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ค าส าคัญ : ย่านการค้าเก่า, ย่านท่าวัง, การฟ้ืนฟู 

นางสาว ณัฏฐนิช จ ารูญโรจน์: การฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า : กรณีศึกษาย่านท่าวัง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สญชัย ลบแย้ม 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า กรณีศึกษาย่าน

ท่าวัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเติบโตของเมือง 
กิจกรรม และการใช้งานในปัจจุบัน ผ่านการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร การส ารวจและประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า  และการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับประชาชนในพื้นท่ี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันย่านท่าวังเผชิญสภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจ เนื้อเมือง
เริ่มมีการขยายตัวออกไปยังรอบนอก พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงข้อจ ากัดทางการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ส่งผลให้ความเข้มข้นของกิจกรรมเปลี่ยนแปลงตามไป ขณะเดียวกันย่าน
ท่าวังมีกิจกรรมที่ยังมีชีวิต มีความสมบูรณ์ทางมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สร้างความ
หลากหลาย จึงควรส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูย่านการค้า และบริหารจัดการย่าน เพ่ือให้ย่านท่าวังให้เกิด
การใช้งานพ้ืนที่ได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเมือง โดยมีแนวทางการฟ้ืนฟูของย่านการค้าเก่า ได้แก่ 1) แนว
ทางการควบคุมการพัฒนาเชิงกายภาพ  2) แนวทางการใช้กลไกทางกฎหมายเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
3) แนวทางการใช้กลไกทางการเงิน และ 4) แนวทางการใช้กลไกการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพ่ือด ารง
คุณค่าความเป็นย่านชุมชนเก่า ย่านท่าวังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ต่อไป และมีความสอดคล้องกับการเติบโต
ของย่าน กิจกรรม และวิถีชีวิตคนในย่าน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 
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Keyword : Old Commercial District, Thawang Area, Urban Renewal 

MISS NATTANICH CHAMROONROCH : URBAN RENEWAL OF OLD COMMERCIAL 
DISTRICT : THE STUDY OF THAWANG AREA, MUANG DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT 
PROVINCE THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR PH.D. SONCHAI LOBYAEM 

The objective of this study is to suggest the guidelines for Urban Renewal of 
Old Commercial District : The Study of Thawang Area, Muang District, Nakhon Si 
Thammarat Province to be appropriate and consistent with urbanization, activities 
and usability nowadays. The information in this study are gathered by researching 
from documents, surveying and evaluating according to the Standard for the Quality 
of Cultural Environment: Traditional Communities. While the Public participation was 
collected by in depth-interview from stakeholders. The result found that nowadays 
this area is facing with recession ,urbanization , behavior changing and the restriction 
in land use and building use. These challenges effect the change of activity intensity. 
At the same time, Thawang district still have many livable activities, the 
completeness in historical heritage and cultural diversity. Therefore, it should be 
supported to renew and manage in order to maximize the land use and response to 
the needs of this community. Moreover, to inherit culture and tradition and to be a 
new tourist attraction in Nakhon Si Thammarat. The guidelines for Urban Renewal of 
Old Commercial District are 1) Guidelines for the Control of Physical Development , 
2) Guidelines for the law enforcement, 3) Guidelines for financial mechanism such 
and 4) Guidelines for management mechanism in order to preserve the identity of 
Thawang district according to the growth of this area, activities and life style. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 

1.1 ความเปน็มาและความส าคญัของปัญหา  

ย่านท่าวัง เป็นย่านการค้าเก่าแห่งแรกของเมืองนครศรีธรรมราช มีคลองท่าวังเป็นสายน้ า
ประวัติศาสตร์และเมืองท่าที่ส าคัญทั้งในทางยุทธศาสตร์และติดต่อค้าขาย และยังมีเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจตลอดจนวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ที่ควรแค่แก่การรักษาไว้ 
ประกอบกับผลการประเมินคุณค่าแหล่งมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พบว่า แหล่งมรดกที่มีคุณค่าและความส าคัญในระดับสูงและสูงมาก แต่มีความเสี่ยงต่อ
ภัยคุกคามสูง และองค์ประกอบที่ส าคัญทางด้านผังเมืองถูกท าลายสูญหายไปบางส่วน แต่ส่วนใหญ่
สามารถจะรื้อฟ้ืนปรับปรุงให้กลับมามีศักยภาพสมบูรณ์ได้  

ท่าวังเป็นย่านการค้าดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐาน เปลี่ยนแปลงและพัฒนามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่ง
เดิมตั้งอยู่ตามเส้นทางริมคลองท่าวัง ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางเกษตรกรรม  กิจกรรมการค้าขาย
ตลอดแนวคลอง  แต่เมื่อเวลาผ่านไปการคมนาคมขนส่งทางบกเป็นกลไกส าคัญในการกระจายความ
เจริญสู่พ้ืนที่ ท าให้โครงข่ายการสัญจรทางน้ าที่เคยเป็นเส้นทางหลักลดความส าคัญลง  เกิดชุมชน
ขนาดใหญ่ทางการค้าและบริการโดยรอบพ้ืนที่สถานีรถไฟ และเส้นทางถนนตามล าดับ ต่อมาเมืองมี
แนวโน้มขยายตัวออกไปตามแนวเส้นทางคมนาคมที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งข้อจ ากัดทางการใช้ประโยชน์
ที่ดินในย่านท่าวัง ผู้คนจึงอพยพย้ายออกจากพ้ืนที่ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ตามเส้นทางคมนาคมทางบกใน
บริเวณชานเมือง ท าให้บทบาทของการเป็นศูนย์กลางทางการค้าของย่านท่าวังในยุคปัจจุบันถูก
ลดทอนลง 

ปัจจุบันย่านท่าวังก าลังประสบเผชิญสภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต กิจกรรม และการใช้พ้ืนที่ในชุมชน ประกอบกับเมืองเริ่มมีการขยายตัว เพ่ือ
รองรับขยายตัวของเนื้อเมืองและการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร ส่งผลให้ความเข้มข้นของกิจกรรม
เปลี่ยนแปลงตามไป เนื่องจากรูปแบบและกิจกรรมของย่านการค้ามีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโต
ของเมืองและการด ารงชีวิตของคนในชุมชน  

จากที่กล่าวมานั้นได้มีแนวโน้มการพัฒนาจะลดทอนคุณค่า เปลี่ยนแปลงในการด ารงอยู่ของ
กิจกรรมทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชน จึงเล็งเห็นว่าควรจะต้องมีการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการ
ฟ้ืนฟูของย่านการค้าเก่าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในย่าน รวมถึงการเติบโต
ของย่าน และเมืองเพ่ือให้เกิดการใช้งานพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบรับกับ
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ความต้องการของชุมชน รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันเป็นมรดกของท้องถิ่น และส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเมืองได้ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า ผ่านการศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนที่ และกลุ่มนักวิชาการทางด้านการฟ้ืนฟูเมืองหรือการอนุรักษ์เมืองเก่า ด้านผังเมือง 
ด้านวัฒนธรรม และด้านสถาปัตยกรรม  

1.2.2 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านการค้าเก่า 
 

1.3 ปัญหาวิจัย  

ย่านการค้าเก่า มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงทางทั้งทาง
กายภาพ สังคมและวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ตามช่วงเวลาต่างๆ มากมาย ซึ่งในปัจจุบันก าลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ และมีโอกาสที่จะถูกเปลี่ยนสภาพหรือท าลายไปได้ จะมี 
แนวทางการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่านี้อย่างไร เพ่ือรักษาและด ารงไว้ซึ่งคุณค่าและมรดกทางวัฒรธรรม
เหล่านี้ไว้ได้  

 

1.4 สมมติฐานของการวิจัย 

การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ย่านการค้าเก่า ย่านท่าวัง โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ และ
ชุมชนสามารถน าแนวทางการฟ้ืนฟูนี้ไปสู่การด าเนินการและปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม
ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อม และความพร้อมของชุมชนต่อแนวทางการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่านี้ได้ 

  

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษาลักษณะ องค์ประกอบของย่านการค้าเก่า ย่านท่าวังตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

(ย้อนหลังประมาณ 10 ปี) โดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์
ส าคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวคิดทฤษฎีที่สรุปมาจากการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลโดยการส ารวจและการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนในพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือ
น าข้อสรุปที่ได้มาเสนอแนวทางการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า กรณีศึกษาย่านท่าวัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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1.5.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
พ้ืนที่ศึกษา คือ ย่านท่าวัง ตั้งอยู่ต าบลท่าวัง และต าบลคลัง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเขตปกครองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยการก าหนดขอบเขตของ
พ้ืนที่ศึกษาพิจารณาจากการรับรู้ของคนในพ้ืนที่ต่อความเป็นย่านท่าวังตั้งแต่อดีต มีขนาดพ้ืนที่ศึกษา
ประมาณ 0.50 ตารางกิโลเมตร รวมถึงพ้ืนที่ต่อเนื่อง (รายละเอีดยในภาคผนวก ก) ซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  คลองท่าวังหรือสะพานราเมศร์และแนวเขตวัดท่าโพธิ์วรวิหาร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   แนวเขตวัดท่าโพธิ์วรวิหารด้านตะวันออกเชื่อมถนนท่าโพธิ์  มา

ทางตะวันตกจดถนนศรีปราชญ์ 
ทิศใต้          ติดต่อกับ  ถนนกาชาดและถนนบ่ออ่าง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  คลองทุ่งปรัง 
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ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา ย่านท่าวัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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1.6 กระบวนการวิจัย  

กระบวนการวิจัยในการด าเนินการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้  
1.6.1 การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดในการฟ้ืนฟูเมือง การเกิดย่านการค้า โครงสร้างและ

องค์ประกอบเมือง มาตรฐาน หลักการ และกระบวนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับย่านชุมชนเก่า 
รวมถึงกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า
นครศรีธรรมราช จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.6.2 การก าหนดแนวทางและกรอบแนวคิด จากทฤษฎีและแนวคิด เพ่ือก าหนดตัวแปร 
กระบวนการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1.6.3 การด าเนินการ โดยการศึกษาสภาพและบริบทของพ้ืนที่จากการลงส ารวจพ้ืนที่เชิง
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงประเมินคุณค่าความส าคัญตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า โดยการปรับปรุงจากมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม: เมืองเก่า นอกจากนี้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกประชาชนในพ้ืนที่ และกลุ่ม
นักวิชาการทางด้านการฟ้ืนฟูเมืองหรือการอนุรักษ์เมืองเก่า ด้านผังเมือง ด้านวัฒนธรรม และด้าน
สถาปัตยกรรม  

1.6.4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงส ารวจพ้ืนที่และประเมินคุณค่าความส าคัญ รวมถึงการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และน าวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ด้วย TOWS Matrix 

1.6.5 การสรุปผลการวิเคราะห์ และการอภิปรายผล จากการวิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิด 
และผลการศึกษาท่ีได้ท าการส ารวจ ประเมินคุณค่าและความส าคัญ และการสัมภาษณ์  

1.6.6 ข้อเสนอแนะ จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผลการศึกษา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการฟ้ืนฟู
ย่านการค้าเก่า ย่านท่าวัง  

1.7 นิยามศพัท์เฉพาะ 

1.7.1 เมืองเก่า หมายถึง เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบต่อมาแต่
กาลก่อน และมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือมีรูปแบบผสมผสานของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
หรือมีลักษณะของรูปแบบวิวัฒนาการทางสังคมที่สืบต่อมาของยุคต่าง ๆ หรือเคยเป็นตัวเมืองดั้งเดิม
ในสมัยหนึ่ง หรือโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือสถาปัตยกรรมซึ่งมีคุณค่าในทางศิลปะ โบราณคดี 
หรือประวัติศาสตร์ ที่ปรากฏหลักฐานทางกายภาพที่บ่งบอกถึงลักษณะอันเด่นชัดของโครงสร้างเมือง
หรือโบราณวัตถุสถานในอดีต และมีการใช้สอยในลักษณะของเมืองที่ยังมีชีวิตอย่างต่อเนื่องจากอดีต
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ถึงปัจจุบัน ในลักษณะชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่เป็น ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการ
ของจังหวัดที่มีจ านวนประชากรพักอาศัยเป็นจ านวนมาก ตามการจัดประเภทเมืองเก่าเป็น 4 ประเภท 
โดยคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า (2548) 

1.7.2 ย่านการค้าเก่า หมายถึง ย่านชุมชนที่มีกิจกรรมหรือเคยมีกิจกรรมด้านการค้าเป็นหลัก
มีลักษณะความเป็นย่านตลาดของเมืองหรือของชุมชนในละแวกอาจประกอบไปด้วยพ้ืนที่ค้าขายรวม
เช่น ตลาด และส่วนที่เป็นสถาปัตยกรรมประเภทเรือนแถวหรือห้องแถวค้าขาย 

1.7.3 ย่านท่าวัง หมายถึง ย่านการค้าในชุมชนท่าวัง บริเวณตั้งแต่คลองท่าวังหรือสะพานรา
เมศร์และแนวเขตวัดท่าโพธิ์วรวิหารไปเชื่อมถนนท่าโพธิ์ ถนนศรีปราชญ์ ถนนกาชาด ถนนบ่ออ่าง 
และสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช  

1.7.4 การฟ้ืนฟู หมายถึง การพ้ืนฟูเมืองเป็นการฟ้ืนฟูเมืองให้พ้ืนที่ที่มีความเสื่อมโทรมและ
สภาพทิ้งร้างกลับมามีความเจริญงอกงาม เกิดการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือประโยชน์ใช้
สอยให้มีความเหมาะสมกับสภาพทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงตอบสนองต่อการใช้
งานของผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ 

1.7.5 การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การให้ชุมชนเข้ามาร่วมแสดงข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ข้อมูล เพ่ือเสนอแนะแนวทางการฟ้ืนฟูย่านการค้า ย่านท่าวังให้ด ารงอยู่และพัฒนาต่อไปได้  

1.8 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.8.1 ทราบถึงปัญหา ข้อจ ากัด ศักยภาพของย่านท่าวัง 
1.8.2 ทราบถึงความต้องการและความคิดเห็นของการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า ผ่านกระบวนการ

มีส่วนร่วมของชุมชน 
1.8.3 มีมาตรการที่เหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางการฟ้ืนฟูที่จะสร้างย่านการค้าเก่าให้มี

เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น และด ารงอยู่ได้ต่อไป 
1.8.4 แนวทางการฟ้ืนฟูที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับย่านการค้าอ่ืนๆ ที่ลักษณะใกล้เคียงกันให้มี

การใช้ประโยชน์พื้นที่ อาคาร และกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
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บทที่ 2  
ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาแนวทางการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า กรณีศึกษาย่านท่าวัง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้ค้นคว้าทฤษฎี แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับฟ้ืนฟู และพัฒนาเมือง โดยมี
เนื้อหา 3 ส่วน คือ ทฤษฎีและแนวคิดในการฟ้ืนฟูเมือง แนวคิดของโครงสร้างและจินตภาพของเมือง 
มาตรการ กฎหมาย และนโยบาย ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า เพ่ือ
ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดในการฟื้นฟูเมือง  

1) ความหมาย และประเภทการฟ้ืนฟู  
(1) ความหมายของการฟ้ืนฟู (Urban Renewal) 

การฟื้นฟูเมืองเป็นค าที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในวิชาการผังเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ มีการใช้ค าเรียกต่างกันตามบริบทและวิธีการที่แต่ละประเทศน าไปใช้  ซึ่งความหมาย
การฟ้ืนฟูเมืองได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายรูปแบบ อย่างกรณีของ (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, 2557, p. 
12) กล่าวไว้ว่า การฟ้ืนฟูเมือง  คือ  กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมือง หรือส่วนเมือง
ที่เกิดความเสียหาย เสื ่อมโทรม หรือเสื่อมถอย โดยฟื้นฟูให้มีสภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่ร่วมสมัย  ส่วนของเมืองที่เกิดการเสื่อมถอยหรือ
เสื่อมโทรมนั้นมักเป็นบริเวณเขตเมืองชั้นในที่มีการพัฒนามาพอสมควร แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ท าให้พ้ืนที่ในเขตเมืองชั้นในล้าสมัย ไม่สามารถรองรับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ 
ท าให้ประชาชนอพยพออกไปจากพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการทิ้งร้างและเสื่อมโทรมในที่สุด นอกจากนี
กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง (ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป.) 
ได้กล่าวว่าการฟื้นฟูเมือง ว่าเป็นการพัฒนาพื้นที ่ที ่เป็นเมืองอยู ่แล้ว  ที ่ไม่เอื้อต่อการเพิ่มความ
หนาแน่นในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และกิจกรรมที่เข้มข้นจากการพัฒนาของเมือง ท าให้มีสภาพเสื่อม
โทรม หรือขาดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการฟื้นฟูเมืองโดยเพิ่มความ
หนาแน่นของประชากร หรือกิจกรรมเข้าไป เพื่อให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ได้เต็มศักยภาพ รองรับจ านวน
ประชากร และกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น และ Chapin & Kaiser (1979) กล่าวไว้ว่า การฟื้นฟูเมืองเป็น
รูปแบบหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงให้เมืองกลับมามีชีวิตใหม่ ทั้งด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน รวม
สภาพทางภูมิทัศน์ ด้วยการปรับเปลี่ยน เพ่ือให้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคม  
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ในขณะที่ Burn (1963: 141) มองว่า การฟื้นฟูเมือง เป็นการพัฒนาและ
ปรับปรุงเมือง เพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ที่ทรุดโทรม ไม่พึงปรารถนา โดยการรื้อถอน
และสร้างขึ้นใหม่ ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม และ Stanley, M. (1972) ได้กล่าวไว้
ว่า การฟ้ืนฟูเมือง เป็นการรื้อย้ายหรือการปรับปรุงพื้นที่พักอาศัยเก่าและย่านการค้า และการแก้ไข
ปัญหาการจราจรและสร้างสภาพแวดล้อมที ่ด ีในการด ารงชีว ิตประจ าวันให้อยู ่ในมาตรฐานที่
เหมาะสม (Stanley, 1972) 

ดังนั้น การฟื้นฟูเมืองกว่าโดยสรุปได้ว่า การพื้นฟูเมืองเป็นการฟื้นฟูเมืองให้
พ้ืนที่ที่มีความเสื่อมโทรมและสภาพทิ้งร้างกลับมามีความเจริญ เกิดการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์
ที่ดินหรือประโยชน์ใช้สอยให้มีความเหมาะสมกับสภาพทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 
รวมถึงตอบสนองต่อการใช้งานของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่  นอกจากการอนุรักษ์ การแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ 
อาจท าได้โดยการรื้อถอนและสร้างขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องอาศัยกลไกและเครื่องมืออ่ืนๆประกอบกันในการ
ฟ้ืนฟูเมือง และให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และความเป็นย่านนั้นๆ  และยังคงรักษาสภาพ
ของสังคมเดิมไว้ ให้มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาไว้ 

(2) ประเภทการฟ้ืนฟู  
จากความหมายของการฟื้นฟูนั้น เป็นการพื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรมและสภาพ

ทิ้งร้างกลับมามีความเจริญงอกงาม  ซึ่งมีที่มาและสาเหตุแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่  จึงต้องมีการ
ฟื้นฟูตามลักษณะที่แตกต่างกันตามต าแหน่งที่ตั ้งของเมือง ดังนั้น จึงเกิดประเภทการฟื้นฟูหลาย
รูปแบบ  สามารถจ าแนกรูปแบบได้ดังนี้ (Chapin & Kaiser, 1979) 

(3.1) ประเภทการฟ้ืนฟูในพ้ืนที่ศูนย์กลางเมือง (City center)  
พื้นที่ศูนย์กลางเมือง มักจะปรากฏให้เห็นองค์ประกอบดั้งเดิมของเมือง 

เช่น อาคารเก่าที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองในมิติต่างๆ  การฟื้นฟูพัฒนา
จึงต้องมีการวิจัยและค้นคว้า ซึ่งแนวทางที่เหมาะสมกับพื้นที ่ลักษณะนี้ได้แก่ การอนุรักษ์ฟื้นฟู
(Urban conservations) รักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพอันมีคุณค่า ให้สอดรับกับ
บริบทในปัจจุบัน  

(3.2) ประเภทการฟ้ืนฟูในพ้ืนที่เมืองชั้นใน (Inner city)  
พื้นที่เมืองชั้นใน เป็นพื้นที่ต่อเนื่องที่ถัดออกมาจากพื้นที่ศูนย์กลางอีก

ชั ้นหนึ ่ง โดยแนวทางที่เหมาะสมกับพื้นที ่นี ้ได้แก่ การพัฒนาฟื้นฟู/การฟื้นฟูบูรณะ (Urban 
redevelopment) ทั้งนี้สามารถจ าแนกประเภทการฟ้ืนฟูได้ดังนี้ 

3.2.1 การฟื้นฟูเมือง (Urban redevelopment) เป็นการสร้าง
พื้นที ่และอาคารขึ ้นมาใหม่ในพื้นที ่เสื ่อมโทรม จึงจ าเป็นที ่จะต้องรื ้อถอนอาคารและโครงสร้าง
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พื้นฐานที่มีอยู่เดิมเพื่อก่อสร้างใหม่ โดยท าให้มีรูปร่าง ลักษณะ และสภาพดีกว่าเดิม และเนื้อเมือง
ใหม่จากการพัฒนาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

3.2.2 การฟื้นฟูบูรณะเมือง (Urban rehabilitation) เป็นการ
ซ่อมแซมพื้นที่เสื่อมโทรมที่ยังคงมีสภาพและคุณค่า ให้มีรูปร่าง ลักษณะ และสภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทในปัจจุบัน  

3.2.3 การพัฒนาพื้นที่บราวน์ฟิลด์ (Brownfield development) 
เป็นการพัฒนาพื้นที่ที ่มีการใช้งาน แต่ปัจจุบันถูกทิ ้งร้าง ทั ้งนี ้พื้นที่บราวน์ฟิลด์ในสหรัฐอเมริกา
หมายถึงพ้ืนที่อุตสาหกรรม ส่วนอังกฤษหมายถึงพ้ืนที่ที่เคยมีการใช้งาน  

3.2.4 การปรับปรุงการใช้งาน (Adaptive Reuse) ถือเป็นการ
พัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านสัณฐานน้อยที่สุด เนื่องจากมักเป็นการปรับเปลี่ยนเพียงการใช้งาน 
โดยที่ยังคงรูปแบบเดิมไว้ หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนรูปด้านอาคารบางส่วน เป็นต้น 

3.2.5 การฟื้นฟูบูรณะชุมชน (Community Rehabilitation) เป็น
การฟ้ืนฟูในมิติที่เกี่ยวข้องกับระบบชุมชนและองค์ประกอบในชุมชนเป็นหลักเพื่อเป้าหมายให้ชุมชน
กลับมามีสภาพน่าอยู่มากขึ้น ซึ่งโดยมากเกิดกระบวนการนี้ในพื้นที่ชุมชนเก่าในพื้นที่เมืองชั้นในที่
ขยายตัวโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่ต่ า เป็นพื้นที่ในลักษณะชุมชนปิด 
หรือถูกล้อมรอบด้วยระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขนาดใหญ่ ส่งผลให้ชุมชนขาดเอกภาพ 
ขาดศูนย์กลาง และขาดความมีเอกลักษณ์ของชุมชน 

(3.3) ประเภทการฟ้ืนฟูในพ้ืนที่ชานเมือง (Suburban) 
พ้ืนที่ชานเมือง เป็นพื้นที่นอกสุดในขอบเขตของเนื้อเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ 

ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาชานเมือง (Suburban development) เพื่อให้เกิดความงามทางด้าน
ทัศนียภาพตามมาอย่างมากมาย เช่น การพัฒนาเมืองปารีส ที่มุ ่งเน้นการรื้อย้ายสลัมและชุมชน
แออัดในเมืองเพ่ือแก้ปัญหาถนนที่คับแคบและอึดอัดให้กลายเป็นถนนขนาดใหญ่และมีความสวยงาม 
ถือเป็นต้นแบบของการสร้างย่านที่พักอาศัยแบบใหม่ในลักษณะชุมชนละแวกบ้าน(neighborhood) 
และระบบโครงข่ายถนนแบบ boulevard ซึ่งการพัฒนาลักษณะนี้ ท าขึ้นภายในนามของ “City 
Beautiful”  

2) ที่มาและสาเหตุการฟ้ืนฟู 
เนื่องจากพ้ืนที่เมืองแต่ละแห่งมีความเสื่อมโทรม และเสื่อมถอยจากสาเหตุที่แตกต่าง

กันไปนั้น จึงได้สรุปสาเหตุที่ต้องท าการฟ้ืนฟูไว้ ดังนี้  
(1) การเปลี่ยนแปลงของเมืองตามกาลเวลา เป็นการที่เมืองเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ 

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของถิ่นที่อยู่  รายได้ โครงสร้างทางสังคม การเพิ่มความ
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หนาแน่นของประชากรและสิ่งปลูกสร้าง การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือประโยชน์ใช้สอย และระบบ
สาธารณูปโภคที่ไม่มีประสิทธิภาพ  (Mao, 1996) 

(2) ประชากร เกิดจากการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง  ซึ ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการพัฒนาเมือง จากประชากรโดยรวมทั่วโลกพบว่าจ านวนประชากรในเมืองเพิ่มขึ้นโดย
ตลอดและมีสัดส่วนประชากรเมืองและชนบทเท่าๆกัน (UNFPA, 2007) และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจน
มีจ านวนมากกว่าประชากรในชนบท ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของทิศทางการพัฒนา และคาดการณ์
ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  กลายเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผล
กระทบถึงการพัฒนาด้านอ่ืนๆ เช่น สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนเมือง การขยายตัวรุกล้ าพื้นที่ที่มีคุณค่า และพื้นที่สีเขียวของเมืองได้ 
(Vernon, 1966) 

(3) สงคราม เกิดจากมษุนย์ที่ท าให้เกิดการท าลายเมืองอย่างมาก ซึ่งสงครามโลกที่
เกิดขึ้นมีผลต่อความจ าเป็นในการปรับปรุงฟื้นฟู สงครามท าให้เกิดภาวะชะงักงันอย่างฉับพลัน เกิด
ความอดอยาก การละเลยต่อสิ่งต่างๆ การขาดแคลนที่อยู่อาศัย และโรคภัยไข้เจ็บตามมา หลังจาก
สงครามจบลง ท าให้มีการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองขึ้นหลายแนวทาง เช่น การสร้างเมืองใหม่ให้เหมือน
เมืองเดิม หรือสร้างใหม่ให้เป็นเมืองสมัยใหม่ รวมถึงบางเมืองมีการจัดให้มีถนนคนเดินในย่านธุรกิจ
และพาณิชยกรรมใจกลางเมืองแทนการใช้รถยนต์  

(4) ภัยพิบัติ มีผลต่อการท าลายเมืองทั ้งที ่มาจากการกระท าของมนุษย์และจาก
ธรรมชาติ ท าให้ต้องมีการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง เช่น การเกิดเหตุจลาจล การเกิดแผ่นดินไหว การเกิด
อัคคีภัย รวมถึงการเกิดสึนามิ ส่งผลต่อการท าลายสิ่งก่อสร้าง ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่ง
ต้องได้รับการฟ้ืนฟูทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม  

(5) การ เปลี ่ยนแปลงบทบาทและร ูปแบบของฐานการผล ิต  เม ือ ง ในช ่ว ง
คริสต์ศตวรรษที่ 20  มีรายได้จากอุตสาหกรรม ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในชานเมืองหรือในเมือง 
ซึ่งภายหลังได้กลายเป็นเขตเมืองจากการเติบโตตามช่วงระยะเวลา แต่เมื่อมีการพัฒนามาได้ระยะ
หนึ ่งเมืองเกิดการเติบโตของภาคการค้าและการบริการมากขึ ้น  ท าให้ภาคอุตสาหกรรมลด
ความส าคัญลงไป ประกอบกับสภาพแวดล้อมและราคาที่ดินในเมืองที่สูงขึ้น  ท าให้บางประเทศมี
นโยบายที ่จะย้ายโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี ้ออกไปนอกเมือง  จัดตั ้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม 
(Perenyi, 1973) ต่อมาในประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  4 
(พ.ศ.2520-2524) ได้มีนโยบายด้านอุตสาหกรรม โดยมีการย้ายอุตสาหกรรมหนักไปยังพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก ท าให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงที่มีอาชีพและวิถีชีวิตเกี่ยวเนื่องที่จะต้องย้าย
ถิ่นฐานไปด้วย ซึ่งการย้ายฐานการผลิตไปโดยไม่ได้มีการวางแผนในพื้นที่เดิม ท าให้เกิดการทิ้งร้าง 
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เรียกว่า Brown field และเกิดการเสื่อมโทรม ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่
เต็มประสิทธิภาพ และอาจจะเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ เป็นต้น  

(6) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง การก่อสร้างระบบคมนาคมขนส่งในเขตเมือง
โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนทางราง เช่น รถไฟฟ้า และทางบกในรูปแบบทางด่วน ท าให้เงื่อนไข
ของการพัฒนาของพื้นที่ใกล้เคียงเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกรณีของทางด่วนจะท าให้การเข้าถึงชุมชนเดิม
บางส่วนดีขึ้น แต่บางส่วนก็ล าบาก เนื่องจากทางด่วนมีข้อจ ากัดทางเข้าออก ส่วนรถไฟฟ้านั้นจะท า
ให้พื้นที่ตามเส้นทางรถไฟฟ้ามีโอกาสพัฒนาได้มากขึ้นเนื่องจากมีระบบขนส่งที่มีประชาชนผ่านเข้า
มาเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ จุดตัดของโครงข่ายคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟฟ้า หรือ
เส้นทางรถไฟฟ้ากับทางด่วนหรือถนนสายหลัก ท าให้มีศักยภาพเป็นจุดเปลี่ยนถ่าย ท าให้ต้องมีการ
ปรับปรุงฟื้นฟูเมืองในพื้นที ่ที ่มีความเกี ่ยวเนื่องกับระบบคมนาคมขนส่งที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ  

(7) ความเสื่อมโทรมหรือเสื่อมถอยของเมืองหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยสะท้อนผ่านทาง
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม (Chapin & Kaiser, 1979) ได้แก่ ความแออัดของชุมชน อาคารและ
พ้ืนที่ถูกทิ้งร้าง การขาดการบ ารุงรักษาอาคารที่มีคุณค่าและมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์  การซบ
เซาของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การอพยพย้ายออกของประชาชนในพื้นที่ การเปลี่ยนแหล่งงาน 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น  ท าให้ย่านใจกลางเมืองมักมีชุมชนที่อยู่อาศัยที่เกิดการอพยพยของ
ประชากรชนบทเข้ามาท างานในเมือง เกิดการบุกรุก ขาดความมั่นคงในการอยู่อาศัย ส่วนใหญ่ไม่
สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคและบริการต่างๆได้ นอกจากนี้บริเวณใจกลางเมืองยังมีชุมชนเก่าที่มัก
ถูกละเลยหรือล้าสมัยและเป็นอาคารที่ไมได้มาตรฐานตามกฎหมายควบคุมอาคาร  ซึ่งในประเทศที่
พ ัฒนาแล ้วจะม ีโครงการรื ้อย ้ายสล ัมและสร ้างแฟลตรองร ับ  และในประเทศไทยเองได ้มี
กระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยหลายรูปแบบ เช่น การปรับปรุงสลัม (slum upgrading) การจัดรูป
แปลงที่ดินใหม่ (re-blocking) การปันส่วนที่ดิน (land sharing) การสร้างที่อยู่อาศัยใหม่บนพื้นที่
เดิม (reconstruction)  และการรื้อย้ายไปที่ใหม่ (relocation)  

(8) สาธารณูปโภคล้าสมัย ในพื้นที ่เม ืองชั ้นในที ่ม ีการพัฒนามานานมักมีระบบ
สาธารณูปโภคที่ล้าสมัย ไม่สามารถรองรับการใช้งานในปัจจุบันได้ เช่น ระบบประปาที่มีขนาดท่อ
เล็กเกินกว่าจะให้บริการชุมชนที่โตขึ ้นได้ ท่อระบายน้ าที ่มีขนานเล็กลงและไม่ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมด การจ่ายน้ าประปาไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เป็นต้น การมีโครงการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองจึง
ต้องมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไว้ด้วยเสมอ  

(9) การขาดแคลนที่ว่างและบริการชุมชน เนื่องจากพื้นที่ใจกลางเมืองมีที่ดินราคาสูง 
ขนาดที่ดินจ ากัดและมีกิจกรรมการค้าหนาแน่น มักไม่ค่อยมีพื้นที่เพื่อสาธารณะ นันทนาการ และ
สาธารณูปการต่างๆ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะการพัฒนาที่ผ่านมาไม่ได้มีการวางแผนไว้และลักษณะ
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ประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย ในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองส่วนใหญ่มักมีการรื้อถอนอาคารที่เสื่อม
โทรมและไม่ได้ใช้ประโยชน์ออกไปเพื่อให้เกิดที่โล่งและพื้นที่สีเขียวในการเพิ่มคุณภาพชีวิตในเมือง 
รวมทั ้งการจัดหาพื้นที ่ส าหรับการบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของลักษณะ
ประชากรที่เปลี่ยนไปด้วย 

(10) การขยายตัวของเมือง เนื่องจากพื้นที่เมืองเดิมมีความแออัด มีปัญหาการจราจร 
ค่านิยมหรือทัศนคติสมัยใหม่ในการอยู่อาศัย ท าให้ต้องขยายตัวออกไปยังพื้นที่ชานเมือง ส่งผลให้
พ้ืนที่เมืองเดิมเกิดความซบเซา ขาดการบ ารุงดูแลพ้ืนที่ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เมืองเสื่อมโทรม (Burn, 
1963) และการส่งเสริมการพัฒนาย่านชานเมือง ได้เกิดลักษณะการพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่
บริเวณชานเมือง (suburbanization) ให้มีความน่าอยู่ ผลที่ตามมาคือ เกิดกิจกรรมรองรับชุมชนที่
อยู่อาศัยชานเมืองโดยเฉพาะศูนย์การค้าและบริการขนาดใหญ่ที่มีที่จอดรถกว้างขวาง  ท าให้ย่าน
พาณิชยกรรมใจกลางเมืองบนถนนสายหลัก ซบเซาจนกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม เป็นสาเหตุให้เกิด
กระแสการฟ้ืนฟูย่านใจกลางเมือง และโครการที่มีชื่อเสียงมากของสหรัฐอเมริกา คือ โครงการถนน
สายหลัก (Main Street Program) ในปีค.ศ.1980 และโครงการปรับปรุงฟื้นฟูย่านใจกลางเมือง 
(Downtown revitalization) ในหลายพื้นที่ ซึ่งมีผลให้ย่านการค้าใจกลางเมืองกลับมามีชีวิตชีวา
และมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้เห็นว่าเมื่อเมืองเกิดการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว  
โดยปราศจากการวางแผนล่วงหน้า ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมของเมือง มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพในหลายๆพ้ืนที่ โดยเฉพาะบริเวณใจกลางเมืองที่เป็นย่าน
การค้าหรือย่านพาณิชยกรรมเก่า ที่มีการพัฒนามานานก าลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมอย่าง
เห็นได้ชัดในปัจจุบัน ซึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิดการเสื่อมโทรมและเสื่อมถอยของกิจกรรมการค้าและ
บริการนั้นคือ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบกตามนโยบายและแผนงานของรัฐ  ที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของโครงข่ายเพิ่มมากขึ้น เกิดการตัดถนนใหม่ที่ไม่ได้ค านึงถึงความ
เป็นย่านการค้าเดิม เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและวิถีชีวิตของคน และยังเป็นปัญหาที่ส าคัญใน
การที่จะรักษาเอกลักษณ์อันโดดเด่นในการเป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่  ประเพณี 
และวัฒนธรรมเดิมไว้อีกด้วย ดังนั้น การฟ้ืนฟูเมือง น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้พื้นที่ได้รับการ
พัฒนาและสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ
การเติบโตของประชากรในอนาคต  

จากที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปถึงท่ีมาและสาเหตุได้ดังนี้ 

 การพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดระเบียบในชุมชน เพ่ือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
รองรับการยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว ที่จะส่งผลต่อการใช้ที่ดินในชุมชน 
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 การเข้าถึงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง  

 จัดหาที่อยู่อาศัยส าหรับกลุ่มรายได้ระดับต่างๆ 

 การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของพ้ืนที่ใจกลางเมืองเดิม ให้เกิดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้
ได้ผลคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ 

 การปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับผังเมือง 

 การปรับปรุงโครงสร้างและระบบคมนาคมขนส่งให้สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้
ทุกพ้ืนที ่ 

 อนุรักษ์และรักษาสิ่งที่มีคุณค่าทั้งวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ให้ด ารงคงอยู่กับ
ชุมชนได้ 

 การเติบโตและขยายตัวของประชากรในเขตเมือง ที่จะส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย แหล่งงาน โครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อม   

นอกจากนี้ที่มาและสาเหตุการฟื้นฟูย่านการค้าเก่านั้น  มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการคมนาคมขนส่ง เกิดการขยายตัวของโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบกที่เพิ่มมากขึ้น และมี
การตัดถนนใหม่ที่ไม่ได้ค านึงถึงการเป็นศูนย์กลางการค้าเดิม จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ
การค้าและการบริการ รวมถึงวิถีช ีว ิตของย่านการค้าเก่า  ประกอบกับการขยายตัวของเมือง 
เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้โครงสร้างสังคมและชุมชนเดิมมีการเปลี่ยนแปลง ทั้ง
ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ย่านการค้าเก่าหลาย
แห่งไม่สามารถปรับตัว หรือปรับตัวได้น้อยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ จึงส่งผลให้เกิดความ
เสื่อมโทรมและใช้งานพ้ืนที่อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ย่านการค้าไม่เพียงพัฒนาเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมทางกายภาพเท่านั้น แต่ต้องให้สอดคล้องกับลักษณะสภาพทางสังคม หรือประชากรที่มี
การเพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในชุมชนนั้น ๆ ให้เหมาะสมที่สุด 
ทั้งนี้ต้องค านึงถึงพื้นที่โดยรอบด้วย นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับต่อการใช้
งานในปัจจุบัน จึงเป็นข้อจ ากัดในการพัฒนาและรักษาพ้ืนที่เดิมไว้ได้  

ที่ผ่านมาการฟื้นฟูย่านการค้าเก่า พบว่า ไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
และเกิดภาวะเสื่อมโทรมลงเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ  การที่จะฟื้นฟูย่านการค้าเก่าที่มีความหลาย
หลายทางกิจกรรม วัฒนธรรม ให้มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่เดิมและปัจจุบัน ต้องค านึงถึงมิติ
ต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการฟื้นฟูย่านการค้าเก่า
ให้สามารถด ารงอยู่กับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันได้ และสามารถดึงดูดให้เกิดการเข้ามาใช้บริการในพ้ืนที่   
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3) ย่านการค้า 
พ้ืนที่พาณิชยกรรมเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ท่ีมีความส าคัญส าหรับเมือง แบ่งแยกเป็นพ้ืนที่การ

ผลิต  และพ้ืนที่บริโภค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของครัวเรือนและบริการสังคม พ้ืนที่แลกเปลี่ยน เคลื่อนย้าย
สินค้าและบริการ ซึ่งการใช้ที่ดินเพ่ือการพาณิชยกรรมของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่
จะอยู่ในรูปแบบตึกแถวและอาคารพาณิชย์เกาะกลุ่มกัน พบมากในบริเวณพ้ืนที่ศูนย์กลางเมือง ท า
หน้าที่เป็นย่านการค้าและบริการของเมือง มีกิจกรรมการค้าและธุรกิจที่เข้มข้นมากที่สุดของเมือง เป็น
จุดรวมของคมนาคมและคน และมีความเข้มข้นของการใช้ที่ดินสูงสุด (สมชาย เดชะพรหมพันธุ์, 
2522; เสน่ห์ ญาณสาร, 2543)  

(1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม เป็นลักษณะเด่นของการใช้ประโยชน์

ที่ดินในเมือง (กิจฐเชต ไกรวาส, 2538, pp. 21-25) เป็นบริเวณที่มีการรวมตัวของการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่เข้มข้น เป็นศูนย์กลางธุรกิจการพาณิชย์ และการบริการ แบ่งออกเป็น 3 ปัจจัย คือ  

(1) ปัจจัยทางกายภาพ ประกอบด้วย 1) ระบบคมนาคม มีความส าคัญในการ
เชื่อมต่อระหว่างการใช้ที่ดินและกิจกรรมต่าง ๆ  ในระบบเศรษฐกิจเมือง โดยเป็นตัวน าอาหาร วัตถุดิบ 
ปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ เข้าสู่เมืองและกระจายผลผลิตไปยังพ้ืนที่โดยรอบ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
คมนาคมจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ที่ดินด้วย เช่น การปรากฏของห้องแถว หรืออาคารที่ขาย
สินค้าให้แก่ผู้ที่สัญจรไปมาหลังจากมีการตัดถนนผ่าน ฯลฯ 2) ระบบสาธารณูปโภค พ้ืนที่ที่มีความ
พร้อมของสาธารณูปโภค ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา การสื่อสาร และการขนส่ง เป็นต้น จะเป็นปัจจัยที่
ดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการยังพ้ืนที่นั้น ๆ 3) ความสะดวกในการเข้าถึง ลูกค้าสะดวกในการ
เดินทางไปรับบริการจากร้านค้า สามารถพิจารณาได้จาก ทางเลือกในการเดินทาง เช่น การเดินเท้า 
มอเตอร์ไซด์ รถยนต์ โครงข่ายถนนในพ้ืนที่ ระยะทางหรือระยะห่างจากถนนสายหลัก ฯลฯ 4) ประเภท
ของที่ดินบริเวณใกล้เคียง การใช้ที่ดินแต่ละประเภทนั้นจะมีทั้งที่เป็นอุปสรรคและส่งเสริมการขยายตัว
ซึ่งกันและกัน แต่โดยทั่วไปผู้ประกอบการจะเลือกตั้งร้านค้าในบริเวณท่ีมีการใช้ที่ดินที่ส่งเสริมหรือเอ้ือ
โอกาสทางการค้า และ5) ความเป็นศูนย์กลางของเมือง หมายถึง ความสะดวกท่ีอยู่ใกล้กับใจกลางเมือง 
หรืออาจหมายถึงระยะทางรวมน้อยที่สุดที่ลูกค้าทั้งหมดได้ใช้เดินทางไปยังจุดหนึ่งของเมืองซึ่งจุด
ดังกล่าวนั้น คือ จุดศูนย์กลางของการกระจายประชากรในพ้ืนที่ ต่อมาเมื่อเมืองมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ทาให้การเดินทางไปสู่จุดเดียวท าได้ยากขึ้น จึงมีจุดศูนย์กลางทางการค้าแห่งใหม่ในระดับรองเพ่ือ
รองรับประชากร ให้การบริการลูกค้าได้ทั่วถึง ผลดีจากปรากฏการณ์ดังกล่าวจะท าให้เกิดศูนย์กลางย่อย
ในอีกหลายชุมชนด้วยเช่นกัน นอกจากนี้สุวิทย์ เปียผ่อง (2535, น. 71-73) เพ่ิมเติมว่าลักษณะทาง
สภาพแวดล้อมที่ดี จะน ามาสู่ความน่าสนใจและดึงดูดให้เกิดการซื้อสินค้าด้วยเช่นกัน (สุวิทย์ เปียผ่อง, 
2535) 
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(2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 1) ราคาที่ดิน การเปลี่ยนแปลงราคา
ที่ดิน ชี้ให้เห็นถึงสภาพการพัฒนาและแนวโน้มการใช้ที่ดินในพื้นที่นั้น บริเวณท่ีสะดวกแก่การเข้าถึงจะ
มีราคาของที่ดินในระดับสูง ราคาที่ดินจะมีอัตราค่อนข้างสูงในเขตใจกลางเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางแทบ
ทุกด้านของเมือง ถนนสายหลักราคาที่ดินจะอยู่ในระดับสูงเช่นกัน 2) ค่าเช่า ร้านค้าทั่วไปต้องการที่จะ
จ่ายค่าเช่าถูก ๆ ซึ่งค่าเช่าของร้านค้าจะแตกต่างกันไปมากน้อยตามท าเลที่ตั้งของร้านค้า เช่น ร้านค้า
ที่ตั้งอยู่บริเวณที่มีผู้คนเดินผ่านมากจะราคาเช่าค่อนข้างสูง เนื่องจากท าเลสามารถท าก าไรให้
ผู้ประกอบการได้สูง  3) เงินลงทุน ผู้ประกอบการที่มีเงินลงทุนมากย่อมมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินสูง เช่น สร้างศูนย์การค้า อาคารขนาดใหญ่ ฯลฯ 4) ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่ได้รับ 
ผู้ประกอบการจะใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และขณะเดียวกันจะต้องได้รับผลตอบแทนสูงสุด
โดยค่าตอบแทนจะมีส่วนในการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ และ 
5) ความเก่ียวข้องกันเชิงแข่งขันหรือส่งเสริมกันร้านค้าต่าง ๆ จะอยู่ร่วมกันเพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดย
การมีการแบ่งเขตพ้ืนที่ที่เป็นเจ้าของท าให้ลูกค้ามีโอกาสเปรียบเทียบสินค้า จนเกิดความพอใจหรืออาจ
เป็นความเกี่ยวข้องส่งเสริมในลักษณะที่พ่ึงพาอาศัยกันซึ่งจะอยู่ในรูปแบบการให้บริการลูกค้าที่มีความ
ต้องการสินค้าและบริการประเภทเดียวกันจะท าให้พื้นที่ย่านการค้าเกิดการประหยัดจากการกระจุกตัว 

(3)  ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย 1) จ านวนลูกค้าหรือจ านวนประชากร การ
เพ่ิมจ านวนประชากรโดยธรรมชาติ  และการอพยพของประชากรจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อที่ตั้งของ
กิจกรรมการค้าเพราะในพ้ืนที่ที่มีประชากรมากเอ้ือโอกาสในการท าการค้า 2) ลักษณะประชากร ใน
พ้ืนที่ที่ท าการค้าจะมีส่วนส าคัญต่อการประกอบการค้า เช่น ในท าเลที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยจะเอ้ือ
โอกาสในการขายสินค้าและบริการให้กับนักศึกษา บริเวณที่มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากเอ้ืออ านวยให้เกิด
ย่านการค้าขายของที่ระลึกหรือให้บริการห้องพักและโรงแรม 3) ความปลอดภัย ผู้ประกอบการจะ
ค านึงถึงความปลอดภัยในพ้ืนที่ที่กิจการจะเข้าไปด าเนินกิจการ โดยมุ่งไปที่ความปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย
เป็นส าคัญ และ 4) กฎหมาย จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่ตั้งการค้าของผู้ประกอบการ นอกจากนี้
ข้อก าหนดและกฎหมายต่าง ๆ จะมีส่วนส าคัญต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของเมือง ได้แก่ กฎหมาย
ผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร ฯลฯ ขณะเดียวกัน สุวิทย์ เปียผ่อง (2535, น. 71-73)  ได้กล่าวถึง
ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้า มีส่วนส าคัญต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศ 
ช่วงวัยอายุ รสนิยม รายได้ เป็นต้น ส่งผลต่อการใช้บริการการค้าและการบริการในพ้ืนที่ 

(2) ลักษณะเฉพาะของย่าน 
เมืองทุกเมืองประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ หลายส่วน แต่ละส่วนเรียกว่า “ย่าน”ซึ่ง

เป็นพ้ืนที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดยส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นของพ้ืนที่และเกิดจาก
ลักษณะเฉพาะร่วมกันกับพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีองค์ประกอบทางเอกลักษณ์ ( Identity) โครงสร้าง 
(Structure) และความหมาย (Meaning) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะสร้างความจดจ าได้หรือระลึกได้ 
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(Image ability) ต้องมีความชัดเจนปรากฏเป็นร่องรอยในความทรงจ าแก่ผู้พบเห็น มองภาพของเมืองที่
มีลักษณะเฉพาะอันชัดเจนแตกต่างไปจากเมืองอ่ืน และเป็นที่จดจ าได้ง่าย แต่ละพ้ืนที่จะมีลักษณะ
แตกต่างกันออกไปตามลักษณะทางกายภาพเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงผู้คนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในเมืองนั้น ๆ จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่  

โดยทั่วไปแล้วพบว่ายากที่จะพบย่านที่มีลักษณะเฉพาะที่สามารถแยกประเภทได้
ชัดเจน เนื่องจากความซับซ้อนของเมืองที่เกิดจากการผสมผสานของกิจกรรมหลาย ๆ ชนิดหลาย ๆ 
ประเภทเข้าด้วยกัน อันส่งผลต่อการจ าแนกย่าน จึงต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
และสภาพภูมิทัศน์ที่ก่อให้เกิดความต่อเนื่องของการรับรู้ (วรรณศิลป์ พีรพันธุ์, 2527) ได้แก่ 1) ย่านที่
เป็นองค์ประกอบหลักของเมือง จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของย่านมีลักษณะทางกายภาพ กิจกรรม และ
ความเด่นชัดของตัวย่าน 2) ขนาดของย่าน ทั้งรูปร่าง ความหนาแน่น ที่ว่าง 3) ลักษณะที่ปรากฏให้เห็น
ทางกายภาพ ได้แก่ รูปแบบอาคาร ความหนาแน่นของสิ่งก่อสร้าง จุดสังเกต ตลอดจนลักษณะการ
ผสมผสานของอาคารต่างประเภทกัน เป็นต้น 4) กิจกรรม ที่เป็นกิจกรรมหลักในพ้ืนที่ ประเภทของ
ประชากร และการเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะของย่าน 5) สิ่งแปลกปลอมที่เป็นภัยคุกคาม
ย่าน ได้แก่ ถนนผ่ากลาง เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนที่การ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่ง การขยายตัวหรือหดตัวขอบเขตของย่าน 6) การปรากฏตัวของย่านใหม่ที่แฝงอยู่
ในย่านเดิม และ 7) ความสัมพันธ์ระหว่างย่านกับย่าน และย่านกับรูปแบบของเส้นทางคมนาคมของ
เมืองในส่วนรวม 

การที่พ้ืนที่เมืองในบริเวณใดบริเวณหนึ่งจะสามารถบ่งชี้ความแตกต่างจากพ้ืนที่
บริเวณอ่ืนอย่างมีเอกลักษณ์ได้ ต้องมีความชัดเจน (Legibility) และลักษณะพิเศษ (Distinctiveness) 
ในองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ อย่าง ดังต่อไปนี้ (Lee, 2007, pp. p.11-24)  

(2.1) ลักษณะที่พิเศษในด้านประโยชน์ใช้สอย (Functional Distinctiveness) 
ประกอบด้วย 1) บทบาทเฉพาะส าหรับเมือง คือ โครงสร้างของเมืองแต่ละส่วนไม่สามารถเป็นอิสระ
จากกันได้โดยเด็ดขาด แต่จะต้องมีบทบาทความส าคัญที่สนับสนุนกันอย่างสอดคล้อง และบทบาทยัง
สามารถปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย  ส่วนของพ้ืนที่เมืองที่มีความชัดเจนในด้านบทบาทประโยชน์ใช้สอย
จะท าให้การรับรู้ความส าคัญของพ้ืนที่นั้นได้ชัดเจนขึ้น 2) ด้านเศรษฐกิจ และความช านาญพิเศษ คือ 
บริเวณที่มีต าแหน่งที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางที่สามารถเชื่อมโยงกับพ้ืนที่โดยรอบได้ มักจะมีบทบาทด้าน
เศรษฐกิจหรือมีความช านาญพิเศษบางอย่างที่ให้บริการแก่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งเมื่อกิจกรรมมีการเติบโต
ขึ้นก็จะดึงดูดให้ห้างร้านต่าง ๆ เข้ามารวมตัวอยู่ใกล้กันมากขึ้น เกิดการประหยัดจากการรวมตัว 
(Agglomeration Economies) หรือการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจในเมืองประวัติศาสตร์สามารถสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเมืองได้ 3) ด้านการเป็นย่านค้าปลีก คือ กิจกรรมการค้าปลีกท าให้เมืองมีชีวิตชีวา ดู
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ได้จากมีกิจกรรมการผลิตและการบริโภคของประชาชน และเต็มไปด้วยร้านค้าที่เป็นธุรกิจของท้องถิ่นที่
มีความหลากหลาย 

(2.2) ลั ก ษ ณ ะ ที่ พิ เ ศ ษ ใน ด้ า น ก า ยภ า พ  ( Physical Distinctiveness) 
ประกอบด้วย 1) การมีสัญลักษณ์ของเมือง คือ เมืองที่มีสัญลักษณ์ที่โดดเด่นสามารถสร้างความพิเศษ
และการจดจ าให้กับเมืองได้ เช่น อาคารที่มีรูปทรงหรือสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น หรือมีประติมากรรม 
ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างที่สามารถเป็นสัญลักษณ์ของพ้ืนที่ได้ 2) การมีบทบาททางประวัติศาสตร์ คือ 
เมืองที่มีประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ นอกจากจะสร้างการรับรู้ด้านความเป็นมาของเมืองผ่าน
ทางอาคารเก่าแก่แล้ว ยังสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ในขณะเดียวกัน 3) 
สภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้น คือ เมืองจะมีลักษณะที่ดึงดูดใจสามารถสร้างได้จากการพัฒนา
สภาพแวดล้อมโดยรวมของเมืองให้สวยงามได้ โดยไม่จ าเป็นจะต้องสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มีความ
โดดเด่นแต่เพียงอย่างเดียว เช่น การพัฒนาพ้ืนที่โล่งสาธารณะส าหรับเมืองเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ ฯลฯ  

(2.3) ลั ก ษ ณ ะ ที่ พิ เ ศ ษ ที่ จั บ ต้ อ ง ไ ม่ ไ ด้  ( Intangible Distinctiveness) 
ประกอบด้วย 1) มีเหตุการณ์ทีต้องบันทึกจดจ า เช่น การมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้นในเมืองที่ได้บันทึกไว้ 
เช่น การเป็นเจ้าภาพจัดงานส าคัญในระดับนานาชาติ ซึ่งกระตุ้นให้หน่วยงานต้องมีการปรับปรุงฟ้ืนฟู
เมืองให้สวยงาม และการสร้างสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในเมืองให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 2) มีลักษณะที่สร้าง
ความภาคภูมิใจและเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นการสร้างลักษณะพิเศษให้กับเมือง สามารถสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับประชาชนได้ และมีผลต่อเนื่องที่สามารถลดอาชญากรรม และการท าลายสาธารณ
สมบัติ นอกจากนี้ยังสามารถก่อให้เกิดความร่วมมือ การจัดหาเงินทุน และการส่งเสริมการค้าในท้องถิ่น
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมได้ 3) ความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ในอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์สามารถสร้างลักษณะที่พิเศษให้กับเมืองและดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยวได้ เช่น การมีงาน
เทศกาลต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยวตามสถานที่ในภาพยนตร์ หรือตามรอยประวัติของผู้มีชื่อเสียงในอดีต 
ฯลฯ และ 4) การสร้างภาพลักษณ์ การตลาด และแบรนด์ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับเมือง ที่เป็น
กลยุทธ์ทางการตลาดสามารถท าได้หากเมืองนั้นมีคุณลักษณะที่พิเศษและมีความแตกต่าง แต่การที่จะ
ประสบความส าเร็จจะต้องมีการปรับปรุงฟ้ืนฟูสินค้า (เมือง) ไปพร้อม ๆ กัน ไม่เช่นนั้นการสร้าง
ภาพลักษณ์ทางการตลาดจะล้มเหลวในที่สุด 

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบเหล่านี้ถ้ามีความสมบูรณ์มากเท่าใด ยิ่งท าให้
เอกลักษณ์ของเมืองมีความชัดเจนมากข้ึนเท่านั้น  แต่ความชัดเจนจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของการรับรู้ที่
ต้องอาศัยประสาทสัมผัสที่อิงอยู่กับประสบการณ์ของผู้รับรู้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเมืองที่เติบโต
ภายใต้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากร เศรษฐกิจ และโครงสร้างพ้ืนฐาน มีผลท าให้
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องค์ประกอบของเมืองได้รับการปรุงแต่งมาเป็นล าดับ จนบางครั้งอาจมีผลต่อเอกลักษณ์ของเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไป 

(3) การเกิดย่านการค้า 
ย่านการค้า หมายถึง อาณาเขตทางภูมิศาสตร์ที่มีประชากรอยู่อาศัย และเป็นที่

รวมของร้านค้าหรือเป็นย่านที่คนนิยมไปจับจ่ายซื้อขายสินค้าและบริการเป็นจ านวนมาก ย่านการค้าจึง
มักประกอบด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นที่ 3 (Tertiary Economic Activities) หรือการค้าและ
บริการที่ไม่เพียงตอบสนองความต้องการของคนในเมืองเท่านั้น แต่ยังให้บริการแก่ผู้ที่อยู่รอบนอกอีก
ด้วย การเกิดของย่านการค้า โดยทั่วไปไม่ว่าย่านที่พักอาศัยจะไปอยู่ ณ ที่ใด การค้าจะต้องขยายตัวตาม
ออกไป (สุมนา อยู่โพธิ์, 2531) ซึ่งส่วนใหญ่ย่านการค้าจะเกิดขึ้น ณ บริเวณต่าง ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ 
ศูนย์กลางชุมชน บริเวณถนนสายหลักตัดกัน และสองฝั่งถนนสายหลัก และเกิดขึ้นบริเวณสองฝั่งถนน
สายหลักและขยายตัวตามถนนออกไปเรื่อย ๆ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาการจราจรคับคั่ง เป็นอันตรายจาก
ยวดยานที่ใช้ถนน ลดประสิทธิภาพของถนนและท าให้การขนส่งล่าช้า ซึ่งจะมีการเกาะกลุ่มรวมตัวใน
พ้ืนที่แสดงออกอย่างชัดเจนโดยมีอาคารสูงหลายชั้น ร้านค้าส่วนใหญ่จะครอบครองพ้ืนที่ชั้นล่างที่ติดกับ
ถนน ส่วนสถานประกอบการที่ให้บริการมักจะอยู่ชั้นบน และการคมนาคมขนส่งภายในเมืองทุกรูปแบบ
จะรวมอยู่ภายในย่านการค้า เพ่ือที่จะให้บริการแก่ประชาชนที่มาซื้อของหรือท างานภายในย่านนี้
(Proudfoot, 1937) และย่านการค้ามักจะตั้งอยู่ในบริเวณราคาท่ีดินสูง ราคาค่าเช่าที่ดินและอาคารจะ
แพง และมีการเข้าถึงที่สะดวก และมีพ้ืนที่โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2-4 ของพ้ืนที่ชุมชน (Chapin & 
Kaiser, 1979) 

กล่าวได้ว่าย่านการค้าเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้าที่ส าคัญของเมือง เป็นจุดรวม
ของวัฒนธรรม แหล่งบันเทิง สถานที่ราชการ ศูนย์รวมของธุรกิจทางการเงินและธนาคาร และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งมีความเข้มข้นของการใช้ที่ดิน ความสูงอาคาร ความพลุกพล่านของผู้คน และ
การด าเนินกิจกรรมทางการค้าของเมืองที่สูง และย่านการค้าแต่ละแหล่งจะมีความส าคัญที่แสดงถึง
ความเป็นแหล่งกลางแตกต่างกันไป 

ในขณะเดียวกัน ย่านการค้าของเมืองมีการพัฒนา ปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัย
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ และเพ่ือความอยู่รอดของกิจการจากการ
เจริญเติบโตของเมือง  ซ่ึง เสน่ห์ ญาณสาร (2543) ได้แบ่งพัฒนาการของย่านการค้าของเมือง ออกเป็น 
3 ระยะ ได้แก่ 1) ขั้นที่หนึ่ง ในระยะแรกนั้นบริเวณการค้าของเมืองจะประกอบด้วยร้านค้าโดด ๆ เป็น
ร้าน ๆ ไปเป็นร้านค้าปลีก ส่วนมากร้านค้าเหล่านี้มักจะกระจุกตัวอยู่บริเวณเขตชั้นในของเมือง หรือ
บริเวณใจกลางเมือง จนกลายเป็นย่านการค้าใจกลางเมือง 2) ขั้นที่สอง ในระยะนี้ ย่านการค้าใจกลาง
เมืองที่ประกอบด้วยร้านค้าจ านวนมาก จึงเกิดความแออัด ท าให้ร้านค้าที่เกิดขึ้นใหม่กระจัดกระจายไป
ทั่วเมือง เนื่องจากข้อจ ากัดภายในใจกลางเมือง ซึ่งอาจจะกระจายตามเส้นถนนส าคัญต่าง ๆ เช่น ถนน
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ที่มุ่งสู่ชานเมือง หรืออาจจะกระจุกตัวอยู่บริเวณจุดตัดของถนนสายส าคัญ  และ 3) ขั้นที่สาม ในระยะนี้ 
ย่านการค้าจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหลายประการ เช่น การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากร การใช้รถยนต์ที่เพ่ิมขึ้น การเพ่ิมขึ้นของรายได้ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ
ขนส่ง ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการเคลื่อนย้ายของกิจกรรมการค้าต่าง ๆ 
ออกจากเขตใจกลางเมืองสู่เขตชานเมืองหรือนอกเมือง ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า “การเคลื่อนย้ายออก
จากศูนย์กลาง” (Centrifugal Drift) กระบวนการนี้ มีผลต่อปริมาณการขายในเขตใจกลางเมือง โดยที่
จะเพ่ิมขึ้นมากในเขตชานเมือง แต่จะลดน้อยลงในเขตใจกลางเมือง    

ดังนั้น ย่านการค้าไม่เพียงพัฒนาเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมทางกายภาพเท่านั้น 
แต่ต้องให้สอดคล้องกับลักษณะสภาพทางสังคม หรือประชากรที่มีการเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในชุมชนนั้น ๆ ให้เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ต้องค านึงถึงพ้ืนที่โดยรอบ
ย่านการค้าด้วย   

(3.1) รูปแบบของย่านการค้า 
รูปแบบของย่านการค้ามีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของเมือง แม้ย่าน

การค้าจะประกอบด้วยร้านค้าหรือกิจกรรมหลายอย่างปะปนกัน แต่ในระยะหลังมีแนวโน้มที่กิจกรรม
หรือธุรกิจประเภทเดียวกันจะรวมกลุ่มกันมากข้ึน และร้านค้าขนาดเล็กจะมีจ านวนลดน้อยลงไป แต่มี
การสร้างร้านค้าหรือธุรกิจขนาดใหญ่ และทันสมัยมากขึ้นมาแทนที่เมื่อเมืองเจริญเติบโตขึ้น พบว่า
รูปแบบการค้าสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ (เสน่ห์ ญาณสาร, 2543) 

 การค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Sector) มีตลาดสดเป็นศูนย์กลาง 
รายล้อมด้วยร้านค้าตึกแถว เมื่อเมืองเจริญขึ้น มีการปรับปรุงถนน ท าให้บทบาทหน้าที่ของย่านการค้า
เก่านี้เปลี่ยนแปลงไป คือ มีร้านค้าใหม่เพ่ิมเติมเข้าไป เช่น ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า โรงแรม ห้างสรรพสินค้า 
ธนาคารฯลฯ ขณะที่ร้านค้ามีขนาดเล็กลง กิจการค้าปลีกกลายเป็นบทบาทที่โดดเด่นของย่านในปัจจุบัน
ทั้งที่ก่อนหน้าย่านเป็นเขตขนส่งสินค้า ค้าปลีก อุตสาหกรรม และท่ีอยู่อาศัย ซึ่งแต่เดิมที่ย่านการค้าจะ
มีลักษณะสภาพความพลุกพล่าน และมีชีวิตชีวามากในตอนกลางวัน แต่จะเงียบเหงาในตอนกลางคืน 
ย่านการค้าแบบดั้งเดิมจะให้บริการแก่ผู้คนหลายระดับ ท าให้เกิดเป็นย่านตลาด ซึ่งหมายถึงสถานที่หรือ
ท าเลที่มีการค้าขายทั้งแบบถาวร และแบบชั่วคราว คือ มีทั้งการค้าขายทั้งวัน และตลาดที่ขายเฉพาะ
ช่วงเช้าหรือเย็นเท่านั้น นอกจากนี้ในย่านยังมีการสร้างอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ค้าขายและที่พักอาศัย
ด้วย มักตั้งอยู่ในที่ที่มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ร้านค้าในย่านจะขายสินค้าต่าง ๆ กันไป ท าให้เกิด
สังคมที่มีลักษณะการอยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัย 

 การค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Sector) รูปแบบการค้าที่เพ่ิมเติมเข้า
มาในภายหลัง ได้แก่ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร โรงแรม ร้านขายหนังสือขนาดใหญ่ 
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ส านักงาน บริษัทต่าง ๆ เป็นต้น ถึงแม้ว่าธุรกิจร้านค้าขนาดเล็กแบบดั้งเดิมปะปนอยู่ แต่เขตการค้าแบบ
ใหม่นี้ มักให้บริการแก่ผู้ที่มีฐานะปานกลางและฐานะดี ในอนาคตเขตการค้าทั้งสองส่วนนี้จะมีลักษณะ
ที่คล้ายกันมากขึ้น และอาจไม่เห็นเป็นสองส่วนชัดเจน (สาริยา ศรีเชื้อ, 2540) โดยรูปแบบการค้า
สมัยใหม่ แบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ 1) ร้านค้าส่งแบบเงินสดและบริการตัวเอง มีการจ าหน่ายสินค้า
คราวละมาก ๆ ในราคาที่ถูกกว่าร้านค้าปลีก แต่ไม่ต่ ากว่าราคาขายส่ง เน้นขายสินค้าอุปโภคบริโภค 
รูปแบบอาคารมีลักษณะคล้ายคลังสินค้า เป็นอาคารชั้นเดียวหรือสองชั้น  ตั้งอยู่ริมถนนสายส าคัญใน
เขตชานเมือง 2) ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นร้านค้าปลีกท่ีเน้นการขายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีความสดใหม่
และหลายหลาย ทั้งอาหารสดและอาหารแห้ง ซึ่งร้านค้าแบบนี้จะตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าหรือแยก
ตั้งต่างหากชัดเจนตามริมถนนสายส าคัญ เช่น Top Supermarket ฯลฯ 3) ห้างสรรพสินค้า เป็น
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ จ าหน่ายสินค้าหลายประเภท  4) ร้านค้าสะดวกซื้อ เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็กท่ี
มีระบบด าเนินการเป็นระบบแฟรนไซน์ เช่น Seven Eleven (7-11) Family Mart ฯลฯ 5) ร้านค้า
ปลีกแบบเน้นสินค้าราคาถูก มีคุณภาพปานกลาง ไม่มีตราสินค้าที่มีชื่อเสียง เน้นกลุ่มเป้าหมายที่มี
รายได้ระดับกลางถึงต่ า ได้แก่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เน้นขายเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งเครื่องใช้ต่างๆและ
น าอาหารเพ่ิมเติมเป็นสินค้าเสริม เช่น บิ๊กซี เทสโกโลตัส ฯลฯ และไฮเปอร์มาร์เกต ที่มีขนาดใหญ่กว่า 6 
เท่าของซูเปอร์เซ็นเตอร์  มีข้อแตกต่างที่ไฮเปอร์มาร์เกต เน้นจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารเป็นหลัก  
6) ร้านค้าเฉพาะอย่าง เป็นร้านค้าปลีกที่จ าหน่ายสินค้าเฉพาะที่มีลักษณะพิเศษ เช่น สินค้าน าเข้าที่
ทันสมัย และจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบางส่วน และ 7) ร้านค้าที่เน้นสินค้าผลิตภัณฑ์รูปแบบเดียว เป็น
ร้านค้าปลีกที่จ าหน่ายสินค้าเฉพาะผลิตภัณฑ์สายผลิตภัณฑ์เดียว ที่มีคุณภาพ ขนาดและสีให้เลือก มี
ราคาถูก และมีให้เลือกหลายยี่ห้อ 

นอกจากนี้การค้าสมัยใหม่ ยังมีการค้าแบบอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) 
หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เจริญศักดิ์ รัตนวราห, 2554) ได้กล่าวไว้ว่า การค้าแบบอีคอมเมิร์ซ ไม่ว่า
จะเป็นการผลิต การตลาด การขาย การช าระเงิน การขนส่ง โดยใช้วีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการ
ด าเนินธุรกิจ ทั้งในระดับองค์กร และส่วนบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีประเภทต่างๆ เป็นสื่อกลางในการ
ติดต่อการซื้อขายสินค้า ผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต ยังรวมถึงโทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น ซึ่งท าได้หลากหลาย
ในการส่งข้อมูลที่มีทั้งข้อความ เสียง และภาพ นอกจากนี้ Rayport (2004) กล่าวไว้ว่า การขาย
ผลิตภัณฑ์ทางเว็บไซต์ต้องมีกิจกรรมและองค์ประกอบต่างๆ  ที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ ซึ่ง
ประกอบดว้ย การจัดวางต าแหน่งลิ้งค์มายังเว็บไซต์เป็นปัจจัยก าหนดที่ส าคัญของการเข้าถึงของร้านค้า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวนสินค้า การน าเสนอ การช าระเงิน และการปฏิบัติตามสัญญาเพ่ือท าให้
การซื้อขายสมบูรณ์ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ท าให้มีความแตกต่างกับการขายแบบมีหน้าร้าน (Rayport, 
2004) 
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จะเห็นได้ว่า การค้าแบบอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) หรือพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ รวมทั้งค่าเช่าพ้ืนที่ขายในการลงทุนสร้างหน้า
ร้าน ท าให้ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจลง นอกจากนี้ยังประหยัดด้านบุคลากรที่จะให้บริการหน้าร้าน 
ลดขั้นตอนในการท าการตลาดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจมากขึ้น อีกท้ัง
สามารถจัดจ าหน่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง และบริการได้หลากหลายกลุ่มและทั่วโลก ซึ่งท าให้เพ่ิมโอกาส
ทางธุรกิจ และสามารถให้บริการหลังการขายได้เช่นกัน โดยใช้ประโยชน์จากแบบสอบถามลูกค้าถึง
ความพึงพอใจและการบริการ เพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการและสินค้าต่อไป จะเห็นได้ว่าการค้าขาย
แบบอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่มีผลท าให้ย่านการค้าเก่าได้รับผลกระทบ 
เนื่องจากการให้บริการที่รวดเร็วเข้าถึงง่าย มีความสะดวกในการใช้บริการ และมีความหลากหลายของ
สินค้า ท าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นและทันท่วงทีมากกว่า   

ขณะเดียวกัน Berry (1963, pp. 588) ได้ท าการศึกษาเรื่องรูปแบบ
โครงสร้างการค้าของเมืองขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และได้จ าแนกรูปแบบของย่านการค้าออกเป็น 3 
ประเภทใหญ่ ๆ  คือ (Berry, 1963) 

 ศูนย์การค้า (Shopping Centers) โดยจ าแนกศูนย์การค้าออกเป็น 6 
ประเภท ตามจ านวนและประเภทของกิจกรรมการค้า  องค์ประกอบของศูนย์การค้า  ระยะความถี่ห่าง
ของที่ตั้งศูนย์การค้า ขนาดและพ้ืนที่โดยรอบของตลาด จ านวนผู้บริโภค พาหนะที่ผู้บริโภคใช้ในการ
เดินทางเพ่ือใช้บริการ ฯลฯ ได้แก่ 1) ศูนย์การค้าตามหัวมุมถนน (Convenience Shopping Centers) 
ลักษณะของร้านค้าขนาดเล็กที่ขายสินค้าราคาถูก แต่เป็นสินค้าที่มีความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน บริการ
ส าหรับผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงร้านค้า สามารถเข้าถึงได้ด้วยระยะการเดินเท้า ศูนย์การค้าประเภท
นี้พบตามหัวมุมถนนในย่านการตั้งถิ่นฐานเก่า เช่น ร้านขายของช า ร้านขายยา โรงแรมขนาดเล็ก ฯลฯ 
2) ศูนย์การค้าในละแวกที่อยู่อาศัย (Neighborhood Shopping Centers) ลักษณะเช่นเดียวกับ
ศูนย์การค้าตามหัวมุมถนน  แต่ปริมาณสินค้าและการบริการมากกว่า  ศูนย์การค้าในละแวกท่ีอยู่อาศัย
เป็นประเภทศูนย์การค้าที่พบมากที่สุด เพราะขายสินค้าที่มีความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน ดึงดูดลูกค้าทุก
ระดับภายในรัศมีเดินเท้า เช่น ตลาด ร้านขายของช า ฯลฯ 3) ศูนย์การค้าชุมชนหรือศูนย์การค้าท้องถิ่น 
(Community Shopping Centers) ลักษณะของศูนย์การค้าประเภทนี้มีขนาดใหญ่กว่าศูนย์การค้า
สองอันดับแรก  มีปริมาณสินค้ามาก และมีความหลากหลายของการให้บริการ สินค้ามีราคาแพงต่อการ
บริโภค เช่น ห้างสรรพสินค้าขนาดเล็ก ร้านขายรองเท้า ร้านขายเครื่องแต่งกาย ร้านอาหาร ภัตตาคาร 
ร้านขายดอกไม้ ธนาคาร ฯลฯ 4) ศูนย์การค้าภูมิภาค (Regional Shopping Centers) ลักษณะของ
ศูนย์การค้ามีความเฉพาะมากขึ้น บริเวณโดยรอบประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ประเภท
สินค้ามีหลากหลายและจ านวนมาก ศูนย์การค้าหรือร้านค้าขนาดรองลงมาจะขายสินค้าเหมือน ๆ กัน 
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ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ สินค้ามีความต้องการสูงและมีราคาแพง 5) ศูนย์การค้าภูมิภาคขนาดใหญ่ 
(Super Regional Shopping Centers) ศูนย์การค้ามีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่อย่างน้อย 3 ร้าน ขายสินค้ามากมายหลายชนิด ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วยกิจกรรมการค้า
และการบริการหลายประเภท ผู้บริโภคเดินทางมาใช้บริการจากทุกส่วนของเมืองและมาจากพ้ืนที่
รอยต่อจากเขตเมืองอ่ืน ๆ และจากเมืองใกล้เคียง และ 6) ศูนย์การค้าใจกลางมหานคร (Metropolitan 
CBD) ลักษณะของศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในเขตชุมชนเมือง มีสินค้าและการบริการหลากหลายชนิด 
เพ่ือให้การบริการแก่คนในพ้ืนที่เมือง นอกเมือง และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกเมือง มีการใช้
บริการกว้างขวาง หรือที่เรียกว่า “ดาวน์เทาน์” (Downtown) 

 ย่านการค้าตามแนวถนน (Ribbon Development) ลักษณะของ
ย่านการค้าและการบริการอยู่บริเวณสองฝากฝั่งถนน ไม่ตั้งอยู่ในท าเลใจกลางเมืองแต่เกาะตามเส้นทาง
คมนาคม ให้บริการแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ อาศัยปัจจัยทางด้านการเข้าถึงและสถานที่จอดรถ แบ่งย่าน
การค้าตามแนวถนนออกเป็น 4 ประเภท  ได้แก่ 1) แถบการค้าที่ถนนการค้าดั้งเดิม (Traditional 
Shopping Street Ribbon) ลักษณะของย่านการค้าที่มีมาแต่ดั้งเดิม พบตามเส้นทางคมนาคมหรือ
ถนนสายหลักของเมือง จะมีตลาดเป็นจุดศูนย์กลางและมีร้านค้าแบบห้องแถวล้อมรอบ เมื่อเมืองเจริญ
ขึ้นส่วนที่เป็นเขตการค้าดั้งเดิมจะได้รับการพัฒนาปรับปรุง ท าให้บทบาทเปลี่ยนแปลงไป (เสน่ห์ ญาณ
สาร, 2543)  2) แถบการค้าที่พบตามสองฟากถนนที่พุ่งออกจากตัวเมือง (Urban Arterial Ribbon)  
3) แถบการค้าใหม่ในเขตชานเมือง (New Suburban Ribbon) ลักษณะของย่านการค้าที่เกิดขึ้นตาม
เส้นทางคมนาคมหรือสองฟากถนนรอบนอกชุมชนเมืองที่เกิดใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของ
เมือง และ 4) แถบการค้าที่พบตามสองข้างทางหลวง (Highway-Oriented Ribbon) ลักษณะของย่าน
การค้ารอบนอกชุมชนเมือง  พบตามเส้นทางคมนาคมสองฟากทางหลวง หรือถนนวงแหวน โดยมุ่งที่
บริการผู้เดินทางโดยเฉพาะ ซึ่งมียวดยานผ่านตามเส้นทางสายหลักมากธุรกิจก็ยิ่งเจริญมากข้ึนเท่านั้น 
การขยายตัวของร้านเป็นไปตามธรรมชาติที่ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า ธุรกิจที่เจริญในเขตนี้ ได้แก่ 
ร้านอาหาร ปั๊มน้ ามัน โรงแรม เป็นต้น ซึ่งร้านเหล่านี้ไม่ได้พ่ึงพากันในเชิงบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
กิจการ ส่วนมากบริการแก่ลูกค้าที่ผ่านไปมา 

 เขตการค้าเฉพาะ (Specialized Areas) ลักษณะของย่านการค้าที่
ขายสินค้าประเภทเดียว มีการรวมกลุ่มและกระจุกตัวการค้า ไม่มีรูปแบบหรือบริเวณที่ตั้งตายตัว มัก
พบบริ เวณใดบริ เวณหนึ่ งของเมือง มี เขตการค้าเฉพาะ 6 ประเภทคือ 1) ย่านขายรถยนต์ 
(Automobile Rows) 2 ) ย่ านการพิมพ์ (Printing Districts) 3 ) ย่ านบันเทิ ง  (Entertainment 
Districts) 4) ย่านตลาดสินค้าท้องถิ่น (Exotic Markets)  5) ย่านเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Districts)  
และ 6) ย่านศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ (Medical Center) 



  23 

ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบย่านการค้าจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้                
1) สภาพแวดล้อมทั่วไปของพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นทัศนวิสัย สภาพทางภูมิประเทศ สภาพทางภูมิอากาศ  
2) สภาพทางสังคม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ความต้องการในด้านต่าง ๆ 
ข้อก าหนดกฎหมาย เป็นต้น  และ 3) สภาพทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ราคาที่ดิน ค่าเช่า เป็นต้น รวมถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานของพ้ืนที่นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า ประปา เส้นทางคมนาคม  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วน
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

(3.2) กิจกรรม 
รูปแบบของการพัฒนาที่ดินในอนาคตจะต้องได้รับการออกแบบให้เข้า

กับกิจกรรมของบุคคลที่อยู่อาศัย กิจกรรมเป็นรูปแบบพฤติกรรมของบุคคล ครอบครัว สถาบัน และ
ธุรกิจที่เกิดขึ้นในรูปแบบของพื้นที่ซึ่งมีความส าคัญมากต่อการวางแผน  (Lewis, 1972) การใช้พ้ืนที่
ไม่ใช่ผลโดยตรงจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นประจ าวัน แต่เป็นผลจากพฤติกรรมเฉพาะอย่าง เรียกว่า 
พฤติกรรมเชิงท าเลที่ตั้ง (Location Behavior) ซึ่งแนวคิดของระบบกิจกรรม ยังเก่ียวข้องกับสาเหตุการ
เกิด และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมในอนาคต โดยรูปแบบพฤติกรรมของแต่ละกลุ่ม
ส่งผลต่อรูปแบบเชิงพ้ืนที่ที่แตกต่างกันสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กิจกรรมธุรกิจ (Firm 
Activities) เป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดผลผลิต เช่น กิจกรรมผลิตสินค้า กิจกรรมบริการ ฯลฯ 2) กิจกรรม
สถาบัน (Institutional Activities) เป็นกิจกรรมสวัสดิการ เช่น กิจกรรมการพัฒนามนุษย์ กิจกรรม
บริการชุมชนขั้นพื้นฐาน ฯลฯ และ 3) กิจกรรมบุคคลและครัวเรือน (Individual and Household 
Activities) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย เช่น กิจกรรมทางสังคม นันทการและการพักผ่อน 
รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การซื้อสินค้า ฯลฯ  

และในระบบกิจกรรมจะประกอบด้วย 1) แหล่งประกอบกิจกรรม (Activity 
Agent) คือ ต าแหน่ง หรือสถานที่ที่สื่อความหมายทางกายภาพ และสร้างความเข้าใจถึงความเป็นมา
หรือความส าคัญ 2) ประเภทกิจกรรม (Activity Types) คือ ชนิดของกิจกรรมที่สื่อถึงชีวิตตาม
ธรรมชาติที่มีความผูกพันอยู่กับชุมชนเป็นหลัก และ 3) ระบบกิจกรรม (Activity System) คือ สิ่งที่
ซ่อนอยู่ในวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมของแต่ละบุคคลครอบครัวและสังคมที่มีการกระท าสืบต่อกันมาเพ่ือให้
เข้าใจถึงระบบสังคมของการอยู่ร่วมกันและการพึ่งพากัน ซึ่งระบบกิจกรรมนี้ไม่มีขอบเขต แต่ขึ้นอยู่กับ
กลุ่มคนที่เข้าไปท ากิจกรรมในช่วงเวลานั้น มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามบริเวณท่ีกระท า
กิจกรรม โดยกิจกรรมแต่ละประเภทจะประกอบด้วยระบบกิจกรรมหลาย ๆ ระบบ ซึ่งจะมีรูปแบบ
เฉพาะตัวและอาศัยพ้ืนที่เพ่ือประกอบกิจกรรม ดังนั้นพ้ืนที่ต่าง ๆ จึงมีหน้าที่ใช้สอยที่แตกต่างกันไป 
และถูกก าหนดด้วยลักษณะเฉพาะของกิจกรรมที่เกิดข้ึนบนพื้นที่นั้น ๆ   

ในท านองเดียวกัน Rapoport (1994, pp. 478) มองว่ากิจกรรมนั้นเป็นสิ่ง
ที่ถูกถ่ายทอดโดยตรงมาจากวิถีชีวิตและภูมิหลังทางวัฒนธรรม  ทุกกิจกรรมจะเกี่ยวข้องกับ
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องค์ประกอบ 4 อย่าง  คือ ตัวกิจกรรม เช่น กิน ซื้อของ เดิน ฯลฯ วิธีการด าเนินกิจกรรม เช่น นั่งบน
พ้ืน เดินซื้อของในตลาด ฯลฯ การเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การคุยขณะเดินซื้อของ ฯลฯ และ
การรวมเข้ากันเป็นระบบกิจกรรม แต่สิ่งส าคัญของระบบกิจกรรม คือ ระบบกิจกรรมจะไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ หากปราศจากพ้ืนที่ที่ใช้ท ากิจกรรม (The space over which the activity takes place) 
และเวลา (The Time of an Activity) รวมถึงการพิจารณาเพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไม่สามารถท า
ได้ต้องพิจารณาทั้งระบบของกิจกรรมประกอบกัน เช่น เราไม่สามารถพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งของ
อาคารได้ เพราะคนเราไม่ได้อยู่ที่นั่นหรือไม่ได้มีบทบาทในอาคารเพียงแห่งเดียว คนหนึ่ง ๆ มีกิจกรรมที่
หลากหลาย ทั้งในที่โล่งนอกอาคาร แหล่งตั้งถิ่นฐาน และทั้งภูมิภาค เนื่องจากอยู่ในภูมิศาสตร์
วัฒนธรรมเดียวกัน ดังนั้น สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและปรากฏบนพื้นที่ให้เห็นจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
ระบบกิจกรรมของผู้คนที่มาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ขณะเดียวกันสามารถศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ผู้คนในพื้นที่ได้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด คือ ระบบกิจกรรม ซึ่งระบบกิจกรรมของมนุษย์ทั้งหมด
จะเกิดขึ้นบนพ้ืนที่และเวลาที่ซ้อนทับกันสนิท ดังนั้น เมื่อทราบต าแหน่งที่เกิดกิจกรรมหนึ่ง ๆ ในช่วง
เวลาหนึ่ง ก็สามารถน าไปเชื่อมโยงกับกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือน าไปเชื่อมโยงกับที่ตั้งของกิจกรรม
อ่ืนในช่วงเวลานั้นได้ ซึ่งทั้งหมดจะสามารถบ่งบอกถึงวิถีการด าเนินชีวิต ระบบความคิด ค่านิยม และ
โลกทัศน์ของผู้คนที่อยู่อาศัยในชุมชนในช่วงเวลานั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี  

นอกจากนี้ Golledge & Stimson (1997) ได้กล่าวไว้ว่า ระบบกิจกรรม
ยังขึ้นอยู่กับลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ (Socio-economic Attributes) สภาพแวดล้อมของที่ตั้ง 
ระยะเวลาในการอยู่อาศัยบนพ้ืนที่  ช่วงชีวิต (Stage of life course) รสนิยมในการเดินทาง 
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง โอกาสที่จะท ากิจกรรม เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเป็นโครงสร้างของ
รูปแบบกิจกรรม และท าให้ทราบถึงบทบาทเด่นของย่าน (Golledge & Stimson, 1997) 

สรุปได้ว่า กิจกรรมมีทั้งองค์ประกอบเชิงพ้ืนที่ และองค์ประกอบทางเวลา ทั้งสอง
อย่างนี้รับอิทธิพลด้วยข้อก าจัดจากวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งมีความต่อเนื่องของ
ระบบกิจกรรม ดังนั้นในพ้ืนที่ต่าง ๆ จึงมีการใช้พ้ืนที่และถูกก าหนดด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่นั้น 
และแสดงให้ทราบถึงลักษณะการใช้พ้ืนที่และบทบาทของย่าน   

(3.3) ที่ตั้ง 
ที่ตั้ง (Setting) เป็นการจัดการพ้ืนที่หรือที่ตั้งเพ่ือรองรับกิจกรรมต่าง ๆ 

ของคนหรือกลุ่มคนในสังคม และระบบกิจกรรมมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระบบที่ตั้ง การพิจารณาที่ตั้ง
เพียงแห่งใดแห่งหนึ่งนั้นไม่เพียงพอ ต้องพิจารณาพ้ืนที่หลาย ๆ แห่งภายในชุมชนเชื่อมโยงกัน เพราะ
ระบบกิจกรรมหนึ่ง ๆ ของบุคคลหรือกลุ่มคนในสังคมประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ จ านวนมาก และ
ต้องใช้พ้ืนที่หลากหลาย ลักษณะเป็นชุดของที่ตั้งที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องมารองรับระบบ
กิจกรรมนั้น ลักษณะของที่ตั้งที่ปรากฏให้เห็นทางกายภาพมักเป็นไปตามความเหมาะสมของกิจกรรม
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และคุณสมบัติของที่ตั้ง (Behavior Setting) นั้น นอกจากนี้ระบบที่ตั้งยังถือเป็นสภาพแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างขึ้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับองค์ประกอบทั้ง  4 คือ พ้ืนที่ เวลา ความหมาย และการ
ติดต่อสื่อสาร ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 จะแปรเปลี่ยนไปตามกิจกรรมของคนหรือกลุ่มคนที่แปรเปลี่ยนไป
ตามวัฒนธรรมอีกที (Rapoport, 1994) 

จากแนวคิดเกี่ยวกับที่ตั้งดังกล่าวการพิจารณาระบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบที่ตั้ง 
ท าให้เข้าใจถึงเหตุผลของการเลือกท่ีอยู่อาศัย รูปแบบการใช้พ้ืนที่ รวมถึงการใช้พ้ืนที่โล่งในย่านหรือ
ละแวกบ้านของคนในชุมชนเพ่ือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพราะที่ตั้งของวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลและ
กลุ่มคนในพ้ืนที่เป็นผู้ก าหนดขึ้น ย่อมมีความหมาย ความเป็นมา และเรื่องราวต่าง ๆ แฝงอยู่ ได้แก่วิถีชีวิต 
ค่านิยม และความเชื่อ เป็นต้น หากบุคคลและกลุ่มคนในชุมชนมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้การ
จัดระเบียบทางพ้ืนที่หรือที่ตั้งมีลักษณะที่แตกต่างกันไป เกิดเป็นลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่นั้น ๆ 

(3.4) ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต กิจกรรม และการใช้พ้ืนที่ในชุมชน 
วิถีชีวิต การท ากิจกรรม และการใช้พ้ืนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  

โดยเริ่มจากวัฒนธรรม (Rapoport, 1990) คือ สิ่งที่ส่งผลต่อความคิดความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมสภาพทางภูมิศาสตร์ของที่ตั้ง สภาพทางเศรษฐกิจ-สังคม และอ่ืน ๆ และสิ่งนั้นก่อให้เกิด
เป็นโลกทัศน์ (World View) ที่มนุษย์สามารถตีออกมาเป็นคุณค่า แล้วเลือกคุณค่านั้นมาเป็นค่านิยม 
(Value) ในการประพฤติปฏิบัติและด าเนินชีวิตในสังคม โดยปรากฏออกมาให้เห็นและรับรู้ได้ในรูปของ
ระบบกิจกรรม (System of Activities) ที่มีพ้ืนที่รองรับ และในที่สุดเกิดเป็นการใช้พ้ืนที่หรือระบบที่ตั้ง 
(System of Setting) ขึ้นในชุมชนหรือเมืองต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิด  ความเชื่อของคนใน
ชุมชน ขณะเดียวกันความคิดความเชื่อ ของผู้คนในชุมชนมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพของชุมชน เนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชุมชนสามารถด ารงอยู่ต่อไป และส่งผลให้ชุมชนแต่ละ
แห่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน (Rossi, 1999) 

กล่าวได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ถ่ายทอดโดยตรงมาจากวิถีชีวิต และกิจกรรมต่าง ๆ 
จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากพ้ืนที่และเวลามารองรับ ซึ่งความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบทาง
กายภาพ และองค์ประกอบภายใน เรียกว่า คุณค่าทางจิตใจ เป็นความรู้สึกท่ีรับรู้ได้จากวิถีชีวิตของผู้คน 
โดยเรื่องราวความเป็นอยู่ของผู้คนเหล่านี้ในที่สุดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชุมชน  และ
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

ทั้งนี้ มนุษย์จะเลือกพ้ืนที่ที่มีสิ่งแวดล้อมเหมาะแก่การด ารงชีพ มีทรัพยากรที่
อุดมสมบูรณ์ ในการตั้งถิ่นฐาน มีการใช้พ้ืนที่ในการท ากิจกรรม ซึ่งการใช้พ้ืนที่ในกลุ่มกิจกรรมเดียวกัน 
ในลักษณะเดียวกันย่อมส่งผลให้เกิดการรวมกันของพ้ืนที่หรือรวมกันเป็นย่าน กิจกรรมจึงเป็นสิ่งที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการใช้พ้ืนที่  ซึ่งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่  ย่อมส่งผลให้
ลักษณะของพื้นที่ หรือลักษณะของย่านนั้น ๆ เปลี่ยนแปลงตามไป ทั้งนี้กิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินไปได้
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ต้องอาศัยพ้ืนที่ และเวลา ดังนั้นไม่สามารถพิจารณากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพียงตัวเดียวแต่ควร
พิจารณาทั้งระบบกิจกรรม เพ่ือที่จะเข้าใจระบบของย่านการค้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างไร 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างวิถีชีวิต กิจกรรม และการใช้พื้นที่ในชุมชน 
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2562.  
 

4) แนวทางการฟ้ืนฟูย่านการค้า  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมืองการปกครอง และทางเศรษฐกิจ นับเป็นปัจจัยที่

ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านแนวคิดการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง โดยแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) 
มิติเชิงพื้นที่ (spatial dimension) (2) มิติเชิงการบริหารจัดการ (management dimension) 
และ (3) มิติเชิงสังคมและเศรษฐกิจ (socioeconomic dimension) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

(1) แนวทางฟ้ืนฟูเชิงพ้ืนที่ 
แนวคิดการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองในมิติเชิงพื้นที่ (spatial dimension) เป็น

มุมมองที่เน้นทางด้านกายภาพโดยมีการจัดท าเป็นผังแม่บท (master plan) และเน้นพื้นที่เฉพาะ 
(P. Roberts, 2000) โดยตัวอย่างในงานของ วิลเฟรด เบิร์นส์ (Burn, 1963) เปเรนยี (Perenyi, 
1973) และแชปินและไกเชอร์ (Chapin & Kaiser, 1979) ที่ได้ค านึงถึงสภาพปัจจุบันทางกายภาพ
ของพ้ืนที่ที่จะปรับปรุงฟ้ืนฟูเป็นหลัก ซี่งเป็นการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้
เต็มที่ ส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้น แต่ว่ามีการพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
และกลุ่มชุมชนค่อนข้างน้อย โดยทั้ง เบิร์น กับ แชปินและไกเซอร์ ได้แบ่งพื้นที่ที่ต้องมีการปรับปรุง
ฟ้ืนฟูออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
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(1.1) พ้ืนที่ที่ต้องมีการรื้อถอนทั้งหมด และให้มีการสร้างขึ้นมาใหม่ 
(1.2) พื้นที่ที่มีความก้ ากึ่งระหว่างการเสื่อมสภาพทั้งหมดกับการคงประโยชน์

ใช้สอยไว้ 
(1.3) พ้ืนที่มีมีอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

ในขณะเดียวกัน เปเรนยี (Perenyi, 1973) ได้พิจารณาถึงพ้ืนที่ที่มีความ
ก้ ากึ่งระหว่างการเสื่อสภาพกับการที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ เปเรนยี จึงได้จ าแนกพื้นที่ในเขตเมือง
ชั้นในที่ต้องการให้มีการปรับปรุงฟ้ืนฟูออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1.3.1 พื้นที่ที่มีความล้าสมัยโดยสิ้นเชิง (absolute obsolete area) 
หมายถึงพื้นที ่ที ่ม ีความทรุดโทรมมาก ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการล้าสมัยจนต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงเกินเหตุในด้านการซ่อมบ ารุง โครงข่ายถนนไม่สามารถรองรับสภาพการจราจรใน
ปัจจุบัน แนวทางในการแก้ไข คือ ให้มีการรื้อถอนและฟ้ืนฟูใหม่ทั้งหมด (total rehabilitation หรือ 
total redevelopment) 

1.3.2 พื้นที่ที่มีความล้าสมัยบางส่วน (party obsolete area) ได้แก่ 
พ้ืนที่ที่อาคารและสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่มีสภาพเสื่อมโทรมมาก ในขณะที่บางส่วนยังมีสภาพใช้งานได้ 
สภาพถนนบางแห่งที่แคบเกินไปก็อาจขยายได้ ส่วนบริการชุมชนอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ
ระบบสุขาภิบาล หรือซ่อมแซมบางส่วนให้มีสภาพและลักษณะการใช้งานที่ทันสมัยขึ้น 

1.3.3 พ้ืนที่ที่ยังใช้ประโยชน์ได้ (usable area) ได้แก่ บริเวณที่อาคาร 
ถนน ยังมีสภาพใช้งานได้ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยังไม่ล้าสมัย และยังมีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ 

1.3.4 พ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ (historic area) ซึ่งมีผัง
บริเวณหรือโครงข่ายการจราจรที่อาจจะล้าสมัย แต่ยังมีอาคารที่มีความเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์แต่ไม่
มีการใช้งาน หรือมีการใช้สอยที่ไม่สมประโยชน์ นอกจากนั้น ยังมีสาธารณูปโภคและบริการชุมชนที่
ล้าสมัย ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันได้ การแก้ไขหรือปรับปรุงพื้นที่จะมีความ
ซับซ้อนกว่าบริเวณอื่น คือ จะไม่น าวิธีการคุ้มทุนเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการตัดสินใจด าเนินการ 
เนื่องจากมีปัจจัยด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วยมาก  

ส าหรับพื้นที่ที่กล่าวถึงในข้อ 1.3.2 และ 1.3.3 วิธีการในการปรับปรุง
ฟ้ืนฟูส่วนใหญ่ใช้การพิจารณาด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก เพื่อให้พื้นที่สามารถใช้งานและมีผลตอบแทน
เชิงเศรษฐกิจได้อย่างคุ้มค่าการลงทุนมากขึ้น 

(2) แนวทางฟ้ืนฟูเชิงการบริหารจัดการ 
แนวคิดมิติเชิงพ้ืนที่ เป็นแนวคิดที่เน้นลักษณะทางกายภาพเป็นส าคัญ ซึ่งได้เกิด

ปัญหาคือ ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า เกิดการต่อต้านจากประชาชนเนื่องจากไม่ได้ปรึกษาหารือกับส่วน



  28 

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจนเกิดปัญหาระหว่างชุมชนกับรัฐอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวได้มี
การปฏิบัต ิเรื ่อยมาในประเทศตะวันตกจนถึงทศวรรษที ่  1990 หลังจากกระแสการอนุร ักษ์
สิ ่งแวดล ้อมกระแสโลกาภ ิว ัตน ์ และกระแสการพัฒนาที ่ยั ่งย ืนได ้กลายเป ็นแนวค ิดหล ัก 
(mainstream) ของการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการที่เน้น
การกระจายอ านาจหลักการประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้การด าเนินการ
เกี ่ยวกับการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองในช่วงหลังสงคราม ที ่ได้เปลี ่ยนมาเป็นการค านึงถึงทั ้งในด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองไปพร้อมๆ กันจนเรียกว่าเป็นการ
ปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองแบบ regeneration ที่ส าคัญ 7 ประการ ดังนี้ (M. Roberts, 1998) 

(2.1) การแทรกแซงด้วยยุทธศาสตร์ (Strategic intervention) คือการพัฒนา
โครงการโดยรัฐบาลต้องมีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน โดยโครงการดังกล่าวเป็น
โครงการที่สามารถดึงดูดให้ผู ้คนหันมาสนใจในพื้นที่เขตเมืองชั้นในที่ก าลังเสื ่อมโทรมลงได้  เป็น
โครงการที่จะเพิ่มกิจกรรมและรายได้ให้ชุมชมในเมือง เมืองที่ประสบความส าเร็จด้วยวิธีการนี้ มี
ตัวอย่างได้แก่ กรุงปารีส ซึ่งมีโครงการ The Grand Projects เช่น การก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม
ปอมปิดู (Piano and Rogers’ Center Pompidou) ในปลายปี ค.ศ. 1980 ท าให้เขตเมืองชั้นในมี
การเปลี่ยนแปลงฟ้ืนคืนชีวิตอย่างเห็นได้ชัด ต่อมาได้มีเมืองต่างๆ ในยุโรป เช่น The Museumsufer 
(Museums Embankment) หรือการสร้างพิพิธภัณฑ์ประเภทต่างๆ ริมฝั่งแม่น้ าในเขตชั้นในที่เมือง
แฟรงก์เฟิร์ต เป็นต้น 

(2.2) การเปลี่ยนต าแหน่งและบทบาทของเมือง (Repositioning) หมายถึง
การเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเมืองด้วยการสร้างโครงการขนาดใหญ่ซึ่งเมืองต่างๆ เช่น Rem Koolhaas 
ในการออกแบบศูนย์ระบบขนส่งใหม่ในเมือง Euralille ในประเทศฝรั่งเศส 

(2.3) การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community involvement) เป็นการให้
ชุมชนเข้ามาร่วมก าหนดทิศทางของโครงการตั้งแต่ต้น โดยมากมักเป็นโครงการที่ท าให้ชุมชนมีความ
เสี่ยงในการรื้อย้ายหรือเปลี่ยนแปลง เช่น โครงการสร้างสถานีรถไฟฟ้าขนาดยักษ์ที่โคเวนท์ การ์เดน 
(Covent Garden) ในกรุงลอนดอน ท าให้ชุมชนรวมตัวกันต่อต้านและเสนอรูปแบบทางเลือกในการ
ฟื้นฟูตลาดและบรรยากาศในเมืองแทนการสร้างใหม่จนปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง 

(2.4) การพัฒนาแบบผสมผสานแหล่งงบประมาณ (Mixed development, 
mixed finance) หมายถึง การพัฒนาโครงการที่มีผู้ร่วมด าเนินการด้วยหลายฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายจะ
ใช้ทรัพยากรที่ตนมีอยู่ในการด าเนินการให้เหมาะสมและแบ่งผลประโยชน์กัน  นอกจากนั้น ในด้าน
งบประมาณก็เป็นลักษณะการลงทุนร่วมกันเ พื่อลดความเสี ่ยง การผสมผสานการพัฒนาและ
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งบประมาณนี้มีความเหมาะสมต่อรูปแบบการกระจายอ านาจ เนื่องจากรัฐบาลกลางไม่มีงบประมาณ
เพียงพอในการลงทุนทุกโครงการ ในขณะเดียวกันชุมชนส่วนหนึ่งก็พร้อมจะมีการลงทุนด้วยอยู่แล้ว  

(2.5) การสร้างความต่อเนื่อง (Continuity) หมายถึง การน าประวัติศาสตร์ที่
เมืองชั้นในเกือบทุกเมืองมีอย่างเด่นชัด มาสร้างความต่อเนื่องกับการพัฒนาในปัจจุบัน โดยน าเอา
ประวัติศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนร่วมสมัย เช่น การใช้ผังบริเวณหรือโครงข่ายถนนเดิม
มาปรับปรุงให้ดีขึ้นและในหลายพื้นที่ได้ปรับให้เป็นทางเดินเท้า พร้อมข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ หรือ
การน าอาคารเก่ามาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับชีวิตร่วมสมัย 

(2.6) การผสมผสานหรือบูรณาการ (Integration) โดยน าเอากิจกรรมที่
หลากหลายของเมืองมาเชื่อมโยงกัน ท าให้เกิดความน่าสนใจในเมือง เช่น การสร้างโครงข่ายทางเดินเท้า
ที่ผ่านย่านค้าปลีกเชื่อมโยงกับที่ว่างหรือที่พักผ่อนหย่อนใจในเมือง ท าให้สภาพแวดล้อมของเมืองดีขึ้น 

(2.7) การสร้างสรรค์ (Creativity) โดยการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งรูปแบบของอาคารและการใช้สอย การปรับการใช้สอยที่ว่างในเมืองที่ไม่ค่อยมี
คุณค่าให้เกิดพ้ืนที่ส าหรับการสร้างงานศิลปะ 

(3) แนวทางฟ้ืนฟูเชิงสังคมเศรษฐกิจ  
ชิเอเลนบาค (Zielenbach, 2000) หนึ่งในผู้ที ่น าเสนอมุมมองแนวคิดการ

ปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองในด้านสังคมเศรษฐกิจ (Socioeconomic dimension) ได้แก่ ซึ่งได้แบ่งประเภท
ของการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองในมุมมองทางเศรษฐกิจและสังคมไว้ว่ามี  2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่เน้น
พัฒนาคน (Individual approach) และกลุ่มที่เน้นพัฒนาพ้ืนที่ (Place-based approach) 

(3.1) กลุ่มที่เน้นการพัฒนาคน (Individual-based approach) เป็นการ
ปรับปรุงสภาพการอยู่อาศัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยใยเขตเมืองชั้นในให้ดีขึ้น  
รวมถึงการท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีรายได้สูงขึ้นจากงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นวิธีการย่อยได้ 3 แบบ ดังนี้ 

3.1.1 การพัฒนาสังคม (Social development) ด้วยการสร้าง
สาธารณูปการและบริการสังคมที่จ าเป็น เช่น โรงเรียน วิทยาลัยชุมชน ศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์กีฬา 
สถานพยาบาล และสถานีต ารวจขึ้นในชุมชนในพื้นที่เสื ่อมโทรมหรือชุมชนแออัด เพื่อให้ชุมชนมี
คุณภาพชีวิตและความรู้ประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ไม่ได้เน้นที่การรื้อย้ายชุมชนออกไปแต่เป็นการพัฒนา
พ้ืนที่ชุมชนแออัดหรือชุมชนที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น  

3.1.2 การพ ัฒนาเศรษฐก ิจด ้วย โครงการต ่างๆ  (Program-driven 
economic development) การก่อสร้างโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการสร้างงานและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ มีมาตรการดึงดูดให้มีการลงทุนจากภายนอกด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาล NGO หรือมี
การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค รวมถึงการฝึกอบรมคนในชุมชนให้มีความสามารถท างานในแหล่ง
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งานที่พัฒนาขึ้นใหม่ได้เป็นการเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตในที่สุด นอกจากนั้นยังรวมถึงการที่รัฐ
ลงทุนปรับปรุงการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและร้านค้าให้ดีขึ้น 

3.1.3 การส่งเสริมเศรษฐกิจทางอ้อม (Trickle-down growth) โดยการ
สนับสนุนหรือส่งเสริมการค้าหรือการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคมากกว่าระดับพื้นที่ในเมือง
ชั้นใน แต่มีการก าหนดมาตรการแรงจูงใจ เช่นการลดภาษีให้แก่นักลงทุนที่รับพนักงานในชุมชน
แออัดหรือมีการลดภาษีหากรับพนักงานที ่ขึ ้นทะเบียนเป็นผู ้มีรายได้น้อยให้มากขึ ้น  ทั ้งนี ้ เพื ่อ
ช่วยเหลือให้ประชาชนในเขตเมืองชั้นในมีสภาพเศรษฐกิจดีขึ้น  

(3.2) กลุ่มที่เน้นพัฒนาพื้นที่ (Place-based) เป็นการเน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
อสังหาริมทรัพย์มากกว่าคิดเรื่องคุณภาพชีวิตของคน โดยมี 3 วิธี ดังนี้ 

3.2.1 เจนตริฟิเคชัน (Gentrification) การมีนโยบายหรือปรากฏการณ์ที่
คนจากภายนอกที่มีปัจจัยทางเศรษฐกิจดีกว่า ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ โดยกลุ่มคนนอกเหล่านี้ มีแรง
ดึงดูดให้เข้ามาอยู่อาศัยในเขตเมืองชั้นในคือ การอยู่ใกล้แหล่งงานใจกลางเมือง การได้ประโยชน์จาก
พื้นที ่อยู ่ร ิมแม่น้ า อยู ่ในพื้นที ่ใกล้สวนสาธารณะ เป็นต้น รวมทั้งอยู ่ในอาคารประวัติศาสตร์ที ่มี
เอกลักษณ์ แตกต่างจากการอยู่อาศัยในพ้ืนที่รอบนอกที่มีลักษณะเหมือนกันหมด  

3.2.2 การฟื้นฟูโดยคนในชุมชน (Incumbent upgrading) การที่ชุมชน
ต้องการพัฒนาพื้นที่ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีบุคคลภายนอกเข้ามา วิธีการนี้มักเกิดขึ้นในชุมชนที่มี
ความเป็นเอกภาพในด้านเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์  (ethnically homogenous) เป็นการปกป้องนัก
ลงทุนจากภายนอกและมักมีการบริหารและสนับสนุนโดยองค์กรชุมชนหรือแกนน าที่อยู่ในโรงเรียน  
โรงพยาบาล วัด หรือแม้แต่โรงงานขนาดใหญ่ การด าเนินการเช่นนี้ มีตัวอย่างเช่น ชุมชนท่าเตียนใน
เขตเกาะรัตนโกสินทร์ หรือชุมชนตลาดสามชุด สุพรรณบุรี 

3.2.3 การปรับการใช้สอย (Adaptive re-use) น าเอาอาคารเก่ามาใช้
ใหม่โดยปรับปรุงอาคารให้มีความเหมาะสมกับการด ารงชีวิตและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  โดยต้อง
ค านึงถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของอาคารเก่า ข้อจ ากัดทางกฎหมายควบคุมอาคารโดยเฉพาะ
มาตรฐานการอยู่อาศัยที่อาจมีผลต่อรูปแบบอาคารหรือพื้นที่ภายในอาคาร  รวมทั้งการพิจารณา
กิจกรรมใหม่ที ่ทดแทนอาคารเก่าเดิม ที ่นิยมในประเทศไทยคือการปรับเปลี ่ยนบ้านเก่าให้เป็น
ร้านอาหาร การปรับปรุงวังเก่าให้เป็นส านักงาน หรือบางแห่งเป็นโรงแรม ทั้งนี้ เพื่อให้อาคารเก่ามี
ประโยชน์ใช้สอยทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้สามารถด ารงสภาพอยู่ได้ 

สรุปได้ว่าการฟ้ืนฟูบูรณะชุมชนจึงต้องใช้กลไกการฟ้ืนฟูในหลายรูปแบบพร้อมๆ 
กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และองค์ประกอบของชุมชน เช่น การพัฒนาฟื้นฟูเมือง ร่วมกับ 
การฟ้ืนฟูบูรณะเมือง เป็นต้น โดยยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างสังคมเดิมของชุมชนเป็นส าคัญ 
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2.2 แนวคิดของโครสร้างและจินตภาพเมือง 

โครงสร้างและจินตภาพของเมือง เป็นแนวคิดหลักในการพัฒนา สามารถน าแนวทางมา
พัฒนาทางด้านกายของเมืองให้สอดคล้องกับกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ตามทฤษฎี  Ekistic โดยกล่าวถึง โครงสร้างเมือง 5 ปัจจัย ที่จ าเป็นในการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย ์(Doxiadis, 1976) ได้แก่ 

(1) ธรรมชาติ (Nature) เป็นรากฐานและขอบเขตของชุมชนที่ถูกสร้างสรรขึ้นมา 
มนุษย์จะเป็นผู้ปรับให้เข้ากับสภาพธรรมชาติ  หลังจากเลือกสรรแล้ว  ตัวอย่างองค์ประกอบทาง
ธรรมชาติ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ  ดิน  พืชพรรณ  สัตว์ และภูมิอากาศ เป็นต้น 

(2) คน (Man or Anthropos) โดยพิจารณาในด้านตัวบุคลซึ่งมีทั้งเรื่องของความ
ต้องการทางด้านชีวภาพ  เช่น อากาศ  อุณหภูมิ ที่ว่าง เป็นต้น  ความรู้สึกสัมผัส , การรับรู้ , ความ
ต้องการด้านอารมณ์ , ค่านิยม , รูปแบบทางสังคม , แบบแผนการด ารงชีวิต และวัฏจักรของชีวิต
ครอบครัว 

(3) สังคม (Society)  เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนที่จะเกิดขึ้นเมื่อมี
การตั้งถิ่นฐาน ได้แก่  การพบปะสังสรรค์ , แบบแผนทางวัฒนธรรม , การพัฒนาทางเศรษฐกิจ , 
การศึกษา , สวัสดิการ , กฎหมายและบริการ เป็นต้น 

(4) โครงสร้างทางด้านกายภาพ (Physical Structure)  เป็นรูปแบบของการจัด
องค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินชีวิตของคน ได้แก่  บ้านพักอาศัย , สถานบริการชุมชน , 
ศูนย์บริการการศึกษา , ศูนย์ราชการและธุรกิจ , อุตสาหกรรม  และคมนาคม   โดยอาจเป็น
กระบวนการของการจัดวางผังบริเวณและรูปแบบการก่อสร้าง 

(5) โครงข่าย (Network)  ได้แก่โครงข่ายการให้บริการด้านต่างๆ  ทั้งด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในอันที่จะเสริมต่อปัจจัยทุกด้านข้างต้น ได้แก่  ระบบน้ าใช้ , ไฟฟ้า , 
การขนส่ง , การติดต่อสื่อสาร , การจัดการของเสีย  เป็นเรื่องของการวางผังกายภาพ (Physical 
Planning) 

จากข้างต้น แนวคิดโครงสร้างของเมืองจะช่วยส่งเสริมให้คนมีความเป็นอยู่อย่างผาสุข 
และปลอดภัยในชุมชน  โดยเสริมสร้างภาวะสมดุลระหว่างองค์ประกอบทั้ง 5 ประการ จะช่วยให้
มนุษย์สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของชุมชน และตอบสนองต่อความต้องการของ
ตนเองได้โดยไม่ขัดต่อข้อก าหนดนั้นๆ  และต้องเป็นไปตามระบบ โดยการเชื่อมโยงองค์ประกอบและ
พิจารณาร่วมกัน 

นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดจินตภาพของเมือง (Image of city) ที่บอกถึงลักษณะของ
เมือง โดยมีองค์ประกอบของเมืองที่ส าคัญที่น าไปสู่การรับรู้และการจดจ าได้ถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว
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ของเมืองได้มากขึ้น ทั้งนี้อยู่บนพ้ืนฐานของสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ที่สร้างคุณสมบัติพิเศษ
ของพ้ืนที่นั้นๆ (Lynch, 1960) ประกอบด้วย เอกลักษณ์ (Identity) โครงสร้าง (Structure) และ
ความหมาย (Meaning) ส่วนประกอบทั้งสามต่างมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด สิ่งต่างๆที่ก่อให้เกิด
จินตภาพได้ชัดเจนต้องมีคุณสมบัติด้านเอกลักษณ์ และโครงสร้างอย่างชัดเจนปรากฏเป็นร่องรอยใน
ความทรงจ าแก่ผู้พบเห็น โดยเป็นภาพของเมืองด้านความงามท่ีมีลักษณะเฉพาะอันชัดเจน แตกต่างไป
จากเมืองอ่ืน สร้างความจดจ า ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงผู้คนและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองนั้นๆ โดย Kevin Lynch พบว่ามี
องค์ประกอบทางกายภาพของเมือง (The City Image and Its Elements) ดังนี้ 

1) เส้นทาง (Path) ทางสัญจร เป็นช่องทางการเคลื่อนที่ใช้สัญจรไปมา เช่น ถนน 
ทางรถไฟทางด่วน ทางเท้า เป็นต้น เส้นทางเหล่านี้เป็นส่วนที่มีความส าคัญมากต่อการเดินทางของ
ผู้คนในเมือง ในขณะที่ผู้คนเคลื่อนไหวผ่านเส้นทาง ผู้คนมีโอการสเห็นส่วนต่างๆของเมืองตามเส้นทาง 
และเกิดความสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆของเมือง 

2) เส้นขอบ (Edge) เส้นขอบ หรือ ขอบเขตเป็นองค์ประกอบที่มีลักษณะก าหนด
ขอบเขตของบริเวณที่ไม่ได้ใช้เป็นเส้นทางตามทัศนะของผู้สังเกตอาจปรากฏเป็นเส้นกั้นจากส่วนหนึ่ง
ไปอีกส่วนหนึ่ง ที่เป็นแนวกั้นตามธรรมชาติ เช่น ชายฝั่งทะเล หรือ ริมฝั่งแม่น้ า และแนวกั้นที่แสดง
ขอบเขตที่มนุษย์สรรสร้างขึ้น เช่น ก าแพงเมือง คูเมือง 

3) ย่าน (Districts) เป็นบริเวณพ้ืนที่ชุมชนที่มีขนาดของพ้ืนที่ตามลักษณะเฉพาะ
ของชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมือง มีเอกลักษณ์ของบริเวณอันเกิดจากลักษณะเฉพาะร่วมกันของ
บริเวณที่ผู้สังเกตเข้าสู่ภายในเมืองได้ โดยแต่ละพ้ืนที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันตาม
โครงสร้างทางสังคม วิถีชีวิตของชุมชนจะแสดงลักษณะกิจกรรมของผู้คนที่ปรากฏเป็นย่านที่มี
เอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกันในเมือง 

4) ชุมทาง (Node) จุดศูนย์รวม หรือ ชุมทาง มักเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทาง เช่น 
บริเวณสี่แยก หรือ ชุมทางสถานีขนส่งต่างๆ ชุมทางสถานีรถไฟใต้ดิน อาจเป็นสถานที่ ซึ่งมีกิจกรรม
หนาแน่นบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง จุดศูนย์รวมจึงเป็นจุดเด่นเฉพาะตัวของย่านในเมือง เกิด
ความสัมพันธ์กับเส้นทางต่างๆที่รวมกันเป็นชุมทางเมื่อมาถึงและเดินทางเชื่อมต่อไปยังที่อ่ืนๆ 

5) ภูมิสัญลักษณ์ (Landmark) จุดสังเกตหรือ จุดหมายตา เป็นจุดอ้างอิง หรือ  
ภูมิสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นจุดหมายตา แตกต่างจากชุมทาง ที่บุคคลไม่สามารถเข้าสู่ภายในจุดหมายตาได้ 
โดยท าหน้าที่เป็นสัญญาณชี้แนะส าหรับสภาพแวดล้อม เช่น ป้าย อาคารส าคัญๆ อนุสาวรีย์ เป็นต้น 

กล่าวได้ว่า โครงสร้างและจินตภาพของเมือง มีความสัมพันธ์กันเนื่องจากการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย์ ต้องอาศัยทรัพยากรทางธรรมชาติในการด ารงชีวิต และมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
เกิดความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางการรับรู้ สัญลักษณ์ การอยู่ร่วมกันในสังคม การผสมผสาน



  33 

วัฒนธรรม รวมทั้งการให้คุณค่ากับสถานที่นั้นๆ ทั้งนี้สิ่งต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้
การรับรู้ก็จะแตกต่างกันไปแต่ละช่วงเวลา การสร้างความเข้าใจในโครงสร้างและจินตภาพของเมือง
ย่อมต้องอาศัยประวัติศาสตร์และความทรงจ าของผู้คน เพ่ือสร้างการจดจ าต่อเมืองหรือพ้ืนที่หนึ่งๆ 
โดยองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจในความหมาย คุณค่าความส าคัญของเมืองมากขึ้น   
 

2.3 มาตรการ กฎหมาย และนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูย่านการค้าเก่า 

1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ 
(1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

เป็นการควบคุมผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาต่าง  ๆ ซึ่งประเภทและขนาดของ
โครงการ หรือกิจการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(2) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนการก ากับดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และป้องกันการค้า โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ผิดกฎหมาย รวมถึงพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด และมีการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างเข้มงวด 

(3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายว่าด้วย
การก าหนดแนวทางการก่อสร้างอาคารโดยทั่วไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสถาปัตยกรรม ความสวยงาม 
ความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง ความมั่งคงแข็งแรงของอาคาร ความปลอดภัยของผู้อาศัยหรือ
ผู้ที่เข้าไปใช้อาคาร การป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร การสาธารณสุขและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การอ านวยความสะดวกแก่การจราจร รวมถึงรายละเอียดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เพ่ือใช้เป็นข้อปฏิบัติในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสากลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาตามพัฒนาการของเทคโนโลยีเกี่ยวกับการก่อสร้าง 

(4) พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เป็น
การจ ากัดความของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว รวมทั้ง
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งทุน 

(5) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายว่าด้วยการสร้างโรงแรมใน
แหล่งท่องเที่ยว การควบคุม ดูแล และการให้บริการแก่ผู้อาศัยของเจ้าของกิจการ  นอกจากนี้เป็น
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การส่งเสริมและยกมาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมและก าหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ  
ให้เหมาะสมกับสภาพของการประกอบธุรกิจโรงแรมแต่ละประเภท 

(6) ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช  
เป็นกฎหมายว่าด้วยการก าหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช้ประโยชน์

ที่ดินในพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใดเพ่ือการพัฒนาและการด ารงรักษาเมือง ปัจจุบันประกาศให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวม ในท้องที่ต าบลปากพูน ต าบลท่าซัก ต าบลนาเคียนต าบลท่าวัง ต าบลปากนคร ต าบลโพธิ์
เสด็จ ต าบลคลัง ต าบลในเมือง ต าบลมะม่วงสองต้น ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช และ
ต าบลนาสาร ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้พ้ืนที่ย่านท่าวัง อยู่ใน
บริเวณท่ีก าหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

 
ภาพที่ 3  แสดงแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ.2562 
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(7) เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลง ใช้หรือเปลี ่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท ในท้องที ่เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2551 

เทศบัญญัติ ก าหนดการปลูกสร้างในเขตเทศบาลพ .ศ.2551 ได้ก าหนดการ
อนุญาตปลูกสร้างอาคาร แบ่งตามบริเวณที่ 1-5 โดยพื้นที่ศึกษาอยู่ในบริเวณที 3 ก าหนดไว้ดังนี้ 

(2.1) ห้ามสร้างโรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิดและจ าพวกท่ีก าหนดให้ด าเนินการได้ตามเทศบัญญัติ  

(2.2) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการบรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ แลละห้อง
บรรจุก๊าซ แต่ไม่ได้หมายถึงร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ  

(2.3) อาคารหรือสถานที่ท่ีใช้ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือจ าหน่าย 
(2.4) อาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน 

เป็ด ไก ่งู จระเข ้หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพ่ือการค้า  
(2.5) สุสานและฌาปนสถาน 
(2.6) โรงฆ่าสัตว์  
(2.7) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(2.8) อาคารหรือสถานที่ท่ีใช้ในการก าจัดมูลฝอย  
(2.9) อาคารหรือสถานที่ท่ีใช้ในการซื้อขายเศษวัสดุ  
ดังนั้นหากจะต้องท าการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร จะต้องพิจารณาและ

ขออนุญาตตามที่เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราชก าหนดไว้  
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ภาพที่ 4 แสดงการก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือ
บางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.
2551 
 

(8) ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่านครศรีธรรมราช  (ประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ.2553) 

เพื ่อให้เมืองเก่านครศรีธรรมราชเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที ่ส ืบทอดความ
เจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติตลอดไป อาศัยอ านาจตามความในข้อ 9(1) แห่ง
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนดกสินทร์  และเมืองเก่า พ.ศ.
2546 และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 จึงประกาศเขตพื้นที่เมือง
เก่านครศรีธรรมราช มีเนื้อที่รวม 3.789 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้  

ทิศเหนือ   จดคลองท่าวังและแนวเขตวัดท่าโพธิ์วรวิหารด้านเหนือ  
ทิศตะวันออก จดแนวเขตวัดท่าโพธิ์วรวิหารด้านตะวันออกเชื่อมถนนท่าโพธิ์มา

ทางตะวันตกจดแนวห่างจากเขตทางถนนศรีปราชญ์และถนนศรีธรรมโศกฝั่งตะวันออก 100 เมตร 
และแนวห่างจากแนวก าแพงเมืองพระเวียงด้านตะวันออกมาทางตะวันออก 100 เมตร  

ทิศใต้  จดคลองคูพาย  
ทิศตะวันตก จดคลองหัวหว่อง คลองท้ายวัง และคลองทุ่งปรัง  

 
ภาพที่ 5 แสดงประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่านครศระรรมราช อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พ.ศ.2553 
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2) นโยบายและยุทธศาตร์ 
(1) แผนพัฒนาภาคใต้  

เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนา ที่เชื่อมโยงสู่การพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ซึ่ง
เชื่อมโยงบูรณาการกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้
เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นน าแห่งใหม่ พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มี
ความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กับภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งจะส่งผลต่อพ้ืนที่อ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม มีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งย่าน
การค้าเก่าย่านท่าวัง เป็นอีกหนึ่งย่านที่มีความส าคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช  

(2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2561 - 2564 
เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างแนวทางพัฒนาระดับประเทศและภาค และ

เป็นแนวทางให้กับการพัฒนาระดับจังหวัด ส่งผลกระทบต่ออ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทั้งในเชิงกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงความเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ 
เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางการค้า ศูนย์กลางทางพุทธศาสนามาตั้งแต่
สมัยโบราณ อีกทั้งยังมีประวัติการตั้งถิ่นฐานเป็นเขตเมืองเก่านครศรีธรรมราช และมีความได้เปรียบ
จากการมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสินค้า ซึ่งสามารถใช้ความหลากหลายของทรัพยากร
การท่องเที่ยว และกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและสินค้า อันเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ สร้างโอกาส
จากกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชนได้  

(3) แผนพัฒนาจังหวัด : ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2563 
เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ และน าเอาความต้องการของ

ประชาชนในพ้ืนที่มาจัดท าแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาย่านท่าวัง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพ่ือชี้น าแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ระดับต่างๆ ใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาพ้ืนที่ให้แก่ผู้น าท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างโอกาสในการพัฒนาจากทรัพยากรของพ้ืนที่ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ และประสิทธิภาพ 

(4) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 
เป็นกลไกและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และก าหนด

บทบาทของแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงของกลุ่มท่องเที่ยว ส าหรับ
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พ้ืนที่อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนที่ที่มีประวัติศาสตร์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลาย 
สื่อถึงความเป็นชุมชนและสังคมที่มีพหุวัฒนธรรมโดยประชาชนต่างศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งย่านท่า
วังจะได้รับผลกระทบจากกลยุทธ์การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการมากขึ้น 
รวมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ  และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม และสืบสานงานประเพณีท้องถิ่นอัน เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ให้คงอยู่ต่อไป และให้
สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยว และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะด้าน  

(5) แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน) โดยเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

เป็นแนวทางการพัฒนาหลักที่ส าคัญของเมือง โดยจัดท าแผนงานโครงการ ที่มี
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และมีความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาในทุกระดับ ซึ่งจะน าไปสู่การจัดท าแนวทางการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า ย่านท่าวัง ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน สังคม สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว เนื่องจากย่านท่าวัง มีบทบาท
เป็นย่านพาณิชยกรรมระดับจังหวัด/ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง/ ศูนย์กลางการ
ขนส่งทางถนน ทางราง และทางอากาศ ประกอบกับในพ้ืนที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเข้ามาใช้บริการ ท าให้มีโอกาสในการลงทุนในพ้ืนที่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติ
ศาตร์และวัฒนธรรม  

3) มาตรฐาน หลักการ และกระบวนการด าเนินการ 
(1) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม: เมืองเก่า 

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม : เมืองเก่า 
ประกอบด้วย 5 ดัชนี และในแต่ละดัชนีประกอบด้วยตัวชี้วัดต่าง ๆ (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550) ดังนี้ 

(1.1) ดัชนีที่ 1 คุณค่าและความส าคัญของเมืองเก่า 
1.1.1 ตัวชี้วัด 1.1 การศึกษาและการวิเคราะห์คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม 
1.1.2 ตัวชี้วัด 1.2 การสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณค่าความส าคัญแก่

สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
1.1.3 ตัวชี้วัด 1.3 การส ารวจและบันทึกแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
1.1.4 ตัวชี้วัด 1.4 ช่างฝีมือในการบูรณะซ่อมแซม 
1.1.5 ตัวชี้วัด 1.5 การจัดหาและใช้วัสดุดั้งเดิม 
1.1.6 ตัวชี้วัด 1.6 การใช้ประโยชน์อาคารเก่า 
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1.1.7 ตัวชี้วัด 1.7 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
1.1.8 ตัวชี้วัด 1.8 การรักษาความแท้ (authenticity) ของเมือง 

(1.2) ดัชนีที่ 2 แผนอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 
1.2.1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 การจัดท าแผนพัฒนาและอนุรักษ์เมืองเก่า 
1.2.2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 การบูรณาการแผนและข้อมูล 
1.2.3 ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดท าแผนป้องกันภัยพิบัติ 

(1.3) ดัชนีที่ 3 องค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการ 
1.3.1 ตัวชี้วัดที่ 3.1 การจัดตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ฯลฯ 
1.3.2 ตัวชี้วัดที่ 3.2 คณะผู้เชี่ยวชาญในการอนุรักษ์ 
1.3.3 ตัวชี้วัดที่ 3.3 ทุนและงบประมาณ 
1.3.4 ตัวชี้วัดที่ 3.4 การติดตามและประเมินผล 

(1.4) ดัชนีที่ 4 มาตรการในทางปฏิบัติ 
1.4.1 ตัวชี้วัดที่ 4.1 การประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่า 
1.4.2 ตัวชี้วัดที่ 4.2 มาตรการที่ใช้ในการควบคุมด้านกายภาพและกิจกรรม 
1.4.3 ตัวชี้วัดที่ 4.3 กลไกที่ใช้ในการควบคุมการพัฒนาด้านกายภาพและ

กิจกรรม 
1.4.4 ตัวชี้วัดที่ 4.4 การปกป้องคุ้มครองอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเก่า หรือ

แหล่งศิลปกรรมหรือธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ 
1.4.5 ตัวชี้วัดที่ 4.5 แรงจูงใจ 
1.4.6 ตัวชี้วัดที่ 4.6 การน าจารีตท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ 

(1.5) ดัชนีที่ 5 การมีส่วนร่วม 
1.5.1 ตัวชี้วัดที่ 5.1 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
1.5.2 ตัวชี้วัดที่ 5.2 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาค

ประชาชน 
1.5.3 ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดท าแผนป้องกันภัยพิบัติ 
1.5.4 ตัวชี้วัดที่ 5.4 กลไกในการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 
1.5.5 ตัวชี้วัดที่ 5.5 มีการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

โดยในแต่ละตัวชี้วัดจะประกอบไปด้วยหัวข้อในการประเมิน และได้ก าหนดระดับคะแนน
ในแต่ละหัวข้อไว้เป็น 3 ระดับ คือ 1 2 และ 3 ตามล าดับ ทั้งนี้คะแนนที่มีค่ามาก (3 คะแนน) จะมีผล
ต่อความส าเร็จในหัวข้อนั้น ๆ และคะแนนที่มีค่ารองลงมา (2 และ 1 คะแนน) ก็จะส่งผลน้อยลง 
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ตามล าดับ ส่วนที่ไม่มีกิจกรรมตามที่ก าหนดถือว่าไม่มีคะแนน ซึ่งสามารถสรุปคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด 
ได้ดังนี ้

 ดัชนีที่ 1 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ถึง 1.8 ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดมีคะแนนเต็ม 3 
คะแนน ดังนั้น ดัชนีที่ 1 จึงมีคะแนนเต็ม 24 คะแนน (8 x 3 = 24) 

 ดัชนีที่ 2 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 2.1 ถึง 2.3 ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดมีคะแนนเต็ม 3 
คะแนน ดังนั้น ดัชนีที่ 2 จึงมีคะแนนเต็ม 9 คะแนน (3 x 3 = 9) 

 ดัชนีที่ 3 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 3.1 ถึง 3.4 ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดมีคะแนนเต็ม 3 
คะแนน ดังนั้น ดัชนีที่ 1 จึงมีคะแนนเต็ม 12 คะแนน (4 x 3 = 12) 

 ดัชนีที่ 4 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 4.1 ถึง 4.6 ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดมีคะแนนเต็ม 3 
คะแนน ดังนั้น ดัชนีที่ 1 จึงมีคะแนนเต็ม 18 คะแนน (6 x 3 = 18) 

 ดัชนีที่ 5 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 5.1 ถึง 5.5 ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดมีคะแนนเต็ม 3 
คะแนน ดังนั้น ดัชนีที่ 1 จึงมีคะแนนเต็ม 15 คะแนน (5 x 3 = 15) 

ดังนั้น คะแนนรวมทุกดัชนี จึงเป็น 78 คะแนน (24+9+12+18+15=78) 
ซึ่งท าให้สามารถก าหนดระดับคะแนนเป้าหมาย (Benchmark)เป็น 4 ระดับ คะแนน

เป้าหมาย ดังนี้ 
ระดับคะแนน  76-78 คือ เป็นเมืองเก่าที่มีมาตรฐานในระดับดีมาก 
ระดับคะแนน  51-75 คือ  เป็นเมืองเก่าที่มีมาตรฐานในระดับดี 
ระดับคะแนน  26-50 คือ  เป็นเมืองเก่าที่มีมาตรฐานในระดับปานกลาง 
ระดับคะแนน  0-25 คือ  เป็น เมือง เก่ าที่ มี มาตรฐานในระดับที่ ต้ อง

ปรับปรุง 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการจัดท ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรมส าหรับเมืองเก่าแล้ว แต่ในการน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับเมืองเก่าอ่ืน ๆ สามารถดัดแปลง
ดัชนีบางส่วนให้สอดคล้องกับบริบทในด้านองค์ประกอบในเมืองเก่าแห่งนั้น ๆ ได้บ้าง แต่การปรับปรุง
ดังกล่าว อย่างน้อยต้องปรากฎในส่วนของมาตรฐานกลาง ซึ่งคัดเฉพาะส่วนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั่วไป 
และเป็นมาตรฐานที่เมืองเก่าทุกเมืองควรมี  

การน ามาตรฐานดังกล่าวไปใช้จะท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงจุดอ่อนที่ควรต้อง มี
การปรับปรุง ซึ่งหากทุกภาคส่วนในเมืองเก่าแต่ละแห่งพยายามด าเนินการแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อน
ให้หมดไปแล้ว เมืองเก่านั้นจะมีมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่ดี 
ซึ่งจะอ านวยประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมาก ทั้งในเรื่องของการเป็นแหล่ง เรียนรู้ส าหรับ
เยาวชน การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน และ
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นอกจากนี้หากดเนินการตามมาตรฐานได้จนถึงระดับดีมาก เมืองเก่านั้นก็อาจเข้าสู่ขั้นตอนของการ
เสนอชื่อเป็นแหล่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมต่อไปได้ เนื่องจากมาตรฐานที่เกิดขึ้นจากการศึกษาใน
ครั้งนี้ มีหลายส่วนที่สอดคล้องกับเกณฑ์ในการพืจารณาคุณสมบัติของการเป็นแหล่งมรดกโลกอยู่แล้ว  

(2) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า (ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณค่าความส าคัญและความพร้อมของท้องถิ่นในการด าเนินการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่า) (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 
2555) 

ปัจจัยที่ใช้ในการก าหนดตัวชี้วัด นอกจากแนวคิด ทฤษฎียังมีปัจจัยที่ได้น ามา
ก าหนดตัวชี้วัดอีก ได้แก่ นิยามของย่านชุมชนเก่า ประเภทของย่านชุมชนเก่า ลักษณะทางกายภาพที่
เป็นองค์ประกอบในการตั้งถิ่นฐาน และลักษณะองค์ประกอบที่ไม่ใช่กายภาพ เช่นโครงสร้างชุมชน 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ลักษณะทางภูมิทัศน์ระบบนิเวศกิจกรรม ความส าคัญทางประวัติศาสตร์
ความหลากหลายและความแตกต่างของย่านชุมชนเก่า เป็นต้น 

การก าหนดจึงต้องเหมาะสมกับบริบทชีวิตประจ าวันของผู้คนในชุมชน และมี
ความสัมพันธ์ต่อบริบทที่ใหญ่กว่า เช่น เมือง สภาพแวดล้อมธรรมชาติและเอ้ือให้เกิดกระบวนการ
ปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม โดยรักษาบูรณภาพ (Integrity) ไว้มากกว่าการรักษาหรืออนุรักษ์
ความแท้ (Authenticity) ทางกายภาพเพียงอย่างเดียว ควรพิจารณาคุณค่าที่ไม่ใช่กายภาพประกอบ
กันเป็นองค์รวมเพ่ือให้ท้องถิ่นได้ตระหนักถึงคุณค่าของย่านชุมชนเก่า การด ารงอยู่ขององค์ประกอบ
กายภาพและที่ไม่ใช่กายภาพที่อยู่ร่วมกันภายใต้บริบทแวดล้อม รวมไปถึงความพร้อมของชุมชนและ
ท้องถิ่นต่อแนวทางการบริหารการจัดการเพ่ือน าไปสู่แผนอนุรักษ์และฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่า โดย
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ม.ป.ป.) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

(2.1) มาตรฐานด้านคุณค่าความส าคัญและกายภาพของความเป็นย่านชุมชนเก่า 
หมายถึง มาตรฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นย่านชุมชนเก่า โดยมีดัชนีที่บ่งชี้ถึงความเป็นย่านชุมชนเก่า 
ได้แก่ ดัชนีด้านคุณค่าความส าคัญและองค์ประกอบทางกายภาพ ซึ่งมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานหลักท่ีจะ
ท าให้ทราบว่าชุมชนนั้นเข้าข่ายเป็นย่านชุมชนเก่าหรือไม่ ซึ่งถ้าเข้าข่ายเป็นย่านชุมชนเก่าแล้ว สิ่งที่จะ
ตามมาคือการอนุรักษ์และบริหารจัดการ เพ่ือให้ชุมชนนั้นคงอยู่อย่างยั่งยืนท่ามกลางการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไป 
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ตารางที่  1 มาตรฐานด้านคุณค่าความส าคัญและกายภาพของความเป็นย่านชุมชนเก่า 

ดัชนี ตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

ด้านคุณค่าความส าคัญและ
องค์ประกอบทางกายภาพ 

1. คุณค่าความส าคัญ (Significance) และ
บูรณภาพ (Integrity) ของย่านชุมชนเก่า 

มี/ไม่มี ลักษณะของการด ารงอยู่ของคุณค่าท้ังมรดก
วัฒนธรรมกายภาพและมรดกวัฒนธรรมท่ีไม่ใช่กายภาพ 
เป็นบูรณภาพ (Integrity) ในเชิงระบบองค์รวม สามารถ
อ้างอิงการด ารงอยู่ของมรดกวัฒนธรรมดังกล่าวได้ใน
ชุมชนน้ัน 

2. ลั กษณะเด่นทางโครงสร้ างชุมชน 
(Developed Structure) ของย่านชุมชนเก่า 

มี/ไม่มี ลักษณะโครงสร้างของชุมชนในการตั้งถิ่นฐาน เช่น 
กลุ่มอาคาร เส้นทาง ถนนตรอก ซอย ล าน้ าหลัก ลาน น้ า
สะพาน เป็นต้น 

3. องค์ประกอบและลักษณะเด่นทาง
สถาปัตยกรรม 

มี/ไม่มี ลักษณะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีปรากฎ
ให้เห็นท้ังรูปลักษณ์ภายนอก และพื้นท่ีว่างภายในท่ีแสดง
ออกมาในลักษณะกลุ่มอาคาร โครงสร้าง ปริมาตรท่ีว่าง 
สัดส่วน วัสดุสีและองค์ประกอบตกแต่ง 

4. เทคนิคและวัสดุในการก่อสร้าง มี/ไม่มี  การคงไว้ ซ่ึงวัสดุก่อสร้างท่ีเหมาะสมวิธีการ
ก่อสร้าง และรูปแบบท่ีเหมาะสม 

5. องค์ประกอบและลักษณะเด่นทาง 
ภูมิทัศน์ 

มี/ไม่มี ลักษณะทางภูมิทัศน์ท่ีแสดงออกถึงการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชน เช่น ลาน กลุ่มต้นไม้ใหญ่ ทางน้ า บ่อน้ า ป่า
ชุมชน หรือภูมิทัศน์วัฒนธรรม เช่น ทุ่งนา นาเกลือ เป็น
ต้น 

6. องค์ประกอบและลักษณะเด่นทางภูมิ
สัญลักษณ์ (Landmark) 

มี/ไม่มี องค์ประกอบชุมชนท่ีเป็นภูมิสัญลักษณ์ท้ังท่ี
มนุษย์สรางและธรรมชาติ เช่นหอคอย หอนาฬิกา สะพาน 
อาคารส าคัญ ต้นไม้เนินสูง เป็นต้น 

7. องค์ประกอบและลักษณะเด่นด้าน
มุมมอง 

มี/ไม่มี ลักษณะส าคัญด้านมุมมอง กรอบภาพเส้นขอบฟ้า 
ท่ีเน้นให้เหนถึงภาพรวมของชุมชน 

 

 

(2.2) มาตรฐานด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า หมายถึง มาตรฐานที่แสดงให้เห็น
ถึงความสมบูรณ์ของย่านชุมชนเก่า โดยมีดัชนีบ่งชี้ได้แก่ ดัชนีด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต และดัชนีด้าน
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งมาตรฐานด้านคุณภาพนี้จะท าให้ทราบว่าย่านชุมชนเก่านั้นมี
ความสมบูรณ์ของย่านอยู่ในระบบใด 
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ตารางที่  2 มาตรฐานด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า 
ดัชนี ตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

1. ด้านวัฒนธรรมและ 
วิถีชีวิต 

1. องค์ประกอบและลักษณะเด่นทาง
กิจกรรมทางวัฒนธรรม(Intangible 
aspects) 

มี/ไม่มี กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ภาษา 
และสิ่งเกี่ยวเน่ืองทางวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
ของชุมชน และมีกิจกรรมทต่อเน่ืองมาตั้งแต่อดีต และ
ยังคงกิจกรรมน้ันอยู่ถึงแม้ว่ามีการปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน 

2. สถานท่ีในการด ารงกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม 

มี/ไม่มี พื้นท่ีรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่นพื้นท่ีการ
ผลิต พื้นท่ีทรัพยากร พื้นท่ีแสดงออกทางวัฒนธรรม พื้นท่ี
ค้าขายพื้นท่ีพบปะ เป็นต้น 

3. ผู้สืบทอดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
มี/ไม่มี “คน” ซ่ึงเป็นเจ้าของและผู้สืบสานวัฒนธรรมและ
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีไม่ใช่กายภาพน้ัน ๆ เช่น ปราชญ์
ชาวบ้านช่างฝีมือ ครูพระ เป็นต้น 

4. ความหมายและความทรงจ าของ 
ย่านชุมชนเก่า 

มี/ไม่มี ความหมายและความทรงจ าอยู่ในส านึกของผู้คน
ในชุมชน และอาจมีการถ่ายทอดถึงคนรุ่นใหม่ 

5. กิจกรรมท่ีสนับสนุนชีวิตประจ าวัน 
มี/ไม่มี กิจกรรมท่ีตอบสนองการใช้ชีวิตประจ าวันของ
ผู้คนในชุมชน เช่นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านตัดผม พื้นท่ี
พักผ่อน พื้นท่ีเกี่ยวกับการสัญจร ทารถท่าเรือ เป็นต้น 

6. การใช้พื้นท่ีสาธารณะ (Public space) 
มี/ไม่มี การเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ใช้พื้นท่ีสาธารณะใน
ชุมชนได้อย่างท่ัวถึง รวมไปถึงการเอื้อให้เกิดพื้นท่ี/
กิจกรรมของชุมชนท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

2. ด้านความสัมพันธ์ 
กับสภาพแวดล้อมภายนอก 

1. ประโยชน์ใช้สอย (Functions) ของย่าน
ชุมชนเก่าต่อเมือง 

มี/ไม่มี ประโยชน์ใช้สอยและบทบาทต่อเมืองเช่น ยังมี
ความเป็นตลาด กิจกรรมค้าขาย ย่านพักอาศัยของผู้คน 
ย่านท่ีเป็นจุดรวมของการสัญจร เป็นต้น 

2. ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

มี/ไม่มี เป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศทางธรรมชาติการตั้ง
ถิ่นฐานและการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนายังอยู่ในระดับ
ท่ีเหมาะสม มีแหล่งผลิตและแหล่งท ากินร่วมอยู่กับ
สภาพแวดล้อม เป็นต้น 

 

(2.3) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการย่านชุมชนเก่า หมายถึงมาตรฐานที่แสดงให้
เห็นถึงความยั่งยืนของย่านชุมชนเก่า โดยมีดัชนีบ่งชี้ได้แก่ดัชนีด้านความพร้อมของท้องถิ่นและการมีส่วน
ร่วม ซึ่งมาตรฐานสนับสนุนนี้จะท าให้ทราบว่าย่านชุมชนเก่านั้นมีกระบวนการที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของ
ย่านหรือไม่อย่างไร 
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ตารางที่  3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการย่านชุมชนเก่า 

ดัชนี ตัวชี้วัด 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

1. ด้านความพร้อม
ของท้องถิ่น 

1. การจัดท าแผนของท้องถิ่นต่อการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู 

มี/ไม่มี การจัดmeแผนอนุรักษ์และพัฒนาย่านชุมชน
เก่าในระดับท้องถิ่น โดยอาจไม่เป็นแผนโดยตรงต่อกา
รอนรักษ์แต่เป็นแผนอื่นพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิต
ของผู้คนในชุมชนก็ได้ 

2. แผนงานทางด้านประเพณีวัฒนธรรม 
มี/ไม่มี แผนการจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู
ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน รวมไปถึง
การศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชน 

3. แผนพัฒนาเมือง/ท้องถิ่น 
มี/ไม่มีการจัดท าผังเมืองผังชุมชน ท่ีให้ความส าคัญต่อ
คุณค่าของย่านชุมชนเก่า 

4. แผนการป้องกันความเสี่ยงภัยพิบัติ 
มี/ไม่มี แผนการป้องกันความเสี่ยงและภัยคักคามต่อ
การสูญสลายของคุณค่าของชุมชน ท้ังจากธรรมชาติ
และจากมนุษย์ 

5. การจัดท าข้อมูลของย่านชุมชนเก่า 
มี/ไม่มี การส ารวจจัดท าทะเบียน จัดท าข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ของย่านชุมชนเก่า 

2. ด้านการมีส่วน
ร่วม 

1. การจัดตั้งองค์กรชุมชน 
มี/ไม่มี องค์กรท่ีเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้คนใน
ชุมชน 

2. การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
มี/ไม่มี การจัดกระบวนการวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชนท้ัง
ด้านกายภาพและสังคมโดยการมีประชาคมเข้าไปมีส่วน
รว่ม 

3. การสร้างความตระหนักรู้ 
(Awareness raising activities) 

มี/ไม่มี การให้ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้การสร้างความ
ตระหนักรู้ในคุณค่าของชุมชน 

4. การน าข้อเสนอของชุมชนไปใช้ในการ
วางแผนท้องถิ่น 

มี/ไม่มี การใช้ความคิดเห็นและข้อเสนอของชุมชนใน
การจัดท าแผน/งบประมาณในการพัฒนาชุมชน 

 

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมได้มีข้อเสนอถึงการ
ประเมินและการจัดการความเสี่ยงต่อการสูญสลายของคุณค่าของย่านชุมชนเก่าในลักษณะต่าง ๆ 
ด้วย ถึงแม้ว่าจะไม่มีการประเมินคุณค่าในลักษณะการให้ค่าคะแนน เพ่ือมาจัดล าดับความส าคัญของ
ย่านชุมชนเกา่ในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น แต่ก็ควรจะมีการพิจารณาถึง
ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยพัฒนาเกณฑ์อีกชุดหนึ่งขึ้นมาประกอบกัน โดย
ผู้ศึกษาได้มีแนวทางส าหรับการพิจารณาการประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อคุณค่าด้านต่าง ๆ 
ของย่านชุมชนเก่า เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ในการประเมินเพ่ือน าไปสู่การด าเนินการเฝ้าระวัง



  46 

ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นต่อย่านชุมชนเก่าได้ดังนี้  ความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อคุณค่า
ความส าคัญ ความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อองค์ประกอบทางกายภาพ ความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อ
องค์ประกอบที่ไม่ใช่กายภาพ  

นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่าโดย
อาศัยเครือข่ายของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น 
โดยเฉพาะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นท าการวิเคราะห์ประเมินร่วมกับ
องค์กรส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และผู้รู้ของท้องถิ่น เพราะบุคลากรในท้องถิ่นจะมีข้อมูลและรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับท้องถิ่น ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและการเปลี่ยนแปลงดีที่สุด ได้มีการศึกษาว่า
มาตรการในการอนุรักษ์ชุมชนต่าง ๆ ควรให้คนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งผู้อยู่อาศัยจะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม การอนุรักษ์จะเป็นโอกาสในด้านเศรษฐกิจ
ภายในชุมชน ท าให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้โดยมีพ้ืนฐานบนเทคโนโลยีดั้งเดิม วัสดุที่หาได้ในชุมชน
และทรัพยากรบุคคลในชุมชนนั้น โดยมีวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมโดยให้ท้องถิ่นด าเนินการด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมในระดับต่าง ๆ ที่เหมาะสม กล่าวคือ การมีส่วนร่วมผ่านการสร้างจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมชุมชนโดยการกระจายผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการ
พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยชุมชนสามารถบริหารจัดการการ
อนุรักษ์ได้ด้วยตนเอง  

 

2.4 แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านครศรีธรรมราช  

การอนุ รั กษ์และพัฒนา เมือ ง เก่ านครศรี ธรรมราช ด า เนินการโดยส านัก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
2562) เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานที่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ทั้ง
ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคมแก่ชุมชน โดยมีขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า ตามมติคณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ประกาศเขตเมืองเก่านครศรีธรรมราช มีเนื้อที่รวม 3.789 
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้  

ทิศเหนือ จรดคลองท่าวังและแนวเขตวัดท่าโพธิ์วรวิหารด้านเหนือ  
ทิศตะวันออก จรดแนวเขตวัดท่าโพธิ์วรวิหารด้านตะวันออกเชื่อมถนนท่าโพธิ์มาทาง

ตะวันตกจรดแนวห่างจากเขตทางถนนศรีปราชญ์และถนนศรีธรรมโศกฝั่ง
ตะวันออก 100 เมตร แนวห่างจากแนวก าแพงเมืองพระเวียงด้าน
ตะวันออกมาทางตะวันออก 100 เมตร  

ทิศใต้  จรดคลองคูพาย  
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ทิศตะวันตก จรดคลองหัวหว่อง คลองท้ายวัง และคลองทุ่งปรัง 
ผลการประเมินคุณค่าแหล่งมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ นครศรีธรรมราชเพ่ือน าไปสู่

แผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่านครศรีธรรมราชนั้น จากการจัดล าดับแหล่งมรดกวัฒนธรรม
ของเมืองนครศรีธรรมราชทั้ง 73 แหล่ง ทั้งในด้านคุณค่าความส าคัญ ความแท้และควมครบถ้วน
สมบูรณ์ และภัยคุกคามที่เกิดขึ้น พบว่า แหล่งมรดกที่มีคุณค่าและความส าคัญในระดับสูงและสูงมาก 
มีภาวะเสี่ยงต่อภัยคุกคามสูง ถึงแม้ว่าองค์ประกอบที่ส าคัญทางด้านผังเมืองบางประการจะถูกท าลาย
สูญหายหรือบดบังไป แต่ส่วนใหญ่ยังสามารถจะรื้อฟ้ืนปรับปรุงให้กลับมามีศักยภาพสมบูรณ์ได้ จึงมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับก าหนดแผนการอนุรักษ์และพัฒนา  

ทั้งนี้แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับย่านท่าวัง ประกอบด้วย  
1) ประเภทวัดและศาสนสถาน  
(1) วัดวังตะวันตก มีคุณค่าและความส าคัญในระดับสูง มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามใน

ระดับปานกลาง  
2) ประเภทองค์ประกอบเมืองเก่า 
(1) คลองท่าวัง มีคุณค่าและความส าคัญในระดับสูง มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามใน

ระดับสูง  
(2) สะพานราเมศวร์ มีคุณค่าและความส าคัญในระดับสูง มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม

ในระดับสูง  
3) ประเภทอาคารสาธารณะ 
(1) สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช มีคุณค่าและความส าคัญในระดับสูง มีความเสี่ยงต่อ

ภัยคุกคามในระดับสูงมาก  
4) ประเภทอาคารเอกชน 
(1) กลุ่มอาคารพาณิชย์ท่าวัง มีคุณค่าและความส าคัญในระดับสูง มีความเสี่ยงต่อภัย

คุกคามในระดับสูง  
5) ประเภทย่านชุมชนเก่า  
(1) ย่านชุมชนการค้าท่าวัง มีคุณค่าและความส าคัญในระดับสูง มีความเสี่ยงต่อภัย

คุกคามในระดับสูง 
หมายเหตุ คะแนนการประเมินว่ามีคุณค่าและความส าคัญ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ สูง

มาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
นอกจากนี้ การสังเคราะห์ลักษณะเฉพาะของแต่ละย่าน เพ่ือน าไปก าหนดแนวทางการ

อนุรักษ์และพัฒนา โดยเมืองเก่านครศรีธรรมราชมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนเมืองเก่าท่ีอ่ืนๆ คือ  
1) เป็นเมืองที่มีรูปสัณฐานแคบและยาว จึงเกิดระบบความเป็นย่านขึ้น (Neighborhood)  
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2) เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีวัฒนธรรมเฉพาะ  
3) มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยาวนานและต่อเนื่อง และยังมีหลักฐานที่แสดงถึง

คุณค่าสิ่งเหล่านี้  
4) เป็นเมืองที่เคยมีความส าคัญทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น อีก

ทั้งเคยเป็นเมืองท่าส าคัญ เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายเถรวาท เป็นศูนย์กลางเมืองการปกครองใน
ระดับภูมิภาค และเป็นศูนย์กลางการค้าในระดับย่าน  

ทั้งนี้ย่านท่าวัง ในสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325-2475) มีอาคารบ้านเรือนเป็นตึกแถว
กระจุกตัวบริเวณเส้นทางสัญจรทางบก คือ ถนนและรถไฟ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐาน 
บ้านเรือนแบบโบราณตั้งติดหรือใกลัคลอง โดยความเป็นมาครั้งแรก ท่าวัง อยู่บริเวณวัดท่าโพธิ์เป็นวัง
เจ้าพระยานคร (พัฒน์) ภายหลังท่าเรือย้ายมาอยู่ที่สะพานราเมศวร์ ท่าวังจึงมาอยู่บริเวณนี้ และเมื่อมี
รถไฟเข้ามาถึงเมืองนครศรีธรรมราช ท่าวังจึงย้ายไปอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ  

จากที่กล่าวมานั้น ลักษณะทางภูมิทัศน์เมืองและสภาพแวดล้อมของเมืองของย่านท่าวัง 
สามารถสรุปถึงลักษณะเฉพาะของย่านได้ว่า “ย่านการค้าเมืองนครศรีธรรมราช”  

ผลจากการประเมินคุณค่าความส าคัญของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และระดับภัยคุกคาม 
หลักการคือ ระดับของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มึคุณค่าสูง และมีระดับความเข้มข้นของภัยคุกคาม
มาก รวมทั้งแหล่งมรดกที่มีคุณค่าสูงแต่ระดับความเสี่ยงภัยคุกคามน้อย ต้องมีการท าแผนเพ่ือการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูต่อไป ซึ่งผลการประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ศึกษา จัดอยู่
ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่2 คือมีความส าคัญมาก/คุกคามมาก และส าคัญมาก/คุกคามน้อย ตามล าดับ 
โดยกลุ่มที่ 1 ได้แก่ วัดวังตะวันตก คลองท่าวัง สะพานราเมศวร์ สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช อาคาร
พาณิชย์ย่านท่าวัง ย่านชุมชนการค้าท่าวัง และถนนราชด าเนิน จึงเกิดการวางแผนและผังแม่บท เพ่ือ
ใฟ้มรดกวัฒนธรรมต่างๆ ของเมืองที่ได้ศึกษาและประเมินคุณค่าได้รับการดูแลรักษา น าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ผ่านการด าเนินการในรูปแบบของโครงการ ทั้งนี้จะต้องกระท าควบคู่
พร้อมไปกับผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในระดับเมือง อันจะมีผลต่อการ
อนุรักษ์เมืองเก่า โดยย่านท่าวังมีแนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู คือ  

1) มาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของที่ดินแต่ละประเภท  

2) มาตรการควบคุมอาคาร ได้แก่ ควบคุมการก่อสร้างอาคารตามการประเมินคุณค่า
ความส าคัญของพ้ืนที่ ควบคุมอาคารเพ่ือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของเมืองเก่า  เช่น 
ความหนาแน่น การสร้างความกลมกลืนของสีหรือวัสดุ เป็นต้น  
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3) มาตรการอนุรักษ์อาคารที่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ การจัดท าทะเบียน
อนุรักษ์อาคารที่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมท้องถิ่น การสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์อาคารด้วยการ
ลดภาษีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  

4) มาตราการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองเก่า ได้แก่ การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมแหล่งน้ าสาธารณะ ที่โล่งพ้ืนที่สีเขียว สุขอนามัยชุมชน  

5) มาตรการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ การใช้ที่สาธารณะจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว จัดให้มีถนนคนเดินและตลาดนัดกลางคืนหมุนเวียนไปตามถนนและที่สาธารณะต่างๆ  

6) มาตรการด าเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแผนแม่บท  
ทั้งนี้มีแผนงานโครงการ ที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้  
1) แผนงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่ า

นครศรีธรรมราช ได้แก่  
(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราชด าเนินเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศเมืองเก่าและ

เพ่ือให้เหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม  
(2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และออกแบบผังแม่บทวัดวังตะวันตก 
(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาวัดศรีทวี และปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัด 
(4) โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งมรดกวัฒนธรรมเพ่ือเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์

พ้ืนที่ว่าง เพ่ือพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณะของเมืองเก่านครศรีธรรมราช  
(5) โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอาคารเก่าและเรือนพ้ืนถิ่น บริเวณย่านการค้าท่าวัง  
(6) โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูบริ เวณที่ตั้ งอาคารศุลกากรเก่า เ พ่ือเป็นหอ

ประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้ย่านการค้าเก่าท่าวัง  
2) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งทางกายภาพและการจัดการภายในพ้ืนที่บริเวณ

เมืองเก่านครศรีธรรมราช ได้แก่ 
(1) โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ บริเวณถนนยมราช และสถานีรถไฟ 
(2) โครงการปรั บปรุ งผั ง เมื อ งรวมการใช้ประ โยชน์ที่ ดิ น ใน เขต เมื อ ง เก่ า

นครศรีธรรมราช 
(3) โครงการจัดท าร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

3) แผนงานด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่า
นครศรีธรรมราช ได้แก่ 

(1) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ที่เก่ียวกับประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ และวัฒนธรรมใน
เขตเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
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4) แผนงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวใน
เมอืงเก่านครศรีธรรมราช ได้แก่  

(1) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในย่านการค้าท่าวัง และเมืองเก่า
นครศรีธรรมราช  

(2) โครงการพันาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจภายในเมืองเก่า 
(3) โครงการศึกษาพัฒนาสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์บริการด้านการขนส่ง

และการท่องเที่ยวของเมือง  
(4) โครงการส่งเสริมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยการจัด

แสดง สี เสียง  
(5) โครงการปรับปรุงและฟ้ืนฟูนครบวรรัตน์ บวรบาซ่า และโรงภาพยนต์เก่า 

 
ภาพที่ 6 แผนที่แสดงขอบเขตเมืองเก่านครศรีธรรมราช อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า
นครศรีธรรมราช, 2562. 
  

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูย่านการค้าเก่า 

1) การศึกษาตึกแถวบริเวณย่านการค้าเก่าในเมืองชายฝั ่งทะเลตะวันออกของ
คาบสมุทรภาคใต้ ประเทศไทย (ธนรัตน์ ถาวโรจน์, 2547) 

ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดสถาปัตยกรรมตึกแถว และพัฒนาการของรูปแบบใน
แต่ละย่านการค้าเก่าของชุมชนในเมืองท่าชายฝั่งทะเลตะวันออก ทั้งนี้ศึกษาบริเวณถนนอาเนาะรู
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และถนนปัตตานีภิรมย์ จังหวัดปัตตานี บริเวณถนนนครในและถนนนครนอก จังหวัดสงขลา และ
บริเวณถนนราชด าเนิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพบว่า การก่อสร้างสถาปัตยกรรมตุกแถวในแต่
ละย่านการค้า เกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่เอื้อต่อการเป็นเมืองท่า ที่ท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์
ทางการค้ากับต่างชาติรวมถึงการอพยพเข้ามาของชาวจีน ซึ ่งทั ้งสองปัจจัยน าพาให้เกิดการ
แลกเปลี ่ยนผสมผสานของกลุ ่มชนต่างวัฒนธรรมทั้งไทย จีน และตะวันตก ที ่ท าให้เกิดรูปแบบ
สถาปัตยกรรมตามแบบแผนของชาวจีนจึงปรากฏเด่นชัดในทุกพื้นที่  เพื่อตอบสนองรับกิจกรรมและ
ประโยชน์ใช้สอยทางการค้าโดยเฉพาะ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เรือนส่วนหน้า ส าหรับค้าขาย
และเก็บสินค้า ส่วนพ้ืนที่เปิดโล่งและส่วนเรือนพักอาศัย โดยรูปแบบอาคารเป็นแบบจีนดั้งเดิม แบบ
จีนผสมพ้ืนถิ่นภาคใต้ และแบบจีนผสมตะวันตก ซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่วีถี
ช ีว ิตและวัฒนธรรมของแต่ละยุคสมัยท าให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมที่
เปลี่ยนไป ดังนี้จึงควรหาแนวทางและก าหนดกรอบในการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นอาคารเก่าที่มี
ประว ัต ิศาสตร ์และมีช ีว ิตคงอยู ่ไปพร ้อมก ับผู ้คนและชุมชน  เพื ่อให ้อาคารเป ็นต ัวแทนทาง
ประวัติศาสตร์ต่อไป   

2) การศึกษาเพื่อเสนอแนะการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมเก่าชุมชนเมือง
ฉะเชิงเทราบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน (กนกวรรณพร ภัคมาน, 2551) 

ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดในการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมเก่า
ของเมืองและความคิดเห็นของประชาชน นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
แลกเปลี ่ยนข้อมูลความต้องการของประชาชน ปัญหาที ่ได้ร ับผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมเก่าชุมชนเมือง
ฉะเชิงเทราให้ยังคงเป็นบริเวณที่ทรงคุณค่าด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณณ์เฉพาะตัว  มี
ความส าคัญทางด้านสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ และสมควรได้รับการอนุรักษ์ไว้ ทั้งนี้พบว่า 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่นั้น มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและรวมกลุ่มเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ที่จะให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  ซึ่งน าหลักการการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเรียนรู้ในการอนุรักษ์ ที่จะสร้างผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากกิจกรรมในพ้ืนที่ เนื่องจากพื้นที่มีศักยภาพทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยว และ
การค้าขาย ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

3) การฟื้นฟูย่านตลาดพระโขนง (พรนภา พรพันธุ์ไพบูลย์, 2552) 
ผู ้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที ่ท าให้เกิดย่านตลาดองค์ประกอบของย่านตลาด  และการ

พัฒนาย่านตลาดในอนาคตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขของความเป็นย่าน
ตลาด 4 เงื่อนไข ได้แก่ ความหลากหลายของกิจกรรมความยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่  ความหนาแน่น
ของกิจกรรมการค้า และการเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ เพื่อที่จะหาลักษณะทางกายภาพ ที่จะท าให้ย่าน
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ตลาดพระโขนงสามารถคงความเป็นย่านตลาด และศูนย์กลางต่อไปได้ท่ามกลางการเปลี่ยนของเมือง
และวิถีช ีวิตของคนเมือง  ดังนั ้นจึงมีแนวทางการพัฒนา คือ การฟื้นฟู โดยมีแนวคิดหลัก คือ  
เงื่อนไขของความเป็นย่านตลาด และองค์ประกอบของความเป็นสถานที่ของย่านตลาดพระโขนง ใช้
แนวทางในการพัฒนาฟ้ืนฟู (redevelopment) ผ่านแผนการฟ้ืนฟู 4 กลุ่ม ได้แก่ การฟ้ืนฟูโครงข่าย
และจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรการฟ้ืนฟูมวลอาคารและพ้ืนที่  ว่างสาธารณะ การฟ้ืนฟูการใช้ประโยชน์
ที่ดินอาคารและพ้ืนที่ว่างสาธารณะ และการฟ้ืนฟูองค์ประกอบทางจินตภาพและความเป็นสถานที่ 

4) การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมเก่าเมืองแปดริ้ว ฉะเชิงเทรา (มาโนช นุรัก
วงษา, 2552) 

ผู้วิจัยได้ศึกษาย่านพาณิชยกรรมเก่าเมืองแปดริ้ว เป็นศูนย์กลางการค้าที่ส าคัญของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่ปัจจุบันก าลังประสบปัญหาซบเซา เนื ่องจากคนเข้ามาใช้พื ้นที ่น ้อยลง 
กิจกรรมการค้าในหลายๆส่วนปิดตัวหรือโยกย้ายพื ้นที ่หร ือเปลี ่ยนกิจกรมไป  จึงได้ศ ึกษาถึง
ลักษณะเฉพาะ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและจินตภาพของพื้นที่ เช่น รูปลักษณะเส้นทาง
สายส าคัญในย่าน รูปแบบของกลุ่มอาคาร เป็นต้น ให้มีการปรับปรุงโครงข่ายการสัญจรทุกระบบ 
การสร้างมุมมองเพื่อเข้าถึงของพื้นที่ และรักษาเส้นทางของกิจกรรมเดิมให้คงอยู่  โดยท าการฟื้นฟู
บูรณะสัดส่วนของมวลอาคารและที ่ว่างให้สัมพันธ์และเหมาะสมกับกิจกรรม การปรับเปลี ่ยน
ประโยชน์ใช้สอยอาคาร และพื้นที่ว่างสาธารณะ รวมถึงการรักษารูปแบบของกิจกรรมการค้าที่มี
ลักษณะเฉพาะไว้ และการฟ้ืนฟูบูรณะองค์ประกอบทางจินตภาพของย่าน เพื่อให้พื้นที่ย่านพาณิชยก
รรมเก่าเมืองแปดริ้วนั้นคงไว้ซึ่งลักษณะเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ต่อไป และคงอยู่ในปัจจุบันได้อย่าง
ร่วมสมัย เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในย่าน  

5) ปัจจัยที ่มีผลต่อการเปลี ่ยนแปลงบทบาทด้านพาณิชยกรรมของย่านการค้า
ศูนย์กลางเมืองชลบุรี (ธรรมศักดิ์ สงกา, 2553) 

ผู้วิจัยได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านพาณิชยกรรมของย่านการค้าศูนย์กลางเมือง
ชลบุรี พบว่า ย่านศูนย์กลางเมืองชลบุรีมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงส าคัญทางด้านพาณิชยกรรม  4 
ช่วงเวลาด้วยรูปแบบทางด้านพาณิชยกรรม 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยก
รรม 2) อาคารสถานประกอบการ 3) ลักษณะประเภทสินค้า และท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็น
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงด้วยการพิจารณาตัวแปรที่เป็นปัจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงย่านการค้าศูนย์กลางเมืองชลบุรี  ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง 2) ความสะดวกในการเข้าถึง 3) การขยายตัวของที่อยู่อาศัย 4) รายได้ประชากร 5) 
ลักษณะการประกอบอาชีพของประชากรเมือง 6) ลักษณะของประชากร 7) การขยายตัวของย่าน
การค้าชานเมือง และ 8) ปัจจัยนโยบาย กฎหมาย ข้อก าหนดจากภาครัฐ ท าให้ปัจจุบันย่าน
ศูนย ์กลางเม ืองชลบุร ีม ีบทบาทความเป็นศูนย ์กลางการค ้าลดลงและร ูปแบบทางการค้าที่
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เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่มีความเป็นย่านศูนย์การค้าเฉพาะมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการ
ทางการแพทย์ 

   

2.6 สรุปทฤษฎีและแนวคิด  

เมืองเกิดการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว ปราศจากการวางแผนล่วงหน้า ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมของเมือง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพใน
หลายๆพ้ืนที่ โดยเฉพาะบริเวณใจกลางเมืองที่เป็นย่านการค้าหรือย่านพาณิชยกรรมเก่า  ดังนั้นการ
ฟ้ืนฟูเมืองหรือย่านเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม จากการศึกษาการฟ้ืนฟูเมืองนั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่งการฟ้ืนฟูบูรณะชุมชน (Community 
Rehabilitation) พ้ืนที่ชุมชนเก่าในพ้ืนที่เมืองชั้นใน เพ่ือท าให้พ้ืนที่ที่มีความเสื่อมโทรมกลับมามี
ชีวิตชีวาและมีความเจริญ โดยปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือประโยชน์ใช้สอย ตอบสนองต่อ
การใช้งานของผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ โดยอาศัยกลไกและเครื่องมือต่างๆ ในการฟ้ืนฟูเมืองให้มีความ
เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และความเป็นย่านนั้นๆ และยังคงรักษาสภาพของสังคมเดิมไว้ ทั้งนี้พ้ืนที่
เมืองชั้นในเป็นศูนย์กลางเมืองที่คุณค่าความส าคัญ มีการรวมกันของพ้ืนที่หรือรวมกันเป็นย่าน ที่มี
กิจกรรมหลากหลาย ซึ่งถูกถ่ายทอดโดยตรงมาจากวิถีชีวิต ขณะเดียวกันย่านนั้นมีศักยภาพและมี
เอกลักษณ์เฉพาะ จึงมีความเหมาะสมที่จะน าแนวทางการฟ้ืนฟูย่านมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้าน
ต่างๆ ภายในกฎหมายและข้อบังคับ นโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า และแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมือง
เก่านครศรีธรรมราชมาประกอบการพิจารณาในการหาแนวทางการฟ้ืนฟูย่านที่เหมาะสมต่อไป 
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บทที่ 3  
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการก าหนดแนวทางและกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่น ามาใช้ในงานวิจัย 

เพ่ือน ามาใช้ในงานวิจัย การก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย กรอบแนวทฤษฎี และ
แนวคิด กระบวนการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการวิจัย และเครื่องมือในการวิจัย มี
รายละเอียดดังนี้  

 

3.1 กรอบทฤษฎี และแนวคิด 

จากแนวคิดและทฤษฎี ที่ได้ท าการศึกษาในบทที่ 2 สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัยในการวิเคราะห์ถึงการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า กรณีศึกษา ย่านท่าวัง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยอาศัยการน าแนวคิดการฟื้นฟูในพื้นที่เมืองชั้นใน (Inner city) 
(Chapin & Kaiser, 1979) เป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องที่ถัดออกมาจากพ้ืนที่ศูนย์กลางอีกชั้นหนึ่ง โดยแนวทาง
ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่นี้ คือ การฟ้ืนฟูบูรณะชุมชน (Community Rehabilitation) เป็นการฟ้ืนฟูในมิติ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบชุมชนและองค์ประกอบในชุมชนเป็นหลักเพ่ือเป้าหมายให้ชุมชนกลับมามีสภาพ
น่าอยู่มากข้ึน ซึ่งโดยมากเกิดกระบวนการนี้ในพื้นที่ชุมชนเก่าในพื้นที่เมืองชั้นในที่ขยายตัวโดยไม่มีการ
วางแผนล่วงหน้า ศักยภาพในการเข้าถึงพ้ืนที่ต่ า เป็นพ้ืนที่ในลักษณะชุมชนปิด หรือถูกล้อมรอบด้วย
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขนาดใหญ่ ส่งผลให้ชุมชนขาดเอกภาพ ขาดศูนย์กลาง และขาด
ความมีเอกลักษณ์ของชุมชน และได้ศึกษาแนวความคิดของสุวิทย์ เปียผ่อง (2535) กิจฐเชต ไกรวาส 
(2538) และเสน่ห์ ญาณสาร (2543) ในเรื่องของการเกิดย่านการค้า กล่าวคือ เมื่อมีการตั้งถิ่นฐานใน
การอยู่อาศัยจะเกิดย่านการค้าตามมา ทั้งนี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิช
ยกรรม ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ที่ท าให้เมืองกลายเป็นย่านการค้า 
เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นเมือง เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ  เป็น
จุดรวมของวัฒนธรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาแนวคิดของ Lewis (1972) 
และ Rapoport (1994)  ในเรื่องของกิจกรรมและที่ตั้ง ซึ่งกล่าวไว้ว่าการด าเนินกิจกรรมภายในย่าน
จะถูกถ่ายทอดโดยตรงจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพ้ืนที่นั้น และเกิดขึ้นโดยอาศัยพ้ืนที่และเวลา 
ดังนั้นในพ้ืนที่ต่าง ๆ จึงมีการใช้พ้ืนที่และถูกก าหนดด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่นั้น และแสดงให้
ทราบถึงลักษณะการใช้พื้นท่ีและบทบาทของย่าน โดยที่กิจกรรมจึงเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
แง่ของการใช้พ้ืนที่ ซึ่งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ ย่อมส่งผลให้ลักษณะของพ้ืนที่ หรือ
ลักษณะของย่านนั้น ๆ เปลี่ยนแปลงตามไป ทั้งนี้กิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินไปได้ต้องอาศัยพ้ืนที่ และเวลา 
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ดังนั้นไม่สามารถพิจารณากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพียงตัวเดียวแต่ควรพิจารณาทั้ งระบบกิจกรรม 
เพ่ือที่จะเข้าใจระบบของย่านการค้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างไร และที่ผ่านมาการฟ้ืนฟู
ย่านการค้าเก่า พบว่า ไม่ได้รับการฟ้ืนฟูอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดภาวะเสื่อมโทรมลง
เนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ การที่จะฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่าที่มีความหลายหลายทางกิจกรรม วัฒนธรรม ให้
มีความสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่เดิมและปัจจุบัน ต้องค านึงถึงมิติต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพ สังคม
และเศรษฐกิจ เพ่ือให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่าให้สามารถด ารงอยู่กับวิถีชีวิตในยุค
ปัจจุบันได้ และสามารถดึงดูดให้เกิดการเข้ามาใช้บริการในพ้ืนที่  

ขณะเดียวกันได้ศึกษาแนวคิดโครงสร้างและจินตภาพของเมือง เพ่ือเข้าใจถึงเอกลักษณ์ของ
ย่าน โดยเนวคิดโครงสร้างเมือง (Doxiadis, 1976) เป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะและวิธีการใช้ทรัพยากร
ของมนุษย์ ในการด ารงชีวิตและความอยู่รอดในพ้ืนที่นั้น ๆ ตามสภาพแวดล้อม โดยมีปัจจัยทางด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมเป็นตัวควบคุม และแนวคิดจินตภาพเมือง (Lynch, 1960) ที่บอกถึง
ลักษณะของเมือง โดยมีเอกลักษณ์ (Identity) โครงสร้าง (Structure) และความหมาย (Meaning) ที่
น าไปสู่การรับรู้และการจดจ าได้ถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองได้มากขึ้น ทั้งนี้อยู่บนพ้ืนฐานของ
สภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ที่สร้างคุณสมบัติพิเศษของเมือง สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ
เมืองนั้นๆ ซึ่งจะท าให้เข้าใจในความย่านอย่างชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงย่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยแนวคิดการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง ทั้ง 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) มิติเชิงพ้ืนที่ (spatial 
dimension) โดยเปเรนยี (Perenyi, 1973) ได้พิจารณาถึงพ้ืนที่ที่มีความก้ ากึ่งระหว่างการเสื่อมสภาพ
กับการที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่เพ่ือพิจารณาแนวทางการฟ้ืนฟูที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ  (2) มิติเชิงการ
บริหารจัดการ (management dimension) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการปรับปรุง
ฟ้ืนฟูตั้งแต่เริ่มต้นโครงการร่วมกับภาครัฐเพื่อลดความขัดแย้งและปัญหาอื่นๆที่ตามมา และ (3) มิติเชิง
สังคมและเศรษฐกิจ (socioeconomic dimension) ชิเอเลนบาค (Zielenbach, 2000)เป็นการ
ปรับปรุงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดการสร้างรายได้จากงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่  
ทั้งนี้แนวทางในการฟ้ืนฟูจ าเป็นต้องใช้กลไกการฟ้ืนฟูในหลายรูปแบบพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อม และองค์ประกอบของชุมชน เช่น การพัฒนาฟ้ืนฟูเมือง ร่วมกับการฟ้ืนฟูบูรณะเมือง 
เป็นต้น โดยยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างสังคมเดิมของชุมชนเป็นส าคัญ 

นอกจากนี้การฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า อาจพิจารณาน ามาตรฐาน หลักการ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า มาประยุกต์และปรับใช้ดังนี้ 

1) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม : เมืองเก่า เพื่อสร้าง
ระบบและกลไกในการด าเนินการเพ่ืออนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงการ
ฟ้ืนฟูส่วนของเมืองให้เป็นไปตามรูปแบบดั้งเดิมอย่างต่อเนื่อง 
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2) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า โดยที่ท้องถิ่นมีความ
พร้อมในการด าเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่า ต้องพิจารณาคุณค่าที่ไม่ใช่กายภาพประกอบกัน
เป็นองค์รวมเพ่ือให้ท้องถิ่นได้ตระหนักถึงคุณค่าของย่านชุมชนเก่า การด ารงอยู่ขององค์ประกอบ
กายภาพและที่ไม่ใช่กายภาพที่อยู่ร่วมกันภายใต้บริบทแวดล้อม รวมไปถึงความพร้อมของชุมชนและ
ท้องถิ่นต่อแนวทางการบริหารการจัดการเพ่ือน าไปสู่แผนอนุรักษ์และฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่า ทั้งนี้อาจจะ
อาศัยเครือข่ายของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น 
โดยเฉพาะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นท าการวิเคราะห์ประเมินร่วมกับ
องค์กรส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และผู้รู้ของท้องถิ่น เพราะบุคลากรในท้องถิ่นจะมีข้อมูลและรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับท้องถิ่น ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและการเปลี่ยนแปลงดีที่สุด 

3) มาตรการทางกฎหมาย ซึ่งเป็นมาตรการควบคุม และส่งเสริมการพัฒนา โดยการบังคับใช้
เพ่ือฟ้ืนฟูย่านท่าวัง ซึ่งจะต้องน ามาควบคุมและพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่ ทั้งนี้การน ามาบังคับใช้นั้นมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ ข้อก าหนดจากการวางผัง
รวมเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีท้ังการส่งเสริมและการควบคุมกิจกรรมของการใช้
ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมของพ้ืนที่  ประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่านครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นกรอบแนว
ทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า และเทศบัญญัติเทศบาลนครศรีธรรมราช ก าหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้างดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท เป็นต้น 

4) แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านครศรีธรรมราช เป็น
กรอบในการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่บริเวณเมืองเก่าที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน ควบคู่ไป
กับการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพ้ืนที่ รวมถึงเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ของเมืองทั้งทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวผ่านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ทั้งนี้
ต้องมีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดขึ้นจริง  

จากข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้ประยุกต์ใช้ในการศึกษาแนวทางฟ้ืนฟู เพ่ือวิเคราะห์ถึงแนวทางการ
ฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า กรณีศึกษาย่านท่าวัง ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเติบโตของย่าน 
รวมถึงเมือง โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 7 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563)  
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3.2 กระบวนการวิจัย  

1) ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดในการฟื้นฟูเมือง มาตรการ กฎหมาย และนโยบาย ตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูย่านการค้าเก่า เพื่อน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ 
สมมติฐานในการศึกษา ดังนี้  

(1) ทฤษฎีและแนวคิดในการฟ้ืนฟูเมือง 
(1.1) ความหมายและประเภทการฟ้ืนฟู  
(1.2) ย่านการค้า  
(1.3) ที่มาและสาเหตุการฟ้ืนฟู 
(1.4) แนวทางการฟ้ืนฟูย่านการค้า 

(2) แนวคิดของโครงสร้างและจินตภาพเมือง  
(3) มาตรฐาน หลักการ และกระบวนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับย่านชุมชนเก่า 
(4) กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับย่านท่าวัง 

(2.1) กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
(2.2) นโยบายและยุทธศาสตร์ 

(5) แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านครศรีธรรมราช  
(6) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า 

2) การเก็บรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่ศึกษา 
(1) ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ศึกษา 
(2) องค์ประกอบของย่านชุมชนเก่า ได้แก่ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมของแหล่ง

โบราณสถาน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่มีความส าคัญและมีคุณค่าในพ้ืนที่ศึกษา เป็นต้น 
(3) โครงสร้างและจินตภาพเมือง 
(4) บริบทของพ้ืนที่ศึกษาในปัจจุบัน 
(4.1) กายภาพ  
(4.2) เศรษฐกิจ  
(4.3) ประชากร สังคมและวัฒนธรรม  
(4.4) การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร 
(4.5) คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
(4.6) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(4.7) กฎหมาย และนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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3) การมีส่วนร่วม เพื่อแลกเปลี่ยน รวบรวมข้อมูล รับฟังความคิดเห็น โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับกลุ่มบุคคลส าคัญและกลุ่มนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูเมืองหรือการอนุรักษ์เมืองเก่า 
ด้านผังเมือง ด้านวัฒนธรรม และด้านสถาปัตยกรรม  

4) การเปรียบเทียบความต้องการของชุมชนและสภาพทางเศรษฐกิจ  กับมาตรการฟื้นฟู
เมืองเก่าของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล ความ
ต้องการของชุมชน รวมถึงปัญหาที่ได้รับ รวมถึงการวิเคราะห์ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

5) สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเสนอแนวทางการฟื้นฟูย่านการค้าเก่าที ่มีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และเข้ากับยุคสมัย ด้วยการเขียนแบบบรรยาย หรือ
พรรณนา พร้อมทั้งแผนผัง ตาราง และรูปภาพ เป็นต้น 
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ภาพที่ 8 กรอบด าเนินงาน 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563)  
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3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างแบบ
แบ่งกลุ่มที่ต้องการศึกษาตามวัตถุประสงค์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจะตามคุณสมบัติที่ต้องการ ได้แก่ 
ลักษณะหน้าที่ อาชีพ ผลงานทางวิชาการ เจ้าของอาคารเก่า คนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มานาน เป็นต้น แล้ว
น ามาจัดกลุ่มจากความหลากหลายของข้อมูล (Gorard, 2013; McIntyre, 2003) ได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
บุคคลส าคัญ และกลุ่มนักวิชาการ ทั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(Nastasi & 
Schensul, 2005) จ านวน 12 คน เป็นบุคคลส าคัญ 8 คน เป็นนักวิชาการ 4 คน โดยการเลือกจ านวน
นั้นเลือกจ านวนไม่มาก เนื่องจากการสัมภาษณ์ต่อคนใช้เวลานานและท าความเข้าใจเชิงลึก ซึ่งไม่ได้
มุ่งเน้นในการอธิบายข้อมูลที่มีปริมาณมาก ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

1) กลุ่มบุคคลส าคัญ เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยเป้าหมายของกลุ่ม คือ (1) กลุ่มคนที่เป็น
เจ้าของหรือผู้อยู่อาศัยในอาคารบ้านเรือนที่มีรูปทรงและลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของย่าน (2) กลุ่มคนในย่านการค้าขายเก่าของย่าน (3) กลุ่มคนผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ
วัดหรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของย่าน (4) สมาคม ชมรม (5) ผู้ใช้บริการ (6) ผู้น าชุมชน  
(7) ผู้แทนภาครัฐ และ (8) องค์กรเอกชนหรือองค์กรสนับสนุนอ่ืนๆ 

2) กลุ่มนักวิชาการ เป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางการฟ้ืนฟูเมืองหรือการอนุรักษ์
เมืองเก่า ด้านผังเมือง ด้านวัฒนธรรม และด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่และท างาน
ด้านนี้โดยตรง หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านที่เก่ียวกับการฟื้นฟูเมือง 

 

3.4 วิธีการวิจัย  

1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการเฝ้าสังเกต ส ารวจโดยการลงพ้ืนที่

ภาคสนาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มประชากรทั้ง 2 กลุ่มข้างต้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

(1.1) ติดต่อประสานงานกับทางผู้น าชุมชน ได้แก่ นายกเทศบาล ประธานชุมชน 
เป็นต้น เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล รวมทั้งข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ของย่านท่าวัง และข้อมูล
ประกอบงานวิจัย 

(1.2) ท าการส ารวจพ้ืนที่ในชุมชน เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ 
โครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน รวมทั้งข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของย่านท่าวัง จากเอกสารของหน่วยงาน 
ราชการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ฯลฯ โดยผู้วิจัยท าการท าเดินส ารวจพื้นที่ ผ่านการ Checklist  
ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า โดยการปรับปรุงจากมาตรฐาน



 62 
 

 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม: เมืองเก่า ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก ่
มาตรฐานด้านคุณค่าความส าคัญและกายภาพของความเป็นย่านชุมชนเก่า มาตรฐานด้านคุณภาพของ
ย่านชุมชนเก่า และมาตรฐานด้านการบริหารจัดการย่านชุมชนเก่า เพ่ือหาแนวทางการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ได้
อย่างเหมาะสม ดังตารางที ่4 

 
ตารางที่  4 ตัวชี้วัดตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า 

ดัชนี ตัวชี้วัด มี ไม่มี ค่าคะแนน*  
ด้านกายภาพ  

1. ด้านคุณค่า
ความส าคัญ
และ
องค์ประกอบ
ทางกายภาพ 

1. คุณค่าความส าคัญ และบูรณภาพของย่านชุมชนเก่า ลักษณะการ
ด ารงอยู่ทั้งมรดกทางวัฒนธรรมทางกายภาพและไม่ใช่กายภาพ  

  
3 

2. ลักษณะเด่นทางโครงสร้างชุมชนของย่านชุมชนเก่า  ลักษณะ
โครงสร้างขุมชนในการตั้งถิ่นฐาน เช่น เส้นทางสัญจร ที่รวมกิจกรรม 
กลุ่มอาคาร  

  
3 

3. องค์ประกอบและลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรม ลักษณะ
องค์ประกอบทางสภาปัตยกรรมทั้งภายในภายนอก ออกมาเป็นกลุ่ม
อาคาร วัสดุ สี การตกแต่ง เช่น อาคารตึกแถวเก่า บ้านคหบดีเก่า 
เรือนทรงไทยเก่า สะท้อนให้เห็นลักษณะโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม  

  

3 

4. เทคนิคและวัสดุในการก่อสร้าง คงไว้ซึ่งวัสดุก่อสร้างที่เหมาะสม 
และรูปแบบที่เหมาะสม  

  
2 

5. องค์ประกอบและลักษณะเด่นทางภูมิทัศน์ ที่แสดงออกถึงการตั้ง
ถิ่นฐานของชุมชน ที่เป็นเอกลักษณ์  

  
3 

6. องค์ประกอบและลักษณะเด่นทางภูมิสัญลักษณ์ (Landmark) ที่
มนุษย์สร้างและธรรมชาติ  

  
2 

7. องค์ประกอบและลักษณะเด่นด้านมุมมอง เส้นขอบฟ้า ที่ท าให้เห็น
ภาพรวมชุมชน 

  
2 

ด้านคุณภาพ  

1. ด้าน
วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต 

1. องค์ประกอบและลักษณะเด่นทางกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรม
ทางประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญา ภาษา สิ่งเกี่ยวเนื่องทางวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ชุมชน ตั้งแต่อดีตและยังคงกิจกรรมนั้นอยู่ 

  
3 

2. สถานที่ในการด ารงกิจกรรมทางวัฒนธรรม พื้นที่รองรับกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม  

  
2 

3. ผู้สืบทอดกิจกรรมทางวัฒนธรรม คนที่เป็นเจ้าของและผู้สืบสาน
วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม 

  
3 

4. ความหมายและความทรงจ าของย่านชุมชนเก่า อยู่ในส านึกของคน
ในชุมชนและอาจมีการถ่ายทอดถึงคนรุ่นใหม่ เช่น เหตุการณ์น้ าท่วม 

  
3 



 63 
 

 

ดัชนี ตัวชี้วัด มี ไม่มี ค่าคะแนน*  
เหตุการณ์ก่อสร้างที่ท าให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
5. กิจกรรมที่สนับสนุนชีวิตประจ าวัน กิจกรรมที่ตอบสนองการใช้
ชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน  

  
2 

6. การใช้พื้นที่สาธารณะ เปิดโอกาสให้คนได้ใช้พื้นที่สาธารณะใน
ชุมชนอย่างทั่วถึง 

  
1 

2. ด้าน
ความสัมพันธ์ 
กับ
สภาพแวดล้อม
ภายนอก 

1. ประโยชน์ใช้สอยของย่านชุมชนเก่าต่อเมือง ประโยชน์ใช้สอยและ
บทบาทต่อเมือง 

  
3 

2. ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
นิเวศทางธรรมชาติการตั้งถิ่นฐานและการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา
ยังอยู่ 

  
2 

ด้านการบริหารจัดการ  

1. ด้านความ
พร้อมของ
ท้องถิ่น 

1. การจัดท าแผนของท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู ในระดับ
ท้องถิ่น 

  
2 

2. แผนงานทางด้านประเพณีวัฒนธรรม แผนการจัดการเกี่ยวข้องกับ
ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ของชุมชน  

  
3 

3. แผนพัฒนาเมือง/ท้องถิ่น การจัดท าผังเมือง ผังชุมชน ให้
ความส าคัญต่อคุณค่าของย่านชุมชนเก่า  

  
2 

4. แผนการป้องกันความเสี่ยงภัยพิบัติ แผนการป้องกันความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามต่อการสูญสลายของย่านชุมชนเก่า เช่น อยู่ในแผนป้องกัน
น้ าท่วม  

  
2 

5. การจัดท าข้อมูลของย่านชุมชนเก่า การส ารวจ จัดท าทะเบียน 
จัดท าข้อมูลปวศ ของย่านชุมชนเก่า  

  
3 

2. ด้านการมี
ส่วนร่วม 

1. การจัดตั้งองค์กรชุมชน องค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนใน
ชุมชน  

  
1 

2. การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม การจัดกระบวนการวางแผน
เพือ่พัฒนาชุมชนทั้งด้านกายภาพ สังคม ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม  

  
3 

3. การสร้างความตระหนักรู้ (Awareness raising activities) การให้
ข้อมูลข่าวสารในความรู้ รู้ในคุณค่าของชุมชน  

  
1 

4. การน าข้อเสนอของชุมชนไปใช้ในการวางแผนท้องถิ่น การใช้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนในการท าแผน งบประมาณในการ
พัฒนาชุมชน  

  
2 

* หมายเหตุ ค่าคะแนน ปรับปรุงจนได้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม: เมืองเก่า โดยมีค่าคะแนน 3 
ระดับ คือ 3 คะแนน = มากที่สุด 2 คะแนน = ปานกลาง 1 คะแนน = น้อย 

ที่มา : โครงการจัดท ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม:  เมืองเก่า, 
2550 
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โดยระดับคะแนนจะแสดงถึงความเป็นย่านชุมชนเก่าที่ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสนับสนุนประชาชนในย่านชุมชนเก่าให้มีส่วน
ร่วมในการรักษาและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถน าไปสู่การพัฒนาต่อยอดควบคู่ไปกับ
การอยู่อาศัยของคนในชุมชนได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม ทั้งนี้ ระดับคะแนนแบ่งจากปัจจัยที่ได้
ปรับปรุงให้เหมาะกับพ้ืนที่ศึกษา โดยแบ่งออกเป็น   

ระดับคะแนน 46-56 คือ ระดับดีมาก 
ระดับคะแนน 31-45 คือ  ระดับดี 
ระดับคะแนน 16-30 คือ  ระดับปานกลาง 
ระดับคะแนน 0-15 คือ  ระดับท่ีต้องปรับปรุง 

(1.3) การสัมภาษณ์กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ทั้งกลุ่มบุคคลส าคัญ และ
กลุ่มนักวิชาการ เพ่ือรับรู้ปัญหา ข้อจ ากัด ความต้องการ และแนวทางการฟ้ืนฟูในเชิงลึกจากคนใน
พ้ืนที ่โดยมีวิธีการดังนี้  

1.การสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลส าคัญ  

 การรับรู้ข้อมูล ค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เพ่ือน าประเด็นปัญหา มาจัดล าดับความต้องการก่อน-หลัง 
พร้อมทั้งก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 

 การหาแนวทางฟื้นฟูชุมชน เพ่ือพัฒนาประเด็นที่เป็นความต้องการของ
ชุมชน พร้อมทั้งก าหนดแนวทางและวิธีการฟ้ืนฟูชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ 

ทั้งนี้ประเด็นท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เพ่ือทราบข้อมูล ความคิดเห็นและความต้องการของ
คนในชุมชน มีรายละเดียดดังตารางที ่5 ถึงตารางที ่7 และข้อคิดเห็นอื่นๆ  
 
ตารางที ่ 5 ประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณเ์พ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับย่านท่าวัง 

ด้าน ประเด็น รายละเอียด 

กายภาพ 

1.การ ใ ช้ประโยชน์ที่ ดิ นและ
อาคาร 

- มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทใดบ้าง 

- สภาพบ้านเรือน ร้านค้ามีลักษณะเป็นอย่างไร  

2.การสัญจร - รูปแบบการเดินทางอะไรบ้าง  

- ใช้เส้นทางใดเป็นเส้นทางหลัก  

- มีจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางบริเวณใด 

3.พื้นที่ว่างสาธารณะ  มีพื้นที่ส าหรับประกอบกิจกรรมและศูนย์กลางย่านหรือไม่  และ
บริเวณใด  

4.จินตภาพของเมือง จุดหมายตาของย่านคืออะไร  
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ด้าน ประเด็น รายละเอียด 

5.สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

เพียงพอต่อการให้บริการหรือไม่ และต้องการปรับปรุงอะไรบ้าง  

สังคม 

1.ระบบกิจกรรม  - กิจกรรมเป็นประเภทใด 

- ลักษณะเป็นช่ัวคราวหรือถาวร  

- พื้นที่ท่ีเกิดกิจกรรมมากสุดบริเวณใด 

2.จ านวนประชากรหรือลูกค้า  การเข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมายใดและมีสัดส่วน
เท่าใด(มากทีสุด มาก หรือน้อย) 

3.ประเพณี วัฒนธรรม - ประเพณีและวัฒนธรรมที่ส าคัญของย่านคืออะไร 

- เอกลักษณ์ของย่านคืออะไร 
4.นโยบายและโครงการพัฒนา นโยบายและโครงการในปัจจุบันที่ส่งผลต่อชุมชนคืออะไร และ

ส่งผลอย่างไรบ้าง  

เศรษฐกิจ 

1.รูปแบบการค้า - มีรูปแบบการค้าประเภทใดบ้าง ค้าขายสินค้าประเภทใด มี
แหล่งที่มาของสินค้าจากที่ใด 

- ช่วงเวลาในการค้าของแต่ละประเภท  

- พื้นที่ท่ีเป็นจุกเปลี่ยนถ่ายสินค้าอยู่บริเวณใด 
2.ราคาค่าเช่า ราคาค่าเช่าต่อหน่วยคิดอย่างไร และเป็นราคาประเมินหรือไม่  

3.การลงทุน ลงทุนในรูปแบบการค้าใด และกลุ่มผู้ลงทุนในย่านส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มนายทุนใดบ้าง  

4.การแข่งขัน กลุ่มสินค้าและการบริการที่แข่งขันสูงในพื้นท่ีคืออะไร และเพราะ
เหตุใดถึงลงทุนในสินค้าประเภทนั้น 

 
ตารางที ่ 6 ประเด็นที่ใช้ในสัมภาษณเ์พ่ือเพ่ือทราบความคิดเห็นของคนในชุมชน 

ด้าน ประเด็น 

ระดับ 

2550-2555 2556-2560 2561-ปัจจุบนั 
1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 

กายภาพ 

เปลี่ยนแปลงจากการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
และพาณิชยกรรม ไปเป็นพาณชิยกรรม  

         

มีภูมิทัศน์ของย่านที่สวยงาม          
การรื้อถอนอาคารเก่าแก ่          
มีการสร้างอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่          

มีการปรับเปลี่ยนการใช้สอยภายในอาคาร          
เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของเมือง          
มีพื้นที่สาธารณะส าหรับชุมชน          
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ด้าน ประเด็น 

ระดับ 

2550-2555 2556-2560 2561-ปัจจุบนั 
1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 

ความแออัดของพื้นที ่          

เศรษฐกิจ 

เป็นแหล่งงานที่ส าคัญของเมือง          
มีรูปแบบการค้าที่หลายหลาย          
มีความหลายหลายของสินค้า          
จ านวนร้านค้า          

ราคาสินค้า          
ราคาค่าเช่า          

สังคม 

จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการ          
นโยบายและแผนงานที่พัฒนาย่าน          

การมีส่วนร่วมของชุมชน          
รักษาและคงลักษณะความเป็นย่านการค้า          

หมายเหตุ  1 หมายถึง เพ่ิมขึ้น 0 หมายถึง ไม่แตกต่าง -1 หมายถึง ลดลง  

 
ตารางที ่ 7 ประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณเ์พ่ือทราบความต้องการของชุมชน  

แนวทางการพัฒนา ความคิดเห็น 
1.ก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อควบคุมกิจกรรม  

2.ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในย่าน ได้แก ่ไฟฟ้าลงดิน การระบายน้ าท่วมขัง การ
จัดการขยะ การให้บริการน้ าประปา เป็นต้น 

 

3.ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ ได้แก่ โรงพยาบาล โรงเรียน สถานีต ารวจ พื้นที่
นันทนาการ ที่โล่ง 

 

4. การรักษาระยะถอยร่นและความสูงของช้ันอาคาร  

5.สร้างที่จอดรถในต าแหน่งที่เหมาะสม เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายระบบการสัญจรเข้าถึง
พื้นที ่เพื่อลดปัญหาการจราจร 

 

6. สร้างเส้นทางต่อเนื่องระหว่างโบราณสถาน แหล่งวัฒนธรรมและพื้นท่ีเปิดโล่งใน
ย่าน โดยจัดให้มีทางเดินเท้า ทางจักรยาน  

 

7.ส่งเสริมให้มีทางเดินเท้าที่ปลอดภัยและมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น ป้าย
บอกทาง ไฟส่องสว่าง ทางคนพิการ และพื้นผิวทางที่รองรับทุกกลุ่มวัย  

 

8.พัฒนาภูมิทัศน์ของย่านด้วยการสร้างร่มเงาตามแนวถนน ทางเท้า และพื้นท่ีริมน้ า
ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี  

 

9.ส่งเสริมให้มีการตั้งชมรมหรือองค์กรในการบริหารจัดการย่าน  
10. อื่นๆ (เสนอแนะเพิ่มเติม)   
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2.การสัมภาษณ์กลุ่มนักวิชาการ 
การน าประสบการณ์ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูเมืองหรือการ

อนุรักษ์เมืองเก่า การผังเมือง วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทาง และ
แสดงความคิดเห็น เพ่ือน ามาปรับใช้กับพ้ืนที่ศึกษา โดยมีประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์นักวิชาการ 
ดังนี้   

 แนวทางการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า มีแนวทางอะไรบ้างและท าอย่างไร 

 ข้อจ ากัดและโอกาสในการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า  

 มีกลไกอะไรบ้างที ่จะท าให้เกิดการสนับสนุนการด าเนินงานและ
ผลักดันการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า  

 กระบวนการมีส ่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญอย่างไรและ
แนวทางที่เหมาะสมคืออะไร 

 ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจจะส่งผลต่อการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า   
 
(1.4) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน จากเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เคยศึกษาวิจัยไว้ บทความหนังสือ ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่โบราณ  
2) การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงเอกสาร และข้อมูลภาคสนามข้างต้นแล้ว ผู้วิจัย
จะน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาจัดล าดับ แยกหมวดหมู่ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล เพ่ือท า
การวิเคราะห์ และสรุป โดยน าเสนอข้อมูลในเชิงบรรยาย หรือพรรณนา (Descriptive) ดังนี้ 

(1) การตรวจสอบข้อมูล เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาถึงความเป็นไปได้ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลและ
ความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งบางครั้งผู้วิจัยอาจต้องเข้าไปสังเกตและสัมภาษณ์ซ้ า เพ่ือความถูกต้องและ
ได้มาซึ่งแนวทางท่ีเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของคนในพ้ืนที่ 

(2) การแยกข้อมูล โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะของข้อมูล และสิ่งที่ค้นพบ 
เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งน าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้
ประกอบและอ้างอิงเพ่ืออธิบายข้อมูล 

(3) การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ตีความ และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลทั้งหมด เพ่ือเสนอแนวทางการฟ้ืนฟูย่าน
การค้าเก่าท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งพิสูจน์สมมติฐานในการวิจัย ด้วยการเขียนแบบบรรยาย หรือพรรณนา 
(Descriptive) ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  (SWOT 
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Analysis) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย TOWS Matrix รวมทั้งการวิเคราะห์ระเบียบ กฎหมาย 
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถ ุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
ผังเมืองรวมมืองนครศรีธรรมราช และเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นต้น 

ทั้งนี้การวิเคราะห์โดยละเอียดมีกรอบการวิเคราะห์ข้อมูล ดังแผนภูมิที ่3   
3) แนวทางการฟื้นฟูย่านการค้าเก่า ย่านท่าวัง 

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลข้างต้น น ามาสู่แนวทางการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า 
กรณีศึกษาย่านท่าวัง โดยสร้างแนวทางการฟ้ืนฟูที่เป็นลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่  เพ่ือส่งเสริมบทบาท
ความเป็นย่านการค้าเก่าของเมืองนครศรีธรรมราชให้มีความชัดเจน และส่งเสริมศักยภาพของพ้ืนที่ใน
เชิงการค้าและบริการให้กับย่านมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 9 กรอบการวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563)  
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3.5 เครื่องมือในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้ 
1) เครื่องมือทั่วไป ได้แก่ กระดาษflipchart เครื่องบันทึกเสียง ปากกาเมจิก กล้องถ่ายรูป    

เป็นต้น เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการลงส ารวจพ้ืนที่ 
2) เครื่องมือทางด้านวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท  

(1) แบบส ารวจในรูปแบบ Checklist โดยก าหนดตัวชี้วัดตามมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ออกเป็นด้านกายภาพ คุณภาพ และการบริหารจัดการ 
ซึ่งรายละเอียดรูปแบบปรากฏในหัวข้อ 3.4 วิธีวิจัย ในตารางที่  4 ตัวชี้วัดตามมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า 

(2) แบบสัมภาษณ ์ ทั้งจากกลุ่มบุคคลส าคัญ และกลุ่มนักวิชาการ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่าผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วน 
โดยการเล่าประสบการณ์ ข้อเท็จจริง และตอบค าถามในประเด็นที่สงสัย และแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ โดยแนวค าถามจะเป็นค าถามปลายเปิด ดังนี้ 

(2.1) กลุ่มบุคคลส าคัญ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

 ส่วนที่ 2 การรับรู้ปัญหา ข้อจ ากัด ความต้องการ และแนวทางการฟ้ืนฟู 

 ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ  
(2.2) กลุ่มนักวิชาการ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

 ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 (ทั้งนี้รายละเอียดแบบสัมภาษณ์จะปรากฏอยู่ในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค)  
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บทที่ 4  
ผลการศึกษา 

 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ การสัมภาษณ์กลุ่มประชากรตัวอย่าง และการรวบรวมข้อมูล

ทุติยภูมิทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม เพื่อทราบถึงปัญหา ศักยภาพ ข้อจ ากัด และแนวโน้มในการ
พัฒนาของพ้ืนที่ โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลผ่านการ Checklist  ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือน าข้อมูล 
ข้อคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ มาก าหนดและสร้างแนวทางในการฟ้ืนฟูย่าน
การค้าเก่า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
3) ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจและสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

4.1 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1.1 ประวัติความเป็นมา  

1) ประวัติความเป็นมาของเมืองนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช เป็นเมืองใหญ่ในคาบสมุทรภาคใต้ และถือเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง

ทางภาคใต้มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนสมัยกรุงสุโขทัย มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่
ต้องการของต่างประเทศ และมีท าเลจอดเรือสะดวก ท าให้เกิดชุมชนเมืองท่าแวะพักจอดเรือและเมือง
ท่าแลกเปลี่ยนสินค้า โดยท าการค้ากับอินเดีย อาหรับ และจีน นครศรีธรรมราชจึงได้ก่อก าเนิดขึ้นจาก
ชุมชนการค้าริมทะเล และพัฒนาเป็นสถานีการค้าในเวลาต่อมา มีบทบาทส าคัญในการค้า (ฉัตรชัย ศุ
กระกาญจน;์ นครศรีธรรมราช สถานีการค้าแห่งคาบสมุทรภาคใต้) พร้อมด้วยการน ามาซึ่งอารยธรรม
และวัฒนธรรมพระราชพิธีทางศาสนาพราหมณ์หลายอย่างที่ปรากฏในราชส านักอันมีต้นต ารับแพร่ไป
จากเมืองนครศรีธรรมราชไปจรรโลงไว้ เช่น กระบวนการข่าว การประดิษฐ์เครื่องทองรูปพรรณ เครื่อง
ถม การเขียน การปั้นซึ่งยังคงเป็นแบบอย่างถึงปัจจุบัน และเมืองนครศรีธรรมราช ได้ประกาศจัดตั้ง
เป็นอ าเภอเม่ือ พ.ศ.2454 ด้วยเหตุที่นครศรีธรรมราชมีประวัติอันยาวนานมาก่อนกรุงสุโขทัยซึ่งถือว่า
เป็นราชธานีแรกของไทย มีความเจริญรุ่งเรือ งทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์มาก่อน
ศิลปวัฒนธรรม เช่น ประติมากรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ช่างฝีมือพ้ืนบ้าน การละเล่น และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจึงมีมาก ซึ่งชาวเมืองยังยึดถือปฏิบัติอยู่ใน
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ปัจจุบันนครศรีธรรมราชจึงมีอารยธรรมและศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติบ้านเมืองมา
จนกระท่ังปัจจุบันนี้ 
 

 
ภาพที่ 10 คลองท่าวัง พ.ศ. 2446  
ที่มา : เมืองคอนดอทคอม, 2554. (เมืองคอนดอทคอม, 2554b) 
 

2) ประวัติความเป็นมาของย่านท่าวัง  
“ย่านท่าวัง” เป็นเมืองท่าที่ส าคัญในอดีต ตั้งอยู่บนถนนราชด าเนิน ต าบลท่าวัง อ าเภอ

เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีคลองท่าวังไหลผ่าน เป็นคลองที่กว้างและลึก เดิมมี
เรือก าปั่นขนาดใหญ่เข้ามาติดต่อค้าขาย ท าให้เกิดความเจริญทางด้านการค้าขายบริเวณท่าน้ า 
เนื่องจากการสัญจรทางการค้าหรือการเดินทางจะต้องอาศัยทางน้ าเป็นหลัก ถนนนั้นสร้างยาก 
ประกอบกับเป็นท่าลงเรือของเจ้านายในวังที่จะออกสู่ทะเล (ชีวิตไทยปักษ์ใต้, 2521) มีเรือส าเภา เรือ
ก าปั่นของไทย จีน ฝรั่งขนาดใหญ่แล่นเข้ามาทางปากพญาจอดเรียงรายนับตั้งแต่ท่าหน้าวังของอุปราช
พัดบริเวณวัดท่าโพธิ์จนถึงท่าหน้าวังของหม่อมปรางซึ่งเป็นท่าเรือบริเวณสะพานราเมศวร์ พ้ืนที่
บริเวณนี้จึงได้ชื่อว่า “ท่าวัง” ท าให้เป็นสายน้ าประวัติศาสตร์และเส้นทางคมนาคมทางน้ าที่ส าคัญทั้ง
ในทางยุทธศาสตร์และติดต่อค้าขาย 

บ้านเรือนในยุคแรก มีลักษณะการตั้งบ้านเรือนที่รวมตัวกันเป็นแนวยาวตามเส้นทางริม
คลองท่าวัง เป็นลักษณะบ้านแถวไม้ริมน้ า โดยที่การออกแบบบ้านเรือนนั้นได้มีการออกแบบให้เข้ากับ
สภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่ ต่อมาเมื่อมีความเจริญทางคมนาคมมากขึ้น บ้านเรือนและร้านค้าจาก
ชุมชนริมน้ าเปลี่ยนไปตามเส้นทางคมนาคมทางบกที่มุ่งขยายตัวเข้าสู่พ้ืนที่รอบสถานีรถไฟมากขึ้น 
อาคารห้องแถวรอบสถานีรถไฟตั้งอยู่เป็นกลุ่มติดกันในลักษณะเป็นชุมชนการค้า โดยคนจีนน ารูปแบบ
บ้านเรือนและร้านค้าแบบห้องแถวเข้ามาสู่พ้ืนที่ท่าวัง โดยมีลักษณะเป็นห้องแถวที่เป็นบ้านไม้ และ
ตึกแถวที่เป็นครึ่งไม้ครึ่งปูน ปลูกให้มีความลึกมากกว่าความกว้าง โดยการเข้ามาช่วงแรกๆ ห้องแถวใน
ย่านท่าวังมักจะปลูกเป็นชั้นเดียว  มีพ้ืนที่ใช้สอยค่อนข้างชัดเจน คือ ส่วนหน้าส าหรับจัดวางสินค้าหรือ
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ให้บริการ ส่วนหลังส าหรับการพักผ่อน โดยกันพ้ืนที่เล็กน้อยตอนสุดท้ายเป็นที่ท าครัวหรือบางรายอาจ
ต่อเป็นชั้นลอยส าหรับเป็นที่นอนหรือเป็นที่เก็บสินค้า ต่อมาจึงได้ขยายเป็น 2 ชั้น และปรับปรุงเป็น
ตึกแถวที่มีความคงทน แข็งแรงกว่าเดิม และเพ่ิมประโยชน์พ้ืนที่ใช้สอยให้มากขึ้น เรียกว่า “เล่าเต๊ง” 
(รายงานการวิจัยสนองพระราชประสงค์ เรื่อง นครศรีธรรมราช, 2540)  โดยบ้านเรือนและร้านค้าหัน
หน้าออกสู่ถนนทั้งสองฟากฝั่ง และมีการสร้างซุ้มโค้งด้านหน้าเพ่ือเดินถึงกันและสามารถกันแดดกันฝนได้   

 

 
ภาพที่ 11 บริเวณสี่แยกท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2486 
ที่มา : เมืองคอนดอทคอม, 2554.(เมืองคอนดอทคอม, 2554a) 
 

 
ภาพที่ 12 แบบบ้านเรือนของคนจีน  
ที่มา : สภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2540. (สภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 
2540) 
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4.1.2 ลักษณะทางกายภาพ 

1) ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดพ้ืนที่  
ท่าวัง ตั้งอยู่ ในต าบลคลังและต าบลท่าวัง ในเขตการปกครองของเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ งอ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 ต าบล 114 หมู่บ้าน และมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวม 17 แห่ง (ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2562) แบ่งเป็น 

(1) เทศบาลนคร 1 แห่ง คือ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
(2) เทศบาลเมือง 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองปากพูน 
(3) เทศบาลต าบล 5 แห่ง คือ เทศบาลต าบลโพธิ์เสด็จ เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาล

ต าบลท่างิ้ว เทศบาลต าบลบางจาก และเทศบาลต าบลปากนคร 
(4) องค์การบริหารส่วนต าบล 10 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนต าบลไชยมนตรี องค์การ

บริหารส่วนต าบลก าแพงเขา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชัก องค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
องค์การบริหารส่วนต าบล บางจาก องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร และองค์การบริหารส่วนต าบล
มะม่วงสองต้น 

กล่าวได้ว่า พ้ืนที่ย่านท่าวัง เป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 0.50 ตารางกิโลเมตร รวมถึงพ้ืนที่
ต่อเนื่อง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ  คลองท่าวังหรือสะพานราเมศร์และแนวเขตวัดท่าโพธิ์วรวิหาร 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ แนวเขตวัดท่าโพธิ์วรวิหารด้านตะวันออกเชื่อมถนนท่าโพธิ์  

มาทางตะวันตกจดถนนศรีปราชญ์ 
ทิศใต ้   ติดต่อกับ  ถนนกาชาดและถนนบ่ออ่าง 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  คลองทุ่งปรัง 

2) ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะทั่วไปของย่านท่าวัง ซึ่งอยู่ในอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราขเป็นพ้ืนที่ราบ ลาดลง

สู่พ้ืนที่ราบด้านตะวันออกของจังหวัด มีความพ้ืนที่ที่มีความลาดชันน้อยกว่า ร้อยละ 5 โดยมีความสูง
ของพ้ืนที่น้อยกว่า 100 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง โดยทั่วไปลักษณะพ้ืนที่จะมีลักษณะเป็น
พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบ ท าให้พ้ืนที่ด้านตะวันออกมีลักษณะเป็นที่ราบที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม
แม่น้ า และฝั่งตะวันตกเป็นแหล่งต้นก าเนิดที่ส าคัญของแม่น้ าหลายสายที่เป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องกับ
เทือกเขาในเขตอ าเภอพรหมคีรี โดยทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของเทือกเขา
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นครศรีธรรมราช ส่วนบริเวณพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเป็นที่ราบ
น้ าขึ้นถึงและที่ราบใต้ระดับน้ าขึ้นลง 

3) สภาพอากาศท่ัวไป 
ย่านท่าวังเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราช อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงย่านท่าวัง ซึ่งอยู่ทางด้านฝั่ง
ตะวันออกได้รับอิทธิพลของลมนี้เต็มที่จึงมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แต่เนื่องจากเทือกเขาตะนาวศรี
ด้านตะวันตกปิดกั้นกระแสลมไว้ ท าให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึง
ย่านท่าวัง มีฝนน้อยกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลม มีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดตลอดปี เท่ากับ 
35.42 องศาเซลเซียส และมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด ตลอดปี เท่ากับ 20.41 องศาเซลเซียส 

4) ทรัพยากรน้ า 
เมืองนครศรีธรรมราชอยู่ในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก และอยู่ในพ้ืนที่ล าน้ าย่อย คลอง

ท่าดี คลองเสาธง คลองหยวด และคลองบ้านตาล ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 5 สามารถท า
กิจกรรมใดๆ ได้ตามปกติ นอกจากนี้มีการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ชลประทานโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษานครศรีธรรมราช และมีล าน้ าต่างๆ ในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งน้ าบนดิน ได้แก่ คลองท่าดี ที่มีล า
น้ าแยกจากคลองท่าดีไหลผ่านพ้ืนที่อ าเภอเมืองคือ คลองคูพาย คลองสวนหลวง คลองป่าเหล้า คลอง
นครน้อย คลองหน้าเมือง และคลองราเมศร์ ซึ่งคลองเหล่านี้ไหลออกสู่อ่าวไทยที่ ต าบลท่าชัก และ
ต าบลปากนคร อ าเภอมือง และมีคลองเสาธง เป็นแหล่งน้ าหลักอีกสายของพ้ืนที่อ าเภอ ตลอดจนไป
ถึงคลองปากนคร รวมถึงมีแหล่งน้ าบาดาลที่พัฒนาขึ้นแล้วในปัจจุบันเป็นบ่อบาดาลจ านวน 338 บ่อ 
ซึ่งบ่อบาดาลส่วนใหญ่ จะน าน้ าไปใช้ในการผลิตน้ าประปาหมู่บ้านและเพ่ืออุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
ส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง และเลี้ยงสัตว์ มีอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก 
โดยมีอัตราการให้น้ าดิบเฉลี่ย 6.25 ลบ.ม./ชั่วโมงซึ่งถือว่าน้อยมากส าหรับการพัฒนา 

5) พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
พ้ืนที่ย่านท่าวัง เป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและแนวน้ าหลาก ซึ่งลักษณะน้ าท่วม

ส่วนใหญ่จะเกิดจากสภาพน้ าหลากจากตอนบนเทือกเข้าหลวงหลากลงมาตามล าน้ าเช่นคลองท่าดี 
คลองหัวตรุด คลองท่าชัก คลองท่าแพ คลองชะเมา คลองคูพาย คลองท่าวัง และคลองอ่ืนๆ และ
สภาพการขวางทางน้ าของถนนทางหลวงเส้นต่างๆ ท าให้เกิดน้ าท่วมขังและน้ าล้นตลิ่ง เนื่องจากการ
ระบายน้ าที่จะไหลลงสู่ทะเลท าได้ไม่สะดวกนัก  
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ภาพที่ 13 แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563.
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4.1.3 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร  

1) ประเภทและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
พ้ืนที่ย่านท่าวัง อยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562  และประกาศ

เขตพ้ืนที่เมืองเก่านครศรีธรรมราช พ.ศ.2553 ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินของย่านท่าวังตามแผนผังการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง พบว่า พ้ืนที่ศึกษาย่านท่าวังถูกก าหนดให้อยู่ใน
เขตการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ทั้งนี้จากการค านวณ
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ย่านท่าวังมีพ้ืนที่ทั้งหมด 299.23 ไร่  โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินสามารถ
จ าแนกได้ดังนี้  

(1) ประเภทพาณิชยกรรม  
(2) ประเภทที่อยู่อาศัย 
(3) ประเภทสถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ  
(4) ประเภทพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 
(5) ประเภทแหล่งน้ า 

  
ตารางที่  8 การใช้ประโยชน์ที่ดินในย่านท่าวัง ปีพ.ศ. 2557 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) สัดส่วน (%) 
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 133.60 44.65 

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย  78.69 26.30 

ที่ดินประเภทสถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 47.42 15.85 
ที่ดินประเภทพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 30.65 10.24 

ที่ดินประเภทแหล่งน้ า 8.86 2.96 

รวม 299.23 100.00 
ที่มา: ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, 2557. 
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ภาพที่ 14 การใช้ประโยชน์ที่ดินในย่านท่าวัง ปีพ.ศ. 2557 
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563.
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2) ราคาประเมินที่ดิน 
จากการส ารวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดินในเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้  
 

ตารางที่  9  สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี ปีพ.ศ.2559-2562 
หน่วยที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน  (บาท/ตารางวา) 

ถนนจ าเริญวิถี  100,000 – 200,000  

ถนนเนรมิต 200,000 
ถนนราชด าเนิน 50,000 - 200,000 

ถนนพัฒนาการคูขวาง 90,000 – 130,000  

ถนนยมราช 51,000 - 100,000 
ถนนวัดคิด 66,500 

ถนนบูรณาราม 81,000  

ถนนศรีปราชญ์ 31,000 - 66,500 
ถนนเทวราช 61,000  

ถนนกาชาด 51,000  
ถนนชมภูพล  36,000 

ถนนบ่ออ่าง 25,500 – 36,000 

ถนนท่าโพธิ์  31,000 
ถนนศรีทวี  31,000 

ถนนตากสิน 15,500 

ซอยสมิท 61,000 
ซอยถนนท่าวัง 31,000 

ที่มา :  ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์, 2562. (ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนา
รักษ์, 2562) 

จากการส ารวจเบื้องต้น พบว่า  ราคาที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา ถือได้ว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีราคา
ประเมินที่ดินสูงที่สุดในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่พาณิชยกรรม
ของเมืองนครศรีธรรมราช ท าให้มีการประกอกกิจกรรมทางอสังหาริมทรัยพ์ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า 
ร้านค้าขนาดใหญ่ ห้างทอง โรงแรม เป็นต้น  
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3) กรรมสิทธิ์ที่ดิน  
กรรมสิทธิ์ที่ดินของพ้ืนที่ท่าวัง จ าแนกกรรมสิทธิ์ที่ดินออกเป็น 3 ประเภท คือ 
(1) ที่ดินของเอกชน  คือ ที่ดินที่บุคคลทั่วไปเป็นเจ้าของ โดยเจ้าของที่ดินมีทั้งเจ้าของ

รายใหญ่และเจ้าของรายย่อย ซึ่งเจ้าของอาจจะน ามาใช้ประโยชน์เองหรือให้ผู้อ่ืนเช่าเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ทางด้านอ่ืน ๆ และจะคิดค่าเช่าเป็นรายเดือนหรือรายปีแล้วแต่จะมีการตกลงกัน ส่วนใหญ่
ค่ า เช่ า ในย่ านท่าวั งจะมีราคาแพง เพราะเป็นย่ านการค้าที่ ส าคัญของนครศรี ธรรมราช  
ราคาที่ดินจึงมีราคาสูง ท าให้ต้องใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือพาณิชยกรรมหรือการค้าเป็นหลักจึงจะเกิด
ความคุ้มค่า ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณริมถนนราชด าเนิน  

(2) ที ่ด ินของราชพัสดุ เป็นการเช่าเพื ่ออยู ่อาศัยและประกอบกิจการขึ ้นอยู ่ก ับ
ระยะเวลาของสัญญาที่ท ากับราชพัสดุ ส่วนใหญ่เป็นการเช่าระยะยาวตลอดอายุของผู้เช่า โดยอยู่
บริเวณริมคลองท่าวังช่วงสะพานราเมศวร์ ทางตอนเหนือของพ้ืนที่ศึกษา  

(3) ที่ดินของวัด เป็นที่ธรณีสงฆ์ โดยที่เจ้าขุนมูลนายยกถวายให้แก่วัด ให้เป็นสมบัติของ
วัด เพ่ือวัดได้ใช้ประโยชน์ หรือน าไปจัดหาผลประโยชน์ โดยวัดน าออกให้เช่า ซึ่งในพ้ืนที่ที่เป็นที่ดิน
ของวัดส่วนใหญ่จะอยู่บนถนนเนรมิตรฝั่งใต้ตัดถนนจ าเริญวิถี (สี่แยกท่าวัง) จนถึงถนนกาชาด  

กล่ า ว ได้ ว่ า  ก รรมสิ ทธิ์ ที่ ดิ น ของย่ านท่ า วั งส่ ว น ใหญ่ นั้ นจะ เป็ นของ เอกชน 
ทั้งรายใหญแ่ละรายย่อย มีเฉพาะที่ดินบางส่วนเท่านั้นที่กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของที่ราชพัสดุและที่ดิน
ของวัด มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย และพาณิชยกรรมเป็นหลัก 

 
ภาพที่ 15 แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินของพ้ืนที่ท่าวัง 
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563. 
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4) ลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  
จากการส ารวจและพิจารณารูปแบบลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารในปัจจุบัน  พบว่า 

การใช้ประโยชน์อาคารของย่านท่าวังส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 57.53 
ของอาคารทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา รองลงมาได้แก่ การใช้ประโยชน์แบบผสม (กึ่งที่อยู่อาศัยกึ่ง
พาณิชยกรรม)  คิดเป็นร้อยละ 16.89 และพาณิชยกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.43 ตามล าดับ โดย
อาคารที่อยู่อาศัย อาคารแบบผสม(ก่ึงที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม) และอาคารพาณิชย์ มีความสูงตั้งแต่ 
2-4ชั้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารมีสภาพปานกลาง ไม่ทรุดโทรมหรือผุพัง ลักษณะของ
อาคารนั้นมีการต่อเติมพ้ืนที่ใช้สอย เช่น ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ เพ่ือขยายกิจการ การอยู่อาศัย 
และรองรับการเข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้การใช้ประโยชน์อาคารของย่านท่าวัง สามารถแบ่งออกเป็น 8 ดัง
ตารางที่ 3 ประกอบกับจากการส ารวจพ้ืนที่ย่านท่าวัง พบว่า การใช้ประโยชน์อาคารในย่านท่าวังบน
ถนนราชด าเนิน ถนนเนรมิตร ถนนจ าเริญวีถี เป็นไปเพ่ือพาณิชยกรรมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
ในย่านท่าวัง ทั้งบริเวณถนนวัดคิด ถนนชุมพูพล ถนนศรีปราชญ์ ถนนท่าโพธิ์ มีการใช้ประโยชน์
อาคารแบบผสม(กึ่งที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม) และท่ีพักอาศัย ตามล าดับ 

ส่วนกรรมสิทธิ์ของอาคารในพ้ืนที่ท่าวัง สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ อาคารของรัฐ และ
อาคารของเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเป็นอาคารของเอกชน  

 
ตารางที่  10 การใช้ประโยชน์อาคารในย่านท่าวัง ปีพ.ศ. 2560 

ประเภทการใช้ประโยชน์อาคาร จ านวน(หลัง) สัดส่วน (%) 
ที่อยู่อาศัย  630 57.53 
พาณิชยกรรม 158 14.43 
การใช้ประโยชน์แบบผสม 185 16.89 

อุตสาหกรรม 1 0.09 
สถาบันราชการ สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 27 2.47 
สถาบันการศึกษา 27 2.47 
สถาบันศาสนา 64 5.84 
อื่น ๆ 3 0.27 
รวม 1,095 100.00 

ที่มา: ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, 2560. 
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ภาพที่ 16 การใช้ประโยชน์อาคารย่านท่าวัง พ.ศ.2560 
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563.
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5) ลักษณะการใช้ประโยชน์อาคาร 
จากการส ารวจและข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์บริเวณย่านท่าวังมีอาคารที่อยู่ในพ้ืนที่

ทั้งหมด 1,095 หลัง โดยแบ่งตามลักษณะอาคาร พบว่า บ้านเดี่ยว/อาคารเดี่ยวมีจ านวนมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 97.72 ของอาคารทั้งหมดในย่านท่าวัง รองลงมา คือ โรงแรม/หอพัก/อาคารชุด/แมนชั่น 
คิดเป็นร้อยละ 1.37 ของอาคารทั้งหมดในย่านท่าวัง และตึกแถว/อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ คิดเป็นร้อยละ 
0.91 ของอาคารทั้งหมดในย่านท่าวัง ตามล าดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 
ตารางที่  11 อาคารในย่านท่าวัง แยกตามลักษณะอาคาร ปีพ.ศ.2560 

ประเภทอาคาร จ านวนอาคาร (หลัง) สัดส่วน (%) 
บ้านเดี่ยว/อาคารเดี่ยว 1,070 97.72 
ตึกแถว/อาคารครึ่งตึกครึ่งไม ้ 10 0.91 
โรงแรม/หอพัก/อาคารชุด/แมนช่ัน 15 1.37 

รวม 1,095 100.00 

ที่มา: ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, 2560. 
 

6) จ านวนชั้นของอาคาร  
จากการส ารวจและข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์บริเวณย่านท่าวัง พบว่า อาคารที่มีความ

สูง 2 ชั้น มีมากที่สุด 570 หลัง คิดเป็นร้อยละ 52.05 % รองลงมาเป็นอาคารที่มีความสูง 1 ชั้น 518 
หลัง คิดเป็น 47.31 % ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
ตารางที่  12 อาคารในย่านท่าวัง แยกตามจ านวนขั้นของอาคารปี พ.ศ.2560 

จ านวนชั้นของอาคาร (ชั้น) จ านวนอาคาร (หลัง) สัดส่วน (%) 
1 518 47.31 

2 570 52.05 
3 5 0.46 

4 2 0.18 
รวม 1,095 100.00 

ที่มา: ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, 2560. 
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ภาพที่ 17 ลักษณะอาคารในย่านท่าวัง พ.ศ.2560 
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563. 
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ภาพที่ 18  จ านวนชั้นอาคารในย่านท่าวัง พ.ศ.2560 
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563. 
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7) อาคารส าคัญ  
อาคารส าคัญในพ้ืนที่ย่านท่าวัง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
(1) อาคารส าคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของพ้ืนที่ 

อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของพ้ืนที่ แสดงถึงความเป็นย่านท่าวัง ที่สะท้อนความ
เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์ให้เข้ากับยุคสมัยและ
การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมการค้าและการบริการ โดยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของอาคารเดิมไว้ 
เพ่ือให้เป็นสัญลักษณ์ของย่านท่าวัง ได้แก่ ร้านนครพันธุ ร้านบวรพาณิชย ร้านบวรมอเตอร์ เป็นต้น   

(2) อาคารส าคัญทางศาสนา  
อาคารส าคัญทางศาสนาของย่านท่าวัง เป็นอาคารทางศาสนาที่มีกิจกรรมต่อชุมชน

ชาวจีน เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนเศรษฐกิจท่าวัง ซึ่งอาคารทางศาสนาพุทธ ได้แก่ วัดท่าโพธิ์
วรวิหาร วัดศรีทวี วัดจันทาราม วัดบูรณาราม วัดวังตะวันตก วัดวังตะวันออก  และอาคารทางศาสนา
ที่เก่ียวข้องกับเทพในลัทธิเต๋า  ได้แก่ ศาลเจ้ากวนอู เป็นศาลเจ้าตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน 
ซึ่งเป็นกลุ่มขาติพันธุ์ของคนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีย่านท่าวัง   

(3) อาคารส าคัญทางประวัติศาสตร์  
อาคารส าคัญทางการปกครองของย่านท่าวัง เป็นอาคารทางประวัติศาสตร์ได้แก่ กุฏิ

ทรงไทย หรือ กุฏิร้อยปี ตั้งอยู่ในวัดวังตะวันตก และตึกรัตนธัช วัดท่าโพธิ์วรวิหารที่ได้มีการบูรณะใหม่ 
ซึ่งอาคารเหล่านี้เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา เพ่ือให้คงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมให้อยู่ไปและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของย่านท่าวัง 

 

   
อาคารส าคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ อาคารส าคัญทางศาสนา อาคารส าคัญทางประวตัิศาสตร ์

ภาพที่ 19 ตัวอย่างอาคารส าคัญในพ้ืนที่ย่านท่าวัง 
ที่มา :  โดยผู้วิจัย, 2563. 
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ภาพที่ 20 อาคารส าคัญในย่านท่าวัง 
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563. 
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8) รูปแบบสถาปัตยกรรม  
(1) ลักษณะทั่วไปของอาคาร 

ในอดีตบ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบเรือนไม้หรือตึกแถวชั้นเดียว  โดยที่
การออกแบบบ้านเรือนนั้นได้มีการออกแบบให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่ เช่น บานประตู เป็น
ประตูบานเฟ้ียม ด้านบนเป็นช่องลม เพ่ือระบายอากาศ ฯลฯ และน ามาจากเมืองจีน (อุดม หนูทอง
และมโน พิสุทธิรัตนานนท์ สถาปัตยกรรมแบบจีน-ปอร์ตุเกสในเขตเมืองนครศรีธรรมราช ในวารสาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หน้า 90) และนับตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์นั้น การค้าขายเจริญมากขึ้นท าให้
เกิดการขยายตัวของชุมชน และมีการตัดถนน ขุดคลอง สะพาน เพ่ือเชื่อมต่อการเดินทางและพ้ืนที่
ภายในภายนอก ซึ่งในช่วงนี้ได้เกิดกลุ่มอาคารในลักษณะตึกแถว ในรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของ
อาคารแบบชิโนโปรตุกีส (สุธรรม ชยันต์เกียรติ, 2559) ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกและ
ตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนจนเป็นเอกลักษณ์ของเมือง ภายหลั งช่างชาวจีนได้น ามา
รูปแบบอาคารแบบชิโนโปรตุกีสไปก่อสร้าง แต่ลักษณะของสถาปัตยกรรมได้ผิดเพ้ียนไปจากเดิม โดย
ช่างชาวจีนได้ตกแต่งลวดลายสัญลักษณ์รวมถึงลักษณะรูปแบบบางส่วนของตัวอาคารตามคติความเชื่อ
ของจีน เกิดการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมโปรตุเกสและจีน เห็นได้จากอาคารสองชั้นพาณิช
ยกรรมกึ่งที่อยู่อาศัยจะมีด้านหน้าอาคารที่ชั้นล่างมีช่องโค้งต่อเนื่องกันเป็นระยะๆ เพ่ือประโยชน์ใน
การเดินเท้า  ทั้งนี้จากการส ารวจอาคารของย่านในปัจจุบันจะพบว่า สามารถแบ่งอาคารในย่านได้ 2 
กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มอาคารแบบที่ 1 คือ กลุ่มอาคารที่มีลักษณะเป็นอาคารเก่าที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ได้แก่ ตึกแถว 2 ชั้นริมถนนราชด าเนิน ถนนท่าโพธิ์ ถนนศรีปราชญ์  ถนนวัดคิด และ
ถนนชมพูพล เป็นต้น และกลุ่มอาคารแบบที่ 2 คือ กลุ่มอาคารที่มีลักษณะค่อนข้างใหม่กระจายตัวอยู่
ทั่วไปในย่าน ได้แก่ โรงแรมไทยโฮเต็ล โรงแรมทักษิณ อาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยกลุ่มอาคาร
ทั้งสองประเภทนี้มีลักษณะอาคารที่ท าจากวัสดุ 3 ประเภท ได้แก่ ไม้ ครึ่งไม้ครึ่งปูน และคอนกรีต
เสริมเหล็ก   

(2) ลักษณะของตึกแถว  
ปัจจุบันพบว่า อาคารส่วนใหญ่ที่อยู่สองฝั่งถนนราชด าเนินเป็นอาคาร 2 ชั้น 2-

3 คูหา วางหันหน้าออกสู่ถนนราชด าเนิน ส่วนหน้าของอาคารบางส่วนมีทางเดินเท้ายาวตลอดแนว 
กว้างประมาณ 1.50 เมตร เป็นลักษณะซุ้มโค้งสูงจากพ้ืนประมาณ 3.00 เมตร หากอาคารที่ไม่มี
ทางเดินเท้าจะมีกันสาดยื่นออกจากตัวอาคาร มีความกว้างประมาณ 1.50-1.70 เมตร ยาวตลอดแนว 
(ธนรัชต์ ถาวโรจน์, 2547) ในด้านสภาพอาคารมีทั้งดีและทรุดโทรม ส่วนใหญ่ลักษณะอาคาร
บ้านเรือนได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบอาคารที่มีลักษณะเป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งปูน และ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีการใช้ประโยชน์อาคารในรูปแบบพาณิชยกรรมกึ่งที่อยู่อาศัยมากที่สุด 
ขณะเดียวกันนั้นก็ได้มีการปรับปรุงอาคารไม้บางส่วนให้มีความทันสมัยแต่ยังคงรูปแบบชิโนโปรตุกี
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สภายในย่านยังคงปรากฏให้เห็น ได้แก่ บวรพาณิชย์ ร้านนครดีซี ธนาคารชาติ ร้านเบ้งหิน และร้าน
ท่าวังพาณิช เป็นต้น  

 

  
ร้านนครดีซี ธนาคารชาติ 

  
ร้านเบ้งหิน ท่าวังพาณิช 

ภาพที่ 21 ตัวอย่างลักษณะอาคารบนถนนราชด าเนิน 
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563. 

 
ส าหรับพ้ืนที่ใช้สอย พบว่า ตัวเรือนหลักด้านหน้าพ้ืนที่ชั้นล่างเป็นโถงเปิดกว้าง 

และมีความลึก 2 ช่วงเสา โดยไม่มีผนังกั้น ทางด้านหลังของโถงจะเป็นบันไดขึ้นสู่ชั้นบนของอาคาร 
ผนังด้านหลังจะเจาะช่องเปิดเป็นตามช่วงเสา หากเป็น 3 คูหา(เช่น ร้านท่าวังพานิช) ก็จะเจาะช่อง
กลางเป็นบานเฟ้ียมไม้ที่ขนาบข้างด้วยหน้าต่างข้างละ 1 บาน เพ่ือเปิดออกสู่พ้ืนที่เปิดโล่งส่วนกลางที่
เป็นที่ตั้งของบ่อน้ า ถัดจากบ่อน้ าเป็นพื้นที่ของเรือนเล็กทางด้านหลังที่สร้างเป็นครัว ซึ่งมีการเจาะผนัง
ของอาคารเป็น 3 ช่วงเสาในลักษณะเช่นเดียวกับเรือนใหญ่ (ธนรัชต์ ถาวโรจน์, 2547) 

สรุปได้ว่า อาคารส่วนใหญ่ในบริเวณย่านท่าวังบนถนนราชด าเนิน สร้างในยุค
หลังจึงไม่ปรากฏลักษณะสถาปัตยกรรมตามแบบจีน ซึ่งสามารถสรุปลักษณะอาคารได้ดังนี้  
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 การวางผังอาคารวางอาคารหันหน้าออกสู่ถนนราชด าเนิน 
 การแบ่งช่วงเสาส่วนมากพบแบบ 1 คูหา 3 ช่วงเสา  
 แผนผังของอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วนชัดเจน คือ อาคารส่วนหน้าเป็น

ค้าขายและพักอาศัย และส่วนด้านหลังเป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง  
 ส่วนหน้าทางเดินเป็นทางเดินเท้ายาวตลอดแนว  
 บางอาคารไม่มีทางเท้าจะเป็นกันสาด คลุมทางเดิน 
 ลักษณะช่องเปิดชั้นล่างเป็นบานเฟี้ยม ส่วนชั้นบนเป็นหน้าต่างบานคู่  
 หลังคาเป็นแบบทรงจั่วธรรมดา ตกแต่งด้วยปูนปั้นลายเรขาคณิต  
 รูปแบบอาคารเป็นแบบจีนผสมตะวันตกและอาคารแบบลูกผสมจีนผสมพ้ืนถิ่น 
 

 
ภาพที่ 22 ตัวอย่างอาคารสองชั้นแบบจีนผสมพื้นถ่ิน 
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563 
  

   
ภาพที่ 23 อาคารแบบจีนผสมตะวันตก 
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563 
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4.1.4 ด้านคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์  

โครงข่ายสัญจรที่ส าคัญของย่านท่าวังในปัจจุบัน คือ โครงข่ายการสัญจรทางบก แต่ในอดีต
การสัญจรส่วนใหญ่จะเป็นการสัญจรทางน้ าเป็นหลัก เนื่องจากยังไม่มีการตัดถนนภายในพ้ืนที่ และท่า
วังเป็นย่านการค้าที่อยู่ใกล้ริมคลองท่าวัง ท าให้มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างคลองอ่ืน ๆ ไปทั่วทั้งจังหวัด  

ปัจจุบันโครงข่ายการคมนาคมทางน้ าไม่ได้ใช้เป็นทางสัญจร เป็นเพียงคลองที่น้ าไหลผ่าน 
เนื่องมาจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางบก ที่มีความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางของ
ประชาชนในพื้นท่ีที่สามารถเชื่อมต่อพ้ืนที่ในเมืองและนอกเมืองได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้บริเวณย่านท่าวัง
มีรายละเอียดของการเข้าถึงและการสัญจร ดังนี้ 

1) การเข้าถึง 
ปัจจุบันสามารถแบ่งการเข้าถึงพ้ืนที่ท่าวัง ส่วนใหญ่เป็นทางบก ทางราง และทางอากาศ 

ทั้งนี้ทางบกเป็นเส้นทางหลักที่ใช้ในการเข้าถึงพ้ืนที่ โดยอาศัยการเข้าถึงพ้ืนที่เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
ประเภทของถนนในการสัญจรได้ดังนี้  

(1) ทางบก : สัญจรด้วยเส้นทางถนน ทางเท้า มีรายละเอียด ดังนี้  
(1.1) ถนนสายหลัก เป็นโครงข่ายคมนาคมในย่านท่าวัง โดยถนนสายหลักที่คนใน

พ้ืนที่ใช้ในการเดินทางเข้าออกภายในย่านท่าวังเป็นสายส าคัญเชื่อมต่อระหว่างถนนสายประธานและ
ถนนสายรอง คือ ถนนราชด าเนิน เป็นถนนสายหลักในย่านตัวเมืองนครศรีธรรมราช สร้างขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 5 (น้อมร าลึก, 2526) เป็นถนนขนาด 4 ช่องทางเดินรถในแนวเหนือใต้ และบางช่วงของถนน
มีขนาด 6 ช่องทางเดินรถ (ช่วงตลาดเย็น-หน้าค่ายวชิราวุธ) สามารถเดินรถได้สองทาง มีความยาว
ประมาณ 15 กิโลเมตร โดยที่ถนนราชด าเนิน เริ่มตั้งแต่ทางเข้า ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 ไป
จนถึงสี่แยกหัวถนน โดยถนนราชด าเนินเป็นถนนสายส าคัญ เป็นถนนแห่งอารยธรรม ประวัติศาสตร์ 
แหล่งธุรกิจ แหล่งการค้า ถนนเส้นนี้ผ่านย่านการค้าท่าวัง ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัด วัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร และเชื่อมต่อไปยังถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4012 และทางหลวงชนบท  
4054  

(1.2) ถนนสายรอง เป็นถนนที่คนในย่านท่าวังใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางไปยัง
ภายในพ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสายหลักและสายย่อย เป็นถนนขนาด 2 ช่องทางเดินรถ ซึ่งเดินรถได้
สองช่องทางในแนวตะวันออกตะวันตก ได้แก่ 1) ถนนเนรมิต 2) ถนนเทวราช 3) ถนนกาชาด 4) ถนน
ชมภูพล 5) ถนนท่าโพธิ์ 6) ถนนพัฒนาการคูขวาง และ7) ถนนบูรณาราม เป็นต้น และในแนวเหนือใต้ 
ได้แก่ 1) ถนนศรีปราชญ์ 2) ถนนยมราช  3) ถนนศรีทวี และ 4) ถนนตากสิน เป็นต้น  ส่วนถนนที่เดิน
รถได้ทางเดียว ได้แก่ 1) ถนนจ าเริญวิถี เดินรถในแนวเหนือลงใต้ 2) ถนนวัดคิด เดินรถในแนว
ตะวันออกไปตะวันตก เป็นต้น  
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(1.3) ถนนสายย่อย เป็นตรอกซอกซอยต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ เป็นถนนที่มีขนาด
แคบ ได้แก่ 1) ซอยไทยโฮเต็ล 2) ซอยสมิท 3) ซอยบูรณาวาท 4) ซอยถนนท่าวัง และ5) ซอยตากสิน 
เป็นต้น สามารถเดินรถสวนทางกันได้  

(1.4) การเดินเท้า ประชาชนในพ้ืนที่ใช้ทางเดินเท้าที่มีอยู่บนถนนสายหลักและ
สายรองในการเดินเท้า ซึ่งเชื่อมต่อตลอดแนวอาคาร และตามตรอกซอยต่าง ๆ ในพ้ืนที่ รวมถึง
เชื่อมต่อถนนสายย่อยและพ้ืนที่ภายนอก ท าให้เกิดความสะดวกในการเดินทางและเข้าถึงได้โดยง่าย 

(1.5) สะพาน มีสะพานราเมศวร์ข้ามคลองท่าวัง เชื่อมต่อถนนราชด าเนินซึ่งเป็น
ถนนสายหลัก และเชื่อมต่อกับถนนสายย่อยและสายรองอ่ืน ๆ ท าให้เกิดความสะดวกสบายในการ
เข้าถึงพ้ืนที่  

(2) ทางอากาศ  
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช หรือ สนามบินนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 598 

หมู่ที่ 10 ต าบลปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวย่านท่าวัง 
เมืองนครศรีธรรมราชไปทางทิศเหนือ ประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบิน
พลเรือน กระทรวงคมนาคม และในปัจจุบัน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มี 3 สายการบินที่
ให้บริการอยู่ โดยใช้ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นฐานการบินหลักมายังนครศรีธรรมราช ได้แก่ สาย
การบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินไทยไลออนแอร์ แต่ละสายการบินมีจ านวน 
3 เที่ยวบินต่อวัน  (ที่มา : ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กรมท่าอากาศยาน, 2562) 

 

 
ภาพที่ 24 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 
ที่มา : ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช, 2563. 

 
 
 
 



 93 
 

 

(3) ทางราง 
สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่  ถนนยมราช ต าบลท่าวัง อ าเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราชประมาณ 1.5 
กิโลเมตร เป็นสถานีปลายทางที่แยกมาจากสถานีชุมทางเขาชุมทอง เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทาง
รถไฟสายใต้ ทั้งนี้เส้นทางรถไฟสายใต้เริ่มต้นจากสถานีรถไฟธนบุรี กรุงเทพมหานคร และไปสุด
ปลายทางท่ีสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสและไปบรรจบกับทางรถไฟของประเทศมาเลเซีย 
ที่สถานีรถไฟรันตาปันจาง  

การเดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบริการเดินรถทุก
วัน โดยผู้โยสารจะต้องไปลงที่สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช แล้วต่อรถประจ าทางหรือรถแท็กซี่เข้าสู่
จังหวัดนครศรีธรรมราช จากสถานีรถไฟกรุงเทพมหานคร มีขบวนรถไฟขนส่งผู้โดยสาร วันละ 2 
ขบวนโดยมีขบวนรถขนส่งสินค้าพ่วงหลังขบวนขนส่งผู้โดยสาร 

 

 
ภาพที่ 25 สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช 
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563 

 
กล่าวได้ว่า การเข้าถึงพ้ืนที่ศึกษาย่านท่าวัง ประกอบด้วยรูปแบบการเดินทางที่

หลากหลาย โดยส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบการเดินทางบก สัญจรด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่ง
สามารถเข้าถึงได้จากถนนสายหลักท่ีมีขนาดทางกว้าง 4 ช่องจราจร ถนนสายรองที่มีขนาดทางกว้าง 2 
ช่องจราจร และถนนสายย่อยมีขนาดทางกว้าง 1 ช่องจราจร ทั้งนี้คนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้การ
เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ในการเดินทางภายในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ เนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว 
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2) ระบบขนส่งสาธารณะ 
การเข้าถึงย่านท่าวัง สามารถเข้าถึงพ้ืนที่โดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งแบ่งได้ 2 

รูปแบบ คือ รถโดยสารในพ้ืนที่ และระบบขนส่งสาธารณะอ่ืน ๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) รถโดยสารสาธารณะในพื้นที่ กล่าวคือ (1) รถสองแถว ที่ให้บริการในพ้ืนที่ ได้แก่ 

รถสองแถวเส้นทางหัวถนน-สนามกีฬา เริ่มต้นที่สี่แยกหัวถนน สิ้นสุดที่หน้าสนามกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. อัตราค่าโดยสารคิดตามช่วงวัย คือ วัยนักเรียน  
8 บาท วัยผู้ใหญ่ 10 บาท รถสองแถวเส้นทางห้างโรบินสัน-ท่าวัง เริ่มต้นที่ท่าวังและสิ้นสุดที่ห้างโรบิน
สันโอเชี่ยน ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. คิดอัตราค่าโดยสาร 10 บาทตลอดสาย และรถสองแถว
เส้นทาง บขส.-สถานีรถไฟ-ห้างโรบินสันโอเชี่ยน-ห้างโลตัส-สี่แยกหัวถนน ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 
น. คิดอัตราค่าโดยสาร 10 บาทตลอดสาย (2) รถจักรยานยนต์รับจ้าง อัตราค่าโดยสารคิดตาม
ระยะทาง มีจุดให้ บริการหลายจุดในพื้นที่ เช่น คิวหน้าร้านทองบวร หน้าธนาคารกรุงเทพ ฯลฯ 

(2) ระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ที่ใช้เดินทางภายในพ้ืนที่และไปยังภายนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
(1) รถแท็กซ่ี อัตราค่าโดยสารในการเดินทางเริ่มต้นที่ 35 บาทและเพ่ิมขึ้นตามระยะทางที่เดินทาง (2) 
รถไฟ โดยมีเส้นทางให้บริการมี คือ เส้นทางกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช วันละ 2 ขบวน  เส้นทาง
นครศรีธรรมราช - สุไหงโก-ลก วันละ 1 ขบวน  และเส้นทางยะลา - นครศรีธรรมราช วันละ 1 ขบวน 
ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลาประมาณ 06.00 น.เป็นต้นไป และสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่
อ่ืน ๆ โดยมีจุดบริการตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟ ได้แก่ รถสองแถว และรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น  
(3) รถตู้โดยสาร ตั้งอยู่บริเวณลานโพธิ์ ถนนวัดคิด เป็นจุดบริการที่รวมการให้บริการหลายเส้นทางทั้ง
เส้นทางภายในจังหวัด เช่น นครศรีธรรมราช-ท่าศาลา สิชล ขนอม ทุ่งสง ชะอวด เชียรใหญ่ ฯลฯ และ
ระหว่างจังหวัด เช่น นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต ชุมพร สงขลา ตรัง ฯลฯ โดยอัตรา
ค่าโดยสารคิดอัตราตายตัว เริ่มต้นที่ 120 บาท และ(4) รถเมล์ บริเวณถนนกาชาดข้างวัดวังตะวันตก
รองรับความต้องการเดินทางภายในพ้ืนที่และอ าเภอต่างๆ ท าให้บริเวณย่านท่าวังเป็นศูนย์รวมของ
การเดินทางหลากหลายรูปแบบ 

ทั้งนี้การเดินทางเพ่ือเข้าถึงท่าวังด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เป็นรูปแบบการเดินทางที่
สะดวก รวดเร็ว และมีรูปแบบที่หลากหลาย เนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาตั้งอยู่บริเวณใจกลางตัวเมือง
นครศรีธรรมราช และเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายที่ส าคัญของเมือง ซึ่งมีการให้บริการตลอดวัน ท าให้มีระบบ
ขนส่งสาธารณะสามารถรองรับการสัญจรและการเข้าถึงพ้ืนที่ของประชาชนได้อย่างเพียงพอ 
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ภาพที่ 26 โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และการสัญจรในย่านท่าวัง  
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563. 
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4.1.5 ด้านประชากร  

การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เพ่ือศึกษาประชากรของย่านท่าวัง พิจารณาโดยอาศัยแนวขอบเขต
ถนน และความต่อเนื่องของอาคารเป็นตัวก าหนดขอบเขตประชากร ประกอบกับการสัมภาษณ์บุคคล
ในพ้ืนที่ ท าให้ทราบว่าประชากรพ้ืนที่ท่าวังไม่ได้แบ่งตามขอบเขตการปกครอง จึงจ าเป็นต้องค านวณ
จ านวนประชากรที่เป็นอยู่ โดยอาศัยการอ้างอิงจากจ านวนประชากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ที่พ้ืนที่ศึกษาตั้งอยู่ ใน พ.ศ.2561 มีจ านวนประชากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ านวน 
107,581 คน คิดเป็นร้อยละ 40.15 ของจ านวนประชากรในอ าเภอทั้งหมด มีความหนาแน่นของ
ประชากรประมาณ 7 คน/ไร่  

นอกจากนี้ ประชากรในพ้ืนที่ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ ส่งผลให้ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมทางด้านประชากร ทั้งในส่วนการพัฒนาและเสริมทักษะของผู้สูงอายุ ตลอดจนการก าหนด
มาตรการและโครงการที่จะเป็นสวัสดิการให้ประชากรสูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป 
หรือเรื่องสุขภาพอนามัย เพ่ือเป็นการรองรับการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุในอนาคต 
 
ตารางที่  13 ประชากรในอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

เขตการปกครอง พ้ืนที่ (ตร.กม.) 
จ านวนประชากร ความหนาแน่น

(คน/ไร่) จ านวน(คน) ร้อยละ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 6,083,387.50 1,524,204 100.00 0.25 

ในเขตเทศบาล 1,218,731.25 506,776 33.25 0.42 

นอกเขตเทศบาล 4,864,656.25 1,017,428 66.75 0.21 

อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 373,331.25 267,974 17.58 0.72 

ในเขตเทศบาล 119,062.50 172,578 64.40 1.45 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 14,100.00 107,581 40.15 7.63 

เทศบาลเมืองปากพูน 43,337.50 32,880 12.27 0.76 

เทศบาลต าบลท่าง้ิว 42,250.00 10,396 3.88 0.25 

เทศบาลต าบลท่าแพ 600.00 4,341 1.62 7.24 

เทศบาลต าบลบางจาก 1,500.00 1,820 0.68 1.21 

เทศบาลต าบลปากนคร 1,187.50 6,155 2.30 5.18 

เทศบาลต าบลโพธิ์เสด็จ 16,087.50 9,405 3.51 0.58 

นอกเขตเทศบาล 254,268.75 95,396 35.60 0.38 

อบต.ท่าไร่ 30,518.75 6,380 2.38 0.21 

อบต.ปากนคร 34,893.75 8,976 3.35 0.26 

อบต.นาทราย 22,137.50 6,252 2.33 0.28 

อบต.ก าแพงเซา 24,018.75 9,425 3.52 0.39 

อบต.ไชยมนตรี 15,025.00 6,395 2.39 0.43 
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เขตการปกครอง พ้ืนที่ (ตร.กม.) 
จ านวนประชากร ความหนาแน่น

(คน/ไร่) จ านวน(คน) ร้อยละ 
อบต.มะม่วงสองต้น 11,943.75 4,822 1.80 0.40 

อบต.นาเคียน 17,656.25 11,969 4.47 0.68 

อบต.บางจาก 27,506.25 9,025 3.37 0.33 

อบต.ท่าซัก 28,175.00 10,334 3.86 0.37 

อบต.ท่าเรือ 42,393.75 21,818 8.14 0.51 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561. 
 

ประชากรส่วนใหญ่ของย่านท่าวังเป็นคนไทยเชื้อสายจีน การตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในบริเวณ
ตลอดริมคลองท่าวังเรื่อยมาจนถึงริมคลองท่าซัก และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการอพยพย้ายถิ่นและ
การค้าจากอินเดีย รวมทั้งเป็นชาวไทยมุสลิมจากคาบสมุทรมลายูที่อาศัยอยู่ในบริเวณสี่แยกท่าวัง ซึ่ง
ในปัจจุบันนี้สัดส่วนของประชากรส่วนใหญ่นั้นเป็นเป็นคนดั้งเดิมหรือคนไทยเชื้อสายจีนมากกว่าคน
ไทยที่เป็นคนพ้ืนถิ่น ทั้งนี้ลักษณะการอยู่อาศัยเป็นแบบครอบครัวขยาย มีครัวเรือนเฉลี่ย 4-6 คน มีทั้ง
พ่อแม่ พ่ีน้อง และปู่ย่าตายาย ขณะเดียวกันหากเปรียบเทียบสัดส่วนประชากรของย่านท่าวังกับต าบล
ท่าวัง จะพบว่า ประชากรในย่านท่าวังมีความหนาแน่นน้อยกว่าประชากรทั้งต าบลท่าวัง เนื่องจากเป็น
เพียงย่านการค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ต าบลท่าวัง  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ส าหรับลักษณะ
ทางเชื้อชาติของคนในย่านท่าวังประกอบด้วย ไทย จีน และมุสลิม โดยประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อชาติ
จีนหรือคนจีน คิดเป็นร้อยละ 80 อาศัยอยู่บริเวณสี่แยกท่าวัง ถนนเนรมิตร  ซึ่งเป็นคนเก่าคนแก่
รวมถึงลูกหลานชาวจีนที่อยู่อาศัยและท าการค้าขาย  รองลงมา คือ คนไทยแท้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่มา
นาน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีอายุ 50 ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 15 อาศัยอยู่บริเวณถนนราชด าเนิน  
ส่วนใหญ่เป็นคนจากต่างอ าเภอเข้ามาท าการค้าขาย และสุดท้าย คือ ชาวมุสลิม คิดเป็นร้อยละ 5 
ส่วนใหญ่เป็นอพยพมาจากทางใต้ของประเทศไทย เช่น อินเดีย ฯลฯ เพ่ือเข้ามาท าการค้าขายและอยู่
อาศัยในพ้ืนที่ 
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4.1.6 ด้านเศรษฐกิจ  

1) ภาพรวมทางเศรษฐกิจ 
ภาพรวมทางเศรษฐกิจของอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราชบทบาทและฐานเศรษฐกิจที่

ส าคัญคือ ภาคอุตสาหกรรม รองลงมาคือ สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ และสาขาการ
ขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
ตามล าดับ 

แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะย่านท่าวัง พบว่า ในปัจจุบันย่านท่าวังมีลักษณะทางเศรษฐกิจ
สาขาการผลิตขั้นตติยภูมิ คือ การขายส่ง การขายปลีก โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง สถานที่เก็บ
สินค้าและการคมนาคม การเงิน อสังหาริมทรัพย์ การให้ เช่าและบริการทางธุรกิจ เป็นต้น โดยเปิด
ให้บริการกว่า 492 ร้านให้แก่ประชาชนที่อยู่ในย่านท่าวังและบริเวณโดยรอบ โดยส่วนใหญ่จะเป็น
การค้าขายและการบริการที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน ซึ่งในพ้ืนที่และพ้ืนที่
ใกล้เคียงจะเป็นที่ตั้งของร้านสะดวกซ้ือ (หรือโชว์ห่วย) ร้านทอง ร้านยา ร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือต่าง 
ๆ ร้านอาหาร  ร้านเสริมสวย ร้านถ่ายรูป ฯลฯ รวมถึง“ตลาดหลังวิกดาว” ที่เป็นตลาดค้าปลีกใหญ่
ขายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ทั้งในช่วงเวลาเช้าและเย็น นอกจากนี้พบการค้าขายในรูปแบบ
แผงลอยและรถเข็นบริเวณตลาดหลังวิกดาว เป็นการน าสินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ หรือขนมต่าง ๆ เข้า
มาขายในแหล่งชุมชน ซึ่งแผงลอยตั้งโต๊ะหรือพ้ืนดินมีการขายทั่วไปตามถนน ตรอกซอยต่าง ๆ ซึ่ง
รูปแบบแผงลอยและรถเข็นในช่วงเช้าถึงเย็น พบเห็นบนทางเดินเท้าตลอดแนวอาคารตึกแถว  

ทั้งนี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีความคึกคักมากเป็นพิเศษ สามารถพบเห็นนักท่องเที่ยว
หรือคนต่างถิ่นเข้ามาในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวขาจรที่เข้ามาเป็นกลุ่ม เพ่ือมารับประทาน
อาหารและจับจ่ายซื้อของตามร้านค้า เนื่องจากในพ้ืนที่มีร้านค้าให้บริการจ านวนมาก  

ลักษณะร้านค้าของย่านท่าวังเป็นตึกแถว ตั้งอยู่บริเวณติดริมถนน ได้แก่ ถนนราชด าเนิน 
ถนนเนรมิตร ถนนจ าเริญวิถี เป็นต้น ซึ่งสะดวกในการเดินทางเพ่ือเข้ามาใช้บริการจับจ่ายซื้อของ จึง
ท าให้ย่านท่าวังนั้นมีความคึกคักเป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงเวลากลางวัน เนื่องจากสินค้าในย่านท่า
วังเป็นสินค้าที่ราคาไม่แพง และใช้ในชีวิตประจ าวัน แต่ขณะเดียวกันนั้นสถานที่จอดรถที่ไม่เพียงพอ
ต่อการเข้ามาใช้บริการ ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการหาที่จอดรถ คนจึงหันไปใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้าที่มีความสะดวกในด้านนี้มากกว่า ประกอบกับสินค้าที่มีอยู่เป็นสินค้าประเภทการ
อุปโภคบริโภคเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีและพ้ืนที่ใกล้เคียงเลือกท่ีจะไปใช้บริการที่อ่ืน  
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ตารางที่  14 กิจกรรมทางเศรษฐกิจในย่านท่าวัง  

การค้าขาย การบริการ 

ประเภท จ านวน ประเภท จ านวน 
เสื้อผ้า 62 เสรมิสวย ความงาม 35 
อาหาร 38 ธนาคาร 15 

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ ์ 3 คลินิค 15 
สะดวกซื้อ (โชว์ห่วย) 4 อพาร์ทเมนท ์ 4 

ทอง 34 สิ่งพิมพ์ 5 
ยานยนต์ อุปกรณ ์ 22 ก่อสร้าง 6 

ยา 15 โรงแรม 13 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 13 ห้างสรรพสินค้า 3 

เฟอร์นิเจอร ์ 20 เอทีเอ็ม 39 
แว่นตา 12 ท่องเที่ยว 2 

เครื่องเขียน 2 บัญช ี 2 
สินค้าอุปโภคบริโภค 12 ประกันภัย 3 
โชว์รูมรถ 5 อินเตอร์เนต็ เกมส ์ 3 

งานศิลป ์ 2 ซ่อมรถ 2 
สินค้าทางการเกษตร 2 ซักอบรีด 5 

อุปกรณ์เครื่องมือ 5 ถ่ายรูป 12 
เครื่องส าอาง เวชภณัฑ ์ 2 ขนส่ง 3 

เช่าพระ 28 ล้างรถ 2 
อื่นๆ 12 โรงกลึง 2 

    โรงพิมพ์ 2 
    โรงเรียนกวดวิชา 4 
    ศูนย์บริการช าระเงิน จองตั๋ว 7 

    ศูนย์บริการเช่ารถ 1 
    ศูนย์บริการสินเช่ือ 6 
    สถานบันเทิง 6 
    สถานีบริการน้ ามัน 1 

    ส านักงานทนายความ 1 
รวม 293 รวม 199 

ที่มา :  โดยผู้วิจัย, 2563 
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ภาพที่ 27 ตัวอย่างกิจกรรมธุรกิจการค้าและบริการในย่านท่าวัง 
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563. 

 

2) ด้านการท่องเที่ยว  
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีแหล่งท่องเที่ยวรวม 74 แห่ง กระจายตัวอยู่ใน 13 ต าบล 

ได้แก่ ต าบลในเมือง ต าบลปากพูน ต าบลท่างิ้ว ต าบลท่าเรือ ต าบลนาเคียน ต าบลคลัง ต าบลท่าวัง 
ต าบลปากนคร ต าบลมะม่วงสองต้น ต าบลบางจาก ต าบลท่าไร่ ต าบลก าแพงเซา และต าบลท่าซัก
ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้แก่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งก าลังขอขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช หอพระพุทธสิหิงค์ หอพระอิศวร 
หอพระนารายณ์ พระวิหารสูง ก าแพงเมืองเก่า กุฎิทรงไทยวัดวังตะวันตก เป็นต้น โดยพ้ืนที่ย่านท่าวัง 
มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งสิ้น 6 แห่ง (ครอบคลุมต าบลท่าวังและต าบลคลัง)  

 

ตารางที่  15 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวในย่านท่าวัง  

ต าบล 
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว 

รวม 
ประวัติศาสตร ์ วัฒนธรรม มนุษย์สรา้งขึ้น 

ต าบลท่าวัง 1 1 1 3 
ต าบลคลัง - 3 - 3 

ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563. 
 

นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการพัฒนาอีกจ านวนมากในต าบลรอบนอก
เมือง เช่น วัดนางพระยา และกิจกรรมล่องเรือชมป่าชายเลนปากนคร ต าบลปากนคร ศูนย์การเรียนรู้
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากน้ าปากพญา ต าบลท่าซัก หนองช้างตาย (แหล่งดูนกบ้านปากพยิง) 
ต าบลปากพูน แหล่งโบราณคดีบ้านท่าเรือ ศูนย์ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านนครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ 
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ศูนย์ทอผ้ายกเมืองนคร (วัดมะม่วงปลายแขน) ต าบลท่างิ้ว แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาบางปู ต าบล
มะม่วงสองต้น อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 

4.1.7 ด้านสาธารณูปโภค  

1) ไฟฟ้า  
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้บริการกระแสไฟฟ้าภายในย่านท่าวัง คือสถานีไฟฟ้า

นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ต าบลปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
2) ประปา  

หน่วยงานที่รับผิดชอบให้บริการน้ าประปาเพ่ืออุปโภคบริโภค คือ การประปาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช โดยบริการจ่ายน้ าประปาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
รวมถึงแหล่งน้ าดิบที่ใช้ในการผลิตมาจากคลองท่าดีและคลองท่าใหญ่ 

3) โทรศัพท์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้บริการมีหลายภาคส่วน ประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการจากบริษัท

ทีโอท ี
4) ระบบการจัดเก็บขยะ  

เป็นระบบการก าจัดขยะมูลฝอยโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ประมาณ 200 
ไร่ พ้ืนที่โดยรอบสถานที่ก าจัดขยะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รกร้างไม่มีการท าประโยชน์ บางส่วนเป็นพ้ืนที่ท า
การเกษตร ซึ่งให้บริการแก่ชุมชนที่อยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงที่เป็นชุมชนเทศบาล 16 แห่ง และชุมชน อบต. 
29 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง และบริษัทเอกชน 5 แห่ง โดยมีความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอย
ได้ 250 ตันต่อวัน โดยการจัดเก็บนั้นจะจัดเก็บทุกวัน ปัจจุบันใช้พ้ืนที่ในการก าจัดขยะมูลฝอยไปแล้ว
ประมาณ 60 ไร่ (พ้ืนที่บ่อฝังกลบทั้งหมด 160 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 37.5  

5) ระบบระบายน้ าและบ าบัดน้ าเสีย  
ย่านท่าวังมีการระบายน้ าเป็นระบบท่อระบายน้ ารวม ซึ่งจะระบายน้ าฝนและน้ าเสียลงใน

ท่อเดียวกัน โดยที่ระบบจะเชื่อมโยงกับระบบสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ได้แก่ ถนน ท่อระบายน้ า และมีการ
บริหารจัดการโดยเทศบาลซึ่งมีระบบการบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ่งในการบ าบัดน้ าเสีย 
 

4.1.8 ด้านสาธารณูปการ  

1) สาธารณสุข 
การให้บริการด้านสาธารณสุขภายในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เป็นสถานพยาบาลประเภทคลินิกซึ่ง

จ านวนมาก รวมถึงศูนย์บริการสาธารณสุขศรีทวี ที่ให้บริการในเบื้องต้น ส่วนบริเวณใกล้เคียงมี
โรงพยาบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลนครคริสเตียน เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัด
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นครศรีธรรมราช ขนาด 50 เตียง ตั้งอยู่บนถนนศรีปราชญ์ ห่างจากพ้ืนที่ประมาณ 500 เมตร แต่คน
ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งมีระยะทางประมาณ 7 
กิโลเมตร และโรงพยาบาลนครินทร์ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร เนื่องจากความพร้อมทาง
การแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และการบริการที่มีความสะดวกและได้มาตรฐาน   

2) การศึกษา 
การให้บริการด้านการศึกษาภายในพ้ืนที่ มีการเปิดสอนระดับอนุบาล คือ โรงเรียนศรี

อนุบาล และโรงเรียนอนุบาลด ารงศาสน์ และเปิดสอนท้ังระดับอนุบาลและประถมศึกษา คือ โรงเรียน
เทศบาลวัดเสาธงทอง และโรงเรียนวัดศรีทวี สถานศึกษาในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่คนนิยมไปเรียนที่เปิดสอน
ทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" โรงเรียน
เทศบาลวัดมเหยงคณ์  โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีทวี โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ เป็นต้น และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงกัลยาณีศรีธรรม
ราช  เป็นต้น ซึ่งมีรัศมีการให้บริการด้านการศึกษาครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือนและทุกระดับชั้น
การศึกษาภายในพ้ืนที่โครงการ 

3) ศาสนสถาน 
พ้ืนที่ย่านท่าวังมีศาสนสถานตั้งอยู่เป็นจ านวนมากในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งมีประวัติความเป็นมา   

ที่ยาวนานคู่กับย่านท่าวัง มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน
ทั้งภายในชุมชนและบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ ประกอบด้วย วัดในศาสนาพุทธ จ านวน  7 แห่ง 
ได้แก่ วัดบูรณาราม วัดวังตะวันออก วัดวังตะวันตก วัดศรีทวี วัดเสาธงทอง วัดจันทราราม และวัดท่า
โพธิ์ รวมทั้งยังมีศาลเจ้ากวนอู นอกจากนี้มัสยิด จ านวน 1 แห่ง คือ มัสยิดดุสสลาม (สุเหร่าวัดคิด) 
และบริเวณใกล้เคียงมีศาสนสถานทางศาสนาคริสต์ คือ คริสต์เบธเลเฮ็ม ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของพ้ืนที่บน
ถนนราชด าเนิน ซึ่งสถานที่เหล่านี้เป็นศูนย์ทางจิตใจของประชาชนในพื้นท่ี 

4) ตลาด 
ในส่วนของตลาดเพ่ือบริการชุมชนภายในพ้ืนที่ คือ ตลาดหลังวิกดาว จ าหน่ายเครื่องมือ

เครื่องใช้ สินค้า อาหาร และของสดต่าง ๆ เช่น พืชผักผลไม้ ฯลฯ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 
07.00 - 20.00 น.(หรือมีร้านที่ปิดขายในวันอาทิตย์เป็นบางร้าน) ส่วนพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้แก่ ตลาดสด 
คูขวาง ตลาดแม่สมจิต เป็นต้น ซึ่งเป็นตลาดที่คนในพ้ืนที่นิยมใช้บริการในการจับจ่ายซื้อของใน
ชีวิตประจ าวัน 

5) พื้นที่นันทนาการ 
นอกจากบริการสังคมในด้านของการศึกษาและสาธารณสุขแล้ว โครงสร้างพ้ืนฐานใน

ด้านการบริการสังคมยังหมายรวมถึงพ้ืนที่นันทนาการและสวนสาธารณะแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีก
ด้วย โดยแหล่งนันทนาการในพ้ืนที่ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
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(1) พ้ืนที่โล่งริมน้ า บริเวณริมคลองท่าวัง เป็นที่สาธารณะประโยชน์เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนใช้ในการท ากิจกรรมร่วมกัน และใช้เป็นพื้นที่รับน้ าหลากหรือน้ าท่วม 

(2) ลานกีฬา เพ่ือการแข่งขันกีฬา และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนต่างๆ  
6) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ปัจจุบันพื้นที่ท่าวังอยู่ในความดูแลของสถานีต ารวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และการพัฒนาเสริมสร้าง 
รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนหน่วยบรรเทาสาธารณภัย อยู่ภายใต้การดูแล
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียง
พ้ืนที่ศึกษา รวมถึงมีมูลนิธิประชาร่วมใจที่ตั้งอยู่ที่วัดบูรณาราม ซึ่งทั้งสองส่วนนั้นให้บริการบรรเทา 
สาธารณภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดับเพลิง และอุบัติเหตุ โดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีเพียงพอต่อการดูแลประชาชน
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น 
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ภาพที่ 28 การกระจายตัวสาธารณูปการในย่านท่าวัง  
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563. 
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4.1.9 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  

ย่านท่าวังมีความหลากหลายของลักษณะโครงสร้างทางสังคม มีศิลปวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลมา
จากศาสนาเป็นหลัก มีเอกลักษณ์ทางหัตถกรรมท้องถิ่น เช่น เครื่องถมนคร ที่มีชื่อเสียงและรู้จักกัน
อย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงหัตถกรรมจักสานย่านลิเภา ที่มีประวัติยาวนานกว่า 
100 ปี และมีสถานที่ส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม และศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง เช่น ตึกรัตน
ธัช วัดท่าโพธิ์วรวิหาร กุฏิร้อยปี วัดวังตะวันตก เป็นต้น จึงมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  
ประเพณีและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ และสืบ

เนื่องมาจากได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาเป็นหลัก โดยเฉพาะในสมัยของความเจริญรุ่งเรืองของ
พระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ในเมืองนครศรีธรรมราช จึงเป็นบ่อเกิดศิลปวัฒนธรรมอันล้ าค่าที่
บรรพบุรุษได้สร้างสมขึ้นมา ที่มีความอิสระในระบบความคิดและการแสดงออก ซึ่งเป็นประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ส าคัญของคนในพื้นที่ท่ีจะมีการรวมตัวและร่วมกันท ากิจกรรม (ตารางที่ 6) มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

(1) ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ   
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ (สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม , 2559) 

การปฏิบัติประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุหรือแห่ผ้าพระบฏนั้นยังปฏิบัติกันอยู่อย่างเข้มแข็ง ในการแห่ผ้าจะมี
ผู้คนเข้าร่วมขบวนแห่จ านวนมาก และมีหน่วยงาน ราชการ บริษัท ห้างร้านจ านวนมากท าผ้าพระบฏ
เข้าร่วมในขบวนมีความยาวหลายกิโลเมตร เริ่มต้นการแห่ที่หน้าศาลา ประดู่หกซึ่งอยู่ตรงกันข้าม
สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ในการแห่จะมีผ้าพระบฏพระราชทานเป็นประธาน และมีผ้าพระบฏ
ของหน่วยต่างๆ ทั้งที่มีวาดเรื่องราวพระพุทธเจ้าและไม่มี หลากสีทั้งสีขาว สีเหลืองและสีแดง เข้าร่วม
ขบวนแห่ และก่อนถึงวันมาฆบูชาจะมีการกวนข้าวยาคู (ชาวไทยภาคใต้เรียกข้าวยาโค) หรือ ข้าว
มธุปายาสเพื่อเป็นพุทธบูชา ในการกวนข้าวยาคูหรือข้าวมธุปายาสนั้นกวนที่ด้านทิศเหนือขององค์พระ
บรมธาตุฯ ใกล้กับรอยพระพุทธบาท พิธีกวนข้าวยาคู (ยาโค) หรือมธุปายาสจะเริ่มตั้งแต่ตอนบ่ายของ
วันก่อนวันรุ่งขึ้นเป็นวันมาฆบูชา ทั้งนี้เพ่ือร าลึกถึงการกวนข้าวมธุปายาสของนางสุชาดาที่กวนข้าว
มธุปายาสถวายแด่องค์พระสัมมา การกวนข้าวมธุปายาสซึ่งถือว่าเป็นอาหารอายุวัฒนะนั้น นอกจาก
จะกวนกันในวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชแล้ว ยังมีการกวนกันที่วัดต่างๆ และที่สวนสาธารณะศรี
ธรรมาโศกราชด้วย ทั้งนี้เพราะต้องการกระจาย บุญกุศลให้ทั่วถึงกันนั่นเอง 
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(2) ประเพณีสารทเดือนสิบ 

ประเพณีสารทเดือนสิบ (สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2559) 
หรือประเพณีท าบุญเดือนสิบของชาวภาคใต้ที่นับถือศาสนาพุทธเป็นประเพณีที่ได้รับอิทธิพลความเชื่อ
มาจากศาสนาพราหมณ์ โดยมีการผสมผสานกับความเชื่อทางพุทธศาสนา เข้ามาในภายหลัง โดยมี
จุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีด้วยการท าบุญอุทิศส่วนกุศล ไปให้แก่ดวงวิญญาณ
ของบรรพชนและญาติท่ีล่วงลับ โดยจะเริ่มตั้งแต่แรม 1 ค่ า เดือน 10 ซึ่งถือว่าเป็นวันที่พญายมปล่อย
ตัวผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่เรียกว่า “เปรต” ให้ขึ้นมาจากนรก และจะเรียกตัวกลับไปนรกตามเดิมในวัน
แรม 15 ค่ า เดือน 10 ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ ในการช่วยเหลือบรรพบุรุษหรือญาติ
ผู้ที่ล่วงลับ ด้วยการท าบุญและอุทิศส่วนกุศลให้ด้วยความหวังว่าจะบรรเทาทุกข์ให้แก่ญาติเหล่านั้นได้ 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประเพณีสารทเดือนสิบอันเป็นประเพณีประจ าถิ่น ประเพณีประจ าภาคที่แฝงไว้
ด้วยคุณธรรมที่สร้างคุณค่าในการด าเนินชีวิตต่อครอบครัวต่อชุมชนและผู้คนที่มีการแพร่กระจายอย่าง
กว้างขวางครอบคลุมในพ้ืนที่ภาคใต้ จึงสมควรที่ได้บันทึกหลักฐานข้อมูลส าคัญไว้เป็นมรดกให้กับ
ลูกหลาน โดยการจดทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและมนุษยชาติต่อไป 

(3) ประเพณีลากพระหรือชักพระ  
ประเพณีลากพระเป็นประเพณีส าคัญอย่างหนึ่งของชาวไทยภาคใต้ (สถาบัน

วัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2559) ที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานมากแล้ว การที่
เรียกชื่อประเพณีนี้ว่า “ประเพณีลากพระ” เพราะหมายเอาการใช้แรงจากการพายเรือลากพระไปใน
แม่น้ าล าคลองหรือคนจ านวนหนึ่งดึงเชือกลากพระไปบนถนนหรือเส้นทางที่ใช้เป็นทางเดินประจ า 
สมัยก่อนการลากพระนิยมลากกันทางน้ าเป็นส่วนมาก ต่อมามีการลากพระทางบกหรือบนถนนมาก
ขึ้น ในการปฏิบัติประเพณีลากพระอย่างหนึ่งคือ การแทงต้ม หมายถึงการท าต้มด้วยข้าวเหนียวผัด
กะทิ โดยใบจากอ่อนและใบกะพ้อห่อ ต้มเป็นขนมสัญลักษณ์ของประเพณีลากพระ เพราะใช้ต้มถวาย
พระลาก ถวายพระที่วัด และมอบให้ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้มีพระคุณ และบุคคลทั่วไปในวันลากพระจึงมีต้ม
ออกมาให้เห็นจ านวนมากหลากหลายแหล่งหลายที่ที่มีการลากพระ ประเพณีลากพระกล่าวกันว่าสืบ
เนื่องมาจากการที่พระพุทธองค์เสด็จลงมาทางบันไดแก้วจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่ทรงโปรด
พระพุทธมารดา เมื่อพระองค์เสด็จลงมา บรรดาพุทธสาวกและพุทธศาสนิกจ านวนมากก็ไปรับเสด็จมี
การน าอาหารไปถวายพระพุทธเจ้า เนื่องจากมีผู้คนและอาหารจ านวนมากผู้ที่อยู่ด้านหลังเข้าไปไม่ถึง
องค์พระพุทธเจ้า จึงน าเอาใบไม้ห่อและมัดส่งไปตามล าดับ จนถึงองค์พระพุทธเจ้า การถวายภัตหาร
ในวันนี้เรียกว่า “ตักบาตรเทโวโรหนะ” หรือ “ตักบาตรเทโว” คือ ตักบาตรในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จ
ลงมาจากสวรรค์ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 และวันต่อมาวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 เป็นวันออกพรรษา 
ก็จะมีการลากพระ ประหนึ่งว่ารับเสด็จพระพุทธเจ้ากลับสู่ที่ประทับนั่นเอง ก่อนถึงวันลากพระจริง จะ
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มีการ “คุมพระ” (ประโคมดนตรี) หนึ่งวันหนึ่งคืน ดนตรีที่มักใช้กัน ตะโพน ปืด และระฆัง(เหล็กแผ่น) 
บางที่ไม่มีปืด (คล้ายกลองสองหน้าเป็นดนตรีไทยภาคใต้) เมื่อถึงวันลากพระก็จะช่วยกันอัญเชิญพระ
ลากไปลงเรือพระหรือพาหนะที่เตรียมไว้กรณีลากพระบก จากนั้นก็จะพายเรือเพรียวลากพระไปจาก
ท่าน้ าวัดสู่จุดหมายที่นัดรวมเรือพระหรือที่วัดใดวัดหนึ่ง ถ้าลากพระบกก็จะใช้เชือกเส้นใหญ่สองเส้น
คล้องที่พาหนะที่เป็นที่ประทับพระลาก  ใครที่จะท าบุญถวายต้มพระพุทธเจ้า ก็จะแอบเรือเข้าไปเอา
ต้มใส่ที่เรือพระ ถ้าไกลก็โยนไปที่เรือพระก็จะมีคนรับ พระบกก็ เช่นกันก็จะท าเช่นเดียวกัน ค าที่ถวาย
ต้มหรือท าบุญใส่บาตรเรือพระบกใช้ค าว่า “ตักบาตรหน้าล้อ” ก็มีเมื่อเรือพระถึงจุดนัดพบก็จะจอดเรือ
พระไว้ที่นั่นหนึ่งวันหนึ่งคืน เพ่ือร่วมกันท าบุญใส่บาตรส่วนมากก็น าต้มไปถวายพระลาก และน าเหรียญ
หรือธนบัตรใส่ลงในบาตรพระลากหรือบาตรที่ตั้งด้านหัวเรือพระ 

(4) ประเพณีให้ทานไฟ 
ประวัติความเป็นมาของประเพณีให้ทานไฟ กล่าวถึงในขุนทกนิกายชาดก เรื่อง 

ความตระหนี่ถี่เหนียวของโกลิยะเศรษฐี พระพุทธเจ้าจึงโปรดเทศนาสั่งสอน จึงเกิดความปีติอ่ิมเอิบใน
การบริจาคทาน เห็นแจ้งบรรลุธรรมชั้นโสดาบัน และเมื่อกล่าวถึง จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ติด
ชายฝั่งทะเล ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น ในหน้าหนาวก็ไม่หนาวจัด เพียงแต่คนรู้สึกว่าอากาศ
เย็นลงกว่าปกติ เนื่องจากไม่เคยชินกับอากาศที่หนาวเย็นลง ตอนย่ ารุ่งเช้ามืดจึงลุกขึ้นมาก่อไฟผิงเพ่ือ
สร้างความอบอุ่น ประกอบกับชาวนครศรีธรรมราชยึดมั่นในพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนจึงพากัน
ก่อกองไฟในวัดใกล้บ้าน แล้วนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาผิงไฟรับความอบอุ่นด้วย 

ช่วงเวลาการจัดงานไม่มีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนตายตัว แล้วแต่ความสะดวก
ในการนัดหมาย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเดือนยี่ ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด โดยชาวบ้านจะ
เตรียมไม้ฟืน ถ่าน หรือเตาไฟ ส าหรับก่อให้เกิดความร้อนและความอบอุ่นแก่พระสงฆ์ เพ่ือให้เกิด
ความอบอุ่นท้ังพระสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง จากนั้นชาวบ้านจะท าขนมถวายพระ ขนมที่เตรียม
ไปปรุงที่วัดในการให้ทานไฟเป็นขนมอะไรก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะนิยมขนมที่สามารถปรุงเสร็จในเวลา
อันรวดเร็ว เช่น ขนมเบื้อง ขนมครก ขนมครก ข้าวเหนียว ข้าวเกรียบปากหม้อ ขนมโค ขนมพิมพ์ 
ขนมจาก ขนมจู่จุน ข้าวเหนียวกวนทอด ในปัจจุบันมีขนมและอาหารเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย เช่น น้ าชา 
กาแฟ หมี่ผัด ข้าวต้ม ข้าวเหนียวหลาม ขนมปังปิ้ง ชาวบ้านจะปรุงขนมตามที่เตรียมเครื่องปรุงมา 
แล้วน าขนมที่ปรุงขึ้นมาร้อนๆ ไปถวายพระสงฆ์ ขณะที่ท าขนมกันไป พระสงฆ์ก็ฉันไปพร้อมๆ กัน จะ
หยุดปรุงขนมก็ต่อเมื่อเครื่องปรุงที่เตรียมมาหมด เมื่อพระสงฆ์ฉันอ่ิมแล้ว ชาวบ้านจึงร่วมกัน
รับประทานกันอย่างสนุกสนาน หลังจากพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว ก็สวดให้ศีลให้พรแก่ผู้ที่มาท าบุญเป็น
อันเสร็จพิธี (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช, 2557) 
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ตารางที่  16 ประเพณีวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่ย่านท่าวัง 
ประเพณีวัฒนธรรม ช่วงเวลา ความส าคัญ 

ประเพณีแห่ผา้ขึ้นธาตุ   วันข้ึน 15 ค่ า เดือน3  
(วันมาฆบูชา) และวันข้ึน 15 ค่ า 
เดือน 6 (วันวิสาขบูชา) 

แสดงให้เห็นลักษณะสังคมของนครศรีธรรมราช 
ที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาการท าบุญเพื่อเป็น
พุทธบูชา   

ประเพณีสารทเดือนสิบ   วันแรม 13-15 ค่ า  เดือน10 แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ 

ประเพณีลากพระ วันแรม 1 ค่ า เดือน11 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหวา่งประเพณีกบั
วิถีชีวิตของคนในสังคมเกษตรกรรม 

ประเพณีให้ทานไฟ ช่วงเดือนยี่ แสดงให้เห็นถึงการสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563. 
 

2) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้  
(1) กุฏิทรงไทย 

กุฏิทรงไทย หรือ กุฏิร้อยปี ตั้งอยู่ในวัดวังตะวันตก ริมถนนราชด าเนิน ตามประวัติ
กล่าวว่า เมื่อครั้งเจ้าจอมมารดาปรางประทับอยู่ที่วังตะวันออก โปรดให้ปรับปรุงป่าขี้แรดตรงข้ามกับ
วัง เป็นกุฏิไม้ทรงไทยเรือนเครื่องสับ 3 หลัง มีหลังคาจั่วแต่ละหลังคาคลุมเชื่อมต่อกัน ตัวเรือนฝาปะ
กัน ตามประตู หน้าต่างและช่องลม ประดับด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนคร ใช้เวลาในการ
ก่อสร้างนานถึง 13 ปี เรือนหลังกลางเป็นห้องโถงโล่งและเรือนอีก 2 หลัง เป็นปีกยกพ้ืนสูงทั้ง 2 ข้าง 
มีฐานที่มีหลังคาคลุมต่อเชื่อมกัน หลังคามุงกระเบื้องไม่เคลือบ ด้านทิศตะวันตกเป็นเรือนครัวซึ่งได้
ย้ายมาประชิดกุฏิภายหลัง 

 

 
ภาพที่ 29 กุฏิทรงไทย วัดวังตะวันตก 
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563. 
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(2) ตึกรัตนธัช วัดท่าโพธิ์วรวิหาร 
ตึกรัตนธัชมุนี เป็นอาคารโบราณสถาน ตั้งอยู่ที่วัดท่าโพธิ์วรวิหาร  อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกุฏิเก่าของพระรัตนธัชมุนี (ม่วง รัตนธชฺเถร) อดีตเจ้าอาวาสในช่วง พ.ศ. 
2427 – 2477 วัดท่าโพธิ์เป็นวัดเก่าแก่ท่ีสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2027 ในรัชสมัยพระบรม
ไตรโลกนาถ แต่บริเวณที่ตั้งวัดแต่เดิมไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ปัจจุบัน แต่เป็นบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดท่า
โพธิ์ ซึ่งอยู่ถัดออกไปทางด้านตะวันออก และในสมัยสมเด็จพระนเรศวร ได้มีพระบรมราชโองการ
แต่งตัง้ให้พระรามราชท้ายน้ ามาปกครองเมืองนครศรีธรรมราช ในช่วงเวลาดังกล่าวเมื่อ พ.ศ. 2181 ก็
เกิดศึกโจรสลัดที่อยู่บริเวณเกาะสิงคโปร์ยกพวกเข้ามาปล้นเมืองนครศรีธรรมราช พระยารามราชได้
เกณฑ์ไพร่พลให้ขุดคูขึ้นเพ่ือขวางทางข้าศึกคือ คูขวาง แต่พระรามราชท้ายน้ าซึ่งในขณะนั้นมีอายุมาก
แล้วได้ต่อสู้ป้องกันเมืองจนเสียชีวิต เหล่าโจรสลัดสามารถบุกขึ้นมาถึงวัดโพธิ์ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ าได้ จึงเผา
ท าลายบ้านเรือนและวัดจนเสียหายจนต้องท้ิงร้างไปในช่วงเวลาหนึ่ง กระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัด) เจ้าเมืองนครฯ ในสมัย
ดังกล่าว ได้ย้ายที่ตั้งวังซึ่งอยู่ในบริเวณวัดท่าโพธิ์ปัจจุบัน เข้าไปตั้งใหม่ในเขตก าแพงเมือง หรือก็คือ
ศาลากลางในปัจจุบัน ส่วนบริเวณวังเก่าก็ได้อุทิศเพ่ือสร้างวัดท่าโพธิ์ขึ้นใหม่ แต่ไม่มีหลักฐานถึงปีสร้าง
ที่ชัดเจน มีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะประมาณ พ.ศ. 2327 หรือหลังจากนั้นไม่นานนัก และนี่ก็เป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ย่านบริเวณวัดท่าโพธิ์ปัจจุบันยังมีค าเรียกติดปากชาวบ้านอยู่ว่าเป็นท่าวัง ซึ่งก็หมายถึงท่าเรือที่
อยู่ใกล้กับวังเดิมของเจ้าเมืองนครฯ (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2562) 

 

 
ภาพที่ 30  ตึกรัตนธัช วัดท่าโพธิ์วรวิหาร 
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563. 
 

 



 110 
 

 

(3) วัดวังตะวันตก 
เดิมวัดวังตะวันตกเป็นป่าขี้แรดใช้เป็นที่ค้างศพของคนในเมือง ซึ่งน าออกมาทาง

ประตูผี ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมือง แล้วน าล่องเรือมาตามคลองท้ายวังเขาคลองทา แล้วเอาศพไว้
ในที่ที่เป็นป่าขี้แรด ต่อมากลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเพราะประเพณีการค้างศพได้เลิกนิยมไป ที่
บริเวณนี้จึงกลายเป็นบ้านตากแดด คือปล่อยทิ้งไว้ให้แดดเผา เพ่ือล้างสถานที่ที่เคยค้างศพและไม่มี
ผู้คนกล้าเข้ามาอาศัยอยู่ ต่อมาเจ้าจอมปราง ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า แม่นางเมืองหรือแม่วัง เห็นเป็นที่ว่าง
และอยู่ใกล้กับวังของท่านเพียงคนละฟาก จึงเกิดความคิดที่จะดัดแปลงที่ว่างนั้นให้เป็นอุทยาน เพ่ือ
เป็นที่พักผ่อนของเจ้าพระยานคร (น้อย) บุตรชาย ประกอบกับเจ้าพระยานคร (พัด) ได้เลื่อนต าแหน่ง
เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช จึงได้ดัดแปลงป่าขี้แรดให้เป็นอุทยาน ต่อมาถึงสมัยเจ้าพระยานคร 
(น้อย) ได้ต าแหน่งเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ต้องรับภาระจัดการพระศพเจ้าจอมมารดาปราง ได้เลือก
เอาอุทยานแห่งนี้เป็นที่ฌาปนกิจศพ และได้ปรับปรุงวังตะวันออกให้เป็นวัดวังตะวันออกพร้อม ๆ กันนี้
ได้แปรสภาพอุทยานแห่งนี้ให้เป็นวัดอีกวัดหนึ่ง เรียกว่า " วัดวังตะวันตก " 

 

 
ภาพที่ 31 วัดวังตะวันตก 
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563. 
 

(4) วัดวังตะวันออก 
ในอดีต บริเวณพ้ืนที่วัดวังตะวันตกนี้ ชาวเมืองนครฯ รู้จักกันในนาม ป่าขี้แรด (พืช

พ้ืนถิ่นชนิดหนึ่ง) พ้ืนที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นที่ค้างศพตามประเพณีการจัดการศพในท้องที่ โดยบรรทุกศพ
ลงเรือออกมาทางประตูผีทิศตะวันตกของก าแพงเมือง ล่องขึ้นเหนือไปตามคลองท้ายวังแล้วน าศพไป
ไว้บนพื้นที่ท่ีเป็นป่าขี้แรด เมื่อประเพณีค้างศพเลิกได้รับการนิยมจึงกลายเป็นพ้ืนที่เปล่า ปล่อย “ตาก
แดด” ทิ้งไว้จนกลายเป็นอีกชื่อเรียกละแวกโดยรอบนั้นว่า “บ้านตากแดด” ต่อมาเจ้าจอมมารดาปราง 
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ได้คิดปรับปรุงเป็นอุทยานเพ่ือการพักผ่อนของท่านและบุตรชาย โดยเหตุที่อุทยานนี้อยู่ตรงข้ามกับวัง
ตะวันออกอันเป็นนิวาสสถานของเจ้าจอมมารดาปราง ชาวเมืองจึงเรียกอุทยานนี้ว่า วังตะวันตก ครั้น
เมื่อเจ้าจอมมารดาปรางสิ้นชีพิตักษัย เจ้าพระยานครฯ (น้อย) ผู้บุตรซึ่งรั้งต าแหน่งเจ้าเมือง
นครศรีธรรมราช ต้องรับภาระจัดการพระศพ ก็ผูกพระเมรุขึ้นในอุทยานเพื่อเป็นที่ปลงศพ หลังจากนั้น
จึงได้ยกวังตะวันออกให้เป็นวัด ตั้งชื่อว่าวัดวังตะวันออก  

 

 
ภาพที่ 32 วัดวังตะวันออก 
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563. 

 
(5) วัดศรีทวี 

สถานที่แห่งนี้ได้รับการจดทะเบียนตั้งขึ้นเป็นวัดในปีพุทธศักราช 2398 ซึ่งตรงกับ
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยใช้ชื่อว่า 
“วัดท่ามอญ” ทั้งนี้เพราะที่ตั้งวัดอยู่ติดกับท่าน้ าในบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวมอญ ซึ่งเข้ามา
ติดต่อค้าขายทางเรือกับชาวเมืองนครศรีธรรมราช ชาวมอญเป็นชนชาติที่มีความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงคาดว่าชนกลุ่มนี้ได้สร้างสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจอันได้แก่ พระพุทธรูป
และศาลาหลังเล็ก ๆ ขึ้น เพ่ือประกอบการบุญต่าง ๆ ภายในชุมชน อีกทั้งยังได้จัดสร้างที่พักเอาไว้
เพ่ือให้พระสงฆ์ได้อยู่ประจ าภายในชุมชนอีกด้วย วัดท่ามอญมีเจ้าอาวาสดูแลสืบต่อกันมาโดยตลอด 
และมีเจ้าอาวาสที่ได้ด ารงสมณศักดิ์เป็น “พระครูศรีสุธรรมรัต” ถึงสองรูป คือ พระครูศรีสุธรรมรัต 
และ พระครูศรีสุธรรมรัต พระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและเจ้าคณะ
จังหวัดนครศรีธรรมราชในเวลานั้น (พุทธศักราช 2474 ถึง 2505) จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดนี้เป็น “วัดศรี
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ทวี” โดยค าว่า “ศรี” ถูกน ามาจากพยางค์แรกของสมณศักดิ์ของท่านพระครูทั้งสอง ส่วนค าว่า “ทวี” 
นั้นถูกแปลงมาจากค าว่า “ทวิ” ที่แปลว่าสอง (วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2562) 
 

 
ภาพที่ 33 วัดศรีทวี 
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563. 
  
 
ตารางที่  17 แสดงรายชื่อ ที่อยู่ โบราณสถานและสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนจาก กรมศิลปากรในย่านท่าวัง  

ชื่อ 
ที่ต้ัง 

ประกาศขึ้นทะเบียน 
ถนน/หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 

ตึกรัตนธัช วัดท่าโพธ์ิวรวิหาร ถ.ราชด าเนิน ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช 1 ธันวาคม  2530 

วัดวังตะวันตก ถ.ราชด าเนิน  คลัง เมืองนครศรีธรรมราช 24 ธันวาคม 2536 

วัดจันทาราม ถ.ราชด าเนิน  ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช 21 ธันวาคม 2541 

ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2559.(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2559) 
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4.1.10 ด้านจินตภาพของเมือง 

1) เส้นทาง (Path) ทางสัญจรหลักของชุมชน คือ ถนนราชด าเนิน เป็นถนนสายหลักของ
ย่านท่าวัง ที่วางตัวในแนวแกนเหนือใต้ ตามสภาพภูมิประเทศที่เป็นสันทราย มีชุมชนเรียงรายตาม
สองฝั่งถนน ส่วนเส้นทางสายย่อยในย่านที่ส าคัญ ได้แก่ ถนนศรีปราชญ์ ถนนยมราช ถนนจ าเริญวิถี 
และถนนท่าโพธิ์ ที่วางตัวขนานกับถนนราชด าเนิน ที่คนในย่านใช้ในการสัญจรรองจากถนนราชด าเนิน 
นอกจากนี้เส้นทางรถไฟ (กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช) เป็นเส้นทางสัญจรอีกหนึ่งเส้นทางทีส าคัญที่เข้า
สู่ใจกลางเมืองและเชื่อมต่อไปยังอ าเภอ จังหวัด และภูมิภาคอ่ืนๆ  

2) เส้นขอบ (Edge) ก าหนดขอบเขตของบริเวณท่ีเป็นแนวกั้นตามธรรมชาติ ได้แก่ คลองท่า
วัง ที่อยู่ทางทิศเหนือของย่าน และคลองทุ่งปรัง ที่อยู่ทางทิศตะวันออกของย่าน  และแนวกั้นที่แสดง
ขอบเขตที่มนุษย์สรรสร้างขึ้น เช่น เส้นทางถนน ได้แก่ ถนนศรีปราชญ์ ทางทิศตะวันออก และถนน
กาชาด ถนนบ่ออ่าง ทางทิศใต้ของย่าน รวมถึงห้างสหไทยพลาซ่า และแนวก าแพงของวัดวังตะวันตก
และวัดวังตะวันออก 

3) ย่าน (Districts) เป็นบริเวณพ้ืนที่ชุมชนย่านพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่น ซึ่งมี
การค้า สถาบันราชการ และแหล่งมรดกวัฒนธรรมร่วมอยู่ด้วยในย่าน 

4) ชุมทาง (Node) ภายในย่าน ได้แก่ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร วัดจันทาราม วัดบูรณาราม วัดวัง
ตะวันตก วัดวังตะวันออก ศาลเจ้ากวนอู คลองท่าวัง ตลาดหลังวิกดาว สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช 
และห้างสรรพสินค้า คือ ห้างสหไทย และห้างลัคกี้ ถือเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทาง และเป็นชุมทาง
เมื่อมาถึงและเดินทางเชื่อมต่อไปยังท่ีอ่ืนๆ 

5) ภูมิสัญลักษณ์ (Landmark) จุดสังเกตหรือ จุดหมายตาของย่าน ได้แก่ สะพานราเมศรว์ 
และสี่แยกท่าวัง ที่เป็นจุดเด่นเฉพาะตัวของย่าน  
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ภาพที่ 34 แสดงจินตภาพของเมือง 
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563. 
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4.1.11 ด้านกฎหมาย และนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับย่านท่าวัง 

1) การวิเคราะห์ และสรุปผลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในย่านท่าวัง  ได้แก่     
(1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
(2) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 
(3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 
(4) พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
(5) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 
(6) ผังเมืองรวมมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ.2562 
(7) เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง 

ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2551 

(8) ประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่านครศรีธรรมราช  (ประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ.2553) 

โดยสามารถสรุปผลของกฎหมายต่าง ๆ ที่มีผลต่อย่านท่าวังได้ดังตารางที่ 18 
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จะเห็นได้ว่าภายใต้กฎหมายต่าง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีส่วนส าคัญที่จะช่วยให้การ
ด าเนินการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่าท่าวัง ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปความเกี่ยวข้องของ
กฎหมายต่าง และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับย่านท่าวังได้ดังภาพที่ 31 

ทั้งนี้ จากการศึกษาวิเคราะห์ด้านกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับย่านท่าวัง พบว่า 
กฎหมายบางส่วนที่มีการบังคับใช้นั้นสามารถปรับใช้ได้ในแง่ของการพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ แต่ก าร
น ามาใช้ในมิติของการฟื้นฟูย่านชุมชนเก่ายังได้ผลไม่มากนัก เนื่องจากกฎหมายส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่
การอนุรักษ์ตัวโบราณสถานโดยตรง ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงแหล่งโบราณที่มีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัย ร้านค้า 
หรือแหล่งโบราณที่ยังมีการใช้ประโยชน์ของประชาชนทั่วไป อีกทั้ง กฎหมายด้านการฟ้ืนฟูและการ
อนุรักษ์ท่ีมีอยู่นั้น ยังเป็นกรอบทั่วไปที่ใช้บังคับในระดับชาติ ซึ่งยังมิได้มีการเจาะจงการบังคับใช้เฉพาะ
ในบริบทของย่านท่าวังได้อย่างเหมาะสม จึงขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ ว่า
สามารถที่จะน าเอากฎหมายฉบับใดมาช่วยในการปรับปรุงฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่าได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  
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ภาพที่ 35 สรุปความเกี่ยวข้องของกฎหมายต่าง และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับย่านท่าวัง 
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563. 
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2) การวิเคราะห์ และสรุปผลด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในย่านท่าวัง  
ได้แก่     

(1) แผนพัฒนาภาคใต้ 
(2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2561 - 2564 
(3) แผนพัฒนาจังหวัด : ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2563 
(4) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 
(5) แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน) โดยเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 
(6) แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านครศรีธรรมราช  
โดยสามารถสรุปผลของนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อย่านท่าวังได้ดังตารางที่ 19 
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4.1.12 สรุปผลการรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

จากการศึกษาสภาพทั่วไปของย่านท่าวัง  ย่านท่าวังตั้งอยู่บนพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมทาง
ลักษณะภูมิศาสตร์เนื่องจากสภาพของพ้ืนที่นั้นมีถนนเข้าถึงทุกเส้นทาง และมีระบบขนส่งสาธารณะ
เข้าถึงพ้ืนที่หลากหลายรูปแบบ ประกอบกับย่านอยู่ในพ้ืนที่ใจกลางเมือง ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับ
ประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่ส าคัญของ
เมือง เนื่องจากที่ดินบางส่วนเคยเป็นที่ตั้งของวังเก่า มีท่าเรือบริเวณหน้าวัง ที่ใช้เป็นท่าเรือในการ
เดินทางและขนส่งสินค้าในอดีต ส่งผลให้กลายเป็นศูนย์กลางทางกิจกรรมทางการค้า เกิดการรวมกลุ่ม
เพ่ือการค้ามากขึ้น ซึ่งปรากฎให้เห็นตลอดริมคลองและสองฟากฝั่งถนนของย่านท่าวังในปัจจุบัน      
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารที่หนาแน่น จนท าให้พ้ืนที่เกิดความแออัด ทั้งการอยู่อาศัยและ
การจราจร ส่วนสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ในย่านมีเพียงพอและรองรับการเข้าใช้งานและบริการ
ของประชาชน และในปัจจุบันพ้ืนที่ย่านท่าวังยังคงมีรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมหลงเหลือให้คนรุ่น
หลังได้เห็นและสัมผัสถึงวิถีชีวิต ด้วยลักษณะอาคารบ้านเรือนที่มีทางเดินเท้าที่เชื่อมต่อถึงกันตลอด
แนวอาคารเอ้ืออ านวยต่อการท าการค้าขาย ท าให้การค้าขายกลายเป็นกิจกรรมหลักของย่านท่ าวัง 
และประชาชนส่วนใหญ่มีความผูกพันกับประเพณีและวัฒนธรรมที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ท าให้อัตลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราชยังคงปรากฏสืบต่อมาให้เห็นในปัจจุบัน   
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4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของการ
พัฒนา) และบูรณาการร่วมกับผลการศึกษาวิเคราะห์ทั้งหมด เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการฟ้ืนฟูย่าน
การค้าเก่า ย่านท่าวัง  โดยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน จากปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายย่าน  
ท่าวัง ดังตารางที่ 20 และการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากปัจจัยหรือสภาพแวดล้อม ภายนอก
ย่านท่าวัง ดังตารางที่ 21 
ตารางที่  20  ปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายในย่านท่าวัง  

SWOT จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านกายภาพ - มีท าเลท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองเหมาะต่อการเป็น
ศูนย์กลางทางการค้าและบริการ 
- มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะถนนท่ีสมบูรณ์ 
มีรถไฟ และรถยนต์ท่ีเชื่อมต่อภายในและภายนอก
พื้นท่ี  
- มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน 
- ระบบการสัญจรมีรูปแบบทางเท้าท่ีมีระยะเหมาะสม
ต่อกิจกรรมเดินเท้า และเชื่อมต่อกันอย่างทั่วถึง 
- มีประวัติศาสตร์ท่ีเก่าแก่สืบเน่ืองยาวนานมาตั้งแต่
ก่อนสมัยสุ โขทัย โดยยั งคง เหลือหลักฐานทาง
โบราณสถาน อาคารเก่า 
- มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบผสมผสาน  
- เป็นแหล่งการค้าส่งและปลีกของเมือง 

-สภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มท าให้ง่ายต่อการ
เกิดอุทกภัย 
- บริเวณย่านท่าวังมีพื้นท่ีจอดรถไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการท าให้เกิดการจราจรติดขัด 
- ขาดทางจักรยานและทางเท้าท่ีเชื่อมโยงกัน 
- ขาดพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ 
-พื้นท่ี ท่ีมีราคาประเมินท่ีดินสูง ท่ีสุดในพื้นท่ี
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ด้านสังคม - มีความหลากหลายของชาติพันธุ์  ก่อให้เกิด
เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นขนบธรรมเนียม 
ประเพณี สะท้อนถึงอัตลักษณ์ท่ีน่าสนใจ 
- เป็นย่านชุมชนเก่าซ่ึงยังคงเอกลักษณ์วัฒนธรรมเดิม
ของพื้นท่ีเอาไว้ 
- ศาสนสถานในพื้นท่ีค่อนข้างมีอิทธิพลกับชุมชนมาก 
-มีองค์กรชุมชนท่ีเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนสูงมาก เช่น กลุ่มขับเคลื่อนการพัฒนาย่านท่า
วัง สมาคมพาณิชย์จีน  

- ประชาชนขาดความรู้และไม่ค านึงถึง
ความส าคัญของอาคารเก่าหรือโบราณสถานต่าง 
ๆ ท าให้เกิดความเสียหายหรือถูกท าลายไปเป็น
จ านวนมาก 
- ขาดการประสานงานระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในฟื้นฟูย่านเก่าให้มีแบบแผนและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญของพื้นท่ีย่านชุมชนเก่า 
- โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มเป็นสังคมสูงอายุ  

ด้านเศรษฐกิจ - มีความเหนียวแน่นของร้านค้าในย่านชุมชนท่ี
อนุรักษ์ร้านค้าด้ังเดิมในพื้นท่ี 
- มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ังแหล่งท่องเท่ียว
ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  

- ร้านค้าและแหล่งให้บริการต่าง ๆ มีให้
เลือกสรรน้อยลง 
- เศรษฐกิจในพื้นท่ียังไม่ค่อยพัฒนาให้มีความ
ทันสมัย 
- การเคลื่อนย้ายการพัฒนาไปตามพื้นท่ีรอบนอก 
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ตารางที่  21 ปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายนอกย่านท่าวัง 
SWOT โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threat) 

ด้านกายภาพ -การมีนโยบายอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า
นครศรีธรรมราชท่ีคุ้มครองดูแลให้การพัฒนาพื้นท่ี
สอดคล้องกับการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม 
- การมีโครงการฟื้นฟูย่านการค้าเก่าท่าวัง ด้วย
การออกแบบปรับปรุงพื้นท่ีถนนจ าเริญวิถีอย่างมี
ส่วนร่วม  

- การพัฒนาของเทคโนโลยีเริ่มเข้ามาในพื้นท่ีและ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของย่านชุมชนเก่า 
-โครงการพัฒนาของภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟ
ความเร็วสูง  
-สภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มท าให้ง่ายต่อการเกิด
อุทกภัย 

ด้านสังคม - เน่ืองจากมีแนวโน้มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น สามารถ
พัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นย่านชุมชนท่องเท่ียวแบบ slow 
life เพื่อตอบสนองความต้องการท่องเท่ียวของ
ผู้สูงอายุท่ีมีก าลังทรัพย์ 
-พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 มีการถ่ายโอน
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- ความไม่ตระหนักรู้ของประชาชนในพื้นท่ีเรื่องการ
ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าอาจส่งผลเสียต่อการพัฒนาเมือง
ในอนาคต 

ด้านเศรษฐกิจ - การส่งเสริมนโยบายการท่องเท่ียวเมืองรอง เมือง
ต้องห้ามพลาด ของหน่วยงานรัฐบาล ท่ีก าลังจะ
เติบโตขึ้น 
 

- การเกิดร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในบริเวณชานเมือง 
- การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท าให้
เกิดการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น 
- ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกท่ีผัน
ผวนมีผลต่อการตัดสินใจการลง ทุนด้ านการ
ท่องเท่ียว 

ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563. 
 
หลังจากที่ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ซึ่งการวิเคราะห์โดย

การส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
แต่ละ อย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานในพ้ืนที่อย่างไร เพ่ือน าไปสู่แนวทาง 
การฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า ย่านท่าวัง ซึ่งเป็นกระบวนการในการพิจารณาร่วมกับกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยจุดแข็งของพ้ืนที่จะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนของพ้ืนที่จะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน 
โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของพ้ืนที่ อุปสรรค
ทาง สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายของพ้ืนที่ ผลจากการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมนี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม  
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4.3 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจและสัมภาษณ์เชิงลึก 

1) ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า 

จากการลงพ้ืนที่ส ารวจและเก็บข้อมูล พบว่า พื้นที่มีศักยภาพในการที่จะฟ้ืนฟู เนื่องจากย่านมี
ความสมบูรณ์ของย่านชุมชนเก่า ทั้งทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อม โดยมีผลคะแนน
รวมเท่ากับ 45 คะแนน (ระดับคะแนน46-56คือ ระดับดีมาก) อยู่ในระดับดีมาก (ค่าคะแนนได้ปรับปรุง
จากมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า) จึงควรส่งเสริมให้เกิดการฟ้ืนฟูย่าน
การค้า และบริหารจัดการ เพ่ือให้ชุมชนคงอยู่อย่างยั่งยืนท่ามกลางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป ดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 22 

 
ตารางที่  22  สรุปตัวชี้วัดตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า 

ดัชนี ตัวชี้วัด มี ไม่มี 
ค่า

คะแนน* 

ด้านกายภาพ  

1. ด้านคุณค่า
ความส าคัญ
และ
องค์ประกอบ
ทางกายภาพ 

1. คุณค่าความส าคัญ และบูรณ
ภาพของย่านชุมชนเก่า  

มีการด ารงอยู่ทั้งมรดกทางวัฒนธรรมทาง
กายภาพและไม่ใช่กายภาพ 

 
3 

2. ลักษณะเด่นทางโครงสร้าง
ชุมชนของย่านชุมชนเก่า  

เส้นทางสัญจร ที่รวมกิจกรรม กลุ่มอาคาร
(การวางตัวของกลุ่มอาคารตึกแถวเก่าในย่าน
การค้าเก่าที่สัมพันธ์กับเส้นทาง  

 
3 

3. องค์ประกอบและลักษณะเด่น
ทางสถาปัตยกรรม  

อาคารตึกแถวเก่า บ้านเก่า เรือนทรงไทยเก่า 
ถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนซ่อมแซม หรือต่าง
ยุคแต่คงสะท้อนให้เห็นลักษณะโดดเด่นทาง
สถาปัตยกรรม 

 

3 

4 .  เทคนิ คและวั สดุ ในการ
ก่อสร้าง  

มีการใช้วัสดุก่อสร้างที่ เหมาะสม และ
รูปแบบที่เหมาะสมกับยุคสมัยและคงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ดั้งเดิม 

 
2 

5. องค์ประกอบและลักษณะ
เด่นทางภูมิทัศน์  

การตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์
บริเวณสถานีรถไฟ ถนนราชด าเนิน และ
คลองท่าวัง 

 
3 

6. องค์ประกอบและลักษณะเด่น
ทางภูมิสัญลักษณ์ (Landmark)  

สะพานราเมศรว์ และสี่แยกท่าวัง  
2 

7. องค์ประกอบและลักษณะเด่น
ด้านมุมมอง  

เส้นถนนราชด าเนินที่ท าให้เห็นความเป็น
ย่านการค้าท่าวัง  

 
2 
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ดัชนี ตัวชี้วัด มี ไม่มี 
ค่า

คะแนน* 

ด้านคุณภาพ  

1. ด้าน
วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต 

1. องค์ประกอบและลักษณะเด่น
ทางกิจกรรมทางวัฒนธรรม  

กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
ภาษา เกี่ยวเนื่องทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ชุมชน ตั้งแต่อดีตและยังคงกิจกรรม
นั้นอยู่ เช่น ตรุษจีน กินเจ  

 

3 

2. สถานที่ในการด ารงกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม  

พื้นที่รองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม ได้แก่ 
ศาลเจ้ากวนอู วัดท่าโพธิ์วรวิหาร วัดวัง
ตะวันตก เป็นต้น 

 
2 

3. ผู้สืบทอดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม  

คนที่เป็นเจ้าของและผู้สืบสานวัฒนธรรม
และมรดกทางวัฒนธรรมยังอยู่ ได้แก่ คุณสุ
ธรรม ชยันเกียรติ คุณศรีโรจน์ อนุตรเศรษฐ์   

 
3 

4. ความหมายและความทรงจ า
ของย่านชุมชนเก่า  

เหตุการณ์ก่อสร้างสะพานราเมศวร์ ( ท่า
วังวรสินธู ) ที่ท าให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ 

 
3 

5. กิจกรรมที่สนับสนุน
ชีวิตประจ าวัน  

กิจกรรมที่ตอบสนองการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของคนในชุมชน ได้แก่ การค้าขายบริการ   

 
2 

6. การใช้พื้นที่สาธารณะ   - 

2. ด้าน
ความสัมพันธ์ 
กับ
สภาพแวดล้อม
ภายนอก 

1. ประโยชน์ใช้สอยของย่าน
ชุมชนเก่าต่อเมือง  

เป็ นศู นย์ กล า งทางการค้ าของ เมื อ ง
นครศรีธรรมราช  

 
3 

2. ความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ  

แม้จะเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองแต่ยังคงมีการ
รักษาคลองท่าวัง เพื่อป้องกันอุทกภ และมี
การใช้พื้นที่ส าหรับอยู่อาศัย การค้าการ
บริการต่อเนื่องไปยังพื้นที่รอบนอก 

 

2 

ด้านการบริหารจัดการ  

1. ด้านความ
พร้อมของ
ท้องถิ่น 

1. การจัดท าแผนของท้องถิ่นต่อ
การอนุรักษ์และฟื้นฟู  

 
 - 

2. แผนงานทางด้านประเพณี
วัฒนธรรม  

โครงการจัดงานประเพณีสารทเดือนสิบ กิน
เจ ตรุษจีนไซน่าทาวน์เมืองนคร  

 3 

3. แผนพัฒนาเมือง/ท้องถิ่น  
การจัดท าผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช
ที่ให้ความส าคัญต่อคุณค่าของย่านชุมชนเก่า 

 2 

4. แผนการป้องกันความเสี่ยงภัย
พิบัติ  

 
 - 

5. การจัดท าข้อมูลของย่าน   - 



 128 
 

 

ดัชนี ตัวชี้วัด มี ไม่มี 
ค่า

คะแนน* 

ชุมชนเก่า  

2. ด้านการมี
ส่วนร่วม 

1. การจัดตั้งองค์กรชุมชน  กลุ่มขับเคลื่อนการพัฒนาย่านท่าวัง  1 

2. การมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคม  

ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน
เพื่อพัฒนาชุมชนทั้งด้านกายภาพ สังคม ใน
แผนแม่บทเมืองเก่า/การปรับปรุงพื้นที่ถนน
จ าเริญวิถี  

 

3 

3. การสร้างความตระหนักรู้ 
(Awareness raising activities)  

 
 - 

4. การน าข้อเสนอของชุมชนไป
ใช้ในการวางแผนท้องถิ่น  

 
 - 

* หมายเหตุ ค่าคะแนน ปรับปรุงจนได้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม: เมืองเก่า 
โดยมีค่าคะแนน 3 ระดับ คือ 3 คะแนน = มากที่สุด 2 คะแนน = ปานกลาง 1 คะแนน = น้อย 

 
2) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก  

จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ พบว่า การด าเนินการฟ้ืนฟูย่านท่าวังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ
การผลักดันการพัฒนาย่านท่าวังให้มีความยั่งยืนทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และภัยคุกคามจากภายนอก จึงมีความจ าเป็นที่ต้องหาแนวทางการ
ฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่าท่าวัง เพ่ือให้เกิดภาพองค์รวมและการด าเนินงานร่วมกัน พร้อมทั้งเพ่ิมบทบาท
หน้าที่ให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูย่าน โดยให้มีส่วนร่วมในการ
คิด ตัดสินใจ พิจารณา และบริหารจัดการร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องภายในท้องถิ่น 
ทั้งนี้ต้องมีแนวทางการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า ย่านท่าวัง เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินกงาน 
โดยมีประเด็นส าคัญที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในย่านท่าวัง รวมถึงนักวิชาการที่ได้สัมภาษณ์เชิงลึก 
เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาในการก าหนดแนวทางการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า ย่านท่าวัง ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  

(1) ความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลส าคัญ  
โดยการสัมภาษณ์บุคคลส าคัญ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบทั้ง

ทางบวกและลบจากการตัดสินใจหรือจากการที่มีโครงการหรือนโยบายนั้น จ านวน 8 คน ประกอบด้วย  

 คุณศรีโรจน์ อนุตรเศรษฐ์  กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของหรือผู้อยู่อาศัยในอาคาร
บ้านเรือนที่มีรูปทรงและลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของย่าน และประธานกลุ่ม
ขับเคลื่อนการพัฒนาย่านท่าวัง  
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 คุณอุษณีย์ อังสุวัฒนากุล ผู้ค้าขายเก่าของย่าน  

 คุณธนภรณ์ เกรียงไกร ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบวัดหรือแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ส าคัญของย่าน  

 คุณพรนภัส พรหมภัตติ์ ผู้ใช้บริการ  

 คุณอ าพรรณ ทรัพย์สมบูรณ์ ประธานชุมชน  

 คุณดนัย เหมนุกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (แผนชุมชน) 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 คุณหัทยา   ลิ่มวงศ์   ผู้ อ านวยการส่ วนยุทธศาสตร์  ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยผลการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ดังนี้  
(1.1) ปัญหา ข้อจ ากัด ความต้องการ และแนวทางการฟ้ืนฟู 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้  

 ข้อมูลเกี่ยวกับย่านท่าวัง จากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลส าคัญ สามารถ
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับย่านท่าวังได้ดังตารางที่ 23 
ตารางที ่ 23 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับย่านท่าวัง  

ด้าน ประเด็น รายละเอียด ข้อคิดเห็น 

กายภาพ 

1.การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน
และอาคาร 

- มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ใดบ้าง 

- สภาพบ้านเรือน ร้านค้ามีลักษณะ
เป็นอย่างไร  

- พื้นที่ส่วนใหญ่มีการใช้เป็นที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม 
สถานที่ราชการ ศาสนสถาน  

- มีทั้งตึกแถวสมัยเก่า อาคารสมัยใหม่ อาคารสมัยใหม่ที่
ผ่านการรีโนเวท ไม่สามารถพัฒนาให้เกิดความคุ้มค่า
ส าหรับผู้ที่จะลงทุนใหม่ ยกเว้นปรับปรุงอาคาร  

2.การสัญจร - รูปแบบการเดินทางอะไรบ้าง  
 

- ใช้เส้นทางใดเป็นเส้นทางหลัก  

- มี จุ ด เปลี่ ยนถ่ ายการ เดินทาง
บริเวณใด 

- มีทั้งการเดินทางโดยรถสารประจ าทาง(รถสองแถว) รถ
มอเตอร์ไซต์ รถสามล้อ และรถยนต์ส่วนบุคคล 

- ใช้ถนนราชด าเนิน ถนนศรีปราชญ์ ถนนยมราช ถนน
เนรมิตร ทั้งนี้เดินเท้าทะลุได้หลายซอย 

- จุดเปลี่ยนถ่ายบริเวณสถานีรถไฟ หลังวิกดาว สี่แยกท่าวัง
และวัดวังตะวันออก ที่เชื่อมต่อไปยังอ าเภออ่ืนๆ แต่เป็น
รถสองแถว รถบัสเล็ก แต่ถ้าเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายใหญ่จะอยู่
ที่หัวอิฐ 

3.พื้นที่ว่าง
สาธารณะ  

มีพื้นที่ส าหรับประกอบกิจกรรมและ
ศูนย์กลางย่านหรือไม่ และบริเวณใด  

หากเป็นพื้นที่ทีเป็นกิจจะลักษณะในพื้นที่ไม่มี แต่จะเป็นพ้ืนท่ี
ช่ัวคราวเมื่อมีงานเทศกาล คือ บริเวณสถานีรถไฟ และบริเวณ
หน้าปั๊มเชลล์ (ปิดถนน) นอกจากนี้เสนอบริเวณหลังวิกดาวให้
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ด้าน ประเด็น รายละเอียด ข้อคิดเห็น 

มีการพัฒนาระหว่างร้านค้าแผงลอยและในอาคาร 
4.จินตภาพ
ของเมือง 

จุดหมายตาของย่านคืออะไร  ร้านทอง สี่แยกท่าวัง สถานีรถไฟ และอาคารเก่าที่สวยงาม
จ านวนมากตามสองข้างทาง  

5.
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

เพียงพอต่อการให้บริการหรือไม่ และ
ต้องการปรับปรุงอะไรบ้าง  

เพียงพอ แต่อาจจะเพิ่มพื้นที่สาธารณะให้คนมาท ากิจกรรม
ร่วมกัน รวมถึงการบริการทางเทคโนโลยีสื่อสาร  ได้แก่ 
อินเตอร์เน็ต และปรับปรุงทางเท้าให้มีความสะดวกสบาย 
รวมถึงป้ายบอกทางที่ควรมีถึง 3 ภาษา เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  

สังคม 

1.ระบบ
กิจกรรม  

- กิจกรรมเป็นประเภทใด 

- ลักษณะเป็นช่ัวคราวหรือถาวร  

- พื้นท่ีที่เกิดกิจกรรมมากสุดบริเวณ
ใด 

- กิจกรรมการค้าขายและบริการเป็นหลัก รวมถึงกิจกรรม
ตามเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนและศาสนา เช่น 
กินเจ ตรุษจีน  

- กิจกรรมการค้าและบริการเป็นแบบถาวรและช่ัวคราว  

- พื้นที่บริเวณหลังวิกดาว สถานีรถไฟ ถนนราชด าเนิน ศาล
เจ้ากวนอ ู 

2.จ านวน
ประชากรหรือ
ลูกค้า  

การเข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มเป้าหมายใดและมีสัดส่วนเท่าใด
(มากทีสุด มาก หรือน้อย) 

กลุ่มคนหลากหลาย ทุกวัย ทั้งคนดั้งเดิมเก่าแก่ นักท่องเที่ยว 
วัยท างาน ผู้สูงวัย  ซึ่งวัยท างานและวัยเรียนจะมีสัดส่วนมาก
ที่สุด โดยจะอยู่ในรัศมี 30-50 กิโลเมตร  

3.ประเพณี 
วัฒนธรรม 

- ประเพณีและวัฒนธรรมที่ส าคัญ
ของย่านคืออะไร 
 

- เอกลักษณ์ของย่านคืออะไร 

- เทศกาลตรุษจีน ถือศีลกินเจ เนื่องจากเป็นชุมชนคนจีน 
ท าให้มีเทศกาลเกี่ยวกับคนจีน ท่าวังเปรียบเหมือนไซน่า
ทาวน์ของจังหวัด  

- ชุมชนคนจีน ย่านการค้าของคนจีน  

4.นโยบายและ
โครงการ
พัฒนา 

นโยบายและโครงการในปัจจุบันที่
ส่งผลต่อชุมชนคืออะไร และส่งผล
อย่างไรบ้าง  

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน ได้แก่ การปรับปรุง
สะพานลอย ปลูกต้นไม้ /การน าสายไฟฟ้าลงดิน/ ถนน ที่
ท าให้ย่านเกิดความสวยงาม ทั้งนี้โครงการพัฒนาเมืองเก่า 
ในอนาคตจะท า ให้ เพิ่ ม โอกาสใหม่ ๆกับย่ าน และ
ปรับเปลี่ยนมุมมองให้ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ ได้ ร่ วมกัน
สร้างสรรค์กิจกรรมให้กับย่านและเมืองนครได้ 

- โครงการขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น จัดงานเทศกาลจัด
งานประเพณี    

เศรษฐกิจ 

1.รูปแบบ
การค้า 

- มีรูปแบบการค้าประเภทใดบ้าง 
ค้ า ข า ย สิ น ค้ า ป ร ะ เ ภ ท ใ ด  มี
แหล่งที่มาของสินค้าจากที่ใด 
 

- การค้าส่งค้าปลีก ทั้งอาหาร เสื้อผ้า ทอง เครื่องประดับ 
อุปกรณ์ส านักงาน เครื่องมือประกอบอาชีพต่างๆ ร้านทอง 
ห้างสรรพสินค้า สินค้ามาจากกทม./ในจังหวัด รวมถึงโรง
เกลือ 
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ด้าน ประเด็น รายละเอียด ข้อคิดเห็น 

- ช่วง เวลาในการค้ าของแต่ ละ
ประเภท  

- พื้นที่ท่ีเป็นจุกเปลี่ยนถ่ายสินค้าอยู่
บริเวณใด 
 

- ร้านปิดเปิด 8.00-18.00 (วันธรรมดา) /8.00-12.00(วัน
อาทิตย์) /8.00-17.00 (เสาร์และอาทิตย์ ในบางร้าน)  

- กระจุกตัวบริเวณหลังวิกดาว  

2.ราคาค่าเช่า ราคาค่าเช่าต่อหน่วยคิดอย่างไร และ
เป็นราคาประเมินหรือไม่  

- ส่วนใหญ่บริเวณถนนเนรมิตร ถนนราชด าเนินถึงสี่แยกท่า
วัง จะเป็นเจ้าของตึก การคิดราคาค่าเช่า หากเป็นพ้ืนท่ีใน
ห้างคิดตามตารางเมตร ส่วนอาคารคิดตามราคาตลาด 
ราคาประเมินและสิ่งก่อสร้าง 

- ถ้ามีเช่าจะอยู่ที่คูหาละ 70,000 บาท และการเช่าระยะ
ยาวแบบเซ้ง ที่จะมีราคาค่าเช่ารายเดือนที่ถูกหน่อย
ประมาณ 800-1,000 บาท  

3.การลงทุน ลงทุนในรูปแบบการค้าใด และกลุ่มผู้
ล งทุ น ในย่ านส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่ ม
นายทุนใดบ้าง  

ส่วนใหญ่จะเป็นคนดั้งเดิม ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มานาน เป็น
ธุรกิจร้านทอง ร้านอาหาร ร้านยา ร้านวัสดุก่อสร้าง โรงแรม 
เป็นต้น  

4.การแข่งขัน กลุ่มสินค้าและการบริการที่แข่งขันสูง
ในพื้นที่คืออะไร และเพราะเหตุใดถึง
ลงทุนในสินค้าประเภทนั้น 

กลุ่มสินค้าทองค า เป็นกิจการที่แข่งขันสูง แต่ก็มีสินค้าอื่น 
เช่น ร้านยา ร้านแว่นตา ร้าเสื้อผ้า เป็นต้น เนื่องจากเป็น
ธุรกิจที่ท าการค้ามานาน และลงทุนระยะยาว  

 

 ความคิดเห็นของคนในชุมชน (รายละเอียดดังตารางที่  24) จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มบุคคลส าคัญ :พบว่า  

- ด้านกายภาพ 
1. เปลี่ยนแปลงจากการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม 

ไปเป็นพาณชิยกรรม ในช่วง พ.ศ.2550-ปัจจุบัน ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
2. มีภูมิทัศน์ของย่านที่สวยงาม ในช่วง พ.ศ.2550-ปัจจุบัน พบว่าไม่

มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 
3. การรื้อถอนอาคารเก่าแก่ ในช่วง พ.ศ.2550-2560 พบว่าไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง และในช่วง พ.ศ.2561-ปัจจุบัน พบว่ามีการรื้อถอนอาคารเพ่ิมขึ้น  
4. มีการสร้างอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่ ในช่วง พ.ศ.2550-

ปัจจุบัน พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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5. มีการปรับเปลี่ยนการใช้สอยภายในอาคาร ในช่วง พ.ศ.2550-
2560 พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ในช่วง พ.ศ.2561-ปัจจุบัน พบว่า มีการปรับเปลี่ยนการใช้สอย
ภายในอาคารเพ่ิมขึ้น 

6. เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของเมือง ในช่วง พ.ศ.2550-2555 ไม่
มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม แต่ในช่วง พ.ศ.2556-ปัจจุบัน พบว่า การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของ
เมืองนั้นถูกลดบทบาทลง  

7. มีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับชุมชนในช่วง พ.ศ.2550-ปัจจุบัน พบว่าไม่
มีการเปลี่ยนแปลง 

8. ความแออัดของพ้ืนที่ ในช่วง พ.ศ.2550-ปัจจุบัน พบว่า ความ
แออัดของพ้ืนที่มีเพ่ิมขึ้น 

- ด้านเศรษฐกิจ 
1. เป็นแหล่งงานที่ส าคัญของเมือง ในช่วง พ.ศ.2550-2555 ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงจากเดิม แต่ในช่วง พ.ศ.2556-ปัจจุบัน พบว่า การเป็นแหล่งงานที่ส าคัญของเมืองนั้นถูกลด
บทบาทลง 

2. มีรูปแบบการค้าที่หลายหลาย ในช่วง พ.ศ.2550-ปัจจุบัน พบว่าไม่
มีการเปลี่ยนแปลง 

3. มีความหลายหลายของสินค้า ในช่วง พ.ศ.2550-ปัจจุบัน พบว่าไม่
มีการเปลี่ยนแปลง 

4. จ านวนร้านค้าในช่วง พ.ศ.2550-ปัจจุบัน พบว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

5. ราคาสินค้า ในช่วง พ.ศ.2550-2555 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 
แต่ในช่วง พ.ศ.2556-ปัจจุบัน พบว่า ราคาสินค้ามีราคาที่สูงขึ้น  

6. ราคาค่าเช่า ในช่วง พ.ศ.2550-2555 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 
แต่ในช่วง พ.ศ.2556-ปัจจุบัน พบว่า ราคาค่าเช่าอาคาร ร้านค้าต่างๆมีราคาที่สูงขึ้น  

- ด้านสังคม 
1. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการ  ในช่วง พ.ศ.2550-2560 พบว่าไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง แต่ในช่วง พ.ศ.2561-ปัจจุบัน พบว่า จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการมีจ านวนลดลง  
2. นโยบายและแผนงานที่พัฒนาย่าน ในช่วง พ.ศ.2550-2560 พบว่า

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ในช่วง พ.ศ.2561-ปัจจุบัน พบว่า มีนโยบายและแผนงานพัฒนาย่านท่าวังเพ่ิมขึ้น 
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน ในช่วง พ.ศ.2550-2560 พบว่าไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง แต่ในช่วง พ.ศ.2561-ปัจจุบัน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในย่านท่าวังเพ่ิมขึ้น 
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4. รักษาและคงลักษณะความเป็นย่านการค้า พบว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 
ตารางที ่ 24 จ านวนคนในชุมชนย่านท่าวัง ที่แสดงความคิดเห็น  

ด้าน ประเด็น 

ระดับ 

2550-2555 2556-2560 2561-ปัจจุบัน 

1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 

กายภาพ 

เปลี่ยนแปลงจากการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัยและพาณิชยกรรม ไปเป็นพาณชิยกรรม  

  7   1 6   3 4   

มีภูมิทัศน์ของย่านที่สวยงาม   5 2   7   2 3 2 

การร้ือถอนอาคารเก่าแก่   5 1 1 4 2 3 2 1 

มีการสร้างอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่   6   3 4   3 4   

มีการปรับเปลี่ยนการใช้สอยภายในอาคาร 1 6   2 4   3 3   

เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของเมือง   5 2   2 5   3 4 

มีพื้นที่สาธารณะส าหรับชุมชน   6   1 6   3 4   

ความแออัดของพื้นที ่ 4 3   4 2 1 3 1 2 

เศรษฐกิจ 

เป็นแหล่งงานที่ส าคัญของเมือง   7   1 2 4 1 2 3 

มีรูปแบบการค้าทีห่ลายหลาย 2 5   1 5 1 1 4 1 

มีความหลายหลายของสินค้า 2 5   1 6   3 4   

จ านวนร้านค้า 2 5   3 4   2 3 2 

ราคาสินค้า 2 5   5 1   6 1   

ราคาค่าเช่า 2 4   4 3   4 2   

สังคม 

จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการ 1 6   1 4 2 2 2 3 

นโยบายและแผนงานที่พัฒนาย่าน   7   2 5   5 2   

การมีส่วนร่วมของชุมชน   6 1 3 4   5 2   

รักษาและคงลักษณะความเป็นย่านการค้า 1 6   2 5   2 5   

หมายเหตุ : 1) ค่าคะแนน : 1 หมายถึง เพิ่มขึ้น 0 หมายถึง ไม่แตกต่าง -1 หมายถึง ลดลง 
2) คุณศรีโรจน์ อนุตรเศรษฐ์  แสดงความคิดเห็นในฐานะกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของอาคารบ้านเรือนที่มี

รูปทรงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของย่าน และประธานกลุ่มขับเคลื่อนการพัฒนาย่านท่าวัง 
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 ความต้องการของชุมชน จากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลส าคัญ สามารถ
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับย่านท่าวังได้ ดังตารางที่ 25 

 
ตารางที ่ 25 ความต้องการของชุมชน 

แนวทางการพัฒนา ความคิดเห็น 
1.ก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อควบคุมกิจกรรม - ท าให้มีการใช้ที่ดินอย่างถูกประเภท เพื่อให้เกิดการส่งเสริม

การค้าขาย 

- ลักษณะทางกายภาพของอาคารในเชิงอนุรักษ์และส่งเสริม
ให้มีการใช้ประโยชน์ ห้ามปล่อยทิ้งร้าง(เชิงบังคับ) หรือการ
ให้สิทธิด้านต่างๆ ในกรณีมีการปรับปรุงและฟื้นฟู  

2.ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในย่าน ได้แก่ ไฟฟ้า
ลงดิน การระบายน้ าท่วมขัง การจัดการขยะ การ
ให้บริการน้ าประปา เป็นต้น 

- น าสายไฟฟ้าลงดินเพื่อปรับทัศนียภาพ จัดระบบระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วมขัง และมีระบบแยกขยะตามจุดบริการต่างๆ  

- พัฒนาให้ได้มาตรฐาน รองรับการเติบโตในอนาคต  

- จัดสร้างรถไฟฟ้าท้องถิ่น เพื่อเช่ือมโยงเส้นทางส าคัญ  

- มีระบบแอปพลิเคช่ัน อ านวยความสะดวกเพื่อเปลี่ยนแปลง
เมืองสู่การท่องเที่ยวคุณภาพ  

- เป็นหน้าที่ท่ีท้องถิ่นต้องให้บริการสาธารณะ  

3.ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ ได้แก่ โรงพยาบาล 
โรงเรียน สถานีต ารวจ พื้นที่นันทนาการ ที่โล่ง 

- ท าให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงความสะดวกมากขึ้น 

- สร้างให้เกิด Smart City  
4. การรักษาระยะถอยร่นและความสูงของช้ัน
อาคาร 

เพื่ออนุรักษ์เอกลักษณ์ความเป็นเมืองเก่าของชุมชนไว้  ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับลักษณะอาคาร (ในเมืองใหญ่จะท าได้ผลมากกว่าเมือง
เล็ก) ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 

5.สร้างที่จอดรถในต าแหน่งที่เหมาะสม เป็นจุด
เปลี่ยนถ่ายระบบการสัญจรเข้าถึงพื้นที่  เพื่อลด
ปัญหาการจราจร 

- จัดการที่จอดรถสาธารณะ และมีอาคารจอดรถ รองรับการ
ใช้บริการและลดการจราจรในพื้นที ่ เช่น บริเวณโรงหนังเก่า 
เนื่องจากพื้นที่ใช้ประโยชน์ส าหรับสร้างที่จอดรถไม่เพียงพอ  

- ต้องวางแผนเช่ือมโยงทั้งระบบไปพร้อมกันและกล้าที่จะ
เปลี่ยนระบบโดยให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่เกีย่วข้อง   

6. สร้างเส้นทางต่อเนื่องระหว่างโบราณสถาน 
แหล่งวัฒนธรรมและพื้นที่เปิดโล่งในย่าน โดยจัดให้
มีทางเดินเท้า ทางจักรยาน  

- จัดระเบียงทางเท้าให้มีทัศนียภาพและความน่าเดิน พร้อม
ทั้งจัดสร้างทางจักรยานให้ใช้เดินทางและท่องเที่ยวไปยัง
สถานที่ต่างๆ  

- ควรเป็นวาระเร่งด่วนของท้องถิ่นและเพิ่มแอปพลิเคช่ัน 

7.ส่งเสริมให้มีทางเดินเท้าที่ปลอดภัยและมีอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก เช่น ป้ายบอกทาง ไฟส่อง

- เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และอ านวยความสะดวก
ในการเดินทางของคนภายในและภายนอก 
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แนวทางการพัฒนา ความคิดเห็น 

สว่าง ทางคนพิการ และพื้นผิวทางที่รองรับทุกกลุ่ม
วัย  

- เป็นวาระเร่ งด่วนที่ควรท า  โดยร่วมมือกับนักศึกษา/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาออกแบบเพื่อการอนุรักษ์อาคาร
เก่า และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ  

- ควรจัดท าไฟส่องสว่างสาธารณะตามตรอก ซอก ซอย  
8.พัฒนาภูมิทัศน์ของย่านด้วยการสร้างร่มเงาตาม
แ น ว ถ น น  ท า ง เ ท้ า  แ ล ะ พื้ น ที่ ริ ม น้ า ใ ห้ มี
สภาพแวดล้อมที่ดี  

- เพิ่มความน่าอยู่ของชุมชน และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เข้ามาในชุมชน 

- ควรพัฒนาคลองที่ผ่านพ้ืนท่ี ให้มีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยววิถี
ชีวิตดั้งเดิม ไม่เป็นเพียงคลองส่งน้ าอย่างเดียว 

- การสร้างพื้นที่สีเขียว เช่น สวนซอกตึก ปลูกระถางต้นไม้ 
สวนหย่อม  

9.ส่งเสริมให้มีการตั้งชมรมหรือองค์กรในการ
บริหารจัดการย่าน 

- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความเป็นระเบียบ เพื่อการ
สร้างแนวทางในการพัฒนาชุมชน เช่น กลุ่มขับเคลื่อนการ
พัฒนาท่าวัง รวมถึงกลุ่มทางการค้า คือ ชมรมผู้ค้าทองค า  

- ออกระเบียบ สนับสนุนชุมชนที่มีอยู่ให้ท ากิจกรรมในเชิง
สร้างสรรค์ อนุรักษ์ ท่องเที่ยว และจัดระเบียบจิตอาสาให้
ช่วยกันดูแลย่าน   

10. อื่นๆ (เสนอแนะเพิ่มเติม)  อนุรักษ์และฟื้นฟูต่อยอด และสร้างสรรค์โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง  

 
(1.2) ข้อคิดเห็นอื่น ๆ  

เอกลักษณ์ของย่านคืออะไร 
- ความเป็นศูนย์กลางการค้าเก่าของเมืองนคร  
- ชุมชนคนจีน 
- ย่านอาคารพาณิชย์เก่า 
- จุดเชื่อมต่อคมนาคมดั้งเดิม  
- ย่านพหุวัฒนธรรม  
จุดเด่น และจุดด้อยของย่านท่าวัง คืออะไร 
จุดเด่น :  
- ความหลากหลายของการค้า  
- แหล่งการค้าทองค าเก่าแก่  
- ความเก่าแก่ของชุมชน  และย่านการค้าเก่า  
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จุดด้อย :  
- ปัญหาที่จอดรถ พ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมของคนในชุมชนไม่เพียงพอ ความ

แออัดของพ้ืนที่ 
- ไม่สามารถสร้างอาคารขนาดใหญ่ได้ตามเทศบัญญัติ ส่งผลต่อรูปแบบ

การลงทุน 
- การพัฒนาที่ดินมีข้อจ ากัดด้านต้นทุนที่ดินที่มีราคาสูงไม่สามารถพัฒนา

ให้เกิดความคุ้มค่าส าหรับผู้ที่จะลงทุนใหม่  
สาเหตุที่ท าให้ย่านการค้าท่าวังต้องมีการฟ้ืนฟู 
- เนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนแปลงต้องท าการปรับปรุงพัฒนาในการสร้าง

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)  
- เป็นแหล่งการค้าที่ส าคัญของจังหวัด และเพ่ือรักษาเอกลักษณ์ของย่าน

เมืองเก่าเพ่ือการท่องเที่ยว  
- ความซบเซาของการค้า คนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยน้อยลง  
- เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนทางการค้า  
- ผลจากเศรษฐกิจและรูปแบบการค้าสมัยใหม่ รวมถึงการค้าออนไลน์ ที่

ส่งผลกระทบต่อการค้าขายและร้านค้าปิดตัวลง ปล่อยให้เช่าเพ่ิมสูงขึ้น  
ในอนาคตท่านคิดหากมีการปรับปรุงย่านการค้าเก่าท่าวัง คุณต้องการ

ปรับปรุงอะไรบ้าง 
- ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้รองรับทั้งผู้ค้าและผู้ที่

เข้ามาจับจ่ายใช้สอย รวมถึงนักท่องเที่ยว 
- ปรับปรุงทางสัญจรที่จะท าให้เดินทางสะดวก และมีทางลาดส าหรับผู้

พิการ น าสายไฟฟ้าลงดิน คงเอกลักษณ์ของเมืองเก่า 
- ปรับปรุงในการค้าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นย่านการลดการใช้

พลังงาน และใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ 
- ควรมีกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเมืองให้มีชีวิตและโอกาสใหม่ๆ 

ด้วยการค้นหาบ้านเรือน อาคารที่มีเสน่ห์ มีเรื่องเล่า มีความทรงจ า มีต านาน และเติมบทบาทธุรกิจ
ใหม่ๆในเชิงสร้างสรรค์ ใช้โซเชียลมิเดียให้เกิดพลังขับเคลื่อน เพ่ือกระตุ้นความสนใจให้เจ้าของอาคาร
เดิมที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปล่อยเช่าหรือลงทุนใหม่ ท าให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสเข้าถึงสถานที่ประกอบธุรกิจ
และพัฒนาชุมชนได้   
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ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ท่านอยากให้ย่านการค้าเก่าท่าวังเกิดสิ่งใดขึ้นใหม่ 
ในอนาคต 

- สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขิงวัฒนธรรม 
- อนุรักษ์อาคารเก่า ปรับปรุงอาคารโดยคงเอกลักษณ์ความเป็นเมืองเก่า  
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนให้น่าสนใจและน่าอยู่ (จัดระเบียบทางเท้า 

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ) 
- ปรับปรุงให้เป็นย่านChina Town ของเมืองนคร 
- เห็นความเรียบร้อยสวยงามน่าเดินซื้อของ มีสาธารณูปโภคอ านวยความ

สะดวก  
 

(2) ความคิดเห็นของกลุ่มนักวิชาการในการฟื้นฟูเมืองหรือการอนุรักษ์เมืองเก่า 
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มนักวิชาการ เพ่ือศึกษาแนวทางการฟ้ืนฟูย่าน

การค้าเก่า กรณีศึกษาย่านท่าวัง ที่มีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับการเติบโตของย่าน 
รวมถึงเมือง ที่ค านึงถึงความกลมกลืนของอาคาร กิจกรรมและวิถีชีวิตคนในพ้ืนที่ โดยมีประเด็น
ค าถามในการสัมภาษณ์นักวิชาการ ดังนี้   

 แนวทางการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า มีแนวทางอะไรบ้างและท าอย่างไร 

 ข้อจ ากัดและโอกาสในการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า  

 มีกลไกอะไรบ้างที ่จะท าให้เกิดการสนับสนุนการด าเนินงานและ
ผลักดันการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า  

 กระบวนการมีส ่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญอย่างไรและ
แนวทางที่เหมาะสมคืออะไร 

 ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจจะส่งผลต่อการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า   
(2.1) ผลการสัมภาษณ์นักวิชาการคนที่ 1  

คุณสุเมธ รุจิวณิชย์กุล คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
นครศรีธรรมราช และสถาปิก (สัมภาษณ์วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)   

 แนวทางการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า ท าได้โดย 
- การจัดท าผังช ุมชน เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาที ่ช ุมชนได้

ประโยชน์อย่างแท้จริง  
- การสร้างบุคลากรท้องถิ่น คือ รุ่นลูก โดยน าความรู้ความสามารถ

กลับมาพัฒนาต่อยอดชุมชน 
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- การพัฒนาชุมชน/ย่าน โดยน าของเก่าต่างๆที่มีคุณค่า กลับมาต่อ
ยอดใหม่ โดยพัฒนาบ้าง และรักษาสิ่งที่มีคุณค่าไว้   

 ข้อจ ากัดและโอกาสในการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า  
- ข้อจ ากัดคือ บุคลากรที่จะช่วยกันพัฒนาชุมชน และเงินทุนในการ

พัฒนา  และกฎหมายที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา และคนในพ้ืนที่เองมองเห็นศักยภาพของพ้ืนทีหรือไม่  
- โอกาส คือ องค์ความรู้ใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สามารถน ามาพัฒนา

บ้านเกิดได้ และการเป็นพื้นที่ที ่มีคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรม สามารถน ามาต่อยอดและสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนได้  /การจัดท าโครงการผังแม่บทเมืองเก่า ท าให้พื้นที่ท่าวังเกิดการตื่นตัวที่จะ
พัฒนาย่านมากขึ้น ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนในการเข้ามาพัฒนา และฟ้ืนฟูย่าน  

 กลไกที่จะท าให้เกิดการสนับสนุนการด าเนินงานและผลักดันการฟื้นฟู
ย่านการค้าเก่า โดยใช้กลไกทางภาคประชาชน เช่น กลุ่ม สมาคมของชุมชน ที่จะผลักดันการฟ้ืนฟู
ย่านอย่างยั่งยืน 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญ โดยคนในชุมชน
และลูกหลานมีความส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้ชุมชนเกิดการพัฒนา และรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจจะส่งผลต่อการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า   
- ความพร้อมของบุคลากร ที่พ้ืนที่ยังขาดส่วนนี้  
- งบประมาณในการพัฒนา 
- การใช้พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 
- การพัฒนาห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่  

(2.2) ผลการสัมภาษณ์นักวิชาการคนที่ 2  
คุณสมมาตร เกาะแก้ว กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

(สัมภาษณ์วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)   

 แนวทางการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า มีแนวทางดังนี้  
- แก้ไขปรับปรุงพื้นที่ เช่นการจัดระเบียบการใช้ฟุตบาธให้เป็นพื้นที่

ส าหรับคนเดินเท้าอย่างสะดวก เป็นทางเดินเท้าที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับปริมาณการใช้ ไม่ให้มีการรุก
ล้ าโดยการวางของของร้านค้า มีทางลาดเอียงส าหรับผู้ใช้รถเข็น มีการน าสายไฟฟ้าลงดิน ปลูกต้นไม้
ขนาดเหมาะสมริมถนนเพิ่มความร่มรื่น จัดถนนคนเดิน เพราะหากคนเดินไม่ได้ คนก็จะไม่เข้ามา 
การค้าและกิจกรรมต่างๆจะซบเซา ควรมีการขุดลอก ปรับปรุงคุณภาพน้ า และสภาพคลอง เพิ่ม
ประโยชน์ใช้สอยมากกว่าในปัจจุบัน โดยในอดีต ย่านการค้าตั้งอยู่ริมน้ า ปัจจุบันหันมาใช้การจราจร
ทางบกแทน ย่านการค้าจึงมีการเปลี่ยนแปลงไป 
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- อนุรักษ์คุณค่าดั้งเดิม  อาคาร สถาปัตยกรรมเก่าๆควรอนุรักษ์ไว้ มี
กองทุนในการปรับปรุงอาคารเช่นการบูรณะ ทาสี วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมของชุมชนที่
ต่อเนื่องกันมาอันทรงคุณค่าควรมีการส่งเสริม อนุรักษ์และส่งผ่านต่อไปยังชนรุ่น 

 ข้อจ ากัดและโอกาสในการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า  
ข้อจ ากัด 
- มีการตั้งถิ่นฐานใหม่ ท าให้เมืองขยายตัว มีการตัดถนนเชื่อมโยง 

เกิดการเปลี ่ยนแปลงรุปแบบของการคมนาคม วิถีชีวิต เกิดศูนย์การค้าใหม่ ชุมชนใหม่ๆ ท าให้
ลักษณะดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไป ย่านการค้าเก่าจึงลดบทบาทที่ส าคัญลงตามล าดับ 

- สมาชิกในชุมชนขาดความตระหนัก ความร่วมมือและวิสัยทัศน์ใน
การเล็งเห็นประโยชน์จาการฟ้ืนฟู 

- พ้ืนที่ย่านการค้าเก่ามีขนาดจ ากัด ไม่สามารถยืดหยุ่น ขยายออกไปได้ 
โอกาส 
- ความเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันของคนในย่านการค้าที่ส่วนใหญ่สืบเชื้อ

สายจีน ท าให้มีจุดยึดโยงส าหรับความร่วมมือกัน 
- ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ที่อยู่มาดั้งเดิม ไม่ค่อยมีคนต่างถิ่นย้ายเข้า

มาอยู่ในย่าน ใช้ภาษาถิ่นเดียวกัน มีวัฒนธรรมเดียวกัน และมีความเป็นเครือญาติกัน 
- การผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อขอขึนทะเบียนมรดก

โลก ท าให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจุดสนใจเพ่ิมขึ้น กระแสนี้เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรมฟื้นฟูย่าน
การค้าเก่า 

 กลไกที่จะท าให้เกิดการสนับสนุนการด าเนินงานและผลักดันการฟื้นฟู
ย่านการค้าเก่า มีดังนี้ 

- ภาครัฐ  ทั ้งระดับจังหวัดและประเทศโดยการมีส ่วนร่วมของ
ประชาชนต้องก าหนดแผนการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่าอย่างเป็นรูปธรรม  ระดมทรัพยากรด้านต่างๆเข้า
มาผลักดัน 

- ภาคเอกชน  ตองสร้างภาคีเครือข่าย ก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
ฟ้ืนฟู จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญ เพราะการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการและมันคือหัวใจและหลักประกันความส าเร ็จของการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางคือต้องมีการจัดเวทีโดยมืออาชีพทางกระบวนการกลุ่ม  ใช้หลักการ เวลา 
สถานที่และสัดส่วนที่ครอบคลุมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องเหมาะสม ในการค้นหาคุณค่าของ
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ชุมชนร่วมกัน และการก าหนดบทบาท จังหวะก้าวและกระบวนการท างาน ช่วยกันระดมความคิดใน
การดึงของดีในชุมชนมาสร้างรายได้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจจะส่งผลต่อการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า   
- ในหลายครั้งเวทีมีสัดส่วนของstake holders ไม่เหมาะสม  
- การจัดเวที ไม่เป็นไปตามกระบวนการท าให้เกิดการครอบง าหรือ

อิทธิพลทางความคิดของบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป 
- คุณค่าบางอย่างของชุมชนขาดการใช้งาน ขาดความต่อเนื่องของ

กิจกรรม 
- กระแสเชี่ยวกรากของการเปลี ่ยนแปลงยุคใหม่ ท าให้ชุมชนเกิด

ปัญหาในการปรับตัว จนสูญเสียอัตลักษณ์และคุณค่าของชุมชนลงไปตามกาลเวลา 
- นโยบายของภาครัฐที่คิดแทนประชาชนโดยไม่สอดคล้องกับสภาพ

จริงของชุมชน 
- ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในชุมชน อาจถูกบั่นทอนลง

โดยผลประโยขน์ที่จัดสรรไม่ลงตัวและการแบ่งฝักฝ่ายทางการเมืองท าให้มีผลต่อความเขมแข็งในการ
ร่วมมือกัน 

(2.3) ผลการสัมภาษณน์ักวิชาการคนที่ 3  
ผศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ

อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า (สัมภาษณ์วันที่ 4 มีนาคม 2563)   

 แนวทางการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า มีแนวทางดังนี้  
- การอนุรักษ์คุณค่าตามยูเนสโก ที่ดูจากสิ่งที่มีคุณค่าในพ้ืนที่ว่าอะไร

ควรค่าแก่การอนุรักษ์ (ตามประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม/สังคม)  
- ค้นหาว่าจะรักษาไว้อย่างไร โดยใช้วิธีไหน มีทั้งสิ่งที่จับต้องได้ และ

จับต้องไม่ได้ แล้วน ามาคุยกันว่าจะท าอย่างไรถึงจะรักษา สืบทอด อนุรักษ์ไว้ได้ 
- มีการจัดการอย่างไร เช่น ทางกฎหมาย อ านาจหน้าที่ รูปแบบการ

จัดการ (การรักษาอาคาร/ถนน) ส่วนของเรื่องกายภาพ แนวทางให้ไว้ว่า ถ้าเรารู้ว่าของอะไรที่มีคุณค่า
คืออะไรบ้าง รักษาให้ได้มากที่สุด และเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุด ของเดิมท่ีมีอยู่รักษาให้เยอะที่สุด 

 ข้อจ ากัดและโอกาสในการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า  
ข้อจ ากัด  
- ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย ไม่มีระบบการรักษาย่าน เพราะไม่มีการ

ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน มีแต่กฎหมายบูรณะสถานอย่างเดียว ปัญหาคือ ใครจะรักษาไว้ จะมี
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ปัญหาขึ้นมาทันที สมมุติว่า ย่านเก่าของเมืองนคร เราจะต้องรักษาคาเรคเตอร์ ตัวอาคาร แทบจะใช้
กฎหมายกรมศิลปกาหรไม่ได้เลย  

- ส่วนกลางไม่ได้เข้ามามีบทบาทหน้าที่ แต่จะเป็นเรื่องของท้องถิ่น
แต่ท้องถิ ่นไม่เคยท า รวมถึงไม่มีความรู ้ ความช านาญ และบุคลากรในด้านนี ้โดยเฉพาะ และ
ประชาชนในรูปแบบองค์กรต่างๆ แม้จะมีแนวคิด ความพร้อมที่จะท า แต่ไม่สามารถท าได้ เพราะไม่
มีแนวทางการฟื้นฟูย่าน กล่าวคือ แม้ประชาชนมีความพร้อม ความเข้มแข็ง แต่เทศบาลไม่ได้ลงมือ
ท า ก็เหมือนพูดไปเฉยๆ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่รู้ว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร  

โอกาส  
- มีคณะกรรมการเมืองเก่า ซึ่งเป็นคณะกรรมการชาติ ที่จะเข้ามา

เป็นกลไกในการด าเนินการและพิจารณาโครงการของภาครัฐให้เกิดขึ้น  ซึ่งถือเป็นโอกาส เพราะ
สามารถสร้างกลไกได้แล้ว 

- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 การจัดท าผังนโยบาย
จังหวัด มีการก าหนดเขตอนุรักษ์หรือพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งเป็นนโยบาย ที่จะถ่ายทอดไปยังผังจังหวัด ซึ่ง
เป็นเครื่องมือในการจัดการท้องถิ่น (ตามมาตรา 8/9/22(6)) ให้อ านาจแก่ท้องถิ่นในการจัดการ โดย
ออกเป็นเทศบัญญัติ ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง หรือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

 มีกลไกอะไรบ้างที ่จะท าให้เกิดการสนับสนุนการด าเนินงานและ
ผลักดันการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า  

ประชาชนในชุมชน และท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งจะผลัดดันมาสู่กลไก พร้อมการก าหนดรูปแบบการพัฒนาต่างๆ (ออกมาเป็นเทศบัญญัติ) 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญในการก าหนด
รูปแบบร่วมกันกับท้องถิ่น โดยท้องถิ่นจะเป็นแกนน าในการออกวิธีการ แล้วเอาเข้าสภาเมือง เพ่ือ
น าไปให้ประชาชนเห็นชอบในทิศทางเดียวกัน เพ่ือน ามาออกเป็นเทศบัญญัติ 

 ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจจะส่งผลต่อการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า 
- การพัฒนาจากนโยบายภาครัฐ เช่น โครงการพัฒนาด้านคมนาคม

ขนส่ง ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง 
- อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ไม่ชัดเจนว่าควรท าอย่างไร ใครเป็น

ผู้รับผิดชอบ ควรที่จะมีหน่วยงาน บุคลากร และวิธีการ เพ่ือบริหารจัดการย่าน 
(2.4) ผลการสัมภาษณ์นักวิชาการคนที่ 4  

ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย อาจารย์ประจ าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์วันที่ 4 มีนาคม 2563)   
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 แนวทางการฟื้นฟูย่านการค้าเก่า จะต้องมีการก าหนดแนวทาง
จะต้องมีภาพในอนาคตก่อนว่าจะให้ท าอะไร ซึ่งจะต้องแตกต่างไปจากปัจจุบัน จึงจะใช้แนวทางเชิง
กายภาพ และกิจกรรม โดยการบังคับหรือ ส่งเสริมในวันนี้ต้องไม่มีและอยากให้มีเกิดขึ้นในอนาคต 
ท าได้โดย  

- การจัดการเชิงกายภาพ ผ่านมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งเป็นกลไก
ที่อ้างอิงอ านาจทางกฎหมาย ซึ่งการใช้บังคับหรือส่งเสริมก็แล้วแต่ จ าเป็นจะต้องเป็นเรื่องพิเศษ เป็น
เรื ่องที ่มีความจ าเป็นจริงๆ ถึงจะเอากฎหมายที่พิเศษ มาใช้ในการควบคุมหรือส่งเสริม ทั ้งนี ้มี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้  

1. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 สามารถท าได้  2 
รูปแบบ คือ ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ซึ่งผังเมืองรวม แบ่งเป็น 2 กรณีคือ ควบคุม และส่งเสริม 
โดยการควบคุมการพัฒนาในเรื่องกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ควรจะเกิด ก็สามารถออกข้อห้าม
ได้  และมวลอาคารโดยการควบคุมอาคารด้วย FAR BCR OSR Setback (ทั้งนี้มีเชิงส่งเสริม ได้แก่ 
TDR FAR Bonus แต่ในพ้ืนที่ไม่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ส าหรับการรองการพัฒนาที่จะท าได้) และการใช้ผัง
เมืองเฉพาะ เป็นการก าหนดข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์อาคารที่เหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับ
วิสัยทัศน์ การพัฒนาในอนาคต โดยออกเป็นเทศบัญญัติ เช่น มีทางเชื่อมเข้าไปสู่เมืองชั้นในและท า
เป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่กลับพบว่ามีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ท าทัศนียภาพเสีย ก็สามารถจะไปออกตัว
ผังเมืองเฉพาะ เพื่อที่จะสั่งให้มารื้อถอน รื้อย้าย ป้าย อาคาร หรือสิ่งต่างๆในพ้ืนที่นั้นได้ ทั้งนี้เป็นการ
ที่รัฐไปใช้อ านาจริดรอนสิทธิของประชาชนอยู่ ซึ่งท าได้ มีอ านาจท าได้อยู่ แต่จะต้องมีความเหมาะสม 
และสมควรมากๆ ถึงจะใช้ได้ 

2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เป็นมาตรการควบคุม (มาตรา
8/12) จะอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจะจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่จะควบคุม
รูปแบบอาคารได ้ในกรณีมองว่าในอนาคต การออกแบบต้องมีกันสาดยื่นออกมาเป็นอาณาเขตยืดยาว
ตลอดทาง ก็จะไปใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารในการที่จะมาควบคุมว่า อาคารใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่
ในพ้ืนที่นี้ ถ้ามีการก่อสร้าง และต้องมีกันสาด ความสูงเท่าไร ลากยาวไปตลอดเส้นทางจากตรงนี้ไป
จนถึงตรงนี้ ควบคุมความสูงอาคาร ถ้าอาคารเล็ก ความสูงตรงกลาง หน้าจั่ว อะไรก็ตามที่เป็นหน้าตา
ของอาคารใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ไม่เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นด าเนินการ แต่จะเป็นผู้ว่าราชการที่มีอ านาจหน้าที่ในการประกาศเขตอนุรักษ์/
อาคารเก่าที่ควรค่าแก่การดูแลรักษา ห้ามรื้อถอน และพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นสิ่งที่ช่วยในการเอา
เงินกองทุนรักษาสิ่งแวดล้อมมาบูรณะอาคารเหล่านี้ได้ (ทั้งนี้จะต้องมีความจ าเป็นเป็นอย่างมาก) โดย



 143 
 

 

ก าหนดสัดส่วนในการให้เงินอุดหนุนเพ่ือการอนุรักษ์ไว้ แต่ถ้าอยากให้ เกิดการอนุรักษ์ไว้ไม่ให้ท าอะไร
เลย ก็ต้องใช้พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   

4. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  จะใช้ต่อเมื่อไม่ต้องการให้สิ่งที่มีคุณค่าเกิดความเสียหาย สูญหายไป ซึ่งต้อง
เป็นอาคาร 100 ปีขึ้นไป  

- การจัดการเชิงกิจกรรม โดยท้องถิ่นสามารถส่งเสริมกิจกรรมใน
พ้ืนที่ได ้โดยการใช้มาตรการทางภาษีและมาตรการทางการเงิน ดังนี้  

1. มาตรการทางภาษี ท้องถิ่นมีการจัดเก็บ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ และท้องถิ่นได้เงินอีกทางหนึ่งคือ 
เงินส่วนแบ่งจากกรมสรรพากร ซึ่งเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ทั้งนี้ถ้าอยากให้เกิด
กิจกรรมอะไร ก็ต้องงดเว้นการเก็บภาษีเหล่านั้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการร่วมพัฒนาพ้ืนที่ของชุมชน 
ซึ่งที่ผ่านมานั้น มูลค่านี้ต่ ามาก จนไม่เป็นแรงจูงใจใดๆ จนปีพ.ศ. 2563 จะมีการเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้าง
แล้ว ซึ่งน่าจะท าให้ช่วยได้เพ่ิมข้ึน  

2. มาตรการทางการเงิน ท าได้โดย  
o เทศบาลน าเงินไปให้เจ้าของทรัพย์สินนั้น คือ น าเงินไป

ให้กับสิ่งที่เทศบาลอยากจะส่งเสริมให้เกิดขึ้น ทั้งนี้เงินเหล่านี้คือภาษีของประชาชน และเงินกองทุน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีความส าคัญ 
และมีความจ าเป็นจริงๆ เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม เช่น ให้เงินกับบ้านเก่าทรงชิโนโปร
ตุกีส เพ่ืออนุรักษ์อาคารไว้ส าหรับการท่องเที่ยว ช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้ามากิน จับจ่ายในพ้ืนที่ คนใน
ภาพรวมก็จะได้ประโยชน์ด้วย ก็เป็นเหตุให้รัฐเอาเงินเข้ามาช่วยซ่อมบูรณะพ้ืนที่ในตรงนี้ หรือการ
รักษาในทางประวัติศาสตร์อาคารทางประวัติศาสตร์ ให้เยาชนสามารถมาเรียนรู้ เพ่ือให้เข้าใจถึง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นได้ ซึ่งรัฐเห็นควรให้เงินอุดหนุน 
ฉะนั้นต้องเป็นอาคารเก่า ขณะเดียวกันถ้าอยากจะส่งเสริมจริงๆ ในกรณีนี้ ก็คือกรมสรรพากร เป็น
ส่วนกลาง จะเป็นเรื่องยาก เพราะว่าท าไมส่วนกลางต้องมาสนใจท่าวังด้วย ซึ่งจะมีอุปสรรคและปัญหา
ตามมาอีกมากมาย การด าเนินการโดยท้องถิ่นเป็นคนท า น่าที่จะสะดวกและง่ายที่สุด 

 ข้อจ ากัดและโอกาสในการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า  
- ข้อจ ากัด คือ ความเห็นพ้องของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนา

ร่วมกัน  
- โอกาส คือ สิ ่งที่มีคุณค่าในพื้นที่ที ่สามารถน ามาฟื้นฟู และสร้าง

ประโยชน์ให้กับชุมชนได้ และอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในการด าเนินการพัฒนา  
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 มีกลไกอะไรบ้างที ่จะท าให้เกิดการสนับสนุนการด าเนินงานและ
ผลักดันการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า  

กลไกทางกฎหมาย /ภาคประชาชน /หน่วยงานท้องถิ่น ที่จะผลักดัน
การฟ้ืนฟูย่าน 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความส าคัญในการผลักดันให้
เกิดการฟ้ืนฟูอย่างแท้จริง โดยการออกแบบองค์กรชุมชน (Organization Chart) สร้างกลไกวิธีการ
ร่วมกัน และด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการฟื้นฟู ทั้งนี้ต้องมีการจัดกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าแต่
ละกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลและด าเนินกิจการอะไรบ้าง ซึ่งเป็นการสร้างความชัดเจนและการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

 ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจจะส่งผลต่อการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า 
- ความพร้อมของท้องถิ่น  
- งบประมาณในการพัฒนา 
- การใช้กฎหมายในการบังคับและส่งเสริม  

จาการการสัมภาษณ์เชิงลึกความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ทั้งกลุ่มบุคคลส าคัญ และ
กลุ่มนักวิชาการ โดยกลุ่มบุคคลส าคัญ สามารถสรุปได้ว่า ย่านท่าวังนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
และรูปแบบการค้าสมัยใหม่ ส่งผลกระทบต่อการค้าขายและความซบเซาของการค้าในพ้ืนที่ รวมถึง
ข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ที่ไม่สามารถพัฒนาพ้ืนที่ และเห็นด้วยที่ให้ประชาชนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยขับเคลื่อน
ย่านท่าวังให้กลับมามีชีวิตและโอกาสใหม่ๆ ด้วยการปรับปรุงฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ เรื่อง
เล่า ความทรงจ า และต านาน มาสร้างบทบาทใหม่ๆเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้สื่อออนไลน์ในการผลักดันให้
เกิดความน่าสนใจและดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้  

ส่วนกลุ่มนักวิชาการ ทั้ง 4 คน ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านฟ้ืนฟูเมืองหรือการอนุรักษ์เมืองเก่า 
ด้านผังเมือง ด้านวัฒนธรรม และด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟู กลไก
ที่ผลักดันการฟ้ืนฟู กระบวนการมีส่วนร่วม ข้อจ ากัด โอกาส ความเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีจะส่งผลต่อการ
ฟ้ืนฟูนั้น สรุปได้ว่า การฟ้ืนฟูย่านการค้าท าได้ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ ผ่านการ
จัดการเชิงพ้ืนที่ และการจัดการเชิงกิจกรรม และการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยให้เกิดการฟ้ืนฟูอย่างเต็มศักยภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปราย และเสนอแนะ  

 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห์  

ย่านท่าวัง เป็นย่านการค้าเก่าแห่งแรกของเมืองนครศรีธรรมราช มีคลองท่าวังเป็นสายน้ า
ประวัติศาสตร์และเมืองท่าที่ส าคัญทั้งในทางยุทธศาสตร์และติดต่อค้าขาย และยังมีเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจตลอดจนวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ที่ควรแค่แก่การรักษาไว้
เห็นได้จากหลักฐานทางมรดกทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ รวมไปถึงลักษณะอาคารต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ที่มี
ความเก่าแก่และมีเอกลักษณ์ที่แสดงถึงยุคสมัยต่าง ๆ ทางประวั ติศาสตร์อย่างชัดเจน เมื่อ
ท าการศึกษา ส ารวจ และสรุปผลเพ่ือหาแนวทางการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้เครื่องมือ
หลายประเภท ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า โดยการปรับปรุง
จากมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเมื องเก่า การสัมภาษณ์กลุ่ม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ทั้งกลุ่มบุคคลส าคัญ และกลุ่มนักวิชาการ เพ่ือรับรู้ปัญหา ข้อจ ากัด ความ
ต้องการ และแนวทางการฟ้ืนฟูในเชิงลึกจากคนในพ้ืนที่ รวมถึงในด้านการวิเคราะห์ ได้แก่ การ
วิเคราะห์ข้อมูลต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ด้วย TOWS Matrix รวมทั้งการวิเคราะห์ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
พบว่า ย่านท่าวังนั้นมีศักยภาพในการที่จะฟ้ืนฟู เนื่องจากย่านมีความสมบูรณ์ของย่านชุมชนเก่าอยู่ใน
ระดับดีมาก ทั้งทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ย่านท่าวังยังมีศักยภาพใน
ด้านท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกด้วย อีกทั้งในย่านท่าวังก็มีศักยภาพในการรองรับ
ในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอทั้งในปัจจุบันและในอนาคต มีนโยบายอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณ
เมืองเก่านครศรีธรรมราชที่ส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  และมีองค์กร
ชุมชนที่แข็งแรงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสูงมาก  

ทั้งนี้ ย่านท่าวังมีรูปแบบของภาพรวมย่านที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งด้านอาคารสถานที่ รูปแบบ
การใช้พื้นท่ีและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ซึ่งบ่งบอกถึงเรื่องราวของพ้ืนที่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึง
สามารถก าหนดทิศทางการฟ้ืนฟูและพัฒนา ให้เป็นไปในรูปแบบของการเป็นย่านชุมชนเก่า ที่มีการ
รักษาทั้งวิถีชีวิตและมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมส าคัญทั้งที่ เป็นพ้ืนที่ชุมชน และ
โบราณสถานต่าง ๆ พร้อมทั้งย่านท่าวัง มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางทางการค้าและบริการที่ส าคัญ
ระดับจังหวัด ท าให้มีโอกาสในการพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมการเจริญ
เติบโของย่านท่าวัง โดยการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการปรับปรุงฟ้ืนฟู เพ่ือการเติบโตที่ยั่งยืนโดยการ
ส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ตระหนักถึงความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงฟ้ืนฟู พร้อมกับ
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การส่งเสริมให้ใช้วัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการปรับปรุงฟ้ืนฟู เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้
ยั งส่ ง เสริมให้ เกิดเป็นย่านชุมชนเก่าที่ มีความร่วมสมัยสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบผสมผสานระหว่าง
อดีตแลปัจจุบัน เกิดเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่ตลอดจนรักษาให้
ชุมชนนั้นคงอยู่อย่างยั่งยืนท่ามกลางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

5.2 การอภิปรายผล 

ย่านท่าวัง เป็นย่านการค้าดั้งเดิมของเมืองนครศรีธรรมราช แต่เดิมบริเวณแห่งนี้เป็นท่าเรือ
โดยสารของวังเจ้าเมือง มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้ า และมีบทบาทเป็นย่านการค้า สินค้าอุปโภค
บริโภคที่ส าคัญของเมืองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ อีกทั้งเป็นย่านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สร้าง
การจดจ าให้กับผู้คนที่เข้ามาในย่านซึ่งบ่งบอกจินตภาพของเมืองชัดเจน  พบว่า เส้นทางถนนราช
ด าเนิน เป็นแกนหลักของย่านท่าวัง และเส้นทางรถไฟที่วิ่งเข้าสู่ใจกลางย่าน มีเส้นขอบที่ก าหนด
ขอบเขตของย่านชัดเจน คือ แนวเขตตามธรรมชาติ ได้แก่ คลองท่าวัง คลองทุ่งปรัง ส่วนแนวเขตที่
มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ ห้างสหไทยพลาซ่า แนวก าแพงของวัดวังตะวันตกและวัดวังตะวันออก รวมถึง
เส้นทางถนน และความเป็นย่านจากการเป็นพ้ืนที่ชุมชนย่านพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่น
มาก โดยมีจุดศูนย์รวมของย่านเมื่อมาถึงและเดินทางเชื่อมต่อไปยังที่อ่ืน ได้แก่ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร วัด
จันทาราม วัดบูรณาราม วัดวังตะวันตก วัดวังตะวันออก ศาลเจ้ากวนอู คลองท่าวัง ตลาดหลังวิกดาว 
สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช และห้างสรรพสินค้า คือ ห้างสหไทย และห้างลัคกี้ ที่ส าคัญจุดหมายตา
ของย่าน ได้แก่ สะพานราเมศรว์ สี่แยกท่าวัง สถานีรถไฟ อาคารพาณิชย์บริเวณถนนราชด าเนิน และ
ร้านทอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นจุดเด่นเฉพาะตัวของย่านที่มีประวัติศาสตร์และความทรงจ าของผู้คนมา
ยาวนาน ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของคนในพ้ืนที่ของจินตภาพเมืองนั้น มีความสอดคล้องกันกับ
การส ารวจพ้ืนที่ สามารถน ามาสร้างเอกลักษณ์ของย่านให้โดดเด่นได้ นอกจากนี้การส ารวจพ้ืนที่และ
ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม อยู่ในรูปแบบ
ตึกแถวและอาคารพาณิชย์เกาะกลุ่มกัน ตามเส้นถนนราชด าเนิน ถนนเนรมิต และกระจุกตัวอยู่รอบ
สถานีรถไฟ มีราคาที่ดินที่สูงที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช และกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นเอกชน 
ซึ่งตรงกับที่เสน่ห์ ญาณสาร (2543) ได้บอกไว้ว่าพ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองจะท าหน้าที่เป็นย่านการค้าและ
บริการของเมือง ที่ ท าใหป้ระกอบกับพ้ืนที่มีศักยภาพเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการขนส่งของเมือง ซึ่งในอดีต
ที่มีท้ังการคมนาคมทางน้ า ทางราง และทางถนน โดยทางน้ าจะใช้เส้นทางคลองท่าวังเป็นเส้นทางการ
คมนาคมประมาณ พ.ศ. 2500 ภายในย่านท่าวังบริเวณพ้ืนที่ริมคลองท่าวังยังมีการเดินทางและการ
ติดต่อค้าขาย โดยใช้เรือเป็นพาหนะเพ่ือไปยังสถานที่ต่าง ๆ ภายหลังเมื่อมีการพัฒนาการคมนาคม
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ขนส่งทางบก ที่มีความรวดเร็วในการเดินทางของประชาชนในพ้ืนที่ที่สามารถเชื่อมต่อพ้ืนที่ในเมือง
และนอกเมืองได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่งผลให้คลองท่าวังถูกลดบทบาทลงเป็นเพียงคลองส่งน้ า รับน้ า ไม่ได้
ใช้เป็นทางสัญจรเช่นเดิม และเมื่อมีการตัดถนนเพ่ิมขึ้นและปรับปรุ งถนนในหลายสาย เช่น ถนน
พัฒนาการคูวาง ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ฯลฯ ท าให้การเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่ท าได้สะดวกและทั่วถึง ถนน
เหล่านี้ท าให้เกิดการเชื่อมต่อจากพ้ืนที่ภายในไปยังภายนอกสะดวก และรวดเร็วกว่าเดิม ประกอบกับ
การมีขนส่งทางรางด้วยรถไฟท าให้เกิดการเชื่อมต่อพ้ืนที่ภายนอกมากขึ้น ใช้รถไฟในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้า ซึ่งส่งผลให้ย่านท่าวังกลายเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่มีการความหลากหลายของ
กิจกรรม เกิดกิจกรรมการค้าขายและบริการขยายตัวมากขึ้น จากการค้าขายและบริการที่อยู่บริเวณ
ริมคลองท่าวังได้ขยายตัวมาตามแนวยาวของเส้นถนนสายหลักและรอบสถานีรถไฟตามล าดับ พร้อม
ทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน ท าให้ย่านท่าวัง กลายเป็นแหล่งการค้าขายและบริการที่ส าคัญ
ของเมืองนครศรีธรรมราช ส่งผลให้พ้ืนที่บริเวณนี้มีลักษณะพิเศษ (Lee, 2007) อีกทั้งสามารถ
เชื่อมโยงกับพื้นท่ีโดยรอบได้  เกิดกิจกรรมที่ดึงดูดร้านต่างๆ มารวมตัวกันในจนกลายเป็นแหล่งการค้า
ที่มีความหลากหลาย ลักษณะต่อมา คือ มีลักษณะพิเศษในด้านกายภาพ ที่มีความโดดเด่นสร้างการ
จดจ าให้กับเมืองได้ คือ อาคารส าคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของพ้ืนที่ เป็นอาคารแบบชิโนโปรตุกีสสองชั้น ที่
ผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนจนเป็นเอกลักษณ์ของ
เมือง และอาคารแบบผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมโปรตุเกสและจีน เห็นได้จากอาคารสองชั้น
พาณิชยกรรมกึ่งที่อยู่อาศัยจะมีด้านหน้าอาคารที่ชั้นล่างมีช่องโค้งต่อเนื่องกันเป็นระยะๆ เพ่ือ
ประโยชน์ในการเดินเท้า รวมถึงอาคารทางด้านประวัติศาสตร์ ได้แก่ ตึกรัตนธัช วัดท่าโพธิ์วรวิหาร กุฏิ
ร้อยปี วัดวังตะวันตก เป็นต้น และอาคารส าคัญทางศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ เช่น วัดท่าโพธิ์วรวิหาร 
วัดศรีทวี วัดจันทาราม วัดบูรณาราม วัดวังตะวันตก วัดวังตะวันออก  และอาคารทางศาสนาที่
เกี่ยวข้องกับเทพในลัทธิเต๋า เช่น ศาลเจ้ากวนอู  ซึ่งยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้กับย่านท่าวังได้ และมีลักษณะพิเศษที่จับต้องไม่ได้ของย่านท่าวัง 
เห็นได้จากประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ที่น่าสนใจภายในย่าน ได้แก่ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีให้ทาน
ไฟ เทศกาลตรุษจีน และเทศกาลกินเจ เป็นต้น ที่สามารถท าให้มีย่านมีคุณลักษณะพิเศษและมีความ
แตกต่าง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบเหล่านี้ถ้ามีความสมบูรณ์มากเท่าใด ยิ่งท าให้เอกลักษณ์ของ
เมืองมีความชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น แต่ความชัดเจนจะขึ้นอยู่กับการรับรู้ของผู้รับรู้ อย่างไรก็ตาม การ
ฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่าภายใต้การเติบโตของเมืองและอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากร 
เศรษฐกิจ และโครงสร้างพ้ืนฐาน จะส่งผลให้องค์ประกอบของย่านได้รับการปรุงแต่งมาเป็นล าดับ จน
บางครั้งอาจมีผลต่อเอกลักษณ์ของย่านเปลี่ยนแปลงไป  
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ส่วนรูปแบบการค้า ย่านท่าวังนั้นมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของเมือง 
พบว่า การค้าและบริการ มีรูปแบบเป็นร้านค้าตึกแถวตามสองข้างของถนน มีความสะดวกในการเข้ามา
ใช้บริการ โดยค้าขายเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวันที่ให้บริการแก่ทุกกลุ่มวัย รวมถึงมี
การใช้ประโยชน์อาคารแบบผสมผสานเป็นร้านค้าและที่อยู่อาศัยในอาคารเดียวกัน นอกจากนี้มีตลาด
หลังวิกดาว ที่เป็นตลาดสดและอาหารแห้งอยู่ใจกลางย่าน ใกล้กับสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช โดย
การค้าขายเปิดขายในช่วงเช้าถึงเย็น มีทั้งแบบถาวรและชั่วคราว  ซึ่งเรียกการค้ารูปแบบนี้ว่า การค้า
แบบดั้งเดิม (เสน่ห์ ญาณสาร, 2543) ภายในย่านมีการสร้างอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ค้าขายและที่พัก
อาศัยด้วยกัน มีการค้าตามสองฝากฝั่งถนน จะเห็นได้ว่า รูปแบบย่านการค้ามีความสัมพันธ์กับที่ตั้ง 
คมนาคม กิจกรรมสังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อรูปแบบย่านการค้า โดยเฉพาะกิจกรรม
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของย่านการค้าเก่าในอนาคต เพราะพฤติกรรมแต่ละกลุ่มคน
มีผลให้การใช้พ้ืนที่ที่แตกต่างกันออกไป เห็นได้จากการใช้พ้ืนที่ในย่านเพ่ือการค้าขาย ที่อยู่อาศัย 
สถาบันทางศาสนา สาธารณูปโภค และสถานที่รวมกลุ่มท ากิจกรรม โดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นตลาดหลัง
วิกดาว ตึกแถวบนถนนเนรมิตรและถนนราชด าเนิน ที่ใช้พ้ืนที่เพ่ือการค้าขายและการอยู่ อาศัย และ
ผสมผสานการใช้พ้ืนที่ที่เป็นวัด ศาลเจ้าดั้งเดิม และสถานีรถไฟ นอกจากนี้ในย่านมีการรวมกลุ่มของ
คนหลากหลายรูปแบบ ทั้งการรวมกลุ่มทางการค้า เช่น การรวมกลุ่มอาชีพค้าขายทอง ขายยาแผน
โบราณ ขายผ้า ฯลฯ การรวมกลุ่มทางชาติพันธุ์ของคนจีนที่เป็นผู้อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ในพ้ืนที่  ซึ่ง
เป็นการรวมกลุ่มในรูปแบบสมาคม บริเวณศาลเจ้ากวนอู บนถนนราชด าเนิน เป็นที่ก่อเกิดกลุ่ม
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดงานเทศกาล การก่อตั้งสมาคมต่าง ๆ เช่น สมาคมแต้จิ๋วนครศรีธรรมราช 
สมาคมซีเต็กมิตรสัมพันธ์นครศรีธรรมราช ฯลฯ ซึ่งวิถีชีวิต กิจกรรม และการใช้พ้ืนที่มีความสัมพันธ์
กัน ท าให้เกิดระบบกิจกรรมที่ส่งต่อมาแต่ละช่วงเวลา โดยขึ้นอยู่กับสภาพทางเศรษฐกิจ ช่วงชีวิตของผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการ ทีส่่งผลให้เกิดรูปแบบการค้าและกิจกรรมของย่านท่าวัง  

จะเห็นได้ว่าย่านท่าวัง เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้าที่ส าคัญของเมือง เป็นจุดรวมของ
วัฒนธรรม แหล่งบันเทิง สถานที่ราชการ ศูนย์รวมของธุรกิจทางการเงินและธนาคาร และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งมีความเข้มข้นของการใช้ที่ดิน ราคาที่ดินที่ค่อนข้างสูง ความสูงอาคาร ความ
พลุกพล่านของผู้คน และการด าเนินกิจกรรมทางการค้าของเมืองที่สูง รวมถึงผลตอบแทนและผลก าไร
ที่ได้รับสูง เนื่องจากย่านการค้าเก่า ย่านท่าวัง มีท าเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีระบบคมนาคมที่เชื่อมต่อ
ระหว่างการใช้ที่ดินและกิจกรรมต่างๆของย่านได้เป็นอย่างดี มีความสมบูรณ์ของระบบถนนและทาง
เท้าที่มีระยะการเดินที่เหมาะสมและสามารถเดินถึงกันในทุกพ้ืนที่ อีกทั้งมีความสะดวกในการเข้าถึง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถสารประจ าทาง (รถสองแถว) รถมอเตอร์ไซต์ รถสามล้อ และรถ
แท็กซี่ มีความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เพียงพอต่อการใช้งาน มีจ านวน
ผู้ใช้บริการตลอดทั้งวัน แต่อาจจะมีจ านวนที่ลดลงจากการแข่งขันของกลุ่มห้างร้านขนาดใหญ่ การเข้า
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มาจับจ่ายใช้สอยน้อยลง ความต้องการในการจับจ่ายใช้สอยเปลี่ยนไป และพ้ืนที่เกิดความแออัดท าให้
ต้องขยายตัวไปยังพ้ืนที่โดยรอบและชานเมืองมากขึ้น ประกอบกับการคมนาคมขนส่งที่ได้รับการ
พัฒนาท าให้เกิดโครงข่ายที่ดีขึ้น คนเริ่มขยัยขยายออกจากพ้ืนที่ รวมถึงผลจากเศรษฐกิจและรูปแบบ
การค้าสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันสูงขึ้น เช่นการค้าออนไลน์แบบอีคอมเมิร์ซ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่มีผลท า
ให้ย่านการค้าเก่าได้รับผลกระทบ เนื่องจากการให้บริการที่รวดเร็วเข้าถึงง่าย มีความสะดวกในการใช้
บริการ และมีความหลากหลายของสินค้า ท าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ าได้ดีขึ้นและ
ทันท่วงทีมากกว่า  ส่งผลกระทบต่อการค้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและวิถีชีวิตของคน และที่
อาจจะท าลายหรือลดบทบาทเอกลักษณ์อันโดดเด่นในการเป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่มีวิ ถีชีวิตความ
เป็นอยู่ ประเพณี และวัฒนธรรมเดิม ซึ่งจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์นั้นความติดเห็นว่า จะต้องมีการ
ปรับตัวโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ส่งเสริมการค้าขายและการ
ท่องเที่ยวภายในย่านมากขึ้นให้ทันกับการใช้งานของกลุ่มคนรุ่นใหม่ แต่ในขณะเดียวกันการค้าขาย
และบริการก็ยังคงตอบสนองกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มคนวัยท างาน และสูงวัยที่เดินทางมาใช้บริการจาก
ความสะดวกและความหลากหลายของสินค้าและบริการ ด้วยปัจจัยหลายๆประการ ท าให้ย่านท่าวังมี
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย มีการใช้ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่เพ่ือ
การค้า ซึ่งเป็นไปตามผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ .ศ.2562 ดังนั้นหากจะมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่าให้มีความร่วมสมัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และตอบรับกับการใช้งานของ
กลุ่มคนทุกกลุ่ม ต้องพิจารณาเรื่องของกฎหมาย ข้อบังคับที่มีผลต่อการควบคุมและส่งเสริมการพัฒนา 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม และนโยบายยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแนวทางการด าเนินงานที่ สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ทั้งด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคมแก่ชุมชน 
เนื่องจากมีความส าคัญที่จะท าให้การด าเนินการฟ้ืนฟูย่านเกิดขึ้นจริงได้ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของประชาชนในพ้ืนที่และกลุ่มนักวิชาการที่มองว่ากลไกทางกฎหมาย และกรอบนโยบายจะส่งเสริม
และสนับสนุนให้หน่วยงานท้องถิ่นผลักดันโครงการเข้าไปในแผนงานให้เกิดการน าไปสู่การปฏิบัติจริง 
จากทรัพยากรของพ้ืนที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับย่านท่าวัง
ประกอบกับเป็นส่ วนหนึ่ งของพ้ืนที่ เมืองเก่านครศรีธรรมราช ด าเนินการโดยส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้มีการศึกษาและจัดท าโครงการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่าย่านท่า
วังด้วยการออกแบบปรับปรุงพ้ืนทีถนนจ าเริญวิถีอย่างมีส่วนร่วม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน 
ได้แก่ การปรับปรุงสะพานลอย การน าสายไฟฟ้าลงดิน เป็นต้น และโครงการส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ท าให้เพ่ิมโอกาสใหม่ๆกับย่าน และปรับเปลี่ยนมุมมองให้ผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่
ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมให้กับย่านท่าวังได้  

นอกจากนี้ได้ประเมินตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่าน
ชุมชนเก่า ท าให้ทราบถึงจุดอ่อนของย่านว่าจะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาด้านใดบ้าง ซึ่งปรากฏให้
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เห็นทั้งด้านกายภาพ คุณภาพ และการบริหารจัดการ จากการประเมินผลพบว่า ย่านการค้าเก่าท่าวัง 
มีแนวโน้มในการพัฒนาสูง หากแต่พ้ืนที่อยู่ในบริเวณเขตเมืองเก่านั้นก็ยังมีอัตลักษณ์ที่ควรอนุรักษ์ไว้ 
จึงมีศักยภาพในการที่จะฟ้ืนฟู เนื่องจากย่านมีความสมบูรณ์ของย่านชุมชนเก่า ทั้งทางด้านวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อม โดยมีผลคะแนน อยู่ในระดับดีมาก (ค่าคะแนนได้ปรับปรุงจากมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า) จึงควรส่งเสริมให้เกิดการฟ้ืนฟูย่านการค้า และ
บริหารจัดการ เพ่ือให้ชุมชนคงอยู่อย่างยั่งยืนท่ามกลางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับย่าน
ท่าวังมีศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยววิถีชุมชน จึงนับได้ว่าพ้ืนที่มี
ศักยภาพทั้งด้านการพัฒนาและอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เชื่อมโยงการเดินทางและการท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการรักษาคุณค่าของพ้ืนที่ทั้งด้านกายภาพที่จับต้องได้ ด้านพ้ืนฐานอาชีพเดิมและ
ลักษณะความผสมผสานของศิลปะทั้งเก่าและใหม่ในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และ
หากมีการด าเนินการจัดการท่องเที่ยวด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และ
เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งอย่างสมบูรณ์จะท าให้เกิดแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มีจ านวนมากขึ้น ซึ่ง
จะเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้การฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า ย่านท่าวัง เป็นรากฐานที่น าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมต่อไป โดยการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่มีความเสื่อมโทรมกลับมามีความเจริญ เกิดการ
ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือประโยชน์ใช้สอยให้มีความเหมาะสมกับสภาพทางด้านกายภาพ 
เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงตอบสนองต่อการใช้งานของผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ อาจท าได้โดยการรื้อถอน
และสร้างขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องอาศัยกลไกและเครื่องมืออ่ืนๆ ประกอบกันเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับ
ศักยภาพพ้ืนที่และความเป็นย่านนั้นๆ และยังคงรักษาสภาพของสังคมเดิมไว้ ให้มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่
มีชีวิตชีวาไว้  

ทั้งนี้ สรุปจากการส ารวจตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภท
ย่านชุมชนเก่า ได้ดังนี ้

1) มีการด ารงอยู่ทั้งมรดกทางวัฒนธรรมทางกายภาพและไม่ใช่กายภาพ และสถาปัตยกรรม
ที่โดดเด่น ปรากฎให้เห็นผ่านทางมประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่สืบเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย 
โดยยังคงเหลือหลักฐานทางโบราณสถาน อาคารตึกแถวเก่า บ้านเก่า เรือนทรงไทยเก่า ถึงแม้จะมีการ
ปรับเปลี่ยนซ่อมแซม หรือต่างยุคแต่คงสะท้อนให้เห็นลักษณะโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม นอกจากนี้
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ภาษา เกี่ยวเนื่องทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ชุมชน ตั้งแต่อดีต
และยังคงกิจกรรมนั้นอยู่ เช่น ตรุษจีน กินเจ  

2) ลักษณะทางโครงสร้างของชุมชน มีเส้นทางสัญจร ที่รวมกิจกรรม และการวางตัวของ
กลุ่มอาคารตึกแถวเก่าในย่านการค้าเก่าที่สัมพันธ์กับเส้นทาง  
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3) ลักษณะเด่นทางภูมิทัศน์ และภูมิสัญลักษณ์ ที่แสดงให้เห็นมุมมองความเป็นย่านท่าวัง 
จากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่เกาะกลุ่มเป็นตึกแถวที่บริเวณสถานีรถไฟ สี่แยกท่าวัง ถนนราชด าเนิน 
คลองท่าวัง และสะพานราเมศรว์  

4) มีสถานที่ประกอบกิจกรรมทางประเพณี และวัฒนธรรม ได้แก่ ศาลเจ้ากวนอู วัดท่าโพธิ์
วรวิหาร วัดวังตะวันตก เป็นต้น ซึ่งมีการจัดงานประเพณีสารทเดือนสิบ กินเจ ตรุษจีนไซน่าทาวน์เมือง
นคร 

5) มีกิจกรรมที่ตอบสนองการใช้ชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน ได้แก่ การค้าขายบริการ ซึ่ง
ท าให้ย่านเป็นศูนย์กลางทางการค้าของเมืองนครศรีธรรมราช แม้จะเป็นพ้ืนที่ใจกลางเมืองแต่ยังคงมี
การรักษาคลองท่าวัง เพ่ือป้องกันอุทกภัย และมีการใช้พ้ืนที่ส าหรับอยู่อาศัย การค้าการบริการ
ต่อเนื่องไปยังพื้นท่ีรอบนอก 

6) การจัดท าผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราชที่ให้ความส าคัญต่อคุณค่าของย่านชุมชนเก่า 
7) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา วางแผนเพ่ือพัฒนาชุมชนทั้งด้านกายภาพ สังคม    

ในแผนแม่บทเมืองเก่า/การปรับปรุงพ้ืนที่ถนนจ าเริญวิถี รวมถึงมีการรวมกลุ่มพื้นพัฒนาย่านท่าวัง  
และจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ เห็นด้วยที่จะ

พัฒนาและปรับปรุงฟ้ืนฟูย่านท่าวังให้กลับมามีชีวิตและโอกาสใหม่ๆ ด้วยการปรับปรุงฟ้ืนฟูมรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ เรื่องเล่า ความทรงจ า และต านาน มาสร้างบทบาทใหม่ๆเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสื่อออนไลน์ในการผลักดันให้เกิดความน่าสนใจและดึงดูดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมได้ อีกทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในพื้นที่ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ เกิดการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากการใช้ต้นทุนทางมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ และ
จากการสัมภาษณ์ท าให้เห็นว่าผู้คนในย่านท่าวังมคีวามริเริ่มที่จะปรับปรุงฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า โดยเสนอ
แนวทางฟ้ืนฟู ดังนี้ 

1) การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือควบคุมกิจกรรม เพ่ือให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างถูก
ประเภท ส่งเสริมการค้าขาย 

2) การก าหนดลักษณะทางกายภาพของอาคารในเชิงอนุรักษ์และส่งเสริมให้มีการใช้
ประโยชน์ ห้ามปล่อยทิ้งร้าง(เชิงบังคับ) รักษาระยะถอยร่นและความสูงของชั้นอาคาร รวมถึงการให้
สิทธิด้านต่างๆ ในกรณีมีการปรับปรุงและฟ้ืนฟู 

3) การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในย่าน ได้แก่ ไฟฟ้าลงดิน การระบายน้ าท่วมขัง การ
จัดการขยะ การให้บริการน้ าประปา เป็นต้น ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ ที่ท าให้คนในชุมชน
สามารถเข้าถึงความสะดวกมากขึ้น  

4) สร้างให้เกิด Smart City โดยพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น อ านวยความสะดวกเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงเมืองสู่การท่องเที่ยวคุณภาพ   
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5) การจัดหาที่จอดรถในต าแหน่งที่เหมาะสม เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายระบบการสัญจรเข้าถึงพ้ืนที่ 
เพ่ือลดปัญหาการจราจร รองรับการใช้บริการ เช่น บริเวณโรงหนังเก่า  

6) สร้างเส้นทางต่อเนื่องระหว่างโบราณสถาน แหล่งวัฒนธรรม และพ้ืนที่การค้า โดยจัดให้มี
ทางเดินเท้า ทางจักรยาน ที่มีความปลอดภัยและมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น ป้ายบอกทาง ไฟ
ส่องสว่าง ทางคนพิการ และพ้ืนผิวทางท่ีรองรับทุกกลุ่มวัย อีกท้ังออกแบบปรับปรุงให้มีทัศนียภาพที่ดี 
เพ่ือส่งเสริมการเดินทางและท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ  

7) ส่งเสริมให้มีการตั้งชมรมหรือองค์กรในการบริหารจัดการย่านที่มีการก าหนดบทบาท
หน้าที่ชัดเจน แม้ในปัจจุบันจะมีกลุ่มขับเคลื่อน ชมรมพัฒนาย่าน แต่ยังไม่มีอ านาจในการจัดการพ้ืนที่
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องของคน งบประมาณ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้กลุ่มประชาชนรุ่นใหม่จะเป็นส่วนที่จะช่วยขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูย่านท่าวังได้เป็นอย่างดี 

8) ปรับปรุงพัฒนาในการสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ดึงเอกลักษณ์
ของย่านมาฟ้ืนฟู 

9) พัฒนาต่อยอดให้เป็นย่าน China Town ของเมืองนคร ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรักษา
มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของย่านท่าวังให้คงอยู่ต่อไป  

จากแนวทางการฟ้ืนฟูได้เสนอแนะมานั้น เป็นการปรับปรุงฟ้ืนฟูย่านทั้งในด้านเชิงพ้ืนที่ การ
บริหารจัดการ และสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือให้ชุมชนกลับมามีสภาพน่าอยู่มากขึ้น  

และการสรุปผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มนักวิชาการทางด้านการฟ้ืนฟูเมืองหรือการอนุรักษ์
เมืองเก่า ด้านผังเมือง ด้านวัฒนธรรม และด้านสถาปัตยกรรม มองว่าพ้ืนที่ที่จะท าการฟ้ืนฟูนั้น การมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ ค้นหาคุณค่าของชุมชนร่วมกัน สร้างบุคลากรท้องถิ่น เพ่ือร่วม
ก าหนดบทบาท และกระบวนการท างาน โดยดึงสิ่งที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าของย่านท่าวังออกมาสร้าง
เรื่องราวที่จะท าให้เกิดการสร้างมูลค่าทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ท าได้โดย 1) การจัดการเชิง
พ้ืนที่ โดยใช้กฎหมายในการจัดการส่วนกายภาพ ภายใต้การก าหนดรูปแบบการฟ้ืนฟูต่างๆ เพ่ือใช้
บังคับหรือส่งเสริม ได้แก่ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นต้น รวมถึงการจัดท าผังชุมชน เพ่ือให้เกิดแนว
ทางการพัฒนาที่ชุมชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง (สุเมธ รุจิวณิชย์กุล, สัมภาษณ์ 29 กุมภาพันธ์ 2563) 
โดยก าหนดรูปแบบการใช้พ้ืนที่และกิจกรรมที่ส่งเสริมการฟ้ืนฟูย่าน 2) การจัดการเชิงกิจกรรม เพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรมในพ้ืนที่ได้ โดยการใช้มาตรการทางภาษีและมาตรการทางการเงินที่ท้องถิ่นสามารถ
สนับสนุนในการฟ้ืนฟูได้ เนื่องจากท้องถิ่นเองมีอ านาจในบริหารจัดการย่าน แต่ทั้งนี้ยังขาดระบบการ
บริหารจัดการที่ชัดเจน อีกท้ังขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะทางในการเข้ามาด าเนินการบริหาร 
และกองทุนที่จะฟ้ืนฟูย่านโดยเฉพาะ และ3) การร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
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หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ต้องก าหนดแผนการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่าอย่างเป็น
รูปธรรม ระดมทรัพยากรด้านต่างๆเข้ามาผลักดัน สร้างภาคีเครือข่าย ก าหนดยุทธศาสตร์ในการฟ้ืนฟู 
จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ในการดูแลและด าเนินกิจการอะไรบ้าง (สมมาตร เกาะแก้ว, สัมภาษณ์ 
29 กุมภาพันธ์ 2563)  และในขณะนี้ได้มีคณะกรรมการเมืองเก่า เป็นคณะกรรมการชาติ ที่จะเข้ามา
เป็นกลไกในการด าเนินการและพิจารณาโครงการของภาครัฐให้เกิดขึ้น (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร , 
สัมภาษณ์ 4 มีนาคม 2563)  ถือเป็นโอกาสที่จะสร้างกลไกและผลักดันการฟ้ืนฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟูพ้ืนที่ของตนเอง ซึ่งท าให้เกิดการฟ้ืนฟูอย่างเต็ม
ศักยภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถท าได้โดยการออกแบบองค์กรชุมชน (Organization 
Chart) สร้างกลไกวิธีการร่วมกัน และด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการฟื้นฟู (ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย, สัมภาษณ์ 
4 มีนาคม 2563)  ซึ่งในแต่ละกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลและด าเนินกิจการอะไรบ้าง  

ดังนั้น จากการส ารวจ สัมภาษณ์ ย่านนั้นมีศักยภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะ จึงมีความ
เหมาะสมที่จะน าแนวทางการฟ้ืนฟูย่านมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้พ้ืนที่ได้รับ
การพัฒนาที่เหมาะสม คงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม และสามารถใช้ประโยชน์พ้ืนที่ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการเติบโตของเมืองและประชากรในอนาคต  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ  

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1) แนวทางการควบคุมการพัฒนาเชิงกายภาพ 
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ การเติบโตและขยายตัวของเศรษฐกิจ ชุมชน  

ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งการควบคุมการพัฒนาเชิง
กายภาพ เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยในการบริหารจัดการย่านการค้าเก่า ย่านท่าวังได้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

(1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการก าหนดทิศทางและกรอบการท างาน
การให้ภาคประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และออกแบบโครงการ เพ่ือ
ผลักดันโครงการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่าร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช วัฒนธรรมจังหวัด หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ส านัก
ศิลปากรจังหวัด เป็นต้น  
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(2) การฟ้ืนฟูองค์ประกอบของย่านการค้าเก่า 
(2.1) ด้านธรรมชาติ  เป็นการส่ ง เสริมและฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในย่านให้ยังคงปรากฏและด ารงอยู่ต่อไป ได้แก่  คลองท่าวัง 
คลองทุ่งปรัง เป็นต้น โดยการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(2.2) ด้านกายภาพ เป็นโครงสร้างของย่านที่แสดงเอกลักษณ์และพัฒนาการ
ความเป็นมาดั้งเดิม ได้แก่  

 การใช้ประโยชน์อาคาร ผ่านการควบคุมทางสถาปัตยกรรม ให้เกิด
ทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมให้เกิดความน่าอยู่ ได้แก่ การควบคุมความสูงอาคาร ควบคุมลักษณะ
สถาปัตยกรรม ประเภทอาคารเก่า อาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ระยะถอยร่น การใช้สี และวัสดุ 
เป็นต้น รวมถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเก่า จึงต้องมีการควบคุมและก าหนดแนวทางการฟ้ืนฟู
อาคารเพ่ือน าไปปรับใช้ให้เกิดความสอดคล้องและกลมกลืนกัน และส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดย
อนุรักษ์รูปแบบอาคารเดิม โดยรักษารูปแบบของอาคารแบบจีน -ปอร์ตุเกสไว้ หากมีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติม เน้นให้ใช้วัสดุเป็นไม้หรือวัสดุเทียมไม้เพ่ือรักษาเอกลักษณ์ของรูปแบบ
อาคาร เนื่องจากเป็นสิ่งส าคัญที่ชี้ให้เห็นถึงลักษณะเด่นของแต่ละย่าน รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ไว้เพ่ือ
การพัฒนาต่อยอดด้านการศึกษาเรียนรู้และการท่องเที่ยวต่อไป 

 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ก าหนดประเภทการใช้งานให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า เพ่ือส่งเสริมให้ย่านการค้าเก่า และการอยู่อาศัย รวมถึงจะต้องมีการ
สงวนรักษาพ้ืนที่งดงามตามธรรมชาติ รักษาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว และการจัดการ
สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมมลภาวะที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยว
และผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว ทั้งนี้อาจมีการอนุรักษ์รูปแบบของสภาพแวดล้อมชุมชน โดยรักษา
รูปแบบถนนที่เน้นการเดินเท้า ไม่ส่งเสริมให้มีการใช้หรือเข้าถึงพ้ืนที่โดยรถยนต์  นอกจากนี้ ใน
ปัจจุบันย่านท่าวังขาดพ้ืนที่ว่างสาธารณะในการประกอบกิจกรรม จึงควรส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่เปิด
โล่งสาธารณะ เพ่ือบริการในย่าน ได้แก่ บริเวณตามแนวถนน โครงข่ายคูคลองท่าวัง ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ที่ในอดีตเคยเป็นพ้ืนที่ค้าขายริมน้ า รวมถึงในบริเวณศาสนสถานส าคัญ เช่น วัด
ท่าโพธิ์วรวิหาร วัดศรีทวี วัดวังตะวันตก และวัดวังตะวันออก เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเข้าใช้พ้ืนที่  และ
ลดความร้อนในการใช้พ้ืนที่ตอนกลางวัน ซึ่งจะน าไปสู่การฟ้ืนฟูย่านในมิติทางสังคม เศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

 การส่งเสริมและพัฒนาภูมิทัศน์พ้ืนที่ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาภูมิทัศน์
ของพ้ืนที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ให้เกิดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี สะท้อนสถาปัตยกรรม
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ของย่านดั้งเดิม และออกแบบพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมที่มีความหลากหลาย โดยก าหนดให้มีการ
ควบคุมระยะถอยร่น ความสูง มวลอาคาร การเลือกใช้วัสดุ รูปแบบ และสี เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องกลมกลืนกัน และต่อเนื่องกับพ้ืนที่เมืองเก่า โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่อาคารเก่าที่ แหล่ง
โบราณสถานที่มีความส าคัญ รวมถึงพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัด
สภาพแวดล้อมพ้ืนที่สีเขียวตลอดแนวคลองท่าวัง พ้ืนที่ว่างระหว่างอาคาร โดยปรับปรุงฟ้ืนฟูที่รักษา
เอกลักษณ์ของย่านการค้าเก่าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

(2.3) ด้านสังคม เป็นกิจกรรมในชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวและสร้างขึ้นมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ พ้ืนที่เศรษฐกิจและกิจกรรมหลักของย่าน ต้องมีการวางแผนและก าหนด
กิจกรรมให้เหมาะสม รองรับการเติบโตของย่าน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมนอกจากนี้พัฒนาพ้ืนที่กิจกรรมนันทนาการและบันเทิงยามค่ าคืน ก าหนดให้มีการพัฒนา
พ้ืนที่บันเทิง เน้นบรรยากาศผ่อนคลาย เพ่ือกระตุ้นให้เมืองเกิดกิจกรรมยามค่ าคืน และนักท่องเที่ยวมี
ทางเลือกในการใช้ชีวิตในยามกลางคืนได้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับย่านธุรกิจในพ้ืนที่ 
เช่น โครงการถนนเดินย่านเมืองเก่า จัดงานประเพณี ทั้งทางกิจกรรมย้อนยุค และอาหารพ้ืนถิ่น เป็นต้น 

(2.4) ด้านโครงข่าย ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของย่านกับพ้ืนที่โดยรอบซึ่งเป็นพ้ืนที่
เมืองเก่า และย่านอ่ืนๆ อีกทั้งส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่จะท าให้เกิดการเข้ามา
ใช้งานที่สะดวก และปลอดภัย โดยการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ การพัฒนาการเดินทางเท้า การ
พัฒนาเส้นทางจักรยาน เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างย่านและสถานที่ส าคัญ เพ่ิมทางเลือกให้กับ
ผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวที่จะส่งผลต่อปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในอนาคต 

(2.5) ด้านจิตภาพของเมือง เพ่ือสร้างการจดจ าและเอกลักษณ์ให้กับพ้ืนที่ โดย
พัฒนาเส้นทางสัญจรหลักของชุมชน คือ ถนนราชด าเนิน น าเอาเอกลักษณ์ของย่านมาออกแบบ
ปรับปรุงเชิงกายภาพของเส้นทาง ได้แก่ พ้ืนผิว การประดับประดาเกาะกลางถนน ส่วน เส้นขอบที่
ก าหนดขอบเขต ได้แก่ คลองท่าวัง ส่งเสริมให้เกิดการใช้พ้ืนที่ในเชิงเศรษฐกิจในรูปแบบตลาดริมน้ า 
นอกจากนี้พ้ืนที่ชุมชนส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากการปรับปรุงจุดหมายตาของย่าน 
ได้แก่ สะพานราเมศรว์ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ และสี่แยกท่าวัง ปรับปรุงให้เป็นChina Town ได้ ทั้งนี้
ภายในย่านมีจุดศูนย์กลางของเส้นทางที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังที่อ่ืนๆ โดยจุดที่เด่น คือ ตลาด
หลังวิดดาว และสถานีรถไฟ ควรส่งเสริมให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ
ค้าขายภายในย่านมากยิ่งข้ึน 

(3) การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
โดยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาย่าน และบริการ

การท่องเที่ยว ซึ่งจะท าให้เกิด Smart City ภายในย่านท่าวัง โดยการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง การจัดท าแอปพลิเคชั่น เพ่ือแสดงเส้นทาง ต าแหน่งสถานที่ส าคัญ นอกจากนี้การใช้ระบบ
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อินเตอร์เน็ตมาใช้กับย่าน เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการพ้ืนฐานต่างๆ 
เช่น ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบการจัดการของเสีย การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น นอกจากนี้ 
ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถท าให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมในเศรษฐกิจท้องถิ่น มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ เมืองวัฒนธรรมอัจฉริยะ เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชนในย่าน 

(4) การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) 
โดยการออกแบบค านึงถึงสภาพแวดล้อม น ามาพัฒนาออกแบบการใช้งานให้คนทุก

กลุ่มสามารถใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไป เด็ก คนชรา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการที่สามารถเข้าถึงการ
ให้บริการได้ เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตท ากิจกรรมได้อย่างสะดวก โดยการน าประโยชน์จากวัสดุในท้องถิ่น
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงเชิงกายภาพของย่านท่าวัง ได้แก่ ทางเดินเท้า ป้ ายบอกชื่อ
สถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ และพ้ืนผิวถนน เป็นต้น  

(5) การสร้างเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจและรายได้
ใหม่ให้เกิดขึ้น โดยแบ่งรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวออกเป็น กลุ่มท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ได้แก่ 
กุฏิทรงไทย ในวัดวังตะวันตก และตึกรัตนธัช ในวัดท่าโพธิ์วรวิหาร และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และวิถีชีวิต ได้แก่ ตลาดหลังวิกดาว เป็นตลาดค้าปลีกใหญ่ขายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน และ
บางช่วงเวลาจัดเป็นถนนคนเดิน ที่น าเอาสินค้าในท้องถิ่นมาวางขายและจัดแสดง 

2) แนวทางการใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
กฎหมายที่มีความส าคัญกับการฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่า ที่ เกิดขึ้นโดยภาครัฐ และภาค

ประชาชน ทั้งนี้ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง จึงไม่สามารถด าเนินการแบบเบ็ดเสร็จได้ด้วย
กฎหมายเพียงฉบับเดียว  ต้องมีการน าเอากฎหมายหลายฉบับมาพิจารณาประกอบการด าเนินการ
ฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่าร่วมกัน แต่ละกฎหมายจะมีแนวทางและข้อก าหนดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้
ปฏิบัติว่าสามารถน าเอากฎระเบียบ ข้อก าหนด และกฎหมายที่มีอยู่มาช่วยในการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า 
ย่านท่าวังได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการผลัดดันให้เกิดการฟ้ืนฟูย่าน
การค้าอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กฎหมายที่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ากฎหมายหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือการฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่าอย่างสมดุล โดยอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 10 พ.ศ.2542 ในมาตรา 50 ข้อ (8) ที่ว่า บ ารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น และภาคประชาชนสามารถเสนอให้องค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติได้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ.2542  

การน ากฎหมายมาขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการย่านการค้าเก่า ดังนี้  
(1) ด้านกายภาพ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่  พระราชบัญญัติการผัง

เมืองพ.ศ.2562 ในการออกกฎกระทรวงผังเมืองรวม เพ่ือก าหนดรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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หรือรายละเอียดในลักษณะของย่านแต่ละย่าน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญให้การด าเนินการฟ้ืนฟูย่านการค้า
เก่า ย่านท่าวัง ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ฉบับ
ปรับปรุง 2558 เป็นการควบคุมรูปแบบอาคาร ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และท าให้เกิด
ทัศนียภาพภายในชุมชนมีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ในออกเป็น ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เพ่ือบริหารจัดการและคุ้มครองย่านชุมชนเก่า โดยมีแนวทางดังนี้ 

(1.1) จัดท าแผนฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า ผ่านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยจ าแนกพ้ืนที่ 
(Zoning) ทั้งพ้ืนที่ฟ้ืนฟูหลักบริเวณถนนราชด าเนิน ถนนเนรมิตร และถนนจ าเริญวิถี พ้ืนที่กันชน 
ระหว่างพ้ืนที่สีเขียวริมคลองและพ้ืนที่พาณิชยกรรมและอยู่อาศัย และพ้ืนที่พัฒนา ที่เป็นพ้ืนที่รอบ
พ้ืนที่ฟ้ืนฟูหลัก ซึ่งส่วนใหญ่รองรับการอยู่อาศัย ซึ่งจะต้องมีการควบคุมการก่อสร้างทั้งอาคาร ในเรื่อง
ของรูปแบบสถาปัตยกรรม วัสดุ สี นอกจากนี้พัฒนาและปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ทั้งนี้การฟื้นฟูจะต้องไม่ท าลายรูปแบบของโครงสร้างเมืองเก่าดั้งเดิมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของการเป็นย่านการค้าเก่า  

(1.2) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ (Building Use) อาคารอนุรักษ์และอาคารเก่าแก่ที่มี
ความส าคัญในอดีตให้ตอบสนองความต้องการเชิงพาณิชย์ให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
อาคาร เพ่ือคืนความมีชีวิตชีวาและความส าคัญ 

(1.3) ก าหนดมาตรการรักษาอาคารเก่า ส าหรับอาคารที่ประชาชนทั่วไปเป็นผู้
ครอบครอง ทั้งการก่อสร้างอาคารใหม่ ดัดแปลง หรือต่อเติม รวมถึงควบคุมสัดส่วนของอาคารที่
เหมาะสมกับระบบถนน 

(1.4) การก าหนดมวลอาคาร โดยการควบคุมอาคารด้วยการก าหนดค่าอัตราส่วน
พ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) อัตราส่วนของที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม(OSR) อัตราส่วนพ้ืนที่
อาคารปกคลุมดินต่อพ้ืนที่ดิน (BCR) และระยะถอยร่น (Setback) เพ่ือให้พ้ืนทีเกิดการพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูท่ีมีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ และการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการให้บริการ  

(2) ด้านการดูแล บ ารุงรักษาอาคารเก่าในย่านชุมชนเก่า ได้แก่ พระราชพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535 ที่ปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม ก าหนดและควบคุมการใช้ประโยชน์อาคารหรือส่วนของ
อาคาร และพ้ืนที่ตามประกาศ เพ่ือประโยชน์ในการดูแล การจัดการภายในพื้นที่ 

(3) ด้านการคุ้มครองและควบคุมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ที่ให้อ านาจกับท้องถิ่น การจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม การ
สนับสนุนบทบาทขององค์กรพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพ่ือปกป้องพ้ืนที่ที่มี
คุณลักษณะเฉพาะหรือมีคุณค่าทางธรรมชาติ ศิลปกรรม และควบคุมการใช้ทรัพยากรให้ถูกต้อง
สอดคล้องกับสภาพของพ้ืนที่และคุ้มประโยชน์มากท่ีสุด 
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(4) ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 
พ.ศ.2552 ที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ในการตราเทศบัญญัติเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของ
เทศบาลนครได้ ซึ่งหน้าที่ของเทศบาลตามมาตรา 50 มีส่วนเกี่ยวข้องในการบ ารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   

3) แนวทางการใช้กลไกทางการเงิน  
การเงิน เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า โดยการจัดหา

งบประมาณในการฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา และพัฒนาในย่านชุมชนเก่า ท าได้โดย 
(1) มาตรการทางภาษี โดยการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่น จากการจัดเก็บภาษี ซึ่งเป็น

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งสามารถน ารายได้เหล่านี้ไปพัฒนา
ความเจริญและสนับสนุนการฟื้นฟูย่านได้ ซึ่งสามารถท าได้โดยการลดหย่อนหรืองดเว้นการเก็บภาษีที่
จะเกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟู เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการร่วมพัฒนาพ้ืนที่ของชุมชน เช่น การลดหย่อนหรือ
งดเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ดิน ภาษีอสังหาริมทรัพย์ ให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารเก่าที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ภาคประชาชนและเอกชนที่เป็นเจ้าของ
อาคารในการฟื้นฟูย่านการค้าเก่าได้ โดยอาจจะมีข้อก าหนดที่ชัดเจน เช่น ผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารมีสิทธิ
ในการลดหย่อนหรืองดเว้นได้ตลอดอายุการครอบคครองอาคารเก่า เป็นต้น  

(2) มาตรการทางการเงิน  
(2.1) การจัดตั้งกองทุนของเทศบาล โดยเทศบาลให้เงินอุดหนุนกับสิ่งที่เทศบาล

อยากจะส่งเสริมให้เกิดข้ึน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโดยงบประมาณของท้องถิ่นผ่านงบประมาณประจ าปี 
ที่เป็นไปตามระเบียบการบริหารปกครอง โดยใช้แผนพัฒนาของเทศบาล เป็นแนวทางการจัดท า
แผนงานโครงการ และงบประมาณ  

(2.2) การจัดให้มีกองทุนของชุมชนในการสนับสนุนหรือร่วมฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่าทั้ง
กองทุนที่เป็นของภาครัฐและเอกชน หรือร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน  

 กา รจั ดตั้ ง ก องทุ น ของภาครั ฐ  ภ าย ใ ต้ ก า รสนั บ สนุ นภ าย ใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535 

 การจัดตั้งกองทุนของภาคเอกชนในท้องถิ่น เป็นการระดมทุนของภาค
ประชาชน และบุคคลทั่วไป ได้แก่ สมาคม ชมรม เป็นต้น เพ่ือฟ้ืนฟูย่านการค้าและพัฒนาย่านใน  
ระยะยาว  

 การจัดตั้งกองทุนในรูปแบบการร่วมทุน ที่ด าเนินการผ่านการมีส่วนร่วม
ขององค์กรต่าง ได้แก่ สถาบันการศึกษา สมาคมสถาปนิก สถาบันพัฒนาองค์กรชมุชน เป็นต้น เพ่ือ
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ฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่าให้เกิดเป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนการท างานร่วมกันผลักดันให้เกิดการใช้
งบประมาณท่ีชัดเจน 

(2.3) การจัดให้มีการบริการเงินกู้ส าหรับฟ้ืนฟูย่านการค้าในอัตราดอกเบี้ยต่ า หรือ
ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษกรณีมีการลงทุนเก่ียวกับการฟ้ืนฟูอาคารเก่า 

(2.4) การก าหนดค่าปรับในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือท าผิดข้อบังคับในเรื่องการจัดการ
อาคารเก่าหรือฟ้ืนฟูย่าน เพ่ือน าค่าปรับมาใช้ในการปรับปรุงฟ้ืนฟูย่านการค้า และอาคารที่มี
ความส าคัญ   

4) แนวทางการใช้กลไกการบริหารจัดการ 
(1) การสร ้างองค ์กรช ุมชนในการฟื ้นฟ ูย ่านการค้าโดย ออกแบบองค ์กรช ุมชน 

(Organization Chart) เป็นสร้างกลไกวิธีการร่วมกัน และด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการฟื้นฟู ทั้งนี้
ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการดูแลและด าเนินกิจการอะไรบ้าง ซึ่งเป็นการสร้างความชัดเจนและการมี
ส่วนร่วม ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติตามกรอบการด าเนินงาน และเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชน จะต้องมี
การประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าผลมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น สามารถบรรเทาและ
แก้ไขปัญหาย่านชุมชนเก่าที่จะตามมา และชี้น าการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม โดยเทศบาลจะ
เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในท้องถิ่นนั้นๆ ตามมาตรา  55 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท า และภาคประชาชน มีสิทธิการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามมาตรา 61(3) ทวิ ส่งผลให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างเป็นรูปแบบธรรม และ
ผลักดันการฟ้ืนฟูย่านการค้าให้เกิดขึ้นจริงได้  

(2) การก าหนดบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่และเกี่ยวข้องในการฟื้นฟูย่าน ที่ท า
หน้าที่ในการบริหารจัดการย่านชุมชนเก่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื ่องของกระบวนการด าเนินงาน 
และกรอบงบประมาณ และหน้าที ่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ รวมถึงการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่า ซึ่งต้องอาศัยกฎหมายหลายฉบับในการพิจารณาประกอบการ
ฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่า จ ึงเล ็งเห็นว ่าจะต้องมีการก าหนดบทบาทหน่วยงานรัฐที ่เกี ่ยวข้องทั ้งใน
ระดับประเทศ ระดับส่วนกลาง และท้องถิ่น เพ่ือเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
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ภาพที่ 37 แนวทางการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า กรณีศึกษาย่านท่าวัง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ที่มา : โดยผู้วิจัย, 2563.   
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

แนวทางการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า กรณีศึกษาย่านท่าวังในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือหาแนว
ทางการฟ้ืนฟูย่านที่เหมาะสมที่จะท าให้ย่านท่าวังกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และยังเป็นศูนย์กลาง
การค้าและบริการต่อไป ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งย่านท่าวังนั้น
อยู่ในระดับที่ยังมีโอกาสในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนา กลับมาให้มีประโยชน์ใช้สอยอย่างเหมาะสม 
จึงมีความน่าสนใจที่จะท าการศึกษาครั้งต่อไป เพ่ือให้เกิดแนวทางการฟ้ืนฟูที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่ง
ยังขาดการให้ความส าคัญในประเด็น ดังนี้  
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1) สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพ้ืนที่ให้รู้จัก
คุณค่าและความส าคัญของมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นมรดกของท้องถิ่น ผ่านการ
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแผนงานโครงการ  

2) ผลักดันเรื่องการฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่า เป็นนโยบายท้องถิ่น ให้มีการจัดท านโยบาย 
ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่า เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่เป็นเอกภาพชัดเจน 
รวมถึงเป็นการรักษาและอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าอันเป็นแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
และเป็นต้นทุนทางสังคมของท้องถิ่น ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น 

3) จัดท าแผนการบริหารการเติบโตของเมือง ในระยะยาว 20 ปี โดยจัดท าแผนงาน
โครงการการฟ้ืนฟูรวมทั้งแผนผังประกอบ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการย่านชุมชนในเมือง
นั้นๆ ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 

4) ควรขยายขอบเขตของการศึกษาพ้ืนที่ย่านท่าวัง เนื่องจากเข้ามาใช้บริการย่านท่าวังนั้น
มาจากหลายแหล่งและหลายกลุ่มคน เกิดการหลั่งไหลเข้ามาจากรอบด้าน การพิจารณาพ้ืนที่ศึกษาให้
มีความครอบคลุมและกว้างข้ึนเพื่อสร้างการขับเคลื่อนการใช้ย่านต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

แผนที่แสดงขอบเขตย่านท่าวังในอดีตที่บ่งบอกถึงความเป็นท่าวัง  

 

 

ที่มา : สุธรรม ชยันต์เกียรติ, 2563 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์บุคคลส าคัญ 

การศึกษา เรื่อง การฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า : กรณีศึกษา ย่านท่าวัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ค าชี้แจง  
แบบสัมภาษณ์นี้ใช้เพ่ือประกอบการท าวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรการวางแผนชุมชน

เมืองและสภาพแวดล้อมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวทางการ
ฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า กรณีศึกษาย่านท่าวัง ที่มีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับการเติบโตของ
ย่าน รวมถึงเมือง ที่ค านึงถึงความกลมกลืนของอาคาร กิจกรรมและวิถีชีวิตคนในพ้ืนที่  โดยแบบ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้    

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2 การรับรู้ปัญหา ข้อจ ากัด ความต้องการ และแนวทางการฟ้ืนฟู 
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ  

ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์นี้จะน าไปใช้เพื่อประกอบการศึกษาเท่านั้น โดยจะไม่
ส่งผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใด 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..................................................................................... .................... อายุ.................ปี 
อาชีพ................................................................ ............ ระยะเวลาการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ ....................ป ี
 
ส่วนที่ 2  การรับรู้ปัญหา ข้อจ ากัด ความต้องการ และแนวทางการฟื้นฟู 

 ประเด็นที่ใข้ในการสัมภาษณ์เพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับย่านท่าวัง 
ด้าน ประเด็น รายละเอียด ข้อคิดเห็น 

กายภาพ 

1.การใช้ประโยชน์
ที่ดินและอาคาร 

- มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทใดบ้าง 

- สภาพบ้านเรือน ร้านค้ามีลักษณะเป็นอย่างไร  

 
 

2.การสัญจร - รูปแบบการเดินทางอะไรบ้าง  

- ใช้เส้นทางใดเป็นเส้นทางหลัก  

- มีจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินบริเวณใด 

 
 

 

3.พื้นที่ว่างสาธารณะ  มีพื้นที่ส าหรับประกอบกิจกรรมและศูนย์กลางย่าน
หรือไม่ และบริเวณใด  
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ด้าน ประเด็น รายละเอียด ข้อคิดเห็น 

4.จินตภาพของเมือง จุดหมายตาของย่านคืออะไร   
5.สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

เพียงพอต่อการให้บริการหรือไม่  และต้องการ
ปรับปรุงอะไรบ้าง  

 
 

สังคม 

1.ระบบกิจกรรม  - กิจกรรมเป็นประเภทใด 

- ลักษณะเป็นช่ัวคราวหรือถาวร  

- พื้นที่ท่ีเกิดกิจกรรมมากสุดบริเวณใด 

 
 

 

2.จ านวนประชากร
หรือลูกค้า  

การเข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมายใด
และมีสัดส่วนเท่าใด(มากทีสุด มาก หรือน้อย) 

 
 

3.ประเพณี 
วัฒนธรรม 

- ประเพณีและวัฒนธรรมที่ส าคัญของย่านคือ
อะไร 

- เอกลักษณ์ของย่านคืออะไร 

 
 

 

4.นโยบายและ
โครงการพัฒนา 

นโยบายและโครงการในปัจจุบันท่ีส่งผลต่อชุมชน
คืออะไร และส่งผลอย่างไรบ้าง  

 
 

เศรษฐกิจ 

1.รูปแบบการค้า - มีรูปแบบการค้าประเภทใดบ้าง ค้าขายสินค้า
ประเภทใด มีแหล่งที่มาของสินค้าจากที่ใด 

- ช่วงเวลาในการค้าของแต่ละประเภท  

- พื้นที่ท่ีเป็นจุกเปลี่ยนถ่ายสินค้าอยู่บริเวณใด 

 

2.ราคาค่าเช่า ราคาค่าเช่าต่อหน่วยคิดอย่างไร และเป็นราคา
ประเมินหรือไม่  

 
 

3.การลงทุน ลงทุนในรูปแบบการค้าใด และกลุ่มผู้ลงทุนในย่าน
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนายทุนใดบ้าง  

 
 

4.การแข่งขัน กลุ่มสินค้าและการบริการที่แข่งขันสูงในพื้นที่คือ
อะไร และเพราะเหตุใดถึงลงทุนในสินค้าประเภท
นั้น 

 
 
 

 

 ประเด็นที่ใช้ในสัมภาษณเ์พ่ือเพ่ือทราบความคิดเห็นของคนในชุมชน 
โดยค่าคะแนน : 1 หมายถึง เพ่ิมข้ึน 0 หมายถึง ไม่แตกต่าง -1 หมายถึง ลดลง 

ด้าน ประเด็น 
ระดับ 

2550-2555 2556-2560 2561-ปัจจุบนั 
1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 

กายภาพ 
เปลี่ยนแปลงจากการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
และพาณิชยกรรม ไปเป็นพาณชิยกรรม  

         

มีภูมิทัศน์ของย่านที่สวยงาม          
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ด้าน ประเด็น 

ระดับ 

2550-2555 2556-2560 2561-ปัจจุบนั 
1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 

การรื้อถอนอาคารเก่าแก ่          
มีการสร้างอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่          
มีการปรับเปลี่ยนการใช้สอยภายในอาคาร          
เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของเมือง          
มีพื้นที่สาธารณะส าหรับชุมชน          

ความแออัดของพื้นที ่          

เศรษฐกิจ 

เป็นแหล่งงานที่ส าคัญของเมือง          

มีรูปแบบการค้าที่หลายหลาย          
มีความหลายหลายของสินค้า          

จ านวนร้านค้า          
ราคาสินค้า          
ราคาค่าเช่า          

สังคม 

จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการ          
นโยบายและแผนงานที่พัฒนาย่าน          

การมีส่วนร่วมของชุมชน          
รักษาและคงลักษณะความเป็นย่านการค้า          

 

 ประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณเ์พ่ือเพ่ือทราบความต้องการของชุมชน  
แนวทางการพัฒนา ความคิดเห็น 

1.ก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อควบคุมกิจกรรม  
2.ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในย่าน ได้แก่ ไฟฟ้าลงดิน 
การระบายน้ าท่วมขัง การจัดการขยะ การให้บริการ
น้ าประปา เป็นต้น 

 
 
 

3.ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ ได้แก ่โรงพยาบาล โรงเรียน 
สถานีต ารวจ พื้นที่นันทนาการ ที่โล่ง 

 
 

4. การรักษาระยะถอยร่นและความสูงของช้ันอาคาร  
5.สร้างที่จอดรถในต าแหน่งที่เหมาะสม เป็นจุดเปลี่ยนถ่าย
ระบบการสัญจรเข้าถึงพืน้ที ่เพื่อลดปัญหาการจราจร 

 
 

6. สร้างเส้นทางต่อเนื่องระหว่างโบราณสถาน แหล่ง
วัฒนธรรมและพื้นท่ีเปิดโล่งในย่าน โดยจัดให้มีทางเดินเท้า 
ทางจักรยาน  
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แนวทางการพัฒนา ความคิดเห็น 

7.ส่งเสริมให้มีทางเดินเท้าที่ปลอดภัยและมีอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวก เช่น ป้ายบอกทาง ไฟส่องสว่าง ทางคนพิการ 
และพื้นผิวทางที่รองรับทุกกลุ่มวัย  

 
 
 

8.พัฒนาภูมิทัศน์ของย่านด้วยการสร้างร่มเงาตามแนวถนน 
ทางเท้า และพื้นที่ริมน้ าให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี  

 
 

9.ส่งเสริมให้มีการตั้งชมรมหรือองค์กรในการบริหารจัดการ
ย่าน 

 
 

10. อื่นๆ (เสนอแนะเพิ่มเติม)   

 
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ  

1.  เอกลักษณ์ของย่านคืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

2. จุดเด่น และจุดด้อยของย่านท่าวัง คืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

3. สาเหตุที่ท าให้ย่านการค้าท่าวังต้องมีการฟ้ืนฟู  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 



  

 

171 

4. ในอนาคตท่านคิดหากมีการปรับปรุงย่านการค้าเก่าท่าวัง คุณต้องการปรับปรุงอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

5. ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ท่านอยากให้ย่านการค้าเก่าท่าวังเกิดสิ่งใดข้ึนใหม่ในอนาคต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 

ขอบคุณค่ะ 
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ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ์กลุ่มนักวิชาการ  

การศึกษา เรื่อง การฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า : กรณีศึกษา ย่านท่าวัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ค าชี้แจง  
แบบสัมภาษณ์นี้ใช้เพ่ือประกอบการท าวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรการวางแผนชุมชน

เมืองและสภาพแวดล้อมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวทางการ
ฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า กรณีศึกษาย่านท่าวัง ที่มีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับการเติบโตของ
ย่าน รวมถึงเมือง ที่ค านึงถึงความกลมกลืนของอาคาร กิจกรรมและวิถีชีวิตคนในพ้ืนที่  โดยแบบ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้    

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์นี้จะน าไปใช้เพื่อประกอบการศึกษาเท่านั้น โดยจะไม่
ส่งผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใด 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

ส่วนที่ 2  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 แนวทางการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า มีแนวทางอะไรบ้างและท าอย่างไร 

 ข้อจ ากัดและโอกาสในการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า  

 มีกลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการสนับสนุนการด าเนินงานและผลักดันการฟื้นฟูย่าน
การค้าเก่า  

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญอย่างไรและแนวทางที่เหมาะสม
คืออะไร  

 ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจจะส่งผลต่อการฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่า  
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวณัฏฐนิช จ ารูญโรจน์ 
วัน เดือน ปี เกิด 18 กรกฎาคม 2536 
สถานที่เกิด นครศรีธรรมราช 
วุฒิการศึกษา การผังเมืองบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ที่อยู่ปัจจุบัน 89/141 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10240 
ผลงานตีพิมพ์ ณัฏฐนิช จ ารูญโรจน์. (2559). "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของย่านท่า

วัง จังหวัดนครศรีธรรมราช". วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สจล., ฉบับที ่23: 73-89.   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญภาพ
	บทที่ 1  บทนำ
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	1.3 ปัญหาวิจัย
	1.4 สมมติฐานของการวิจัย
	1.5 ขอบเขตของการวิจัย
	1.6 กระบวนการวิจัย
	1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
	1.8 ประโยชน์ที่ได้รับ

	บทที่ 2  ทบทวนวรรณกรรม
	2.1 ทฤษฎีและแนวคิดในการฟื้นฟูเมือง
	2.2 แนวคิดของโครสร้างและจินตภาพเมือง
	2.3 มาตรการ กฎหมาย และนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูย่านการค้าเก่า
	2.4 แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่านครศรีธรรมราช
	2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูย่านการค้าเก่า
	2.6 สรุปทฤษฎีและแนวคิด

	บทที่ 3  ระเบียบวิธีวิจัย
	3.1 กรอบทฤษฎี และแนวคิด
	3.2 กระบวนการวิจัย
	3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	3.4 วิธีการวิจัย
	3.5 เครื่องมือในการวิจัย

	บทที่ 4  ผลการศึกษา
	4.1 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
	4.1.1 ประวัติความเป็นมา
	4.1.2 ลักษณะทางกายภาพ
	4.1.3 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร
	4.1.4 ด้านคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์
	4.1.5 ด้านประชากร
	4.1.6 ด้านเศรษฐกิจ
	4.1.7 ด้านสาธารณูปโภค
	4.1.8 ด้านสาธารณูปการ
	4.1.9 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
	4.1.10 ด้านจินตภาพของเมือง
	4.1.11 ด้านกฎหมาย และนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับย่านท่าวัง
	4.1.12 สรุปผลการรวบรวมข้อมูลทั่วไป

	4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
	4.3 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและสัมภาษณ์เชิงลึก

	บทที่ 5  สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปราย และเสนอแนะ
	5.1 สรุปผลการวิเคราะห์
	5.2 การอภิปรายผล
	5.3 ข้อเสนอแนะ
	5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
	5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป


	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ข
	ภาคผนวก ค
	ประวัติผู้เขียน

