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คาํนาํ 

คู่มือการออกแบบและสร้างคุณค่าด้านมรดกวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ ในตลาดชุมชนริมนํ้า จัดทําข้ึนเพ่ือเผยแพร่แนวคิดท่ี
ได้รับจากการจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน เร่ือง 
“การออกแบบและสร้างคุณค่าด้านมรดกวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจในตลาดชุมชนริมนํ้า กรณีศึกษา ตลาดชุมชนริมนํ้าลําพญา จังหวัด
นครปฐม” องค์ความรู้น้ีสามารถนําไปใช้พัฒนาเป็นแบบก่อสร้าง ต้นแบบ 
แบบจําลอง หรือตัวอย่าง ในการสร้างคุณค่าด้านมรดกวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจในตลาดชุมชนริมนํ้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชมต่างๆ 
ท่ีจะนําไปปรับใช้ตามความเหมาะสม และตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน
ท้องถ่ินในการพัฒนาชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ตาม เง่ือนไขท่ีสําคัญท่ีสุดของการออกแบบและสร้าง
คุณค่าด้านมรดกวัฒนธรรมของชุมชนคือ ศักยภาพของชุมชน และผู้ท่ี
เก่ียวข้อง ในการร่วมรับผิดชอบดูแลรักษามรดกวัฒนธรรมของท้องถ่ินให้คง
อยู่อย่างย่ังยืน คู่มือการออกแบบและสร้างคุณค่าด้านมรดกวัฒนธรรมเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในตลาดชุมชนริมนํ้า ฉบับน้ี จึงเป็นแนวทางให้ทุก
ภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาด้วยการสร้างคุณค่าด้านมรดก
วัฒนธรรมของชุมชนในลักษณะท่ีท้องถ่ินสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้เป็นชุมชนท่ีย่ังยืนสืบไป  
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บทที่ 1  
มรดกวฒันธรรม 

ในชุมชนตลาดรมินํา้ 

“มรดกทางวัฒนธรรม” เป็นรูปแบบของวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ์
และมีคุณค่าซ่ึงเกิดข้ึนในอดีตและได้รับการสืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่น
หน่ึง จึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ของ
คนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์  สถาปัตยกรรม 
ศิลปะ ศาสนา พิธีกรรม ภาษา วิถีชีวิต ประเพณี และ วัฒนธรรม 

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
และกฎหมายประเทศต่างๆ ท้ังในแถบทวีปยุโรปและเอเชียได้แบ่งประเภท
ของวัฒนธรรมออกเป็นสองประเภท คือ 

  

 “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” (Intangible Cultural Heritage หรือ 
ICH)  

1) เร่ืองราวข้อมูลความรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและการ
แสดงออก รวมถึงวัฒนธรรมด้านภาษา (Oral traditions and 
expressions, including language)  

2) ศิลปะการแสดงรวมถึง ดนตรี การแสดงละครและนาฏศิลปะ 
(Performing arts) การเต้นรํา ร่ายรํา การแสดงออกในพิธีกรรม เพลงร้อง
พ้ืนบ้าน พิธีกรรม งานเทศกาล หรือมุขปาฐะศิลปะการแสดงในงานแต่งงาน 
งานศพ พิธีกรรม เทศกาล หรืองานสังคมอ่ืนๆ  
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3) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่าง ๆ (Social 
practices, rituals and festive events) เป็นกิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติกัน
อย่างเป็นประจํา ประกอบการดํารงชีวิตของชุมชนหรือกลุ่มคน  

4) ความรู้และวิถีปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล (Knowledge 
and practices conceding nature and the universe)  

5) งานช่างฝีมือด้ังเดิม (Traditional craftsmanship) ทักษะ และองค์
ความรู้ท่ีแสดงออกมาจากงานช่างฝีมืองานศิลปหัตถกรรม และส่ิงประดิษฐ์
ของบรรพชน (ราศี บุรุษรัตนพันธ์ุ, มปพ.) 

 

“มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้” (Tangible Cultural Heritage)  

หมายถึง มรดกวัฒนธรรมประเภทท่ีจับต้องมองเห็นได้ เป็นแหล่ง
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ร้านค้าและ
เคหสถาน ศิลปวัตถุ ผลงานศิลปหัตถกรรม เป็นต้น 

 

1. คุณค่ามรดกวัฒนธรรมในชุมชนตลาดริมน้ํา 
การให้คุณค่าแม้ว่าจะดูเหมือนมีความเป็นนามธรรม แต่ก็ได้

ปรากฏผลมาสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมในลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะการ
ปรากฏผ่านมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไ ด้  อย่างเ ช่นสถาปัตยกรรม 
(architecture) เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีอยู่ใกล้ตัว ซ่ึงมนุษย์จะให้คุณค่าและส่ือ
ออกมาได้โดยตรงท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดรูปแบบให้สอดคล้องกับชีวิต
ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม ตลอดจนความพึงพอใจท่ีสามารถกําหนด
ระดับคุณค่าข้ึนเองอย่างปัจเจก สถาปัตยกรรมจํานวนมากท่ีปรากฏ จึง
กลายเป็นตัวแทนความคิดของผู้คนในสังคมน้ันๆ และย่ิงไปกว่าน้ันยังเป็น
ตัวกําหนดภาพลักษณ์ของเมือง ควบคู่กับการเป็นตัวแทนเชิงความหมายทาง
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เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ฯลฯ เร่ืองราวของสถาปัตยกรรมจึงมี
ความสําคัญและสัมพันธ์กับเมืองท้ังในเชิงสัญลักษณ์และพ้ืนท่ีหรืออาณาเขต 
(อนุสรณ์ ภักด์ิสุขเจริญ, 2547: 125) โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
(vernacular architecture) ซ่ึง Anna Dattillo Rubbo กล่าวว่า เป็น
สถาปัตยกรรมท่ีให้บทเรียนแก่ผู้ศึกษาได้เข้าใจสภาพของสังคม สะท้อนให้
เห็นวัฒนธรรมของประชาชนท่ีแฝงอยู่กับตัวอาคาร ซ่ึงถือว่าเป็นการ
สร้างสรรค์ท่ีย่ิงใหญ่อย่างหน่ึงของมนุษยชาติ (อ้างใน วิวัฒน์ เตมียพันธ์, 
2537: 43) โดยท่ัวไป ชุมชนมักมีความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมท่ี
ปรากฏผ่านการต้ังถ่ินฐาน สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตและการใช้สอยพ้ืนท่ีท้ัง
ภายในและภายนอกอาคาร จากภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีผสมผสานระหว่างเช้ือ
ชาติ ส่ังสมผ่านกาลเวลาจนกลายเป็นมรดกวัฒนธรรม 

  

 
 

เรือนค้าขายพ้ืนถิ่นในตลาดชุมชนริมน้ํา 
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เรือนค้าขายพ้ืนถ่ินในตลาดชุมชนริมนํ้าเป็นหน่ึงในมรดกวัฒนธรรม
ท่ีมีคุณค่า เกิดจากการสร้างสรรค์ของคนในท้องถ่ิน ให้เป็นแบบเฉพาะตาม
ธรรมชาติของพ้ืนท่ีและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ทําให้สถาปัตยกรรมท่ีเกิดข้ึน
มีขนาด รูปร่าง วัสดุและวิธีการก่อสร้างท่ีเหมือนๆ กัน กลายเป็นงาน
ออกแบบท่ีมีลักษณะร่วมทางสังคมท่ีเรียกว่า “communal architecture” 
กล่าวคือ เป็นงานสถาปัตยกรรมท่ีสร้างสรรค์อย่างมีศิลปะและเป็นไปตาม
ธรรมชาติจากกิจกรรมของผู้คนในสังคม ไม่ได้เป็นเพียงผลผลิตของคนใดคน
หน่ึง กลายเป็นมรดกทางสังคมท่ีถ่ายทอดต่อๆ กันมา (Rudofsky, 1964) 
เพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตของมนุษย์ ภายใต้มูลเหตุแห่งความพึงพอใจในการใช้
สอยท้ังอยู่อาศัยและค้าขาย อันเป็น “คุณค่าเชิงประโยชน์” ซ่ึงควรพึงมีเป็น
พ้ืนฐาน  สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินเหล่าน้ีท่ีก่อกําเนิดข้ึนและดํารงอยู่ ได้ผ่าน
ช่วงเวลารุ่งเรืองเคียงคู่กับผู้คนท่ีเปล่ียนผ่านจากรุ่นสู่รุ่น แสดงถึงวัฒนธรรม
ของผู้คนผสมผสานกับเอกลักษณ์ของท้องถ่ินตามยุคสมัย นับเป็น “คุณค่า
เชิงความงาม” ท่ีเป็นตัวแทนบอกเล่าเร่ืองราวในอดีต ให้ผู้คนรุ่นหลังได้มี
โอกาสเห็นความศิวิไลซ์จากร่องรอยท่ีปรากฏอยู่ เป็นความสุนทรีย์แก่ผู้พบ
เห็น ดังปัจจุบันเรียกขานกันในนาม "ตลาดเก่า" หรือ “ตลาดโบราณ” ซ่ึง
กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีช่วยเพ่ิมและขยายความเป็นอยู่
ของผู้คนในชุมชนท้องถ่ินให้ดีข้ึน โดยท้ังคนในชุมชนเองและผู้มาเยือนต้องมี
ความตระหนักรู้ หวงแหน และเคารพต่อการใช้พ้ืนท่ี เพ่ือส่งต่อเป็นมรดกแก่
อนุชนรุ่นหลังสืบไปได้ นับเป็น “คุณค่าเชิงความดี” ซ่ึงเป็นคุณค่าระดับ
สากลท่ีตลาดริมนํ้าทุกแห่งควรมี เพ่ือรักษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินริมนํ้าท่ีมี
คุณค่าไว้ 
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 2. มรดกวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวชุมชนตลาดริมน้ํา 
จากรายงานวิจัยเร่ือง “แนวทางการจัดทําแผนแม่บทชุมชนเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผ่านโครงข่ายเชิงพ้ืนท่ีและเครือข่ายทาง
สังคมวัฒนธรรม ตลาดชุมชนริมนํ้าลําพญา ลุ่มนํ้านครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม” กล่าวถึง พ้ืนท่ีตลาดชุมชนริมนํ้าลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ครอบคลุมถึงอาณาบริเวณตลาดเก่า และพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบ 
ตลอดจนบริเวณท่ีสามารถรับรู้ได้ว่ามีความเก่ียวข้องกับมรดกวัฒนธรรมของ
ชุมชน ท้ังในรูปแบบท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ รายงานวิจัยดังกล่าว
ช้ีให้เห็นถึง การส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีต้องคํานึงถึงบริบทความเป็นชุมชน
ริมนํ้าด้ังเดิม มีความเก่ียวข้องกับการออกแบบและสร้างคุณค่าด้านมรดก
วัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในตลาดชุมชนริมนํ้า ให้ความสําคัญ
กับสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ท่ีทําให้ชุมชนมี
ศักยภาพในการเข้าถึงและรับรู้มากข้ึน 

 

   
 

   
บรรยากาศการค้าขายและอยูอ่าศัยบริเวณตลาดเกา่ริมน้ํา 
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สภาพบริเวณตลาดเก่าและการปรบัเปลี่ยนเพ่ือรองรับการทอ่งเที่ยว 

 

กระบวนการในการออกแบบมรดกวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว
ของตลาดชุมชนริมนํ้าในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นงานสร้างสรรค์ประเภทมรดก
ทางวัฒนธรรม แสดงถึงการเป็นองค์กรท่ีพร้อมต่อยอดภูมิปัญญาด้วยการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบท่ีดี เพ่ือความสอดคล้องกับกระแส
ความเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและของโลกปัจจุบันและอนาคตต่อไป ซ่ึง
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทยต่างๆ น้ัน มีท้ังเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ และรูปแบบท่ี
โดดเด่น ถือได้ว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมท่ีสามารถใช้ในการสร้างสรรค์งาน
ออกแบบได้อย่างดีเย่ียม นักออกแบบจึงควรเปิดใจศึกษาและเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาด้ังเดิมของบรรพบุรุษ เพ่ือให้งานออกแบบท่ีเกิดข้ึนใหม่มีเร่ืองราว 
ความหมาย ความลุ่มลึกและมีคุณค่ามากย่ิงข้ึน และหากรู้จักใช้การ
ออกแบบเป็นเคร่ืองมือในการสร้างองค์ความรู้และต่อยอดสู่การสร้างสรรค์
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ในแนวทางต่างๆ ด้วยแล้ว จะสามารถออกแบบต่อยอดและสร้างสรรค์ส่ิง
อ่ืนๆ ได้อย่างมากมายไร้ขอบเขตท่ีจํากัด 

  
  

   
การออกแบบและตกแต่งสถานที่เพ่ือรองรับการทอ่งเที่ยว 

 

แนวคิดในการจัดการมรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวตลาดชุมชนริมนํ้าควร
ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ และการสร้างประโยชน์ใช้สอยให้เกิดขึ้นกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน โดยกระบวนการต่างๆ ต้องคํานึงถึงหลักแนวคิด
มรดกวัฒนธรรมเป็นสําคัญ เพื่อเป็นการชะลอการเปล่ียนแปลง และดูแลให้
เอกลักษณ์และความแท้ของชุมชนยังคงอยู่ ดังน้ันการจัดการมรดกวัฒนธรรม
ของตลาดชุมชนริมนํ้าจะต้องมีการผสมผสานรูปแบบการจัดการมรดก
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม โดยมีการอนุรักษ์แบบแผนดั้งเดิม และมีการ
สร้างสรรค์ใหม่ในบางส่วนเพื่อให้เกิดการใช้สอยที่หลากหลายขึ้น 
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การจัดการท่ีดีท่ีจะสามารถเพ่ิมมูลค่าของวัตถุผ่านกระบวนการ
ออกแบบโดยคํานึง ถึ งการนํา เสนอการ รับ รู้ ในรูปแบบต่างๆ จาก
ประสบการณ์ท่ีได้รับ โดยเฉพาะการมองเห็น ตามหลักการทัศนศิลป์ท่ีมีส่วน
สําคัญต่อการออกแบบในการใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีทําให้เกิดความน่าสนใจข้ึน 
โดยมีแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาท่ีแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) การ
พัฒนาด้านการท่องเท่ียวชุมชนริมนํ้า 2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน
ริมนํ้า และ 3) การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมชุมชนริมนํ้า ซ่ึงใช้กระบวนการ
ออกแบบด้านต่างๆ ท่ีช่วยสนับสนุนให้ผสมผสานรูปแบบท่ีเข้ากับมรดก
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม เป็นการใช้องค์ประกอบสําคัญท่ีเป็นอัตลักษณ์
ของตลาดชุมชนริมนํ้า นํามาเป็นจุดขายในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว 
อย่างไรก็ตาม การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบต่อไปยังคงเป็น
เป้าหมายหลัก ดังน้ัน การผสานกิจกรรมการท่องเท่ียวเข้ากับมรดก
วัฒนธรรมของท้องถ่ินจึงควรสร้างสรรค์ในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ดําเนินการอย่างระมัดระวัง เพ่ือป้องกันการสูญเสียอัตลักษณ์ด้ังเดิมไป อีก
ท้ังพึงระมัดระวังในการใช้ทรัพยากร ภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างสรรค์คุณค่าให้แก่สินค้าและบริการชุมชน 
รวมถึงการดูแลให้การบริโภคในชุมชนเกิดประโยชน์คุ้มค่า รวมท้ังควรจะ
คํานึงถึงความย่ังยืนและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี ท้ังส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรมให้อยู่คู่ชุมชนตลอดไป 
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บรรยากาศในพ้ืนที่ตลาดชุมชนริมน้ําลําพญา จากวจิัยเรื่อง “แนวทางการจัดทํา
แผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมฯ”  
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บทที่  2  
แนวทางการออกแบบ 

และสรา้งคณุคา่ดา้นมรดกวฒันธรรม 

ตลาดชุมชนริมนํ้ามีความโดดเด่นอย่างมากในทุนทางวัฒนธรรม 
ด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม ศิลปะ และ
ศาสนา ท่ีส่งผ่านมายังปัจจุบัน กระบวนการเพ่ิมมูลค่าของทุนทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียว เป็นการนํามรดกวัฒนธรรมรูปแบบท่ีจับต้องได้และ
รูปแบบท่ีจับต้องไม่ได้ท่ีมีอยู่ในชุมชน มาทําการออกแบบและจัดทํา
รายละเอียดเพ่ือสร้างคุณค่าสู่การพัฒนาให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการ
ท่องเท่ียว จะสามารถสร้างอุปสงค์ในการท่องเ ท่ียวท่ีเ พ่ิม ข้ึนให้กับ
นักท่องเท่ียวได้ 

 

การออกแบบที่ส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของชุมชนได้ชัดเจน 

1) การเล่าเร่ืองของชุมชนให้เห็นพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงชุมชน 
เพ่ือปลุกเร้าความรักและหวงแหนในท้องถ่ินของชุมชนและสร้างความ
ประทับใจแก่ผู้ท่ีเข้ามาเยือน ความเป็น “ท้องถ่ิน” ท่ีปรากฏอยู่ในงาน
ออกแบบทําให้เห็นความเป็นไปของชีวิตชุมชน  

2) การเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยสร้างโอกาสให้ผู้มาเยือนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นความสนใจในภูมิปัญญาท้องถ่ินซ่ึงเรียนรู้มา
จากปู่ ย่า ตา ยาย ท่ีเป็นความรู้ความสามารถท่ีบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และ
ถ่ายทอดมา ด้วยการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ี
ให้บริการแก่สังคมส่วนรวม 
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3) การอนุรักษ์ธรรมชาติ สะท้อนให้เห็นการปรับตัวเข้ากับธรรมชาติของ
คนสมัยก่อน แสดงให้เห็นถึงการทะนุบํารุงผืนแผ่นดินท่ีอยู่อาศัยท่ีเก้ือกูลต่อ
การดํารงอยู่ของสรรพส่ิงในธรรมชาติ ซ่ึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตด้ังเดิม 

4) การเป็นแหล่งท่องเท่ียว สามารถช่วยกระตุ้นในด้านการท่องเท่ียวของ
ชุมชน และสร้างอาชีพกับชาวบ้านได้อย่างดี รวมท้ังช่วยสร้างความสามัคคี
ภายในชุมชนในการทํากิจกรรมร่วมกัน ทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและน่า
อยู่ เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวท่ีได้รับความพึงพอใจในการมาเย่ียมชม  

การออกแบบและสร้างคุณค่าด้านมรดกวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจในตลาดชุมชนริมนํ้าดังกล่าว มีแนวทางท่ีเก่ียวข้องกับการ
ออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ชุมชนริมนํ้า และการออกแบบด้าน
สัญลักษณ์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. การออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์  
(Architecture & Landscape Design) 

การพิจารณากายภาพด้านสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์จะนําไปสู่
การอนุรักษ์ ต้ังแต่การบูรณะ การออกแบบปรับปรุงจนถึงการปฏิบัติ 
สามารถพิจารณาแยกเป็น 2 ส่วน คือ  

1) ลักษณะของสถาปัตยกรรม เป็นการเน้นหารูปแบบอันเป็น
ลักษณะเฉพาะ (significance) โดยพิจารณาอาคารท่ีสามารถเป็นตัวแทน
ของกลุ่ม ทําให้ทราบถึงลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมของย่าน นําไปสู่การ
กําหนดมาตรการควบคุมต่างๆ ท้ังรูปร่างรูปทรง ระยะ ขนาด สัดส่วน วัสดุ 
สีสัน และรายละเอียดปลีกย่อยขององค์ประกอบต่างๆ เช่น ช่องเปิด 
ระเบียง กันสาด หน้าจ่ัว ช่องลม และลวดลายประดับประดาต่างๆ ท่ีเป็น
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รูปแบบการตกแต่งทางศิลปะ ท่ีแสดงถึงความแตกต่างเฉพาะถ่ิน ทําให้การ
ปรับปรุงอาคารเก่าไม่ผิดเพ้ียนไป การควบคุมรูปแบบอาคารใหม่ให้มีความ
กลมกลืนกับลักษณะโดยรวม หรือประยุกต์ใช้ให้มีความร่วมสมัย 

2) ลักษณะของภูมิทัศน์ชุมชน เป็นการพิจารณาองค์ประกอบของ
ชุมชน โดยพิจารณาท่ีต้ัง รูปแบบการต้ังถ่ินฐาน รูปร่างของแผ่นดินและ
ลักษณะทางธรรมชาติ ทําให้ทราบลักษณะบริบทของพ้ืนท่ี นํามาสู่การ
กําหนดมาตรการในการควบคุมกํากับดูแล ท้ังโครงข่ายการสัญจร ท่ีโล่งว่าง 
ขนาดและความหนาแน่น ระยะถอยร่นของอาคาร ขอบเขตและ
องค์ประกอบของชุมชน ทําให้การอนุรักษ์และปรับปรุงชุมชนน้ันมีลักษณะท่ี
เหมาะสม บ่งบอกความเป็นย่านอย่างจําเพาะเจาะจง และสร้างความโดด
เด่นน่าสนใจให้บริเวณชุมชน 

สําหรับแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ จาก
การศึกษาข้อมูลสําหรับแหล่งท่องเท่ียว การสํารวจด้านกายภาพ การสํารวจ
ความต้องการของนักท่องเท่ียว การประกอบกิจกรรมในพ้ืนท่ี ประกอบกับ
การแสดงความคิดเห็นจากบุคคลในชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทําให้
ทราบถึงลักษณะสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ท่ีควรจัดให้มีในชุมชน โดยมี
เป้าหมายของการออกแบบ 3 ประการ คือ 1) ก่อให้เกิดการตอบสนองความ
ต้องการทางหน้าท่ีใช้สอย สนับสนุนการทํากิจกรรมต่างๆ 2) ก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ โดยการจัดระเบียบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามหลัก
สุนทรียภาพ 3) ก่อให้เกิดการส่ือความหมายทางสัญลักษณ์ ส่ือความหมาย
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเข้าใจของผู้ใช้หรือผู้พบเห็น  
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การออกแบบด้านสถาปตัยกรรมและภูมิทัศน์ ในชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว  

การออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ในตลาดชุนริมนํ้า 
เก่ียวข้องกับการกําหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมด้ังเดิม เช่น โรงสีเก่าริมนํ้า 
โฮมสเตย์ อาคารร้านค้า หลังคาทางเดินในตลาด โรงเจ และการกําหนด
รูปแบบพ้ืนท่ีว่าง ได้แก่ ลานริมนํ้า ทางเดิน พ้ืนท่ีจอดรถ ภูมิทัศน์ท่ีส่งเสริม
ทัศนียภาพท้ังจากทางบกและทางนํ้า  
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แนวคิดหลักในการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศนช์ุมชน 

1) ปรับปรุงบริเวณชุมชนให้มีพ้ืนท่ีรองรับการเข้าถึง การสัญจร และ
รองรับกิจกรรมการท่องเท่ียว กิจกรรมนันทนาการของชุมชน รวมท้ัง
กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) แบ่งพ้ืนท่ีใช้สอยเป็นสัดส่วน กําหนดตําแหน่งและลําดับของกิจกรรม 
รวมถึงความแตกต่างในเร่ืองของขนาดพ้ืนท่ีรูปแบบกิจกรรม และปริมาณ
ความต้องการของขนาดพ้ืนท่ี 

3) จัดระบบการสัญจรท่ีรองรับรูปแบบการเดินทางท่ีหลากหลายและ
สามารถเช่ือมโยงกันอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการจัดระบบป้ายสัญลักษณ์ โดย
ติดต้ังป้ายบังคับและเตือน หรือสัญลักษณ์บนเส้นทางจราจรอย่างชัดเจน 
เพ่ือแจ้งให้นักท่องเท่ียวทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

4) ตกแต่งพ้ืนท่ีโดยเลือกใช้ได้ท้ังวัสดุท่ีไม่ใช่ธรรมชาติผสมกับวัสดุ
ธรรมชาติ เช่น การใช้คอนกรีตทําโครงสร้างและตกแต่งด้วยไม้เน้ือแข็งหรือ
วัสดุสังเคราะห์ เป็นต้น แต่ยังคงเอกลักษณ์ และความกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมเดิม ควรเลือกใช้วัสดุพ้ืนถ่ินท่ีเข้ากับสภาพแวดล้อมเดิม และ
สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละพ้ืนท่ี  

5) ควบคุมคุณภาพด้านสุนทรียภาพ เพ่ือลดมลทัศน์และส่งเสริม
ทัศนียภาพท่ีดีในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียว โดยปรับปรุงองค์ประกอบภูมิทัศน์ให้
มีความสอดคล้องกับบรรยากาศในภาพรวม เช่น รูปแบบอาคาร การใช้สี 
และการติดต้ังป้ายต่างๆ มีการจัดลําดับของมุมมองตามลําดับความสําคัญ
ของพ้ืนท่ี เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการเข้าถึงพ้ืนท่ี เกิดความประทับใจ 
ทราบตําแหน่งท่ีต้ัง และทําความเข้าใจพ้ืนท่ีได้รวดเร็วข้ึน 
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จากแนวคิดหลักในการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ 
สามารถสรุปเป็นแนวทางออกแบบในพ้ืนท่ีชุมชน สําหรับเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว ซ่ึงเก่ียวกับคุณภาพและปริมาณ หรือความเหมาะสมในด้านต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น รูปแบบ วัสดุ สีสัน การใช้งาน ความปลอดภัย ความสะอาด 
บรรยากาศ ความสวยงาม ฯลฯ ในหัวข้อต่อไปน้ี รวม 6 ด้าน คือ  
1. แนวทางการออกแบบการเข้าถึง  

1) ทางเข้า จัดให้มีองค์ประกอบท่ีเป็นสัญลักษณ์ แสดงความพิเศษ
ท่ีแตกต่างจากพ้ืนท่ีบริเวณอ่ืน ท้ังการใช้ระนาบด่ิง เช่น ป้ายช่ือแหล่ง
ท่องเท่ียว พรรณไม้ ส่ิงก่อสร้าง ซุ้มประตู หรือรูปป้ัน หรือการตกแต่งภูมิ
ทัศน์ในแนวราบ เป็นต้น ควรมีทางเข้าหลักท่ีสามารถเดินทางเข้าออกได้
สะดวก จําง่าย และสามารถควบคุมการเข้าออกได้  

2) ป้ายบอกทาง ควรจัดให้มีป้ายบอกทิศทางบริเวณลานจอดรถ 
และไปยังพ้ืนท่ีกิจกรรมต่างๆ 

3) ป้ายช่ือสถานท่ี ป้ายช่ืออาคาร อาจติดต้ังป้ายร่วมกับสัญลักษณ์
ทางเข้าอ่ืนๆ เช่น ซุ้มประตู หอสูง หรือประติมากรรม เป็นต้น 
2. แนวทางการออกแบบระบบสัญจร  

1) ถนน การจัดระเบียบของการสัญจรและลําดับศักย์ของถนน 
โดยกําหนดเส้นทางหลักและเส้นทางรองสําหรับการเข้าถึงด้วยรถยนต์ 
จักรยานยนต์ และอ่ืนๆ ตลอดจนปรับปรุงสภาพถนนให้มีมาตรฐานท่ี
เหมาะสม 

2) ทางเดิน คํานึงถึงความปลอดภัยโดยเลือกใช้วัสดุท่ีแข็งแรง ไม่
ล่ืนหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เลือกลายพ้ืน และสีสันท่ีเรียบง่าย มีความ
สวยงาม และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทางเท้าควรมีระดับเดียวกันตลอด
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เส้นทาง และควรมีลักษณะเป็นวงรอบปิดเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการ
สัญจร จัดให้มีทางเดินแยกออกจากลานจอดรถและทางรถยนต์อย่างชัดเจน 

3) ท่ีจอดรถ กําหนดพ้ืนท่ีจอดรถแต่ละประเภทอย่างเป็นสัดส่วน 
ท้ังรถยนต์ รถตู้ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รวมท้ังรถบัสนําเท่ียวขนาด
ใหญ่ จัดไว้ในตําแหน่งท่ีปลอดภัยจากการถอยกลับรถ ไม่ถอยเข้า-ออกใน
ถนนสาธารณะ 

4) สะพาน ปรับปรุงบริเวณจุดข้ึนลงให้มีพ้ืนท่ีรองรับ ไม่กระช้ันชิด
เกินไป ปรับปรุงให้มีรูปแบบกลมกลืนกับบรรยากาศของบริเวณ 

5) ท่าเทียบเรือ ปรับปรุงโครงสร้างให้แข็งแรง และมีพ้ืนผิวท่ีไม่ล่ืน
และมีความต่อเน่ืองกับลานริมนํ้า สามารถข้ึนลงได้สะดวก 
3. แนวทางการออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างและพ้ืนที่ว่าง  

1) ศาลา ควรตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติหรือเลียนแบบธรรมชาติ 
เป็นโครงสร้างแบบถาวร หรือซุ้มไม้เล้ือย อาจกระจายอยู่ตามจุดชมวิวหรือ
จุดพักต่างๆ 

2) ห้องนํ้า ตกแต่งให้กลมกลืนกับส่ิงแวดล้อม ตําแหน่งใกล้กับจุด
ต้อนรับหรือจุดแวะชมของนักท่องเท่ียว 

3) ร้านค้า ซุ้มขายของ มีรูปแบบท่ีเรียบง่าย ใช้วัสดุพ้ืนถ่ินท่ีเข้ากับ
สภาพแวดล้อมเดิม มีความเป็นระเบียบและเป็นสัดส่วน 

4) พ้ืนลาน มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ มี
รูปแบบพ้ืนผิวท่ีส่งเสริมบรรยากาศของบริเวณ 
4. แนวทางการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวก 

1) ถังขยะ ควรจัดให้มีถังขยะตามจุดต่างๆ จัดเตรียมไว้บริเวณท่ีมี
การรองรับนักท่องเท่ียวตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อย 1 จุด ต่อรัศมี 
100-200 ม. 
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2) ป้ายบอกข้อมูล สร้างความเข้าใจหรือให้ความรู้ และสร้างความ
เพลิดเพลินในการเรียนรู้วิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม เช่น ป้ายให้ความรู้ต่างๆ 
เป็นต้น 

3) ม้าน่ัง ควรจัดให้มีท่ีน่ังอย่างเพียงพอตามจุดแวะชม ในบริเวณท่ี
มีร่มเงา มีรูปแบบและวัสดุท่ีสอดคล้องกลมกลืนกันท้ังบริเวณ และอาจะเป็น
ส่วนของส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น กระบะต้นไม้ เป็นต้น 

4) ไฟฟ้าส่องสว่าง ติดต้ังให้ท่ัวถึงตามเส้นทางสัญจร โดยเฉพาะ
จุดท่ีเป็นทางแยก ทางเล้ียวและท่ีคับขัน 
5. แนวทางการออกแบบสิ่งตกแต่งและประดับประดา  

1) สวนหย่อม หรือบริเวณท่ีตกแต่งด้วยพืชพันธ์ุ ควรมีการตกแต่ง
บริเวณให้สะอาดและเป็นระเบียบ สามารถดูแลรักษาง่าย นักท่องเท่ียว
สามารถเข้าชมและน่ังพักผ่อนหรือพักคอยในส่วนน้ี บริเวณทางเดินอาจจัด
ให้มีป้ายบริเวณทางแยก อาจมีการปลูกต้นไม้ เลือกใช้พืชพรรณท้องถ่ิน 
หรือองค์ประกอบในกิจกรรมทางการเกษตรต่างๆ มาเป็นสัญลักษณ์ในการ
ออกแบบวางผังบริเวณ ควรปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ลดแสงสะท้อนจากลาน
จอดรถ 

2) ประติมากรรม  อาจจะเป็นองค์ประกอบส่วนย่อยๆ ของบริเวณ
สวนหย่อม โดยสร้างองค์ประกอบท่ีส่ือถึงในกิจกรรมของชุมชน รวมท้ังบ่อ
นํ้า หินประดับ โคมไฟ มีรูปแบบท่ีกลมกลืนกับบรรยากาศของพ้ืนท่ี อาจจะ
ใช้ประกอบกับวัสดุพ้ืนถ่ิน  
6. แนวทางการออกแบบมุมมอง 

1) ทิวทัศน์ เปิดมุมมองกว้างสู่บริเวณท่ีเป็นธรรมชาติและมี
บรรยากาศเฉพาะของพ้ืนท่ี โดยอาจจะต้องร้ือถอนส่ิงก่อสร้างท่ีบดบังและ
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ออกแบบให้มีองค์ประกอบท่ีช่วยเสริมสร้างความงาม ได้สัมผัสถึงบรรยากาศ
น้ัน เช่นความสงบ ร่มร่ืน เป็นธรรมชาติ เป็นต้น 

2) ท่ีหมายตา เปิดมุมมองสู่อาคารหรือองค์ประกอบสําคัญของ
บริเวณ รวมท้ังการสร้างจุดหมายตาข้ึนใหม่ในตําแหน่งท่ีต้องการ 

3) จุดสนใจ ออกแบบองค์ประกอบท่ีช่วยสร้างความน่าสนใจใน
บริเวณท่ีต้องการเน้น 

4) บริเวณหรือส่วนท่ีไม่น่าดู ออกแบบองค์ประกอบท่ีช่วยปิดบัง
ส่วนท่ีไม่น่าดู เช่น ส่วนซักล้าง เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  

 2. การออกแบบด้านสัญลักษณ์ (Logo Design)  

การกําหนดภาพลักษณ์ท่ีชัดเจน มีส่วนช่วยให้ชุมชนมีความชัดเจน
ในตัวเอง ซ่ึงจะส่งผลดีในแง่ท้ังสมาชิกในชุมชนและผู้มาเยือน โดยท่ี
ภาพลักษณ์ของชุมชนท่ีชัดเจน สมาชิกในชุมชนเองก็จะเข้าใจและสามารถ
จดจําเป้าหมายในการดําเนินงานและเกิดความภาคภูมิใจในชุมชน สําหรับผู้
มาเยือนก็เกิดความเช่ือม่ัน เช่ือถือ และประทับใจในการเข้ารับบริการหรือ
ติดต่อ 

ภาพลักษณ์ (image) ของชุมชน สามารถใช้ ตราสัญลักษณ์ (logo) 
เป็นส่ือความหมายท่ีแสดงนัย หรือความคิด เพ่ือเป็นการบอกให้ทราบถึงส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงมีผลในด้านการรับรู้ ความคิด หรือทัศนคติ การออกแบบ
สัญลักษณ์เพ่ือใช้รูปแบบท่ีออกมาน้ัน กระตุ้นความคิดและทัศนคติ หรือเป็น
ส่ือแทนชุมชนท้ังหมด นําไปใช้ในส่ือต่างๆ ท่ีองค์กรส่งออกไปติดต่อกับ
ภายนอก เช่น การจัดแสดงสินค้า การสัมมนา นอกจากน้ีแล้วยังรวมไปถึง
สถานท่ีต้ังของชุมชน ตัวอาคาร ป้าย สภาพหรือบรรยากาศของบริเวณรอบ 
การออกแบบตราสัญลักษณ์เป็นส่ือกลางท่ีมีคุณค่า 3 ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือ
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ประโยชน์ใช้สอย 2) เพ่ือคุณค่าทางความงาม ซ่ึงเก่ียวข้องกับทัศนศิลป์ 3) 
เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร จึงควรท่ีจะมีการกําหนดเกณฑ์อัน
ครอบคลุมเพ่ือให้เป็นมาตรฐานของสัญลักษณ์์ท่ีดี 

การปรับปรุงภาพลักษณ์ชุมชน จึงต้องเร่ิมปรับปรุงจากด้าน
กายภาพก่อน เน่ืองจากเป็นส่ิงแรกท่ีผู้มาเยือนจะมองเห็นและเกิดความรู้สึก
ประทับใจ ควรมีการศึกษาเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน สามารถสะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรม ท่ีจะนําไปสู่การ
ออกแบบสัญลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย สามารถพิจารณาแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

 

1. การสร้างการจดจําด้วยอัตลักษณ์สําคัญของแหล่งท่องเที่ยว  

1) ภูมิปัญญาท่ีมีเฉพาะพ้ืนท่ี เช่น ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมการจักสาน
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ท้ังวัสดุท่ีใช้ ลวดลาย และ
เทคนิคในการสร้างสรรค์ นํามาพัฒนาประยุกต์ให้เป็นสัญลักษณ์ 

2) สถานท่ีสําคัญท่ีเป็นจุดหมายตา (landmark) หรือสถานท่ีสําคัญของ
แหล่งท่องเท่ียว นํามาใช้เป็นส่วนประกอบในการพัฒนาสัญลักษณ์ท่ีเป็นการ
ผูกโยงกัน โดยตอบสนองเร่ืองการท่องเท่ียวเป็นหลัก 

3) วัตถุดิบท่ีมีเฉพาะในท้องถ่ิน หรือเป็นวัตถุดิบท่ีมีอยู่มากในแหล่งหรือ
บริเวณน้ันๆ จนเป็นท่ีกล่าวขานกันมายาวนาน เป็นท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไป 
นํามาพัฒนาให้เป็นสัญลักษณ์ 

4) ข้อมูลชุมชน ระบุสภาพแวดล้อมท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดิน
ฟ้าอากาศ ภูมิประเทศ และ สภาพแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึน รวมท้ัง
ลักษณะเฉพาะทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้น ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้าง
การรับรู้ความเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
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2. การสร้างบทบาทส่งเสริมภาพลักษณ์ด้วยแบรนด์ (Brand Image) ของ

ชุมชน  

1) ความงามของสัญลักษณ์ จะต้องเก่ียวโยงกับสุนทรียภาพ (Aesthetic 
Form) คือ ความงดงามของรูปแบบสัญลักษณ์ ไม่ว่าจะใช้แสดงเป็นตัวแทน 
(Representation) หรือ ภาพในเชิงนามธรรม (Abstract) ในรูปแบบท่ี
เหมาะสม ทําให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกช่ืนชม ไม่เฉพาะเพียงแค่ตรา
สัญลักษณ์์เท่าน้ัน แต่รวมถึงสินค้าหรือองค์กรน้ันๆ ด้วย                  

2) ลักษณะเฉพาะตัว (Uniqueness) การสร้างตราสัญลักษณ์ให้มี
ลักษณะเฉพาะตัวน้ันมีความสําคัญอย่างย่ิง เพราะเป็นการสร้าง “ความไม่
ซํ้าแบบใคร” ซ่ึงจะทําให้ผู้บริโภคจดจําและรับรู้ในความแตกต่างเม่ือได้เห็น
ตราสัญลักษณ์น้ัน                                                    

3) ความเหมาะสมกับกาลเวลาทุกยุคทุกสมัย ควรหลีกเล่ียงส่ิงท่ีเป็น
ความนิยมช่ัวคราว อย่างไรก็ตาม การออกแบบตราสัญลักษณ์์ใดๆ ช่ือและ
ตราสัญลักษณ์์น้ันควรจะมีอายุการใช้งาน (Longevity) เพียงพอท่ีจะนํา
องค์กรน้ันๆ บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า ควรมีอายุอย่างน้อย 10 ปี 
ข้ึนไป ดังน้ันการออกแบบตราสัญลักษณ์์ใดๆ ก็ตาม จึงไม่ควรยึดติดกับ
แฟช่ัน หรือตัวสินค้า เน่ืองจากตราสัญลักษณ์์น้ันจะใช้ไม่ได้ทันที หากมีการ
พัฒนารูปแบบสินค้าน้ัน  

แนวทางออกแบบตราสัญลักษณ์ของตลาดชุมชนริมนํ้า ท้ัง
สัญลักษณ์ของสถานท่ี กิจกรรม หรือส่ิงต่างๆ ภายในชุมชน เป็นส่ือท่ีมี
ความหมายแสดงนัย อันมีผลในด้านการรับรู้ถึงความคิด หรือทัศนคติท่ีมีต่อ
ชุมชน หรือเป็นส่ือแทนความเป็นชุมชนท้ังหมด โดยเฉพาะการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นช่ือการค้า (Brand) หรือเคร่ืองหมายการค้า 
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(Trademark) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ซ่ึงเก่ียวกับคุณภาพและปริมาณ 
หรือความเหมาะสมในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น รูปแบบ วัสดุ สีสัน การใช้
งาน ความหมาย ความสวยงาม ฯลฯ ในหัวข้อต่อไปน้ี รวม 3 ด้าน คือ  
1. แนวทางการออกแบบให้มีเอกลักษณ์  

1) ภาพ และตัวอักษร เป็นลายเส้นท่ีมีความหมาย เรียบง่าย 
สามารถส่ือถึงความเป็นชุมชนท้องถ่ินเฉพาะ ท่ีมีความโดดเด่นในลักษณะ
พิเศษของชุมชน 

2) การใช้สี ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน โดยนิยมใช้สีท่ี
แน่นอน ไม่เปล่ียนไปเปล่ียนมา ทําให้สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว 
และเกิดความจดจําได้ 

3) การใช้เร่ืองราวและสถานท่ี อันเป็นเอกลักษณ์ท่ีน่าสนใจ และ
เป็นท่ีรับรู้และเข้าใจได้โดยท่ัวไป บ่งบอกความเป็นชุมชนท้องถ่ินท่ีมี
คุณลักษณะพิเศษ มีการออกแบบท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับสถานท่ี 
ผลิตภัณฑ์ และความเป็นชุมชน 
2. แนวทางการออกแบบให้สามารถใช้ได้อย่างหลากหลาย  

1) รูปแบบท่ีเรียบง่าย เป็นแบบพ้ืนฐานท่ีมีความเป็นภาพรวมของ
ชุมชน สามารถถ่ายทอดส่ิงท่ียากให้ดูง่าย ตราสัญลักษณ์ท่ีมีความเรียบง่าย
ไม่ซับซ้อน ใช้เวลาในการทําความเข้าใจน้อยท่ีสุด ไม่มีรายละเอียดปลีกย่อย
มากจนเกิดความรู้สึกยุ่งเหยิงเม่ือพบเห็น  

2) ลักษณะทางกราฟิก มีความเหมาะสมและสะดวกในการ
เลือกใช้เทคนิคในการผลิตได้หลากหลายวิธีและหลายรูปแบบ เช่น การพิมพ์ 
การสกรีน การหล่อ เป็นต้น  
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3) รูปแบบมีความยืดหยุ่น ต่อการนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือ
ของท่ีระลึกต่างๆ เป็นการต่อยอดไปสู่งานออกแบบอ่ืนๆ สามารถนําไปปรับ
ใช้เป็นภาพตัวแทนในโอกาสต่างๆ ได้ง่าย เช่น ติดบนบรรจุภัณฑ์ ติด
ประกอบป้ายช่ือชุมชน เป็นต้น 

3. แนวทางการออกแบบให้มีลักษณะของภาพสัญลักษณ์ที่ดี   

1) การใช้หลักองค์ประกอบทางศิลปะ ในการจัดวางส่วนประกอบ
ต่างๆ อย่างรอบคอบและพิถีพิถัน มีแนวคิด รสนิยม และคุณค่าเชิงทัศนศิลป์ 
การจัดองค์ประกอบศิลป์ท่ีดีจะช่วยกระตุ้นความสนใจและส่ือความหมายได้ 

2)  รูปลักษณ์มีความเป็นสากล ความร่วมสมัย สามารถใช้ได้เป็น
ระยะเวลายาวนาน โดยใช้รูปแบบตัวอักษร รูปร่างรูปทรง ผสมผสานให้
สามารถส่ือความหมายแทนส่ิงท่ีต้องการแสดงถึงให้จดจําได้ง่าย 

3) การหลีกเล่ียงข้อห้ามตามกฎหมาย เช่น การลอกเลียนแบบ 
การละเมิดลิขสิทธ์ิ เป็นต้น 

  
 

รูปแบบสัญลักษณ์ที่พัฒนาเป็นผลติภัณฑ์หรอืของที่ระลึกต่างๆ  
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บทที ่3 
ตน้แบบงานออกแบบและสรา้งคณุคา่ 

ดา้นมรดกวฒันธรรม 

สําหรับตลาดชุมชนริมนํ้าลําพญา ลุ่มนํ้านครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
มีแนวทางการออกแบบและสร้างคุณค่าด้านมรดกวัฒนธรรม ท่ีสามารถ
นําไปประยุกต์กับโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนในด้านต่างๆ เพ่ือให้
ชุมชนสามารถสร้างแบรนด์ (brand) และเร่ืองราว (story) จากมรดก
วัฒนธรรมริมนํ้าด้ังเดิมซ่ึงเป็นเอกลักษณ์และต้นทุนของชุมชนให้เป็นท่ีจดจํา
แก่ผู้มาเยือน  นําไปสู่การยกระดับให้ชุมชนตลาดริมนํ้าเป็นท่ีรู้จักและมี
มาตรฐานของการท่องเท่ียวระดับนานาชาติ การเลือกประเด็นในการ
ออกแบบและจัดทําต้นแบบ ท่ีสร้างโอกาสให้นักท่องเท่ียวเข้าสู่พ้ืนท่ีภายใน
ชุมชนมากข้ึน จะเป็นส่วนสําคัญท่ีทําให้ร้านค้าและกิจกรรมในตลาดชุมชน
ริมนํ้ามีความคึกคัก และเกิดการปรับปรุงเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวมากข้ึน 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. การจัดทําต้นแบบด้านสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์  
การออกแบบและจัดทําต้นแบบด้านสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ ท่ี

มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้และสร้างความน่าสนใจให้กับตลาดชุมชนริมนํ้า
ลําพญา เป็นการสร้างโอกาสให้นักท่องเท่ียวเข้าสู่พ้ืนท่ีภายในชุมชนมากข้ึน 
การกําหนดรายละเอียดในแนวทางการออกแบบ เช่น การกําหนดวัสดุ สี 
การกําหนดตําแหน่ง รวมถึง การออกแบบท่ีต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
ตามสภาพพ้ืนท่ีหรือจุดท่ีใช้งานอย่างเหมาะสม ให้มีการตกแต่งประดับ
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ประดาท่ีไม่แปลกแยกจากสภาพแวดล้อมเดิม หรือมีส่ิงก่อสร้างหลากหลาย
รูปแบบเกินไป อาจจะมีองค์ประกอบท่ีเน้นบริเวณสําคัญหรือต้องการจุดเด่น 
แต่ภาพรวมท่ีส่งเสริมภาพลักษณ์ของความเป็นชุมชนตลาดเก่าริมนํ้า ส่วน
องค์ประกอบอ่ืนๆ ควรเน้นการตกแต่งบริเวณภายในชุมชนให้มีความ
กลมกลืนของบรรยากาศในพ้ืนท่ีและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ประกอบด้วยงานออกแบบต่างๆ ดังน้ี 

  
 

 
 

1) ซุ้มทางเข้าหลัก  

เป็นการตกแต่งบริเวณทางเข้าและส่วนประกอบของการเข้าถึง 
โดยจัดทําซุ้มหรือโครงสร้างพร้อมป้ายช่ือและการจัดภูมิทัศน์ท่ีน่าสนใจและ
บ่งบอกเอกลักษณ์ของชุมชน ได้กําหนดพ้ืนท่ีรองรับการเข้าถึงหลัก เป็น

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณตลาดชุมชนริมนํ้าลําพญา แสดงตําแหน่งติดตั้ง
งานออกแบบ 1) ซุ้มทางเข้าหลัก 2) ซุ้มทางเข้ารอง 3) wall art-street art 
4) การตกแต่งเสา 5) ซุ้มร้านค้า   
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ทางเดินในซอยด้านข้างของบริเวณท่ีทําการเทศบาลตําบลลําพญา โดย
ปรับปรุงพ้ืนท่ีเดิมท่ีเป็นพ้ืนท่ีรกร้าง ต่อเน่ืองกับบริเวณด้านหน้าท่ีทําการ
เทศบาล เพ่ือช่วยเน้นบริเวณทางเข้าท่ีชัดเจน และใช้พ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รวมท้ังสร้างบรรยากาศต้อนรับผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจ 

 

 
 

  

ภาพเปรียบเทียบกอ่นและหลังปรับปรุงพ้ืนที่โดยการออกแบบซุ้มทางเข้าหลัก 
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ซุ้มทางเข้าหลัก บรเิวณด้านข้างทีท่ําการเทศบาลตําบลลําพญา 
 

 

• 

 

ซุ้มทางเข้าหลัก มีองค์ประกอบที่สําคัญเป็นซุ้มป้ายชื่อและสัญลักษณ์ 
แสดงความพิเศษที่แตกต่างจากพื้นที่บริเวณโดยรอบ เป็นจุดหมายตา ที่
ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานที่ 
o รูปแบบซุ้ม เป็นโครงสร้างเหล็ก และไม้เทียม ติดป้ายชื่อตลาดชุมชน

ริมนํ้าลําพญา เน้นรูปทรงที่มีสัดส่วน สีสันและวัสดุที่ช่วยสร้าง
บรรยากาศให้เข้ากับความเป็นชุมชนจีนเก่าโบราณ รวมทั้งการ
ประดับตกแต่งด้วยลวดลายที่โปร่ง ลดความรู้สึกทึบตันของตัวซุ้ม 
และไม่บดบังการมองเห็นบริเวณโดยรอบ 

o การตกแต่งบริเวณที่สามารถใช้เป็นพื้นที่รองรับการเข้าถึง จุดพัก
คอย และกิจกรรมต่างๆ  รวมทั้งการใช้พืชพันธุ์ช่วยให้เกิดความร่ม
ร่ืนและเป็นธรรมชาต ิ
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2) ซุ้มทางเข้ารอง  

เป็นการตกแต่งบริเวณทางเข้าและส่วนประกอบของการเข้าถึง 
โดยจัดทําซุ้มหรือโครงสร้างพร้อมป้ายช่ือและการจัดภูมิทัศน์ท่ีน่าสนใจและ
บ่งบอกเอกลักษณ์ของชุมชน ได้กําหนดพ้ืนท่ีรองรับการเข้าถึงรอง โดย
ป รับป รุ งซอย ท่ี เ ช่ื อม ต่อ กับสะพาน ข้ ามแ ม่ นํ้ า  ซ่ึ ง ใ ช้ สัญจร ด้ วย
รถจักรยานยนต์และเดินเท้า รวมท้ังพ้ืนท่ีสองข้างทางท่ีเป็นพ้ืนท่ีรกร้าง และ
มีโครงหลังคาเดิมท่ีสร้างคร่อมทางสัญจร  

 

 
 

 

ภาพเปรียบเทียบกอ่นและหลังปรับปรุงพ้ืนที่โดยการออกแบบซุ้มทางเข้ารอง 
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ซุ้มทางเข้ารองช่วยเน้นบริเวณทางเข้าท่ีชัดเจน สร้างบรรยากาศ
ต้อนรับผู้มาเยือนเช่นเดียวกับซุ้มทางเข้าหลัก และยังทําให้เกิดจุดอ้างอิงและ
ความต่อเน่ืองของเส้นทางท่องเท่ียวในชุมชน และใช้พ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์ 

 

  

ซุ้มทางเข้ารอง บรเิวณซอยที่เช่ือมต่อกับสะพานข้ามแม่น้ํา 
 

 

 

ซุ้มทางเข้ารอง มีองค์ประกอบที่สําคัญเป็นซุ้มป้ายชื่อและสัญลักษณ์ แสดง
ความพิเศษที่แตกต่างจากพื้นที่บริเวณโดยรอบ เป็นจุดหมายตา ที่ช่วย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานที่ 
o รูปแบบซุ้มทางเข้ารอง มีลักษณะเป็นซุ้มประตู ให้สัญจรลอดผ่าน เป็น

โครงสร้างเหล็ก และไม้เทียม ติดป้ายชื่อตลาดชุมชนริมนํ้าลําพญา โดย
ให้มีขนาดและรูปแบบสอดคล้องกับหลังคาโค้งเดิม เน้นรูปทรงที่มี
สัดส่วน สีสันและวัสดุที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้เข้ากับชุมชนชาวจีน  

o ตกแต่งโดยใช้ลวดลายจีนมาประยุกต์ แสดงความเป็นชุมชนจีนโบราณ 
และผสมผสานด้วยลวดลายฝาผนังที่ส่ือถึงเรือนไทยริมนํ้า 

o ปรับปรุงทางเดินด้วยการใช้วัสดุปูพื้นที่ช่วยเน้นทางเข้าและปลูกต้นไม้
เป็นขอบทางให้เกิดความร่มร่ืนและเป็นธรรมชาต ิ

o  อาจจะเพิ่มเติมวาดภาพผนังร้ัวด้านข้าง 
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3) Wall art-Street art  

Wall art หรือ Street art เป็นงานสร้างสรรค์ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนในหลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพวาดฝาผนัง 
(Wall Painting) เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีชุมชนท่ีทรุดโทรมให้มีภาพลักษณ์ท่ีสวยงาม 
และช่วยสร้างแรงดึงดูดด้านการท่องเท่ียว โดย Wall art หรือ Street art 
จะทําหน้าท่ีในการส่ือสารคุณค่าทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนได้
อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายในหมู่นักท่องเท่ียวยุคใหม่ เน่ืองจากส่ือภาพมี
คุณสมบัติท่ีสร้างความสนใจของผู้คนในฐานะประสบการณ์ท่ีเข้าใกล้ได้ 
สัมผัสได้ และเข้าถึงได้ง่าย  ซ่ึงเร่ืองราวท่ีถูกสร้างข้ึนส่วนใหญ่มักจะ
เก่ียวข้องกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน 

บริเวณผนังหรือแนวกําแพงร้ัวทางเข้าหลักของชุมชนตลาดริมนํ้า
ลําพญา ซ่ึงยังไม่มีการใช้ประโยชน์ ควรมีการวาดภาพบนผนังหรืองานศิลปะ
ท่ีแสดงเร่ืองราวเก่ียวกับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เช่น บรรยากาศ
บ้านเรือนริมนํ้า ร้านค้า วิถีชีวิต อาชีพ ประเพณี  ฯลฯ เป็นการตกแต่ง
บริเวณตลอดแนวทางเดินเข้าสู่ตลาดได้อย่างเหมาะสม ท้ังการสร้าง
บรรยากาศและให้ข้อมูลของชุมชนตลาดริมนํ้าลําพญาแก่ผู้มาเยือนผ่านงาน
ศิลปะท่ีน่าสนใจ 
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ภาพเปรียบเทียบกอ่นและหลังปรับปรุงพ้ืนที่ 
โดยการออกแบบ Wall art-Street art 
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wall art-street art 

 
 

4) งานตกแต่งเสาบริเวณทางเดินภายในตลาด  

งานตกแต่งบริเวณทางเดินภายในตลาดชุมชนริมนํ้าลําพญา 
นอกจากช่วยสร้างความสวยงามและบรรยากาศท่ีดีให้กับสองข้างทางภายใน
ตลาดแล้ว องค์ประกอบท่ีจัดทําข้ึนยังช่วยเน้นเส้นทางและเป็นส่ือให้ผู้มา
เยือนเกิดการรับรู้ถึงเส้นทางท่องเท่ียว โดยมีรูปแบบท่ีกลมกลืนกับอาคาร
ด้ังเดิม เป็นการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนจีนในตลาดชุมชนริมนํ้าลํา
พญา ซ่ึงเดิมหลังคาคลุมทางเดินของตลาด ใช้เหล็กเป็นวัสดุหลักในการ

Wall art-Street art เป็นองค์ประกอบด้านศิลปะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของ
ความเป็นชุมชนชาวจีน โดยใช้เร่ืองราวที่ส่ือสารได้ง่าย ผ่านรูปแบบศิลปะ
แบบเหมือนจริง (Realistic) มีการจัดวางที่สร้างความหลากหลาย ทั้งวิถีชีวิต
ชุมชน ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ 
o แสดงเร่ืองราวที่ต่อเน่ืองตลอดแนวร้ัว เพื่อให้ผู้มาเยือนได้รับชมใน

ภาพรวมอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการใช้สีแบบเอกรงค์หรือโทนสีที่กลมกลืน
กัน ช่วยสร้างบรรยากาศย้อนถึงยุคอดีต 

o แสดงรายละเอียดของคน ส่ิงของ และสถานที่ในภาพ ที่สามารถดึงดูด
ความสนใจ ส่ือสารและสร้างความรู้สึกร่วมให้กับผู้มาเยือน รวมทั้งเป็น
จุด Check In ถ่ายภาพได้อย่างน่าสนใจ 

o อาจจะออกแบบลวดลายพื้นทางเดิน เพิ่มความน่าสนใจและเป็น
เร่ืองราวเดียวกัน โดยต่อเน่ืองกับบริเวณซุ้มทางเข้าหลัก 
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ประกอบเป็นโครงสร้างรับหลังคา ทําให้ขาดความสอดคล้องกับลักษณะเดิม
ของตลาด จึงควรปรับปรุงรูปแบบเสาและส่วนประกอบตลอดแนวทางเดิน 
ซ่ึงจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของตลาดจีนโบราณได้ชัดเจนมากข้ึน 

 

 
 

 
 

ภาพเปรียบเทียบกอ่นและหลังปรับปรุงพ้ืนที่ 
โดยการออกแบบตกแต่งเสาตลอดแนวทางเดินภายในตลาด 
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รายละเอียดการตกแต่งเสาตลอดแนวทางเดินภายในตลาด 
 

 
 

 

งานตกแต่งเสาบริเวณทางเดินภายในตลาด เป็นองค์ประกอบที่ใช้
โครงสร้างเดิมมาตกแต่งให้เกิดบรรยากาศแบบจีน 
o ใช้วัสดุไม้เทียมประกอบเป็นเสาเหล่ียมหุ้มเสาเดิม มีพื้นผิวและสีที่ที่

ให้ความรู้สึกเป็นแผ่นไม้ เข้ากับอาคารบ้านเรือนและร้านขายของ
ภายในตลาด มีลักษณะย้อนยุคเพื่อสร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยว 

o ตกแต่งโดยติดตั้งลวดลายที่แสดงเอกลักษณ์แบบจีนร่วมสมัย มีความ
เป็นมงคล อาจมีหลายแบบแต่ควรกลมกลืนกันในภาพรวม และ
ลวดลายควรมีขนาดใหญ่เห็นชัดเจน  

o ติดตั้งโคมแบบจีน ช่วยเพิ่มบรรยากาศให้มีชีวิตชีวา  
o ปรับปรุงทางเดินเท้าให้พื้นผิวเรียบ สามารถสัญจรได้สะดวกขึ้น   
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5) ซุ้มร้านค้า (kiosk)  

เน่ืองจากทางชุมชนตลาดริมนํ้าลําพญา จะมีโอกาสออกร้าน
จําหน่ายสินค้าอยู่เสมอ แต่ยังไม่มีรูปแบบซุ้มร้านค้าท่ีสวยงาม จึงมีความเห็น
ว่า ควรมีการออกแบบซุ้มร้านค้าท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและมีขนาด
กะทัดรัด ต้นทุนไม่สูง สามารถจัดเก็บได้สะดวก ปกติอาจจะวางประดับไว้
บริเวณหน้าร้านค้าในตลาด สําหรับต้ังโชว์หรือวางสินค้าจําหน่าย สามารถใช้
เป็นฉากถ่ายรูป และออกร้านในงานเทศกาลต่างๆ ได้ 

 

 

ซุ้มร้านค้า (kiosk) 
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                                               แปลน 

 

 

รายละเอียดซุ้มรา้นค้า (kiosk)                       



 

40 การจดัการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ประจําปี 2563 
 

 
 

2. การจัดทําต้นแบบด้านตราสัญลักษณ์ 

ตราสัญลักษณ์ ใช้เป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ ป้าย และการ
ประชาสัมพันธ์ และพิจารณาให้สามารถปรับใช้กับกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น 
กิจกรรมของชุมชน เป็นส่วนประกอบของแผงร้านค้า (booth) เป็นของท่ี
ระลึกในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ส่วนรูปแบบควรเป็นสัญลักษณ์ท่ีเป็นตัวแทน
ของชุมชนตลาดริมนํ้าลําพญา ซ่ึงมีเร่ืองราวในท้องถ่ินท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
สามารถนํามาสร้างตราสัญลักษณ์และกราฟิกท่ีเหมาะสมกับการใช้งานและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน โดยตัดทอนรูปแบบให้มีรูปลักษณ์
ท่ีน่าจดจํา เรียบง่าย สร้างความรู้สึกคุ้นเคย ไม่ดูธรรมดาเกินไป ส่ือ
ความหมายได้รวดเร็ว มีความสมบูรณ์ด้วยสาระและรายละเอียด มีความร่วม
สมัย และเหมาะกับกาลเวลา  
1) สัญลักษณ์ชุมชน  

ในปัจจุบันชุมชนตลาดริมนํ้าลําพญา ยังไม่มีสัญลักษณ์ชุมชนท่ี
ชัดเจน จึงควรพัฒนารูปแบบสัญลักษณ์ท่ีเหมาะสม เพ่ือสร้างภาพลักษณ์แก่
ชุมชน และสะดวกต่อการนําไปใช้ในกิจกรรมของชุมชน  

ซุ้มร้านค้า มีส่วนประกอบสําหรับใช้เป็นร้านค้า ได้แก่ ป้ายชื่อร้าน ตู้เก็บ
ของ ป้ายรายการสินค้า เคาน์เตอร์วางขายสินค้า หรือเตรียมอาหาร เก้าอ้ี
รับรองสําหรับลูกค้าน่ังพักคอยที่สามารถพับเก็บได้ 
o โครงสร้างใช้วัสดุเป็นไม้เทียม นํ้าหนักเบา พื้นผิวสีนํ้าตาลให้เข้ากับ

บรรยากาศอาคารตลาดเก่า  
o รูปแบบเป็นลวดลายแบบจีนประยุกต์ เป็นแบบลอยตัวที่เคล่ือนย้ายได้ 

แยกเป็นชิ้นถอดประกอบได้ 
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รูปแบบวิถีชีวิตชุมชนตลาดริมนํ้าลําพญา มีเร่ืองราวและทรัพยากร
อันเป็นเอกลักษณ์ท่ีอยู่คู่กับท้องถ่ินมายาวนาน ท่ีปรากฏเด่นชัด คือ แม่
นํ้าท่าจีน หรือแม่นํ้านครชัยศรี มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 
เป็นท้ังแหล่งทุนทรัพยากรท่ีหล่อเล้ียงครัวเรือนมากว่าร้อยปี ในการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์สามารถนํามาถ่ายทอดถึงเร่ืองราวท่ีบ่งบอกถึงต้น
กําเนิดของชุมชน และลักษณะเฉพาะประกอบในแบบสัญลักษณ์ ทําให้
เกิดอัตลักษณ์ท่ีแตกต่างของแต่ละวิถีชุมชน  

 
 

 

ตราสัญลักษณ์ตลาดชุมชนริมน้ําลาํพญา 
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2) สัญลักษณ์นําโชค  

สัญลักษณ์นําโชค (Mascot) เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดี และ
กลายเป็นตัวแทนของภาพลักษณ์ในเชิงบวก สัญลักษณ์นําโชคเป็นตัวการ์ตูน
คนหรือสัตว์ท่ีมีลักษณะแสดงออกถึงความสดใสร่าเริง น่ารักน่าเอ็นดู มีความ
บริสุทธ์ิและไร้เดียงสา โดยการออกแบบสัดส่วนของร่างกายให้มีความโดด
เด่นและแตกต่างจากรูปร่างปกติ เช่น หัวโต ตาโต ย้ิมกว้าง ตัวอ้วนกลม 
แขนขาส้ันป้อม สีสันสดสวย ฯลฯ นอกจากน้ี การสร้างเร่ืองราวและการ
สร้างลักษณะนิสัยเฉพาะตัวให้กับสัญลักษณ์นําโชคจะช่วยเพ่ิมมิติและความ
น่าสนใจได้เป็นอย่างมาก ทําให้ผู้ท่ีพบเห็นได้เข้ามารู้จักและรู้สึกผูกพันได้
มากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการจดจําเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีของชุมชน 

สัญลักษณ์นําโชคเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ให้กับแหล่ง
ท่องเท่ียว สร้างสีสันให้กับกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดการจดจําท่ีดีสู่สาธารณะ 

สัญลักษณ์ชุมชน มีแนวความคิดมาจากวิถีชีวิตในการล่องเรือของชาวตลาด
ชุมชนริมนํ้าลําพญา ที่มีในอดีตจนถึงปัจจุบัน และบรรยากาศของตลาดชุมชน
ที่มีความเป็นจีนดั้งเดิม รูปแบบยึดตามร่องรอยเดิมของชุมชน เป็นเร่ืองราว
และบรรยากาศในอดีต เช่น เรือขนสินค้า สินค้าโชวห่วย ลวดลายแสดงความ
เป็นแม่นํ้า บ้านเรือน ฯลฯ 
o ภาพสัญลักษณ์จํากัดตัวแทนที่นํามาใช้ให้มีจํานวนไม่เกิน 3 เร่ือง ได้แก่ 

การล่องเรือค้าขาย ลวดลายเมฆที่ส่ือถึงบรรยากาศความเป็นชุมชนชาว
จีน และแม่นํ้า 

o การใช้สีในภาพรวมเป็นสีนํ้าตาลแสดงการอนุรักษ์วิถีความเป็นอยู่ของ
ชุมชน ใช้สีเหลืองทองแสดงรูปเมฆที่มีความเป็นจีน สีดําแสดงการล่องเรือ
ในอดีต และสีฟ้าแสดงความเป็นแหล่งนํ้า 
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และสามารถประยุกต์ใช้ทําหน้าท่ีเป็นส่ือในโครงการหรือการรณรงค์ต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

สําหรับตลาดชุมชนริมนํ้าลําพญา มีการใช้ตุ๊กตาเด็กคู่ ช่ือ กังฟู 
และ ถ้วยฟู เป็นแบบตกแต่งและใช้ประชาสัมพันธ์อยู่บ้าง โดยจัดทําเป็นพวง
กุญแจ และพิมพ์เป็นแผ่นป้ายติดต้ังในชุมชน ทางชุมชนเสนอให้ปรับปรุง
รูปแบบใหม่ โดยพัฒนาจากแบบเดิม ให้เป็นเด็กคู่ชายหญิงท่ีมีท่าทางและ
เคร่ืองแต่งกายแบบใหม่ๆ เพ่ือนําแบบมาจัดทําเป็นสัญลักษณ์นําโชคประจํา
ชุมชน 

 

   
 

ตุ๊กตาเด็กคู่ สญัลักษณ์นําโชค 
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3) แผนที่ท่องเที่ยวชุมชน  

การจัดทําแผนท่ีแสดงข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวสําคัญในชุมชนด้วย
รูปแบบท่ีสวยงาม ช่วยกระตุ้นความต้องการให้นักท่องเท่ียวมาเยือนและทํา
ให้เกิดความประทับใจ แผนท่ีชุมชนท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชน ต้องเช่ือมโยงตําแหน่งของมรดกวัฒนธรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนท่ี
ทางกายภาพ ประกอบไปด้วยข้อมูลท่ีเก่ียวกับพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของ
ชุมชน สามารถบ่งบอกรายละเอียดต่างๆ เช่น บ้านเรือน วัด ศาลเจ้า บ่อนํ้า 
คูคลอง ต้นไม้ใหญ่ พันธ์ุไม้พ้ืนถ่ิน ฯลฯ ท้ังภายในชุมชน และบริเวณโดยรอบ
ชุมชน ท่ีบอกถึงพ้ืนท่ีเกษตร ป่าเขา ทะเล และพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากร
ของชุมชน นอกจากน้ี แผนท่ีชุมชนยังบอกลักษณะเฉพาะท่ีเก่ียวกับผู้คนใน
ชุมชน ด้านวิถีชีวิต อาชีพและวัฒนธรรม ท่ีนํามาสู่การพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมในชุมชน 

สัญลักษณ์นําโชค ของตลาดชุมชนริมนํ้าลําพญา ออกแบบให้คงความเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนซ่ึงเป็นคนไทยเชื้อสายจีน 
o ตัวตุ๊กตามีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ใช้ลายเส้นให้มีความรู้สึกเหมือนเป็น

ตัวการ์ตูนที่เข้าใจง่าย  
o ตุ๊กตาเด็กคู่ ชื่อว่า เก๊ียว และ หมูแดง ส่ือความหมายถึงบะหม่ี ซ่ึงใน

ความเชื่อของคนจีน บะหม่ีสะท้อนถึงความยืนยาวของชีวิต  
o เคร่ืองแต่งกายเป็นชุดก่ีเพ้า โทนสีแดง มีความเป็นจีน และความโดด

เด่น ประดับด้วยลวดลายสีทองแบบจีน 
o สามารถประยุกต์เป็นตัวตุ๊กตาแบบ 3 มิติ จัดทําเป็นพวงกุญแจ และ

ของที่ระลึกต่างๆ  
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แผนที่ท่องเทีย่วชุมชน 

 
 

แผนท่ีท่องเท่ียวชุมชน เป็นการกําหนดเส้นทางและข้อมูลรายละเอียด
ตําแหน่งของมรดกวัฒนธรรมในชุมชนตลาดริมนํ้าลําพญา แหล่งท่องเที่ยว
สําคัญภายในชุมชน รวมทั้งจุดแวะหรือจุดถ่ายรูป  
o แผนที่แสดงเร่ืองราวและบรรยากาศขององค์ประกอบต่างๆ ที่น่าสนใจ 

รวมทั้งกําหนดเส้นทางท่องเที่ยวที่สามารถเดินวนเป็นวงรอบได้ โดยไม่
ต้องย้อนทางเดิม และใช้เวลาในการเดินชมได้อย่างคุ้มค่า  

o ออกแบบเพื่อให้มีความน่าสนใจและเข้าใจง่าย โดยใช้จุดเด่นของสถานที่
สําคัญเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ มีการเลือกใช้โทนสีและรูปแบบที่มี
ความทันสมัย เข้าใจพื้นที่ได้ง่าย 

o จัดทําแผนที่ในรูปแบบที่สามารถนําไปปรับใช้ได้หลากหลาย เช่น แผ่น
ป้าย แผ่นพับ เว็บไซท์ ฯลฯ 
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3. บทสรุปงานออกแบบและสร้างคุณค่าด้านมรดกวัฒนธรรม 

การออกแบบและสร้างคุณค่าด้านมรดกวัฒนธรรมมีส่วนสําคัญใน
การพัฒนาและปรับปรุงภาพลักษณ์ของชุมชน การสร้างภาพลักษณ์เป็นการ
กําหนดจุดยืน บุคลิกภาพ อารมณ์ความรู้สึก ภาพลักษณ์ไม่ได้สร้างข้ึนด้วย
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึง แต่เกิดข้ึนจากหลายส่ิงรวมกัน ผู้ออกแบบ
ต้องมีความเข้าใจเช่ือมโยงองค์ประกอบต่างๆ และการเลือกใช้องค์ประกอบ
ในการออกแบบเหล่าน้ันจะต้องสะท้อนจุดยืนและบุคลิกภาพ ท่ีสําคัญคือ 
เม่ือเลือกใช้แนวทางใดในการออกแบบจะต้องควบคุมความสมํ่าเสมอให้ได้ 
เพราะจะนําไปสู่ภาพลักษณ์ท่ีชัดเจน จุดเด่นของตลาดชุมชนริมนํ้าลําพญา 
คือ อาคารตลาดเก่าท่ียังคงรูปแบบด้ังเดิม รวมท้ังมีร้านค้าเปิดบริการอยู่บ้าง 
แสดงให้เห็นวิถีด้ังเดิมท่ีหลงเหลืออยู่ มีบุคลิกภาพเป็นแบบประเพณีนิยม คือ 
ความเป็นพ้ืนถ่ิน เก่าแก่ มีกล่ินอายของอดีต และมีคุณค่า ควรยึดหลักการ
ปรับปรุงแบบย้อนยุคท่ีเรียบง่าย เป็นการรักษาเอกลักษณ์ของทรัพยากรบน
ฐานวิถี ชีวิตชุมชน ต้นแบบงานออกแบบและสร้างคุณค่าด้านมรดก
วัฒนธรรมของตลาดชุมชนริมนํ้าลําพญาท่ีได้นําเสนอน้ี ได้เลือกแนวทางใน
การออกแบบท่ีสะท้อนภาพลักษณ์ของชุมชนชาวจีนเป็นประเด็นหลัก 
(theme) เพ่ือสร้างความสอดคล้องของเร่ืองราวให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม ส่ิง สําคัญในการปรับเปล่ียนรูปแบบท้ังด้าน
สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ และสัญลักษณ์ คือการรับฟังความคิดเห็นหรือ
ประชาพิจารณ์ เพ่ือสร้างให้เกิดความคุ้นเคยและการยอมรับ โดยเฉพาะต้อง
ระมัดระวังผลกระทบต่ออัตลักษณ์ของชุมชน การนําความรู้ด้านการ
ออกแบบไปปรับใช้ในการพัฒนาภาพลักษณ์ของชุมชน จึงจะกระตุ้นให้เกิด
การรับรู้และความประทับใจของผู้มาเยือนด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่าง
บูรณาการ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างย่ังยืน 
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