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This study on souvenir product designed to promote tourism around Kho 

Rattanakosin is a research and product development. The purpose of 1. Studies 
information about tourist attractions of cultural interest around Rattanakosin Island. 2. 
Design and develop brand and souvenir products. And 3. Assess satisfaction in 
souvenir products. The documents were studies professionals and experts were asked. 
The observation of tourist behavior, tourists and architecture, and then the data has 
been analyzed. The research results can be divided into two parts Part 1: Information 
about Rattanakosin Island on all three sides including palaces, temples and 
communities of life that are connected through the Chao Phraya River. This identified 
and connected the concepts and theories involved. Part 2: Use the knowledge gained 
as inspiration for design and development of the three collections produced by fabrics, 
consisting of palace pattern scarf, temple pattern scarf and life pattern scarf. Then 
check the satisfaction by asking the target group. Aged twenty-two to thirty-nine, 
Bachelor's degree, employees and students. The assessment of aesthetics and usability 
was at a very good level. The symbolic meaning and pattern was at a very good level. 
The interest in commercials and a price between 500-1,000 Baht. 
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กติตกิรรมประกาศ 
  

ในการศกึษาวิจยั จดัท าปริญญานิพนธ์ในครัง้นี ้ได้รับการอนเุคราะห์จากบคุคลหลายฝ่าย
ท าให้การด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 

อนัดบัแรกผู้วิจยั ขอขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญ วานิชกร และอาจารย์ ดร.
อติเทพ แจ้ดนาลาว ส าหรับค าแนะน าตา่งๆ และการประสาทวิชาในเร่ืองของการท าวิจยั การเขียน
เล่ม รวมถึงให้ค าปรึกษาในการก าหนดขอบเขตหวัข้อ รวมถึงองค์ประกอบตา่งๆ ในการท าปริญญา
นิพนธ์ อันนับเป็นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการกระบวนการวิจยัตัง้แต่เร่ิมต้นจนจบกระบวนการวิจัย  
นอกจากนีผู้้วิจยั ขอขอบพระคณุ อาจารย์ ดร. กรกลด ค าสขุ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิเทพ มสุิ
กะปาน ท่ีคอยให้ค าปรึกษาในเร่ืองตา่งๆ ตลอดระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา 

อนัดบัถดัไป ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ ผู้ เช่ียวชาญด้านตา่งๆ ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้าน
มรดกวฒันธรรม และภูมิปัญญา ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบอตัลกัษณ์ความเป็นไทย ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีส่วนร่วมในงานวิจยันีท้กุท่าน ท่ีให้ความร่วมมือ 
และสละเวลาเพ่ือให้ความอนเุคราะห์ในการท าวิจยัตลอดมา 

อนัดบัสดุท้าย ผู้วิจยัขอขอบคณุ ครอบครัว คนส าคญั และเพ่ือนๆ นวตักรรมการออกแบบ
รุ่น 12 วิทยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทกุๆคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
นางสาวณัชชา ศิริขวญัชยั ท่ีคอยช่วยเหลือ และให้ก าลงัใจตลอดมา ผู้วิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า
งานวิจยัเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป ไม่มากก็น้อยและหากผิดพลาดประการใด 
ผู้วิจยัขออภยั มา ณ ท่ีนี ้
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บทที่ 1  
บทน า 

ภูมิหลัง  
การท่องเท่ียวถือได้ว่าเป็นกิจกรรมท่ีนิยมกนัมากในทกุเพศทกุวยั และยงัเป็นอีกหนึ่ง

ในกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการหมนุเวียนของตวัเงินภายในประเทศ เน่ืองจากประเทศไทยนัน้คอ่นข้างท่ี
จะมีวฒันธรรมท่ีมีความหลากหลาย ทัง้ทางด้านวฒันธรรมประเพณีท่ีมีการสัง่สมดแูลรักษากนัมา
อย่างช้านาน นอกจากนัน้แล้วก็ยงัมีการการผสมผสานวฒันธรรมทัง้จากอดีตสู่ปัจจบุนั จนส่งผล
ให้ประเทศไทยนัน้ถือได้วา่เป็นอีกหนึ่งประเทศท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจน จน
ท าให้อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย สามารถท ารายได้มากกว่า 57,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ 
สงูสดุเป็นอนัดบั 1 ในเอเชีย และเม่ือดรูายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยท่ีมีเปอร์เซ็นใน
การเตบิโตขึน้นัน้ จงึท าให้ประเทศไทยสามารถท ารายได้ก้าวเข้าสู่อนัดบัท่ี 4 ของโลก ตามรายงาน
การเก็บตวัเลขเม่ือปี 2560 จากส านกัข่าวบลูมเบิร์ก (PPTV Online, 2562) และนอกจาก
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยรวมของประเทศไทยนัน้มีแนวโน้มท่ีจะมีการเติบโตไปในทิศทางท่ีดี
เพิ่มมากยิ่งขึน้ เมืองหลวงของประเทศไทยอย่างกรุงเทพฯ   ก็ยงัคงติดเป็นอนัดบั 1 เมืองท่ีเป็น
จดุหมายปลายทางของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุดในปี 2018 จากผลส ารวจของ 
Mastercard Global Destination Cities Index, GDCI 2018 ขณะท่ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) ได้ประเมินตวัเลขการเตบิโตของปริมาณและรายได้จากการท่องเท่ียวปี 2562 ว่ายงัคง
มีอตัราท่ีน่าพอใจ แม้จะมีตวัเลขท่ีลดลงเล็กน้อย ทัง้นี ้คณุยทุธศกัดิ์ สภุสร ผู้ว่าการการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กล่าวไว้ในบทสมัภาษณ์ว่า “ททท. ได้วางเปา้หมายเชิงการตลาดในปี 
2563 ไว้อย่างชดัเจน ในการรักษาต าแหน่งประเทศท่ีสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวติดอนัดบั 1 ใน 
6 ของโลก สร้างรายได้รวมเพิ่มขึน้ 10% หรือประมาณ 3.71 ล้านล้านบาท และเพิ่มเปา้หมายด้าน
การสร้างความยัง่ยืนทางการทอ่งเท่ียว ซึง่จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องได้รับความร่วมมือจากทกุภาคส่วน
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย และสร้างความยัง่ยืนให้กบัสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเท่ียวอย่างแท้จริง” สดุท้ายแล้วจึงสรุปได้ว่าความโดดเดน่ของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยนัน้ ยังคงมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึน้เร่ือยๆ เน่ืองมาจากประเทศไทยมีทุกอย่างท่ี
สามารถสนองความต้องการ และอ านวยความสะดวกให้กบันกัท่องเท่ียวได้ในทกุระดบัชัน้จึงเป็น
เหตผุลท่ีท าให้ประเทศไทยได้รับความนิยมเป็นอนัดบัต้นๆ ของโลกนัน่เอง (BLT Bangkok, 2562) 

จาก ข้อมูล ด้ านการท่อ ง เ ท่ียว ท่ี ไ ด้กล่ า ว ไ ว้ ด้ านบนนั น้ท า ใ ห้ ไ ด้ทราบว่ า
กรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองท่ีมีความเป็นศนูย์กลางทางวฒันธรรม และศนูย์กลางทางเศรษฐกิจท่ี
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มีความส าคญักับคนไทยมาอย่างช้านาน และได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่ามา
เยือนจากส่ือตา่งชาติมากมายโดยจดุก าเนิดของ กรุงเทพมหานคร เร่ิมต้นท่ี เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่ง
เป็นค าเรียกพืน้ท่ีของกรุงรัตนโกสินทร์ ท่ีเป็นพืน้ท่ีมรดกทางประวัติศาสตร์มีวัฒนธรรมอัน
ทรงคุณค่าและมีความส าคัญอย่างมากแก่ประเทศไทย โดยในการก่อตัง้กรุงรัตนโกสินทร์จะ
สะท้อนถึงการตัง้ ถ่ินฐาน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่มาตัง้แต่สมัยโบราณ พืน้ท่ีหลักของกรุง
รัตนโกสินทร์นัน้จะเป็นท่ีตัง้ของพระบรมมหาราชวงั พระอารามหลวงศาสนสถาน สถานท่ีราชการ 
และชมุชนย่านท่ีพกัอาศยั ซึ่งสถานท่ีตา่ง ๆ เหล่านีล้้วนแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของกรุง
รัตนโกสินทร์ได้อย่างดี และจากอดีตจนถึงปัจจุบนัสถานท่ี ต่าง ๆ เหล่านัน้ยงัคงหลงเหลือมาโดย
ถกูอนรัุกษ์ไว้ ท าให้พืน้ท่ีในกรุงรัตนโกสินทร์ตา่งเต็มไปด้วยจดุสนใจส าหรับนัง่ท่องเท่ียวท่ีมาเย่ียม
ชมความงาม และเรียนรู้ประวัติกรุงรัตนโกสินทร์ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ก รุงรัตนโกสินทร์
ชัน้ใน และกรุง รัตนโกสินทร์ชัน้นอก พืน้ ท่ีกรุง รัตนโกสินทร์ชัน้ ในนัน้ เ ป็นศูนย์รวมของ
พระบรมมหาราชวงั และสถานท่ีราชการตา่ง ๆ ซึง่เรียกได้ว่าเป็นจดุศนูย์กลางความเจริญในยคุนัน้ 
และพืน้ท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ชัน้นอกเป็นส่วนท่ีแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของข้าราชบริพารท่ีอาศยัอยู่
บริเวณนอก ซึ่งพบได้จากย่านท่ีพกัอาศยัเก่า อาคารเก่าท่ีหลงเหลืออยู่ และศาสนสถาน ท่ีเป็นท่ี
สกัการะของผู้คนมาจนถึงปัจจุบนั นอกจากนัน้กรุงรัตนโกสินทร์ยงัมีเส้นทางสญัจรเก่าหลงเหลือ
อยู่นัน้คือ ระบบคลอง ซึ่งถึงแม้ในปัจจุบนัจะไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตริมคลองใน
สมยัก่อนได้ (รัชภูมิ เอือ้เมธิยางกูล, 2550) เป็นเวลา 200 กว่าปีมาแล้ว ท่ีพืน้ท่ีราบลุ่มแม่น า้
เจ้าพระยาใจกลางเมืองหลวงท่ีเป็นศนูย์กลางของชาติสยาม ได้รับการวางผงัเมืองให้เป็นรากฐาน
ของประเทศ ถึงแม้วา่ในปัจจบุนับางกอกจะเตบิโต และได้ขยายพืน้ท่ีออกไปนอกเกาะรัตนโกสินทร์ 
แต่พืน้ ท่ี เมืองเก่าแห่งนีย้ังคงอบอวลไปด้วยเสน่ห์ของประวัติศาสตร์ท่ีผสานไปกับความ
เปล่ียนแปลงตามกาลเวลา (ราเมศ พรหมเย็น, 2562) 

 กลา่วโดยสรุปจากข้อมลูข้างต้นท าให้ได้ทราบว่าความสวยงามของกรุงเทพมหานคร 
หรือเกาะรัตนโกสินทร์ ท่ีได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่ามาเยือนจากส่ือต่างชาติ
มากมาย มาจากการท่ีได้รับการถ่ายทอดมรดกวฒันธรรมของยุคสมัยต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะ
สโุขทยั อยธุยา ธนบรีุ จนกระทัง่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีทรงคณุคา่ท่ีถกูถ่ายทอดเร่ืองราว
กันมาอย่างยาวนาน ทัง้ทางด้าน เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ สถานท่ีท่องเท่ียว ระบบความคิด 
ความเช่ือ ด้านภาษา และวิถีชีวิต เน่ืองด้วยประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ประเพณี การด ารงวิถีชีวิต เป็นเอกลักษณ์ชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาตใิห้มาเยือนในประเทศไทย (อรัญ วานิชกร, 2561) อีกทัง้ในปัจจบุนัธุรกิจการท่องเท่ียว
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ได้พฒันามาไกลจนเกิดเป็นกลไกลท่ีมีความเช่ือมโยงกันทัง้ทางด้านสินค้าและบริการ ดงันัน้การ
ท าการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีก่อให้เกิดการ
ส่งเสริม สนบัสนุน ในแง่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีมีความเช่ือมโยงและส่งผลต่อไปยงัอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวให้เกิดการเติบโตของรายได้เพิ่มมากขึน้ นอกจากนัน้แล้วก็ยังส่งผลให้เกิดการ
น าเอาอตัลกัษณ์ตา่งๆท่ีมีอยู่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ไม่ว่าจะเป็นอตัลกัษณ์ความงดงามทางด้าน
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมฝาผนงั หรือแม้กระทัง่ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนท่ี
อาศยัอยู่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งความส าคญัของผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกนัน้ เกิดมาจากประโยค
ท่ีว่า ความทรงจ าดี ๆ มักเกิดขึน้ระหว่างการเดินทางอยู่เสมอ (ศูนย์บันดาลไทย กระทรวง
วฒันธรรม, 2558) ดงันัน้แล้วผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย และแสดงออกถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ี
จะมาเยือนยงัประเทศไทยตอ่ไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้ 

1. เพ่ือท าการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีน่าสนใจ เชิงวฒันธรรม บริเวณ
รอบเกาะรัตนโกสินทร์  

2. เพ่ือออกแบบพฒันาตราสินค้าและผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึ 
3. เพ่ือประเมินความพงึพอใจในผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ 

ความส าคัญของการวิจัย  
การวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยมีความมุ่งหมายเพ่ือท าการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก เพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยงานวิจยัชิน้นี ้
ถือได้ว่าเป็นการน าเอาการออกแบบเรขศิลป์มาออกแบบภาพลักษณ์ถือเป็นการส่งเสริมคณุค่า
ให้กบัแหล่งท่องเท่ียว และเพิ่มมลูคา่เชิงพาณิชย์ตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ี เป็นอีก
หนึง่ชอ่งทางในการกระตุ้นอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวในประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มการเตบิโตขึน้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ข้อมลูเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์ ท่ีมีความสอดคล้องเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดยได้ท าการก าหนด
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ขอบเขตทางด้านการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือ วัง วัด วิถีชีวิตชุมชน ท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยง 
ซึ่งกันและกัน ผ่านทางเร่ืองราวของประวตัิศาสตร์ โดยผู้ วิจัยได้ท าการเร่ิมต้นศึกษาจากบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์ชัน้ใน ซึ่งเป็นสถานต้นก าเนิดแหล่งเกาะรัตนโกสินทร์ อีกทัง้ยงัเป็นสถานท่ีท่ี ใกล้
พระบรมมหาราชวงั  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในครัง้นี ้คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกประเภท 

ผลิตภณัฑ์ไลฟ์สไตล์ 3 คอลเลคชัน่ จากผ้า ได้แก่ ผ้าพนัคอลวดลายวงั ผ้าพนัคอลวดลายวดั และ
ผ้าพนัคอลวดลายวิถีชีวิตชมุชน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ในการวิจยัครัง้นี ้เพ่ือให้เกิดด้านความหมายท่ีตรงกนั ผู้วิจยัได้ท าการก าหนดความหมาย 

และขอบเขตของค าศพัท์เฉพาะตา่ง ๆ ไว้ดงันี ้
เกาะรัตนโกสินทร์ หมายถึง จุดเร่ิมต้นของกรุงเทพมหานคร ท่ีมีวิถียึดโยงกับริม

แมน่ า้เจ้าพระยา ซึง่เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ โดยผู้วิจยัได้ท าการก าหนดขอบเขตท่ี
จะน ามาใช้เป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบในการศกึษาออกเป็น 3 ด้าน คือ วงั วดั และวิถีชีวิต
ชมุชน ท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงซึง่กนัและกนั ผา่นทางเร่ืองราวของประวตัศิาสตร์ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การตอ่ยอดการออกแบบเรขศิลป์สู่การออกแบบ
ภาพลกัษณ์ หรือองค์ประกอบการออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ของท่ีระลึก ท่ีส่งเสริมคณุคา่
ของแหลง่ทอ่งเท่ียวและเพิ่มมลูคา่เชิงพาณิชย์ตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก หมายถึง สิ่งของท่ีคนอยากจะได้เพราะมีปฏิสมัพนัธ์กบัความทรง
จ า ดงันัน้ ของท่ีระลกึจงึอาจจะถกูซือ้ไปเพ่ือเก็บไว้เป็นความทรงจ า หรือเพ่ือน าไปฝาก ถือเป็นการ
บอกผู้ รับว่า เราได้มาเยือนสถานท่ีเหล่านัน้มา และมีความทรงจ าท่ีดี โดยท่ีขนาดของท่ีระลึก
จะต้องไมใ่หญ่จนเกินไป และสามารถขนสง่ได้สะดวก 

อัตลักษณ์ หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตวั ท่ีบ่งบอกหรือมีความชีช้ัดของตวับุคล 
สงัคม ชมุชนหรือประเทศนัน้ ๆ เชน่ เชือ้ชาต ิภาษา ศาสนาและวฒันธรรมท้องถ่ิน ท่ีไม่มีทัว่ไป และ
เป็นสากลกบัสงัคมอ่ืน ๆ ซึง่สว่นใหญ่อตัลกัษณ์จะใช้ในวงแคบ ๆ สามารถเปล่ียนแปลงได้ 



  5 

สมมิตฐานในการวิจัย 
การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ถือได้ว่า

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถส่ือถึงอัตลักษณ์สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดย
สามารถพิสจูน์ได้จากการประเมินของผู้บริโภค 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 
จากภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย โดยผู้ วิจัยได้ท าแบ่งกรอบแนวคิดใน

การศกึษาและพฒันาออกเป็น 2 สว่น สว่นท่ี 1 การศกึษาข้อมลูแรงบนัดาลใจในการออกแบบ โดย
ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาควบคู่กัน ระหว่างข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญด้านต่างๆ และข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลทางภาคเอกสาร วรรณกรรม เร่ืองราว 
ประวตัศิาสตร์ ความเป็นมา รวมถึงข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง จากนัน้จึงน าไปสู่การพฒันาในส่วนท่ี 2 
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การสร้างข้อก าหนดในการออกแบบ ผู้วิจยัได้ท าการสร้างข้อก าหนดทางการออกแบบส าหรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยได้ท าการแบ่ง
ขอบเขตในการสร้างข้อก าหนดออกเป็น  2 ด้าน ได้แก่ ข้อก าหนดทางด้านอตัลกัษณ์ ประกอบด้วย 
วงั วดั และชุมชนวิถีชีวิต และข้อก าหนดด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย วสัด ุสี และเร่ืองราว และ
เม่ือท าการศกึษาและพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลึกตามกรอบแนวคิดการออกแบบทัง้ 2 ส่วน ก็น ามาสู่
ขัน้ของการประเมินความพงึพอใจในผลิตภณัฑ์ในล าดบัถดัไป 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้
ตอนที่ 1 ด้านประวัตศิาสตร์ วรรณกรรมเบือ้งต้นเก่ียวกับเกาะรัตนโกสินทร์ และ

ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์หาอัตลักษณ์   
1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ 
1.2 ความเป็นมาของสยามเมืองยิม้ 
1.3 ข้อมลูเก่ียวกบัเกาะรัตนโกสินทร์ ด้านวงั 

1.3.1 พระบรมมหาราชวงั 
1.3.2 กระบวนพยหุยาตราทางชลมารค 

1.4 ข้อมลูเก่ียวกบัเกาะรัตนโกสินทร์ ด้านวดั 
1.4.1 วดัพระศรีรัตนศาสดาราม (วดัพระแก้ว) 
1.4.2 วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร (วดัโพธ์ิ) 
1.4.3 วดัอรุณราชวราราม (วดัแจ้ง) 

1.5 ข้อมลูเก่ียวกบัเกาะรัตนโกสินทร์ ด้านชมุชนวิถีชีวิต 
1.5.1 ชมุชนทา่เตียน  

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2.1 เศรษฐกิจสร้างสรรค์กบัการพฒันาประเทศไทย 
2.2 การทอ่งเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 
2.3 การโหยหาอดีตในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวไทย 

ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านการออกแบบ 
3.1 การออกแบบตราสญัลกัษณ์เพ่ือธุรกิจ (Logo Design for Business) 
3.2 การออกแบบนิเทศศลิป์กบัการสร้างแบรนด์ 
3.3 ความหมายของของท่ีระลกึ และการออกแบบของท่ีระลกึ 
3.4 เสนห์่ไทยในวิถีร่วมสมยั 
3.5 ฝากไทย ถอดรหสัเสนห์่ของท่ีระลกึ เพ่ือการทอ่งเท่ียว 

3.5.1 นวตักรรมของท่ีระลกึ เพ่ือการทอ่งเท่ียว กญุแจฟืน้ฟเูศรษฐกิจชมุชน 
3.5.2 อตัลกัษณ์ของท่ีระลกึ และกราฟิกดีไซน์สะท้อนพืน้ถ่ิน 
3.5.3 การออกแบบของท่ีระลกึในนามประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร 
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3.6 สีกบัการออกแบบอตัลกัษณ์ 
3.7 สีไทยโทน เสนห์่ไทยเพิ่มมลูคา่ทางธุรกิจ 

ตอนที่ 4 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
4.1 การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึองค์กรจากภมูิปัญญาท้องถ่ิน  

(Design and Development of Corporate Souvenir From Local Wisdom) 
4.2 แนวทางในการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติในเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร (Guideline for Cultural Promotion and 
Development of Foreiner Tourism in Rattanakosin Island, Bangkok) 

4.3 การส ารวจพฤติกรรม และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีท ากิจกรรม 
Shopping & Entertainment ในประเทศไทย  

ตอนที่ 5 กรณีศึกษา 
5.1 แบรนด์ โฮเลน่ (Holen) ผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึ  
5.2 การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลึกเพ่ือจดัจ าหน่ายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 

(มิวเซียมสยาม) 

ตอนที่ 1 ด้านประวัตศิาสตร์ วรรณกรรมเบือ้งต้นเก่ียวกับเกาะรัตนโกสินทร์ และข้อมูล
เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์หาอัตลักษณ์   

1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ 
จากการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยยุครัตนโกสินทร์นัน้ โดยในด้านของเร่ืองราว

ทางประวัติศาสตร์นัน้ได้มีการแบ่งสมัยของยุครัตนโกสินทร์ออกเป็น 3 ยุค อันได้แก่ ยุค
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 1 (พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก) จนถึงสมยั
รัชกาลท่ี 3 (พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั) ปี พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2394สมยัรัตนโกสินทร์
ตอนกลาง ตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 4 (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั) จนถึงยคุสมยัของการ
เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี  
พ.ศ. 2475 และยุคท่ีสามยุคของ ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย ตัง้แต่สมัยหลังการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง มาจนถึงสมัยปัจจุบนัคือสมัยรัชกาลท่ี 10 (สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) โดยสาเหตุของการแบ่งยุคสมัยนัน้มาจากเหตุการณ์และ
เร่ืองราวท่ีแตกตา่งกนัไปตามการเปล่ียนแปลงทัง้ในด้านของการปกครอง สงัคม เศรษฐกิจ รวมไป
จนถึงการเปล่ียนแปลงในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้นพระมหากษัตริย์ในสามสมยั
แรกนัน้ได้ถือนโยบายร่วมกนัท่ีจะสร้างบ้านสร้างเมืองใหม่ให้มีความใหญ่โต ให้สง่างามเทียบเท่า
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กบัสมยักรุงศรีอยธุยา ซึ่งได้ท าการสร้างพระบรมมหาราชวงั และวดัวาอารามต่างๆ โดยท่ีสถานท่ี
บางแหง่ในกรุงรัตนโกสินทร์นัน้ก็ได้มีการน าช่ือของสถานท่ีในสมยัอยธุยามาตัง้เป็นช่ือสถานท่ีเฉก
เช่นเดียวกัน เช่น ภูเขาทอง ท่ีวัดสระเกศ คลองมหานาค หรือการน าแบบแปลนต่างๆ ของสมัย
อยธุยามาสร้างเป็นสถานท่ีในสมยัรัตนโกสินทร์ เป็นต้น ซึง่สิ่งเหลา่นีแ้สดงให้เห็นว่า ไทยได้กลบัมา
ตัง้ตวัเป็นอิสระท่ีมีก าลงัมากพอท่ีจะสร้างบ้านเมืองขึน้มาใหม่ให้เทียบเท่ากบักรุงศรีอยธุยาอีกครัง้ 
นอกจากนีแ้ล้วก็ยงัมีการโยกย้ายฐานทพัท่ีตัง้ของเมืองหลวงของกรุงรัตนโกสินทร์ จากถ่ินฐานเดิม
ในสมยักรุงธนบรีุ ท่ีมีรูปแบบของอาณาเขตเมืองขนาบข้างไปกบัแม่น า้เจ้าพระยา หรือท่ีเรียกกนัว่า
เมืองอกแตก ซึ่งในหลวงรัชกาลท่ี 1 นัน้ ทรงได้เล็งเห็นว่ารูปแบบของอาณาเขตเมืองในสมยักรุง
ธนบรีุนัน้เป็นรูปแบบเดียวกันกบัเมืองพิษณุโลก ท่ีถือว่าเป็นรูปแบบอาณาเขตของผงัเมืองในการ
ตัง้รับของศกึสงครามท่ีไม่ดีเท่าไหร่นกัจากการท่ีพระองค์ได้ผ่านการท าศกึสงครามมา จึงเป็นการ
ยากท่ีจะรักษาบ้านเมืองให้มัน่คงไว้ได้ หากฝ่ายพมา่ยกทพัมาตีทางฝ่ังตะวนัตก การตอ่สู้และตัง้รับ
ข้าศกึจงึมีความจ าเป็นท่ีจะต้องหนัหลงัให้กบัแมน่ า้เจ้าพระยาซึ่งอาจจะท าให้กองทพันัน้มีความไม่
มัน่คงในการสู้ รบ ดงันัน้ในการท่ีจะสร้างเมืองขึน้มาใหม่ ท่ีจะสามารถรองรับการท าศกึสงครามใน
ภายภาคหน้าได้พระองค์จึงทรงด าริให้ท าการสร้างถ่ินฐานการตัง้เมืองหลวงมาไว้ในฝ่ังตะวนัออก
ฝ่ังเดียวแทนทัง้หมดโดยในการสร้างเมืองหลวงขึน้มาใหม่นีจ้ะมีน า้ล้อมรอบเป็นคเูมือง ซึ่งถือได้ว่า
เป็นชยัภูมิท่ีมีการตัง้รับข้าศกึได้ดีกว่านอกจากนีย้งัมีอาณาบริเวณท่ีกว้างขวางกว่าถ่ินฐานเดิมใน
สมยักรุงธนบุรี อีกทัง้ยงัสามารถท่ีจะขยายอาณาบริเวณเพิ่มเติมได้ในอนาคตอีกด้วย (แสงโสม 
เกษมศรี และ วิมล พงค์พิพฒัน์, 2523) 

จากข้อมูลประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ข้างต้น ท าให้ผู้ วิจัยทราบว่า 
นอกเหนือจากการการตัง้ถ่ินฐานใหม่ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการขยายอาณาบริเวณทัง้ในเขต
ของพระบรมมหาราชวงั และพืน้ท่ีต่าง ๆ แล้ว พระองค์ยงัทรงด าริให้สร้างพระบรมหาราชวังขึน้ 
พร้อมทัง้ท าการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเดิมท่ีมีการสร้างขึน้ตัง้แต่สมัยอยุธยา และได้มีการสร้างวัด
ขึน้มาใหม่ เน่ืองจากทรงประกาศความตัง้ใจท่ีจะอุปถัมภ์พร้อมทัง้ยอยกพระพุทธศาสนาเป็น
ส าคญั จงึเป็นเหตผุลท่ีก่อให้เกิดวดัตา่ง ๆ ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ขึน้มามากมาย อีกทัง้ยงัถือเป็น
อีกสถานท่ีท่ียึดเหน่ียวจิตใจให้แก่คนในชาติบ้านเมืองอีกด้วย นอกจากวัดจะเป็นจุดก าเนิดของ
สถานท่ียดึเหน่ียวจิตใจแล้ว วดัยงัถือได้ว่าเป็นแหล่งก าเนิดของชมุชน และสงัคมตา่ง ๆ ขึน้อีกด้วย 
การตัง้ถ่ินฐานของกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีติดกบับริเวณแม่น า้เจ้าพระยา อีกทัง้ในสมยัก่อนนิยมสญัจร
ไปมาทางน า้เป็นหลกัจึงท าให้เกิดการค้าขายผ่านการค้าแบบส าเภาจีนเกิดขึน้ ซึ่งการค้าขายกัน
แบบส าเภาจีนนีก็้เป็นผลท่ีถูกส่งต่อมาจากสงัคมทางการค้าจากสมัยอยุธยาเช่นกัน จึงไม่แปลก
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หากสถาปัตยกรรม ประติมากรรม ในวดับางแห่งมีรูปแบบการผสมผสานทัง้ไทย และจีน นัน้เป็น
เพราะไทยได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมจีนผ่านมาทางรูปแบบของการค้าขายนัน้เอง นอกจาก
การค้าขายแล้ว ในสมัยรัชกาลท่ี 3 โดยภายหลังในรัชกาลท่ี 4 ท่ีชาติตะวันตกได้เร่ิมเข้ามามี
บทบาท และมีการท าสนธิสญัญา วฒันธรรมตะวนัตกก็ได้เข้ามามีอิทธิพลแพร่หลายในประเทศ
มากขึน้เร่ือย ๆ จากการเข้ามาเผยแผ่ศาสนาของมิชชนันารี จึงท าให้อิทธิพลของชาติตะวนัตกได้
เร่ิมมีการปรากฏอยู่ในผลงานของศิลปะไทยเทียบเท่ากับจีน ในด้านจิตรกรรม ศิลปกรรม 
ประติมากรรม ตลอดจนสถาปัตยกรรม ทัง้นีส้ถานท่ีของ ตึก วดั วงั บ้านในเกาะรัตนโกสินทร์สมยั
นัน้จึงมีรูปแบบตะวันตกทัง้หลายผสมผสานอยู่ด้วย โดยสถาปัตยกรรมเหล่านีจ้ะเห็นได้อย่าง
ชดัเจนในสมยัรัชกาลท่ี 5 และถึงแม้วา่เวลาจะผา่นไปนาน แตก่ลิ่นอายของสถาปัตยกรรมตะวนัตก
ทัง้หลายก็ยงัคงไม่เลือนหายไปไหน แตฝ่ากไว้กบัรูปทรง ซุ้มประตเูดิม ลวดลายของขอบหน้าตา่ง 
หวัเสาโรมนั และหลงัคา่ทรงตา่งๆ ให้เราเห็นจนถึงในรัชสมยัปัจจบุนั 

1.2 ความเป็นมาของสยามเมืองยิม้ 
ยิม้สยาม  มาจากค าว่า ยิม้ กับ ค าว่า สยาม ให้เป็นศพัท์เดียวท่ีแปลความหมาย 

ได้วา่ การยิม้ของคนสยาม/ไทย เม่ือเผชิญปัญหา หรือเจออะไรก็ยิม้ไว้ก่อน สยามเมืองยิม้ หรือยิม้
สยาม จึงเป็นค าแทนความหมายท่ีใช้ในการโปรโมทการท่องเท่ียว ซึ่งปรากฏเป็นรูปธรรมหลัง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 1 ในสมยัรัฐบาลของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็น
ต้นมา โดยมุ่งเน้นผ่านส่ือกลางอย่าง อนุสาร อสท. ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย โดยการ
ท่องเท่ียวท่ีเน้นลักษณะ “รอยยิม้” ถือท่ีเป็นการถ่ายทอดไมตรีในการให้บริการเพ่ือเอาใจกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีมารับบริการ ดงันัน้ การยิม้จึงไม่ใช่จ ากดัเฉพาะคนสยามประเทศไทยเพียงเท่านัน้ แต่มี
อยู่ทั่วโลกก็ว่าได้ “ยิม้สยาม” ในท่ีนีอ้าจจ ากัดเฉพาะคนท่ียิม้ในสยามประเทศไทยเท่านัน้ จึง
จ าแนกเอาเฉพาะรูปเก่าท่ีชาวสยามถ่ายรูปโดยเร่ิมมีการปรากฏรอยยิม้ในยุคสมยัในรัชกาลท่ี 5 
ตอนปลาย ท่ีเร่ิมได้รับความนิยมถ่ายรูปโดยเฉพาะกับกลุ่มเจ้าขุนมูลนาย ซึ่งในขณะเดียวกันท่ี
กลุ่มไพร่บ้านพลเมืองยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั เพราะยงัคงมีความเช่ือเร่ือง “วิญญาณจากการรูป
ถ่าย” หรือมาจากการ “ฝ่ังรูปฝ่ังรอย” ตามความเช่ือเดิมของ “ศาสนาผี” ท่ีมีมาก่อนท่ีศาสานาพทุธ 
และพราหมณ์ จะเข้ามาเผยแพร่ศาสนา  

ดงันัน้ท่ีมาของค าว่า “สยามเมืองยิม้” จึงถกูน าไปใช้ในความหมายท่ีงามของรอยยิม้
ผู้คนซึ่งไม่ได้ไม่จ ากดัเฉพาะผู้หญิงเท่านัน้ โดยในท่ีนีอ้าจส่ือถึงความหมายในลกัษณะชาตินิยมท่ี
ปรากฏในเพลง “สยามเมืองยิม้” ของ พุ่มพวง ดวงจนัทร์ ราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลบั โดยเพลงนีไ้ด้รับ
รางวัลในการงาน กึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทย ครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2534 ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรรม
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วัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งดูเหมือนค าว่า “ยิม้สยาม” และ “สยามเมืองยิม้” จะถูกน ามาใช้
ประชาสมัพนัธ์ในด้านการทอ่งเท่ียวอยู่หลายวาระ ไปพร้อม ๆ กบัการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว
โปรโมทค าว่า “เวลคมั ทู ไทยแลนด์” ท่ีกลายเป็นช่ือเพลงท่ีวงดนตรีเพ่ือชีวิต อย่างวงดนตรีคารา
บาว ดงันัน้ “ยิม้สยาม” คือ นยัยะเสน่ห์อีกหนึ่งแห่งยามราตรี โดยหลงัวิกฤติเศรษฐกิจ 2540 ก็ยงั
ได้รับความนิยมจนถึงปัจจบุนั หรืออีกนยัหนึ่งอาจหมายถึงการส่ือทางกิริยาท่ีมีความหลากหลายท่ี
มีเปา้หมายของ “ผู้ยิม้” และ “ผู้ถกูส่งยิม้” เพียงแตส่งัคมมีความหวัน่เกรงเร่ืองศีลธรรมแบบ “ปาก
วา่ตาขยิบ” ไมสู่้จะยอมรับความจริงในเร่ือง “เสนห์่ของรอยยิม้สยาม” เท่านัน้เอง (ชินวฒัน์ ตัง้สทุธิ
จิต, 2551) 

1.3 ข้อมูลเก่ียวกับเกาะรัตนโกสินทร์ ด้านวัง 
1.3.1 พระบรมมหาราชวัง 

ถือเป็นพระราชนิเวศน์แห่งแรกในกรุงเทพมหานคร ท่ีถูกสร้างขึน้ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก (รัชกาลท่ี 1) เม่ือปี พ.ศ. 2325 โดยสาเหตแุห่งการสร้าง
เกิดขึน้มาจาก พระองค์ทรงเห็นวา่ท าเลของกรุงธนบรีุ มีชยัภูมิท าเลท่ีตัง้ไม่เหมาะสมเพราะมีแม่น า้
ไหลพาดผ่านกลางเมือง เรียกว่า เมืองอกแตก ซึ่งการท่ีเมืองมีท าเลท่ีตัง้ลกัษณะนีจ้ าท าใหข้าศึก
สามารถรุกรานเข้ามาได้ง่าย นอกจากนีส้าเหตุอีกประการหนึ่งมาจากต าแหน่งการตัง้ของ
พระราชวงักรุงธนบุรี โดยมีวดัขนาบทัง้ 2 ด้าน ได้แก่ วดัแจ้ง (วดัอรุณราชวราราม) และวดัท้าย
ตลาด (วดัโมลีโลกยาราม) ซึ่งเป็นเหตทุ าให้ไม่สามารถท่ีจ าท าการบรูณะขยบัขยายพระราชวงัให้
ยิ่งใหญ่เหมือนพระราชวงัเม่ือครัง้กรุงศรีอยธุยาได้ พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก จึงได้
โปรดเกล้าฯ รับสั่งให้มีการโยกย้ายเมืองหลวงจากเมืองกรุงธนบุรี ท่ีอยู่ฝ่ังตะวันตกของแม่น า้
เจ้าพระยามายงัฝ่ังตะวนัออก โดยสถานท่ีนีเ้ดิมเป็นท่ีอยู่ของเหล่าบรรดาชาวจีนท่ีอยู่ภายใต้การ
ดแูลของพระยาราชาเศรษฐี พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายชาวจีนไปตัง้ถ่ินฐานใหม่ ณ บริเวณท่ี
สวนตัง้แตค่ลองวดัสามปลืม้ (วดัจกัรวรรดิ์ ฯ) จนถึงคลองวดัสามเพ็ง (วดัสมัพนัธวงศ์) ซึ่งบริเวณ
ปัจจบุนัก็คือบริเวณ เยาวราช โดยได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาธรรมาธิกรณ์ และพระยาวิจิตรนาวี ให้
เป็นแม่กองส าคญัในการท าการก่อสร้าง และเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2325 ซึ่งถือเป็นมงคลฤกษ์
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก (รัชกาลท่ี 1) ได้ท าการเสด็จพระราชด าเนินโดยขบวนเรือ
จากฝ่ังกรุงธนบรีุ ข้ามแมน่ า้เจ้าพระยามายงัพระบรมมหาราชวงั พร้อมทัง้ทรงประกอบพระราชพิธี
ปราบดาภิเษก และเฉลิมพระราชมณเฑียร เม่ือแรกสร้างมีเนือ้ท่ี 132 ไร่ แตต่อ่มาในสมยัรัชการท่ี 
2 พระองค์ได้ทรงเห็นว่าเขตพระราชฐานชัน้ใน ซึ่งเป็นท่ีประทบัส าหรับพระมเหสี พระราชเทวี เจ้า
จอม และเจ้านายฝ่ายในมีความคบัแคบ จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการขยับขยายเนือ้ท่ีด้านทิศใต้
ออกไปทางถนนท้ายวัง เพิ่มขึน้อีก 20 ไร่ 2 งาน รวมเนือ้ท่ีทัง้สิน้ 152 ไร่ 2 งาน โดยแบ่งเขต
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ออกเป็น 3 สว่น คือ เขตพระราชฐานชัน้นอก, เขตพระราชฐานชัน้กลาง และเขตพระราชฐานชัน้ใน 
(พระบรมมหาราชวงั)  

โดยท าเลท่ีตัง้ ตัง้อยูบ่ริเวณถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร เดิมเป็นสถานท่ีท่ีประทบัของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต แตใ่นปัจจบุนัถือ
เป็นหนึง่ในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศ ท่ีเดินทางเข้ามาช่ืนชม
ความงดงามของหมู่พระท่ีนัง่ อีกทัง้ยงัได้แวะมาสกัการะพระแก้วมรกตท่ีประดิษฐานไว้ในบริเวณ
เดียวกันกับเขตพระบรมมหาราชวงั โดยรัชกาลท่ี 1 ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวงัขึน้ เม่ือปี 
พ.ศ. 2325 เพ่ือใช้เป็นท่ีประทับเม่ือเสด็จฯ ออกมหาสมาคม นับตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
พระบรมมหาราชวงัแห่งนีไ้ด้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมขึน้ใหม่ในทุกๆ รัชสมยั ภายในสามารถแบ่ง
พืน้ท่ีออกเป็นบริเวณวดัพระศรีรัตนศาสดาราม และหมูพ่ระท่ีนัง่ส าคญั ๆ อนัเป็นพืน้ท่ีส าหรับเป็นท่ี
ประทบั และบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งโดยปกติแล้วนกัท่องเท่ียวจะสามารถเข้าชมได้โดยการเข้า
มาทางประตวูิเศษไชยศรี ซึ่งอยูต่รงกบัถนนหน้าพระธาต ุจากนัน้จะเจอกบัประตพูิมานไชยศรี และ
เม่ือมองออกไปเบือ้งหน้าจะเห็นพระอโุบสถของวดัพระศรีรัตนศาสดารามอยูไ่กล ๆ  

หมู่พระมหาปราสาท  
ประกอบด้วย องค์พระมหาปราสาท พระราชมณเฑียร พระปรัศว์ เรือนจนัทร์

ครบถ้วน เช่น พระท่ีนั่งดสุิตมหาปราสาท พระท่ีนัง่พิมานรัตยา พระท่ีนัง่อาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท 
พระท่ีนั่งราชกรัณยสภา เรือนจันท ร์ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ปัจจุบันหมู่พระมหาปราสาท 
ใช้เป็นสถานท่ีประกอบพระราชพิธีส าคญั เช่น พระราชพิธีฉัตรมงคล สถานท่ีส าหรับสรงน า้พระ
บรมศพ และประดษิฐานพระบรมศพของพระบรมวงศานวุงศ์ชัน้สงู 

หมู่พระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาท  
ประกอบด้วย พระท่ีนัง่ 5 องค์ ได้แก่ พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท, พระท่ีนัง่มลู

สถานบรมอาสน์, พระท่ีนัง่สมมติเทวราชอปุบตัิ, พระท่ีนัง่บรมราชสถิตยมโหฬาร และพระท่ีนัง่เท
วารัณยสถาน แตพ่ระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาทนัน้มีความสวยงามและโดดเด่นกว่าหมู่พระท่ีนัง่องค์
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลกัษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีมีการผสมผสานกันระหว่างไทย และยโุรป 
ซึง่ถือเป็นหนึง่ในพระท่ีนัง่ท่ีดงึดดูความสนใจจากนกัทอ่งเท่ียวได้มากท่ีสดุอีกด้วย 
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ภาพประกอบ 2 พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท บริเวณพระบรมมหาราชวงั 

ท่ีมา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Grand_Palace_Ban 
gkok%2C_Thailand.jpg 

 
ปัจจุบนัพระบรมมหาราชวังถูกใช้เป็นสถานท่ีในการประกอบพระราชพิธีส าคญัต่าง ๆ อนัได้แก่ 
เป็นท่ีรับแขกบ้านแขกเมือง ท่ีตัง้พระบรมศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชัน้สูง ส่วนบริเวณเขต
พระราชฐานชัน้นอก ใช้เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีราชการ ได้แก่ ส านกัพระราชวงั ส านกัราชเลขาธิการ 
ราชบัณฑิตยสถาน เป็นต้น ตลอดจนเขตพระราชฐานชัน้ใน เป็นท่ีท าการ และท่ีพ านักของ
ข้าราชการส านกัพระราชวงั ซึง่เป็นผู้หญิงล้วนทัง้สิน้ (Kapook, 2562) 

1.3.2 กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
หมายถึง  ริว้กระบวนเรือพระราชพิธีท่ีถกูจดัขึน้ส าหรับพระมหากษัตริย์เสด็จพระ

ราชด าเนินไปในการต่าง ๆ ทัง้เป็นการด าเนินแบบส่วนพระองค์และการด าเนินท่ีเป็นพระราชพิธี 
โดยถือเป็นประเพณีท่ีได้ประกอบกันมาแตโ่บราณ ตัง้แตส่มยัสโุขทยั กรุงศรีอยธุยา กรุงธนบรีุ กรุง
รัตนโกสินทร์ จนปัจจบุนั 

สมัยสุโขทัย 
ได้มีการปรากฏหลกัฐานวา่พระร่วงทรงใช้เรือออกไปลอยกระทง ณ กลางสระ

น า้ พร้อมทัง้เผาเทียนเลน่ไฟในยามคืนในวนัเพ็ญเดือนสิบสอง 
สมัยกรุงศรีอยุธยา 

เน่ืองจากท าเลท่ีตัง้ของกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่ีล้อมรอบไปด้วยแม่น า้ล า
คลองหลายสาย การสญัจรทางน า้จงึเป็นการคมนาคมท่ีส าคญัของชาวกรุงศรีอยธุยา โดยได้มีการ
หลกัฐานบนัทึกไว้ชดัเจน โดยได้แก่ กระบวนพยุหยาตราเพชรพวงในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ซึง่เป็นกระบวนเรือใหญ่ จดัเป็นกระบวนตา่ง ๆ มีทัง้สถลวิธี (ทางบก) และชลวิธี (ทางน า้) 
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หรือในสมยัรัชกาลของพระเจ้าปราสาททองก็ได้ทรงสร้างเรือพระท่ีนัง่ก่ิงขึน้ นอกจากนีย้งัถือเป็น
ต้นก าเนิดกาพย์เหเ่รือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ ซึง่ถือเป็นแมแ่บบของการแตง่กาพย์เห่เรือมาจนถึงใน
ปัจจบุนั 

สมัยกรุงธนบุรี  
ในสมยัธนบรีุพระเจ้าตากสินมหาราชทรงได้สร้างเรือรบ และเรือราชพิธีขึน้มา

ใหม ่เน่ืองจากเรือท่ีมีอยูเ่ดมิตัง้แตค่รัง้กรุงศรีอยธุยาได้ถกูทางพม่าเข้ามาเผาท าลายไปเป็นจ านวน
มาก แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรือรบ เพราะในสมยัของพระองค์นัน้เต็มไปด้วยการสู้ รบและท าศึก
สงคราม ได้แก ่เรือพระท่ีนัง่สวุรรณพิไชยนาวาท้ายรถ เรือพระท่ีนัง่ศรีสกัหลาด และเรือโขมดยาปิด
ทองทบึ (คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, 2562a) 

สมัยรัตนโกสินทร์ 
มีระยะเวลาประมาณ 200 กว่าปีเศษ นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2325 ซึ่งเป็นปีท่ี

พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช  (รัชกาลท่ี 1) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายท าเลท่ีตัง้
เมืองหลวงจากฝ่ังกรุงธนบุรี มายงัฝ่ังกรุงเทพมหานคร บริเวณทิศตะวนัออกของแม่น า้เจ้าพระยา 
สืบจนปัจจบุนั โดยในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลท่ี 1-3) จะมุ่งเน้นไปท่ี การเสด็จไปถวายผ้า
พระกฐิน ณ วดัต่างๆ หรือการอนัเชิญพระพทุธรูปท่ีมีความส าคญัมาประดิษฐานไว้ในพระอโุบสถ 
โดยในกระบวนพิธีได้มีการตกแตง่ประดบัเรือด้วยลกัษณะตา่ง ๆ เรือบางล ามีวงป่ีพาทย์ รวมไปถึง
การละเล่นต่าง ๆ ภายในเรือ ท่ีมีความสนกุสนานครืน้เครง ช่วงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง (รัชกาลท่ี 
4-6) มีการประกอบพิธีบรมราชาภิเษกเช่นเดิม แตมี่การมุ่งเน้นไปทางด้านการเจริญสมัพนัธไมตรี
เพิ่มขึน้เ น่ืองจากมีการเข้ามาของชาติตะวันตก ได้แก่  ฝร่ังเศส อังกฤษ อเมริกา เป็นต้น 
(คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก , 2562b) นอกจากนีใ้นสมยั
รัชกาลท่ี 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการสร้างเรือพระราชพิธีขึน้ ได้แก่ เรือพระท่ีนัง่อเนกชาติ
ภุชงค์ เน่ืองจากการทหารการทูต และวัฒนธรรมยุโรปได้เข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศมากขึน้
พระองค์จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตอ่เรือก าป่ันกลไฟเป็นจ านวนมาก เช่น เรือพระท่ีนัง่เวสา
ตรี เรือพระท่ีนัง่มหาจกัรี เรือมูรธาวสิตสวสัดิ์ ฯลฯ และได้มีชาวต่างประเทศมาด ารงต าแหน่งทาง
ราชการทหารเรือมากขึน้ และท่ีส าคญัท่ีสุด โดยเสด็จประพาสยุโรปโดยเรือพระท่ีนัง่มหาจกัรี เป็น
เรือติดธงชาติไทยไปยงัน่านน า้ยุโรปครัง้แรกเสด็จฯ ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ได้มีการสร้างเรือพระท่ีนัง่
อนันตนาคราชล าใหม่ขึน้มาแทนล าเดิมท่ีสร้างในสมัยรัชกาลท่ี 4 ช่วงรัตนโกสินทร์ตอนปลาย 
(รัชกาลท่ี 7-9) ในสมยัรัชกาลท่ี 7 พระองค์ได้เสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนครทางชลมารค ใน 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนในสมยัรัชกาลท่ี 8 นัน้ไม่ได้มีการสร้างเรือและพระราชพิธี แตก็่ได้
ทรงมีการอนุรักษ์สมบตัิทางภูมิปัญญาไว้เป็นอย่างดี (คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์งานพระ
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ราชพิธีบรมราชาภิเษก, 2562c) นบัตัง้แตมี่การจดัประเพณีขบวนเรือ เม่ือคราวฉลองพระนครครบ 
150 ปี พ.ศ. 2475 ในรัชกาลท่ี 7 แล้ว ก็ไม่ได้มีการปรากฏหลักฐานว่ามีการจัดขบวนเรืออีก 
จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2500 สมยัรัชกาลท่ี 9  พระองค์ทรงเป็นผู้ โปรดเกล้าฯ ให้ฟืน้ฟูประเพณีขึน้ 
เพ่ืออนรัุกษ์วฒันธรรมไทยให้สืบตอ่เน่ือง โดยได้เสด็จพระราชด าเนินถวายผ้าพระกฐินขึน้อีกครัง้ 
หลงัจากท่ีเว้นว่างมายาวนานถึง 50 ปี ตัง้แตมี่การสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 150 ปี โดยการจดั
ขบวนเรือพระราชพิธีครัง้แรกในรัชกาลท่ี 9 เกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2500 ซึ่งเป็นปีท่ีได้มีการจดังานเฉลิม
ฉลอง 25 พทุธศตวรรษขึน้ ขบวนครัง้นีเ้รียกว่า “ขบวนพทุธพยหุยาตรา” การจดัรูปแบบขบวนเรือ
เป็นขบวนพยหุยาตราน้อย เน่ืองมาจากเรือมีความช ารุดเสียหายไปบ้างตามระยะเวลา โดยขบวน
เรือพระราชพิธีในสมยัรัชกาลท่ี 9 ครัง้ใหญ่ท่ีน่าจดจ าเป็นอย่างมาก คือ การจดัขบวนพยหุยาตรา
ทางชลมารค (ใหญ่) เฉลิมฉลองในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิ
พลอดลุยเดชมหาราช ฉลองสิริราชสมบตัิครบ 50 ปี ซึ่งถือว่าพระองค์ทรงครองราชย์ได้ยาวนาน
กว่าพระมหากษัตริย์ทกุ ๆ พระองค์ในอดีตท่ีผ่านมา โดยรัชกาลท่ี 9 ได้เสด็จพระราชด าเนินถวาย
ผ้าพระกฐิน ณ วดัอรุณฯ ขบวนเรือครัง้นีไ้ด้มีการจดัริว้ขบวนอย่างสวย และสง่างามเป็นอย่างยิ่ง 
อีกทัง้ยังมีเรือพระราชพิธีล าใหม่ คือ เรือพระท่ีนั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลท่ี 9  ซึ่งทาง
กองทพัเรือ และกรมศลิปากรได้มีการร่วมมือกนัสร้างขึน้ เพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโดยได้
น าโขนหรือพระท่ีนัง่นารายณ์ทรงสบุรรณท่ีสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 3 และรัชกาลท่ี 4 มาเป็นแม่แบบ
ในการสร้าง 

 

ภาพประกอบ 3 เรือพระท่ีนัง่นารายณ์ทรงสบุรรณ รัชกาลท่ี 9 

ท่ีมา: http://www.phralan.in.th/coronation/finalceremoniesdetail.php?id=938#gal 
lery-1 
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โดยในรัชกาลท่ี 9 ได้มีการจดัพิธีเรือ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2500 จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2555 รวมทัง้สิน้จ านวน 
15 ครัง้ และจดัขบวนเรือพระราชพิธี จ านวน 2 ครัง้ ส าหรับขบวนเรือในสมยัรัชกาลท่ี 9 ส่วนใหญ่ 
คือการเสดจ็ไปทอดผ้าพระกฐิน ณ วดัอรุณฯ สว่นการจดัขบวนเรือพระราชพิธี 2 ครัง้ ได้แก่ การจดั
ขบวนเรือพระราชพิธี เน่ืองจากมีการประชมุเอเปก 2003 และเน่ืองในวโรกาสสมเด็จพระราชาธิบดี 
และสมเด็จพระราชินีตา่งประเทศ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ 60 ปี โดยการจดัขบวนเรือพระ
ราชพิธี 2 ครัง้นีเ้ป็นเพียงการสาธิตแห่ขบวนเรือ โดยท่ีพระองค์ ไม่ได้เสด็จไปในขบวนด้วย 
(คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, 2562d) 

การเสดจ็พระราชด าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
เน่ืองในพระราชพธีิบรมราชาภเิษก พุทธศักราช 2562 

การเสดจ็พระราชด าเนินของพระมหากษัตริย์ไทยนบัแตโ่บราณ นอกจากการ
เสดจ็พระราชด าเนินทางบก เรียกวา่ “พยหุยาตราทางสถลมารค” และการเสดจ็พระราชด าเนินทาง
น า้ เรียกว่า “พยหุยาตราทางชลมารค” ซึ่งถือเป็นเส้นทางการคมนาคมท่ีส าคญัยิ่งเช่นกันการจดั
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค มีมาตัง้แต่สมัยสุโขทัย และสืบทอดต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงศรี
อยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงท่ีปราศจากสงคราม โดยได้ใช้เรือรบเหล่านีม้าท า
การตกแต่งให้มีความสวยงาม มีการประโคมดนตรีเพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินความสนุกสนาน 
ความฮกึเหิม ซึง่ถือเป็นการฝึกซ้อมก าลงัพลฝีพายด้วยเช่นกนั ขบวนพยหุยาตราทางชลมารค เป็น
ริว้ขบวนเรือพระราชพิธีท่ีจัดขึน้ส าหรับพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชด าเนินเป็นการส่วน
พระองค์ และประกอบพระราชพิธีส าคญัตา่ง ๆ เช่น พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน  พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก เป็นต้น 

 

ภาพประกอบ 4 ขบวนพยหุยาตราทางชลมารคสมยัก่อน 

ท่ีมา: (คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, 2562e) 
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เน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศกัราช 2562 ได้มีการจัดรูปขบวนเรือฯ จ านวน 52 ล า 
ก าลงัพลฝีพาย จ านวน 2,200 นาย แบง่ออกเป็น 5 ริว้ 3 สาย ดงันี ้
 

ริว้สายกลาง  
เป็นเรือสายส าคญัประกอบไปด้วยเรือพระท่ีนัง่ 4 ล า ได้แก่ เรือพระท่ีนัง่

สพุรรณหงส์ เรือพระท่ีนัง่อนนัตนาคราช เรือพระท่ีนัง่นารายณ์ทรงสบุรรณ รัชกาลท่ี 9 และเรือพระ
ท่ีนั่งอเนกชาติภุชงค์ นอกจากนีมี้ เรืออีเหลือง เรือแตงโม ซึ่งเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือ 
พร้อมด้วยเรือต ารวจ 3 ล า และเรือแซง 1 ล า รวมเป็นจ านวน 10 ล า มีรายละเอียด ดงันี ้

เรือพระท่ีน่ังสุพรรณหงส์  
โดยล าปัจจุบนัได้สร้างขึน้ใหม่ในปลายรัชกาลท่ี 5 แล้วเสร็จในสมยั

รัชกาลท่ี 6 เม่ือพทุธศกัราช 2454 โดยตัง้ช่ือตามเรือพระท่ีนัง่โบราณของสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ
แหง่กรุงศรีอยธุยา คือ เรือศรีสพุรรณหงส์ หรือ เรือพระท่ีนัง่ชยัสพุรรณหงส์ สร้างขึน้เม่ือ พ.ศ. 2091 
สมยัรัชกาลท่ี 1 ปรากฏช่ือเรือพระท่ีนั่งสุวรรณหงส์ และรัชกาลท่ี 3 ปรากฏช่ือเรือพระท่ีนัง่ศรี
สพุรรณหงส์ ลกัษณะหวัเรือพระท่ีนัง่นีมี้โขนเรือรูปหวัของหงส์ ล าตวัเรือทอดยาวคือส่วนตวัหงส์ 
จ าหลกัไม้ลงรักปิดทองประดบักระจกมีพู่ห้อย ปลายพู่เป็นแก้วผลึก ภายนอกทาสีด า ท้องเรือทาสี
แดง โดยภายหลงั เรือพระท่ีนัง่สุพรรณหงส์ได้รับรางวลัยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลก จากองค์กรท่ี
เรียกว่า World Ship Trust เม่ือพทุธศกัราช 2535 (คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์งานพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก, 2562j) 

 

ภาพประกอบ 5 เรือพระท่ีนัง่สพุรรณหงส์ 

ท่ีมา: (คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, 2562j) 
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เรือพระท่ีน่ังอนันตนาคราช  
ล าแรกสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เร่ิมใช้ในในรัชกาลท่ี 4 ปรากฏช่ือ

ว่า เรือพระท่ีนัง่บลัลงัก์อนนัตนาคราช โดยล าปัจจบุนัสร้างขึน้ใหม่ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ลกัษณะหวั
เรือจ าหลกัรูปพญานาคเจ็ดเศียร ลงรักปิดทองประดบักระจก ท้องเรือภายในทาสีแดง ภายนอก
ทาสีเขียว กลางล าเรือเป็นบุษบกประดิษฐานพระพุทธรูป หรือผ้าพระกฐิน (คณะกรรมการฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, 2562k) 

 

ภาพประกอบ 6 เรือพระท่ีนัง่อนนัตนาคราช 

ท่ีมา: (คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, 2562k) 
 

เรือพระท่ีน่ังนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 
สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายเน่ืองในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เม่ือ

พทุธศกัราช  2539 โดยมีความหมายเดียวกนักบัพระวิษณุทรงครุฑ ส่วนสบุรรณ เป็นช่ือเรียกของ 
ครุฑ หรือ พญาครุฑ พาหนะของพระวิษณ ุซึง่ในส่วนท่ีมีการเติม รัชกาลท่ี 9 เพ่ือส่ือให้ทราบว่าเรือ
ล านีถ้กูสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 9 เน่ืองจากช่ือเรือพระท่ีนัง่นารายณ์ทรงสบุรรณมีมาแล้วแตส่มยั
รัชกาลท่ี 3 โดยลักษณะโขนเรือ และตวัเรือจ าหลักลงรักปิดทองประดบักระจก ท่ีหัวเรือเบือ้งใต้
ครุฑเป็นช่องส าหรับปืนใหญ่ กลางล าเรือทอดบลัลงัก์กญัญา และมีแท่นประทบั (คณะกรรมการ
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, 2562i) 
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ภาพประกอบ 7 เรือพระท่ีนัง่นารายณ์ทรงสบุรรณ รัชกาลท่ี 9 

ท่ีมา: (คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, 2562i) 
 

เรือพระท่ีน่ังอเนกชาตภิุชงค์ 
สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ช่ือเรือมาจากภาษาสนัสกฤตท่ีแปลว่า งู

หลากหลายชนิด ซึง่มีความหมายเดียวกนักบั นาคะ หรือนาค ในภาษาไทย ท่ีเป็นตวัแทนแห่งพลงั
อ านาจ ความรอบรู้ และความอุดมสมบูรณ์ ลกัษณะเรือภายนอกทาสีชมพู ท้องเรือภายในทาสี
แดง หวัเรือลงรักปิดทองลายรดน า้เป็นรูปนาคตวัเล็ก ๆ จ านวนมาก ตอนกลางล าเรือมีราชบลัลงัก์
กญัญาซึ่งเป็นท่ีประทบัเปลือ้งเคร่ือง หรือเปลือ้งพระชฎามหากฐินของพระเจ้าอยู่หวัก่อนเสด็จขึน้ 
หรือลงเรือพระท่ีนั่งอีกล า (คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก , 
2562l) 

 

 

ภาพประกอบ 8 เรือพระท่ีนัง่อเนกชาตภิชุงค์ 

ท่ีมา: https://praew.com/luxury/288643.html 
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เรืออีเหลือง (เรือกลองนอก)  
ใช้ส าหรับเป็นเรือกลองบรรเลงดนตรี มีต าแหน่งอยู่ด้านหน้าสุดของ

ริว้สายกลาง โดยมีเคร่ืองดนตรีป่ีชวา และกลองแขก ใช้ในการบรรเลง ซึ่งไม่พบหลกัฐานการสร้าง 
ลกัษณะของเรือเป็นเรือกราบ  

เรือแตงโม (เรือกลองใน) 
ใช้ส าหรับผู้บญัชาการกระบวนเรือ และเป็นเรือกลองส าหรับบรรเลง 

ไม่พบประวตัิของการสร้างเรือ พบเพียงประวตัิการครัง้ซ่อมใหญ่ เม่ือปี พ.ศ. 2524 โดยได้เปล่ียน
ไม้ตัวเรือท่ีช ารุด และผุพังตามกาลเวลา พร้อมทัง้ทาสีตัวเรือใหม่ และงานซ่อมส่วนอ่ืน ๆ อีก
เล็กน้อย เพ่ือใช้ส าหรับงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีลกัษณะเป็นเรือกราบ 

เรือต ารวจ 
มีหน้าท่ีเป็นเรือองครักษ์ มีต ารวจหลวงชัน้ปลดักรมนัง่คฤห์ มีจ านวน 

3 ล า ไมพ่บประวตัิในการสร้างเรือ รูปร่าง และขนาดของเรือทาน า้มนัสีด าเกลีย้งตลอดทัง้ล าเรือ  
เรือแซง 

เป็นเรือท่ีท าหน้าท่ีอารักขา เหมือนกบัทหารมหาดเล็ก ซึง่สามารถแซง
เรือในขบวนมาอารักขาพระมหากษัตริย์ได้ มีจ านวนทัง้สิน้ 7 ล า ไมพ่บหลกัฐานในการสร้างแตไ่ด้มี
บนัทกึไว้วา่ ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ได้จดัเรือแซงจ านวน 4 ล า ไว้ท่ีท้ายขบวน และในสมยัรัชกาลท่ี 6 ได้
เพิ่มส าหรับพระต ารวจอีก 2 ล า โดยใน 4 ล าแรกใช้ทหาร จึงเรียกว่า “เรือแซงทหาร” ส่วนอีก 2 ล า
นัน้เรียก “เรือแซง” ซึ่งตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี 7 ได้ท าการตดัเรือแซงของพระต ารวจออก และเรือ
แซงทหารได้เปล่ียนช่ือเป็นเรือแซงในปัจจบุนั โดยในผงัการจดัรูปแบบขบวนเรือ เรือแซง 1-6 จะอยู่
ในริว้สายนอก แตมี่ 1 ล า คือ เรือแซง 7 ซึ่งเป็นล าท่ีปิดท้ายขบวนจะอยู่ในต าแหน่งริว้สายกลางตอ่
จากเรือต ารวจ โดยลกัษณะหวัเรือเชิดขึน้เหนือแนวน า้ทาสีด า แตล่ะล ามีขนาดท่ีไม่เท่ากนั (รุ่งนภา 
พิมมะศรี, 2562) 

ริว้สายใน 
โดยการจดัล าดบัขบวนจะขนาบข้างด้วยเรือพระท่ีนัง่มีเรือทองขวานฟ้า 

และเรือทองบ้าบิน่ เป็นเรือประตหูน้า เรือเสือทยานชล และเรือเสือค ารณสินธุ์ เป็นเรือพิฆาตเรือรูป
สตัว์ 8 ล า และปิดท้ายริว้สายในด้วย เรือเอกไชยเหินหาว และเรือเอกไชยหลาวทอง รวมเป็น
จ านวน 14 ล า มีรายละเอียด ดงันี ้

เรือทองขวานฟ้า และเรือทองบ้าบิ่น 
เป็นเรือท่ีจดัอยู่ในประเภทเรือเหล่าแสนยากร ส าหรับท าหน้าท่ีเป็น

เรือประตใูนขบวน แปลวา่ ขวานทอง ท่ีตกมาจากท้องฟ้า คนไทยโบราณมกัเรียกว่าขวานหินขดั ซึ่ง
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สมัยก่อนประวัติศาสตร์เรียกว่า ขวานฟ้า เพราะเช่ือว่าเป็นสิ่งท าขึน้เองไม่ได้ต้องตกลงมาจาก
ท้องฟ้าเท่านัน้ แต่อนัท่ีจริงช่ือทองขวานฟ้า อาจจะเพีย้นมาจาก ทองแขวนฟ้า แปลว่า ทองท่ีห้อย
ลงมาจากท้องฟ้า โดยปรากฏในกระบวนเรือฯ สมยัสมเด็จพระนารายณ์ และในสมยัรัชกาลท่ี 1 
ต่อมาได้มีการเปล่ียนช่ือเรือทองแขวนฟ้าล าหนึ่งเปล่ียนไปเป็น ทองขวานฟ้า และอีกล าหนึ่ง
เปล่ียนไปเป็น ทองบ้าบิน่ เรือทัง้สองล านีเ้ป็นเรือดัง้ทาน า้มนั ยอดดัง้ปิดทองแกะสลกัลวดลาย เป็น
เรือคู่หน้าสุดท่ีน ากระบวนเรือทัง้หมด (คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก, 2562h) 

 

ภาพประกอบ 9 เรือทองขวานฟ้า และเรือทองบ้าบิน่ 

ท่ีมา: (คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, 2562h) 
 

เรือเสือทะยานชล และเรือเสือค ารณสินธ์ุ 
ดดัแปลงมาจากเรือรบ ใช้น าขบวนเรือในสมยัโบราณโดยเรียกเรือ

ลกัษณะนีว้่า เรือพิฆาต แต่ละล าวาดลงสีรูปเสือไว้ท่ีหวัเรือซึ่งมีช่องท่ีมีปืนใหญ่ย่ืนออกมาถือเป็น
เรือพิทกัษ์ จงึต้องให้อ ามาตย์ผู้ใหญ่ฝ่ายทหารเป็นผู้นัง่ประจ าในคฤห์ (เก๋ง) ของเรือทัง้สองล านี ้ใน
รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก, 2562m) 
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ภาพประกอบ 10 เรือเสือทะยานชล และเรือเสือค ารณสินธุ์ 

ท่ีมา: https://thepaperthailand.com/2019/10/18/the-grand-royal-barge-processi 
on-3/ 

 
เรืออสุรวายุภักษ์ และเรืออสุรปักษี 

สร้างขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 1 และสมัยรัชกาลท่ี 4 เดิมช่ือ อสุรปักษี
สมทุร หรืออสรุปักษา เม่ือครัง้สงครามโลกครัง้ท่ี 2 สร้างความเสียหายให้เรือทัง้สองเป็นอย่างมาก 
ตอ่มากองทพัเรือได้ร่วมกนักบักรมศิลปากรด าเนินการบรูณะซ่อมแซมใหญ่เรืออสรุปักษี เม่ือ พ.ศ. 
2508 ส่วนเรืออสุรวายุภักษ์ได้บรูณะซ่อมแซมใหญ่เม่ือ พ.ศ. 2514  ลกัษณะโขนเรือของเรืออสุร
วายภุกัษ์ เป็นรูปคร่ึงยกัษ์คร่ึงนก มีองค์สีม่วง ส่วนโขนเรือของเรืออสรุปักษี เป็นรูปคร่ึงยกัษ์คร่ึงนก 
มีองค์สีเขียว (รุ่งนภา พิมมะศรี, 2562) 
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ภาพประกอบ 11 เรืออสรุวายภุกัษ์ (ขวา) และเรืออสรุปักษี (ซ้าย) 

ท่ีมา: https://www.pinterest.com/pin/615445105310308317/ 
 

เรือกระบ่ีราญรอนราพณ์ และเรือกระบ่ีปราบเมืองมาร 
สร้างขึน้ในรัชกาลท่ี 1 เม่ือครัง้สงครามโลกครัง้ท่ี 2 จึงท าให้เรือเกิด

ความเสียหายเป็นอย่างมาก กรมศิลปากรจึงได้ด าเนินการตดัหวัโขนเรือ และท้ายเรือเก็บรักษาไว้
ในพิพิธภณัฑ์ ตอ่มาได้ท าการสร้างตวัเรือขึน้มาใหม่ โดยใช้หวัโขนเรือเดิมน ามาซ่อมแซมประกอบ
กลบัเข้าไป ลกัษณะโขนเรือของเรือกระบี่ปราบเมืองมาร เป็นรูปวานร (หนมุาน) ร่างกายสีขาว ส่วน
โขนเรือของเรือกระบี่ราญรอนราพณ์ เป็นรูปวานร (นิลพทั) ไม่สวมเคร่ืองประดบัหวั ร่างกายสีด า 
(รุ่งนภา พิมมะศรี, 2562) 
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ภาพประกอบ 12 เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ (ซ้าย) และเรือกระบี่ปราบเมืองมาร (ขวา) 

ท่ีมา: https://www.prachachat.net/d-life/news-371961 
 

เรือพาลีรัง้ทวีป และเรือสุครีพครองเมือง 
สร้างขึน้ในรัชกาลท่ี 1 เดิมช่ือเรือพาลีรัง้ทวีป ใช้ว่าเรือพาลีล้างทวีป

ลกัษณะโขนเรือของเรือพาลีรัง้ทวีป เป็นรูปวานร (พาลี) สวมมงกฎุ โดยมีร่างกายสีเขียว ส่วนโขน
เรือของเรือสุครีพครองเมือง เป็นรูปวานร (สุครีพ) สวมมงกุฎ โดยมีร่างกายสีแดง หวัเรือกว้างมีรู
กลมส าหรับตดิตัง้ปืนใหญ่ (รุ่งนภา พิมมะศรี, 2562) 

 

ภาพประกอบ 13 เรือพาลีรัง้ทวีป (ซ้าย) และเรือสคุรีพครองเมือง (ขวา) 

ท่ีมา: https://thepaperthailand.com/2019/10/18/the-grand-royal-barge-processi 
on-3/ 
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เรือครุฑเหนิเหจ็ และเรือครุฑเตร็จไตรจักร 
สร้างขึน้ในรัชกาลท่ี 1 เดิมช่ือ เรือครุฑเหินเห็จ ใช้ว่าเรือครุฑเหิร

ระเห็จ เม่ือครัง้สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ได้สร้างความเสียหายให้กบัเรือเป็นอย่างมากเช่นเรืออ่ืนๆก่อน
หน้า กรมศิลปากรจึงได้ด าเนินการตดัหวัโขนเรือ และท้ายเรือเก็บรักษาไว้ในพิพิธภณัฑ์ ต่อมาได้
ท าการสร้างตวัเรือขึน้มาใหม่ใหม่ โดยใช้หวัโขนเรือเดิมน ามาซ่อมแซมประกอบกลับเข้าไป โดย
ลกัษณะโขนเรือของเรือทัง้ 2 ล า เป็นรูปครุฑจบันาค 2 ตวัชขูึน้ เรือครุฑเหินเห็จกายสีแดง ส่วนเรือ
ครุฑเตร็จไตรจกัรกายสีชมพ ู(รุ่งนภา พิมมะศรี, 2562) 

 

ภาพประกอบ 14 เรือครุฑเหินเห็จ (ซ้าย) และเรือครุฑเตร็จไตรจกัร (ขวา) 

ท่ีมา: https://www.prachachat.net/d-life/news-371961 
 

เรือเอกชัยเหนิหาว และเรือเอกชัยหลาวทอง 
เป็นช่ือเรือ 2 ล าคูก่นั ลกัษณะใกล้เคียงกนัคือหวัเรือเป็นรูปดัง้เชิดสูง

งอนขึน้ไป ลงรักปิดทองเขียนลายรดน า้รูปเหรา (อ่าน เห-รา) ซึ่งเป็นสตัว์ในต านาน ลกัษณะคล้าย
มงักรแตมี่หวัเป็นงู หรือนาค อย่างไรก็ตามเรือ 2 ล านีมี้รูปลกัษณ์ของหวัเรือท่ีตา่งกนัอยู่บ้างเป็นท่ี
สงัเกตได้เอกชยัเหินหาว แปลว่า “ชยัชนะสูงสุดทะยานสู่ท้องฟ้า” เอกชยัหลาวทอง แปลว่า “เรือ
ทองท่ีบรรจงสร้าง (โดยการหลาวหรือเหลา) เพ่ือชยัชนะ” หรือแปลว่า “หลาว (อาวธุ) ทองค าท่ีน า
ชยัชนะ” ช่ือเรือ 2 ล านีป้รากฏอยู่ในสมดุภาพเรือในกระบวนพยหุยาตราชลมารคสมยัสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา โดยเรือเอกชยัเหินหาว และเอกชยัหลาวทองตามรูปลกัษณ์
ปัจจบุนั สร้างขึน้ครัง้แรกในสมยัรัชกาลท่ี 1 เม่ือครัง้สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท าให้ได้รับความเสียหาย
เป็นอย่างมาก ดังนัน้ใน พ.ศ. 2508 จึงได้ท าการบูรณะเรือสองล านีใ้หม่โดยใช้หัวเรือเดิมมา
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ประกอบกลับเข้าไปใหม่ (คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก , 
2562n) 

 

ภาพประกอบ 15 เรือเอกชยัเหินหาว และเรือเอกชยัหลาวทอง 

ท่ีมา: (คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, 2562n) 
 

ริว้สายนอก  
ประกอบด้วย  เรือดัง้ 22 ล า และเรือแซง 6 ล า แบง่เป็นริว้ละ 14 ล า รวม

เป็นจ านวน 28 ล า  มีรายละเอียด ดงันี ้
เรือดัง้ 

คือ เรือท่ีท าหน้าท่ีปอ้งกนักระบวนหน้า เพราะค าว่าดัง้หมายถึง หน้า 
จากข้อมูลเบือ้งต้นไม่พบหลกัฐานท่ีสร้าง ในปี พ.ศ. 2506 กรมอู่ทหารเรือได้ต่อเรือดัง้ 6 ขึน้ใหม่
โดยวางกงเหล็กเพ่ือให้เรือแข็งแรงและทนทานท าให้ตวัเรือหนกัมาก นอกจากนีย้งัมีการซ่อมใหญ่
ในปี พ.ศ. 2524 ลกัษณะเป็นเรือไม้ทาสีน า้มนั ไม่มีลวดลายอย่างใด แตปั่จจบุนัหวัเรือปิดทอง มี 
22 ล า มีช่ือเรียกตามล าดบัตัง้แต่ เรือดัง้ 1 ถึง เรือดัง้ 22 (คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์งาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, 2562g) 
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ภาพประกอบ 16 เรือดัง้ 

ท่ีมา: (คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, 2562g) 
 

ส าหรับบทเห่เรือได้ประพนัธ์ขึน้ใหม่ จ านวน 3 องค์ โดย นาวาเอกทองย้อย 
แสงสินชยั ศิลปินแห่งชาติ ส่วน นาวาเอกณฏัวฒัน์ อร่ามเกลือ้ เป็นผู้ เห่เรือ ส าหรับเคร่ืองแตง่กาย
ฝีพายยดึถือรูปแบบเดมิตามโบราณราชประเพณี โดย เรือในพระราชพิธี จ านวน  52 ล า ทกุล าล้วน
ท าจากไม้ มีอายกุารสร้างมาก โดยเฉพาะเรือพระท่ีนัง่ ทัง้ 3 ล า มีอายมุากท่ีสดุ ได้แก่ เรือพระท่ีนัง่
อเนกชาตภิชุงค์ สร้างในรัชกาลท่ี 5 มีอายกุว่า 102 ปี เรือพระท่ีนัง่สพุรรณหงส์ สร้างในรัชกาลท่ี 5 
แล้วเสร็จในรัชกาลท่ี 6 มีอาย ุ108 ปี เรือพระท่ีนัง่อนนัตนาคราช สร้างในรัชกาลท่ี 6 มีอายุ 95 ปี
ส่วนเรือพระท่ีนัง่นารายณ์ทรงสบุรรณ รัชกาลท่ี 9 ซึ่งสร้างเสร็จเม่ือปี พ.ศ.2539 มีอาย ุ23 ปี ส่วน
เรืออ่ืน ๆ ในขบวน โดยเฉพาะเรือรูปสตัว์แตล่ะล า มีอายกุารสร้างนบัร้อย ๆ ปี (คณะกรรมการฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, 2562e) 
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1.4 ข้อมูลเก่ียวกับเกาะรัตนโกสินทร์ ด้านวัด 

ตาราง 1 ตารางแสดงการก่อสร้างและบรูณะวดัไทยในยคุรัตนโกสินทร์ บริเวณเขตพระนคร 

พ.ศ. ช่ือสถานที่ วัดประจ า 
รัชกาล 

ความส าคัญ ลักษณะ 

2325 
(ร.1) 

วดัพระศรี 
รัตนศาสดาราม 
(วดัพระแก้ว) 

 เ ป็ น วั ด ท่ี ส ร้ า ง ขึ ้น ใ น เ ข ต
พระบรมมหาราชวงั ตามแบบวดั
พระศรีสรรเพชญ สมัยอยุธยา
เป็นท่ีประดิษฐานพระแก้วมรกต
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
ของไทย 

ไทย 

2325 
(ร.1) 

วัดชนะสงคราม
ราชวรวิหาร 

 เ ป็นวัดโบราณสร้าง ในสมัย
อยุธยา เม่ือ ร.1 เสด็จขึน้
ครองราชย์เป็นปฐมบรมกษัตริย์ 
จึงมีพระราชประสงค์ท่ีจะสร้าง
วัด ใ ห้ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ ก รุ ง ศ รี
อยุธยามากท่ีสุด จึงได้รับการ
โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และ
เปล่ียนช่ือวดั 

ไทย 

2331 
และ 
2344 

วัดพระ เชตุพน
วิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร 
(วดัโพธ์ิ) 

รัชกาลท่ี 1 เป็นวัดท่ีสร้างในสมัยอยุธยา
ตัง้อยู่ ข้างพระบรมมหาราชวัง 
วั ด โ พ ธ์ิ เ ป รี ย บ เ ส มื อ น เ ป็ น
มหา วิ ทย าลัย แห่ ง แ รก ขอ ง
ประเทศด้วย เน่ืองจากเป็นท่ีรวม
จารึกสรรพวิชาหลายแขนง และ
ทางยูเนสโกได้ขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกความทรงจ า โลกของ
ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก 

ไทย, จีน, 
ตะวนัตก 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

พ.ศ. ช่ือสถานที่ วัดประจ า 
รัชกาล 

ความส าคัญ ลักษณะ 

2331 
และ 
2344 

วัดพระ เชตุพน
วิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร 
(วดัโพธ์ิ) 

รัชกาลท่ี 1 เป็นวัดท่ีสร้างในสมัยอยุธยา
ตัง้อยู่ ข้างพระบรมมหาราชวัง 
วั ด โ พ ธ์ิ เ ป รี ย บ เ ส มื อ น เ ป็ น
มหา วิ ทย าลัย แห่ ง แ รก ขอ ง
ประเทศด้วย เน่ืองจากเป็นท่ีรวม
จารึกสรรพวิชาหลายแขนง และ
ทางยูเนสโกได้ขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกความทรงจ า โลกของ
ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก 

ไทย, จีน, 
ตะวนัตก 

2336 
(ร.1) 

วัดราชบุรณราช
วรวิหาร 

 สร้างขึน้ก่อนสมยักรุงธนบรีุ และ
กรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จเจ้าฟ้า
กรมหลวงเทพหริรักษ์ พระเจ้า
หลานเธอใน ร. 1 ทรงพระราช
ศรัทธาจึงท ากาบูรณปฏิสงัขรณ์ 
สถาปนาวัดเลียบขึน้เป็นพระ
อารามหลวง 

ไทย, จีน 

2346 
(ร.1) 

วั ด ม ห า ธ า ตุ
ยวุราชรังสฤษฎ์ิ 

 ไม่ปรากฏผู้สร้าง แต่สันนิษฐาน
ว่ามีมาแต่กรุงเก่า เม่ือสมเด็จ
พระบวรราชเจ้า มหาสรุสิงหนาท
(พระอนุชาธิราชของ ร. 1) ทรง
มาพบและบูรณปฏิสงัขรณ์ โดย
ไ ด้ ส ถาปนาวัด ขึ น้ เ ป็ นพ ร ะ
อารามหลวงแห่งแรกในยุคกรุง
รัตนโกสินทร์ 

ไทย 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

พ.ศ. ช่ือสถานที่ วัดประจ า 
รัชกาล 

ความส าคัญ ลักษณะ 

2350 
(ร. 1) 

วั ด สุ ทั ศ น เ ท พ 
ว ร า ร า ม ร า ช
วรมหาวิหาร 

รัชกาลท่ี 8 มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชัน้
เ อก  ชนิ ด ร า ช ว รมหา วิ ห า ร
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า
จุฬาโลก ทรงด ารัสให้สร้างขึน้ 
พระราชทานนามว่า “วัดมหา
สทุธาวาส” แตส่ามญัชนเรียกว่า 
“วดัพระโต” บ้าง “วดัพระใหญ่” 
หรือ “วดัเสาชิงช้า” 

ไทย, จีน 

(ร. 1) วัด อินท ร วิ ห า ร  
(วดัอินทร์) 

 เ ป็ น วั ด ท่ี มี ม า ก่ อ น ส มั ย
รัตนโกสินทร์ ร. 1 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานท่ีดิน
ในต าบลบางขุนพรหม ให้เป็น
ท่ีตัง้ บ้านเ รือนของครอบครัว
เชลยชาวเวียงจันทร์ เจ้าอินทร์ 
ได้บรูณะพระอาราม และนิมนต์
เจ้าคุณพระอริญญิก พระสงฆ์
ชาวเวียงจันทร์ท่ีอพยพมาขึน้
ปกครองวดั 

ไทย 

2367 
(ร. 3) 

วัดบวรนิเวศราช
วรวิหาร 

รัชกาลท่ี 6, 
รัชกาลท่ี 9 

เ ป็นพระอารามหลวงชัน้ เอก 
ชนิดราชวรวิหาร ร.3 ทรงสร้าง
ขึน้ใหม่ วดันีเ้ดิมเรียกว่า วดัใหม ่
อยู่ในเขตฝ่ายพระราชวังบวร
สถานมงคล 

ไทย, จีน, 
ตะวนัตก 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

พ.ศ. ช่ือสถานที่ วัดประจ า 
รัชกาล 

ความส าคัญ ลักษณะ 

2379 
(ร. 3) 

วัดเทพธิดาราม
วรวิหาร 

 ร. 3 สร้างขึน้เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติพระราชทานแด่พระองค์
เจ้าหญิงวิลาศ ซึ่งภายหลังได้
โปรดเกล้าสถาปนาขึน้ทรงกรม
เป็นกรมหม่ืนอัปสรสุดาเทพ 
พระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาท่ี
พระบรมชนกนาถทรงโปรด
ปราน นอกจากนีสุ้นทรภู่ยังเคย
อุปสมบทและจ าพรรษาในปี 
พ.ศ. 2382-2385 

ไทย, จีน 

2393 
(ร. 3) 

วั ด ม ห ร รณพ า
รามวรวิหาร 

 ผู้ สร้าง คือ กรมหม่ืนอุดมรัตน
รังษี (พระนามเดิม พระองค์เจ้า
อ ร รณพ )  เ ป็ นพ ระ โอ รส ใน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ 
(ร. 3) การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
ในสมยั ร. 4 หลงัจากกรมหม่ืน
อุดมรัตนราษีได้สิ น้พระชนม์  
ร. 4 โปรดเกล้าฯ พระราชทาน
นามวา่ วดัมหรรณพาราม 

ไทย, จีน 

2394 
(ร. 3) 

วดัราชนัดดาราม
วรวิหาร 

รัชกาลท่ี 3 ภายในวดัมีโลหะปราสาท ท่ีเป็น
อง ค์แรกอง ค์ เ ดียว และอง ค์
สุด ท้ ายของ ไทย  ส ร้ า ง โดย
พระราชด าริของ ร. 3 เน่ืองจาก
ทรงมีพระราชศรัทธาท่ีจะบ ารุง
พระพทุธศาสนา และทรงทราบ 

ไทย 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

พ.ศ. ช่ือสถานที่ วัดประจ า 
รัชกาล 

ความส าคัญ ลักษณะ 

   ว่าในสมัยโบราณได้มีการสร้าง
โลหะปราสาทเพียง 2 ครัง้ในโลก
เทา่นัน้ 

 

2407 
(ร. 4) 

วัดราชประดิษฐ
ส ถิ ต ม ห า สี ม า
ราม ราชวรวิหาร 

รัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
ขึน้ เพ่ือให้ครบตามธรรมเนียม
ประเพณีโบราณท่ีว่า ในราชธานี
จะต้องมีวัดส าคญัประจ า 3 วัด 
คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ 
และวดัราชประดษิฐาน  

ไทย, จีน, 
เขมร 

2412 
(ร. 5) 

วัดราชบพิธสถิต
มหาสีมารามราช
วรวิหาร 

รัชกาลท่ี 5, 
รัชกาลท่ี 7 

เ ป็นพระอารามหลวงชัน้ เอก 
ชนิดราชวรวิหาร ร. 5 โปรดให้
ส ร้ า งขึ น้ เ พ่ื อ เ ป็นวัดประจ า
รัชกาลของพระองค์ โดยสร้าง
เลียนแบบ 2 วดัคือ วดัพระปฐม
เจดีย์กับวัดราชประดิษฐ์สถิต
มหาสีมารามซึ่งเป็นวัดประจ า
รัชกาลท่ี 4 

ไทย, 
 ตะวนัตก 

 
จากตาราง 1 ผู้วิจยัพบวา่การก าเนิดวดัไทยในสมยักรุงรัตนโกสินทร์นัน้ มีการสืบทอดกนั

มาจากยุคก่อนหน้า ซึ่งโดยบางวัดอาจจะมีการแสดงหลักฐานบางประการ เช่น ลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมท่ีมีการซ้อมสร้างตามแบบแผนในยุคนัน้ๆ ซึ่งวดัไทยในสมยักรุงรัตนโกสินทร์จะมี
การเลียนแบบลกัษณะทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม มาจากสมยักรุงศรีอยธุยา
มากท่ีสุด รวมไปจนถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีพระมหากษัยตริย์ไทยท่ีพึงมีต่อการทะนุบ ารุง
พระพุทธศาสนาด้วยการสร้างวัดขึน้ใหม่ในแต่รัชสมัย หรือท าการบูรณปฏิสังขรณ์วัดนัน้เอง 
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นอกจากนีว้ัดไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในแต่รัชสมัยยังแสดงให้เห็นถึงการรับวัฒธรรมจาก
ประเทศต่างๆท่ีเข้ามามีบทบาทในยุคสมัยนัน้อีกด้วย เช่น การเข้ามาของประเทศจีนผ่านทาง
การค้าส าเภาจีน โดยมีการแสดงหลกัฐานท่ีปรากฏให้เห็นผ่านประติมากรรมตกแต่งอย่าง ตุ๊กตา
อบัเฉา และการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาจากทางชาติตะวนัตก เป็นต้น แตด้่วยความเป็นเอกลกัษณ์ 
และลกัษณะความเป็นไทยท่ียงัคงมีความเดน่ชดั ก็ยงัท าให้วดัไทยยงัคงคณุคา่ทัง้ทางด้านเร่ืองราว 
ความศรัทธา ความงาม มายงัคนรุ่นปัจจุบนั และขยายความความรับรู้ไปสู่ระดบันานาชาติ ทัง้นี ้
จากข้อสรุปท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองราว และลกัษณะความ
งามทางสถาปัตยกรรมท่ีมีความโดดเดน่จากวดัไทยเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์อตัลกัษณ์ในขัน้ตอน
การออกแบบ โดยผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะเลือกศกึษาใน วดัพระศรีรัตนศาสดาราม (วดัพระแก้ว) 
ซึ่งเป็นวดัท่ีอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวงั และถูกสร้างขึน้พร้อมกับพระบรมมหาราชวังด้วยการ
เลียนแบบวัดพระศรีสรรเพชญ ในสมัยอยุธยา อีกทัง้ยงัเป็นท่ีประดิษฐานพระแก้วมรกตซึ่งเป็น
พระพทุธรูปคูบ้่านคูเ่มืองของไทย ท่ีนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติตา่งพากนัมาสกัการะ
เม่ือเดินทางมาเท่ียว ณ เกาะรัตนโกสินทร์ และอีกหนึ่งวดัคือ วัดพระเชตพุนวิมลมงัคลารามราช
วรมหาวิหาร (วดัโพธ์ิ) วดัประจ ารัชกาลท่ี  1 เป็นวดัโบราณสร้างในสมยัอยธุยาวดัโพธ์ิตัง้อยู่ข้าง
พระบรมมหาราชวงั นอกจากนีว้ดัโพธ์ิยงัเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของประเทศด้วย 
เน่ืองจากในสมยัรัชกาลท่ี 3 ได้รวบรวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง จึงท าให้ได้รับการขึน้ทะเบียน
รับรองให้เป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลก (Memory of the World) จากองค์การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก (UNESCO) ของภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (Regional Register) เม่ือปี 2551 และเน่ืองจากข้อมลูข้างต้นท่ีผู้จยัได้มีการสรุปว่า 
การสร้างและการบูรณปฏิสงัขรณ์วดัไทยในสมยักรุงรัตนโกสินทร์กับพระมหากษัตริย์ไทยนัน้ ถือ
เป็นขนบธรรมเนียมท่ีพงึมีตอ่การทะนบุ ารุงในพระพทุธศาสนา ผู้วิจยัจึงมีความประสงค์ท่ีจะศกึษา
วดัไทยประจ ารัชกาลในสมยัรัตนโกสินทร์ในล าดบัถดัไป 
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ตาราง 2 ตารางแสดงเส้นเวลาการก่อสร้างและบรูณะวดัไทยประจ ารัชกาลในยคุรัตนโกสินทร์ 

พ.ศ. ช่ือสถานที่ วัดประจ า 
รัชกาล 

ลักษณะ เขตที่ตัง้ 

สร้างขึน้ใน
สมัยกรุงศรี
อยธุยา 

วัดอรุณราชวราราม 
ร า ช ว ร ม ห า วิ ห า ร 
(วดัแจ้ง) 

รัชกาลท่ี 2 ไทย, จีน เ ข ตบา ง กอก
ใหญ่ 

2331 
และ 
2344 

วัดพระ เชตุพนวิมล 
มั ง ค ล า ร า ม ร า ช
วรมหาวิหาร (วดัโพธ์ิ) 

รัชกาลท่ี 1 ไทย, จีน, ตะวนัตก เขตพระนคร 

2350 
(ร. 1 สร้าง) 

วัดสุทัศนเทพวราราม 
ราชวรมหาวิหาร 

รัชกาลท่ี 8 ไทย, จีน เขตพระนคร 

2363 
(ร. 3 สร้าง) 

วดัราชโอรสาราม ราช
วรวิหาร 

รัชกาลท่ี 3 ไทย, จีน เขตจอมทอง 

2367 
(ร. 3 สร้าง) 

วั ด บ ว ร นิ เ ว ศ ร า ช
วรวิหาร 

รัชกาลท่ี 6, 
รัชกาลท่ี 9 

ไทย, จีน, ตะวนัตก เขตพระนคร 

2394 วั ด ร า ช นั ด ด า ร า ม 
วรวิหาร 

รัชกาลท่ี 3 ไทย เขตพระนคร 

2407 วัดราชประดิษฐสถิต
มหา สีมา ร าม  ร า ช
วรวิหาร 

รัชกาลท่ี 4 ไทย, จีน, เขมร เขตพระนคร 

2412 วัดราชบพิธสถิตมหา
สีมาราม ราชวรวิหาร 

รัชกาลท่ี 5, 
รัชกาลท่ี 7 

ไทย, ตะวนัตก เขตพระนคร 

2508 วัด วชิ ร ธ ร รมสา ธิ ต
วรวิหาร (วดัทุง่สาธิต) 

รัชกาลท่ี 10 ไทย เขตพระโขนง 

2538 วั ด พ ร ะ ร า ม  9 
กาญจนาภิเษก 

รัชกาลท่ี 9 สมัย โ บ ร าณผสม 
กับสถาปัตยกรรม
สมยัใหม ่

เขตห้วยขวาง 
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จากตาราง 2 ผู้วิจยัพบว่า อีก 1 วดัท่ีมีความส าคญั และเป็นท่ีรู้จกัในฐานะสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกหนึ่งสถานท่ี เม่ือมาเยือนเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ วดัอรุณราชวราราม ราช
วรมหาวิหาร (วดัแจ้ง) เน่ืองจากพระปรางค์วดัอรุณฯ เป็นพระปรางค์ท่ีมีความสูงท่ีสุดในประเทศ
ไทย และของโลก ถึงแม้ว่าวดัอรุณฯ จะไม่ได้ตัง้อยู่ในบริเวณเขตพระนครซึ่งเป็นต าแหน่งท่ีตัง้ของ
เกาะรัตนโกสินทร์ แต่ก็ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังตรงข้ามกับเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งสามารถเดินทางไป
ท่องเท่ียวได้อย่างสะดวกผ่านทางเรือข้ามฟากท่ีมีให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน นอกจากนี ้
พระปรางค์วดัอรุณฯ ถือเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ การท่องเท่ียวของประเทศไทย ทัง้การเป็นภาพตรา
สญัลกัษณ์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ทัง้นีพ้ระปรางค์วดัอรุณฯ ยงัได้รับการจดัอนัดบัให้เป็น
หนึ่งในสิบสถานท่ีทางพุทธศาสนาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด จากทวัร์โอเปียอีกด้วย ดงันัน้จากการศึกษา
ตาราง 1 และตาราง 2 ผู้วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองราวทางด้านวดั โดยได้ท าการ
คดัเลือกจากเร่ืองราว ความเป็นมา ตลอดจนเป็นสถานท่ีท่ีเป็นท่ีรู้จกักันอย่างแพร่หลายในระดบั
นานาชาต ิซึง่ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีความน่าสนใจในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
ทัง้สิน้จ านวน 3 วดั ได้แก่ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม (วดัพระแก้ว), วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม
ราชวรมหาวิหาร (วดัโพธ์ิ) และวดัอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วดัแจ้ง) มาใช้เป็นแรงบนัดาล
ใจในการสร้างข้อก าหนดในการออกแบบเบือ้งต้นแก่ผลงานของผู้วิจยั 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) 
หรือท่ีเรียกว่า วดัพระแก้ว พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก(รัชกาลท่ี 1) 

ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้พร้อมการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เม่ือปี พ.ศ. 2325 โดยมีการสร้าง
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2327 ซึ่งเป็นวดัท่ีถูกสร้างขึน้ในเขตพระบรมมหาราชวัง ตามแบบวัดพระศรี
สรรเพชญ ในสมยักรุงศรีอยุธยา อยู่ในเขตพระราชฐานชัน้นอก ถือเป็นวดัคู่กรุงท่ีไม่มีพระสงฆ์จ า
พรรษาอยู่ ใช้เป็นท่ีบวชนาคหลวง และประชุมข้าทูลละอองพระบาทถือน า้พระพิพัฒน์สัตยา 
รัชกาลท่ี 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต 
พระพทุธรูปคูบ้่านคูเ่มืองของไทยมาประดิษฐาน โดยภายหลงัได้รับการปฏิสงัขรณ์สืบตอ่มาในทกุ 
ๆ รัชกาล เพราะเป็นวดัส าคญั จงึมีการปฏิสงัขรณ์ใหญ่ทกุ 50 ปี ได้แก่ ในสมยัพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว และสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในโอกาสสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2525 ท่ีผ่านมา โดยในการบูรณปฏิสังขรณ์ได้มีการมุ่งเน้น
อนุรักษ์สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมอันเป็นมรดกชิน้เอกของชาติ ให้คงความงาม และรักษา
คณุคา่ของชา่งศลิป์ไทยไว้อยา่งดีท่ีสดุ เพ่ือให้วดัอยูคู่ก่บักรุงรัตนโกสินทร์ตลอดไป  
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ภาพประกอบ 17 วดัพระศรีรัตนศาสดาราม (วดัพระแก้ว) 

ท่ีมา: (ธรรมะไทย) 
 

พระระเบียงและจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองรามเกียรติ์ 
บริเวณพระระเบียงถูกล้อมรอบไปด้วยปชูนียสถานทัง้หมดของวดัไว้ภายใน

ยกเว้นพระปรางค์ 6 องค์ โดยในอดีตพระปรางค์ทัง้ 8 องค์ จะตัง้อยู่ภายนอก แต่ต่อมาในสมัย
รัชกาลท่ี 4 มีการขยายฐานไพทีมาทางทิศตะวนัออก จึงท าให้ต้องท าการขยายพระระเบียงไปด้วย
โดยได้ท าการหกัมุมโอบล้อมพระปรางค์องค์ท่ี 3 และ 4 ไว้ภายในวดั บริเวณภายในพระระเบียง
ตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนงัเร่ือง รามเกียรติ์ ซึ่งเป็นจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ท่ีเขียนด้วยสีฝุ่ น 
ครัง้แรกเขียนขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 1 แตต่อ่มาก็มีการซอ่มอีกหลายครัง้ ในปัจจบุนัเป็นการเขียนซ่อม
ในสมยัรัชกาลท่ี 7 จิตรกรรมฝาผนงัประกอบด้วยภาพจ านวนทัง้สิน้ 178 ห้องภาพ โดยห้องแรก
เร่ิมต้นท่ีด้านหน้าพระวิหารยอด และล าดับภาพมาทางขวามือ  หรือเวียนล าดับภาพตาม
ทกัษิณาวรรต(พระบรมมหาราชวงั) 
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ภาพประกอบ 18 ภาพจิตกรรมฝาผนงัเร่ือง รามเกียรติ์ ภาพหนมุานอมพลบัพลา 

ท่ีมา: https://ภาพวิว.com/ภาพจิตรกรรมฝาผนงัไท-4/  
 
การรังสรรค์ภาพจิตรกรรมฝาผนงัชดุรามเกียรติ์ ถือเป็นภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนงัท่ียาว

ท่ีสุดในโลก โดย สันติ เล็กสุขุม นักประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ได้กล่าวพอสังเขปเก่ียวกับ 
“จิตรกรรมฝาผนงัพระระเบียงคต” ซึง่ถือเป็นศลิปะในยคุรัตนโกสินทร์ ไว้ในหนงัสือสมัมนาวิชาการ
ศลิปกรรมของราชบณัฑิตยสถาน (พ.ศ.2549) ไว้ว่า รัชกาลท่ี 1 โปรดให้เขียนภาพประดบัผนงัพระ
ระเบียงคตเป็นเร่ืองรามเกียรติ์ ต่อมาภายหลังมีความเลือนมาก โดยได้มีการเขียนขึน้มาใหม่
ทัง้หมดในรัชกาลท่ี 3 หลังจากนัน้ได้ผ่านการเขียนใหม่อีก และยังคงมีการเขียนซ่อมแซมอย่าง
ตอ่เน่ืองมาจนถึงงานบรูณะครัง้ส าคญัคราวฉลองกรุงเทพฯ ครบ 200 ปี ซึ่งในรัชกาลปัจจบุนัจึงนบั
ได้ว่า จิตรกรรมฝาผนงัระเบียงคตของพระอโุบสถ ถือเป็นตวัอย่างของ จิตรกรรมแบบแผน รุ่นใหม ่
ท่ีมีการผสมผสานทัง้ความคดิ และกรรมวิธีการแสดงออกอย่างตะวนัตกเข้าไว้ในเร่ืองปรัมปราของ
ไทยอย่างแนบเนียน โดยอาศยัหลักวิชาทศันียวิทยาจากตะวันตก รวมทัง้ระบายสี แสง เงาด้วย 
หากสรุปโดยรวม ความประณีตงดงามด้วยรสนิยมในวฒันธรรมไทยของพระบรมมหาราชวงั และ
วดัพระแก้ว คือ แหล่งรวมแบบแผนแบบอย่างงานช่างหลวงท่ีหลากหลาย พสกนิกรชาวไทย  และ
ชาวตา่งประเทศท่ีมาเยือน ย่อมช่ืนชมเอกลกัษณ์อนัพิเศษยิ่งของช่างไทย ท่ีสืบทอดปรุงแตง่มรดก
ทางชา่งจากบรรพบรุุษและสืบสานตอ่มาจนถึงปัจจบุนัอนึ่ง แบบแผนและแบบอย่างงานช่างหลวง
นี ้ได้แพร่กระจายไปเป็นแรงบนัดาลใจให้งานสร้างบรูณปฏิสงัขรณ์วดัในพระราช อาณาจกัร ทัง้ท่ี
ผา่นไปสูง่านช่างของประเทศเพ่ือนบ้านด้วยก็มีอย่างไรก็ดี สนัติ เล็กสขุมุ ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งด้วย
ว่า เง่ือนไขส าคญัยิ่ง ในการท าความเข้าใจงานช่าง อนัมีความหลากหลายรูปแบบทัง้รสนิยม และ
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ทัง้ในรัชกาลเดียวกนั หรือตา่งรัชกาล รวมถึงการปรับเอารสนิยมตา่งประเทศเข้ามาผสมผสาน และ
การท าเลียนแบบ หรือย้อนแบบเดมิ แผลงจากแบบเดมิ หรือท าขึน้ใหม ่ทัง้หมดคือเง่ือนไขจ าเพราะ
ท่ีท้าทายในการศกึษา เพ่ือเพิ่มเตมิความเข้าใจความเป็นมาของงานชา่งและแบบแผนประเพณีช่าง
ของราชธานีปัจจบุนั (เนต ิโชตชิว่งนิธิ, 2553) 

 

ภาพประกอบ 19 ภาพธรรมชาต ิ ฝีมือ จกัรพนัธุ์ โปษยกฤต เม่ือปี พ.ศ. 2515 

ท่ีมา: (นฤมล ศริิมา, 2560) 
 

โดยลกัษณะเดน่ของภาพจิตรกรรมฝาผนงั คือ ฉากทิวทศัน์ท่ีมีการเลียนแบบธรรมชาติได้
สมจริง รวมไปถึงการเขียนภาพต่างๆ อาทิ เช่น พระ เทวดา ลิง และยักษ์ให้มีกล้ามเนือ้เหมือน
มนษุย์ ซึง่ถือเป็นรูปแบบท่ีได้รับความนิยมในสมยัชว่งรัชกาลท่ี 7 นอกจากนีภ้าพจิตรกรรมยงัมีการ
ซอ่มแซมหลายครัง้ ดงันัน้ ภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเราเห็นในปัจจบุนั อาจจะเป็นสิ่งภาพท่ีช่างได้ท า
การบูรณะซ่อมแซมขึน้ใหม่ โดยอาจจะเพิ่มเติม หรือลดทอนส่วนใดส่วนหนึ่งลงก็ได้ แต่ในการ
บรูณะซอ่มแซมในแตล่ะครัง้นัน้ ช่างฝีมือจะต้องมีการสืบสานแนวคิดหรือรูปแบบของจิตรกรรมฝา
ผนงัดัง้เดิมไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ียังคงจุดประสงค์ในการสร้างภาพจิตรกรรมนัน้ไว้ มีคน
กล่าวไว้ว่า ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี ้อาจจะไม่ได้มีจุดประสงค์หลักท่ีจะแสดงถึงการสู้ รบกันใน
สงครามเพียงเทา่นัน้ แตย่งัมีการมุ่งเน้นไปท่ีการจ าลองชีวิตในราชส านกัมากกว่า นัน้เป็นเพราะว่า
เพ่ือเป็นการสนบัสนนุแนวความคิดเทวราชาหรือแนวความคิดสมมติเทพ ดงันัน้ ภาพจิตรกรรมฝา
ผนงัท่ีเขียนขึน้จึงเป็นภาพเมือง พระราชวงั ท่ีมีความคล้ายคลึงกบักรุงรัตนโกสินทร์หลายประการ 
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โดยมีการแสดงออกถึงความต้องการท่ีจะน าเอานครในอดุมคติ มาเป็นโดยจะเห็นได้จากการตัง้ช่ือ
เมืองหลวงวา่กรุงศรอยธุยา ตามช่ือเมืองอโยธยาท่ีเป็นเมืองของพระราม (นฤมล ศริิมา, 2560) 

 

ภาพประกอบ 20 การเขียนช่ือเมืองหลวงวา่กรุงศรีอยธุยา ในจิตรกรรมฝาผนงั 
เร่ือง รามเกียรติ์ 

ท่ีมา: (นฤมล ศริิมา, 2560) 
 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธ์ิ) 
หรือ วดัโพธ์ิ เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก เป็นวดัประจ ารัชกาลท่ี 1 แห่งราชวงศ์

จกัรี เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้มีการสถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าเม่ือครัง้กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นวัดหลวงท่ีตัง้อยู่ข้าง
พระบรมมหาราชวงั โดยใต้พระแทน่ได้มีการประดษิฐานพระพทุธเทวปฏิมากร พระประธานในพระ
อโุบสถเป็นท่ีบรรจพุระบรมอฐิัของพระองค์ทา่นไว้ด้วย วดันีมี้เนือ้ท่ีทัง้สิน้ 50 ไร่ 38 ตารางวา ตัง้อยู่
ด้านทิศใต้ของพระบรมมหาราชวงั บริเวณวดัขนาบข้างด้วยก าแพงสงูสีขาวแบง่เขตพทุธาวาส และ
สังฆาวาสชัดเจน มีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกไว้ว่า หลังจากท่ีรัชกาลท่ี 1 ทรงสถาปนา
พระบรมมหาราชวงัแล้ว ทรงพระราชด าริว่า มีวดัเก่าขนาบพระบรมมหาราชวงั 2 วดั ด้านเหนือ คือ 
วดัสลกั (วดัมหาธาตฯุ) ด้านใต้คือ วดัโพธาราม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุนนางเจ้าทรง
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กรม ช่างสิบหมู่ได้ท ากาบรูณปฏิสงัขรณ์ โดยต้นเร่ิมเม่ือปี พ.ศ. 2331 ใช้เวลา 7 ปี 5 เดือน 28 วนั 
ถึงแล้วเสร็จ และโปรดเกล้าฯ ให้มีการฉลองเม่ือ พ.ศ. 2344 อีกทัง้ยงัได้พระราชทานนามใหม่ว่า 
“วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาวาศ” แตต่อ่มาในสมยัรัชกาลท่ี 4 ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการเปล่ียนท้าย
นามมาเป็น “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม" ครัน้สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรูณปฏิสงัขรณ์ครัง้ใหญ่ ระยะเวลายาวนานถึง 16 ปี 7 
เดือน โดยได้มีการขยายเขตพระอารามด้านใต้ และตะวนัตก คือ ส่วนท่ีเป็นพระวิหารพระพุทธ
ไสยาสสวนมิสกวนั สถาปนาขึน้ใหม ่พระมณฑป ศาลาการเปรียญ และสระจระเข้บรูณปฏิสงัขรณ์
ใหม่เป็นโบราณสถานในพระอารามหลวงท่ีปรากฏอยู่ทุกวนันี  ้ แม้การบูรณปฏิสงัขรณ์ครัง้ล่าสุด
เม่ือฉลองกรุงเทพฯ 200 ปี พ.ศ. 2525 เป็นเพียงซ่อมสร้างของเก่าให้ดีขึน้ มิได้สร้างเสริมสิ่งใด 
ๆ  เกร็ดประวตัศิาสตร์ของการสถาปนาและการบรูณปฏิสงัขรณ์วดัโพธ์ิแห่งนี ้บนัทึกไว้ว่า รัชกาลท่ี 
1 และรัชกาลท่ี 3 ขนุนาง เจ้าทรงกรมชา่งสิบหมู ่ได้ระดมชา่งในราชส านกั ช่างวงัหลวง ช่างวงัหน้า 
และชา่งพระสงฆ์ท่ีอยูใ่นวดัตา่งๆ ผู้ เช่ียวชาญงานศิลปกรรมสาขาตา่งๆ ได้ทุ่มเทผลงานสร้างสรรค์
พทุธสถาน และสรรพสิ่งตา่งๆท่ีประดบัอยู่ในวดั ตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านท่ีต้องการ
ให้เป็นแหล่งรวมสรรพศิลป์ สรรพศาสตร์ จึงท าให้วัดโพธ์ิเปรียบเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสรรพวิชา
ไทย (มหาวิทยาลยัเปิดแหง่แรก) ท่ีรวมเอาภูมิปัญญาไทยไว้เป็นมรดกให้ลกูหลานไทยได้เรียนรู้กบั
อยา่งไมรู้่จบสิน้ (ธรรมะไทย) 

 

ภาพประกอบ 21 ภาพบริเวณ วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร (วดัโพธ์ิ) 

ท่ีมา: (ธรรมะไทย) 
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วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) 
หรือ วดัแจ้ง ตัง้อยู่ริมแม่น า้เจ้าพระยาตรงข้ามกบัวดัโพธ์ิ ซึ่งเป็นวดัท่ีรู้จกักนัเป็น

อยา่งดีทัง้ในชาวไทย และตา่งประเทศ เน่ืองมาจากความงามของพระปรางค์วดัอรุณฯ ท่ีมีความสงู
ท่ีสดุในประเทศไทย และยกัษ์วดัแจ้ง จากต านานของท่าเตียนท่ีกล่าวกนัว่า ยกัษ์วดัแจ้ง และยกัษ์
วดัโพธ์ิ ท่ีเกิดผิดใจกนัเกิดการตอ่สู้กนัขึน้จนท าให้พืน้ท่ีโดยรอบราพณาสรู จนกลายเป็นช่ือท่าเตียน
ตามท่ีเรียกกันในปัจจุบนั นอกจากนีว้ดัอรุณฯ ยังเป็นวดัคู่บ้านคู่เมืองขอสมยังกรุงธนบุรี ซึ่งเป็น
สมัยก่อนท่ีจะมีการโยกย้ายถ่ินฐานมาตัง้ราชธานีใหม่ท่ีฝ่ังพระนคร นอกจากนีย้งัถือเป็นวัดท่ีมี
ความส าคญัเน่ืองมาจากวัดอรุณฯเคยเป็นท่ีประดิษฐานของพระแก้วมรกต ในครัง้ท่ีสมเด็จพระ
ยามหากษัตริย์ศึก (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1) ได้เสด็จไปตี
เมืองเวียงจนัทร์ และได้ท าการอญัเชิญพระพทุธรูปองค์ส าคญั 2 องค์ คือ พระแก้วมรกต และพระ
บางมาประดิษฐาน ณ วดัอรุณฯ ก่อนท่ีภายหลงัจะท าการอญัเชิญไปประดิษฐานไว้ท่ีวดัพระแก้ว
ในเวลาตอ่มา โดยประวตัใินอดีตของวดัอรุณฯ นัน้ เป็นวดัโบราณท่ีมีการสร้างขึน้ตัง้แตส่มยัอยธุยา 
เดมิช่ือ “วดัมะกอก” ตอ่มาได้เปล่ียนช่ือเป็น “วดัแจ้ง” เพ่ือเป็นนิมิตท่ีดีท่ีพระเจ้าตากสินมหาราชได้
เสด็จมาถึงวดันีเ้ม่ือเวลาอรุณรุ่งในขณะท่ีพระองค์ท่ีมีพระราชประสงค์ท่ีจะท าการย้ายราชธานีมา
ตัง้ ณ กรุงธนบรีุ ในเวลาตอ่มาเม่ือครัน้พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 
1) ได้มีการเสด็จเถลิงถวลัราชสมบตัิก็ได้ด าเนินการปฏิสงัขรณ์วดัแจ้ง โดยแล้วเสร็จในรัชกาลท่ี 2 
และพระราชทานพระนามใหม่ว่า “วัดอรุณราชธาราม” นอกจากนัน้แล้ววดัอรุณฯยังได้รับการ
บรูณปฏิสงัขรณ์เพิ่มเติมอีกในรัชกาลท่ี 4 ทรงเปล่ียนช่ือวดัเป็น “วดัอรุณราชวราราม” โดยถือเป็น
ช่ือท่ีใช้มาจนถึงปัจจบุนั ภายในวดัอรุณฯ ประกอบไปด้วย ศาสนสถานตา่ง ๆ อนัได้แก่ พระพทุธ
ปรางค์ พระอุโบสถ พระวิหารหลวง ประตซูุ้มยอดมงกุฎ (ยกัษ์) โบสถ์น้อย วิหารน้อย หอระฆัง 
มณฑปพระพทุธบาทจ าลอง พระเจดีย์ 4 องค์ ภูเขาจ าลอง อนสุาวรีย์รัชกาลท่ี 2 (วดัอรุณราชวรา
ราม ราชวรมหาวิหาร) 
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ภาพประกอบ 22 พระปรางค์วดัอรุณ 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 
1.5 ข้อมูลเก่ียวกับเกาะรัตนโกสินทร์ ด้านชุมชนวิถีชีวิต 

1.5.1 ชุมชนท่าเตียน  
ชมุชนริมแม่น า้เจ้าพระยาท่ีมีประวตัิศาสตร์ 500 ปี พืน้ท่ีนีป้ระกอบด้วย “วดั วงั 

ตลาด” มีความเจริญรุ่งเรืองในหลากหลายด้าน ผา่นการเปล่ียนแปลงจาก บางกอก มาสู่ กรุงเทพฯ 
ปัจจบุนั ท่าเตียน กลายเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย และชาวตา่งชาติไม่พลาดท่ี
จะมาเยือน ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเป็นไปตามยคุสมยั ล้วนส่งผลตอ่ชมุชนเช่นเดียวกนั
กบัท่าเตียน ชมุชนเก่าแก่ริมแม่น า้เจ้าพระยา ท่ีรับมือกระแสความเจริญมาแล้วอย่างน้อย 500 ปี 

ชมุชนริมแม่น า้เจ้าพระยาแห่งนีไ้ด้ท าการบนัทึกเร่ืองราวความรุ่งเรืองมาตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยา 
ในฐานะท่ีเป็นชมุชนท่ีตัง้อยู่บนเมืองท่าขนาดใหญ่โดยในเวลานัน้ช่ือ บางกอก และเป็นเมืองหน้า
ดา่นท่ีมีเรือขนส่งสินค้ามากมายน าสินค้าทางการเกษตร ตลอดจนสินค้าจากต่างประเทศ เข้ามา
ท าการค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา โดยมีป้อมวิไชเยนทร์ เป็นด่านเก็บภาษี และเป็นป้อมปราการ
ส าคญัท่ีใช้ในการปอ้งกนัเรือรบตา่งชาติท่ีมาจากทางทะเลในสมยันัน้ เม่ือครัง้ท่ีกรุงศรีอยธุยาแตก 
และได้มีการสร้างราชธานีใหมข่ึน้ท่ีกรุงธนบรีุ จนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ พืน้ท่ีแหง่นีย้งัคงเป็นพืน้ท่ีท่ี
มีความเก่ียวข้องกบั วดั วงั ตลาด มาโดยตลอด ดงันัน้ท่าเตียนจึงถือเป็นพืน้ท่ีประวตัิศาสตร์ท่ีอดุม
ไปด้วยศิลปวฒันธรรมหลากหลายแขนง การคมนาคม การค้า การเมืองการปกครอง การศึกษา 
ตลอดจนการเปล่ียนผ่านจากบางกอก มาสู่กรุงเทพฯ หนึ่งในเร่ืองราวประวัติศาสตร์ริมแม่น า้
เจ้าพระยา ณ ผืนดนินี ้ปอ้มวิไชเยนทร์ คือ หลกัฐานท่ียงัปรากฏให้เห็น  
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ภาพประกอบ 23 ปอ้มเมืองบางกอกทัง้สองฝ่ังแมน่ า้เจ้าพระยา มีสายโซ่โยงขงึระหว่าง
ปอ้ม ด้านบน คือ ปอ้มวิไชเยนทร์ (บริเวณโรงเรียนราชินี) ด้านลา่ง คือ ปอ้มวิไชยประสิทธ์ิ 

บริเวณกองทพัเรือปัจจบุนั 

ท่ีมา: (วลญัช์ สภุากร, 2561) 
 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงได้ว่าจ้างชาวฝร่ังเศสให้ก่อสร้างป้อมปราการขนาด

ใหญ่ทัง้สองฝ่ังของแม่น า้เจ้าพระยา โดยติดตัง้ทัง้ปืนใหญ่ และขึงโซ่ขวางล าน า้ เพ่ือเป็นการสร้าง
แนวป้องกันทัง้ บางกอก-เมืองหน้าด่าน และราชธานีกรุงศรีอยุธยาท่ีอยู่ลึกเข้าไป ตามค ากราบ
บงัคมทลูของ เจ้าพระยาวิชเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ให้เป็น
แม่กองในการสร้างป้อมจนแล้วเสร็จ และทรงตัง้ช่ือป้อมตามช่ือแม่กอง หรือท่ีเรียกกัน ป้อม
บางกอก ในการสร้างปอ้มปราการทัง้สองแหง่นี ้บางหลกัฐานระบวุ่า กลายเป็นชนวนเหตสุ าคญัให้ 
เจ้าพระยาโกษาธิบดี(เหล็ก) แม่ทพัคู่พระทยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งพระองค์ถือเสมือน
หนึ่งพ่ีน้องแท้ๆ ต้องโทษโบยอย่างหนกัจนถึงแก่อสัญกรรม และท าให้การเมืองยุคนัน้ตึงเครียด
อย่างท่ีสุดป้อมวิไชเยนทร์สร้างด้วยสถาปัตยกรรมก่ออิฐฉาบปนู มีก าแพงรูปแปดเหล่ียม 2 ชัน้ 
สร้างขนานกนั ก าแพงชัน้ในมีหอคอยกลมทรงสอบ 2 หลงั ตัง้อยู่บนก าแพงตรงมุมด้านทิศเหนือ 
และทิศใต้  



  44 

 

ภาพประกอบ 24 ทา่เรือใช้ขนถ่ายสินค้าขึน้ - ลงท่ี “ทา่เตียน” ฝ่ังตรงข้าม  
คือ วดัอรุณฯ และปอ้มวิไชเยนทร์ สมยัเร่ิมต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

ท่ีมา: (วลญัช์ สภุากร, 2561) 
 
ตอ่มาเม่ือในสมยัสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯสถาปนากรุงธนบรีุเป็น

ราชธานี และสร้างพระราชวังขึน้ใหม่บริเวณป้อมวิไชเยนทร์ ทรงได้ท าการปรับปรุงป้อม และ
พระราชทานนามใหม่ว่า ป้อมวิไชยประสิทธ์ิ โดยในปัจจุบนัป้อมวิไชยประสิทธ์ิ หรือ ปอ้มวิไชเย
นทร์ฝ่ังตะวันตก อยู่ภายใต้ความดูแลของกองทพัเรือไทย ใช้เป็นสถานท่ียิงสลุตในพระราชพิธี
ส าคญั และติดตัง้เสาธงบริเวณทางเข้าปอ้มทางทิศตะวนัตกตรงก าแพงชัน้ใน เพ่ือเชิญธงราชนาวี
และธงผู้บญัชาการทหารเรือส่วนป้อมวิไชเยนทร์ฝ่ังตะวนัออก โดยได้มีบนัทึกว่าถูกรือ้ลงในสมัย
สมเด็จพระเพทราชา และในปัจจุบนัคือท่ีตัง้ของโรงเรียนราชินี ในเวลาตอ่มาเม่ือพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) ทรงขึน้ครองราชย์ ได้ท าการย้ายเมืองหลวงจาก
กรุงธนบรีุฝ่ังตะวนัตกของแมน่ า้เจ้าพระยา ข้ามมาอยู่ทางฝ่ังตะวนัออก บริเวณท่าเตียน โดยในการ
ย้ายเมืองหลวงครัง้นีท้ าให้ท่าเตียน ซึ่งจากเดิมเป็นท่าเรือและตลาด ได้มีการปรับเปล่ียนรูปโฉม
ครัง้ใหญ่ โดยในรัชกาลท่ี 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการก่อสร้างพระนครใหม่ ย้ายสถานท่ีราชการ 
ขยาย และขุดคลองรอบกรุงขึน้ใหม่ สร้างก าแพงเมืองป้อมใหม่ รวมทัง้  พระบรมมหาราชวงั หรือ
พระราชวังหลวง เพ่ือเป็นการสร้างศูนย์กลางการปกครองของประเทศ และเป็นท่ีประทับของ
พระมหากษัตริย์เชน่เดียวกนักบัสมยักรุงศรีอยธุยา โดยปัจจบุนัทัง้ พระบรมมหาราชวงั และวดัพระ
ศรีรัตนศาสดาราม กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ และมีความส าคญัของประเทศไทยท่ี
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ดงึดดูให้นกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกมาช่ืนชมความวิจิตรของสถาปัตยกรรมไทยทัง้แบบจารีต
นิยม และผสานรูปแบบตะวนัตกอย่างมีเอกลกัษณ์ ตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มี
การน าสรรพวิชาจารึกลงบนหินอ่อน และสมดุไทยไปติดประกาศไว้ท่ีวดัโพธ์ิ เพ่ือท่ีจะให้คนไทยทกุ
ชนชัน้สามารถท่ีจะเข้าถึงความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกนั เพราะในเวลาขณะนัน้ วดัโพธ์ิ คือวดักลาง
เมือง ใกล้ตลาดและผู้คนพลกุพล่าน จนท าให้วดัโพธ์ิได้รับการขนานนามว่าเป็น มหาวิทยาลยัแห่ง
แรกของไทย และทางยเูนสโกได้ขึน้ทะเบียนจารึกวดัโพธ์ิ จ านวน 1,440 ชิน้ ให้เป็นมรดกความทรง
จ าโลกในทะเบียนนานาชาต ิเม่ือวนัท่ี 16 มิถนุายน 2554  ด้วยความเป็นท่ีตัง้ของวงัหลายแห่ง ท่า
เตียนจงึมีประวตัเิก่ียวพนักบัการแสดงสมยัใหม่ด้วย และถือเป็นแหล่งก าเนิดศิลปวฒันธรรมแขนง
ตา่ง ๆ มากมาย หนึ่งในนัน้คือ ศิลปะการแสดง โรงละครแบบฝร่ังครัง้แรกของไทย คือ ปรินซ์เธีย
เตอร์ ซึ่งเป็นโรงละครของ เจ้าพระยามหินทรศกัดิ์ธ ารง (เพ็ง เพ็ญกลุ) เกิดขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 4 
โดยในขณะนัน้ทา่นเจ้าพระยาฯ เป็นอปุทตูไปองักฤษ และได้รับอิทธิพลจากลอนดอน เธียเตอร์ จึง
ได้น าเอาแบบละครยุโรปมาปรับปรุงละครนอก  ให้มีแนวทางท่ีแปลกออกไป มีการแต่งกาย
ประณีต ท าให้กลายเป็นการแสดงละครแนวใหม่ เรียกว่า ละครพนัทาง ท่ีจบัเนือ้เร่ืองในวรรณคดี
ไทยตา่งๆ มาผสมรวมกนัคณะละครนีเ้ดิมช่ือ Siamese Theatre เป็นละครท่ีเล่นอยู่กบับ้านตาม
ความพอใจเจ้าของวงั และเลน่รับรองในยามแขกบ้านแขกเมืองมาเยือนพระนคร ท าให้ชาวบ้านใน
ระแวกนัน้ก็พลอยได้ดไูปด้วย จนเม่ืองานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 100 ปี (พ.ศ.2425) เจ้าพระยามหิ
นทรฯ น าละครไปร่วมแสดง ณ ท้องสนามหลวง และริเร่ิมการแสดงละครเก็บเงิน (ตีตัว๋) ท่ีโรงละคร
เป็นครัง้แรก ตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี 5 กรุงเทพฯ เข้าสู่การเป็นเมืองสมยัใหม่ มีการตดัถนนหนทาง 
และเกิดสาธารณูปโภคใหม่ ๆ  การคมนาคมของท่าเตียนถือเป็นพืน้ท่ีแรกของกรุงเทพฯ ท่ีรถราง
แหง่เมืองบางกอกได้ถือก าเนิดขึน้ จากการก่อสร้างของชาวเดนมาร์กในปีพ.ศ. 2430 โดยรถรางคนั
แรกเคล่ือนท่ีไปด้วยการใช้ม้าลาก จากนัน้ได้มีการเปิดด าเนินกิจการ  รถรางไฟฟ้า ในเดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2437 แต่ภายหลงัได้มีการพฒันาบ้านเมืองขนานใหญ่เกิดขึน้ในสมยั จอม
พลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ พร้อมกบันโยบายให้เลิกการเดนิรถราง และรถสามล้อถีบในเขตพระนคร-ธนบรีุ 
จึงท าให้รถรางคอ่ย ๆ ลดบทบาทลง และเลิกเด็ดขาดในเขตเมืองหลวง เม่ือวนัท่ี 11 ตลุาคม พ.ศ 
2511 รวมเวลาท่ีคนกรุงมีรถรางใช้นบัได้ 80 ปี 



  46 

 

ภาพประกอบ 25 รถรางสายแรกแหง่เมืองบางกอกแลน่ผ่านทา่เตียน 

ท่ีมา: (วลญัช์ สภุากร, 2561) 
 

นอกจากนีใ้นช่วงเวลานัน้ รัชกาลท่ี 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รือ้ถอนศาลตา่งประเทศ และ
บ้านพักข้าราชการของชาวต่างชาติท่ีตัง้อยู่ ท้ายวัดโพธ์ิ และท าการก่อสร้างตึกแบบนีโอ
คลาสสิก ล้อมตลาด เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบของพระบรมมหาราชวงั ให้เป็นระเบียบและมี
ความสวยงาม กลุ่มตึกแถวท่าเตียน จึงนับเป็น กลุ่มอาคารพาณิชย์ในยุคแรกของสยามท่ีได้รับ
อิทธิพลตะวนัตก และถือเป็นการสะท้อนการวางระบบผงัเมืองในยคุแรกๆ ท่ีเร่ิมเปล่ียนจากการค้า
ขายบริเวณริมน า้ มาเป็นการค้าขายบริเวณบนบก และท าการกระจายตวัไปตามถนน  
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ภาพประกอบ 26 อาคารพาณิชย์ยคุแรกของทา่เตียน เม่ือเปล่ียนมาค้าขายบนบก 

ท่ีมา: (วลญัช์ สภุากร, 2561) 
 

 

ภาพประกอบ 27 กลุม่ตกึแถวทา่เตียนแบบนีโอคลาสสิก 

ท่ีมา: (วลญัช์ สภุากร, 2561) 
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ปัจจบุนัท่าเตียน กลายเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โบราณสถาน แหล่งพกัผ่อน
สงัสรรค์ยามค ่าคืน ท่ีนกัเดินทางทัง้ไทย และต่างชาติไม่พลาดมาเยือนน่ีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ชมุชนวิถีชีวิตทา่เตียนใน พ.ศ.นี ้ซึง่เป็นชมุชนท่ีเตม็ไปด้วยความงาม และเร่ืองราวประวตัิศาสตร์ริม
แม่น า้เจ้าพระยาท่ีมีความเจริญกับรากเหง้าทางประวตัิศาสตร์พึ่งพากนัและกัน (วลญัช์ สุภากร, 
2561) 

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2.1 เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศไทย 

บทความนีอ้ธิบายถึงภาพรวมของแนวคิดในการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยจะเกร่ิน
น าถึงความส าคญัท่ีเศรษฐกิจไทยจ าเป็นต้องพึ่งพาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ค าจ ากดัความของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพฒันาประเทศในแตล่ะมิติ ข้อค้นพบ
ในแตล่ะงานวิจยั และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการใช้พฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพฒันา

ประเทศไทย (พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2556) 
ค าจ ากัดความของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ กระบวนการ หรือกิจกรรม (Process or Activity) โดย
เกิดจาก 2 สว่นปัจจยัหลกั คือ 1) ทนุทางปัญญา หรือองค์ความรู้ และ 2) ทกัษะในการประยกุต์น า
ความคดิสร้างสรรค์ หรือองค์ความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย 

1. ทนุทางปัญญา (Intellectual Capital) ท่ีอยู่ในรูปแบบของ “ฐานความรู้” 
เดิม หรือ “ฐานความรู้ใหม่” ท่ีสามารถน าไปใช้ต่อยอดได้โดยต้นทุนท่ีเกิดจากต้นทุนของมนุษย์ 
(Human Capital) เชน่ การศกึษา การฝึกอบรมท่ีน ามาสู่ความคิดใหม่ ๆ และต้นทนุทางวฒันธรรม 
(Culture Capital) เชน่ วฒันธรรมดัง้เดมิ ทนุทางสงัคม (Social Capital) เช่น ขนบธรรมเนียม และ
องค์ความรู้ในท้องถ่ิน เป็นต้น 

2. ทกัษะการประยกุต์ (Adaptive Skills) ได้แก่ ทกัษะท่ีสนบัสนนุการน าองค์
ความรู้ และทุนทางปัญญานัน้มาประยุกต์ให้เกิดการผลิต บริการท่ีสามารถสร้างคณุคา่ มูลค่าได้
อย่างเป็นรูปธรรม ดงันัน้ ค าว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” อนัประกอบไปด้วยค าว่า 1) เศรษฐกิจ 
(Economy)  2) สร้างสรรค์ (Creative) จะเกิดขึน้ได้ต้องมีทัง้สองส่วนนีเ้กิดคูก่ัน การเกิดเพียง
ความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ใหม่ แต่เพียงอย่างเดียวนัน้ไม่สามารถท่ีจะสร้างระบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้ ถ้าหากความคิดนัน้ไม่ได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ผู้สร้างสรรค์ การ
น าความคิดเข้าไปประสานกับการด าเนินธุรกิจท าให้เกิดการต่อยอดไปสู่ทัง้การสร้าง “ความ
แตกต่าง” ซึ่งจะส่งผลต่อการ “สร้างมูลค่า” และในท้ายท่ีสุดนัน้ก็เป็นการ “สร้างคณุค่า” ซึ่ง
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ความหมายของค าว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นีส้อดคล้องกับค าว่า นวัตกรรม (Innovation) โดย 
Swann (2007) ได้ระบคุวามหมายของนวตักรรมไว้ว่า “The Successful Exploitation of New 
Ideas” ซึ่งหมายถึง “การใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ๆ” นัน้เอง โดยในปัจจุบนัยังไม่มีการ
ก าหนดค านิยามของค าวา่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีเป็นหนึ่งเดียวกนัทัง้โลก โดยค านิยามตา่งๆ ขึน้อยู่
กับการน าไปปรับใช้ให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ และกับองค์กรท่ีเก่ียวข้องกันใน
ระดบัสากล การแบ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีความแตกต่างกัน โดยมีรูปแบบ 2 แนวคิดหลัก 
ได้แก่ 

1. กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีแยกประเภทตามชนิดของสินค้า และ
บริการ Department for Culture Media and Sport (DCMS) ของประเทศสหราชอาณาจกัร 
(DCMS Model) เป็นหน่วยงานแรกท่ีได้เร่ิมก าหนดประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึน้ในปี  
ค.ศ. 1998 โดยได้ตัง้ค าจ ากัดความว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ จุดเร่ิมต้นของการใช้ความคิด
สร้างสรรค์, ทกัษะ และพรสวรรค์ส่วนบคุคล เพ่ือช่วยเพิ่มศกัยภาพในการสร้างความมัน่คง และ
การสร้างงานจากการใช้ประโยชน์ในเชิงของทรัพย์สินทางปัญญา” โดยประกอบไปด้วย 13 
ประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ได้แก่ 1) โฆษณา (Advertising) 2) 
สถาปัตยกรรม (Architecture)  3) งานศิลปะ และวตัถโุบราณ (Art and Antiques)  4) งานฝีมือ 
(Craft) 5) งานออกแบบ (Design) 6) แฟชัน่ (Fashion) 7) ฟิล์มและวีดีโอ (Film and Video) 8) 
ซอฟต์แวร์, เกมส์ (Leisure Software) 9) เพลง (Music) 10) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) 
11) สิ่งพิมพ์ (Publishing) 12) ซอฟต์แวร์ และบริการทางด้านคอมพิวเตอร์ (Software and 
Computer Services) และ 13) โทรทศัน์ และวิทย ุ(TV and Radio) โดยรัฐบาลองักฤษได้สร้าง
หน่วยงานย่อย เพ่ือบริการงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี โ้ดยเป็นการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
และตวัแทนจากเอกชน อย่างไรก็ดี การจดัประเภทของอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ทัง้ 13 ประเภทใน
ลักษณะนีก็้ได้สร้างข้อจ ากัดให้แก่รัฐบาลของประเทศอังกฤษบ้างจากการท่ีอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมเกิดการเจริญเติบโตขึน้อย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี พ .ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) หากแตเ่ดิม
นัน้ได้น าธุรกิจกระจายเสียง (Media) เข้ามารวมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในตอนแรก รวมถึง
ไม่ได้น าเอาสาขาวฒันธรรม (Culture) วรรณกรรม และกีฬา เข้ามารวมในเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ด้วยเช่นกัน ในขณะท่ีท่ีประชุมองค์กรสหประชาชาติว่าด้วยการค้า และการพัฒนา (United 
Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) ได้ระบุความส าคญัของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากการประชุม ครัง้ท่ี 11 ท่ีประเทศบราซิลในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) และ
ได้จ าแนกประเภทของอตุสาหกรรมสร้างสรรค์เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มมรดก (Heritage) 2) กลุ่ม
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ศิลปะ (Arts) 3) กลุ่มส่ือ (Media) และ 4) กลุ่มงารสร้างสรรค์และออกแบบ (Functional 
Creation) 

2. กลุม่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีได้แยกตามประเภทกิจกรรมการผลิต และ
ห่วงโซ่โดยได้จ าแนกตามวฒันธรรมเป็นหลกั เช่น แบบ Symbolic Texts Model หรือแบบของ
องค์กรการศกึษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรม แห่งสหประชาชาติ (United Nations Education, 
Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ตามศิลปะ (Concentric Circle Model) หรือ
ตามระดับของความเข้มข้นของการใช้สิทธ์ิอย่างขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก องค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) ในรูปแบบของ 
Concentric Circle Model ในส่วนของ WIPO ได้จดัตัง้ส่วนงานทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Industry Division) ในปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) เพ่ือท าการวิเคราะห์และศกึษางาน
ด้านนีโ้ดยตรง ซึ่งทาง WIPO จะเน้นให้ความส าคญักับงานประเภทอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ และ
สิทธ์ิท่ีเก่ียวเน่ือง Copyright Industry ในขณะท่ี UNESCO Institute of Statistics โดย UNESCO 
ได้มีการก าหนดขอบเขตของอุตสาหกรรมท่ีคล้ายๆ กับ WIPO แต่จะให้ความส าคญักับสินค้า
ประเภทวฒันธรรม (Cultural Product) และได้เพิ่มแฟชัน่เข้าไปเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์อีกด้วย 
โดยในกรณีของประเทศไทย ได้ให้ค าจ ากัดความของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ไว้ว่า “แนวคิดการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพืน้ฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษาการสร้างสรรค์งาน และการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และ
เทคโนโลยี หรือนวตักรรมใหม่” โดยส านกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) 
ได้ท าการก าหนดขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทยโดยยึดตามรูปแบบขององค์กร
สหประชาชาติว่าด้วยการค้า และการพัฒนา (UNCTAD) และปรับเพิ่มเติมตามรูปแบบของ 
UNESCO โดยได้รวมอาหารไทย และการแพทย์แผนไทยเข้าไว้ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วย 
พร้อมทัง้ได้จ าแนกประเภทอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ออกเป็น 4 กลุ่มอุตสาหกรรมหลกั และ 15 
กลุม่อตุสาหกรรมยอ่ย ได้แก่ 

1. มรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage) อนัได้แก่ งานฝีมือ งาน
หตัถกรรม การทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ การแพทย์แผนไทย และ
อาหารไทย 

2. ศลิปะ (Arts) อนัได้แก่ ศลิปะการแสดง และทศันศลิป์ 
3. ส่ือสมยัใหม่ (Media) อนัได้แก่ ภาพยนตร์ และวีดีทศัน์ การพิมพ์ 

การกระจายเสียง และดนตรี 
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4. งานสร้างสรรค์ และงานด้านการออกแบบ (Functional Creation) 
อนัได้แก่ การออกแบบ แฟชัน่ สถาปัตยกรรม การโฆษณา และซอฟต์แวร์ 

 

ภาพประกอบ 28 การจ าแนกอสุาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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2.2 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 
1. รูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีเปิดโอกาสให้กบักลุ่มนกัท่องเท่ียว ได้เข้าไปมีส่วนร่วม

ในวิถีทาง และประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีท ากนัอยู่เป็นประจ าของผู้คนในแหล่งท่องเท่ียว
นัน้ๆ โดยท่ีนกัทอ่งเท่ียวอาสาเข้าไปท าหรือมีสว่นร่วมด้วย 

2. การสร้างสรรค์กิจกรรม หรือผลิตภณัฑ์ จากภูมิปัญญาเดิม ผสมผสานกบัแนวคิด 
ท่ีน าไปสูก่ารสร้างสรรคกิ์จกรรมขึน้มาใหม ่

3. กลุ่มนกัท่องเท่ียว ไม่ได้เป็นเพียงผู้ด ูหรือสงัเกตการณ์เพียงอย่างเดียว แตเ่ป็นผู้ ท่ี
ได้มีปฏิสมัพนัธ์ในกิจกรรมร่วมกนักบัคนในชมุชนท้องถ่ิน 

4. การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในหน้าท่ีส าคญัของนกัท่องเท่ียวท่ีจะต้องท า
การปรับตวัให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ เพ่ือก่อให้เกิดความช านาญ 
และได้พฒันามากขึน้ 

 
หลักเกณฑ์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Basic of Creative Tourism) 

1. เป็นความคดิสร้างสรรค์ท่ีไมไ่ด้เกิดการลอกเลียนแบบผู้ ใด มีความเป็นต้นแบบ 
อยา่งแท้จริง (Originality) และมีความเป็นของแท้ดัง้เดมิ (Authenticity) 

2. มีจินตนาการ (Imagination) และมีความจรรโลงใจ (Inspiration) ท่ีแสดงออก
ถึงความคดิสร้างสรรค์ 

3. มีองค์ความรู้ (Knowledge) แฝงไว้ด้วยความเป็นศิลปะ (Arts) และกลิ่นอาย
ของวฒันธรรมในแตล่ะท้องถ่ิน   

4. เกิดขึน้จากความฉลาดทางความคิด (Ingenuity) กลายมาเป็นประดิษฐ์กรรม
(Inventiveness) 

5. เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Assets)(ธนะรัตน์ ทมัทิมไทย) 
 
2.3 การโหยหาอดีตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 

การโหยหาอดีตกับกระแสอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์ภาพลักษณ์ของปรากฏการณ์โหยหาอดีตท่ีเกิดขึน้ในสงัคม ตลอดจนให้เห็นโครงสร้าง 
ส่วนประกอบรูปแบบของการท่องเท่ียวในแนวทางโหยหาอดีต ผลการศึกษาพบว่าการท่องเท่ียว
แนวโหยหาอดีต 3 รูปแบบ ได้แก่ การเสนอภาพลกัษณ์ท้องถ่ิน, การเสนอสินค้าเชิงท่องเท่ียว และ
การเสนอภาพลกัษณ์ของประเทศ (นิพทัธพงศ์ พมุมา และ ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์, 2555) 
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 การทอ่งเท่ียวในแนวทางการโหยหาอดีต เรียกได้วา่เป็นการพัฒนาทางการท่องเท่ียว
อย่างยัง่ยืน (Sustainable Tourism) ท่ีมุ่งเน้นการจดัการอย่างดีเย่ียม เพ่ือด ารงไว้ซึ่งทรัพยากร
ท่องเท่ียว และธุรกิจการท่องเท่ียวมีการปรับปรุงคุณภาพให้มีผลก าไรอย่างเป็นธรรม  ใน
ขณะเดียวกนัก็ให้ชุมชนมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสม และมีนกัท่องเท่ียว
เข้ามาเยือนสม ่าเสมออย่างพอเพียง และส่งผลกระทบต่อสงัคมท้องถ่ิน เศรษฐกิจและวฒันธรรม
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสดุ ซึง่สามารถแบง่ได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ ได้รับความสนกุสนานเพลิดเพลิน และ
มีการเรียนรู้ร่วมกนัของผู้ ท่ีเก่ียวข้องภายใต้การจดัการสิ่งแวดล้อม และการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาต ิ
เชิงผจญภยั เชิงเกษตรกรรม เชิงธรณีวิทยา เชิงสขุภาพทางธรรมชาต ิเป็นต้น 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็นการท่องเท่ียวทางแหล่ง
วฒันธรรม หรือชมงานประเพณีต่างๆ ท่ีชุมชนท้องถ่ินนัน้ๆ จดัขึน้ เพ่ือให้ได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน พร้อมทัง้ได้ศึกษาความเช่ือ ความเข้าใจต่อสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมเพิ่มขึน้ 
ได้แก่ การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเท่ียวงานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การ
ทอ่งเท่ียวดวูิถีชีวิตในชนบท เป็นต้น 

การท่องเท่ียวทางเลือก คือ การท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนซึ่งการท่องเท่ียวประเภทนีเ้ป็น
การท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบัระบบ
นิเวศ โดยมีการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ เก่ียวข้องภายใต้การจดัการของคนท้องถ่ิน เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิด
จิตส านึกตอ่การรักษาระบบนิเวศอย่างยัง่ยืน อีกทัง้ยงัเป็นการจดัการทรัพยากรเพ่ือการท่องเท่ียว
อยา่งยัง่ยืน เกิดจากการพฒันาจากความเส่ือมโทรมของทรัพยากรอนัเน่ืองมาจากการพฒันาตาม
กระแสเศรษฐกิจโลก และวิกฤตเศรษฐกิจในชว่ง ปี พ.ศ. 2540 เป็นบทเรียนต้องทบทวนการจดัการ
ทรัพยากรกนัใหมแ่นวคดิการพฒันาอยา่งยัง่ยืนโดยเน้นการพึ่งตนเองจากระดบัรากหญ้าได้รับการ
เสนอให้เป็นตวัแบบของการแก้ปัญหาทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทยก าลงัเผชิญกับสาระส าคญัของ
การพฒันาแนวใหม ่ประกอบอยู ่3 ประการ ได้แก่ 

1. เป็นการพฒันาท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของวิถีธรรมชาติท่ีอยู่ภายใต้กรอบแนวคิด และ
ขบวนการทางนิเวศ 

2. เป็นการพฒันาท่ีสง่เสริมให้มีความหลากหลายของทรัพยากร 
3. เป็นการพฒันาท่ีมีทัง้ มิติของการอนรัุกษ์ และการใช้ทรัพยากร เพ่ือประโยชน์

ของคนปัจจบุนั และลกูหลานในอนาคต 
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การท่องเท่ียวแบบโหยหาอดีตในสงัคมไทย ได้แบง่การศกึษาความมุ่งหมายของการ
ทอ่งเท่ียว แบบโหยหาอดีตออกเป็น 3 ประเดน็ คือ เพ่ือน าเสนอภาพ ลกัษณ์ท้องถ่ิน น าเสนอสินค้า
เชิงทอ่งเท่ียว และน าเสนอ อตัลกัษณ์ไทย มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเสนอภาพลกัษณ์ท้องถ่ิน (Local Images) 
มีแนวคิดมาจากการพฒันา ท้องถ่ิน (local Development) เป็นการศกึษาถึง 

กระบวนการของคนหรือกลุ่มคนในสังคมต่อการพัฒนาหรือ เพิ่มคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจใน พืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่งโดยเฉพาะท้องท่ีชนบท (DATAR, 1972/ 
PECQUEUR, 1991 อ้างใน เพชรศรี นนท์ศิริ, 2551, หน้า 167) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือยกระดบั
คณุภาพชีวิตและให้ โอกาสในการพัฒนาศกัยภาพการด าเนินชีวิตเพ่ือความเป็น อยู่ท่ีดีขึน้ของ
มนุษย์ การท่องเท่ียวชนบทของประเทศไทย เป็นท่ีรูจัก้ในนามของ “การท่องเท่ียวชุมชน” 
(Community Based Tourism: CBT) โดยมีหลกัการอยู่ท่ีการส่งเสริมการ ท างานกลุ่ม ของชมุชน
ทางด้าน การท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิดความ ยั่งยืนโดยการจัดการการท่องเท่ียวจะต้องเป็นความ
ต้องการ ของชุมชนอย่างแท้จริง ทุกคนในสังคมจะต้องมีส่วนร่วม คิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมได้รับ
ประโยชน์ จากการท่องเท่ียวสูงสุดต้องเป็นคนในชุมชน ในขณะเดียวกัน ก็ต้องค านึงถึงการใช้
ทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างมี ประสิทธิภาพและมีการบ ารุงรักษาอย่างดีท่ีสุด (มิ่งสรรพ์ ขาว 
สะอาดและคณะ 2548 อ้างใน เพชรศรี นนท์ศิริ, 2551, หน้า 173-174) การรวมกลุ่มกนัของคนใน
ชมุชนมีการก าหนด บทบาทหน้าท่ีโดยการ “จดักลุ่มภารกิจ” เช่นกลุ่มท่ีพกั กลุ่มอาหารกลุ่มผลิต
สินค้าท่ีระลกึ เป็นต้น มีการจดัสรรราย ได้เข้าสูศ่นูย์กลางเพื่อน ามาพฒันากิจการการท่องเท่ียวของ 
กลุ่ม (เพชรศรี นนท์ศิริ, 2551, หน้า 174) การพยายามสร้างจดุขายทางการตลาดของแหล่งท่อง 
เท่ียว ถือเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งในการสร้างภาพลกัษณ์ของ สินค้าของแตล่ะชมุชน แตล่ะท้องถ่ิน 
จนเป็นการน ามาสู่การสร้างภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาด โดยอาศัยการส่ือสาร ผ่านอัต
ลกัษณ์ของธุรกิจ (Business Identity) หรือสินค้า และบริการนัน้ๆ ซึ่งชมุชนมีความทรงจ า ร่วมกบั
สิ่งท่ีเป็น วฒันธรรมดัง้เดิมหรือเก่าแก่ พืน้ท่ีสาธารณะทางกายภาพ ท่ีมีรากลึกทางประวตัิศาสตร์ 
ภาพลกัษณ์และกิจกรรมท่ีปรุง แตง่ขึน้ในแบบโรแมนติก (Romantic) สิ่งเหล่านี ้คือ ลกัษณะ ของ
การโหยหาอดีต และภาพอดุมคต ิ(Utopia) ตามความ เข้าใจมิติเชิงวฒันธรรมของผู้คนในพืน้ท่ี จะ
เห็นได้ว่าท้องถ่ิน ตา่งๆ จึงพยายามสร้างภาพลกัษณ์ของสินค้าทางการท่อง เท่ียวผ่านวฒันธรรม
การด าเนินชีวิตของชมุชนเพ่ือสร้างแรง จงูใจ (Attraction) ของนกัทอ่งเท่ียว  
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2. การเสนอสินค้าเชิงทอ่งเท่ียว (Souvenir Tourism) 
การน าเสนอสินค้าเชิงท่องเท่ียว เป็นกิจกรรมท่ีส าคญั ในการกระตุ้น ให้เกิด

การพัฒนาท้องถ่ินและเพิ่มคุณภาพชีวิต ให้แก่คนในชุมชนท้องถ่ิน สินค้าทางการท่องเท่ียว
บางอย่าง ได้รับการฟื้นคืนกลับมาอีกครัง้ อีกทัง้ยังก่อให้เกิดการรวม กลุ่มของคนในสังคมเพ่ือ
ท างานร่วมกันและยงัเป็นการสร้าง ความสมานฉันท์ให้เกิดขึน้ในสงัคม เช่น “หมู่บ้านท่องเท่ียว” 
(OTOP Tourism Village) เป็นการเรียกหมู่บ้านหรือชุมชน ท่ีมีการผลิตสินค้าท่ีเป็นหตัถกรรม
พืน้บ้านท่ีมีลกัษณะโดด เดน่และเข้าร่วมโครงการ “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์”  (One Tambon 
One Product) เป็นต้น (เพชรศรี นนท์ศิริ, 2551, หน้า 167) สินค้าทางการท่องเท่ียวหมายรวมไป
ถึงธุรกิจ จ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก (Souvenir Business) ซึ่งสินค้า ทางการท่องเท่ียวเป็นสินค้าท่ี
แสดงเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินท่ี ไปท่องเท่ียว เป็นสินค้าท่ีเม่ือกล่าวถึงทกุคนก็รู้จกัหรือเดา ท่ีมาของ
สินค้าได้ หรือเม่ือยามเห็นสินค้านีก็้ให้นึกถึงสถานท่ี ซือ้ได้ สินค้าชนิดนัน้สามารถพบเจอได้ยาก 
ท้องถ่ินหรือชมุชน นัน้เป็นต้นก าเนิดหรือมีช่ือเสียงในการผลิตสินค้าประเภท นัน้ๆ (บญุเลิศ จิตตัง้
วฒันา, 2548: หน้า 194) ตลอดจน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่ 
หลายในท้องท่ีอ่ืนๆ ด้วย นับเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้การเดิน ทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวมี
ชีวิตชีวามากขึน้ เม่ือได้มี โอกาสจบัจ่ายใช้สอย เพ่ือน าไปใช้เองหรือเก็บไว้เป็นท่ีระลึก หรือน าไป
ฝากญาติมิตร ดังจะเห็นได้จากสถานท่ีท่องเท่ียว และของท่ีระลึก อาทิ ถนนคนเดิน จังหวัด
เชียงใหม่ เคร่ืองไม้ แกะสลกั จงัหวดัแพร่ เคร่ืองถมเมืองนคร จงัหวดั นครศรีธรรมราช ขนมหม้อ
แกงเมืองเพชร จงัหวดัเพชรบรีุ 

3. การเสนอภาพลกัษณ์ของประเทศ (Image of Thailand) 
3.1 การเสนอเอกลกัษณ์ไทย (Thai Identity) 

เอกลกัษณ์ไทยเป็นสิ่งเฉพาะ หรือจดุเด่น สิ่งท่ีท าให้เชิดหน้า ชตูา ตลอด
ถึงสิ่งท่ีมีอยู่แล้วท าให้เป็น ท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปท่ีไม่ เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน และเป็นสิ่งท่ี 
บง่บอกถึงความ เป็นชาตไิทยได้ชดัเจน การท่องเท่ียวในรูปแบบเอกลกัษณ์ ของชาติจึงเป็นวิถีหนึ่ง
ในการร าลึกถึงอดีตจนเป็นท่ีนิยมโดย ทัว่ไป ดงัตวัอย่างเช่น อาหารไทย, มวยไทย อาคารทรงไทย 
เป็นต้น 

3.2 การเสนออตัลกัษณ์ไทย 
อตัลกัษณ์ (Identity) เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” 

ซึ่งจะเกิดขึน้ระหว่างตวัเรากบัคนอ่ืน โดยผ่านการมองตนเอง และการท่ีคนอ่ืนมองเรา อตัลกัษณ์
ต้องการความตระหนกั (Awareness) ดงันัน้เราจะต้องแสดงตน หรือยอมรับกับอตัลกัษณ์ท่ีเรา



  56 

เลือก ความส าคญัของการแสดงตน คือ การระบไุด้วา่เรามีอตัลกัษณ์ เหมือนกลุ่ม หนึ่งและมีความ
แตกตา่งจากกลุ่ม อ่ืนอย่างไร และ “ฉันเป็นใคร” ในสายตาคนอ่ืน (นทัธนยั ประสานนาม, 2550) 
การเสนออตัลกัษณ์ไทยในการท่องเท่ียวแบบโหยหาอดีต คือ การสร้างความเป็นตวัตนของไทยให้
เกิดขึน้อย่างเด่นชัด เพ่ือ สร้างความเป็นตัวตนของท้องถ่ินหรือชุมชนนัน้ๆ  ให้สามรถ ดึงดูด
นกัท่องเท่ียวให้เข้ามาเท่ียวมากท่ีสุด จนเกิดเป็นภาพ ลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีมีความทรงจ าต่อ
อดีตเป็นตวัผลกัดนั ผ่านประวตัิศาสตร์ ศาสนาและสงัคมท่องถ่ินหรือเป็นการ สร้าง “ภูมิทศัน์ทาง
วฒันธรรม” (Cultural landscape) (เบญจวรรณ นาราสจัจ์, 2553, หน้า 35) โดยแบง่การศกึษา 
เป็น 5 ประเด็นคือการพยายามดึงสิ่งท่ีเคยมีให้กลบัมา การ สร้างสถานท่ีท่องเท่ียวขึน้มาใหม่ 
เทศกาลและงานประเพณี การอ้างถึง และกิจกรรมอ่ืนๆ  

ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านการออกแบบ 
3.1 การออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อธุรกิจ (Logo Design for Business) 

การเร่ิมท าธุรกิจ หรือด าเนินกิจการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ หรือ
บริษัทเอกชน องค์กรขนาดเล็ก หรือใหญ่ จ าเป็นท่ีจะต้องมีสญัลกัษณ์ (Logo) ประจ าตวั เพ่ือเป็น
การส่ือสาร หรือใช้เพ่ือเตือนความจ า ท าให้เกิดประโยชน์ในด้านการส่ือความหมายตอ่สาธารณชน  
และสามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึน้ ปัจจบุนัตราสญัลกัษณ์บริษัท ถือเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัอย่างมาก 
ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์แบรนด์สินค้า ตราสัญลักษณ์ เพราะถือว่าเป็นหนึ่งในตวัช่วยท่ีจะท าให้
ธุรกิจมีความก้าวหน้า และประสบความส าเร็จได้ ซึ่งการสร้างตราสญัลกัษณ์เพ่ือธุรกิจนัน้ จะต้อง
อาศยัความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการเป็นหลกั เพ่ือให้ได้ตราสญัลกัษณ์ท่ีมีความแปลกใหม่  
และไม่เหมือนใคร โดยเป้าหมายส่วนใหญ่ของการท าตราสญัลกัษณ์เพ่ือธุรกิจนัน้ก็เพ่ือการสร้าง
แบรนด์ให้กบัสินค้าหรือบริการตา่ง ๆ นัน่เอง ดงันัน้การออกแบบตราสญัลกัษณ์ จึงมีความส าคญั
มากท่ีสุด ทัง้นีก็้เพ่ือการสร้างแบรนด์สินค้าให้โดดเด่น และน่าสนใจ และยงัเป็นการช่วยส่งเสริม
ธุรกิจให้เตบิโตขึน้อีกทางหนึง่ด้วย (ปัทมาพร ทอ่ช ูและ วิทยา อินทร์สอน) 

ความหมายของสัญลักษณ์ หรือตราสินค้า 
สัญลักษณ์ หรือโลโก้ (Logo) มาจากค า Logotype หมายถึง สัญลักษณ์ 

เคร่ืองหมาย ตวัแทน หรือส่ืออย่างใดอย่างหนึ่งท่ีบ่งบอก ประเภท รูปแบบ หรือรูปพรรณสณัฐาน
ของสิ่งท่ีเป็นเจ้าของ นัน้ ๆ  

ตราสินค้า (Logo) คือ สญัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงภาพลกัษณ์ และเคร่ืองหมายตา่ง ๆ 
ได้แก่ สินค้า และบริษัทผู้ผลิต การออกแบบตราสินค้า ท าให้บริษัทมีเอกลกัษณ์แบบเฉพาะตนเอง 
จะชว่ยให้มีความนา่เช่ือถือ และตราตรึงตอ่ผู้บริโภคตลอดไป ดงันัน้ ตราสินค้าจึงสามารถสร้างแรง



  57 

บนัดาลใจ ความเช่ือ ความนิยม และการจดจ าเก่ียวกบัองค์กร หรือสินค้า และมนัคือหน้าท่ีของ นกั
ออกแบบ ในการสร้างสรรค์ตราสินค้า เพ่ือวตัถปุระสงค์ดงักล่าว เพราะตราสินค้านัน้ไม่ได้เป็นแค่
เคร่ืองหมายเฉย ๆ แตส่ะท้อนถึงภาพลกัษณ์ในทางการตลาดของธุรกิจอีกด้วย 

จุดประสงค์หลักของการออกแบบตราสินค้า 
ตราสินค้า (Logo) ท่ีจะปรากฏสู่สาธารณะถือเป็นภาพลกัษณ์แรกท่ีบคุคลทัว่ไป 

หรือกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจจะได้รู้จกั ดงันัน้ตราสินค้าจึงมีความหมายต่อธุรกิจอย่างมาก ตรา
สินค้าท่ีดีจะช่วยสร้างเครดิตให้กบักิจการ หรือองค์กรธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และหากทางบริษัทนัน้
ขายสินค้าคณุภาพ ตราสินค้านัน้ก็จะสะท้อนสิ่งนีใ้ห้เห็นได้อย่างชดัเจน ดงันัน้จดุประสงค์หลกัของ
การออกแบบตราสินค้า มีดงันี ้

1. เพ่ือท าให้ผู้คน สามารถจดจ าได้ง่าย และรับรู้ได้ทนัทีว่าตราสินค้าชิน้นี ้มา
จากองค์กรอะไร  

2. เพ่ือเพิ่มความเช่ือมัน่ให้ และเพิ่มความจงรักภกัดี (Loyalty) ให้แกอ่งค์กร 
3. เพ่ือบง่บอกถึงความเป็นมืออาชีพขององค์กรนัน้ ๆ 
4. เพ่ือชว่ยสะท้อนถึงคณุภาพของผลิตภณัฑ์  
5. เพ่ือช่วยให้ผู้บริโภค เกิดความรู้สึกถึงความเช่ือมัน่ รวมถึงเกิดความเข้าใจ

และยอมรับในตวัสินค้า 
ความส าคัญของตราสินค้า 

การริเร่ิมท ากิจการ หรือธุรกิจใด ๆ จะต้องมีการออกแบบตราสินค้า หรือตรา
สญัลกัษณ์ เพ่ือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ในทางการตลาดของธุรกิจ (Brand: ย่ีห้อ) 
โดยมีองค์ประกอบผ่านทาง รูปร่าง ตวัอกัษร สี หรือรูปภาพ ดงันัน้ผู้ออกแบบ และผู้ประกอบการ 
หรือเจ้าของธุรกิจ ควรจะทราบวา่ตราสินค้าถกูน าไปใช้เพ่ืออะไรในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ด้านจิตวิทยา คือ ต้องการสร้างให้ผู้บริโภคนัน้เกิดความรู้สึก ความเช่ือมัน่ 
ท่ีเกิดมาจากความเข้าใจในตวัสินค้า และยอมรับในตวัสินค้า และท่ีส าคญัคือต้องการให้ผู้บริโภค
เกิดความรู้สกึประทบัใจ  

2. ด้านพฤติกรรม คือ ต้องการให้ผู้บริโภค แสดงพฤติกรรมตอบสนองตอ่การ
จงูใจในเอกลกัษณ์ขององค์กร  

3. ด้านภาพพจน์ คือ ความต้องการท่ีจะให้ผู้บริโภค เกิดทศันคติท่ีดีตอ่สินค้า 
และ มีความนิยมชมชอบตอ่ผู้ผลิต 
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ดงันัน้จากข้อมูลหลกัการข้างต้นสรุปแล้ว ตราสินค้า (Logo) คือ เคร่ืองหมาย 
หรือสัญลักษณ์ ท่ีเป็นผลของการออกแบบทางกราฟิกท่ีมีความเก่ียวข้องกันในเชิงสัญลักษณ์ 
(Symbolism) โดยในการออกแบบนัน้ สามารถสร้างสรรค์รูปแบบได้ทัง้ภาพสัญลักษณ์ หรือ
เคร่ืองหมายตา่ง ๆ ท่ีช่วยสร้างเอกลกัษณ์ และสร้างภาพจดจ าให้แก่สินค้า และบริษัท  หรือองค์กร
โดยวตัถปุระสงค์หลกั คือ เพ่ือให้มีเอกลกัษณ์แบบเฉพาะตน มีความ สอดคล้องกบัผลิตภณัฑ์ และ
เพ่ือให้ผู้พบเห็น และกลุม่ผู้บริโภคสามารถจดจ าง่าย เกิดความนา่เช่ือถือตอ่ตวัผลิตภณัฑ์   

3.2 การออกแบบนิเทศศิลป์กับการสร้างแบรนด์ 
การออกแบบนิเทศศลิป์นัน้เรียกได้วา่เป็นงานพาณิชย์ศลิป์ คือ การสร้างสรรค์ผลงาน

ศลิปะเพื่อใช้สง่เสริมธุรกิจการค้า ในต้านการสร้าภาพลกัษณ์ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และการ
ส่ือสารการตลาดในรูปแบบอ่ืนๆ ทัง้ยงัเป็นการจรรโลงสงัคมในแง่ของการน าเสนอสิ่งสวยงามผ่าน
ส่ือสารมวลชน (Mass Communication) ท่ีจะช่วยเสริมสร้างความติดสร้างสรรค์ และรสนิยมอนัดี
ให้เกิดแก่สายารณชนท่ีได้พบเห็น (อาวิน อินทรังษี, 2559) 

ความหมายของแบรนด์ 
Philip Kotler (1991) ได้จ ากดัความหมายของแบรนด์ (Brand) ไว้ว่า แบรนด์ 

หมายถึง ช่ือ (Name) ค า (Term) สญัลกัษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) ท่ีจะบอกว่าสินค้า 
หรือบริการเป็นของใคร และมีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร แบรนด์  ประกอบไปด้วย 
คณุลกัษณะ 4 ประการ ดงันี ้

1. รูปร่างหน้าตาท่ีจะท าให้เกิดการจดจ า (Attribute) เช่น ช่ือ สโลแกน สี 
สญัลกัษณ์บรรจภุัณฑ์ รูปร่าง รูปทรง กลิ่น เสียง พืน้ผิว รสชาติ ตวัอย่างเช่น ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม
น า้อดัลมย่ีห้อโค้ก คือ สีแดงเข้ม ช็อคโกแล็ต Toblerone มีรูปทรงสามเหล่ียม หรือสญัลกัษณ์ของ
กาแฟ Starbucks เป็นรูปนางเงือก 

2. คุณประโยชน์ (Benefit) หมายถึง ประโยชน์ท่ีได้รับจากตวัสินค้า หรือ
บริการ เชน่ แชมพท่ีูใช้แล้วไมมี่รังแค สบูท่ี่ใช้แล้วผิวเนียนนุม่ ยาท่ีกินแล้วหายปวดหวั 

3. คุณค่า (Value) หมายถึง คณุค่าท่ีอยู่ภายในตวัสินค้า ท่ีเกิดขึน้มาจาก
ประสบการณ์ และความผกูพนัท่ีมีตอ่แบรนด์นัน้ ๆ เป็นความรู้สึกท่ีพึงพอใจ ภูมิใจ เช่ือถือ เม่ือได้
ใช้ผลิตภณัฑ์ของแบรนด์นัน้ๆ ท าให้ผู้ ให้รู้สึกว่าตนเองแตกตา่ง เป็นคนดีเป็นคนทนัสมยั เป็นคนรัก
ธรรมชาต ิหรือท าให้มีหน้าตาทางสงัคม 

4. บคุลิกภาพ (Personality) เป็นสิ่งท่ีท าให้แบรนด์มีความใกล้ชิดกับมนษุย์
มากขึน้ แนวคดิการสร้างบคุลิกให้กบัแบรนด์จะน าเอาบคุลิกภาพของมนษุย์มาสวม หรือผสานเข้า
ไปในความรู้สึกท่ีมีต่อสินค้าจนท าให้รู้สึกว่าแบรนด์นัน้มีความอ่อนหวานนุ่มนวลแบบผู้ หญิง 
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สนกุสนานแบบวยัรุ่น หรือเคร่งขรึมภูมิฐานแบบผู้ ใหญ่ Keller (1993) กล่าวไว้ว่า บุคลิกภาพของ
แบรนด์มีแนวโน้มท่ีจะตอบสนองตอบผู้บริโภคในด้านการบริโภคเชิงสัญญะ หรือความต้องการ
แสดงออกถึงบทบาทความเป็นตวัตนของผู้บริโภค มากกว่าการบริโภคในคณุสมบตัิ และประโยชน์
ของสินค้า 

 
จากนิยามข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า แบรนด์ มีความหมายกว้างขวางครอบคลุมการรับ

ทัง้สิ่งท่ีมองเห็น และรู้สึกได้ มิใช่เพียง ตราสินค้า ตราสัญลักษณ์ หรือช่ือเพียงเท่านัน้ แต่เป็น
ประสบการณ์รวมทัง้หมดท่ีถกูส่ือสารออกมา และคนทัว่ไปได้รับรู้ และตดิอยูใ่นใจ 

อัตลักษณ์ของแบรนด์ 
หากแบรนด์สินค้าเสมือนเป็นคนคนหนึ่ง เม่ือคนคนนีเ้ดินเข้ามา เป็นท่ีแน่นอนว่า

เขามีช่ือ รูปร่าง หน้าตา การแต่งกาย กิริยาอาการ การพูดขา นิสัยใจคอ ท่ีคนทั่วไปสามารถ
มองเห็น และสมัผสัได้ ลกัษณะเฉพาะส่วนบคุคลเหล่านี ้คือ อตัลกัษณ์ (identity) ของคนคนนัน้ 
อตัลกัษณ์เป็นสว่นหนึง่ของการสร้างแบรนด์ เป็นสิ่งท่ีชว่ยให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัแบรนด์ทัง้ภายใน และ
ภายนอกองค์กรสามารถจดจ า และสร้างแรงจูงใจให้เกิดความนิยมชมชอบ มีความเช่ือมัน่ และ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับแบรนด์นัน้ ๆ ได้ ดงันัน้ในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์จึง
สามารถท าได้หลากหลายทาง ดงันี ้ 

1. การสร้างอัตลักษณ์ผ่านทางพฤติกรรม (Behavioral Identity) ได้แก่  
การบริการ การต้อนรับ บคุลิก หรือพฤตกิรรมของผู้บริหาร และพนกังานขององค์กรท่ีแสดงออกตอ่
สาธารณชน เช่น การให้สมัภาษณ์กบัส่ือของผู้บริหาร การตอบค าถามในโซเชียลมีเดียของผู้ดแูล 
(Admin) การต้อนรับ และการบริการของพนกังานขายในร้าน ประสบการณ์ท่ีสาธารณชนได้รับ
จากสิ่งเหลา่นีจ้ะกลายเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีของแบรนด์ในท่ีสดุ 

2. การสร้างอตัลกัษณ์ผ่านภาษาพดู (Verbal Identity) คือ การใช้สโลแกน  
ค าขวญั ค าพดู แท็กไลน์ (Tagline) หรือเพลงท่ีมีเนือ้ร้อง (Jingle) ในการส่ือสาร และการส่งเสริม
การขาย บางครัง้อาจถูกน าเสนอไปพร้อมกบัตราสญัลกัษณ์ ค าพูดเหล่านีต้้อง สัน้ กระซบั จดจ า
ได้ง่าย และสามารถสะท้อนคณุประโยชน์ (Benefit) ค ามัน่สญัญา (Promise) ของแบรนด์ได้ดี 

3. การสร้างอัตลักษณ์ผ่านเสียง (Sound Identity) คือ การใช้เสียง หรือ
ท านองเพลงในการส่ือสาร และการสง่เสริมการขาย เชน่ เสียงเม่ือเดนิผา่นเข้าประตรู้าน เสียงเพลง
จากรถขายไอศกรีม เสียงเม่ือเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เสียงเรียกเข้าของโทรศพัท์มือถือ 
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4. การสร้างอัตลักษณ์ทางภาพ (Visual Identity) เช่น โลโก้ สี ตวัอกัษร  
บรรจภุัณฑ์ ป้ายสญัลกัษณ์ สิ่งพิมพ์ โฆษณา ฯลฯ ซึ่งเก่ียวข้องกบันกัออกแบบนิเทศศลิป์โดยตรง 
ท่ีถูกออกแบบขึน้จะถูกส่ือไปยังผู้ คนจ านวนมาก นักออกแบบจึงจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาข้อมูล
เก่ียวกบัผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสีย หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์ของแบรนด์ ซึ่งไม่ใช่เพียงแคล่กูค้าท่ีซือ้
สินค้า หรือบริการเทา่นัน้ แตย่งัมีผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร ท่ีนกัออกแบบจะต้อง
ศึกษาถึงลกัษณะเฉพาะตน พฤติกรรม ความต้องการ ทัศนคติ การรับรู้เก่ียวกับแบรนด์เพ่ือท่ีจะ
สามารถออกแบบอตัลกัษณ์ท่ีได้รับการยอมรับ และแสดงถึงความเป็นตวัตนของแบรนด์นัน้ ๆ ได้
จริง บุคคลตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ลกูค้าท่ีมีอยู่เดิม (Existing Clients) ลกูค้าใหม่ (Prospects) 
บคุลากรขององค์กร (Employees) หุ้นส่วน และผู้ลงทนุ (Partners & Investors) พนัธมิตรเชิงกล
ยทุธ์ (Strategic Partners) ผู้ผลิต (Other Venders) ส่ือ (Media) คูแ่ข่ง(Competitors) องค์กร
วิชาชีพ (Professional Organizations) องค์กรชมุชน (Community Organizations) และบคุคล
ทัว่ไป (General Public) 

3.3 ความหมายของของที่ระลึก และการออกแบบของท่ีระลึก 
ความหมายของของที่ระลึก 

มนษุย์เป็นสตัว์สงัคม เม่ือระยะเวลาจนหนึ่งจนเกิดความผกูพนัขึน้ระหว่างมนษุย์
กบัสิ่งตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นสถานท่ี เหตกุารณ์ วตัถ ุฯลฯ อนัน าไปสู่ความทรงจ า และการระลึกถึงเม่ือ
กิจกรรมนัน้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ความต้องการท่ีจะให้ความทรงจ าท่ีเก่ียวข้องนี ้ปรากฏขึน้ใน
ความรู้สึกอย่างปะติดปะต่อกัน แม้เวลาจะล่วงเลยไปแล้ว เหล่านีล้้วนอาจเป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิด
การสร้างสรรค์ของท่ีระลึกขึน้ เพ่ือมอบให้แก่กัน  แต่ขณะท่ีมนุษย์มีสมองใช้บันทึกเร่ืองราว 
เหตกุารณ์ บคุคล ตลอดจนสิ่งตา่งๆ ท่ีได้สมัผสัรับรู้ในลกัษณะของความทรงจ า การทบัถมกนัของ
ยอ่มก่อให้เกิดความสบัสน และเม่ือเวลาผ่านไปความทรงจ านัน้ อาจเกิดการลืมเลือนไปได้ในท่ีสดุ 
ดงันัน้มนุษย์จึงพยายามหาวิธีการกระตุ้นความทรงจ าในเร่ืองราวท่ีได้เก่ียวข้อง โดยการออกแบบ
สร้างสรรค์ส่ือหรือสิ่งใดๆ ขึน้ เพ่ือใช้เป็นตวักระตุ้นจงูใจให้เกิดการระลึกถึงเร่ืองราวอยู่เสมอ เพ่ือ
จุดประสงค์ในการกระตุ้นเตือนหรือเน้นย า้ความทรงจ านี ้ดงันัน้การสรุปหาความหมายของค า 
“ของท่ีระลึก” ในขัน้แรกท าได้โดยแยกหาความหมายของค าท่ีมาประกอบ ดงันัน้ “ของท่ีระลึก” 
อาจหมายถึง สิ่งของท่ีท าให้เกิดความคิดถึง หรือนึกถึง นอกจากนีย้งัมีค าจ ากดัความท่ีมีแนวทาง
ในลกัษณะคล้ายคลงึกนัออกไปได้อีก ได้แก่ 

สิ่งต่างๆ ท่ีน ามาใช้เป็นตวัจูงใจ ให้เกิดการคิดถึง หรือนึกถึงเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้อง 
เชน่ เหรียญท่ีระลกึกีฬาซีเกมส์ ครัง้ท่ี 13 แสตมป์ในโอกาสครบรอบตา่งๆ เป็นต้น 
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สิ่งท่ีใช้ส่ือเพ่ือหวังผลด้านความทรงจ า ท่ีท าให้สิ่งท่ีผ่านมาแล้วในอดีตกลับ
กระจา่งชดัขึน้ เชน่ พระโอสถมวน ท่ีระลกึการเสดจ็ยโุรปของรัชกาลท่ี 5 หน้าหนึ่งลงยารูปเรือพระท่ี
นัง่มหาจกัรราชพาหนะ อีกหน้าหนึง่มีจารึกพระปรมาภิไธย ลงยาพระบรมฉายาลกัษณ์และรายมือ
ช่ือผู้ตามเสดจ็ฯ 

สญัลกัษณ์แทนบุคคล เหตกุารณ์ เร่ืองราว ฯลฯ ท่ีได้รับการออกแบบสร้างสรรค์
ขึน้ เพ่ือกระตุ้นหรือเน้นย า้ความทรงจ าให้นกึถึงอยูเ่สมอในบคุคล เหตกุารณ์ หรือเร่ืองราวนัน้ๆ เช่น 
รูปเงือกน้อย เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศเดนมาร์ก เป็นต้น สญัลกัษณ์ของประเทศตา่งๆ มกัถกูน า
รูปแบบมาจดัสร้างเป็นของท่ีระลกึอยูเ่สมอ 

ของท่ีระลึกเม่ือให้ในโอกาสท่ีต่างกันอาจมีช่ือเรียกท่ีต่างกันออกไป เช่น หาก
น าไปให้แก่ผู้ ท่ีรัก และนบัถือ เรียกว่า “ของก านลั” หากให้แก่เจ้าของงานเม่ือเสร็จพิธี หรือให้กนัใน
เวลาอ่ืนเป็นการถนอมขวญั หรือเพ่ือแสดงถึงมิตรไมตรี เช่น วนัปีใหม่ วนัเกิด วนัแตง่งาน เรียกว่า 
“ของขวญั” และหากให้ตอบแทนผู้มาชว่ยงาน เช่น งานแตง่งาน และงานศพ เรียกว่า “ของช าร่วย” 
โดยการเรียกช่ือใดหรือให้ในโอกาสใดก็ตาม จดุหมายยอ่ยอาจแตกตา่งกนัไปตามวาระและก าหนด
นิยม แต่จุดหมายท่ีแท้จริงก็คือ การให้เพ่ีอเตือน หรือเน้นย า้ความทรงจ า ซึ่งอยู่ในขอบข่ายของ 
“ของท่ีระลกึ” นัน่เอง (Souvenir ของท่ีระลกึ ภมูิปัญญาโดยคนไทย เพ่ือคนไทย) 

การออกแบบของท่ีระลึก 
ในปัจจุบันการออกแบบสร้างสรรค์ของท่ีระลึกเป็นงานศิลปะท่ีเป็นลักษณะ

ประยกุต์หรือท่ี เรียกว่า “ประยกุต์ศิลป์” หรือ “ศิลปะประยกุต์” มิใช่เป็นการสร้างงาน “วิจิตรศิลป์” 
เพราะเป็นงานสร้างสรรค์ท่ีมนษุย์แสดงออกมาเพ่ือความงาม อนัก่อให้เกิดอารมณ์ ความซาบซึง้ 
สะเทือนใจ และเกิดความประทบัใจ มีค่าสูงต่อจิตใจ ซึ่งผู้สร้างสรรค์จะถ่ายทอดลงในผลงานให้
ปรากฏออกมาในลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั  แต่งานประยุกต์ศิลป์ เป็นลกัษณะท่ีน าเอาวสัดุ และ
เร่ืองราวตา่ง ๆ  มาผสมกลมกลืน ปรุงแตง่ ดดัแปลงสร้างสรรค์ขึน้ให้มีคณุคา่ทางความงาม การใช้
สอยให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การสร้างงานด้านนีจ้ึงต้องค านึงถึงความต้องการของ
ผู้บริโภค กาลเวลา และองค์ประกอบอ่ืนๆ ดงันัน้การออกแบบของท่ีระลึกจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
วิธีการ แนวทาง ความคดิ การจดั รวบรวม การล าดบั การเลือก และความริเร่ิม โดยมีวตัถปุระสงค์
ของรูปแบบท่ีจะสร้างอยู่ท่ีประโยชน์ใช้สอย หรือประโยชน์ในการตกแต่งเป็นส าคัญ และให้มี
ลกัษณะเป็นส่ือท่ีน่าสนใจ เข้าใจง่าย เร้าใจ มีความเหมาะสม กะทดัรัด และมีความสวยงามเป็น
ส าคญั อย่างไรก็ตามการออกแบบของท่ีระลึก มกัจะเปล่ียนไปได้ตามสมยั เน่ืองมาจากอิทธิพล
บางอย่างท่ีเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องกับการออกแบบก็ได้ เช่น ความก้าวหน้าทางวิชาการ ทางความ
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นึกคิด นอกจากนีค้วามต้องการท่ีไม่มีวนัสิน้สดุของมนุษย์ การแข่งขนักนัในสภาวะทางเศรษฐกิจ 
สภาพของสงัคมแบบใหม่ การค้นพบวัสดใุหม่ทางการผลิต สภาพความจ าเป็นของการด ารงชีวิต 
และอ่ืนๆ สิ่งเหล่านีเ้ป็นเร่ืองของความซบัซ้อนซึ่งมีผลตอ่ความคิดรวบยอดของผู้ออกแบบได้ทัง้สิน้ 
(Souvenir ของท่ีระลกึ ภมูิปัญญาโดยคนไทย เพ่ือคนไทย) 

3.4 เสน่ห์ไทยในวิถีร่วมสมัย 
 “ทุนวัฒนธรรม” สร้างนวัตกรรม 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เร่ิมเป็นแนวทางการพฒันาประเทศในปี 2553 หมายถึง 
การใช้ความคิดทางภูมิปัญญาท่ีมีอยู่มาต่อยอดศิลปวฒันธรรม ซึ่งจะท าในส่วนของอุตสาหกรรม
การบนัเทิง การออกแบบผลิตภัณฑ์มาเป็นอุตสาหกรรม งานวิจยั และงานบริการอ่ืนๆ ท่ีสามารถ
เพิ่มมูลค่าทางการผลิตภายในประเทศไม่ว่าจะ เ ป็นสินค้า และบริการ ในภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว ฯลฯ ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าผ่านกระบวนการของความคิด
สร้างสรรค์ (อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ, รายการ ‘เช่ือมัน่ประเทศไทย’,6 กนัยายน 2553) ส่วนค าว่า “ทนุ
ทางวฒันธรรม” (Cultural Capital) หมายถึง สิ่งท่ีสามารถจบัต้องได้ และจบัต้องไม่ได้ โดยทนุทาง
วฒันธรรมท่ีจบัต้องได้ เช่น โบราณสถาน ผลงานศิลปะแขนงตา่งๆ ทัง้ภาพวาด หัตถกรรม ดนตรี 
ภาพยนตร์ วรรณกรรม เหล่านีม้กัจะวดัมลูคา่เป็นตวัเงินได้ ส่วนทนุทางวฒันธรรมท่ีไม่สามารถจบั
ต้องได้นัน้ ได้แก่ ความเช่ือ จารีต ประเพณี วิถีชีวิต โดยผู้ ท่ีน าเสนอแนวคิดทุนทางวฒันธรรมคน
แรก คือ ปิแอร์ บร์ูดเิยอ โดยท่ีเขาได้ระบวุา่ “ทนุ” หมายถึง สิ่งท่ีบคุคลได้รับจากการหล่อหลอมทาง
สงัคม กลายเป็นคุณสมบตัิติดตวัท่ีเอือ้ให้บุคคลสามารถน าไปเพิ่มมูลค่าของตนได้ เช่น ความรู้ 
รสนิยม กิริยามารยาท นอกจากนีย้งัหมายถึง ทรัพย์สินตา่งท่ี ท่ีมีคณุคา่อย่างหนึ่งท่ีไม่ใช่คณุคา่เชิง
เศรษฐกิจโดยตรง แตมี่มลูคา่ในเชิงเศรษฐกิจได้ เชน่ งานศลิปะ หนงัสือ เอกสารรับรองทางวิชาการ 
(ชนิดา เสง่ียมไพศาลสขุ, 2548, น.113) โดยแรงบนัดาลใจท่ีน ามาสู่ความคิดสร้างสรรค์ตา่งๆ มกั
ได้มาจากต้นทุนทางวฒันธรรม และภูมิปัญญาซึ่งเป็นสิ่งท่ีสัง่สม และคงอยู่คู่กับสงัคมมนุษย์มา
อยา่งยาวนาน อีกทัง้ในหลายๆประเทศได้ให้ความสนใจในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยวฒันธรรม 
ตัวอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาขายวัฒนธรรมอเมริกันให้กับชาวโลกผ่านอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ฮอลลีวูด แฟชั่นสินค้าแบรนด์เนมจากยุโรปขายเทรน Spring, Summer, Autumn, 
Winter หรือจะเป็นประเทศญ่ีปุ่ นท่ีได้รับการยอมรับในด้านความเป็นระเบียบวินยั ความประณีต 
และเม่ือไม่ก่ีปีมานี ้หลายประเทศในเอเชียช่ืนชมกบัการเติบโตของวฒันธรรมเกากลีผ่านรายการ
บนัเทิง เวชการด้านความงาม ท่ีสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อค่านิยมเร่ืองผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงด้าน
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว ซึ่งเช่ือมโยงถึงธุรกิจโรงแรมท่ีพกัอาศยั อาหาร สินค้าของท่ีระลึก งาน
บริการ และระบบโลจิสติกส์ สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นตวัอย่างของการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจด้วยทุน
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วฒันธรรม โดยมีรากฐานมาจากแนวความคดิสร้างสรรค์ โดยพืน้ท่ีในประเทศไทย ก็ถือเป็นถ่ินท่ีอยู่
มาตัง้แต่ยุคก่อนประวตัิศาสตร์ บรรพชนมาจากหลากหลายเผ่าพนัธุ์  มีการเดินทางมาจากพืน้ท่ี
ต่างๆ และท าให้เกิดจากการผสมผสานทางอารยะธรรมข้ามเผ่าพันธุ์  เกิดเป็นวฒันธรรม จนตก
ผลึกเป็นองค์ความรู้ในถ่ินต่างๆ สืบสานต่อกันมาเป็นมรดกวัฒนธรรม ซึ่ง ถือเป็นปุ๋ ยชัน้ดีท่ีเป็น 
“ต้นทนุ” เพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์ประเทศ นอกจากว่าผู้ประกอบการไม่มีโอกาสสืบค้นเร่ืองราวอนั
เป็นเสน่ห์ในถ่ินของตนเอง ซึ่งบางรายท่ีรู้จักก็อาจจะประสบปัญหาเร่ืองการดึงเสน่ห์ทุนทาง
วฒันธรรม ดงันัน้จึงต้องมีการท าความเข้าใจ เพ่ือท่ีจะได้น ามา “ประยกุต์” ใช้ในการพฒันาสินค้า 
และบริการ โดยท่ีไม่ต้องน าแบบดั่งเดิมมาใช้โดยตรง หรือการใช้แบบอนุรักษ์ ซึ่งยากต่อการ
น ามาใช้สอยในชีวิตประจ าวนั ความท้าทายจงึอยูท่ี่การท าความเข้าใจว่าจะดงึเสน่ห์มาใช้แบบไหน
ให้ “ลงตวั” และสะท้อนอตัลกัษณ์สินค้า และบริการนัน้ๆ ดงันัน้การดงึเสน่ห์จากทนุวฒันธรรมมา
ใช้ จึงต้องมีการประยุกต์เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัยเหมาะกับกาลเทศะ การประยุกต์ คือ 
นวตักรรม ซึง่ไมไ่ด้หมายถึงสิ่งประดษิฐ์ใหม่ๆ  อาจเกิดจากการใช้วสัดใุหม่ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
หรือการปรับกระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน กล่าวโดยสรุป การใช้ต้นทุนวัฒนธรรมคือ “การ
ตีความ” หลายครัง้ท่ีการตีความกลายเป็นสิ่งสถิตของสงูส่ง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะความเคยชินว่า
วฒันธรรมแปลว่า ของสงูแบบราชส านกั แตแ่ท้จริงแล้ววฒันธรรม และภูมิปัญญา เป็นสิ่งท่ีอยู่ใน
ชีวิตประจ าวนั บางเร่ืองยงัต้องใช้ตามแบบเดิม หรือหลายๆ เร่ืองสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้
วฒันธรรมนัน้มีการสืบทอดมาจนถึงปัจจบุนั การตีความนีจ้ึงต้องอาศยัความเข้าใจในเนือ้หา และ
การฝึกให้เกิดทกัษะในการตีความ ไม่น ามาใช้แบบดิบจนเกินไป ไม่อย่างนัน้ผู้บริโภคตา่งถ่ินท่ีไม่
คุ้นเคยกับวฒันธรรม ก็อาจจะไม่สามารถมีอารมณ์ร่วม หรือเกิดความต่ืนตาต่ืนใจ ไม่ประทบัใจ 
และไม่ตดัสินใจซือ้ในท่ีสดุ ดงันัน้ “เสน่ห์” ก็คือความประทบัใจนัน้เอง (ส านกัพฒันาอตุสาหกรรม
ชมุชน กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม, 2559) 
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ภาพประกอบ 29 กระบวนการใช้ทนุวฒันธรรมในการสร้างธุรกิจสร้างสรรค์ 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 

การส่ือสารกับผู้บริโภค 
ต้องมีกระบวนการ “ส่งมอบ” คณุคา่ใหม่ เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิด “การยอมรับ” ใน

คณุค่าใหม่ ยกตวัอย่างเช่น ประเทศเกาหลีประสบความส าเร็จในการใช้ทุนวฒันธรรม เพราะได้
สร้างระบบส่งมอบ โดยมีหน่วยงานมากมายเข้ามาท างานและบรูณาการภายใต้ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานเจ้าภาพ คือ กระทรวงวฒันธรรม ระบบการส่งมอบของประเทศเกาหลีท าให้ผู้บริโภคใน
หลายๆ ประเทศ “ยอมรับ” ในคณุค่าใหม่ อนัได้แก่ ปรากฏการณ์ในการยอมรับด้าน ผลิตภัณฑ์ 
ภาพยนตร์ อาหาร บริการ ฯลฯ โดยกระบวนการเชิดช ู“คณุคา่เดิม” หรือการใช้ทุนวฒันธรรมนัน้ 
คือการดงึเสนห์่มาใช้โดยอาศยัการออกแบบ ความคดิสร้างสรรค์ ความเข้าใจพฤติกรรม และความ
ต้องการของผู้บริโภค ในการนีร้ะหวา่งทางเรามกัจะพบกบั นวตักรรม ท่ีไม่ว่าจะเป็นตวัชิน้งาน วสัดุ
หรือกระบวนการผลิต ก็ล้วนแล้วแตเ่ป็นการสร้างคณุค่าใหม่จนกลายเป็น “นวตัศิลป์” ท่ีไม่ใช่แค่
การใช้แบบดิบๆ เดิมๆ แต่เม่ือมีระบบการส่งมอบคณุค่าเพ่ือท าให้เกิดการยอมรับ ผู้บริโภคก็จะ
เข้าใจ ช่ืนชมและเชิดชู “คุณค่าเดิม” นัน้เอง (ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริม
อตุสาหกรรม, 2559) 
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ภาพประกอบ 30 แผนภมูิแสดงความเช่ือมโยงในการขบัเคล่ือนอตุสาหกรรมวฒันธรรม 

ท่ีมา: (ส านกัพฒันาอตุสาหกรรมชมุชน กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม, 2559) 
  
3.5 ฝากไทย ถอดรหัสเสน่ห์ของท่ีระลึก เพื่อการท่องเที่ยว 

3.5.1 นวัตกรรมของท่ีระลึก เพ่ือการท่องเท่ียว กุญแจฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ความทรงจ าดีๆมักเ กิดขึ น้ระหว่างการเดินทาง หรือการท่องเ ท่ียว ด้วย

ประสบการณ์ท่ีได้น าพาให้ได้พบกบัสถานท่ีใหม่ๆ ได้รู้จกักบัผู้คนใหม่ ได้ลองลิม้รสอาหารท่ีแปลก
ใหม่ และได้ลองท ากิจกรรมท่ีไม่คุ้นเคย สิ่งเหล่านีล้้วนช่วยเติมเต็มชีวิต  หลงัจากประทบัเร่ืองราว
ตา่งๆ ไว้ในความทรงจ า แน่นอนว่าเรามกัจะมองหาสิ่งของท่ีสามารถน ากลบับ้านเพ่ือเก็บไว้เป็นท่ี
ระลึกได้ ท่ีนอกเหนือจากภาพถ่ายแล้ว สิ่งหนึ่งท่ีสามารถน าติดมือกลบัไปด้วยเสมอก็คือสิ่งของท่ี
อยู่ในรูปแบบของผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึก ซึ่งอนัท่ีจริงแล้วนัน้ ค าว่า “Souvenir” ท่ีเรามกัเรียกใช้กนั
นัน้เดมิทีเป็นรากศพัท์มาจากภาษาฝร่ังเศส ซึง่แปลวา่ “เพ่ือความทรงจ า” นัน่เอง  

ของท่ีระลึก หมายถึง สิ่งของท่ีคนอยากได้เพราะมีปฏิสัมพันธ์กับคาวมทรงจ า 
ของท่ีระลึกอาจถูกซือ้เพ่ือน าไปเก็บไว้เป็นความทรงจ า หรือเพ่ือน าไปฝาก เพ่ือเป็นการบอก
เร่ืองราวให้แก่ผู้ รับได้ทราบว่า เราได้มาเยือนสถานท่ีแห่งนัน้แล้ว และมีความทรงจ าท่ีดี ในงาน
ออกแบบของท่ีนัน้ยงัคงมีความต้องการ “นวตักรรม” อย่างต่อเน่ือง ค าว่า นวัตกรรม อาจฟังดู
เหมือนสิ่งประดิษฐ์ หรืออยู่ในงานอตุสาหกรรม แตแ่ท้ท่ีจริงแล้ว นวตักรรม หมายถึง สิ่งท่ี มีการท า
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ขึน้มาใหม่ หรือแปลกไปจากเดิม ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ ฯลฯ ตวัอย่างเช่น 
แมเ่หล็กตดิตู้ เย็นท่ีมีการสร้างแมพ่ิมพ์ ชว่ยให้สามารถผลิตได้ในจ านวนมากแทนการปัน้ขึน้มาทีละ
ชิน้ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการผลิตท่ีเกิดขึน้มานานหลายสิบปีแล้ว งานออกแบบท่ีน า 
“เสน่ห์” ทุนวฒันธรรมท้องถ่ินมาใช้นัน้ ก็ถือได้ว่าเป็นนวตักรรมเชิงความคิดสร้างสรรค์ท่ีท าให้
สินค้ามีอตัลกัษณ์เกิดขึน้ ซึ่งในปัจจุบนัอย่างท่ีหลายๆคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า แหล่งทางเท่ียวใน
ประเทศไทยนัน้มีมากมายทัว่ประเทศ และแต่ละแห่งก็มีเสน่ห์คนละแบบ เช่น ภูเขา ทะเล แม่น า้ 
อาจจะมีภมูิประเทศท่ีดคูล้ายกนั แตท่ี่จริงแล้วทกุๆ ท่ีล้วนแล้วแตมี่ความแตกตา่ง ซึ่งอาจจะเป็นวิถี
ชีวิตของผู้คนท่ีประกอบเป็นสภาพแวดล้อม ประวตัิศาสตร์ ต านานเล่าขานท่ีชวนพิศวง หรือความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีมีความเฉพาะจนเกิดเป็นอตัลกัษณ์ สิ่งเหล่านีล้้วนแล้วแต่เป็น “ต้นทนุ” 
ทางวัฒธรรมท่ีสามารถน ามาใช้ในการออกแบบให้เกิดความร่วมสมัยขึน้ได้ และในเมืองแหล่ง
ทอ่งเท่ียวทัง้หลายเหลา่นัน้มกัจะอยูใ่นชมุชน การผลิตสินค้าท่ีระลึกท่ีสร้างนวตักรรมอย่างตอ่เน่ือง 
จึงเท่ากับการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และยงัเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการยกระดบัให้
แหล่งท่องเท่ียวดงักล่าวมีคณุค่าด้านความทรงจ าอีกด้วย (ศนูย์บนัดาลไทย กระทรวงวฒันธรรม, 
2558) 

3.5.2 อัตลักษณ์ของท่ีระลึก และกราฟิกดีไซน์สะท้อนพืน้ถิ่น 
อตัลกัษณ์ คือ ความเป็นตวัตน ตวัตน ท่ีสะท้อนจากการใช้ชีวิตประจ าวนั ดงันัน้ 

“ทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีรายรอบตวั” คือ อตัลกัษณ์ 

ความส าคัญของอัตลักษณ์ คือ การค านึงถึงความเป็นตัวตน และของพืน้ถ่ิน  
ดงันัน้อะไรท่ีสามารถบอกได้ว่า “เป็นเรา” ไม่เหมือนท่ีอ่ืน ก็สามารถน ามาใช้เป็นต้นทนุได้ในการ
สร้างสรรค์อัตลักษณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพของแหล่งท่องเท่ียว ธรรมชาติ เร่ืองราว 
ต านาน อาหาร วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี การแต่งกาย บ้านเรือน สถาปัตยกรรม ศาสน
สถาน สภาพแวดล้อม ฯลฯ เหลา่นีล้้วนบง่ชีว้า่ “คือเรา-ไม่เป็นอ่ืน” ทัง้นีน้กัท่องเท่ียวคือส่ือท่ีส าคญั 
ในการเดินทางมาสัมผัสกับสุนทรียะในรูปแบบต่างๆ ในท้องถ่ิน ดงันัน้การได้พบกับสิ่งท่ีแปลก
แตกตา่งจากท่ีอ่ืน ก็ท าให้การมาเยือนนัน้มีเร่ืองราว ประทบัใจน่าจดจ า อีกทัง้ “ของท่ีระลึก” ก็เป็น
ตวัชว่ยในการเก็บความประทบัใจนัน้ไว้ (ศนูย์บนัดาลไทย กระทรวงวฒันธรรม, 2558) 

สถานที่ที่สามารถสะท้อนถงึ “วิถี” ที่น่าสนใจ 
1. วดั สถานท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเดน่ทัง้ทาง ด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรมฝาผนงั 

ศาสนพิธีตา่งๆ รวมถึงศลิปะพืน้บ้าน เชน่ ตงุบชูา ตงุประดบั  
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2. ตลาด แหล่งรวมความหลากหลายทางด้านการใช้ชีวิต ท่ีสะท้อนความเป็นอยู่
เร่ืองอาหาร การกิน การแตง่กาย ข้าวของเคร่ืองใช้ ปา้ย อาคาร ฯลฯ สิ่งท่ีแปลกท่ีมีความแตกตา่ง
จากท่ีอ่ืนจะท าให้ชว่ยเสริมความเป็นอตัลกัษณ์ได้ยิ่งดีขึน้  

3. ตวัเมือง อาคาร ตกึแถวเก่า ปา้ยถนน ตู้ไปรษณีย์ แม่น า้ รถประจ าทางหรือรถ
ดดัแปลงประจ าถ่ิน ฯลฯ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้สินค้าของนักท่องเที่ยว 
1. คณุภาพของสินค้า ได้แก่ วสัด,ุ วตัถดุบิ, กระบวนการผลิต และบรรจภุณัฑ์ 
2. ความสวยงาม และความแปลกใหม่ มีความแตกตา่งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั

ของผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ และบรรจภุณัฑ์ 
3. สินค้าจะต้องมีราคายอ่มเยา หรือราคาท่ีเหมาะสม 
4. มีการน าเสนอสินค้าท่ีโดดเดน่ แปลกใหม ่และแตกตา่งในสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
5. สามารถพกพาขนสง่กลบัได้สะดวก ปลอดภยั ไมเ่ส่ือมสภาพ หรือสญูหาย 

3.5.3 การออกแบบของท่ีระลึกในนามประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย ถือได้วา่เป็นประเทศแห่งการท าเกษตรกรรมมากกว่าอตุสาหกรรมน่ี

คือภาพท่ีชาวตา่งชาตนิัน้ได้มองเข้ามา จึงท าให้เราต้องย้อนกลบัมามองค าตา่ง ๆ เหล่านีท่ี้มีความ
เก่ียวข้องกับบริบทแวดล้อมรอบข้าง เช่น ประเทศเกษตรกรรม ท าให้เรานัน้นึกถึงเทคโนโลยีท่ีไม่
ไฮเทค ซึง่ก็ถือได้วา่เป็นเทคโนโลยีแบบพืน้บ้าน หรือ “ไทยประดษิฐ์” ท่ีมุง่เน้นไปยงัประโยชน์การใช้
งาน (Function) มากกวา่ความสวยงามของรูปทรง ตวัอย่างเช่น เคร่ืองยนต์กลไกลท่ีชาวบ้านใช้ใน
การขนส่งและขับเคล่ือนตามต่างจังหวัด เช่น รถอีแต๋น รถไอ้ต้อย และสิ่งประดิษฐ์อ่ืนๆ ของ
ชาวบ้านนัน้ก็ถือได้ว่าเป็นอตัลกัษณ์ของไทยทัง้สิน้ นอกจากนีแ้ล้วความเป็นประเทศเกษตรกรรม
นัน้ ยังท าให้นึกถึงภาพของสิ่งของท่ีท ามือมือ หรือท่ีเรียกกันว่า ของแฮนด์เมด ซึ่งแน่นอกว่าสิ่ง
เหล่านีน้ัน้ไม้ได้ถูกท าออกมาจากระบบสายพานโรงงานอุตสาหกรรม จึงท าให้สินค้าต่างๆล้วน
แล้วแต่มีความแตกต่างกันไปในแง่ของรายละเอียด และน่ีก็คือเสน่ห์ท่ีต่างไปจากระบบ
อตุสาหกรรม ท าให้บางทีจงึมีงานในลกัษณะนีมี้เพียงชิน้เดียว งานท ามือจึงมีความพิเศษเฉพาะตวั 
มีคุณค่ามากกว่าของท่ีออกมาซ า้ๆกัน โดยงานหัตถกรรมถือได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งภูมิปัญญา
พืน้บ้านในการแก้ปัญหา และท าการบรรจุเทคโนโลยีของชาวบ้านท่ีมีความกลมกล่อมต่อวิถีชีวิต 
ทัง้วัสดุ ขนาด ฤดูกาล ต้นทุน การใช้งานซ่อมบ ารุง การเก็บ และประสิทธิภาพของข้าวของ
เคร่ืองใช้งาน ดงันัน้แล้วการเป็นประเทศเกษตรกรรมนัน้ จึงท าให้นึกถึง “ธรรมชาติ” โดยวสัดจุาก
ธรรมชาตินัน้ควบคู่มากับการท ามือ ดงันัน้ เส้น สาย ใย ผืน ท่ีมาจากธรรมชาติ และน าเร่ืองราว
จากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ซึ่งข้าวของเคร่ืองใช้ของไทยนัน้จึงถูกสร้างจาก
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วสัดธุรรมชาตเิป็นหลกั และน่ีก็คือผลของความละเอียด จนน ามาซึ่งอีกหนึ่งค าคือ “ความตัง้ใจ” ใส่
ใจ พิถีพิถัน และถ้าหากมีความละเอียด ความพิถีพิถันก็จะตามาด้วยเสมอ ดงันัน้การท าของท่ี
ระลึกใดๆ จึงต้องใส่ใจและพิถีพิถนัในรายละเอียด เพ่ือท่ีจะส่งตอ่ความรู้สึกท่ีล้วนเป็นบ่อเกิดแห่ง
ความประทบัใจ (ศนูย์บนัดาลไทย กระทรวงวฒันธรรม, 2558) 

 

ภาพประกอบ 31 ตวัอยา่งการออกแบบของท่ีระลึก โดยการใช้อตัลกัษณ์ไทย 

ท่ีมา : (ศนูย์บนัดาลไทย กระทรวงวฒันธรรม, 2558) 
 

3.6 สีกับการออกแบบอัตลักษณ์ 
"สี" มีอิทธิพลตอ่อารมณ์ ความคิด ทศันคติ ของคนโดยทัว่ไป การเลือกใช้สีใดสีหนึ่ง

เพ่ือแสดงตวัตนจึงเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน และควรให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากในงานออกแบบ 
อตัลกัษณ์องค์กร (Corporate Identity Design) โดยเฉพาะส าหรับองค์กรใหญ่ ๆ ซึ่งจะมีการ
ก าหนดรูปแบบ และแนวทางการใช้งานองค์ประกอบทางการออกแบบตา่ง ๆ ให้เป็นมาตรฐานของ
องค์กรนัน้ ๆ เพ่ือแสดงออกให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ (Image) ท่ีปรากฏตอ่สายตาสาธารณะชนพร้อม
กบัแสดงความเป็นอตัลกัษณ์ (Identity) ขององค์กรนัน้ โดยอาศยัองค์ประกอบทางกราฟิก ซึ่งเม่ือ
ใช้องค์ประกอบเหลา่นีอ้ยา่งเป็นท่ีแพร่หลาย และสม ่าเสมอ จะสามารถสร้างให้เกิดเอกลักษณ์เป็น
ท่ีจดจ าในใจของผู้บริโภคได้ องค์ประกอบทางกราฟิกท่ีใช้ในการวางระบบอตัลกัษณ์ (Element of 
Identity) ให้สมบรูณ์ประกอบด้วย ช่ือ (Names) เคร่ืองหมาย (Marks) ตวัอกัษร (Typography) 
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สีอตัลกัษณ์ (Color Signature) ข้อความประกอบ (Tag Line) องค์ประกอบเหล่านีอ้าจเรียกว่า
องค์ประกอบหลกั (Main identity) หรือองค์ประกอบพืน้ฐาน (Core Identity) ในการสร้าง 
อตัลกัษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่ือตราสินค้า (Brand name) และตราสญัลกัษณ์ (logo) นบัว่าเป็น
สิ่งท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัต้น ๆ ในการแสดงตวัตน เหมือนเปรียบเสมือนเป็นการตัง้ช่ือให้กบัคน 
หรือสตัว์ แตต่า่งกนัตรงท่ี ช่ือ และตราสญัลกัษณ์นีจ้ะต้องง่ายตอ่การจดจ าตอ่คนจ านวนมาก และ
มีผลกระทบต่อธุรกิจ ช่ือตราสินค้าจึงควร สัน้ กระซบั สะกดง่ายอ่านออกเสียงง่าย มีความหมาย
เชิงบวก (Positive) เป็นช่ือท่ีโดดเดน่มีลกัษณะเฉพาะ ไม่ใช้ซ า้ หรือคล้ายคลึงกับตราสินคอ่ืน ๆ
โดยเฉพาะคูแ่ขง่ สว่นในด้านการออกแบบตราสญัลกัษณ์ ก็ต้องมีความสวยงาม โดดเดน่ แตกตา่ง 
ไม่ซ า้ใคร ส่ือความหมายได้ดี ไม่เชยง่าย ใช้ได้นาน และมีความยืดหยุ่นในการใช้งานใน
หลากหลายรูปแบบ 

สี เพื่อการส่ือความหมาย 
การเลือกใช้สี เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ของสถาบนั หรือองค์กรต่าง ๆ จะมีท่ีมา

แตกตา่งกนัไป โดยมีความเก่ียวพนักบัองค์กรในทางใดทางหนึง่ โดยอาจจ าแนกได้ ดงันี ้
1. การใช้สีท่ีแสดงถึงอุดมการณ์ ปรัชญา เป้าหมาย หรือแนวทางการ

ด าเนินงานขององค์กร ตวัอยา่งเชน่ 
การปรับโฉม และภาพลกัษณ์ของอนาคารออมสิน จากเดิมซึ่งเป็นสีฟ้า

หรือน า้เงินเข้ม ได้มีการปรับเปล่ียนสีสนัใหม่มาเป็น สีทอง และสีชมพ ูซึ่งในความหมายของสีทอง
นัน้จะสะท้อนถึงความสง่างามในฐานะท่ีธนาคารออมสินเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีประวัตศิาสตร์มา
ยาวนานกว่า 90 ปี และเป็นรากฐานอันมั่นคงตราบจนปัจจุบนั ส่วนความหมายของสีชมพู คือ 
พลงัอนัสดใส มีชีวิตชีวา สะท้อนภาพการให้บริการประชาชนท่ีเป่ียมความจริงใจ และเป็นมิตร เม่ือ
น าทัง้สองสีมาประกอบกัน ตราสัญลักษณ์จึงเกิดเป็นตราท่ีส่ือถึงความมุ่งมั่นต่อการก้าวไป
ข้างหน้าอยา่งไมห่ยดุยงัของธนาคาร 

สีแดง และสีเหลือง ซึ่งสีประจ ามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ดงัท่ีปรากฏใน
เนือ้เพลง "เพลงประจ ามหาวิทยาลยั" (มอญดดูาว) ท่ีวา่ "เหลืองของเราคือธรรมประจ าจิต แดงของ
เราคือโลหิตอทุิตให้" หมายถึง ความส านกึในความเป็นธรรม และความเสียสละเพ่ือสงัคม 

ตราสญัลกัษณ์ของสถานีโทรทศัน์ NBC ซึ่งเป็นรูปนกยงูร าแพนหาง 6 สี 
โดยมีท่ีมาจากโครงสร้างของบริษัทท่ีแบง่ออกเป็น 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายข่าว ฝ่ายกีฬา ฝ่ายบนัเทิง ฝ่าย
สถานี ฝ่ายเครือขา่ย และฝ่ายประสานงาน 

2. การใช้สีท่ีมีท่ีมาทางประวตัติาสตร์ขององค์กร ตวัอยา่งเชน่ 
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จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีใช้สีชมพ ูเป็นสีประจ ามหาวิทยาลยัเน่ืองจาก
เป็นสีประจ าวนัพระราชสมภพของ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ (รัชกาลท่ี 5) ผู้ทรง
เป็นผู้ก่อตัง้มหาวิทยาลยั 

3. การใช้สีท่ีมีท่ีมาโดยตรงจากสินค้า หรือบริการขององค์กร ตวัอยา่งเชน่ 
แบรนด์ช็อคโกแลตเฮอร์ซีส์ (Hershey's) ท่ีใช้สีน า้ตาลเป็นสีหลกั ในการ

ออกแบบอตัลกัษณ์ ซึง่เป็นสีเดียวกนักบัสีของสินค้า 
สถานีโทรทัศน์ ซ่อง 3 ช่อง 5 ซึ่งมีการใช้แถบสี แดง เขียว ฟ้า ในตรา

สญัลกัษณ์ โดยมีท่ีมาจากหลกัการฉายภาพของจอโทรทศัน์ ซึ่งใช้จุดสีของแม่สีแสง(RGB Pixel)  
ในการรวมภาพ 

สีกับวัฒนธรรม 
นอกจากเหตปัุจจยัในการเลือกใช้สีท่ีกล่าวไปข้างต้นแล้ว การเลือกใช้สียงัต้องให้

ความส าคญักับวัฒนธรรม หรือความเช่ือในท้องถ่ินต่าง ๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือองค์กร 
นัน้ ๆ จะท าการแข่งขันในตลาดท่ีอยู่ตา่งแดน อาทิเช่น ในยุโรป สีเหลือง ส่ือถึงความอ่อนแอ และ 
ความขีข้ลาด ในประเทศอิหร่าน สีฟ้าเป็นสีของความเศร้าเสียใจ ในประเทศอินเดีย และจีน สีขาว
แสดงถึงความเศร้า หรือความทกุข์ และประเทศไทย สีด าแสดงถึงความเศร้าและความตาย  

อีกปัจจยัหนึง่คือความเช่ือในเร่ืองของศาสตร์ "ฮวงจุ้ย" ซึง่หลายองค์กรในประเทศ
ไทย หรือประเทศในแถบเอเชียตา่งให้ความส าคญั เพราะเช่ือว่าหากมีลกัษณะตรงตามหลกัของฮ
วงจุ้ ยท่ีดีจะท าให้กิจการรุ่งเร่ืองและประสบความส าเร็จ ตัวอย่างเช่น ตราสัญลักษณ์ของ 
ธนาคารกสิกรไทย ท่ีได้ใช้หลกัฮวงจุ้ยในการออกแบบ โดยวงกลมสีแดง เป็นพระอาทิตย์ ธาตไุฟ  
แสดงถึงพลงัท่ีสว่างไสว มีความอบอุ่น แสงสว่างในการเร่ิมต้นพลงั และความหวงั วงกลมถือเป็น 
ธาตุทอง เพราะด าเนินธุรกิจเก่ียวกับเร่ืองเงินๆ ทองๆ จ าเป็นต้องออกแบบธาตุทองให้ชัดเจน  
พืน้สีขาวในวงกลม คือ ธาตดุิน แสดงถึงความมั่นคง ต้นข้าวสีเขียว คือ ธาตุไม้ ซึ่งเป็นธาตุแห่ง
ความอดุมสมบรูณ์ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า สี นอกจากจะให้เกิดความสวยงาม สะดุดตา 
และความแตกตา่งเป็นเอกลกัษณ์แล้ว ยงัสามารถส่ือความหมายตา่ง ๆ มากมาย ให้แกผู้ ท่ีพบเห็น  
สีอาจเช่ือมโยงถึงตัวสินค้า และบริการในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น สีของสินค้า กลิ่น รสชาติ และ
อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีผู้ บริโภคต้องการ เช่น ความปลอดภัย ความสะอาด ความอบอุ่น  
ความสนุกสนาน ความทันสมัย ฯลฯ ซึ่งความรู้สึกเหล่านีอ้าจเช่ือมโยงและสอดคล้องกับ
บุคลิกภาพของผู้ บริโภคอีกต่อหนึ่งได้เช่นกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า การเลือกใช้สีในงานออกแบบ 
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อตัลกัษณ์องค์กร จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้เกิดคณุค่าในตราสินค้า (Brand Equity) ได้อีก  
นอกจากนี ้สียงัเช่ือมโยงกบัวฒันธรรม และความเช่ือต่างๆ ซึ่งเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก 
นกัออกแบบจึงควรให้ความส าคญักบัการเลือกใช้สี โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ ข้างต้น รวมทัง้
วิธีการใช้งานให้มีความเหมาะสมกบัส่ือประเภทตา่ง ๆ  ให้มีมาตรฐานในการใช้งาน และมีการใช้
อย่างสม ่ าเสมอก็จะช่วยให้การสร้างอัตลักษณ์แก่องค์กรนัน้มีความสมบูรณ์ยิ่ง  ๆ ขึน้ไป  
(อาวิน อินทรังษี, 2553) 

3.7 สีไทยโทน เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ 
“สี” เป็นองค์ประกอบส าคญัต่อการสร้างสรรค์ศิลปะ และงานออกแบบ การสร้าง  

อตัลกัษณ์เป็นกระบวนการหนึง่ในการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การน าต้นทนุทางวฒันธรรม
มาใช้ขับเคล่ือน เท่ากับการสร้างสรรค์งานอย่างมีทิศทาง ความรู้เร่ืองสีไทย จึงเปรียบเสมือน
จดุเร่ิมต้นของการฟืน้เสนห์่ไทยท่ีมีอยูใ่นทกุหนทกุแห่งในแผ่นดินแห่งพหวุฒันธรรมนี ้เพ่ือสร้างแรง
บนัดาลใจให้เกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง และสง่ผลอยา่งเป็นรูปธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การตอ่ยอด และขยาย
ผลไปสู่ธุรกิจอ่ืน ๆ อาทิ การออกแบบแฟชัน่, งานออกแบบตกแตง่ภายใน และงานบริการเพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว เป็นต้น (ไพรโรจน์ พิทยเมธี, 2558) 

ทุกวันนีมี้นกัวิชาการ ศิลปิน ครูช่าง จ านวนไม่มากท่ีศึกษาเร่ืองสีไทย วิธีการปรุงสี
ไทยตามสตูรโบราณ ส่วนมากเป็นการปรุงวีเพ่ือใช้ในงานจิตรกรรมไทย เช่น งานจิตรกรรมฝาผนงั 
การท าหวัโขน และการย้อมผ้า  ดงันัน้ในการน าสีไทยไปใช้ในงานออกแบบทกุแขนง จะต้องใช้การ
เทียบเฉดสีให้ตรงกับคู่มือ เพ่ือเลียนแบบเฉดสีให้ใกล้เคียงมากท่ีสุด โดยบุคลิกลกัษณะโดยรวม
ของสีไทยโทนจะมีความนุ่มนวล มีกลิ่นอายแบบตะวนัตก และมีอารมณ์ท่ีหลากหลาย (ขึน้อยู่กับ
ปริมาณการใช้สี และการจับคู่สี) นอกจากนีสี้ไทยยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างโดยสามารถ
อธิบายได้เป็น 4 ข้อ ดงันี ้

1. สีไทยมีรากฐานมาจากความเช่ือ และความศรัทธา เช่น การใช้สีแดงชาด เพ่ือ
แสดงถึงความศกัดิ ์แสดงถึงบรรยากาศของสวรรค์ เพราะสีแดง หมายถึง สีแห่งสวรรค์ จึงมกัใช้ใน
โบสถ์ โดยเฉพาะเป็นฉากหลงัพระพทุธรูปท่ีมีสีทอง เป็นการขบัให้องค์พระดเูดน่ สง่างาม 

2. ความงามของวสัดสีุไทย เพราะสีไทยนัน้ถกูปรุงแตง่จากวสัดธุรรมชาติ ทัง้จาก
เปลือกไม้ แร่ธาต ุพืช 

3. ความงดงามของเฉดสีไทยแม้วา่จะมีบคุลิกท่ีแตกตา่งกนั แตเ่ม่ือได้น าเฉดสีมา
ตดักันมากแค่ไหนมาผสมกัน ก็ยงักลมกล่อมลงตวั มีทัง้ลกัษณะพาสเทล (นุ่มนวล เหมือนมีฝุ่ น
แปง้ผสม) และความสดฉ ่า 
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4. ความงดงามด้านวรรณศลิป์ มาจากช่ือเรียกสีไทย ท่ีมีความหมายท่ีดีส่วนใหญ่ 
เป็นช่ือท่ีมาจากธรรมชาต ิ

สีไทยยังท าให้ผู้ ชมผลงานเกิดความภูมิใจในภูมิปัญญาของแผ่นดิน ผ่านการ
ออกแบบท่ีเปล่ียมด้วยคณุคา่ จาก “ไทยโทน” ท่ีสามารถตอ่ยอดไปสูง่านออกแบบแขนงอ่ืน ๆ  

การแบ่งหมู่สีไทย 
สีหลกัท่ีปรากฏใช้ในงานจิตรกรรมไทยสมยัก่อนมีอยู่ 5 หมู่หลกั คือ สีด า ขาว 

แดง เหลือง คราม รวมเรียกว่า “สีเบญจรงค์” ส่วนสีท่ีแปลกออกไปก็เกิดจากการผสมสี 5 สีหลกั
ดงักลา่วแตกออกเป็นอีก 5 หมูสี่ ได้แก่ สีส้ม สีเขียว สีมว่ง สีน า้ตาล สีทอง เพื่อความเข้าใจสีไทยใน
ภาพรวม จึงใคร่เรียงล าดบัสีทัง้หมวดหลักเดิม และสีท่ีเกิดจากผสมใหม่ในลักษณะกลุ่มโทนสี
เดียวกนั 

 

ภาพประกอบ 32 วงจรสีไทยโทน 

ท่ีมา: (ไพรโรจน์ พิทยเมธี, 2558) 
 

หมู่สีแดง (Red) 
สีแดง ถือว่ามีความส าคญัท่ีสดุในงานศิลปกรรมไทย เน่ืองจากเป็นหมู่สี ท่ีมี

การใช้งานมาก และเป็นโครงสีส่วนรวม ด้วยเช่ือกนัว่าสีแดงแทนสญัลกัษณ์ ความว่างเปล่า เป็นสี
บรรยากาศของสวรรค์ เป็นสีแหง่ความศกัดิส์ิทธ์ิ เช่นเดียว กบัประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ท่ีมกัจะใช้
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สีแดงเป็นหลกั ด้วยความเช่ือว่าสีแดง คือ สีแห่งรุ่งอรุณ สีแห่งความเป็นมงคล ในหมู่สีแดงมีความ
แตกตา่งจากช่ือท่ีเรียกตามวสัดสีุท่ีมาจากธรรมชาตทิัง้ท่ีเป็นพืช และแร่ธาต ุดงัตวัอยา่งเหลา่นี ้

สีชาดหรือ สีแดงชาด (Vermillion, Bright red, Crimson) เป็นสีเดียวกบัสี
ชาดก้อน ซึง่เป็นแร่ธาตชุนิดหนึง่ เรียกวา่ซินนาบาร์ (Cinnabar) ใช้เข้ายาแผนโบราณเพ่ือรักษาโรค
เก่ียวกับกระดกู สีชาดถือเป็นแม่สีของสีไทย บนัทึกเก่ียวกับท่ีมาของชาดยงัไม่มีการยืนยนัแน่ชดั 
เพียงแตมี่ระบไุว้ 2 อย่าง ข้อมลูหนึ่งบอกว่า ชาดเป็นแร่ธาตเุหมือนก้อนหินท่ีน าเข้าจากจีน ได้แก่ 
ชาดก้อน ชาดหรคณุจีน ชาดจอแส ชาดผง และชาดหรคณุไทย (สีแดงคอ่นข้าง เหลือง) ชาดหรคณุ
จีนเป็นสีท่ีเป็นโลหะหนกั จึงใช้เขียนตดัเส้นบนแผ่นทองค าเปลวได้ดีกว่าชาดชนิดอ่ืน และได้รับ
ความนิยมใช้ในงานจิตรกรรมไทย อีกข้อมูลหนึ่งบอกว่า ชาดเป็นสีท่ีได้จากพืชชนิดหนึ่ง เรียกว่า 
“ต้นชาด หรคณุ” โดยการน าเมล็ดหรือก้าน มาโขลกละลายน า้กรองเอาแตต่ะกอนใช้ระบาย หรือ
เขียนลวดลายตกแตง่เล็ก ๆ น้อย ๆ ภายหลงัมีสีชาดมาจากเมืองจีน ซึ่งท ามาจากพืชชนิดเดียวกนั
แต่เนือ้ละเอียด และสีสดกว่า ช่างเขียนจึงหนัมานิยมใช้สีชาดจากเมืองจีนกันมาก ใช้ระบายพืน้
ภาพ และตกแตง่ลวดลาย ตลอดจนตดัเส้นตา่ง ๆ 

สีแดงลิน้จ่ี ชาวตะวนัตก เรียกว่า Crimson เป็นสีแดงเข้มเหมือนแดงก ่า ท า
มาจากแมลงโคชีนิล (Cochineal) เป็นสีส าเร็จมาจากเมืองจีนท่ีเรียกว่า “อินจี” ชาวงิว้นิยมใช้ทา
ปาก เนือ้สีท าเป็นผลกึเล็ก ๆ ทาเคลือบบนแผน่กระดาษ เม่ือจะใช้ก็เอาผลกึมาละลายกบัน า้ 

สีดินแดง เป็นสีท่ีมีคณุลกัษณะแดงคล า้ เพราะได้จากดินแดง หรือเกิดจาก 
สนิมแร่เหล็ก (Red Iron Oxide) 

สีดินแดงเทศ เป็นสีดินแดงจากอินเดีย (Hematite) เนือ้สีค่อนข้างแข็งกว่า 
ดินแดงไทย และสีสดใสกว่า และมีใช้น้อย (ตวัอย่างงานสีดินแดงเทศจากอินเดีย หาดไูด้ในงาน
จิตรกรรมในวดัท่ีสร้างขึน้ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น วดัดสุิตตาราม พระท่ีนัง่พุทไธสวรรค์ เป็นต้น) 
นอกจากนีย้งัมีสีดนิแดงเทศจากเมืองจีน เนือ้เป็นผงละเอียด เป็นสีท่ีชา่งไทยยงัใช้จนปัจจบุนั 

สีหงสบาท เป็นช่ือสีเก่าท่ีพบหลกัฐานเรียกมาตัง้แตปี่ 2397 แปลว่า เท้า ของ
หงส์ เป็นสีไทยในหมูสี่แดงออกชมพ ูเป็นสีขัน้ท่ีสองท่ีเกิดจากการผสมระหว่าง สีลิน้จ่ีกบัสีขาว เจือ
สีรงเล็กน้อย โดยเปรียบเทียบสีจากเท้าหงส์ หรือหงอนไก่ คือ มีสีแดงชมพูอมม่วง สีแดงชมพูอม
เหลือง สีแดงเร่ือ 

สีชมพ ู(Pink) หรือศรีชมภ ูเป็นสีเดียวกบัหงชาด หรือสีชาดออ่น 
สีหม้อใหม่ หรือ ไลท์เรด (Light Red) หรือสีหงเสน (สีเสนผสมขาว) ต าราค

ชบาลก าหนดลกัษณะสีของช้างเผือกวา่ เป็นสีหม้อใหม่ 
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สีอิฐ คือสีแดงเสน ผสมกบัด านิดหนอ่ย 
สีแดงเลือดนก เป็นสีไทยในหมู่สีแดง เกิดจากการผสมระหว่างสีแดงกับ สี

ลิน้จ่ี กบัสีด าเขมา่ เป็นสีแดงเข้ม สีจะสดกวา่สีเลือดหมู 
หมู่สีเหลือง (Yellow) 

ในหมูสี่เหลือง มีลกัษณะตา่งกนับ้างเล็กน้อย ดงันี ้ 
สีเหลืองดนิ ท าจากดนิชนิดหนึง่ท่ีมีเนือ้สีเหลืองหมน่ไม่ใคร่สดใส เนือ้สี ติดจะ

หยาบ ใช้ระบายพืน้ดาด ๆ ทัว่ไป ไม่ใคร่ใช้เขียนสิ่งละเอียดประณีตเท่าใดนกั สีนีต้รงกบัสี Yellow 
Ocher 

สีเหลืองรง (Yellow, Gamboge Tint) เป็นสีไทยในหมู่สีเหลือง บางทีเรียก ว่า 
“รงทอง” เป็นสีในแม่สีไทย เป็นสีเหลืองสดใสกว่าสีเหลืองดิน ค าว่า “รงค์” นัน้หมายถึง “สี” 
โดยเฉพาะ แตช่า่งเขียนนิยมเรียกว่า “รง” ห้วน ๆ เป็นท่ีรู้กนัว่าหมายถึงสีเหลืองสดท่ีได้จากยางต้น
รงทอง (หมายถึงสีเหลืองพระจนัทร์ หรือ Gamboge Tint ไม่ใช่เหลืองมะนาว) สีเหลืองรงนัน้ได้
จากยางของต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง เรียกว่า ต้นรง (ช่ือ พฤกษศาสตร์ Gracinia Hanbury Hook) 
ขึน้อยู่ตามป่า และบนเกาะบางแห่งแถบจงัหวดัชายทะเลภาคตะวนัออกของอ่าวไทย บริเวณเกาะ
ลงักา และแถบอินเดียใต้ การเตรียมเก็บรง บางแห่งยงัใช้วิธีสบัยางรงจากต้น บางแห่งลอกเปลือก 
แล้วน ามาทุบให้แหลก น ามาเค่ียวไล่น า้ให้ระเหยออกจนยางรงงวดขึน้ได้ท่ี จึงกรอกน า้ยางรงใน
กระบอกไม้ไผ่ขนาดย่อม ๆ ทิง้ไว้ให้เย็น ยางรงจะจับตัวแข็ง เม่ือผ่ากระบอกออกเนือ้รงจะมี
ลกัษณะเป็นแท่งกลมยาว เม่ือจะน ามาใช้ก็ฝนกับน า้ให้รงละลายออกเป็นสี เพ่ือใช้เขียนระบาย
ภาพ 

สีเหลืองหรดาล (Orpiment) มีแหล่งก าเนิดมาจากหินสีเหลืองท่ีเป็นแร่ชนิด
หนึ่ง ประกอบด้วย ธาตุสารหนู และก ามะถัน  ปรากฏในธรรมชาติ 2 ชนิด คือ หรดาลแดง กับ
หรดาลกลีบทอง ซึง่มกัอยูป่นกนั ในการใช้งาน น ามาฝนบนหินกบัน า้จะได้น า้สีเหลือง ใช้เขียนลาย
รดน า้ และสมดุด า ไมน่ิยมน ามาเขียนภาพ เพราะเขียนกบัปนูแล้วท าให้สีเปล่ียนเป็นสีด า 

สีเหลืองจ าปา เกิดจากการผสมสีเหลืองรงกบัสีขาดเล็กน้อย เป็นสีเหลือง เข้ม 
โดยการเปรียบเทียบกบัดอกจ าปา 

สีเหลืองไพล เป็นสีเหลืองออ่นอมเขียวนิดหน่อย เกิดจากการผสมฝุ่ นขาว กบั
เหลืองรง เจือครามนิดหนอ่ย 

หมู่สีส้ม (Orange) 
สีเสน (Light Red, Vermillion, Red Lead) เป็นสีไทยในหมู่สีแดง บางทีจึง 

เรียกว่า สีแดงเสน (Red Lead) หรือสีแสด ค าว่า เสน มาจากค าว่า “ซิ๊น” ซึ่งเป็น ภาษาจีน ฝร่ังใช้
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ทาเหล็ก เพ่ือกนัสนิมเพราะสีเสนเกิดจากสนิมดีบกุ หรือออกไซด์ของตะกัว่ ท่ีปล่อยให้ระเหยขึน้ไป
จบักบัภาชนะท่ีรองรับเบือ้งบนแล้วเกิดเป็นสี ซึง่มกัน าเข้ามาจากจีน เป็นสีท่ีละลายน า้ยาก ใช้เวลา
บดนาน เป็นสีท่ีมีน า้หนกัมาก สีแดงเสนมีคณุลกัษณะเป็นสีแดงส้ม หรือแดงอมเหลืองแก่ เป็นสีท่ี
สดและสวา่งมาก มีคณุสมบตัพิิเศษท่ีไมส่ามารถเทียบสีผสมโดยวิธีปกตไิด้ 

สีหงเสน เป็นเสนปนฝุ่ นขาว หรือเสนออ่น เรียกอีกอยา่งวา่สีหม้อใหม่ 
หมู่สีเขียว (Green) 

สีเขียว ถือว่าเป็นสีสวรรค์ หมายถึงฟ้า เป็นสีป้องกันภัย คนสมัยก่อนเม่ือ 
เรียกสีเขียวจะหมายความไปถึงสีฟ้า สีน า้เงินด้วย เช่นค าว่า สุดหล้าฟ้าเขียว หมายถึง ท้องฟ้าสี
ครามนั่นเอง สีเขียวในหมู่สีไทยจะมีเฉดสีท่ีรองลงมาจาก หมู่สีแดง เพราะมีวัสดุท่ีให้สีเขียว
หลากหลาย รวมถึงการเทียบสีกบัธรรมชาติ 

สีเขียวตัง้แช เป็นสีเขียวท่ีน าเข้าจากเมืองจีน เกิดจากการน าทองแดงแช่ใน 
กรดเกลือประมาณ 1-2 สปัดาห์ จะเกิดเป็นสนิมทองแดงปรากฏให้เห็นเป็นสีเขียว จากนัน้ขดูออก
แล้วผ่านน า้ให้หมดความเค็ม น ามาบดใช้เป็นสีเขียวเขียนรูป ช่ือนีเ้ป็นภาษาจีนจากค าว่า ตัง้ 
หมายถึง ทองเหลือง ทองแดง แช หมายถึง เขียว เป็นสีครามอมเหลืองบางทีเรียกว่า เขียวตัง้แชฅ 
(Green Bronzes) สีเขียวตัง้แชมา จากสนิมเขียว (เกิดจากการแช่แผ่นทองแดงในกรดน า้ส้มสายชู
หรือพวกงานโลหะจะเห็นสนิมเขียว) หรือท่ีเราเห็นบนรูปปัน้เวลาท่ีท าปฎิกิริยากบัอากาศไปนาน  ๆ 
มี การเอาวิธีนัน้มาท าสีในพวกเคร่ืองศลิาดลด้วย 

สีเขียวใบแค เป็นสีเขียวเข้มคอ่นข้างด าเกิดจากการผสมยางรงกบัเขม่า  หรือ 
หมกึจีน หรือน าสีรงผสมกบัสีคราม ก็จะได้สีเขียวเข้มมากย่ิงขึน้ 

สีเขียวมะกอก เป็นสีไทยในหมูสี่เขียว เกิดจากการผสมระหวา่งสีเหลืองรง กบั
สีครามนิดหน่อย และสีเสนเล็กน้อย โดยการเปรียบเทียบสีจากผลมะกอก มีความใกล้เคียงกับสี
เขียวไพร 

หมู่สีด า (Black) 
สีด าเขม่า (Lamp Black) บางทีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สีเขม่า ซึ่งเป็นภาษา 

เขมร แปลว่า ด าตรงกบัท่ีมาจากการเอาเขม่าจากควนัไฟท่ีลอยขึน้ไปจบัรวมตวักนัเป็นก้อนตาม
ปล่องไฟหรือก้นกระทะมาบดกับน า้กาว เพ่ือให้ได้สีด าใช้เขียนภาพ เขม่าจากไฟฟืนจะมีเนือ้สี
หยาบ ส่วนเขม่าจากการเผาไหม้ของน า้มนัยางจะมีเนือ้ละเอียดมาก ยงัมีสีถ่านท่ีได้จากการเผา
กระดกูสตัว์จนไหม้เป็นถ่านด าแล้วบดละเอียด 

สีเทา สีมอหมึก เป็นสีไทยในหมู่สีด าสีเทาบางทีเรียก สีมอหมึกอ่อน หรือสี
สวาด เกิดจากการผสมกนัระหว่างสีด า หรือสีด าเขม่ากบัสีขาว สีเขม่าชนิดดี มกัห่อขายเป็นแหนบ
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เล็ก ๆ สีด าอีกชนิดเรียกว่า “หมึก” เป็นสีด าผสมยางไม้ปัน้เป็นแท่ง น ามาฝนละลายกับน า้เพ่ือใช้
ตดัเส้นด าท่ีเป็นสว่นละเอียด 

หมู่สีขาว (White) 
สีฝุ่ นขาว (White Lead) ช่างรุ่นเก่าเรียกสีขาวว่า “ฝุ่ น” ตามภาษาจีนกวางตุ้ง

ท่ีเรียกแปง้ว่า ฝุ่ น เกิดจากออกไซด์ของตะกัว่ (Zinc Oxide) โดยใช้ความร้อนจากก๊าซคาร์บอน รม
แผน่ตะกัว่ท าให้เกิดสนิมขาว เนือ้สีละเอียด และขาวจดั 

สีขาวกะบงั ท าจากดินเนือ้ละเอียดสีขาวท่ีเรียกว่า Braytar เป็นสีท่ีมี น า้หนกั
มาก น ามาแชน่ า้แล้วกรองให้สะอาด เกรอะจนแห้ง (เกรอะ คือ การกรอง โดยแยกเอาแตส่่วนท่ีเป็น
น า้ใสหรือสว่นละเอียดท่ีนอนก้น) เหลือเนือ้ดินบริสทุธ์ิ ท่ีเรียกว่า กะบงั จากนัน้ป่นให้ละเอียด แล้ว
ผสมกาวทา มีสีขาวหมน่อมเทา มกัใช้ทา หรือระบายเพ่ือรองพืน้ หรือทางานหยาบ ๆ 

สีปนูขาว (Carbonate of Lime) ท าจากเปลือกหอย หรือหินปนูเผาไฟให้สกุ 
แล้วแช่น า้ปูนหินจะละลายเป็นแป้ง น ามาเกรอะจนแห้งแล้วบดให้ละเอียดก่อนใช้ มักนิยมทา
ระบายในงานหยาบ ๆ 

สีควายเผือก เป็นสีไทยในหมู่สีขาวออกไปทางชมพู เกิดจากการผสมสีฝุ่ น 
หรือสีขาวผอ่งกบัสีแดงลิน้จ่ี เจือรงเล็กน้อย บางทีเรียกวา่ สีส าลาน (เหลืองปน แดง) ใช้เทียบสีจาก
สีควายเผือกนัน่เอง 

หมู่สีน า้เงนิ (Blue) 
สีคราม เป็นสีไทยในหมู่สีคราม (สีน า้เงิน) ท่ีมีขัน้ตอนท าท่ียุ่งยาก  และ 

ซบัซ้อน กล่าวคือ น าใบครามมาหมกักบัน า้ปนู และช่างก่อหม้อครามก็ต้องมีประสบการณ์ในการ
เตรียมสีครามอีกด้วย สีท่ีได้จากต้นครามมีช่ือเรียกตา่งกันออกไปหลายนยั เช่น สีขาบ สีน า้เงิน สี
กรมท่า การท่ีเรียกสีครามต่างกันออกไปเช่นนีก็้เน่ืองมาจากลักษณะอ่อน  หรือแก่ ของสีคราม 
พอจะอธิบายได้วา่ 

สีขาบ (Green, Verdant) เป็นสีไทยในหมู่สีคราม ซึ่งเกิดจากการผสมสีคราม 
กบัสีขาว เป็นสีคอ่นไปทางสีฟ้าหมน่กลาง ๆ เล็กน้อย พ้องกบัสีปีกของนกตะขาบ จึงเรียกสัน้ ๆ ว่า 
สีขาบ 

สีน า้เงิน ลกัษณะสีครามท่ีค่อนไปทางเขียวคล้ายสีเปลวไอร้อนจากเนือ้แร่ 
เงินหลอมละลายในเบ้า จงึเรียกสีน า้เงิน 

สีกรมท่า เป็นสีครามมืด เป็นสีนุ่งของข้าราชการในกรมท่า การนุ่งผ้า ของ
ข้าราชการในกรมตา่ง ๆ สมยัก่อน มีความหมายให้รู้ว่าสงักดักรมกองใด เช่น กรมท่า-นุ่งผ้าสีคราม 
กลาโหม-นุง่ผ้าสีลกูหว้า เป็นต้น 
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สีน า้ไหล (Sea Green) เป็นสีไทยในหมู่สีคราม เกิดจากการผสมระหว่าง สี
ครามกบัสีขาว เจือเหลืองรงเล็กน้อย เป็นสีฟ้าออ่นอมเขียว โดยการเปรียบเทียบ จากสีน า้ท่ีสะท้อน
สีฟ้า 

หมู่สีม่วง (Violet) 
สีลกูหว้า เป็นสีไทยในหมู่สีม่วง ถ้าเป็นสีทางจิตรกรรมไทยจะหมายถึง สีม่วง

แดงเข้ม เกิดจากการผสมสีคราม เจือด้วยสีลิน้จ่ี หรือการน าเอาขีค้ร่ัง (รัง ของตวัคร่ังท่ีติดอยู่กบัต้น
ฉ าฉา) มาชงน า้ร้อนแล้วน าไปต้มจนเดือด กรองด้วยผ้าขาวบางแล้วเค่ียวจนแห้งเหลือกากตะกอน
เป็นสีแดงคล า้อย่างสีลูกหว้า น าตะกอนไปบดให้ละเอียดแล้วผสมกาวเพ่ือใช้เขียนระบาย แต่ถ้า
เป็นสีท่ีใช้ย้อมผ้า จะใช้ผลลกูหว้าสุก คัน้เอาแต่น า้แล้วน าไปต้มย้อม จะได้สีม่วงอ่อนเป็นคนละสี 
กบัทางจิตรกรรมไทย สีลกูหว้าเป็นสีนุ่งประจ ากระทรวงกลาโหม คนท่ีใส่นุ่งลกูหว้า จึงมกัเรียกว่า
นุง่ผ้า “สีกลาโหม” 

สีมว่งเม็ดมะปราง เป็นสีไทยในหมู่สีม่วง เกิดจากการผสมระหว่างสีแดงลิน้จ่ี 
กบัคราม เจือสีขาว และสีด าเล็กน้อย โดยการเปรียบเทียบสีจากเม็ดมะปรางท่ี ผ่าเมล็ดออกแล้ว
สงัเกตสีท่ีอยูด้่านใน 

หมู่สีน า้ตาล (Brown) 
สีน า้ตาลไหม้ เป็นสีไทยในหมู่สีดินสีน า้ตาล เกิดจากการผสมระหว่างสีคราม 

สีดนิแดง สีเหลืองดิน และเจือสีด าเขม่า เป็นสีน า้ตาลเข้ม โดยการเปรียบเทียบสีจากน า้ตาลท่ีไหม้
ไฟ เรียกวา่ สีน า้ตาลไหม้ 

สีกะปิ เป็นสีน า้ตาลอมมว่งหมน่ๆ เหมือนสีของกะปิ 
สีทองแดง (Copper Colour) สีเหมือนแผน่ทองแดง 
สีนาก (Red Gold) คือสีเดียวกบัสีทองแดง 

หมู่สีทอง (Gold) 
สีทอง คือสีเหลือง เชน่ ศรีหวัขมิน้ หรือสีใบไม้สกุเหลือง 
สีเหลืองทอง (Golden) เป็นสีเดียวกบัสีรงทอง 
สีทองค า / ทองค าเปลว สีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของไทย เป็นสีศกัดิ์สิทธ์ิ และถือว่า 

เป็นสีท่ีมีคา่มากท่ีสดุ 

ตอนที่ 4 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศึกษาผลงานวิจยัของ (อรัญ วานิชกร, 2557) เร่ืองการออกแบบ และพฒันา

ผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกองค์กรจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน (Design and development of corporate 
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souvenir from local wisdom) ผู้วิจยัได้น าแนวความคิด “เพชรแห่งการออกแบบ” ซึ่งเป็นแนวคิด
ข้อก าหนดในท่ีมาจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก และผลิตภัณฑ์จากภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินสูก่ารออกแบบพฒันารูปแบบให้เข้ากบัวิถีชีวิตของสงัคมเมือง เพ่ือเพิ่มศกัยภาพใน
การแขง่ขนัให้กบัสินค้าหตัถศลิป์ไทย โดยมีทัง้สิน้ 8 ข้อ ดงันี ้ 

1. ตราสญัลกัษณ์ (Logo) และอตัลกัษณ์องค์กร จะต้องมีความเรียบง่าย และต้องมี
พืน้ท่ีส าหรับติดตราสญัลกัษณ์ (Marker Product) ตราสญัลกัษณ์ มีความส าคญัเป็นอย่างมาก
เน่ืองจากท าหน้าท่ีสร้างภาพลกัษณ์ในการประชาสมัพนัธ์ โดยขนาดขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบ 

 2. การผลิตเป็นงานท่ีผลิตด้วยมือ (Craft & Handmade) หรืองานหตัถกรรม โดยใช้
แรงงานของชมุชนท้องถ่ินเป็นส าคญั  

3. วสัด ุและการผลิตเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Eco Design) เป็นวสัดท่ีุได้จากธรรมชาติ และ
อยูใ่นท้องถ่ิน ชมุชน เพ่ือลดกระบวนการผลิต และพลงังานในการขนส่ง ตลอดจนการย่อยสลายได้
ง่าย สว่นจะเป็นวสัดอุะไรนัน้ขึน้อยูก่บัผลิตภณัฑ์ และการออกแบบ เช่น เคร่ืองป่ันดินเผา ผ้าทอมือ 
งานสานวสัดธุรรมชาต ิงานไม้ไผ ่กะลามะพร้าว งานไม้ เป็นต้น 

4. ขนาดกะทดัรัด น า้หนกัไม่มาก (Compact) ผลิตภณัฑ์ควรมีขนาดท่ีเล็กกะทดัรัด 
เหมาะสม และมีน า้ไมม่าก สามารถเคล่ือนย้ายได้ง่าย 

5. มีความเป็นต้นแบบ (Original Design) มีการพฒันาตวัต้นแบบ หรือรูปแบบเพ่ือ
น าไปสูก่ารย่ืนจดสิทธิบตัร 

6. ประโยชน์การใช้สอยท่ีร่วมสมยั (Functional) เน่ืองจากกลุ่มผู้ ใช้ ถกูลดระดบัอายุ
ลงมาจงึท าให้เง่ือนไขในการออกแบบผลิตภณัฑ์จงึจ าเป็นต้องสร้างสรรค์ให้มีความร่วมสมยั 

7. สีจากธรรมชาติ (Natural Color) การใช้สีสนัของวสัดเุป็นส าคญัตามแนวทางของ
สจัจะวสัดใุนการออกแบบ เพ่ือเน้นภาพลกัษณ์ทางสงัคม โดยไม่ขดัแย้ง หรือเกินสีขององค์กรท่ีจะ
ใช้กบัตราสญัลกัษณ์ หรือการตกแตง่ 

8. อตัลกัษณ์ท้องถ่ิน (Local Identity) ยงัคงอตัลกัษณ์ของท้องถ่ินไว้ได้ เม่ือมองเห็น
ผลิตภณัฑ์นี ้สามารถบอกท่ีมาของแหลง่ภมูิปัญญาได้ 
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ภาพประกอบ 33 แนวความคดิ เพชรแหง่การออกแบบ 

ท่ีมา: (อรัญ วานิชกร, 2557) 
 

จากการศกึษาวิจยัของ (วรัญญ ูแก้วกนัยา และ ดร. จิรัสย์ ศิรศิริรัศม์, 2560) เร่ือง แนว
ทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเท่ียวชาว ต่างชาติในเกาะ
รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร (Guidelines for Cultural Tourism Promotion and Development 
of Foreigner Tourists in Rattanakosin Island, Bangkok)  ซึ่งเป็นงานเชิงปริมาณ และเชิง
คณุภาพ โดยมีกลุ่มคนท่ีศกึษา คือ นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ และกลุ่มเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และ
ประชาชนจากแหลง่ชมุชนทอ่งเท่ียวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โดยผู้วิจยัได้ท าการเลือกศกึษาข้อมลู
ในส่วนของวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี  ้เกาะรัตนโกสินทร์เป็นแหล่ง
ทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีมีความส าคญัของประเทศ สะท้อนถึงเอกลกัษณ์ ศิลปะ วฒันธรรม และ
ความเจริญรุ่งเรือง มีความเก่ียวข้องทัง้ทางด้านการท่องเท่ียว และเศรษฐกิจของชาติ ซึ่ง ใน
ปัจจบุนัมีการจดักิจกรรมและการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพ่ือการท่องเท่ียวในเกาะรัตนโกสินทร์ใน
ทกุ ๆ ปี อีกทัง้ยงัมีแนวทางการพฒันา และสง่เสริมการทอ่งเท่ียวในด้านตา่ง ๆ มากมาย  
 

การศกึษาวิจยัเร่ือง “การส ารวจพฤติกรรม และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาต ิ
ท่ีท ากิจกรรม Shopping & Entertainment ในประเทศไทย” ของ (บริษัท ดิ อินเตอร์แอคทีฟ รีเสิร์ช 
จ ากดั, 2553) จดัท าขึน้เพ่ือส ารวจความคิดเห็นและระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้าน 
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Shopping & Entertainment ซึ่งจะสะท้อนภาพต าแหน่งทางการตลาดท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับ
พฤตกิรรม ความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางมาท ากิจกรรม
เหลา่นีใ้นประเทศไทย และเพ่ือให้ ททท. มีฐานข้อมลูทศันคติ พฤติกรรม ความคาดหวงั และความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ท่ีสามารถน าผลวิจยัไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือสนบัสนุนในการจดัท ากลยุทธ์ 
และแผนด าเนินงาน ส าหรับการเพิ่มรายได้ทางการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน โดยการส่งเสริมตลาด
กลุ่มความสนใจพิเศษด้าน Shopping และด้าน Entertainment ผลการส ารวจนักท่องเท่ียว
ตา่งชาติท่ีถกูจดัอยู่ในกลุ่มท่ีท ากิจกรรมด้านช้อปปิง้ พบว่าได้มีการจ าแนกโควต้าชายและหญิงใน
สดัส่วนท่ีเท่ากัน โดยนกัท่องเท่ียวท่ีอยู่ในช่วงอายุ 25 - 35 ปี มีจ านวนมากท่ีสุด (ร้อยละ 42) 
ตามมาด้วยนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายคุอ่นข้างมากเกินกว่า 45 ปี (ร้อยละ 21) อาย ุ18 - 24 ปี (ร้อยละ 
20) และอยู่ในช่วงอาย ุ36 - 45 ปี (ร้อยละ 17) โดยท่ีนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติร้อยละ 42 มีการ
เดินทางมาท่องเท่ียวกับเพ่ือน ในขณะท่ี 1 ใน 3 ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตินิยมมาคนเดียว 
(ร้อยละ 31) และนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมากบั ญาติ หรือครอบครัว  (ร้อยละ 27) นกัท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาติเกือบคร่ึงหนึ่งเดินทางมาเท่ียวประเทศไทยเป็นครัง้แรก (ร้อยละ 48) เม่ือเปรียบเทียบ
กับนกัท่องเท่ียวท่ีเคยเดินทางมาประเทศไทยหลายครัง้แล้ว (ร้อยละ 52) ส าหรับนกัท่องเท่ียว
กลุม่ช้อปปิง้มีคา่ใช้จา่ยโดยเฉล่ีย 68,387 บาท (ไมร่วมคา่ตัว๋เคร่ืองบนิตา่งประเทศ) และพบว่าร้อย
ละ 42 มีคา่ใช้จ่าย 50,001 - 100,000 บาท ในขณะท่ี 1 ใน 3 ของนกัท่องเท่ียวมีการใช้จ่ายอยู่
ในชว่ง 20,001 - 50,000 บาท  
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ภาพประกอบ 34 แผนภาพสรุปภาพรวมลกัษณะทางพฤตกิรรม 
ของนกัท่องเท่ียวกลุม่ช้อปปิง้ 

ท่ีมา: (บริษัท ด ิอินเตอร์แอคทีฟ รีเสิร์ช จ ากดั, 2553) 
 
ด้านการจ าแนกกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกท่ีกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาตินิยมท า

กิจกรรมด้านช้อปปิง้ ท่ีประเทศไทย ได้มีการจ าแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวออกเป็น จ านวน 5 กลุ่ม และ
มีพฤตกิรรมในการซือ้สินค้าประเภทตา่งๆ ดงันี ้ 
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ภาพประกอบ 35 ภาพผลการท าแบบสอบถามของกลุม่นกัทอ่งเท่ียวและประเภทสินค้า 
ท่ีกลุม่นกัท่องเท่ียวมีความสนใจในการซือ้ 

ท่ีมา: (บริษัท ด ิอินเตอร์แอคทีฟ รีเสิร์ช จ ากดั, 2553) 
 
สรุปได้ว่า นกัท่องเท่ียวเพศหญิง (ร้อยละ 85) และนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากภูมิภาคยุโรป 

(ร้อยละ 87) เอเชีย และแอฟริกา (ร้อยละ 83 เท่ากนั) เป็นกลุ่มท่ีนิยมการซือ้สินค้าประเภทเสือ้ผ้า
มากท่ีสุด ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคเอเชีย เป็นกลุ่มท่ีสนใจการซือ้สินค้าประเภทเคร่ือง
หนงั เช่น รองเท้า กระเป๋า เข็มขดั มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ (ร้อยละ 79) และนกัท่องเท่ียวจากภูมิภาค
ยโุรป (ร้อยละ 66) ชอบซือ้สินค้าประเภทของตกแตง่บ้าน ส าหรับนกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคอเมริกา 
และโอเชียเนีย นิยมการซือ้จิวเวลร่ี / เพชร พลอย มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ (ร้อยละ 54 และร้อยละ 53 
ตามล าดบั) นอกจากนีแ้ล้วพบว่า กลุ่มนกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคยโุรป (ร้อยละ 60) และอเมริกา 
(ร้อยละ 56) มีการซือ้ของท่ีระลึกมากท่ีสุด โดยรวมแล้วพบว่าของท่ีระลึกท่ีนักท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาตนิิยมซือ้เป็นสว่นใหญ่ คือ ผ้าไหม สินค้าประเภทไม้แกะสลกั พวงกญุแจ เคร่ืองประดบั 
(เช่น สร้อยข้อมือ ก าไล ต่างหู) และกระเป๋าผ้าพืน้เมือง นักท่องเท่ียวจากภูมิภาคเอเชีย และ
แอฟริกาเป็นกลุ่มท่ีมีการซือ้ของท่ีระลึกประเภทผ้าไหม มากท่ีสุด (ร้อยละ 25 และร้อยละ 24 
ตามล าดบั) ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคโอเชียเนีย และอเมริกา นิยมซือ้พวงกญุแจเป็นของ
ท่ีระลกึ 
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ตอนที่ 5 กรณีศึกษา 
5.1 แบรนด์ โฮเล่น (Holen) ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก 

แบรนด์ โฮเล่น (Holen) ผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึก และของใช้ ท่ีผสมจากวฒันธรรมของ
ประเทศไทย น าเสนอมาสู่สินค้า และมีดีไซน์รูปแบบใหม่ ท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน และเป็นสินค้าท่ีน่า
ใช้ทกุกลุม่สินค้า เช่ือมัน่วา่ แบรนด์โฮเลน่ จะสง่ผลดีตอ่การผลกัดนัแบรนด์ผลิตภณัฑ์ของฝาก และ
ของท่ีระลกึสูต่ลาดโลก พร้อมกบัชว่ย โปรโมทสินค้าท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมไทยและประเพณีของ
ประเทศไทยให้แก่ลกูค้าทัว่โลกได้รู้จกัมากยิ่งขึน้ สินค้าของแบรนด์ โฮเล่น จะมีทัง้ แก้วหนมุาน ท่ี
รองแก้วเป็นรูปเหรียญ และมีคิวอาร์โค้ดด้านหลงัเหรียญเพ่ือน าทางไปยงัวดัพระแก้วได้ รวมทัง้มี
สินค้าถงุผ้า สินค้าตุ๊กตา ท่ีปรับเปล่ียนเป็นหมอนรองคอนอน ได้ด้วย และท่ีปิดตา โดยรูปร่างของ
สินค้าจะมาจากวรรณคดี “รามเกียรติ”์ ท่ีมีทัง้ ทศกณัฐ์ และหนมุาน เป็นต้น ซึง่มีทีมงานภายใน ท า
หน้าท่ีออกแบบสินค้า 

5.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกเพื่อจ าหน่ายในร้านค้าพพิธิภัณฑ์การ
เรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) 

งานวิจยันี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และ
ส ารวจความต้องการผู้บริโภค 2) เพ่ือ ออกแบบสินค้าของท่ีระลึกจ าหน่ายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์  
ท่ีตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและ3) เพ่ือ ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยงานวิจยัชิน้นีเ้ป็นงานวิจยัท่ีได้น าเราแรงบนัดาลใจต่างๆบริเวณรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์ มาใช้ในการเก็บข้อมูลในกระบวนการด าเนินงานวิจัยเช่นกัน ผู้ วิจัยจึ งได้น า
ผลการวิจัยบางส่วนมาใช้ในการศึกษาเพ่ือท าการเปรียบเทียบหาความสอดคล้องกันในเร่ือง
ของอตัลกัษณ์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์มาท าการออกแบบเป็นผลิตภณัฑ์ขึน้ ได้แก่ ชิน้งาน “เกาะ
รัตนโกสินท ร์ ” นาฬิกาแขวนผนัง รูปจ าลองสถาน ท่ีส าคัญในเกาะ รัตนโกสินท ร์  เช่น 
พระบรมมหาราชวงั เสาชิงช้า อนสุาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นต้น วสัดท่ีุใช้ท าจากพลาสติกอะคิลิก 
ผลิตโดยการตดัเลเซอร์ตดิเคร่ือง นาฬิกา และตวัแขวนด้านหลงั ชิน้งาน “สยามไอคอน”ชดุแม่เหล็ก
ส าหรับตัง้รูปหรือติดตู้ เย็น วสัดท่ีุใช้ท าจากพลาสติกอะคิลิก ผลิตโดยการตดัเลเซอร์ ติดแม่เหล็ก
ด้านหลงั สญัลกัษณ์ตวัแทนกรุงเทพฯ เช่น เสาชิงช้าเรือสพุรรณหงส์ ยกัษ์ และรถตุ๊กตุ๊ก  (ปนดัดา 

มนรัูษฎา, 2555) 
กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาข้อมูลขัน้ทุติยภูมิ (ภาคเอกสาร) ผู้ วิจัยได้แบ่งการศึกษา

ข้อมลูออกเป็นจ านวน 5 ตอน ผู้วิจยัพบว่า จากการศกึษาข้อมลูตอนท่ี 1 ด้านประวตัิศาสตร์และ 
วรรณกรรมเบือ้งต้น เก่ียวกบัเกาะรัตนโกสินทร์ ท าให้ผู้วิจยัทราบว่า การย้ายท าเลท่ีตัง้ในการตัง้ถ่ิน
ฐานใหม่ของกรุงรัตนโกสินทร์ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการขยายอาณาบริเวณทัง้ในเขตของ
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พระบรมมหาราชวัง และพืน้ท่ีต่าง พร้อมทัง้ท าการบูรณปฏิสงัขรณ์วดัเดิมท่ีมีการสร้างขึน้ตัง้แต่
สมัยอยุธยา และได้มีการสร้างวัดขึน้มาใหม่ จึงเป็นเหตุผลท่ีก่อให้เกิดวัดต่าง ๆ ในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ขึน้มามากมาย อีกทัง้วดัยงัถือได้ว่าเป็นแหล่งก าเนิดของชมุชน และสงัคมตา่ง ๆ อีก
ด้วย โดยในสามสมัยแรกได้ถือนโยบายท่ีจะสร้างบ้านเมืองใหม่ให้มีความใหญ่โต ให้สง่างาม
เทียบเท่ากับสมยักรุงศรีอยุธยา จึงได้มีการน าช่ือของสถานท่ีในสมยัอยุธยามาตัง้เป็นช่ือสถานท่ี
เฉกเชน่เดียวกนั เชน่ ภเูขาทอง ท่ีวดัสระเกศ คลองมหานาค หรือการน าแบบแปลนตา่งๆ ของสมยั
อยธุยามาสร้างเป็นสถานท่ีในสมยัรัตนโกสินทร์ เป็นต้น นอกจากนีท้ าเลท่ีตัง้ของกรุงรัตนโกสินทร์
ตดิกบับริเวณแมน่ า้เจ้าพระยาในสมยัก่อนนิยมสญัจรไปมาทางน า้เป็นหลกัจึงท าให้เกิดการค้าขาย
แบบส าเภาจีนเกิดขึน้ จึงท าให้สถาปัตยกรรม ประติมากรรม ในวัดบางแห่งมีรูปแบบการ
ผสมผสานทัง้ไทย และจีน ภายหลงัในรัชกาลท่ี 4 ท่ีชาติตะวนัตกได้เร่ิมเข้ามามีบทบาท จึงท าให้
อิทธิพลของชาติตะวนัตกได้เร่ิมมีการปรากฏอยู่ในผลงานของศิลปะไทยเทียบเท่ากับจีน ในด้าน
จิตรกรรม ศิลปกรรม ประติมากรรม ตลอดจนสถาปัตยกรรม ทัง้นีส้ถานท่ีของ ตกึ วดั วงั บ้านใน
เกาะรัตนโกสินทร์สมัยนัน้จึงมีรูปแบบตะวันตกทัง้หลายผสมผสานอยู่ด้วย โดยสถาปัตยกรรม
เหลา่นีจ้ะเห็นได้อยา่งชดัเจนตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นไป ในส่วนของการศกึษาตอนท่ี 2 ข้อมลู
ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ วรรณกรรมเบือ้งต้น
เก่ียวกบัเกาะรัตนโกสินทร์นัน้ จะเห็นได้ว่าเกาะรัตนโกสินทร์ถือเป็นพืน้ท่ีท่ีมีคณุคา่ทัง้ทางเร่ืองราว
ทางประวตัศิาสตร์ สถานท่ีทอ่งเท่ียว ระบบความเช่ือ วิถีการด าเนินชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ซึ่งถือเป็น
หนึง่ในปัจจยัส าคญัของการน าเอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาท าการประยกุต์ใช้ในการออกแบบ โดยมี
ปัจจัยข้างต้นท่ีได้กล่าวไว้คือ ต้นทุนทางวัฒนธรรม จากนัน้น ามาสู่ขัน้ตอนของการใส่ความคิด
สร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย การส่ือสารด้วยการถ่ายทอดเร่ืองราว ภูมิปัญญาองค์ความรู้ และการ
ออกแบบ เพ่ือน าไปสู่การเป็นสินค้า และบริการเชิงสร้างสรรค์ ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ
ตามวิถีชีวิตและรสนิยมแบบใหม่ จากนัน้ในส่วนของตอนท่ี 3 ข้อมลูด้านการออกแบบ ผู้วิจยัได้
ท าการศึกษาข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัข้อมูลทางด้านการออกแบบเพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบและ
พฒันาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับการออกแบบตราสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก 
การใช้สีในการออกแบบเพ่ือเสริมสร้างอตัลกัษณ์ หรือแม้กระทัง่การน าแนวความคิดของสีไทยมา
ใช้ในงานออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลึกเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในส่วนของ
ข้อมลูตอนท่ี 4 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาข้อมลูท่ีมีความเก่ียวข้องกบั
ผลงานวิจยั ได้แก่ การน าแนวความคิด “เพชรแห่งการออกแบบ” ซึ่งเป็นผลงานวิจยัของ (อรัญ วา
นิชกร, 2557) ซึ่งเป็นแนวความคิดท่ีมาจากการบรูณาการร่วมกนัระหว่างผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก และ
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ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่การออกแบบพัฒนารูปแบบให้เข้ากับวิถีชีวิตของสังคมเมือง 
เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับสินค้าหัตถศิลป์ไทย นอกจากนีย้ังมีการศึกษาวิจัยของ 
(วรัญญู แก้วกันยา และ ดร. จิรัสย์ ศิรศิริรัศม์, 2560) เร่ือง แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความพงึพอใจโดยรวมตอ่การทอ่งเท่ียวในเกาะรัตนโกสินทร์ เพ่ือให้เกิดการ
ก าหนดแนวทาง การพฒันา และสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ
ในเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร โดยผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ว่ามีทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และทัศนคติต่อเกาะ
รัตนโกสินทร์อย่างไร เพ่ือน าไปสู่การศึกษาและพัฒนาอตัลักษณ์ของเกาะรัตนโกสินทร์ได้อย่าง
เหมาะสม และการศึกษาวิจัยเร่ือง “การส ารวจพฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
ตา่งชาติ ท่ีท ากิจกรรม Shopping & Entertainment ในประเทศไทย” ของ (บริษัท ดิ อินเตอร์แอค
ทีฟ รีเสิร์ช จ ากดั, 2553) โดยผู้วิจยัได้ท าการศกึษาเก่ียวกบัประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีนกัท่องเท่ียวมี
ความสนใจท่ีจะซือ้กลบัไปเป็นของฝากหรือของท่ีระลึก ซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการคดัเลือกประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ชนิด เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างข้อก าหนดของประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกในการท าแบบ
ส ารวจกับกลุ่มผู้บริโภคของผลงานวิจยั และในส่วนสุดท้ายคือตอนท่ี 5 กรณีศึกษา ผู้ วิจยัได้ท า 
การศกึษาทัง้สิน้จ านวน 2 กรณีศกึษา ได้แก่ แบรนด์ โฮเล่น (Holen) ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก และ

ของใช้ ท่ีผสมจากวฒันธรรมของประเทศไทย และผลงานวิจยัของ (ปนดัดา มนรัูษฎา, 2555) เร่ือง 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกเพ่ือจ าหน่ายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) 
ซึ่งถือเป็นผลงานวิจยัท่ีมีความสอดคล้องการผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกส่งเสริมการ
ทอ่งเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยเชน่กนัผู้วิจยัจงึได้น ามาใช้เป็นกรณีศกึษาในการออกแบบและ
พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลึกนัน้เอง ซึ่งจากการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นทัง้ 5 ตอน จะน าไปสู่ขัน้ตอนและ
วิธีการด าเนินงานวิจยัในล าดบัถดัไป 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

งานวิจัยเ ร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก  เ พ่ือส่ง เสริมการท่อง เ ท่ียวรอบ 
เกาะรัตนโกสินทร์ ถือเป็นงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ด้วยการน าผลท่ีได้จากการท าการศกึษา
ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ผ่านทางเร่ืองราวของ
ประวตัศิาสตร์ ท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงซึ่งกนั 3 ด้าน คือ วงั วดั และวิถีชีวิตชมุชน เพ่ือออกแบบ
พฒันาตราสินค้าและผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึ ท่ีส่งเสริมคณุคา่ของแหล่งท่องเท่ียวและเพิ่มมลูคา่เชิง
พาณิชย์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระตุ้นอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มการเติบโตขึน้ และยังเ ป็นการแสดงออกถึงภาพลักษณ์ท่ีดี
ให้แก่นกัทอ่งเท่ียวโดยผู้วิจยัใช้ระเบียบเป็นงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ใช้วิธีรวบรวมข้อมลูภาค
เอกสารจากงานวิจยัเชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพ (Quantitative and qualitative method as 
technique) มีวิธีการด าเนินการวิจยัในรายละเอียดตา่งๆ ดงันี ้

 
พืน้ท่ีในการวิจัยและศึกษาข้อมูล 

พืน้ท่ีในการศึกษาครัง้นี ้คือ เส้นทางการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ 
โดยได้ท าการก าหนดขอบเขตทางด้านการศกึษา ท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงซึ่งกนัผ่านทางเร่ืองราว
ของประวตัศิาสตร์ ผู้วิจยัได้ท าการเร่ิมต้นศกึษาจากบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ชัน้ใน ซึ่งเป็นสถานท่ี
ต้นก าเนิดของเกาะรัตนโกสินทร์ และยังเป็นสถานท่ีท่ีใกล้พระบรมมหาราชวัง ควบคู่กับการ
สอบถามผู้ เช่ียวชาญ 3 ด้าน ได้แก่  

1. ผู้ เช่ียวชาญ ด้านมรดกวฒันธรรม และภมูิปัญญาไทย จ านวน 1 ทา่น 
2. ผู้ เช่ียวชาญ ด้านวฒันธรรมชมุชน จ านวน 1 ทา่น  
3. ผู้ เช่ียวชาญ ด้านการออกแบบอตัลกัษณ์ความเป็นไทย และการออกแบบ 

ผลิตภณัฑ์ จ านวน 1 ทา่น 
 
ประเภทของตัวแปร 

ตวัแปรต้น (Independent  Variables) คือ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจบริเวณรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ ท่ีมีความสอดคล้องเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยได้ก าหนดขอบเขต
ทางด้านการศกึษาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวงั ด้านวดั และด้านวิถีชีวิตชมุชน ท่ีมีความสมัพนัธ์
เช่ือมโยงซึง่กนัและกนั ผา่นเร่ืองราวทางประวตัศิาสตร์ รวมถึงการศกึษาด้านผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ 
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ตวัแปรตาม (Dependent  Variable) คือ รูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลึกส่งเสริมการท่องเท่ียว
รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และลวดลายทางกราฟิก 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจท่ีมี 
ความเก่ียวข้องกบัเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงซึง่กนัและกนัผา่นแมน่ า้เจ้าพระยา 

กลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ เ ช่ียวชาญ ด้านมรดกวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาไทย  ได้แก่  
พระมหาอุดม ปัญญาโภ พระวิทยากร ฝ่ายทัศนศึกษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร (วดัโพธ์ิ) 

กลุ่มตัวอย่างจากผู้ เช่ียวชาญ ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านต่างๆ ท่ีมีประสบการณ์
ท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ ด้านวฒันธรรมชุมชน ผู้ เช่ียวชาญ ด้านการออกแบบ 
อตัลกัษณ์ความเป็นไทยและการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไป และประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงานการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ ได้แก่ งานเทศกาลการออกแบบกรุงเทพฯ 2020 

กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นหลกัในข้อมูลการวิจยั (Key Information) ผู้ เช่ียวชาญ ด้านมรดก
วฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย จ านวน 1 ท่าน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นหลกัในการวิจยั
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ พระมหาอดุม ปัญญาโภ พระวิทยากร ฝ่ายทศันศกึษา 
วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วดัโพธ์ิ) 

กลุม่ตวัอยา่งผู้ เช่ียวชาญด้านตา่งๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง อนัมีประสบการณ์ท างานด้านนัน้ๆ 
ไมต่ ่ากวา่ 5 ปี โดยวิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่งผู้ให้ข้อมลูแบบเจาะจง (Purposive Sample) ได้แก่  

1. ผู้ เช่ียวชาญ ด้านวฒันธรรมชมุชน จ านวน 1 ท่าน อนัได้แก่ รองศาสตราจารย์  
ดร.จารุวรรณ ข าเพชร อาจารย์ประจ าภาควิชาสงัคมวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

2. ผู้ เช่ียวชาญ ด้านการออกแบบอตัลกัษณ์ความเป็นไทย และการออกแบบผลิต- 
ภณัฑ์ จ านวน 1 ทา่น อนัได้แก่ รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี อาจารย์ด้านการออกแบบนิเทศ
ศลิป์ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร และเป็นสมาชิกกลุม่เซียมไล้ 
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ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 
เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยลุล่วงไปด้วยดี และมีความเป็นระบบ ผู้ วิจัยจึงก าหนด

กระบวนการการปฏิบตัิงานเชิงระบบไว้ 4 ขัน้ตอน รวมถึงรายละเอียดการท างานทัง้หมดสามารถ
อธิบายได้จากรูป ดงัตอ่ไปนี ้

 

ภาพประกอบ 36 ภาพแผนผงัขัน้ตอนการด าเนินการ 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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จากภาพประกอบท่ี 36 ภาพแผนผังขัน้ตอนการด าเนินการ ผู้ วิจัยสามารถอธิบาย 
เป็นขัน้ตอนได้ ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 (Research) ท าการศกึษา ทบทวน งานภาคเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นท่ีมีความเก่ียวข้องกับเกาะรัตนโกสินทร์ โดยท าการรวบรวม
ข้อมลูภาคเอกสาร ทัง้ทางด้านประวตัศิาสตร์ วรรณกรรม ท่ีมีเก่ียวข้อง อนัได้แก่ ความสมัพนัธ์ทาง
ประวตัศิาสตร์ บทความท่ีเก่ียวข้องกบัการส ารวจพฤติกรรม และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ท่ี
มีต่อสถานท่ีท่องเท่ียว และการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก หลักการในการสร้างตราสินค้า และ
ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก รวมถึงการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล เพ่ือสร้างข้อก าหนดด้านการออกแบบ
เบือ้งต้น 

ขัน้ตอนท่ี 2 (Analysis & Experiment) ขัน้การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และทดลอง ผู้วิจยัได้
น าข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีได้จากการศกึษาเบือ้งต้นมาท าการวิเคราะห์โดยได้แบง่การวิเคราะห์ออกเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ส่วนของการวิเคราะห์อตัลกัษณ์สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจบริเวณรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ และส่วนท่ี 2 ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมลูด้านการออกแบบด้านประเภทผลิตภณัฑ์ท่ี
ระลกึ 

ขัน้ตอนท่ี 3 (Development) ขัน้การออกแบบ และพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยผู้วิจยัได้ท าการ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 การออกแบบพฒันาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ส่วนท่ี 2  
การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ (แบบร่าง) 
จ านวน 3 รูปแบบ 

ขัน้ตอนท่ี 4 (Implement & Improvement) การน าเสนอ เผยแพร่ และข้อเสนอแนะ โดย
ผู้วิจยัได้น าเสนอ และเผยแพร่ข้อมลูผ่านเทศกาลการออกแบบกรุงเทพ 2020 ณ อาคาร ไปรษณีย์
กลาง บางรัก ประเมินความพงึพอใจและข้อเสนอแนะ การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก ส่งเสริมการ
ทอ่งเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 

จากข้อมูลข้างต้นกล่าวโดยสรุปขัน้ตอนในการด าเนินการ มีทัง้สิน้ 4 ขัน้ตอน อนัได้แก่ 
ขัน้ตอนท่ี 1 (Research) ท าการศกึษา ทบทวน งานภาคเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้วิจยั
ได้ท าการศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นท่ีเก่ียวข้องกับเกาะรัตนโกสินทร์ โดยท าการรวบรวมข้อมูลภาค
เอกสาร ทัง้ทางด้านประวัติศาสตร์ รวมไปถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย อันได้แก่ การส ารวจ
พฤตกิรรมนกัทอ่งเท่ียว ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีตอ่เกาะรัตนโกสินทร์ทางด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม พฤติกรรมการเลือกซือ้สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก หรือแม้กระทั่ง
ข้อมลูด้านการออกแบบ การสร้างตราสินค้า และผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก การสมัภาษณ์ เก็บข้อมลู เพ่ือ
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สร้างข้อก าหนดเบือ้งต้น ขัน้ตอนท่ี 2 (Analysis & Experiment) ขัน้การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ
ทดลอง ผู้วิจยัได้น าข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1 มาท าการวิเคราะห์ โดยได้แบง่การวิเคราะห์
ข้อมลูออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์อตัลกัษณ์สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจบริเวณ
รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และสว่นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูด้านการออกแบบด้านประเภทผลิตภณัฑ์ท่ี
ระลึก ขัน้ตอนท่ี 3 (Development) ขัน้การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบ่งขัน้ตอนการ
ด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 การออกแบบพฒันาตราสินค้า และบรรจภุณัฑ์ และ
ส่วนท่ี 2 การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
(แบบร่าง) จ านวน 3 รูปแบบ จากนัน้น ารูปแบบการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึมาท าการคดัเลือกเพ่ือ
หาผลงานต้นแบบท่ีจะน าไปสู่ขัน้ตอนการผลิตจริงในล าดบัถดัไป และขัน้ตอนสดุท้ายขัน้ตอนท่ี 4 
(Implement & Improvement) การน าเสนอ เผยแพร่ และข้อเสนอแนะ ผู้ วิจยัได้น าเสนอ และ
เผยแพร่ข้อมลูผ่านเทศกาลการออกแบบกรุงเทพ 2020 ณ อาคาร ไปรษณีย์กลาง บางรัก ณ วนัท่ี 
1-9 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยภายในงานและภายหลงัการน าเสนอผลงานผู้ วิจยัได้ท าแบบส ารวจ
ประเมินความพงึพอใจและสอบถามข้อเสนอแนะ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียว
รอบเกาะรัตนโกสินทร์อีกด้วย 
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บทที่ 4  
ผลการด าเนินงานวิจัย 

จากแผนการด าเนินงานดังกล่าว น ามาสู่การอธิบายผลการด าเนินงานและผลการ
ศกึษาวิจยั ซึ่งสามารถอธิบายขัน้ตอนได้ ดงันี ้เร่ิมจาก ขัน้ตอนท่ี 1 ( Research ): ศกึษา ทบทวน 
งานภาคเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ท าการศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นท่ีมีความเก่ียวข้องกับเกาะรัตนโกสินทร์ 
โดยท าการรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร ทัง้ทางด้านประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ท่ีมีเก่ียวข้อง  อัน
ได้แก่ ความสมัพนัธ์ทางประวตัศิาสตร์, บทความท่ีเก่ียวข้องกบัการส ารวจพฤติกรรม และความพึง
พอใจของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีตอ่สถานท่ีทอ่งเท่ียว และการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก, หลกัการในการ
สร้างตราสินค้า และผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก รวมถึงการสมัภาษณ์ เก็บข้อมูล เพ่ือสร้างข้อก าหนด
ด้านการออกแบบ 

วิธีด าเนินการวิจยั ขัน้ตอนท่ี 1 (Research): 
1. ศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นท่ีมีความเก่ียวข้องกบัเกาะรัตนโกสินทร์ในเชิงประวตัิศาสตร์ 

เร่ืองราว และความเป็นมา และสรุปความคดิเห็นในเชิงพรรณนา 
2. ศกึษาด้านพฤตกิรรมของนกัทอ่งเท่ียวเก่ียวกบัความสนใจ ท่ีมีตอ่การท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม และความสนใจในการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ 
3. ศกึษาด้านการออกแบบตราสินค้า และผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ 
4. สมัภาษณ์ เก็บข้อมลู จากผู้ เช่ียวชาญจาก 3 ด้าน อนัได้แก่ ด้านมรดกวฒันธรรม 

และภูมิปัญญาไทย, ด้านวัฒนธรรมชุมชน และด้านการออกแบบอตัลักษณ์ความเป็นไทย เพ่ือ
น ามาสร้างข้อก าหนดในการออกแบบเบือ้งต้น 

กลุม่ตวัอยา่ง ขัน้ตอนท่ี 1 (Research): 
ผู้ เช่ียวชาญในด้านตา่งๆ จ านวน 3 ด้าน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นหลกัใน

การวิจยัแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่  
1. ผู้ เช่ียวชาญ ด้านมรดกวฒันธรรม และภมูิปัญญาไทย จ านวน 1 ทา่น 
2. ผู้ เช่ียวชาญ ด้านวฒันธรรมชมุชน จ านวน 1 ทา่น 
3. ผู้ เช่ียวชาญ ด้านการออกแบบอตัลกัษณ์ความเป็นไทยและการออกแบบ 

ผลิตภณัฑ์ จ านวน 1 ทา่น 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา ขัน้ตอนท่ี 1 (Research): 
แบบสอบถาม ในรูปแบบของข้อค าถามปลายเปิด เพ่ือการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์  

เชิงลกึ (Indepth Interview) ประกอบด้วยประเดน็ค าถาม จ านวน 3 ประเดน็ ได้แก่ 
ประเด็นค าถามท่ี 1: ท่านคิดว่า สถานท่ีใดบ้างบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีมี

ความนา่สนใจในเชิงการทอ่งเท่ียว ทางด้านประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และชมุชน 
ประเด็นค าถามท่ี 2: ท่านคิดว่า ถ้าหากในอนาคตจะมีผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก เพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ควรจะน าเอาแรงบนัดาลใจอะไรมาเป็นอัตลักษณ์ 
ในการออกแบบ 

ประเด็นค าถามท่ี 3: ท่านคิดว่า ถ้าหากในอนาคตจะมีผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ควรเป็นสินค้าประเภทใดท่ีง่ายต่อการประชาสมัพนัธ์
ด้านการทอ่งเท่ียว 

 
ตาราง 3 ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านตา่งๆ จ านวน 3 ทา่น / 3 ด้าน 
 
       ประเดน็ค าถาม                                                                             ค าตอบ 

ท่านคิดว่า  สถาน ท่ีใดบ้าง
บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์
ท่ีมีความน่าสนใจในเชิงการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท า ง ด้ า น
ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และ
ชมุชน 

การก าหนดขอบเขตของสถานท่ีนัน้ขึน้อยู่กับกลุ่มเป้าหมาย 
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นพืน้ท่ีทางประวัติศาสตร์และมี
เอกลกัษณ์ความเป็นไทยท่ีโดดเดน่มีเอกลกัษณ์ความเป็นไทยท่ี
โดยเด่นและมีลักษณะเฉพาะ ดงันัน้สถานท่ีท่ีน่าสนใจจึงได้แก่ 
วงั และวดั  เป็นหลกั 

ทา่นคดิวา่ ถ้าหากในอนาคต 
จะมีผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกเ พ่ือ
สง่เสริมการทอ่งเท่ียวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ ควรจะน าเอาแรง
บันดาลใจอะไร  มาเป็นอัต
ลกัษณ์ในการออกแบบ 

อตัลกัษณ์ คือ สิ่งท่ีอยู่รอบตวั แตค่วรเลือกสิ่งท่ีโดดเดน่ เพราะ
ความแตกต่างจะสร้างความจดจ าได้ดีกว่า หรือเป็นสิ่งท่ีไม ่
Popular หรือ Unseen แตมี่คณุคา่น่าสนใจ หรือการน ารูปแบบ
ความเช่ือทางพทุธศาสนาท่ีน าพาไปสู่ความเล่ือมใส รูปแบบเชิง
วฒันธรรมท่ีมีการสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถี
ชีวิต เช่น วิถีทางน า้ (สัญจรโดยเรือ) วิถีทางบก (สัญจรโดย
รถตุ๊กๆ) อาหารริมทาง ท่ีมีความเช่ือมโยงกนัในเชิงมนษุย์วิทยา 
ท่ีวา่ด้วยความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงเพื่อเกือ้กลูซึง่กนัและกนั 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 
       ประเดน็ค าถาม                                                                             ค าตอบ 

ท่านคิดว่า ถ้าหากในอนาคต
จะมีผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกเ พ่ือ
สง่เสริมการทอ่งเท่ียวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ ควรเป็นสินค้า
ป ร ะ เ ภท ใ ด ท่ี ง่ า ย ต่ อ ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ด้ า น ก า ร
ทอ่งเท่ียว 

ว่าควรเป็นสิ่งของท่ีสามารถน าติดตวัไปได้ พกพาง่าย ราคาไม่
แพงมาก ว่า ในกรณีท่ีขายชาวต่างชาติควรสะดวกต่อการแพ็ค
กระเป๋าเดินทางได้ ถ้าเป็นของท่ีซือ้ไปฝากคนจ านวนมากควร
ราคาไมส่งูเกินไป แตถ้่าซือ้ไปใช้เองหรือฝากคนส าคญั ราคาควร
คุ้มคา่กบัคณุภาพของสินค้า อยา่งไรก็ตาม "สาร" หรือ Message 
ท่ีอยูบ่นสินค้าก็นา่จะส าคญักวา่ 

 
สรุปผลการด าเนินการวิจยั ขัน้ตอนท่ี 1 (Research) :  

1. องค์ความรู้ด้านความสมัพนัธ์ทางประวตัิศาสตร์ ความเป็นมา และเร่ืองราว จาก
การศึกษาข้อมูลภาคเอกสาร และวรรณกรรมเบือ้งต้น ผู้ วิจัยพบว่า การเกิดขึน้ของเกาะ
รัตนโกสินทร์มาจากการท่ีพระมหากษัตริย์ทรงมีพระประสงค์ท่ีจะต้องการย้ายถ่ินฐานท่ีตัง้เพ่ือให้
ได้ท าเลในการสร้างเมืองขึน้มาใหมใ่ห้ดีท่ีสดุ ทัง้ในทางการรับมือกบัข้าศกึ และการขยายอาณาเขต 
นอกจากนีย้งัมีการน าเอาความเจริญรุ่งเรืองในสมยักรุงศรีอยธุยามาเป็นต้นแบบในการสร้างเมือง
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งยุคท่ีค่อนข้างจะมีความรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ พระมหากษัตริย์จึงทรงเล็งเห็นว่า
กรุงศรีอยธุยาสามารถท่ีจะกลบัมารุ่งเรืองได้อีกครัง้ ในสมยัรัตนโกสินทร์ ซึ่งสิ่งเหล่านีแ้สดงให้เห็น
ถึงความสมัพนัธ์ตา่งๆ เชิงมนุษย์วิทยา ท่ีเกิดขึน้จากการริเร่ิมของพระมหากษัตริย์ และถูกส่งต่อ
ความสมัพนัธ์อ่ืน ๆ ตามล าดบั ดงันัน้ในการก าหนดขอบเขตของพืน้ท่ีการศกึษาเบือ้งต้น ผู้วิจยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ และมีความนิยมต่อนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย 
และชาวต่างชาติ โดยพืน้ท่ีท่ีจะท าการศึกษาเร่ิมต้นจากบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ชัน้ใน ซึ่งเป็น
สถานท่ีต้นก าเนิดของเกาะรัตนโกสินทร์ (พระบรมมหาราชวงั) และท าการขยายขอบเขตการศกึษา
ท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงซึง่กนัและกนัในล าดบัถดัไป 
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ภาพประกอบ 37 ภาพแสดงความสมัพนัธ์เชิงมานษุยวิทยา บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 

2. องค์ความรู้ความสนใจ ด้านการทอ่งเท่ียว และการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก จาก
การศึกษาผลงานวิจยัของ (วรัญญู แก้วกันยา และ ดร. จิรัสย์ ศิรศิริรัศม์, 2560) ผู้วิจยัพบว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีให้ความ
สนใจไปในทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (พระบรมมหาราชวัง) ท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ ในด้านของวดัส าคญัในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์แสดงให้เห็นถึงความ
เล่ือมใส ศรัทธา และความสงบสขุ ด้านทิวทศัน์ทางธรรมชาติเลียบแม่น า้เจ้าพระยา สะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตภาพรวมของเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีมีความเช่ือมโยงกัน เช่น วดั บ้านเรือน ชุมชนมีความ
สวยงาม ดงันัน้ความสนใจในพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อเกาะรัตนโกสินทร์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี และมีความสนใจ นอกจากนีแ้นวโน้มของนักท่องเ ท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีมีต่อเกาะ
รัตนโกสินทร์ พบว่า หากได้กลับมาเท่ียวท่ีกรุงเทพมหานครอีกครัง้ก็จะเลือกท่องเท่ียวในเกาะ
รัตนโกสินทร์เป็นอนัดบัแรก 

 3. องค์ความรู้ทางด้านการออกแบบตราสินค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก 
จากการศึกษา ความหมายสญัลกัษณ์ หรือตราสินค้า พบว่า ตราสินค้า (Logo) คือ สญัลกัษณ์ท่ี
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แสดงถึงภาพลกัษณ์ และเคร่ืองหมายตา่งๆ ซึง่การออกแบบตราสินค้าท าให้องค์กร หรือสินค้านัน้ๆ 
สามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีจดจ าได้ง่าย ช่วยให้มีความน่าเช่ือถือ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัซึ่งถือเป็น
การสะท้อนภาพลกัษณ์ท่ีดีในการเร่ิมต้นธุรกิจนัน้ ๆ ได้ และจากการศกึษาผลงานวิจยัของ (อรัญ 
วานิชกร, 2557) ผู้วิจยัได้ท าการน าเอาแนวความคิด “เพชรแห่งการออกแบบ” มาใช้เป็นแนวความ 
คดิส าหรับการก าหนดขอบเขตการออกแบบเบือ้งต้นของผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก โดยได้น าแนวความคิด
มาท าการบรูณาการจ านวนทัง้สิน้ 6 ข้อ จาก 8 ข้อ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดงันี ้ด้านการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ (Logo) หรือการออกแบบตราสินค้า ให้มีความเรียบง่าย เข้าใจง่าย เพ่ือสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่ตวัผลิตภณัฑ์ ขนาดของผลิตภณัฑ์ (Compact) ในการออกแบบ และพฒันา
ผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก สิ่งท่ีต้องค านึงถึงคือ ขนาดของผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากกลุ่มผู้บริโภคเป็นกลุ่มคนท่ี
เป็นนกัเดินทาง ดงันัน้ผลิตภณัฑ์จะต้องมีความสะดวกในการเคล่ือนย้าย น า้หนกัเบา และง่ายต่อ
การตรวจสอบ ซึง่ต้องเป็นวสัดท่ีุมีความปลอดภยั และไม่ส่งผลอนัตรายตอ่กลุ่มผู้บริโภค ความเป็น
ต้นแบบของผลิตภณัฑ์ (Original Design) งานออกแบบถือเป็นผลงานทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง
หนึ่ง ดงันัน้ในการด าเนินการต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ จะต้องมีการค านึงถึงช่องทางในการ
รักษาสิทธิประโยชน์ตอ่ผู้ออกแบบในทางกฎหมายด้วยการจดสิทธิบตัรก่อนการกระจายผลิตภณัฑ์
ไปสู่ท้องตลาดอยู่เสมอ นอกจากนัน้แล้วการพฒันาผลงานต้นแบบ ถือเป็นการสร้างผลงานท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี เป็นท่ีจดจ า และสามารถท่ีจะเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ต่อไปได้ในอนาคต เพ่ือตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มผู้บริโภคอย่างมากท่ีสุด 
ประโยชน์การใช้สอยท่ีร่วมสมยั (Functional) ของผลิตภณัฑ์จะต้องมีการค านึงทัง้รูปแบบ และการ
น าไปใช้งานเพ่ือให้มีความสอดคล้อง และตรงต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค การใช้สีจาก
ธรรมชาต ิ(Natural Color) ผู้วิจยัได้น าเอาแนวความคดินีม้าท าการประยกุต์ใช้ โดยผู้วิจยัได้ท าการ
คดัเลือกสีท่ีมีความหมาย เร่ืองราว และวัสดุจากทางธรรมชาติ ในกระบวนการผลิตท่ีมีความ
ทนัสมัย เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแนวความคิดมากท่ีสุด และสุดท้ายด้านอัตลักษณ์ท้องถ่ิน 
(Local Identity) การคงอตัลกัษณ์ของท้องถ่ินไว้ได้ เม่ือมองเห็นผลิตภณัฑ์นี ้สามารถบอกท่ีมาของ
แหลง่ภมูิปัญญาได้ เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีสามารถสร้างความจดจ าได้ดีตอ่ผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี 

4. จากตาราง 3 ผู้วิจยัสามารถสรุปข้อก าหนดในการออกแบบเบือ้งต้นได้ว่า สถานท่ี
ใดบ้างในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์มีความน่าสนใจในการท่องเท่ียวทางด้าน ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และชุมชน จากการศึกษาข้อมูลภาคเอกสาร และการการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ
เบือ้งต้น มีความสอดคล้องและเห็นตรงกนัว่าในการก าหนดขอบเขตนัน้ขึน้อยู่กบักลุ่มเปา้หมายท่ี
ผู้วิจยัให้ความส าคญั ซึ่งคือกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย และชาวต่างชาติท่ีมีพฤติกรรมสนใจใน
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การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะในเชิง
ศลิปวฒันธรรมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ วงั, วดั และบ้านเรือน ชมุชนเลียบแม่น า้เจ้าพระยา 
ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตภาพรวมของเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีมีความเช่ือมโยงกันได้เป็น
อย่างดี สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นส่วนหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ของเกาะรัตนโกสินทร์ โดยจากการ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ (อาวิน อินทรังษี) ได้ให้นิยามของค าว่า อตัลกัษณ์ ดงันี ้“อตัลกัษณ์ คือ สิ่งท่ี
อยูร่อบตวั และควรเลือกสิ่งท่ีโดดเดน่ เพราะความแตกตา่งจะสร้างความจดจ าให้แก่ผู้พบเห็นได้ดี
มากกว่า หรือหากเป็นสิ่งท่ีไม่โดดเด่น ก็ควรเป็นสถานท่ีท่ีมีเร่ืองราว มีคณุค่าท่ีมีความน่าสนใจ” 
รวมไปจนถึงข้อก าหนดของประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก จากการศกึษาข้อมลู และการสมัภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญ พบว่าประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกท่ีมีความเหมาะสมในการออกแบบควรเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถน าตดิตวัไปได้ง่าย ราคาไม่แพง ง่ายตอ่การตรวจสอบ และราคาจะต้องคุ้มคา่
กบัคณุภาพของสินค้า นอกจากนีรู้ปแบบของความหมาย เร่ืองราว ของผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่บนสินค้าก็
มีความส าคญัในการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึเชน่กนั 

ขัน้ตอนท่ี 2 (Analysis & Experiment): ขัน้การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และทดลอง ผู้วิจยั
ได้น าข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีได้จากการศกึษาเบือ้งต้นมาท าการวิเคราะห์โดยได้แบง่การวิเคราะห์ออกเป็น 
2 สว่น ได้แก่ สว่นท่ี 1 สว่นของการวิเคราะห์อตัลกัษณ์สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจบริเวณรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ และส่วนท่ี 2 ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมลูด้านการออกแบบด้านประเภทผลิตภณัฑ์ท่ี
ระลกึ 

วิธีการด าเนินการวิจยั ขัน้ตอนท่ี 2 (Analysis & Experiment): 
1. ท าการสร้างข้อก าหนด และท าการวิเคราะห์อตัลกัษณ์ทางด้านสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

นา่สนใจ บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์  
2. ท ากาวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก เพ่ือน ามาใช้ในการสร้างข้อ

ก าหนดการออกแบบทางด้านประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก 
กลุม่ตวัอยา่ง ขัน้ตอนท่ี 2 (Analysis & Experiment): 

กลุ่มประชากร และผู้บริโภค จ านวน 50 คน ใช้วิธีในการเลือกตวัอย่างโดยไม่ใช้วิธี 
ทฤษฎีความนา่จะเป็น ใช้วิธีการเลือกสุม่แบบบงัเอิญจนครบตามจ านวน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา ขัน้ตอนท่ี 2 (Analysis & Experiment): 
แบบสอบถาม ผู้บริโภคกลุ่มเปา้หมาย โดยได้ท าการแบง่ข้อค าถามออกเป็น 2 ส่วน 

ประกอบด้วย 
สว่นท่ี 1: ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
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สว่นท่ี 2: ความสนใจ และความต้องการในประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ 
สรุปผลการด าเนินการวิจยั ขัน้ตอนท่ี 2 (Analysis & Experiment): 

1. ข้อก าหนดด้านสถานท่ีท่องเท่ียว บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ จากศกึษาข้อมลู และ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญในขัน้ตอนท่ี 1 มีความสอดคล้องกนัใช้ด้านของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
ทัง้นีเ้ร่ืองราวทางด้านประวตัิศาสตร์ เร่ืองราว ความเป็นมา แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงซึ่งกัน
และกันในเชิงมานุษยวิทยา ทัง้นีผู้้ วิจยัจึงได้ท าการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ท่ีมีความเช่ือมโยงกัน
ผ่านทางแม่น า้เจ้าพระยาโดยสามารถแบง่ออกได้เป็นจ านวนทัง้สิน้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวงั ด้านวดั 
และด้านวิถีชีวิตชมุชน  

 

ภาพประกอบ 38 ภาพแสดงความสมัพนัธ์ของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 
ทัง้นีใ้นการก าหนดขอบเขต และคดัเลือกสถานท่ีในการออกแบบผู้วิจยัได้ใช้หลกัเกณฑ์

ในการอ้างอิงค าตอบจากผู้ เช่ียวชาญในด้านของอตัลกัษณ์ท่ีจะน ามาใช้ในการออกแบบด้วยการ
น าความโดดเดน่ท่ีสามารถมองเห็นได้ชดัเจน และความมีช่ือเสียงของสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้ๆ มาใช้
เป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ ซึ่งผู้ วิจยัได้เร่ิมต้นก าหนดขอบเขตในการคดัเลือกสถานท่ีจาก
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ชัน้ใน ซึง่เป็นบริเวณใกล้เคียงกบัเขตพระบรมมหาราชวงัซึ่งเป็นต้นก าเนิด
แหง่กรุงรัตนโกสินทร์ โดยสถานท่ีทอ่งเท่ียวและสิ่งท่ีน ามาใช้เป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบด้าน
ตา่งๆ มีรายละเอียด ดงันี ้
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สถานท่ี และแรงบนัดาลใจ บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ด้านวงั 

 

ภาพประกอบ 39 สถานท่ี และแรงบนัดาลใจ ด้านวงั  

ท่ีมา: ผู้วิจยั, (Wirut_taty), (พระบรมมหาราชวงั), (Laurynas Gucevicius, 2326), 
(World Travel, 2559), (Nobphon, 2558), (ธนบตัรสยาม.คอม), (ธนบตัรสยาม.คอม) 
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จากภาพประกอบ 39 พระบรมมหาราชวัง ถือเป็นพระราชนิเวศน์แห่งแรกใน
กรุงเทพมหานคร ราชธานี หรือเมืองหลวงใหม่ท่ีสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2325 โดย
เป็นท่ีประทบัของพระมหากษัตริย์ไทยในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ตัง้แต่สมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
( รัชกาลท่ี 5) ถึงแม้ว่าในปัจจุบันพระบรมมหาราชวังจะไม่ได้ เป็นสถานท่ี ท่ีประทับของ
พระมหากษัตริย์อีกแล้ว แตก็่ยงัคงถกูใช้ในงานพระราชพิธีงานส าคญัตา่ง ๆ ในทกุปีจนถึงปัจจบุนั 
นอกจากนีพ้ระบรมมหาราชวงัยังถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมเป็นจ านวนมากเม่ือ
นักท่องเท่ียวมาเย่ือมเยือนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะ “พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท” 
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี 5) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้เม่ือ 
พ.ศ. 2419 ตัง้อยู่ระหว่างพระมหามณเฑียรกับพระมหาปราสาท โดยหมู่พระท่ีนัง่ประกอบด้วย 
ปราสาท 3 องค์ แตล่ะองค์เช่ือมตอ่กนัด้วยมขุกระสนัโดยตลอด ซึ่งจากจ านวนหมู่พระท่ีนัง่ภายใน
พระบรมมหาราชวงัทัง้หมดพระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท มีความโดดเดน่กว่าพระท่ีนั่งอ่ืน ๆ เน่ืองจาก
ในการออกแบบหมู่พระท่ีนั่งนัน้เป็นผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรม
ยโุรป โดยตวัอาคารพระท่ีนัง่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรป แบบนีโอคลาสสิก (Neo-Classic) แต่
หลงัคาพระท่ีนัง่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย จนเป็นท่ีมาของช่ือ "ฝร่ังสวมชฎา" นอกจากนีพ้ระท่ี
นัง่จกัรีมหาปราสาทยงัได้ถกูน าไปใช้ออกแบบเป็นครัง้แรกบนธนบตัรหมนุเวียน ในสมยั รัชการท่ี 8 
บนด้านหน้าธนบตัรแบบท่ี 4 (โทมสั) ชนิดราคา 20 บาท  โดยมีประกาศออกใช้เม่ือปี พ.ศ. 2482-
2489 และถกูใช้บนธนบตัรหมนุเวียนครัง้ลา่สดุ ในสมยัรัชกาลท่ี 9 บนด้านหน้าธนบตัรแบบท่ี 9 รุ่น
ท่ี 5 ชนิดราคา 20 บาท โดยมีประกาศออกใช้เม่ือปี พ.ศ. 2500-2514 
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ภาพประกอบ 40 สถานท่ี และแรงบนัดาลใจ ด้านวงั  

ท่ีมา: ผู้วิจยั, (THE STANDARD TEAM, 2562), (คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์งาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, 2562f), (NewsZociety.com, 2562), (Stampthailand.com, 2561), 
(การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย), (ธนบตัรสยาม.คอม), (ธนบตัรสยาม.คอม) 

 
จากภาพประกอบ 40 เรือพระท่ีนัง่สพุรรณหงส์  โดยล าปัจจบุนั สร้างขึน้ใหม่ในปลาย

รัชสมยั รัชกาลท่ี 5 แล้วเสร็จในสมยัรัชกาลท่ี 6 เม่ือพทุธศกัราช 2454 โดยตัง้ช่ือตามเรือพระท่ีนัง่
โบราณของสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เรือศรีสุพรรณหงส์ หรือ เรือพระท่ีนัง่
ชยัสพุรรณหงส์ โดยเรือพระท่ีนัง่สพุรรณหงส์ได้รับรางวลัยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลก จากองค์กรท่ี
เรียกว่า World Ship Trust เม่ือวนัท่ี 4 มิถนุายน พ.ศ. 2535 นายอีเวนเซาท์บี-เทลยวัร์ ประธาน
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องค์การเรือโลก นายไมเคล ไทยแนน นักกฏหมายประจ าองค์การ และนายเจมส์ ฟอร์ไซธ์ เป็น
ผู้แทนทูลเกล้า ฯ ถวายเหรียญรางวลัเรือพระท่ีนัง่สุพรรณหงส์ เหรียญรางวลัมรดกทางทะเลของ
องค์การเรือโลก ประจ าพทุธศกัราช 2535 ( THE WORLD SHIP TRUST MARITIME HERITAGE 
AWARD “SUPHANNAHONG ROYAL BARGE” ) แดพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดลุยเดช (รัชกาลท่ี 9) หลงัจากนัน้โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้แก่ ดร.สุวิชญ์ รัศมิภูติ อธิบดีกรม
ศิลปากร (พุทธศกัราช 2534 –2535) น าไปจดัแสดง ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี 
แสดงถึงพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงฟืน้ฟูกระบวนพยหุยา
ตราทางชลมารคและอนรัุกษ์เรือพระราชพิธี จนกระทัง่เป็นท่ีประจกัษ์ทัง้แก่ชาวไทย และเป็นท่ีช่ืน
ชมของชาวโลก (จินต์จฑุา เจนสระค,ู 2560) และมีความส าคญัเก่ียวข้องกบัพระมหากษัตริย์ อย่าง
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ท่ีผ่านมาเม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 
นอกจากนีเ้รือพระท่ีนัง่สุพรรณหงส์ยงัถูกน าไปใช้ เพ่ือน าเสนอส่งเสริมภาพลักษณ์ทางด้านการ
ท่องเท่ียวบนตราสญัลกัษณ์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท) อีกทัง้ยงัถูกน าไปใช้ในรูปแบบ
ของแสตมป์ท่ีระลกึ หรือแม้กระทัง่การน าไปออกแบบครัง้แรกบนธนบตัรหมนุเวียน ในสมยัรัชกาลท่ี 
7 บนด้านหน้าธนบตัรแบบท่ี 3 รุ่นท่ี 1 ชนิดราคา 1 บาท โดยมีประกาศออกใช้เม่ือปี พ.ศ. 2477 
และถกูใช้บนธนบตัรหมนุเวียนครัง้ล่าสุด ในสมยัรัชกาลท่ี 9 บนด้านหน้าธนบตัรแบบท่ี 10 ชนิด
ราคา 100 บาท โดยมีประกาศออกใช้เม่ือวนัท่ี 16 พ.ค. 2511 

 

ภาพประกอบ 41 ภาพการถวายเหรียญมรดกทางทะเลขององค์การเรือโลก  
แดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช (รัชกาลท่ี 9) 

ท่ีมา: https://www.tnews.co.th/religion/325000/25ปีแห่งความภาคภูมิใจ!!-4มิย-
สพุรรณหงส์-เรือพระท่ีนัง่ไทย-รับรางวลัระดบัโลก!!-ถือเป็นมรดกทางทะเล-ท่ีฝร่ังยงัต้องซูฮก!! 
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สถานท่ี และแรงบนัดาลใจ บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ด้านวดั 

 

ภาพประกอบ 42 สถานท่ี และแรงบนัดาลใจ ด้านวดั 

ท่ีมา: ผู้วิจยั, (Jom07, 2561),(พระบรมมหาราชวงั), (Ibusiness, 2563), (ธนบตัรสยาม.
คอม), (ธนบตัรสยาม.คอม) 
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จากภาพประกอบ 42 วดัพระศรีรัตนศาสดาราม (วดัพระแก้ว) เป็นวดัท่ีสร้างขึน้ใน
เขตพระบรมมหาราชวงั ตามแบบวดัพระศรีสรรเพชญ สมยัอยธุยา เป็นวดัท่ีไมมี่พระสงฆ์จ าพรรษา 
ใช้เป็นท่ีบวชนาคหลวง และประชุมข้าทูลละอองพระบาทถือน า้พระพิพัฒน์สัตยา และเป็นท่ี
ประดิษฐานพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระพทุธรูปคูบ้่านคูเ่มืองของไทย 
อีกทัง้ยงัเป็นสถานท่ียอดนิยมท่ีนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย และชาวต่างชาติต่างพากันมาสกัการะ 
เม่ือเดินทางมาเท่ียวยงัเกาะรัตนโกสินทร์ นอกจากนีว้ดัพระแก้วยังถูกน ามาใช้เหรียญกษาปณ์ 
ชนิดราคา 1 บาท หรือน าไปออกแบบครัง้แรกบนธนบตัรหมนุเวียน ในสมยัรัชกาลท่ี 7 บนด้านหน้า
ธนบตัรแบบท่ี 3 รุ่นท่ี 1 ชนิดราคา 5 บาท โดยมีประกาศออกใช้เม่ือปี พ.ศ. 2477 และถกูใช้บน
ธนบตัรหมนุเวียนครัง้ล่าสดุ ในสมยัรัชกาลท่ี 9 บนด้านหลงัธนบตัรแบบท่ี 14 ชนิดราคา 500 บาท 
โดยมีประกาศออกใช้เม่ือวนัท่ี 28 ก.พ. 2539 ทัง้นีว้ดัพระศรีรัตนศาสดาราม (วดัพระแก้ว) ยงัถูก
น าไปใช้ในการออกแบบบนธนบตัรหมนุเวียนของไทยเป็นจ านวนมากท่ีสดุอีกด้วย 
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ภาพประกอบ 43 สถานท่ี และแรงบนัดาลใจ ด้านวดั 

ท่ีมา: ผู้วิจยั, (ส านกังานวดัพระเชตพุน), (ส านกังานวดัพระเชตพุน), (ส านกังานวดัพระเช
ตพุน), (ส านกังานวดัพระเชตพุน), (ธนบตัรสยาม.คอม), (ธนบตัรสยาม.คอม) 

 
จากภาพประกอบ 43 วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร (วดัโพธ์ิ) วดั

ประจ ารัชกาลท่ี  1 เป็นวดัโบราณสร้างในสมยัอยุธยา โดยวดัโพธ์ิตัง้อยู่ข้างพระบรมมหาราชวงั 
นอกจากนีว้ัดโพธ์ิยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เน่ืองจากในสมัย
รัชกาลท่ี 3 ได้รวบรวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง จงึท าให้ได้รับการขึน้ทะเบียนรับรองให้เป็นมรดก
ความทรงจ าแห่งโลก (Memory of the World) จากองค์การศกึษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรม
แห่งสหประชาชาติ  หรือองค์การยูเนสโก (UNESCO) ของทางภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Regional 
Register) จากการประชมุคณะกรรมการแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยแผนงานความทรงจ า 
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แห่งโลกของยเูนสโก (UNESCO Memory of the World Regional Committee for Asia/Pacific-
MOWCAP) ณ กรุงแคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย มีมติรับรองจารึกวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลา
ราม ราชวรมหาวิหาร (วดัโพธ์ิ) ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกความทรงจ าของโลกในระดบัภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก และเม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2554 องค์การยูเนสโก ได้มีมติรับรองให้จารึกวัดโพธ์ิ ขึน้
ทะเบียนเป็น มรดกแหง่ความทรงจ าแห่งโลกในระดบันานาชาติ ในวาระการประชมุคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษานานาชาติว่าด้วย แผนงานความทรงจ าแห่งโลกของยูเนสโก ครัง้ท่ี 10 (The Tenth 
Meeting of the International Advisory Committee for the Memory of the World 
Programme of UNESCO) ณ มหาวิทยาลยัแมนเชสเตอร์ เมือง แมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจกัร 
จารึกวัดโพธ์ิท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลก จ านวน 1,440 แผ่น (ส านัก
งานวดัพระเชตพุน, 2554) นอกจากนีว้ดัโพธ์ิยงัถกูน าไปออกแบบครัง้แรกบนธนบตัรหมนุเวียน ใน
สมยัรัชกาลท่ี 8 บนด้านหน้าธนบตัรแบบท่ี 5 รุ่นท่ี 1 ชนิดราคา 10 บาท โดยมีประกาศออกใช้เม่ือ
วนัท่ี 28 พ.ค. 2485 และถูกใช้บนธนบตัรหมุนเวียนครัง้ล่าสุด ในสมยัรัชกาลท่ี 9 บนด้านหน้า
ธนบตัรแบบท่ี 16 ชนิดราคา 500 บาท โดยมีประกาศออกใช้เม่ือวนัท่ี 27 ธ.ค. 2556 

 

ภาพประกอบ 44 ใบประกาศขึน้ทะเบียนเป็นมรดกความทรงจ าของโลก 
ในระดบัภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก จากองค์การยเูนสโก (UNESCO) 

ท่ีมา: http://www.watpho.com/th/inscription 
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ภาพประกอบ 45 สถานท่ี และแรงบนัดาลใจ ด้านวดั 

ท่ีมา: ผู้วิจยั, (Novotel Bangkok IMPACT), (DramaAdd, 2560), (การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย), (ธนบตัรสยาม.คอม), (ธนบตัรสยาม.คอม) 

 
จากภาพประกอบ 45 วดัอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วดัแจ้ง) ซึ่งถือเป็นวดั

ประจ ารัชกาลท่ี 2 และเป็นพระปรางค์ท่ีมีความสูงท่ีสุดในประเทศไทย และของโลก ถึงแม้ว่าวดั
อรุณฯ จะไม่ได้ตัง้อยู่ในบริเวณเขตพระนครซึ่งเป็นต าแหน่งท่ีตัง้ของเกาะรัตนโกสินทร์ แตก็่ตัง้อยู่
บริเวณฝ่ังตรงข้ามกบัเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งสามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวกผ่านทางเรือข้ามฟาก 
นอกจากนีพ้ระปรางค์วดัอรุณฯ ถือเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทย และเป็น
ภาพตราสญัลกัษณ์การทอ่งเท่ียวแห่งประเทศไทย ถกูน ามาใช้เหรียญกษาปณ์ ชนิดราคา 10 บาท 
หรือน าไปออกแบบครัง้แรกบนธนบตัรหมุนเวียน ในสมยัรัชกาลท่ี 8 บนด้านหน้าธนบตัรแบบท่ี 4 
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รุ่นท่ี 1 ชนิดราคา 1,000 บาท โดยมีประกาศออกใช้เม่ือวนัท่ี 9 ม.ค. 2482 และถกูใช้บนธนบตัร
หมนุเวียนครัง้ล่าสดุ ในสมยัรัชกาลท่ี 9 บนด้านหน้าธนบตัรแบบท่ี 9 ชนิดราคา 1,000 บาท โดยมี
ประกาศออกใช้เม่ือปี พ.ศ. 2491 ทัง้นีพ้ระปรางค์วดัอรุณฯ  ยงัได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นหนึ่งในสิบ
สถานท่ีทางพทุธศาสนาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุ จากทวัร์โอเปียอีกด้วย 

 

ภาพประกอบ 46 สถานท่ี และแรงบนัดาลใจ ด้านวดั 

ท่ีมา: ผู้วิจยั, (Peridot), (ภาพวิว.com), (ศิริพงษ์ หนแูก้ว, 2561), (Dinsoradvertising), 
("ภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง รามาวตาร จิตรกรรมฝาผนงัมีชีวิต,"), (ไทยรัฐฉบบัพิมพ์, 
2563) 
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จากภาพประกอบ 46 ภาพจิตรกรรมฝาผนงั เร่ือง รามเกียรติ์ ตอนศกึไมยราพ ถือ
เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนงัระดบัโลกของประเทศไทยท่ีมีความเก่ียวข้องกับวรรณกรรมไทยอย่าง
เร่ือง รามเกียรติ ์ตอนศกึไมยราพ ท่ีอยูบ่ริเวณระเบียงคดรอบพระอโุบสถ ห้องหมายเลข 53 ภายใน
วดัพระแก้ว ซึ่งเป็นฝีมือของ สง่า มะยุระ จิตรกร ท่ีพยายามเขียนฉากเลียนแบบธรรมชาติตาม
ความนิยมในยุคนัน้ โดยรามเกียรติ์ถือเป็นวรรณคดีท่ีส าคญัของไทย มีความไพเราะของส านวน
กลอน มีคติสอนใจ และให้แง่คิดต่างๆสอดแทรกเอาไว้ตลอดทัง้เร่ือง ด้วยเหตนีุจ้ึงท าให้บทละคร
เร่ืองนีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายในประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านการแสดงโขน ซึ่งเม่ือวนัท่ี 29 
พ.ย. 2561 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก
(UNESCO) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ ให้ขึน้ทะเบียนศิลปะการแสดงโขนในประเทศไทย 
(Khon, masked dance drama in Thailand) อยู่ในรายการตวัแทนมรดกวฒันธรรมท่ีจบัต้อง
ไม่ได้ของมนษุยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)
ข้อมลูจากกระทรวงวฒันธรรม ระบุว่า โขน เป็นนาฏศิลป์และศิลปะชัน้สูงท่ีเก่าแก่ของไทยท่ีมีมา
ตัง้แต่สมยักรุงศรีอยุธยา มีเอกลกัษณ์โดดเด่น รวมศาสตร์และศิลป์หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน ทัง้
นาฏศิลป์ ดนตรี วรรณกรรม พิธีกรรม และงานช่างฝีมือตา่ง ๆ โขนยงัถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมร่วมกันในอาเซียนท่ีปรากฏในหลายประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ คือ เมียนมา 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชาและไทย โดยรับเอาวฒันธรรมมาจากประเทศอินเดีย ซึ่งดดัแปลง
จากวรรณกรรมเร่ืองรามายณะและมีการพฒันารูปแบบของการแสดงโขนในแบบฉบบัของตนเอง
จนเป็นเอกลกัษณ์ (BBC Thai, 2561) น าไปสู่การน าเนือ้เร่ืองไปสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชนั 
“รามาวตาร” ท่ีถอดจิตรกรรมฝาผนงั ให้ออกมาเคล่ือนไหวบนแผ่นฟิล์ม และศิลปะการแสดงโขนท่ี
มีให้เห็นอยูใ่นปัจจบุนั 



  109 

 

ภาพประกอบ 47 ยเูนสโก (UNESCO) ประกาศอยา่งเป็นทางการให้โขนไทย 
เป็นมกรดกโลก ผา่นทางทวิตเตอร์ 

ท่ีมา: https://www.thaiticketmajor.com/variety/ent/10627/ 
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สถานท่ี และแรงบนัดาลใจ บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ด้านวิถีชีวิตชมุชน 

 

ภาพประกอบ 48 สถานท่ี และแรงบนัดาลใจ ด้านวิถีชีวิตชมุชน 

ท่ีมา: ผู้วิจยั, (ส านกังานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์), (Howe Magazine, 2561), (ทนง
ศกัดิ ์เลิศพิพฒัน์วรกลุ), (Bankunluang.com), ("กระปกุออมสินตกึแถวหน้าพระลาน ") 

 
จากภาพประกอบ 48  อาคารท่าช้างวงัหลวง หรือตึกแถว ถนนหน้าพระลาน เป็น

กลุ่มอาคารท่ีอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความส าคญัทางประวัติศาสตร์ และมี
ความเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตของผู้คนในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนาน เดิมในสมยัสมเด็จ
พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก ซึ่งเคยเป็นท่ีตัง้ของวงัเจ้านาย 3 วงั โดยเจ้าของวงัได้สร้างขึน้ เพ่ือเก็บ
ผลประโยชน์ซึ่งเป็นท่ีนิยมสร้างในย่านชมุชน และพาณิชยกรรม โดยใช้พืน้ท่ีตัง้วงัด้านหน้าท่ีหนั
หน้าสูเ่ส้นทางสญัจรในสมยันัน้ ลกัษณะของตกึแถวเป็นแบบท่ีได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะตะวนัตก 
ซึง่นิยมประดบัประดาอาคารด้วยลายปนูปัน้ อายขุองตึกแถวถนนหน้าพระลานสนันิษฐานว่าสร้าง
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ในรัชกาลท่ี 5 ด้วยระยะเวลากว่า 100 ปี ส่งผลให้ตวัอาคารมีสภาพท่ีช ารุดทรุดโทรม มีเศษปนู
แตกหกั และถือเป็นพืน้ท่ีท่ีเส่ียงอนัตรายต่อผู้ เช่าและผู้ ท่ีสญัจรผ่านไปมา ดงันัน้ ในปี พ.ศ. 2552 
ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จึงด าเนินการซ่อมแซมตวัอาคารให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ 
รวมถึงการสร้างแนวทางในการซ่อมแซมอาคารอนรัุกษ์ของส านกังานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ท่ี
อยู่ในพืน้ท่ีเดียวกนัให้ด าเนินไปในทิศทางเดียวกนั ทัง้รูปแบบ วสัด ุและวิธีการท่ีถูกต้องตามหลกั
วิชาการ เพ่ือให้อาคารอนุรักษ์อันทรงคุณค่าเหล่านีย้ังคงสภาพสมบูรณ์อยู่ตลอดไป  โดยจาก
แนวคดิการพฒันาอาคารอนรัุกษ์อนัทรงคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์ท่ีค านึงถึงความสอดคล้องกบัวิถี
ชีวิตรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมไปถึงบริบททางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
ส่งผลให้งานอนุรักษ์ตึกแถวหน้าพระลานของส านกังานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จึงท าให้ได้รับ
รางวลัเกียรติยศด้านการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 2554 ประเภท 
ความส าเร็จท่ีควรคา่แก่การจดจ าในบางด้านของการบรูณะ (Honourable Mention) จากองค์การ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) (ส านักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์, 2554) นอกจากนีรู้ปทรงตวัอาคารยงัถูกน ามาใช้ผลิตเป็นกระปกุออมสิน ใน
รูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ โดยธนาคารออมสิน อีกด้วย 

 

ภาพประกอบ 49 รางวลัเกียรตยิศด้านการอนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรมภมูิภาค 
เอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 2554 จากจากองค์การยเูนสโก (UNESCO) 

ท่ีมา: http://www.crownproperty.or.th/post/อาคารหน้าพระลาน 
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ภาพประกอบ 50 สถานท่ี และแรงบนัดาลใจ ด้านวิถีชีวิตชมุชน 

ท่ีมา: ผู้วิจยั, (DoubleBubble), (Thai Guide, 2560), ("รถตุ๊กๆ,"), (Nation TV, 2558), 
(Snook.com, 2558) 

 
จากภาพประกอบ 50 รถตุ๊กตุ๊ก หรือช่ือเรียกอย่างทางราชการว่า “รถสามล้อเคร่ือง” 

เร่ิมแรกเป็นการน ารถสามล้อเคร่ือง กระบะบรรทกุ จากประเทศญ่ีปุ่ นเข้ามาดดัแปลง โดยเข้ามาใน
เมืองไทยครัง้แรกเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2503 เพ่ือทดแทน รถสามล้อถีบ ซึ่งถูกห้ามวิ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์นัน้ การเดินทางด้วยยานพาหนะทางบกนกัท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาตสิว่นใหญ่ จะมีความนิยมใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กกนัเป็นจ านวนมาก เน่ืองด้วยขนาดตวัรถท่ี
มีความกะทดัรัด รวดเร็วในการเคล่ือน อีกทัง้ยงัมีสีสนั และเอกลกัษณ์ท่ีมีความเฉพาะตวัท าให้เกิด
การจดจ าได้ง่ายส าหรับนักท่องเท่ียว จากการได้รับความนิยมในสายของนกัท่องเท่ียวจึงท าให้
รถตุ๊กตุ๊ก ถกูน าไปใช้เป็นแรงบนัดาลในในการออกแบบชุดประจ าชาติในการแข่งขนัการประกวด 
Miss Universe ในปี พ.ศ. 2558 และในปีนัน้เองก็รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างล้นหลามถึงความ
เหมาะสม แตผ่ลปรากฏว่า ชดุ "ตุ๊กตุ๊ก ไทยแลนด์" ก็สามารถคว้าชดุประจ าชาติยอดเย่ียมจากเวที 
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Miss Universe 2015 ได้มาในท่ีสดุ ซึง่การได้รับรางวลัชดุประจ าชาตยิอดเย่ียมในครัง้นีถื้อเป็นการ
สะท้อนให้เห็นอีกหนึ่งภาพลกัษณ์ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ท่ีมีความชดัเจนของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 
โดยรางวลัชดุประจ าชาตยิอดเย่ียมเป็นของประเทศไทยในการประกวด Miss Universe 2015 เป็น
การออกแบบโดย นายหิรัญกฤษฏ์ิ ภัทรบริบูรณ์กุล อดีตอาจารย์ประจ าภาควิชาออกแบบเคร่ือง
แตง่กาย คณะมณัฑนศลิป์  มหาวิทยาลยัศลิปากร  

 

ภาพประกอบ 51 ชดุ "ตุ๊กตุ๊ก ไทยแลนด์" คว้าชดุประจ าชาตยิอดเย่ียม  
ในเวทีการประกวด Miss Universe 2015  

ท่ีมา: https://www.nationtv.tv/main/content/378482150/ 
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ภาพประกอบ 52 ภาพแสดงการลงพืน้ท่ีสงัเกตการณ์  
บริเวณเขตพระบรมหาราชวงัรอบนอก 

ท่ีมา : ผู้วิจยั 
 

 

ภาพประกอบ 53 ภาพแสดงการลงพืน้ท่ีสงัเกตการณ์ ภายในบริเวณวดัโพธ์ิ 

ท่ีมา : ผู้วิจยั 
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ภาพประกอบ 54 ภาพแสดงการลงพืน้ท่ีสงัเกตการณ์ ประตมิากรรมยกัษ์วดัโพธ์ิ 

ท่ีมา : ผู้วิจยั  
 

 

ภาพประกอบ 55 ภาพแสดงการลงพืน้ท่ีสงัเกตการณ์ ลวดลายดอกไม้ 
บนเจดีย์กระเบือ้งเคลือบ บริเวณภายในวดัโพธ์ิ 

ท่ีมา : ผู้วิจยั 
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ภาพประกอบ 56 ภาพแสดงการลงพืน้ท่ีสงัเกตการณ์ ลวดลายดอกไม้ 
ภายในพระอโุบสถ บริเวณภายในวดัโพธ์ิ 

ท่ีมา : ผู้วิจยั 
 

 

ภาพประกอบ 57 ภาพแสดงการลงพืน้ท่ีสงัเกตการณ์ การเดนิทางไปยงัวดัอรุณฯ 

ท่ีมา : ผู้วิจยั 
 



  117 

 

ภาพประกอบ 58 ภาพแสดงการลงพืน้ท่ีสงัเกตการณ์ รูปทรงอาคารสไตล์ยโุรป 

ท่ีมา : ผู้วิจยั 
 

 

ภาพประกอบ 59 ภาพแสดงการลงพืน้ท่ีสงัเกตการณ์ รูปทรงอาคารสไตล์ยโุรป 

ท่ีมา : ผู้วิจยั 
 

2. ข้อก าหนดด้านวสัด ุและประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีระลึกในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ี
ระลึก จากการศึกษาอันดับของประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกยอดนิยมจาก (ศูนย์บันดาลไทย 
กระทรวงวฒันธรรม, 2558) จ านวนทัง้สิน้ 10 ประเภท ผู้ วิจยัได้น าเอาประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ี
ระลึกมาท าแบบสอบถามผู้บริโภคกลุ่มเปา้หมาย เพ่ือให้ได้ข้อก าหนดส าหรับประเภทผลิตภณัฑ์ท่ี
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ระลึกในการออกแบบ ผลจากการสอบถามสรุปได้ว่า ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 80) และเพศชาย (ร้อยละ 20) ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเจนวาย อาย ุ22-39 ปี (ร้อยละ 
84) ล าดบัถดัไป คือ ประชากรกลุม่เจนซี อายนุ้อยกว่า 21 ปี (ร้อยละ 8) ล าดบัถดัไป คือ ประชากร
เจนเอ็กซ์ อาย ุ40-54 ปี (ร้อยละ 6) และล าดบัสดุท้าย คือ ประชากรเบบีบ้มูเมอร์ อาย ุ55 ปีขึน้ไป 
(ร้อยละ 2) ตามล าดบั ด้านระดบัการศกึษาสงูสุด ประกอบด้วย ปริญญาตรี (ร้อยละ 70) ปริญญา
โท (ร้อยละ 28) และระดบัปริญญาเอก (ร้อยละ 2) ลักษณะการด ารงอาชีพ เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน (ร้อยละ 70) นิสิต / นกัศกึษา (ร้อยละ 14) อาชีพอิสระ (ร้อยละ 12) และสองล าดบั
สดุท้าย คือ รับราชกาล (ร้อยละ 1) และพนกังานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 1) เช่นกนั ด้านรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน ประกอบด้วย ต ่ากว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 12) ระหว่าง 15,001-30,000 บาท (ร้อยละ 
72) ระหว่าง 30,001-60,000 บาท (ร้อยละ 14) และระหว่าง 60,001-100,000 บาท (ร้อยละ 1) 
และประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีระลึกท่ีกลุ่มผู้บริโภคให้ความสนใจจ านวน 5 อนัดบั ได้แก่ ผ้าพนัคอ, 
ผ้าเช็ดหน้า (ร้อยละ 38) กระเป๋า (ร้อยละ 26) โปสการ์ด, สมดุ (ร้อยละ 18) หมวก (ร้อยละ 10) 
และเสือ้ผ้า (ร้อยละ 8) ดงันัน้จากผลการท าแบบสอบถามผู้บริโภคกลุ่มเปา้หมายเพ่ือหาประเภท
ผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก ผู้ วิจยัได้ผลสรุปด้านวสัด ุได้แก่ ผ้า มาใช้เป็นข้อก าหนดในการออกแบบ ส่วน
ประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ ได้แก่ ผ้าพนัคอ, ผ้าเช็ดหน้า 

ขัน้ตอนท่ี 3 (Development): ขัน้การออกแบบ และพฒันาผลิตภัณฑ์ โดยผู้ วิจยัได้ท า
การแบง่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 การออกแบบพฒันาตราสินค้า และบรรจภุณัฑ์ ส่วนท่ี 2  
การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ (แบบร่าง) 
จ านวน 3 รูปแบบ 

วิธีด าเนินการวิจยั ขัน้ตอนท่ี 3 (Development): 
1. ออกแบบพฒันาตราสินค้า 
2. ท าการออกแบบ และพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะ

รัตนโกสินทร์ (แบบร่าง) จ านวน 3 รูปแบบ 
3. ประเมินผล และคดัเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก (แบบร่าง) เพ่ือน าไปสู่ขัน้การคดัเลือก

เป็นผลงานต้นแบบ โดยกลุม่เปา้หมาย 
กลุม่ตวัอยา่ง ขัน้ตอนท่ี 3 (Development): 

กลุ่มประชากรและผู้ บริโภค จ านวน 50 คน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้วิธี 
ทฤษฎีความนา่จะเป็น ใช้วิธีการเลือกสุม่แบบบงัเอิญจนครบตามจ านวน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา ขัน้ตอนท่ี 3 (Development): 
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แบบสอบถามการคดัเลือกต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์ โดยผู้บริโภคกลุม่เปา้หมาย  โดยแบง่ข้อค าถามออกเป็น 2 สว่น 

สว่นท่ี 1: ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2: ผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ (แบบร่าง) จ านวน 3 รูปแบบ ได้แก่ ผ้าพนัคอลายวงั, 

ผ้าพนัคอลายวดั และผ้าพนัคอลายวิถีชีวิตชมุชน 
สรุปผลการด าเนินการวิจยั ขัน้ตอนท่ี 3 (Development): 

1. จากผลการศกึษาแนวทางการออกแบบ และพฒันาตราสินค้า (Logo) ผู้วิจยัจึงได้
ข้อก าหนด และแนวทางในการออกแบบตราสินค้า ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 60 ภาพแสดงข้อก าหนดและแนวทางการออกแบบตราสินค้า 

ท่ีมา: ผู้วิจยั, ("รอยยิม้สยาม "), ("การยิม้ และไหว้ทกัทาย,"), ("รอยยิม้,") ("รวมปา้ยไม้ตวั
อกัษรไทย "), ("ถงุกระดาษเก่า "), ("นิทรรศรัตนโกสินทร์ ") 
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จากภาพประกอบ 60 ผู้วิจยัในขัน้นีไ้ด้น าแนวความคิดในการออกแบบ โดยการใช้
เอกลกัษณ์ความเป็นไทยภายใต้แนวคิด “Land of Smile” หรือ “สยามเมืองยิม้” จากการศกึษา
ข้อมลูของ (ชินวฒัน์ ตัง้สุทธิจิต, 2551) ได้มีการให้ความหมายของค าว่า สยามเมืองยิม้ หรือ ยิม้
สยาม เป็นค าแทนความหมายท่ีใช้ในการโปรโมตต์การท่องเท่ียว ท่ีเน้นลกัษณะ “รอยยิม้” ท่ีดเูป็น
การทอดไมตรีการบริการลกูค้า ลกูทวัร์ ท่ีรับมาบริการ “ยิม้” จึงไม่ใช่จ ากดัเฉพาะคนสยามประเทศ
ไทยเท่านัน้ แตมี่ลกัษณะทัง้อษุาคเนย์ หรือทัว่โลกก็ว่าได้ “ยิม้สยาม” ในท่ีนีอ้าจจ ากดัเฉพาะคนท่ี
ยิม้ในประเทศไทยเทา่นัน้ ซึง่ถือเป็นแนวความคิดในการแสดงถือภาพลกัษณ์ท่ีดีตอ่ตวัผลิตภณัฑ์ท่ี
มีความต้องการท่ีจะสง่เสริมการทอ่งเท่ียวให้แก่ประเทศไทย นอกจากนีผู้้วิจยัยงัได้น าเอาสีไทยโทน 
ผลงานของ (ไพรโรจน์ พิทยเมธี, 2558) มาเป็นสีหลกัในการออกแบบพฒันาตราสินค้า ได้แก่ หมู่สี
น า้ตาล ซึ่งเป็นหมู่สีท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างโทนร้อน และโทนเย็น ท าให้เกิดความเป็น
กลางในคา่ของสี จงึสามารถขบัความโดดเดน่ของหมู่สีในโทนอ่ืนๆ ให้เกิดความสวยงามซึ่งกนัและ
กนัได้เป็นอย่างดี หมู่สีเหลือง หรือหมู่สีทอง ถือเป็นสีท่ีมีเอกลกัษณ์ความเป็นไทย เป็นสีศกัดิ์สิทธ์ิ 
และถือได้วา่เป็นสีท่ีมีคา่มากท่ีสดุ และสดุท้ายหมูสี่ขาว ถือเป็นสีแห่งความขาวสะอาดบริสทุธ์ิ และ
ถือเป็นสีกลางอีกหนึ่งสีท่ีก่อให้เกิดการขับความโดดเด่นของหมู่สีโทนอ่ืนๆ ให้สวยงามได้ด้วย
เช่นกัน นอกจากนีใ้นส่วนของรูปแบบตัวอักษรท่ีจะน ามาใช้ ผู้ วิจัยได้น าแรงบันดาลใจมาจาก
ตวัอกัษรแบบคดัลายมือ ตามป้าย หรือตามถุงใส่สินค้าในสมยัอดีตนัน่เอง จากขอบก าหนดแนว
ทางการออกแบบข้างต้น ผู้วิจยัได้ท าการออกแบบ และพฒันาตราสินค้าออกมาได้ในรูปแบบ และ
ลกัษณะ ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 61 ภาพการออกแบบพฒันาตราสินค้า 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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2. จากผลการศกึษา และการวิเคราะห์ การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก เพ่ือส่งเสริม
การทอ่งเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ผู้วิจยัได้ข้อก าหนด และแนวทางการออกแบบ ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 62 ภาพแสดงข้อก าหนดและแนวทางการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ 

ท่ีมา: ผู้วิจยั, ("เรือพระท่ีนัง่สพุรรณหงส์ "), (Kapook, 2563), (TTM พาเท่ียว, 2561), 
(ภาพวิว.com), (MGR Online, 2559), ("รถตุ๊กๆ,"), (S.duangchai, 2559) 



  122 

จากภาพประกอบ 62  ผู้วิจยัได้น าเอาสถานท่ีท่ีน่าสนใจ และแรงบนัดาลใจ บริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์ ท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1 (Research) และขัน้ตอนท่ี 2 (Analysis & Experiment) ซึ่ง
มีความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงซึง่กนัและกนัผา่นแมน่ า้เจ้าพระยา จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวงั, ด้านวดั 
และด้านชุมชนวิถีชีวิต โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานท่ี และแรงบนัดาลใจมาจาก สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจเชิงวฒันธรรม รวมถึงการได้รับรางวลั และมีช่ือเสียงในระดบันานาชาติมาใช้
เป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
นอกจากนีผู้้วิจยัยงัได้น าเอาสีไทยโทน ผลงานของ (ไพรโรจน์ พิทยเมธี, 2558) มาเป็นสีหลกัในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก จ านวน 3 คอลเลคชัน่  ได้แก่ คอลเลคชัน่วงั ผู้ วิจยัจะใช้หมู่สีเหลือง 
และหมู่สีทองเป็นหลกัในการออกแบบ เน่ืองจากเป็นสีท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ความเป็นไทยสูง 
เป็นสีแหล่งความศกัดิ์ และถือว่าเป็นสีท่ีมีคา่มากท่ีสดุ คอลเลคชัน่วดั ผู้วิจยัใช้หมู่สีแดง เป็นหลกั
ในการออกแบบ เน่ืองจากสีแดงถือวา่มีความส าคญัท่ีสดุในงานศลิปกรรมไทย เน่ืองจากเป็นหมู่สีท่ี
มีการใช้งานมาก และเป็นโครงสีส่วนรวม ด้วยความเช่ือกนัว่าสีแดงแทนสญัลกัษณ์ของความว่าง
เปล่า เป็นสีของบรรยากาศของสรรค์ เป็นสีแห่งความศกัดิ์สิทธ์ิ เช่นเดียวกันกับประเทศในเอเชีย
สว่นใหญ่ท่ีมกัจะใช้สีแดงเป็นหลกั ด้วยความเช่ือท่ีวา่สีแดง คือสีแห่งรุ่งอรุณ สีแห่งความเป็นมงคล 
และคอลเลคชัน่ชมุชนวิถีชีวิต ผู้วิจยัใช้หมูสี่เขียว เป็นหลกัในการออกแบบ เน่ืองจากสีเขียวถือได้ว่า
เป็นสีของธรรมชาติ และถือเป็นสีสนั หมายถึงสีฟ้า เป็นสีท่ีป้องกันภัย คนสมยัก่อน เม่ือเรียกเสีย
เขียวจะหมายความไปถึงสีฟ้า สีน า้เงินด้วย เช่น ค าว่า สุดหล้าฟ้าเขียว หมายถึง ท้องฟ้าสีคราม
นัน้เอง สีเขียวในหมู่ไทย จะมีเฉดสีท่ีรองลงมาจากหมู่สีแดง เพราะมีวสัดท่ีุให้สีเขียวหลากหลาย 
รวมถึงการเปรียบสีกับธรรมชาติ จากขอบก าหนดแนวทางการออกแบบข้างต้น ผู้ วิจัยได้ท าการ
ออกแบบ และพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ (แบบร่าง) โดยเร่ิมต้นจากการร่างแบบเพ่ือหาองค์ประกอบ
ทางกราฟิกในด้านต่างๆ ท่ีได้จากแนวทางการออกแบบ เพ่ือท าการพฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกให้
ออกมาในรูปแบบ โดยมีขัน้ตอนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ ดงันี ้

2.1 แบบร่าง โดยผู้วิจยัได้ท าการใช้ข้อก าหนดทางการออกแบบข้างต้นมาท าการ
หาองค์ประกอบทางกราฟิก ลวดลาย ให้มีความสอดคล้องกับขอบเขตและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
นา่สนใจบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพ่ือน ามาพฒันาเป็นต้นแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลึกในแตล่ะด้าน 
จ านวนทัง้สิน้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวงั, ด้านวดั และด้านชมุชนวิถีชีวิต ดงันี ้
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ภาพประกอบ 63 แบบร่างองค์ประกอบทางกราฟิก ด้านวงั  

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 

 

ภาพประกอบ 64 แบบร่างองค์ประกอบทางกราฟิก ด้านวดั  

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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ภาพประกอบ 65 แบบร่างองค์ประกอบทางกราฟิก ด้านชมุชนวิถีชีวิต  

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 

2.2 การน าแบบร่างมาท าการสร้างองค์ประกอบทางกราฟิกในด้านตา่ง ๆ จ านวน 
3 ด้าน ผา่นกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งเร่ิมต้นจากการพฒันาองค์ประกอบทางกราฟิกแบบสี
ขาว-ด า จากนัน้ท าการพฒันาโดยการให้เป็นแบบสีเดียว สู่การพัฒนาต่อในขัน้ของการไล่เฉดสี 
เพ่ือให้เกิดมิติภาพแก่องค์ประกอบนัน้ ๆ มากยิ่งขึน้ และในขัน้สดุท้ายคือการพฒันาสู่รูปแบบของ
สีสนัท่ีมีความหลากหลาย หรือเลียนแบบสีจากสถานท่ีจริงเพ่ือให้เกิดความชดัเจนในด้านมุมมอง
และเพิ่มมิติทางด้านการจดจ าระหว่างภาพองค์ประกอบกับสถานท่ีจริง เม่ือน ามาพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ โดยการสร้างและพฒันาองค์ประกอบทางด้านกราฟิกมีกระบวนการ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 66 องค์ประกอบทางกราฟิก ด้านวงั 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 

 

ภาพประกอบ 67 องค์ประกอบทางกราฟิก ด้านวงั 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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ภาพประกอบ 68 องค์ประกอบทางกราฟิก ด้านวดั 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 

 

ภาพประกอบ 69 องค์ประกอบทางกราฟิก ด้านวดั 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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ภาพประกอบ 70 องค์ประกอบทางกราฟิก ด้านวดั 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 

 

ภาพประกอบ 71 องค์ประกอบทางกราฟิก ด้านวดั 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 



  128 

 

ภาพประกอบ 72 องค์ประกอบทางกราฟิก ด้านชมุชนวิถีชีวิต 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 

 

ภาพประกอบ 73 องค์ประกอบทางกราฟิก ด้านชมุชนวิถีชีวิต 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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ภาพประกอบ 74 องค์ประกอบทางกราฟิก ด้านอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิ 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 

2.3 การน าองค์ประกอบทางกราฟิกในด้านตา่ง ๆ จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวงั, 
ด้านวดั และด้านชมุชนวิถีชีวิต มาท าการพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ และท าการจดัวางตามรูปแบบของ
ประเภทผลิตภัณฑ์ทีระลึกท่ีได้รับการคดัเลือกจากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผ้าพันคอ ผ้าเช็คหน้า 
จ านวน 3 คอลเลคชั่น โดยผู้ วิจัยได้ท าการออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ระลึก (แบบร่าง) 
จ านวน 3 รูปแบบ เพ่ือน าไปสูก่ารคดัเลือกและพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ต้นแบบในล าดบัถดัไป โดยใน
การจดัวางลวดลายผู้วิจยัได้ค านงึถึงรูปแบบการใช้งานของผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการ
ด้านประชาสมัพนัธ์ส าหรับการส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เม่ือผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก
ถกูน าไปใช้งาน โดยผู้วิจยัได้น าเอาองค์ประกอบทางกราฟิกด้านตา่งๆ มาจดัวางยงัมมุของผ้า และ
มีการปรับมมุองศาขององค์ประกอบทางกราฟิกเพ่ือให้ได้มิติมุมมองทางด้านการมองเห็นในทกุๆ
ด้าน โดยมีรูปแบบการจดัวาง ดงันี ้
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ผลงานการออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ รูปแบบท่ี 1 แบบหลากหลายสี 

 

ภาพประกอบ 75 การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ รูปแบบท่ี 1 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 

 

ภาพประกอบ 76 การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ รูปแบบท่ี 1 
คอลเลคชัน่ วงั 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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ภาพประกอบ 77 การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ รูปแบบท่ี 1 
คอลเลคชัน่ วดั 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 

 

ภาพประกอบ 78 การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ รูปแบบท่ี 1 
คอลเลคชัน่ ชมุชนวิถีชีวิต 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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ผลงานการออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ รูปแบบท่ี 2 แบบสองสี 

 

ภาพประกอบ 79 การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ รูปแบบท่ี 2 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 

 

ภาพประกอบ 80 การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ รูปแบบท่ี 2 
คอลเลคชัน่ วงั 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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ภาพประกอบ 81 การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ รูปแบบท่ี 2 
คอลเลคชัน่ วดั 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 

 

ภาพประกอบ 82 การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ รูปแบบท่ี 2 
คอลเลคชัน่ ชมุชนวิถีชีวิต 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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ผลงานการออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ รูปแบบท่ี 3 แบบไลเ่ฉดสี 

 

ภาพประกอบ 83 การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ รูปแบบท่ี 3 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 

 

ภาพประกอบ 84 การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ รูปแบบท่ี 3 
คอลเลคชัน่ วงั 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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ภาพประกอบ 85 การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ รูปแบบท่ี 3 
คอลเลคชัน่ วดั 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 

 

ภาพประกอบ 86 การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ รูปแบบท่ี 3 
คอลเลคชัน่ ชมุชนวิถีชีวิต 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 

3. ท าการประเมินผลเพ่ือคดัเลือกต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก สู่การคดัเลือกเป็น
ผลงานต้นแบบ จากผลการคัดเลือกต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะ



  136 

รัตนโกสินทร์ จ านวน 3 รูปแบบ พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เลือกรูปแบบท่ี 1 (ร้อยละ 60) 
รูปแบบท่ี 2 (ร้อยละ 16) และรูปแบบท่ี 3 (ร้อยละ 24) จึงสรุปได้กลุ่มเปา้หมายส่วนใหญ่มีความ
สนใจในลวดลายของผลิตภณัฑ์ผ้าพนัคอในรูปแบบท่ี 1 มากท่ีสดุ  

ขัน้ตอนท่ี 4 (Implement & Improvement): การน าเสนอ เผยแพร่ และข้อเสนอแนะ โดย
ผู้วิจยัได้น าเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลผลงานผ่านเทศกาลการออกแบบกรุงเทพ 2020 ณ อาคาร 
ไปรษณีย์กลาง บางรัก ประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก 
สง่เสริมการทอ่งเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 

วิธีการด าเนินงานวิจยั ขัน้ตอนท่ี 4 (Implement & Improvement): 
1. จดันิทรรศการ ท่ีสามารถถ่ายทอดกระบวนการ แนวคิดในการออกแบบด้วยการ

น าเสนอผ่านนิทรรศการงานเทศการออกแบบกรุงเทพ 2020 ณ ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
อาคาร ไปรษณีย์กลาง บางรัก ระหวา่งวนัท่ี 1-9 กมุภาพนัธ์ 2563 

2. ประเมินความพึงพอใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกส่งเสริมการท่องเท่ียว
รอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยนกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้าร่วมนิทรรศการดงักล่าว 

3. สรุุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการวิจยัเสนอต่อประธาน และคณะกรรมการ 
หลกัสตูรนวตักรรมการออกแบบ วิทยาลยัอสุาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

กลุม่ตวัอยา่ง ขัน้ตอนท่ี 4 (Implement & Improvement): 
กลุ่มตวัอย่างประชากรและผู้บริโภค จ านวน 100 คน ใช้วิธีการเลือกตวัอย่างโดยไม่

ใช้วิธี ทฤษฎีความนา่จะเป็น ใช้วิธีการเลือกสุม่แบบบงัเอิญจนครบตามจ านวน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา ขัน้ตอนท่ี 4 (Implement & Improvement): 

แบบประเมินความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ โดยผู้วิจยัได้ออกแบบแบบสอบถามเป็น 2 สว่น ได้แก่ 

สว่นท่ี 1: ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2: ความพงึพอใจในผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ 3 คอลเลคชัน่ จ านวน 3 ชิน้ 

ใช้แบบมาตราส่วนประเมินค่าใช้ตามวิธีของ Likert  ซึ่งมีค าตอบ 5 ตวัเลือก และ
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ ดงันี ้

ระดบัการประเมิน                                        ระดบัคะแนน 
พงึพอใจมากท่ีสดุ                                        5 คะแนน 
พงึพอใจมาก                                               4 คะแนน 
พงึพอใจปานกลาง                                       3 คะแนน 
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พงึพอใจน้อย                                               2 คะแนน 
พงึพอใจน้อยท่ีสดุ                                        1 คะแนน 

ทัง้นีไ้ด้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดงันี ้
คา่เฉล่ีย                                                       ระดบัคะแนน 
4.50 – 5.00                                                 พงึพอใจมากท่ีสดุ 
3.50 – 4.49                                                 พงึพอใจมาก         
2.50 – 3.49                                                 พงึพอใจปานกลาง    
1.50 – 2.49                                                 พงึพอใจน้อย     
1.00 – 1.49                                                 พงึพอใจน้อยท่ีสดุ               
 

 

 

ภาพประกอบ 87 บรรยากาศการจดันิทรรศการงานเทศการออกแบบกรุงเทพ 2020 
 ณ ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคาร ไปรษณีย์กลาง บางรัก  

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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ผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ท่ีระลึกส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ โดยกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป จ านวน 100 คน ผู้วิจยัได้ท าแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริโภค ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ จ านวน 3 คอล-
เลคชัน่ โดยได้สอบถามแบง่เป็น 3 ตอน ดงันี ้

 
 ตาราง 4 ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง                              จ านวน (คน)     ร้อยละ (100) 

เพศ 
 
อาย ุ
 
 
 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
 
 
 
อาชีพ 
 
 
 
 
 
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
 

ชาย 
หญิง 
น้อยกวา่ 21 ปี 
22-39 ปี 
40-54 ปี 
55 ปีขึน้ไป 
มธัยมศกึษา หรือเทียบเทา่ 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
รับราชการ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
พนกังานบริษัทเอกชน 
อาชีพอิสระ 
นิสิต / นกัศกึษา 
อ่ืนๆ 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 
15,001-30,000 บาท 
30,001-60,000 บาท 
60,001-100,000 บาท 
มากกวา่ 100,000 บาท 

21 
79 
4 
74 
3 
19 
3 
69 
26 
2 
15 
5 
52 
14 
9 
5 
13 
45 
34 
7 
1 

21 
79 
4 
74 
3 
19 
3 
69 
26 
2 
15 
5 
52 
14 
9 
5 
13 
45 
34 
7 
1 
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การศึกษาวิจยัในครัง้นีไ้ด้ท าการเก็บข้อมลูผู้บริโภค (ตาราง 4) ซึ่งมีลกัษณะทัว่ไป ดงันี ้
ผู้บริโภค มีทัง้เพศชาย (ร้อยละ 21) และเพศหญิง (ร้อยละ 79) โดยสว่นใหญ่เป็นประชากรกลุ่มเจน
วาย อายุ 22-39 ปี (ร้อยละ 74) ล าดับถัดไปคือประชากรเบบีบู้มเมอร์ อายุ 55 ปีขึ ้น้ไป  
(ร้อยละ 19) และสองล าดบัสุดท้าย คือ ประชากรเจนซี อายุน้อยกว่า 21 ปี (ร้อยละ 4) และ
ประชากรเจนเอ็กซ์ อายุ 40-54 ปี (ร้อยละ 3) ตามล าดับ ระดับการศึกษาสูงสุด ประกอบด้วย 
ปริญญาตรี (ร้อยละ 69) ปริญญาโท (ร้อย 26) มธัยมศึกษา หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 3) และ
ปริญญาเอก (ร้อยละ 1) ลกัษณะการด ารงอาชีพ เป็นพนังงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 52) รับ
ราชการ (ร้อยละ 15) อาชีพอิสระ (ร้อยละ 14) นิสิต / นกัศกึษา (ร้อยละ 9) พนงังานรัฐวิสาหกิจ 
(ร้อยละ 5) และด ารงอาชีพอ่ืนๆ (ร้อยละ 5) ได้แก่ รับจ้าง ข้าราชการบ านาญ พนกังานธนาคาร
เกษียณอาย ุด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ประกอบด้วย 5 ระดบั คือ ต ่ากว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 15) 
ระหว่าง 15,001-30,000 บาท (ร้อยละ 45) ระหว่าง 30,001-60,000 บาท (ร้อยละ 34) ระหว่าง 
60,001-100,000 บาท (ร้อยละ 7) และมากกวา่ 100,000 บาท (ร้อยละ 1) 

 
ตาราง 5 คา่เฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ ผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ 
 

เกณฑ์การประเมิน                                                  ระดับความพงึพอใจ 
                                                                      ค่าเฉล่ีย   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ด้านความสวยงามและการใช้สอย   
รูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึมีความสวยงาม 
แนวคดิการออกแบบมีความนา่สนใจ 
สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั 
วสัดเุหมาะสมกบัการใช้งาน 

4.51 
4.39 
4.4 
4.36 

0.627 
0.723 
0.681 
0.659 

ด้านสัญญะของความหมายกับลวดลาย   
ลวดลายมีความสอดคล้องกนักบัแนวคดิการออกแบบ 
รูปแบบลวดลายสามารถส่ือถึงสถานท่ีทอ่งเท่ียวได้ 
รูปแบบลวดลายสามารถส่ือถึงแนวคดิเก่ียวกบัวงั 
รูปแบบลวดลายสามารถส่ือถึงแนวคดิเก่ียวกบัวดั 
รูปแบบลวดลายสามารถส่ือถึงแนวคดิเก่ียวกบัชมุชนวิถีชีวิต 
                              รวม  

4.47 
4.51 
4.31 
4.47 
4.17 
4.39 

0.610 
0.674 
0.734 
0.688 
0.829 
0.065 
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จากตาราง 5 การประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ่ผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก สามารถแบง่ส่วนการ
ประเมิน ความพงึพอใจออกได้เป็นทัง้หมด 2 สว่น ได้แก่ การประเมินด้านความสวยงามและการใช้
สอย และการประเมินด้านสญัญะของความหมายกบัลวดลาย 

การประเมินด้านความสวยงามและการใช้สอย แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกมีความสวยงาม ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.51 
แนวคิดการออกแบบมีความน่าสนใจ ในระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ีย 4.39 การประเมินด้านการใช้
สอยของผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ในระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ีย 4.4 
และวสัดเุหมาะสมกบัการใช้งาน ในระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ีย 4.36 

การประเมินด้านสญัญะของความหมายกบัลวดลาย แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีความพงึพอใจตอ่ลวดลายของผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึสง่เสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดย
ลวดลายมีความสอดคล้องกันกับแนวความคิดการออกแบบ ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.47 
รูปแบบลวดลายสามารถส่ือถึงสถานท่ีท่องเท่ียวได้ ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.51 รูปแบบ
ลวดลายสามารถส่ือถึงแนวความคิดเก่ียวกับวงัได้ ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.31 รูปแบบ
ลวดลายสามารถส่ือถึงแนวความคดิเก่ียวกบัวดัได้ ในระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ีย 4.47 และรูปแบบ
ลวดลายสามารถส่ือถึงแนวความคิดเก่ียวกบัชมุชนวิถีชีวิตได้ ในระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ีย 4.17 
 
ตาราง 6 ค าถามเพิ่มเตมิ 
 

ค าถามเพิ่มเตมิ                                                   จ านวน (คน)     ร้อยละ (100) 
ด้านการต่อยอดผลิตภัณฑ์    
ลวดลายของผลิตภณัฑ์สามารถน ามา 
ใช้ตอ่ยอดให้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ 
ประเภทอ่ืน ๆ ได้ 
ผลิตภณัฑ์มีความนา่สนใจใน 
การตอ่ยอดเชิงพาณิชย์หรือไม่ 
ระดบัราคาท่ีเหมาะสมควร 
อยูท่ี่เทา่ใด 
 

เห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วย 
 
นา่สนใจ 
ไมน่า่สนใจ 
500 -1,000 บาท 
1,000 - 3,000 บาท 
3,000 บาท ขึน้ไป 

99 
1 
 
96 
4 
72 
26 
2 

99 
1 
 
96 
4 
72 
26 
2 
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จากตาราง 6 แสดงผลด้านการตอ่ยอดผลิตภณัฑ์ โดยจากแบบสอบถามพบว่า ลวดลาย
ของผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกสามารถน ามาใช้ในการต่อยอกให้กับผลิตภณัฑ์ประเภทอ่ืนๆได้ โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วย (ร้อยละ 99) โดยผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกมีความน่าสนใจ ในการต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ (ร้อยละ 96) ในส่วนของระดบัราคาท่ีเหมาะสม พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยกบัการ
ตัง้ระดบัราคาในช่วง 500-1,000 บาท (ร้อยละ 72) รองลงมาคือ 1,000-3,000 บาท (ร้อยละ 26) 
และ 3,000 ขึน้ไป (ร้อยละ 2) ตามล าดบั 

 
ตาราง 7 ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการน าไปปรับใช้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึประเภทอ่ืน ๆ ในอนาคตเพ่ือเพิ่มความหลากหลาย 
- เวลาสกรีนลงผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ อยากให้สกรีนชดั ๆ คม ๆ เพราะลวดลายท่ีท าสวยมาก 
- ท าลวดลายออกมาได้สวยมากคะ่ และเข้าถึงง่ายด้วยสีสนัท่ีทนัสมยั นา่รักมากคะ่ 
- อยากให้ผู้ วิจยัลองต่อยอดผลิตภัณฑ์ในแนวทางท่ีหลากหลายมากขึน้ เช่น การท าบรรจุภัณฑ์ 
เคร่ืองประดบั หรือของตกแตง่บ้าน 
- สวยมากคะ่ อยากให้ท าออกมาหลาย ๆ สี หลาย ๆ ผลิตภณัฑ์ เชน่ แก้วน า้ กระเป๋าผ้า 
- ลวดลายสวยงาม บง่บอกถึงความเป็นไทย อยากให้ผลิตภณัฑ์มีราคาท่ีไมแ่พงมาก เพ่ือทกุคน 
จะได้เข้าถึงได้ จะได้เป็นการโปรโมทความเป็นไทยให้คนในท้องถ่ินภมูิใจตา่งชาติ ซือ้เป็นของฝาก 
- อยากให้ออกแบบเป็นผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ  โดยน ามารวมกบัวสัดท่ีุแสดงถึงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
- เป็นแนวคดิสร้างสรรค์ของเดก็รุ่นใหมท่ี่ตีความได้ถกูต้อง 
- ควรมีผลิตภณัฑ์ท่ีย้อมด้วยสีธรรมชาตเิพราะชาวยโุรปต้องการโทนสีแบบนัน้ 
- ลวดลายสวยงามและทนัสมยัมีความคดิสร้างสรรค์ท่ีดี 
- ชอบการเปล่ียนของท่ีจบัต้องยาก ให้กลายเป็นสิ่งท่ีคนสมยัใหม่เข้าใจ คงไว้ซึ่งอตัลกัษณ์ท่ีดีงาม 
และสร้างความภมูิใจในความเป็นไทย 
- แนวคดิมีความนา่สนใจท่ีเน้นสง่เสริม และสนบัสนนุความเป็นไทย 

 
จากผลการด าเนินงานวิจยัข้างต้นผู้วิจยัสามารถสรุปข้อมลูท่ีได้จากการศกึษา ออกแบบ 

และพฒันาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ต้นไว้ในการศกึษาผลงานวิจยั โดยผลสรุปการ
ด าเนินงานวิจยั การอภิปรายผล และการรวบรวมข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จะอยูใ่นบทท่ี 5 ล าดบัถดัไป  
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บทที่ 5  
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยเร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ ถือเป็นงานวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑ์ โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือท าการศึกษาข้อมูล
เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เชิงวฒันธรรม บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพ่ือออกแบบ
พฒันาตราสินค้าและผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึ และเพ่ือประเมินความพงึพอใจในผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ 

วิธีการศึกษา ผู้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูลภาคเอกสาร ด้านประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และ
สอบถามผู้ เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ เก่ียวข้อง รวมไปถึงการลงพืน้ท่ีสงัเกตการณ์จากแหล่งท่องเท่ียว
รอบเกาะรัตนโกสินทร์ จากนัน้น าข้อมลูท่ีได้มาท าการศึกษาและวิเคราะห์ โดยผลการวิจยัได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 อัตลักษณ์ท่ีเก่ียวกับเกาะรัตนโกสินทร์ 3 ด้าน ได้แก่ วัง วัด และ
ชุมชนวิถีชีวิต ท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันผ่านแม่น า้เจ้าพระยา เร่ืองราวประวัติศาสตร์ มา
วิเคราะห์หาอตัลกัษณ์ โดยเช่ือมโยงแนวความคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ส่วนท่ี 2 การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเร่ิมต้นจากการพัฒนาองค์ประกอบทางกราฟิก สู่การออกแบบลวดลาย
ผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก จ านวน 3 คอลเลคชั่น ท่ีผลิตจากผ้า ได้แก่ ผ้าพันคอลวดลายวัง ผ้าพันคอ
ลวดลายวดั และผ้าพนัคอลวดลายวิถีชีวิตชมุชน  

งานวิจัยชิน้นี ถื้อได้ว่า เป็นการน าเอาการออกแบบเรขศิลป์มาใช้ในการออกแบบ
ภาพลักษณ์เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณค่าให้กับแหล่งท่องเท่ียว และเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ตาม
แนวคดิทฤษฎีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึง่เป็นอีกหนึง่ชอ่งทางในการกระตุ้นอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในประเทศไทยให้แพร่หลายมากย่ิงขึน้ 

 
สรุป 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาข้อมูล ผู้ วิจัย
สามารถสรุปได้ ดงันี ้

1. องค์ความรู้ตา่ง ๆ ท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูศกึษา วิเคราะห์ และสมัภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญ ผู้วิจยัได้ข้อสรุป ดงันี ้

1.1 องค์ความรู้ความสมัพนัธ์ทางประวตัิศาสตร์ความเป็นมา ผู้วิจยัพบว่า การ
เกิดขึน้ของเกาะรัตนโกสินทร์มาจากการท่ีพระมหากษัตริย์ทรงมีพระประสงค์ท่ีจะต้องการย้ายถ่ิน
ฐานท่ีตัง้เพ่ือให้ได้ท าเลในการสร้างเมืองขึน้มาใหมใ่ห้ดีท่ีสดุ ทัง้ในทางการรับมือกบัข้าศกึ และการ
ขยายอาณาเขต นอกจากนีย้งัมีการน าเอาความเจริญรุ่งเรืองในสมยักรุงศรีอยธุยามาเป็นต้นแบบ
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ในการสร้างเมืองซึง่ถือเป็นอีกหนึง่ยคุท่ีคอ่นข้างจะมีความรุ่งเรืองในด้านตา่ง ๆ พระมหากษัตริย์จึง
ทรงเล็งเห็นวา่กรุงศรีอยธุยาสามารถท่ีจะกลบัมารุ่งเรืองได้อีกครัง้ในสมยัรัตนโกสินทร์ ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ต่างๆ เชิงมนุษย์วิทยา ท่ีเกิดขึน้จากการริเร่ิมของพระมหากษัตริย์ 
และถูกส่งต่อความสมัพนัธ์อ่ืน ๆ ตามล าดบั ดงันัน้บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์จึงถือเป็นพืน้ท่ี
มรดกทางประวตัิศาสตร์มีวฒันธรรมอนัทรงคณุค่า และมีความส าคญัอย่างมากแก่ประเทศไทย 
การก่อตัง้กรุงรัตนโกสินทร์จะสะท้อนถึงการตัง้ถ่ินฐาน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่มาตัง้แต่สมัย
โบราณก่อเกิดเป็นวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 

1.2 องค์ความรู้ในความสนใจด้านการท่องเท่ียวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ผู้วิจยั
พบวา่ นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาทอ่งเท่ียวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีให้
ความสนใจไปในทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในด้านของวัง และวัดส าคญัในบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเล่ือมใส ศรัทธา ด้านทิวทัศน์ทางธรรมชาติเลียบแม่น า้
เจ้าพระยา สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตภาพรวมของเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีมีความเช่ือมโยงกัน ผ่าน วดั, 
บ้านเรือน และชมุชน  

1.3 องค์ความรู้ด้านอตัลกัษณ์ โดยจากการท่ีผู้วิจยัได้สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้าน
การออกแบบอตัลกัษณ์ความเป็นไทยและการออกแบบผลิตภัณฑ์ (อาวิน อินทรังษี) ได้ให้นิยาม
ของค าว่า อตัลกัษณ์ ไว้ว่า “อตัลกัษณ์ คือ สิ่งท่ีอยู่รอบตวั และควรเลือกสิ่งท่ีโดดเดน่ เพราะความ
แตกต่างจะสร้างความจดจ าให้แก่ผู้พบเห็นได้ดีมากกว่า หรือหากเป็นสิ่งท่ีไม่โดดเด่น ก็ควรเป็น
สถานท่ีท่ีมีเร่ืองราว มีคณุค่าท่ีมีความน่าสนใจ” ทัง้นีใ้นการก าหนดขอบเขต และคดัเลือกสถานท่ี
ในการออกแบบผู้วิจยัได้ใช้หลกัเกณฑ์ในการอ้างอิงค าตอบจากผู้ เช่ียวชาญในด้านอตัลกัษณ์ท่ีจะ
น ามาใช้ในการออกแบบด้วยการน าความโดดเด่นท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ความมีช่ือเสียง 
หรือการได้รับรางวลัในระดบันานาชาติของสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้ๆ มาใช้เป็นแรงบนัดาลใจในการ
ออกแบบพฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวงั ด้านวดั และด้านชมุชนวิถีชีวิต 
โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานท่ี และแรงบันดาลใจมาจาก สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจเชิง
วฒันธรรม รวมถึงการได้รับรางวลั และมีช่ือเสียงในระดบันานาชาติมาใช้เป็นแรงบนัดาลใจในการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ  

2. ด้านการออกแบบพฒันาตราสินค้า และการออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลึกโดย 
ผู้วิจยัได้ข้อสรุป ดงันี ้

2.1 ด้านการออกแบบ และพฒันาตราสินค้า ขัน้นีผู้้วิจยัได้น าแนวความคิดในการ
ออกแบบ โดยการใช้เอกลกัษณ์ความเป็นไทยภายใต้แนวคิด “Land of Smile” หรือ “สยามเมือง
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ยิม้” จากการศึกษาข้อมูลของ (ชินวฒัน์ ตัง้สุทธิจิต, 2551) ค าว่า สยามเมืองยิม้ หรือ ยิม้สยาม 
เป็นค าแทนความหมายท่ีใช้ในการโปรโมตการท่องเท่ียว ท่ีเน้นลกัษณะ “รอยยิม้” ท่ีดเูป็นการทอด
ไมตรีการบริการลกูค้า ลกูทวัร์ ท่ีรับมาบริการ ซึ่งถือเป็นแนวความคิดในการแสดงถือภาพลกัษณ์ท่ี
ดีตอ่ตวัผลิตภณัฑ์ท่ีมีความต้องการท่ีจะสง่เสริมการท่องเท่ียวให้แก่ประเทศไทย 

2.2 ด้านการออกแบบ และพฒันาผลิตภณัฑ์ จากการส ารวจผู้วิจยัได้สรุปรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ เพ่ือสูข่ัน้ตอนการพฒันาผลิตภณัฑ์ต้นแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลึกส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์ สามารถอธิบายได้ ดงันี ้

จากผลส ารวจแบบสอบถามผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เก่ียวกับประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก เพ่ือให้ได้ข้อก าหนดส าหรับประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกในการออกแบบ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกใน 5 อันดบัแรก ได้แก่ ผ้าพันคอ 
ผ้าเช็ดหน้า (ร้อยละ 38) กระเป๋า (ร้อยละ 26) โปสการ์ด  สมุด (ร้อยละ 18) หมวก (ร้อยละ 10) 
และเสือ้ผ้า (ร้อยละ 8) ดงันัน้จากผลการท าแบบสอบถามผู้บริโภคกลุ่มเปา้หมายเพ่ือหาประเภท
ผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก ผู้ วิจยัได้ผลสรุปด้านวสัด ุได้แก่ ผ้า มาใช้เป็นข้อก าหนดในการออกแบบ ส่วน
ประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ ได้แก่ ผ้าพนัคอ ผ้าเช็ดหน้า 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบผู้ วิจัยได้ท าการการออกแบบและพัฒนา
ลวดลายผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก จ านวน 3 คอลเลคชั่น ท่ีผลิตจากผ้า ได้แก่ ผ้าพันคอลวดลายวัง 
ผ้าพนัคอลวดลายวดั และผ้าพนัคอลวดลายวิถีชีวิตชมุชน โดยใช้แรงบนัดาลใจจาก 3 ด้าน คือ วงั 
วดั และวิถีชีวิตชมุชน ท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนัผ่านทางแม่น า้เจ้าพระยา ท่ีได้จากการศกึษา
องค์ความรู้ในข้างต้น และการศกึษาด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ จ านวน 3 รูปแบบ 

2.3 ผลการคดัเลือกผลิตภณัฑ์ต้นแบบจากพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก ส่งเสริมการ
ทอ่งเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ จ านวน 3 รูปแบบ พบว่า กลุ่มเปา้หมายส่วนใหญ่เลือกผลิตภณัฑ์
รูปแบบท่ี 1 (ร้อยละ 60) รูปแบบท่ี 2 (ร้อยละ 16) และรูปแบบท่ี 3 (ร้อยละ 24) จึงสรุปได้
กลุม่เปา้หมายสว่นใหญ่มีความสนใจในลวดลายของผลิตภณัฑ์ผ้าพนัคอในรูปแบบท่ี 1 มากท่ีสดุ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การ
ประเมินด้านความสวยงามและการใช้สอย มีความพึงพอใจต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกมีความ
สวยงาม ในระดบัดีมาก แนวคิดการออกแบบมีความน่าสนใจ ในระดบัดีมาก ด้านการใช้สอยของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ในระดบัดีมาก และวสัดเุหมาะสมกับการ
ใช้งาน ในระดับดีมาก ด้านสัญญะของความหมายกับลวดลาย แสดงให้เห็นว่าผู้ ตอบ
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แบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอ่ลวดลายของผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ โดยลวดลายมีความสอดคล้องกันกับแนวความคิดการออกแบบ ในระดับดีมาก 
รูปแบบลวดลายสามารถส่ือถึงสถานท่ีท่องเท่ียวได้ ในระดบัดีมาก รูปแบบลวดลายสามารถส่ือถึง
แนวความคดิเก่ียวกบัวงัได้ ในระดบัดีมาก รูปแบบลวดลายสามารถส่ือถึงแนวความคิดเก่ียวกบัวดั
ได้ ในระดบัดีมาก และรูปแบบลวดลายสามารถส่ือถึงแนวความคิดเก่ียวกับชุมชนวิถีชีวิตได้ ใน
ระดบัดี ด้านการต่อยอดผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วย และมีความน่าสนใจ 
ในการตอ่ยอดเชิงพาณิชย์ ในส่วนของระดบัราคาท่ีเหมาะสม พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยกบัการตัง้
ระดบัราคาในชว่ง 500-1,000 บาท 

โดยผลการต่อยอดผลิตภัณฑ์หลังจากท่ีได้รับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจาก
ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันในส่วนของการน าลวดลาย หรือการน า
องค์ประกอบทางกราฟิกด้านตา่งๆ ไปท าการออกแบบพฒันา สร้างสรรค์ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีระลึกใน
รูปแบบประเภทอ่ืนๆ เพิ่มเตมิ 

 
อภปิรายผล 

งานผู้ วิจัยเร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ สามารถอภิปรายผลองค์ความรู้ทางการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ได้เป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 1 ส่วนของอัตลักษณ์เก่ียวกับเกาะรัตนโกสินทร์ 3 ด้าน คือ วัง วัด และชุมชนวิถีชีวิต ท่ีมี
ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนัผา่นแมน่ า้เจ้าพระยา และส่วนของการน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการศกึษา
มาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ สามารถอธิบายได้ดงันี ้

ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา และเร่ืองราว จากการศึกษาข้อมูลภาคเอกสาร และ
วรรณกรรมเบือ้งต้นของ (แสงโสม เกษมศรี และ วิมล พงค์พิพัฒน์, 2523) เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อ 
ก าหนดตัง้ต้นในการตัง้ค าถามส าหรับการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านต่างๆ ซึ่งน ามาสู่การค้นพบ
ความสอดคล้องกนัของข้อมลูท่ีได้จากการศึกษา และการสมัภาษณ์ เพ่ือสร้างข้อก าหนดทางด้าน
สถานท่ี และแรงบนัดาลใจท่ีจะน ามาใช้ในการออกแบบเบือ้งต้น นอกจากนีย้งัมีการศึกษาด้าน
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นผลงานของ (วรัญญู แก้วกันยา และ 
ดร. จิรัสย์ ศิรศิริรัศม์, 2560) และพฤติกรรมในการซือ้สินค้า และบริการของกลุ่มนกัท่องเท่ียว 
ผลงานวิจัยของ (บริษัท ดิ อินเตอร์แอคทีฟ รีเสิร์ช จ ากัด, 2553) มาใช้เป็นข้อก าหนดในการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ สง่เสริมการทอ่งเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
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ด้านการออกแบบผู้วิจยัได้น าแนวคิดของ (อรัญ วานิชกร, 2557) มาประยกุต์ในเป็นองค์
ความรู้โดยรวมในด้านการออกแบบ อีกทัง้ในด้านของการสร้างสรรค์ พฒันาตราสินค้า ผู้ วิจยัได้
ศกึษาผลงานวิจยัของ (อาวิน อินทรังษี, 2559) และได้น าแนวความคิดทางด้านสีไทยโทนผลงาน
ของ (ไพรโรจน์ พิทยเมธี, 2558) มาใช้ในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์อีกด้วย 

จากข้อเสนอแนะข้างต้น ตาราง 7 ผู้ บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ มีความเห็น
ตรงกันในส่วนของการน าลวดลาย หรือการน าองค์ประกอบทางกราฟิกด้านต่างๆ ไปท าการ
ออกแบบพฒันา สร้างสรรค์ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึในรูปแบบประเภทอ่ืนๆ เพิ่มเติม โดยผู้วิจยัได้ท า
การน าแนวความคิดบางส่วนท่ีได้รับจากข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้ บริโภคมาท าการต่อยอด
ผลิตภณัฑ์ ดงันี ้
 
การพัฒนาต่อยอดจากข้อเสนอแนะ 

การต่อยอดทางด้านบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ส าหรับใส่ผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก ส่งเสริมการ
ทอ่งเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพ่ือง่ายตอ่การขนย้ายและจดัจ าหนา่ย 

 

ภาพประกอบ 88 แบบพฒันาบรรจภุณัฑ์ ส าหรับบรรจผุลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 



  147 

 

ภาพประกอบ 89 ตวัอยา่งบรรจภุณัฑ์ ขณะบรรจผุลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 
นอกจากนี ้ผู้ วิจัยได้น าข้อเสนอแนะในประเด็นของการน าเอาลวดลายมาต่อยอดเป็น

ผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืน ๆ โดยก่อนหน้านีผู้้ วิจัยได้น าเอาลวดลายมาท าการออกแบบพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ท่ีระลึกส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ จ านวน 3 คอลเลคชัน่ มาออกแบบ
พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึในประเภท หมวก และกระเป๋าผ้า นอกจากนัน้ผู้วิจยัยงัได้น าเอาลวดลาย
มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกต้นแบบประเภท โปสการ์ด โดยได้ท าการเผยแพร่และแจกจ่าย 
ให้แก่ผู้ ร่วมชมผลงานการออกแบบ ผลิตภณัฑ์ท่ีระลึกส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
ผ่านงานเทศการออกแบบกรุงเทพ 2020 ณ ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคาร ไปรษณีย์กลาง 
บางรัก ระหวา่งวนัท่ี 1-9 กมุภาพนัธ์ 2563 ซึง่ได้รับผลตอบรับเป็นอยา่งดี 
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ภาพประกอบ 90 ผลงานการออกแบบพฒันาตอ่ยอดผลิตภณัฑ์ 
ประเภทหมวกและกระเป๋าผ้า 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 

 

ภาพประกอบ 91 ผลงานการออกแบบพฒันาตอ่ยอดผลิตภณัฑ์ประเภทโปสการ์ด 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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ภาพประกอบ 92 ผลงานการออกแบบพฒันาตอ่ยอดผลิตภณัฑ์ประเภทโปสการ์ด 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 
และเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งเป็นเชือ้โรคท่ีสามารถ

แพร่กระจายทางอากาศ (Airborne) โดยเกิดจากการแพร่กระจายของสารคดัหลัง่ท่ีออกมาจากทาง
ปากจากผู้ ป่วย เม่ือเกิดอาการจามหรือไอมีเสมะ ท่ีก่อให้เกิดละอองในอากาศ วิธีการปอ้งกนัจาก
การติดเชือ้จากผู้ ท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ก็คือการป้องการด้วยการใส่หน้ากากอนามยั ซึ่งในปัจจุบนั
หน้ากากท่ีสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้โรคได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ก าลังเกิด
ปัญหาขาดแคลนอย่างหนกัและท าให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องประสบกับปัญหาเหล่านี ้และ
เพ่ือเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามยัซึง่ถือเป็นอปุกรณ์ทางการแพทย์ จึงท าให้เกิด
การรณรงค์กันหนัมาใช้หน้ากากผ้าแทน เน่ืองจากหน้ากากผ้าก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันได้
เช่นกนั และยงัสามารถลดขยะท่ีถือเป็นแหล่งเชือ้โรคได้อีกด้วยเน่ืองจากสามารถท าการซกัล้างได้ 
ผู้ วิจัยจึงเห็นมีความคิดในการน าลวดลายของคอลเลคชั่นวัดมาท าการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
ประเภท หน้ากากผ้าอนามยั จ านวน 3 รูปแบบ ดงันี ้



  150 

 

ภาพประกอบ 93 ผลงานการออกแบบพฒันาตอ่ยอดผลิตภณัฑ์ คอลเลคชัน่ วดั 
ประเภทหน้ากากผ้าอนามยั รูปแบบท่ี 1 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 

 

ภาพประกอบ 94 ผลงานการออกแบบพฒันาตอ่ยอดผลิตภณัฑ์ คอลเลคชัน่ วดั 
ประเภทหน้ากากผ้าอนามยั รูปแบบท่ี 2 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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ภาพประกอบ 95 ผลงานการออกแบบพฒันาตอ่ยอดผลิตภณัฑ์ คอลเลคชัน่ วดั 
ประเภทหน้ากากผ้าอนามยั รูปแบบท่ี 3 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศกึษาเร่ืองราวคณุคา่เชิงลกึโดยสอดคล้องกบัผลงานสร้างสรรค์ต้นแบบ และ

ขยายขอบเขตการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายขึน้ต่อไป  เช่น การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึท่ีแสดงถึงความงามของชมุชนริมแมน่ า้เจ้าพระยา หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ี
ระลกึท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ และความงามของวดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นต้น 

2. ควรมีการศกึษาตอ่ยอดผลิตภณัฑ์ โดยมีการท างานร่วมกนักบัชมุชนท่ีอยู่บริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์เพิ่มเติมมากยิ่งขึน้ เพ่ือเป็นการน าเสนออตัลักษณ์ต่างๆ ท่ีมีให้มีความโดดเด่นมาก
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อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวในประเทศไทย 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  164 

แบบสัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญด้านมรดกทางวัฒนธรรม, 
ด้านชุมชน และด้านการออกแบบ 

แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการท าปริญญานิพนธ์ เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑ์

ที่ระลึก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์  ผู้วิจยัใคร่ขอผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้ให้การตอบค าถามด้วย ข้อมูลท่ีเป็นความจริง เน่ืองจากข้อมลูท่ีได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์  
หวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยชิน้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ทัง้ในด้าน การท่องเท่ียว และ
เศรษฐกิจตอ่ไป ทัง้นีผู้้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ มา ณ โอกาสนี ้
 

ประเดน็ค าถามเพื่อสร้างข้อก าหนดในการออกแบบ 
1. ท่านคิดว่า สถานท่ีใดบ้างบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีมีความน่าสนใจในเชิงการ

ทอ่งเท่ียวทางด้านประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และชมุชน 
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ทา่นคดิวา่ ถ้าหากในอนาคตจะมีผลิตภณัฑ์ท่ีระลึกเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ ควรจะน าเอาแรงบนัดาลใจอะไรมาเป็นอตัลกัษณ์ในการออกแบบ 
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….. 

3. ทา่นคดิวา่ ถ้าหากในอนาคตจะมีผลิตภณัฑ์ท่ีระลึกเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ ควรเป็นสินค้าประเภทใดท่ีง่ายตอ่การประชาสมัพนัธ์ด้านการทอ่งเท่ียว 
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบสอบถาม  
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับความสนใจในประเภทผลิตภัณฑ์ที่ระลึก 

 
แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการท าปริญญานิพนธ์ เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑ์

ที่ระลึก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ของ นางสาวธนิกา  จัน่งิว้ นิสิต
ระดบัปริญญาโท สาขานวตักรรมการออกแบบ วิทยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ จัดท าขึน้เพ่ือประเมินความสนใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกของกลุ่มผู้บริโภคเพ่ือ
น าไปใช้เป็นข้อก าหนดในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง: โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกับตวัท่าน โดยการเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  และขอ
ความกรุณาเลือกตอบตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ 

   ชาย                                        หญิง 
2. อายุ 

   น้อยกวา่ 21 ปี                         22-39 ปี 
   40-54 ปี                                 55 ปีขึน้ไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
   ประถมศกึษา                          มธัยมศกึษา หรือเทียบเทา่ 
   ปริญญาตรี                             ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก                          

4. อาชีพ 
   รับราชการ                              พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
   พนงังานบริษัทเอกชน              อาชีพอิสระ 
   นิสิต / นกัศกึษา                      อ่ืน ๆ .............................  
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5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
   ต ่ากวา่ 15,000 บาท               15,001-30,000 บาท 
   30,001-60,000 บาท              60,001-100,000 บาท 
   มากกวา่ 100,000 บาท 
 

ตอนท่ี 2 ข้อมลูการส ารวจความสนใจในประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ 
ค าชีแ้จง: โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  และขอความกรุณาเลือกตอบตามความเป็นจริง 

 
ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ระลึก (โปรดเลือกเพียง 1 ประเภทเทา่นัน้) 

   หมวก                                     กระเป๋า 
   ผ้าพนัคอ, ผ้าเช็ดหน้า              เสือ้ผ้า 
   โปสการ์ด, สมดุ                       แก้วน า้ 
   ของตกแตง่บ้าน                       เคร่ืองประดบั 
   ตุ๊กตา                                     ของเลน่ 
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แบบสอบถาม  
การคัดเลือกต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึก 

 
แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการท าปริญญานิพนธ์ เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑ์

ที่ระลึก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ของ นางสาวธนิกา  จัน่งิว้ นิสิต
ระดบัปริญญาโท สาขานวตักรรมการออกแบบ วิทยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ จัดท าขึน้เพ่ือคดัเลือกต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ สูข่ัน้ตอนการผลิต 

 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง: โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกับตวัท่าน โดยการเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  และขอ
ความกรุณาเลือกตอบตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ 

   ชาย                                        หญิง 
2. อายุ 

   น้อยกวา่ 21 ปี                         22-39 ปี 
   40-54 ปี                                 55 ปีขึน้ไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
   ประถมศกึษา                          มธัยมศกึษา หรือเทียบเทา่ 
   ปริญญาตรี                             ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก                          

4. อาชีพ 
   รับราชการ                              พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
   พนงังานบริษัทเอกชน              อาชีพอิสระ 
   นิสิต / นกัศกึษา                      อ่ืน ๆ .............................  
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5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
   ต ่ากวา่ 15,000 บาท               15,001-30,000 บาท 
   30,001-60,000 บาท              60,001-100,000 บาท 
   มากกวา่ 100,000 บาท 
 

ตอนท่ี 2 แบบส ารวจการคดัเลือกต้นแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ 
ค าชีแ้จง: โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  และขอความกรุณาเลือกตอบตามความเป็นจริง 

 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก (โปรดเลือกเพียง 1 รูปแบบเทา่นัน้) 

   รูปแบบท่ี 1 

 
 
   รูปแบบท่ี 2 

 
 

   รูปแบบท่ี 3 
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แบบประเมินความพงึพอใจ 
ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 

 
แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการท าปริญญานิพนธ์ เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑ์

ที่ระลึก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ของ นางสาวธนิกา  จัน่งิว้ นิสิต
ระดบัปริญญาโท สาขานวตักรรมการออกแบบ วิทยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ จดัท าขึน้เพ่ือประเมินความพงึพอใจ ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ในด้านตา่งๆ 

 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง: โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกับตวัท่าน โดยการเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  และขอ
ความกรุณาเลือกตอบตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ 

   ชาย                                        หญิง 
2. อายุ 

   น้อยกวา่ 21 ปี                         22-39 ปี 
   40-54 ปี                                 55 ปีขึน้ไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
   ประถมศกึษา                          มธัยมศกึษา หรือเทียบเทา่ 
   ปริญญาตรี                             ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก                          

4. อาชีพ 
   รับราชการ                              พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
   พนงังานบริษัทเอกชน              อาชีพอิสระ 
   นิสิต / นกัศกึษา                      อ่ืน ๆ .............................  
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5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
   ต ่ากวา่ 15,000 บาท               15,001-30,000 บาท 
   30,001-60,000 บาท              60,001-100,000 บาท 
   มากกวา่ 100,000 บาท 

 
ตอนท่ี 2 แบบส ารวจการคดัเลือกต้นแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ 
ค าชีแ้จง: โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งระดบัความพงึพอใจ และขอความกรุณาเลือกตอบ
ตามความเป็นจริง 
 
 
ข้อ 

 
ค าถาม 

ระดบัความพงึพอใจ 
ดีมาก 
(5) 

ดี  
(4) 

ป า น
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
มาก 
(1) 

1. ด้านความสวยงาม และการใช้สอย 
1.1 รูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึมีความสวยงาม      
1.2 แนวความคดิการออกแบบมีความนา่สนใจ      
1.3 สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั      
1.4 วสัดมีุความเหมาะสมกบัการใช้งาน      
2. ด้านสญัญะของความหมายกบัลวดลาย 
2.1 ลวดลายมีความสอดคล้องกันกับแนวความคิดใน

การออกแบบ 
     

2.2 รูปแบบลวดลายสามารถส่ือถึงสถานท่ีทอ่งเท่ียวได้      
2.3 รูปแบบลวดลายสามารถ ส่ือถึ งแนวความคิด

เก่ียวกบัวงัได้เป็นอยา่งดี 
     

2.4 รูปแบบลวดลายสามารถ ส่ือถึ งแนวความคิด
เก่ียวกบัวดัได้เป็นอยา่งดี 

     

2.5 รูปแบบลวดลายสามารถ ส่ือถึ งแนวความคิด
เก่ียวกบัชมุชนวิถีชีวิตได้เป็นอยา่งดี 
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3. การต่อยอดผลิตภัณฑ์ ลวดลายสามารถน ามาต่อยอดได้ในอนาคต 
   เห็นด้วย                                ไมเ่ห็นด้วย 

4. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจในการต่อยอดเชิงพาณิชย์หรือไม่ 
   นา่สนใจ                                ไมน่า่สนใจ 

5. ท่านคิดว่าระดับราคาท่ีเหมาะสมควรอยู่ท่ีเท่าใด 
   500-1,000 บาท                     1,000-3,000 บาท 
   3,000 บาทขึน้ไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(Item-Objective Congruence Index: IOC) 

 
งานวิจัยเรือง: การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ เพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
ผู้วิจัย: นางสาวธนิกา  จัน่งิว้ 
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั: 

1. เพ่ือท าการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีนา่สนใจ เชิงวฒันธรรม บริเวณรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์  

2. เพ่ือออกแบบพฒันาตราสินค้าและผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึ 
3. เพ่ือประเมินความพงึพอใจในผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ 

ค าชีแ้จ้ง: โปรดพิจารณาข้อค าถามในแบบสอบถามแตล่ะหวัข้อดงัต่อไปนี ้ว่ามีความสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์ของ การวิจยัและประเดน็ท่ีต้องการมากน้อยเพียงใด 
ประเดน็ท่ีต้องการวัด: เพ่ือประเมินความสนใจในประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึของกลุม่ผู้บริโภค 
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แบบสอบถาม ระดับความสอดคล้อง  
 
ค่า 
IOC 

 
ข้อ 

 
ค าถาม 

สอด 
คล้อง 
(+1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอด 
คล้อง 
 (-1) 

ประเดน็ค าถามที่ 1: ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
1.1 ชาย     
1.2 หญิง     
2. อายุ 
2.1 น้อยกวา่ 21 ปี     
2.2 22-39 ปี     
2.3 40-54 ปี     
2.4 55 ปีขึน้ไป     
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
3.1 ประถมศกึษา     
3.2 มธัยมศกึษา หรือเทียบเทา่     
3.3 ปริญญาตรี     
3.4 ปริญญาโท     
3.5 ปริญญาเอก     
4. อาชีพ 
4.1 รับราชการ     
4.2 พนกังานรัฐวิสาหกิจ     
4.3 พนกังานบริษัทเอกชน     
4.4 อาชีพอิสระ     
4.5 นิสิต / นกัศกึษา     
4.6 อ่ืนๆ     
5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
5.1 ต ่ากวา่ 15,000 บาท     
5.2 15,001-30,000 บาท     
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5.3 30,001-60,000 บาท     
5.4 60,001-100,000 บาท     
5.5 มากกวา่ 100,000 บาท     
ประเดน็ค าถามที่ 2: ข้อมูลการส ารวจความสนใจในประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก 
1. ความสนใจในประเภทผลิตภัณฑ์ที่ระลึก 
1.1 หมวก     
1.2 กระเป๋า     
1.3 ผ้าพนัคอ, ผ้าเช็ดหน้า     
1.4 เสือ้ผ้า     
1.5 โปสการ์ด, สมดุ     
1.6 แก้วน า้     
1.7 ของตกแตง่บ้าน     
1.8 เคร่ืองประดบั     
1.9 ตุ๊กตา     
1.10 ของเลน่     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  175 

 
แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(Item-Objective Congruence Index: IOC) 

 
งานวิจัยเรือง: การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ เพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
ผู้วิจัย: นางสาวธนิกา  จัน่งิว้ 
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั: 

1. เพ่ือท าการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีนา่สนใจ เชิงวฒันธรรม บริเวณรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์  

2. เพ่ือออกแบบพฒันาตราสินค้าและผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึ 
3. เพ่ือประเมินความพงึพอใจในผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ 

ค าชีแ้จ้ง: โปรดพิจารณาข้อค าถามในแบบสอบถามแตล่ะหวัข้อดงัต่อไปนี ้ว่ามีความสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์ของ การวิจยัและประเดน็ท่ีต้องการมากน้อยเพียงใด 
ประเดน็ท่ีต้องการวัด: เพ่ือประเมินและคดัเลือกรูปแบบในการผลิต 
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แบบสอบถาม ระดับความสอดคล้อง  
 
ค่า 
IOC 

 
ข้อ 

 
ค าถาม 

สอด 
คล้อง 
(+1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอด 
คล้อง 
 (-1) 

ประเดน็ค าถามที่ 1: ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
1.1 ชาย     
1.2 หญิง     
2. อายุ 
2.1 น้อยกวา่ 21 ปี     
2.2 22-39 ปี     
2.3 40-54 ปี     
2.4 55 ปีขึน้ไป     
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
3.1 ประถมศกึษา     
3.2 มธัยมศกึษา หรือเทียบเทา่     
3.3 ปริญญาตรี     
3.4 ปริญญาโท     
3.5 ปริญญาเอก     
4. อาชีพ 
4.1 รับราชการ     
4.2 พนกังานรัฐวิสาหกิจ     
4.3 พนกังานบริษัทเอกชน     
4.4 อาชีพอิสระ     
4.5 นิสิต / นกัศกึษา     
4.6 อ่ืนๆ     
5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
5.1 ต ่ากวา่ 15,000 บาท     
5.2 15,001-30,000 บาท     
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5.3 30,001-60,000 บาท     
5.4 60,001-100,000 บาท     
5.5 มากกวา่ 100,000 บาท     
ประเดน็ค าถามที่ 2: แบบส ารวจการคัดเลือกต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึก 
1. รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก 
1.1 รูปแบบท่ี 1 

 

    

1.2 รูปแบบท่ี 2 

 

    

1.3 รูปแบบท่ี 3 
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แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(Item-Objective Congruence Index: IOC) 

 
งานวิจัยเรือง: การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ เพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
ผู้วิจัย: นางสาวธนิกา  จัน่งิว้ 
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั: 

1. เพ่ือท าการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีนา่สนใจ เชิงวฒันธรรม บริเวณรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์  

2. เพ่ือออกแบบพฒันาตราสินค้าและผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึ 
3. เพ่ือประเมินความพงึพอใจในผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ 

ค าชีแ้จ้ง: โปรดพิจารณาข้อค าถามในแบบสอบถามแตล่ะหวัข้อดงัต่อไปนี ้ว่ามีความสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์ของ การวิจยัและประเดน็ท่ีต้องการมากน้อยเพียงใด 
ประเด็นที่ต้องการวัด: เพ่ือประเมินความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
รอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
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แบบสอบถาม ระดับความสอดคล้อง  
 
ค่า 
IOC 

 
ข้อ 

 
ค าถาม 

สอด 
คล้อง 
(+1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอด 
คล้อง 
 (-1) 

ประเดน็ค าถามที่ 1: ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
1.1 ชาย     
1.2 หญิง     
2. อายุ 
2.1 น้อยกวา่ 21 ปี     
2.2 22-39 ปี     
2.3 40-54 ปี     
2.4 55 ปีขึน้ไป     
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
3.1 ประถมศกึษา     
3.2 มธัยมศกึษา หรือเทียบเทา่     
3.3 ปริญญาตรี     
3.4 ปริญญาโท     
3.5 ปริญญาเอก     
4. อาชีพ 
4.1 รับราชการ     
4.2 พนกังานรัฐวิสาหกิจ     
4.3 พนกังานบริษัทเอกชน     
4.4 อาชีพอิสระ     
4.5 นิสิต / นกัศกึษา     
4.6 อ่ืนๆ     
5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
5.1 ต ่ากวา่ 15,000 บาท     
5.2 15,001-30,000 บาท     
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5.3 30,001-60,000 บาท     
5.4 60,001-100,000 บาท     
5.5 มากกวา่ 100,000 บาท     
ประเดน็ค าถามที่ 2: แบบส ารวจการคัดเลือกต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึก 
1. ด้านความสวยงาม และการใช้สอย 
1.1 รูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึมีความสวยงาม     
1.2 แนวความคดิการออกแบบมีความนา่สนใจ     
1.3 สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั     
1.4 วสัดมีุความเหมาะสมกบัการใช้งาน     
2. ด้านสัญญะของความหมายกับลวดลาย 
2.1 ลวดลายมีความสอดคล้องกันกบัแนวความคิด

ในการออกแบบ 
    

2.2 รู ป แบบลวดลายสามา รถ ส่ื อถึ ง สถาน ท่ี 
ทอ่งเท่ียวได้ 

    

2.3 รูปแบบลวดลายสามารถส่ือถึงแนวความคิด
เก่ียวกบัวงัได้เป็นอยา่งดี 

    

2.4 รูปแบบลวดลายสามารถส่ือถึงแนวความคิด
เก่ียวกบัวดัได้เป็นอยา่งดี 

    

2.5 รูปแบบลวดลายสามารถส่ือถึงแนวความคิด
เก่ียวกบัชมุชนวิถีชีวิตได้เป็นอยา่งดี 

    

3. การต่อยอดผลิตภัณฑ์ ลวดลายสามารถน ามาต่อยอดได้ในอนาคต 
3.1 เห็นด้วย      
3.2 ไมเ่ห็นด้วย     
4. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจในการต่อยอดเชิงพาณิชย์หรือไม่ 
4.1 นา่สนใจ     
4.2 ไมน่า่สนใจ     
5. ท่านคิดว่าระดับราคาท่ีเหมาะสมควรอยู่ท่ีเท่าใด 
5.1 500-1,000 บาท     
5.2 1,000-3,000 บาท     



  181 

5.3 3,000 บาทขึน้ไป     
 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ค 

จริยธรรมในมนุษย์ 
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ภาคผนวก ง 
เอกสารแสดงการเผยแพร่บทความวิจัย 
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ภาคผนวก จ 

เอกสารแสดงการจดสิทธิบัตร 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ธนิกา  จัน่งิว้ 
วัน เดือน ปี เกิด 13 เมษายน 2537 
สถานที่เกิด จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา ปีการศกึษา 2551  

ส าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น   
จากโรงเรียนพิบลูอปุถมัภ์  
ปีการศกึษา 2554  
ส าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย   
จากโรงเรียนบางกะปิ  
ปีการศกึษา 2558  
ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาวิทยาศาสตรบญัฑิต วิชาเอกออกแบบเว็บ
และส่ือโต้ตอบ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ   
คณะเทคโนโลยีสารเทศและการส่ือสาร   
จากมหาวิทยาลยัศลิปากร  
ปีการศกึษา 2562  
ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาศลิปมหาบณัฑิต หลกัสตูรนวตักรรมการ
ออกแบบ วิทยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์   
จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 135 ลาดพร้าว48 ซ.หลงัโรงเรียนพิบลูฯ ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

ผลงานตีพมิพ์ บทความวิชาการเร่ือง SWURES12-121 การศกึษาแหลง่ทอ่งเท่ียวใน
บริเวณเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เพ่ือออกแบบเรขศลิป์
ส าหรับการติดตัง้บริเวณสถานี (Study of tourist attractions. in MRTA 
station chaloem ratchamongkhon line. to the graphic design for 
installation of the station area.)ในหนงัสือ Proceedings การประชมุ
วิชาการระดบัชาติ " มศว วิชาการ ครัง้ท่ี 12 "   
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