
บทสรุปย่านต้นแบบจากโครงการ
เครอืข่ายย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ประเทศไทย (ระยะท่ี 1)
การส�ารวจและศึกษาศักยภาพของพ้ืนท่ีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสู่ย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์
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เครอืข่ายย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์แห่งประเทศไทย (ระยะท่ี 1)

คือแพลตฟอรม์ส�าหรบัพ้ืนท่ีทุกจังหวัดท่ัวประเทศไทยท่ีมีศักยภาพและมี
สินทรพัย์ท่ีพรอ้มต่อยอด ไม่วา่จะเปน็มิติด้านคนในพ้ืนท่ี ต้นทนุทางวฒันธรรม 
ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ ของเมืองเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้กลายเป็น “ย่าน
เศรษฐกิจสรา้งสรรค์” ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ่านการใชค้วามคิดสรา้งสรรค์ 
เพ่ือค้นหาจุดเด่น สรา้งมูลค่าให้กับวฒันธรรมท้องถ่ินเดิมท่ีมีอยู่ สามารถยก
ระดับคณุภาพขีวติ ภายใต้หัวใจส�าคัญของการมีส่วนรว่มจากทกุภาคส่วน

เรยีนรูค้�านิยาม

ย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์คืออะไร
พ้ืนท่ีท่ีใชป้ระโยชน์จากความคิดสรา้งสรรค์ สรา้งและท�าให้คนเห็น “โอกาส” “ความเปน็ไปได้” 
ท่ีจะเข้ามาท�าธรุกิจในพ้ืนท่ีเพ่ิมการจบัจา่ยใชส้อย ดึงดดูนักท่องเท่ียวให้เข้ามาในพ้ืนท่ี และยก
ระดับคณุภาพชวีติ

ความคิดสรา้งสรรค์
ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรูห้ลากหลายด้านและประสบการณ์ เพ่ือคิดค้นและ
สรา้งส่ิงใหม่ท่ีมีคณุค่าหรอืดีข้ึน

เศรษฐกิจสรา้งสรรค์
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใชค้วามคิดสรา้งสรรค์ ท่ีมีรากฐานมาจากองค์ความรูแ้ละการ
ศึกษาวจิยั น�ามาเชื่อมโยงกับวฒันธรรม ประวติัศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรม เพ่ือคิดค้น 
และสรา้งผลผลิต สินค้า บรกิารและธรุกิจรูปแบบใหม่ท่ีจะสรา้งมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งจะเปน็เครือ่งมือส�าคัญของการสรา้งเศรษฐกิจไทยให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง

15 ย่านในเล่มน้ีเปน็พ้ืนท่ีต้นแบบท่ีจะเปน็ก้าวแรกสู่การพัฒนาอย่างระยะยาว 
น�าไปสู่การเชื่อมโยงถึงกันเปน็ “เครอืข่ายความรว่มมือ” ระหวา่งย่าน ไปจนถึง
ระหวา่งเมือง เพ่ือเรยีนรูแ้ละแลกเปล่ียนประสบการณ์สู่การขับเคล่ือนจงัหวดั
ต่างๆ ให้กลายเป็น “เมืองสรา้งสรรค์” ในเวทีโลกต่อไป

เม่ือย่านหลายย่านน่าอยู่ ก็เป็นเสมือน 
‘ผลรวม’ ท่ีท�าให้เมืองท้ังเมืองน่าอยู่ไปด้วย
แนวคิดการพัฒนาย่านจงึถือเปน็หน่ึงในเครือ่งมือ 
ต้ังต้นท่ีส�าคัญส�าหรบัการพัฒนาเมือง

เครอืข่ายย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์
ประเทศไทย (Thailand Creative District Network) 
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POLICY

ด้านการประชาสัมพันธแ์ละจดักิจกรรม
สรา้งสรรค์
ประชาสัมพันธย่์านผ่านชอ่งทางต่างๆ 

ด้านเครอืข่าย 
เข้าถึงการสนับสนุนและความรว่มมือ 
จากหน่วยงานรฐัและภาคเอกชนท่ี
เก่ียวข้อง

COMMUNICATION 
AND ACTIVITIES

NETWORKING

ยทุธศาสตร์
ย่านเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์
การก�าหนดแนวทางของ
โครงการน้ีเป็นไปภายใต้
วตัถปุระสงค์ ดังน้ี

โอกาส
พัฒนาย่าน

สรา้งเครือ่งมือและกลไกในการยกระดับ
พ้ืนท่ีให้เปน็ย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์
การก�าหนดแนวทางหรอืกรอบในการพัฒนา
ผ่านการวางแผนและสรา้งกลไกในการพัฒนา 
ย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ รวมถึงต้นทนุและ 
สินทรพัย์ของพ้ืนท่ี

การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางกายภาพ
ย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 
พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางกายภาพให้มี
ความสอดคล้องกับลักษณะการใชง้านและ 
กิจกรรมสรา้งสรรค์ เพ่ิมศักยภาพการเดิน
และการเชือ่มต่อภายในพ้ืนท่ี ใชป้ระโยชน์จาก
สินทรพัย์ทางกายภาพเดิมอย่างมีประสิทธภิาพ 
และปรบัเปล่ียนหน้าท่ีใชส้อยให้ตอบสนอง
กับความต้องการของกิจกรรม และธรุกิจ
สรา้งสรรค์

การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการด�าเนินธรุกิจ การเพ่ิมขีดความ
สามารถของธุรกิจสรา้งสรรค์ และธุรกิจ
สนับสนุนบนศักยภาพของย่าน
การจัดเตรยีมโครงสรา้งพ้ืนฐาน สภาวะ 
และสิทธปิระโยชน์ทางธรุกิจ ท่ีเอ้ือต่อการ
ด�าเนินธรุกิจสรา้งสรรค์และกิจกรรมต่างๆ 
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ทักษะใน
การท�างานสรา้งสรรค์ การพัฒนาสินค้า
และบรกิาร และความรูด้้านธรุกิจ เพ่ือตอบ
รบักับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลก 
พัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจท่ีครอบคลุม
ท้ังห่วงโซ่การท�างานของผู้ประกอบการ 
ส�าหรบัอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ ยกระดับ
มาตรฐานธรุกิจสนับสนุนให้ตอบรบักับการ
พัฒนาพ้ืนท่ีย่าน

การเผยแพรแ่ละส่งเสรมิการส่ือสาร บรหิาร
การรบัรูอั้ตลักษณ์ย่านสรา้งสรรค์ 
การพัฒนาอัตลักษณ์ย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 
ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
ย่าน เรือ่งราวทางประวติัศาสตร ์วฒันธรรม 
และความต้องการของชุมชน เพ่ือสรา้งความ 
รูสึ้กเปน็เจา้ของพ้ืนท่ี และสรา้งการรบัรูใ้ห้
เป็นท่ีรูจ้กัในวงกวา้ง 

การบรหิารการมีส่วนรว่มและสรา้งเครอืข่าย 
ในการพัฒนาย่านสรา้งสรรค์ 
การพัฒนาอย่างมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพ้ืนท่ี เพ่ือสรา้งความสัมพันธ์
และเครอืข่ายการพัฒนาย่านสรา้งสรรค์
ระดับพ้ืนท่ี ระดับประเทศ และระดับสากล 
โดยให้คณุค่ากับชุมชนและวถีิชวีติด้ังเดิม 
เปิดโอกาสให้ประชาชนทกุกลุม่ในพ้ืนท่ี ได้
มีโอกาสในการตัดสินใจคัดเลือกแนวทาง
การพัฒนาท่ีเหมาะสม ผ่านกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ น�ามาซึ่งความสัมพันธ์
อันดีระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน

ย่านท่ีเข้ารว่มกับโครงการเครอืข่ายย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ประเทศไทย 
จะได้รบัโอกาสในการเข้าถึง TCDN Intensive Program เตรยีมพรอ้ม
ความรูเ้เละทักษะ การสรา้งเครอืข่าย การส่ือสารและกิจกรรม รวมถึงได้
รบัค�าปรกึษาเบ้ืองต้นจากผูเ้ชีย่วชาญเพ่ือเป็นการวางรากฐานการพัฒนา
ใน 5 ด้านหลัก

เพ่ือท�าให้เกิดเปน็ผลลัพธท่ี์จบัต้องได้ แต่ละย่านสามารถน�าไปใชต่้อยอดพัฒนาพ้ืนท่ี เชน่ ฐานข้อมลูต้ังต้นของ
ย่าน แนวทางการพัฒนา แผนปฏิบัติการ ต้นแบบโครงการน�ารอ่ง เรือ่งราว เพ่ือสรา้งเสน่ห์และฟื้ นฟูคณุค่าเดิม
ของย่าน ส่งเสรมิกลุ่มคนท�างานสรา้งสรรค์และวฒันธรรมภายในย่าน ท�าให้ภาครฐัรว่มวางแผนและพัฒนา
ย่านได้อย่างย่ังยืน

01
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STRATEGIC 
PLANNING &
DEVELOPMENT

DISTRICT
BRANDING

STRENGTHEN
CREATIVE
BUSINESS

CREATIVE 
PLACE 
MAKING

CO-CREATING
A CREATIVE
COMMUNITY

ด้านกลยทุธแ์ละแนวทางการพัฒนา
รว่มวเิคราะห์จุดเด่นและศักยภาพของ
ย่านและจงัหวดั เพ่ือก�าหนดแนวทาง
พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสรา้งสรรค์

ด้านความรูแ้ละทักษะ  
อบรมและแลกเปล่ียนความรู ้รวมถึง 
เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาฝมืีอให้ชา่ง
ท้องถ่ิน

DEVELOPMENT 
MODEL

KNOWLEDGE AND 
SKILLS

ด้านนโยบายสรา้งสรรค์ 
โอกาสและชอ่งทางเข้าถึงสิทธพิิเศษ
ในเชงิเศรษฐกิจและธรุกิจท่ีตรงกับ
ความต้องการของย่าน
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เส้นทางการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ของสมาชกิเครอืข่ายย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ประเทศไทย (TCDN)

STRATEGIC 
PLATFORM
ยุทธศาสตร ์
ย่านเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์

STRATEGIC 
PLANNING & 
DEVELOPMENT
สรา้งเครือ่งมือและกลไก
ในการยกระดับพ้ืนท่ีให้เป็น
ย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์

STRENGTHEN 
CREATIVE 
BUSINESS
การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
และสภาวะท่ีเอ้ือต่อการ
ด�าเนินธรุกิจ

DISTRICT 
BRANDING
การสรา้ง เผยแพรแ่ละ
ส่งเสรมิ ส่ือสาร บรหิารการ
รบัรูอั้ตลักษณ์ย่านสรา้งสรรค์

CO-CREATING 
A CREATIVE 
COMMUNITY
การสรา้งการมีส่วนรว่มใน
การพัฒนาย่านสรา้งสรรค์

CREATIVE 
PLACE MAKING 
การพัฒนาโครงสรา้ง 
พ้ืนฐานทางกายภาพย่าน
เศรษฐกิจสรา้งสรรค์

TCDN 
INTENSIVE 
PROGRAM

TO DO
ส่ิงท่ีต้องท�า
(คณะท�างานของย่าน
สามารถด�าเนินการ
ได้เอง)

เครือ่งมือพ้ืนฐาน

TO ACHIEVE
เป้าหมาย

RESEARCH & DEVELOPMENT
*** ข้ันตอนท่ีส�าคัญท่ีสดุ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีมาจากความต้องการคนในย่าน

1. รวมรวมคณะท�างาน
2. ส�ารวจความพรอ้ม

เบ้ืองต้น 
 (คน/ พ้ืนท่ี/สินทรพัย์/  

กลไก/ งบประมาณ)

HEALTH CHECK

Pre Application

คะแนน Pre-app 
(ผ่านเกณฑ์)

ข้อมลูประเมินความ
พรอ้มของย่าน
เบ้ืองต้น

1. โจทย์การออกแบบ
 (Design Brief)
2. ออกแบบจรงิ
 (Actual Design)
3. ผลิต/ก่อสรา้ง
 (Production)
4. ทดลองใช ้ประเมินผล

PILOT
PROJECT

ประสิทธภิาพโครงการ 
ผลกระทบ/ ROI/ 
Sentiment

โครงการน�ารอ่ง 
(hard & soft 
infrastructure)
(ท่ีมาจากความ
ต้องการของคนใน
ย่าน**)

1. วดัผลการพัฒนา 
(จากฐานข้อมูลต้ังต้น
ก่อนเริม่พัฒนา)

2. ด�าเนินงานปรบัปรุง 
พัฒนาโครงการต่อเน่ือง

RETENTION

แนวโน้มการเติบโต 
(มูลค่าเศรษฐกิจ, 
จ�านวน)

ฐานข้อมลู สถิติ
ท่ีวเิคราะห์
ประสิทธภิาพ
การพัฒนา

1. เปน็ท่ีปรกึษาให้ย่าน
อ่ืนในเครอืข่าย

2. สมัครเข้ารว่มเครอื
ข่ายสากล (เชน่ 
UNESCO Creative 
Cities Network - 
UCCN)

NETWORK

เป็นตัวแทนประเทศ
สมัครเครอืข่ายสากล

ย่านต้นแบบของ
จงัหวดั ภมิูภาค 
และประเทศ

2. แนวคิดการพัฒนาและต้นแบบ
โครงการ
• ออกแบบ | ทดสอบ | วดัผล |  

เรยีนรู ้| ปรบัปรุง | พัฒนา

Prototype 
(ท่ีผ่านการลงความเห็น)

แนวทางการพัฒนา
(ระบุ who/ what/ when/
where/ why/ how)

ต้นแบบโครงการ 1 : 1
(prototype)

1. รา่งแผนพัฒนาย่าน
• ระดมความเห็นทกุ

ภาคส่วน
• ประชาพิจารณ์

2. แผนสมบรูณ์
• กระจายแผนย่อย

BLUEPRINT

แผนพัฒนาย่าน 
(ท่ีผ่านการลง
ความเห็น)

แผนปฏิบัติการ 1-5 ป ี
(Action Plan)

แผนน�าเสนอ
โครงการ/ TOR

1. สรา้งเรือ่งราวให้
สินทรพัย์ (Storytelling)

 (สินทรพัย์ท่ีมี
ศักยภาพ/ ท่ีซอ่นอยู่/ 
ยังไม่เป็นท่ีรูจ้กั)

2. โปรโมตย่านและ
จงัหวดัผ่านส่ือ

3 จดักิจกรรม/เทศกาล

COMMUNICATION

Media coverage 
ประสิทธภิาพกิจกรรม

ย่านและจงัหวดัเปน็
ท่ีรูจ้กัในวงกวา้ง

เรือ่งราว/ เส้นทาง/
โอกาส/ สินค้าบรกิาร
ในการท่องเท่ียวใหม่

1. ส�ารวจศักยภาพเชงิลึก
• รวบรวมสินทรพัย์
• วเิคราะห์จุดเด่น | จุดด้อย | โอกาส 

| อปุสรรค | ความต้องการ |  
ความเป็นไปได้ในอนาคต

คะแนน Full-app (ผ่านเกณฑ์)

ฐานข้อมลูต้ังต้นของย่าน
แบบละเอียด
(มิติท่ีเป็นประโยชน์กับการพัฒนา
ย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์)

Full Application

เกณฑ์การประเมิน
ระดับการพัฒนา

เครือ่งมือ TCDN

Standard support
ส�าหรบัสมาชกิเครอืข่ายฯ 
ทกุย่าน

Selective support ***
(คัดเลือกตามระดับความ
พรอ้ม พิจารณาโดยคณะ
กรรมการ)

TCDN
SUPPORT
ส่ิงท่ี TCDN 
สนับสนุนให้กับย่าน
ในเครอืข่ายฯ CO - PROJECTS 

โครงการความรว่มมือ
กับ CEA

STORYTELLING 
เรือ่งราวของย่านและ
จงัหวดัผ่านส่ือชัน้น�า

MENTORING/ MONITORING 
พ่ีเล้ียง ประเมินผลการพัฒนาและการสมัคร
เข้ารว่มเครอืข่ายสากล

DEVELOPMENT MODEL & CO-CREATION 
โดยผู้เชีย่วชาญ รว่มวเิคราะห์ศักยภาพและก�าหนดแนวทางการพัฒนา

KNOWLEDGE & SKILLS 
โดยผู้เชีย่วชาญ รว่มวเิคราะห์ศักยภาพ
และก�าหนดแนวทางการพัฒนา

COMMUNICATION & ACTIVITIES 
โปรโมตกิจกรรม เรือ่งราวของย่านและ
จงัหวดัผ่านส่ือ แนะน�าการจดักิจกรรม

NETWORKING 
สัมมนารว่มกับเครอืข่ายฯ ในชว่ง 
Bangkok Design Week ประจ�าทกุปี

GUIDANCE  
ให้ค�าปรกึษาและแนะแนวทาง
การพัฒนา

กระบวนการมีส่วนรว่มของคณะท�างานทกุภาคส่วน (คณะท�างานของย่านสามารถด�าเนินการได้เอง) เชน่ Focus group/ Brainstorming/ Participatory workshop
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บทสรุปย่านต้นแบบจากโครงการ
เครอืข่ายย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์แห่งประเทศไทย (ระยะท่ี 1)

เชยีงราย
ย่านในเวยีง 
p.16

01
พะเยา
ย่านระเบียงกวา๊น 
p.22

02
น่าน
ย่านเมืองเก่าน่าน 
p.28

0315 ย่านน�ารอ่ง

28 จงัหวดั

57 ย่าน

จากการส่ง
เข้าคัดเลือกท้ังหมด

ล�าพูน
ย่านเมืองเก่าในคเูมือง 
p.34

04
สโุขทัย
ย่านเมืองเก่าสโุขทัย 
p.40

05
เลย
ย่านบ้านเด่ิน - บ้านด่านซา้ย 
p.46

06

สกลนคร
ย่านเมืองเก่าสกลนคร
p.52

07
สพุรรณบรุี
ย่านโรงละครแห่งชาติ
ภาคตะวนัตก
p.58

08
นครราชสีมา
ย่านบ้านดู่และบ้านจะโปะ 
p.64

09

อบุลราชธานี
ย่านเมืองเก่า ฝั่ งอ�าเภอเมืองและ
อ�าเภอวารนิช�าราบ 
p.70

10
นครปฐม
ย่านเมืองนครปฐม
และศาลายา 
p.78

11
ระยอง
ย่านเมืองเก่าระยอง 
p.84

12

นครศรธีรรมราช 
ย่านท่ามอญ-ท่าวงั 
p.90

13
สงขลา
ย่านเมืองเก่าสงขลา 
p.96

14
ปตัตานี
ย่านอา-รมย์-ดี
p.102

15
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บทสรุปย่านต้นแบบจากโครงการ
เครอืข่ายย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์แห่งประเทศไทย (ระยะท่ี 1)

สินทรพัย์ท่ีตอบโจทย์อตุสาหกรรมสรา้งสรรค์

1. สถาปตัยกรรมทางประวติัศาสตรแ์ละศาสนา เชน่  วดั
2. ประเพณีล้านนาประจ�าจงัหวดัท่ีจดัข้ึนในย่าน เชน่ 

ประเพณีอัญเชญิพระพุทธรูปแวดเวยีงเจยีงฮาย
3. ทักษะในการต่อยอดงานทัศนศิลป์กับการพัฒนา

เมือง
4. กิจกรรมเชิงศิลปะและวฒันธรรมตลอดท้ังปี เช่น 

เทศกาลเชยีงรายดอกไม้งาม

1. ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ี และทัศนียภาพทาง
ธรรมชาติ (ทะเลสาบ) ใจกลางเมือง

2. ทักษะในการน�าวสัดทุ้องถ่ินมาต่อยอดในการผลิต
3. วถีิชวีติแบบพ่ึงพาตนเอง สงบ ใกล้ชดิธรรมชาติ

1. อาคารอนุรกัษ์ทางประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม
2. กาดกองน้อย
3. ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าพ้ืนถ่ิน
4. อาหารพ้ืนเมือง จากวตัถดิุบพ้ืนบ้านท่ีมีเอกลักษณ์

1. อารยธรรมวฒันธรรมและวถีิชวีติด้ังเดิม
2. ผ้าฝ้ายและผ้าไหมยกดอก
3. สลากย้อม
4. จ�านวนศิลปินแห่งชาติ
5. ความเชื่อมโยงของวฒันธรรมกับวถีิชวีติ

1. สังคโลก
2. ผ้าทอตีนจก
3. ทองโบราณสโุขทัย
4. ไม้
5. ปลา

สาขาอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ จุดเด่นของย่าน

1. ย่านมีสินทรพัย์ด้านศิลปะและทนุทางวฒันธรรมเดิมท่ีเปน็เอกลักษณ์
2. เปน็จงัหวดัท่ีมีศิลปินจ�านวนมากท่ีสดุในประเทศไทย ราวๆ 700 คน
3. มีผู้น�าและเครอืข่ายท่ีเข้มเเข็ง คือเทศบาลนครเชียงรายและกลุ่ม

ศิลปินขัวศิลปะ
4. ย่านมีลักษณะกายภาพท่ีดี คือมีทางเท้าพ้ืนท่ีสีเขียวและมีความ

ปลอดภัย เหมาะกับการอยู่อาศัย

1. หน่วยงานแต่ละภาคส่วนมีโครงการและด�าเนินกิจกรรมของตนเอง 
ขับเคล่ือนชุมชนด้วยความรว่มมือระหวา่งภาคส่วนต่างๆ

2. มีสินทรพัย์ท่ีมีความโดดเด่น เชน่ ไม้ไผ่หรอืผักตบชวาของชวาวาด 
วถีิชาวประมงท่ีน�าปลาส้มมาท�าเป็นอาหาร น�าผักและผลไม้ท่ีปลกู
มาปรุงเป็นเมนูต่างๆ

3. เป็นเมืองท่ีคุณภาพชีวิตของคนในย่านดี และมีพ้ืนท่ีท�ากิจกรรม
กลางแจง้รมิกวา๊น

4. มีบทบาทเปน็ย่านท่ีเปน็แหล่งวสัดแุละผลิตสินค้าให้กับจงัหวดัอ่ืนๆ

1. พ้ืนท่ีใจกลางเมือง ติดรมิแม่น�าน่าน มีแหล่งท่องเท่ียวเชงิประวติัศาสตร์
และวฒันธรรมท่ีส�าคัญของจงัหวดั

2. ย่านมีการจดักิจกรรมส่งเสรมิอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์อย่างต่อเน่ือง
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เชน่ ถนนคนเดินกาดกองน้อย

3. ชุมชนภายในย่านมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือเดินหน้าขับเคล่ือนพัฒนา
ชุมชนอย่างต่อเน่ือง

4. เปน็แหล่งกระจายสินค้าจากอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ท่ัวทกุพ้ืนท่ีใน
จงัหวดัน่าน

1. ผู้ขับเคล่ือนมีความผูกพันกับคนในพ้ืนท่ี ผู้คนในย่านรูจ้ักกันหมด 
ท�าให้สามารถรวมกลุม่เเละตัดสินใจเรือ่งการพัฒนาเมืองได้รวดเรว็

2. ย่านมีขนาดเล็กและมีคคูลองล้อมรอบ ระบอุาณาบรเิวณได้ชดัเจน 
สามารถรเิริม่โครงสรา้งต่างๆ ได้งา่ย

3. มีความประณีตในวถีิชวีติท่ีพบเห็นได้จากสถาปตัยกรรมและหัตถกรรม 
เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีเกิดจากทักษะและความช�านาญ

4. คนในพ้ืนท่ีมีความคิดสรา้งสรรค์และมีความเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์เป็นต้นทนุ

1. ย่านอยูไ่ม่ไกลจากบรเิวณเมืองใหม่สโุขทัย ซึ่งเปน็ย่านพาณิชยกรรม 
ของเมือง

2. สโุขทัยได้รบัรองเป็นเมืองสรา้งสรรค์ ยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและ
ศิลปะพ้ืนบ้านเม่ือป ี2562 จงึมีคณะท�างานท่ีสามารถขับเคล่ือนได้
อย่างรวดเรว็

3. มีชา่งหัตถกรรมจ�านวนมากในพ้ืนท่ีและมีความหลากหลายของงาน
หัตถกรรม

4. ในย่านมีนักสรา้งสรรค์ท่ีสามารถต่อยอดสินทรพัย์ทางวฒันธรรม 
และหัตถกรรมได้

ส่ิงท่ีควรพัฒนาเพ่ิมเติม

1.   จดัท�าโครงการปรบัปรุงภมิูทัศน์ของย่านให้ส่งเสรมิความคิดสรา้งสรรค์
โดยกระตุน้ให้ศิลปินในพ้ืนท่ีได้มีส่วนรว่มมากข้ึน เชน่ น�าสถาปตัยกรรม
เก่าแก่หรอือาคารวา่งมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

2.  สรา้งพ้ืนท่ีจดัแสดงผลงานสรา้งสรรค์หรอืงานนิทรรศการหมนุเวยีน 
และพ้ืนท่ีจัดจ�าหน่ายภายในย่านให้เป็นพ้ืนท่ีส�าหรบัรวมตัว แลก
เปล่ียนและพัฒนางานให้กับกลุ่มนักสรา้งสรรค์ 

1.  สรา้งแบรนด์และภาพลักษณ์ย่านให้โดดเด่นด้านปรชัญาชีวติเพ่ือ
ตอบโจทย์แนวคิดของจงัหวดั เรือ่ง “พะเยาแหล่งชวีติ”

2. พัฒนาเปน็ย่าน Lake City โดยใชก้วา๊นพะเยาเปน็แลนด์มารก์ น�าเสนอ 
วถีิชวีติแบบนวตัวถีิ (การใชช้วีติอยูร่ว่มกับธรรมชาติ) ท่ีมีภมิูปญัญา 
การปรบัใช้วัตถุดิบใกล้ตัวมาเป็นอาหารและงานฝีมือ รวมไปถึง 
ส่งเสรมิกิจกรรมท่ีใชป้ระโยชน์จากจุดเด่นทางทัศนียภาพของย่าน  
เชน่ กิจกรรมกลางแจง้และการสรา้งแรงบันดาลใจทางศิลปะ 

3. ส่งเสรมิความสะดวกในการเดินทางภายในย่าน เชน่ เลนจักรยาน
รอบกวา๊น ขนส่งสาธารณะท่ีเหมาะกับบรบิท

1.   ส่งเสรมิองค์ความรูใ้นการต่อยอดอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ภายใน
ย่านให้เกิดกระบวนการ คิด ออกแบบ และผลิตสินค้าสรา้งสรรค์
ท่ีตอบโจทย์ต่อการใชง้านส�าหรบัคนสมัยใหม่ 

2.  สนับสนุนงบประมาณและเพ่ิมพ้ืนท่ีการท�างานให้รองรบัและกระตุน้
การรวมกลุม่ของกลุม่คนสรา้งสรรค์ ท้ังในด้านนโยบายสิทธปิระโยชน์
ต่างๆ แหล่งบ่มเพาะ และแหล่งจดัจ�าหน่าย 

3. พัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรบัการสัญจรภายในย่าน เช่น  
ท่ีจอดรถ

1. พัฒนาการสรา้งแบรนด์ย่านเมืองเก่าท่ีจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
ล�าพูน โดยให้ผู้คนจดจ�าล�าพูนในฐานะเมืองท่ีเป็น Refined City

2. เชื่อมโยงเครอืข่ายของคนรุน่เก่าท่ีรูป้ระวติัศาสตรกั์บคนรุน่ใหม่ท่ีมี
พลัง อยากจัดกิจกรรมสรา้งสรรค์ให้ได้ท�างานรว่มกันและเห็นเป้า
หมายรว่มกัน 

3. สนับสนุนความรูเ้เละทักษะเฉพาะทางท่ียังคงเอกลักษณ์ของย่าน
เรือ่งความชา้แบบมีคณุค่า (Sophisticated Slow) เอาไว้

4. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าเดิน 

1. อบรมการฝึกฝีมืองานหัตถศิลป ์เพ่ือเพ่ิมชา่งฝมืีอหลากหลายแขนง 
และเน้นการพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์เพ่ือน�ามาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
โดยค�านึงถึงองค์ประกอบเพ่ือสรา้งความย่ังยืนอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือ
จากการท่องเท่ียว

2. ควรน�าสินทรพัย์อ่ืนๆ หรอือตุสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีโดดเด่นของจงัหวดั 
เชน่ การท่องเท่ียวเชงิเกษตรอินทรย์ีมาพัฒนารว่มกับงานหัตถกรรม 
เพ่ือสรา้งฐานเศรษฐกิจใหม่ให้กับเมือง

3. ควรใช้ย่านเป็นศูนย์กลางบูรณาการคนและสินทรพัย์จากหลายๆ 
ย่านเข้าด้วยกัน เพราะสินทรพัย์กระจายตัวอยู่ท่ัวท้ังจงัหวดั

เชยีงราย
ย่านในเวยีง 

01

พะเยา
ย่านระเบียงกวา๊น 

02

น่าน
ย่านเมืองเก่าน่าน 

03

ล�าพูน
ย่านเมืองเก่าในคเูมือง 

04

สโุขทัย
ย่านเมืองเก่าสโุขทัย 

05

ทัศนศิลป์ การออกแบบ

หัตถกรรม
และศิลปะ

พ้ืนบ้าน

นวตัวถีิ

อาหาร

แฟชัน่ หัตถกรรม
และศิลปะ

พ้ืนบ้าน

อาหาร

การออกแบบ หัตถกรรม
และศิลปะ

พ้ืนบ้าน

หัตถกรรม
และศิลปะ

พ้ืนบ้าน

อาหาร

สรุปข้อมลู
เครอืข่าย
ย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์
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บทสรุปย่านต้นแบบจากโครงการ
เครอืข่ายย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์แห่งประเทศไทย (ระยะท่ี 1)

จุดเด่นของย่าน

1. ภูมิปัญญาการแปรรูปวตัถุดิบด้านอาหารท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของพ้ืนท่ี  เชน่ น�าปรุงรสจากผักสะทอน

2. ภมิูปัญญาด้านหัตถกรรม ได้แก่ การประดิษฐห์น้ากากผีตาโขน
3. มีการให้ความรว่มมือและสนับสนุนของหน่วยงานภาครฐั
4. มีกลุ่มชุมชน ผู้ประกอบการสรา้งสรรค์ท่ีมีศักยภาพในการต่อยอด

สินทรพัย์ เชน่ กลุม่หน้ากากผีตาโขน กลุม่เกษตรชุมชนปลอดสารพิษ

1. เป็นแหล่งเศรษฐกิจและการประกอบอาชพีหลักของจงัหวดั
2. เปน็แหล่งท่องเท่ียวเชงิศาสนา วฒันธรรมและธรรมชาติท่ีสามารถ

ดึงดดูนักท่องเท่ียวได้
3. มีเอกลักษณ์การวางผังเมืองในรูปแบบตารางท่ีมีท่ีมาจากการวาง

ตามท่ีอยู่ของ “โฮงเจา้เมือง”
4. มีวตัถดิุบท่ีได้การข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งชีท้างภมิูศาสตร ์(GI) ถึง 5 อย่าง 

ได้แก่ ผ้าคราม โคขุน หมากเม่า น�าหมากเม่า ข้าวฮาง
5. มีการกระจุกตัวของผู้ประกอบการจ�าหน่ายผ้าคราม (รา้นค้าราย

ย่อย และการจดัถนนผ้าคราม)
6. มีการรวมกลุม่คนรุน่ใหม่เพ่ือพัฒนาต่อยอดงานสรา้งสรรค์ในพ้ืนท่ี

1. มีโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายในการเป็น
ศนูย์กลางการแสดงงานนาฏศิลป์ของภมิูภาค

2. รายได้หลักท่ีเกิดจากเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ของย่าน เกิดจากภาค
การศึกษาของวทิยาลัยนาฏศิลปสพุรรณบุรี

3.  พ้ืนท่ีในย่านสามารถเดินถึงกันได้
4. มีกิจกรรมท่ีส่งเสรมิอตุสาหกรรมดนตรท้ัีงต้นน�า กลางน�า ปลายน�า 

เชน่ แหล่งผลิตเครือ่งดนตร ีบ่มเพาะ รบัจา้งแสดงดนตรี

1. งานหัตถกรรมผ้าไหมปักธงชยัท่ีสืบทอดกันมา ท้ังในรูปแบบภมิูปญัญา
ด้ังเดิมและรูปแบบการประยุกต์รว่มสมัย โดยผลิตภัณฑ์มีจุดเด่น
และเอกลักษณ์ในด้านคณุภาพของเน้ือไหมและการทอ

2. เปน็พ้ืนท่ีอยู่ใกล้ตัวเมืองและสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติต่างๆ
3. มีกลุม่หัตถกรรมพ้ืนบ้านท่ีประกอบอาชพีการทอผ้าไหมท่ีเปน็เอกลักษณ์

ของชุมชน

1. มีหลายภาคส่วนท่ีมีโครงการของตัวเองและกระจายตัวอยู่รอบ
เมือง อย่างเช่น กลุ่ม Ubon Only สนับสนุนผู้ประกอบการและ
รา้นค้า หรอืกลุ่ม Warin Future กลุ่มคนท่ีรว่มฟื้ นฟูย่านเมืองเก่า
วารนิช�าราบ

2. ท้ังสองอ�าเภอเปน็ย่านมีสินทรพัย์หลายอย่างสามารถสรา้งอัตลักษณ์
ข้ึนมาใหม่ เหมาะกับการพัฒนาเชื่อมโยงเป็นระเบียงเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์รว่มกัน

3. ส่วนอ�าเภอเมืองมีแหล่งการเรยีนรู ้วจิยั และบ่มเพาะทักษะ
4. ส่วนอ�าเภอวารนิช�าราบมีศิลปินท่ีต้องการขับเคล่ือนเมือง

ส่ิงท่ีควรพัฒนาเพ่ิมเติม

1.  พัฒนาและให้ความรูกั้บบุคลากรภาครฐัในท้องท่ีทกุภาคส่วน เพ่ือ
เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์

2. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการต่อยอดของผลผลิตทางการเกษตร
ในท้องท่ี 

3. สนับสนุนการให้ทนุหรอืรางวลัส�าหรบักลุม่เยาวชน คนรุน่ใหม่ กลุม่
ศิลปิน นักออกแบบ 

4. สรา้งศักยภาพในการเป็นเมืองทางผ่าน จุดแวะพักท่ีสามารถสรา้ง
รายได้ในระยะเวลาส้ัน

5. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือเข้าถึงและสัญจรภายในย่าน

1. พัฒนารูปแบบกิจกรรมและเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพโดยใชต้้นทนุเดิม 
ในพ้ืนท่ีมาต่อยอดด้วยความคิดสรา้งสรรค์โดยอาศัยกลุม่คนรุน่ใหม่
และผู้ประกอบการสรา้งสรรค์ในพ้ืนท่ีเป็นแรงขับเคล่ือน

2. หาตัวกลางหรอืแพลตฟอรม์ท�าหน้าท่ีท้ังเชื่อมโยงความต้องการ
ภาครฐั เอกชน และคนสรา้งสรรค์ รวมถึงส่งเสรมิกิจกรรมและสรา้ง 
รายได้ให้คนในย่าน

3.  ส่งเสรมิศักยภาพของย่านด้วยการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะ สถาปตัยกรรม
เก่าให้มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและคณุภาพชวีติ

4. พัฒนารูปแบบระบบขนส่งสาธารณะเดิมท่ีมีในย่าน

1. สรา้งบรรยากาศของเมืองดนตร ี(Music Scene) ให้กับจงัหวดัโดย
พัฒนาให้ย่านเป็นศนูย์กลางทางดนตร ี 

2. พัฒนาภมิูทัศน์   ปรบัปรุงคณุภาพถนนสัญจรให้สามารถเดินเท้าได้ 
และเพ่ิมความหลากหลายของรา้นค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

3. ส่งเสรมิการประยุกต์และผสมผสานภูมิปัญญาดนตรพ้ืีนบ้านเข้า
กับศาสตรส์รา้งสรรค์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาย่านใน
ทกุมิติโดยใชป้ระโยชน์จากจุดเด่นด้านบุคลากรดนตรี

1. สรา้งเครอืข่ายและองค์ความรูใ้ห้กับบุคลากรในพ้ืนท่ี ส่งเสรมิการ
สรา้งเครอืข่ายกลุม่คนหรอืผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ในการสืบทอดและ
ต่อยอดภมิูปญัญาทอผ้าไหมต้ังแต่ต้นน�า (การปลกู) กลางน�า (การ
ผลิตและแปรรูป) ปลายน�า (การขาย) อย่างครบวงจร

2. พัฒนาการเข้าถึงย่านให้สะดวกมากข้ึน 
3. พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานให้เข้มเเข็ง เพ่ือส่งเสรมิอุตสาหกรรมผ้า

ไหมในท้องท่ี ท้ังด้านพ้ืนท่ีการค้าและการประชาสัมพันธใ์ห้เป็นท่ี
รูจ้กัมากข้ึน 

1. ควรส่งเสรมิให้มีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ระหวา่ง 
2 พ้ืนท่ี โดยบรรจุให้เป็นนโยบายการพัฒนาหลักของจังหวดั ชูจุด
เด่นของแต่ละย่าน ได้แก่ นวตักรรมอาหาร (เมือง) และออกแบบ 
(วารนิช�าราบ)

2. เชื่อมโยงเครอืข่ายของแต่ละภาคส่วนและ 2 ย่านเข้าด้วยกัน เน้น
ให้มีคนสรา้งสรรค์ท่ีกระจดักระจายอยู่นอกย่าน เข้ามาท�ากิจกรรม
รว่มกันภายในย่าน

3. เพ่ิมพ้ืนท่ีสาธารณะส�าหรบัจดักิจกรรมและธรุกิจสรา้งสรรค์ ท่ีคนใน
พ้ืนท่ีส่วนใหญ่สามารถมีส่วนรว่มได้ เพ่ือดึงดูดคนสรา้งสรรค์ให้
กระจุกตัวในย่านเพ่ิมข้ึน

เลย
ย่านบ้านเด่ิน - 
บ้านด่านซา้ย 

06

สกลนคร
ย่านเมืองเก่าสกลนคร

07

สพุรรณบรุี
ย่านโรงละครแห่งชาติ
ภาคตะวนัตก

08

นครราชสีมา
ย่านบ้านดู่และบ้านจะโปะ 

09

อบุลราชธานี
ย่านเมืองเก่า ฝั่ งอ�าเภอเมือง
และอ�าเภอวารนิช�าราบ 

10

สาขาอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ 

ฝั่ งเมืองเก่า

ฝั่ งอ�าเภอวารนิช�าราบ

ดนตรี

ศิลปะการแสดง หัตถกรรม
และศิลปะ

พ้ืนบ้าน

อาหาร

ทัศนศิลป์ หัตถกรรม
และศิลปะ

พ้ืนบ้าน

อาหาร

หัตถกรรม
และศิลปะ

พ้ืนบ้าน

แฟชัน่

อาหาร

ออกแบบ

หัตถกรรมและ 
ศิลปพ้ืนบ้าน

ทัศนศิลป์

ออกแบบ

อาหาร

สินทรพัย์ท่ีตอบโจทย์อตุสาหกรรมสรา้งสรรค์

1. ผลผลิตทางการเกษตรท่ีเปน็เอกลักษณ์และแปรรูป
ได้ เชน่ ผักสะทอน แก้วมังกร 

2. ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
3. สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาของ

จงัหวดั เชน่ วดัพระธาตศุรสีองรกั วดัโพนชยั

1. ผ้าคราม (GI)
2. เน้ือโพนยางค�า หมากเม่า น�าหมากเม่า ข้าวฮาง 

(GI)
3. ประเพณีแห่ปราสาทผ้ึงและประเพณีแห่ดาว
4. สถาปัตยกรรมโบราณ บ้านไม้เก่า

1. ดนตรพ้ืีนบ้าน เชน่ เพลงอีแซว 
2. ดนตรไีทยสากล เชน่ เพลงลกูทุ่ง เพลงเพ่ือชวีติ
3. ศิลปินดนตรท่ีีมีชื่อเสียงระดับประเทศ เชน่ ศิลปิน

แห่งชาติสาขาดนตรไีทยและศิลปะการแสดง ครู
ดนตรไีทย ศิลปินลูกทุ่ง  ศิลปินเพ่ือชีวิต นักรอ้ง 
นักดนตรรุีน่ใหม่ชาวสพุรรณบุรี

4. ดนตรชีาติพันธ์ ุเชน่ ร�าตง แคน

1. งานหัตถกรรมผ้าไหมปักธงชยั
2. อาหารพ้ืนบ้านประจ�าท้องถ่ิน เช่น ขนมดาด สาคู

ไส้หมูราดกะทิ แกงป่า ข้าวจี่
3. ประเพณีประจ�าย่าน เช่น การร�านางด้ง การร�าผี

ฟอ้นแห่ผีโลง

1. ทักษะและภมิูปญัญาการแกะสลักเทียนพรรษา และ
ประเพณีแห่เทียนพรรษา

2. ผ้ากาบบัว
3. อาหารอีสานแบบอุบลท่ีได้รบัอิทธพิลจากชาติอ่ืน 

เช่น อาหารเวยีดนามอุบล วตัถุดิบอาหารป่าและ
แม่น�า เช่น เห็ดป่า ไข่มดแดง ปลาแม่น�าโขง-มูล 
ภมิูปญัญาการใชว้ตัถดิุบ การปรุง เชน่ ปลารา้ อ่อม 
ข่ัว เค็มบักนัด 
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บทสรุปย่านต้นแบบจากโครงการ
เครอืข่ายย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์แห่งประเทศไทย (ระยะท่ี 1)

ส่ิงท่ีควรพัฒนาเพ่ิมเติม

1. น�าเสนอให้เปน็เมืองแห่งเทศกาลดนตร ีจดังานดนตรปีระจ�าปอีย่าง
ต่อเน่ือง โดยภูมิใจน�าเสนอในนามจังหวดันครปฐม แสดงให้เห็น
ความหลากหลายของดนตรปีระเภทต่างๆ กระจายตัวในย่านต่างๆ

2. ต้ังตนเป็นเมืองดนตรทีุกรูปแบบในประเทศไทย โดยดนตรทีุกรูป
แบบในท่ีน้ีหมายถึง ดนตรพ้ืีนบ้าน ดนตรไีทยสากล และดนตรสีากล

3. ควรมีการปรบัปรุงวางผังภมิูทัศน์ของเมือง จดัสรรพ้ืนท่ีให้เปน็ระบบ 
เพ่ือเกิดประโยชน์สงูสดุ ท�าให้เมืองมีสภาวะแวดล้อมท่ีส่งเสรมิความ
คิดสรา้งสรรค์

1. ควรได้รบัการส่งเสรมิ และสนับสนุนในด้านกระบวนการคิด ออกแบบ 
และผลิตให้มากย่ิงข้ึน

2. สนับสนุนงบประมาณและเพ่ิมพ้ืนท่ีการท�างานให้ดึงดดูและรองรบั
กลุม่คนสรา้งสรรค์และกลุม่คนรุน่ใหม่ ท้ังในด้านนโยบายและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ

3. พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางกายภาพท่ีส่งเสรมิสภาพแวดล้อมท่ี
ดีส�าหรบัคณุภาพชวีติ และการท�าธรุกิจภายในย่าน

1. ประวติัความเป็นมาของย่านควรจะได้รบัการน�าเสนอแก่สาธารณะ
ในมมุมองท่ีน่าสนใจ ด้วยวธิกีารส่ือสารท่ีเข้าใจงา่ย เพ่ือท�าให้คนใน
ย่านเห็นความส�าคัญ

2. การผลักดันย่านท่ามอญ-ท่าวัง ให้เป็นย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 
ต้องขับเคล่ือนรว่มกันหลายภาคส่วน

3. คนในย่านโดยท่ัวไปและกลุม่ผูขั้บเคล่ือนย่าน ยังขาดความเข้าใจถึง
ประโยชน์ของเศรษฐกิจสรา้งสรรค์หรอืการขับเคล่ือนย่านเปน็ย่าน
เศรษฐกิจสรา้งสรรค์

1. พัฒนารูปแบบส่ือในการน�าเสนอความเคล่ือนไหวต่างๆ ในการขับ
เคล่ือนย่านเมืองเก่าสงขลาในรูปแบบท่ีเข้าถึงงา่ย และเหมาะกับ
คนรุน่ใหม่มากข้ึน

2. กายภาพย่านเมืองเก่ามีขนาดเล็ก มีข้อจ�ากัดในการรองรบันักท่อง
เท่ียวจ�านวนมาก

3.  สรา้งแรงบันดาลใจ ส่งเสรมิการพัฒนาศักยภาพคนในย่านให้สามารถ
ต่อยอด ยกระดับธรุกิจและทักษะด้ังเดิม ด้วยความคิดสรา้งสรรค์
ในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน

1. ส่งเสรมิให้ย่านเป็นจุดหมุดหมาย (Destination) ของคนในพ้ืนท่ี
และคนนอกพ้ืนท่ี ก่อสรา้งและปรบัปรุงทางเท้าและทางเดินรมิน�า 
รวมท้ังพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะรมิน�า

2. รวบรวมและบันทึกเรือ่งราวประวติัศาสตรข์องย่าน รวมท้ังส่ือสาร
เรือ่งราวเหล่าน้ันสู่คนวงกวา้งในหลายรูปแบบ

3. กลุม่ขับเคล่ือนควรก�าหนดทิศทางการพัฒนาย่านรว่มกันอย่างเปน็
รูปธรรม

จุดเด่นของย่าน

1. มีภาคการศึกษาเฉพาะทางด้านดนตร ีในพ้ืนท่ีและต้องการขับเคล่ือน 
โครงการ

2. เมืองนครปฐมมีการเข้าถึงท่ีสะดวกสบาย อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ
3. พ้ืนท่ีพาณิชยกรรมใจกลางเมืองมีการกระจุกตัวอย่างชัดเจนและ

เดินถึง
4. พ้ืนท่ีรอบองค์พระนครปฐมเจดีย์เปน็ พ้ืนท่ีจดัแสดงและจดักิจกรรม

ด้านดนตรหีลักของจงัหวดั
5. มีการต้ังคณะท�างานชัดเจนท่ีมาจากหลายภาคส่วน สามารถช่วย

ผลักดันการขับเคล่ือนย่านและจงัหวดัได้

1. อดีตย่านศนูย์กลางเศรษฐกิจทางน�าท่ีมีสินทรพัย์ทางกายภาพและ
องค์ประกอบของเมืองท่ีสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการพัฒนาย่าน

2. มีการท�างานรว่มกันของภาครฐัและภาคประชาชนในการพัฒนาพ้ืนท่ี
และมีองค์กรเอกชนอย่างศูนย์ความคิดสรา้งสรรค์และออกแบบ
เมืองระยอง (RCDC) เป็นผู้กระตุ้นและผลักดันการพัฒนา

3. มีสินทรพัย์ทางวฒันธรรมท่ีมีคณุภาพและมีการจดักิจกรรมส่งเสรมิ
อตุสาหกรรมสรา้งสรรค์อย่างต่อเน่ือง เชน่ ถนนคนเดินยมจนิดา

1. ย่านการค้าเก่าแก่ท่ีเปน็จุดศนูย์กลางการเชื่อมต่อกับชาติตะวนัตก
2. มีการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมในย่านท่ีโดดเด่น
3. ย่านยังมีลักษณะทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเดินเท้า มีลักษณะเป็น 

Small Block และภายในแต่ละบล็อกถนนยังมีซอยท่ีสามารถเดิน
เชื่อมถึงกัน

4. ย่านถกูใชจ้ดังานเทศกาลประจ�าปต่ีางๆ ของเมือง เชน่ เทศกาลตรุษ
จนี งานปลกุยักษ์เมืองคอน

1. เป็นเมืองเก่าท่ีติดทะเลและมีภมิูทัศน์ท่ีสวยงามเป็นเอกลักษณ์
2. กายภาพของย่านมีความกระชบั เอ้ือต่อการเดินเท้า
3. วถีิชวีติของคนท่ียังคงเดิมเป็น Living Heritage คนในย่านหวงแหน

และภมิูใจในย่าน
4. ย่านมีระบบนิเวศน์สรา้งสรรค์ท่ีครบถ้วน และมีสภาพแวดล้อมท่ี

สรา้งแรงบันดาลใจ
5. มีการจดักิจกรรมสรา้งสรรค์โดยกลุม่คนสรา้งสรรค์ภายในย่านอย่าง

ต่อเน่ือง
6. มีภาคีท่ีท�าการขับเคล่ือนและพัฒนาย่านมาอย่างต่อเน่ือง และมี

เป้าหมายชดัเจน

1. อาคารสถาปัตยกรรมเก่าหลากหลายยุคสมัยสะท้อนววิฒันาการ
ของย่าน

2. การผสมผสานกันระหวา่งธรุกิจด้ังเดิมท่ีมีการส่งต่อจากรุน่สู่รุน่ 
3. การอยู่รว่มกันของคนต่างวฒันธรรม (ไทย จีน อิสลาม) และต่าง

ชว่งอายุ
4. ต�าแหน่งของย่านอยู่ใจกลางเมืองติดรมิแม่น�าปัตตานี สามารถ

เชื่อมต่อไปยังปากอ่าว และออกทะเลอ่าวไทยได้
5. มีการกระจุกตัวของคนสรา้งสรรค์และเปน็พ้ืนท่ีจดักิจกรรมสรา้งสรรค์
6. พ้ืนท่ีย่านมีขนาดกระชบั เดินได้สะดวก
7. มีแหล่งเรยีนรูด้้านศิลปะและวฒันธรรมหลายแห่ง

นครปฐม
ย่านเมืองนครปฐม
และศาลายา 

11

ระยอง
ย่านเมืองเก่าระยอง 

12

นครศรธีรรมราช 
ย่านท่ามอญ-ท่าวงั 

13

สงขลา
ย่านเมืองเก่าสงขลา 

14

ปตัตานี
ย่านอา-รมย์-ดี

15

สินทรพัย์ท่ีตอบโจทย์อตุสาหกรรมสรา้งสรรค์

1. ดนตรไีทยสากล และดนตรสีากล 
2. ดนตรพ้ืีนบ้าน เช่น ล�าตัด ละครร�า นักรอ้งลูกทุ่ง

ชาวนครปฐม และชา่งท�าเครือ่งดนตรไีทย   
3. วทิยาลัยด้านดนตร ีกิจกรรม เทศกาลดนตรรีะดับ

ประเทศ 
4. สถานท่ีท่องเท่ียวส�าคัญของจงัหวดัอยู่ในย่าน เชน่ 

พระปฐมเจดีย์ พระราชวงัสนามจนัทร ์พุทธมณฑล

1. สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินและอาคารอนุรักษ์แบบ 
บรทิิช-โคโลเนียล / ชโิน-โปรตกีุส

2. ถนนยมจนิดา ถนนสายแรกของระยอง
3. อาหารพ้ืนถ่ินจากวตัถดิุบจากทะเล
4. ดนตรพ้ืีนบ้านจากบทประพันธส์นุทรภู่

1. มังคดุคัด
2. เครือ่งถมนคร
3. วสัดหุางอวน
4. ประเพณีและวฒันธรรมท่ีเก่ียวกับสิง่ศักด์ิสิทธิแ์ละ

ความเชื่อ

1. สถาปัตยกรรมโบราณ ไทยแท้ ไทยจีน และชิโน- 
ยูโรเปี้ ยน และความเป็นเมืองเก่าติดทะเล

2. อาหาร วตัถดิุบอาหารจากทะเลและภมิูปญัญาชาว
ประมง เชน่ ปลากระพง 3 น�า ไข่ครอบ

3. กระเบ้ืองเกาะยอ ผ้าทอเกาะยอ
4. อาหารและขนมโบราณ จนี ไทย มุสลิม

1. สถาปัตยกรรมเก่า
2. ท่ีต้ังรมิแม่น�าปัตตานี
3. พหุวฒันธรรม ไทย-จนี-อิสลาม

สาขาอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ 

ดนตรี

ดนตรี

การออกแบบ

Gastronomyการออกแบบ

อาหาร

อาหาร

การออกแบบ หัตถกรรม
และศิลปะ

พ้ืนบ้าน

อาหาร

การออกแบบ

อาหาร

ทัศนศิลป์
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เชยีงราย
ย่านในเวยีง

จากจงัหวดัท่ีมีอายุยาวนาน 700 กวา่ปใีนฐานะพ้ืนท่ีส�าคัญทางประวติัศาสตร์
นับต้ังแต่อาณาจักรล้านนา สู่การเป็นเมืองรองท่ีสรา้งมูลค่าจากธุรกิจ 
ท่องเท่ียวอันดับต้นของประเทศ ย่านในเวียงก็เปรยีบเหมือนหัวใจของ
จงัหวดั ขับเคล่ือนด้วยความหลากหลายทางวฒันธรรมของกลุม่ชาติพันธ์ ุ
หมุนเวยีนอยู่บนถนนสายส�าคัญกลางเมืองอย่างถนนธนาลัย เส้นถนนท่ี 
เป็นย่านธรุกิจการค้าส�าคัญต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เชียงรายได้รบัการ 
ส่งเสรมิการท่องเท่ียวและก�าหนดแผนพัฒนาท่ีจะท�าให้เปน็เมืองสรา้งสรรค์ 
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยน�าศิลปะเข้ามาเปน็เครือ่งมือในเชื่อมโยงเมือง
เข้ากับคนและขับเคล่ือนให้เป็นต้นแบบย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ได้
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หอนา�ิกาพุทธศิลป์

อาคารศาลากลางหลังเก่า

อาคารคริสตจักรที่ 1
เชียงราย

สวนตุงและโคม
เฉลิมพระเกียรติ

บ้านสิงหไคล
(มูลนิธิมดชนะภัย)

ศูนย์วัฒนธรรมนิรรศน์
และพิพิธภัณฑ์เชียงราย 750 ปี

บ้านแห่งความทรงจำ
โอเวอร์บรู๊ค

โฮงหลวงแสงแก้ว
พิพิทธภัณฑ์วัฒนธรรมล้านนา

สถานีขนส่งเก่า
เชียงราย

ยา่นการค้าร่วมสมยัถนนธนาลยั

งานพฒันาภูมิทัศนเ์มอืงถนนบรรพปราการ

ถนนคนเดิน เจียงฮายรำลึก

ถนนคนม่วนถนนคนม่วน

ย่านชุมชนสนัโคง้น้อย
ย่านชุมชนสนัโคง้น้อย

ถนนบรรพปราการ

ถนนพหลโยธิน

18. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เชียงราย
19. อ.บ.จ. เชียงราย
20. จวนผู้ว่าฯ
21. สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย
22. ศาลจังหวัดเชียงราย
23. ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย
24. สำนักงานยาสูบ

25. ตลาดสดเทศบาล
26. ตลาดศิริกรส์

7. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
8. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
9. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
10. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
11. วิทยาลัยภาณิชยการเชียงราย
12. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
13. โรงเรียนบ้านสันโค้ง

โรงเรยีน

14. โรงแรมแสนภู
15. โรงแรมวังคำ
16. โรงแรมเวียงอินทร์
17. โรงแรมไดมอนด์ปาร์ค อิน

โรงแรม / ท่ีพัก

1. วัดดอยงำเมือง
2. วัดพระแก้ว
3. วัดพระสิงห์
4. วัดกลางเวียง
5. วัดมิ่งเมือง
6. วัดเจ็ดยอด

วดั

สถานท่ีราชการ / พิพิธภัณฑ์

รา้นค้า / ธรุกิจด้ังเดิม

27. โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค
28. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โรงพยาบาล

29. หอนาฬิกาเก่า

อาคารเก่า / สถานท่ีสําคัญ

เส้นทางหลัก

เส้นทางสรา้งสรรค์

ขอบเขตย่านสรา้งสรรค์

สถานท่ีสรา้งสรรค์

100 ม.
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เกณฑ์และกรอบวดั

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ภาครฐั
• ส่วนกลาง

- เทศบาลนครเชยีงราย 
• ภาครฐัอ่ืนๆ 

- ส�านักวฒันธรรมจงัหวดัเชยีงราย 
- ส�านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชยีงราย 
- กระทรวงวฒันธรรม 
- ส�านักงานศิลปวฒันธรรมรว่มสมัย
- การไฟฟา้ส่วนภมิูภาค 
- กรมโยธาธกิารและผังเมือง 
- การไฟฟา้ส่วนภมิูภาค

ภาคการศึกษา
• มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงราย
• มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง 
• วทิยาลัยอาชวีศึกษาเชยีงราย
• โรงเรยีนสามัคคีวทิยาคม
• วทิยาลัยพาณิชยกรรม
• วทิยาลัยเทคนิคเชยีงราย 
• โรงเรยีนด�ารงราษฎรส์งเคราะห์ 
• โรงเรยีนพุทธวิงศ์วทิยา

ภาคประชาชน
• ชุมชนสันโค้ง
• ชุมชนรอ่งเสือเต้น 
• ชุมชนป่าแดง 
• ชุมชนฝั่ งหม่ิน

ภาคเอกชน
• บรษัิท ทีโอที จ�ากัด มหาชน 
• บรษัิท สิงห์ คอรเ์ปอเรชัน่ จ�ากัด

ภาควชิาชพี กลุ่มอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์
• สมาคมขัวศิลปะ 
• เครอืข่ายกลุ่มศิลปินกลุ่มย่อยในพ้ืนท่ี และสล่า

ท้องถ่ิน

มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของย่าน มีสถานท่ีหรอืส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ือเพิม่ศักยภาพ
ของบคุคล และ เพ่ิมโอกาสทางอาชพี

มีกลไกสนับสนุนทางการเงนิ มีพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสรา้งสรรค์รองรบักิจกรรม

มีการท�างานรว่มกันของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน มีพ้ืนท่ีท�างานและท่ีอยูอ่าศัยในราคาท่ีสามารถจา่ยได้

มีการรวมกลุ่มของคนท�างานสรา้งสรรค์มีการเดินทางและส่ิงอ�านวยความสะดวกสาธารณะ

มีสินทรพัย์ทางวฒันธรรมท่ีมีคณุภาพ อนุรกัษ์สินทรพัย์ 
ทางวฒันธรรม/ประวติัศาสตร ์และให้สิทธปิระโยชน์
กับโครงการอนุรกัษ์

มีการส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาธรุกิจในพ้ืนท่ี

มีองค์กรหรอืสถาบันทางวฒันธรรมในพ้ืนท่ี

บทบาทของย่านกับงานสรา้งสรรค์
ย่านในเวยีงพัฒนาอย่างย่ังยืนควบคู่ไปกับการอนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรมอันดีงามตามวถีิล้านนา เน้นการบ่มเพาะ
และการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เปน็หลักเพ่ือการยกระดับคณุภาพชวีติของคนในชุมชนหรอืย่านให้มีคณุภาพชวีติ
ท่ีดี ลดความเหล่ือมล�าทางสังคม ท�าให้เกิดการกระจายรายได้ไปทกุภาคส่วน ส่งเสรมิให้เกิดการสรา้งเครอืข่าย 
ท่ีเข้มแข็ง โดยใชง้านศิลปะเป็นส่ือในการเชื่อมโยงเมืองกับคน 

ทัศนศิลป ์
ย่านมีแลนด์มารค์ส�าคัญคือหอนาฬิกาพุทธศิลป ์และมี 
Street Furniture เชน่ ปา้ยถนนและประติมากรรมไฟ
ส่องสวา่งเปน็งานศิลปะเชงิพุทธศาสนา งานออกแบบท่ี
เปน็เอกลักษณ์ออกแบบโดย อ.เฉลิมชยั โฆษิตพิพัฒน์ 
แสดงให้เห็นถึงการน�าศิลปะมาเปน็ส่ิงสรา้งเอกลักษณ์
ให้พ้ืนท่ี งานทัศนศิลป์ภายในย่านมีความโดดเด่น มี 
กิจกรรมหรอืโครงการท่ีเก่ียวข้อง มีพ้ืนท่ีอย่างขัวศิลปะ  
หรอืเกิดการจดัแสดงงานในรา้นกาแฟหรอืพ้ืนท่ีสาธารณะ
อย่างสถานีขนส่ง อย่างเชน่โครงการปรบัภมิูทัศน์รอบ
สถานีขนส่งฯ ด้วยป้ายชานชาลาแห่งศิลปะแห่งแรก
ของประเทศไทย

การออกแบบ
ย่านมีงานสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินอยู่เป็นจ�านวนมาก
ซึ่งเป็นอาคารท่ีมีความส�าคัญทางประวติัศาสตรข์อง
เมืองเชียงราย รักษาหลักฐานส�าคัญในการศึกษา
ประวัติศาสตรค์วามเป็นมาของบ้านเมือง ส่งเสรมิ
การเรยีนรูถึ้งวัฒนธรรมประเพณีจากยุคสมัยน้ันๆ  
ให้กับรุน่หลังได้ศึกษาเพ่ือให้รูถึ้งคุณค่าและสืบสาน
ต่อไป มีพ้ืนท่ีศนูย์กลางส�าหรบัรวมกลุ่มนักออกแบบ
หรอืคนท�างานสรา้งสรรค์

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3 4 51 2

3 4 51 2

3 4 51 2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

51 2 3 4
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ย่านในเวยีง01

SWOT Analysis

• ย่านมีสินทรพัย์ด้านศิลปะและทนุทางวฒันธรรม 
เดิมท่ีเป็นเอกลักษณ์

• เป็นจังหวัดท่ีมีศิลปินจ�านวนมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย ราวๆ 700 คน

• มีผู้น�าและเครอืข่ายท่ีเข้มเเข็ง คือเทศบาล
นครเชยีงรายและกลุ่มศิลปินขัวศิลปะ

• ย่านมีลักษณะกายภาพท่ีดี คือมีทางเท้าพ้ืนท่ี
สีเขียว และมีความปลอดภัย เหมาะกับการ
อยู่อาศัย

• มีปัญหาด้านมลพิษ
ทางอากาศและปญัหา
หมอกควนัท่ีเกิดข้ึนเป็น
ประจ�าทกุปี

• คนในย่านไม่ทราบอัตลักษณ์
ของเมืองตามแบบส�ารวจจากคนใน
ย่าน 

• กลุม่ศิลปินในย่านมีบทบาทน้อย ในการพัฒนา 
ย่าน ขาดความเชือ่มโยงกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
รวมถึงยังขาดความรว่มมือ แลกเปล่ียนความรู ้ 
ทักษะระหวา่งกัน

• แหล่งเงนิทนุอิสระมีจ�านวนน้อย ย่านและจงัหวดั
ต้องรองบประมาณประจ�าปีจากส่วนกลาง  
ท�าให้โครงการต่างๆ พัฒนาได้ชา้

• พ้ืนท่ีเมืองเก่าและพ้ืนท่ีใจกลางย่านขาดความ
เชือ่มโยงกัน ไม่มีเส้นทางเชือ่มต่อท่ีเหมาะสม

• กลุม่ศิลปินท้องถ่ินยังไม่มีชอ่งทางจดัแสดง
และจ�าหน่ายผลงาน (กายภาพและออนไลน์) 

ในระดับย่านและจงัหวดั
•    กลุม่ผูป้ระกอบการสรา้งสรรค์

ด้านทัศนศิลป์ในพ้ืนท่ียังมี 
จ�านวนน้อย

• มีนโยบายสนับสนุน
ให้เปน็เมืองศิลปะอย่าง

ชดัเจน พรอ้มแผนงานและ
งบประมาณสนับสนุนจาก

กระทรวงวฒันธรรม 
•   จ�านวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนทกุ

ป ีมีฐานะเปน็เมืองรองท่ีสรา้งรายได้จากการ
ท่องเท่ียวเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

• มีนโยบายขับเคล่ือนเมืองเรียงรายเข้าสู่ 
เครอืข่ายเมืองสรา้งสรรค์ขององค์การยเูนสโก  
ด้านการออกแบบ

จดัท�าโครงการปรบัปรุงภมิูทัศน์ของย่านให้ส่งเสรมิความคิดสรา้งสรรค์จากบรเิวณ
ถนนสิงหไคล ท่ีปัจจุบันมีพ้ืนท่ีสีเขียวเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาเขตเมืองแบบตะวันตก พัฒนาพ้ืนท่ีทางเดินเท้าและพ้ืนท่ีสีเขียว ชวนให้
คนเดินลัดเลาะไปตามสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่า จนถึงท่ีระดับสามารถพัฒนาเป็น 
Creative hub ของย่านได้

สรา้งพ้ืนท่ีจัดแสดงผลงานสรา้งสรรค์หรอืงานนิทรรศการหมุนเวยีนภายในย่าน
ให้เป็นพ้ืนท่ีส�าหรบัแลกเปล่ียนและพัฒนางานให้กับกลุ่มนักสรา้งสรรค์ การจัดท�า
พิพิธภัณฑ์เพ่ือเปน็แหล่งการเรยีนรูแ้ก่ผูท่ี้สนใจในด้านประวติัศาสตรข์องเมืองเก่าหรอื
จดัพ้ืนท่ีกิจกรรมส่งเสรมิการอนุรกัษ์สืบสานประเพณีวฒันธรรมอันดีและภมิูปญัญา
ของท้องถ่ินเพ่ือรกัษามรดกทางวฒันธรรมให้คงอยู่ 

ส่งเสรมิให้มีพ้ืนท่ีจดัจ�าหน่ายงานสรา้งสรรค์เพ่ือสรา้งรายได้กับผู้ผลิต เปน็อีกชอ่ง
ทางหน่ึงในการกระจายรายได้สู่ชุมชนภายในย่าน

จดัโครงการหรอืบรกิารเพ่ือน�าอาคารสถาปตัยกรรมเก่าแก่หรอืสถานท่ีรกรา้งมาใช ้
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เชน่ การจัดสรรเป็นพ้ืนท่ีแกลเลอรี ่รา้นกาแฟ หรอืโฮสเทล 
พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการต่อยอด เชน่ ลานสวนตงุ ลานธรรม ลานศิลป ์ณ ศาลากลาง 
จงัหวดัหลังแรก ท่ีวา่การอ�าเภอเชยีงรายหลังเก่า และสถานีขนส่งผู้โดยสารจงัหวดั
เชยีงรายแห่งท่ี 1 

1

2

3

4

ข้อแนะน�าและศักยภาพในอนาคตของย่านและเมือง
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พะเยา จังหวดัในภาคเหนือท่ีโดดเด่นด้วย “กวา๊น” หรอืพ้ืนท่ีรมิบึงขนาด
ใหญ่ พะเยาเป็นจงัหวดัเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยธรรมชาติ ต้ังแต่น�าตกจนถึง
ทะเลหมอกในฤดหูนาว ย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ต้นแบบส�าหรบัจงัหวดัน้ี 
จงึต้องเปน็ย่านระเบียงกวา๊น ท่ีมีเอกลักษณ์เปน็ท่ีจดจ�าในฐานะ Lake City 
เมืองรมิทะเลสาบท่ีชวีติประจ�าวนัของคนในพ้ืนท่ีอยูร่อบๆ ย่านน้ี แวะเวยีน
มาเพ่ือชมววิและออกก�าลังกาย เหมาะกับอยูอ่าศัยและท�างาน เปน็แหล่งต้ัง
ถ่ินฐาน และศนูย์กลางการค้าด้ังเดิมของเมือง ท่ีเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม
เก่าอันทรงคณุค่า และประเพณีเก่าแก่ประจ�าจงัหวดั

พะเยา
ระเบียงกวา๊น

ถนนพหลโยธิน

ถนนชายกว๊าน

ถน
นช

าย
กว

๊าน

ถนนท่ากว๊าน

ถน
นท

่าก
ว๊า

น

ถนนท่ากว๊าน

ถน
นร

าช
วง

ศ์

ถน
นป

ระ
สา

ท

ถน
นร

าช
วง

ศ์

กว๊านพะเยา

2

14
10

ประตูเหล็ก

ประตูท่าศาลา

ประตูท่านาง 9

ประตูสะหลี

ประตูปราสาท

7

13

5

17

8
4

1

12

16

15

18

11

6

3

ร้านนิทาน
บ้าน ต้นไม้

โรงแรม
ชายกว๊าน

Learning City

Lakeland Space
10. ตลาดสดพะเยาอาเขต
11. กลุ่มเย็บปักถักร้อยชุมชนหลวง
 ราชสัณฐาน
12. ร้านบุญชูโจ๊ก
13. ร้านข้าวซอยแสงเพียร

5. โรงเรียนบัวเนียมเนอสเซอรี่
6. โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล

โรงเรยีน

7. กว๊านอิงโฮมสเตย์
โรงแรม / ท่ีพัก

1. วัดไชยอาวาส
2. วัดหลวงราชสัณฐาน
3. ศาลหลักเมืองพะเยา
4. วัดศรีอุโมงค์คำ

วดั

8. The Containers
9. Lakeland

รา้นค้า / ธรุกิจใหม่

รา้นค้า / ธรุกิจด้ังเดิม

14. ข่วงวัฒนธรรมเทศบาลเมืองพะเยา
15. ลานพญานาคกว๊านพะเยา และ
 อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
16. สวนสมเด็จย่า 90 พรรษา
17. ท่าเรือกว๊านพะเยา (วัดติโลกอาราม)

พ้ืนท่ีสีเขียว / พ้ืนท่ีสาธารณะ

18. บ้านโบราณริมกว๊านพะเยา

อาคารเก่า / สถานท่ีสําคัญ

เส้นทางหลัก

สถานท่ีสรา้งสรรค์

ขอบเขตย่านสรา้งสรรค์

100 ม.
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บทบาทของย่านกับงานสรา้งสรรค์เกณฑ์และกรอบวดั

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

ย่านระเบียงกวา๊นมีบทบาทเปน็พ้ืนท่ีศนูย์กลางในการพัฒนารอบด้าน ท้ังสังคม วฒันธรรม การค้า และการท่องเท่ียว  
การเปน็ต้นแบบย่านสรา้งสรรค์จะท�าให้พะเยาสามารถดึงดดูความสนใจจากภาครฐัและเอกชนให้เข้ามาลงทนุ 
หรอืเลือกให้เป็นปลายทางส�าหรบัจัดกิจกรรมต่างๆ ระเบียงกวา๊นจะเป็นจุดเริม่ต้นในการสรา้งจุดเด่นให้กับ
จังหวดั โดยการน�าเสนอต้นทุนเดิมท่ีมีให้เป็นท่ีรูจ้ักมากข้ึนในระดับสากล เพ่ือเป็นช่องทางการสรา้งรายได้
และสรา้งความม่ันคงให้กับชุมชนในพ้ืนท่ี มีพ้ืนท่ีสรา้งสรรค์ เชน่ นิทานบ้านต้นไม้, Lake Land Space, Pye 
Space, โรงแรมชายกวา๊น, อทุยานการเรยีนรู ้Learning city

นวตัวถีิ 
แนวคิดของจงัหวดัพะเยาท่ีส�าคัญคือ
การเน้นเรือ่งแหล่งชวีติ เปน็ท่ีมาของ
การพัฒนาสินทรพัย์และน�าเสนอจุด
เด่นของจงัหวดั การมีวถีิชวีติท่ีใกล้
ชดิธรรมชาติและพ่ึงพาตนเองอย่าง
ในพ้ืนท่ีกวา๊นพะเยา น�าสินทรพัย์ 
ใกล้ตัว เชน่ หัตถกรรมและอาหารมา
เพ่ิมมลูค่า มีกิจกรรมการออกก�าลัง
กายอย่างการวิง่และการปั่ นจกัรยาน
พ้ืนท่ีรอบกวา๊น บ่งชี้วา่เป็นย่านท่ี
มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติและต่อยอดเป็นปรชัญาชีวติ 
ท�าให้ย่านระเบียงกวา๊นมีกิจกรรม
สรา้งสรรค์เชงิไลฟส์ไตล์และพัฒนา
ให้เป็นเมืองท่ีเหมาะแก่การเรยีนรู้
ตลอดชวีติ  (Learning City) 

หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน 
ระเบียงกว๊านมีงานหัตถกรรมใน
ย่านท่ีเชื่อมโยงกับวถีิชวีติ คืองาน
จกัสานผักตบชวาและไม้ไผ่ น�าวสัดุ
ในท้องท่ีมาต่อยอดเปน็สินค้าด้วย
แนวคิดจากนวตักรในท้องถ่ิน พ้ืนท่ี
ย่านมีศักยภาพมากพอท่ีจะเป็น
ศูนย์กลางก่อสรา้งศูนย์จัดแสดง
สินค้า OTOP มีกิจการสรา้งสรรค์
ในบรเิวณใกล้ย่านคือ Pye Space 
ท�าหน้าท่ีเปน็พ้ืนท่ีจดัแสดงผลงาน
จากศิลปินหรอืนักออกแบบท่ีสรา้ง
งานด้วยแรงบันดาลใจจากชุมชน

อาหาร  
แหล่งวตัถดิุบอาหารท่ีเปน็หน่ึงเดียว
กับวถีิชวีติความเปน็อยูใ่นเขตเมือง
เก่า อาหารของย่านและเมืองเกิด
จากความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ี 
อย่างเชน่การมีชุมชนประมง 17 แห่ง
และมีศนูย์การเรยีนรูป้ระมงท่ีกวา๊น
พะเยา โดดเด่นเรื่องปลานิลและ
กุ้งเต้น มีการแปรรูปอาหารจาก
วตัถพ้ืุนท่ีอย่างเชน่ ปลาส้ม มีรา้น
อาหารท่ีน�าวตัถดิุบในครวัเรอืนมา 
สรา้งเป็นเมนูต่างๆ ท่ีต่อยอดด้วย
วทิยาศาสตรอ์าหาร อาทิ มะม่วงกวน  
ไอศกรมีมะเก๋ียง ปาล์มหางกระรอก
ลอยแก้ว ท้ังยังมีการจัดสรรพ้ืนท่ี
ปลกูพืชผักสวนครวัภายในย่าน

ภาครฐั
• ส่วนกลาง

- ส�านักงานจงัหวดัพะเยา 
- เทศบาลเมืองพะเยา อ�าเภอเมืองพะเยา 

อ�าเภอเชยีงค�า 
• ภาครฐัอ่ืนๆ 

- ท่ีท�าการปกครองจงัหวดัพะเยา
- ส�านักงานโยธาธกิารและผังเมือง จงัหวดัพะเยา
- ส�านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัพะเยา
- ส�านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจงัหวดั

พะเยา
- ส�านักงานวฒันธรรมจงัหวดัพะเยา
- ส�านักงานพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา
- ส�านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดัพะเยา
- ส�านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน

จงัหวดัพะเยา
- องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพะเยา

ภาคการศึกษา
• คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวทิยาลัยพะเยา

ภาคประชาชน
• ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา

ภาคเอกชน
• หอการค้าจงัหวดัพะเยา 
• สภาอตุสาหกรรมจงัหวดัพะเยา
• สภาอตุสาหกรรมท่องเท่ียวจงัหวดัพะเยา
• สภาวฒันธรรมจงัหวดัพะเยา
• กลุ่มนักธรุกิจรุน่ใหม่ พะเยา (YEC) 
• บรษัิท ประชารฐัรกัสามัคคีพะเยา (วสิาหกิจ

ชุมชน) จ�ากัด 

ภาควชิาชพี กลุ่มอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์
• นิทานบ้านต้นไม้ 
• คาเฟแ่ละรา้นค้า Lake land 
• Pye space
• Coffee id456 
• Made by hud
• ชวาวาด 
• บ้านดินค�าปู้จู ้

1 2 3 4 5

มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของย่าน มีสถานท่ีหรอืส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ือเพิม่ศักยภาพ
ของบคุคล และ เพ่ิมโอกาสทางอาชพี

1 2 3 4 5

มีกลไกสนับสนุนทางการเงนิ
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

มีพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสรา้งสรรค์รองรบักิจกรรม

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

มีการท�างานรว่มกันของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน มีพ้ืนท่ีท�างานและท่ีอยูอ่าศัยในราคาท่ีสามารถจา่ยได้

มีการรวมกลุ่มของคนท�างานสรา้งสรรค์
1 2 3 4 5

มีการเดินทางและส่ิงอ�านวยความสะดวกสาธารณะ

มีสินทรพัย์ทางวฒันธรรมท่ีมีคณุภาพ อนุรกัษ์สินทรพัย์ 
ทางวฒันธรรม/ประวติัศาสตร ์และให้สิทธปิระโยชน์
กับโครงการอนุรกัษ์

มีการส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาธรุกิจในพ้ืนท่ี

มีองค์กรหรอืสถาบันทางวฒันธรรมในพ้ืนท่ี
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ระเบียงกวา๊น

สรา้งแบรนด์และภาพลักษณ์ย่านให้โดดเด่นด้านปรชัญาชีวติ ส่งเสรมิให้พะเยามี
ปรชัญาชวีติคล้ายประเทศแถบสแกนดิเนเวยีท่ีมีปรชัญาอย่างฮกุกะ แม้จะเปน็เมือง 
Lake City ท่ีมีคณุภาพชวีติท่ีดี มีกิจกรรมสรา้งสรรค์ แต่อาจต้องใชเ้วลาในการสรา้ง
และผลักดันสินทรพัย์รว่มกับคนสรา้งสรรค์ในพ้ืนท่ีให้ออกมาในรูปแบบท่ีเปน็รูปธรรม
มากข้ึน รวมถึงการท�าความเข้าใจรว่มกันระหวา่งคณะท�างาน ในการเลือกพัฒนาและ
ส่งเสรมิส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีสอดคล้องไวกั้บวสัิยทัศน์ท่ีก�าหนดไว ้

สนับสนุนให้ภาครฐัและภาคเอกชนท�างานรว่มกัน โดยจัดกิจกรรมท่ีคนในพ้ืนท่ีได้
ประโยชน์และมีส่วนรว่ม รวมถึงการท่ีทกุฝ่ายเห็นวสัิยทัศน์รว่มกันท่ีชดัเจน ท้ังก่อน
และระหวา่งการลงมือพัฒนาจรงิ

ส่งเสรมิความสะดวกในการเดินทาง โดยยังเน้นความเป็นเมืองคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เชน่การมีเลนจกัรยานให้ท่ัวถึงรอบกวา๊นและภายในย่าน มีปา้ยบอกทางเดินส�าหรบั
ส�ารวจตรอกซอกซอย พรอ้มแนะน�าสถานท่ีน่าแวะภายในย่าน

เพ่ิมกิจการและพ้ืนท่ีสรา้งสรรค์ท่ีเชื่อมโยงกับวถีิชวีติ เชน่ กิจกรรมกลางแจง้อย่าง
การต้ังแคมป์ มี Creative Culture Route ท�าพ้ืนท่ีในตรอกซอกซอยละแวกบ้าน
ให้เป็นพ้ืนท่ีเดินเล่น หรอืพ้ืนท่ีครวักลาง ส�าหรบัปลกูพืชผักสวนครวัท่ีคนในพ้ืนท่ีใช้
ประโยชน์รว่มกันได้

ต่อยอดจุดเด่นด้านนวตัวถีิท่ีท�าให้เกิดการท่องเท่ียวท่ีเชื่อมโยงไปสูก่ารสรา้งโอกาส
ทางธรุกิจ เชน่ Art-in-residence เชื่อมโยงระหวา่งคนในชุมชน นักท่องเท่ียว และ
มหาวทิยาลัยให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสรา้งสรรค์ในการช่วยพัฒนาและต่อยอด
สินค้าของคนในชุมชน ส่งต่อความรูใ้ห้นักท่องเท่ียว 

1

2

3

4

5

SWOT Analysis

• หน่วยงานแต่ละภาคส่วนมีโครงการและด�าเนิน
กิจกรรมของตนเอง ขับเคล่ือนชุมชนด้วย
ความรว่มมือระหวา่งภาคส่วนต่างๆ 

• มีสินทรพัย์ท่ีมีความโดดเด่น เชน่ ไม้ไผ่หรอื
ผักตบชวาของชวาวาด วถีิชาวประมงท่ีน�าปลา 
ส้มมาท�าเป็นอาหาร น�าผักและผลไม้ท่ีปลกู
มาปรุงเป็นเมนูต่างๆ

• เปน็เมืองท่ีคณุภาพชวีติของคนในย่านดีและ 
มีพ้ืนท่ีท�ากิจกรรมกลางแจง้รมิกวา๊น  

• มีบทบาทเปน็ย่านท่ีเปน็แหล่งวสัดแุละผลิต
สินค้าให้กับจงัหวดัอ่ืนๆ 

• คนท้องถ่ินยังไม่เห็น
คณุค่า วธิกีารต่อยอด
เพ่ือเพ่ิมมลูค่าของสินค้า 
ท�าให้รูสึ้กไม่คุม้ค่ากับการท�า 
งานหัตถกรรม เน่ืองจากใชเ้วลา
และไม่สอดคล้องกับผลประกอบการ 
ท่ีได้

• ค่าแรงและค่าครองชพีถกู ท�าให้มีการส่ังผลิต
สินค้าจากจงัหวดัอ่ืน ผูผ้ลิตเองก็ไม่ได้ท�าการ
ตลาดหรอืต่อยอดสินค้า จนไม่มีเอกลักษณ์
วา่เป็นสินค้าของพ้ืนท่ีน้ี

• ขาดความเชื่อมโยงกันระหวา่งคนรุน่ใหม่ท่ีมี 
ความคิดสรา้งสรรค์และผู้รู ้(ปราชญ์) ท่ีจะ
รว่มมือกันเพ่ือสืบสาน พัฒนา และต่อยอด
เพ่ิมมูลค่าของสินค้า

• ขาดการประสานงานท่ีเชือ่มโยงกัน แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมระหวา่งภาครฐั เอกชน 
และคนในพ้ืนท่ี 

• กิจการและกิจกรรมสรา้งสรรค์ยังมีน้อย ท�าให้
การฟื้ นฟูย่านต้องใชเ้วลาในการท�าให้น่าสนใจ 
เพ่ือดึงดดูให้คนเข้ามาภายในย่านมากข้ึน

• คนรุน่ใหม่ย้ายไปท�างานจงัหวดัอ่ืน เน่ืองจาก 
ภายในย่านไม่มีงานสรา้งสรรค์ให้ท�า

• ไม่มีรถโดยสารสาธารณะภายในพ้ืนท่ี ผู้อยู่
อาศัยหรือนักท่องเท่ียวต้องใช้รถส่วนตัว 
จกัรยาน หรอืเดิน

• พัฒนาเปน็ย่าน Lake 
City ท่ีน่าสัมผัสกับนวตั

วถีิ ท้ังภมิูปญัญา การปรบัใช ้
วตัถดิุบใกล้ตัวมาเปน็อาหาร

และงานฝีมือ มีไลฟส์ไตล์กลางแจง้ 
มีรา้นค้าเเละชุมชนในย่านท่ีชวนให้เดิน

ส�ารวจ โดยใชก้วา๊นพะเยาเป็นแลนด์มารค์
• มีศักยภาพต่อยอดให้เปน็ปรชัญาชวีติแบบพ่ึงพา 

ตัวเอง (คล้ายกับปรชัญาแถบสแกนดิเนเวยี 
อย่างฮกุกะหรอืลากอม) น�าเสนอการใชช้วีติ
ท่ีมีเอกลักษณ์

• ส่งเสรมิการท่องเท่ียวชุมชนควบคู่ไปกับการ 
ต่อยอดเชิงภูมิปัญญาสินค้าพ้ืนบ้านและ
หัตถกรรม พัฒนาย่านให้น่าเดินเล่น ส่ือสาร
เรือ่งราวของย่านผ่านเส้นทางการเดินส�ารวจ

ข้อแนะน�าและศักยภาพในอนาคตของย่านและเมือง
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ย่านเมืองเก่าน่าน03

“อยากให้จงัหวดัน่านรกัษาวฒันธรรมอย่างน้ีไว”้ พระราชด�ารสัของสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ท่ีตรสักับประชาชนจังหวดัน่าน สะท้อนให้เห็นถึงความพรอ้มของจังหวดั  
ท่ีมีท้ังพ้ืนท่ีส�าคัญในการท่องเท่ียวเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร ์
วัฒนธรรม และศาสนา มีสถานท่ีส�าคัญ เช่น วัดภูมินทร์ วัดหัวข่วง 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน และถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน น่านน�าเสนอ 
ย่านเมืองเก่าน่าน ย่านท่ีผนวกท้ัง 3 โซนพ้ืนท่ีของเมืองเข้าไว้ด้วยกัน  
เกิดเปน็ย่านท่ีมีความครบสมบูรณ์ในเชงิกายภาพและมีความส�าคัญในเชงิ 
พ้ืนท่ีทางด้านการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจังหวดั เน่ืองจากเป็น
ย่านพาณิชยกรรมท่ีเก่าแก่และส�าคัญ เป็นแหล่งจดัจ�าหน่ายสินค้าอปุโภค
บรโิภค สินค้าท่ีเก่ียวข้องกับปจัจยัส่ี และสินค้าในภาคอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์
จากท่ัวพ้ืนท่ีในจงัหวดัน่าน

น่าน
ย่านเมืองเก่าน่าน
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ถนนมหาวงศ์

ถนนอนันตวรฤทธิเดช

ถนนอนันตวรฤทธิเดช

ถนนหน่อคำ

ถ. คำยอด

ถนนสุริยพงษ์
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18

สวนสาธารณะ
ศรีเมือง

สวน
สาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ 60

พรรษามหาราชินี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

ชุมชนบ้านเก่า
หัวเวียงใต้

ย่านตลาดสดเทศบาล
อาหารท้องถิ่น

ถนนคนเดิน
กาดกองน้อยหัวเวียงใต้

ศูนย์การค้าสินค้า
ท้องถิ่น OTOP น่าน

ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว

ถนนคนเดิน
กาดข่วงเมืองน่าน

ยา่
นอ

าค
าร

กา
รค้

าเ
กา่

 แ
ละ

ศูน
ย์ก

าร
ค้า

สิน
ค้า
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กร

รม
สุม

นเ
ทว

รา
ช

ยา่
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 แ
ละ

ศูน
ย์ก

าร
ค้า

สิน
ค้า

หัตถ
กร

รม
สุม

นเ
ทว

รา
ช

1. วัดภูมินทร์
2. โบราณสถาน วัดน้อย
3. วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
4. วัดกู่คำ
5. วัดพญาภูพระอารามหลวง
6. วัดมิ่งเมือง
7. วัดมงคล
8. วัดหัวเวียงใต้
9. วัดสวนหอม
10. วัดสวนตาล

วดั
11. โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
12. โรงเรียนบ้านดอนเสริมศรีกสิกร
13. โรงเรียนสตรีศรีน่าน
14. โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
15. วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
16. โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน
 (บ้านสวนตาล)
17. โรงเรียนจุมปีวนิดาพร

โรงเรยีน

18. ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
รา้นค้า / ธรุกิจใหม่

19. บ้านหลวงธนานุสร
20. ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า)
21. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
22. สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่าน
23. คุ้มเจ้าราชบุตร

สถานท่ีราชการ / พิพิธภัณฑ์

24. ตลาดสดราชพัสดุ
25. ตลาดสดเทศบาลเมืองน่าน

รา้นค้า / ธรุกิจด้ังเดิม
เส้นทางหลัก

ขอบเขตย่านสรา้งสรรค์

100 ม.

เส้นทางสรา้งสรรค์

สถานท่ีสรา้งสรรค์

ชุมชน / พ้ืนท่ีสรา้งสรรค์
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เกณฑ์และกรอบวดั

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ภาครฐั
• ส่วนกลาง

- ส�านักงานจงัหวดัน่าน 
- องค์การบรหิารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือ

การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 
- ส�านักงานพาณิชย์จงัหวดัน่าน 
- ส�านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดัน่าน 
- ส�านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดัน่าน 
- ส�านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัน่าน

• ภาครฐัอ่ืนๆ 
- เทศบาลเมืองน่าน
- ส�านักพ้ืนท่ีพิเศษ 6

ภาคการศึกษา
• มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ภาคประชาชน
• คณะท�างานกาดบ้านเก่า หัวเวยีงใต้ 
• คณะท�างานกาดบ้านกองน้อยประชารฐั 
• สภาวฒันธรรม 

ภาคเอกชน
• ผู้ประกอบการ หจก.พริน้มีเดีย จ�ากัด 
• บรษัิท รสิาสินีกรุป๊ จ�ากัด 

ภาควชิาชพี กลุ่มอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์
• ปราชญ์ด้านการเขียนอักษรต๋ัวเมือง 
• กลุ่มผู้ค้าในย่านพาณิชยกรรมหัวเวยีงใต้
• กลุ่มวสิาหกิจชุมชนจากย่านผ้าทอ บ่อสวก
• ชมรมส่งเสรมิการท่องเท่ียวบ่อสวก
• กลุ่มคลัสเตอรเ์ครือ่งเงนิน่าน
• กลุ่มคลัสเตอรผ้์าทอเมืองน่าน

ย่านเมืองเก่าน่านเป็นย่านท่ีการผสมผสานระหวา่งพ้ืนท่ีเมืองสมัยใหม่กับเมืองเก่าอยู่ด้วยกันอย่างลงตัว พ้ืนท่ี
ทางกายภาพมีแม่น�าน่านไหลผ่านย่าน ท�าให้เปน็พ้ืนท่ีส�าหรบัการท�ากิจกรรมต่างๆ ของคนท้ังภายในและภายนอก
พ้ืนท่ีย่าน ท้ังยังต้ังอยู่ใจกลางเมืองของจงัหวดัน่าน ท�าให้สะดวกในการเข้าถึงพ้ืนท่ีย่าน

แฟชัน่และส่ิงทอ
ย่านเมืองเก่าน่านเปน็ย่านท่ีมีพ้ืนท่ี 
พาณิชยกรรมอยู่ใจกลางของย่าน  
ตลอดถนนสมุนเทวราชท้ังสองฝั่ ง
ถนนจะพบรา้นค้าท่ีจดัจ�าหน่ายท้ัง 
ผ้าทอพ้ืนเมืองและเส้ือผ้าทันสมัย  
ส่งผลท�าให้อตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ 
ในด้านแฟชัน่มีความโดดเด่นมาก 
ท่ีสดุในย่าน มีกิจกรรมการพัฒนา 
ผ้าทอเมืองน่านสู่อตุสาหกรรมเชงิ 
สรา้งสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนา 
ผ้าทอเมืองน่าน มีกลุม่ผูป้ระกอบการ 
สรา้งสรรค์เครือ่งเงนิน่านและกลุม่
ผ้าทอเมืองน่าน

หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน 
งานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านของ
น่านกระจายตัวตามหมู่บ้านต่างๆ 
ผ่านการรวมกลุม่ของกลุม่วสิาหกิจ
ชุมชน กลุม่ท�างานหัตถกรรม แม้วา่
ภายในย่านเมืองเก่าน่านจะไม่ได้
เปน็ย่านในการผลิตงานหัตถกรรม
หรอืศิลปะพ้ืนบ้าน แต่ภายในย่าน
ท�าหน้าท่ีเป็นแหล่งกระจายสินค้า
ท่ีส�าคัญของจงัหวดั โดยหน่วยงาน 
ภาครฐัและภาคชุมชนได้รว่มมือกัน 
จดักิจกรรมพัฒนาการท่องเท่ียวเชงิ
สรา้งสรรค์ (Creative Tourism) 
และมีการรวมกลุม่ของผูท้�างานฝมืีอ
คนรุน่ใหม่ท่ีหลากหลาย

อาหาร
น่านมีความโดดเด่นในด้านอาหาร
พ้ืนถ่ินท่ีน�าเอาวตัถุดิบพ้ืนบ้านมา
ใชเ้ปน็ส่วนประกอบหรอืเครือ่งปรุง 
ส�าหรบัประกอบอาหาร เชน่ มะแขวน่ 
ท่ีถกูน�ามาใชเ้ปน็ส่วนผสมในอาหาร
หลายชนิดท�าให้เกิดเปน็อัตลักษณ์
เฉพาะตัวของอาหารจงัหวดัน่าน อย่าง
เชน่เมนูไก่ทอดมะเเขวน่เมืองน่าน 
หรอืขนมเปี๊ ยะสตูรโบราณ สามารถ
หาชมิและรบัประทานได้มากในย่าน
เมืองเก่าน่าน 

มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของย่าน มีสถานท่ีหรอืส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ือเพิม่ศักยภาพ
ของบคุคล และ เพ่ิมโอกาสทางอาชพี

มีกลไกสนับสนุนทางการเงนิ มีพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสรา้งสรรค์รองรบักิจกรรม

มีการท�างานรว่มกันของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน มีพ้ืนท่ีท�างานและท่ีอยูอ่าศัยในราคาท่ีสามารถจา่ยได้

มีการรวมกลุ่มของคนท�างานสรา้งสรรค์มีการเดินทางและส่ิงอ�านวยความสะดวกสาธารณะ

มีสินทรพัย์ทางวฒันธรรมท่ีมีคณุภาพ อนุรกัษ์สินทรพัย์ 
ทางวฒันธรรม/ประวติัศาสตร ์และให้สิทธปิระโยชน์
กับโครงการอนุรกัษ์

มีการส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาธรุกิจในพ้ืนท่ี

มีองค์กรหรอืสถาบันทางวฒันธรรมในพ้ืนท่ี
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SWOT Analysis

• มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และ 
วฒันธรรมท่ีส�าคัญของจงัหวดั

• ย่านมีการจดักิจกรรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม
สรา้งสรรค์อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เชน่ ถนนคนเดินกาดกองน้อย 

• ชุมชนภายในย่านมีการรวมกลุม่กันเพ่ือเดิน
หน้าขับเคล่ือนพัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ือง

• เป็นแหล่งกระจายสินค้าจากอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค์ท่ัวทกุพ้ืนท่ีในจงัหวดัน่าน

• ถนนภายในย่านต่าง ๆ  
มีรถสัญจรภายในย่าน
จ�านวนมาก ท�าให้ประสบ
ปัญหาทางด้านท่ีจอดรถ

• เศรษฐกิจของย่านบางส่วนยัง
คงต้องพ่ึงพานักท่องเท่ียวในการขับ
เคล่ือน

• ปญัหาหมอกควนัจากการเผาปา่ในภาคเหนือ

• ยังขาดห่วงโซธ่รุกิจในรูปแบบของต้นน�า
• ไม่มีระบบขนส่งมวลชนท่ีเพียงพอต่อความ

ต้องการ และไม่มีลานจอดรถยนต์ท่ีรองรบั
กับจ�านวนผู้ใชร้ถในพ้ืนท่ี

• เป็นพ้ืนท่ีทับซ้อนกันหลายหน่วยงาน เวลา 
ด�าเนินนโยบายอาจต้องผ่านหน่วยงานท่ี 
รบัผิดชอบหลายแห่ง

• ผูป้ระกอบการไม่มีการรวมกลุม่กันอย่างชดัเจน
• ผูท้�างานในภาคอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์เปน็

คนรุน่เก่า ยังไม่มีคนรุน่ใหม่กลับเข้ามาท�า
งานแทนคนรุน่เก่า

• ย่านอยู่ในเขตพ้ืนท่ีท่ี 
เตรยีมพรอ้มเข้าสูก่ารเป็น

เครอืข่ายเมืองสรา้งสรรค์
ของยูเนสโก

• พ้ืนท่ีภายในย่านก�าลังด�าเนิน 
การพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นโครงการการ

พัฒนาเมืองอัจฉรยิะ (Smart City) โดย
เทศบาลเมืองน่าน

• เป็นพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียว 
อย่างย่ังยืน (เมืองเก่าน่าน) ของส�านักงาน
พ้ืนท่ีพิเศษ 6

ส่งเสรมิองค์ความรูใ้นการต่อยอดอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ภายในย่านให้เกิดกระบวนการ 
คิด ออกแบบ และผลิตอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ท่ีตอบโจทย์ต่อการใชง้านส�าหรบัคน
สมัยใหม่ เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ได้งา่ยข้ึน และช่วยให้เกิด
ความย่ังยืนในการขับเคล่ือนอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ในอนาคต

สนับสนุนงบประมาณและเพิ่มพ้ืนท่ีการท�างานให้รองรบักลุ่มคนสรา้งสรรค์ ท้ังใน
ด้านนโยบายและสิทธปิระโยชน์ต่างๆ รวมถึงแหล่งบ่มเพาะและแหล่งจัดจ�าหน่าย 
เพ่ือดึงดูดกลุ่มคนรุน่ใหม่ให้เข้ามาท�างานสานต่อจากกลุ่มคนสูงอายุเดิมท่ีท�างาน
ในภาคอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ของย่าน

ย่านมีศักยภาพในการท�างานรว่มกันของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจากทกุภาคส่วน มีความ
พรอ้ม ความไวว้างใจ ความเข้าใจ ความสัมพันธท่ี์ดี การให้ความรว่มมือของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทกุภาคส่วนในพ้ืนท่ีเดียวกัน โดยเฉพาะชุมชนในพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนให้เกิด
เครอืข่ายทางสังคมท่ีแข็งแรงพรอ้มรบัการพัฒนาทกุด้าน 

ส่งเสรมิการท�าการประชาสัมพันธย่์านเครอืข่ายเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ให้เกิดการรูจ้กั
ในวงกวา้งและแพรห่ลายด้วยการด�าเนินการสรา้งเครอืข่ายเศรษฐกิจสรา้งสรรค์
เมืองเก่าน่านจากคนในย่านเองและคนภายนอกย่าน ด้วยการสรา้งระบบสมาชิก
เครอืข่าย เพ่ือประโยชน์ในการรบัข้อมลูข่าวสารของย่าน และการได้รบัสิทธปิระโยชน์
ต่างๆ จากกิจกรรมท่ีจดัข้ึนและภาคอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ท้ังในย่านและนอกย่าน
ให้การสนับสนุน 

1

2

3

4

ข้อแนะน�าและศักยภาพในอนาคตของย่านและเมือง
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ล�าพูนเปน็จงัหวดัท่ีกล่าวได้วา่เปน็มนต์เสน่ห์ล้านนาของภาคเหนือ ท่ีมีชื่อ
เดิมท่ีคุ้นเคยกันอย่าง “หรภิญุไชย”  เต็มไปด้วยเรือ่งราวประวติัศาสตรท่ี์
กระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีต่างๆ อายขุองเมืองล�าพูนท่ียาวนานกวา่ 1,300 ป ีท�าให้
ภายในเมืองแวดล้อมด้วยย่านเมืองเก่าหลายแห่ง มีท้ังอาคารเก่าหรอืพ้ืนท่ี 
อนุรกัษ์ อย่างเชน่ลานวฒันธรรมข่วงพันปหีรอืพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง ในท่ีน้ี 
ย่านเมืองเก่าในคูเมือง จึงได้รบัการคัดเลือกเป็นต้นแบบย่านเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์ เพราะมีการพัฒนาเชิงอนุรกัษ์ท�าให้เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะกลาง
เมืองส�าหรบัประชาชน มีงานประเพณีจงัหวดัอันเปน็ท่ีรูจ้กั มาพรอ้มวสัิยทัศน์ 
การพัฒนาให้ย่านได้เปน็ศนูย์ความรู ้(Knowledge Hub) และศนูย์สรา้งสรรค์  
(Creative Center) ท่ีเปิดโอกาสให้คนรุน่เก่าและใหม่ได้แลกเปล่ียน 
เรือ่งราวของเมืองรว่มกัน

ล�าพูน
ย่านเมืองเก่าในคเูมือง
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สวนสาธารณะ
เจ้าหญิงแขกแก้ว

Temple
House

M&m Shop
(Landlord)

ร้านชมพูนุท

ศาลากลาง
จังหวัดลำพูน

Lamphun Homemade Meals

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หริภุญไชย

ลานวัฒนธรรม
ข่วงพันปี

พิพิธภัณฑ์ชุมชน
เมืองลำพูน

คุ้มเจ้า
ยอดเฮือน

ซุ้มต้นไม้ริมคูเมือง

คุ้มเจ้าหลวงลำพูน

Pickbaan
Hostel & Cafe

1. วัดช้างสี
2. วัดศรีบุญเรือง
3. วัดช้างรอง
4. วัดมหาวัน
5. วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

6. โรงเรียนเมธีวุฒิกร
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
 ลำพูน

9. ฮ่อมคาเฟ่
10. Note Espresso
11. Black to Basic

8. คุ้มเจ้าจอมแก้ว

12. จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน
13. พิพิธภัณฑ์มิกกี้เมาส์
14. ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน
15. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
16. สำนักงานพัฒนาสังคมและความ
 มั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
17. สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองลำพูน
18. สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
19. พิพิธภัณฑ์ปั๊มนµามันสามทหาร

20. เฮือนศิลปินหริภุญชัย
21. ถนนคนเดินลำพูน
22. กาดขัวมุงท่าสิงห์
23. แจ่มฟ้าพลาซ่า
24. ตลาดหนองดอก
25. ลานอาหารโต้รุ่งลำพูน
26. VC THAI SILK
27. บุญเกียรติ ไหมไทย

วดั

โรงเรยีน

รา้นค้า / ธรุกิจใหม่

โรงแรม / ท่ีพัก

สถานท่ีราชการ / พิพิธภัณฑ์

รา้นค้า / ธรุกิจด้ังเดิม

28. อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
พ้ืนท่ีสีเขียว / พ้ืนท่ีสาธารณะ

100 ม.

เส้นทางหลัก

ขอบเขตย่านสรา้งสรรค์

สถานท่ีสรา้งสรรค์
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เกณฑ์และกรอบวดั

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ภาครฐั
• ส่วนกลาง

- ส�านักงานจังหวดัล�าพููน 
- องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัล�าพูน
- เทศบาลเมืองล�าพูน
- อ�าเภอเมืองล�าพูน

• ภาครฐัอ่ืนๆ 
- ส�านักงานวฒันธรรมจงัหวดัล�าพูน 
- ส�านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัล�าพูน
- ส�านักงานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อมจงัหวดัล�าพูน
- ส�านักโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัล�าพูน
- ส�านักงาน พุทธศาสนาจงัหวดัล�าพูน
- TCDC เชยีงใหม่
- พิพิธภัิณฑ์สถานแห่งชาติหรภิญุชยั
- การไฟฟา้ส่วนภูมิูภาคจงัหวดัล�าพูน
- โทรศัพท์จงัหวดัล�าพูน
- การประปาส่วนภมิูภาค

ภาคการศึกษา
• วทิยาลัยเทคนิคล�าพููน
• โรงเรยีนจกัรค�าคณาทร
• โรงเรยีนส่วนบุญโญปถัมภ์
• โรงเรยีนเมธี

• มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ วทิยาเขตหรภิญุชยั
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัย

เชยีงใหม่
• สถาบันราชมงคลล้านนา
• มหาวทิยาลัยแม่โจ้

ภาคประชาชน
• กลุ่มล�าพูน นิวเจน
• กลุ่มกรนี อินทยงยศ
• กลุ่มเยาวชนส่ีสถาบัน
• กลุ่มชุมชน 17 ชุุมชน
• เครอืข่ายชมรมบ้านเก่าล�าพูน
• ศิลปินล�าพูน
• มิกก้ีเม้าส์ เฮ้าส์

ภาคเอกชน
• C asean Lanna
• บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
• บรษัิท สหพัฒน์พิบูลย์  จ�ากัด (มหาชน)
• บรษัิท อีอารอี์ ดีไซน์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์  

จ�ากัด
• บรษัิท เทมเพิล เฮ้าส์ จ�ากัด 
• บรษัิท ล�าพูน โอท๊อป เทรดด้ิงส์  จ�ากัด
• ชวนหลงเซรามิค

บทบาทของย่านกับงานสรา้งสรรค์
ย่านต้นแบบท่ีได้รบัการพัฒนามีเปา้หมายวา่จะเปน็การปรบัปรุงคณุภาพชวีติในหลายมิติ จงัหวดัล�าพูนเองมีวสัิย
ทัศน์ท่ีชดัเจน  การมีต้นแบบย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์จะชว่ยสนับสนุนกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับวสัิยทัศน์ระดับ
จงัหวดั  โดยยังคงรกัษาเสน่ห์ของเมือง เรือ่งราวทางวฒันธรรม และจุดเด่นเรือ่ง Sophisticated slow ไวต่้อไป

ออกแบบ 
การออกแบบเพ่ือต่อยอดทักษะ 
ภมิูปญัญา เพ่ิมมลูค่าให้ท้ังกิจการ 
ชุมชนและเมือง เชน่ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การอนุรกัษ์อาคารและ
สถาปัตยกรรมเก่า การออกแบบ
พ้ืนท่ีให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตเดิม 
ปรบัปรุงภมิูทัศน์ทางเดินเท้า เพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวให้เปน็ย่านน่าเดิน ท�าให้
เมืองมีชวีติชวีาและคึกคักข้ึน โดย
มุง่เน้นการออกแบบเมืองให้เหมาะ
กับคนทกุชว่งอายุ 

หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน 
หัตถกรรมเด่นคือผ้าไหมและผ้าฝา้ย
ยกดอก ท่ีน�าทักษะการทอผ้ามาต่อ 
ยอดด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
พรอ้มกับสนับสนุนประเพณีอย่าง
เทศกาลสลากย้อมและโคมแสน
ดวง รวมถึงงานหัตถกรรมของงาน
ฝีมือของท้ัง 17 ชุมชนท่ีเชื่อมโยง
เข้ากับกิจกรรมการสรา้งสรรค์ของ
คนรุน่ใหม่

อาหาร  
แม้ด้วยท่ีต้ังทางภาคเหนือ ท่ีมีอาหาร
ล้านนาคล้ายคลึงกันกับอีกหลาย
จังหวัด แต่ล�าพูนก็โดดเด่นด้วย 
อาหารปา่ เกษตรอินทรย์ีราคาย่อมเยา  
มีการสรา้งสรรค์เมนูอาหารท่ีน�า
วตัถุดิบท้องถ่ินในแต่ละช่วงเวลา
เชื่อมโยงเข้ากับเรือ่งของความเชื่อ 
หรอืพลิกเอาวฒันธรรมด้ังเดิมมา 
สรา้งเปน็เมนูอาหารใหม่ เพ่ือเป้าหมาย 
ในการผลักดันให้ย่านเปน็ครวัล้าน
นาท่ีมีการน�าเสนอเรือ่งราวการสรา้ง
ปฏิทินอาหารตามฤดกูาล

มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของย่าน มีสถานท่ีหรอืส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ือเพิม่ศักยภาพ
ของบคุคล และ เพ่ิมโอกาสทางอาชพี

มีกลไกสนับสนุนทางการเงนิ มีพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสรา้งสรรค์รองรบักิจกรรม

มีการท�างานรว่มกันของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน มีพ้ืนท่ีท�างานและท่ีอยูอ่าศัยในราคาท่ีสามารถจา่ยได้

มีการรวมกลุ่มของคนท�างานสรา้งสรรค์มีการเดินทางและส่ิงอ�านวยความสะดวกสาธารณะ

มีสินทรพัย์ทางวฒันธรรมท่ีมีคณุภาพ อนุรกัษ์สินทรพัย์ 
ทางวฒันธรรม/ประวติัศาสตร ์และให้สิทธปิระโยชน์
กับโครงการอนุรกัษ์

มีการส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาธรุกิจในพ้ืนท่ี

มีองค์กรหรอืสถาบันทางวฒันธรรมในพ้ืนท่ี
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SWOT Analysis

• ผูขั้บเคล่ือนมีความผกูพันกับคนในพ้ืนท่ี ผูค้น
ในย่านรูจ้ักกันหมด ท�าให้สามารถรวมกลุ่ม
เเละตัดสินใจเรือ่งการพัฒนาเมืองได้รวดเรว็

• ย่านมีขนาดเล็กและมีคคูลองล้อมรอบ ระบุ
อาณาบรเิวณได้ชดัเจน สามารถรเิริม่โครงสรา้ง
ต่างๆ ได้ง่าย มีศักยภาพพัฒนาเป็นเมือง 
ต้นแบบ

• มีความประณีตในวิถีชีวิตท่ีพบเห็นได้จาก 
สถาปตัยกรรมและหัตถกรรม เปน็มรดกทาง
วฒันธรรมท่ีเกิดจากทักษะและความช�านาญ

• มีแก่นแท้เรือ่งการเปน็เมืองท่ีสงบและวถีิชวีติ 
แบบชา้

• คนในพ้ืนท่ีมีความคิดสรา้งสรรค์และ 
มีความเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ 
สรา้งสรรค์เป็นต้นทนุ

• มีศิลปินแห่งชาติย้ายมา 
อยูใ่นเมืองจ�านวนมาก

• เปน็จงัหวดัท่ีมีจ�านวน
ประชากรผูส้งูวยัจ�านวน
มาก มีอัตราการเกิดต�า
และคนรุน่ใหม่ย้ายออกไป
อยู่จงัหวดัอ่ืน

• ช่างฝีมือคุ้นชินกับวธิกีารท�าแบบ
เดิม ไม่เปิดใจรบัการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การผลิตงานแบบใหม่

• การพัฒนาย่านต้องหาจุดสมดุลท่ีไม่ท�าให้
สญูเสียอัตลักษณ์เดิมท่ีมี

• ล�าพูนไม่มีมหาวทิยาลัยในจงัหวดั ท�าให้ขาด
แหล่งบ่มเพาะส�าหรบัเพ่ิมศักยภาพบุคคล
และโอกาสทางอาชพี

• เป็นเมืองเล็กท่ีอยู่ใกล้เมืองท่องเท่ียวหลัก
ของประเทศ กลายเป็นเมืองทางผ่าน ท�าให้ 
มีนักท่องเท่ียวน้อย และเมืองจะคึกคักเฉพาะ 
ช่วงเทศกาลหรืองานประจ�าปี ส่งผลให้ 
ผู้ประกอบการสรา้งสรรค์ต่างๆ ย้ายไปอยู่
จงัหวดัใกล้เคียง

• พ้ืนท่ีสีเขียวน้อย ภูมิทัศน์ต้องได้รับการ 
ปรบัปรุง อากาศรอ้น ไม่มีเส้นทางท่ีเหมาะกับ 
การเดิน

• การเดินทางและระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือ
เชือ่มต่อระหวา่งจงัหวดัล�าพูนไปจงัหวดัอ่ืนๆ 

ยังไม่สะดวก
•   งานหัตถกรรมในพ้ืนท่ียังไม่ได้

รบัการต่อยอดและประยกุต์

• สนับสนุนความรู ้เเละ 
ทักษะเฉพาะทางท่ียัง

คงเอกลักษณ์ของย่าน
เรือ่ง ความชา้แบบมีคณุค่า  

(Sophisticated Slow) เอาไว ้
•  พัฒนารอบคูเมืองให้เป็นเมือง 

เดินได้ดี (Walkable city)  สามารถเดินได้
ท่ัวถึง รวมถึงสรา้งกิจกรรมและบูรณะอาคาร
ประวติัศาสตรภ์ายในย่าน

• เพ่ิมมูลค่าสินค้าท้องถ่ินผ่านการออกแบบ
ทรพัยากรเดิมให้เข้ากับโลกยุคใหม่ ท�าให้
เกิดสินค้าท่ีคนรุน่ใหม่เข้าถึงได้มากข้ึน

•  เล่าเรือ่งย่านเมืองเก่าให้ลึกซึง้ น�าเสนอพ้ืนท่ีท่ี
มีประวติัศาสตรย์าวนาน รอ้ยเรยีงต้นทนุทาง
ประเพณี น�าเสนอภมิูปญัญาและวถีิวฒันธรรม

พัฒนาการสรา้งแบรนด์ย่านเมืองเก่าท่ีจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของล�าพูน โดยให้
ผู้คนจดจ�าล�าพูนในฐานเมืองท่ีเป็น Refined City หรอืเมืองเล็กท่ีมีความประณีต
ละเอียดอ่อน น�าเสนอเอกลักษณ์ผ่านงานฝีมืออย่างผ้ายกดอกท่ีใชทั้กษะทอผ้าอัน
เชีย่วชาญ เพ่ือให้ผลลัพธเ์ป็นลวดลายท่ีเต็มไปด้วยรายละเอียด

เชื่อมโยงเครอืข่ายของคนรุน่เก่าท่ีรูป้ระวติัศาสตร ์กับคนรุน่ใหม่ท่ีมีพลัง อยากจดั
กิจกรรมสรา้งสรรค์ให้ได้ท�างานรว่มกันและเห็นเป้าหมายรว่มกัน เพ่ือให้กิจกรรม 
เหล่านัันจดัข้ึนได้จรงิ สนับสนุนซึ่งกันและกัน เล่าเรือ่งของเมืองและต่อยอดภมิูปญัญา
โดยไม่สญูเสียอัตลักษณ์ของเมือง

พัฒนาให้เป็นเมืองน่าเดิน โดยปรบัปรุงความสะดวกของฟุตบาท เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ด้วยไม้ท้องถ่ิน สนับสนุนการสัญจรด้วยรถสามล้อ รถราง หรอืจักรยาน เพ่ือให้เข้า
ถึงซอยต่างๆ ได้อย่างสะดวก

ผลักดันการวิจัยเเละพัฒนาท่ีต่อยอดทักษะและเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางภูมิปัญญา  
น�าทักษะความประณีตผสมผสานเข้ากับนวตักรรมสมัยใหม่ 

จัดกิจกรรมท่ีอาคารเก่าและพ้ืนท่ีย่านเมืองเก่า โดยผสมผสานระหว่างเรื่องเล่า
ประวติัศาสตรข์องพ้ืนท่ีเข้ากับกิจกรรมสรา้งสรรค์ เช่น นิทรรศการหรอืการแสดง
ผลงานของศิลปินรุน่ด้ังเดิมสลับกับศิลปินรุน่ใหม่

1

2

3

4

5

ข้อแนะน�าและศักยภาพในอนาคตของย่านและเมือง
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ความส�าคัญของสุโขทัยในฐานะราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย เป็น
เหตผุลส�าคัญท่ีท�าให้เมืองเต็มไปด้วยประวติัศาสตรแ์ละความรุม่รวยทาง
วฒันธรรมสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน สุโขทัยเป็นเมืองมรดกโลกท่ีวถีิชีวติ
ของคนในพ้ืนท่ีเก่ียวโยงอยู่กับงานศิลปะ ท้ังเครือ่งสังคโลก ศิลปะปูนปั้ น 
การทอผ้า ทองโบราณ ไม้ หรอืประเพณีกินส่ีถ้วย ท้ังเมืองยังแวดล้อม 
ด้วยพ้ืนท่ีสีเขียว ท�าให้จังหวดัได้รบัการจัดให้เป็นเมืองรองน่าท่องเท่ียว 
ของประเทศ รวมถึงได้เข้ารว่มเครอืข่ายเมืองสรา้งสรรค์ขององค์การ 
ยูเนสโกด้านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน (Crafts and Folk Art) โดยมี
ย่านเมืองเก่าสุโขทัย ซึ่งเป็นท่ีรูจ้ักในระดับสากล ได้รบัคัดเลือกเป็นย่าน
เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ต้นแบบท่ีมีศักยภาพ ในการเป็นพ้ืนท่ียุทธศาสตร์
แรกท่ีจะขับเคล่ือนเพ่ือเชื่อมโยงการพัฒนาเรือ่งเมืองสรา้งสรรค์สู่พ้ืนท่ี
อ่ืนๆ ท่ัวท้ังจงัหวดั

สโุขทัย
ย่านเมืองเก่าสโุขทัย
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กะเณชาแกลเลอรี่

บ้านปรีดาภิรมย์

1. วัดตระพังเงิน
2. วัดสระศรี
3. วัดศรีสวาย
4. วัดมหาธาตุ
5. วัดชนะสงคราม
6. วัดสรศักดิ์
7. วัดกำแพงแลง
8. วัดใหม่
9. วัดตระพังทอง

10. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง

11. สหกรณ์ไม้สักชุมชนรามใหญ่
12. ป้าอ้วนเครื่องเงินสุโขทัย
13. สุเทพสังคโลก
14. ช่างนะไม้แกะสลักสุโขทัย
15. อุษาสังคโลก
16. Boar Ceramic
17. บัวสังคโลกสุโขทัย
18. กลุ่มทำสังคโลกเมืองเก่า
19. ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมไม้แกะสลัก
 บ้านนกคุ้ม
20. ร้านปอยหลวงจำหน่ายเครื่องเงิน

200 ม.

วดั

สถานท่ีราชการ / พิพิธภัณฑ์

รา้นค้า / ธรุกิจด้ังเดิม

21. พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน
 รามคำแหงมหาราช

พ้ืนท่ีสีเขียว / พ้ืนท่ีสาธารณะ

เส้นทางหลัก

ขอบเขตย่านสรา้งสรรค์

สถานท่ีสรา้งสรรค์



Thailand
Creative District
Network

p. 42 p. 43สโุขทัย
ย่านเมืองเก่าสโุขทัย05

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ภาครฐั
• ส่วนกลาง

- องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสโุขทัย 
- เทศบาลต�าบลเมืองเก่าสโุขทัย
- ส�านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดั

• ภาครฐัอ่ืนๆ 
- ส�านักงานพ้ืนท่ีพิเศษอทุยานประวติัสโุขทัย 

- ศรสัีชนาลัย - ก�าแพงเพชร (อพท.4) สังกัด
องค์การบรหิารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ เพ่ือ
การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามค�าแหง
- อทุยานประวติัศาสตรส์โุขทัย

ภาคการศึกษา
• มหาวทิยาลัยนเรศวร 
 

ภาคประชาชน
• ชมรมส่งเสรมิการท่องเท่ียวชุมชนเมืองเก่า 
• ชมรมส่งเสรมิการท่องเท่ียวกอกใหม่ท่าชยั

ภาคเอกชน
• บรษัิท สโุขทัยพัฒนาเมือง จ�ากัด 
• สภาอตุสาหกรรมท่องเท่ียวจงัหวดัสโุขทัย

ภาควชิาชพี กลุ่มอตุสาหกรรม
สรา้งสรรค์

• กะเณชา แกลเลอรี่
• บ้านมะขวดิ
• กลุ่มท�าเครือ่งทองศรสัีชนาลัย

เกณฑ์และกรอบวดั
มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของย่าน มีสถานท่ีหรอืส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ือเพิม่ศักยภาพ

ของบคุคล และ เพ่ิมโอกาสทางอาชพี

มีกลไกสนับสนุนทางการเงนิ มีพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสรา้งสรรค์รองรบักิจกรรม

มีการท�างานรว่มกันของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน มีพ้ืนท่ีท�างานและท่ีอยูอ่าศัยในราคาท่ีสามารถจา่ยได้

มีการรวมกลุ่มของคนท�างานสรา้งสรรค์มีการเดินทางและส่ิงอ�านวยความสะดวกสาธารณะ

มีสินทรพัย์ทางวฒันธรรมท่ีมีคณุภาพ อนุรกัษ์สินทรพัย์ 
ทางวฒันธรรม/ประวติัศาสตร ์และให้สิทธปิระโยชน์
กับโครงการอนุรกัษ์

มีการส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาธรุกิจในพ้ืนท่ี

มีองค์กรหรอืสถาบันทางวฒันธรรมในพ้ืนท่ี

บทบาทของย่านกับงานสรา้งสรรค์
ย่านเมืองเก่าสุโขทัยในฐานะเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลักของจังหวดั มีการเข้าถึงท่ีสะดวกจากบรเิวณศูนย์กลาง
เมือง การเปน็ต้นแบบย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์น้ันต้องส่งเสรมิสาขาสรา้งสรรค์ท่ีส�าคัญ โดยการรวบรวม ฟื้ นฟู 
พัฒนา และต่อยอดงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านของจงัหวดัด้วยการใชค้วามคิดสรา้งสรรค์และนวตักรรม 
เพ่ือขยายโอกาสท้ังด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถ่ิน สรา้งรายได้จากการท่องเท่ียวและสรา้งราย
ได้แก่ผู้ผลิตงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน ตลอดจนผู้ประกอบการด้านวฒันธรรมในพ้ืนท่ี เพ่ือสรา้งกลไก
ขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจจากฐานราก

หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน 
สุโขทัยเป็นเมืองท่ีมีความหลากหลายของหัตถกรรม อุตสาหกรรมหัตถศิลป์
กระจายอยู่หลายพ้ืนท่ีและมีความเชื่อมโยงกับวถีิชีวติอย่างแน่นแฟน้ พ้ืนท่ี
ย่านเมืองเก่าสโุขทัยมีหัตถกรรมเด่น คือเครือ่งสังคโลก หัตถศิลปโ์บราณซึ่งมี
ในสโุขทัยท่ีแรกและท่ีเดียว มีการผลิตเครือ่งสังคโลกท้ังในรูปแบบด้ังเดิมและ
รูปแบบใหม่ มีวธิกีารปั้ น การเคลือบ การเขียนสี และลวดลายตามอย่างในอดีต 
มีกิจกรรมส�าหรบันักท่องเท่ียวสามารถศึกษาเรยีนรูรู้ปแบบและลวดลายของ
เครือ่งสังคโลกได้ก่อนท่ีจะทดลองปั้ น เขียนลวดลายได้ด้วยตนเองโดยผ่าน
การแนะน�าจากชา่งผู้ช�านาญการ มีผู้ประกอบการท่ีเลือกต่อยอดงานสังคโลก
เป็นสินค้าอ่ืนๆ อย่าง จาน ชาม ถ้วยกาแฟ กายกดรปิ เป็นต้น
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SWOT Analysis

• ย่านอยู่ไม่ไกลจากบรเิวณเมืองใหม่สุโขทัย 
ซึ่งเป็นย่านพาณิชยกรรมของเมือง

• สโุขทัยได้รบัรองเปน็เครอืข่ายเมืองสรา้งสรรค์
ขององค์การยูเนสโกเม่ือป ี2562 คณะท�างาน
ขับเคล่ือนได้มีการรวมกลุม่และผ่านการท�างาน 
รว่มกันมาแล้ว จงึมีการประสานและขับเคล่ือน 
ท่ีรวดเรว็

• มีช่างหัตถกรรมจ�านวนมากในพ้ืนท่ีและมี
ความหลากหลายของงานหัตถกรรม

• ในย่านมีนักสรา้งสรรค์ท่ีสามารถต่อยอด 
ประยุกต์สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและ
หัตถกรรมได้

• เมืองมีฐานเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม ท�า ให้ไม่มี
โอกาสงานและวธิสีรา้ง
รายได้ให้กับคนรุน่ใหม่ จงึ
ไม่ดึงดดูใจท่ีจะกลับมาพัฒนา
เมืองต่อไป

• ปญัหาความเห็นต่างของผูพั้ฒนาท่ีมีแนวคิด
อนุรกัษ์นิยม เปน็อปุสรรคในการพัฒนาโครงการ
ต่างๆ

• แหล่งบ่มเพาะมีเป้าหมายหลักเพ่ือการท่อง
เท่ียว ยังไม่มีแผนการมุง่เน้นไปท่ีการพัฒนา
ฝีมือของชา่งในพ้ืนท่ี

• งานหัตถกรรม เชน่ สังคโลก ยังไม่เปน็ท่ีรูจ้กั
และยังไม่เปน็ท่ีต้องการของตลาดโลก รวมถึง 
ยังไม่เชือ่มโยงกับวถีิชวีติประจ�าวนัของคนท่ัวไป

• นักสรา้งสรรค์ยังไม่ค่อยมีความกระตือรอืรน้
ท่ีจะให้ความรว่มมือในโครงการพัฒนาย่าน
สรา้งสรรค์

• อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นแหล่ง
โบราณคดี ไม่มีปฎิสัมพันธกั์บคนมากเท่าใดนัก

• พ้ืนท่ีอยู่ในอทุยานประวติัศาสตร ์ไม่สามารถ
ซื้อขายได้ ท�าให้มีคนใหม่เข้าไปต้ังถ่ินฐาน
ค่อนข้างยาก

• ขาดการแบ่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบของ 
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือขับเคล่ือนย่าน
•  ยังไม่มีแหล่งบ่มเพาะเรื่องหัตถกรรมท่ี 

เข้าถึงได้ส�าหรบัทกุคน

• เมืองมีต้นทนุเดิมท่ีดี 
มีศักยภาพในการพัฒนา

ได้ย่ังยืนหากมีการต้ังเป้า
หมายการพัฒนาท่ีชดัเจน สรา้ง

การเชื่อมต่อของเมืองและย่าน 
เพ่ิมโอกาสในการรือ้ฟื้ นเศรษฐกิจของ

เมืองให้กลับมาใหม่ได้
• มีตัวอย่างของเอกชนท่ีเปิดพ้ืนท่ีตัวเองให้เปน็ 

แหล่งบ่มเพาะในพ้ืนท่ี
• อทุยานประวติัศาสตรส์โุขทัยเป็นท่ีรูจ้กัของ

คนท่ัวไปอยู่แล้ว มีศักยภาพในการต่อยอด
ประชาสัมพันธไ์ด้ไม่ยาก

• เครือ่งสังคโลกมีเอกลักษณ์โดดเด่นและมี
ศักยภาพในการต่อยอดได้

หัตถกรรมในพ้ืนท่ีไม่ถกูพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ท่ีตอบรบักับความต้องการของผูบ้รโิภค
กลุ่มใหม่ ผู้ผลิตยังเลือกรูปแบบเดิม ไม่มีความเข้าใจในการใช้ความคิดสรา้งสรรค์
เข้าไปพัฒนาผลงาน สามารถเริม่ต้นจากการให้ชุดข้อมูลความรูท่ี้ถูกต้องแน่นอน
แก่กลุ่มคนผู้ผลิตหัตถกรรม อบรมการฝึกฝีมืองานหัตถศิลป์ และเน้นการพัฒนา
ความคิดสรา้งสรรค์เพ่ือน�ามาต่อยอดผลิตภัณฑ์

จงัหวดัก�าลังเผชญิกับภาวะเมืองหดตัว ด้วยจ�านวนประชากรในพ้ืนท่ีลดลง เน่ืองจาก
อัตราการเกิดน้อยลง มีกลุม่ผูส้งูวยั คนรุน่ใหม่ท่ีออกไปศึกษาต่อต่างพ้ืนท่ีไม่กลับมา
ท�างานในท้องถ่ิน

การผลักดันให้เป็นย่านสรา้งสรรค์น้ันจ�าเป็นต้องมีองค์ประกอบด้านอ่ืนนอกเหนือ
จากการท่องเท่ียว หน่วยงานต่างๆ จ�าเปน็ต้องให้ความรูใ้ห้ถกูต้องและพัฒนาให้ถกู
จุดเพ่ือความย่ังยืน ควรส่งเสรมิให้มีการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาฝมืีอหัตถกรรม 
และความคิดสรา้งสรรค์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมชา่งฝีมือหัตถกรรม

ควรน�าสินทรพัย์อ่ืนๆ หรอือุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีโดดเด่นของจังหวดั เช่น การท่อง
เท่ียวเชิงเกษตรอินทรย์ีมาพัฒนารว่มกับงานหัตถกรรม เพ่ือสรา้งฐานเศรษฐกิจ
ใหม่ให้กับเมือง เชน่ Sukhothai Craft Capital & Well Being

ด้วยบรบิทของเมืองสโุขทัยท่ีมีการกระจายตัวของคนและอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ท่ี
แตกต่างกันอยู่ในหลายย่าน การพัฒนาจงึควรรวมคนและสินทรพัย์จากหลายๆ ย่าน
เข้ารว่มด้วย เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาท่ีครบวงจรท้ังจงัหวดัอย่างย่ังยืน

1

2

3

4

5

ข้อแนะน�าและศักยภาพในอนาคตของย่านและเมือง
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เลย จังหวดัท่ีเต็มไปด้วยเรือ่งราวของการละเล่นท่ีมีชื่อเสียงในระดับโลก
อย่างผีตาโขนเป็นจุดขายส�าคัญ ต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีราบสงูและมีแนวภเูขาโอบ
ล้อม สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการมีภมิูอากาศเย็นสบาย โดดเด่นด้วยประเพณี
ท่ีปฏิบัติกันมาชา้นาน ได้รบัการเสนอให้เปน็ศนูย์กลางทางวฒันธรรมแห่ง
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หน่ึงในจงัหวดัท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ก�าหนดให้เปน็ 1 ใน 9 เมืองท่ีมีศักยภาพแห่งการท่องเท่ียว โดยพ้ืนท่ี 
ย่านบ้านเด่ินและบ้านด่านซ้าย เปรยีบเหมือนพ้ืนท่ีส�าคัญของจังหวัด 
เพราะเต็มไปด้วยประเพณี ศาสนา และประวติัศาสตร ์ท้ังพระธาตศุรสีอง
รกัและประเพณีบญุหลวงการละเล่นผีตาโขน รวมถึงเปน็แหล่งพ้ืนท่ีสรา้ง
รายได้ให้กับชุมชน

เลย
ย่านบ้านเด่ิน - บ้านด่านซา้ย
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แกลเลอรี่
เบิกกะบาน

กลุ่มกะลาไม้ไผ่บ้านหัวนายูง

กลุ่มผู้ผลิตของที่ระลึก
ผีตาโขนบ้านหนามแท่ง

ผีตาโขน
ครูอภิชาติ

ครัวแม่คำพัน

ชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพ

เมืองด่านซ้าย

1. วัดโพธิ์ศรี บ้านนาเวียงใหญ่
2. วัดโพนชัย
3. บ้านเจ้าพ่อกวน
 หมู่บ้านวัฒนธรรมด่านซ้าย
4. พระธาตุศรีสองรัก

5. โรงเรียนด่านซ้าย
6. โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
7. โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย
8. กศน.อำเภอด่านซ้าย

10. Sweet Fairy
11. ร้านกาแฟสด chu.a.pa café dan sai

9. พูเพียงพอ ดา อาเต้ รีสอร์ท

12. สำนักงานเทศบาลตำบลด่านซ้าย
13. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านซ้าย
14. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย
15. พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ณ วัดโพนชัย
16. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้าย 
 (ผีตาโขน)
17. เทศบาลตำบลศรีสองรัก
18. สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย สาขา
 อำเภอด่านซ้าย

19. ตลาดเช้า
20. ตลาดเย็น
21. ตลาดเทศบาลตำบลด่านซ้าย
22. Go Minimart
23. เทสโก้ โลตัส ด่านซ้าย 
24. ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP

200 ม.

วดั

โรงเรยีน

รา้นค้า / ธรุกิจใหม่

โรงแรม / ท่ีพัก

สถานท่ีราชการ / พิพิธภัณฑ์

รา้นค้า / ธรุกิจด้ังเดิม

เส้นทางหลัก

เส้นทางสรา้งสรรค์

ขอบเขตย่านสรา้งสรรค์

สถานท่ีสรา้งสรรค์
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ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ภาครฐั
• ส่วนกลาง

- เทศบาลนครเลย ส�านักงานจงัหวดัเลย 
 อ�าเภอด่านซา้ย 
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซา้ย

• ภาครฐัอ่ืนๆ 
- การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- ส�านักงานพัฒนาชุมชน 

ภาคการศึกษา
• ประถมศึกษาเลย เขต 3
• โรงเรยีนศรสีองรกัษ์วทิยา
• การศึกษานอกระบบ
• มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย

ภาคประชาชน
• เครอืข่ายกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ภาคเอกชน
• พูพอเพียง ดา อาเต้ รสีอรท์
• หอการค้าจงัหวดัเลย 
• กลุ่มหน้ากากผีตาโขน ผู้ใหญ่วฒิุ 
• เครอืข่ายผู้ประกอบการ  
 
ภาควชิาชพี กลุ่มอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์
• กลุ่มเกษตรกรรุน่ใหม่ 

เกณฑ์และกรอบวดั บทบาทของย่านกับงานสรา้งสรรค์
ย่านท่ีมีประเพณีวฒันธรรมท่ีเก่าแก่และโดดเด่นแห่งหน่ึงของประเทศ ท่ีต้ังเมืองขนาดเล็กล้อมด้วยภเูขาและแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติแห่งน้ี เปน็พ้ืนท่ีท่ีมีความส�าคัญด้านความเชื่อทางประเพณี ศาสนา และประวติัศาสตร ์
พระธาตศุรสีองรกัและประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน ตอบโจทย์อตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ 3 สาขาดังน้ี

หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน 
เน่ืองจากพ้ืนท่ีมีภูมิปัญญาการ
ประดิษฐ์หน้ากากผีตาโขนท่ีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน ท้ังยังมีการรวม
ตัวของชาวบ้านและผูป้ระกอบการ 
ท่ีมีความรูค้วามเข้าใจด้านศิลปะ 
และการท�าส่ือโฆษณาจงึมีโอกาสท่ี
จะอนุรกัษ์และต่อยอดการประดิษฐ์
หน้ากากผีตาโขนแบบรว่มสมัยได้
ในอนาคต ให้ทันสมัยมากข้ึน อย่าง
เชน่การเปล่ียนวสัดเุปน็เซรามิกผีตา
โขนโดยครูอภิชาติ ค�าเกษม ผสม
ผสานเทคนิคการท�าเซรามิกล�าปาง 
เน้นความคงทนและใชง้านได้จรงิ 

ศิลปะการแสดง 
เทศกาลท่ีส่งเสรมิเศรษฐกิจท้องถ่ิน 
ด้วยเศรษฐกิจรองอย่างการท่องเท่ียว  
ขับเคล่ือนด้วยงานบญุประเพณีใหญ่ 
ท่ีเรยีกวา่ งานบญุหลวงหรอืงานบญุ
ผะเหวด การละเล่นท่ีเปน็ประเพณี
ทกุป ีมีการแต่งกายคล้ายผีและสวม
หน้ากากท่ีเปน็เอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ท่ี
ส�าคัญคือ หน้ากากผีตาโขน ประเพณี
น้ีมีการใชค้วามคิดสรา้งสรรค์ของ
คนในชุมชนหลากหลายภาคส่วน 
รวมจ�านวนคนท้ังส้ินกวา่ 500 คน 
เพ่ืออนุรกัษ์และสรา้งสรรค์การท�า
หน้ากากผีตาโขน

อาหาร 
บ้านด่านซ้ายขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินด้วยการเกษตร มีจุดเด่นอยู่
ท่ีน�าผักสะทอน หน่ึงภมิูปัญญาน�า
ปรุงรสท่ีเปน็เอกลักษณ์ ตอบโจทย์
ความสรา้งสรรค์ด้านอาหาร พ้ืนท่ี
มีศักยภาพทางภมิูศาสตรแ์ละมีผล 
ผลิตทางการเกษตรท่ีเปน็เอกลักษณ์
ต่อยอด แปรรูป ปรุงอาหาร และ
รงัสรรค์เป็นเมนูอาหารท่ีน่าสนใจ 
มีโอกาสท่ีจะส่งเสรมิการจ�าหน่าย
สินค้าเชงิการเกษตร พรอ้มต่อยอด 
เปน็ผลิตภัณฑ์ประจ�าพ้ืนท่ีและเมนู
ท่ีมีรสชาติอาหารท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว

มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของย่าน มีสถานท่ีหรอืส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ือเพิม่ศักยภาพ
ของบคุคล และ เพ่ิมโอกาสทางอาชพี

มีกลไกสนับสนุนทางการเงนิ มีพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสรา้งสรรค์รองรบักิจกรรม

มีการท�างานรว่มกันของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน มีพ้ืนท่ีท�างานและท่ีอยูอ่าศัยในราคาท่ีสามารถจา่ยได้

มีการรวมกลุ่มของคนท�างานสรา้งสรรค์มีการเดินทางและส่ิงอ�านวยความสะดวกสาธารณะ

มีสินทรพัย์ทางวฒันธรรมท่ีมีคณุภาพ อนุรกัษ์สินทรพัย์ 
ทางวฒันธรรม/ประวติัศาสตร ์และให้สิทธปิระโยชน์
กับโครงการอนุรกัษ์

มีการส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาธรุกิจในพ้ืนท่ี

มีองค์กรหรอืสถาบันทางวฒันธรรมในพ้ืนท่ี

51 2 3 4

1 2 3 4 5

3 4 51 2

3 4 51 2

3 4 51 2

3 4 51 2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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SWOT Analysis

• มีวตัถดิุบด้านอาหารท่ีเปน็เอกลักษณ์เฉพาะ
ของพ้ืนท่ี ได้แก่ ผักสะทอน

• มีภมิูปัญญาด้านหัตถกรรม ได้แก่ การประดิษฐ์
หน้ากากผีตาโขน

• มีประเพณีและการละเล่นท่ีเป็นเอกลักษณ์
ได้แก่ ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผี
ตาโขน

• มีการให้ความรว่มมือและสนับสนุนของหน่วย
งานภาครฐั

• มีกลุม่ชุมชน ผูป้ระกอบการสรา้งสรรค์ท่ีศักยภาพ
ในการต่อยอดสินทรพัย์ เชน่ กลุม่หน้ากาก
ผีตาโขน กลุม่เกษตรชุมชนปลอด
สารพิษ

• ขาดนโยบายการส่งเสรมิ 
กิจกรรมสรา้งสรรค์ให้
กับคนในท้องท่ี

• มีจุดอ่อนด้านมาตรฐานในการรองรบัผลิตภัณฑ์
อาหารและการเกษตร 

• ขาดการพัฒนาและต่อยอดสินทรพัย์เดิมท่ี
มีอยู่ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน หรอืรูปแบบ
หน้ากากผีตาโขน 

• ขาดระบบขนส่งสาธารณะท่ีเชือ่มต่อการเข้าถึง 
พ้ืนท่ีย่าน

• ขาดความรูค้วามเข้าใจถึงแก่นแท้ของประเพณี
ผีตาโขนท่ีส่งผลต่อความคิดสรา้งสรรค์ใน
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
•  ขาดกระบวนการส่ือสาร การเชือ่มโยงความ

ต้องการระหวา่งภาครฐัฯ เอกชน และ 
ผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีท่ีมีความ

ต้องการท่ีแตกต่างกัน

• มีการส่งเสรมิเศรษฐกิจ 
จากประเพณีผีตาโขน

•   โอกาสในการพัฒนาเพ่ิม
มูลค่าสินค้าทางการเกษตร

• โอกาสในการสรา้งการเชือ่มต่อ 
เส้นทางสู่พ้ืนท่ีในตัวจงัหวดัข้างเคียง

• ก�าลังจะมีนิทรรศการศิลปะนานาชาติในย่าน
ด่านซา้ย

พัฒนาและให้ความรูกั้บบคุลากรภาครฐัในท้องท่ีทกุภาคส่วน เพ่ือเข้าใจถึงกระบวนการ
พัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์และรูปแบบกระบวนการคิด การท�างานท่ีจะก่อให้เกิดผล
ลัพธใ์หม่ๆ ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจจากงานประเพณีท้องถ่ิน 

สรา้งรูปแบบกิจกรรมเชิงเรยีนรูว้ถีิชีวติ ในช่วงก่อนงาน ระหวา่งงาน และหลังงาน 
เพ่ือขยายการใช้เวลาในย่านให้กับกลุ่มนักท่องเท่ียวท้ังไทยและต่างชาติให้นานข้ึน
อย่างมีคณุค่า สอดคล้องไปกับการใชศั้กยภาพทางภมิูศาสตรแ์ละอาชพีการเกษตร
ในท้องท่ี ให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างสรา้งสรรค์ รวมถึงสรา้งศักยภาพในการเปน็เมือง
ทางผ่าน แวะพักท่ีสามารถสรา้งรายได้

สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการต่อยอดของผลผลิตทางการเกษตรในท้องท่ี ใน
ด้านการแปรรูป การขยาย การเก็บรกัษา การสรา้งมาตรฐาน เพ่ือสรา้งรูปแบบสินค้า
และผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพ สามารถส่งออกขายนอกจังหวดัหรอืเป็นของฝากให้กับ
นักท่องเท่ียวได้ เชน่ แก้วมังกร ผักสะทอน 

สนับสนุนการให้ทนุหรอืรางวลัส�าหรบักลุม่เยาวชน คนรุน่ใหม่ กลุม่ศิลปิน นักออกแบบ 
ในการแต่งกายรว่มประเพณีผีตาโขน รวมถึงเปิดโอกาสให้เกิดความหลากหลายด้าน
ศิลปะ ในการจัดท�าหน้ากาก เขียนลวดลายท่ีมีความรว่มสมัย ภายใต้แก่นความรู้
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพ่ือสืบทอดประเพณีอย่างย่ังยืน

1

2

3

4

ข้อแนะน�าและศักยภาพในอนาคตของย่านและเมือง
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ไม่วา่จะเปน็สักการะพระธาตเุชงิชุม งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผ้ึง 
และแข่งขันเรอืยาว กิจกรรมญ่างเอาบญุ หรอืผ้าย้อมครามธรรมชาติ ภาพจ�า 
ท่ีแต่ละคนมีหรอืคุ้นเคยกับสกลนครในมุมไหนก็ตาม ท้ังหมดน้ีล้วนเป็น
ส่วนผสมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของเมืองสกล โดยพ้ืนท่ีย่าน
เมืองเก่าสกลนคร ได้รบัเลือกเปน็ย่านต้นแบบ ลักษณะพ้ืนท่ีเชงิภมิูศาสตร์
เป็นแอ่ง มี “หนองหาร” เป็นพ้ืนท่ีเมืองเก่าติดหนองน�าและเป็นแหล่งน�า 
ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการสรา้งเมืองใน 
รูปแบบคเูมืองและก�าแพงเมืองล้อมรอบย่านพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัย 
มีลักษณะกายภาพของอาคารท่ีสรา้งตามหลัก “คุม้บ้าน คุม้วดั” ซึ่งหมายถึง 
การต้ังถ่ินฐานของบ้านเรอืนรอบวดั ภายในพ้ืนท่ีย่านมีโครงสรา้งพ้ืนฐาน
และถนนรองรบัในลักษณะรูปแบบตาราง ขยายการต้ังถิ่นฐานจากเมือง
ฝั่ งตะวนัออกใกล้พระธาตเุชงิชุมไปจนถึงฝั่ งตะวนัตก 

สกลนคร
ย่านเมืองเก่าสกลนคร

ถนนใสสว่าง

ถนนมรรคาลัย

ถนนเจริญเมือง

ถนนกำจัดภัย
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ห้างนิวมอลล์

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ร้านค้าสวัสดิการ
โรงพยาบาลสกลนคร

โรงพยาบาล
สกลนคร

โรงพยาบาลรักษ์สกล

คูสุด

8

Piccolo Cafe

Local Art Space

Mann Craft

ร้านกาแฟ
ภิรมย์บุรี

บุญหนา Studio

ร้านพอเพียง
(เกษตรอินทรีย์)

1. วัดศรีสะเกษ
2. วัดโพธิ์ชัย
3. วัดสะพานคำ
4. วัดศรีโพนเมือง
5. วัดเหนือ
6. วัดพระธาตุเชิงชุม
7. วัดศรีชมพู
8. วัดศรีสุมังคล์
9. วัดแจ้งแสงอรุณ (พระอาราม
 หลวง)

วดั

10. โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

โรงเรยีน

11. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
12. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3
 "ยุติธรรมวิทยา"
13. โรงเรียนครูอ้อม
14. โรงเรียนสกลนครการบริรักษ์
15. โรงเรียน เทศบาล 1 เชิงชุม
 ประชานุกูล

16. Tafah Residence
17. โรงแรมอารยะ
18. โรงแรมดุสิต
19. บ้านเสงี่ยม-มณี
20. NH Elegant hotel
21. โรงเตี๊ยม (Rongtiam Hostel)

โรงแรม / ท่ีพัก

22. Imperial Hotel
23. @SAKON Hotel

24. มิตรอุปถัมภ์
25. ร้านข้าวผัดแหนม
26. บิ๊กอ้วน แหนมเนือง
27. ร้านอาหารสุขเกษม
28. ร้านเลิศรสไข่กะทะ
29. ร้านอาหารทองดี
30. กุนเชียงยายทองคำ

รา้นค้า / ธรุกิจใหม่

31. พิพิธภัณฑ์ภูพาน

สถานท่ีราชการ /
พิพิธภัณฑ์

32. ไปรษณีย์ไทยสาขาจังหวัด
 สกลนคร
33. หอการค้าจังหวัดสกลนคร
34. บขส.เก่าสกลนคร

35. บ้านหนังสือสะเลเต
36. บริษัท เนวาด้าเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
37. ตลาดเทศบาล
38. ตลาด ต. การค้า

รา้นค้า / ธรุกิจด้ังเดิม

39. สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
 อยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

พ้ืนท่ีสีเขียว / พ้ืนท่ี
สาธารณะ

40. สนามมิ่งเมือง
41. สระพังทอง
42. ลานคนเมืองเทศบาลนครสกลนคร

100 ม.

เส้นทางหลัก

เส้นทางสรา้งสรรค์

ขอบเขตย่านสรา้งสรรค์

สถานท่ีสรา้งสรรค์
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บทบาทของย่านกับงานสรา้งสรรค์เกณฑ์และกรอบวดั

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

ย่านเมืองเก่าสกลนครเป็นย่านท่ีมีความหลากหลาย กลุ่มคนในพ้ืนท่ีมีความเข้มแข็ง มีความคิดสรา้งสรรค์  
มีการรวมตัวกันในหลายระดับ ท้ังกลุ่มคนสรา้งสรรค์ ชุมชน ภาคเอกชน จังหวดัสกลนครโดดเด่นด้วยต้นทุน
ทางวฒันธรรมท่ีส�าคัญอย่างมากคือการมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รบั GI ท้ังหมด 5 รายการ ได้แก่ ผ้าครามธรรมชาติ
สกลนคร เน้ือโคขุนข้าวฮาง น�าหมักเม่า และหมากเม่า 

หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน
แฟชัน่
เน่ืองจากจังหวดัสกลนครมีคราม
เปน็สินทรพัย์ท่ีโดดเด่น ซึง่ได้การข้ึน
ทะเบียนส่ิงบ่งชีท้างภมิูศาสตร ์(GI) 
ภายในบรเิวณพ้ืนเมืองเก่ายังมีแหล่ง
จ�าหน่ายผ้าครามท่ีส�าคัญ เชน่ ถนนผ้า
คราม รา้นค้าปลีกรายย่อย และรา้น 
Mann Craft นอกจากน้ียังมีโอกาส
ส่งเสรมิอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ใน
ประเภทงานหัตถกรรมและแฟชัน่
เพ่ือผลักดันให้เกิดนวตักรรมใหม่
และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม
ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มผู้ใชง้านใน
ปัจจุบัน

อาหาร  
สกลนครมีต้นทนุทางด้านวตัถดิุบ
อาหารท่ีโดดเด่น เชน่ เน้ือโพนยาง
ค�า หมากเม่า น�าหมากเม่า ข้าวฮาง 
ล้วนเปน็วตัถดิุบท่ีได้การข้ึนทะเบียน
ส่ิงบ่งชีท้างภมิูศาสตร ์แม้พ้ืนท่ีย่าน
เมืองเก่าจะไม่ได้เป็นแหล่งเพาะ
ปลูกโดยตรงแต่ก็เป็นตลาดแลก
เปล่ียนสินค้าท่ีส�าคัญของจังหวดั 
ภายในพ้ืนท่ียังมีบุคคลหลากหลาย
สัญชาติท่ีมีความสามารถในการ
แปรรูปวัตถุดิบอาหารเป็นเมนูได้
อย่างสรา้งสรรค์

ทัศนศิลป์
พ้ืนท่ีย่านเมืองเก่าสกลนครมีประเพณี
การแห่ปราสาทผ้ึงเป็นวฒันธรรม
ท่ีมีเอกลักษณ์มาอย่างยาวนาน
และมีศักยภาพในการส่งเสรมิการ 
ท่องเท่ียวและเศรษฐกิจภายในพ้ืนท่ี 
มีชา่งฝีมือท้องถ่ินท่ีมีความเชีย่วชาญ
ในการประดิษฐง์านปราสาทผ้ึงแบบ
ด้ังเดิม ดังน้ันการสนับสนุนประเพณี
และการออกแบบจดัท�าปราสาทผ้ึง
จงึเปน็ส่วนส�าคัญในการอนุรกัษ์และ
ต่อยอดศิลปวฒันธรรมให้มีรูปแบบ
ท่ีมีความหลากหลายและรว่มสมัย

ภาครฐั
• ส่วนกลาง

- เทศบาลนครสกลนคร 
• ภาครฐัอ่ืนๆ 

- การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
 ส�านักงานนครพนม

ภาคการศึกษา
• มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 
• มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาคประชาชน
•  ชุมชนเมืองเก่า
•  ชมรมส่งเสรมิคนดีสกลนคร
•  ศิลปินท้องถ่ิน

ภาคเอกชน
• หอการค้าจงัหวดัสกลนคร
• กลุ่ม YEC จงัหวดัสกลนคร 
• กลุ่มสกลเฮ็ด
• โรงแรมดสิุต 
 
ภาควชิาชพี กลุ่มอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์
• กาแฟดรปิยิปซี
• Mann Craft 
• บ้านเสงีย่มมณี

มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของย่าน มีสถานท่ีหรอืส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ือเพิม่ศักยภาพ
ของบคุคล และ เพ่ิมโอกาสทางอาชพี

มีกลไกสนับสนุนทางการเงนิ มีพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสรา้งสรรค์รองรบักิจกรรม

มีการท�างานรว่มกันของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน มีพ้ืนท่ีท�างานและท่ีอยูอ่าศัยในราคาท่ีสามารถจา่ยได้

มีการรวมกลุ่มของคนท�างานสรา้งสรรค์มีการเดินทางและส่ิงอ�านวยความสะดวกสาธารณะ

มีสินทรพัย์ทางวฒันธรรมท่ีมีคณุภาพ อนุรกัษ์สินทรพัย์ 
ทางวฒันธรรม/ประวติัศาสตร ์และให้สิทธปิระโยชน์
กับโครงการอนุรกัษ์

มีการส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาธรุกิจในพ้ืนท่ี

มีองค์กรหรอืสถาบันทางวฒันธรรมในพ้ืนท่ี

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3 4 51 2
3 4 51 2

3 4 51 2

3 4 51 2

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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ย่านเมืองเก่าสกลนคร

• เป็นแหล่งเศรษฐกิจและการประกอบอาชพี
หลักของจงัหวดั

• เปน็แหล่งท่องเท่ียวเชงิศาสนา วฒันธรรมและ 
ธรรมชาติท่ีสามารถดึงดดูนักท่องเท่ียวได้

• มีเอกลักษณ์การวางผังเมืองในรูปแบบตาราง
ท่ีมีท่ีมาจากการวางตามท่ีอยู่ของ “โฮงเจ้า
เมือง” 

• มีวัตถุดิบท่ีได้การข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทาง
ภมิูศาสตร ์(GI) ถึง 5 อย่าง ได้แก่ ผ้าคราม 
โคขนุ หมากเม่า น�าหมากเม่า ข้าวฮาง

• มีการกระจุกตัวของผูป้ระกอบการจ�าหน่ายผ้า
คราม (รา้นค้ารายย่อยและการ

 จดัถนนผ้าคราม)
• มีการรวมกลุ่มคนรุน่ใหม่

เพ่ือพัฒนาต่อยอดงาน
สรา้งสรรค์ในพ้ืนท่ี

• ขาดความเข้าใจและ
กลไกในการพัฒนาจาก
ภาครฐั และการส่ือสาร 
เชือ่มโยงความต้องการของ
ทกุภาคส่วน

• ไม่มีพ้ืนท่ีและการเปิดโอกาสรบัฟงัความ
คิดเห็นจากคนรุน่ใหม่ในพ้ืนท่ี

• ขาดนโยบายการส่งเสรมิการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ี
มีอัตลักษณ์จากภาครฐั ท�าให้ชุมชนไม่สามารถ
ต่อยอดเล้ียงชีพได้อย่างย่ังยืน โดยรฐัเน้น
ลงทนุกับโครงการทางกายภาพมากกวา่

• ย่านเปรยีบเสมือนพ้ืนท่ีปลายน�าท่ีมีการพ่ึงพา
ต้นทนุทางวตัถดิุบจากอ�าเภอเมืองอ่ืนๆ ท�าให้
มีอปุสรรคด้านการต่อยอดผลิตภัณฑ์

• เป็นพ้ืนท่ีเมืองรองท่ีมีค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางเข้ามายังพ้ืนท่ีค่อนข้างสงู

• หน่วยงานภาครฐัยังขาดความรูค้วามเข้าใจ
ในวธิกีารพัฒนาเศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรค์

• การคมนาคมภายในย่านและจงัหวดัยังขาด 
ความสะดวกด้านการบริการระบบขนส่ง
สาธารณะให้กับคนในพ้ืนท่ีและนักท่องเท่ียว

• ผลิตภัณฑ์ผ้าครามในพ้ืนท่ียังขาดความหลาก
หลาย และขาดอัตลักษณ์ท่ีแตกต่างกันแต่ละ
รา้น ส่วนใหญ่รบัมาขายไป

• โอกาสการพัฒนารูป
แบบการท่องเท่ียวเชงิการ

เรยีนรูว้ิถีชีวิตภูมิปัญญา 
อาชพี และวฒันธรรม ในเส้น

ทางท่ีเชื่อมโยงจากพ้ืนท่ีในเมือง
และนอกเมือง

• โอกาสในการพัฒนาและสรา้งเครอืข่ายชุมชน
เชิงออนไลน์เพ่ือแลกเปล่ียนความรูแ้ละส่ง
เสรมิเศรษฐกิจรว่มกันจากแนวโน้มการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี

• โอกาสในพัฒนารูปแบบการคมนาคมแบบ 
Zero Carbon ผ่านระบบการเดินทางแบบ
ด้ังเดิมในพ้ืนท่ี

SWOT Analysis

ส่งเสรมิรูปแบบกิจกรรมและเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพ ใชต้้นทนุเดิมในพ้ืนท่ีสูก่ารต่อยอดด้วยความคิด 
สรา้งสรรค์ เพ่ือเพ่ิมมลูค่าและส่งเสรมิเครอืข่ายบคุคลสรา้งสรรค์ให้มีส่วนรว่มมากข้ึน เชน่ ให้คนรุน่
ใหม่มีส่วนรว่มกับประเพณีแห่ปราสาทผ้ึง พัฒนาสินค้าผ้าครามด้วยการเพ่ิมอัตลักษณ์ให้ตรงกลุ่ม
เปา้หมายด้วยการออกแบบจากต้นทาง สนับสนุนหรอืต่อยอด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับธรุกิจอาหารจาก
วตัถดิุบและการปรุงอาหารท่ีโดดเด่นจากคนในพ้ืนท่ีผ่านการพัฒนาสินค้า GI ด้านอาหาร 

ย่านเมืองเก่ามีการรวมตัวของผู้ประกอบการด้านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์และกลุ่มผู้ขับเคล่ือนด้าน
กิจกรรมสรา้งสรรค์อาศัยอยูใ่นพ้ืนท่ี กลุม่คนเหล่าน้ีจะมีบทบาทส�าคัญในการเปน็ผูขั้บเคล่ือน เปน็ผู้
เชือ่มโยง และเปน็ตัวอย่างส�าคัญให้กับการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ท่ีสามารถเชือ่มต่อความคิด 
ของรุน่ใหม่กับรูปแบบด้ังเดิม ท�าให้เกิดการพัฒนาสินทรพัย์และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ต่อยอดออกมากได้อย่างมีเอกลักษณ์ และมีความย่ังยืน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถท�าหน้าท่ีเป็นคนกลางในการรวบรวมและดูแลเพ่ือส่งเสรมิกิจกรรม
และการสรา้งรายได้ของเครอืข่ายผูป้ระกอบการ สรา้งกิจกรรมหรอืแพลตฟอรม์ท่ีมีคนดแูลกลางใน
การส่งเสรมิธรุกิจให้กับคนในพ้ืนท่ี ท้ังชัว่คราวและถาวร ในรูปแบบ Creative Marketing

ส่งเสรมิศักยภาพของย่านด้วยการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะให้มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชวีติโดยรวมของคนในพ้ืนท่ีย่าน ด้วยกระบวนการรบัฟงัความต้องการอย่างมีส่วนรว่ม เชน่ พ้ืนท่ีรมิ
หนองหาร แลนด์มารค์เดิม พิพิธภัณฑ์ และพ้ืนท่ีสาธารณะอ่ืนๆ ในตัวเมือง

ส่งเสรมิความสามารถในการรกัษาอัตลักษณ์ส�าคัญของพ้ืนท่ี ท้ังด้านสถาปัตยกรรมอาคารเก่าและ
ภมิูปญัญาด้ังเดิม จากกลุม่คนพ้ืนถ่ิน รวมถึงเพ่ิมรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่จงัหวดัสกลนคร เชน่ รายได้ 
จากนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ นักลงทนุ เป็นต้น

1

2

3

4

5

ข้อแนะน�าและศักยภาพในอนาคตของย่านและเมือง
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เม่ือพูดถึงสพุรรณบุร ีหลายคนอาจนึกถึงส�าเนียง ‘เหน่อสพุรรณ’ อันเป็น
เอกลักษณ์ ส�าเนียงท่ีบ่งชี้ประวติัศาสตรต์ามลุ่มแม่น�าโขง จังหวดัน้ียังมี
ท้ังอุทยานแห่งชาติ บึงน�าขนาดใหญ่ และท่ีส�าคัญคือการเป็นต้นก�าเนิด
ดนตรพ้ืีนบ้านอย่าง “อีเเซว” ท่ีผลักดันให้สุพรรณบุรเีป็นจังหวดัแห่งครู
เพลง ราชา - ราชินีนักรอ้งจ�านวนมากต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ท้ังยังมี
ดนตรท่ีีมีเอกลักษณ์ตามแต่ละชาติพันธุท่ี์เข้ามาต้ังถ่ินฐานอยู่ท่ัวจังหวดั 
ย่านโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกอันเป็นท่ีต้ังของโรงละครแห่งชาติ
ภาคตะวนัตก จงึเหมาะสมในการได้รบัเลือกเป็นย่านต้นแบบท่ีสะท้อนให้
เห็นถึงสินทรพัย์ทางวฒันธรรมท่ีส�าคัญ

สพุรรณบรุี
ย่านโรงละครแห่งชาติภาคตะวนัตก
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โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก
จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยนาฎศิลป
สุพรรณบุรี

หอประชุมใหญ่วิทยาลัย
นาฎศิลปสุพรรณบุรี

9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
 สุพรรณบุรี

โรงพยาบาล

สถานท่ีสรา้งสรรค์

1. สำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี
3. หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร
 ศิลปอาชา
4. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัด
 สุพรรณบุรี
5. ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
6. หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี
7. ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
8. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย

สถานท่ีราชการ / พิพิธภัณฑ์

เส้นทางหลัก

ขอบเขตย่านสรา้งสรรค์

50 ม.



Thailand
Creative District
Network

p. 60 p. 61สพุรรณบรุี
ย่านโรงละครแห่งชาติภาคตะวนัตก08

มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของย่าน มีสถานท่ีหรอืส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ือเพิม่ศักยภาพ
ของบคุคล และ เพ่ิมโอกาสทางอาชพี

มีกลไกสนับสนุนทางการเงนิ มีพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสรา้งสรรค์รองรบักิจกรรม

มีการท�างานรว่มกันของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน มีพ้ืนท่ีท�างานและท่ีอยูอ่าศัยในราคาท่ีสามารถจา่ยได้

มีการรวมกลุ่มของคนท�างานสรา้งสรรค์มีการเดินทางและส่ิงอ�านวยความสะดวกสาธารณะ

มีสินทรพัย์ทางวฒันธรรมท่ีมีคณุภาพ อนุรกัษ์สินทรพัย์ 
ทางวฒันธรรม/ประวติัศาสตร ์และให้สิทธปิระโยชน์
กับโครงการอนุรกัษ์

มีการส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาธรุกิจในพ้ืนท่ี

มีองค์กรหรอืสถาบันทางวฒันธรรมในพ้ืนท่ี

บทบาทของย่านกับงานสรา้งสรรค์เกณฑ์และกรอบวดั

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

สุพรรณบุรมีีเป้าหมายท่ีจะสมัครเป็นเครอืข่ายเมืองสรา้งสรรค์ขององค์การยูเนสโก จึงมีการเตรยีมพรอ้มใน
หลายมิติโดยหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ รว่มกันผลักดันความคิดสรา้งสรรค์และสรา้งจุดเด่นท่ีสดุให้กับจงัหวดั

ดนตร ี
สพุรรณบรุมีีความโดดเด่นในดนตรพ้ืีนบ้านและเพลงไทยสากล เชน่ เพลงลกูทุง่ 
เพลงลกูกรุง เพลงเพ่ือชวีติ มีสินทรพัย์ส�าคัญท่ีสดุของอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์
ด้านดนตร ีคือ ผูส้รา้งสรรค์ด้านดนตร ีชาวสพุรรณเองมีความคุ้นชนิกับดนตรี
ในวถีิชวีติ แม้จะมีดนตรบีางประเภทอาจจะถกูลืมเลือนหายไปบ้างตามกาลเวลา 
อุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ด้านดนตรใีนสุพรรณบุรก็ีถือวา่มีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาไปสู่การเป็นย่านและเมืองสรา้งสรรค์ด้านดนตร ีสามารถน�าเอาความ
คิดสรา้งสรรค์มารว่มเปน็เครือ่งมือในการพัฒนาและชว่ยอตุสาหกรรมให้ปรบั
ตัวเข้ากับบรบิทปัจจุบัน  ตอบรบักับความต้องการของตลาด และสอดคล้อง
ทิศทางของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ภาครฐั
• ส่วนกลาง

- องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสพุรรณบุรี
- ส�านักงานวฒันธรรมจงัหวดั 
- เทศบาลเมือง
- อบต.รัว้ใหญ่

• ภาครฐัอ่ืนๆ 
- ส�านักงานพ้ืนท่ีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง 

อพท. 7 สังกัดองค์การบรหิารการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
(องค์การมหาชน) 

- ส�านักศิลปากรท่ี 2

ภาคการศึกษา
• วทิยาลัยนาฏศิลปสพุรรณบุรี
• โรงเรยีนกรรณสตูศึกษาลัย 
• คณะดรุงิยางคศิลป์ มหาวทิยาลัยศิลปากร

ภาคประชาชน
• สมาคมวทิยุกระจายเสียง 
•  สมาคมธรุกิจการท่องเท่ียวจงัหวดัสพุรรณบุรี
• หอการค้าจงัหวดัสพุรรณบุรี

ภาคเอกชน
• สมาคมธรุกิจการท่องเท่ียวจงัหวดัสพุรรณบุรี
• หอการค้าจงัหวดัสพุรรณบุรี
• สภาวฒันธรรมจงัหวดั
• สภาอตุสาหกรรมท่องเท่ียวจงัหวดั

ภาควชิาชพี กลุ่มอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์
• สมาคมศิลปินดนตรสีพุรรณบุรรีว่มใจ
• เครอืข่ายนักดนตรใีนอ�าเภอต่างๆ
• เครอืข่ายนักแต่งเพลง

51 2 3 4

51 2 3 4
3 4 51 2

3 4 51 2

3 4 51 2

3 4 51 2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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• มีโรงละครแห่งชาติภาคตะวนัตกเป็นพ้ืนท่ี
เปา้หมายในการเปน็ศนูย์กลางการแสดงงาน 
นาฏศิลป์ของภมิูภาค

• รายได้หลักท่ีเกิดจากเศรษฐกิจสรา้งสรรค์
ของย่าน เกิดจากภาคการศึกษาของวทิยาลัย
นาฏศิลปสพุรรณบุรี

• พ้ืนท่ีในย่านสามารถเดินถึงกันได้
• มีการรวมกลุ่มนักดนตรท้ีองถ่ินในพ้ืนท่ี
• มีกิจกรรมท่ีส่งเสรมิอุตสาหกรรมดนตรท้ัีง

ต้นน�า กลางน�า ปลายน�า เช่น แหล่งผลิต
เครือ่งดนตร ีบ่มเพาะ รบัจา้งแสดงดนตรี

• ภาวะเมืองหด เน่ืองจาก
เมืองมีฐานเศรษฐกิจ
ด้านเกษตรกรรม ท�า ให้
ไม่มีโอกาสงานและรายได้
ให้กับคนรุน่ใหม่ท่ีจะกลับมา
พัฒนาเมืองต่อไป

• ขาดพ้ืนท่ีจดัแสดงท่ีเข้าถึงสาธารณชน ท�าให้ 
ไม่มีการพัฒนาการแสดง

• พฤติกรรมผูบ้รโิภคท่ีเปล่ียนไป เชน่ ไม่จา้งวง 
ดนตรใีนงานประเพณีต่างๆ อาทิ งานศพ  
งานแต่ง ท�าให้วงดนตรท่ีีเคยเฟื่ องฟูขาด
รายได้ไป

• ขาดคนดนตรรุีน่ใหม่ท่ีจะมาต่อยอดดนตรี
พ้ืนบ้านซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสพุรรณบุรี

• ย่านอยู่ห่างจากบรเิวณใจกลางเมือง ท�าให้
เข้าถึงได้ยาก

• ขาดการรวมกลุ่มของคณะท�างานกันอย่าง
เป็นระบบและแบ่งหน้าท่ีในการท�างานไม่
ชดัเจน

• ยังไม่มีผู้ประกอบการด้านดนตรท่ีีมีความรู้
ความเข้าใจในศาสตรอ่ื์น ท่ีสามารถพัฒนา
ต่อยอดสินทรพัย์ด้ังเดิม

• ขนาดของเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ในย่านยังไม่
โตมากนัก และยังไม่เกิดการกระจายรายได้
สู่งชุมชนรอบข้างเท่าท่ีควร

• สภาพแวดล้อมเมืองมี
ต้นทนุเดิมท่ีดีมีศักยภาพ

ในการพัฒนา หากมีการต้ัง
เปา้หมายการพัฒนาท่ีชดัเจน 

และสรา้งการเชือ่มต่อของเมืองและ
ย่าน จะมีโอกาสในการรือ้ฟื้ นเศรษฐกิจ

ของเมืองให้กลับมาใหม่ได้
• การพัฒนาย่านสรา้งสรรค์จะเป็นโอกาสการ

ผลักดันให้โรงละครแห่งชาติภาคตะวนัตก  
เป็นศูนย์กลางของงานดนตรแีละนาฏศิลป์  
ในระดับภมิูภาค

• การผลักดันดนตรพ้ืีนบ้านค่อนข้างตรงกับ
พันธกิจของโรงละครแห่งชาติภาคตะวนัตก 
ซึง่ดนตรพ้ืีนบ้านของสพุรรณบรุ ีมีเอกลักษณ์ท่ี
ชดัเจน เปน็โอกาสในการสรา้งเอกลักษณ์ของ
ตนเองและพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ได้

SWOT Analysis

สรา้งบรรยากาศของเมืองดนตร ี(Music Scene) ให้กับจงัหวดัโดยพัฒนาให้ย่าน
เป็นศนูย์กลางทางดนตร ีเพราะหน่ึงในปัจจยัส�าคัญท่ีจะท�าให้คนรบัรูว้า่สพุรรณบุรี
เป็นเมืองแห่งดนตร ีคือการมีสถานท่ีจัดแสดงดนตรท่ีีเหมาะสม และมีส่ิงอ�านวย
ความสะดวกเพียบพรอ้มส�าหรบัศิลปิน และกิจกรรมทางดนตรทีุกประเภท รวมถึง
การมีพ้ืนท่ีให้นักดนตรอิีสระสามารถเล่นตามจุดต่างๆ ของถนนท่ีเป็นแหล่งท่อง
เท่ียว เป็นอีกโอกาสในการสรา้งรายได้ให้กับคนในวงการ โดยรฐับาลสามารถก�าหนด
นโยบายรว่มสนับสนุนในชว่งเริม่ต้นได้

สรา้งการพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง พัฒนาภมิูทัศน์ ปรบัปรุงคณุภาพถนนสัญจรให้
สามารถเดินเท้าได้ โดยเชื่อมต่อระหวา่งทางเดินเข้ากับกิจกรรมหรอืสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ รวมถึงพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในเมือง เพ่ือเปน็อีกปจัจยัท่ีท�าให้เกิด
การพัฒนาฟื้ นฟูเมืองและเศรษฐกิจของเมือง

ส่งเสริมการประยุกต์และผสมผสานภูมิปัญญาดนตรีพ้ืนบ้านเข้ากับศาสตร ์
สรา้งสรรค์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาย่านในทุกมิติ และจะท�าให้ดนตรี
พ้ืนบ้านสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึน

1

2

3

ข้อแนะน�าและศักยภาพในอนาคตของย่านและเมือง
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ประตสูู่ภาคอีสาน หรอื “โคราช” มักเป็นตัวเลือกทางการท่องเท่ียวล�าดับ 
ต้นๆ ด้วยระยะทางท่ีไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีส่ิงอ�านวยความสะดวกทางการ
ท่องเท่ียวมากมาย และอ�าเภอปกัธงชยัมักจะเปน็จุดมุง่หมายส�าคัญ ส�าหรบั
ต้นแบบย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ในจงัหวดัน้ีคือ ย่านบ้านดูแ่ละบ้านจะโปะ 
ในส่วนของชุมชนบ้านดูเ่ปน็ชุมชนลาวเวยีงจนัทน์ท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนาน
และมีความสัมพันธร์ว่มกับในพ้ืนท่ี ส่วนชุมชนบ้านธงชยั (จะโปะ) เปน็ชุมชน
คนลาวท่ีอพยพมา ชาวบ้านเหล่าน้ีนิยมปลกูมะพรา้ว เม่ือถึงงานบญุต่างๆ 
คนในพ้ืนท่ีจะพากันปอกมะพรา้วท�าขนม เม่ือผ่าซีกกะลาจะเกิดเสียงดัง 
โป๊ะ โป๊ะ โป๊ะ จงึเป็นท่ีมาของชื่อ ชุมชนน้ีโดดเด่นด้วยศิลปวฒันธรรมของ
มอญ มรดกวฒันธรรมถกูสืบทอดและได้รบัการประยกุต์อย่างสรา้งสรรค์ 
สามารถเป็นต้นทุนส�าคัญในการต่อยอดเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและ 
ส่งเสรมิการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี

นครราชสีมา
ย่านบ้านดู่และบ้านจะโปะ

ย่านบ้านจะโปะ
(บ้านธงชยั)

นครชยับรุนิทร์ย่านบ้านดู่

ถน
นก

บิน
ทร

์บุร
ี - 

ปัก
ธง

ชัย

ถน
นส

ืบศ
ิริ

คลองซอ

ถน
นส

ืบศ
ิริ ถน

นก
ีฬา

กล
าง

ถน
นส

ืบศ
ิริ

ถนนทรงศีล

ถนนนิวาสดำเนิน

ถนนประชาอุทิศ

ถนนประชาพัฒนา

ถนนอินทวัฒน์

คลองปัก

วัดบ้านดู่ปักธงชัย
12

10

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านดู่

28

11

4คริสตจักร
ฮิม ปักธงชัย

20

14

21

19

22

โรงแรม ปักธงชัยอินน์
23

13

P'house
อพาร์ทเม้น 18

8

24

1

25

15

3

9
7

27

วัดจะโปะ วัดอัมพวัน

6

17

5

16

สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

อำเภอปักธงชัย

2

Mulberry House
Korat

26

กลุ่มหัตถกรรม
ผ้าไหมบ้านดู่

เฮือนกระจุกซุกยู้
(บ้านป้าแฉล้ม)

กลุ่มทอผ้าไหมด้วย
กี่กระตุก (ป้าทองย้อย)

เฮือนมัดหมี่ (ยายรำไพ)

ย้อมไหมแต้มสี - ไหมทองสุรนารี

5. ร้านไวท์เฮ้าส์ ปักธงชัย
6. TAVA CAFE

7. ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย
8. พิพิธภัณฑ์ผ้าไหม
9. พิพิธภัณฑ์ชุมชน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปักษ์
11. เทศบาลบ้านดู่
12. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดโพธิ์ศรี
13. ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัย
14. ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์

15. ร้านศรีไหมไทย
16. ร้านนวลจันทร์ไหมไทย
17. เทสโก้ โลตัส ตลาด ปักธงชัย
18. เสน่ห์ไหมไทย
19. เครือศรีไหมไทย
20. ฉัตรทองไหมไทย
21. เฉลียวไหมไทย
22. รัชตะไหมไทย
23. ร้านแต๋วไหมไทย

รา้นค้า / ธรุกิจใหม่

1. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
2. โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
3. โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
4. โรงเรียนบ้านดู่

โรงเรยีน

สถานท่ีราชการ / พิพิธภัณฑ์

รา้นค้า / ธรุกิจด้ังเดิม

24. สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
25. อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80
 พรรษา อ.ปักธงชัย
26. ลานสาธารณะที่ว่าการอำเภอปักธงชัย
27. ลานวัฒนธรรมด่านจะโปะ
28. ศาลาอเนกประสงค์

พ้ืนท่ีสีเขียว / พ้ืนท่ีสาธารณะ

เส้นทางหลัก

ขอบเขตย่านสรา้งสรรค์

สถานท่ีสรา้งสรรค์

100 ม.100 ม.

100 ม.

บ้านปกัธงชยั (จะโปะ)

 นครชยับรุนิทร์ บ้านดู่
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เกณฑ์และกรอบวดั

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ภาครฐั
• ส่วนกลาง

- เทศบาลนครนครราชสีมา 
- งานยุทธศาสตรจ์งัหวดั 
- ส�านักงานวฒันธรรมจงัหวดั 

• ภาครฐัอ่ืนๆ 
- การท่องเท่ียวและกีฬา  
- ส�านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดั 
- ส�านักงานศิลปวฒันธรรมรว่มสมัย

ภาคการศึกษา
• มหาวทิยาลัยราชมงคลอีสาน 
• มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาคประชาชน
• กลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้าน
• เครอืข่ายกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง
• กลุ่มพัฒนาสตรี

ภาคเอกชน
• หอการค้าจงัหวดันครราชสีมา 
• กลุม่หัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ 
• กลุ่มทอผ้าไหมบ้านจะโปะ 

ภาควชิาชพี กลุ่มอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์
• เฮือนมัดหม่ี 

บทบาทของย่านกับงานสรา้งสรรค์
ในส่วนของชุมชนบ้านดู่ท่ีนอกเหนือจากทอผ้าไหมคุณภาพสูงแล้ว ภายในพ้ืนท่ีชุมชนยังได้รบัการจัดต้ังเป็น
หมูบ้่านท่องเท่ียววฒันธรรมไหมในปพี.ศ. 2555 เปิดให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ และได้รบัการจดั
ต้ังเป็นชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวถีิ ในปีพ.ศ. 2561 ส่วนชุมชนบ้านธงชยั (จะโปะ) เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือน
ได้สัมผัสกับวถีิชุมชน วฒันธรรมท้องถ่ินในการผลิตผ้าไหมผ่านการท่องเท่ียว เพ่ือสรา้งรายได้ให้กับกลุม่ผูผ้ลิต
และผู้ประกอบการในชุมชน ท้ังสองย่านตอบโจทย์การสรา้งสรรค์ตามหัวข้อดังน้ี

หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน  
พ้ืนท่ีมีจุดเด่นทางด้านภมิูปญัญาการทอผ้าไหมปกัธงชยั
ท่ีมีคณุภาพการทอและลวดลายเปน็เอกลักษณ์ท่ีควร
สืบทอด การประกอบอาชพีท่ีสรา้งรายได้ให้แก่ชุมชนใน
พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีแห่งน้ียังมีโอกาสในการส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
เพ่ือเรยีนรูหั้ตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านของชุมชนบ้าน
ธงชยัให้เปน็หมูบ้่านทอผ้าไหมท่ีมีความโดดเด่นในการ
ประยกุต์ลวดลายและการใชสี้แบบรว่มสมัย เพ่ือเน้นตอบ
โจทย์คนรุน่ใหม่ ต่อยอดเทคนิคการย้อมเส้นไหมจาก
วสัดธุรรมชาติและสรา้งลวดลายการทอท่ีหลากหลาย 

แฟชัน่ 
ภมิูปญัญาการทอผ้าไหมปกัธงชยัท่ีสามารถน�าไปต่อยอด 
ผลิตภัณฑ์ให้เปน็สินค้าท่ีตรงกับความต้องการของคน 
ในยุคสมัยปัจจุบัน ท้ังในและต่างประเทศ มีโอกาสท่ี
จะพัฒนาสินค้าและขยายการประชาสัมพันธ์ชุมชน
ไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่เพ่ือสรา้งรายได้ให้กับชุมชนใน
วงกวา้ง ตอบโจทย์ความสรา้งสรรค์เรือ่งแฟชั่นผ่าน
โครงการต่างๆ อาทิ การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมตามเทรนด์โลก ออกแบบผ้าไหมมัดหม่ีทอมือ 
สีชมพู ลวดลายรว่มสมัย หรอืการมีแบรนด์รว่มสมัย
อย่าง PASSA silkwear เข้ามาต่อยอดเป็นแบรนด์ 
คนรุน่ใหม่นอกพ้ืนท่ี เลือกผ้าไหมมัดหม่ีแท้จากพ้ืนท่ี 
ปักธงชัย น�ามาออกแบบและตัดเย็บให้เป็นเส้ือผ้าท่ี
ทันสมัย

มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของย่าน มีสถานท่ีหรอืส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ือเพิม่ศักยภาพ
ของบคุคล และ เพ่ิมโอกาสทางอาชพี

มีกลไกสนับสนุนทางการเงนิ มีพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสรา้งสรรค์รองรบักิจกรรม

มีการท�างานรว่มกันของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน มีพ้ืนท่ีท�างานและท่ีอยูอ่าศัยในราคาท่ีสามารถจา่ยได้

มีการรวมกลุ่มของคนท�างานสรา้งสรรค์มีการเดินทางและส่ิงอ�านวยความสะดวกสาธารณะ

มีสินทรพัย์ทางวฒันธรรมท่ีมีคณุภาพ อนุรกัษ์สินทรพัย์ 
ทางวฒันธรรม/ประวติัศาสตร ์และให้สิทธปิระโยชน์
กับโครงการอนุรกัษ์

มีการส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาธรุกิจในพ้ืนท่ี

มีองค์กรหรอืสถาบันทางวฒันธรรมในพ้ืนท่ี

51 2 3 4

51 2 3 4

51 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3 4 51 2
3 4 51 2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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• งานหัตถกรรมผ้าไหมปกัธงชยัท่ีสืบทอดกัน
มา ท้ังในรูปแบบภมิูปัญญาด้ังเดิมและรูปแบบ  
การประยุกต์รว่มสมัย โดยผลิตภัณฑ์มีจุด
เด่นและเอกลักษณ์ในด้านคณุภาพการทอ

• เปน็พ้ืนท่ีอยูใ่กล้ตัวเมืองและสถานท่ีท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติต่างๆ

• มีกลุม่หัตถกรรมพ้ืนบ้านท่ีประกอบอาชพีการ
ทอผ้าไหมท่ีเป็นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

• การเปล่ียนแปลงด้าน
ความต้องการของตลาด 
กลุม่คนรุน่ใหม่ท่ีเปล่ียนไป 
เป็นอปุสรรคต่อการพัฒนา
รูปแบบสินค้า

• การมีเทคโนโลยีและการผลิตในระบบ 
อุตสาหกรรมเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชพีเพ่ือรกัษาภมิูปญัญาของชุมชนรายย่อย

• สินค้ายังมีชอ่งวา่งในการพัฒนาให้รว่มสมัย
เพ่ือตอบโจทย์กลุ่มคนในยุคปัจจุบัน

• คนรุน่ใหม่ในพ้ืนท่ีมีค่านิยมในการประกอบ
อาชพีและการท�าธรุกิจท่ีเปล่ียนไป โดยอาจ
ไม่ได้สืบทอดภูมิปัญญาในอาชีพการทอผ้า
ด้ังเดิม

• ขาดการประชาสัมพันธด้์านข่าวสาร พ้ืนท่ีจดั
จ�าหน่าย และการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองของ 
หมู่บ้านหัตถกรรมทอผ้าไหมเพ่ือส่งเสรมิ
เศรษฐกิจรายได้และด้านการท่องเท่ียวให้
กับชุมชน

•   ขาดรถสาธารณะและปา้ยบอกทาง 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการ

เข้าถึงพ้ืนท่ี

• ส่งเสรมิการท่องเท่ียว
ในชุมชนท่ีต่อเน่ืองไป 

กับงานเทศกาลต่างๆ ของ
จงัหวดั

•   การพัฒนาคณุภาพของเน้ือไหม
และรูปแบบการทอด้วยนวตักรรมและ

เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานให้เข้มเเข็ง เพ่ือส่งเสรมิอุตสาหกรรมผ้าไหมในท้องท่ี  
ท้ังด้านพ้ืนท่ีการค้าและการประชาสัมพันธใ์ห้เปน็ท่ีรูจ้กั เริม่จากส่งเสรมิบุคคลในท้อง
ถ่ินและสรา้งวธิกีารสืบทอดภมิูปัญญาท้องถ่ิน (การทอผ้าไหม) ในรูปแบบรว่มสมัย  
เพ่ือให้สามารถดึงดูดและเอ้ือให้คนรุน่ใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าและสรา้งโอกาสในการ
แสดงศักยภาพมากข้ึน เชน่ รูปแบบกิจกรรม หรอืแพลตฟอรม์ท่ีมีคนดแูลกลางในการ
ส่งเสรมิการขายสินค้าให้กับคนในพ้ืนท่ี ท้ังชัว่คราวและถาวร (Creative marketing)

สรา้งเครอืข่ายและองค์ความรูใ้ห้กับบุคลากรในพ้ืนท่ี ส่งเสรมิการสรา้งเครอืข่าย
กลุ่มคนหรอืผู้ประกอบการรุน่ใหม่ในการสืบทอดภมิูปัญญาต้ังแต่ต้นน�า (การปลกู) 
กลางน�า (การผลิตและแปรรูป) ปลายน�า (การขาย) อย่างครบวงจร เพ่ือกระจายการ 
สรา้งโอกาสให้เกิดธรุกิจสรา้งสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างย่ังยืน ยกระดับบุคคล
และอาชีพในท้องถ่ินให้เป็นระดับสากล สนับสนุนให้ความรู้ในการจดลิขสิทธิ ์ 
ข้ึนทะเบียนสินค้ารวมถึงจดัท�านิทรรศการ พิพิธภัณฑ์เพ่ือเก็บบันทึกเรือ่งราวภมิูปญัญา
ให้สืบเน่ืองต่อไป

ท�าให้ท้ังสองชุมชนเปน็พ้ืนท่ีสรา้งสรรค์ได้จ�าเปน็ต้องพัฒนาการเข้าถึงย่านให้สะดวก
มากข้ึน ท้ังระบบขนส่งการก�าหนดเส้นทางการท่องเท่ียวและการเย่ียมชม รวมถึงการ
เพ่ิมกิจกรรมในหมู่บ้านท่ีสามารถสรา้งรายได้เสรมิให้กับคนในชุมชนและกิจกรรม
ขยายเวลาการอยู่ในย่านให้นานข้ึนอีกด้วย

1

2

3

ข้อแนะน�าและศักยภาพในอนาคตของย่านและเมืองSWOT Analysis
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อบุลราชธานี จงัหวดัท่ีอรอ่ยท้ังของกินชื่อดังอย่างก๋วยจับ๊ ม่วนท้ังประเพณี
แข่งเรอืยาวหรอืบญุบ้ังไฟ และมีสไตล์ด้วยงานฝีมือต้ังแต่ผ้าทอจนถึงเส่ือ
และของแต่งบ้านท�ามือ จงัหวดัส�าคัญของภาคอีสานท่ีรุม่รวยไปด้วยต้นทนุ
ทางธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีเพียบพรอ้ม ท�าให้ต้นแบบย่านเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์ของจงัหวดัน้ีมีถึงสองพ้ืนท่ีคือ ย่านเมืองเก่า ฝั่ งอ�าเภอเมืองและ 
อ�าเภอวารนิช�าราบ ในส่วนอ�าเภอเมืองอบุลราชธานี บรเิวณย่านเมืองเก่า
อยู่ติดกับแม่น�ามลู มีท่ีอยู่อาศัยและรา้นค้ามาต้ังแต่สมัยเก่าก่อน ส่วนฝั่ ง
เมืองเก่าวารนิช�าราบเดิมชื่อ “บ้านค�าน�าเเซบ” เพราะมีล�าธารชื่อล�าค�าน�า
แซบไหลผ่าน ท�าให้พ้ืนท่ีบรเิวณน้ีเกิดความอดุมสมบูรณ์ 

อบุลราชธานี
ย่านเมืองเก่า ฝั่ งอ�าเภอเมือง
และอ�าเภอวารนิช�าราบ 
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ทุ่งศรีเมือง

ร้านระหว่างทางแฮนด์คราฟท์

Grow Up Eatery & Farm

Bun Buree +
Joint Space

Ubon Street Art

Ubon Old Town
Food Village Ext. 2490

อาคารเก่าอาคารเก่า

Ubon Street Art

iAmWarin
Mini Hostel เฟรซ บีนส์

หมั่นเหลา

อาคารเก่า

ภันเตร้านกาแฟ
โรงแรม เวฬา วาริน

1. ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี
2. วัดศรีอุบลรัตนาราม
3. วัดกลาง
4. ศาลเจ้าพุทธก๋ง
5. วัดหลวง อุบลราชธานี

6. โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

7. The Ratchathani

8. สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
9. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
10. ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี
11. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
 เมืองอุบลราชธานี
12. ห้องสมุดประชาชน
13. สนามกีฬารถไฟอุบลราชธานี
14. ไปรษณีย์ไทยสาขาวารินชำราบ

15. ถนนคนเดินทุ่งศรีเมือง
16. ตลาดโต้รุ่ง ทุ่งศรีเมือง
17. ร้านอาหารเจียวกี่
 8. ปั๊ มน©ามัน Shell
19. ตลาดใหญ่

วดั

โรงเรยีน

โรงแรม / ท่ีพัก

สถานท่ีราชการ / พิพิธภัณฑ์

รา้นค้า / ธรุกิจด้ังเดิม

20. สนามกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาล
 เมืองวารินชำราบ
21. สวนสาธารณะน้ำโจ้ก วารินชำราบ
 แห่งที่ 1

22. โรงพยาบาลร่มเกล้า

พ้ืนท่ีสีเขียว / พ้ืนท่ีสาธารณะ

โรงพยาบาล

เส้นทางหลัก

ขอบเขตย่านสรา้งสรรค์

สถานท่ีสรา้งสรรค์

100 ม.

100 ม.

อ�าเภอวารนิช�าราบ

อ�าเภอเมือง
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มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของย่าน มีสถานท่ีหรอืส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ือเพิม่ศักยภาพ
ของบคุคล และ เพ่ิมโอกาสทางอาชพี

มีกลไกสนับสนุนทางการเงนิ มีพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสรา้งสรรค์รองรบักิจกรรม

มีการท�างานรว่มกันของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน มีพ้ืนท่ีท�างานและท่ีอยูอ่าศัยในราคาท่ีสามารถจา่ยได้

มีการรวมกลุ่มของคนท�างานสรา้งสรรค์มีการเดินทางและส่ิงอ�านวยความสะดวกสาธารณะ

มีสินทรพัย์ทางวฒันธรรมท่ีมีคณุภาพ อนุรกัษ์สินทรพัย์ 
ทางวฒันธรรม/ประวติัศาสตร ์และให้สิทธปิระโยชน์
กับโครงการอนุรกัษ์

มีการส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาธรุกิจในพ้ืนท่ี

มีองค์กรหรอืสถาบันทางวฒันธรรมในพ้ืนท่ี

เกณฑ์และกรอบวดั

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ภาครฐั
• ส่วนกลาง

- ส�านักงานจงัหวดัอบุลราชธานี
- นายกบรหิารส่วนจงัหวดัอบุลราชธานี
- เทศบาลนครอบุลราชธานี
- เทศบาลเมืองวารนิช�าราบ 

• ภาครฐัอ่ืนๆ 
- เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัอบุลราชธานี
- เกษตรจงัหวดัอบุลราชธานี
- ประชาสัมพันธจ์งัหวดัอบุลราชธานี
- ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัอบุลราชธานี
- ผู้อ�านวยการศนูย์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

อบุลราชธานี

ภาคการศึกษา
• อทุยานวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี
• มหาวทิยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี

ภาคประชาชน
• โรงแรมเวฬา วารนิ
• กลุ่มวารนิ ฟวิเจอร ์
• รา้นกินดีอยู่ดี 

ภาคเอกชน
• หอการค้าจงัหวดัอุบุลราชธานี
• กลุ่มนักธรุกิจรุน่ใหม่ (YEC) 
• สภาอตุสาหกรรมจงัหวดัอบุลราชธานี
• สภาพัฒนาการจงัหวดัอบุลราชธานี
• สภาวฒันธรรมจงัหวดัอบุลราชธานี
• สถาปนิก22 

ภาควชิาชพี กลุ่มอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์
• กลุ่มศิลปินในวารนิช�าราบ 

บทบาทของย่านกับงานสรา้งสรรค์
อบุลราชธานีมีเปา้หมายของการพัฒนาย่านเพ่ือขับเคล่ือนให้เป็นเมืองสรา้งสรรค์ระดับโลก ผ่านแนวคิดในการ
สรา้งระเบียงเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (Ubon Creative Corridor)  โดยใชย่้านเมืองเก่าของท้ัง 2 ย่านเปน็ตัวเชื่อม
เมือง ดึงจุดเด่นและอัตลักษณ์ของแต่ละย่าน ไม่วา่จะเป็นเรือ่งของสินทรพัย์ ทักษะ หรอืภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี
สามารถน�ามาต่อยอดในการเพ่ิมมูลค่า

ฝั่ งอ�าเภอเมืองมีเป้าหมายในการฟื้ นฟูพ้ืนท่ีย่านเมืองเก่าให้กลับมาคึกคัก มีชีวติชีวา เป็นท่ีรวมตัวของกลุ่ม
คนเเละกิจการสรา้งสรรค์ ชว่ยส่งเสรมิให้เกิดธรุกิจใหม่ๆ เกิดข้ึน โดยเฉพาะธรุกิจท่ีเก่ียวกับภมิูปัญญาการท�า
อาหารหลากหลายชาติพันธุท้ั์งไทย จนี ญวน ต่อยอดด้วยนวตักรรม
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นวตักรรมอาหาร 
มีศักยภาพในการพัฒนานวตักรรม
อาหาร จากท้ังวถีิการกินและภมิูปญัญา
การใชว้ตัถดิุบ ทักษะการปรุงอาหาร
แบบอีสานท่ีได้รบัอิทธพิลจากคนชาติ 
พันธุอ่ื์น มีโอกาสต่อยอดนวตักรรม 
ด้านอาหาร ดึงดดูกลุม่คนสรา้งสรรค์
ด้านอาหารท่ีกระจายตัวอยูร่อบย่าน 
ให้เข้ามารว่มท�ากิจกรรมภายในย่าน

หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน
ทักษะเด่นด้านงานฝมืีอของจงัหวดั
ท่ีสืบทอดกันมาคือ การแกะสลัก
เทียน มีเทศกาลแห่เทียนประจ�าปี 
มีชา่งฝมืีอเชีย่วชาญด้วยการสะสม
ทักษะมายาวนาน มีศักยภาพในการ
ต่อยอดทักษะการแกะสลักลงบน
วสัดอ่ืุนๆ 

ออกแบบ 
พ้ืนท่ีรา้นในย่านเมืองเก่าฝั่ งอ�าเภอ 
เมืองมีสถาปัตยกรรมหลากหลาย
ยุคสมัย ต้ังแต่อาคารดิน ไม้ ปูน 
สไตล์โคโลเน่ียลจนถึงโมเดิรน์ มี
การถ่ายทอดความหลากหลายทาง
เชื้อชาติด้านการออกแบบ ได้แก่ 
ญวน จนี ลาว ไทย เขมร ต่อยอดเปน็ 
กิจกรรมหลากหลาย
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มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของย่าน มีสถานท่ีหรอืส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ือเพิม่ศักยภาพ
ของบคุคล และ เพ่ิมโอกาสทางอาชพี

มีกลไกสนับสนุนทางการเงนิ มีพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสรา้งสรรค์รองรบักิจกรรม

มีการท�างานรว่มกันของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน มีพ้ืนท่ีท�างานและท่ีอยูอ่าศัยในราคาท่ีสามารถจา่ยได้

มีการรวมกลุ่มของคนท�างานสรา้งสรรค์มีการเดินทางและส่ิงอ�านวยความสะดวกสาธารณะ

มีสินทรพัย์ทางวฒันธรรมท่ีมีคณุภาพ อนุรกัษ์สินทรพัย์ 
ทางวฒันธรรม/ประวติัศาสตร ์และให้สิทธปิระโยชน์
กับโครงการอนุรกัษ์

มีการส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาธรุกิจในพ้ืนท่ี

มีองค์กรหรอืสถาบันทางวฒันธรรมในพ้ืนท่ี

เกณฑ์และกรอบวดั บทบาทของย่านกับงานสรา้งสรรค์
ฝั่ งวารนิช�าราบ เน้นการเป็นเมืองออกแบบ ท้ังการออกแบบภมิูทัศน์เมือง การบูรณะอาคารเก่า พรอ้มกับเรือ่ง
เล่าความเจรญิทางปัญญาและจิตวญิญาณ ออกแบบความสรา้งสรรค์ผ่านการจัดแสดงศิลปะ ท่ีส่ือสารเรือ่ง
ความคิดและความเชื่อได้
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ออกแบบ
ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสได้ถึง 
ความเปน็มาในอดีตและเสน่ห์ของ
เมืองเก่า อาคารเก่า สถานีรถไฟเก่า 
สถาปตัยกรรมโบราณ มีการพัฒนา
ภูมิทัศน์เมือง การอนุรกัษ์อาคาร
รว่มกับศิลปินและออกแบบพ้ืนท่ีเชงิ
พาณิชย์อย่างโรงเเรมปรบัเปน็พ้ืนท่ี
ศนูย์กลางด้านการออกแบบและส่ง
เสรมิกิจกรรมทางจติวญิญาณ อย่าง
นิทรรศการตลอดจนศิลปะบ�าบัด

ทัศนศิลป ์
วารนิช�าราบมีศิลปินและนักออกแบบ
ด้านทัศนศิลป์ น�าศิลปะมาเสนอ 
ให้เป็นจุดเด่นของย่านด้วยการ 
จัดแสดงผลงานศิลปะและงาน 
ออกแบบ สอดคล้องกับแนวคิดเรือ่ง 
จิตวิญญาณและความคิด ผ่าน 
กิจกรรมเชน่ ศิลปะบ�าบัด หรอืการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเรือ่งศิลปะ
ในเชงิลึก 

อาหาร 
เพราะมีวตัถดิุบอาหารท้องถ่ิน โดย 
เฉพาะอาหารปา่ท่ีพบได้มากในตลาด 
สดของย่าน ท้ังเห็ดป่า ไข่มดแดง 
ปลาแม่น�ามูล มีฟารม์ออรแ์กนิก 
และฟารม์เกษตรกรรมท่ีมีศักยภาพ 
ต่อยอดเป็น Farm Stay เล่าเรือ่ง 
ของวตัถุดิบอาหารท่ีเชื่อมโยงกับ 
วถีิชวีติ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
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ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ภาครฐั
• ส่วนกลาง

- ส�านักงานจงัหวดัอบุลราชธานี
- นายกบรหิารส่วนจงัหวดัอบุลราชธานี
- เทศบาลนครอบุลราชธานี
- เทศบาลเมืองวารนิช�าราบ 

• ภาครฐัอ่ืนๆ 
- เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัอบุลราชธานี
- เกษตรจงัหวดัอบุลราชธานี
- ประชาสัมพันธจ์งัหวดัอบุลราชธานี
- ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัอบุลราชธานี
- ผู้อ�านวยการศนูย์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

อบุลราชธานี

ภาคการศึกษา
• อทุยานวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี
• มหาวทิยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี

ภาคประชาชน
• โรงแรมเวฬา วารนิ
• กลุ่มวารนิ ฟวิเจอร ์
• รา้นกินดีอยู่ดี 

ภาคเอกชน
• หอการค้าจงัหวดัอุบุลราชธานี
• กลุ่มนักธรุกิจรุน่ใหม่ (YEC) 
• สภาอตุสาหกรรมจงัหวดัอบุลราชธานี
• สภาพัฒนาการจงัหวดัอบุลราชธานี
• สภาวฒันธรรมจงัหวดัอบุลราชธานี
• สถาปนิก22 

ภาควชิาชพี กลุ่มอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์
• กลุ่มศิลปินในวารนิช�าราบ 
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• มีหลายภาคส่วนท่ีมีโครงการของตัวเองและ
กระจายตัวอยู่รอบเมือง อย่างเชน่ กลุม่ Ubon 
Only สนับสนุนผูป้ระกอบการและรา้นค้า หรอื 
กลุม่ Warin Future กลุม่คนท่ีรว่มฟื้ นฟูย่าน
เมืองเก่าวารนิช�าราบ

• ท้ังสองอ�าเภอเปน็ย่านมีสินทรพัย์หลายอย่าง 
สามารถสรา้งอัตลักษณ์ข้ึนมาใหม่ เหมาะกับ
การพัฒนาเชื่อมโยงเป็นระเบียงเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์รว่มกัน

• ส่วนอ�าเภอเมืองมีแหล่งการเรยีนรู ้วจิยั และ
บ่มเพาะทักษะ

• ส่วนอ�าเภอวารนิช�าราบมีศิลปินท่ี
ต้องการขับเคล่ือนเมืองพ�านัก 
ตลอดจนศาสตรว์ดัปา่ท่ี
มีศักยภาพด้านความ
คิดทางจติวญิญาณ

• การพัฒนาทางเชื่อม
ระหวา่งอ�าเภอเมืองและ
อ�าเภอวารนิช�าราบ เพ่ือ
สรา้งเส้นทางท่ีเหมาะสม
ต่อการสรา้งระเบียงเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์

• อาคารเก่าในย่านบางแห่งมีอายุมาก จ�าเปน็
ต้องมีการปรบัปรุงหรอืการบูรณะเพ่ือรองรบั
การใชง้านใหม่ 

• เจา้ของพ้ืนท่ีไม่ได้พักอาศัยอยู่ในย่าน หรอืมี
การใชง้านอาคารในเมืองให้เป็นประโยชน์

• ย่านเป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศัย ท�าให้การพัฒนาส่ิง
ใหม่ในเชิงโครงสรา้งทางกายภาพ อาจเป็น
ไปได้ยาก

• การท�างานของแต่ละภาคส่วนยังไม่เชือ่มโยง 
กัน ท�าให้ไม่เห็นภาพรวมหรอืวสัิยทัศน์เดียวกัน
ต่อการพัฒนาย่าน

• ความเจรญิของเมืองกระจายตัวออกรอบนอก 
ท�าให้อ�าเภอเมืองท่ีเคยเปน็ย่านเศรษฐกิจไม่
ได้คึกคักเหมือนในอดีต

• คนและกิจการสรา้งสรรค์ของท้ังสองย่านไม่
กระจุกตัวอยูใ่นย่านเมืองเก่า แต่กระจายตัว
อยู่รอบจงัหวดั

• ธรุกิจสรา้งสรรค์ท่ีเกิดใหม่ในอ�าเภอเมืองยัง
ไม่ค่อยอยูร่อดอย่างย่ังยืน เพราะยังไม่ตอบ

โจทย์ความต้องการของคนในพ้ืนท่ี

• พัฒนาเปน็ย่านระเบียง
เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ตาม

แนวคิดนวตัปญัญา เพ่ือยก
ระดับกิจกรรมสรา้งสรรค์สินค้า 

เเละกิจการของชุมชนท้องถ่ินไป 
ควบคู่กัน

• น�านวตักรรมมาเพ่ิมมูลค่าสินค้า อาหารท้องถ่ิน 
ด้ังเดิม ให้เปน็สินค้าแปรรูปและธรุกิจสตารท์
อัพ สรา้งโอกาสทางธรุกิจใหม่ๆ

• สรา้งประสบการณ์การกินอาหารท่ีเปน็ส่ือกลาง 
เล่าเรื่องทางวัฒนธรรม วัตถุดิบ และงาน
ฝมืีอ อย่างเชน่จดั Chef Table ท่ีน�าวตัถดิุบ
ท้องถ่ินมาปรุงเปน็เมนูต่างๆ หรอืการเปล่ียน
บ้านเป็นโฮมสเตย์

SWOT Analysis

ควรส่งเสรมิให้มีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ โดยบรรจุให้เป็นนโยบาย
การพัฒนาหลักของจงัหวดั เพ่ือพัฒนาให้แต่ละย่านมีสาขาอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ท่ี
โดดเด่นของตัวเอง ได้แก่ อาหาร (อ�าเภอเมือง) และออกแบบ (อ�าเภอวารนิช�าราบ) 
โดยมีแกนหลักเชื่อมโยงกันในมิติด้านเมืองแห่งนวตัปัญญา และมีคณะท�างานท่ีมี
วสัิยทัศน์ มองเห็นภาพใหญ่ และมีความสามารถในการเชื่อมโยงท้ังสองย่านและ
พัฒนาในระยะยาว

เชื่อมโยงเครอืข่ายของแต่ละภาคส่วนเข้าด้วยกัน เน้นให้มีคนสรา้งสรรค์ท่ีกระจัด 
กระจายอยู่นอกย่าน เข้ามาท�ากิจกรรมรว่มกันภายในย่านท้ังสองฝั่ ง

น�าเสนอย่านอ�าเภอเมืองในฐานะย่านท่ีเหมาะกับการเดินเล่นในเมือง แถวเมืองเก่า
ท่ีถนนหลวง มีเส้นทางก�าหนดกิจกรรมต้ังแต่รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และกิจกรรมท่ี
น่าสนใจ ส่วนฝั่ งวารนิช�าราบควรมีการปรบัเส้นทางการเดินเท้า ฟื้ นฟทูางรถม้าและ
สถานีรถไฟให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

ฝั่ งอ�าเภอเมืองต้องมีการเชือ่มโยงองค์ความรู ้จากการวจิยัด้านอาหารของมหาวทิยาลัย
เข้ากับภมิูปญัญาของผูป้ระกอบการ มีโปรแกรมการบ่มเพาะผูป้ระกอบการสรา้งสรรค์ 
ฝั่ งวารนิช�าราบ จ�าเปน็ต้องมีการสนับสนุนงานออกแบบและศิลปะ ตลอดจนกิจกรรมท่ี
เชือ่มโยงกับจติวญิญาณ เชน่ ศิลปะบ�าบัด สรา้งประสบการณ์พิเศษให้กับนักท่องเท่ียว

เพ่ิมพ้ืนท่ีสาธารณะส�าหรบัจดักิจกรรมสรา้งสรรค์ และธรุกิจสรา้งสรรค์ ท่ีคนในพ้ืนท่ี
ส่วนใหญ่สามารถมีส่วนรว่มได้ เพ่ือดึงดดูคนสรา้งสรรค์ให้กระจุกตัวในย่านเพ่ิมข้ึน

1

2

3

4

5

ข้อแนะน�าและศักยภาพในอนาคตของย่านและเมือง
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ไม่วา่ภาพจ�าของผู้คนท่ีเคยเยือนนครปฐมจะเป็นงานประเพณีนมัสการ
องค์พระปฐมเจดีย์ประจ�าปี โอกาสได้เข้าชมพระราชวงัสนามจันทร ์หรอื
การได้สัมผัสกับประสบการณ์ท่ีมหิดลสิทธาคาร (Prince Mahidol Hall) 
สังคีตสถานท่ีมีความเป็นเลิศทางด้านคณุภาพการสะท้อนเสียงท่ีดีเย่ียม  
ก็ล้วนแสดงให้เห็นวา่ส่วนผสมเหล่าน้ีเป็นสถานท่ีบ่งชี้ความหลากหลาย
ของเมืองนครปฐม โดยย่านท่ีน�าเสนอให้พัฒนาเปน็ต้นแบบย่านเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์ คือ ย่านเมืองนครปฐมและย่านศาลายา ส�าหรบัย่านเมือง
นครปฐมมีความลงตัวของแหล่งท่องเท่ียวเชงิประวติัศาสตร ์ศาสนาและ
วฒันธรรม พรอ้มด้วยส่ิงอ�านวยความสะดวกครบครนั ในฐานะศนูย์กลาง
ของจังหวดั ส่วนย่านศาลายา เพียบพรอ้มไปด้วยแหล่งบ่มเพาะทางด้าน
ดนตรแีละมีการจัดกิจกรรมทางด้านดนตรเีป็นท่ียอมรบัในระดับสากล
สม�าเสมอ สามารถสรา้งความเคล่ือนไหวให้กับจงัหวดัได้อย่างต่อเน่ือง

นครปฐม
ย่านเมืองนครปฐมและศาลายา

ถน
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ชช
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าน

ถนนทวีวัฒนา

ถนนพุทธมณฑลสาย 4

ถน
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ถไ
ฟ

ถนนพญากง

ถนนเทศา

ถนนซ้ายพระ

ถน
นห

น้า
พ

ระ

ถน
นห

ลัง
พ

ระ

ถนนราชวิถี

ถนนราชดำเนิน

ถน
นห

น้า
วัง

ถนนรถไฟตะวันตก

ถนนรถไฟตะวันตก

27
9

28

25

15

8

14

53
54

55

56

10

19

สวนสัตว์เทศบาลนคร
นครปฐม

5

30

29

11

2

1

40

17

สะพานยักษ์

46

45

Swing
Dance

34 32

12

13

47

18

22

21

20

องค์พระปฐมเจดีย์

3

4

36

43
41

44

50

52

5149

38

33

39

37

31

35

48

42

26

6
23

พุทธมณฑล

57

อุทยาน
ธรรมชาติวิทยา

สิรีรุกขชาติ

ย่านหอพัก

24

7

16

ลานรอบ
องค์พระปฐมเจดีย์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

มหิดลสิทธาคาร
พิพิธภัณฑ์
ดนตรีอุษาคเนย์

1. คริสตจักรจีน
2. วัดพระคริสตกษัตริย์นครปฐม

โบสถ์

3. วัดพระงาม
4. วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

วดั

5. โรงเรียนสว่างวิทยา
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 รัตนโกสินทร์
7. มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา

โรงเรยีน

8. Atelier Cafe
9. Fairy Tale dessert home
10. Say Something
11. Kerry Express
12. คลินิกหูคอจมูก และภูมิแพ้
 แพทย์พูนศักดิ์
13. คลินิกตาแพทย์อรอร
14. Tisha Spoon
15. Tree Oil Cafe
16. Too Fast To Sleep ศาลายา

รา้นค้า / ธรุกิจใหม่

17. สถานีรถไฟนครปฐม
18. ท่ารถมินิบัส
19. พระราชวังสนามจันทร์
20. พระราชวังปฐมนคร
21. ห้องสมุดประชาชนนครปฐม
22. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครปฐม
23. สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร
24. สถานีรถไฟศาลายา

สถานท่ีราชการ / พิพิธภัณฑ์

25. ก๋วยเตี๋ยวเจ๊เกียว
26. กาแฟโบราณกั๊งบ๊วย
27. ร้านเป็ดย่าง
28. ร้านไฮฟอง
29. ถนนคนเดินชุมชนวัดพระงาม
30. สินทองพี่น้องขนส่ง
31. เต็กเซ็งจัน
32. ตลาดสดนครปฐม (ตลาดล่าง)
33. Thongdee
34. ตลาดสดนครปฐม (ตลาดบน)
35. ก๋วยเตี๋ยวไก่
36. ส้มข้าวหมูแดง
37. ข้าวหลามนครปฐม
38. ร้านนายฉั่ว
39. ร้านเจ้ใหญ่
40. บุ๊คส์จูเนียร์
41. Way CoÃee Bakery
42. ร้านปฐมโภชนา
43. กาญจนาปลาเผา
44. ครัวอภิรัตต์ต้นสน
 ระฆังทองนÈาปลาหวาน
46. ตลาดองค์พระปฐมเจดีย์
 (Night Market)
47. ตลาดโอเดี้ยน
48. Well CoÃee Shop
49. ฟินบาร์
50. ก๋วยเตี๋ยวเรือนครปฐม
51. ศรีฟ้าเบเกอรี่
52. ข้าวต้มแม่ทอง
53. อาป๋ากุ้งย่าง
54. หมั่นโถวแม่ล้วน
55. เด่นไทยไอศกรีม
56. ช.ทอดมันกุ้ง
57. ตลาดพุทธ พุทธมณฑลสาย4

รา้นค้า / ธรุกิจด้ังเดิม

เส้นทางหลัก

ขอบเขตย่านสรา้งสรรค์

สถานท่ีสรา้งสรรค์

45.

200 ม.

500 ม.

ย่านศาลายา

ย่านเมืองนครปฐม
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มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของย่าน มีสถานท่ีหรอืส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ือเพิม่ศักยภาพ
ของบคุคล และ เพ่ิมโอกาสทางอาชพี

มีกลไกสนับสนุนทางการเงนิ มีพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสรา้งสรรค์รองรบักิจกรรม

มีการท�างานรว่มกันของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน มีพ้ืนท่ีท�างานและท่ีอยูอ่าศัยในราคาท่ีสามารถจา่ยได้

มีการรวมกลุ่มของคนท�างานสรา้งสรรค์มีการเดินทางและส่ิงอ�านวยความสะดวกสาธารณะ

มีสินทรพัย์ทางวฒันธรรมท่ีมีคณุภาพ อนุรกัษ์สินทรพัย์ 
ทางวฒันธรรม/ประวติัศาสตร ์และให้สิทธปิระโยชน์
กับโครงการอนุรกัษ์

มีการส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาธรุกิจในพ้ืนท่ี

มีองค์กรหรอืสถาบันทางวฒันธรรมในพ้ืนท่ี

เกณฑ์และกรอบวดั

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ภาครฐั
• ส่วนกลาง

- ส�านักงานจงัหวดันครปฐม 
- ท้องถ่ินจงัหวดันครปฐม 
- พาณิชย์จงัหวดันครปฐม 
- อตุสาหกรรมจงัหวดันครปฐม 
- วฒันธรรมจงัหวดันครปฐม 
- ประชาสัมพันธจ์งัหวดันครปฐม 
- คลังจงัหวดันครปฐม 
- ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม 
- ศึกษาธกิารจงัหวดันครปฐม 

• ภาครฐัอ่ืนๆ 
- พระราชวงัสนามจนัทร ์
- ส�านักทรพัย์สินพระมหากษัตรย์ิ จงัหวดั

นครปฐม 
- ส�านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 

(องค์การมหาชน) 

ภาคการศึกษา
• วทิยาลัยดรุยิางคศิลป์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
• มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาคประชาชน
• นายกสมาคมผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์นครปฐม 
• ชมรมท่องเท่ียวจงัหวดันครปฐม 

ภาคเอกชน
• กลุ่มบรษัิท อินเด็กซ ์ครเีอทีฟ วลิเลจ จ�ากัด 

(มหาชน) 
• ชมรมท่องเท่ียวจงัหวดันครปฐม 
• หอการค้าจงัหวดันครปฐม 
• สภาอตุสาหกรรมจงัหวดันครปฐม 
• สภาวฒันธรรมจงัหวดันครปฐม 
• บรษัิท ฟงัใจ จ�ากัด 

ภาควชิาชพี กลุ่มอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์
• ศาสตราจารย์เกียรติคณุ นายแพทย์ พูนพิศ 

อมาตยกลุ 
• ธนิสร ์ศรกีล่ินดี (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ

การแสดง ดนตรไีทยสากล) 

บทบาทของย่านกับงานสรา้งสรรค์
ย่านเมืองนครปฐมน้ันมีส่ิงอ�านวยความสะดวกไม่แพ้กับกรุงเทพมหานคร โดยไม่ใช่แค่เพียงแหล่งท่องเท่ียว  
ท้ังการท่องเท่ียวเชงิประวติัศาสตร ์(historical tourism) เชงิวฒันธรรมและประเพณี (cultural and traditional  
tourism)  เท่าน้ัน แต่รวมถึงการมีสถาบันอดุมศึกษาหลักระดับประเทศอยู่ในพ้ืนท่ีและละแวกย่านใกล้เคียงถึง
สามแห่งได้แก่ มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์มหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตศาลายา  
และมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก�าแพงแสน ท�าให้นครปฐมเป็นเมืองท่ีมีพลังความคิดสรา้งสรรค์
ของคนรุน่ใหม่กระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ี โดยยังคงผสานเอกลักษณ์วฒันธรรมของย่านไวไ้ด้เป็นอย่างดี การพัฒนา
นครปฐมให้เป็นเมืองสรา้งสรรค์แห่งดนตรท่ีีทกุคนและทกุพ้ืนท่ีสามารถมีส่วนรว่มได้ จงึควรเชื่อมโยงจุดเด่น
ระหวา่งแต่ละย่านเข้าด้วยกัน โดยใชย่้านเมืองนครปฐมเปน็พ้ืนท่ีศนูย์กลางเริม่ต้น และมีย่านศาลายาเป็นย่าน
สนับสนุนท่ีส�าคัญเพ่ือเติมเต็มศักยภาพของท้ังจงัหวดั 

ดนตร ี(Music)
นครปฐมมีความหลากหลายทางวฒันธรรมและประเภทของดนตร ีมีท้ังเพลง 
พ้ืนบ้าน (Traditional Music) เพลงไทยสากล (Fusion Music) และเพลงสากล 
(International Music) ท่ีมีเอกลักษณ์และมีความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับนานาชาติ มีโอกาสในการพัฒนาเมืองสู่ความคิดสรา้งสรรค์ด้านดนตร ี
น�าต้นทุนของพ้ืนท่ีมาเป็นเครือ่งมือในการสรา้งเครอืข่าย ประสานความรว่ม
มือและสรา้งการเรยีนรูข้้ามศาสตรเ์พ่ือให้เกิดส่ิงใหม่ พรอ้มท้ังพัฒนาให้เป็น
ย่านท่ีมีความหลากหลาย ขยายตัวอย่างย่ังยืนโดยไม่ท้ิงใครไวข้้างหลัง 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 3 4 51 2
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p. 82 p. 83นครปฐม
ย่านเมืองนครปฐมและศาลายา11

เมืองนครปฐมก�าลังเผชญิปญัหาเรือ่งเศรษฐกิจซบเซา เปน็โอกาสท่ีดีท่ีจะใชเ้ศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์เข้ามาฟื้ นฟูเศรษฐกิจของเมือง เพราะพ้ืนท่ีเมืองมีการกระจุกตัวท่ีน่า
สนใจ มีศักยภาพในการ พัฒนา และสามารถเดินได้ดีในระดับปานกลาง หากมีการ
ปรบัปรุงวางผังภมิูทัศน์ของเมือง จดัสรรพ้ืนท่ีให้เปน็ระบบ เพ่ือเกิดประโยชน์สงูสดุ 
ท�าให้เมืองมีสภาวะแวดล้อมท่ีส่งเสรมิความคิดสรา้งสรรค์ 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมดนตรใีนไทยมีความหลากหลาย มีคนหลายกลุ่ม มีขนาด 
ท่ีใหญ่ และมีความเชื่อมโยงถึงกัน แต่โดยเฉพาะดนตรพ้ืีนบ้านในจังหวดันครปฐม  
ก�าลังเผชิญปัญหาเรือ่งการสืบทอด การเก็บรวบรวมองค์ความรู ้การจัดการ และ
การถ่ายทอดองค์ความรู ้นับเป็นเรือ่งเรง่ด่วนท่ีต้องจดัการ 

ต้ังตนเป็นเมืองดนตรทีุกรูปแบบในประเทศไทย โดยดนตรทีุกรูปแบบในท่ีน้ีหมาย
ถึง ดนตรพ้ืีนบ้าน ดนตรไีทยสากล และดนตรสีากล ตอบรบักับการท่ีนครปฐมเป็น
จงัหวดัท่ีมีมหาวทิยาลัย และคณะเก่ียวกับดนตรชีื่อดังของประเทศ จงึมีความพรอ้ม
ท่ีจะแสดงศักยภาพวา่เมืองวา่มีความหลากลายด้านดนตรสีงูสดุ

น�าเสนอให้เป็นเมืองแห่งเทศกาลดนตรี จัดงานดนตรีประจ�าปีอย่างต่อเน่ือง   
โดยภูมิใจน�าเสนอในนามจังหวดันครปฐม แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของจังหวดั  
น�าเสนอให้เห็นความหลากหลายของดนตรปีระเภทต่างๆ กระจายตัวอยูใ่นพ้ืนท่ีย่าน
หลักๆ เพ่ือสรา้งภาพจ�าในฐานะการแบรนด์ด้ิงให้กับเมือง

โปรโมตมาตรฐานการศึกษาด้านดนตร ีด้วยการถ่ายทอดเรือ่งราวในฐานะท่ีเมือง
เป็นแหล่งบ่มเพาะนักเรยีน นักศึกษาด้านดนตรแีหล่งส�าคัญ ของประเทศ และน�า
เสนอเรือ่งราวของนักดนตรจีากนครปฐม จากสถาบันการศึกษาท่ีนครปฐมให้เป็น
ท่ีสนใจในวงกวา้ง 

1

2

3

4

5

SWOT Analysis

• มีภาคการศึกษาเฉพาะทางด้านดนตร ีใน
พ้ืนท่ีท่ีมีเป้าหมายและต้องการขับเคล่ือน
โครงการ

• เมืองนครปฐมมีการเข้าถึงท่ีสะดวกสบาย อยู่
ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

• พ้ืนท่ีพาณิชยกรรมใจกลางเมืองมีการกระจุก 
ตัวอย่างชดัเจนและเดินถึง

• พ้ืนท่ีรอบองค์พระปฐมเจดีย์เป็นพ้ืนท่ีจดัแสดง 
และจดักิจกรรมด้านดนตรหีลักของจงัหวดั

• มีการต้ังคณะท�างานชดัเจนท่ีมาจากหลายภาค
ส่วน สามารถช่วยผลักดันการขับเคล่ือน
ย่านและจงัหวดัได้

• ความไม่แน่นอนของ 
ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น 
ท้องถ่ินท่ีมีการเปล่ียน
ผูน้�าอยู่เปน็ประจ�า ท�าให้ขาด 
ความต่อเน่ืองของการพัฒนา 

• กิจกรรมดนตรส่ีวนใหญ่เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลัย อาจท�าให้ชุมชนส่วนใหญ่ยัง
เข้าไม่ถึงหรอืไม่เห็นความส�าคัญในภาพรวม

• ไม่มีฐานข้อมูลเรือ่งกลุม่ดนตรพ้ืีนบ้าน ท�าให้
ยังไม่มีความรว่มมือจากคนกลุ่มน้ี

• ย่านยังขาดการแบ่งหน้าท่ีความรบัผิดชอบของ
แต่ละฝา่ยอย่างชดัเจน ท�าให้เกิดสญุญากาศ
ในการขับเคล่ือนโครงการ 

• ย่านยังเป็นการสรา้งรายได้ให้กับคนเฉพาะ
กลุ่ม ไม่ได้เกิดผลขับเคล่ือนเศรษฐกิจได้ท้ัง 
จงัหวดั

• มีแผนการพัฒนา
รถไฟฟา้สายสีแดงและ

สนามบินนครปฐม ท่ีจะเพ่ิม
การเข้าถึงให้กับเมืองอย่างสงู

และดึงดดูการลงทนุอย่างมาก
•   วฒันธรรมด้านดนตรใีนย่าน ซมึซบัเข้าไป

อยูใ่นวถีิชวีติของคนในพ้ืนท่ี มีการเล่น อนุรกัษ์ 
สืบทอดดนตรหีลายประเภท มีโอกาสในการ
พัฒนาสงู

• มีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกับ
ชุมชนรอบข้าง ส่วนมากมาจากการจัดงาน
หรอืเทศกาลท่ีมีคนมาท่องเท่ียวเป็นหลัก

• จงัหวดัมีเปา้หมายจะสมัครเข้ารว่มเครอืข่าย 
เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี ขององค์การ 
ยูเนสโกอยู่แล้ว

ข้อแนะน�าและศักยภาพในอนาคตของย่านและเมือง
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p. 84 p. 8512 ระยอง
ย่านเมืองเก่าระยอง

ระยองในวนัน้ีมีฐานะเปน็เมืองอตุสาหกรรมขนาดใหญท่ีสดุของประเทศไทย 
และยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ท้ังชายฝั่ งทะเลท่ีมีชื่อเสียง  
เมืองระยองมีประวติัความเปน็มายาวนานนับต้ังแต่ชว่งยคุท่ีมีการค้าขาย
แลกเปล่ียนสินค้าระหว่างชาวเมืองและพ่อค้าจากต่างประเทศ เกิด
กิจการพาณิชย์ เกิดการต้ังถ่ินฐานของชาวจีนจ�านวนมาก ท�าให้ระยอง
เป็นพ้ืนท่ีท่ีผสมผสานวถีิชีวติ ภาษา ศาสนา อาหาร ประเพณีวฒันธรรม 
หลากหลาย มีงานสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ ในปัจจุบัน
จากการส่งเสรมิการอนุรกัษ์เขตเมืองเก่าระยอง ท�าให้ย่านเมืองเก่าระยอง 
เป็นศูนย์รวมคนในพ้ืนท่ีและคนรุน่ใหม่ท่ีอนุรกัษ์มรดกและอัตลักษณ์เชิง
พ้ืนท่ีให้คงอยู่และสืบต่อผ่านงานออกแบบเชงิสรา้งสรรค์พรอ้มกับพัฒนา
เมืองให้สอดรบัความก้าวหน้าในการเปน็พ้ืนท่ีพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออก กลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของจงัหวดัในอนาคต

ระยอง
ย่านเมืองเก่าระยอง
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หอนา�ิกา
บันเทิงพลาซ่า

23
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21
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สนามกีฬา
สวนศรีเมือง สวน

ศรีเมือง

สวนริมน้ำ

พิพิธภัณฑ์
เมืองระยอง

ศาลเจ้าแม่ทับทิม

กลุ่มสถาปัตยกรรมเก่า
ยมจินดา

ย่านร้านอาหารโบราณ
ยมจินดา

ร้านอาหาร
บ้านเจ้าเมือง /

แกลเลอรี่ของโบราณ

1. วัดป่าประดู่
2. ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
3. วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
4. หอพระพุทธอังคีรส

วดั

5. โรงเรียนวัดป่าประดู่
6. โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
 มหาชัยชุมพล
7. โรงเรียนอนุบาลระยอง
8. โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝ่าย
 ประถม)

โรงเรยีน

9. ขนส่งจังหวัดระยอง
10. ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
11. สำนักงานเทศบาลนครระยอง
12. ศาลแขวงระยอง
13. ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
14. สถานีดับเพลิง

สถานท่ีราชการ / พิพิธภัณฑ์

15. ตลาดแม่แดง
16. ตลาดชัยพร
17. ตลาดเทศบันเทิงพลาซ่า
18. ตลาดเทศบาล 1
19. ตลาดวัดลุ่ม
20. บ้านสะพานไม้

รา้นค้า / ธรุกิจด้ังเดิม

21. วงเวียนสุนทรภู่
พ้ืนท่ีสีเขียว / พ้ืนท่ีสาธารณะ

22. โรงพยาบาลระยอง
23. คลินิกชุมชน

โรงพยาบาล

เส้นทางหลัก

ขอบเขตย่านสรา้งสรรค์
100 ม.

สถานท่ีสรา้งสรรค์

ชุมชน / พ้ืนท่ีสรา้งสรรค์
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ย่านเมืองเก่าระยอง

บทบาทของย่านกับงานสรา้งสรรค์เกณฑ์และกรอบวดั

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

ย่านเมืองเก่าระยองเป็นย่านท่ีมีพ้ืนท่ีท้ัง 3 โซนพ้ืนท่ีของเมืองท่ีมีความสัมพันธเ์ชิงพ้ืนท่ีรว่มกัน ส่งผลให้เกิด
เป็นย่านท่ีมีโครงสรา้งของเมืองท่ีสมบูรณ์และมีศักยภาพในเชิงกายภาพและมีความส�าคัญในเชิงพ้ืนท่ีทาง
ด้านการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของย่าน ท้ังการเป็นย่านพาณิชยกรรมท่ีมีความหลากหลายของกลุ่ม
ธรุกิจและบรกิาร ย่านมีเป้าหมายมุ่งท่ีจะเป็นย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์และเป็นพ้ืนท่ีน�ารอ่งให้กับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ใน
จังหวดัระยอง และมุ่งหวงัท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ภายในจังหวดัระยองให้เกิดการขับเคล่ือนและ
เข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลายมากข้ึน

การออกแบบ
ในย่านมีกลุม่นักออกแบบและองค์กร 
ท่ีท�างานเก่ียวกับการออกแบบ 
สรา้งสรรค์คือ ศนูย์ความคิดสรา้ง 
สรรค์และออกแบบเมืองระยอง 
(RCDC) มีแนวคิดและจุดประสงค์
ท่ีจะผลักดันการท�างานรว่มกันด้วย
งานออกแบบอย่างสร้างสรรค์  
ส่งเสรมิการอนุรกัษ์สินทรพัย์และ
วฒันธรรมท้องถ่ินภายในย่านและ
กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้
เติบโตอย่างต่อเน่ือง

อาหาร  
ย่านไม่ได้เปน็แหล่งผลิตหรอืพ้ืนท่ี
สนับสนุนการผลิต แต่มีพ้ืนท่ีท่ีรองรบั
การขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีเปน็ของ
ข้ึนชือ่ของระยอง โดยเฉพาะอาหาร
ท่ีใชว้ตัถดิุบจากทะเล ซึ่งถกูน�ามา
ประกอบเป็นอาหารพ้ืนถ่ินมากมาย
หลายเมนู แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะ
ของชาวระยอง ส�ารวจพบถึงรอ้ยละ 
14 ของกลุม่อตุสาหกรรมสรา้งสรรค์

ดนตร ี
ดนตรพ้ืีนบ้านมาพรอ้มกับชื่อเสียง
ของศิลปะการแสดงหนังใหญ่และ
ต่อยอดจากบทประพันธข์องนักกวี
สุนทรภู่ ท�าให้การดนตรพ้ืีนบ้าน
ของระยองมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ภาครฐั
• ส�านักงานจงัหวดัระยอง 
• เทศบาลนครระยอง 

ภาคการศึกษา
• โรงเรยีนวดัป่าประดู่
• โรงเรยีนเทศบาลวดัลุ่มมหาชยัชุมพล
• โรงเรยีนเทศบาลวดัโขดขิมทาราม
• โรงเรยีนอนุบาลระยอง

ภาคประชาชน
• คณะกรรมการถนนยมจนิดา
• ชมรมอนุรกัษ์และฟื้ นฟูเมืองเก่า
• ชุมรมศาลเจา้แม่ทับทิม
• ชุมชนสะพานราษฎร์
• ชุมรมท่องเท่ียวสขุภาวะเมือง’ยอง

ภาคเอกชน
• บรษัิท ระยองพัฒนาเมือง จ�ากัด
• หอการค้าจงัหวดัระยอง
• ศนูย์พัฒนาประวติัศาสตรเ์มืองระยอง

ภาควชิาชพี กลุ่มอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์
• ศนูย์ความคิดสรา้งสรรค์และออกแบบเมือง

ระยอง (RCDC) 
• ระยองแกลเลอรี่

มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของย่าน มีสถานท่ีหรอืส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ือเพิม่ศักยภาพ
ของบคุคล และ เพ่ิมโอกาสทางอาชพี

มีกลไกสนับสนุนทางการเงนิ มีพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสรา้งสรรค์รองรบักิจกรรม

มีการท�างานรว่มกันของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน มีพ้ืนท่ีท�างานและท่ีอยูอ่าศัยในราคาท่ีสามารถจา่ยได้

มีการรวมกลุ่มของคนท�างานสรา้งสรรค์มีการเดินทางและส่ิงอ�านวยความสะดวกสาธารณะ

มีสินทรพัย์ทางวฒันธรรมท่ีมีคณุภาพ อนุรกัษ์สินทรพัย์ 
ทางวฒันธรรม/ประวติัศาสตร ์และให้สิทธปิระโยชน์
กับโครงการอนุรกัษ์

มีการส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาธรุกิจในพ้ืนท่ี

มีองค์กรหรอืสถาบันทางวฒันธรรมในพ้ืนท่ี
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 3 4 51 2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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p. 88 p. 8912 ระยอง
ย่านเมืองเก่าระยอง

ย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์เมืองเก่าระยองควรท่ีจะได้รบัการส่งเสรมิและสนับสนุนใน
ด้านกระบวนการคิด ออกแบบ และผลิตให้มากย่ิงข้ึน ท้ังการพัฒนาให้เกิดการคิด 
ผลิต และสรา้งสรรค์ผลงานในภาคอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ภายในย่านและดึงกลุ่ม
คนรุน่ใหม่จากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ให้สนใจมาท�างานในภาคอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์มากข้ึน 

สนับสนุนงบประมาณและเพ่ิมพ้ืนท่ีการท�างานให้รองรบักลุม่คนสรา้งสรรค์ ท้ังในด้าน
นโยบายและสิทธปิระโยชน์ต่างๆ เพ่ือดึงดูดกลุ่มคนรุน่ใหม่ให้เข้ามาท�างานในภาค
อตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ของย่าน สรา้งเครอืข่ายกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ภายนอกย่านหรอืพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงก็จะชว่ยท�าให้ผลงานในภาคอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ของย่านมีความหลาก
หลายมากย่ิงข้ึน ชว่ยเติมเต็มระบบนิเวศภายในย่านให้มีความครบถ้วนและสมบรูณ์

พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางกายภาพท่ีส่งเสรมิสภาพแวดล้อมท่ีดีส�าหรบัคณุภาพ
ชวีติและการท�าธรุกิจภายในย่าน ไม่วา่จะเปน็การจราจร ความสะดวกในการเดินเท้า 
พ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีจดักิจกรรม พ้ืนท่ีท�างานสรา้งสรรค์ พ้ืนท่ีกระจายสินค้า รวมถึงการ
อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์จากอาคารเก่าอย่างมีประสิทธภิาพ

1

2

3

SWOT Analysis

• เป็นย่านท่ีมีสินทรพัย์ทางกายภาพและองค์
ประกอบของเมืองท่ีสมบูรณ์และเหมาะสม
ต่อการพัฒนาย่าน

• มีส่ิงอ�านวยความสะดวกภายในย่านครบครนั
• มีการท�างานร่วมกันของภาครัฐและภาค

ประชาชนในการพัฒนาพ้ืนท่ีและมีองค์กร
เอกชนอย่างศูนย์ความคิดสรา้งสรรค์และ
ออกแบบเมืองระยอง (RCDC) เปน็ผูก้ระตุน้
และผลักดันการพัฒนา

• มีสินทรพัย์ทางวฒันธรรมท่ีมีคุณภาพและ
มีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค์อย่างต่อเน่ือง เชน่ ถนน
คนเดินยมจนิดา

• การพัฒนาเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์หรอืธรุกิจ 
ภายในย่านจากคนภาย 
นอกย่าน ท�าให้สญูเสียอัต-
ลักษณ์เดิมท่ีมีอยู่ เกิดจากความ
ไม่ตระหนักถึงคณุค่าท่ีแท้จรงิของย่าน

• ผลเสียและมลพิษจากโรงงานอตุสาหกรรมท่ี
อยู่เขตพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับย่านเปา้หมาย อาจ
ก่อผลเสียต่อทรพัยากรธรรมชาติและสภาพ-
แวดล้อม

• กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ใน
พ้ืนท่ีค่อนข้างน้อย จากการส�ารวจพบรอ้ยละ  
8 ของธรุกิจในย่าน

• ความขัดแย้งระหวา่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การพัฒนาพ้ืนท่ี

• ขาดการส่งเสรมิกิจกรรมท่ีสนับสนุนเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์ในพ้ืนท่ีรอบนอกถนนยมจนิดา

• มีปัญหาด้านการจดัการเส้นทางสัญจร การ
จราจร และท่ีจอดรถภายในย่าน โดยเฉพาะ
ชว่งท่ีมีกิจกรรม
•  ขาดพ้ืนท่ีสาธารณะและพ้ืนท่ีบ่มเพาะความ

คิดสรา้งสรรค์
•  ขาดการส่งเสรมิการต่อยอด

และเพ่ิมมูลค่าให้กับธุรกิจ
ในพ้ืนท่ีโดยใช้ความคิด

สรา้งสรรค์

• มีการวางแผนเพ่ือการ
พัฒนาและการก�าหนด

บทกฎหมายและนโยบาย 
เพ่ือการอนุรกัษ์อาคารเก่าท่ี

มีคุณค่าทางประวัติศาสตรแ์ละ
สถาปัตยกรรม

• การมาถึงของโครงการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืน
ฐานระบบขนส่งรถไฟรางคู ่(สถานีโรงพยาบาล
ระยอง)

ข้อแนะน�าและศักยภาพในอนาคตของย่านและเมือง
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p. 90 p. 91นครศรธีรรมราช 
ย่านท่ามอญ-ท่าวงั13

นครศรธีรรมราช จังหวัดในภาคใต้ท่ีมีเอกลักษณ์ในหลายมิติ ท้ังด้าน
วัฒนธรรม เป็นท่ีรูจ้ักจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เอกลักษณ์ทาง
ธรรมชาติ หุบเขาคีรวีง น�าตกกรุงชิง หรอืหมู่เกาะทะเลใต้ก็เพียบพรอ้ม 
ต้นแบบย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์นครศรธีรรมราชคือ ย่านท่ามอญ-ท่าวงั 
ย่านการค้าเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของจังหวัด จุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อ
ระหวา่งโลกตะวนัตกมายังโลกตะวนัออกผ่านท่าท่ีจอดเรอื “ท่าเรอืท่าวงั” 
ท่ีบรเิวณอ่าวปากนคร ปัจจุบันเป็นย่านชุมชนการค้าขนาดใหญ่ เชื่อมต่อ
ท่าน�าและสถานีรถไฟไวด้้วยกัน การอยู่รว่มกันเป็นหน่ึงเดียวกันระหวา่ง
สองวฒันธรรม ชาวไทย-พุทธ และไทย-จนี ท่ีลงตัว

นครศรธีรรมราช 
ย่านท่ามอญ-ท่าวงั

ถน
นร

าช
ดำ

เน
ิน

ถน
นร

าช
ดำ

เน
ิน

ถน
นศ

รีป
รา

ชญ
์

ถน
นศ

รีป
รา

ชญ
์

ถนนราชดำเนิน 12

ถนนราชดำเนิน 11

ถนนราชดำเนิน 13

ถนนราชดำเนิน 15

ถนนราชดำเนิน 20

ถนนราชดำเนิน 15

ถนนราชดำเนิน 17/1

ถนนพัฒนาการคูขวาง 10

ถนนราชดำเนิน 17

ถนนราชดำเนิน 22

คลองท่าซัก

คล
อง

ทุ่ง
ปร

ัง

5

13

โรงพยาบาลนครคริสเตียน

มัสยิดญาเมี๊ยะ

41

วัดเสาธงทอง

3534

30

26

32

20

42

18

23

38

4

9

24

31

28

2

36

33

วัดศรีทวี
(วัดท่ามอญ)

1

ไทยโฮเต็ล

3

2144

43

วัดวังตะวันตก

โรงแรมมณเฑียร
นครศรีธรรมราช

กุฏิไม้โบราณวัดจันทาราม

วัดวังตะวันออก

12

45

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 5 นครศรีธรรมราช

คริสตจักร
เบธเลเฮ็ม

37

โรงแรมบัวหลวง

กุฏิกลิ่นสะตอ

40

39

โรงแรม
เมืองทอง

โรงแรม B2

15

วัดบูรณาราม

สะพานลอย
แยกท่าวัง

ศาลเจ้า
กวนอู

วัดจันทาราม

สะพานราเมศวร์ 
(สะพานท่าวังวรสินธู)

ศาลเจ้ามาโจ๊ว

7

6

14

8

19

22

27

25

29

11

10

16
17

สวนพระเงิน

บวรพลาซ่า

1. โรงเรียนวัดศรีทวี
2. โรงเรียนอนุบาลพุทธศาสตร์
3. โรงเรียนศรีอนุบาล
4. โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

6. In dribs 'n drabs
7. YongKang Cafe
8. เอก อ๊อกซ์เบเกอรี่
9. A&A Restaurant

10. ศูนย์บริการสาธารณสุขศรีทวี
11. สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช
12. ท่าจอดรถมาสด้า
13. สำนักงานเทศบาลนคร
 นครศรีธรรมราช

14. ไอศครีมเด่นไทย
15. สุขทวี
16. ร้านโกหนูหมูสะเต๊ะ
17. มังคุดคัดนครศรีธรรมราช
18. ร้านแป้งกรอบ
19. ร้านสุวลีย์
20. นครโอชา
21. ภัตตาคารย่งเซ้ง (ป่ากล้วย)
22. ร้านเฌอ
23. สหไทยพลาซ่า นครศรีธรรมราช
24. ร้านบังหมาด ข้าวหมกไก่ ข้าวมันไก่
 ซุบเนื้อ
25. ร้านผลไม้
26. ร้านก๊วยเตี๋ยวดู๋ดี๋ (ปักษ์ใต้)
27. สินโอชา
28. ห้างสหไทยสรรพสินค้า
 นครศรีธรรมราช
29. เย็นตาโฟ
30. กวงฮั้ว
31. ห้างผ้าจิมมี่นครศรีธรรมราช
32. โกชิน
33. ตลาดนัดหลังดาว
34. วังเด็ก
35. บุณยรัตน์ไทยคร๊าฟ
36. ร้านน้ำเต้าหู้โกอ่าง ตระกูลภู่
37. ร้านขนมกวงเม็ง
38. ร้านน้ำชาบังบ่าว @บวรนคร
 (ต้นตำหรับ)
39. เรืองแสงเทรดดิ้ง (อุปกรณ์เบเกอรี่)
40. ตลาดแม่สมจิตต์โดยนายสุพัฒน์
 ถิ่นนคร
41. ร้านน้ำชาลาลาเชษฐ์
42. Shell

โรงเรยีน

รา้นค้า / ธรุกิจใหม่

สถานท่ีราชการ / พิพิธภัณฑ์

รา้นค้า / ธรุกิจด้ังเดิม

43. ลานโพธิ์
44. ลานจอดรถ
45. เจดีย์ยักษ์

พ้ืนท่ีสีเขียว / พ้ืนท่ีสาธารณะ

100 ม.

เส้นทางหลัก

เส้นทางสรา้งสรรค์

ขอบเขตย่านสรา้งสรรค์

สถานท่ีสรา้งสรรค์
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p. 92 p. 93นครศรธีรรมราช 
ย่านท่ามอญ-ท่าวงั13

บทบาทของย่านกับงานสรา้งสรรค์เกณฑ์และกรอบวดั

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

ย่านท่ามอญ-ท่าวงัมีจุดเด่นส�าคัญคืออัตลักษณ์ความเป็นย่านท่ีประกอบด้วยสินทรพัย์ เชน่ ประวติัศาสตรข์อง
พ้ืนท่ี สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น อาหารและขนมพ้ืนถ่ิน มีกลุ่มขับเคล่ือนด้านอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์คือ กลุ่ม 
Creative Nakhon และกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ท�างานและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาเมือง  
รวมถึงเป็นเจา้ภาพจดักิจกรรมต่างๆ ภายในย่าน

การออกแบบ
ย่านท่ามอญ-ท่าวัง เป็นพ้ืนท่ีท่ีมี
การกระจุกตัวของสถาปัตยกรรม
หลายยคุ ต้ังแต่สถาปตัยกรรมท่ีเก่า
แก่ท่ีสุดในช่วงสมัยกรุงศรอียุธยา
จนถึงอาคารเรอืนไม้พ้ืนถ่ินภาคใต้ 
ผูป้ระกอบการภายในย่านให้ความ
สนใจท่ีจะปรบัเปล่ียนการใชง้านของ
อาคารเก่าเป็นพ้ืนท่ีการค้า ธุรกิจ
ใหม่ เปิดพ้ืนท่ีส�าหรบัอตุสาหกรรม
สรา้งสรรค์ มีการใชอ้งค์ความรูด้้าน
การออกแบบภมิูทัศน์เมือง (Urban 
Design) เข้ามาพัฒนาพ้ืนท่ีผ่าน
กระบวนการการออกแบบอย่างมี
ส่วนรว่ม

อาหาร  
ย่านท่ามอญ-ท่าวงั เปน็ย่านท่ีมีการ 
กระจุกตัวของอาหารโบราณด้ังเดิม
จ�านวนมาก โดยเฉพาะอาหารโบราณ
พ้ืนถ่ินของภาคใต้ ขนมท้องถ่ิน รา้น
เบเกอรีโ่บราณ ถือได้วา่เปน็ย่านต้น
ก�าเนิดของรา้นอาหารดังหลายรา้น
ในจงัหวดั ภายในย่านยังเปน็แหล่ง
ผลิตมังคดุคัด หรอืมังคดุดิบลกูสี
ขาว หวานกรอบ เป็นผลไม้ท่ีมีเฉพาะ
ในจงัหวดันครศรธีรรมราชเท่าน้ัน

หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน 
ภายในย่านมีรา้นขายสินค้าหัตถกรรม
ท้องถ่ินชื่อดัง ได้แก่ รา้นบุญยรตัน์ 
รา้นขายผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภาและ
เครือ่งจกัสานต่างๆ สินค้างานฝมืีอ
ในย่านมีการต่อยอด เพ่ิมประเภท
ผลิตภัณฑ์ ปรบัเปล่ียนรูปลักษณ์ 
ลวดลาย วธิกีารผลิต เพ่ือให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดและมีความ
รว่มสมัยมากข้ึน โดยพ้ืนท่ีใกล้เคียง
ยังแวดล้อมด้วยการกระจุกตัวของ
รา้นค้า โรงงานผลิตงานหัตถกรรม 
วทิยาลัยหัตถกรรมนครศรธีรรมราช

ภาครฐั
• ส�านักงานจงัหวดันครศรธีรรมราช 

ภาคการศึกษา
• -

ภาคประชาชน
• ชุมชนท่ามอญ 
• กลุ่มขับเคล่ือนท่าวงั 
• กลุ่มคนหลังดาว
• กลุ่มรกับ้านเกิด

ภาคเอกชน
• หอการค้านครศรธีรรมราช 
 
ภาควชิาชพี กลุ่มอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์
• กลุ่ม Creative Nakhon 
• กลุ่มสถาปนิกนครและสมาชกิกลุ่มรกับ้านเกิด
• กลุ่มสถาปนิกนคร เจา้ของบรษัิท Green Arch 

Architect 

มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของย่าน มีสถานท่ีหรอืส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ือเพิม่ศักยภาพ
ของบคุคล และ เพ่ิมโอกาสทางอาชพี

มีกลไกสนับสนุนทางการเงนิ มีพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสรา้งสรรค์รองรบักิจกรรม

มีการท�างานรว่มกันของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน มีพ้ืนท่ีท�างานและท่ีอยูอ่าศัยในราคาท่ีสามารถจา่ยได้

มีการรวมกลุ่มของคนท�างานสรา้งสรรค์มีการเดินทางและส่ิงอ�านวยความสะดวกสาธารณะ

มีสินทรพัย์ทางวฒันธรรมท่ีมีคณุภาพ อนุรกัษ์สินทรพัย์ 
ทางวฒันธรรม/ประวติัศาสตร ์และให้สิทธปิระโยชน์
กับโครงการอนุรกัษ์

มีการส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาธรุกิจในพ้ืนท่ี

มีองค์กรหรอืสถาบันทางวฒันธรรมในพ้ืนท่ี

51 2 3 4

3 4 51 2

3 4 51 2

3 4 51 2

3 4 51 2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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SWOT Analysis

• ย่านการค้าเก่าแก่ เปน็ย่านท่ีเปน็จุดศนูย์กลาง
การเชื่อมต่อกับชาติตะวนัตก

• มีการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมและวฒันธรรม
ในย่านท่ีโดดเด่น

• ย่านยังมีลักษณะทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการ
เดินเท้า กล่าวคือมีลักษณะเปน็ Small Block 
และภายในแต่ละบล็อกถนนยังมีซอยท่ีสามารถ
เดินเชื่อมถึงกัน

• ย่านถกูใชจ้ดังานเทศกาลประจ�าปต่ีาง ๆ  ของ
เมือง เช่น เทศกาลตรุษจีน งานปลุกยักษ์
เมืองคอน

• คนรุน่เก่ายังไม่เข้าใจ
คณุค่าของสินทรพัย์ทาง
วฒันธรรม ขาดความรู้
ในการประเมินราคา ปล่อย
อาคารให้เชา่ได้ในราคาท่ีเหมาะสม

• การเมืองท้องถ่ินมีความเข้มข้นสงู อาจ 
ไม่ได้สนใจงานท่ีมีความซบัซอ้นในการท�างาน
และเห็นผลชา้ เชน่ งานด้านการพัฒนากายภาพ
ของพ้ืนท่ี หรอืงานด้านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 

• ขาดความต่อเน่ืองของภาครฐัส่วนกลางในการ 
สนับสนุน เน่ืองจากมีการเปล่ียนผู้บรหิาร
ระดับสงูในท้องถ่ินบ่อยครัง้

• การขับเคล่ือนในปัจจุบันยังเปน็รูปแบบอาสา
สมัคร ท�าให้อาจจะไม่ย่ังยืน

• การเดินทางสัญจรภายในย่านเน้นการเดิน
ทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็นหลัก 

• กลุม่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ  ในย่านยังไม่เคย 
มีการรเิริม่กิจกรรมและด�าเนินการรว่มกัน

• กลุม่คนสรา้งสรรค์ไม่อยูใ่นพ้ืนท่ีท่ามอญ-ท่าวงั
• การค้าภายในย่านเริม่ซบเซาท�าให้รา้นค้า

ด้ังเดิมมีความเส่ียงท่ีจะเลิกกิจการ

• ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีมี
ความสนใจในการพัฒนา

พ้ืนท่ีส่วนตัวให้เป็นพ้ืนท่ี
สรา้งสรรค์  

•  พ้ืนท่ีย่านไม่ได้ถูกใช้งานอย่าง
เต็มศักยภาพ ภายในย่านมีอาคารจ�านวน

มากกวา่ 50% ท่ีถกูปิดไวไ้ม่ได้ใชป้ระโยชน์
• วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมมีศักยภาพในการ

พัฒนาการเรยีนการสอนให้มีความรว่มสมัย
มากข้ึน เพ่ือให้ผูเ้รยีนสามารถสรา้งผลงานท่ี
ตอบโจทย์กับความทันสมัย

เน่ืองด้วยสินทรพัย์ในย่านมีความน่าสนใจ มีประวติัความเปน็มาของย่านท่ียาวนาน 
ท�าให้ย่านเปน็ท่ีกระจุกตัวสินทรพัย์ทางวฒันธรรมหนาแน่น ไม่วา่จะเป็นสถานท่ีทาง
ศาสนา อาคารพาณิชย์ต่างๆ ท่ีมีความสวยงามและอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ มีวถีิชวีติ 
อาหารและขนมโบราณท่ีโดดเด่น ควรจะได้รบัการน�าเสนอแก่สาธารณะในมุมมอง
ท่ีน่าสนใจ ด้วยวธิกีารส่ือสารท่ีเข้าใจงา่ย เพ่ือท�าให้คนในย่านเห็นความส�าคัญและ
รบัรูค้ณุค่าของสินทรพัย์ท่ีมี

การผลักดันย่านท่ามอญ-ท่าวัง ให้เป็นย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ต้องขับเคล่ือน
รว่มกันหลายภาคส่วน เชน่ การพัฒนาพ้ืนท่ีสรา้งสรรค์ พ้ืนท่ีแลกเปล่ียนองค์ความ
รู ้พ้ืนท่ีแสดงผลงาน พ้ืนท่ีสนับสนุนธุรกิจสรา้งสรรค์ รวมท้ังมีอาคารและพ้ืนท่ีให้
เช่าในราคาท่ีเหมาะสมส�าหรบัธรุกิจสรา้งสรรค์และผู้ประกอบการรายใหม่ มีกลไก
ในการสนับสนุนธรุกิจสรา้งสรรค์ต่างๆ (Incentives)

คนในย่านโดยท่ัวไปและกลุ่มผู้ขับเคล่ือนย่าน ยังขาดความเข้าใจถึงประโยชน์ของ
เศรษฐกิจสรา้งสรรค์หรอืการขับเคล่ือนย่านเป็นย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ว่าจะ
สามารถชว่ยพัฒนาคณุภาพชวีติของคนในชุมชนภายในย่านได้อย่างไร จงึจ�าเปน็ต้อง
สรา้งความเข้าใจแก่กลุม่คนขับเคล่ือนย่านให้มากข้ึน เพ่ือสามารถก�าหนดทิศทางการ
ท�างานมีความชดัเจนและดึงดดูผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกลุม่ใหม่ๆ เข้ามารว่มงานได้เพิม่ข้ึน 

1

2

3

ข้อแนะน�าและศักยภาพในอนาคตของย่านและเมือง
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สงขลาคือเมืองท่าท่ีเต็มไปด้วยประวติัศาสตร ์ความรุง่เรอืงในอดีตส่งผล
มาถึงความสมบรูณ์ของพ้ืนท่ีในปัจจุบัน ในฐานะเมืองท่านานาชาติท่ีส�าคัญ
แห่งหน่ึงในภูมิภาค มีการจัดการผังเมืองท่ีดีด้วยระบบกรดิ (Grid) แบ่ง
ถนนย่อยท่ีเชื่อมมาจากท่าเรอื ท�าให้พ้ืนท่ีย่านเมืองเก่าสงขลาได้รบัการ
คัดเลือกเป็นย่านต้นแบบ เพราะมีการผสมผสานระหวา่งธรรมชาติพ้ืนท่ี
รมิทะเล ภเูขา และพ้ืนท่ีเมือง ประตเูมืองเก่าและแนวถนน ตัดขวางหลัก
ขนานกับพ้ืนท่ีรมิน�าจ�านวน 3 ถนน คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนน
นางงาม ผูค้นในพ้ืนท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ ์เปน็ย่านท่ีมีชวีติชวีา 
เหมาะสมกับการได้ถกูเรยีกวา่เป็นย่าน “Living Heritage”

สงขลา 
ย่านเมืองเก่าสงขลา
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ถนนพัทลุง

ซอยยะลา

ถนนรามัญ

ถนนสงขลาบุรี

ถนนสายบุรี

ซอยปัตตานี

ซอยหนองจิก

ซอยยะหริ่ง
ซอยนาทวี
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าม
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ทะเลสาบสงขลา
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6
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21
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16
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20
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1

ASA Cloud

บ้าน
นครนอก

TCDC สงขลา

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ

บ้านนครใน

โรงสีแดง

ประตูเมืองเก่าสงขลา

1. มัสยิดบ้านบน

8. Songkhla Station
9. Lyn Cafe
10. Lyn Hostel
11. The Apothecary
12. Heartmade
13. A.E.Y Space
14. Secret Garden

15. ร้านเจ๊นิ
16. จงดีขนมไทย
17. บันหลีเฮง
18. เกียดฟั่ง
19. แต้เฮี้ยงอิ๊ว

50 ม.

มัสยิด

2. วัดยางทอง
3. วัดเลียบ
4. วัดดอนแย้
5. ศาลเจ้าพ่อกวนอู
6. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
7. วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

วดั

รา้นค้า / ธรุกิจใหม่

รา้นค้า / ธรุกิจด้ังเดิม

20. ลานจอดรถย่านเมืองเก่าสงขลา
21. ท่าเรือศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์

พ้ืนท่ีสีเขียว / พ้ืนท่ีสาธารณะ

22. โรงพยาบาลเมืองสงขลา
โรงพยาบาล

เส้นทางหลัก

ขอบเขตย่านสรา้งสรรค์

สถานท่ีสรา้งสรรค์
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บทบาทของย่านกับงานสรา้งสรรค์เกณฑ์และกรอบวดั

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

ย่านเมืองเก่าสงขลา มีความแตกต่างจากย่านเมืองเก่าอ่ืนๆ ในประเทศไทย เน่ืองจากเปน็เมืองท่าเก่าท่ีมีความ
ผสมผสานระหวา่งธรรมชาติพ้ืนท่ีรมิทะเล ภเูขา และพ้ืนท่ีเมืองอย่างลงตัว คณุค่าด้ังเดิมของพ้ืนท่ีสรา้งความ
ตระหนักถึงคณุค่าของพ้ืนท่ีให้กับนักท่องเท่ียวและคนภายนอกย่าน มิติของประวติัศาสตรแ์ละวถีิชวีติของคนใน
ชุมชน อาหารท่ีโดดเด่นท้ังรสชาติและสะท้อนเอกลักษณ์ของพ้ืนท่ี เอกลักษณ์ของย่านเมืองเก่าสงขลาตอบรบั
กับกลุ่มอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ ดังน้ี

การออกแบบ
ย่านเมืองเก่าสงขลาเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี
การกระจุกตัวของงานสถาปัตยกรรม
ท่ีทรงคณุค่าหลากหลายยคุต้ังแต่
รชัสมัย ร.3 มีอาคารท้ังในรูปแบบ
ไทยแท้ จีนพาณิชย์ และชิโน-ยูโร
เป้ียน มีการใช้วัสดุท้องถ่ินอย่าง 
“กระเบ้ืองเกาะยอ” เป็นวสัดปุูพ้ืน
และมงุหลังคา อาคารเหล่าน้ีได้รบั
การอนุรกัษ์และดแูลด้วยองค์ความ
รูท้างสถาปัตยกรรม ท้ังยังมีการใช้
งานออกแบบภมิูทัศน์เมือง ในการ
เพ่ิมคุณภาพชีวติให้กับคนในย่าน 
เชน่ การท�าแผนพัฒนาพ้ืนท่ีย่าน

ทัศนศิลป์
ย่านเปน็จุดแลนด์มารค์ด้วยการใช้
งานศิลปะด้านทัศนศิลปเ์ปน็เครือ่ง
มือหน่ึงในการฟื้ นฟูย่าน คืองาน 
Street Art ในพ้ืนท่ี มีส่วนส�าคัญ
ในการประชาสัมพันธ์ย่านให้เป็น
ท่ีรูจ้ัก นอกจากน้ียังมีการใช้เป็น
พ้ืนท่ีในการจัดงานเทศกาลศิลปะ
และกิจกรรมศิลปะระดับนานาชาติ 
เช่น South Festival Thailand 
งาน International Watercolor 
Plein Air Trip งานหลาดแสงดาว 
(Starlight Creative Walk 2019) 
มีการจดัพ้ืนท่ีท�ากิจกรรมศิลปะและ
งานคราฟท์ส�าหรบัเด็ก ศิลปิน พ้ืนท่ี
จดัแสดงงานศิลปะในย่านเมืองเก่า
จะมีท�าให้งานศิลปะเป็นส่วนหน่ึง
ของชุมชนอยู่เสมอ

อาหาร  
ในย่านเมืองเก่าสงขลาและใน
ทะเลสาบสงขลามีวตัถดิุบข้ึนชื่อท่ี
ได้รบัการยอมรบัในหมูเ่ชฟจาก ท่ัว
ประเทศคือ ปลากะพง 3 น�า เน่ืองจาก
ทะเลสาบสงขลาเปน็จุดบรรจบของ 
น�าเค็ม น�าจดื และน�ากรอ่ย จงึท�าให้
มีระบบนิเวศน์ท่ีอดุมสมบรูณ์กวา่ท่ี
อ่ืน ภายในย่านยังมีรา้นอาหาร ท้ัง
อาหารไทย อาหารจีน และอาหาร
มสุลิมแบบด้ังเดิม รา้นอาหารหรอื
คาเฟใ่หม่ๆ ในพ้ืนท่ีเองก็มีการน�า
เอาแรงบันดาลใจ ใชว้ตัถดิุบท้องถ่ิน 
ของอาหารด้ังเดิมและอาหารใน
พ้ืนท่ีมาผสมผสานแล้วน�าเสนอใน
รูปแบบใหม่

ภาครฐั
• ส่วนกลาง

- ส�านักงานจงัหวดัสงขลา 
• ภาครฐัอ่ืนๆ 

- องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสงขลา 
- เทศบาลนครสงขลา 
- เทศบาลเมืองสิงหนคร
- การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

ภาคการศึกษา
• มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิยั  

มทร.ศรวีชิยั
• มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา

ภาคประชาชน
• ภาคีคนรกัเมืองสงขลาสมาคม

ภาคเอกชน
• บรษัิท เชฟรอน ประเทศไทย จ�ากัด 
• บรษัิท ปตท.สผ. จ�ากัด 
• กลุ่มผู้ประกอบการท้องถ่ินในพ้ืนท่ีย่านเมืองเก่า

ภาควชิาชพี กลุ่มอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์
• สมาคมสถาปนิกสยามฯ ทักษิณ
• นักสรา้งสรรค์ในพ้ืนท่ี

มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของย่าน มีสถานท่ีหรอืส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ือเพิม่ศักยภาพ
ของบคุคล และ เพ่ิมโอกาสทางอาชพี

มีกลไกสนับสนุนทางการเงนิ มีพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสรา้งสรรค์รองรบักิจกรรม

มีการท�างานรว่มกันของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน มีพ้ืนท่ีท�างานและท่ีอยูอ่าศัยในราคาท่ีสามารถจา่ยได้

มีการรวมกลุ่มของคนท�างานสรา้งสรรค์มีการเดินทางและส่ิงอ�านวยความสะดวกสาธารณะ

มีสินทรพัย์ทางวฒันธรรมท่ีมีคณุภาพ อนุรกัษ์สินทรพัย์ 
ทางวฒันธรรม/ประวติัศาสตร ์และให้สิทธปิระโยชน์
กับโครงการอนุรกัษ์

มีการส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาธรุกิจในพ้ืนท่ี

มีองค์กรหรอืสถาบันทางวฒันธรรมในพ้ืนท่ี
51 2 3 4

51 2 3 4

51 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3 4 51 2

3 4 51 2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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พัฒนารูปแบบส่ือในการน�าเสนอความเคล่ือนไหวต่างๆ ในการขับเคล่ือนย่านเมือง
เก่าสงขลา น�าเสนอโครงการในรูปแบบท่ีเข้าถึงงา่ย เช่น คลิปวิดีโอส้ัน บทความ  
อินโฟกราฟกิ ในช่องทาง Social Media โดยปรบัภาพลักษณ์ของส่ือให้เหมาะกับ
กลุ่มคนรุน่ใหม่

จัดท�าแผนงานประจ�าปีและปฏิทินกิจกรรมของย่าน โดยใช้ปฏิทินกิจกรรมเป็น 
เครือ่งมือในการประชาสัมพันธกิ์จกรรมท่ีจะเกิดข้ึนภายในย่านในแต่ละปี และเป็น
เครือ่งมือในการหาชอ่งทางสนับสนุน

ย่านมีศักยภาพในการขับเคล่ือนด้วยผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายในย่านเอง ย่านเมืองเก่า 
สงขลาได้ผ่านการพัฒนาเชงิอนุรกัษ์และใชเ้ครือ่งมือสรา้งสรรค์มาจนถึงจุดท่ีสินทรพัย์
ภายในย่านถกูสรา้งการรบัรูแ้ละตระหนักถึงคณุค่า รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เองก็ให้ความสนใจ ให้ความส�าคัญและสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีย่าน

การเข้าไปพัฒนาพ้ืนท่ีโดยหน่วยงานอ่ืนควรเป็นไปในฐานะพันธมิตร หน่วยงานท่ี
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่ควรศึกษาเป้าหมายและวสัิยทัศน์ของการพัฒนาย่าน 
เมืองเก่าสงขลา ยึดเป้าหมายและวสัิยทัศน์ของย่านท่ีมีอยู่แล้วเป็นท่ีต้ัง และสรา้ง
ความชดัเจนในบทบาทท่ีตรงกับความสามารถและศักยภาพของตนเอง

กายภาพย่านเมืองเก่ามีขนาดเล็ก มีข้อจ�ากัดในการรองรบันักท่องเท่ียวจ�านวนมาก 
แม้ย่านจะมีความเหมาะสมในการท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรม สามารถเน้นการให้คณุค่า
กับพ้ืนท่ีและใช้เวลาในการศึกษาวฒันธรรม วถีิชีวติ ประวติัศาสตร ์เป็นประเด็นท่ี
สามารถน�างานสรา้งสรรค์เข้ามารว่มต่อยอดในการเพ่ิมคณุค่าให้กับย่านได้

1

2

3

4

5

SWOT Analysis

• เป็นเมืองเก่าท่ีติดทะเลและมีภมิูทัศน์ท่ีสวยงาม
เป็นเอกลักษณ์

• กายภาพของย่านมีความกระชบั เอ้ือต่อการ
เดินเท้า

• วถีิชวีติของคนท่ียังคงเดิมเปน็ Living Her-
itage คนในย่านหวงแหนและภมิูใจในย่าน

• ย่านมีระบบนิเวศน์สรา้งสรรค์ท่ีครบถ้วน และ
มีสภาพแวดล้อมท่ีสรา้งแรงบันดาลใจ

• มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยกลุ่มคน
สรา้งสรรค์ภายในย่านอย่างต่อเน่ือง

• มีภาคีท่ีท�าการขับเคล่ือนและพัฒนาย่าน
มาอย่างต่อเน่ือง และมีเปา้หมาย
ชดัเจน

• ไม่มีระบบขนส่งมวลชน 
ภายในย่านและเชือ่มต่อ 
จากในย่านไปนอกย่าน

• ย่านมีกลุม่ย่อยหลายกลุม่ 
อาจจะมีปญัหาเรือ่งการบรหิาร
ความสัมพันธ์และเข้าถึงให้ครบ 
ทกุกลุ่ม

• ธรุกิจหรอืทักษะด้ังเดิมในพ้ืนท่ีก�าลังจะสญูหาย
เพราะไม่มีคนสืบทอด

• ค่าเชา่ท่ีเริม่แพงหรอืข้ึนราคาค่าเชา่ ผูเ้ชา่เก่า 
ต้องย้ายออก

• ธรุกิจเกิดใหม่ในย่านขาดความหลากหลาย

• พ้ืนท่ีวา่งบรเิวณท่าเรอื 
เล็กภายในย่านและสถานท่ี  

ราชการท่ีเริม่ย้ายออกไปอยู่ 
นอกเมือง

• พ้ืนท่ีย่านและคนในย่านมีความ
พรอ้มในการรองรบันักท่องเท่ียว

• การเปิดท�าการของ TCDC สงขลา และ ASA 
Cloud

• เป้าหมายของเมืองในการเป็น UNESCO 
World Heritage ท�าให้ย่านได้รบัการพัฒนา
และส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของคนในย่าน 
ได้งา่ย

• เครอืข่ายกลุม่คนสรา้งสรรค์ในย่านมีประสบ- 
การณ์ท�างานรว่มกัน และ มี connection  
ระดับนานาชาติ เพ่ิมโอกาสในการต่อยอด

ข้อแนะน�าและศักยภาพในอนาคตของย่านและเมือง
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การเปน็เมืองหลวงของอาณาจกัรลังกาสกุะและท่ีต้ังอยูร่มิฝั่ งทะเลตะวนัออก 
ของภาคใต้ติดกับทะเลจนีใต้ ท�าให้ปตัตานีเปน็จงัหวดัท่ีเต็มไปด้วยเรือ่งราว
ทางประวติัศาสตร ์เข้มแข็งด้วยความเหนียวแน่นของคนในพ้ืนท่ี อดีตเมือง
ท่าท่ีส�าคัญและผ่านช่วงเวลาของการเป็นศูนย์กลางการปกครอง การค้า  
และวฒันธรรมแห่งภมิูภาค ส�าหรบัปัตตานีจึงเป็นอ่ืนใดไปไม่ได้นอกจาก 
ย่านอา-รมย์-ดี พ้ืนท่ีย่านเมืองเก่ารมิแม่น�าปัตตานีท่ีครอบคลมุถนนเส้น
หลัก จ�านวน 3 เส้น ได้แก่ ถนนอาเนาะรู ถนนปัตตานีภิรมย์ และถนนฤาดี 
ย่านท่ีอยู่รว่มกันแบบพหุวฒันธรรม ไทย จนี อิสลาม ท่ีมีความหลากหลาย
ท้ังด้านภาษา วถีิชีวติความเป็นอยู่ ประเพณี วฒันธรรม ความเชื่อต่างๆ  
มีวิถีชีวิตแบบเก่าผสมผสานกับแบบปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางของความ 
หลากหลายท่ีอยู่รว่มกันอย่างลงตัว

ปตัตานี 
ย่านอา-รมย์-ดี
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ลานกือดาจีนอ

In_t_af Cafe'
& Gallery

โกดังกลางซอย

Melayu
Living

ม.อ.ปัตตานีภิรมย์

ONYX Café & Studio

TK Park Pattani

2. ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
3. ศาลหลักเมือง
4. วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวง

1. มัสยิดปากีสถาน

5. ALL GOOD Co�ee & Bakery
6. BlueBird Brasserie Pattani
7. จันทร์เพ็ญภัตตาคาร
8. ร้านต้นแตงกวา

9. พิพิธภัณฑ์ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
10. พิพิธภัณฑ์ขุนพิทักษ์รายา
11. บ้านไวท์เฮ้าส์
12. สถานีดับเพลิง
13. สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี
14. สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี

15. YOUHUI (ที่ทำการชุมชนหัวตลาด)
16. ร้านโกดังโกปี
17. ร้านขนมไข่หงส์
18. ข้าวยำป้าฉุ้น 2480
19. ร้านเลี่ยนเฮียง
20. โกจิว
21. ก๋วยเตี๋ยวหมูนุ่ม
22. ร้านหนังสืออัลกุรอ่าน
23. เบอร์เกอร์จอร์แดน
24. ร้านหนังสือสุไลมาน
25. ตลาดเทศวิวัฒน์ 1
26. ร้านเครื่่องเทศ ม.มานีกัม อันซันส์

100 ม.

วดั

มัสยิด

รา้นค้า / ธรุกิจใหม่

สถานท่ีราชการ / พิพิธภัณฑ์

รา้นค้า / ธรุกิจด้ังเดิม

27. ธรรมศาลา
28. ร้านโรงเตี๊ยม
29. บ้านเลขที่ 1
30. สะพานปั่นเฉ้ง
31. ตึกดำ
32. สะพานศักดิ์เสนีย์
33. สะพานเตชานุชิต

อาคารเก่า / สถานท่ีสําคัญ

เส้นทางหลัก

ขอบเขตย่านสรา้งสรรค์

สถานท่ีสรา้งสรรค์
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บทบาทของย่านกับงานสรา้งสรรค์เกณฑ์และกรอบวดั

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

ย่านอา-รมย์-ดีน้ีมีเรือ่งราวมายาวนาน ย้อนกลับไปถึงจุดเริม่ต้นการเป็นย่านคนจีนเริม่แรกของปัตตานีต้ังแต่
สมัยรชักาลท่ี 3 เน่ืองจากเป็นเมืองท่าท่ีมีท่ีต้ังติดรมิแม่น�าปัตตานี ท�าให้ความเป็นเมืองท่าน้ันส�าคัญอยู่ท่ี
บรเิวณถนนอาเนาะรู คือท่ีต้ังถ่ินฐานของคนจีนฮกเก้ียนต้ังแต่สมัยรชักาลท่ี 3 ในอดีตเป็นย่านเศรษฐกิจเดิม
หรอืท่ีรูจ้กักันวา่ “กือดาจนีอ” ท่ีให้ความหมายวา่ “ชุมชนหัวตลาด” หมนุเวยีนไปด้วยความเจรญิม่ังค่ังในฐานะ
ย่านการค้าแห่งแรกของเมือง ก่อนจะขยายตัวและเผยแพรค่วามรุง่เรอืงและธรุกิจขับเคล่ือนเมืองไปยังถนน
ปัตตานีภิรมย์ และฤาดีเป็นล�าดับ

การออกแบบ 
ในปจัจุบันบทบาทของย่านตอบโจทย์ความสรา้งสรรค์
ในส่วนของการออกแบบ (Design) จากจุดเปล่ียนท่ี
เหตุการณ์ไม่สงบในปี พ.ศ. 2547 ท่ีท�าให้จ�านวนนัก
ท่องเท่ียวลดน้อยลง ถนนอาเนาะรูและปตัตานีภิรมย์
มีความเงยีบเหงา สูก่ารกลับมาฟื้ นฟูพ้ืนท่ีโดยกลุม่คน
สรา้งสรรค์ท่ีได้รว่มกันสรา้งกิจกรรมผลักดันให้ย่าน
กลายเปน็จุดหมายปลายทางของพ้ืนท่ี การพัฒนาย่าน
เป็นไปได้ด้วยการขับเคล่ือนโดยกลุ่มคนสรา้งสรรค์ 
ปัตตานีมีกลุ่ม Melayu Living น�าอาคารเก่ามาจัด
กิจกรรมต่างๆ อย่างเชน่ Pattani Decode เทศกาล
ออกแบบ กิจกรรม TEDxPattaniPhiromRoad หรอื
ถนนคนเดิน ณ ไชน่าทาวน์ ตลอดจนการเกิดข้ึนของ
กิจกรรมใหม่ๆ เชน่ Skate Board, Paddle Board ใน
แม่น�าปตัตานี รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีในย่าน ท่ีค�านึง
ถึงการอยู่รว่มกันของคนรุน่เก่าและคนรุน่ใหม่ต่อไป

อาหาร
จังหวดัปัตตานีเป็นจังหวดัท่ีมีเอกลักษณ์ของอาหาร
พ้ืนถ่ินอิสลามท่ีมีการผสมผสานหลากหลายวฒันธรรม  
สืบเน่ืองมาจากการเปน็ราชธานีและเปน็เมืองท่าในอดีต 
ไม่วา่จะเปน็ขนมจนีตามวฒันธรรมจนีโบราณ ก๋วยเต๋ียว 
ข้าวย�าท่ีขายมานานกวา่ 3 รุน่ ขนมจุ๊ยก๊วย ขนมอังกู๊ 
(ขนมเต่า) ขนมข้ีมอด มีรา้นอาหารพ้ืนถ่ินเก่าแก่ เชน่ 
รา้นข้าวย�าปา้ฉุ้น เปิดมาต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2480 ย่านแห่ง
น้ียังคงเปน็ท�าเลทองส�าหรบัผูป้ระกอบการรา้นอาหาร 
โดยเฉพาะคนรุน่ใหม่ท่ีต้องการน�าเสนอความแตกต่าง 
ให้กับคนในพ้ืนท่ี เช่น ร้าน BlueBird Brasserie  
Pattani รา้นอาหารฝรัง่ ซึ่งมีเชฟท่ีมีประสบการณ์จาก
ต่างประเทศ

ภาครฐั
• หน่วยงานรฐั 

- ส�านักงานจงัหวดัปัตตานี 
- องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัปัตตานี

• เทศบาลท้องถ่ิน
- เทศบาลเมืองปัตตานี 
- ส�านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั

ปัตตานี 
- ส�านักงานวฒันธรรมจงัหวดัปัตตานี

ภาคการศึกษา
• มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี 
• สถาบันวฒันธรรมศึกษากัลยาณิวฒันา

ภาคประชาชน
• ชุมชนหัวตลาด
• ชุมชนตลาดเทศววิฒัน์

ภาคเอกชน
• หอการค้าและกลุ่มนักธรุกิจรุน่ใหม่ (YEC)
• สภาอตุสาหกรรมท่องเท่ียวจงัหวดัปัตตานี
• สมาคมธรุกิจอาหารจงัหวดัปัตตานี

ภาควชิาชพี กลุ่มอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์
• สมาคมสถาปนิกสยามฯ
• กลุ่มคนสรา้งสรรค์

- กลุ่ม Malayu Living
- กลุ่ม Saiburi Looker
- ผู้ประกอบการสรา้งสรรค์ภายในย่าน 

• หน่วยงานท่ีเก่ียวกับความคิดสรา้งสรรค์

มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของย่าน มีสถานท่ีหรอืส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ือเพิม่ศักยภาพ
ของบคุคล และ เพ่ิมโอกาสทางอาชพี

มีกลไกสนับสนุนทางการเงนิ มีพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีสรา้งสรรค์รองรบักิจกรรม

มีการท�างานรว่มกันของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน มีพ้ืนท่ีท�างานและท่ีอยูอ่าศัยในราคาท่ีสามารถจา่ยได้

มีการรวมกลุ่มของคนท�างานสรา้งสรรค์มีการเดินทางและส่ิงอ�านวยความสะดวกสาธารณะ

มีสินทรพัย์ทางวฒันธรรมท่ีมีคณุภาพ อนุรกัษ์สินทรพัย์ 
ทางวฒันธรรม/ประวติัศาสตร ์และให้สิทธปิระโยชน์
กับโครงการอนุรกัษ์

มีการส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาธรุกิจในพ้ืนท่ี

มีองค์กรหรอืสถาบันทางวฒันธรรมในพ้ืนท่ี
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ท่ามกลางความต้องการและการสนับสนุนจากคนในย่าน เริ่มจากการอนุรักษ์ 
ฟื้ นฟูและท�าให้อาคารเก่ากลับมามีชีวติ สามารถท�าได้โดยส่งเสรมิให้ย่านเป็นจุด 
หมดุหมาย (Destination) ของคนในพ้ืนท่ีและคนนอกพ้ืนท่ี ก่อสรา้งและปรบัปรุง
ทางเท้าและทางเดินรมิน�า รวมท้ังพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือส่งเสรมิประสบการณ์
การเดินและการใชช้วีติภายในย่าน เพ่ือพัฒนาประสบการณ์การเดินภายในย่านโดย
เฉพาะบรเิวณถนนปัตตานีภิรมย์

การรวบรวมและบันทึกเรือ่งราวประวัติศาสตรข์องย่าน รวมท้ังส่ือสารเรือ่งราว 
เหล่าน้ันในวงกว้าง สามารถท�าได้ในหลายรูปแบบ ท้ังส่ือส่ิงพิมพ์อย่างนิตยสาร 
นิทรรศการ งานบรรยาย แผนท่ีย่าน เพ่ือส่ือสารให้คนภายนอกเปล่ียนทัศนคติต่อ
พ้ืนท่ี สามารถท�าได้พรอ้มกับการอนุรกัษ์อาคารเก่า การสืบทอดทักษะและธุรกิจ
เก่าแก่ท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ�าย่าน หรอืปรบัให้เป็นพ้ืนท่ีส�าหรบักิจกรรมสรา้งสรรค์

1

2

SWOT Analysis

• อาคารสถาปตัยกรรมเก่าหลากหลายยุคสมัย
สะท้อนววิฒันาการของย่าน

• การผสมผสานกันระหวา่งธรุกิจด้ังเดิมท่ีมีการ 
ส่งต่อจากรุน่สูรุ่น่ ซึ่งเปน็เอกลักษณ์ของย่าน

• การอยู่รว่มกันของคนต่างวฒันธรรม (ไทย 
จนี อิสลาม) และต่างชว่งอายุ 

• ต�าแหน่งของย่านอยูใ่จกลางเมืองติดรมิแม่น�า
ปตัตานี สามารถเชื่อมต่อไปยังปากอ่าว และ
ออกทะเลอ่าวไทยได้

• มีการกระจุกตัวของคนสรา้งสรรค์และเป็น
พ้ืนท่ีจดักิจกรรมสรา้งสรรค์

• พ้ืนท่ีย่านมีขนาดกระชับ เดินได้
สะดวก

• มีแหล่งเรยีนรูด้้านศิลปะ
และวฒันธรรมหลาย
แห่ง

• ความต้องการท่ีเก่ียว 
ข้องกับการอนุรักษ์  
ฟื้ นฟูและพัฒนาย่าน 
ให้เฟื่ องฟูเหมือนก่อน
เหตกุารณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี  
3 จงัหวดัชายแดนใต้

• กฎของศาสนาอิสลามและงานสรา้งสรรค์
บางประเภท เช่น ไม่อาจฟังเพลงหรอืเต้น
ได้ วาดภาพส่ิงมีชวีติไม่ได้ เป็นต้น

• การจดจ�าเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี 3 
จังหวัดชายแดนใต้ ท�าให้นักท่องเท่ียวลด
จ�านวนลง

• การสัญจรในจังหวดั ไม่มีรถสาธารณะและ
สนามบินประจ�าจังหวัด การเดินทางมาท่ี
ย่านยาก และพ้ืนท่ีจอดรถไม่เพียงพอ

• ยังไม่มีการส�ารวจและเก็บรวบรวมประวติั- 
ศาสตรข์องพ้ืนท่ีอย่างเป็นกิจลักษณะ

• คนรุน่ใหม่ย้ายออกจากย่าน ท�าให้ภายในย่าน
มีแต่ผู้สงูอายุอาศัยอยู่
•  มีกลุม่ขับเคล่ือนซึง่ด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

แต่ยังไม่เคยก�าหนดทิศทางในการ
พัฒนารว่มกัน

• ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่างเล็งเห็นวา่ย่านยังไม่

ได้ใช้ศักยภาพของพ้ืนท่ี 
และอาคารอย่างเต็มท่ี

• คนในย่านตระหนักถึงความ
ส�าคัญ คุณค่าและความงามของ

สถาปัตยกรรมเก่า
• แนวคิดเศรษฐกิจสรา้งสรรค์มีความเหมาะสม

กับบรบิทของจงัหวดัและจรติของคนปตัตานี

ข้อแนะน�าและศักยภาพในอนาคตของย่านและเมือง



อ�านวยการผลิต
ส�านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์
(องค์การมหาชน)

เรยีบเรยีงเน้ือหา
กมลกานต์ โกศลกาญจน์

ออกแบบและจดัท�ารูปเล่ม
บรษัิท ไฟเย็นบางกอก จ�ากัด

แปลภาษา
ธรีวฒัน์ ประสิทธิศิ์ลป์สิริ

ผูเ้ชีย่วชาญส�ารวจศักยภาพการพัฒนาย่าน
เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ประเทศไทย
• ขวญั พงษ์หาญยุทธ
• สขุสันต์ิ ชื่นอารมย์
• บรษัิท คลาวด์ฟลอร ์จ�ากัด
• บรษัิท เดอะ คอนเทคซช์วล จ�ากัด
• บรษัิท ไฟร ์วนั วนั จ�ากัด

เอ้ือเฟื้ อข้อมลู

จงัหวดัเชยีงราย
• ส�านักงานจงัหวดัเชยีงราย
• องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย
• เทศบาลนครเชยีงราย
• ส�านักงานวฒันธรรมจงัหวดัเชยีงราย
• ส�านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด

เชยีงราย
• ส�านักงานศิลปวฒันธรรมรว่มสมัย
• กรมโยธาธกิารและผังเมือง จงัหวดัเชยีงราย 
• การไฟฟา้ส่วนภมิูภาค จงัหวดัเชยีงราย
• มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงราย
• มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง
• วทิยาลัยอาชวีศึกษาเชยีงราย
• โรงเรยีนสามัคคีวทิยาคม
• วทิยาลัยพาณิชยกรรม
• วทิยาลัยเทคนิคเชยีงราย
• โรงเรยีนสามัคคีวทิยาคม
• โรงเรยีนด�ารงราษฎรส์งเคราะห์
• โรงเรยีนพุทธวิงศ์วทิยา
• สภาอตุสาหกรรมท่องเท่ียวจงัหวดัเชยีงราย
• บรษัิท ทีโอที จ�ากัด มหาชน
• บรษัิท สิงห์ คอรเ์ปอเรชัน่ จ�ากัด
• สมาคมขัวศิลปะ
• กลุ่มเครอืข่ายศิลปินจงัหวดัเชยีงราย

• ชุมชนสันโค้ง
• ชุมชนรอ่งเสือเต้น
• ชุมชนป่าแดง
• ชุมชนฝั่ งหม่ิน

จงัหวดันครปฐม
• ส�านักงานจงัหวดันครปฐม
• องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครปฐม
• เทศบาลนครนครปฐม
• เทศบาลต�าบลศาลายา
• ส�านักงานพาณิชย์จงัหวดันครปฐม
• ส�านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดันครปฐม
• ส�านักงานวฒันธรรมจงัหวดันครปฐม
• ส�านักงานประชาสัมพันธจงัหวดันครปฐม
• ส�านักงานคลังจงัหวดันครปฐม
• ส�านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด

นครปฐม
• ส�านักงานศึกษาธกิารจงัหวดันครปฐม
• ส�านักทรพัย์สินพระมหากษัตรย์ิ จงัหวดั

นครปฐม
• วทิยาลัยดรุยิางคศิลป ์มหาวทิยาลัยมหิดล 
• มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม
• สภาอตุสาหกรรมจงัหวดันครปฐม
• สภาวฒันธรรมจงัหวดันครปฐม

• หอการค้าจงัหวดันครปฐม
• กลุ่มบรษัิท อินเด็กซ ์ครเีอทีฟ วลิเลจ 
 จ�ากัด (มหาชน)
• บรษัิท ฟงัใจ จ�ากัด
• สมาคมผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์นครปฐม
• ชมรมท่องเท่ียวจงัหวดันครปฐม
• ศาสตราจารย์เกียรติคณุ นายแพทย์ พูน

พิศ อมาตยกลุ
• ธนิสร ์ศรกีล่ินดี (ศิลปินแห่งชาติ สาขา

ศิลปะการแสดงดนตรไีทยสากล)

จงัหวดันครราชสีมา
• ส�านักงานจงัหวดันครราชสีมา
• องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช
• เทศบาลนครนครราชสีมา
• ส�านักงานยทุธศาสตรจ์งัหวดันครราชสีมา
• ส�านักงานวฒันธรรมจงัหวดันครราชสีมา
• ส�านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั

นครราชสีมา
• ส�านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา
• กรมหม่อนไหม
• ส�านักงานศิลปวฒันธรรมรว่มสมัย
• มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

• หอการค้าจงัหวดันครราชสีมา
• กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่
• กลุ่มทอผ้าไหมบ้านจะโปะ
• เฮือนมัดหม่ี
• เฮือนกระตกุซุกยู้

จงัหวดันครศรธีรรมราช
• ส�านักงานจงัหวดันครศรธีรรมราช
• องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช
• เทศบาลนครนครศรธีรรมราช
• หอการค้าจงัหวดันครศรธีรรมราช
• สถาบันอาศรมศิลป์
• กลุ่มขับเคล่ือนท่าวงั
• ชุมชนท่ามอญ
• กลุ่ม Creative Nakhon
• กลุ่มสถาปนิกนคร
• กลุ่มรกับ้านเกิด
• กลุ่มคนหลังวกิดาว
• นายแพทย์ บัญชา พงษ์พาณิชย์

จงัหวดัน่าน
• ส�านักงานจงัหวดัน่าน
• องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัน่าน
• เทศบาลเมืองน่าน

• ส�านักพ้ืนท่ีพิเศษ 6 สังกัดองค์การบรหิาร
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) ส�านักงาน
พาณิชย์จงัหวดัน่าน

• ส�านักอตุสาหกรรมจงัหวดัน่าน
• ส�านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดัน่าน
• ส�านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั

น่าน
• มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

จงัหวดัน่าน
• สภาวฒันธรรมจงัหวดัน่าน
• หจก.พริน้มีเดีย จ�ากัด
• บรษัิท รสิาสินีกรุป๊ จ�ากัด
• คณะท�างานกาดบ้านเก่า หัวเวยีงใต้
• คณะท�างานกาดบ้านกองน้อยประชารฐั
• กลุ่มเขียนต๋ัวเมือง
• กองทนุเพ่ือการอนุรกัษ์อาคารเก่าเมืองน่าน

จงัหวดัปตัตานี
• ส�านักงานจงัหวดัปัตตานี
• องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัปัตตานี
• เทศบาลเมืองปัตตานี
• มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต

ปัตตานี



• สถาบันวฒันธรรมศึกษากัลยาณิวฒันา
• โครงการวจิยัมหาวทิยาลัยกับการขับเคล่ือน

ศิลปะและวฒันธรรมเพ่ือการพัฒนาเชงิ
พ้ืนท่ี

• สภาอตุสาหกรรมท่องเท่ียวจงัหวดัปตัตานี
• หอการค้าจงัหวดัปัตตานี
• สมาคมธรุกิจอาหารจงัหวดัปัตตานี
• ชุมชนหัวตลาด
• ชุมชนเทศววิฒัน์
• Melayu Living
• Saiburi Looker
• บาติก เดอนารา
• Benjametha Ceramic
• Patani Artspace

จงัหวดัพะเยา
• ส�านักงานจงัหวดัพะเยา
• องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพะเยา
• เทศบาลเมืองพะเยา
• เทศบาลอ�าเภอเมืองพะเยา
• เทศบาลอ�าเภอเชยีงค�า
• ส�านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน

จงัหวดัพะเยา
• ส�านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดัพะเยา
• ส�านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั

พะเยา
• ส�านักงานวฒันธรรมจงัหวดัพะเยา
• ส�านักงานพาณิชย์จงัหวดัพะเยา
• ส�านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั

พะเยา
• ส�านักงานประชาสัมพันธจ์งัหวดัพะเยา
• ส�านักงานทรพัยากรธรรมชาติและ
 ส่ิงแวดล้อมจงัหวดัพะเยา
• ส�านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา
• มหาวทิยาลัยพะเยา
• หอการค้าจงัหวดัพะเยา
• สภาอตุสาหกรรมจงัหวดัพะเยา
• สภาอตุสาหกรรมท่องเท่ียวจงัหวดัพะเยา
• สภาวฒันธรรมจงัหวดัพะเยา
• YEC จงัหวดัพะเยา
• บรษัิท ประชารฐัรกัสามัคคีพะเยา (วสิาหกิจ

ชุมชน) จ�ากัด
• นิทานบ้านต้นไม้
• Lake Land Store / Lake Land Cafe
• Pye space
• Coffee id456
• Made by hud
• บ้านชายกวา๊น
• บ้านรมิกวา๊น

• กวา๊นอิง
• ชวาวาด
• บ้านดินค�าปู้จู้

จงัหวดัระยอง
• ส�านักงานจงัหวดัระยอง
• องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง
• เทศบาลนครระยอง
• กรมการพัฒนาชุมชนระยอง
• อตุสาหกรรมจงัหวดัระยอง
• การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จังหวดั

ระยอง
• กระทรวงวฒันธรรม จงัหวดัระยอง
• ส�านักงานทรพัยากรธรรมชาติและ
 ส่ิงแวดล้อมจงัหวดัระยอง
• ส�านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั

ระยอง
• โรงเรยีนวดัปาประดจูงัหวดัระยอง
• โรงเรยีนเทศบาลวดัลมุมหาชยัชุมพล
• โรงเรยีนเทศบาลวดัโขดขิมทาราม
• โรงเรยีนอนุบาลระยอง
• ศูนย์ความคิดสรา้งสรรค์และออกแบบ

เมืองระยอง (RCDC)
• บรษัิท ระยองพัฒนาเมือง (RYCD) จ�ากัด
• หอการค้าจงัหวดัระยอง
• ศูนย์พัฒนาข้อมูลประวัติศาสตรเ์มือง

ระยอง
• ระยองแกลเลอรี่
• คณะกรรมการถนนยมจนิดา
• ชมรมอนุรกัษ์และฟื้ นฟูเมืองเก่า
• ชมรมศาลเจา้แม่ทับทิม
• ชุมชนสะพานราษฎร์
• ชมรมท่องเท่ียวสขุภาวะเมือง’ยอง

จงัหวดัเลย
• ส�านักงานจงัหวดัเลย
• เทศบาลนครเลย
• เทศบาลอ�าเภอด่านซา้ย
• โรงพยาบาลส�าเด็จพระยุพราชด่านซา้ย
• การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
• ส�านักงานพัฒนาชุมชน 
• ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3 
• โรงเรยีนศรสีองรกัษ์วทิยา 
• ส�านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ
 ด่านซา้ย
• หอการค้าจงัหวดัเลย
• ชุมชนบ้านนาเวยีง

• พูเพียงพอ ดา อาเต้ รสีอรท์
• กลุ่มหน้ากากผีตาโขน
• Go Minimart
• คณะเจา้พ่อกวน เจา้แม่นางเทียม 
 พ่อแสน นางแต่ง
• ค�าพัน อ่อนอทัุย
• สรรค์ สามทองทาม

จงัหวดัล�าพูน
• ส�านักงานจงัหวดัล�าพูน
• องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัล�าพูน
• เทศบาลเมืองล�าพูน
• เทศบาลอ�าเภอเมืองล�าพูน
• ส�านักงานพาณิชย์จงัหวดัล�าพูน
• ส�านักงานวฒันธรรมจงัหวดัล�าพูน
• ส�านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั

ล�าพูน
• ส�านักงานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อมจงัหวดัล�าพูน
• ส�านักโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัล�าพูน
• มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
• มหาวทิยาลัยแม่โจ้
• สถาบันราชภัฏเชยีงใหม่
• มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
 วทิยาเขตหรภิญุชยั
• สภาวฒันธรรมจงัหวดัล�าพูน
• หอการค้าจงัหวดัล�าพูน
• YEC จงัหวดัล�าพูน
• บรษัิท เทมเพิล เฮ้าส์ จ�ากัด
• มิกก้ีเม้าส์เฮ้าส์
• บรษัิท อีอารอี์ ดีไซน์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์
• เพ็ญศิรไิหมไทย
• People of Lamphun
• Lamphun New Generation
• กลุม่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ต�าบล ประตปูา่
• สิงห์ อินทรชูโต
• ณรศัมิน ขัติยะวรา
• จุลพร นันทพาณิช
• สธุ ีเอ้ือศิรพิรฤทธิ์
• พลับ บุญสวน

จงัหวดัสกลนคร
• ส�านักงานจงัหวดัสกลนคร
• องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสกลนคร
• เทศบาลนครสกลนคร
• การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส�านักงาน

นครพนม
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร

• มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร
• หอการค้าจงัหวดัสกลนคร
• YEC จงัหวดัสกลนคร
• กลุ่มสกลเฮ็ด
• โรงแรมดสิุต
• ชุมชนเมืองเก่า
• ชมรมส่งเสรมิคนดี สกลนคร

จงัหวดัสโุขทัย
• ส�านักงานจงัหวดัสโุขทัย
• องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสโุขทัย
• เทศบาลต�าบลเมืองเก่าสโุขทัย
• ส�านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดัสโุขทัย
• ส�านักงานพ้ืนท่ีพิเศษอทุยานประวติัศาสตร์

สโุขทัย-ศรสัีชนาลัย-ก�าแพงเพชร (อพท.
4) สังกัดองค์การบรหิารการพัฒนาพ้ืนท่ี 
พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
(องค์การมหาชน)

• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามค�าแหง
• อทุยานประวติัศาสตรส์โุขทัย ส�านักศิลปากร

ท่ี 6 สโุขทัย กรมศิลปากร
• มหาวทิยาลัยนเรศวร
• สภาอตุสาหกรรมท่องเท่ียวจงัหวดัสโุขทัย
• บรษัิท สโุขทัยพัฒนาเมือง จ�ากัด
• กะเณชา แกลเลอรี่
• บ้านมะขวดิ
• กลุ่มท�าเครือ่งทองศรสัีชนาลัย
• ชมรมส่งเสรมิการท่องเท่ียวชุมชนเมืองเก่า
• ชมรมส่งเสรมิการท่องเท่ียวกอกใหม่ท่าชยั

จงัหวดัสพุรรณบรุี
• ส�านักงานจงัหวดัสพุรรณบุรี
• องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสพุรรณบุรี
• ส�านักงานวฒันธรรมจงัหวดัสพุรรณบุรี
• เทศบาลเมืองสพุรรณบุรี
• องค์การบรหิารส่วนต�าบล ร้วัใหญ่
• ส�านักงานพ้ืนท่ีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง 

อพท. 7 สังกัดองค์การบรหิารการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
(องค์การมหาชน)

• ส�านักศิลปากรท่ี 2
• คณะดรุยิางคศิลป ์มหาวทิยาลัยศิลปากร
• วทิยาลัยนาฏศิลปสพุรรณบุรี
• โรงเรยีนกรรณสตูศึกษาลัย
• สมาคมธรุกิจการท่องเท่ียวจงัหวดัสพุรรณบรุี
• หอการค้าจงัหวดัสพุรรณบุรี
• สภาวฒันธรรมจงัหวดั
• สภาอตุสาหกรรมท่องเท่ียวจงัหวดั
• สมาคมศิลปินดนตรสีพุรรณบุรรีว่มใจ

• สมาคมวทิยุกระจายเสียงสพุรรณบุรี
• สมาคมธรุกิจการท่องเทียวจงัหวดัสพุรรณบรุี
• หอการค้าจงัหวดัสพุรรณบุรี
• เครอืข่ายนักดนตรอี�าเภอบางปลาม้า
• เครอืข่ายนักดนตรอี�าเภอศรปีระจนัต์
• เครอืข่ายนักดนตรอี�าเภอสามชุก
• เครอืข่ายนักดนตรอี�าเภออู่ทอง
• เครอืข่ายนักดนตรอี�าเภอเมือง
• เครอืข่ายนักดนตรอี�าเภออสองพ่ีน้อง
• เครอืข่ายนักดนตรอี�าเภอหนองหญ้าไซ
• เครอืข่ายนักดนตรอี�าเภอด่านชา้ง
• เครอืข่ายนักดนตรอี�าเภอเดิมบางนางบวช
• เครอืข่ายคนแต่งเพลง

จงัหวดัสงขลา
• ส�านักงานจงัหวดัสงขลา
• องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสงขลา
• เทศบาลนครสงขลา
• มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิยั 
• มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา
• สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
• ภาคีเครอืข่ายคนรกัเมืองสงขลาสมาคม
• สถาปนิกเทศบาลนครสงขลา 
• A.E.Y.space
• Lyn’s Hostel
• Songkhla Heritage Company

จงัหวดัอบุลราชธานี
• ส�านักงานจงัหวดัอบุลราชธานี
• องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัอบุลราชธานี
• เทศบาลนครอบุลราชธานี
• เทศบาลเมืองวารนิช�าราบ
• ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

อบุลราชธานี
• ส�านักงานเกษตรจงัหวดัอบุลราชธานี
• ส�านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดัอบุลราชธานี
• ส�านักงานวฒันธรรมจงัหวดัอบุลราชธานี
• ส�านักงานประชาสัมพันธจ์งัหวดัอบุลราชธานี
• ส�านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด

อบุลราชธานี
• ส�านักงานพาณิชย์จงัหวดัอบุลราชธานี
• ศนูย์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอบุลราชธานี
• มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี
• มหาวทิยาลัยราชภัฎอบุลราชธานี
• หอการค้าจงัหวดัอบุลราชธานี
• สภาอตุสาหกรรมจงัหวดัอบุลราชธานี
• สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัด

อบุลราชธานี
• เครอืข่าย MOC Biz Club อบุลราชธานี

• YEC จงัหวดัอบุลราชธานี
• สถาปนิกอีสานศนูย์อบุลราชธานี 
 (สถาปนิก 22)
• กลุ่มวารนิ ฟวิเจอร์
• กลุ่มศิลป์สรวีราไลย
• โรงแรมเวฬา วารนิ
• บ้านค�าปุน
• รา้นระหวา่งทาง
• Grow Up Interfood 
• UBon Old Town Food Village 
 est. 2490
• Impression Sunrise
• Joint space



เก่ียวกับ CEA

ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ CEA มีบทบาทส�าคัญในการเป็น 
หน่วยงานกลางในการประสานความรว่มมือระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน 
เพ่ือน�าไปสูก่ารผลักดันให้เกิดนโยบายด้านต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์ อาทิ การพัฒนาย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ การจดัท�าฐานข้อมลูและ 
งานวจิยั ตลอดจนการรว่มจดัท�าโครงการต่างๆ ของภาครฐั CEA ยังเปน็หน่วยงาน 
ท่ีส่งเสรมิให้อตุสาหกรรมสรา้งสรรค์เกิดและเติบโตด้วยการจัดหาทรพัยากร
ความรูแ้ละโอกาสในการพัฒนานักสรา้งสรรค์ท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค 
พรอ้มกับการกระตุ้นให้เกิดการท�างานรว่มกันระหวา่งอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์
และภาคการผลิตจรงิ เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาสินค้าและบรกิารในระดับสากล

นอกจากน้ี CEA ยังส่งเสรมิให้เกิดความรูค้วามเข้าใจถึงความส�าคัญของ 
ความคิดสรา้งสรรค์ในกลุม่ประชาชนท่ัวไป เพ่ือกระตุน้ให้เกิดการสนับสนุนและ
น�าไปสู่การบรโิภคและการลงทนุด้านความคิดสรา้งสรรค์ต่อไป


