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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเมืองเก่า บริเวณเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านการศึกษา 
รวบรวมข้อมูลจากการเอกสาร งานวิจัย การส ารวจเชิงพื้นที่ การประเมินความเหมาะสมของที่ดินราช
พัสดุเพื่อการท่องเที่ยว และการสัมภาษณ์เชิงลึกประชาชนในพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลเมือง
แพร่ อยู่ในเขตเมืองเก่าแพร่ มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีความสมบูรณ์ อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวอารย
ธรรมล้านนาและภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นถือเป็นโอกาสของเทศบาลเมืองแพร่ที่จะน าไปสู่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจวัฒนธรรม โดยมรดกวัฒนธรรมเหล่านี้ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในที่ดิน
ประเภทที่ราชพัสดุ ต้องมีหน่วยงานที่ได้รับมอบอ านาจเข้ามาบริหารจัดการ เพื่อจัดหาที่ราชพัสดุที่มี
ความเหมาะสม เสนอให้กรมธนารักษ์และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และด าเนินการตามวัตถุประสงค์ และข้อก าหนดทางผังเมือง ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นที่ โดยมีแนวทางพัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่า บริเวณเทศบาลเมืองแพร่ 
ดังนี้ 1) แนวทางพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่า ได้แก่ การพัฒนาและควบคุม
ทางกายภาพ กิจกรรมและชุมชน กลไกทางการเงินและภาษี กฎหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชน 
และการบริหารจัดการ และ2) แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่า ได้แก่ การอนุรักษ์เมือง กิจกรรม
ชุมชน งบประมาณ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารจัดการชุมชน ทั้งนี้ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์และสังคม รวมถึงอนุรักษ์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และมรดกทางวัฒนธรรม ให้มี
สอดคล้องกับการเติบโตของเมือง กิจกรรม และวิถีชีวิต 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

59058315 : Major (MASTER OF URBAN AND ENVIRONMENTAL PLANNING) 
Keyword : The state property, Tourism in old town 

MR. ARTIP ONDEE : GUIDELINES FOR DEVELOPING STATE PROPERTY IN THE 
ENCOURAGEMENT OF OLD-TOWN TOURISM : A CASE STUDY OF PHRAE CITY , PHRAE 
PROVINCE THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR PH.D. SINGHANAT SANGSEHANAT 

This research is to suggest the guidelines for developing the state property 
in order to encourage tourism in old town context, by using the case study of Phrae 
city. The qualitative research was undertaken to collect data from research papers, 
spatial surveys, and in-depth interview with stake-holders to analyse development 
alternatives for state property. The research found that Phrae city has its own 
historical heritage and culture, with relation to Lanna civilization and uppernorth 
areas of Thailand. This is an opportunity for Phrae City to lead to the developing of 
Cultural Economic Tourism. Most of these cultural heritages, are located in state 
property, so the treasury department and the committees are the authorized 
organization to maintain. This organization is responsible for the operation in 
accordance with the objectives, regulations of Phrae Comprehensive Plan under the 
participation of people in the area. It should be noted that the guidelines for 
developing the state property is important in order to encourage the old town 
tourism. They are: (1) the guidelines for the state property to support the tourism, 
with relation to physical control, social activity and community development, 
financial and tax mechanisms, laws, public participation and management and (2) the 
guidelines for old-town tourism development, with relation to urban conservation, 
community activities, budget, community participation and management. These 
actions influence economic and social value added as well as deliver the identity of 
Phrae City and cultural heritage in accordance with urban growth, activities and life 
style. 
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บทที ่1  
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

เทศบาลเมืองแพร่ ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าแพร่ ตามประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์พัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์และเมืองเก่า รวมถึงตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง ที่เป็นแหล่งพาณิชยกรรม และวัฒนธรรม
ที่ส าคัญของจังหวัดแพร ่ซึ่งปรากฎให้เห็นได้จากองค์ประกอบส าคัญของเมืองแพร่ ไม่ว่าจะเป็นก าแพง
เมือง ประตูเมือง คูเมือง บ้านเก่า วัดวาอาราม และโบราณสถาน เป็นต้น ซึ่งเป็นลักษณะเมืองเก่าที่
มีอัตลักษณ์และยังคงรักษาสภาพแวดล้อมและความเป็นเมืองเก่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์  นอกจากนี้ยังมี
ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม รวมทั้งมีเทศกาล และงานประเพณี ประกอบกับแนวทางการพัฒนาในช่วงนโยบายการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) จังหวัดแพร่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนาและภาคเหนือตอนบน เป็นการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ 
ประเพณีประจ าท้องถิ่น จะส่งผลให้การท่องเที่ยวของพื้นที่ขยายตัวมากขึ้น ดึงดูดคนเข้ามาท่องเที่ยว
และเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ได้จากพื้นที่ 

ขณะเดียวกัน ในปัจจุบันนี้เมืองแพร่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในทุกชุมชน โดยความ
หนาแน่นของอาคารบ้านเรือนจะมีมากบริเวณโดยรอบศูนย์กลางเมืองเก่าที่ติดกับแม่น้ ายม และมีการ
กระจายตัวของอาคารมากขึ้นตามแนวทิศตะวันออกติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 และมีการ
ขยายตัวต่อเนื่องตามแนวถนนสายหลัก ซึ่งบริเวณเขตเมืองเก่าแพร่ ปัจจุบันยังเป็นย่านที่พักอาศัย
ร่วมกับย่านการค้า พาณิชยกรรม รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการหลักของจังหวัดแพร่ ท าให้มีการ
กระจุกตัวและมีความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ซึ่งที่ดินในเทศบาลเมืองแพร่มี
สภาพการถือครองที่ดินโดยที่ราชพัสดุ มีการดูแลจัดการสิทธิโดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มีอยู่
ทั้งสิ้น 548.71 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 35 ของพื้นที่ ซึ่งที่ราชพัสดุบริเวณเทศบาลเมืองแพร่ ที่เป็น
ศูนย์ราชการที่มีแผนนโยบายย้ายออก มีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญหลายแห่ง  

อย่างไรก็ตาม การน าที่ราชพัสดุมาใช้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่า จะต้องผ่านกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ ภายใต้กระบวนการด าเนนิงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้ง
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นในการพัฒนาให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
เมืองเก่า ซึ่งจะท าให้เทศบาลเมืองแพร่เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและสร้างโอกาสในการ
อนุรักษ์ พัฒนาสู่ความเจริญรุ่งเรือง และเข้ากับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง 
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรศึกษาหาแนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่  พร้อมทั้งด ารงรักษาเอกลักษณ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นต้นทุนทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่า เทศบาลเมืองแพร ่จังหวัดแพร ่ 
1.2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดเุพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่า  
 

1.3 ความมุ่งหมาย  
เพื่อทราบถึงแนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่า บริเวณเทศบาล

เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ที่มีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับการเติบโตของเมืองแพร่  โดย
ค านึงถึงความกลมกลืนของอาคาร กิจกรรมและวิถีชีวิตคนในพื้นที ่

 
1.4 สมมติฐานของการวิจัย 

ที่ราชพัสดุหลายแห่งยังมีการใช้ประโยชน์ที่ไม่เต็มศักยภาพ ประกอบกับมีนโยบายของภาครัฐ   
ที่จะให้มีการย้ายศูนย์ราชการ ออกไปยังแหล่งอื่น และที่ราชพัสดุที่มีอยู่เดิมในเขตกลางเมืองเป็นโอกาสที่
สูงมากต่อการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเมืองเก่าแพร ่

 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษาองค์ประกอบทางกิจกรรม และรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองเดิมขึ้นใหม่ 

(Urban Redevelopment) รวมถึงแนวทางการใช้ที่ราชพัสดุตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่ดิน (Land 
Economy) และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ประกอบกับนโยบาย แผนงานโครงการ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห ์เสนอแนวทางพัฒนาที่ราชพัสดุที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที ่

1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่  
พื้นที่ศึกษา คือ เทศบาลเมืองแพร่ ตั้งอยู่ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

โดยการก าหนดขอบเขตของพื้นที่ศึกษาพิจารณาจากขอบเขตการปกครอง  มีขนาดพื้นที่ศึกษา
ประมาณ 5.85 ตารางกิโลเมตร รวมถึงพ้ืนที่ต่อเนื่อง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี ้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลทุ่งกวาว อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองหม้อ อ าเภอเมืองแพร ่ 
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จังหวัดแพร่  
ทิศใต ้           ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาจักร และเทศบาลต าบลป่าแมต  

อ าเภอเมืองแพร ่จังหวัดแพร่  
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร ่
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1.6 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1.6.1 ที่ราชพัสดุในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง ที่ราชพัสดุในบริเวณที่ตั้งเทศบาลเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่ 
1.6.2 การท่องเที่ยวเมืองเก่า หมายถึง การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเมืองหรือบริเวณของ

เมืองที่มีเอกลักษณ์ชองวัฒนธรรมท้องถิ่น มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ส าคัญ  
 

1.7 ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

1.7.1 ทราบถึงปัญหา ข้อจ ากัด ศักยภาพของเทศบาลเมืองแพร่  
1.7.2 ทราบถึงความต้องการและความคิดเห็นของการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ ผ่านการแสดง

ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ 
1.7.3 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ราชพัสดุอื่นๆ 

ที่ลักษณะใกล้เคียงกันให้มีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ และกิจกรรมที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม  
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บทที ่2  
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาแนวทางพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่า บริเวณเทศบาลเมือง

แพร่ จังหวัดแพร ่ผู้วิจัยได้ค้นคว้าทฤษฎ ีแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ ทฤษฎีและแนวคิดใน
การพัฒนาเมือง การท่องเที่ยว มาตรการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รวมถึงกฎหมาย และนโยบาย 
กรณีศึกษา ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาที่
ราชพัสด ุมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

 

2.1 ที่ราชพัสดุ  

2.1.1 ประวัติความเป็นมา 

ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช ที่ดินในราชอาณาจักรไทยทั้งหมดเป็นสิทธิเด็ดขาดของพระเจ้า
แผ่นดิน พระองค์อาจจะยกให้แก่ผู้ใดก็ได้ เช่น ให้ข้าราชการเป็นบ าเหน็จความดีความชอบ ให้ราษฎร
เข้าท ากิน แต่ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียกคืน (เวนคืน) เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแต่อย่างใด 
ต่อมาได้ยินยอมให้ราษฎรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงได้มีการแบ่งแยกประเภทที่ดินของรัฐขึ้นว่า ประเภท
ใดเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินและประเภทใดเป็นที่ซึ่งราษฎรมีสิทธิในที่ดินได ้ความจ าเป็นในการจัดการ
ที่ดินของรัฐ และในส่วนที่ใช้ในกิจการของรัฐบาลก็ได้มีพระราชบัญญัติกรมราชพัสดุ  ร.ศ. 109 
(ประมาณ พ.ศ. 2433) และพระราชบัญญัติกรมราชพัสดุ ร.ศ. 109 ไม่ได้บัญญัติโดยชัดแจ้งว่า ที่ตึก
ที่ดินหลวงประเภทใดบ้างที่อยู่ในอ านาจการจัดการของกรมราชพัสดุ  ส่วนราชการต่างๆ จึงยังคง    
ถือครองที่ดินและอาคาร รวมทั้งด าเนินการจัดหาประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวอยู่ต่อไปโดยมิได้ส่งมอบให้
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จนถึง ร.ศ. 140 ตรงกับ พ.ศ. 2464 จึงได้มีหนังสือที่ 205/23400 ลง
วันที่ 14 มีนาคม พุทธศักราช 2464 จัดการกับเจ้ากระทรวงต่างๆ ให้รวบรวมบรรดาที่ดินของหลวง
มาขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไว้ทางกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เมื่อกระทรวงและกรมต่างๆ ต้องการที่
หลวงเพื่อประโยชน์ราชการแผนกใดอย่างไรก็ยืมไปเพื่อประโยชน์ราชการนั้นได้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
พุทธศักราช 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชโองการ เห็นชอบให้
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติจัดการกับกระทรวงต่างๆ เพื่อรวบรวมบรรดาที่ดินของหลวงในกระทรวง
ต่างๆ มาขึ้นทะเบียนไว้ทางกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ แม้ว่าจะได้มีพระบรมราชโองการดังกล่าว
แล้วก็ตาม ในทางปฏิบัติก็ยังคงมีปัญหาอยู ่เพราะความหมายของค าว่า “ที่ดินราชพัสดุ” หรือ “ที่ราช
พัสดุ” เรื่อยมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2465 - 2485 ประกอบกับหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ในปี พ.ศ. 2475 มีการออกกฎหมายต่างๆ มาบังคับใช้อีกมาก เป็นต้นว่า พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ
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บริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการหวงห้ามที่ดิน พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการออก
โฉนดที่ดิน ท าให้เกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติจึงก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ     
ที่ราชพัสด ุดังนั้น ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 54 ฉบับพิเศษ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2518     
เป็นต้นมา เนื่องในปัจจุบันนี้ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการปกครองดูแลรักษาที่ราชพัสดุ จึงให้มีกฎหมายว่า
ด้วยการจัดระเบียบที่ราชพัสดุขึ้นโดยเฉพาะ โดยให้กระทรวงการคลังมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการนี้
เพื่อการประหยัดและขจัดปัญหางานซ้ าซ้อนกัน มีอ านาจหน้าที่ในการปกครอง ดูแลและบ ารุงรักษา 
รวมทั้งจัดหาประโยชน์และท านิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ส านักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ 
กรมธนารักษ์, 2561) 

 

2.1.2 ความหมายและวัตถุประสงค์ของที่ราชพัสด ุ 
ความหมาย 

1) ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ .ศ.2518 มาตรา 4 นิยาม “ที่ราชพัสด”ุ หมายความ
ว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ส านัก
พัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด ุกรมธนารักษ์, 2561) ดังต่อไปนี ้

(1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่าและที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของแผ่นดิน
โดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

(2) อสังหาริมทรัพย์ส าหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน 
เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติ
บุคคลและขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสด ุ

2) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1307 ทรัพย์สินของแผ่นดินนั้น จะมีทั้ง
ประเภทที่เป็นทรัพย์สินธรรมดาและประเภทที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังนั้น ที่ราชพัสดุจึง
แยกออกได้เป็น 2 ประเภท (ส านักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์, 2561) คือ 

(1) อสั งหาริมทรัพย์ที่ เป็นทรัพย์สิ นของแผ่นดินธรรมดา  ซึ่ ง ไม่ ได้ ใ ช้ เพื่ อ
สาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน เช่น 

 ที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยการยึดมาจากการค้างช าระภาษีหรือตกมาเป็นของ
แผ่นดิน ตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักร พ   .ศ .2515 แล้วไม่ได้ใช้เป็น
ส านักราชการบ้านเมืองแต่น าไปจัดหาประโยชน์ 
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 ที่ราชพัสดุที่รัฐได้เข้าถือครองเช่นบุคคลทั่วไป เช่น ที่ราชพัสดุที่ใช้เป็นบ้านพัก 
ข้าราชการ ซึ่งไม่ได้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน ์เป็นที่ต้ังส านักราชการบ้านเมืองจึงไม่เป็นสาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดินตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 

(2) อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือ
สงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน เช่น ส านักราชการบ้านเมือง ป้อม โรงทหาร ก าแพงเมือง-คูเมือง ที่ดินที่
มีกฎหมายหรือประกาศตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนหวงห้ามไว้ใช้ในราชการของกระทรวง ทบวง 
กรม ต่างๆ หรือที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นของทบวงการเมือง (กระทรวง ทบวง กรม) โดยอาศัยอ านาจ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

วัตถุประสงค ์

ที่ราชพัสดุมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ แต่ถ้าที่ราชพัสดุแปลงใดไม่ได้ใช้ประโยชน์
ในทางราชการ หรือไม่ได้สงวนไว้ เพื่อประโยชน์ในราชการกรมธนารักษ์จะน ามาจัดหาประโยชน์ โดย
การจัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดท าสัญญาต่างตอบแทนอื่น นอกเหนือจากการจัดให้เช่าก็ได้ ส าหรับ
การจัดหาประโยชน์ในลักษณะใดขึ้นอยู่กับสภาพท าเลของที่ราชพัสดุ  โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ (กรมธนารักษ์, 2561)  

 

2.1.3 การได้มาซึ่งทีร่าชพสัด ุ

การได้มาซึ่งที่ราชพัสดุ (ส านักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์, 2561) มี
ดังนี้ 

1) โดยการหวงห้าม หรือด าเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ 
2) ตกเป็นของรัฐบาลเนื่องจากค้างช าระภาษีอากร  
3) รัฐบาลจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ ส่วนราชการต่างๆที่จัดซื้อมาต้องด าเนินการจดทะเบียนใน

หนังสือแสดงสิทธิที่ดินเป็นชื่อกระทรวงการคลังตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสด ุพ.ศ. 2518  
4) รัฐบาลจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ ส่วนราชการต่างๆที่จัดซื้อมาต้องด าเนินการจดทะเบียนใน

หนังสือแสดงสิทธิที่ดินเป็นชื่อกระทรวงการคลังตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสด ุพ.ศ. 2518  
5) โบราณสถาน ก าแพงเมือง คูเมือง ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 
6) โดยค าพิพากษาของศาล  
7) โดยการแลกเปลี่ยน เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุเพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินของบุคคล

อื่น เช่น วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล ราษฎร เป็นต้น  
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8) โดยการรับบริจาคหรือมีผู้ยกให้ เมื่อมีการบริจาคหรือยกที่ดินให้แก่ทางราชการ เช่น ให้
ที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่สร้างโรงพยาบาล สถานีต ารวจ ซึ่งเป็นการยกที่ดินให้แก่ส่วนราชการที่เป็น
กระทรวง ทบวง กรม ก็จะมีผลให้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่เป็นที่
ราชพัสด ุซึ่งจะต้องให้กระทรวงการคลังเข้าถือกรรมสิทธิ์ 

9) โดยผลของสัญญา เช่น ในการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุจะมีการจัดให้เช่าประเภท 
โดยยกกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกสร้างให้แก่กระทรวงการคลัง 

10) โดยการเวนคืน เป็นการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์  

11) โดยการริบทรัพย์สิน เป็นการได้มาโดยบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ริบทรัพย์สินนั้นมา
เป็นของแผ่นดิน เช่น ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
เป็นต้น 

12) ที่ดินเหลือเศษจากการเวนคืนซึ่งรัฐบาลต้องจ่ายเงินชดเชย 
13) โดยค าสั่งนายกรัฐมนตรีตามธรรมนูญการปกครอง 
14) โดยเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินรกร้างว่างเปล่า โดยเหตุอ่ืน ๆ 
 

2.1.4 ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ทีร่าชพสัด ุ

ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ (ส านักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์, 
2561) มีดังน้ี 

1) กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
2518 มาตรา 5 การปกครองดูแลบ ารุงรักษา 

2) กรมธนารักษ์เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการที่ราชพัสดุ ตามกฎกระทรวง และ
ระเบียบซึ่ง ออกตามความในพระราชบัญญัติ ที่ราชพัสด ุพ.ศ. 2518 

3) คณะกรรมการที่ราชพัสดุ เป็นผู้ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปกครอง
ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสด ุ

 

2.1.5 การขอใช้ที่ราชพัสด ุ

โดยมีแนวทางการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ (ส านักบริหารที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์, 2561)
ดังนี้  

1) การใช้ที่ราชพัสดุในทางราชการ 
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การใช้ที่ราชพัสดุในทางราชการ คือ ให้กระทรวง ทบวง กรม องค์การปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของรัฐ ต่าง ๆ ใช้ประโยชน์เป็นอาคารสถานที่ราชการ เช่น เป็น
ที่ตั้งศูนย์ราชการ ที่ท าการ ศาลากลางจังหวัด โรงเรียน โรงพยาบาล ที่ว่าการอ าเภอ สถานีต ารวจ 
และใช้ราชการทหาร การป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย เป็นต้น เพื่อประหยัดเงินงบประมาณ
แผ่นดินในการจัดซื้อที่ดิน ดังนั้นหน่วยงานราชการใดประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุให้แจ้งการขอใช้ ดังนี ้

 ที่ราชพัสดุในกรุงเทพมหานครให้แจ้งและท าความตกลงกับกรมธนารักษ์ 
 ที่ราชพัสดุในจังหวัดอื่นให้แจ้งการขอใช้ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อได้รับความ

ยินยอมแล้ว ให้ท าความตกลงกับกรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์จะพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานที่ขอใช้
ประโยชน์ในทางราชการในที่ราชพัสดุตามที่จ าเป็น และสมควร  

2) การใช้ที่ราชพัสดุทางด้านเศรษฐกิจ 

เป็นการพัฒนาที่ราชพัสดุในเชิงพาณิชย์ เน้นการบริหาร ทรัพยากรที่ราชพัสดุที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้คุ้มค่ากับราคาของที่ดิน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการด าเนินการดังนี ้

(1) ที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการต่าง ๆ ใช้ประโยชน์ในทางราชการ หากตั้งอยู่ในท าเล
การค้าที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นส่วนราชการให้กรมธนารักษ์น าที่ราชพัสดุดังกล่าวพัฒนาเปิดประมูลหาผู้
ลงทุนปลูกสร้างอาคาร โดยกรมธนารักษ์จะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ประมูลจะต้องจัดซื้อที่ดินยกให้แก่
ราชการและสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตามความประสงค์ของส่วนราชการ พร้อมกับเสนอให้
เงินค่า ธรรมเนียมจัดประโยชน์แก่ทางราชการอีกจ านวนหนึ่ง  โดยทางราชการจะให้สิทธิการเช่า
อาคาร ในที่ดินราชพัสดุที่เปิดประมูล เป็นการตอบแทนแก่ผู้ลงทุนผู้ประมูลได้ 

(2) ที่ราชพัสดุที่กรมธนารักษ์จัดให้เช่า เพื่ออยู่อาศัยหรือประกอบการเกษตร เมื่อสภาพ 
ท าเลเปลี่ยนแปลงไปก็จะน ามาพิจารณา โดยให้สิทธิแก่ผู้เช่าเดิม โดยวิธีการจัดให้เช่าโดยไม่ต้อง
ประมูลและด้วยวิธีการเปิดประมูล กรมธนารักษ์ยังสามารถน าที่ราชพัสดุไปจัดหาประโยชน์ โดยวิธี
จัดท าสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดให้เช่าได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง  

การจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า และการจัดหาประโยชน์โดยการท าสัญญาต่าง
ตอบแทนอย่างอื่น ได้แก ่ 

 การเช่าอาคารราชพัสดุ เช่น โรงแรม ตลาด ตึกแถว (ส าหรับการพาณิชย์)     
โรงภาพยนตร ์ห้าง สรรพสินค้า เป็นต้น 

 การจัดให้รัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการหารายได้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อเป็นที่
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เป็นการส่งเสริมกิจการของรัฐวิสาหกิจ เช่น การสื่อสารแห่งประเทศไทย
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การโทรศัพทแ์ห่งประเทศไทย องค์การ
สะพานปลา เป็นต้น 

 การจัดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อน าไปจัดหาประโยชน์
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ โดยให้แบ่งรายได้จากค่าเช่าที่ราชพัสดุในอัตรา
ร้อยละ 50 ของค่าเช่าที่ราชพัสดุ โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้ของรัฐ ให้เป็นรายได้ขององค์การ
ปกครองท้องถิ่น 

 การจ้างให้เอกชนเข้ามาบริหารอาคารศูนย์ประชุมสิริกิติ์ โดยกรมธนารักษ์ได้ให้
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นต์แอนด์ดิเวลลอป เม้นต ์จ ากัด เข้ามาบริหารศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  

 โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต ที่ดินบริเวณสถานีหมอชิต
มีเนื้อที่ 63-2-65 ไร่ ปัจจุบันได้จัดให้กรุงเทพมหานครเช่าพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นศูนย์กลางการ
คมนาคม และศูนย์กลางขนส่งมวลชนแห่งชาติที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร 

3) การใช้ที่ราชพัสดุทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และยกระดับคุณภาพชีวิต 

ส าหรับการใช้ที่ราชพัสดุทางด้านสังคมตามนโยบายของรัฐ ดังนี ้
 การขยายการศึกษาพื้นฐานที่ราชพัสดุสนับสนุนกิจการของรัฐ โดยใช้เป็นที่ตั้ง

โรงเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐ 
 ยกระดับคุณภาพอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้นที่ราชพัสดุสนับสนุนกิจการของ

รัฐโดยใช้เป็นที่ตั้งโรงพยาบาลของรัฐ 
 ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยกรมธนารักษ์ร่วมมือกับการ

เคหะแห่งชาติ จัดท าโครงการที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยโดยใช้ที่ราชพัสดุมีอยู่ทั่วประเทศ จัดให้
การเคหะแห่งชาติเช่าในอัตราต่ าสุด เพื่อให้การเคหะแห่งชาติน าไปก่อสร้างที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มี
รายได้น้อย 

(2) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยการจัดสร้างสวนสาธารณะ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มีนโยบายสร้าง

สวนสาธารณะทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพจิตของประชาชน 
ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนเมือง ได้แก่ อุทยานเบญจสิริ สวนสาธารณะเบญจกิติ สนาม
กีฬา โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะชุมชน โครงการใช้ที่ดินเพ่ือศาสนาต่างๆ เป็นต้น  

4) การพัฒนาที่ราชพัสดุเพ่ือสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน 
ตามที่รัฐบาลได้น านโยบายการสร้างเศรษฐกิจจากฐานสินทรัพย์ที่มีอยู่  (Asset Based 

Economy) มาใช้ในการบริหารประเทศนั้น กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่บริหารการใช้ที่ดิน   
ราชพัสด ุซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างหนึ่งที่สามารถน ามาใช้เป็นฐานในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
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ประเทศได้ เพื่อบริหารที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างรายได้เข้ารัฐเพิ่มขึ้น และเพิ่มมูลค่า
ทรัพย์สิน 

จากข้างต้นสรุปได้ว่า ที่ราชพัสดุมีวัตถุประสงค์ไว้ใช้เพื่อประโยชน์ในทางราชการ แต่ถ้าที่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์ในทางราชการ หรือไม่ได้สงวนไว้ใช้ในราชการ กรมธนารักษ์สามารถจัดให้เช่าหรือการอื่น
ใดก็ได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในลักษณะใดขึ้นอยู่กับที่ตั้งของที่ราชพัสดุ เพื่อประโยชน์สูงสุดทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ กรมธนารักษ์เป็นผู้มี
อ านาจในการจัดการที่ราชพัสดุ เพื่อกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น เกิดการสร้างแหล่งงาน สร้างรายได้
ให้กับประชาชนจากการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ประชุม ท่าเรือ ตลาด ศูนย์การค้า เป็นต้น 
รวมถึงสร้างการท ากิจกรรมร่วมกันของชุมชน ได้แก่ สวนสาธารณะ สนามกีฬา ห้องสมุด เป็นต้น
สนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย โรงเรียน โรงพยาบาล 
ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น  กล่าวได้ว่า การใช้ที่ราชพัสดุ สามารถใช้ในทางราชการ ทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน  

ทั้งนี้การได้มาของที่ราชพัสดุ สามารถได้มาเพื่อใช้ในราชการ การตกเป็นของรัฐบาลจากการ
ค้างช าระภาษีอากร รัฐจัดซื้อด้วยงบประมาณอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยค า
พิพากษา จากการเวนคืน โดยค าสั่งของนายกรัฐมนตรี เอกชนบริจาคให้ การเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน
รกร้างว่างเปล่า และเหตุอื่น ๆ และการขอใช้ที่ราชพัสดุ โดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐขอใช้ที่ราชพัสดใุนราชการเท่านั้น และองค์กรอื่นของรัฐขอใช้ที่ราชพัสดุ 
จะต้องพิจารณาเรื่องการด าเนินงานหรือการประกอบกิจการ ฐานะทางการเงิน รายได้ความสามารถ
ในการจัดหารายได้ของผูข้อใช้ และประโยชน์ที่จะเกิดแก่ทางราชการ 

ดังนั้น การพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า บริเวณเทศบาลเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ จะต้องพิจารณาและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ทางราชการ และสาธารณประโยชน์ส าหรับประชาชนใน
บริเวณเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัย การท ากิจกรรมร่วมกัน การลงทุน
ทางโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น เป็นต้น  

 
 

2.1.6 เป้าหมายของการบริหารจัดการที่ราชพสัด ุ

กรมธนารักษ์ได้ใช้ที่ดินตอบสนองนโยบายของรัฐโดยเร่งกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการปรับ
รื้อระบบการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ นอกจากจะใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ราชพัสดุ
บางส่วนยังน าไปใช้เพื่อจัดหาประโยชน์น ารายได้เข้ารัฐอีกทางหนึ่ง  โดยการสร้างเศรษฐกิจ           
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บนสินทรัพย์ที่มีอยู่ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สามารถน ามาใช้เป็นฐานในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยได้ โดยก าหนดเป้าหมายของการบริหารที่ราชพัสดุโดยมุ่งประโยชน์ทั้งในระดับรากหญ้า
และระดับมหภาค 4 ข้อ (ส านักบริหารที่ราชพัสด ุกรมธนารักษ์, 2561) คือ 

1) เพื่อการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น จากการที่มีที่ราชพัสดุกระจายทั่วประเทศ กรมธนา
รักษ์ใช้ที่ดินมาสนับสนุนการลงทุนสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติและโรงแรม เป็นต้น จะส่งผลให้เกิดการ
จ้างงานเพิ่มขึ้น เกิดรายได้ และส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งเป้าหมายหลักก็คือ
ประชาชนมีความเป็นอยู่ในการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น 

2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมในระดับฐานราก เพื่อให้เป็นที่ท ากิจกรรมร่วมกันของ 
สังคม เช่น สวนสาธารณะ ตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ กรมธนารักษ์มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนและ
สร้างความเข้มแข้งให้กับสังคมไทยในระดับฐานราก หรือการจัดให้ผู้มีรายได้น้อยเช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัย 
เป็นต้น  

3) เพื่อสนับสนุนการผลิตและการลงทุน โดยกรมธนารักษ์สามารถน าที่ดินมาเป็นปัจจัย
สนับสนุนการประกอบธุรกิจได้หลากหลาย เช่น การน าที่ดินมาสร้างศูนย์กระจายสินค้าจากโรงงาน 
ตลาด ศูนย์การค้า ท่าเรือ ท่ารถโดยสาร ซึ่งจะตอบสนองนโยบายรัฐบาล ได้แก่ นโยบายสนับสนุน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม นโยบายกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น 

4) เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยกรมธนารักษ์สามารถน าที่ดินมาใช้ประโยชน์ 
สนับสนุนความเจริญของโครงสร้างพ้ืนฐาน ของประเทศ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท ์เป็นต้น 

 

2.1.7 การประเมินความเหมาะสมของที่ดินราชพัสด ุ

การประเมินความเหมาะสมของที่ดินราชพัสดุ (ส านักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี กรมธนา
รักษ์, ม.ป.ป.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา โดยกรมธนารักษ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการปกครอง ดูแล 
บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ ทั้งนี้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและระบบที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพภายใต้ฐานข้อมูลที่เรียกว่า Smart Data ด้านที่ราชพัสดุ ที่จะน าไปพัฒนาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจ าแนกและประเมินความเหมาะสม พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ จากปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาที่ดิน ได้แก่ ขนาดแปลง
ที่ดิน มูลค่าที่ดิน ระยะห่างจากถนน ท าเลที่ตั้ง เป็นต้น รวมถึงข้อจ ากัดและข้อได้เปรียบของขนาด
แปลงที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ
ดังนี้  

ปัจจัย ดัชน ี เกณฑ์การวัด 
ขนาดแปลงที่ดิน เนื้อที่แปลงที่ราชพัสด ุ ค่าคะแนนจากข้อมูลขนาดที่ดิน  
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มูลค่าที่ดิน  ราคาที่ดิน ค่าคะแนนจากข้อมูลมูลค่าที่ดิน  
การเข้าถึง (ถนนสาย
หลัก สายรอง) 

ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม รัศมีจากเส้นทางคมนาคมถนนสาย
หลักและสายรอง  

 
โดยการประเมินความเหมาะสมของที่ดินราชพัสด ุมีขั้นตอน 4 ขั้นตอนดังนี ้ 
(1) การก าหนดค่าปัจจัยและปรับค่าคะแนน โดยใช้ช่วงคะแนน 1-4 คะแนน 
(2) การก าหนดค่าคะแนนของปัจจัย ตามล าดับความส าคัญ และประเมินค่าน้ าหนัก โดยใช้

วิธี Ranking เพื่อเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุดไปน้อยที่สุด  
(3) การวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดิน  
(4) การแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์  
 
ทั้งนี้ได้แบ่งระดับความเหมาะสมของที่ดินราชพัสดุของประเทศไทยไว้ดังนี้  

ระดับความ
เหมาะสม 

ค าอธบิาย การวิเคราะห ์ จ านวนแปลงที่ดิน 

A ที่ดินที่เหมาะสมมาก  พัฒนาศักยภาพ (มูลค่าสูง 
ท าเลด ีแปลงใหญ่) 

494 

B ที่ดินที่เหมาะสมปาน
กลาง 

เพิ่มศักยภาพ (ที่ว่าง ใช้
ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่) 

16,927 

C ที่ดินที่เหมาะสมน้อย มีข้อจ ากัด (ใช้ประโยชน์ไม่
เหมาะสม แปลงเล็ก ไม่มี
ทางเข้าออก) 

49,285 
D ที่ดินที่ที่ ไม่มีความ

เหมาะสม 
2,423 

 
 

2.1.8 มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรข์องที่ดินราชพัสดุ  
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added : EVA) ในเชิงเศรษฐศาสตร์ (Harrison, 

Horngren, Thomas, & Suwardy, 2011) เป็นเครื่องมือวัดประเมินความสามารถของธุรกิจในทาง
เศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ ผลก าไรทางเศรษฐศาสตร์ เป็นก าไรส่วนที่เหลือ เท่ากับผลก าไรการด าเนินงาน  
หักลบด้วยค่าใช้จ่ายเงินทุน (Capital Charge) เพื่อแสดงผลก าไรที่แท้จริง เป็นรายได้ที่เหลือที่บริษัทได้รับ
หลังจากหักค่าใช้จ่ายทุนแล้ว โดยเฉพาะก าไรจากการด าเนินงานหักด้วยเงินคืนที่จ าเป็นในการสร้างทุน 

ทั้งนี ้การเพ่ิมขึ้นของมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร ์สามารถท าได้ 3 แนวทางคือ  
1) เพิ่มก าไรหลังหักภาษีโดยไม่เพิ่มเงินลงทุน  
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2) ลดความเสี่ยงขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนที่เพ่ิมขึ้น 
3) เพิ่มเงินลงทุนกรณีที่เงินทุนสามารถสร้างก าไรได้สูงกว่าอัตราต้นทุนของเงินทุน  
การสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นการน าทรัพยากรไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าได้

สูงสุด และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ราชพัสดุได้ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
การเงิน รวมถึงเชิงสังคมจะน าไปสู่มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม (Social and Economic Value 
Added: SEVA)  

ทั้งนี้มีขั้นตอนการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มเ ชิงเศรษฐศาสตร์ของที่ราชพัสดุ เพื่อการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ (ส านักงานธนารักษพ์ื้นที่อุดรธานี กรมธนารักษ์, ม.ป.ป.) มีขั้นตอนดังนี ้

1) การคาดการณ์ที่ราชพัสด ุ 
ที่ราชพัสดุที่น ามาคาดการณ์อยู่บนสมมติฐานว่า เป็นที่ราชพัสดุที่ไม่มีอาคารและสิ่งปลูก

สร้าง ไม่น าค่าเสื่อมราคามาใช้วิเคราะห์ หากเป็นข้อมูลเชิงลึกจะน าข้อมูลด้านกายภาพของที่ราชพัสดุ
ทั้งหมดมาใช้วิเคราะห ์feasibility Study เฉพาะเป็นรายแปลง  

2) การค านวณค่า Capital Charge ของที่ราชพัสด ุ 
ต้นทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนของที่ราชพัสดุ อยู่บนสมมติฐานว่า หากน าที่ราชพัสดุไป

ขายตามราคาประเมินที่ดิน แล้วน าเงินที่ได้จากการขายไปใช้ในการลงทุนพันธบัตรที่ปราศจากความ
เสี่ยงของธนาคารแห่งประเทศไทย จะได้รับผลตอบแทนขั้นต่ าที่ควรจะได้ เปรียบเสมือนเป็นต้นทุน
ของอสังหาริมทรัพย์ที่ควรจะได้จากการจัดให้เช่า ที่อาจก่อให้เกิดรายได้ภายใน 1 ปี  

3) การค านวณค่าเช่าที่ราชพัสด ุ 
ค่าเช่าที่อาจก่อให้เกิดรายได้ของที่ราชพัสดุ (ค่าเช่าจริงและ/หรือค่าเช่าคาดหวัง) อยู่บน

สมมติฐานที่ว่า หากน าที่ราชพัสดุไปจัดให้เช่าเต็มพื้นที่  ตามหลักเกณฑ์ค าสั่งกรมธนารักษ์ที่ 
683/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เปรียบเสมือนรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ที่ควรจะได้จากการ
จัดให้เช่า ที่อาจก่อให้เกิดรายได้ภายใน 1 ปี 

4) การค านวณมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์  
สูตรการค านวณ ดังนี ้ 

Forecasting EVA of Land Bank = ค่าเชา่ที่อาจก่อใหเ้กิดรายได้ของที่ราชพัสดุ – Capital Charge 

ในการหาค่า EVA ของที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นการหามูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ของที่ราช
พัสดุ ที่ได้จากการน ารายได้จากค่าเช่าที่ราชพัสดุ ทั้งที่เป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุที่เกิดขึ้นจริงและค่าเช่าที่
ราชพัสดุที่คาดหวัง หักจากค่าธรรมเนียม ในการถือครองสินทรัพย์ของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Capital 
Charge โดยมีสมการดังนี ้  

EVAที่ราชพัสด ุ= (ค่าเช่าที่ราชพัสดุคาดหวัง) – (ราคาประเมินที่ราชพัสด ุx เนื้อที่ราช
พัสด ุx อัตราผลตอบแทนการลงทุน G-Bond ที่ปราศจากความเสี่ยงของ BOT) 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกบัการพัฒนาเมือง 

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัการฟื้นฟูเมอืง 

 การฟื้นฟูเมืองเพื่อท าให้เมืองกลับมามีชีวิตชีวาใหม่ เกิดความสมดุลในเชิงกายภาพเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาของเมือง  โดยการปรับปรุงฟื้นฟู 
(Chapin & Kaiser, 1979) เป็นการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนการใช้สอยอาคารและย่านในเมืองเก่าที่
ซบเซาหรือเสื่อมโทรมเพื่อสนองประโยชน์ใช้สอยร่วมสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์
ที่ดินไปพร้อม ๆ กับการอนุรักษ์สินทรัพย์และมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเก่า การฟื้นสภาพเมืองมุ่ง
เสริมสร้างให้เมืองเก่าเป็นสถานที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย การท างาน การท่องเที่ยว และการพักผ่อน
หย่อนใจไปพร้อม ๆ กัน รูปแบบในการฟ้ืนสภาพเมือง มีหลายประการ ดังนี้ 

1) การบูรณะ (Urban Restoration) หมายถึง การซ่อมแซมอาคารและย่านที่ทรุดโทรม
หรือพังทลาย ให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม โดยยังคงรักษาลักษณะดั้งเดิมไว้มากที่สุด 

2) การคืนสภาพ (Urban Rehabilitation)หมายถึง การปรับเปลี่ยนการใช้สอยของอาคาร
หรือพื้นที่เดิมในเมืองเก่า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใชป้ระโยชน์ที่ดิน 

3) การสร้างความมีชีวิตชีวา (Urban Revitalization) หมายถึง การสร้างสีสัน ความตื่นตัว
กระฉับกระเฉง ความรื่นรมย์ให้กับชุมชนเมือง ไม่ว่าจะเป็นในด้านกายภาพ หรือกิจกรรมทางสังคม 
เช่น การปรับปรุงหน้าร้าน การประดับประดาถนน การจัดเทศกาล เป็นต้น 

4) การรื้อร้างสร้างใหม่ (Urban Redevelopment)หมายถึง การฟื้นฟูเมืองในพื้นที่ที่สภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมยากเกินกว่าจะแก้ไขปรับปรุง จึงจ า เป็นที่จะต้องรื้นถอน
อาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิม เพื่อก่อสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อตอบรับวัตถุประสงค์ของการฟื้นฟู
พื้นที่นั้น ๆ 

5) การปรับเปลี่ยนผู้คน (Gentrification)หมายถึง การเปลี่ยนแปลงผู้คนในย่านที่เคยอยู่
เดิมเป็นผู้คนกลุ่มใหม่ 

จะเห็นได้ว่า การฟื้นฟูเมืองบริเวณเมืองเก่า เป็นการท าให้เมืองเกิดความมีชีวิตชีวา มีการ
ปรับเปลี่ยนการใช้อาคารให้มีความคุ้มค่า โดยฟื้นฟู และพัฒนาสถานที่ที่มีคุณค่าด้านศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี พร้อมด้วยวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น เพื่อสร้างเมืองให้
เกิดความคุ้มค่า และดึงดูดการท่องเที่ยวได้อีกด้วย ทั้งนี้อาจท าได้โดยการบูรณะ การคืนสภาพ การรื้อ
สร้างใหม่ เป็นต้น  
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2.2.2 แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) 
 เมืองสร้างสรรค์ หรือ Creative City (UNCTAD, 2008) เป็นเมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ที่หลากหลายเป็นส่วนส าคัญของเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนั้นๆ และต้องประกอบไปด้วยรากฐานที่ 
มั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้น าเอาแนวคิดนี้มาบริหารจัดการเมือง โดยความคิด
สร้างสรรค์จะถูกแทรกไปในการพัฒนาเมือง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเมือง การแก้ปัญหาของเมือง
รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจ าวันของคนในเมือง ดังนั้นการพัฒนาเมืองจึงไม่ใช่การเน้นที่การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หรือการเร่งพัฒนาการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว สิ่งเหล่านั้นไม่เพียงพอต่อการดึงดูดกลุ่มคน
สร้างสรรค์ให้เข้ามาประกอบธุรกิจหรืออาศัยอยู่ในเมืองโจทย์ของผู้บริหารเมืองทุกคน คือ การสร้าง
เมืองให้พร้อมกับการเป็นเมืองที่จะสามารถดึงดูดกลุ่มนักคิดหรือคนสร้างสรรค์ให้มาอยู่อาศัยและ
ท างานในเชิงสร้างสรรค์ได้ในระยะยาว การสร้างเมืองภายไต้แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) 
ที่ผสมผสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในเมืองกับพื้นที่ โดยมีองค์ประกอบเพื่อก้าวไปสู่เมืองสร้างสรรค์
ดังนี้ 

1) การลงทุนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ปัจจัยที่จ าเป็น 4 ล าดับ เกี่ยวกับลักษณะ
ทางกายภาพของเมืองสร้างสรรค์ ได้แก่ 

(1) การเชื่อมโยงผู้คนด้วยทางสัญจร (Street Life) เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของผู้คน
เป็นไปอย่างมีสีสันและสะดวกสบาย ส่งผลถึงการขนส่งสินค้าไปมาระหว่างกันทั้งภายในเมืองและเมือง
กับภายนอก 

(2) การเป็นศูนย์รวมของสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ประกอบด้วย 
- สถานที่ส าคัญ เช่น ธนาคาร สถานพยาบาล สถานีต ารวจเป็นต้น 
- ระบบเชื่อมต่อและส่งผ่านข้อมูล เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ระบบโทรศัพท์

คู่สาย ระบบไปรษณีย์ เป็นต้น 
- สถานที่ผ่อนคลายและนันทนาการ เช่น สวนสาธารณะ แหล่งบันเทิง ร้านค้า 

ร้านอาหาร สถานที่ร่มรื่นเพ่ือพบปะสังสรรค์พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น 
- โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ศูนย์รวมความรู้เฉพาะ

ทาง ห้องแลปมาตรฐาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับความรู้และความสามารถของคนในเมืองอีกทั้งยัง
ยกระดับมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการอีกด้วย 

(3) การสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อการแสดงออก เพื่อให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่ 
อาจเป็นลานแสดงของเยาวชนอาคารแสดงสินค้า หอประชุม หรือลานจัดนิทรรศการ เป็นต้น 

(4) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง ให้เกิดลักษณะการผสมผสานของวัฒนธรรมและ
โครงสร้างที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับความเป็นเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์หรือ
เรื่องราวอันเป็นที่มาอันทรงคุณค่าของเมืองนั้น ๆ 
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2) การสร้างข้อก าหนดใหม่ๆเพื่อดึงดูดการลงทุน 
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หรือจะเป็นสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน สิทธิ

ด้านการรักษาพยาบาล หรือกระทั่งมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างเมืองสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับ
นโยบายเมืองในสวนที่จะช่วยเพิ่มเข็มขัดสีเขียว (Green Belt) อันเป็นเสมือนปอดของเมือง เพื่อให้
เมืองมีพื้นที่ธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น เป็นต้น 

3) การสนับสนุนด้านการเงิน 
เพื่อเอือ้ให้กับการประกอบธุรกิจและการสร้างที่อยู่อาศัย โดยผู้บริหารเมืองต้องร่วมมือกับ

แหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงินที่พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (Small and Medium Enterprise - SME) โดยสร้างนวัตกรรมหรือสินค้าใหม่ๆ ให้กับเมือง 

4) การจัดกิจกรรมระดับเมืองและระดับชาติที่หลากหลาย 
เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของเมือง งานเหล่านี้เป็นกลไกส าคัญที่เมือง

หลายเมืองในสหภาพยุโรปรวมถึงสหรัฐฯ ใช้เป็นกลไกส าคัญในการเผยแพร่ความโดดเด่นของเมือง  
ในครั้งแรกอาจะมีผู้เข้าร่วมไม่มาก แต่เมื่อมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้นในปีต่อ ๆ มา งานนั้น ๆ หรือ
เมืองนั้น ๆ ก็จะเป็นที่รู้จัก น ามาซึ่งรายได้ที่หมุนเวียนและช่วยดึงดูดกลุ่มคนสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้เข้า
มาในเมืองได้อีกทางหนึ่งด้วย 

สรุปได้ว่า การสร้างสรรค์เมืองด้วยการพัฒนากายภาพของเมืองเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และแก้ปัญหาของเมือง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ท าได้โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายการสัญจร สาธารณูปโภค รวมถึงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงไป ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจวัฒนธรรม (Culture 
Economy) สร้างมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน สร้างแบรนด์ของท้องถิ่น ที่พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จะเรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ถือเป็นการน าเอาสินทรัพย์ของ
พื้นที่ที่มึความส าคัญและโดดเด่นมาพัฒนาและบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ส่งผลให้กลายเป็นเมือง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน  
 

2.2.3 แนวคิด The New Urbanism  
 เป็นกระแสความเคลื่อนไหวหนึ่งในปัจจุบันในด้านการออกแบบชุมชนเมืองที่มาจากความ
ต้องการแก้ปัญหาของเมืองทางกายภาพที่เกิดการขยายตัวอย่างขาดระเบียบโดยมีความเชื่อในรูปแบบ
ในแนวความคิดชุมชนย่อย (Neighborhoods) ที่จะท าให้ชุมชนมีความน่าอยู่และสภาพแวดล้อมที่ดี
ขึ้นโดยหลักการที่ส าคัญของแนวคิด New Urbanism คือ การวางแผนและออกแบบชุมชนที่ให้
ความส าคัญกับส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว (Moule & Polyzoides, 1994) ดังนั้นการออกแบบจะต้อง
ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินและความหนาแน่นที่สัมพันธ์กับเส้นทางคมนาคมระบบทางเดินเท้า    
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ทางจักรยาน และการให้ความส าคัญกับพื้นที่สาธารณะตลอดจนการสร้างความหลากหลายในกิจกรรม
ชุมชน ซึ่งสามารถสรุปเป็นแนวทางที่ส าคัญ ได้ดังนี้ 
 1) การเดินทางถึงกันได้ (Walking ability) การให้ความส าคัญกับทางเดินเท้าโดยในแต่ละ
จุดที่มีความสัมพันธ์กันควรจะเดินถึงกันได้ภายในสิบนาทีเช่นจากบ้านไปสู่ที่ท างานหรือส่วนบริการ
ชุมชน เป็นต้น 
 2) การเชื่อมโยงต่อและระบบถนน (Connectivity and Street System) ภายในชุมชน
แต่ละส่วนจะต้องสามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งหมดเป็นโครงข่ายด้วยถนนและทางเดินเท้าไม่มีถนนปลาย
ตันหรือลวดมาขวางกั้นและจ ากัดความเร็วบนถนนที่ไม่กว้าง มีต้นไม้ริมทางตลอดเพื่อให้ร่มเงาส าหรับ
การเดินเท้าและจักรยาน 
 3)  การผสมผสานของการใช้งาน (Mixed Use) เป็นการจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายเช่น
ร้านค้าส านักงานหรือที่พักอาศัยภายในบริเวณเดียวกันเพื่อเข้าถึงได้ง่าย 
 4) ความหลากหลายของประเภทที่อยู่อาศัย (Mixed Housing) มีความหลากหลายของ
ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นทางเลือกของผู้อยู่อาศัยทั้งด้านรูปแบบและราคา 
 5) การเพิ่มความหนาแน่น (Increased Density) เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้ที่ดินโดย
จัดให้มีร้านค้าที่อยู่อาศัยและบริการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นโดยอยู่ใกล้กันและสามารถติดต่อกันโดยทาง
เท้าได้ 
 6) ศูนย์กลางของชุมชน (Neighborhood Center) ต าแหน่งที่ตั้งของอาคารที่เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนควรจะอยู่ในบริเวณที่สังเกตได้ง่ายโดยมีสถานที่ให้คนในสังคมได้พบปะสังสรรค์
ทางด้านศิลปะวัฒนธรรม ศาสนาและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 
 7) คุณภาพของงานออกแบบสถาปัตยกรรมและชุมชน (Quality Architecture & 
Urban Design) ให้ค านึงถึงความสวยงามสุนทรียภาพและความสะดวกสบายในการใช้สอยรวมทั้ง
ค านึงถึงสัดส่วนอาคารการเลือกใช้วัสดุและการสร้างความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 
 8) โครงสร้างลักษณะชุมชนเดิม (Traditional Neighborhood Concept) มีขนาด
กระชับและยังคงรูปแบบของ Neighborhood Concept คือ การมีศูนย์กลางชุมชนและขอบเขตของ
ชุมชนความยั่งยืน (Sustainability) ชุมชนควรมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นเองเพื่อดูและสภาพความเป็นอยู่
บ ารุงรักษาป้องกันความปลอดภัยในชุมชนตนเองตลอดจนเตรียมการรองรับการขยายตัวของชุมชนใน
อนาคตรวมทั้งลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาใช้พลังงานให้น้อยลงและใช้สิ่งที่
ผลิตในชุมชนมากขึ้น 

กล่าวได้ว่า การออกแบบชุมชน ท าได้โดยการปรับปรุงทางกายภาพ ท าให้ชุมชนมีความ   
น่าอยู่และสภาพแวดล้อมที่ดีโดยหลักการ New Urbanism ที่ค านึงการใช้ประโยชน์ที่ดินและความ
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หนาแน่นที่สอดคล้องกับทางเดินเท้า ทางจักรยาน และให้ความส าคัญกับพื้นที่สาธารณะ สร้างความ
หลากหลายในกิจกรรมชุมชน 

จากข้างต้นสรุปได้ว่า การพัฒนาที่ราชพัสดุเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า จะต้อง
มีการพัฒนาเมืองที่ความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยการใช้ต้นทุนทางสังคมมาเป็นแกนหลักในการพัฒนาเมืองให้เกิด
ลักษณะเฉพาะและสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชุมชน ซึ่งท าได้โดยฟื้นฟูเมือง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่มี
คุณค่าด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ให้เมืองเกิดความมีชีวิตชีวา เอื้อต่อ
การอยู่อาศัย การท่องเที่ยว และการพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้พัฒนาเมืองแพร่ให้เป็นเมือง
สร้างสรรค์ โดยการจัดการรูปแบบการบริหารจัดการเมืองใหม่ เพื่อแก้ปัญหาเมือง อีกทั้งส่งเสริมให้
เกิดพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจวัฒนธรรม (Culture Economy) สร้างมูลค่าสินค้าหรือบริการ
ในชุมชน สร้างแบรนด์ของท้องถิ่น ที่พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เกิดการ
เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน หรือเครือข่ายการผลิตของชุมชนที่สนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว ซึ่งท าให้ชุมชนมีความน่าอยู่และ
สภาพแวดล้อมที่ดีบนรากฐานชุมชน ทั้งนี้ต้องมีการจัดการโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกบัการท่องเที่ยว 

2.3.1 ความหมายของการท่องเทีย่ว  
องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ให้ความหมายของการ

ท่องเที่ยวไว้ว่า  กิจรรมการเดินทางของบุคคลจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว          
ไม่มากกว่า 1 ปีติดต่อกัน เดินทางด้วยความสมัครใจเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุระและ
วัตถุประสงค์อื่นๆ (Tourism comprises the activities of the person traveling to and 
staying in places outside their usual environment  for not more than one consecutive 
year for leisure, business and other purpose.) (องค์กรท่องเที่ยวโลก, 2558)     

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542) ให้ความหมายของการท่องเที่ยว
ไว้ว่า การท่องเที่ยวเป็นนันทนาการรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาว่าง ที่มีการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีก
ที่หนึ่ง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โดยมีแรงกระตุ้นจากความต้องการในด้านกายภาพ 
วัฒนธรรม ปฏิสัมพันธ ์และสถานะ(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542) 
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ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การเดินทางเพื่อ
ผ่อนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่  มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นการเดินทาง
เพียงชั่วคราว ผู้เดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง (ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, 2546) 

Macintosh & Charles R. Goeldner (1986) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การรวมกัน
ของปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวภาคบริการ ภาครัฐ และ
ชุมชนภายใต้กระบวนการดึงดูดและควบคุมดูแล (R. W. Mclntosh, . & Charles R. Goeldner., 1986) 

McIntosh R.W. & Gupta, S. (1980) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยว
เป็นการเดินทางเพื่อจุดม่งหมายต่างๆ ซึ่งมีเหตุจูงใจด้วยกัน 4 ประเภท คือ 1) ด้านกายภาพ เป็น
ความต้องการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 2) ด้านวัฒนธรรม เป็นความต้องการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ 
ในแหล่งใหม่ๆ เช่น ศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ประเพณี เป็นต้น 3) ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เป็นความต้องการพบปะสังสรรค์ และ4) ด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ เป็นความ
ต้องการพัฒนาตนเองให้มีฐานะหรือเกียรติภูมิสูง  นอกจากนี ้Werner Schmoll ได้ก าหนดพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวจากสิ่งกระตุ้นต่างๆ ได้แก่ สิ่งกระตุ้นในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นบริษัทน าเที่ยว 
หน่วยงานรัฐบาล ความเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลในสังคม การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบภายนอก 
เช่น ราคา เวลา ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงลักษณะพิเศษของสถานที่ให้บริการ ที่จะท าให้
เกิดแรงกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว (R. W. Mclntosh & Gupta, 1980) 

นอกจากนี้ได้นิยามความหมายของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีความส าคัญกับการท่องเที่ยวเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของการท่องเที่ยว ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวก็จะไม่มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้น ทั้งนี้
องค์การท่องเที่ยวแห่งโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ได้ให้ความหมายของ
นักท่องเที่ยวไว้ 2 ประเภท คือ 1) Traveler คือ นักท่องเที่ยว นักเดินทาง ผู้เดินทาง และ 2) Visitor 
คือ ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว มี 2 ประเภท ได้แก่ 1. Tourist นักท่องเที่ยวที่ค้างคืน เดินทางมาเยือน
และพักอาศัยในประเทศ ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไป แยกเป็นนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่เดินทางเข้า
มาและพักอาศัยครั้งหนึ่งๆไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และไม่เกิน 60 วัน และนักท่องเที่ยวภายในประเทศ 
มีระยะเวลาพักอาศัยไม่เกิน 60 วัน และ 2. Excursionists นักทัศนาจร ไม่ค้างคืนและเดินทางมา
เยือนช่ัวคราว อยู่ในประเทศน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและไม่ได้ใช้บริการสถานที่พักแรม ณ แหล่งท่องเที่ยว
นั้น ประกอบด้วยนักทัศนาจรระหว่างประเทศและนักทัศนาจรภายในประเทศ ในท านองเดียวกันนั้น 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แบ่งนักท่องเที่ยวไว้ 3 ประเภท คือ 1) นักท่องเที่ยว (Tourists) ผู้
เดินทางไปในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ที่พักอยู่ถาวรของตนเอง เป็นการเดินทางไปที่อื่นชั่วคราว มีการค้างคืน
อย่างน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 60 วัน เดินทางเพื่อท่องเที่ยว แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และ
นักท่องเที่ยวภายในประเทศ 2) นักทัศนาจร (Excursionists) ผู้เดินทางไปสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ที่พักอยู่
ถาวรของตนเอง  เป็นการเดินทางไปชั่วคราวภายใน 24 ชั่วโมง ไม่มีการค้างคืน และเดินทางไปเพื่อ
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ท่องเที่ยว มีทั้งนักทัศนาจรระหว่างประเทศและนักทัศนาจรภายในประเทศ และ3) ผู้มาเยือน 
(Visitors) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือนักทัศนาจร นอกจากนี้
ความหมายของนักท่องเที่ยวตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์  พ.ศ.2551 ได้ให้
ความหมายไว้ว่า ผู้เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา
หาความรู้ การบันเทิง หรือการอ่ืนใด  

สรุปได้ว่า การท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมการเดินทางไปยังสถานที่อ่ืนเป็นการช่ัวคราว ไม่เกิน 1 ปี
ติดต่อกัน เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ หาประสบการณ์ใหม่ๆ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พบปะสังสรรค์ และ
ศึกษาเรียนรู้ เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้ และจะต้องเดินทางด้วย
ความสมัครใจ โดยผู้เดินทางเรียกว่า นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของการท่องเที่ยว 
ประกอบด้วยนักท่องเที่ยว ที่มีการเดินทางไปยังสถานที่อ่ืนๆ พักค้างคืนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหรือ 1วัน 
และนักทัศนาจร เป็นผู้เดินทางชั่วคราว ไม่มีการพักค้างคืน ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร
แบ่งเป็นผู้เดินทางระหว่างประเทศ และภายในประเทศ   

 

2.3.2 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว   
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542) กล่าวถึง องค์ประกอบหลัก

ที่ส าคัญของการท่องเที่ยวไว้ 3 ประการ ดังนี ้ 
1) แหล่งท่องเที่ยว เป็นทรัพยากรที่ส าคัญ (Buhalis, 2000) ได้แบ่งแหล่งท่องเที่ยวเป็น 4 

ประเภท ดังนี้คือ 
(1) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Culture Attractions) เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่ง

แสดงออกถึงประเพณีต่างๆ (Traditional Attractions) 
(2) แหล่งท่องเที่ยวตามสภาพธรรมชาติ(Scenic Attractions) ซึ่งแสดงถึงความงดงาม

ในรูปแบบต่างๆของภูมิประเทศ 
(3) แหล่งท่องเที่ยวประเภทที่ให้ความบันเทิง (Entertainment Attractions)                 
(4) แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว (Specific Attractions)              
นอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2545) ได้จ าแนกแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 3 

ประเภท คือ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ โบราณคดี และแหล่งท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความบันเทิงนั้น จัดเป็นส่วนหนึ่งในสถานบริการนักท่องเที่ยว 

2) บริการการท่องเที่ยว เป็นบริการที่รองรับความสะดวกสบายและความบันเทิงแก่
นักท่องเที่ยว โดยการบริการการท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ ที่พัก อาหาร แหล่งจ าหน่ายสินค้า      
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แหล่งบันเทิง แหล่งกิจกรรมและบริการอื่นๆ ทั้งนี ้รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่จ าเป็นอ่ืน ๆ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2545) 

3) ตลาดการท่องเที่ยว เป็นการแสดงออกของอุปสงค์ (Tourism Demand) ซึ่งมีความต้อง
ในการท่องเที่ยวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อท ากิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมอื่นๆ 
รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการขายและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วย  

นอกจากนี ้(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2549) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ดังนี ้
1) สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทาง เข้ามา

ท่องเที่ยว ประกอบด้วย 6 ประการ คือ 
(1) ทิวทัศน์หรือทัศนียภาพของธรรมชาติ 
(2) ความประทับใจในบรรยากาศ เช่น ลม ฟ้า อากาศ ที่สดชื่น บริสุทธิ ์
(3) คุณค่าทางวัฒนธรรม เช่น ย่านชุมชนเก่า สถาปัตยกรรม 
(4) วิถีชีวิตของชุมชน เช่น ประเพณ ีเทศกาล  
(5) สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสนุก  
(6) กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การเดินป่า การปั่นจักรยาน การจับจ่ายใช้สอย   

2) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) เป็นสิ่งส าคัญในการท่องเที่ยว เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวต้องเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก โดยพิจารณาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 6 
ประการ คือ 

(1) ประเภทของคมนาคมขนส่ง 
(2) เส้นทางการขนส่งเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
(3) การคมนาคมขนส่งภายในแหล่งท่องเที่ยว 
(4) แบบแผนการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
(5) บริเวณที่อ านวยความสะดวกให้แก่ยานพาหนะ 
(6) ปัญหาการจราจรที่อาจเกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว 

3) สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenity) เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท าให้เกิดความสะดวกสบาย ประทับใจ และอยู่ท่องเที่ยวได้นานขึ้น 
ประกอบด้วย 4 ประการ คือ 

(1) ด้านอาคาร สิ่งก่อสร้างในแหล่งท่องเที่ยว 
(2) ด้านบริการในแหล่งท่องเที่ยว 
(3) ด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว 
(4) ด้านป้ายในแหล่งท่องเที่ยว  
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ขณะเดียวกัน Tourism Western Australia (2008) แบ่งองค์ประกอบของการท่องเที่ยวไว้ 
5 ประการ ดังนี ้(Tourism Western Australia, 2008) 

1) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ มนุษย์สร้างขึ้นและกิจกรรมที่
จัดขึ้น เชิงศิลปวัฒนธรรม และชุมชนสัมพันธ์  

2) กิจกรรม (Activities) ได้แก ่การจับจ่ายใช้สอย กิจกรรมแสงสีเสียง และกิจกรรมเดินป่า 
เป็นต้น  

3) การเข้าถึง (Accessibility) เป็นความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยว โดย
พิจารณาจากระยะทางศูนย์กลางการท่องเที่ยวมาสู่แหล่งท่องเที่ยว และลักษณะการเดินทางด้วย
วิธีการที่เอื้ออ านวยต่อการเดินทาง เช่น รถยนต ์ทางเท้า ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น  

4) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities)  ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านขายของ ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น  

5) ที่พัก (Accommodation) ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ เป็นต้น ซึ่งต้องมีความ
หลากหลายทั้งด้านราคา และการบริการ และมีความเหมาะสมต่อสถานที่  และไม่ห่างจากแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ซึ่งการจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นั้น จะต้องมีองค์ประกอบต่างๆข้างต้น เพื่อที่จะท าให้เกิด
การพัฒนาขึ้นเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความพร้อมและเป็นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ใช้บริการ เกิดความสะดวกสบาย ประทับใจ และอยู่ท่องเที่ยวได้นานขึ้น   ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ  
ชุมชมทั้งทางตรงและทางอ้อม   

 

2.3.3 ประเภท และรปูแบบของแหล่งท่องเที่ยว 

ประเภทการท่องเที่ยว  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2545) ได้แบ่งประเภทของการท่องเที่ยวไว้ 12 ประเภท ดังนี ้
1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

2) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction 
Standard) เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้เกิดขึ้นได้ตามความนิยมของคนในแต่ละยุคสมัย  เช่น 
พิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ MICE 
(Meeting & Incentives & Conventions & Exhibitions) เป็นต้น 
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3) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Attraction) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความส าคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์  โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรืออาคาร
สิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้น เช่น โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ 
ชุมชนโบราณ ก าแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ ์วัด ศาสนสถาน และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะและ
สถาปัตยกรรม 

4) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมา
เที่ยว ซึ่งมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ (Special Environmental Features) หรือ
สภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทาง 

5) แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อการพักผ่อน สนุกสนาน บันเทิง และศึกษาหาความรู้ แต่มีลักษณะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวร่วมสมัย เช่น สถานบันเทิง สวนสัตว์ สวนสนุก สวนสาธารณะ และสนามกีฬา 

6) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทาง
ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา ทั้งด้านประเพณี วิถีชีวิต
ศิลปวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า เป็นต้น  

7) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ าพุร้อนธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ
ประเภทหนึ่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่มีการบริหารจัดการได้มาตรฐานไม่ส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8) แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด (Beach Attraction) เป็นสถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการ
ท่องเที่ยว โดยมีชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน  เพื่อความ
เพลิดเพลินและนันทนาการ  

9) แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตก เป็นสถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีน้ าตกเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการ  

10) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ า เป็นสถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีถ้ า
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการ  

11) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ  
12) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทแก่ง เป็นสถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมี

แก่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน และมีวัตถุประสงค์เพื่อความ
เพลิดเพลินและนันทนาการ โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ การล่องแก่ง การพายเรือ การพัก
แรม และการเดินป่า 
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นอกจากนี้ ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์และ
การตั้งถิ่นฐาน (อ้างถึงใน แผนแม่บทการจัดการเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรีและเส้นทาง
เลียบชายทะเล, 2562) โดยสิงหนาท แสงสีหนาท ได้แก ่

1) แหล่งท่องเที่ยวในเขตเมือง แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้มีแรงดึงดูดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเมือง แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการ
จับจ่าย และความบันเทิง 

2) แหล่งท่องเที่ยวในเขตชนบท แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้มีความสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์นอกเขตเมือง ความเป็นชนบท ประเพณีพื้นถิ่น ตลอดจนภูมิประเทศทางธรรมชาติ 
เทือกเขา และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอื่น ๆ 

3) แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้มีสิ่งดึงดูดในด้านภูมิทัศน์      
ทางธรรมชาติชายทะเล การพักผ่อนหย่อนใจ แสงแดด อากาศ และคลื่นลม ซึ่งถือเป็นประเภทของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอยา่งมาก 

รูปแบบการท่องเที่ยว 
องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ก าหนดรูปแบบการ

ท่องเที่ยวไว้ 3 รูปแบบ ดังนี ้
1) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาต ิ(natural based tourism) ได้แก ่

(1) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism)  
(2) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism)  
(3) การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (geo-tourism)  
(4) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agro tourism)  
(5) การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร ์(astrological tourism) 

2) การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism) ได้แก ่   
(1) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์(historical tourism)  
(2) การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณ ี(cultural and traditional tourism)  
(3) การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism / village tourism) 

3) รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) ได้แก ่   
(1) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism)  
(2) การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism)    
(3) การท่องเที่ยวเพ่ือศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (ethnic tourism)  
(4) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sports tourism)  
(5) การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (adventure travel)  
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(6) การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย ์และฟาร์มสเตย ์(home & farm stay)  
(7) การท่องเที่ยวพ านักระยะยาว (longstay)  
(8) การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (incentive travel)  
(9) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม (Meeting & Incentives & Conventions & 

Exhibitions)  
(10) การท่องเที่ยวแบบผสมผสาน 
 

2.3.4 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทาง

ธุรกิจ ในการพัฒนาและปรับปรุงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรของแหล่งท่องเที่ยว  การมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี ประกอบด้วยแผนงาน  แผนการเงิน และแผนบุคลากร เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนา
คุณภาพของสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งแผนการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนา
บุคลากร การรักษาความปลอดภัยหรือการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว หรือมาตรการควบคุมทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อม เป็นปัจจัยส าคัญที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในระยะยาวต่อไป โดยการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญในการด้านเศรษฐกิจ ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ
และรายได้ให้กับประชาชน ด้านสังคม ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนประเพณี วัฒนธรรม และช่วยกัน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และด้านการเมือง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ 
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น (ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, 2550) 

ทั้งนี้มีกลไกการจัดการในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดังนี ้
1) ภาครัฐ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์

ป่าและพันธุพ์ืช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
2) ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์สมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวทั้งระดับนานาชาติระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น เป็นต้น 
3) ภาคประชาชน เป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน เพื่อ

บรหิารจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
ทั้งนี้องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) และหน่วยงานที่ก ากับดูแลการท่องเที่ยวในหลาย

ประเทศทั่วโลกสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะบริหารแหล่งท่องเที่ยว (Destination Management 
Organization: DMO) เพื่อบูรณาการการจัดท าแผนบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.3.5 การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว  
ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2550) ได้จัดท าคู่มือ“การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว” 

เพื่อจัดอันดับความเร่งด่วนในการพัฒนา โดยใช้หลักเกณฑ์ส าคัญ 2 เกณฑ์คือ 
1) หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจัดอันดับความส าคัญประกอบด้วย

หลักเกณฑ์ย่อย ดังนี ้
 ความมีชื่อเสียง/เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป โดยพิจารณาจากการเป็นที่รู้จักของชุมชน/

ท้องถิ่น/จังหวัด/ภูมิภาค/จังหวัด/ประเทศ 
 เอกลักษณ์/คุณค่าเฉพาะเชิงการท่องเที่ยวโดยพิจารณาจากความเป็นเอกลักษณ์ตาม

ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ความสวยงามตามธรรมชาติ คุณค่าทางโบราณคดีคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 

 สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น/จังหวัด/ประเทศ โดยพิจารณาจากการ
สร้างเสริมรายได้ให้กับ ชุมชน/อ าเภอ/จังหวัด/ประเทศ 

 สร้างเสริมความสามัคคี/ความภาคภูมิใจให้กับท้องถิ่น โดยพิจารณาจากการสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ/ความผูกพันต่อชุมชนท้องถิ่นและความเข้มแข็งในการด ารงรักษาเอกลักษณ์
เฉพาะของแต่ละประเภทแหล่งท่องเที่ยว ท าให้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

 สร้างความเจริญให้กับชุมชน ด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ โดยพิจารณาจาก
การมีสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา ฯลฯ 

 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากความเป็นธรรมชาติ/
การรักษา/การเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ 

 การอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างทางโบราณคดี/ประวัติศาสตร์โดยพิจารณาจากการดูแลรักษา 
ท านุบ ารุงการบูรณะเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ 

 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยพิจารณา
จากวัฒนธรรมของชุมชนให้ได้รับการดูแลรักษา เช่น การแต่งกาย ภาษา การเล่นการแสดงและวิถี
ชีวิตของท้องถิ่น 

 คุณค่าทางวิชาการและการเรียนรู้  โดยพิจารณาจากการเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์/สิ่งแวดล้อม/ศิลปวัฒนธรรม/วิทยาศาสตร์ 

 เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ/นันทนาการแก่ชุมชน โดยพิจารณาจากระดับการ
ให้บริการจากท้องถิ่นขึ้นไปจนถึงระดับประเทศและนานาชาติ 

2) หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือจัดอันดับความเสื่อมโทรม ดังนี ้

 ด้านกายภาพ ประกอบด้วย 4 ประการ ดังนี้ 
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- เส้นทางที่เข้าถึงจากภายนอก โดยพิจารณาจากความช ารุด/เหมาะสมทุก
ฤดูกาล 

- เส้นทางการเที่ยวชมภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากความช ารุด/
ความเพียงพอของเส้นทางที่เข้าชมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

- ป้ายสื่อความหมาย โดยพิจารณาจากความเพียงพอ/ความชัดเจนของป้าย
บอกเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว 

 ด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ได้แก ่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ า ที่จอดรถ 
ร้านอาหาร-ร้านขายของที่ระลึก ที่พัก ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปา และโทรคมนาคม 

 คุณค่าของแหล่ง/ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
- ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
- ความสุนทรีย์และความสวยงามของธรรมชาติ 
- สิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน 
- คุณค่าทางประวัติศาสตร ์
- คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- คุณค่าทางวิชาการและการเรียนรู ้

 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ– สังคม 
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาชีพของชุมชน โดยพิจารณาถึงคนส่วนใหญ่ใน

ชุมชนได้เปลี่ยนอาชีพหลักไปสู่อาชีพที่เกี่ยวพันกับการท่องเที่ยว 
- ผลกระทบต่อรายได้ชุมชน โดยพิจารณาจากความไม่แน่นอนของรายได้ของ

ชุมชน/รายได้ลดลง 
- การก่อให้เกิดปัญหาสังคม โดยพิจารณาจากปัญหาอาชญากรรม/ค่าครองชีพ/

เพศพาณิชย์ 
- ความขัดแย้งของชุมชนในสังคม โดยพิจารณาจากการแก่งแย่ง/การทะเลาะ

วิวาท 
- การท าลายจิตส านึกชุมชน โดยพิจาณาจากความเห็นแก่ตัว/การขาดความ

ร่วมมือของชุมชน 
นอกจากนี ้จารุจน์ กลิ่นดีปลี (2541) สรุปหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวไว้

ว่าจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี ้(จารุจน์ กลิ่นดีปลี, 2541) 
1) องค์ประกอบด้านพื้นที ่ได้แก ่การดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่มี 
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2) ลักษณะเฉพาะหรือมีความมีเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์โบราณวัตถุวัฒนธรรมประเพณี
ในท้องถิ่น ความส าคัญของระบบนิเวศในพื้นที่ รวมทั้งปัจจัยดึงดูดอื่นๆได้แก่ภูมิทัศน์ความยากง่ายใน
การเข้าถึงพื้นที่ฤดูกาล 

3) องค์ประกอบด้านการจัดการ ได้แก่ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก การรักษาความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว การจัดการด้านความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่การควบคุมด้าน
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity) ไม่ให้มีการท่องเที่ยวเกินขีดความสามารถ
ในการรองรับ (Over Carrying Capacity) การควบคุมกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

4) องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ ได้แก่ความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที ่โอกาสในการสร้างจิตส านึกและการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

5) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม ได้แก่รูปแบบการควบคุมดูแลแหล่งท่องเที่ยวของ
องค์กรท้องถิ่น การมีส่วนร่วมควบคุมดูแลแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนในท้องถิ่นความสนใจและ
ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 

จากข้างต้นสรุปได้ว่า การท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมการเดินทางไปยังสถานที่อื่นเป็นการ
ชั่วคราว ไม่เกิน 1 ปีติดต่อกัน เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ หาประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเดินทางด้วยความ
สมัครใจ ผู้เดินทางเรียกว่า นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของการท่องเที่ยว ทั้งนี้ในการ
ท่องเที่ยวจะประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก และตลาดท่องเที่ยว 
ซึ่งมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายขึ้นอยู่กับทรัพยากรชองพื้นที่นั้นๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และนันทนาการ เป็นต้น ภายใต้การบริหารจัดการชองภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน ที่ร่วมกันพัฒนาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  ดึงดูด
นักท่องเที่ยว และรักษาทรัพยากรในชุมชนให้คงอยู่  นอกจากนี้การที่แหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภท
ได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญนั้น จะต้องมีการประเมินศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินทางด้านพื้นที่ การจัดการ การมีส่วนร่วม และกิจกรรม ได้แก่ 
ความมีชื่อเสียง เอกลักษณ์หรือคุณค่าของพื้นที่ การสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชน สร้างความ
เจริญ เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์อันดี
ของชุมชนไว้ ส าหรับทรัพยากรท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองแพร่เป็นเมืองเก่าที่มีความหลากหลายทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม รวมทั้งมีโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงกับจังหวัดภาคเหนือตอนบน
และภาคเหนือตอนล่าง(Land Bridge) ในฐานะประตูสู่ล้านนา สามารถพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง
แห่งการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว รวมทั้งนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ประเพณีประจ าท้องถิ่นที่มีการด ารงรักษา
เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น (Local Heritage and Culture) ซึ่งสามารถน าเอกลักษณ์ของพื้นที่มา
สร้างแรงดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือนต่อไปได ้
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2.4 มาตรการอนุรกัษ์และพัฒนาเมืองเก่า  
มาตรการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในระดับสากล หรือ กฎบัตร (Charter) ซึ่งกฎบัตรไม่ใช่

กฎหมาย หรือข้อบังคับ แต่เป็นข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะน ามาใช้ในการ
ด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในแนวทางที่เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าจะน ามา
ซึ่งประโยชน์สูงสุด เหมาะสมที่สุดที่จะน ามาถือปฏิบัติในช่วงระยะเวลานั้น ๆ ในขอบเขตพื้นที่ใด ๆ ที่
ก าหนด ซึ่งกฎบัตรที่มีความเกี่ยวข้องมีทั้งหมด 6 ฉบับ ดังนี ้

1) กฎบัตรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถานและแหล่งที่ตั้ง  (The 
Venice Charter 1964) 

กฎบัตรเวนิช หรือ กฎบัตรนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูบูรณะโบราณสถาน ถือเป็น
จุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์สมัยใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแนวคิดการอนุรักษ์จากเดิมที่อนุรักษ์เพื่อประโยชน์ของ
คนใดคนหนึ่งหรือรัฐใดรัฐหนึ่ง มาเป็นอนุรักษ์โบราณสถานในฐานะเป็นมรดกของมวลมนุษยชาติ    
ซึ่งเป็นกฎบัตรที่เกิดจากการประชุมเพื่อรวบรวมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน
สถาปัตยกรรมว่าด้วยการบูรณะฟื้นฟูโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในยุคก่อนหน้า มีรากฐานมา
จากแนวคิดการอนุรักษ์ของประเทศอิตาลี  และมีการแสดงให้เห็นความแตกต่างของค าว่า 
Conservation และ Restoration อย่างชัดเจน น ามาสู่การเป็นหลักการและข้อปฏิบัติที่มีความเป็น
สากล โดยสาระของกฎบัตรเวนิชมีอยู่ 16 มาตรา โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ และการฟื้นฟู มี
รายละเอียดดังนี ้  

Conservation หรือการอนุรักษ์ เป็นค าที่ใช้ครอบคลุมการปกป้องมรดกแต่ไม่ใช่หลักการ
ปฏิบัติ โดยหลักการที่ให้ไว้ คือ การอนุรักษ์ต้องด าเนินการโดยยึดหลักมั่นคงถาวร อนุญาตให้มีการ
น ามาใช้ประโยชน์ทางสังคมได้แต่ต้องไม่เปลี่ยนแปลงผังบริเวณหรือการตกแต่ง รวมไปถึงการรักษา
สภาพโดยรอบ ซึ่งห้ามการสร้างใหม่ ห้ามรื้อถอนของเดิม และการปรับปรุงอาคารที่รบกวนต่อ
ความสัมพันธ์ของอาคารโดยรวม รวมทั้งการให้สีของอาคาร นอกจากนั้นยังห้ามการขนย้าย
ส่วนประกอบของโบราณสถาน เช่น ประติมากรรม จิตรกรรม การตกแต่ง ยกเว้นกรณีที่จ าเป็น  

Restoration การฟื้นฟูบูรณะ เป็นส่วนที่จะกล่าวถึงการปฏิบัติงานในการอนุรักษ์ที่ต้องใช้
ความช านาญ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการสงวนรักษาและเผยให้เห็นคุณค่าทางด้านความงามและด้าน
ประวัติศาสตร์ของโบราณสถานที่จะต้องมาจากวัสดุดั้งเดิมและเอกสารข้อมูลที่ (พิสูจน์ว่า) เป็นของแท ้            

2) กฎบัตรฟลอเรนซ์ ว่าด้วยการสงวนรักษาสวนประวัติศาสตร์ ค.ศ. 1981 (Historic 
Gardens - The Florence Charter 1981) 

เป็นกฎบัตรว่าด้วยการสงวนรักษาสวนประวัติศาสตร์ โดยให้กฎบัตรฉบับนี้มีชื่อตามชื่อ
เมืองที่จัดการประชุม กฎบัตรฟลอเรนซ์ฉบับนี้ยกร่างโดยคณะกรรมการและได้รับการรับรองอย่างเป็น
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ทางการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1982 โดยให้ถือว่าเป็นบทขยายของกฎบัตรเวนิชที่ครอบคลุมถึง
เรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ โดยสาระที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ ์และการฟื้นฟู มีรายละเอียดดังนี ้ 

Conservation การอนุรักษ์  เป็นส่วนที่จะกล่าวถึงการบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ และการ
บูรณะปฏิสังขรณ์สวนประวัติศาสตร์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสวน ที่ต้องค านึงถึงความเป็นเอกภาพ
โดยรวมไปพร้อม ๆ กัน เพราะการแยกการด าเนินการอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถาน 

Restoration การฟื้นฟูบูรณะ เป็นส่วนที่จะกล่าวถึงงานบูรณะปฏิสังขรณ์ที่ต้องเคารพ
ล าดับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์  ไม่เน้นหนักเฉพาะช่วงหนึ่งช่วงใดเป็นพิเศษ และเห็น
ความส าคัญกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยในทุกขั้นตอนก่อนการด าเนินงาน และได้รับการตรวจสอบและ
รับรองผลจากผู้เชี่ยวชาญเสมอ 

3) กฎบัตรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ เมืองและชุมชนเมืองประวัติศาสตร์ 
(Washington Charter 1987) 

กฎบัตรวอชิงตัน เป็นกฎบัตรเพื่อการอนุรักษ์เมืองและพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์ ผ่านการ
รับรองจากที่ประชุมสามัญของอิโคโมส ที่กรุง Washington D.C. เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 
1987) เป็นการก าหนดหลักการ วัตถุประสงค์ และวิธีการในการอนุรักษ์ชุมชนเมืองประวัติศาสตร์ใน
ภาพกว้าง โดยให้ความสนใจกับพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์ทั้งเมืองใหญ่ เมืองเล็ก และศูนย์กลางเมือง 
หรือย่านประวัติศาสตร์ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ ทั้งสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยบูรณาการการอนุรักษ์เมืองเข้ากับนโยบายการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
และการวางแผนภาคและเมืองในทุกระดับ รวมทั้งคุณลักษณะของเมืองที่จะต้องสงวนรักษาว่า
ประกอบด้วยลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร์ของเมือง หรือพื้นที่เมือง (historic character of the 
town or urban area) และองค์ประกอบทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจที่แสดงถึงลักษณะดังกล่าว 
โดยเฉพาะสิ่งต่อไปนี ้ 

- รูปแบบของเมือง (urban pattern) ซึ่งก าหนดแปลงที่ดินและถนน 
- ความสัมพันธ์ของอาคารกับพื้นที่สีเขียว และพื้นที่โล่ง รูปร่างหน้าตาอาคารทั้ง

ภายนอกและภายใน ซึ่งเห็นได้จากสัดส่วน ขนาด การก่อสร้าง วัสด ุส ีและการตกแต่ง 
- ความสัมพันธ์ของเมือง หรือพื้นที่เมืองกับที่ตั้งที่อยู่โดยรอบ ทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่

มนุษย์สร้างขึ้น 
- บทบาทหน้าที่ที่หลากหลายของเมืองหรือพื้นที่เมืองที่สั่งสมมาตามกาลเวลา 

4) กฎบัตรระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (International 
Cultural Tourism Charter 1999) 

กฎบัตรนี้มีองค์กร COMOS ซึ่งเป็นองค์การหนึ่งที่ได้รับผิดชอบทางด้านการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ และได้ตระหนักถึงแนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ก าลังได้รับความสนใจ
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จากบรรดานักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มีใจรักในการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศของตน 
ได้มีการร่วมกันท าความตกลงในเรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางรองรับการเติบโต
และผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต โดยหลักการของกฎบัตรระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีดังนี ้

(1) หลักการที่  1 การท่องเที่ยว คือ หนทางหลักแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม   
การอนุรักษ์จะต้องสร้างโอกาสให้ทั้งประชาชนในท้องถิ่น และผู้มาเยือนได้มีประสบการณ์รับรู้ และเข้าใจ
ในมรดกและวัฒนธรรมของชุมชนต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

(2) หลักการที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างมรดกทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว มีความ
เป็นไปด้วยความรวดเร็วจนอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางคุณค่าขึ้น จึงควรมีการจัดการในรูปแบบที่ยั่งยืน 
เพื่อให้สืบทอดแก่คนในรุ่นต่อไป 

(3) หลักการที่   3 การอนุรักษ์และการวางแผนการท่องเที่ยว จะต้องเป็นหลักประกันแห่ง
ประสบการณ์ที่คุ้มค่า เป็นที่พึงพอใจ และสร้างความสุขแก่ผู้มาเยือน 

(4) หลักการที่   4ชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น ควรมีส่วนร่วมในการวางแผนการอนุรักษ์
และจัดการการ ท่องเที่ยว 

(5) หลักการที่   5 กิจกรรมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ต้องสร้างผลตอบแทนแก่ชุมชน
ท้องถิ่น 

(6) หลักการที่   6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว ต้องปกป้อง และรักษาคุณค่าลักษณะเฉพาะ
ของมรดกทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม 

5) กฎบัตรเพื่อการปกป้องคุ้มครองและการจัดการมรดกทางโบราณคดี  ค.ศ. 1990 
(Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage 1990) 

เป็นกฎบัตรที่จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อการจัดการมรดกทาง
โบราณคด ี(ICAHM) และได้รับความเห็นชอบจากการประชุมสามัญของสภาการโบราณสถานระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ 9 ณ เมืองโลซานน์ ในปี ค.ศ. 1990 เป็นการปกป้องคุ้มครองมรดกทางโบราณคดี    
ไม่สามารถตั้งอยู่บนพื้นฐานการปรับใช้เทคนิคทางวิชาโบราณคดีเท่านั้น แต่ต้องมีพื้นฐานที่กว้างขึ้นใน
เรื่องความรู้และทักษะตามสายวิชาชีพและวิชาการอื่น ๆ ด้วยองค์ประกอบบางอย่างของมรดกทาง
โบราณคดีอาจเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ในกรณีนี้จึงต้องมีการปกป้อง
คุ้มครองตามมาตรฐานดังที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรเวนิชว่าด้วยการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถานในปี 
ค.ศ. 1966 ส าหรับองค์ประกอบอื่นของมรดกทางโบราณคดีซึ่งเป็นส่วนประกอบของประเพณีที่ยังคง
อยู่ของผู้คนในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของกลุ่มวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นถือว่ามีความส าคัญในการ
ปกป้องคุ้มครองและสงวนรักษามรดกทางโบราณคดีนั้นอย่างยิ่ง 
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6) กฎบัตรว่าด้วยมรดกสิ่งก่อสร้างพื้นถิ่น ค.ศ. 1999 (Charter on the Built 
Vernacular Heritage 1999) 

เป็นกฎบัตรที่รับรองโดยที่ประชุมสามัญของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ 
ครั้งที่ 12 ณ ประเทศเม็กซิโกเดือนตุลาคม 1999 ซึ่งกล่าวถึง มรดกสิ่งก่อสร้างพื้นถิ่นเป็นจุดศูนย์
รวมความชื่นชอบและความภาคภูมิใจของมนุษย์ทุกคน และได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็น
เอกล ักษณ์ที ่โ ดดเด ่นของส ังคม  เป ็นทั ้งจ ุดรวมของว ิถ ีช ีว ิตร ่วมสม ัยและย ัง เป ็นบ ันท ึก
ประวัติศาสตร์ของสังคม เป็นการแสดงออกขั ้นพื ้นฐานทางวัฒนธรรมของชุมชนและของ
ความสัมพันธ์กับอาณาบริเวณที่ตั้งอยู่  ในขณะเดียวกันเป็นการแสดงออกถึงความหลากหลายของ
วัฒนธรรมในโลกนี้ สิ ่งก่อสร้างพื้นถิ่นเป็นวิถีแห่งธรรมชาติและวัฒนธรรมในสังคมนั้น  ๆ เป็น
กระบวนการต่อเนื่องที่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นและการปรับเปลี่ยนอย่ างต่อเนื่องใน
ลักษณะที ่ตอบสนองต่อสภาพบังคับทางสังคมและสิ ่งแวดล้อม จารีตประเพณีที ่ย ังคงอยู่         
ถูกคุกคามอยู่ทั่วโลกจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการกลืนวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมให้
เป็นแบบเดียวกันหมด ปัญหาพื้นฐานที่มาจากแรงกดดันเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขโดยชุมชนต่าง 
ๆ พร้อมด้วยรัฐบาล นักวางผัง สถาปนิก นักอนุรักษ์และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา สืบเนื่องจาก
การกลืนวัฒนธรรมให้เป็นแบบเดียวกันและการเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจและสังคมของโลกไปใน
แนวทางเดียวกันทั้งหมดนั้น ส่งผลให้โครงสร้างพื้นถิ่นทั่วโลกตกอยู่ในสภาวะที่เปราะบางเป็น
อย่างยิ่ง ต้องเผชิญกับสิ่งที่ก าลังจะหมดไป ดุลยภาพและการที่จะท าให้ผสานกลมกลืนกันได้  

 

2.5 กรณีศึกษา 

กรณีศึกษาแนวทางพัฒนาที่ราชพัสดุ ส าหรับเป็นแนวทางพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่า  ซึ่งได้คัดเลือกกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องและเป็นได้ทั้งตัวแบบในการพัฒนาและใน
บริบทที่เทียบเคียงกับพื้นที ่ดังต่อไปนี ้ 

2.5.1 โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะเบญจกิต ิ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

17 ตุลาคม 2538 อนุมัติในหลักการให้ย้ายโรงงานผลิตยาสูบจากพื้นที่เดิมไปก่อสร้างยังที่แห่งใหม่  2 
แห่งคือ โรงงานผลิตยาสูบ 6 ไปก่อสร้างบนที่ดินราชพัสดุที่ต าบลดอนฉิมพลีอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทราและโรงงานยาสูบ 7 ไปก่อสร้างบนที่ดินของโรงงานยาสูบที่ ต าบลแม่โจ้ อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนดให้มีการพัฒนาพื้นที่โรงงานยาสูบเดิมบริเวณ
คลองเตยให้เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ที่
ราชพัสด ุให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ซึ่งจะจัดพ้ืนที่ให้เป็นพื้นที่โล่งสีเขียว  
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โดยแนวคิดของการออกแบบ (กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่1) ได้ออกแบบตอบสนอง
ประชาชนเพื่อประโยชน์ใช้สอยทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือส่วนแรก
บริเวณรอบบึงโรงงาน ยาสูบ เนื้อที ่130 ไร ่ออกแบบให้เป็น "สวน น้ าสมัยใหม่" ที่เรียก water Front 
Deve- lopment ส่วนที ่2 บริเวณที่ตั้งโรงงาน เนื้อที ่ประมาณ 300 ไร ่ออกแบบให้เป็นสวนป่า  

ทั้งนี้พื้นที่ออกแบบให้ใช้สอยทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน แบ่งออกเป็น ลานทางเข้า
โครงการ จัดให้เป็นลานน้ าพุขนาดใหญ่ และลานอเนกประสงค์ อยู่ด้านทิศใต้ของสวนติดกับศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สามารถรองรับการสัญจรของประชาชนได้เป็นจ านวนมาก ส่วนที่ 2 จัดเป็น
พื้นที่ของ ลาน สวนสุขภาพ พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์การออกก าลังกายที่ได้มาตรฐานในแบบต่าง ๆ ถึง 
13 ชนิด และมีทางวิ่งวนรอบ กว้าง 2 เมตร และลานเบญจกิติ ลานส าคัญของสวนสาธารณะ มีพื้นที่
กว้างขนาด 1,800 ตารางเมตร ด้านหน้าเป็นลานเช่ือมต่อกับทางเดิน- วิ่ง ออกก าลังกาย ทางจักรยาน 
กลางลานมีน้ าพุ น้ าตก และมีประติมากรรม "ปทุมชาติ" สัญลักษณ์ของสวน ทางเดิน-วิ่งอยู่ติดริมบึง  
มีความกว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร ส่วนลักษณะเป็นสะพานที่ทอดยาวบรรจบกันรอบ ๆ สวนน้ า 
ระดับทางวิ่งจะอยู่สูงกว่าระดับน้ าที่ได้รับการควบคุมให้อยู่ระดับ 1 เมตร บริเวณทางเดินวิ่ง ได้ปลูก
ต้นปาล์ม อินทนิล และพันธุ์ไม้อื่น ๆ สลับกันไป นอกจากนี้บริเวณหน้าลานเบญจกิติ ยังมีทางเดินวิ่ง 
ซึ่งปูด้วยไม้แดง ส าหรับกิจกรรมลอยกระทงโดยเฉพาะ ตลอดจนการออกแบบ ยังออกแบบให้มีทาง
ขึ้นลงของผู้พิการด้วย และลานองค์พระ เดิมเป็นที่ประดิษฐาน"พระพุทธวิสุทธิมงคล" พระพุทธรูปปาง
สมาธิ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สิ่งพิเศษเพิ่มเติมเข้ามา พื้นที่ยังจัดสรรให้มีโซนของสนามเด็ก
เล่น มีเครื่องเล่นสีสันสดใส ม้าโยก สไลเดอร์ ไต่ผา ปีนเขา เป็นต้น และเพื่อเอาใจวัยรุ่น ในส่วนนี้ยัง
จัดพื้นที่ให้เป็นลานสเกต นับเป็นลานสเกตแหง่แรกและแหง่เดียวในสวนสาธารณะของกรุงเทพฯ 

ทั้งนี้ผู้ที่เข้ามาพักผ่อนและออกก าลังกายในสวนเบญจกิติ  สามารถเข้ามาใช้บริการเช่า
จักรยานและเรือพายได้บริเวณหน้าอาคารโรงเก็บจักรยานด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ริมบึงด้านนี้ได้รับ
การดีไซน์ให้ เป็นลานกว้างเล่นระดับสลับกับลานหญ้าและแมกไม้เขียวขจี ซึ่งมีทั้งหมู่หางนกยูงและ
ทองหลาง นอกจากนี้กลางลานยังได้อนุรักษ์ต้นสนขนาดใหญ่อายุหลายสิบปีเอาไว้ พร้อมปรับแต่งภูมิ
ทัศน์ให้สวยงาม 

การบริหารจัดการและก่อสร้าง โดยกองทัพบกภาคที่ 1 ได้เริ่มต้นก่อสร้างสวนสาธารณะ 
"เบญจกิติ" ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 เสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 รวมเวลา
ก่อสร้าง 15 เดือน 
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ภาพที่ 2 สวนสาธารณะเบญจกิต ิ
ที่มา : https://travel.thaiza.com/city/363219/ 
 

2.5.2 โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงโรงภาษีรอ้ยชักสาม  
โรงภาษีร้อยชักสาม ถือเป็นอาคารเก่าแก่อยู่คู่กับย่านเจริญกรุงริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา มายาวนาน 

ตั้งอยู่บนบนที่ราชพัสดุเนื้อที่ 5 ไร่ และเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านของเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมในอดีต โดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 
บริเวณโดยรอบเป็นย่านเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดแห่งหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มชาวต่างชาติ
จ านวนมากเดินทางเข้ามาค้าขายและตั้งถิ่นฐานอันน ามาซึ่งการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายใน
พื้นที่ ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังคงรายล้อมด้วยสถานที่ส าคัญหลายแห่ง อาทิ สถานทูตฝรั่งเศส มัสยิดฮารูณ 
วัดม่วงแค ร้านค้าดั้งเดิม โรงเรียนและโบสถ์อัสสัมชัญ เป็นต้น 

โดยกรมธนารักษ์ได้เห็นถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร ์สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมที่มีมา
ยาวนาน ประกอบกับท าเลที่ตั้งใจกลางเมือง ริมแม่น้ าเจ้าพระยา จึงมีแนวความคิดที่จะอนุรักษ์โรงภาษี
ร้อยชักสาม ที่ทรุดโทรมกลับมาสู่ความสง่างามอีกครั้ง โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเสนอแนวทางพัฒนาที่เหมาะสม โดยกรมธนารักษ์ ร่วมมือกับบริษัท ยู ซิตี้ (จ ากัด) 
มหาชน พร้อมด้วยกรมศิลปากร ได้ศึกษารายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมของ อาคารศุลกสถาน (The 
Custom House) หรือโรงภาษีร้อยชักสาม เพื่อด าเนินการบูรณะให้กลับมาเจริญรุ่งเรือง พร้อมทั้ง
ยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในย่านเจริญกรุง ซึ่งจะพัฒนาเป็นโรงแรมหรูระดับ 6 
ดาว โดยใช้แนวคิดการพัฒนาเชิงอนุรักษ์โบราณสถาน (Heritage Development) นอกจากรัฐบาล
จะได้อนุรักษ์โบราณสถานเก่าแก่ของประเทศให้ด ารงอยู่  ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน
สร้างรายได ้และส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวอีกด้วย  

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม จะใช้เวลาด าเนินการรวม
ประมาณ 6 ปี ประกอบด้วยการส ารวจขุดค้นทางโบราณคดี การบูรณะซ่อมแซมอาคารเดิมจ านวน 3 
หลัง ด้วยการเสริมโครงสร้างและความแข็งแรง การตกแต่งภายนอก และการตกแต่งภายใน รวมถึง
การสร้างอาคารใหม่อีก 1 หลัง โดยคาดการณ์ว่าการด าเนินงานบูรณะซ่อมแซมอาคารและพัฒนา
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พื้นที่ทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2568 โดยใช้งบประมาณการลงทุนกว่า 4,600 ล้านบาท และ
ในขั้นต่อไปของการพัฒนาโครงการ จะครอบคลุมไปถึงการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นห้องประชุมสัมมนา 
ห้องจัดเลี้ยง พร้อมด้วยห้องอาหาร และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน (นันทนัช, 2562) 

  

ภาพที่ 3 โรงภาษีร้อยชักสาม 
ที่มา : https://readthecloud.co/custom-house/ 
 

2.5.3 โครงการอนุรกัษ์ฟื้นฟูเมืองน าร่องยา่นกะดีจีน-คลองสาน 
โครงการอนุรักษ์ฟื ้นฟูเมืองน าร่องย่านกะดีจีน -คลองสาน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

จัดท าผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า และการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน ซึ่งย่านกะดี
จ ีน -คลองสาน  เป ็นย ่านประว ัต ิศ าสตร ์ร ิม แม ่น้ า เ จ ้าพ ระยาที ่เ ก ่า แก ่แ ละส า ค ัญของ
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในฝั่งธนบุรี เป็นพื้นที่ที่มีระดับของต้นทุนทางสังคมที่สูง (high level of 
social capital) เมื่อเปรียบเทียบกับย่านเก่า ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร และเป็นหนึ่งในเขต
ย่านเก่าที่ก าลังเผชิญกับการแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนจากการ
พัฒนาและเปิดใช้ระบบขนส่งมวลชนทางราง รวมทั้งการพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์และการ
ขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการบนพื้นที่ริมน้ าน ามาซึ่งความความท้าทายในการ
อนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนา (ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558) 

โครงการกรุงเทพฯ 250 ได้คัดเลือกพื้นที่ย่านกะดีจีน-คลองสาน เพื่อเป็นพื้นที่ส าหรับการ
ด าเนินโครงการฟื้นฟูเมืองน าร่องโดยการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ย่าน ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลส าคัญ 3 ประการ 
ได้แก่ 

1) ย่านกะดีจีน-คลองสาน เป็นหนึ่งในย่านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่ยังคงหลงเหลือมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้จ านวน
มาก ตลอดจนตั้งอยู่บนท าเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีผลดี 
คือ กระบวนการวางแผนและกิจกรรมต่างๆ น้ัน สามารถรับรู้ได้ง่ายและเป็นที่สนใจของสาธารณะ 
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2) ย่านกะดีจีน-คลองสาน เป็นพื้นที่ที่มีระดับของต้นทุนทางสังคมสูง ตลอดจนมีสถาบันหลัก
ทางสังคมภายในย่าน อาทิ บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ ตลอดจนผู้น าท้องถิ่นและประชาชนที่มีความ
กระตือรือร้น มีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูย่าน
เก่าเป็นอย่างด ีเป็นศักยภาพในการผลักดันและขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองให้ส าเร็จเป็นรูปธรรม 

3) ย่านกะดีจีน-คลองสาน เป็นหนึ่งในเขตย่านเก่าที่ก าลังเผชิญกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อน คือ การพัฒนาและเปิดใช้ระบบขนส่งมวลชนทางราง การเร่งพัฒนา
ภาคอสังหาริมทรัพย์บนพื้นที่ริมน้ า ตลอดจนการเจริญเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 
จึงท าให้เห็นปัจจัยของความไม่ยั่งยืนและความเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ 

แนวคิดการพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน–คลองสาน 
ย่านกะดีจีน-คลองสานเป็นย่านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สามารถปรับตัว

เข้าสู่บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีพลวัตสูง โดยยังคงความสมดุลในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการด ารงอัต
ลักษณ์และความหลากหลายอย่างมีคุณภาพ และมีศักยภาพในการตอบสนองความท้าทายจากการ
เปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครในอนาคต น ามาสู่วิสัยทัศน์ของย่านกะดีจีน-คลองสาน 

โดยแบ่งเป็นประเด็นย่อยในพื้นที ่5 ด้าน ดังนี ้
1) ย่านชุมชนประวัติศาสตร์ริมน้ าหนาแน่นสูงคุณภาพดี  

การเป็นย่านชุมชนละแวกบ้านช้ันด ีทั้งชุมชนดั้งเดิมและชุมชนใหม่ มีคุณภาพของการอยู่
อาศัยที่ดี และมีอัตลักษณ์ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับลักษณะเชิงกายภาพของเมืองน้ า
ธนบุรีในอดีต การพัฒนาจะท าให้ย่านเปลี่ยนแปลงไปสู่ย่านที่อยู่อาศัยแบบผสมผสานที่มีความ
หนาแน่นเพ่ิมมากขึ้น น าไปสู่แนวคิดการออกแบบเชิงกายภาพ อาท ิการอนุรักษ์ฟื้นฟูอาคารที่มีคุณค่า
ให้เป็นที่อยู่อาศัยและมีการใช้ประโยชน์ใหม่แบบผสมผสาน ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ว่างสาธารณะที่
เหมาะสมต่อย่านที่อยู่อาศัยริมน้ า ฯลฯ 

2) เครือข่ายการท่องเที่ยวมรดกท้องถิ่นช้ันน า  
สร้างเสริมความเป็นพื้นที่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม 

(cultural-based tourist destination) ที่มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
พื้นที่และกับพื้นที่อื่นๆ โดยรอบ ตอบสนองทั้งภาคการท่องเที่ยวและภาคการบริการเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างสมดุล ได้แก ่การเช่ือมโยงโครงข่ายการท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรม การปรับปรุง
และพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวส าคัญในพื้นที่ 
เป็นต้น เพื่อเป็นพ้ืนที่ชั้นน าในการเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวกับชุมชน 
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3) ย่านชุมชนสร้างสรรค์ร่วมสมัย  
การพัฒนาสู่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบร่วมสมัย โดยการน าศักยภาพด้านภูมิปัญญา

และมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่มาต่อยอด เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของย่าน
ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมของชุมชนในด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบของพื้นที่พักอาศัยที่อยู่ร่วมกับพื้นที่สร้างสรรค์และผลิตผลงาน 
รวมถึงภาคบริการ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เช่น พื้นที่จัดแสดง
งาน พื้นที่พบปะทางสังคม ฯลฯ ท าให้เกิดเป็นย่านชุมชนที่มีความร่วมสมัยและมีเศรษฐกิจที่
หลากหลายจากภูมิปัญญาและมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและการ
สร้างสรรค์อื่นจากภายนอก 

4) ต้นแบบธุรกิจจากมรดกท้องถิ่น  
ส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบธุรกิจจากมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ทั้งที่จับต้องได้และจับ

ต้องไม่ได้ เพื่อให้โอกาสในการพัฒนารูปแบบใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่จากการกระจายผลประโยชน์และ
รายได้กลับคืนสู่ชุมชนดั้งเดิม ได้แก่ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อผลิตเรียนรู้ และจ าหน่ายสินค้าและ
บริการวิสาหกิจชุมชน การฟื้นฟูพื้นที่มรดกวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่สามารถต่อยอดเป็น
ต้นแบบธุรกิจ และการพัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 

5) พื้นที่สาธารณะร่วมของหลากวัฒนธรรม 
กลุ่มวัฒนธรรมในพื้นที่ น าไปสู่แนวคิดการออกแบบเชิงกายภาพ ทั้งด้านการอยู่อาศัย

การใช้พื้นที่เพื่อสร้างรายได้และบริการ เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่
สาธารณะระดับชุมชน ระดับย่าน และระดับเมือง  

การบริหารจัดการโครงการเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ย่านกะดีจีน – คลองสาน ตามผังแม่บท
เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน ประกอบด้วย โครงการพัฒนาพื้นที่ศักยภาพสูง จ านวน 
24 แห่ง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามแกนน าหลักในการด าเนินการพัฒนา ได้แก ่

1) กลุ่มโครงการที่กรุงเทพมหานคร ควรเป็นแกนน าหลักในการพัฒนา 
2) กลุ่มโครงการพัฒนาที่กรุงเทพมหานคร ควรด าเนินการร่วมกับภาคเอกชน 
3) กลุ่มโครงการที่กรุงเทพมหานคร ควรส่งเสริมให้เอกชนด าเนินการ 
โครงการแต่ละประเภทมีกระบวนการด าเนินโครงการที่แตกต่างกันตามลักษณะของการ

พัฒนาแกนน าหลักในการพัฒนา และแนวการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี ้
1) จัดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมกันก าหนด

เป้าหมายและแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที ่
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2) ชี้น าความส าคัญและให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่  รวมถึงจัดสรรงบประมาณ
และบุคคลากรสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่โดยภาคเอกชน 

3) จัดท านโยบายและมาตรการทางผังเมืองที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการพ้ืนที่โดยภาคเอกชน 
4) ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการพื้นที่อย่างราบรื่น 
5) สนับสนุนด้านความรู้ บุคคลากร และงบประมาณในการจัดตั้งองค์กรเพื่อการบริหาร

จัดการพื้นที่โครงการเพ่ืออนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสานอย่างเหมาะสม 
โดยปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของโครงการ สามารถสรุปเป็นประเด็นย่อยได้ดังนี้ 
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยจัดท าประชาพิจารณ์ เป็นการด าเนินการวางแผนด้วย

กระบวนการร่วมหารือของภาคียุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย 
2) การจัดท าโครงการพัฒนาและฟื้นฟูโดยภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคมและ

การศึกษา  
3) การจัดแผนและผังเพื่อน าไปสู่การพัฒนา (แผนการบริหารจัดการพัฒนา 4 ระยะ/ผังแม่บท) 
4) กระบวนการวางแผนฟื้นฟูเมืองด้วยวิธีการมองอนาคตเป็นทางเลือกที่ช่วยเติมเต็ม

กระบวนการวางแผนที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา ท าให้แผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับบริบทการ
พัฒนาระยะยาวที่มีความเป็นพลวัตสูงเห็นประเด็นความเสี่ยงในการพัฒนา และสามารถจัดอันดับ
ความส าคัญของการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5) การประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง สร้างโอกาสในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ อันจะน ามาซึ่งการ
ยอมรับและร่วมกับขับเคลื่อนโครงการให้ประสบผลส าเร็จในที่สุด 
 

 

ภาพที่ 4 ทัศนียภาพมุมสูงของย่านกะดีจีน-คลองสาน พ.ศ.2575 
ที่มา : ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง, 2558. 
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2.5.4 เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม 

ฮอยอัน เป็นเมืองโบราณขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าทูโบน บริเวณริมทะเลจีนใต้ทางตอนกลาง
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยฮอยอันเคยเป็นเมืองท่าใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็น
ศูนย์กลางทางการค้าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-18 มีชาวต่างชาติมาตั้งถิ่นฐานและค้าขายในเมืองนี้เป็น
จ านวนมาก ทั้งชาวจีน ญี่ปุ่น ดัตช์ และอินเดีย แต่ความเจริญรุ่งเรืองของฮอยอันเริ่มร่วงโรยลงตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ภายหลังจากท่าเรือบริเวณอ่าวดานังซึ่ง อยู่ไม่ไกลนักเจริญขึ้นมาแทนที่ ฮอยอันได้
กลายเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ริมแม่น้ าอันตื้นเขิน หลังจากนั้นเวียดนามเผชิญกับสงครามอยู่หลายปี แต่
สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของฮอยอันก็รอดพ้นจากการถูกท าลายมาได้ โดยยังหลงเหลือโบราณสถานอยู่
ถึง 194 แห่ง รัฐบาลเวียดนามเห็นคุณค่าของฮอยอัน จึงได้วางโครงการอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528 โดยจุดเริ่มตน้ในการด าเนินงานด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองฮอยอัน เกิดขึ้นจากรัฐบาล
เวียดนามได้ตั้งสมาคมฮอยอันขึ้นมาท าหน้าที่ส่งเสริมและอนุรักษ์เมือง โดยได้รับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาลญี่ปุ่นส่งที่ปรึกษามาท างานร่วมกับทีมงานชาวเวียดนาม 

การด าเนินงานด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองฮอยอัน  ในเขตเมืองเก่าครอบคลุมถนน 3 สาย โดย
เน้นการอนุรักษ์ที่ยังคงให้ประชาชนเจ้าของอาคารยังสามารถด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวันได้
ตามปกต ิมีแนวทางในการด าเนินงานที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี ้ 

1) ความช่วยเหลือด้านงบประมาณ โดยรัฐบาลออกงบประมาณครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งออกโดย
เจ้าของอาคาร ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีสถาปัตยกรรมที่เป็นไปตามเกณฑ์การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
แบบโบราณ 

2) รณรงค์ให้เจ้าของของอาคารเห็นประโยชน์จากอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าขึ้นมา จนยอมเสีย
ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง ท าให้ประโยชน์ที่เจ้าของอาคารได้รับนอกจากได้ซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนของตนเอง 
โดยออกเงินแค่ครึ่งเดียวแล้ว ยังได้ประโยชน์จากการค้าขายที่มากขึ้นตามจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่า  

3) การดึงดูดให้คนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ โดยการเปิดอาคารบางหลังที่มีลักษณะโดดเด่นที่
เป็นศาลเจ้า สมาคมต่าง ๆ หรือบ้านของตระกูลเก่าแก่บางหลังให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม โดยขายเป็น
ตั๋วค่าเข้าชมเป็นแพคเกจ ซื้อเพียงใบเดียว สามารถเลือกเข้าชมในอาคารตามจ านวนที่ก าหนดไว้ และแบ่ง
รายได้ส่วนหนึ่งให้เจ้าของอาคาร และส่วนหนึ่งได้กลายเป็นกองทุนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองในอนาคต 

ความส าเร็จด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองฮอยอัน ท าให้ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก
ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2542 และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นการ
อนุรักษ์ได้ดีที่สุดในเอเชีย ด้วยจุดแด่นส าคัญคือ 1) เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลย่ิง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบ
ต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจน
การพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลา
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หนึ่ง หรือบนพื้นที่ใด ๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม และ 2) เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรม
มนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่ง
เสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา 

ปัจจุบัน ฮอยอันเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับสากล เป็นเมืองที่หลอม
รวมรูปแบบทางกายภาพ สังคม วัฒนธรรม ได้แก่ ท่าเรือ ถนน สะพาน ศาสนสถาน อาคารบ้านเรือน 
ศิลปหัถตกรรม รวมทั้งบรรยากาศและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนแบบดั้งเดิม ที่มีความหลากหลายทางเชื้อ
ชาติและวัฒนธรรมประเพณ ีการตั้งถิ่นฐาน หรือเป็นชุมชนที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้ง
ของเวียดนามและของชนชาติอื่น โดยเฉพาะญี่ปุ่นและจีนได้อย่างกลมกลืนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน    
ถือเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 

เห็นได้ว่า โครงการนี้ประสบความส าเร็จด้านการอนุรักษ์ที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างแท้จริง 
โดยเกิดจากความเอาจริงเอาจังของสมาคมฮอยอันซึ่งรัฐบาลเวียดนามอยู่เบื้องหลัง  การใช้กฎหมาย
ควบคุม/ป้องกัน การใช ้มาตรการพัฒนา/ปรับปรุง และมาตรการส่งเสริม/ผลักดัน เพื่อสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจของประชาชนในพื้นที่ควบคู่กันไประหว่างกระบวนการอนุรักษ์เมืองโบราณ ซึ่งเห็นผลเป็นรูปธรรม
จากการเติบโตของเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และการคงอยู่ของลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และวิถี
ดั้งเดิมของพื้นที่ โดยสามารถสรุปปัจจัยสู่ความส าเร็จได้ดังนี ้

1) นโยบายของภาครัฐมีบทบาทและให้ความส าคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งการ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมอย่างจริงจัง 

2) การบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการเป็นเจ้าของ
พื้นที่ร่วมกัน และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมร่วมกัน 

3) ลักษณะทางกายภาพ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่ยังคงบรรยากาศและ
ความสัมพันธ์ของเมืองได้อย่างชัดเจน จนสามารถเรียกได้ว่าเมืองฮอยอันคือเมืองโบราณที่ยังมีชีวิต 
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ภาพที่ 5 บรรยากาศในเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม 
ที่มา :  https://www.chillpainai.com/scoop/5270/ และ
http://www.skydoor.net/photo/hoianjpg/1000 
 
ตารางที่ 1 สรุปแนวทางการพัฒนาของกรณีศึกษา 

กรณีศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 

ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านท่องเที่ยว 
ด้านการบริหาร

จัดการ 

โครงการจัดสร้าง
สวนสาธารณะ
เบญจกิติ 

ก า ร ผ ส ม ผ ส า น
ระหว่างชุมชนและ
พื้ นที่ สี เ ขี ย ว  เพื่ อ
สร้างพื้นที่สาธารณธ
ที่ ส ามารถรองรั บ
กิจกรรมที่ มี ความ
หลากลาย และสร้าง
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
เ ห ม า ะ ส า ห รั บ
พั ก ผ่ อ น หย่ อ น ใ จ
และนันทนาการ 

เกิดการใช้พื้นที่
ใ น ก า ร ส ร้ า ง
กิ จ ก ร ร ม ที่
หลากหลาย เช่น 
แหล่งจัดงานเชิง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ  

ก า ร พั ฒ น า เ ป็ น
สวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมของ
คนในชุมชน 

ก า ร เ พิ่ ม เ ติ ม สิ่ ง
อ า น ว ย ค ว า ม
สะดวกและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว
เข้าไปในสวน เพื่อ
ดึงดูดการท่องเที่ยว  

การน าที่ราชพัสดุ
มาใช้ในการพัฒนา
เชิงสิ่งแวดลัอม ท า
ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในเมือง 
และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ซึ่งด าเนินการ
โดยกองทัพบกภาค
ที่ 1  

โครงการพัฒนา 
ที่ราชพัสดุแปลง
โรงภาษีร้อยชัก
สาม 

การบูรณะอาคารที่มี
คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ให้
กลับมามีชีวิตชีวา

เกิดการสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน โดยการ 
สร้างมูลค่าเพิ่ม

การน ามรดกทาง
วัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
เพือ่พัฒนาเชิง
อนุรักษ์โบราณสถาน 

ยกระดับศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในย่าน
เจริญกรุง โดย

การน าที่ราชพัสดุ
มาใช้ในการพัฒนา
เชิงเศรษฐกิจ ที่
สร้างงาน       
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กรณีศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 

ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านท่องเที่ยว 
ด้านการบริหาร

จัดการ 

และท าให้เกิดการใช้
ประโยชน์พื้นที่แบบ
ผสมผสาน ทั้ง
การค้า การ
ท่องเที่ยว  

ด้านการ
ท่องเที่ยว ให้กับ
ชุมชน 

(Heritage 
Development) ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
แห่งใหม่ 

น าเอาโบราณ
สถานที่เป็น
เอกลักษณ์ของพื้น
ที่มาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

สร้างรายได้ แต่
ยังคงอนุรักษ์
โบราณสถานให้คง
อยู่ต่อไป ซึ่ง
ด าเนินการโดย
กรมธนารักษ์ 

โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูเมืองน าร่อง
ย่ า น ก ะ ดี จี น -
คลองสาน 

การพัฒนาพื้นที่อยู่
อาศัยแบบผสม 
ผสานให้มีความ
หนาแน่นเพิ่มมาก
ขึ้น รวมถึงพัฒนา
พื้นที่เพื่อรองรับ
กิจกรรมของชุมชน
ในด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

การน าศักยภาพ
ด้านภูมิปัญญา
และมรดกทาง
วัฒนธรรมในพ้ืน
ที่มาต่อยอด เพื่อ
ขับเคลื่อนให้เกิด
การกระตุ้นระบบ
เศรษฐกิจของ
ย่านตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จาก
ท้องถิ่น 

การพัฒนาพ้ืนที่
สาธารณะของชุมชน
ให้เกิดการเชื่อมโยง
พื้นที่ในการรองรับ
การท ากิจกรรม  
รวมถึงพัฒนาวิสหกิจ
ชุมชน โดยน าวัฒ
ธรรมในพื้นที่มาสร้าง
ประโยชน์ 

การท่องเที่ยว
มรดกท้องถิ่นชั้นน า 
เพื่อเป็นพื้นที่
จุดหมายปลายทาง
ของการท่องเที่ยว
เชิงมรดก
วัฒนธรรม 
(cultural-based 
tourist 
destination)
เชื่อมโยงกับ
กิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในพื้นที่
และพ้ืนที่โดยรอบ 

 การมี ส่ วนร่ วม
ของประชาชนใน
ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการพื้นที ่ 

 ก า ร ด า เ นิ น
โครงการโดยร่วม
ทุ น ระหว่ า ง รั ฐ
และเอกชน  

 จัดตั้งองค์กรเพื่อ
ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร พื้ น ที่
โครงการ 

 การจัดท าแผน
แ ล ะ ผั ง ก า ร
พัฒนา   

เ มื อ ง ฮ อ ย อั น 
ป ร ะ เ ท ศ
เวียดนาม 

การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูให้มี
สถาปัตยกรรม โดย
ให้เจ้าของอาคาร
ร่วมในการซ่อมแซม
บ้านเรือนอาคาร 
เพื่อรักษาและ
อนุรักษ์เมืองโบราณ
ให้คงอยู่  

การซ่อมแซม
อาคารบ้านเรือน
เก่า โดยรัฐ
ช่วยเหลือด้าน
งบประมาณ ซึ่ง
ท าให้ได้
ประโยชน์การค้า
และบริการใน
การท่องเที่ยว 
และสร้างรายได้
ให้กับชุมชนภาย
หลังจากการ
ปรับปรุงบูรณะ 

การน าวิถีชีวิตของ
ผู้คนในชุมชนแบบ
ดั้งเดิม ที่มีความ
หลากหลายทางเชื้อ
ชาติและวัฒนธรรม
ประเพณมีาพัฒนา
ควบคู่ไปกับการฟื้นฟู
เมืองเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการค้า  

การพัฒนาให้เป็น
เมืองท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ โดย
น าอาคารทีมี
ลักษณะโดดเด่นมา
เปิดให้เข้าชม และ
น าเงินส่วนนี้ไปเป็น
กองทุนเพื่ออนุรักษ์
และฟ้ืนฟูเมือง 

 จัดตั้งสมาคม
ฮอยอัน ท า
หน้าที่ส่งเสริม
และอนุรักษ์เมือง 

 สร้างความ
ร่วมมือของ
ประชาชนใน
พื้นที่ควบคู่ไปกบั
กระบวนการ
อนุรักษ์เมือง
โบราณ 
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง  จังหวัดตรัง 
ของสร้อยสน รัฐสมบูรณ์ (2550) (สร้อยสน รัฐสมบูรณ์, 2550) 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาพัฒนาการและรูปแบบการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวและ
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว วิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว และ
เสนอแนะกรอบแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรัง ผล
การศึกษา พบว่า การท่องเที่ยวในเกาะลิบงเริ่มมาเมื่อปี พ.ศ. 2525  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2542 มีการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลตรัง ท าให้เกาะลิบงมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เริ่มมีการลงทุนด้าน
ธุรกิจท่องเที่ยวจากนายทุนข้างนอกเกาะเพิ่มขึ้น ในส่วนของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถ
พัฒนาการท่องเที่ยวถึง 3 ด้าน คือ ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิต และ
ประวัติศาสตร์ จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว พบว่า มีพื้นที่
ที่ต้องระวังในการพัฒนา ได้แก่ เขตพื้นที่ป่าสงวน เขตหญ้าทะเล เขตปะการังและแนวหิน และเขต
ย่านชุมชนมุสลิม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
วิถีชีวิตของคนในเกาะลิบง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือการพัฒนาให้
เหมาะสมกับระบบนิเวศและสังคมวัฒนธรรมมุสลิมในพื้นที่  โดยแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งใน
ส่วนของพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ชุมชน รวมถึงแนวทางด้านการจัดการ ซึ่งให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และเน้นจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นหลัก 

2) แนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในการครอบครองของกองทัพบก : กรณีศึกษากอง
พลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ของกอบบุญ จุละจาริตต ์(2551) (กอบบุญ จุละจาริตต,์ 2551) 

การศึกษานี้เสนอแนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุที่อยู่ในครอบครองของกองทัพบก 
กรณีศึกษากองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดยศึกษาสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและน าไปวิเคราะห์ปัญหาและทราบถึงศักยภาพของพื้นที่กองพลทหารม้าที่  2 
รักษาพระองค์ และสภาพพ้ืนที่โดยรอบ ตลอดจนความสัมพันธ์กับพื้นที่โดยรอบ โดยก าหนดโปรแกรม
การพัฒนาและท าการออกแบบวางผังทางกายภาพเพื่อพัฒนาพื้นที่  ซึ่งค านึงถึงองค์ประกอบด้าน
กายภาพของเมือง โดยการพัฒนาสัดส่วนการใช้ที่ดินที่เหมาะสมพัฒนาการสัญจรภายในกับภายนอก
พื้นที่ การสร้างความสมดุลของที่ว่างสาธารณะกับเมือง ความต่อเนื่องของทางเท้าทางสัญจร ความ
ชัดเจนขององค์ประกอบอาคารริมถนนสายหลัก รวมถึงด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการวางแผนการ
ใช้ประโยชน์อาคารให้มีความสัมพันธ์กับล าดับศักย์ของถนน นอกจากนี้แนวทางการพัฒนาพื้นที่กอง
พลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์นี้ ยังใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต ตลอดจน
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สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในครอบครองของกองทัพบกในพื้นที่อื่นๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

3) การศึกษาเพื่อเสนอแนะทางเลือกและรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาใหม่ในบริเวณ
ที่ตั้งเรือนจ ากลางบางขวาง ชุมชนเมืองนนทบุรีเดิม ของศิรินันท์ อินกลอย (2554)  

การศึกษานี้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ และการบริหารจัดการที่ราช
พัสดุ ทางด้านลักษณะกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อประเมินผลหาความเหมาะสมของกิจกรรม
ตลอดจนเสนอแนะรูปแบบของโครงสร้างการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นใหม่ในบริเวณที่ตั้งเรือนจ ากลางบาง
ขวางชุมชนเมืองนนทบุรีเดิม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ที่ราชพัสดุมีการดูแลและถือครองกรรมสิทธิ์โดย
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ควรมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามลักษณะ
ความเหมาะสมของกิจกรรมบริเวณนั้นๆ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง
จากพระราชบัญญัติผังเมืองรวมได้ ตามนโยบายของการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุนั้น ซึ่งที่ดินเป็นที่ดิน
แปลงใหญ่และมีศักยภาพสูง รูปแบบการพัฒนาควรเป็นการใช้พื้นที่แบบผสม (Mix use) โดยแบ่งเป็น 
3 ส่วน คือ ด้านสังคมและบริการของรัฐ การใช้พื้นที่ร้อยละ 25 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การ
ใช้พื้นที่ร้อยละ 50 และพื้นที่เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนันทนาการ การใช้พื้นที่ร้อยละ 25 เป็น
โครงการที่มีส่วนส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
และชุมชนโดยรอบด้วย (ศิรินันท์ อินกลอย, 2554) 

4) ประสิทธิภาพของการใช้ที่ราชพัสดุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของสุชาติ ตรี
สัตยพันธ์ (2554) (สุชาติ ตรีสัตยพันธ์, 2554) 

การศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้ที่ดินของรัฐในพื้นที่ภาคมหานคร ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่ทรัพยากรที่ดินมีอยู่อย่างจ ากัดมาก โดยข้อบังคับของกฎหมายที่ดินของรัฐอาจใช้เพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือเพื่อการจัดหาประโยชน์ก็ได้ สมมติฐานของการศึกษาครั้งนี้คือ ประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมของการใช้ที่ดินราชพัสดุขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างที่ดินนั้นกับย่านศูนย์กลางธุรกิจ 
(Central business district, CBD) ที่ดินที่มีที่ตั้งที่ใกล้กว่าจะมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมต่อ
กิจกรรมด้านการค้าและบริการมากกว่าการใช้ในทางราชการ พื้นที่ศึกษาคือพื้นที่ภาคมหานครของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นพื้นที่รูปวงแหวนที่มีศูนย์กลางร่วม 4 วง
ซ้อนกัน การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์และกระบวนการการวิเคราะห์แบบมีล าดับ
ชั้น (Analytical hierarchy process) ผลการศึกษาพบว่า ที่ราชพัสดุที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เมืองชั้นในมี
ความเหมาะสมต่อการใช้เพื่อการพานิชย์และการใช้แบบผสมผสาน ในขณะที่ที่ดินที่มีที่ตั้งอยู่รอบนอก
มีความเหมาะสมต่อการใช้เพื่อสาธารณะ โดยปัจจัยเงื่อนไขที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้ที่ราชพัสดุ 
ได้แก่ ต าแหน่งที่ตั้ง การเข้าถึง ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ย่านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยรอบ และราคาที่ดิน 
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5) แนวทางฟื ้นฟูการท่องเที ่ยวเชิงอนุร ักษ์อ าเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ ่องสอน ของ
กนกวรรณ ศรีขวัญ (2554) (กนกวรรณ ศรีขวัญ, 2554) 

การวิจัยศึกษาปัญหา อุปสรรค ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และก าหนดแนวทางในการ
ฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) 
และการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) ซึ่งผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรค    
มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิต จึงน าไปสู่การระดมความ
คิดเห็นเพื่อหาแนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยการน าเสนอโครงการต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม ผลการวิจัยแนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ าเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโครงการที่จะน าไปสู่แนวทางปฏิบัติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนดังนี้  1) 
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความมีเสน่ห์
ของปาย กิจกรรมรณรงค์เรื่องการรักษาความสะอาดเมืองปาย โครงการอนุรักษ์ปลูกสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการประกวดชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และโครงการหน้าบ้าน น่ามอง 
เป็นต้น 2) โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ได้แก่ กิจกรรมห่มผ้าใต้ฟ้าเมืองไทย (การสวมชุด
ประจ าเผ่า) กิจกรรมประเพณีให้ครบ 12 เดือน เป็นต้น 

 

2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ท าการศึกษาในบทที่ 2 สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัยในการวิเคราะห์ถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ  ซึ่งมีแนวทางการบริหาร
จัดการที่ราชพัสดุ (กรมธนารักษ์, 2561) ด้วยกัน 4 ประการ คือ การใช้ที่ราชพัสดุในทางราชการ 
ทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน โดย
แนวทางเหล่านี้จะมีกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานในการดูแล บ ารุงรักษา และน ามาใช้เพื่อจัดหา
ประโยชน์ ท าให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น มีการใช้ที่กินเพื่อการลงทุนและสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม โดยใช้พื้นที่ เพื่อสร้างกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น  ได้แก่ 
สวนสาธารณะ ลานกีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า 
ประปา ถนน เป็นต้น ซึ่งจะสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ อย่างไรก็ตามการใช้ที่ราช
พัสดุในการพัฒนาด้านต่างๆ จะต้องมีการขอใช้ที่ราชพัสดุ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมธนารักษ์ก าหนดไว้ 
เนื่องจากที่ราชพัสดุ มีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ในราชการของส่วนราชการเป็นหลัก ส่วนที่เหลือจากการใช้
ราชการสามารถจัดให้เช่าได้ เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและหารายได้เข้ารัฐ และได้ศึกษาแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการพัฒนาเมือง เพื่อบริหารจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ แนวคิด New 



 48 

 

Urbanism (Moule & Polyzoides, 1994) ที่ค านึงถึงการใช้ที่ดินและความหนาแน่นที่สัมพันธ์กับ
เส้นทางคมนาคม ระบบการเดินเท้า ทางจักรยาน และการใช้พ้ืนที่สาธารณะ ที่จะท าให้ชุมชนมีความน่า
อยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งศึกษาแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ (UNCTAD, 2008) โดยน าเอามรดก
และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมาพัฒนาเมืองให้เกิดแก้ไขปัญหาของเมืองรวมไปถึงการใช้
ชีวิตประจ าวัน สร้างพ้ืนที่สาธารณะเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในพ้ืนที่นั้น เกิดการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมและโครงสร้างที่ทันสมัย ที่จะสร้างเอกลักษณ์ให้กับเมือง นอกจากนี้ยังศึกษาแนวคิดการ
ฟื้นฟูเมือง (Chapin & Kaiser, 1979) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินไปพร้อม ๆ กับ
การอนุรักษ์สินทรัพย์และมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเก่า ตามมาตรการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 
ซึ่งจะท าให้เกิดพื้นที่แห่งใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง เนื่องจากเทศบาลเมืองแพร่ เป็นพื้นที่เมืองเก่า 
ที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ  รวมถึงการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยว 
องค์ประกอบ รูปแบบและประเภทของการท่องเที่ยว ที่จะน าไปสู่การบริหารจัดการ ประเมินศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยว ในการจัดล าดับความส าคัญในการสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทาง
ธุรกิจในการพัฒนาและปรับปรุงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดีในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่จะน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาที่ราชพัสดุ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า บริเวณเทศบาลเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ ภายใต้ขีด
ความสามารถของทรัพยากรในพื้นที่ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
ในการจัดการพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป  

จากแนวคิดทฤษฎีข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้ประยุกต์ใช้ในการศึกษาแนวทางพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่า บริเวณเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษา 
ดังภาพที่ 6  
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บทที ่3  
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาแนวทางพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่า  บริเวณเทศบาล

เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในบทนี้ได้มีการก าหนดระเบียบวิธีวิจัย เพื่อเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

3.1 กระบวนการวิจัย 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
3.3 วิธีการวิจัย 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
3.1 กระบวนการวจิัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงแนวทางพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่า 
บริเวณเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยท าการก าหนดหัวข้องานวิจัย และวัตถุประสงค์การศึกษา 
จากนั้นท าการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ตั้งแต่รวบรวมข้อมูล ตลอดจนลงพื้นที่เพื่อท าการ
ส ารวจ และสัมภาษณ์คนในพื้นที่ เพื่อที่จะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และสรุปผลการศึกษาถึงแนวทางพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่า 
บริเวณเทศบาลเมืองแพร ่จังหวัดแพร ่ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี ้

1) ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่ราชพัสดุ การพัฒนาเมือง การท่องเที่ยว มาตรการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่า กฎหมาย กรณีศึกษา ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ที่ราชพัสดุ แนวคิด
เกี ่ยวกับการพัฒนาเมือง แนวคิดเกี ่ยวกับการท่องเที ่ยว มาตรการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2) การเก็บรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
(1) ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ศึกษา 
(2) จินตภาพของเมือง 
(3) ลักษณะทางกายภาพ 
(4) รูปแบบและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
(5) สงัคมและวัฒนธรรม  
(6) สถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองแพร่  
(7) การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร 
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(8) โครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
(9) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(10) นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และโครงการที่เกี่ยวข้อง 
(11) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเมืองแพร่ 

3) การมีส่วนร่วม เพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยการสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 
4) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ราชพัสดุทาง และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกับ

ความต้องการของชุมชนและสภาพทางเศรษฐกิจ ผ่านการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
รวมถึงการวิเคราะห์กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

5) สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเสนอ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในบริบทเมือง
เก่า เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า  บริเวณเทศบาล
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
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ภาพที่ 7 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2563. 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
การศึกษาแนวทางพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่า บริเวณเทศบาลเมือง

แพร่ จังหวัดแพร่ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการถามค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง และเป็นค าถาม
ปลายเปิดและค าถามเชิงลึก ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้แบ่งกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคน
ส าคัญในพื้นที่ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเลือก
ตัวอย่างเฉพาะที่ให้ประเด็นส าคัญหรือเรียกว่า บุคคลส าคัญ (Key Person) ประมาณ 5 -10 คน 
(Nastasi & Schensul, 2005) 

1) กลุ่มคนส าคัญในพื้นที่ เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้อาศัยในเทศบาลเมืองแพร่ 
ผู้ประกอบการในพื้นที่ ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแพร่ เจ้าหน้าที่ราชพัสดุ ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัดแพร่ และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เป็นต้น  

2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นการกลุ่มที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านการท่องเที่ยว 
ด้านผังเมือง และด้านออกแบบชุมชนเมือง เป็นต้น  

 
3.3 วิธีการวิจัย  

1) การเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ  
(1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกต ส ารวจ และสัมภาษณ์กลุ่ม

ประชากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะหแ์ละประมวลผลข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
(1.1) การส ารวจข้อมูลพื้นที่ในชุมชน เป็นการส ารวจลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 

ซึ่งจะเป็นข้อมูลในเชิงกายภาพเบื้องต้นของพื้นที่ โดยการสังเกต การสอบถาม รวมถึงการใช้แผนที่
ในการเก็บข้อมูล ได้แก ่ 

- การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ประกอบด้วย รูปแบบและลักษณะ
การใช้ที่ดิน รูปแบบและลักษณะการใช้อาคาร รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ที่โล่งว่าง
สาธารณะของเมืองและกลุ่มอาคาร  

- จินตภาพเมือง ประกอบด้วย ทางสัญจร ย่าน ขอบเขต จุดหมายตา 
และจุดรวม 

- โครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วย 1) ด้านคมนาคมขนส่ง ได้แก่ 
โครงข่าย ระบบคมนาคมขนส่ง การขนส่งสาธารณะ และการเข้าถึง และ2) ด้านสาธารณูปการ 
ได้แก่ ศาสนสถาน ตลาด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่นันทนาการ  

- รูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การค้า
ขาย การบริการ และกิจกรรมทางสังคม ได้แก ่ลักษณะประชากร งานเทศกาล  
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- การท่องเที่ยว ประกอบด้วย สถานการณ์ ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ประเภทและรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยว การเชื่อมโยงและการเข้าถึง สิ่งอ านวยความสะดวก    
กลุ่มนักท่องเที่ยว  

(1.2) การประเมินความเหมาะสมของที่ดินราชพัสดุเพื่อการท่อง เที่ยว    
เป็นการประเมินจากปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาที่ดิน มูลค่าทางเศรษฐกิจ ข้อจ ากัดและข้อได้เปรียบ 
เป็นต้น เพื่อทราบถึงที่ดินที่มีความเหมาะสมในการพัฒนา  โดยปรังปรุงจากการประเมินความ
เหมาะสมของที่ดินราชพัสดุ (กรมธนารักษ์, 2561) ประกอบกับการประเมินศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยปรับปรุงจาก Tourism Western Australia (2009) และส านักงานพัฒนาการ
ท่องเที่ยว (2550) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ (Potential Surface Analysis หรือที่
เรียกว่า PSA) มีการให้ค่าคะแนนของแต่ละเกณฑ์หรือปัจจัยโดยในการคัดเลือก ได้ก าหนดค่า
คะแนนเพื่อแสดงถึงล าดับความส าคัญ โดยก าหนดค่าคะแนนที่ใช้แบ่งเป็น 3กลุ่มคือ  

ดีมาก  = 5   
ดี  = 3  
พอใช ้ = 1 

 

ตารางที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของที่ดินราชพัสดุ 
ปัจจัย เกณฑ์การประเมิน เงื่อนไข คะแนน ความส าคัญ 

ขนาดแปลงที่ดิน เนื้อที่แปลงที่ราชพัสดุ
ขนาดใหญ ่ 

ขนาด > 20 ไร่  5 

25 ขนาด  5-20 ไร่ 3 
ขนาด < 5 ไร่ 1 

การเข้าถึง 

ถนนสายหลัก ระยะห่างจากเส้นทาง
คมนาคม 

ระยะห่าง 0-250 เมตร 5 
20 ระยะห่าง 250-500 เมตร 3 

ระยะห่าง > 500 เมตร 1 
ถนนสายรอง ระยะห่างจากเส้นทาง

คมนาคม 
ระยะห่าง 0-100 เมตร 5 

15 ระยะห่าง 100-200 เมตร 3 

ระยะห่าง > 200 เมตร 1 

ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น
โดยรอบ 

ความเหมาะสมของ
ที่ดิน  

อยู่ใกล้แหล่งการค้าบริการ 5 

10 อยู่ใกล้พื้นที่นันทนาการ 3 

อยู่ใกล้พื้นที่ชุมชน 1 

กา ร เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า รขนส่ ง
สาธารณะ  

ระยะห่างที่เหมาะสม ระยะห่าง 0-500 เมตร 5 

10 ระยะห่าง 500-2,000 เมตร 3 

ระยะห่าง > 2,000 เมตร 1 
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ปัจจัย เกณฑ์การประเมิน เงื่อนไข คะแนน ความส าคัญ 

ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ระยะห่างที่เหมาะสม ระยะห่าง 0-100 เมตร 5 

8 ระยะห่าง 100-200 เมตร 3 

ระยะห่าง > 200 เมตร 1 

แผนนโยบายที่เกี่ยวข้อง  นโยบายที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด 
ท้องถิ่น 

มีนโยบาย 5 
12 

ไม่มีนโยบาย 1 

ที่มา : ปรังปรุงจากการประเมินความเหมาะสมของที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์, 2561. 
 
ตารางที่ 3 การประเมินความเหมาะสมของที่ดินราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว  

 ปัจจัย เกณฑ์การประเมิน 

ที่ราชพัสดุ 

กิจกรรม  พิจารณาจากการมีการจับจ่ายใช้สอย กิจกรรมแต่ละ
เทศกาล หรือกิจกรรมชุมชน เป็นต้น  

การเข้าถึง  พิจารณาจากความเพียงพอของเส้นทางที่เข้าชมภายใน
แหล่งท่องเที่ยว 

สิ่งอ านวยความสะดวก  พิจารณาการให้บริการของร้านอาหาร ร้านขายของ 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น  

ที่พัก พิจารณาจากความหลากหลายทางด้านราคา และการ
ให้บริการ รวมถึงความเหมาะสมต่อสถานที่ และไม่ห่าง
จากแหล่งท่องเที่ยว  

ความมีชื่อเสียง พิจารณาจากการเป็นที่รู้จักของชุมชน/ท้องถิ่น/จังหวัด/
ภูมิภาค/จังหวัด/ประเทศ 

เอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว พิจารณาจากความเป็นเอกลักษณ์ตามประเภทของ
แหล่งท่องเที่ยว เช่น ความสวยงามตามธรรมชาติ 
คุณค่าทางโบราณคดีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 

การสร้างอาชีพ รายได้  พิจารณาจากการสร้างเสริมรายได้ให้กับ  ชุมชน/
อ าเภอ/จังหวัด/ประเทศ 

การมีส่วนร่วมของชุมชน พิจารณาจากการสร้างความสามัคคี/ความผูกพันต่อ
ชุมชนท้องถิ่นและความเข้มแข็งในการด ารงรักษา
เอกลักษณ์ 

ความพร้อมของสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

โดยพิจารณาจากการมีสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น ถนน 
ไฟฟ้า น้ าประปา ฯลฯ 

อ นุ รั ก ษ์ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

พิจารณาจากการดูแลรักษาการบูรณะสถานที่ต่างๆ 
รวมถึงจากวัฒนธรรมของชุมชมได้รับการดูแลรักษา 
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 ปัจจัย เกณฑ์การประเมิน 

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การแต่งกาย ภาษา การเล่นการแสดงและวิถีชีวิต
ของท้องถิ่น 

คุณค่ าทางวิ ชาการและการ
เรียนรู้ 

พิจารณาจากการเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Tourism Western Australia, 2009 และส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, 
2550. 
 

(1.3) การสัมภาษณ์กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคน
ส าคัญในพื้นที่ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ ซึ่งใช้แนวค าถามหลักที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสัมภาษณ์ ค าถามอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลที่ได้พบ  

1. การสัมภาษณ์กลุ่มคนส าคัญในพื้นที่  
การน าประสบการณ์ในการด าเนินงานเกี่ยวกับด้านการพัฒนาพื้นที่

เทศบาลเมืองแพร่ พื้นที่ราชพัสดุ และการท่องเที่ยว เพื่อที่จะได้องค์ความรู้ แนวทาง และแสดง
ความคิดเห็น เพื่อน ามาปรับใช้กับพื้นที่ศึกษา มีรายละเดียดดังน้ี (ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์กลุ่ม
คนส าคัญในพื้นที่) 

(1) พื้นที่เทศบาลเมืองแพร ่ 

 โครงการพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่เพื่อการท่องเที่ยว     
มีอะไรบ้างและมีแนวทางอย่างไร  

 ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวพื้นที่
เทศบาลเมืองแพร่  

 กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาเมืองเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า  

(2) ที่ราชพัสด ุ 

 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุในเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อการ
ท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า มีแนวทางอะไรบ้างและท าอย่างไร 

 ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ เพื่อการ
ท่องเที่ยว  

 กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการ
ท่องเที่ยว  
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(3) การท่องเที่ยว  

 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ในเขต
พื้นที่เมืองแพร่ที่ควรส่งเสริมและพัฒนาอะไรบ้าง เพื่อสร้างแรงดึงดูดและการเข้ามาของนักท่องเที่ยว  

 ความต้องการพัฒนาการท่องเที่ ยวในพื้ นที่ เมื องแพร่
นอกเหนือจากท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์วิถีชีวิต และวัฒนธรรมมีอะไรบ้าง และมีรูปแบบอย่างไร 

 
2. การสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

การน าประสบการณ์ในการด าเนินงานเกี่ยวกับด้านการท่องเที ่ยว  
ด้านผังเมือง และด้านออกแบบชุมชนเมือง เพื่อที ่จะได้องค์ความรู้ แนวทาง และแสดงความ
คิดเห็น เพื่อน ามาปรับใช้กับพื้นที่ศึกษา โดยมีประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน มีรายละเดียดดังน้ี (ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) 

(1) การพัฒนาเมืองในบริบทเมืองเก่า  

 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยวในบริบท
เมืองเก่า มีแนวทางอะไรบ้างและท าอย่างไร 

 ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ เพื่อการ
ท่องเที่ยว   

 กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

(2) ที่ราชพัสด ุ 

 การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่าทั้งเชิงประวัติศาสตร์ 
วิถีชีวิต และวัฒนธรรมมีแนวทางการพัฒนาอะไรบ้าง และนอกจากประเภทการท่องเที่ยวที่กล่าวมานั้น 
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทใดได้บ้างในบริบทเมืองเก่าบนพื้นที่ราชพัสด ุ  

 ข้อจ ากัดและโอกาสในการด าเนินการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวใน
บริบทเมืองเก่า  

 กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในบริบท
เมืองเก่าบนพื้นที่ราชพัสด ุ

(3) มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์  (สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เศรษฐศาสตร์)  

 ในทางเศรษฐศาสตร์ การจะน าที่ดินในบริบทเมืองเก่ามาพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวจะต้องพิจารณาทางด้านใดบ้าง  



 58 

 

 

 

 มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ กับการพัฒนาที่ดินจะต้องพิจารณา
ปัจจัยอะไร และมีขั้นตอนการวิเคราะห์อะไรบ้าง  

(2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จากเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องที่เคยศึกษาวิจัยไว้บทความหนังสือ นอกจากนี้เป็นการใช้ฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และครบถ้วน  

 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดการ
วิจัย รวมทั้งก าหนดทิศทางในการเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และน าข้อมูลมาประมวลผลเพื่อให้ได้
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุต่อไป  

 การเก็บข้อมูลพื้นที่ เพื่อน ามาวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง 
ความต้องการใช้งานของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเสนอแนะแนวทางหรือ
มาตรการการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ที่มีอยู่เดิม รวมถึงส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว บริเวณเทศบาลเมืองแพร่ โดยข้อมูลที่เก็บนั้นอยู่ในรูปแบบของแผนที่  ภาพถ่ายทาง
อากาศจากหน่วยงานราชการ และสถาบันต่าง ซึ่งจะน าแผนที่และภาพถ่ายมาแปรผลวิเคราะห์
ข้อมูลถึงประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เมือง นอกจากนี้รวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  นโยบาย โครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และลักษณะของประชากร 
เป็นต้น  

2) การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์และประมวลผลเชิงบูรณาการ และสรุปผลการวิเคราะห์ มีดังนี ้
(1) การตรวจสอบข้อมูล จากการส ารวจ สังเกต และสัมภาษณ์แล้ว จะน าข้อมูลที่ได้มา

ประกอบการพิจารณาถึงความถูกต้อง ความเป็นไปได้ของข้อมูล ซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูล ที่จะต้องส ารวจ สังเกต หรือสัมภาษณ์ใหม่อีกครั้ง เพื่อความชัดเจนและน าไปใช้ในการศึกษาได ้ 

(2) การจ าแนกข้อมูล โดยจัดแยกหมวดหมู่และประเภทตามลักษณะของข้อมูล และสิ่งที่
ได้จากการลงพื้นที่ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล บูรณาการผล พร้อมทั้งทฤษฎี แนวคิด และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการศึกษาและอ้างอิงข้อมูลต่อไป 

(3) การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทราบปัญหา ข้อจ ากัด แนวโน้ม และทิศทางในการพัฒนา
พื้นที่ที่เหมาะสม รวมถึงให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และน าไปสู่การก าหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่
ที่เหมาะสมต่อไป  
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(3.1) ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจ
พื้นที่ เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด และศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาพื้นที่ราช
พัสด ุเพื่อเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยว บริเวณเทศบาลเมืองแพร ่

(3.2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จากกลุ่มคนอยู่อาศัย นักท่องเที่ยว 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยวิเคราะห์ความเห็น ข้อเสนอนแนะที่ได้มา
จากแต่ละกลุ่มคน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาที่ราชพัสด ุเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยว  

(3.3) การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านกระบวนการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT 
Analysis)และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย TOWS Matrix เพื่อหาความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของข้อมูลและผลการสัมภาษณ์ที่ได้มา ที่จะเป็นกรอบแนวคิดและจัดท าแนวทางการ
พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

3) การสรุปผลการศึกษา  
โดยท าการสรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะแนวทางพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเมืองเก่า กรณีศึกษาบริเวณเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
3.4 เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการด าเนินการวิจัย เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และ
ประมวลผล ซึ่งใช้เครื่องมือเชิงคุณภาพนั้นคือ แบบสัมภาษณ์ ในการก าหนดประเด็นค าถามเพื่อ
สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนส าคัญในพื้นที่ และกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาที่ราชพัสดุ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่า บริเวณเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผ่านการให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก ข) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) การสัมภาษณ์กลุ่มคนส าคัญในพื้นที่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  
(1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  ได้แก่ ชื่อ และต าแหน่ง โดย

ใช้แบบปลายเปิด  
(2) ส่วนที ่ 2 ข ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  โดยใช้แบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ถูก

สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  
2) การสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

(1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  ได้แก่ ชื่อ และต าแหน่งทาง
วิชากร โดยใช้แบบปลายเปิด  

(2) ส่วนที ่ 2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  โดยใช้แบบปลายเปิด เพื ่อให้ผู ้ถ ูก
สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  
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บทที ่4  
สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 

 
4.1 ประวัติความเป็นมาของพืน้ที่ศึกษา 

เมืองแพร่เป็นเมืองโบราณสร้างมาช้านานแล้วตั้งแต่อดีตกาล แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า
สร้างขึ้นในสมัยใดและใครเป็นผู้สร้าง นอกจากปรากฏในต านาน พงศาวดาร และจารึกของเมืองอื่นๆ 
บ้างเพียงเล็กน้อย  จากต านานเมืองเหนือ พงศาวดารโยนก และศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง เมืองแพร่
น่าจะสร้างยุคเดียวกันกับกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ ล าพูน พะเยา น่าน ซึ่งบ้านเมืองของเมืองแพร่ในยุคนั้น
คงไม่กว้างขวางและมีผู้คนมากมายเหมือนปัจจุบัน เมืองแพร่มีชื่อเรียกกันหลายอย่าง ต านานเมืองเหนือ
เรียกว่า “พลนคร” หรือ “เมืองพล” ดังปรากฏในต านานสร้างพระธาตุล าปางหลวงว่า “เบื้องหน้าแต่นั้น
นานมายังมีพระยาสามนตราชองค์หนึ่ง เสวยราชสมบัติในพลรัฐนคร อันมีในที่ใกล้กันกับลัมภกัปปะนคร 
(ล าปาง) น่ี ทราบว่าสรีรพระธาตุพระพุทธเจ้ามีในลัมภกัปปะนครก็ปรารถนาจะใคร่ได้” 

ในสมัยขอมเรืองอ านาจ ราว พ.ศ. 1470 - 1540 นั้น พระนางจามเทวีได้แผ่อ านาจเข้า
ครอบครองดินแดนในเขตลานนา ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในเขตลานนาเป็นภาษาเขมร เช่น ล าพูนเป็นหริภุญ
ไชย น่านเป็นนันทบุร ีเมืองแพร่เป็นโกศัยนคร หรือนครโกศัย ชื่อที่ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง 
เรียกว่า “เมืองพล” และได้กลายเสียงตามหลักภาษาศาสตร์เป็น “แพร”่ ชาวเมืองออกเสียงว่า “แป”้ 

ทั้งนี้พัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานของเมืองแพร่ โดยในอดีตมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนหรือ
ย่านเก่ามาจนถึงปัจจุบันนี้ และในปัจจุบันนี้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในทุกชุมชน บ้านเรือนจะกระจุก
ตัวจ านวนมากบริเวณโดยรอบศูนย์กลางเมืองเก่าที่ติดกับแม่น้ ายม และมีการกระจายตัวของอาคารมาก
ขึ้นตามแนวทิศตะวันออกติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 และมีการขยายตัวต่อเนื่องตามแนว
ถนนสายหลัก ได้แก ่ถนนเจริญเมือง  ถนนช่อแฮ ถนนพระร่วง และถนนพระร่วง มีศูนย์กลางทางการค้า
และพาณิชยกรรมอยู่บริเวณสองฟากถนนยันตรกิจโกศล ซึ่งเป็นย่านการค้าส าหรับให้บริการในระดับ
จังหวัด และมีย่านพักอาศัยกระจายตัวอยู่โดยรอบศูนย์กลางการค้าดังกล่าว ส่วนบริเวณถัดออกไปจาก
ย่านที่พักอาศัยส่วนใหญ่จะยังคงเป็นพื้นที่ส าหรับการท าการเกษตรกรรม ในส่วนของบริเวณเขตเมือง
เก่าแพร่ ปัจจุบันยังเป็นย่านที่พักอาศัยร่วมกับย่านการค้า พาณิชยกรรม รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของศูนย์
ราชการหลักของจังหวัดแพร่ โดยรูปแบบและลักษณะการตั้งถิ่นฐาน ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของพื้นที่
บริเวณเมืองแพร่ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ราบตอนกลางของอ าเภอเมืองแพร่และอ าเภอสูงเม่นซึ่งมี
ล าน้ ายมเป็นล าน้ าสายหลัก ชุมชนเติบโตขึ้นและขยายตัวตามเส้นทางคมนาคมซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจาก
กิจกรรมการค้าและการบริการการเดินทางเป็นส าคัญนอกเหนือจากนั้นจะเป็นชุมชนเกษตรกรรม ตั้งอยู่
เป็นกลุ่มชุมชนย่อยในพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ (หนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่, 
2528) 
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4.2 จินตภาพของเมือง 
องค์ประกอบพื้นฐาน 5 ประการด้วยกันที่ผู้คนมักใช้ในการสร้างจินตภาพขึ้นในใจระหว่าง

ตนเอง และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเมืองแพร่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) ทางสัญจร (Paths) เป็นเส้นทางสัญจรหลักของชุมชน คือทางหลวงหมายเลข 101, 

1022,1023 และถนนเจริญเมือง เป็นเส้นทางหลัก 
2) ย่าน (Districts) เป็นบริเวณพื้นที่เมืองเก่า ชุมชนพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย โดยมี

สถาบันราชการ พื้นที่นันทนาการ และแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได ้ 
3) ขอบเขต (Edges) เป็นการก าหนดขอบเขตที่เป็นธรรมชาติ  ได้แก่ แม่น้ ายม และ

ขอบเขตที่มนุษย์สร้างขึ้น  ได้แก่ ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนรอบเมือง ถนนยันตรกิจโกศล ถนนศศิบุตร 
เป็นต้น  

4) จุดสังเกต/จุดหมายตา (Landmark) ได้แก่ ก าแพงเมือง ประตูเมือง (ประตูยั้งม้า 
ประตูมารหรือประตูผี ประตูชัย และประตูศรีชุม) และคุ้มเจ้าหลวง ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
เมืองแพร่  

5) จุดรวม/ศูนย์รวม (Nodes) เป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทาง และเป็นชุมทางเมื่อมาถึง
และเดินทางเชื่อมต่อไปยังที่อื่นๆ ได้แก่ วัด (วัดศรีชุม วัดหลวง วัดพระนอน วัดหัวข่วง วัดพงษ์
สุนันท์ วัดพระร่วง วัดศรีบุญเรือง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดเมธังกราวาส วัดจอมสวรรค์ วัด
สระบ่อแก้ว) กาด สนามหลวง และสะดือเมืองหรือศาลหลักเมือง 
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4.3 ลักษณะทางกายภาพ 
4.3.1 ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดพื้นที ่

เทศบาลเมืองแพร่ ตั้งอยู่ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยการก าหนด
ขอบเขตของพื้นที่ศึกษาพิจารณาจากขอบเขตการปกครอง มีขนาดพื้นที่ศึกษาประมาณ 5.85 
ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี ้

ทิศเหนือ    ติดต่อกับเทศบาลต าบลทุ่งกวาว อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองหม้อ อ าเภอเมืองแพร ่ 

จังหวัดแพร ่ 
ทิศใต้            ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาจักร และเทศบาลต าบลป่าแมต  

  อ าเภอเมืองแพร ่จังหวัดแพร่  
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร ่
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4.3.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
เมืองแพร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบแอ่งกระทะ ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่ 

น้ ายม  มีความลาดของพื้นที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก แม่น้ ายมในบริเวณนี้มีลักษณะการไหล
ที่คดเคี้ยวมากกว่าบริเวณอื่น จนท าให้เกิดกุดและบริเวณน้ าหลง (oxbow lake) จึงเป็นบริเวณชุ่มน้ า
และเป็นที่รับน้ าจากล าห้วยหลายแห่ง โดยเฉพาะล าน้ าแม่แคม และล าน้ าแม่สายที่ไหลลงมาจากดอย
ช้างผา ซึ่งเป็นต้นน้ า และเป็นดอยศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุช่อแฮ โดยอยู่ห่างออกไปจากตัว
เมืองแพร่ทางทิศตะวันออก ประมาณ 8 กิโลเมตร  

พื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ ายมตอนกลาง ปัจจุบันมีแหล่งน้ าส าคัญ ได้แก่  
1) น้ าคือ หรือคูเมือง เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานของเมือง โดยสภาพ
ปัจจุบันหลงเหลืออยู่บางส่วน บริเวณฝั่งทิศตะวันออกของเมือง และ 2) ห้วยแม่แคม เป็นล าน้ าที่ไหล
มาจากต้นก าเนิดจากผาด่านทิวเขาฝั่งตะวันออกของเมือง ไหลมาทางตอนใต้แล้ววกกลับทางตะวันตก 
ผ่านอ าเภอเมืองแพร่ไหลไปลงสู่แม่น้ ายมใกล้ๆก าแพงเมืองแพร่ 

 
4.4 รูปแบบและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
4.4.1 ลักษณะทางเศรษฐกิจ  

พื้นที่ เทศบาลเมืองแพร่  อยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่  ซึ่งในปีพ.ศ.2560 โดยส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า จังหวัดแพร่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เท่ากับ 
17,058.37 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 15.73 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนกลุ่มที่ 2 (จังหวัดเชียงราย  จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน) และคิดเป็นร้อยละ 
2.49 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเหนือ (ภาคเหนือมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GRP) เท่ากับ 
685,046.47 ล้านบาท) โดยพื้นที่ทางเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของผังเมืองรวมเมืองแพร่ยังคงเป็นพื้นที่
เทศบาลเมืองแพร่ แต่ในอนาคตกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเริ่มขยายตัวออกไปในพื้นที่รอบนอก ที่มี
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน เช่น 
เทศบาลต าบลป่าแมต องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงทอง และองค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศ เป็นต้น  

ทั้งนี้สาขาพาณิชยกรรม การค้า และบริการ เป็นสาขาการผลิตหลักโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างเติบโตสูง ส่วนสาขาการ
บริการต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวเริ่มมีบทบาทต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจในพื้นที่ผังเมืองรวมเมือง
แพร่ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองแพร่  เน้นรูปแบบการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ประวัติศาสตร์ ประเพณีประจ าท้องถิ่นที่มีการด ารงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  (Local 
Heritage and Culture) เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่นิยมรูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 
(Niche Market) 
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4.4.2 รูปแบบและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
เทศบาลเมืองแพร่ เป็นศูนย์กลางความเจริญ การค้าขายของจังหวัดแพร่ โดยมีสถาน

ประกอบการการกระจุกตัวในพื้นที่ทั้งสิ้น 676 แห่ง ประชาชนโดยทั่วไปจึงประกอบอาชีพค้าขาย โดย
ย่านพาณิชยกรรมต่าง ๆ จะอยู่ใจกลางเมือง  โดยอาคารพาณิชย์ที่ส าคัญ คือ บริเวณตลาดสดเทศบาล
เมืองแพร่และบริเวณประตูชัยตามแนวถนนรอบเมือง บริเวณสองข้างของถนนเจริญเมือง ถนนยันตรกิจ
โกศล ถนนเหมืองหิต และถนนช่อแฮ ซึ่งสถานประกอบธุรกิจการค้าและบริการส่วนใหญ่จะเป็นการ
ขายส่ง ขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต ์รับเหมาก่อสร้าง การผลิต ตามล าดับ 

นอกจากน้ี ยังมีย่านการค้า บริเวณถนนเจริญเมือง ซึ่งถือว่าเป็นย่านการค้าที่เก่าแก่และมี
ความส าคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นแหล่งรวมเศรษฐกิจ ได้แก่ โรงแรม โรงหนัง ร้านค้า 
ห้างสรรพสินค้า ร้านขายอาหาร ร้านขายทอง เครื่องใช้ส านักงาน เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เสื้อผ้าส าเร็จรูป รองเท้า แว่นตา เป็นต้น รวมทั้งร้านของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองไทยลื้อ แต่ในสภาพ
ปัจจุบันกิจกรรมการค้าย่านนี้ได้ลดบทบาทความส าคัญลงตามรูปแบบการประกอบธุรกิจการค้า 
พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจนวิถีชีวิตของคนที่อาศัยในย่านนี้และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง จึงท าให้
กิจกรรมธุรกิจการค้ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรวมทั้งการปรับปรุงสภาพของอาคารที่มีลักษณะ
ทันสมัยมากขึ้น ขณะเดียวกันพื้นที่แหล่งนี้ยังเป็นย่านที่เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมที่หลากหลายอีกด้วย 
โดยจะประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ ์ทั้งคนพื้นถิ่น ไทใหญ่ จีน อินเดีย ที่ยังคงมีเอกลักษณ์ ซึ่งมีศักยภาพ
ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สามารถพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวได้ใน
อนาคต 
 

ตารางที่ 5 จ านวนสถานประกอบธุรกิจการค้าและบริการในเขตเทศบาลเมืองแพร ่

ประเภทธุรกจิ 
ห้างหุ้นสว่น บริษัท รวม 

(ราย) (ราย) (ราย) 

1. เกษตรกรรม การปา่ไม ้ 4 5 9 

2. การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 3 2 5 

3. การผลิต 32 22 54 

4. ไฟฟ้า กา๊ซ ไอน้ า และระบบปรบัอากาศ 3 10 13 

5. การจัดหาน้ า การจดัการน้ าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 1 0 1 

6. รับเหมาก่อสร้าง 107 45 152 

7. การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 148 116 264 

8. การขนสง่และสถานที่เกบ็สินค้า 13 12 25 

9. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 9 15 24 

10. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 23 8 31 

11. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 7 8 15 
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ประเภทธุรกจิ 
ห้างหุ้นสว่น บริษัท รวม 

(ราย) (ราย) (ราย) 

12. กิจกรรมเกี่ยวกับอสงัหาริมทรัพย์ 4 17 21 

13. กิจกรรมวิชาชพีวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 20 15 35 

14. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 10 6 16 

15. การศกึษา 1 0 1 

16. กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห ์ 1 3 4 

17. ศิลปะความบนัเทิงและนันทนาการ 5 0 5 

18. กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ - 1 1 

รวม 391 285 676 

ที่มา : แผนพฒันาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลเมืองแพร่ 
 
 
 

   
รูปแบบและกิจกรรมช่วงเช้า 

   
รูปแบบและกิจกรรมช่วงค่ า 

ภาพที่ 10 รูปแบบและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2563. 
 
4.5 สังคมและวัฒนธรรม  
4.5.1 ลักษณะประชากร 

1) จ านวนประชากร 
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จากข้อมูลพื้นฐานของระบบสารสนเทศองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 พบว่า 
จ านวนประชากรในเทศบาลเมืองแพร่มีการกระจายตัวของประชากรในทุกชุมชน  โดยมีจ านวน
ประชากรแบ่งเป็นเพศชาย มีจ านวน 7,139 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.87 ของประชากรในอ าเภอ
เมือง เพศหญิง มีจ านวน 8,177 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.26 ของประชากรในอ าเภอเมือง และมี
จ านวนบ้าน 8,704 หลัง หรือคิดเป็นร้อยละ 16.82 ของบ้านในอ าเภอเมือง 

 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวนประชากรภายในเทศบาลเมืองแพร่ ปี พ .ศ.  2562 

 
จ านวนประชากร (คน) 

บ้าน (หลัง) 
รวม ชาย หญิง 

อ าเภอเมืองแพร่ 117,116 55,463 61,653 51,744 

เทศบาลเมืองแพร่ 15,316 7,139 8,177 8,704 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2562. 
 
2) ชาติพันธุ ์ 

ชาติพันธุ์ของคนในพื้นที ่พบว่า ม ี3 ชาติพันธุ ์ได้แก่  
(1) คนไทลื้อ เข้ามาอยู่ที่จังหวัดแพร่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มาจากเมืองยอง

และเมืองเชียงแสน ปัจจุบันหมู่บ้านของชาวไทลื้อที่ส าคัญมีอยู่ 2 แห่ง คือ บ้านถิ่น ต.บ้านถิ่น อ.เมือง 
และบ้านหลวง ต.พระหลวง อ.สูงเม่น มีวัฒนธรรมบางอย่างที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันคือ ภาษาและ
อาหารการกิน  

(2) คนไทพวน เดิมเป็นกลุ่มคนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในอาณาจักรล้านช้าง เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
อยู่ที่เมืองแพร่สมัยเดียวกันกับกลุ่มไทลื้อ ปัจจุบันชาวไทพวนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ บ้านทุ่งโฮ้ง ต.ทุ่งโฮ้ง  
อ.เมือง มีวัฒนธรรมเดิมที่ส าคัญได้แก่ ภาษาพูด และพิธีกรรมบางอย่าง เช่น ประเพณีก าฟ้า เป็นต้น  

(3) คนไทใหญ่ หรือ เงี้ยว เป็นชนเผ่ากลุ่มใหญ่ที่มาจากรัฐฉาน เข้ามาท าการค้าขาย 
และท างานในบริษัทที่ได้รับสัมปทานป่าไม้ และขุดพลอย ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพจนมีฐานะดี และ 
กลุ่มคนเหล่านี้จึงได้ร่วมกันจัดสร้างวัดของชนชาติตนขึ้น ปรากฏหลักฐานเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไท
ใหญ่ เป็นโบราณสถานส าคัญของ จ.แพร่ ได้แก่ วัดจอมสวรรค์ วัดสระบ่อแก้ว และวัดต้นธง (หนังสือ
ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ ฉบับ พ.ศ. 2559)  

  
4.5.2 ศิลปวัฒนธรรม และประเพณ ี

ศิลปะของชาวเมืองแพร่ ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกับศิลปะของชาวล้านนาไทยโดยทั่วไป 
ด้วยเหตุที่ล้านนาไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า จึงท าให้ศิลปะของพม่าแผ่ขยายเข้ามามี
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บทบาทในศิลปะการแสดงของชาวไทยเหนืออยู่มาก โดยเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมจะเห็นว่าจังหวัดใน
ภาคเหนือเกือบทุกจังหวัด มีการสร้างวัดที่เป็นแบบฉบับของพม่าอยู่ด้วย จังหวัดแพร่มีอยู่ 2 แห่ง คือ 
วัดสระบ่อแก้ว และวัดจอมสวรรค์ภาษาที่ใช้พูดส่วนใหญ่เป็นภาษาท้องถิ่นเรียกว่า ภาษาค าเมือง แต่
ส าเนียงพูด พูดห้วนสั้นและเร็วกว่าการพูดของชาวเหนือจังหวัดอื่นๆ นอกจากนี้ก็มีภาษาลาวพวน 
ภาษาก้อ ภาษาลื้อ ภาษาลาวโซ่ง เป็นต้น ส าหรับการแต่งกายนั้นจังหวัดแพร่มีผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ ผ้าหม้อห้อม ผ้าซิ่นแล้ ผ้าทอตีนจก ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดแพร่ 
นอกจากนี้จังหวัดแพร่ ยังมีวัฒนธรรมการละเล่นที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่โบราณคือ การจ้อยและการซอ 
ซึ่งเป็นการขับร้องเพลงพ้ืนบ้าน เป็นการโต้ตอบระหว่างหญิงชาย โดยมีดนตรีพื้นเมืองประกอบ และยัง
มีประเพณีท้องถิ่น คือประเพณีบูชาท้าวทั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญ (บายศรีสู่ขวัญ) ประเพณีส่งแถน 
(สะเดาะเคราะห์) ที่ยังถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี ้ 

1) งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร ่แห่ตุงหลวง 
พระธาตุช่อแฮแหล่งประดิษฐานพระเกศาธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ พระศอกซ้ายของ

พระพุทธเจ้าเมื่อถึงวันขึ้น 9 ค่ าเดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ ของทุกปี จังหวัดแพร่จะจัดขบวนแห่เครื่อง
สักการะไหว้พระธาตุระยะเวลาจัดงาน 7 วัน 7 คืน ภายในงานประกอบด้วยขบวนแห่งที่ยิ่งใหญ่ เช่น 
ขบวนแห่งช้างเจ้าหลวง และเครื่องบรรณการ ขบวนแห่กังศดาล ขบวนแห่หมากเป็ง ขบวนต้นผึ้ง 
ขบวนแห่ผ้าแพรคลุมองค์พระธาตุ 12 สี ซึ่งประกอบด้วยขบวน 12 ราศี ขบวนเทพีโปรยข้าวตอก
ดอกไม้ ต้นหมาก ต้นผึ้ง ต้นดอก ขบวนตุง ขบวนฟ้อนร า มีการเทศน์และฟังเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดร
ชาดก ทั้งกลางวันและกลางคืน พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่ แห่ตุงหลวง ถวายแด่
องค์พระธาตุ ซึ่งเป็นประเพณีส าคัญและสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เชื่อว่าอานิสงส์การบูชา
พระธาตุช่อแฮ จะท าให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้คนและบ้านเมือง พระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุปีเกิดของคนที่  
เกิดปีขาล   

ปัจจุบันประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวงนอกจากจะมีขบวนแห่ที่
อลังการตามแบบอย่างในอดีตแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นอีกมากมาย เช่น  กิจกรรมการสาธิตการ
ท าตุง  โคม เครื่องสักการะล้านนา การประกวดหนูน้อยช่อแฮ รวมทั้งการออกร้านและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งสิ้น 

(1) วันเวลาการจัดงาน : วันขึ้น 9-15 ค่ า เดือน 6 เหนือ เดือน 4 ใต้ ซึ่งอยู่ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมของทุกป ี

(2) วันเวลาการจัดงาน : วันขึ้น 9-15 ค่ า เดือน 6 เหนือ เดือน 4 ใต้ ซึ่งอยู่ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมของทุกป ี

(3) สถานที่จัดงาน : วัดพระธาตุช่อแฮ ห่างจากตัวเมืองแพร่ไปตามถนนช่อแฮ 
ประมาณ 9 กิโลเมตร (เส้นทางหลวงหมายเลข 1022) 
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ภาพที่ 11 งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่ แห่ตงุหลวง 
ที่มา : http://pantip.com/topic/31744687 
 

2) งานประเพณีกิ๋นสลากหลวง 
เป็นประเพณีที่ชาวเหนือได้รับการสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่โบราณกาล 

ตรงกับการท าบุญสลากภัตของชาวไทยภาคกลาง  และประเพณี “ทิ้งกระจาด” ของชาวจีน ประเพณี
ดังกล่าวได้รับการเรียกขานแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น “ตานก๋วยสลาก” “กิ๋นข้าวสลาก” หรือ 
“ตานสลาก” ส าหรับจังหวัดแพร่ เรียกว่า “กิ๋นสลาก” ระยะเวลาจัดงานนิยมจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 15 
ค่ า  เดือน 12 เหนือ เดือน 10 ใต้ ถึงวันแรม 15 ค่ า เดือนเกี๋ยงเหนือ เดือน 12 ใต้  เป็นประเพณีที่มี
มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน 

โดยวัตถุประสงค์ของงานประเพณีกิ๋นสลากหลวง เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
ธ ารงรักษา และสืบสานประเพณีพื้นบ้านเมืองแพร่ อันทรงคุณค่าในด้านความกตัญญูกตเวที และความ
สามัคคีปรองดอง ไว้ให้เป็นสมบัติของอนุชนรุ่นหลังสืบไป ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ประเพณี ประเพณีท าบุญกิ๋นสลากหลวง (สลากภัต) อีกทั้งยังเป็นประเพณีที่เกี่ยวพันอย่างแนบแน่นในวิถี
ชีวิตของชาวเหนือมาช้านาน เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมทางด้านจิตใจที่สูงส่ง ที่บรรพชนได้
ถ่ายทอดไว้ให้ลูกหลานทุกยุคทุกสมัยได้ประพฤติปฏิบัติด้วยแก่นสารและสาระของประเพณีที่ทรงคุณค่า 
ทรงคุณธรรมในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อวิญญาณของบรรพบุรุษเป็นสายใยความผูกพันของครอบครัว 
สร้างความสามัคคี กลมเกลียว ในหมู่บ้านและชุมชนได้อย่างด ี 
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ภาพที่ 12 งานประเพณีกิ๋นสลากหลวง 
ที่มา : http://www.painaidii.com 
 

3) งานประเพณีก าฟ้า ไทยพวน 
งานประเพณีก าฟ้า หรือประเพณีเดือน 3 เป็นประเพณีของชาวไทยพวนที่ถือปฏิบัติกัน

มากว่า  200 ปี แล้ว ก าฟ้าเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการนับถือ และสักการะเทวดาที่สิงสถิตอยู่บน
ฟ้า หรือที่เรียกว่าผีฟ้า ซึ่งชาวไทยพวนในจังหวัดต่างๆ ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้ง
โบราณ หากปีชาวไทยพวนไม่ปฏิบัติตามก็จะเกิดความแห้งแล้วอดอยาก หรือมีเหตุท าให้ฟ้าผ่าคนตาย 
ซึ่งถือว่าเป็นการลงโทษอย่างร้ายแรงของผีฟ้า ท าให้ชาวไทยพวนทั้งหลายเกรงกลัว ต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด งานประเพณีก าฟ้า ไทยพวน จังหวัดแพร ่จัดขึ้นประจ าปีที่บ้านทุ่งโฮ้ง ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง 
จ.แพร่ ซึ่งเป็นชุมชนไทยพวนที่ได้ย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองเชียงขวาง  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีชาวไทยพวน 

กิจกรรมในงาน “ประเพณีก าฟ้า” ประกอบไปด้วย พิธีบวงสรวงบรรพบุรุษไทพวน การ
แสดงนิทรรศการชาวไทพวน ตลาดไทพวน การประกวดตัดเย็บผ้าหม้อห้อม การแสดงของโรงเรียน
และชุมชน การประกวดฟ้อนแอ่น การประกวดท าอาหารพื้นเมือง การเดินแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อ
ห้อม การประกวดเทพีก าฟ้า และขบวนแห่งานประเพณีก าฟ้า 

 
ภาพที่ 13 งานประเพณีก าฟ้า ไทยพวน 
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานแพร ่
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4) งานประเพณีกินขนมเส้นเมืองแป ้ 
ขนมจีน หรือที่ชาวเหนือเรียกกันว่า “ขนมเส้น” เป็นอาหารที่ชาวเมืองแพร่นิยม

รับประทานกันเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากร้านขนมเส้นที่มีมากมายทั่วเมืองแพร่ น้ าขนมจีนสูตร
เมืองแพร่นั้น จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งชาวแพร่เรียกกันว่า “ขนมเส้นน้ าใส” หรือ 
“ขนมเส้นน้ าเงี้ยวเมืองแพร่”  โดยเครื่องปรุงและวัตถุดิบคล้ายกับ “ขนมเส้นน้ าเงี้ยว” ของ จ.เชียงใหม่ 
และ จ.เชียงราย แต่ต่างกันที่ไม่ใส่น้ าพริกสีแดงเท่านั้น น้ าขนมจีนเมืองแพร่จะเป็นน้ าซุปกระดูกหมูสี
ใสรสชาติหวานน้ าต้มกระดูกกลมกล่อม ชาวเมืองแพร่นิยมรับประทานขนมเส้นกันทุกวัน และมีความ
เชื่อว่าหากได้รับประทานขนมเส้นในช่วงปีใหม่ ก็จะท าให้อายุยืนยาวเหมือนเส้นขนมเส้นไปตลอดป ี

กิจกรรมภายในงานวันกิ๋นขนมเส้นเมืองแป้ ประกอบด้วย การออกร้านขนมเส้นที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดแพร่ งานขันโตกสีสันวันกิ๋นขนมเส้นเมืองแป้ การแสดงดนตรีพื้นเมือง ซอพื้นเมือง 
และการแสดงทางวัฒนธรรม การปล่อยโคมลอย การประกวดหนูน้อยขนมเส้น การแข่งขันกิ๋นขนม
เส้น โดยก าหนดจัดงานวันกิ๋นขนมเส้นเมืองแป้ จะจัดในช่วงเดือนมกราคม ณ บ้านวงศ์บุรี และบริเวณ
กาดกองเก่า ถนนค าลือ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาด้านการรับประทานขนมเส้น ซึ่งเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองแพร่ และ
ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ 

 

 
ภาพที่ 14 งานประเพณีกินขนมเส้นเมืองแป้ 
ที่มา : สวท.แพร่ 
 

5) งานแอ่วสงกรานต์น้ าใจเมืองแป ้
งานแอ่วสงกรานต์น้ าใจเมืองแป้ นุ่งม่อฮ่อมแต๊งามตา จัดงานบริเวณศูนย์หัตถกรรม

เวียงโกศัย อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน ของทุกปี ในงานจะมีการแต่งกาย
ด้วยชุดม่อฮ่อมล้อมวงกินขันโตกและเล่นสงกรานต์กัน 

http://nwnt.prd.go.th/centerapp/Common/GetFile.aspx?FileUrl=~/Uploads/Image/2557/12/14/PNOHT571214001003301.JPG


 74 

 

  
ภาพที่ 15 งานแอ่วสงกรานต์น้ าใจเมืองแป ้
ที่มา : www.thailandbestway.com 
 

6) งานเทศกาลลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟพะเนียงเวียงโกศัย 
จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 12 บริเวณท่าน้ าศรีชุม ภายในงานมีการจัดงานล้อมวงกิน

ขันโตกแต่งกายด้วยชุดม่อฮ่อม มีกิจกรรมเผาเทียนเล่นไฟ และประดับประดาแสงสีและเสียง
ประกอบการแสดงที่สวยงาม 

  
ภาพที่ 16 งานเทศกาลลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟพะเนียงเวียงโกศัย 
ที่มา : สวท.แพร่ 
 

4.5.3 พื้นที่ที่มคีวามส าคัญทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม 
พื้นที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ใน

พื้นที่เมืองเก่าแพร ่และบริเวณโดยรอบพื้นที่ดังกล่าว โดยสามารถเป็นเป็น 6 ประเภท ดังนี ้
1) ก าแพงเมือง – คูเมือง  ก าแพงเมืองเป็นคันดินล้อมรอบทุกด้าน ซึ่งชาวแพร่เรียกแนวคัน

ดินนี้ว่า “เมฆ” เป็นภาษาเหนือแปลว่า “กั้น” มีความสูง 5 – 6 เมตร ส่วนฐานกว้างประมาณ 10 เมตร 
โดยมีคูน้ าอยู่ด้านนอกก าแพง ชาวเมืองแพร่เรียกว่า “น้ าคือ” ปัจจุบันมีความกว้างประมาณ 10 เมตร 
คูเมืองนี้มีเฉพาะด้าน ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนด้านอื่นอาศัยล าน้ า
แม่แคมเป็นคูน้ าธรรมชาติ มีระยะทางประมาณ 1,000 เมตร แนวคันดินและคูน้ านี้นอกจากใช้ป้องกัน

https://sites.google.com/site/tadsaneesumrum29/silpa-wathnthrrm-laea-phumipayya-thxng-thin/ngan-xaew-sngkrant-naci-meuxng-pae-nung-mxhxm-tae-ngam-ta/jf.jpg?attredirects=0
http://www.thailandbestway.com/index.aspx?pid=c38a423f-cb9c-4533-8425-44e62e4a85fd&ctid=205a3069-e7f3-4884-b0ba-f1cffa4ce634
https://sites.google.com/site/wachiranee29/5-prapheni-wathnthrrm-kickrrm-khxng-canghwad-phaer/45.jpg?attredirects=0
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ข้าศึกในการสงครามแล้ว ยังมีประโยชน์ในการจัดการน้ าหรือการป้องกันน้ าท่วม เพราะสามารถกั้นน้ า
หลากจากแม่น้ ายมที่ไหลผ่านเมือง ทางตะวันตกได้อีกด้วย  

2) ประตูเมือง มีหลักฐานปรากฏประตูเมือง 4 ประตู ในแต่ละทิศของก าแพงเมือง โดย
ประตูเมืองทั้งสี่สัมพันธ์กับทิศอันเป็นมงคลของเมือง คือ 

(1) ประตูชัย อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองซึ่งถือเป็นทิศมงคล ส าหรับการออกไปรบ
และกลับจากการรบ เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และเป็นประตูที่เช่ือมต่อกับถนนโบราณ 

(2) ประตูศรีชุม อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับวัดศรีชุมซึ่งเป็นวัดเก่าแก่วัด
หนึ่งในเขตก าแพงเมืองแพร่ ประตูนี้เป็นทางออกไปสู่ท่าน้ าในแม่น้ ายม ท่าน้ าในบริเวณนี้จึงมีชื่อว่า 
“ท่าน้ าศรีชุม”  

(3) ประตูยั้งม้าหรือประตูเลี้ยงม้า อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองแถบวัด
หัวข่วง  

(4) ประตูมาร หรือประตูผี ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง ในอดีตเป็นประตู
ทางผ่านในการน าศพออกไปเผาหรือฝัง (โดยไม่ให้ผ่านหน้าคุ้มเจ้าหลวงหรือจวนผู้ว่าราชการจังหวัด) 
ทั้งศพเจ้านายและ สามัญชนก็จะเผาที่ประตูมารเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ประตูมารยังใช้เป็นที่ประหาร
ผู้กระท าผิด บริเวณนี ้มีพระพุทธรูปชื่อ “หลวงพ่อพระวิชิตมาร”  

ส าหรับประตูใหม่ซึ่งอยู่ใกล้กับประตูยั้งม้า ไม่นับว่าเป็นประตูเมือง เนื่องจากเพิ่ง
ถูกสร้างขึ้นเมื่อป ีพ.ศ. 2482 เมื่อมีการขยายเศรษฐกิจของเมืองแพร่ออกไปด้านนอก เพื่อเป็นเส้นทาง
เชื่อมระหว่างตัวเมืองแพร่กับถนนยันตรกิจโกศล 

3) ใจเมือง สันนิษฐานว่าอยู่ในบริเวณติดกับโรงเรียนนารีรัตน์ใกล้กับศาลากลางจังหวัดใน
ปัจจุบัน สภาพเป็นพ้ืนที่ร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่และศาลขนาดเล็กตั้งอยู่ ชาวบ้านเรียกกันว่า “ตูบผี” ต่อมา
มีการตัดต้นไม้ใหญ่ออกและน าเอาหลักศิลาจารึกหลักหนึ่งมาไว้แล้วยึดเป็นหลักเมืองแพร่  ส่วนข่วง
เมืองหรือลานกว้างสาธารณะของเมืองเก่า สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นบริเวณกลางเวียงที่อยู่ระหว่างที่ตั้ง
คุ้มเจ้าหลวงไปจนถึง วัดหัวข่วง กับพื้นที่ระหว่างวัดศรีชุมไปจนถึงวัดพระบาทมิ่งเมือง ข่วงเมืองนี้ใช้
เป็นเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและการเมือง เรียกว่า “สนามหลวง” 

4) วัดวาอาราม ได้แก่ วัดพระบาทมิ่งเมือง วัดหัวข่วง วัดศรีชุม วัดหลวง วัดพระนอน   
วัดจอมสวรรค์ และวัดสระบ่อแก้ว ซึ่งมีคุณค่าทั้งทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม  
วัดส าคัญ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในก าแพงเมือง เช่น 

(1) วัดพระบาทมิ่งเมือง เป็นวัดที่เกิดจากการรวมกันของวัดโบราณ 2 วัด ได้แก่    
วัดพระบาทและวัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองแพร่บนถนนเจริญเมือง มีปูชนียวัตถุส าคัญคือ 
พระพุทธบาทจ าลอง พระเจดีย์มิ่งเมือง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และคัมภีร์โบราณที่ปักด้วยไหมเป็น
ภาษาล้านนา  
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(2) วัดหัวข่วง ตั้งอยู่ใกล้กับประตูยั้งม้า เป็นวัดเก่าแก่ที่เชื่อกันว่าสร้างในสมัยเดียวกัน
กับพระธาตุช่อแฮ ชาวเมืองแพร่ถือว่าวัดหัวข่วงเป็นวัดหัวเวียง พระธาตุเจดีย์มีลักษณะเป็นแบบศิลปะ
ล้านนา และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองแพร่  

(3) วัดหลวง เป็นวัดที่มีประวัติการสร้างและการบูรณะเกี่ยวข้องกับเจ้าผู้ครองนครมา
ตลอด สิ่งของเครื่องใช้โบราณที่ปรากฏอยู่ก็เป็นสิ่งของที่อุทิศจากเจ้าผู้ครองนครและคหบดีเมืองแพร่ ซึ่ง
เป็นศิลปะล้านนาสกุลช่างเมืองแพร่ นอกจากนี้ภายในวัดหลวงมีพระธาตุไชยช้างค้ าที่เป็นพระธาตุส าคัญ
แห่งหนึ่ง ของเมือง  

(4) วัดพระนอนเดิม เป็นวัดร้างมีต้นผักหละ(ต้นชะอม) ขึ้นปกคลุมพระนอนเป็น
เวลานานจนกลายเป็นป่า เมื่อพ่อค้าต่างเมืองเดินทางมาค้างแรมก็ได้เอาผักไปท าเป็นอาหารและพบ
ก้อนอิฐกระจัดกระจายทั่วไป จึงไปบอกกันให้ช่วยกันหักร้างถางพง แล้วท าการบูรณะขึ้น วิหารพระ
นอนปรากฏรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลศิลปะสุโขทัยและอยุธยา 

5) คุ้มเจ้าหลวง บ้านคหบดี และบ้านเรือนพื้นถิ่น คุ้มเจ้าหลวงของเจ้าผู้ครองนครแพร่อยู่
บริเวณใจกลางเมืองแพร่ ด้วยคุ้มเจ้าหลวงเป็นตัวแทนของอ านาจการปกครองเมือง เรือนเจ้านายหรือ
คุ้มเจ้าหลวงในเมืองแพร่มีลักษณะเป็นเรือนไม้สักพื้นถิ่นประยุกต์ โดยคงรูปแบบการใช้สอยแบบเรือน
ไม้สักพื้นถิ่นดั้งเดิมไว้ แต่ก็มีลวดลายฉลุ ขนมปังขิงเพื่อความสวยงามและการระบายอากาศ ที่ยังคงอยู่
มีอาย ุ110 – 120 ปี เช่น คุ้มเจ้าหลวง คุ้มวงศ์บุร ีบ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ บ้านขัตติยวรา เป็นต้น  

(1) คุ้มเจ้าหลวงเป็นอาคาร 2 ชั้น ผนังก่ออิฐถือปูน พื้นไม้ ประดับตกแต่งลายฉลุ
ขนมปังขิง หลังคาทรงปั้นหยา มีหน้ามุข ตามเชิงชาย ระเบียง ช่องลม หูช้างและส่วนยอดจั่ว ประดับ
ตกแต่งด้วยการฉลุไม้ลายเครือดอกไม้พฤกษา บางส่วนเป็นลายป่าหิมพานต์ใช้ช่างชาวจีนจากมณฑล
กวางตุ้ง ช่างแกะสลักเป็น จีนแต้จิ๋ว ส่วนแรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นชาวขมุที่เข้ามารับจ้างขาย
แรงงาน  

(2) บ้านวงศ์บุรี เป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่ สร้างในปี พ.ศ. 2440 ใช้ช่างชาวจีน
ดูแลการก่อสร้างซึ่งใช้เวลาถึง 3 ปี เป็นรูปแบบเรือนขนมปังขิงสีชมพู ด้านหลังเป็นชานบ้านและยุ้ง
ข้าว ช่างชาวจีนได้ออกแบบลวดลายประดับบ้านโดยเชื่อว่าพัฒนามาจากลวดลายประดับ คุ้มเจ้าหลวง 
และเพิ่มลายรวงผึ้งเข้าไปจนเป็นเอกลักษณ ์ 

(3) บ้านเจ้าหนานไชยวงศ ์คุ้มนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453) มีลักษณะคล้ายกับ 
คุ้มวงศ์บุรี แต่มีขนาดสูงใหญ่กว่าเล็กน้อย  
นอกจากคุ้มเจ้านายแล้วยังปรากฏมีบ้านคหบดีในลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  
ได้แก่ บ้านหลวงศรีนครานุกูล บ้านขุนอารักษ ์เป็นต้น 

6) ตลาด ย่านการค้า ชุมชน การตั้งถิ่นฐานของคนในเขตก าแพงเมืองเก่ามีลักษณะเกาะ
กลุ่มโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน การปกครองเมืองแพร่ในอดีตเป็นการปกครองโดยระบบเจ้าเมือง 
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ซึ่งเจ้าเมืองจะตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณศูนย์กลางเมือง และถิ่นฐานเจ้านายสายต่าง ๆ ได้กระจายกลุ่มไป
ตามวัดที่ตนศรัทธาเป็นโยมอุปัฏฐาก โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ล้อมรอบด้วยเรือนกลุ่มข้าทาสบริวารและ
ราษฎรที่ภักดีต่อสกุลนั้น ๆ เมื่อมีการเปิดสัมปทาน ป่าไม้ ท าให้มีคนต่างถิ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น
โดยอยู่ในบริเวณนอกเขตก าแพงเมือง  

 

4.5.4 เอกลักษณ์ท้องถิ่น   
1) เอกลักษณ์รูปแบบชุมชนเมืองเก่าแพร ่

จากสภาพทางกายภาพของโครงสร้างชุมชนในเวียง ท าให้ทราบถึงภาพลักษณ์ของ
ชุมชนเมืองในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยรูปแบบของชุมชนพื้นที่เขตเมืองเก่าแพร่ ประกอบด้วยพื้นที่ 5 
ชุมชนด้วยกัน คือ ชุมชนบ้านหัวข่วง ชุมชนศรีชุม-วัดหลวง-วัดพงษ์สุนันท์ ชุมชนบ้านพระนอน ชุมชน
บ้านพระร่วง ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง โดยมีรายละเอียดของพื้นที่ดังนี้ 

(1) ชุมชนบ้านหัวข่วง เป็นตัวอย่างของชุมชนย่านพักอาศัยในบริเวณเมืองเก่าที่มี
สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถานที่ส าคัญตั้งอยู่ภายในพื้นที่ คือ วัดหัวข่วง เป็นวัด
ส าคัญเก่าแก่อยู่ในบริเวณชุมชน มีลักษณะขององค์เจดีย์เป็นเจดีย์ทรงกลมลักษณะพื้นเมืองเชียงใหม่ 
เป็นศิลปกรรมที่น่าสนใจและเหลือเพียงไม่กี่แห่งในจังหวัด เป็นที่ศรัทธาของผู้คนในชุมชนและละแวก
ใกล้เคียง ภายในชุมชนมีโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ซึ่งเป็นชุมชนเดียวที่มีโรงเรียนสร้างอยู่ในพื้นที่วัด 
นอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนเก่าของผู้สืบเช้ือสายเจ้าหลวงเมืองแพร่อีกด้วย 

(2) ชุมชนวัดศรีชุม-วัดหลวง-วัดพงษ์สุนันท์ เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของการอยู่ร่วมกัน
ถึง 3 ชุมชน และมีศาสนสถานถึง 3 แห่ง ที่ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าเอกลักษณ์วิถีชีวิตชุมชน มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของพื้นที่พักอาศัยบริเวณเมืองเก่าทีมีวิถีชีวิตแบบชุมชนสังคมชนบท มีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของสังคมชุมชนละแวกบ้าน มีความเป็นญาติพี่น้องกันส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่พักอาศัยเดิม สภาพชุมชนไม่
ซับซ้อนมีบรรยากาศของการพักอาศัยและเอกลักษณ์ชุมชน มีลาน "ข่วง" ของชุมชนตรงบริเวณกลางชุมชน
หน้าวัดหลวงและศูนย์กลางกิจกรรมในวัด เพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนาในทุกวันพระและการพบปะ
ของชาวบ้านในชุมชน 

(3) ชุมชนบ้านพระนอน เป็นชุมชนย่านพักอาศัยในบริเวณเขตเมืองเก่าแพร่ ที่มีวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ของผู้คนที่มีลักษณะของชุมชนเพื่อการพักอาศัยและการค้าใน
อาคารบ้านเรือนบริเวณถนนค าลือ ผู้ที่อยู่อาศัยมีความเป็นญาติพี่น้องกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่พักอาศัย
เดิม บรรยากาศชุมชนมีเอกลักษณ์ของอาคารบ้านเรือนดั้งเดิมที่ยังไม่ถูกหรือถอนของผู้สืบเชื้อสายเจ้า
หลวงเมืองแพร่ ของบ้านวงศ์บุรี ถนนค าลือ ที่มีความหลากหลายของอาคารบ้านเรือนผสมผสานเก่า
กับใหม่ มีการสร้างกิจกรรมในชุมชนที่ดึงดูดความสนใจให้กับผู้ที่อยู่นอกชุมชนเข้าไปภายในเพื่อท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชนเช่นเรื่องหัตถกรรมเครื่องเงินในบริเวณวัดพระนอน 
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(4) ชุมชนบ้านพระร่วง เป็นชุมชนที่ค่อนข้างสงบนิ่ง มีรูปแบบการพักอาศัยของสังคม
ชนบท มีวิถีชีวิตชุมชนละแวกบ้านที่รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ศูนย์รวมกิจกรรมชุมชนจะอยู่ที่วัดเพื่อ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่ส าคัญในทุกวันพระ  เอกลักษณ์ชุมชนบ้านพระร่วงจะมีบ้านพักอาศัยเก่าแก่
ของผู้สืบเชื้อสายเจ้าเมืองแพร่ บ้านเจ้าหนานตึ๊ หัวเมืองแก้ว บริเวณถนนพระร่วง ประกอบกับ
ลักษณะของอาคารไม ้สะท้อนวิถีชีวิตชุมชนที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ในอดีตได้เป็นอย่างดี 

(5) ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง จะมีลักษณะเป็นชุมชนที่ค่อนข้างสงบนิ่ง มีรูปแบบการอยู่
อาศัยของสังคมละแวกบ้าน ที่รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี ในชุมชนมีบ้านเรือนดั้งเดิมของผู้สืบเชื้อสาย
เจ้าหลวงเมืองแพร่ บริเวณถนนวิชัยราชา ชุมชนบ้านศรีบุญเรืองมีเอกลักษณ์ของพื้นที่ในการดึงดูด
ผู้คนเข้าสู่พื้นที่โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ชาวชุมชนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีการเข้าวัดเพื่อ
ปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาทุกวันพระและงานประเพณีส าคัญไม่ต่างจากชุมชนต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็น
ที่ตั้งของชมรมแพทย์แผนไทยเวียงโกศัย ที่เปิดบริการอบสมุนไพร และวัดศรีบุญเรืองยังเป็นที่ตั้งของ
อนุสาวรีย์ศรีวิไจย โข้กวีเอกของเมืองแพร่อีกด้วย 

2) เอกลักษณ์ผ้าหม้อห้อม 

ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง ตั้งอยู่ในเขตต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่จังหวัด
แพร่เป็นชุมชนที่มีการท าเสื้อหม้อห้อมมานับร้อยปีจนถึงปัจจุบัน กรรมวิธีการผลิตก็ยังคงรูปแบบเดิม
และยังคงได้รับความนิยมจากผู้ซื้ออย่างไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยเฉพาะต าบลทุ่งโฮ้ง ซึ่งถือเป็น
แหล่งผลิตที่ส าคัญ ในอดีตผ่าหม้อห้อมท ามาจากดอกฝ้ายที่น ามาเป็นเส้นด้ายแล้วทอกี่ด้วยซึ่งเป็น
อุปกรณ์พื้นบ้านของชาวไทยภาคเหนือ และผ้าที่ได้จะมีลักษณะของผ้าจะเป็นผ้าสีขาว จากนั้นจึง
น าไปตัดเป็นผ้าส าเร็จรูป แล้วน ามาย้อมสีที่ได้จากการหมักใบห้อมหรือใบคราม จะมีสีกรมท่าวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการท าผ้าหม้อห้อมแบบโบราณ ใช้วัตถุดิบส าคัญ 2 อย่าง คือ ต้นครามหรือต้นฮ้อมน้ าด้างจาก
ขี้เถ้า จากกรรมวิธีการผลิต ก็จะได้ผ้าหม้อห้อมเพื่อใช้ในการสวมใส่เองและจ าหน่ายในชุมชนต่างๆ 
ใกล้เคียง 

จากการที่ผ้าหม้อห้อมกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ จึงท าให้มี
การประชาสัมพันธ์ความสวยงามของผ้าหม้อห้อม ราคาของผ้าหม้อห้อมที่มีราคาไม่สูงจนเกินไปท าให้
ได้รับความนิยม มีผู้คนสวมใส่เป็นจ านวนมาก ทั้งคนในพื้นที่ ชุมชนใกล้เคียง จึงท าให้มีการสั่งซื้อเสื้อ
หม้อห้อมจากต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ท าให้การผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน คนรุ่นใหม่
จึงประยุกต์จากกรรมวิธกีารผลิตเดิม จากการย้อมด้วยการหมักจากใบคราม ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการ
น าผ้าดิบมาตัดเย็บแล้วย้อมด้วยสีวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถหาได้ง่ายและประหยัดในเรื่องของเวลา ท า
ให้สามารถผลิตได้จ านวนมาก เพียงพอต่อการจ าหน่าย และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม ท าให้
ได้รับความนิยม สามารถสร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดแพร่ มาจนทุกวันน้ี  
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เมื่อผ้าหม้อห้อมเป็นเอกลักษณ์ของคนจังหวัดแพร่และการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองที่
ท ามาจากผ้าหม้อห้อม ถือเป็นการแต่งกายประจ าของเมืองแพร่ เนื่องจากเนื้อผ้ามีความคงทน ราคา
ถูก และสามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส เช่น งานประเพณีส าคัญของภาคเหนือเทศกาลวันสงกรานต์วัน
ลอยกระทง งานศพ เป็นต้น ซึ่งผู้ชายนิยมสวมใส่เสื้อคอกลมแขนสั้น ผ้าอกตลอด ติดกระดุมหรือใส่
สายมัด มีลักษณะคล้ายกับเสื้อกุยเฮงของคนจีนและใส่กางเกงขาก๊วย เรียกว่า “เตี่ยวกี” มีผ้าขาวม้า
คาดเอวแทนเข็มขัด ส่วนหญิงจะเป็นเสื้อคอวีและคอกลม แขนยาวกระบอก ผ้าออกตลอด ติดกระดุม 
และสวมผ้าถุง “ซิ่นแหล้” มีลักษณะเป็นสีด า มีสีแดงคาดตรงเชิงผ้า 2 แถบปัจจุบันได้มีการพัฒนา
รูปแบบและลวดลายให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 

 

  
ภาพที่ 17 ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ 
ที่มา : http://m.naewna.com 

 

4.6 สถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองแพร่  

4.6.1 สถานการณ์การท่องเที่ยว 
พื้นที่ เทศบาลเมืองแพร่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมทั้งมีเทศกาล และงานประเพณี เป็นทุนด้านการท่องเที่ยว 
นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดแพร่ และภายในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวอารย
ธรรมล้านนาและภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน 
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเชิง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และประเพณี ซึ่งจะส่งผลให้การ
ท่องเที่ยวขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากเทศบาลเมืองแพร่ และจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดหนึ่งที่เก่าแก่ใน
ภาคเหนือมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัด เช่น งานประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่
แห่ตุงหลวง งานประเพณีกิ๋นสลากหลวง งานประเพณีแห่น้ าช้าง งานประเพณีก าฟ้าไทยพวน วัดพระ
ธาตุช่อแฮ วัดพระธาตุมิ่งเมืองวรวิหาร บ้านวงศ์บุร ีคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร ่เป็นต้น 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPsN6L9O7KAhXJno4KHUW1B8oQjRwIBw&url=http://news.voicetv.co.th/thailand/118332.html&psig=AFQjCNFcftMnXLyKlM83bsQnzkMv0l2ezg&ust=1455252430189995
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4.6.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คอื แหล่งท่องเที่ยว และงานเทศกาล

งานประเพณ ีโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว มีจ านวน 21 แห่ง โดยแบ่งเป็น  

(1.1) วัด จ านวน 11 แห่ง ได้แก่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดจอมสวรรค์ วัดหลวง 
วัดพระนอน วัดสระบ่อแก้ว วัดศรีชุม วัดหัวข่วง วัดพงษ์สุนันท์ วัดศรีบุญเรือง วัดเมธังกราวาส วัด
พระร่วง และวัดเชตวัน 

(1.2) โบราณสถาน  จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ หลักเมืองจังหวัดแพร่ บ้านประทับใจ 
(บ้านเสาร้อยต้น)  บ้านวงศ์บุรี  บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่   คุ้มวิชัยราชา 
พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร ่ บ้านมิชชั่นนารี ก าแพงเมืองแพร่ พิพิธภัณฑ์การป่าไม ้
ตารางที่ 7 วัดในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร ่

 วัดและพระธาตุ รายละเอียด 

 

วัดพระบาทมิ่งเมือง
วรวิหาร 

ตั้งอยูถ่นนเจริญเมือง ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ มาจากการวัด
โบราณสองวัด คือ วัดพระไชยอารามพระบาทและวัดมิ่งเมือง ตั้ง
ห่างกันเพียงซอยกั้นเท่านั้น รวมสองวัดเข้าด้วยกัน ในปี พ.ศ. 2492 
เป็นเจดีย์เก่าแก่ตามแบบศิลปะพื้นเมืองแพร่ มีพระพุทธบาท ตาม
ต านานเล่าว่ารอยพระพุทธบาทนี้เกิดขึ้นพร้อมพระธาตุช่อแฮ มี
พิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง พระพุทธรูปปางมารวิชัยจ านวน 2 
องค์ ภายในวัดได้รับการขึ้นโบราณวัตถุศิลปวัตถุโดยกรมศิลปากร 
และมีความส าคัญในฐานะเป็นวัดศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองแพร่ 
เป็นสถานที่จัดงานประเพณีของจังหวัดแพร่ คือ ประเพณีกิ๋นสลาก
หลวง  

 

วัดจอมสวรรค์ 

ตั้งอยู่ถนนยันตรกิจโกศล ต าบลในเวียง อยู่นอกตัวเมืองเก่าแพร่ 
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ประเภทวัด มีอาคารส าคัญ 
คือ อาคารไม้สักทั้งหลังเรียกวา “จอง” ซึ่งเป็นทั้งโบสถ์ ศาลาการ
เปรียญ และกุฏิสงฆ 

 

วัดหลวง 

ตั้งอยู่ถนนค าลือ ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถาน ประเภทวัด เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นพร้อม
กับการสร้างเมืองแพร่ วัดหลวงเป็นวัดส าคัญที่มีประวัติการสร้าง
และการบูรณะที่เกี่ยวของกับเจ้าผูค้รองนคร 



 81 

 

 วัดและพระธาตุ รายละเอียด 

 

วัดพระนอน 

ตั้งอยู่ถนนพระนอนเหนือ ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ ยังไม่ได้
รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานแต่อยู่ให้บัญชีรายชื่อของ
กรมศิลปากร วิหารพระนอนยังปรากฏรูปแบบสถาปตยกรรมที่
ได้รับอิทธิพลศิลปะสุโขทัยและอยุธยาเป็นวิหารไม่มีหน้าต่าง แต่
เจาะชองผนังลูกกรง และมีพระเจดีย์ทรงระฆัง รูปแบบศิลปะ
พื้นเมืองแพร ่

 

วัดสระบ่อแก้ว 

ตั้งอยู่ถนนน้ าคือ ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ เรียกอีกชื่อหนึ่ง   
วา วัดสามโพธิ์ เพราะมีชาวพมาตระกูลโพสามตระกูลเป็นผู้สร้าง
และปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุที่ส าคัญของวัดคือ อาคาร “จอง” ศิลปะ
พม่า ทั้งโบสถ์  ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ พระพุทธรูปที่
ประดิษฐานภายในอาคารเป็นศิลปะพม่าที่น ามาจากเมืองมัณฑะเลย 
นอกจากนั้นมีพระธาตุกู่กองค า เป็นเจดีย์ศิลปะพม่า 

 

วัดศรีชุม 

ตั้งอยู่ถนนเจริญเมือง ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถาน เป็นประเภทวัด อดีตการประชุมวางผัง
เมืองหรือการถือน้ าสัตยาบันก็กระท ากันที่วัดศรีชุมนี้ ภายในวัดมี
โบราณสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ ทั้งพระเจดีย์ทรงรฆัง ศิลปะ
ล้านนา และพระพุทธประทับยืนที่มีขนาดสูงใหญ่และได้รับอิทธิพล
จากศิลปะสุโขทัย 

 

วัดหัวข่วง 

ตั้งอยูถ่นนค าแสน ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถาน ประเภทวัด เป็นวัดเก่าแก่ มีเจดีย์ทรง
ระฆัง รูปแบบศิลปะพ้ืนเมืองเชียงใหม่ เป็นเจดีย์มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
เมือง  

 

วัดพงษ์สุนันท ์

ตั้งอยูถ่นนค าลือ ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ สิ่งส าคัญภายในวัด
ได้แก่ พระนอน ศิลปะล้านนามีส่วนผสมของสุโขทัย ภายในพระ
อุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย นามพระเจ้าแสนสุข 
ศิลปะล้านนา พระพุทธรูปปางมารวิชัยจ านวน 3 องค์ ได้รับการขึ้น
โบราณวัตถุศิลปวัตถุโดยกรมศิลปากร นอกจากนั้นยังมีสังเค็ตไม้ 
ศิลปะพื้นเมืองแพร่ วิหารแก้วองค์พระธาตุเจดีย์ 108 ยอด เป็น
วิหารสีขาวทั้งหลัง บนหลังคามีพระเจดีย์ทั้งหมด 108 องค์ 

 

วัดศรีบุญเรือง 

ตั้งอยูถ่นนเหมืองหลวง ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร ่ภายใน
อุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศรีบุญโญภาส เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน สร้างด้วยปูนปั้นลงรักปิดทอง พระ
เจดีย์ทรงระฆัง ศิลปะพื้นเมืองแพร่ เป็นเจดีย์ประธาน 
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วัดเมธังกราวาส 
(วัดน้ าคือ)  

ตั้งอยู่ถนนน้ าคือ ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ ภายในวัดมี
พระพุทธรูปส าคัญคือพระพุทธรูปน้ าออกเศียร จากรูปแบบศิลปะ
แบบเชียงแสน นอกจากนั้น พระพุทธรูปปางมารวิชัยจ านวน 5 องค์ 
ภายในวัดได้รับการขึ้นโบราณวัตถุศิลปวัตถุโดยกรมศิลปากร 

 

วัดพระร่วง 

ตั้งอยูถ่นนพระร่วง ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ สันนิษฐานว่ามี
มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย พระเจดีย์เป็นประธานของวัด เป็นเจดีย์ทรง
ระฆัง ศิลปะพื้นเมืองแพร่ 

ที่มา: แผนแมบ่ทและผังแมบ่ทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร่, 2562 และผู้วิจัย, 2563. 
 
ตารางที่ 8 โบราณสถานในพืน้ที่เทศบาลเมอืงแพร ่

 โบราณสถาน รายละเอียด 

 

หลักเมืองจังหวัด
แพร่ 

ตั้งอยู่ถนนคุ้มเมือง ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ ไม่ได้มีมาตั้งแต่
เริ่มมีการสร้างเมืองแพร ่ตามธรรมเนียมการยกเสาหลักเมือง แต่เพิ่ง
สร้างเมื่อประมาณ 20 ปีกว่าที่ผ่านมา ในอดีตเรียกว่า “สะดือเมือง 
ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ข อ ง ศ า ล ห ลั ก เ ล็ ก ๆ  ภ า ย ห ลั ง พ . ศ .  2 5 3 5 
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายต้องการให้สร้างเสาหลักเมืองให้เป็น
มาตรฐานขึ้นทั่วประเทศ จึงสร้างเป็นอาคารแบบจตุรมุข สร้างด้วย
ศิลปะแบบล้านนา ลงรักปิดทอง ประกอบด้วยเสาไม้สักขนาดใหญ่
ฝังในผนังปูน 

 

บ้านประทับใจ  
(บ้านเสาร้อยต้น) 

ตั้งอยู่ต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ เป็นหนึ่งในสถานที่เที่ยวของ 
จ.แพร่ ที่นี่เป็นบ้านส่วนบุคคล ตั้งอยู่ในเนื้อที่ทั้งหมด 34 ไร่ ได้
เริ่มท าการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ใช้เวลา 5 ปีในการสร้าง โดย
ใช้ไม้สักท่อนขนาดใหญ่ ตั้งเป็นเสาบ้านจ านวน 130 ต้น 



 83 

 

 โบราณสถาน รายละเอียด 

 

บ้านวงศ์บุร ี

ตั้งอยู่ถนนค าลือ ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ เจ้าของเดิมคือ แม่
เจ้าบัวถา มหายศปัญญา ชายาองค์แรกของเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ 
เจ้าหลวงองค์สุดท้ายของเมืองแพร่สถาปัตยกรรมแบบไทยผสมยุโรป
ที่เรียกว่า ทรงขนมปังขิง เป็นบ้านไม้สักขนาดใหญ่ 2 ชั้น สีชมพู ตัว
บ้านประกอบด้วยส่วนที่เป็นหน้ามุข ปัจจุบัน เจ้าของบ้านได้เปิด
บ้านเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนทั่วไปได้เข้าชม ตระกูลวงศ์บุรีถือเป็นผู้
บุกเบิกการอนุรักษ์บ้านเก่าเมืองพร่ เพราะเป็นบ้านเก่าหลังแรกที่
เจ้าของลงมือซ่อมแซมและอนุรักษ์เพื่อเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
สาธารณชน และได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น จากสมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2536 

 

บ้านเจ้าหนาน   
ไชยวงศ ์

ตั้งอยู่ถนนพระร่วง ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ เจ้าของเดิมคือ 
เจ้าหนานไชยวงศ์ (เจ้าหนานตึ) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2462 
มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบขนมปังขิง ที่เป็นที่นิยมกันในรัชกาลที่ 
5 เป็นอาคารสองชั้นสร้างจากไม้สักทองทั้งหลัง หลังคาเป็นทรง
มนิลา มุงด้วยไม้แป้นเกล็ด มีการประดับประดาลวดลายฉลุ
โดยทั่วไป ทั้งนี้ได้รับรางวัลชมเชย อาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
ดีเด่น ประเภทบ้านพักอาศัย จากสมาคมสถาปนิกล้านนา 

 

คุ้มเจ้าหลวง    
เมืองแพร ่ 

(จวนผู้ว่าราชการ
เมืองแพร)่ 

ตั้งอยู่ที่ถนนคุ้มเดิม ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ ได้รับการขึ้น
ทะเบียนโบราณสถาน เป็นประเภทคุ้ม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2435 
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น ใต้ถุนสูง เป็นอาคารที่สร้างด้วย
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียน มีการน าเอาลายฉลุที่เรียกว่า
ลายขนมปังขิงมาใช้ ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่นิยมใน
รัชกาลที่ 5 โดยชั้นล่างเป็นส่วนราชการ ชั้นบนเป็นห้องรับแขก
ส าคัญ ห้องนอน 

 

คุ้มวิชัยราชา 

ตั้งอยูถ่นนวิชัยราชา ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ยัง
ไม่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน แต่อยู่ให้บัญชีรายชื่อ
ของกรมศิลปากร เป็นเรือนไม้สัก 2 ชั้น ที่มีรูปแบบผสมผสาน
ระหว่างเรือนขนมปังขิงกับเรือนพื้นถิ่นล้านนา เป็นอาคารสองชั้น มี
ลวดลายฉลุทาด้วยสีครีม เขียว เป็นไม้สักทั้งหลัง โดยมีการประดับ
ประดาลายฉลุ หลังคาทรงมนิลามุงด้วยไม้แป้นเกล็ด 

 

พิพิธภัณฑ์เสรีไทย
แพร่ 

ตั้งอยู่ถนนยันตรกิจโกศล ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ แพร่ได้
เป็นส่วนส าคัญของสงครามมหาเอเชียบูรพาและเกี่ยวข้องกับ
ขบวนการเสรีไทย ใช้หมู่บ้านหนองม่วงไข่ อ าเภอร้องกวาง จังหวัด
แพร่ เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการกู้ชาติ ดังนั้นนายภุชงค์ กันทา
ธรรม อดีตเสรีไทยจังหวัดแพร่ ได้ร่วมกับทายาทเสรีไทยจังหวัดแพร่ 
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอยู่ในบริเวณโรงแรมภราดร โดยรวบรวม
ประวัติศาสตร์ คุณงามความดี ความเสียสละ ความสามัคคีของผู้
กล้าเสรีไทยสายเหนือในจังหวัดแพร่ รวมทั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์และ
แหล่งศึกษาเป็นบ้านเรือนไทย  2 ชั้น  ภายในพิพิธภัณฑ์จะ
ประกอบด้วย 4 ห้อง 
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 โบราณสถาน รายละเอียด 

 

บ้านมิชชั่นนาร ี

ตั้งอยู่ถนนยันตรกิจโกศล ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ มีจ านวน 
2 หลัง เรือนหลังแรก อยู่ในบริเวณโรงพยาบาลแพร่คริสเตียน เป็น
เรือนทรงขนมปังขิง สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานพยาบาล โดยในปี  
2406 และหลังที่ 2 อยู่ในความดูแลของ กศน.จังหวัดแพร่ ก่อสร้าง
ปี 2426 เป็นเรือนไม้สักชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่วมุงด้วย
กระเบื้องว่าว ตกแต่งช่องลมประตูด้วยลายฉลุขนมปังขิง เป็นการ
น าความรู้ทางสถาปัตยกรรมของชาติตะวันตกมาใช้ออกแบบ
โครงสร้างอาคาร ให้มีรูปแบบแปลกตา 

 

ก าแพงเมืองแพร่ 

ตั้งอยูถ่นนรอบเมือง อ าเภอเมืองแพร่ เรียกอีกอย่างว่าเมก หรือเมฆ 
ปัจจุบันนี้จัดเป็นก าแพงเมืองที่คงสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในเอเชียที่
บริเวณบ้านหัวข่วงมีความสูงถึง 20 เมตร และความยาวประมาณ 4 
กิโลเมตร และมีประตูเมือง 4 แห่ง คือ ประตูมาร ประตูชัย ประตู
ยั้งม้า และประตูศรีชุม  

 

 

 

พิพิธภัณฑ์การป่าไม้ 

ตั้งอยู่ถนนคุ้มเดิม ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ ในอดีตนั้น 
จังหวัดแพร่มีการท าสัมปทานป่าไม้ หลังการเลิกท าสัมปทานป่าไม้ 
ก็ท าให้มีโรงเรียนป่าไม้แพร่เกิดขึ้น โดยกรมป่าไม้ได้ตั้งกองโรงเรียน
ป่าไม้ขึ้น อาคารหลังนี้เดิมเป็นอาคารที่ท าการของบริษัทอีสต์เอเชีย
ติค และภายหลังใช้เป็นที่ท าการของโรงเรียนป่าไม้  หลังจาก
โรงเรียนป่าไม้ปิดตัวเลง จึงได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ป่าไม้เมื่อ พ.ศ.
2541 พิพิธภัณฑ์การป่าไม้ เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ 2 ชั้น จัดแสดง
ประวัติการท าไม้สักของแพร่ อุปกรณ์ในการท าไม้ ภาพถ่ายการท า
ไม้ในอดีต และตัวอย่างไม้ชนิดต่าง ๆ ที่มีในแพร่  

ที่มา: แผนแมบ่ทและผังแมบ่ทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร่, 2562;  
https://www.museumthailand.com/th/museum/Seri-Thai-Museum- และ ผู้วิจัย, 2563. 
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(2) งานเทศกาลและงานประเพณี 
ส าหรับรายละเอียดการจัดงานกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเทศกาลและงานประเพณีใน

พื้นที่ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ล าดับ 
ชื่อเทศกาล/ประเพณี/

กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่จัดงาน ช่วงเวลา 

1 
 

เทศกาลประเพณี ได้แก่    

พิธีตักบาตรพระอุปคุต พิธีท าบุญตักบาตรเที่ยวคืนพระอุปคุต วั ด ส ร ะ บ่ อ แ ก้ ว 
เทศบาลเมืองแพร ่

ต้ น เ ดื อ น
มีนาคม 

ประเพณีปี๋ใหม่เมืองแป้ 
(สงกรานต์) 

- ชาวเมืองแพร่จะเก็บกวาดท าความสะอาด
บ้านเรือน  และพากันท าขนมเพื่อไปท าบุญที่วัด  
- ขนทรายเข้าวัดและก่อเป็นเจดีย์ทรายภายในวัด
ใกล้บ้าน 
- วันที่ 15 เมษายน ซึ่งเรียกว่า “วันพญาวัน” 
ตอนเช้าท าบุญตักบาตรอุทิศกุศลให้แก่ 
บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว 
- พิธีถวายเจดีย์ทรายโดยการปักตุง 12ราศี,ตุงช่อ
,ตุงไส้หมูตุงตะเข็บหรือตุงไชยเพื่อเป็น 
สิริมงคลแกชีวิต 
- วันที่17 เมษายนของทุกปี ชาวแพร่จะเล่นน้ า
สงกรานต,์ มีขบวนแห่นางสงกรานต์และ 
และการประกวดนางสงกรานต์มีพิธีรดน้ าด าหัว
ผู้ใหญ ่

สวนสุขภาพ 90 ปี 
และบริ เวณหน้ า
ศาลากลางจังหวัด
แพร่ 

ช่วงเทศกาล
สงกรานต ์
(เมษายน) 
 
 

ประเพณีไหว้สาสรงน้ า
ปิดทองพระพุทธโกศัยฯ 

พิธีสรงน้ า ปิดทอง สืบชะตา แห่หลวงพ่อพุทธ
โกศัยฯ ส าหรับให้ประชาชนร่วมกันสรงน้ า 

วั ด พ ร ะ บ า ท มิ่ ง
เ มื อ ง ว ร วิ ห า ร 
อ า เ ภ อ เ มื อ ง 
จังหวัดแพร่ 

ปลายเดือน
เมษายน 
 

ประเพณี ไหว้พระ เจ้ า
นอน 

พิธีท าบุญปิดทอง มหรสพสมโภช วั ด พ ร ะ น อ น 
อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ 

มิถุนายน 

งานประเพณีกิ๋นสลาก
หลวง 

เป็นประเพณีกิ๋นสลากของคณะศรัทธาจากอ าเภอ 
ต าบล หมู่บ้าน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ใน
จังหวัดแพร ่พระสงค์แสดงธรรมเทศนาเรื่องอนิ
สงค์ของการทานสลากภัตมีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

วัดพระบาทมิ่ง
เมืองวรวิหาร 
อ าเภอเมืองแพร ่
จังหวัดแพร่ 

ปลายเดือน
ตุลาคม 
 

 ประเพณีตานถางประตีบ
ตีนกา ปูจาแม่กาเผือก 

มีการจัดประเพณีลอยกระทง การจุดถังประทีป 
การแข่งขันบอกไฟดอก การจุดพลุ มีการประกวด
กิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม และมีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านต่างๆ 
 
 

บริเวณสวน
สุขภาพ อ าเภอ
เมือง จังหวัดแพร่ 

ต้ น เ ดื อ น
ตุลาคม 
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ล าดับ 
ชื่อเทศกาล/ประเพณี/

กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่จัดงาน ช่วงเวลา 

2 กิจกรรม  ได้แก่    

 งานขนมเส้นเมืองแป้ มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การจ าหน่าย
ขนมจีน อาหารพ้ืนเมืองของจังหวัดแพร่ 

บริเวณสนามกีฬา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

ต้นเดือน
มกราคม 

 วันเสรีไทย ท าพิธีร าลึกถึงวีรกรรมของเสรีไทย กลุ่มเมืองแพร่ พิพิธภัณฑ์เสรีไทย 
โรงแรมภารดร 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

กลางเดือน
สิงหาคม 

 โครงการถนนคนเดิน  
ดนตรีเพื่อประชาชน 

จัดกิจกรรม  ดนตรี  และการจ าหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค อาหารเครื่องดื่ม สินค้าพื้นเมือง 
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสินค้าต่าง ๆ มากมายจาก
สมาชิกหอการค้าจังหวัดแพร่ ตั้งแต่เวลา  17.00
.น 22.00 – 

บริเวณถนนเจริญ
เมือง  ต.ในเวียง 
อ.เมือง จ.แพร่ 

ทุกวัน
อาทิตย์แรก
ของเดือน 

 ถนนคนเดินกาดพระนอน การจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร
เครื่องดื่ม สินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
ผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และ
สินค้าต่าง ๆ เชื่อมต่อกับกาดกองเก่า 

ช่ ว งตั้ ง แต่ประตู
มาร ไปจนถึงหน้า
บ้านวงศ์บุรี ต.ใน
เวียง อ.เมือง  จ.
แพร่ 

ทุกวั น เสาร์ 
ตั้งแต่ 4 โมง
เย็น เป็นต้น
ไป 

 ถนนคนเดินกาดกองเก่า  การจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร
เครื่องดื่ม สินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
ผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และ
สินค้าต่าง ๆ เชื่อมต่อกับกาดพระนอน 

ช่วงตั้งแต่ประตู
มาร ไปจนถึงหน้า
บ้านวงศ์บุรี  
ต.ในเวียง อ.เมือง 
จ.แพร่ 

ทุกวั น เสาร์ 
ตั้งแต่ 4 โมง
เย็น เป็นต้น
ไป 

 งานแพร่คราฟท ์ น าเสนอตัวตนของจังหวัดแพร่ ที่มีทุนทางภูมิ
ปัญญาในด้านต่าง ๆ น ามาออกแบบ ต่อยอด ให้
มีความร่วมสมัย และเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ผู้ประกอบการ 

สถาบันประชารัฐ
พิทักษ์ป่า 

ต้ น เ ดื อ น
ธันวาคม  

 กาดสามวัย  เป็นตลาดขายอาหาร พืชผัก ผลไม้ พื้นบ้าน 
ช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าให้มีสถานที่ท ามาหากิน  
จัดให้มีการแสดงบนเวที เช่น ซอพื้นบ้าน การ
แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง การแสดงดนตรี
ของเยาวชน 

บริ เ วณเทศบาล
เมืองแพร่ ต าบลใน
เวียง อ าเภอเมือง
แพร่  

ทุกวันศุกร ์ 

ที่มา : ปฏิทินเทศกาลและงานประเพณ,ี ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่  
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4.6.3 การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  
จากการที่แหล่งท่องเที่ยวในเทศบาลเมืองแพร่กระจายตัวทั่วพื้นที่  มีการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ โดยการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสรุปได้ดังนี้ 
1) การคมนาคมขนส่งทางบก 

(1) โครงข่ายถนนระหว่างชุมชน ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ ประกอบด้วย ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1023 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1024 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1134 ทางหลวงชนบท พร. 3017 ทางหลวงชนบท พร. 3023 ทางหลวง
ชนบท พร. 3024 ทางหลวงชนบท พร. 4016  และทางหลวงชนบท พร. 4001 ตามล าดับ 

(2) โครงข่ายถนนภายในชุมชน ประกอบด้วย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1022 ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1101 ทางหลวงชนบท พร. 3034 ทางหลวงชนบท พร. 4010 ทางหลวง
ชนบท พร. 4011 ทางหลวงชนบท พร. 4018 ทางหลวงชนบท พร. 4022 ทางหลวงชนบท พร. 4030  
ทางหลวงชนบท พร. 4053 และทางหลวงชนบท พร. 4053 ตามล าดับ 

2) การคมนาคมขนส่งทางอากาศ  คือท่าอากาศยานเมืองแพร่ ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาจักร อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร ่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 3 กิโลเมตร  

3) ระบบขนส่งสาธารณะ พื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ เป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอ
เมืองแพร่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ มีเส้นทางการให้บริการที่ผ่าน
พื้นที่ครบทุกหมวด 

 

4.6.4 สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการการท่องเที่ยว 
1) สถานที่พักแรม 

สถานที่พักแรมในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ถึง 14 แห่ง หรือร้อยละ 29.79 ของ
จ านวนที่พักทั้งหมดในจังหวัดแพร่ ส่วนใหญ่เป็นสถานที่พักประเภทโรงแรม และโฮมสเตย์ ในส่วน
ของห้องพักเพื่อบริการนักท่องเที่ยวมีจ านวน 768 ห้อง หรือร้อยละ 54.58 ของจ านวนห้องพัก
ทั้งหมดในจังหวัดแพร่ 

2) ร้านอาหาร 
ร้านอาหารส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณใกล้แหล่งท่องเที่ยวและที่พักแรม หรือเป็นที่พัก

แรมพร้อมร้านอาหารเพ่ือบริการนักท่องเที่ยว ลักษณะอาหารเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีความหลากหลาย 
อาหารพื้นเมืองภาคเหนือ และอาหารไทยภาคกลาง กาแฟสดต่างๆ รวมทั้งร้านอาหารท้องถิ่นส าหรับ
คนในพื้นที่อีกด้วย  ทั้งนี้ในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่  มีร้านอาหารจ านวน แห่ง  10 หรือร้อยละ 13.16 
ของจ านวนร้านอาหารทั้งหมดในจังหวัดแพร่  
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ตารางที่ 9 จ านวนที่พักแรม ห้องพัก และร้านอาหารในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร ่

ขอบเขตการปกครอง 
บริการด้านการท่องเที่ยว (แห่ง) สัดส่วนบริการด้านการท่องเที่ยว (ร้อยละ) 

ที่พักแรม ห้องพัก ร้านอาหาร ที่พักแรม ห้องพัก ร้านอาหาร 

จังหวัดแพร ่ 47 1,407 76 100.00 100.00 100.00 

  ทม.แพร่ 14 768 10 29.79 54.58 13.16 

ที่มา : ส านักงานจังหวัดแพร่, 2560. 
 

3) ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก 
ในพื้นที่เชื่อมโยงในเขตเทศบาลเมืองแพร่ยังมีร้านขายสินค้าชุมชนและของที่ระลึก เช่น 

ร้านนกน้อยฝ้ายงาม ร้านดอกแก้ว ที่ถนนยันตรกิจโกศล ตลาดแพร่ชมภูมิ่งที่ถนนเหมืองหิต และตลาด
บ้านทุ่งที่ถนนช่อแฮ จ าหน่ายอาหารพื้นเมือง และมีร้านค้าของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่พัฒนาสินค้าที่จาก
ทุนทางวัฒนธรรม วัตถุดิบ และแรงงานฝีมือในท้องถิ่นที่ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับแนวคิดสมัยใหม่ 
โดยเฉพาะงานผ้าและงานไม้ รวมกลุ่มกันตั้งชื่อว่ากลุ่มแพร่คราฟท์ เช่น แคนซ์บายไททอ ในเขตเทศบาล
เมืองแพร่ กมล อินดิโก้ ต าบลทุ่งกวาว ค ามีสตูดิโอ ต าบลแม่ค ามี แก้ววรรณา หม้อห้อมธรรมชาติ ต าบล
นาจักร บายศรีครีเอชั่น สล่าตีเงิน AOF ต าบลเหมืองหม้อ นัชชาราล ต้นคราม ชา หม้อห้อมบาติกคราม 
แค้มป์  ฮักฮ่อม ดีไซน์ อ่อนน้อม ต าบลทุ่งโฮ้ง มีดช่างเอก ต าบลร่องฟอง อ าเภอเมืองแพร่ นอกจากนี้ มี
ศูนย์ OTOP เมืองแพร่ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกประตูชัย จ าหน่ายสินค้าชุมชนที่ผลิตในจังหวัดแพร่ เช่น 
ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม ผ้าตีนจก ผลิตภัณฑ์จากไม้ เปิดวันจันทร์-ศุกร์เวลา 08.00-21.00 น. และวันเสาร์-
อาทิตย์เวลา 09.00-20.00 น. อยู่ที่หอศิลป์เมืองแพร่ 

4) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
ในด้านการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่

นั้นคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานแพร ่ตั้งอยู่ที่ถนนบ้านใหม่ ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ 
นอกจากนี้มีจุดบริการนักท่องเที่ยวอยู่บริเวณคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่  ซึ่งเป็นจุดให้บริการขึ้นรถราง
ท่องเที่ยวเมืองเก่าแพร่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 
4.6.5 กลุ่มนักท่องเทีย่ว 

1) ประเภทของนักท่องเที่ยว 
(1) นักท่องเที่ยวทั่วไปที่ เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเอง  ทั้ งชาวไทยและ

ชาวต่างชาต ิส่วนใหญ่จะเดินทางท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด เช่น น่าน-แพร่ เชียงใหม่-แพร่ มีทั้งกลุ่มคน
รุ่นใหม่ วัยท างาน และผู้สูงอายุ จะใช้เวลาในเมืองเก่าแพร่อย่างน้อย 1 วัน กิจกรรมการท่องเที่ยวที่
นิยม เช่น เดินเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ที่คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่  บ้านวงศ์บุรี  นั่งรถราง เดิน หรือขี่
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รถจักรยาน ชมวัดวาอาราม และอาคารเก่า ท าบุญไหว้พระและพระธาตุ แวะร้านกาแฟ แล้วเดินทาง
ไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่อยู่ใกล้เคียง เช่น วัดจอมสวรรค์ วัดพระธาตุช่อแฮ บ้านทุ่งโฮ้ง 
เมืองลอง และกลับมาเดินถนนคนเดินกาดกองเก่า กาดพระนอน กาดสามวัย หรือรับประทานอาหาร
ตลาดประตูชัยในช่วงค่ า  

(2) นักท่องเที่ยวที่มากับบริษัทน าเที่ยว ส่วนใหญ่จะเดินทางเส้นทางน่าน-แพร่ ด้วย
เครื่องบิน ท่องเที่ยวที่เมืองแพร่ประมาณ 1 วัน 1 คืน ชมแหล่งท่องเที่ยวในเมืองเก่าแพร ่ได้แก ่คุ้มเจ้า
หลวงเมืองแพร่ บ้านวงศ์บุรี วัดพระบาทมิ่งเมือง วัดพงษ์สุนันท์ และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ 
วัดพระธาตุช่อแฮ  บ้านทุ่งโฮ้ง วัดจอมสวรรค์ วนอุทยานแพะเมืองผี และมีการจัดโปรแกรมท่องเที่ยว
ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะ นอกจากนั้น มีเส้นทางพิษณุโลก-แพร่-พะเยา-เชียงราย-อุตรดิตถ์ 4 
วัน 3 คืน เส้นทางน่าน-แพร่-อุตรดิตถ-์พิษณุโลก 5 วัน 3 คืน เส้นทางเชียงราย-น่าน-แพร่ 4 วัน 2 คืน 
แหล่งท่องเที่ยวในเมืองเก่าแพร่ ได้แก่ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ วัดพงษ์สุนันท์ บ้านวงศ์บุรี รับประทาน
ขันโตก แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ วนอุทยานแพะเมืองผี บ้านทุ่งโฮ้ง วัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุ
อินทร์แขวนจ าลอง พระธาตุสุโทนมงคลคีรี  

(3) นักท่องเที่ยวที่มคีวามสนใจเฉพาะ ได้แก ่
- กลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม

ชุมชน ส่วนใหญ่มาเป็นกลุ่มขนาดเล็ก กิจกรรมการท่องเที่ยวที่นิยม เช่น เดินเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ที่คุ้มเจ้า
หลวงเมืองแพร่ บ้านวงศ์บุรี พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ เดินหรือขี่จักรยานเที่ยวชมและถ่ายภาพอาคารเก่า    
วัดวาอาราม ชมวิถีชีวิตชุมชน ไหว้พระและพระธาต ุ 

- กลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม
ชุมชน ส่วนใหญ่มาเป็นกลุ่มขนาดเล็ก โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นิยม เช่น เดินเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์
ที่คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร ่บ้านวงศ์บุร ีพิพิธภัณฑ์บ้านเทพ เที่ยวชมและถ่ายภาพอาคารเก่า วัดวาอาราม 
ชมวิถีชีวิตชุมชน ไหว้พระและพระธาต ุแวะร้านกาแฟ รับประทานอาหารพื้นเมือง และซื้อของฝาก  

- กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาท าบุญในช่วงวันส าคัญทางพุทธศาสนา ช่วงงานสลากภัต 
งานกฐิน ส่วนใหญ่เป็นวัยท างานและผู้สูงอายุมาเป็นหมู่คณะ ใช้เวลาท่องเที่ยวอย่างน้อย 2 วัน 1 คืน  

- กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ งานศิลปะ หัตถกรรมสร้างสรรค์ 
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน เช่น ชมอาคารเก่า วัดวาอาราม วิถีชีวิตของชุมชน แวะร้าน
กาแฟ และรับประทานอาหารพื้นเมืองท าสินค้าท ามือ  

- กลุ่มนักเรียน นักศึกษา มาทัศนศึกษา จากในจังหวัดแพร่และจังหวัด
ใกล้เคียง ได้แก ่ชมพิพิธภัณฑ์ที่คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร ่บ้านวงศ์บุร ีนั่งรถชมเมืองเก่าแพร ่

- กลุ่มถ่ายท าภาพยนตร์ เนื่องจากในเมืองเก่าแพร่มีอาคารบ้านเก่าที่ยังมี
สภาพที่สวยงามสมบูรณ์อยู่เป็นจ านวนมาก จึงมีการถ่ายท าภาพยนตร์  
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4.7 การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร 
4.7.1 รูปแบบและลกัษณะการใชท้ี่ดิน  

พื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ อยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ. 2554  และประกาศเขตพื้นที่
เมืองเก่าแพร่ พ.ศ.2558 ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินของเทศบาลเมืองแพร่ตามแผนผังการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง พบว่า พื้นที่ศึกษาเมืองแพร่ถูกก าหนดให้อยู่ในเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง พาณิชยกรรมและที่
อยู่อาศัยหนาแน่นมาก และอนุรักษน์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้จากการค านวณ
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทศบาลเมืองแพร่มีพื้นที่ทั้งหมด 3,617.15 ไร่ โดยมีการใช้ประโยชน์
ที่ดินสามารถจ าแนกได้ดังนี ้ 

(1) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย  
(2) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  
(3) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม  
(4) ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  
(5) ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  
(6) ที่ดินประเภทสถานที่ราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   
(7) ที่ดินประเภทพื้นทีน่ันทนาการ 
(8) ที่ดินประเภทเกษตรกรรม 
(9) ที่ดินประเภทแหล่งน้ า 
(10) ที่ดินประเภทอ่ืนๆ    

 
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของเทศบาลเมืองแพร่ ส่วนใหญ่มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเภทที่อยู่อาศัยมากที่สุด มีพื้นที่ประมาณ 1,319.88 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 36.49 ของพื้นที่
เทศบาลเมืองแพร่ รองลงมา เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีพื้นที่ประมาณ 
668.85 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.49 ของพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ มีการกระจุกตัวอยู่ตามถนนสาย
หลัก คือ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 และถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1022  การใช้
ประโยชน์ที่ดินในสัดส่วนอันดับถัดมา เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม มี
พื้นที่ประมาณ 449.85 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.44 ของพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ มีการกระจุกตัวอยู่
ในพื้นที่เมืองเก่า ซึ่งเป็นย่านการค้าเก่าและอยู่อาศัยเดิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอ่ืนๆ คือ ถนน มีพื้นที่ประมาณ 438.96 ไร ่หรือคิดเป็นร้อยละ 12.14 ของพื้นที่เทศบาล
เมืองแพร่ ตามล าดับ 
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ตารางที่ 10 การใช้ประโยชน์ที่ดินในเทศบาลเมืองแพร่ ปพี.ศ. 2560 
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในเทศบาลเมืองแพร่ พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย 1,319.88 36.49 

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  668.85 18.49 

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม 449.85 12.44 

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 204.05 5.64 

ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  101.14 2.80 

ที่ดินประเภทสถานที่ราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   229.09 6.33 

ที่ดินประเภทพื้นที่นันทนาการ 66.38 1.84 
ที่ดินประเภทเกษตรกรรม 52.32 1.45 

ที่ดินประเภทแหล่งน้ า 86.62 2.39 

ที่ดินประเภทอื่นๆ    438.96 12.14 

รวม 3,617.15 100.00 

ที่มา: ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร,์ 2560. 



 93
 

 

 
ภา

พท
ี่ 1

9 
กา

รใ
ช้ป

ระ
โย

ชน
์ที่ด

ิน 
ที่ม

า :
 ผ

ู้วิจ
ัย, 

25
63

. 



 94 

 

4.7.2 กรรรมสิทธิ์ที่ดนิ  
การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในเทศบาลเมืองแพร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แปลงที่ดินถือครองโดย

เอกชน ส่วนที่ดินที่ถือกรรมสิทธิข์องรัฐ เช่น ศาลากลางจังหวัดแพร่ ศาลจังหวัดแพร่ สถานีต ารวจภูธร
เมืองแพร่ โรงเรียน เป็นต้น และที่ดินธรณีสงฆ์ที่กระจายตัวอยู่ตามชุมชนต่างๆ โดยในพื้นที่นี้สามารถ
จ าแนกประเภทของกรรมสิทธิ์ที่ดินออกเป็น  ได้แก ่ประเภท 3 

(1) กรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ ที่ดินราชพัสดุ หมายถึงอสังหาริมทรัพย์ของแผ่นดินทุกชนิด   
ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ส าหรับกรรมสิทธิ์ที่ดินประเภทนี้จะเป็นที่ดินแปลงขนาด
ใหญ่ เป็นส่วนใหญ่ เช่น แปลงที่ดินบริเวณก าแพงเมืองและคูดิน ศาลากลางจังหวัด ส านักงานเทศบาล
เมืองแพร่ คุ้มหลวง เป็นต้น  

(2) ที่ดินธรณีสงฆ์ เป็นที่ดินของวัดในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีการกระจายตัวอยู่ในแต่ละพื้นที่ชุมชน 
เช่น วัดพระบาทมิ่งเมือง วัดศรีชุม วัดหลวง วัดพระนอน วัดศรีบุญเรือง เป็นต้น 

(3) กรรมสิทธิ์ที่ดินเอกชน เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ในพื้นที่เมืองแพร่ ที่มีการถือครองและขาย
สิทธิ์โดยเอกชน  

ทั้งนี ้จากข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พบว่า ที่ราชพัสดุในพื้นที่เมืองแพร่ มีพื้นที่รวม 775.39 
ไร่ จ านวน 88 แปลง มีการใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาจ านวนมากที่สุด มีจ านวน 253.58 
ไร่ หรือคิดเป็น 32.70 ของพื้นที่เมืองแพร่ รองลงมาได้แก่ หน่วยงานราชการ จ านวน 153.50 ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 19.80 ของพื้นที่เมืองแพร่ ก าแพงเมืองแพร่ จ านวน 149.29 ไร่ หรือคิดเป็น 19.26 ของพื้นที่
เมืองแพร่ และศาสนสถาน จ านวน 109.29 ไร ่หรือคิดเป็น 14.10 ของพื้นที่เมืองแพร่ ตามล าดับ  
ตารางที่ 11 ที่ราชพัสดุในเทศบาลเมืองแพร่ ปีพ.ศ. 2560 

ประเภทการใช้ประโยชน์ จ านวนแปลงที่ดิน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

หน่วยงานราชการ  38 153.50 19.80 

ศาสนสถาน 19 109.29 14.10 

สถาบันการศึกษา 21 253.58 32.70 

โรงพยาบาล 3 35.88 4.63 

พาณิชยกรรม  4 44.27 5.71 
อื่นๆ  

  
0.00 

สวนสาธารณะ  3 29.38 3.79 

ก าแพงเมืองแพร่ 
 

149.35 19.26 

จัดให้เช่าเพื่อกิจการอื่นๆ  
 

0.14 0.02 

รวม 88 775.39 100.00 

ที่มา: ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร,์ 2560. 
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4.7.3 พื้นที่เมืองเก่าแพร ่ 
ประกาศเขตเมืองเก่าแพร่  (ประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และ

เมืองเก่า พ.ศ.2558) เพื่อให้เมืองเก่าแพร่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้าน
ศิลปวัฒนธรรมต่อไป ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 
และเมืองเก่า พ.ศ.2546 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2558 และประธานกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ได้ประกาศเขต
พื้นที่เมืองเก่าแพร ่เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 มีเนื้อที่รวม 1.56 ตารางกิโลเมตร 

 
4.7.4 รูปแบบและลกัษณะการใชอ้าคาร 

ลักษณะอาคารทั่วไปของการใช้ประโยชน์อาคารในเทศบาลเมืองแพร่ สามารถแบ่งได้ตาม
ประเภทการใช้ประโยชน์ของอาคาร โดยมีลักษณะอาคารดังต่อไปนี ้

(1) การใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัย  
(2) การใช้ประโยชน์อาคารประเภทพาณิชยกรรม 
(3) การใช้ประโยชน์อาคารประเภทอุตสาหกรรม  
(4) การใช้ประโยชน์อาคารประเภทคลังสินค้า  
(5) การใช้ประโยชน์อาคารประเภทผสม  
(6) การใช้ประโยชน์อาคารประเภทสาธารณูปโภค 
(7) การใช้ประโยชน์อาคารประเภทสถาบันการศึกษา 
(8) การใช้ประโยชน์อาคารประเภทสถาบันศาสนา  
(9) การใช้ประโยชน์อาคารประเภทสถานที่ราชการ สาธารณูปการอ่ืนๆ   
(10) การใช้ประโยชน์อาคารประเภทศิลปวัฒนธรรม  
(11)  การใช้ประโยชน์อาคารประเภทนันทนาการ  
(12) การใช้ประโยชน์อาคารประเภทเกษตรกรรม 
(13) การใช้ประโยชน์อาคารประเภทอ่ืนๆ  
ทั้งนี้การใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัยมีจ านวนมากที่สุด มีจ านวน 5,358 หลัง หรือ

คิดเป็นร้อยละ 61.03 ของอาคารในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ ลักษณะอาคารที่อยู่อาศัยเป็นอาคารที่
สร้างด้วยไม้ทั้งหลังเป็นจ านวนมาก เนื่องจากในอดีตเคยเป็นแหล่งค้าไม้สักที่ส าคัญ นอกจากนี้ ยังมี
อาคารที่สร้างด้วยปูนผสมไม้ และอาคารที่สร้างด้วยปูนอย่างเดียว มีทั้งลักษณะบ้านเดียว บ้านแฝด 
และอาคารไม้เรือนแถว สูงเฉลี่ย 1-2 ชั้น รองลงมา เป็นการใช้ประโยชน์อาคารแบบผสม มีจ านวน 
1,544 หลัง หรือคิดเป็นร้อยละ 17.59 ของอาคารในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ เป็นการดัดแปลงการ   
ใช้งานเพื่อท าเป็นพื้นที่ส าหรับการค้าขายประกอบอาชีพที่พักอาศัยส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นตามแนวถนน
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อยู่ถัดกันไป การใช้ประโยชน์อาคารในสัดส่วนอันดับถัดมา เป็นการใช้ประโยชน์อาคารประเภทอื่นๆ มี
จ านวน 750 หลัง หรือคิดเป็นร้อยละ 8.54 ของอาคารในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ และการใช้ประโยชน์
อาคารประเภทพาณิชยกรรม มีจ านวน 485 หลัง หรือคิดเป็นร้อยละ 5.50 ของอาคารในพื้นที่เทศบาล
เมืองแพร่ พบเห็นได้ในย่านศูนย์กลางชุมชนเมือง และบริเวณถนนเจริญเมือง มีลักษณะเป็นอาคาร
คอนกรีต อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนการใช้งานส่วนพักอาศัยเป็นค้าขาย โดยหน้าร้านเปิดติดถนน มีชายคายื่น
ออกมาเพื่อวางสิ่งของ ความสูงของชั้นอาคารส่วนใหญ่เป็นอาคาร 2 ชั้น  
 
ตารางที่ 12 การใช้ประโยชน์อาคารในเทศบาลเมืองแพร่ ปีพ.ศ. 2560 

การใช้ประโยชน์อาคาร จ านวน(หลัง) ร้อยละ 
ที่อยู่อาศัย 5,358 61.03 
พาณิชยกรรม 483 5.50 
อุตสาหกรรม 13 0.15 
คลังสินค้า 94 1.07 
การใช้ประโยชน์แบบผสม 1,544 17.59 
สาธารณูปโภค 28 0.32 
สถาบันการศึกษา 140 1.59 
สถาบันศาสนา 143 1.63 
สถานที่ราชการ สาธารณูปการอื่นๆ 185 2.11 
ศิลปวัฒนธรรม 9 0.10 
นันทนาการ 24 0.27 
เกษตรกรรม 9 0.10 
อื่น ๆ 750 8.54 

รวม 8,780 100.00 
ที่มา: ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร,์ 2560. 
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4.7.5 รูปแบบสถาปตัยกรรมที่เปน็เอกลักษณ ์
1) รูปแบบอาคาร 

(1) รูปแบบอาคารสมัยใหม่ หรือสถาปัตยกรรมแบบสากล ส่วนมากเป็นการใช้
ประโยชน์อาคารประเภทพาณิชยกรรมที่อยู่อาศัย การใช้ประโยชน์อาคารแบบผสม สาธารณูปการ 
เป็นกลุ่มอาคารที่ใช้วัสดุจากปูนและอิฐบล็อกเป็นหลัก มีการตกแต่งรูปด้านอาคารหรือใช้ส่วนประดับ
อาคารที่ค่อนข้างเรียบง่ายมีความน าสมัย ที่ใช้วัสดุที่ผลิตจากวัสดุจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งขยายตัว
ไปตามทิศทางการขยายตัวของเมืองในแนวเหนือใต้ที่กระจายตัวเมืองเกาะตัวตามเส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 101,1022 หรือถนนยันตรกิจโกศลและแผ่ขยายตามเส้นทางสายรองต่างๆ 

(2) รูปแบบอาคารแบบร่วมสมัย เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
และสถาปัตยกรรมล้านนา สถาปัตยกรรมแบบนีโอ-คลาสสิก และสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส จะพบ
อาคารต่างเหล่านี้ในบริเวณย่านการค้าถนนเจริญเมืองที่ถือได้ว่าเป็นถนนที่มีรูปแบบของงาน
สถาปัตยกรรมให้เห็นหลากหลาย เช่น อาคารแพร่ซุปเปอร์ อาคารทองถุ่งฮิน ชุมศรีพาณิชย์ โรงแรม
เทพวิมาน ร้านขายของฝากฮาญะ ร้านถิ่นแฮร์สไตล์ ร้านแพรรุ้งพลอยแดง เป็นต้น เห็นได้ชัดถึง
วิวัฒนาการของรูปแบบอาคารแบบร่วมสมัยที่พบในเมืองแพร ่เป็นสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคม หรือ 
อาคารแบบโคโลเนียล (Colonial Style) มีทั้งอาคารชั้นเดียว และอาคารสองชั้นกึ่งร้านค้ากึ่งที่อยู่
อาศัย (Shop-house or Semi-Residential) จะมีด้านหน้าอาคารที่ชั้นล่างมีช่องโค้ง (Arch) 
ต่อเนื่องกันเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดการเดินเท้า ที่ภาษาไทยเรียกทับศัพท์ว่า “อาเขต” (Arcade) หรือ
ที่ภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่า “หง่อคาขี”่ พบในเขตเมืองเก่าแพร ่

(3) สถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่และสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัยที่ผสมผสานกันอย่างสวยงาม มีองค์ประกอบที่วิจิตรตระการ
ตา พบสถาปัตยกรรมลักษณะนี้บริเวณพื้นที่ส าคัญต่างๆ เช่น วัดจอมสวรรค์ วัดหลวง  วัดพงษ์สุนันท์ 
วัดพระร่วง พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์  

2) ย่านสถาปัตยกรรมอนุรักษ์ ในพื้นที่มีเรือนไม้พื้นถิ่นและสถาปัตยกรรมที่ประยุกต์จาก
การใช้วัสดุพื้นถิ่น ตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนาไม่ว่าจะเป็น บ้านเก่า คุ้มเก่า และอาคารเก่า เฮือน
ห้องแถวร้านค้า เฮือนของชาวบ้านธรรมดา ซึ่งมีอัตลักษณ์ที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของชาวเมืองแพร่ 
อาคารเก่าต่างๆ ล้วนแล้วเป็นเรือนไม้สักที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป รูปแบบสถาปัตยกรรมที่พบ 
อาทิเช่น เฮือนบ่าเก่า (Bakao House) เรือนไม้ร้านค้า(Wooden Shop House) เรือนขนมปังขิง 
(Gingerbread House) และเรือนไม้ประยุกต ์(Applied Wooden House) เป็นต้น 
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4.7.6 ที่โล่งว่างสาธารณะของเมือง 
ที่โล่งและพื้นที่สีเขียวมีการกระจายตัวอยู่ทั่วไปตามย่านที่อยู่อาศัย  ย่านพาณิชยกรรม 

สถานที่ราชการ สถานศึกษาและ ศาสนสถาน ในรูปแบบต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม ถนน 
ลานจอดรถ ตลอดจน ที่ว่างระหว่างอาคาร โดยสามารถออกเป็นดังนี ้ 

(1) พื้นที่โล่งในเมืองและพื้นที่สีเขียว ได้แก่ ถนน ทางเท้า คูเมือง พื้นที่สีเขียวริมคูเมือง 
พื้นที่โล่งในศาสนสถาน สถานที่ราชการ และสถาบันการศึกษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดย
ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณศูนย์กลางการค้า และการบริการของเทศบาลเมืองแพร่ 

(2) สวนสาธารณะหรือที่ว่างสาธารณะเพื่อประกอบกิจกรรมนันทนาการ  ได้แก่ 
สวนสาธารณะประตูมาร สวนสาธารณะริมน้ ายมชุมชนเชตวัน สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ และสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 
 
ตารางที่ 13 ขนาดพื้นที่โล่งสาธารณะในเทศบาลเมืองแพร่  

ขอบเขตการปกครอง 
พื้นที่ประเภทที่โล่ง 

ตารางเมตร ร้อยละ 

อ าเภอเมืองแพร่ 

เทศบาลเมืองแพร่ 71,454.30 1.22 

ที่มา : ข้อมลูระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร,์ 2560. 
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4.7.7 ราคาประเมินที่ดิน 
ราคาที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ตามรอบบัญชีปีพ.ศ.2559-2562 ที่อยู่ในพื้นที่อ าเภอ

เมืองแพร่นั้นบริเวณที่มีราคาที่ดินสูงที่สุดคือบริเวณสองฝั่งของถนนยันตรกิจโกศล  ที่มีราคาที่ดิน 
(ราคาประเมินที่ทุนทรัพย์ที่ดิน) เริ่มต้นตั้งแต่ตารางวาละ 5,000 บาท ไปจนถึงตารางวาละ 42,500 
บาท รองลงมาคือ ถนนเจริญเมือง ที่มีราคาตั้งแต่ตารางวาละ 15,000 บาท ไปจนถึงตารางวางละ 
37,000 บาท และถนนเหมืองหิต มีราคาตั้งแต่ตารางวาละ 10,000 บาท ไปจนถึงตารางวางละ 
37,000 บาท ขึ้นอยู่กับท าเลของที่ดินแต่ละแปลง โดยส่วนใหญ่ที่ดินที่มีราคาสูงจะอยู่ติดกับถนน
ยันตรกิจโกศลโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ถูกก าหนดให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมเมืองแพร่เป็น
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันถนนเส้นดังกล่าวมี
บทบาทเป็นแกนการพัฒนาหลักของเมืองแพร่ และเป็นถนนที่เป็นปัจจัยท าให้เมืองแพร่มีการขยายตัว
ไปตามแนวเหนือและใต้ของเมืองตามเส้นทางถนนสายดังกล่าว ส่วนบริเวณที่มีราคาที่ดินค่อนข้างต่ า 
จะเป็นที่ดินที่อยู่ในบริเวณเส้นทางถนนที่อยู่รอบนอกของเทศบาลเมืองแพร่ เช่น ถนนพญาพล ตาราง
วาละ 5,000 บาท ถนนรอบเมือง ตารางวาเริ่มต้นที่ 5,000 บาท และถนนบ้านใหม่ ตารางวาเริ่มต้นที่ 
5,000 บาท เป็นต้น 

 

ตารางที่ 14 ราคาประเมินที่ทุนทรัพย์ที่ดินในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ อ าเภอเมืองแพร่ 
ล าดับที่ หน่วยที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) 

1 ถนนยันตรกิจโกศล 5,000-42,500 

2 ถนนเจริญเมือง 15,000-37,000 

3 ถนนช่อแฮ 41,000 
4 ถนนเหมืองหิต 10,000-37,500 

5 ถนนราษฎร์ด าเนิน 36,500 

6 ถนนภูเก็ต 31,500 

7 ถนนบ้านใหม่ 5,000-15,000 

8 ถนนเหมืองหลวง 20,000 

9 ถนนน้ าคือ  15,000 

10 ถนนศศิบุตร 15,000 

11 ถนนร่องซ้อ 6,500-15,000 

12 ถนนพระร่วง 15,000 

13 ถนนคุ้มเดิม 15,000 
14 ถนนค าลือ 15,000 

15 ถนนรอบเมือง 5,150-25,000 
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ล าดับที่ หน่วยที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) 

16 ถนนพญาพล  5,000 

17 ถนนค าแสน 12,500 

18 ถนนไชยบูรณ์  10,000 

19 ถนนราษฎณ์อุทิศ 15,000 

ที่มา : ส้านักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ,์ 2562. 
หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นราย
ถนนเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาทีด่ินรายแปลงได้ 
 

4.7.8 มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร ์ 
จากการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added : EVA) จาก

ฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ Land Bank ในการคาดการณ์มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ของที่ราชพัสดุจาก
แปลงที่ดินที่ใช้ในราชการ และแปลงที่ดินที่เตรียมการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก ่สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อก าหนดรูปแบบการพัฒนาที่ราชพัสดุ ในการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน และการพัฒนา
ตามศักยภาพของที่ดิน (ระบบทะเบียนที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์, 2561) พบว่า ที่ดินราชพัสดุจังหวัด
แพร่ ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 6.83 ล้านตารางวา คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน 10,881.53 ล้านบาท ค่าเช่าที่ราช
พัสดุที่คาดหวัง 331.06 ล้านบาท ต้นทุนของที่ราชพัสดุ (Capital Charge) 154.98 ล้านบาท มูลค่า
เชิงเศรษฐกิจ (EVA) 176.08 ล้านบาท และผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน (ROA) 1.62  

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า ที่ดินราชพัสดุจังหวัดแพร่นั้น มีมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ของที่ราชพัสดุ ที่
สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าต้นทุนของทรัพย์สินในทางเศรษฐศาสตร ์ 

 

4.8 โครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
4.8.1 ระบบคมนาคมขนส่ง 

ระบบโครงข่ายคมนาคมที่รองรับการเดินทางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งกับจังหวัด
โดยรอบนั้นจะประกอบด้วยโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 3 ส่วนหลัก คือ โครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนน 
ทางอากาศ และทางราง ปัจจุบันมีการคมนาคมทางถนนเป็นโครงข่ายหลักในการรองรับการเดินทาง
และเชื่อมต่อ ระหว่างพ้ืนที่เทศบาลเมืองแพร่และพื้นที่เมืองโดยรอบ มีรายละเอียดดังนี ้

1) การคมนาคมทางถนน 
โครงข่ายถนนในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ มีทางหลวงหมายเลข 101, 1022,1023 และ

ถนนเจริญเมือง เป็นเส้นทางหลัก รองรับการเดินทางระหว่างชุมชนและทางหลวงสายย่อยภายใน
ชุมชน มีเส้นทางรถโดยสารประจ าทางให้บริการเชื่อมโยงไปทุกอ าเภอในจังหวัดแพร่ และมีทางหลวง
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หมายเลข 129 รองรับการเดินทางระหว่างอ าเภอเมืองไปยังจังหวัดข้างเคียง และยังมีบทบาทส าคัญใน
การเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศ เป็นทางหลวงเอเชียสาย AH13 ซึ่งเชื่อมต่อไปยัง สปป.ลาว 

2) การคมนาคมทางอากาศ  
ท่าอากาศยานแพร่ ตั้งอยู่ เป็นหนึ่งในท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมการ

บินพลเรือน ตั้งอยู่ที่ถนนช่อแฮ ต าบลนาจักร อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ห่างจากศาลากลางจังหวัด
ประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 516 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา ขนาดของทางวิ่ง 1,500 เมตร 
ปัจจุบันมีสายการบินเปิดให้บริการ จ านวน 1 สายการบิน คือสายการบินนกแอร์ ให้บริการ มีเส้นทาง
คมนาคมทางอากาศจากแพร่ถึงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) จ านวน 2 เที่ยวบิน/วัน และจากกรุงเทพฯ 
(ดอนเมือง) ถึงแพร ่จ านวน 2 เที่ยวบิน/วัน รวม 14 เที่ยว/สัปดาห์  โดยมีทางเข้า-ออก สนามบินจาก
ทางหลวงหมายเลข 1022 

3) การคมนาคมทางราง 
ในปัจจุบันการคมนาคมทางรางของเทศบาลเมืองแพร่ไม่มีทางรถไฟผ่านพื้นที่ แต่

สามารถใช้บริการรถไฟสายเหนือจากสถานีรถไฟเด่นชัย เป็นสถานีรถไฟประจ าจังหวัดแพร่ อยู่ห่าง
จากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 533.94 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และห่าง
จากตัวเมืองแพร่ประมาณ 24 กิโลเมตร  
 

4.8.2 การขนส่งสาธารณะ 
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอเมืองแพร่ ตั้งอยู่ที่ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง ห่างจากจุดตัดทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลย 101 (ถนนยันตรกิจโกศล) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1022 ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือทางตามแนวหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ประมาณ 700 เมตร มีเส้นทางการ
ให้บริการที่ผ่านพื้นที่ครบทุกหมวด ประกอบด้วย 

1) รถหมวด 1 รองรับการเดินทางภายในอ าเภอเมืองแพร่  
2) รถหมวด 2 รองรับการเดินทางระหว่างจังหวัดแพร่กับกรุงเทพมหานคร  
3) รถหมวด 3 รองรับการเดินทางระหว่างจังหวัดแพร่กับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัด

ล าปาง น่านและพะเยา  
4) รถหมวด 4 รองรับการเดินทางระหว่างอ าเภอเมืองแพร่กับทุกอ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสูง

เม่น อ าเภอเด่นชัย อ าเภอวังชิ้น อ าเภอลอง อ าเภอหนองม่วงไข ่อ าเภอร้องกวาง และอ าเภอสอง 
 

4.8.3 การเข้าถึง 
1) โครงข่ายถนน 

การเข้าถึงในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ มีเส้นทางคมนาคมหลักในการเข้าถึงพื้นที่ ได้แก่ 
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1022 ถนนเจริญเมือง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1023     
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เป็นเส้นทางผ่านในแนวตะวันออก-ตะวันตก และถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 เป็นเส้นทาง
แกนกลางผ่านพ้ืนที่ในแนวเหนือใต ้โดยถนนดังกล่าวจะเป็นเส้นทางเช่ือมโยงการเดินทางระหว่างพื้นที่
เทศบาลเมืองแพร่กับพื้นที่เมืองโดยรอบ ส่วนเส้นทางย่อยที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ ได้แก่ 
ถนนเหมืองหิต 1 ถนนพระร่วง ถนนค าลือ ถนนค าแสน เป็นต้น 

2) โครงข่ายทางเดินเท้า 
โครงข่ายทางเดินเท้าในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ ปัจจุบันมีทางเดินเท้าอยู่บนถนนหลาย

เส้นทาง ได้แก่ ถนนเจริญเมือง ถนนคุ้มเดิม ถนนไชยบูรณ์ ถนนเหมืองหิต ถนนพระร่วง ถนนรอบ
เมือง ถนนค าลือ ถนนค าแสน ถนนวิชัยราชา ซอยค าลือ 1 ซอยเทศบาล 1 ซอยศรีชุม ซอยสันกลาง 
และซอยพระนอนเหนือ  

3) โครงข่ายเส้นทางจักรยาน 
จากการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ศึกษาพบว่า มีเส้นทางรถจักรยานบนถนน ได้แก่ ถนน

วิชัยราชา ถนนเหมืองหิต ถนนค าลือ ซอยพระนอนเหนือ และถนนเจริญเมือง เป็นต้น ขนาดช่องทาง
จักรยานมีความกว้างประมาณ 1 เมตร ซึ่งโครงข่ายเส้นทางจักรยานถือเป็น 1 ใน 8 เส้นทาง ตามคู่มือ
เส้นทางจักรยาน "Bike Green love แพร่-น่าน" ภายใต้โครงการ "ท่องเที่ยววิถีรักษ์ ฮักแป้-น่าน" 
เส้นทางดังกล่าวประกอบด้วยการชมวัดวาอารามเก่าแก ่เช่น "วัดศรีบุญเรือง" วัดเก่าแก่และเป็นสถาน
ฝึกอบรมพัฒนาจิตและปฏิบัติธรรม แหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินชีวิต
แบบชุมชนวิถีพุทธ ต่อด้วย "วัดหลวง" วัดแรกของจังหวัดแพร่ มีอายุนับพันปี มีโบราณสถานและวัตถุ
มากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์วัดหลวง วิหารหลวงพลนคร หอวัฒนธรรมเมืองแพร่  
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4.9 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
4.9.1 สาธารณูปโภค   

1) ไฟฟ้า  
การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้า   

ส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการไฟฟ้าแก่จังหวัดแพร่ 
โดยสถานีไฟฟ้าที่ใกล้กับพื้นที่ที่สุด ตั้งอยู่ในต าบลนาจักร อ าเภอเมืองแพร่ ปัจจุบันการไฟฟ้า       
ส่วนภูมิภาคสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการได้อย่างครอบคลุมทุกครัวเรือนในพื้นที่ 
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคเหนือ, 2563) 

2) ประปา  
การให้บริการระบบประปาภายในพื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของการประปา

ส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ ให้บริการจ่ายน้ าประปาให้แก่ประชาชนครอบคลุมทั้งพื้นที่ โดยใช้แหล่งน้ าดิบ
จากแม่น้ ายมมาใช้ในการผลิตน้ าประปา ทั้งนี้ ยังได้รับการให้บริการด้านการประปาจากการประปา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประปาหมู่บ้าน และประปาบาดาล ในการผลิตน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภคและบริโภคภายในครัวเรือน ปัจจุบันภายในพื้นที่โครงการจึงมีการให้บริการน้ าประปา
ครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือนในพื้นที่ (การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่, 2563) 

3) ระบบการจัดการขยะและของเสีย 
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียของพื้นที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของพื้นที่เทศบาล

เมืองแพร่ โดยการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะไม่ถูกหลักสุขาภิบาล (ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ล าปาง)) ส่วนการจัดการน้ าเสียยังไม่มีการรวบรวมน้ าเสียเข้าระบบ เนื่องจากไม่
มีระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนภายในพื้นที่ ส่งผลท าให้น้ าเสียส่วนใหญ่ถูกระบายลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ
โดยไม่ผ่านการบ าบัด ซึ่งหากไม่มีการด าเนินการจัดการเกี่ยวกับปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น อาจจะส่งผล
กระทบที่รุนแรงและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน 

4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริการชุมชนภายในพื้นที่ ปัจจุบันมีการ

ให้บริกการที่ครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือนในพื้นที่ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) นอกจากนี้ มีระบบ
อินเตอร์เน็ตที่ให้บริการ ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแพร่มากกว่าครึ่ง  

 

4.9.2 สาธารณูปการ 
1) สาธารณสุข 

พื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ โดยมีบริการด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาล 
จ านวน 3 แห่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐ จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลแพร่ และโรงพยาบาล
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เอกชน จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน และโรงพยาบาลแพร่ราม ซึ่งมีรัศมีการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 2 แห่ง 
ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลแพร่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์สุขภาพชุมชน
เทศบาลเมืองแพร่ สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ รวมทั้งสถานพยาบาลเรือนจ าจังหวัดแพร่ สังกัดกรม
ราชทัณฑ์ จ านวน 1 แห่ง เป็นต้น (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศ, 2563) 

2) ด้านการศึกษา 
พื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ โดยมีจ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 16 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงเรียนใน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา เขต 1 จ านวน 2 แห่ง สังกัดส านักงานเขต
มัธยมศึกษาที่ 37 จ านวน 2 แห่ง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 2 แห่ง สังกัด
เทศบาลเมืองแพร่ จ านวน 5 แห่ง และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จ านวน 5 แห่ง 
ตามล าดับ ซึ่งมีรัศมีการให้บริการด้านการศึกษาครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือนและทุกระดับชั้น
การศึกษา (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร,่ 2563) 

3) ศาสนสถาน 
พื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ มีศาสนสถานตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

เป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนทั้งภายในชุมชนและบริเวณโดยรอบ ประกอบด้วย 
วัดในศาสนาพุทธ จ านวน 17 แห่ง ได้แก่ วัดหัวข่วง วัดสระบ่อแก้ว วัดศรีชุม วัดหลวง วัดพระนอน  
วัดพงษ์สุนันท์ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดเมธังกราวาส วัดเชตุวัน วัดพระร่วง วัดศรีบุญเรือง  
วัดต้นธง วัดสวรรคนิเวศ วัดจอมสวรรค์ วัดชัยมงคล วัดเหมืองแดง และวัดร่องซ้อ นอกจากนี้มีโบสถ์
คริสต์ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ คริสตจักรที่ 1 แพร่กิตติคุณ และวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร รวมทั้งยังมี
ศาลเจ้าพ่อแสนชัย และศาลเจ้าปุ้งเถ่ากง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีมัสยิดแพร่ (ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร,์ 2563) 

4) ตลาด 
ในส่วนของตลาดเพื่อบริการชุมชนภายในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร ่ประกอบด้วย  
(1) ตลาดสด จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ จ าหน่ายเครื่องมือ

เครื่องใช้ สินค้า อาหาร และของสดต่าง ๆ เช่น เนื้อสัตว์ และพืชผักผลไม้ ฯลฯ เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 6.00 – 17.30 น.  ส่วนตลาดสดชมภูมิ่ง และตลาดบ้านทุ่ง เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 
ชั่วโมง จ าหน่ายเครื่องมือเครื่องใช ้สินค้า อาหาร และของสดต่าง ๆ  

(2) ตลาดนัด จ านวน 4 แห่ง ได้แก ่ตลาดนัดกาดสามวัย เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ตั้งแต่
เวลา 15.00 – 20.00 น. มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน จ าหน่ายอาหารพื้นเมือง อาหารปรุงส าเร็จ สินค้า
เกษตรปลอดสารพิษ พืชผักผลไม้ตามฤดูกาล สินค้าชุมชน เช่น เสื้อหม้อห้อม ผ้าพื้นเมือง เซรามิค 
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เป็นต้น ตลาดนัดกาดกองเก่า เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 15.00 – 21.00 น. เป็นถนนคนเดิน
ที่เต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมของเมืองแพร่ จ าหน่ายสินค้า เช่น อาหารและขนมพื้นเมือง ผัก
ผลไม้ สินค้าท ามือ เช่น งานผ้า งานไม้ และข้าวของเครื่องใช้ ตลาดนัดกาดพระนอน ซึ่งตั้งอยู่ต่อจาก
กาดกองเก่าในชุมชนพระนอน เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 15.00 – 21.00 น. จ าหน่ายสินค้า
มากมาย เช่น อาหารและขนมพื้นเมือง ของเล่นโบราณ และเสื้อผ้าพื้นเมือง ตลาดประตูชัย เป็นตลาด
เช้าและตลาดโต้รุ่งศูนย์รวมอาหารคาวหวาน เปิดให้บริการทุกวันต้ังแต่เวลา 18.00 – 22.00 น.  

5) พื้นที่นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ  
จากข้อมูลระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์(2563) มีรายละเอียดดังนี ้ 
(1) พื้นที่สีเขียวในเมือง (Urban Greenery) พื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะในเทศบาล

เมืองแพร่ แบ่งออกได้เป็น พื้นที่สีเขียวเนื้อที่ประมาณ 68.81 ไร่ และสวนสาธารณะ จ านวน 2 แห่ง 
ได้แก่ สวนสาธารณะประตูมาร และสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 

(2) พื้นที่โล่งและพื้นที่เฉลี่ยล าน้ า (Open Space and Corridor) กระจายตัวอยู่ใน
บริเวณศูนย์กลางของชุมชนซึ่งประชากรในชุมชนใช้ในการท ากิจกรรมร่วมกัน  เช่น ลานวัด สนาม
โรงเรียน เป็นต้น 

(3) สนามกีฬา มีสนามกีฬาเพื่อการแข่งขันกีฬา และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จ านวน 2 
แห่ง และมีลานกีฬา จ านวน 1 แห่ง ตามล าดับ 

6) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ปัจจุบันพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่อยู่ในความดูแลของสถานีต ารวจภูธรเมืองแพร่  ซึ่งมี

หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และการพัฒนา
เสริมสร้าง รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ ภายในพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีบริการด้านการดับเพลิง
และการป้องกันอัคคีภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองแพร่  
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4.10 นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และโครงการที่เกี่ยวข้อง 
4.10.1 นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และโครงการที่เกี่ยวข้องระดับภาค 

1) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา แพร่ 

และน่าน มีทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้ความส าคัญกับการใช้ศักยภาพใน
ด้านที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม กับกลุ่มประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) และเอเชียใต ้(BIMSTEC) ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ มีพืชเศรษฐกิจ
ที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ชา กาแฟ และผลไม้ (ลิ้นจี่ ล าไย) มีวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออกที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาและต่อยอดด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหัตถอุตสาหกรรม/สินค้า
ชุมชน พร้อมทั้งแก้ไขจุดอ่อนด้านการผลิต โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

2) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 
เป็นการพัฒนาโครงข่ายและระบบการขนส่งทางรถไฟที่ช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิ

สติกส์ของประเทศไทย ช่วยลดการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิง ช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย อีกทั้งยังสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งกับประเทศเพื่อน
บ้าน และประเทศจีน รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่
ภาคเหนือตอนบน โดยแนวเส้นทางของโครงการพาดผ่านจังหวัดแพร่ 6 สถานี คือ สถานีเด่นชัย 
สถานีสูงเม่น สถานีแพร ่สถานีแม่ค ามี สถานีหนองเสี้ยว และสถานีสอง 

3) โครงการรถไฟทางคูช่่วงเด่นชัย – เชียงใหม่  
ให้ความส าคัญกับการขนส่งผู้โดยสารและบริการขนส่งสินค้า โดยเพิ่มขีดความสามารถ

ด้านการขนส่งสินค้า การเดินทาง เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือ เพิ่มความจุทาง ลด
ระยะเวลา และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสาธารณะทั้งพื้นที่ชนบท เมือง และระหว่างประเทศ โดยพาด
ผ่านพื้นที่จังหวัดแพร่ ที่สถานีรถไฟเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จะมีผู้โดยสารขึ้น-ลงที่สถานีเด่นชัยในปริมา
ที่สูง ประมาณ 1,530 เที่ยวต่อวัน และโครงการรถไฟทางคู่ช่วงปากน้ าโพ - เด่นชัย มีจุดเริ่มต้นที่
บริเวณสถานีรถไฟปากน้ าโพ และมีจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณสถานีรถไฟเด่นชัย 
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4.10.2 นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และโครงการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด 
1) แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ มีก าหนดแนวทางการพัฒนาให้จังหวัดแพร่เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสุขภาพของ
กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก จากแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งศิลปวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรม โบราณสถานและแหล่งธรรมชาติ มีโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงกับจังหวัด
ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ในฐานะประตูสู่ล้านนา สามารสร้างโอกาสในการพัฒนาให้
เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงระบบโครงข่ายระบบคมนาคมที่
สะดวกทั้งทางรถยนต ์รถไฟ และเครื่องบิน  เพื่อรองรับและอ านวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร และเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว เนื่องจากศักยภาพของจังหวัดแพร่ ที่มีทรัพยากรที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ 

2) โครงการการปรับปรุงท่าอากาศยานแพร่ 
ท่าอากาศยานแพร่ตั้งอยู่ที่ถนนช่อแฮ ต าบลนาจักร อ าเภอเมืองแพร่ มีข้อจ ากัดของ

ความยาวทางวิ่ง (Runway) จึงใช้ประโยชน์ส าหรับเครื่องบินขนาดเล็กเท่านั้น กรมการบินพลเรือนจึง
มีแนวคิดในการปรับปรุงท่าอากาศยานแพร่ โดยงานหลักที่จะด าเนินการปรับปรุง ได้แก่ การขยาย
ความยาวทางวิ่ง เพื่อให้มีความปลอดภัยในการขึ้น-ลงของอากาศยาน หากโครงการแล้วเสร็จจะ
สามารถรองรับเครื่องบินโบอิ้ง 737- 400 ได ้และให้บริการขนส่งทางอากาศให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
และมีมาตรฐานสากล ซึ่งศักยภาพการเติบโตของเมืองแพร่มีค่อนข้างสูง และในปัจจุบันพ.ศ.2563   
ท่าอากาศยานแพร่ มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานระยะยาว โดยปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร 
เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น เป็น 300 คนต่อชั่วโมง/0.864 ล้านคนต่อปี สามารถรองรับ
อากาศยานที่มีขนาดใหญ่ (B737, A320) และจ านวนสายการบินที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งขยายทางวิ่งความ
ยาวทางว่ิง 2,500 เมตร กว้าง 45 เมตร ขยายทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และระบบไฟฟ้าสนามบิน   

3) โครงการก าหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
แพร่ 

กรอบความคิดบนหลักของการพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ์ว่า เป็นการพัฒนาโดยแยกพื้นที่
พัฒนาเชิงเศรษฐกิจออกจากพื้นที่ควรอนุรักษ์ทางศิลปกรรมและธรรมชาติ  แต่ยังคงแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมต่อของพื้นที่ทั้งสองลักษณะ โดยพื้นที่อนุรักษ์ต้องปรับปรุงให้องค์ประกอบของชุมชนเมือง
เดิมปรากฎเอกลักษณ์ของพื้นที่อย่างเด่นชัดทั้งรูปแบบอาคาร ผังบริเวณ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศ
ของทั้งพื้นที่ โดยจะต้องไม่ตกแต่งเกินไปจนเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเดิม ส่วนพื้นที่พัฒนา
เพื่อเศรษฐกิจต้องให้ห่างจากพื้นที่อนุรักษ์  ระยะห่างระหว่างสองพื้นที่ต้องขึ้นอยู่กับอัตราความ
เจริญเติบโตของเมืองแต่ละเมือง และอีกแนวคิดในการพัฒนาชุมชนเชิงอนุรักษ์ คือ การบูรณาการ
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ศาสตร์ต่างๆ เข้ามาช่วยในงานด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ
มากที่สุด 

 

 
ภาพที่ 26 ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าแพร ่
ที่มา : ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.), 2558. 
 

4) โครงการศึกษาออกแบบและปรบัปรุงภูมิทศัน์ถนนเลียบแม่น้ ายม 
การพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ ายม บริเวณอ าเภอป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ รวมถึงพื้นที่

สวนสาธารณะบ้านเชตวัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ และวัฒนธรรม นอกจากนั้นยังสามารถใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางสัญจรเชื่อมต่อพื้นที่
ชุมชนต่างๆ ในอ าเภอเมืองแพร่ ท าให้พื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ รวมถึงเพื่อลดความเสียหายของพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ า
ยม และใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ริมแม่น้ ายม ช่วยเพิ่มพื้นที่นันทนาการให้แก่เมือง และยังเป็นการอนุรักษ์
พื้นที่ริมน้ าจากการรุกล้ าของสิ่งก่อสร้างที่ไม่พึงประสงค์ 

5) โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร ่แห่งที่  2 
การพัฒนาพื้นที่โครงการศูนย์ราชการจังหวัดแพร่  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเพิ่ม

ศักยภาพในการให้บริการประชาชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม โดยการออกแบบรูปแบบอาคาร
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ส่วนราชการต่างๆ ต้องมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกับเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ภาคเหนือ มีการสร้างพื้นที่รับน้ าหรือแก้มลิงเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ชุมชน เพื่อให้เป็นจุดรับน้ าและ
ระบายน้ า รวมถึงก าหนดให้มีเส้นทาง และสถานีรถสาธารณะในการเข้าถึงพื้นที่  เพื่อให้บริการ
ประชาชนที่เข้ามาติดต่อศูนย์ราชการได้อย่างสะดวก 

 

 
ภาพที่ 27 โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ แห่งที่ 2 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2563 

 
6) โครงการย้ายเรือนจ าจงัหวดัแพร ่

การย้ายเรือนจ าจังหวัดแพร่ ไปอยู่ที่บริเวณเรือนจ าชั่วคราวห้วยม้า ในปีพ.ศ.2566 
เป็นการลดความหนาแน่นภายในเขตเมือง และรองรับปริมาณจ านวนผู้ถูกคุมขังที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการ
รักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
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ภาพที่ 28  โครงการย้ายเรือนจ าจังหวัดแพร่ 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2563 
 

4.11 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองแพร ่

1) ผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ.2554 
ผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ. 2554 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2554 

ครอบคลุมพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ในพื้นที่ 2 อ าเภอคือ อ าเภอเมืองแพร่ และ
อ าเภอสูงเม่น โดยประกอบด้วย เทศบาลเมือง 1 แห่ง คือเทศบาลเมืองแพร่ และเทศบาลต าบล 3 
แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง เทศบาลต าบลทุ่งกวาว เทศบาลต าบลป่าแมต ในเขตอ าเภอเมือง
แพร่ และองค์การบริหารส่วนต าบล 7 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลร่องฟอง องค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองหม้อ องค์การบริหารส่วนต าบลกาญจนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาจักร ในเขตอ าเภอเมืองแพร่ และองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงทอง และองค์การ
บริหารส่วนต าบลร่องกาศ ในเขตอ าเภอสูงเม่น และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงผัง
เมืองรวมเมืองแพร่ ครั้งที ่3 
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ภาพที่ 29 ผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ.2554 
 

2) เทศบัญญตัิของเทศบาลเมืองแพร ่เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2500  
เนื่องจากพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ ได้มีการขยายตัวของเมืองในทางการก่อสร้างอาคาร

และผังเมือง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย และการ
ผังเมือง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงต้องมีการควบคุมการก่อสร้างอาคารในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อ
ใช้เป็นข้อปฏิบัติในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้เป็นไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามมาตรฐานสากล 
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4.12 สรุปสภาพทั่วไปของพื้นที่เทศบาลเมืองแพร ่ 

เมืองแพร่เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ ศูนย์กลางธุรกิจ และวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ 
มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในแบบกลุ่มขนาดเล็กบริเวณแม่น้ ายม โดยขยายตัวขนานไปตามแนวล าน้ า 
พื้นที่ยังคงมีลักษณะของเมืองที่เน้นการอยู่อาศัย โดยมีกิจกรรมการค้าพื้นถิ่น วิสาหกิจชุมชนและ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กแทรกตัวอยู่อย่างประปราย และศักยภาพในด้านที่ตั้งหรือต าแหน่งการ
เชื่อมโยงของพื้นที่อ าเภอเมืองแพร่  กับพื้นที่อื่นๆในจังหวัด ท าให้เมืองแพร่มีบทบาทเป็นพื้นที่
ศูนย์กลางของจังหวัดที่ให้บริการในด้านต่างๆ เชื่อมต่อกับพื้นที่ ศูนย์กลางชุมชนขนาดเล็กและพื้นที่
ศูนย์กลางชุมชนใหม่โดยรอบ นอกจากนี้ตัวเมืองแพร่ยังเป็นพื้นที่ที่มีจ านวนประชากรสูงสุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ในจังหวัดแพร่ ท าให้พื้นที่เมืองแพร่เป็นแหล่งที่ตั้งของชุมชนอยู่อาศัยที่
มีความหนาแน่นกว่าพื้นที่อื่นๆ ซึ่งตามมาด้วยลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความเข้มข้นและ
ความถี่ที่มากกว่าพื้นที่อื่นๆ อีกด้วย นอกจากนี้อยู่ในเขตพื้นที่เมืองเก่าย่านประวัติศาสตร์ของเมือง 
แนวก าแพงเมืองเดิม อาคารและสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่ยังแสดงความเป็นตัวตนที่พิเศษของ
ชาวแพร ่รวมไปถงึระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคคลากรที่มีมากขึ้นอีกด้วย ทั้งการให้บริการระบบ
สาธารณสุขของโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน จึงท าให้เมืองแพร่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการของ
จังหวัดอย่างชัดเจน ประกอบกับความความโดดเด่นของลักษณะเฉพาะที่มีในตัวเมืองแพร่ ท าให้เมือง
แพร่มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆในจังหวัด ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปคือความแท้ (Originality) หรือ
ความเป็นดั้งเดิมของพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เมืองเก่า และคุณค่าทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ปรากฏให้เห็น
ผ่าน สถานที่ อาคารหรือสถาปัตยกรรมส าคัญในอดีต ทั้งคุ้มเจ้านาย สถานที่ราชการ ไปจนกระทั่ง
บ้านเรือนร้านค้าของประชาชนโดยทั่วไป ส่งผลให้เมืองแพร่มีความโดดเด่นแตกต่างจากหัวเมือง
ภาคเหนืออื่นๆ ทั้ง ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน หรือแม่ฮ่องสอน จึงมีเล็งเห็นถึงศักยภาพ
ของพื้นที่ที่มีอยู่ แม้จะมีพื้นที่อย่างจ ากัด แต่ก็ยังมีพื้นที่ที่สามารถน ามาพัฒนาได้ คือ ที่ราชพัสดุ โดย
การพัฒนาและส่งเสริมเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า  ภายในเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อให้สร้าง
ความสมดุลกับอัตลักษณ์ความงดงามของพื้นที่ประเพณี ประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า และสามารถด ารง
รักษา น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและเหมาะสม และด ารงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วย 
 

4.13 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของพื้นที่เมอืงแพร ่
1) จุดแข็ง 

(1) พื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่ที่มีต้นทุนทางมรดกทาง
วัฒนธรรม มรดกทางธรรมชาติที่ส าคัญ  

(2) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ยังคงปรากฏอยู่ในพื้นที่ เช่น ภูมิปัญญาการย้อม
ห้อม การแต่งกายแบบพ้ืนเมือง อาหารพื้นถิ่น และประเพณ ีเป็นต้น 
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(3) ที่ตั้งของจังหวัดเป็นจุดเชื่อมต่อภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือตอนบน 
(4) กรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นของเอกชนสามารถที่จะพัฒนาและลงทุนได ้
(5) ลักษณะภูมิประเทศบริเวณเมืองแพร่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ มีความลาดชันค่อนข้าง

น้อย ซึ่งมีความเหมาะสมในการพัฒนาเมือง 
(6) มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

สังคมทั้งภายในและภายนอกพื้นที ่
(7) โครงข่ายคมนาคมทางบกและทางรางเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือและเชื่อมโยงกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน 
(8) บริเวณถนนเจริญเมืองเป็นย่านการค้าที่เก่าแก่ที่มีความส าคัญของจังหวัด เป็นศูนย์

รวมเศรษฐกิจ จึงปรากฏเป็นอาคารแถวเก่าหลายรูปแบบเรียงรายไปตามสองฝั่งถนน ท าให้เห็นความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

(9) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น และแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตและวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีเทศกาล และงาน
ประเพณีที่มีเอกลักษณ์ โดยที่สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดแพร่  และ ภายในกลุ่ม
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะสามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ได ้

(10) คนแพร่มีความพร้อมและความตระหนักในการอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่า  ซึ่งมีการ
ก่อตั้งกลุ่มภาคประชาสังคมและ NGOs จ านวนมาก  

2) จุดอ่อน 
(1) ระบบทางเดินเท้า ทางจักรยาน ระบบขนส่งมวลชนไม่สมบูรณ์ ไม่เหมาะสมในการ

เดิน เป็นเมืองที่สัญจรโดยรถยนต์ส่วนตัวเป็นหลัก 
(2) ในปัจจุบันเมื่อเมืองแพร่มีความหนาแน่นของอาคารและขยายตัวเมืองออกเป็นพื้นที่

กว้างโดยเฉพาะตามแนวทางทิศตะวันออก จึงมีปัญหาในลักษณะของความไม่เหมาะสม ปัญหาด้าน
ความขัดแย้งของการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างพื้นที่บริการและเมือง 

(3) ปัญหาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เขตเมืองเก่าที่มีความขัดแย้งทั้งการอนุรักษ์
และการพัฒนา 

(4) ปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน บริเวณพื้นที่ศูนย์กลางเมืองแพร่ ตาม
แนวถนนยันตรกิจโกศล ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1022 และถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
1023 เป็นต้น 

(5) แหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็กไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์  รวมถึงไม่มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกรองรับการให้บริการ 
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(6) ขาดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของการขนส่งในรูปแบบ
ถนนด้วยรถบรรทุกเป็นหลัก 

3) ภัยคุกคาม 
(1) พื้นที่ในเขตเมืองเก่ามีข้อจ ากัดในการพัฒนาเมือง เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การอนุรักษ์เมืองเก่า 
(2) ความหนาแน่นของกลุ่มอาคาร ซึ่งยากต่อการพัฒนาเมือง รวมไปถึงการขาดพื้นที่

วางในการพัฒนา 
(3) เส้นทางคมนาคมในเขตพื้นที่เมืองค่อนข้างแคบไม่สามารถขยายพื้นที่ด้านกว้างของ

ถนนออกไปได้มากนัก เนื่องจากมีการก่อตั้งบ้านเรือน ท าให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดบางช่วงเวลา 
(4) ถึงแม้ว่าจังหวัดแพร่จะมีสนามบิน แต่เนื่องจากพื้นที่สนามบินมีขนาดเล็ก ไม่สามารถ

รองรับเครื่องบินขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และมีเพียงวันละ 2 เที่ยวบิน ท าให้ประชาชน ต้อง
เดินทางไปใช้บริการสนามบินที่จังหวัดใกล้เคียง ส่งผลต่อการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ทางด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน รวมทั้งการขนส่งสินค้า 

4) โอกาส  
(1) การย้ายออกของเรือนจ า ท าให้เป็นโอกาสในการอนุรักษ์ ขุดค้นทางโบราณคดี 

รวมถึงการพัฒนาพื้นที่เพ่ือการท่องเที่ยวได ้ 
(2) การก าหนดให้แพร่เป็นเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว  ด้าน

วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสุขภาพของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก 
(3) มีนโยบายและแผนงานด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ทั้งทางบก 

ทางราง และทางอากาศ เช่น โครงการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย--
เชียงราย--เชียงแสน--เชียงของ โครงข่ายรถไฟทางคู่สายรถไฟทางคู่ เด่นชัย--เชียงใหม่ และโครงการขยาย
สนามบินจังหวัดแพร่ ฯลฯ ที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเมืองแพร่มากขึ้น 
 
4.14 การวิเคราะหก์ลยุทธ์โดยใชเ้ทคนิค TOWS Matrix 

1) กลยุทธ์เชิงรุก 
(1) อนุรักษ ์การฟื้นฟ ูสภาพภูมิทัศน์ภายในเมืองแพร ่
(2) ส่งเสริมและการควบคุมพื้นที่นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมืองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(4) ประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน 
(5) เพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

และผู้น าชุมชนในการพัฒนาเมือง 



 121 

 

(6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานสากล 

(7) พัฒนาเส้นทางให้มีความเหมาะสมกับลักษณะ การขนส่งและการเดินทางต่างๆ 
อย่างเหมาะสม เน้นการเชื่อมต่อรูปแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการท ากิจกรรมในพื้นที่ 

2) กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
(1) ปรับปรุงพ้ืนที่และบริเวณโดยรอบพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
(2) พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกับย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว

อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมการเดินทาง การท่องเที่ยว 
3) กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

(1) การสืบสานวัฒนธรรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการรักษาคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ของชุมชน 

(2) การด ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานหรือพื้นที่ที่ มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์เพื่อการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง และเพื่อการท่องเที่ยว 

(3) การวางแผนการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อระบบคมนาคมขนส่งทุก
รูปแบบเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและการเดินทางในพื้นที่  

4) กลยุทธ์เชิงรับ 
(1) วางแผนการจัดการเมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
(2) การประสานงานการพัฒนาอย่างบูรณาการร่วมกัน กับพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสร้างความ

เชื่อมโยงในด้านต่างๆ 
(3) สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาและผลิตสินค้าและบริการ ตามแนวทางเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 
(4) การเช่ือมโยงโครงข่ายการเดินทางในพื้นที่จังหวัดและพื้นที่โดยรอบอย่างเป็นระบบ 
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ภาพที่ 30 การวิเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2563 
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บทที ่5 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ 

 
การวิจัยได้ด าเนินการส ารวจพื้นที่ศึกษา และรวมรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์กลุ่มประชากร

ตัวอย่างในการวิจัย และการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประกอบกับการ
ประเมินความเหมาะสมของที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา และการ
ประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อน าข้อมูล 
ข้อคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในเทศบาลเมืองแพร่  มาสร้างแนวทางการพัฒนาเชิง
นโยบายของการใช้ที่ราชพัสด ุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

1) การประเมินความเหมาะสมของที่ราชพัสดุ  
2) การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
3) ผลการสัมภาษณ ์
4) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า เทศบาลเมืองแพร ่จังหวัดแพร ่ 
5) แนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า  
 

5.1 การประเมินความเหมาะสมของที่ราชพสัด ุ 
1) การเลือกพื้นที่กรณีศึกษาของที่ราชพัสดุ 

การประเมินความเหมาะสมในการพัฒนาที่ราชพัสดุ โดยการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ด้านกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อท าการวิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านต่างๆ โดยการ
ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ด้วยการให้ค่าคะแนน และค่าน้ าหนักของปัจจัยที่น ามาวิเคราะห์ และ
น ามาเลือกพื้นที่กรณีศึกษาของที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว โดยปรังปรุง
จากการประเมินความเหมาะสมของที่ดินราชพัสดุ (กรมธนารักษ์, 2561) ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์โดย
การประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยด้วยวิธีการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ (Potential Surface Analysis 
หรือที่เรียกว่า PSA) การประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องในที่ราชพัสดุทั้ง 88 แปลง  มีรายละเอียดดังนี ้ 

(1) ขนาดแปลงที่ดิน เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อพัฒนา ซึ่งมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว โดยเนื้อที่แปลงที่ราชพัสดุขนาดใหญ่ เอื้อต่อการพัฒนา
และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการแก่ประชาชน โดยมีขนาดพื้นที่
น้อยกว่า 5 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 69.24 ของขนาดแปลงที่ดิน ขนาดพื้นที่ 5-20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.43 
ของขนาดแปลงที่ดิน  และขนาดพื้นที่มากกว่า 20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.33 ของขนาดแปลงที่ดินซึ่ง
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ขนาดแปลงที่ดิน 5-20 ไร ่และมากกว่า 20 ไร ่ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณก าแพงเมือง ศาลากลางจังหวัด สวน
รุกขชาติ วัดหัวข่วง พิพิธภัณฑ์เสรีไทย กศน.อ าเภอเมืองแพร่ วัดเมธังกราวาส บ้านขัติยะวารา และ
ส านักงานยาสูบแพร ่เป็นต้น ดังภาพที่ 31  

(2) การเข้าถึง เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อรูปแบบการใช้ที่ดิน โดยพื้นที่ที่อยู่ใกล้
ถนนสายหลักย่อมมีโอกาสในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของเมืองมากกว่าพื้นที่อื่นๆ อีกทั้ง
ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองในอนาคต โดยระยะห่างจากถนนสายหลักควรมีระยะห่าง 0-250 เมตร 
พบว่า ระยะห่างน้อยกว่า 500 เมตร คิดเป็นร้อยละ 15.18 ระยะห่าง 250-500 เมตร คิดเป็นร้อยละ 
29.99 และระยะห่าง 0-250 เมตร คิดเป็นร้อยละ 54.83 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บริเวณถนนเจริญเมือง ถนน
ยันตรกิจโกศล และถนนไชยบูรณ ์ ส่วนระยะห่างจากถนนสายรองควรมีระยะห่าง 0-100 เมตร พบว่า 
ระยะห่างน้อยกว่า 200 เมตร คิดเป็นร้อยละ 18.08 ระยะห่าง 10-200 เมตร คิดเป็นร้อยละ 26.19 
และระยะห่าง 0-100 เมตร คิดเป็นร้อยละ 55.73 ได้แก่ ถนนในคูเมืองเก่า และตรอกซอยต่าง ๆ เช่น 
ถนนเหมืองหิต ถนนพระร่วง ถนนรอบเมือง ซอยเชตวัน ซอยค าลือ 1 ซอยเทศบาล 1 และซอยศรีชุม 
เป็นต้น ดังภาพที่ 32 และภาพที่ 33 

(3) การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเมือง โดยที่ราช
พัสดุแต่ละแปลงส่วนใหญ่อยู่ใกล้แหล่งการค้าบริการ พื้นที่นันทนาการ และพื้นที่ชุมชน ซึ่งจะท าให้
เกิดการเข้าใช้งานพื้นที่และมีแหล่งบริการรองรับการเข้ามาใช้สอยของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังสร้าง
รายได้และอาชีพให้กับชุมชน โดยอยู่ใกล้พื้นที่ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 52.22 อยู่ใกล้พื้นที่นันทนาการ 
คิดเป็นร้อยละ 6.38 และอยู่ใกล้แหล่งการค้าบริการ คิดเป็นร้อยละ 35.53 ดังภาพที่ 34 

(4) การเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ เป็นปัจจัยที่ส าคัญส่งผลให้เกิดการบริการ
สาธารณะที่อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ ในระยะ 2,000 
เมตร ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะได้ครอบคลุม โดยระยะห่าง ระยะห่าง 0-500 
เมตร คิดเป็นร้อยละ 18.38 ระยะห่าง 500-2,000 เมตร คิดเป็นร้อยละ 66.39 และระยะห่างมากกว่า 
2,000 เมตร คิดเป็นร้อยละ 15.23  ดังภาพที่ 35  

(5) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งเป็นการบริการพื้นฐานที่อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน ที่จะท าให้ระบบเมืองมีความสมบูรณ์มากขึ้นจากการบริการของภาครัฐ ซึ่งที่ราชพัสดุแต่ละ
แปลง มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ โดยระยะห่าง 0-100 เมตร คิดเป็นร้อยละ 36.06 
ระยะห่าง 100-200 เมตร คิดเป็นร้อยละ 30.72 และระยะห่างมากกว่า 200 เมตร คิดเป็นร้อยละ 33.22
ดังภาพที่ 36 

(6) แผนนโยบายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ราชพัสดุ พบว่า เป็นนโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ซึ่งจะช่วยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและบริการ กระตุ้นให้เกิดการ
รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเศรษฐกิจของชุมชน และท าให้เกิดการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่เชื่อมโยง
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ลักษณะทางเศรษฐกิจการค้าได้อีกด้วย คิดเป็นร้อยละ 6 ได้แก่ โครงการก าหนดขอบเขตพื้นที่เมือง
เก่า และกรอบแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าแพร่ โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ 
แห่งที่ 2 โครงการย้ายเรือนจ าจังหวัดแพร่ เป็นต้น ส่วนพื้นที่อื่นๆ ไม่มีนโยบายที่ส่งเสริม คิดเป็น   
ร้อยละ 93 ดังภาพที่ 37 

ดังนั้น ผลจากการจ าแนกที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว ใน
บริบทเมืองเก่า บริเวณเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ พื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง และมาก โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมน้อย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 37.84 ของพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ รองลงมาเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมปานกลาง  คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 31.18 ของพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ พื้นที่เหมาะสมน้อยที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
21.47 ของพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่  และพื้นที่เหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ 9.51 ของพื้นที่เทศบาล
เมืองแพร่ ดังตารางที่ 15 และภาพที่ 38  
 
ตารางที่ 15 สัดส่วนระดับความเหมาะสมของที่ราชพัสดุในการพัฒนาเพ่ือการท่องเที่ยว  

ความเหมาะสม พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ  

เหมาะสมน้อยที่สุด 776.52 21.47 

เหมาะสมน้อย 1,368.64 37.84 

เหมาะสมปานกลาง 1,127.84 31.18 

เหมาะสมมาก 343.92 9.51 

รวม 3,616.91 100.00 

ที่มา : จากการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, 2563. 
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จากปัจจัยและเกณฑ์ส าหรับการวิเคราะห์พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาที่ราชพัสดุโดย
ผลการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่น ามาสู่การเลือกพื้นที่กรณีศึกษาส าหรับการพัฒนาที่
ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว ได้เลือกจากที่ราชพัสดทุี่มีความเหมาะสมมากถึงปานกลาง มีรายละเอียดดังนี ้ 
ล าดับ ที่ดินราชพัสด ุ เหมาะสมปานกลาง (ไร่) เหมาะสมมาก(ไร่) รวม (ไร่) 

1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1.64 2.57 4.21 

2 วัดสวรรคนิเวศ 3.87 4.12 7.99 

3 วัดเมธังกราวาส (วัดน้ าคือ) 12.76 2.05 14.81 

4 ส านักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่ 4.87 1.20 6.07 

5 ศาลจังหวัดแพร่ 9.88 0.01 9.89 

6 นครแพร่ทาวเวอร์ 15.84 0.60 16.44 

7 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 36.96 9.19 46.14 

8 โรงเรียนเจริญศิลป์แผนกอนุบาล 9.22 0.73 9.95 

9 วัดต้นธง 2.94 3.13 6.07 

10 สถานีผลิตน้ าจังหวัดแพร่ 3.49 2.31 5.80 

11 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 4.68 0.02 4.70 

12 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 21.21 9.20 30.41 

13 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 39.18 7.46 46.64 

14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการแพร่ 6.03 3.54 9.57 

15 วัดพงษ์สุนันท ์ 3.43 0.33 3.76 

16 วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 3.07 6.10 9.17 

17 โรงพยาบาลแพร่-ราม 6.34 3.54 9.88 

18 ที่ว่าการอ าเภอเมืองแพร่ 3.20 4.76 7.96 

19 วัดหลวง 3.32 2.43 5.75 

20 วัดเหมืองแดง 3.32 4.30 7.62 

21 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 6.20 8.55 14.75 

22 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญรัต 7.24 0.01 7.25 

23 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 18.54 5.23 23.77 

24 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 12.39 6.04 18.43 

25 วัดร่องซ้อ 9.32 2.38 11.70 

26 ส านักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ 3.74 2.53 6.27 

27 เรือนจ าจังหวัดแพร่ 102.29 23.45 125.74 

28 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองแพร่ 4.96 4.32 9.28 

29 โรงเรียนบ้านในเวียง 4.38 3.98 8.36 
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ล าดับ ที่ดินราชพัสด ุ เหมาะสมปานกลาง (ไร่) เหมาะสมมาก(ไร่) รวม (ไร่) 

30 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 43.95 5.58 49.53 

31 วัดพระร่วง 5.03 2.30 7.33 

32 วัดสระบ่อแก้ว 23.24 0.04 23.29 

33 วัดหัวข่วง 8.30 3.20 11.50 

34 วัดพระนอน 11.20 4.78 15.98 

35 โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน 16.97 6.45 23.42 

36 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ 5.06 - 5.06 

37 สวนสาธารณะประตูมาร 23.43 0.05 23.48 

38 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 14.95 0.07 15.02 

39 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 1.33 0.57 1.91 

40 วัดศรีชุม 3.23 4.76 7.99 

41 ส านักงานเทศบาลเมืองแพร่ 4.20 7.09 11.29 

42 ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ 5.21 2.70 7.91 

43 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล 1.62 - 1.62 

44 ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 4.67 2.33 7.00 

45 วิทยาลัยเทคนิคแพร ่ 6.42 - 6.42 

46 สวนรุกขชาติเชตวนั 89.44 52.90 142.34 

47 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตแพร่ 

0.59 0.38 0.97 

48 วัดศรีบุญเรือง 3.45 0.01 3.46 

49 ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ 3.35 - 3.35 

50 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 2.04 - 2.04 

51 ศาลากลางจังหวัดแพร่ 93.32 5.25 98.57 

52 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 3.50 - 3.50 

53 สุสานคริสเตียนแพร่กิตติคุณ 3.45 - 3.45 

54 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1.70 - 1.70 

55 ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจแพร่ 1.48 - 1.48 

56 สถานีรถยนต์โดยสารจังหวัดแพร่ 1.97 - 1.97 

57 โรงเรียนอนุบาลครูนิตย์ 0.42 - 0.42 

58 วัดชัยมงคล 3.53 - 3.53 

59 วัดจอมสวรรค์ 4.24 4.59 8.82 

60 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ 0.69 - 0.69 

61 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ 3.45 - 3.45 
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ล าดับ ที่ดินราชพัสด ุ เหมาะสมปานกลาง (ไร่) เหมาะสมมาก(ไร่) รวม (ไร่) 

62 ส านักงานหอการค้าจังหวัดแพร่ 0.20 - 0.20 

63 โรงพยาบาลแพร่ 2.71 - 2.71 

64 ส านักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ 5.34 - 5.34 

65 โรงเรียนนารีรัตน์ 2.31 - 2.31 

66 ก าแพงเมืองบริเวณข่วงน้ าคือ 86.22 87.46 173.68 

67 การสื่อสารแห่งประเทศไทย 4.35 - 4.35 

68 ส านักงานขนส่งจังหวัดแพร่ 3.23 - 3.23 

69 สถานีขนส่ง จังหวัดแพร่ 2.38 - 2.38 

70 บ้านพักผู้ช่วยคลัง,บ้วานพักนายตรวจสรรพสามิต 5.32 0.07 5.39 

71 บ้านพักคลังจังหวัดแพร่ 4.43 2.02 6.45 

72 บ้านพักสรรพสามิต 3.53 - 3.53 

73 โรงเรียนการป่าไม้แพร่ 94.23 16.37 110.60 

74 การประปาแพร่ 3.67 - 3.67 

75 สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองแพร่ 8.49 5.19 13.68 

76 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 12.34 0.03 12.37 

77 บ้านพักข้าราชการป่าไม้ 10.65 - 10.65 

78 ที่ตั้งบ้านพักอาจารย์ ร.ร. ป่าไม้แพร่ 6.34 - 6.34 

79 มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย 4.92 4.43 9.35 

80 โรงสูบน้ าการประปาบ้านแพร่ 5.76 - 5.76 

81 จัดให้เช่าเพื่อกิจการอ่ืน ๆ 19.20 0.12 19.32 

82 เป็นที่ตั้งศาลเจ้าแสนชัย 3.29 0.20 3.49 

83 บ้านพักข้าราชการเทศบาลเมืองแพร่ใช้เป็น
สวนหย่อม 

2.43 0.42 2.85 

84 ร้านมิตรประกาย 2.45 0.12 2.57 

85 การประปาแพร่ 4.32 - 4.32 

86 บ้านพักสรรพสามิต 3.43 - 3.43 

87 ที่ว่างจัดให้เทศบาลใช ้ 10.23 0.35 10.58 

88 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 56.34 - 56.34 

รวมทั้งสิ้น 1,127.84 343.92 1,471.77 

ที่มา : จากการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, 2563. 
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จากตารางข้างต้น พื้นที่ที่ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดส าหรับการน ามาพัฒนามีจ านวน 5 แปลง คือ 
ศาลากลางจังหวัดแพร่ โรงเรียนการป่าไม้ เรือนจ าจังหวัดแพร่ ก าแพงเมืองบริเวณข่วงน้ าคือ และสวน
รุกขชาติเชตวัน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บริเวณที่ราชพัสดุที่เป็นมีขนาดแปลงใหญ่ มีนโยบายการพัฒนาที่
สนับสนุนทางด้านการท่องเที่ยว ด้านเมืองเก่า การเข้าถึงที่สะดวกและมีขนส่งสาธารณะในการให้บริการ 
รวมถึงปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ เช่น เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการใช้งานในส่วนราชการ (กรณีที่มีการย้ายออก) ชุมชน
พร้อมที่จะร่วมพัฒนา ฯลฯ ซึ่งผลการวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมมากถึงปานกลาง มีพื้นที่ 1,471.76 ไร ่
คิดเป็น   ร้อยละ 40.69 ของพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ มีรายละเอียดดังนี้    

1) ศาลากลางจังหวัดแพร่  
จากแผนงานที่จะมีการย้ายศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ และจัดสร้างศูนย์ราชการใหม่ของ

จังหวัดแพร่ โดยมีแผนนโยบายเริ่มในปีงบประมาณพ.ศ.2563-2565 ของจังหวัดแพร่ จึงมีแผนที่
ก าหนดให้ศูนย์ราชการ คือ พื้นที่ศาลากลางจังหวัดแพร่เป็นที่ตั้งของมิวเซียมแพร่ภายใต้แผนงาน
โครงการแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร่  ซึ่งจะเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ใหม่ส าหรับกลุ่มคนทุกวัย ที่สามารถเข้ามาเรียนรู ้สร้างสรรค์ความรู้ และน าความรู้ไปใช้ในการ
วางแผนเพื่อร่วมกันสนับสนุนงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าแพร่ ทั้งนี้บริเวณศูนย์ราชการ มีขนาด
แปลงที่ขนาดใหญ่  ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกวงเวียนน้ าพุ อยู่ติดถนนสายหลัก คือ ถนนเจริญเมือง และ
ถนนไชยบูรณ์  บริเวณโดยรอบเกือบทั้งหมดเป็นย่านสถาบันราชการ อาคารประวัติศาสตร์ รวมถึง
กาดสามวัย รวมถึงมีการเข้าถึงพื้นที่ที่สะดวก เนื่องจากมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั้งที่เป็นรถยนต์
ส่วนตัว รถสองแถว และรถรางผ่านบริเวณศาลากลางแห่งนี้  ทั้งนี้การพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว
สามารถปรับปรุงและพัฒนาตัวอาคารศาลากลาง และกลุ่มอาคารบริเวณโดยรอบ ให้เป็นแหล่งศึกษา 
ค้นคว้าองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของพื้นที่เมืองเก่าแพร่ นอกจากนี้ 
พื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ในบริเวณส่วนอื่นๆ  สามารถที่จะพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวได้
เช่นเดียวกัน เนื่องจากอยู่ใกล้กับแหล่งการค้าและบริการของเมือง เช่น กาดพระนอน กาดกองเก่า 
และพื้นที่นันทนาการ เช่น ข่วงวัฒนธรรม เนื่องจากมีศักยภาพในการพัฒนา  มีท าเลที่ตั้งเหมาะสม 
และการเข้าถึงที่สะดวก อาจจะพัฒนาเป็นหอศิลป์ หอประวัติศาสตร ์และศูนย์การเรียนรู ้เป็นต้น 

จากข้างต้น น ามาสู่การก าหนดบทบาทของศาลากลางจังหวัดแพร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยพัฒนาเป็นมิวเซียมแพร่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ ที่เป็น
จุดหมายการเดินทางและเส้นทางเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆของเมือง 
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ภาพที่ 39 ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ที่มา : ผู้วิจัย, 2563.   
 

2) โรงเรียนการป่าไม้  
เป็นอาคารสถานเรือนไม้สักหลังเก่า ที่ได้รับมอบมาจากบริษัทค้าไม้สัญชาติเดนมาร์ก 

บริษัท อีสต์เอเชียติก จ ากัด ประกอบด้วย อาคารไม้ทั้งหมด 3 หลัง คือ อาคารส านักงาน สโมสร 
และบ้านพักรับรอง ตั้งอยู่บริเวณต าบลในเวียง ซึ่งมีขนาดแปลงที่ขนาดใหญ่ มีการเข้าถึงที่สะดวกติด
กับถนนสายหลัก คือ ถนนรอบเมือง ถนนไชยบูรณ์ มีระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถสองแถวให้บริการ
ประกอบกับภายในโรงเรียนการป่าไม ้มีพื้นที่ลานโล่งส าหรับประกอบกิจกรรม  เช่น  งานแพร่คราฟท์ 
ที่กลุ่มนักออกแบบท้องถิ่นที่น าสินค้ามาวางขาย  จัดเวิร์กช็อปและเสวนาทั้งชาวเมืองแพร่และ
นักท่องเที่ยว และปัจจุบันพื้นที่โรงเรียนการป่าไม้ได้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์การป่าไม้ หรือพิพิธภัณฑ์ไม้
สัก ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมฟรี เผยแพร่ในเรื่องของประวัติศาสตร์เมืองแพร่ในยุคที่อุตสาหกรรม
ไม้รุ่งเรือง นอกจากนี้มีนโยบายที่ส่งเสริมให้เป็นมิวเซียมแพร่ ชั่วคราวในระยะแรกก่อนจะเปิดใช้ถาวร
ที่ศาลากลางจังหวัดแพร่ ภายใต้แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร่ 
และยังอยู่ใกล้กับแหล่งการค้าและบริการ เช่น กาดพระนอน กาดกองเก่า ที่มีการประกอบกิจกรรม
ถนนคนเดิน และขายสินค้าพื้นเมือง  

จากข้างต้น น ามาสู่การก าหนดบทบาทของโรงเรียนการป่าไม้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ โดยพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้สัก บอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์เมืองแพร่ในยุคที่
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อุตสาหกรรมไม้รุ่งเรือง รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ โดยพัฒนาพื้นที่โดยรอบเป็นลาน
อเนกประสงค ์รองรับการจัดงานเทศกาล ประเพณ ีและกิจกรรมต่างๆของเมืองได ้ 

 

 
 ภาพที่ 40 โรงเรียนการป่าไม้   
ที่มา : ผู้วิจัย, 2563.   

 
3) เรือนจ าจังหวัดแพร่  

จากแผนงานกระทรวงยุติธรรมได้ก าหนดแผนการย้ายเรือนจ าจังหวัดแพร่  ย้ายไปอยู่ที่
บริเวณเรือนจ าชั่วคราวห้วยม้า ในปีพ.ศ.2566 เป็นการลดความหนาแน่นภายในเขตเมือง และรักษา
ความปลอดภัยที่ดีขึ้นกว่าเดิม และเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมของต าแหน่งที่ตั้ง ขนาดแปลงที่ดิน
ขนาดใหญ่ที่จะพัฒนาเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะของเมืองแพร่ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกด้วย 
โดยน าอาคารเก่าของเรือนจ ามาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ได้  เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณถนนไชย
บูรณ์ ซึ่งใกล้กับก าแพงเมืองแพร ่ที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ และใกล้กับสวนสาธารณะบริเวณข่วงน้ า
คือ รวมถึงแหล่งการค้าและบริการ ที่มีการเข้าถึงสะดวกทั้งรถยนต์ส่วนตัว และรถสองแถว ผ่านถนน
ไชยบูรณ์ ถนนรอบเมือง ที่มีความเชื่อมโยงกับบริเวณโดยรอบ  ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถพัฒนาภูมิทัศน์ที่จะส่งผลดีต่อเมืองเก่า และเป็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มให้กับ
เมืองแพร่ เพื่อให้คนเมืองแพร่และผู้ที่สนใจเข้ามาท่องเทียวในพื้นที่ได้ 
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จากข้างต้น น ามาสู่การก าหนดบทบาทของเรือนจ าจังหวัดแพร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ และประสบการณ์ โดยพัฒนาอาคารเก่าของเรือนจ าเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้  และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ โดยพัฒนาเป็นพื้นที่สวนสาธารณะส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจของ
คนเมืองแพร่    

 

 
ภาพที่ 41 เรือนจ าจังหวัดแพร่  
ที่มา : ผู้วิจัย, 2563.   
 

4) ก าแพงเมืองบริเวณข่วงน้ าคือ  
เป็นพื้นที่สวนสาธารณะเหนือเมก ที่อยู่บริเวณก าแพงเมือง และลานกว้างขนาดใหญ่

เลียบน้ าคือ ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนรอบเมือง เชื่อมต่อกับก าแพงเมืองแพร่ รวมถึงแหล่งมรดกวัฒนธรรม
ของเมืองแพร่ มีแปลงที่ดินที่ขนาดใหญ่ต่อการพัฒนา และประกอบกิจกรรมของคนเมืองแพร่ อีกทั้ง
เข้าถึงพื้นที่สะดวกด้วยถนน ได้แก่ ถนนเจริญเมือง ถนนค าลือ ถนนไชยบูรณ์ ถนนน้ าคือ  รวมถึงมีรถ
สองแถว และที่จอดรถให้บริการ ประกอบกับบริเวณโดยรอบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม ที่มีแหล่งการค้าและบริการ เช่น ตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่  โต้รุ่งประตูชัย 
ถนนคนเดินเจริญเมือง ทั้งนี้มีแผนนโยบายของเทศบาลเมืองแพร่ที่จะพัฒนาพื้นที่เป็น กาดเมกฮิมคือ 
ที่จัดแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแพร ่รวมถึงอาหารและขนมพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่เมืองแพร่ โดยมีก าหนดเปิดไปเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นอกจากนี้เมื่อไม่มี
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กิจกรรมพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นลานโล่งส าหรับจอดรถ เพื่อมาใช้บริการสวนสาธารณะ และจับจ่ายใช้
สอยในพื้นที่บริเวณโดยรอบ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
รูปแบบ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงพาณิชยกรรมให้กับชุมชนอีกด้วย  

จากข้างต้น น ามาสู่การก าหนดบทบาทของก าแพงเมืองบริเวณข่วงน้ าคือ และพื้นที่
ต่อเนื่อง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวแบบผสมผสาน 
และท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ โดยพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษามรดกวัฒนธรรม คือ ก าแพงเมือง 
และการพัฒนาพื้นที่ลานกว้างริมน้ าเป็นพื้นที่ตลาด สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และการจัดกิจกรรม 

 
 

 
ภาพที่ 42 ก าแพงเมืองบริเวณข่วงน้ าคือ 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2563.   
 

5) สวนรุกขชาติเชตวัน 
เป็นพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของอาคารบอมเบย์เบอร์ม่า ที่ซึ่งเป็นอาคารประวัติศาสตร์ และพื้นที่

โดยรอบเป็นสวนสาธารณะเชตวัน ริมแม่น้ ายม ซึ่งเป็นพ้ืนที่นันทนาการส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ และ
จัดกิจกรรม และสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ตั้งอยู่บริเวณชุมชนเชตวัน มีการเข้าถึงที่สะดวกด้วย
โครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนน ได้แก่ ถนนรอบเมือง ถนนค าลือ ด้วยรถยนต์ และรถสองแถว    
อีกทั้งมีแปลงที่ดินขนาดใหญ่  เป็นที่ตั้ งของอาคารส าคัญ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
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สาธารณูปการ ที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชนและแหล่งการค้าและบริการของเมือง ประกอบกับมีแผนพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนรุกขชาติเชตวัน และบูรณะฟื้นฟูอาคารประวัติศาสตร์ (บอมเบย์เบอร์ม่า) ตาม
แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร่ ซึ่งจะช่วยรักษาคุณค่ามรดกทาง
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่าที่ทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
แก่ชนรุ่นหลัง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองแพร่ได้  

จากข้างต้น น ามาสู่การก าหนดบทบาทของสวนรุกขชาติเชตวัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สวน ส าหรับการออกก าลังกาย 
การพักผ่อนหน่อยใจ การจัดกิจกรรม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ นอกจากนี้ บูรณะฟื้นฟูอาคาร
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ คือ อาคารบอมเบย์เบอร์ม่า  

 

 
ภาพที่ 43 สวนรุกขชาติเชตวัน 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2563.   
 

ทั้งนี้ ที่ราชพัสดุในเทศบาลเมืองแพร่ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ในทุกที่ดินในทุกแปลง แต่จะมี
พื้นที่ที่สามารถน ามาพัฒนาได้ในอนาคต คือ หน่วยงานราชการ และสวนสาธารณะ  ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาด
ใหญ่ มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก และในอนาคตมีนโยบายจากภาครัฐที่จะสนับสนุนการพัฒนา ซึ่งจะ
ส่งผลให้เมืองแพร่สามารถอัตลักษณ์ความงดงามของพื้นที่ประเพณี ประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า และด ารง
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รักษา น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่าแพร่ และ
พัฒนาเมืองแพร่ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป  

จะเห็นได้ว่า ศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ ในบริเวณใจกลางเมือง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเพิ่ม
ศักยภาพในการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งย้ายเรือนจ าจังหวัดแพร่ ไปอยู่ที่บริเวณเรือนจ าชั่วคราวห้วย
ม้า ในปีพ.ศ.2566 เพื่อลดความหนาแน่นภายในเขตเมือง รวมถึงการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
ซึ่งจะท าให้พื้นที่เหล่านี ้ไม่มีการใช้ประโยชน์และถูกทิ้งร้างได ้หากไม่มีแนวทางการพัฒนาพื้นที่ นอกจากนี้
พื้นที่สวนรุกขชาติเชตวัน โรงเรียนการป่าไม้ และก าแพงเมืองบริเวณข่วงน้ าคือ เป็นพื้นที่ที่สามารถน ามา
พัฒนาเพื่อเชิงพาณิชย์ เนื่องจากต าแหน่งของที่ราชพัสดุของแปลงเหล่านี้เป็นที่ตั้งที่สามารถพัฒนาเพื่อ
การท่องเที่ยวได้ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้าน การเข้าถึง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการใช้
ที่ดินโดยรอบที่ส่งเสริมต่อการลงทุนพัฒนาและสร้างกิจกรรมให้กับพื้นที่เมืองแพร่ได้เป็นอย่างดี จึงเล็งเห็น
ถึงศักยภาพของที่ราชพัสดุทั้ง 5 แปลงตัวอย่าง โดยการพัฒนาและส่งเสริมเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวในบริบท
เมืองเก่า ภายในเทศบาลเมืองแพร ่ที่จะสร้างกิจกรรม สร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับคนเมืองแพร่ต่อไป  

ดังนั้น การพัฒนาที่ราชพัสดุนั้น เพื่อให้คุ้มค่ากับราคาที่ดิน และผลประโยชน์ตอบแทนที่
ราชการจะได้ประโยชน์สูงสุดใน และสอดคล้องกับข้อบัญญัติท้องถิ่น กฎหมายควบคุมอาคาร และผัง
เมืองนั้น จะต้องมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของขนาดแปลงที่ดิน ท าเลที่ตั้ง 
การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบที่เป็นปัจจัยส่งเสริม รวมถึงนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
ต่อประสิทธิภาพการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า 
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5.2 การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว  
เทศบาลเมืองแพร่และบริ เวณโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรมาก           

ทั้งทรัพยากรทางธรมชาติ ที่รายล้อมไปด้วยเขา ยอดดอย และแม่น้ ายมล้อมรอบ ซึ่งถือเป็นชุมชนที่มี
มรดกธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าความส าคัญ เรียกว่า เวียงแพร่ 
ซึ่งเป็นส่วนเมืองเก่า ประกอบด้วย ก าแพงเมือง คูเมือง ประตูเมือง แอ่งน้ า ข่วงเมือง ข่วงคุ้ม ข่วงวัด 
และร่องน้ า ซึ่งเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองแพร่ ที่แสดงถึงองค์ประกอบและจินตภาพเมืองแพร่ที่
สมบูรณ์และยังคงด ารงอยู่ถึงปัจจุบันน้ี 

นอกจากนี้ เมืองแพร่มีมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ ที่ท าให้เมือง
แพร่มีคุณค่าความส าคัญ ที่บ่งชี้ความเป็นเมืองเก่า โดยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ เป็นอาคาร 
สิ่งก่อสร้าง หรือวัตถุต่างๆ ที่สามารถมองเห็น สัมผัสได้ มีทั้งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโดยกรม
ศิลปากร ได้แก ่คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ (จวนผู้ว่าราชการเมืองแพร่) วัดศรีชุม วัดหลวง วัดหัวข่วง และวัด
จอมสวรรค์ และไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน แต่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อของกรมศิลปากร ได้แก่ คุ้มวิชัยราชา  
วัดพงษ์สุนันท์ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดพระร่วง วัดเมธังกราวาส วัดศรีบุญเรือง วัดสระบ่อแก้ว 
ศาลหลักเมือง บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ บ้านวงศ์บุรี ตึกแถวริมถนนเจริญเมือง อาคารพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ 
อาคารที่ท าการบริษัทบอมเบย์ เบอร์มา เรือนมิชชันนารี ประตูเมืองทั้ง 4 ประตู (ประตูชัย ประตูศรีชุม 
ประตูยั้งม้า และประตูมาร) ก าแพงเมือง รวมถึงแม่น้ ายม แม้ว่าเมืองจะมีการขยายตัวออกมาตามแนบ
ขอบเวียงเดิม ที่ขยายตัวไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ของเมืองแพร่  

ผ้าหม้อห้อม ที่มีศักยภาพสูง สามารถน ามาต่อยอดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของเมืองแพร่ในอนาคตได้ ประกอบกับเมืองแพร่มีความอุดมสมบูรณ์ของไม้สักที่ดีที่สุด    
จึงท าให้เมืองแพร่เป็นเมืองอุตสาหกรรมไม้สัก ถ่ายทอดออกมาผ่านทางสถาปัตยกรรม เช่น บ้านเรือน
คหบด ีร้านค้าบริเวณประตูชัย รวมถึงอาคารส านักงาน เป็นต้น 

ส่วนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เป็นศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ อาหาร
พื้นเมือง ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตรวมถึงชาติพันธุ์ ที่เป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรม ซึ่งในเมืองแพร่มี
ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยงานประเพณีและ
กิจกรรม เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองแพร่ มีประเพณีที่ส าคัญ ได้แก่ ประเพณีปี๋ใหม่
เมืองแป้ (สงกรานต์) งานประเพณีกิ๋นสลากหลวง ประเพณีตานถางประตีบตีนกา ปูจาแม่กาเผือก  
เป็นต้น และกิจกรรม ได้แก่ งานขนมเส้นเมืองแป้ ถนนคนเดินดนตรีเพื่อประชาชน ถนนคนเดินกาด
พระนอน ถนนคนเดินกาดกองเก่า และงานแพร่คราฟท์ เป็นต้น รวมถึงในอนาคตจะมีการสร้าง
กิจกรรมให้เกิดขึ้นในทุกวันของสัปดาห์ เช่น กาดเมกฮิมคือ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังสร้างรายได้และกิจกรรมให้กับคนในพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี้ยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
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เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ คือ การย้อมผ้า หรือที่รู้จักกันในนามผ้าหม้อห้อม 
เป็นการผลิต การย้อม การตัดเย็บของคนทุ่งโฮ้ง มีการย้อมผ้าเป็นสีพื้น หรือมัดย้อมที่ใช้หม้อห้อม
ทั้งตัวหรือทั้งผืน สีน้ าเงินของหม้อห้อมยังอยู่ในลายผ้า สอดประสานกับสีอื่น ๆ อย่างผ้าตีนจก หรือ
ผ้าซิ่น ผ้าพื้นเมืองต่าง ๆ ซึ่งสามารถน ามาต่อยอดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของเมือง
แพร่ในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องเงิน ที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ขันน้ า ด้านดาบ เข็มขัด เป็น
ต้น และไม้สัก ถ่ายทอดออกมาผ่านทางสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ เช่น บ้านเรือนคหบดี ร้านค้า
บริเวณประตูชัย อาคารส านักงาน เครื่องครัว และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น รวมถึงชาติพันธุ์ ที่มีความ
หลากหลายทั้งไทลือ ไทพวน ไทใหญ่ ที่เข้ามาอยู่ในเมืองแพร่ น าเอาวัฒนธรรมทั้งภาษาพูด พิธีกรรม 
ขนบธรรมเนียมเข้ามาผสมผสานกับชาวพื้นเมือง ที่ท าให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่จนถึง
ปัจจุบันน้ี  

จากข้างต้น จะเห็นได้ว่า ความพร้อมของทรัพยากรในเขตเทศบาลเมืองแพร่และพื้นที่
โดยรอบนั้น มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งมรดกทางธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และมรดกทาง
วัฒนธรรม อีกทั้งมีความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่เมืองเก่าและพื้นที่เมืองใหม่ ด้วยการพัฒนาที่ยังคงการ
อนุรักษ์มรดกที่มีอยู่ไว้ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เพื่อสร้างอัตลักษณ์
ของเมืองแพร่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงต่อยอดทางประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่จะท าให้เมืองแพร่ 
คงอยู่ไว้ซึ่งอัตลักษณ์ และสามารถที่จะพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในบริเวณ
เมืองเก่าได้อย่างสมดุล พร้อมทั้งขับเคลื่อนเมืองเก่าแพร่สู่เมืองมรดกโลกต่อไปในอนาคต 

  
2) การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว  

ศักยภาพของที่ราชพัสดุ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน
ให้เกิดรายได้เข้าสู่คนในพื้นที่ เกิดการจ้างงาน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ปรับปรุงเกณฑ์การ
ประเมินจากปรับปรุงจาก Tourism Western Australia (2009) และส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2550) เพื่อให้เข้ากับบริบทของเทศบาลเมืองแพร่ โดยผลการ
ประเมินความเหมาะสมของที่ดินราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว มีรายละเอียดดังนี ้ 

 

ตารางที่ 16 ผลการประเมินความเหมาะสมของที่ดินราชพัสดุเพ่ือการท่องเที่ยว  

พื้นที่กรณีศึกษา 
(ที่ราชพัสดุ) 

ปัจจัย ผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

ศาลากลางจังหวัด
แพร่ 

กิจกรรม  ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ท างานทางราชการ กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจะเป็นช่วงเวลาเช้าถึงเย็นเท่านั้น   
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พื้นที่กรณีศึกษา 
(ที่ราชพัสดุ) 

ปัจจัย ผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

การเข้าถึง  มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเข้าถึงได้รอบทิศทาง ทั้งทาง 
รถยนต ์ทางเท้า ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น 

สิ่งอ านวยความสะดวก  มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ  ร้านขายของ  

ที่พัก ไม่มีโรงแรมในบริเวณนี้  แต่มีให้บริการในถนนเจริญ
เมือง ซึ่งอยู่ถัดไปอีกช่วงถนน ไม่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยว  

ความมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของชุมชน/ท้องถิ่น/จังหวัด/ภูมิภาค/จังหวัด/
ประเทศ การที่จะพัฒนานั้นไม่ยาก  

เอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว มีคุณค่าทางวัฒนธรรม  

การสร้างอาชีพ รายได้  สามารถสร้างเสริมรายได้ให้กับ ชุมชน/อ าเภอ/จังหวัด
ได้ 

การมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลเมืองแพร่ และชุมชนมีความพร้อม เข้มแข็งใน
พัฒนาและร่วมสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้  

ความพร้อมของสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

มีความพร้อมทั้งถนน ไฟฟ้า น้ าประปา และการจัดการ
ขยะ อีกทั้งใกล้กับแหล่งประวัติศาสตร์ทางโบราณสถาน
ทั้งวัด บ้านเก่า เป็นต้น  

อ นุ รั ก ษ์ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มีแผนนโยบายที่จะดูแลรักษา บูรณะอาคารแห่งนี้เมื่อมี
การย้ายศูนย์ราชการออกไปแล้ว เป็นมิวเซียมแพร่ ที่จัด
แสดงความเป็นแพร่ในทุกด้านไว้อย่างถาวร  

คุณค่าทางวิชาการและการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของเมืองแพร่ ผ่านรูปแบบการ
จัดการแพลตฟอร์มใหม ่ 

โรงเรียนการป่าไม้ 

กิจกรรม  เป็นสถานที่ท างานทางราชการ ชุมชน โรงเรียน และวัด  

การเข้าถึง  มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเข้าถึงได้รอบทิศทาง ทั้งทาง 
รถยนต ์ทางเท้า ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น 

สิ่งอ านวยความสะดวก  มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ  ร้านขายของ  โรงแรม 

ที่พัก มีให้บริการ ไม่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบ  
โฮมสเตย ์ 
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พื้นที่กรณีศึกษา 
(ที่ราชพัสดุ) 

ปัจจัย ผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

ความมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของชุมชน/ท้องถิ่น/จังหวัด/ภูมิภาค/จังหวัด/
ประเทศ การที่จะพัฒนานั้นไม่ยาก  

เอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์  

การสร้างอาชีพ รายได้  สามารถสร้างเสริมรายได้ให้กับ ชุมชน/อ าเภอ/จังหวัด
ได้ 

การมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลเมืองแพร่ และชุมชนมีความพร้อม เข้มแข็งใน
พัฒนาและร่วมสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้  

ความพร้อมของสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

มีความพร้อมทั้งถนน ไฟฟ้า น้ าประปา และการจัดการ
ขยะ เป็นต้น  

อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มีแผนนโยบายที่จะดูแลรักษา บูรณะอาคารแห่งนี้เมื่อมี
การย้ายศูนย์ราชการออกไปแล้ว เป็นมิวเซียมแพร่
ชั่วคราว ที่จัดแสดงความเป็นแพร่ในทุกด้านไว้ชั่วคราว
ในระยะแรกที่รอการปรับปรุง และสามารถสร้างเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ 
และการท่องเที่ยวเทศกาลที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่
แสดงอัตลักษณ์ของเมืองแพร่   

คุณค่าทางวิชาการและการเรียนรู ้ เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของเมืองแพร่ ผ่านรูปแบบการ
จัดการแพลตฟอร์มใหม ่

เรือนจ าจังหวัดแพร่ 

กิจกรรม  ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ท างานทางราชการเท่านั้น  

การเข้าถึง  มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเข้าถึงได้รอบทิศทาง ทั้งทาง 
รถยนต ์ทางเท้า ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น 

สิ่งอ านวยความสะดวก  มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของ   โรงแรม 

ที่พัก มีโรงแรมในบริเวณนี้ ไม่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยว 

ความมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของชุมชน/ท้องถิ่น/จังหวัด/ภูมิภาค/จังหวัด 
การที่จะพัฒนานั้นไม่ยาก  

เอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว มีคุณค่าทางวัฒนธรรม  
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พื้นที่กรณีศึกษา 
(ที่ราชพัสดุ) 

ปัจจัย ผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

การสร้างอาชีพ รายได้  สามารถสร้างเสริมรายได้ให้กับ ชุมชน/อ าเภอ/จังหวัด
ได้โดยจัดเป็นสถานที่จัดงาน  

การมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลเมืองแพร่ และชุมชนมีความพร้อม เข้มแข็งใน
พัฒนาและร่วมสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้  โดย
ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะส่วนหนึ่ง  อีกส่วนเป็น
โครงสร้างเรือนจ าเก่า เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน   

ความพร้อมของสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

มีความพร้อมทั้งถนน ไฟฟ้า น้ าประปา และการจัดการ
ขยะ อีกทั้งใกล้กับแหล่งประวัติศาสตร์ทางโบราณสถาน
ทั้งวัด บ้านเก่า เป็นต้น  

อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มีแผนนโยบายที่รื้อเป็นสวนสาธารณะ และคงโครงสร้าง
บางส่วนไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเมื่อมีการย้ายเรือนจ า
ออกไปแล้ว  

คุณค่าทางวิชาการและการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของเมืองแพร่ ผ่านรูปแบบการ
จัดการแพลตฟอร์มใหม ่ 

ก าแพงเมืองบริเวณ
ข่วงน้ าคือ 

กิจกรรม  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชน ที่ใช้เป็นพื้นที่นันทานาหาร  
ประกอบกิจกรรม ได้แก่ งานบุญตักบาตร และค้าขาย  

การเข้าถึง  มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเข้าถึงได้รอบทิศทาง ทั้งทาง 
รถยนต ์ทางเท้า ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น 

สิ่งอ านวยความสะดวก  มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรม ร้านขายของ ตลาดสด  

ที่พัก มีทั้งโรงแรม โฮมสเตย ์ซึ่งไม่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยว  

ความมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของชุมชน/ท้องถิ่น/จังหวัด/ภูมิภาค/จังหวัด/
ประเทศ การที่จะพัฒนานั้นไม่ยาก  

เอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว มีคุณค่าทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์   

การสร้างอาชีพ รายได้  สามารถสร้างเสริมรายได้ให้กับ ชุมชน/อ าเภอ/จังหวัด
ได้ผ่านการจัดถนนคนเดิน งานประเพณีต่างๆตาม
เทศกาล  

การมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลเมืองแพร่ และชุมชนมีความพร้อม เข้มแข็งใน
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พื้นที่กรณีศึกษา 
(ที่ราชพัสดุ) 

ปัจจัย ผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

พัฒนาและร่วมสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้  

ความพร้อมของสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

มีความพร้อมทั้งถนน ไฟฟ้า น้ าประปา และการจัดการ
ขยะ อีกทั้งใกล้กับแหล่งประวัติศาสตร์ทางโบราณสถาน
ทั้งวัด บ้านเก่า เป็นต้น  

อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มีแผนนโยบายที่พัฒนาเป็นกาดของเมืองแพร่ ที่น าเอา
สินค้าพื้นเมืองทั้งอาหาร เครื่องดืม เสื้อผ้า และของที่
ระลึกต่างๆ ที่แสดงถึงความเป็นแพร่มาจัดจ าหน่าย   

คุณค่าทางวิชาการและการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของเมืองแพร่ ผ่านรูปแบบการ
จัดการแพลตฟอร์มใหม ่ 

สวนรุกขชาติเชตวัน 

กิจกรรม  ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ท างานทางราชการ ชุมชน และ
เป็นพื้นที่นันทนาการในการประกอบกิจกรรม เช่น 
พักผ่อนหย่อนใจ งานประจ าปี เป็นต้น    

การเข้าถึง  มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเข้าถึงได้รอบทิศทาง ทั้งทาง 
รถยนต ์ทางเท้า ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น 

สิ่งอ านวยความสะดวก  มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ  ร้านขายของ โรงแรม  

ที่พัก ไม่มีโรงแรมในบริเวณนี้  แต่มีให้บริการในถนนเจริญ
เมือง ซึ่งอยู่ถัดไปอีกช่วงถนน ไม่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยว  

ความมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของชุมชน/ท้องถิ่น/จังหวัด/ภูมิภาค/จังหวัด/
ประเทศ การที่จะพัฒนานั้นไม่ยาก  

เอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์  

การสร้างอาชีพ รายได้  สามารถสร้างเสริมรายได้ให้กับ ชุมชน/อ าเภอ/จังหวัด
ได้ผ่านการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ป่าไม้แพร่  และโบราณสถานที่เก่าแก่   

การมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลเมืองแพร่ และชุมชนมีความพร้อม เข้มแข็งใน
พัฒนาและร่วมสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้  

ความพร้อมของสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

มีความพร้อมทั้งถนน ไฟฟ้า น้ าประปา และการจัดการ
ขยะ อีกทั้งใกล้กับแหล่งประวัติศาสตร์ทางโบราณสถาน
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พื้นที่กรณีศึกษา 
(ที่ราชพัสดุ) 

ปัจจัย ผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

ทั้งวัด บ้านเก่า ก าแพงเมือง เป็นต้น  

อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มีแผนนโยบายที่จะดูแลรักษา บูรณะอาคารแห่งนี้เป็น
อุทยานการเรียนรู้ป่าไม้แพร่ และศูนย์การเรียนรู้ใหม่
ของเมืองแพร่ 

คุณค่าทางวิชาการและการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของเมืองแพร่ ผ่านรูปแบบการ
จัดการแพลตฟอร์มใหม ่ 

 
จากการประเมินข้างต้นสรุปได้ว่า ศักยภาพของที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 5 

แปลงตัวอย่าง มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เชื่อมโยงระหว่าง
พื้นที่เมืองเก่าและพื้นที่เมืองใหม่ และองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวก และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้สามารถสร้างกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ให้กับชุมชน คนในชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาและ
ยกระดับสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ของเมืองแพร ่ผ่านการจัดการแพลตฟอร์มที่ทันสมัย 
 
5.3 ผลการสัมภาษณ์ 

จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มคนส าคัญในพื้นที่  และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่า บริเวณเทศบาลเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ ที่มีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับการเติบโตของเมืองแพร่  โดยค านึงถึงความ
กลมกลืนของอาคาร กิจกรรมและวิถีชีวิตคนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
5.3.1 การสัมภาษณก์ลุ่มคนส าคัญในพืน้ที่  

1) ผลการสัมภาษณ์กลุ่มคนส าคัญในพื้นที่คนที่ 1 : ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานแพร่ (สัมภาษณ์วันที่ 7 ธันวาคม 2563) 

พื้นที่เทศบาลเมืองแพร่  
(1) โครงการพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่เพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ โครงการพัฒนา

ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  เช่น พิพิธภัณฑ์ไม้สัก มิวเซียมที่มีชีวิต รวมถึงสร้างการ
แสดงไฟและเสียงเมืองแพร่แห่ระเบิด (light and sound) งานคราฟท์แพร่ (craft) และการสร้าง



 152 

 

เส้นทางการท่องเที่ยวในเมืองแพร่ เช่น การนั่งรถราง และอื่นๆ ทั้งนี้มีแนวทางการพัฒนาท่องเที่ยว
แพร่ ได้แก่ การวางเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน การสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยว การจับใช้จ่ายใช้
สอยในการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวทั้งเส้นทางหลัก (เมืองเก่า พระธาตุช่อแฮ) และ
เส้นทางรอง (วังปลา อุทยาน) เป็นต้น  

(2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร ่ 

 ข้อจ ากัด  
- การเป็นเมืองปิด ที่เป็นเมืองผ่าน  

 โอกาส  
- คนรุ่นใหม่กลับมาฟื้นฟูและด าเนินกิจกรรมในชุมชนมีมากขึ้น เช่น ร้านกาแฟ 

ร้านอาหารพ้ืนเมือง ฯลฯ 
- ความสมบูรณ์ของทรัพยากรที่เหลืออยู่จ านวนมากกว่าจังหวัดอื่นๆ  
- การเป็นคนในท้องถิ่นที่สะท้อนความเป็นตัวตนและเอกลักษณ์สูง  

(3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า  

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเมืองแพร ่ 

 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่น่าสนใจ สอดรับกับสถานการณ์ และการ
ปรับตัวกับโรคโควิด19 

 การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเมืองเพื่อการท่องเที่ยว   

 การวางแผนแม่บทเมืองเก่าแพร ่

 มาตรการทางผังเมือง  
ที่ราชพัสดุ  
(1) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุในเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อการท่องเที่ยวในบริบท

เมืองเก่า จัดท าได้โดยอ านาจหน้าที่ของธนารักษ์ ที่จะส่งเสริมหรือให้มีการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว
หรือไม่ และขนาดของพื้นที่ราชพัสด ุ 

(2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว อาจกล่าวได้ว่า 
ข้อจ ากัด คือ ข้อกฎหมายของธนารักษ์ และโอกาสคือ การเป็นเมืองเก่าแพร ่ 

(3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว  

 หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  

 งบประมาณ  

 การร่วมมือของประชาชน  
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การท่องเที่ยว  
(1) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่เมืองแพร่ที่ควร

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก ่ศักดิ์ศรีแห่งเฮือนไม้สัก งานแพร่คราฟท์ เป็นต้น เป็นการ
ดึงอัตลักษณ์และเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับเมืองแพร่ ดึงดูดและการเข้ามาของนักท่องเที่ยว และเดินทาง
เพื่อไปเที่ยวต่อในจังหวัดล าปาง น่าน เชียงราย อุตรดิตถ ์

(2) ความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองแพร่นอกเหนือจากท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมแล้ว ยังสามารถส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
รวมถึงเชิงประสบการณ์  

 
2) ผลการสัมภาษณ์กลุ่มคนส าคัญในพื้นที่คนที่ 2 : ตัวแทนจากส านักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ 

(สัมภาษณ์วันที่ 7 ธันวาคม 2563) 
พื้นที่เทศบาลเมืองแพร่  
(1) โครงการพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่เพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ กาด (ตลาด ใน

ภาษาถิ่นทางภาคเหนือ) ถนนคนเดิน ท่องเที่ยวแบบชุมชนที่วังปลา เป็นต้น  
(2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวพ้ืนที่เทศบาลเมืองแพร่  

 ข้อจ ากัด  
- พื้นที่ที่มีจ ากัด เนื่องจากเป็นเขตประกาศเมืองเก่า เช่น ก าแพงเมือง จะติดที่

เป็นการดูแลของกรมศิลปากร ต้องมีการขออนุญาตและเป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงาน  
- งบประมาณสนับสนุน 

 โอกาส  
- นโยบายการพัฒนาของภาครัฐที่ก าหนดลงมาในพื้นที ่ 
- ความพร้อมของชุมชน  

(3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า  

 งบประมาณ  

 การประชาสัมพันธ ์และโฆษณากิจกรรม  

 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 แผนพัฒนาของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
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ที่ราชพัสดุ  
(1) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุในเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อการท่องเที่ยวในบริบท

เมืองเก่า ท าได้โดยกรมธนารักษ์ให้มีการเช่าพื้นที่หรืออาคาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การ
ด าเนินการขอเช่าพื้นที่โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร ่เพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  

(2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว กล่าวคือ  

 ข้อจ ากัด คือ พื้นที่ว่างที่เป็นที่ราชพัสดุ ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ประโยชน์ใน
ราชการเป็นอันดับแรก และกรณีที่มีการย้ายศูนย์ราชการออกไปแล้ว พื้นที่บริเวณนี้เดิมเป็นการดูแล
ของกระทรวงมหาดไทย  หากบริเวณนี้ทางหน่วยงานไม่ส่งคืนให้กับธนารักษ์ (ธนารักษ์ท าหน้าที่เป็น
นายทะเบียนเท่านั้น) ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่บริเวณน้ีได ้

 โอกาส คือ กรณีเป็นพื้นที่ว่างสามารถที่จะท าการประมูลเพื่อให้จัดหาประโยชน์ได ้ 
(3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว  

เป็นกลไกที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงานราชการ และงบประมาณ 
กล่าวคือ เป็นการร่วมมือของคนในชุมชน โดยมีหน่วยงานราชการภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วม
พัฒนา พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ เช่น พื้นที่วังปลา เดิมเป็นพื้นที่รกร้าง ทางธนารักษ์ได้เข้าไป
เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ เปิดประมูลให้เข้ามาขายสินค้ากัน อีกทั้งพัฒนาให้แหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน มีการประสานความร่วมมือหลายฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และงบประมาณก็
ส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการขับเคลื่อน  

การท่องเที่ยว  
(1) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่เมืองแพร่ที่ควร

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ กาดการค้า ซึ่งเป็นการน าสินค้าภายในชุมชนมาจ าหน่าย 
และสร้างเครื่องหมายการค้า (Brand) ให้เป็นที่รู้จักได ้

(2) ความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองแพร่นอกเหนือจากท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมแล้ว ยังสามารถส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
อย่างเช่น พื้นที่วังปลา เป็นพื้นที่เก็บกักน้ าของชุมชน ที่สามารถจัดกิจกรรมปั่นเรือเป็ดเล่น ให้อาหาร
ปลา เป็นต้น  
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3) ผลการสัมภาษณ์กลุ่มคนส าคัญในพื้นที่คนที่ 3 : ตัวแทนจากเทศบาลเมืองแพร่  
(สัมภาษณ์วันที่ 7 ธันวาคม 2563) 

พื้นที่เทศบาลเมืองแพร่  
(1) โครงการพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่เพื่อการท่องเที่ยว คือ พื้นที่ริมน้ า  เป็นกาด 

เรียกว่า กาดเมกฮิมคือ ซึ่งเป็นการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที ่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

(2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวพ้ืนที่เทศบาลเมืองแพร่  

 ข้อจ ากัด  
- การด าเนินการของบประมาณเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมขึ้น อาจจะใช้เวลา 

และการพิจารณาตามขั้นตอนที่นานเกินไป และงบไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ  

 โอกาส  
- ความพร้อมของชุมชน  
- ความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรม เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางเมือง และใกล้แหล่ง

ชุมชน อีกทั้งสามารถเข้าถึงได้ง่าย  
(3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า  

 งบประมาณ  

 การประสานงาน 

 การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น facebook   

 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ระเบียบ กฎหมาย เนื่องจากการเป็นเมืองเก่า ท าให้ต้องพิจารณาถึงข้อก าหนดต่างๆ
ของกฎหมายทางผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายทางเมืองเก่า ข้อบัญญัติเทศบาล และอื่นๆ ว่า
สามารถท าอะไรได้บ้าง เช่น การควบคุมโทนสี ความสูงของอาคาร การปรับปรุงภูมิทัศน์ รัศมีการพัฒนา 
เป็นต้น ซึ่งมีความหลากหลาย 

ที่ราชพัสดุ  
(1) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุในเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อการท่องเที่ยวในบริบท

เมืองเก่า ผ่านทางแผนหรือนโยบายโครงการภาครัฐที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า ของแผน
แม่บทเมืองเก่า ซึ่งสามารถจะน าโครงการที่เสนอแนะมาด าเนินการให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ได้แก ่ 

 การสร้างมิวเซียม ที่ศาลากลางจังหวัดแพร่ ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ผ่าน
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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 เรือนจ า พัฒนาให้มันเป็นสวนสาธารณะบางส่วน และอาคารบางส่วนที่มีสภาพควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ เพื่อสะท้อนสภาพของการจ าคุก เตือนสติ และให้ผู้คนได้ตระหนักถึงโทษที่จะตามมา
ภายหลัง จากผลของการกระท า 

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ให้ครบ 7 วัน  

 การปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น การน าเสาไฟฟ้าลงดิน ปรับปรุงผิวถนน ทางเท้า รวมถึง
อาคารเก่าทรุดโทรม เช่น อาคารเก่าในสิงคโปร์ที่รัฐมีอ านาจในการพัฒนาและจัดท าได ้  

(2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว กล่าวคือ  

 ข้อจ ากัด คือ ข้อกฎหมายทางผังเมือง ที่ก าหนดและควบคุมการพัฒนาทางด้าน
อาคาร ความสูง รวมถึงกฎหมายเมืองเก่า  

 โอกาส คือ ความพร้อมของหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเทศบาลที่จะผลักดันให้เกิดการ
ท่องเที่ยวภายใต้แผนแม่บทเมืองเก่า และการของบประมาณตามแผนงานโครงการที่จะง่ายขึ้นและท าให้
เกิดโครงการขึ้นมาอย่างแท้จริง  

(3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว  

 การที่ท าให้คนยอมรับ คนติดตาม และเป็นที่พูดถึงในสังคม ผู้คนมาเป็นหัวใจส าคัญ
ในการท าให้สถานที่ท่องเที่ยวหรือจัดงานนั้นสามารถอยู่ได้ เมื่อโครงการสามารถอยู่ได้แล้ว เทศบาลจะมี
หน้าที่เป็นแค่ฝ่ายสนับสนุน และอ านวยความสะดวก 

 การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ เป็นสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่าง
มาก  

 ความเขม้แข็งชุมชนเป็นแกนหลัก ที่จะท าให้เกิดประสิทธิผล 

 งบประมาณการสนับสนุนโครงการ   
การท่องเที่ยว  
(1) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่เมืองแพร่ที่ควร

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดงานแสดงพื้นเมือง การขายสินค้าและอาหาร
พื้นเมือง และการขายอาหารพื้นเมือง โดยจัดให้มีกิจกรรมทุกวันในแต่ละสัปดาห์ เป็นการเอาทุนทาง
สังคมในชุมชนมาใช้ให้เต็มศักยภาพ  

(2) ความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองแพร่นอกเหนือจากท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมแล้ว ยังสามารถส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ 
เช่น สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่ร่วมสมัยที่สามารถเป็นได้ทั้งสถานที่พักผ่อนและจัดกิจกรรมงานเทศกาล 
รวมถึงจัดแสดงข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ได้ คือ โครงการสร้างสวนสาธารณะใหม่ของเมืองแพร่ ใน
บริเวณเรือนจ าจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นโครงการภายหลังมกีารย้ายออกไปแล้ว  
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4) ผลการสัมภาษณ์กลุ่มคนส าคัญในพื้นที่คนที่ 4 : ตัวแทนจากภาคีเครือข่ายรักษ์เมือง
เก่าแพร่ และผู้ประกอบการร้าน GingerBread House Gallery (สัมภาษณ์วันที่ 7 ธันวาคม 
2563) 

พื้นที่เทศบาลเมืองแพร่  
(1) โครงการพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่เพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ สวนรุกขชาติ เลียบ

น้ ายม ก าแพงเมือง โรงเรียนป่าไม้ และสวนสุขภาพ ที่สามารถพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน
ได ้ซึ่งชุมชนพร้อมจะท าให้เกิดโครงการพัฒนาเหล่านี้   

(2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาเมืองและการทอ่งเที่ยวพ้ืนที่เทศบาลเมืองแพร ่ 

 ข้อจ ากัด  
- การเปลี่ยนแปลงการบริหารงานของส่วนราชการต่างๆ ที่เป็นไปตามวาระ    

ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงานและกิจการต่างๆ  
- ขาดการประสานงานร่วมกันของทุกภาคส่วน  
- การก าหนดนโยบายลงมายังพื้นที่ แต่ไม่ได้ให้ท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ แสดงความคิดเห็นเท่าที่ควร ท าให้ไม่มีการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง   

 โอกาส  
- ความพร้อมของชุมชน  
- ความพร้อมของทรัพยากรภายในเมืองแพร่ ไม่ว่าจะเป็นวัด บ้านเก่า วิถีชีวิต 

อัตลักษณ์คนแพร ่ 
(3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า  

 งบประมาณ  

 การประสานงาน 

 การประชาสัมพันธ ์ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ระเบียบและกฎหมาย  
ที่ราชพัสดุ  
(1) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุในเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อการท่องเที่ยวในบริบท

เมืองเก่านั้น อยากให้เกิดการใช้พื้นที่ให้มีคุณค่าสูงสุด ทว่า ในการการพัฒนา ควรควบคู่ไปพร้อมกับ
อนุรักษ์ไปสู่ความยั่งยืน เพราะ การพัฒนาตามกระแสนิยมในปัจจุบัน อาจท าให้เมืองแพร่สูญเสียอัต
ลักษณ์ สภาพสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมไป ถ้าเป็นเช่นนี้ชุมชนก็ไม่อยากได้  อีกทั้งเมืองแพร่ มี
เครือข่ายคนแพร่ที่พัฒนาพื้นที่เอง ไม่ได้มีหน่วยงานที่เรียกว่าองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เข้ามาพัฒนา ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งที่จะพัฒนาพ้ืนที่เอง    
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(2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว กล่าวคือ  

 ข้อจ ากัด คือ การบริหารจัดการขาดความต่อเนื่อง กระจุกแค่ส่วนกลาง และสิทธิใน
การ ใช้พ้ืนที่  

 โอกาส คือ ความพร้อมของชุมชน และแผนงานโครงการภายใต้แผ่นแม่บทเมือง   
เก่าแพร่  

(3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว  

 สร้างกระบวนการในการบริหารจัดการในด้านการก่อสร้างพื้นที่ใหม่ให้มี
การศึกษามีการประกวดแบบการท ารายละเอียดต้องมายกระดับวิชาชีพ รวมถึงให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสร้างอีกด้วย  

 การจัดตั้งสมาคม เพื่อบริหารจัดการและพัฒนา  

 งบประมาณ  

 การสร้าง Design Center เพื่อเป็นศูนย์กลางการออกแบบ และร่วมสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อเมืองแพร่ 

 ความเข้าใจของคนในพื้นที ่ 

 นักการเมืองท้องถิ่น  
การท่องเที่ยว  
(1) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่เมืองแพร่ที่ควร

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เช่น การปรับปรุงทางเท้า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง รวมถึงการยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานให้กับชุมชน  

(2) ความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ เมืองแพร่นอกเหนือจากท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมแล้ว ยังสามารถส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเมืองเก่าแพร่สู่
เมืองมรดกโลก จากการน ามรดกทางวัฒนธรมมาสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

  
5) ผลการสัมภาษณ์กลุ่มคนส าคัญในพื้นที่คนที่ 5 : ตัวแทนจากส านักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดแพร่ (สัมภาษณ์วันที่ 6 ธันวาคม 2563) 
พื้นที่เทศบาลเมืองแพร่  
(1) โครงการพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่เพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ถนนเลียบน้ ายม เพื่อเป็นพื้นที่นันทนาการ และป้องกันน้ าท่วม รวมถึงสามารถเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้ชุมชนได้  
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(2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวพ้ืนที่เทศบาลเมืองแพร ่ 

 ข้อจ ากัด  
- ในบริเวณเมืองเก่าแพร่ ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบัน

ราชการ ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทอื่นนั้น จะต้องมีการพิจารณาตาม
ขั้นตอนทางผังเมืองใหม่ ประกอบกับบริบทตอนนั้นหรือว่ากิจกรรมรอบข้างหรืออะไรต่างๆ ซึ่งจะใช้
เวลานานในการด าเนินการนาน อาจะท าให้เกิดความล่าช้าในโครงการ 

 โอกาส  
- ความพร้อมของชุมชน เทศบาลที่จะขับเคลื่อน 
- การมีทรัพยากรที่เป็นต้นทุนมาสร้างโอกาสในการพัฒนา 
- การมีผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร่ จะเป็นแนวทางการ

น าไปปฏิบัติ โดยหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องสามารถของบประมาณ และด าเนินโครงการได้ 
(3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า  

 กฎหมายทางผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายสิ่งแวดล้อม และข้อบัญญัติ 

 หน่วยงานท้องถิ่น  

 ภาคเอกชน  

 ภาคประชาชน  

 งบประมาณ  
ที่ราชพัสดุ  
(1) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุในเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อการท่องเที่ยวในบริบท

เมืองเก่านั้น จะน าพื้นที่ราชพัสดุมาพัฒนาเพิ่มเติมหรือใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ก็จะต้องมีการ
พิจารณาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ของพื้นที่นั้น โดยเริ่มจากการใช้ที่
ราชพัสดุมาท าเป็นพื้นที่ส่วนกลาง ที่ดึงดูดให้ตัวผู้ประกอบการแต่ละท่าน รวมถึงผู้สร้างสรรค์งาน
มาร่วมลงทุนและพัฒนาพื้นที่ เช่น ศูนย์ราชการย้ายออกไป แทนที่จะทิ้งในส่วนของอาคารราชการเดิม
ที่มีทั้งอัตลักษณ์แล้วก็เรื่องราวต่างๆนานา สามารถน าเอาประเด็นตรงนี้มาเป็นต้นทุนในการพัฒนา
ด้านท่องเที่ยว โดยที่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย ์แต่น าทรัพยากรที่มีอยู่มาเป็นโอกาส  

(2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว กล่าวคือ  

 ข้อจ ากัด คือ การที่จะไปเปลี่ยนพื้นที่จากที่ดินของราชการเป็นที่อยู่อาศัยหรือ   
พาณชิยกรรมนั้น ก็ต้องมีการพิจารณาและผ่านขั้นตอนหลายอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งยาก อีกทั้งทางธนารักษ์ 
ก็ต้องมีความชัดเจนว่าจะขอเปลี่ยนแล้วขอคืนพื้นที่จากราชการมาเป็นสิ่งนี้ได้มากน้อยแค่ไหนและพื้นที่
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เท่าไหร่ และเอาไปท าประโยชน์ และก่อนที่จะท า จะต้องพิจารณาจากผังเมือง ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยที่
จะแก้จากที่ดินประเภทสถาบันราชการเป็นที่ดินประเภทอื่น 

 โอกาส คือ เมืองแพร่เป็นพื้นที่รวมของหลากหลายวัฒนธรรมหรือว่าต้นทุนด้านการ
ท่องเที่ยวในทุกมิติด้วยพื้นที่มีทรัพยากรที่สมบูรณ์  

(3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว  

 ด้านกฎหมาย ที่ต้องดูในเรื่องของข้อก าหนด การควบคุมอาคาร การควบคุมกิจกรรม  

 ท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลที่มีบทบาทหลักในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิด
โครงการได ้ 

 ภาคเอกชน เข้ามาร่วมสร้างสรรค์ ระดมทุน  

 ภาคประชาชน เข้ามาช่วยในการออกแบบ แสดงความคิดเห็น สร้างสรรค์ผลงาน 
เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา  

การท่องเที่ยว  
(1) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่เมืองแพร่ที่ควร

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่น่าสนใจเข้าในพื้นที่ ไม่ท าให้เมืองตาย เช่น การจับจ่ายใช้สอย เที่ยวชม
กินดื่มอาหารพื้นเมือง ชมบ้านเก่า  

(2) ความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองแพร่นอกเหนือจากท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมแล้ว ยังสามารถสร้างสรรค์การท่องเที่ยวแบบใหม่ในเมือง เช่น 
ท่องเที่ยวแบบผสมผสาน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์เป็นต้น  

 

6) ผลการสัมภาษณ์กลุ่มคนส าคัญในพื้นที่คนที่ 6 : ตัวแทนจากส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ (สัมภาษณ์วันที่ 14 ธันวาคม 2563) 

พื้นที่เทศบาลเมืองแพร่  
(1) โครงการพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่เพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่  โครงการพัฒนา

ภายใต้แผนแม่บทเมืองเก่าแพร ่เช่น โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแนวคูเมือง โครงการอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่ริม
แม่น้ ายม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่แนวก าแพงเมืองและชุมชนก าแพงเมือง เป็นต้น ซึ่งโครงการ
เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้พื้นที่เมืองเก่ามีสภาพภูมิทัศน์ที่ดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย  

(2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวพ้ืนที่เทศบาลเมืองแพร่  

 ข้อจ ากัด  
- การควบคุมด้วยข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าแพร่ 

อาจจะท าให้เกิดการควบคุมมากเกินไปจนไม่อาจพัฒนาได้เต็มศักยภาพ เช่น การควบคุมความสูง สี
อาคาร วัสด ุรูปแบบสถาปัตยกรรม เป็นต้น  
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 โอกาส  
- การมีแผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าแพร่ หากมีการบรรจุใน

แผนระดับ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการจะท าให้สนับสนุนการท างานและขอ
งบประมาณในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า  

 การประสานงานกับหน่วยงานหลัก และท้องถิ่นในพื้นที่ ได้แก่ ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมศิลปากร หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น  

 ภาคประชาชน  

 เครือข่ายในชุมชน  
ที่ราชพัสดุ  
(1) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุในเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อการท่องเที่ยวในบริบท

เมืองเก่านั้น โดยอาศัยแผนแม่บทเมืองเก่าแพร่ รวมถึงงบประมาณในการพัฒนา ผ่านหลายหน่วยงาน 
เช่น อบจ. สผ. เทศบาล และอื่นๆ ทั้งนี้หากแผนแม่บทผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว   
การจัดสรรงบประมาณสามารถด าเนินการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อท าการพัฒนาตามแผนงาน
โครงการที่ก าหนดไว้ได้ 

(2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว กล่าวคือ  

 ข้อจ ากัด คือ การรับรู้ข้อมูลความส าคัญในด้านเมืองเก่ายังไม่เพียงพอ ท าให้
ประชาชนยังขาดการตระหนัก รวมถึงการควบคุมการก่อสร้างอาคารที่ประชาชนมองว่าเป็นการริดรอน
สิทธ ิทั้งที่สามารถพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยได้ รวมถึงการขออนุญาตใช้พื้นที่จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
ของธนารักษ์หรือหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ราชพัสดุนั้นๆ ซึ่งอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการตาม
ระยะเวลาของการของบประมาณพัฒนาโครงการ  

 โอกาส คือ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่มีจ านวนมาก  
(3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว  

 กฎหมาย 

 ท้องถิ่น คือ เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

 ภาคเอกชน  

 ภาคประชาชน และเครือข่าย  
การท่องเที่ยว  
(1) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่เมืองแพร่ที่ควร

การส่งเสริมกิจกรรมโดยการจัดแสดงสินค้า  การสร้างช่องทางประสัมพันธ์  และการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
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(2) ความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองแพร่นอกเหนือจากท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมแล้ว ยังสามารถการส่งเสริมท่องเที่ยวในเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประสบการณ์ หัตถกรรม นอกจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประวัติศาสตร ์

 
5.3.2 การสัมภาษณก์ลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 

1) ผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคนที่ 1 : ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังและ
ออกแบบชุมชนเมือง (สัมภาษณ์วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563) 

การพัฒนาที่ราชพัสด ุ 
(1) แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า โดย 

 ต้องมองว่าที่ราชพัสดุในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เปิดโอกาสให้น ามาใช้สอยรูปแบบ
อื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักในการให้หน่วยงานราชการมาด าเนินการ และการน าพื้นที่มาใช้
สอยนั้น ทางกรมธนารักษ์จะมีระเบียบการขอใช้ และมีระเบียบที่ราชพัสดุสามารถให้สัญญาเช่ากับ
หน่วยงานเอกชนอย่างไร ทั้งนี้จะต้องมีการพิจารณาตามขั้นตอน โดยมีมีคณะรัฐมนตรีเข้ามาตัดสินใจ  

 การพัฒนาบนที่ราชพัสดุ จะต้องมีการแบ่งตัวรายละเอียดของพื้นที่ราชพัสดุให้มี
ความชัดเจนแล้วมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ละเอียด คือ วัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยวต้องมีความชัดเจนและไปสอดคล้องกับตัวระเบียบหรือตัว
กฎหมายของราชพัสดุ และถ้าเกิดยุคสมัยเปลี่ยนไปมีกติกามีเงื่อนไขของการใช้ที่มากขึ้นที่ยืดหยุ่น
มากกว่าเดิม อาจจะมีการเปลี่ยนกฎหมายด้วยหรือไม ่

 จะต้องดูก่อนว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่อะไร  หรือสถานที่อะไร หรือมีอาคาร 
สิ่งก่อสร้างอะไรบางอย่างที่ตั้งอยู่แล้ว ทั้งนี้อาจจะมีการเปิดประมูลให้เอกชนมาสร้างโรงแรมหรือให้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้ามาด าเนินกิจการ เช่น การสร้างโฮสเทล (Hostel)  
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอันนี้จะเป็นส่วนบริการนักท่องเที่ยว หรือส่วนที่สนับสนุนกิจกรรมทางด้าน
การท่องเที่ยว 

 การใช้ที่ราชพัสดุในเขตเทศบาล เพื่อการท่องเที่ยวจะต้องน าพื้นที่แต่ละแห่งมา
เปรียบเทียบ ความสามารถหรืออัตราการเติบโตของเมือง เพื่อบ่งบอกถึงความคุ้มทุนและคุ้มค่าในการ
กระตุ้นการพัฒนาหรือไม่  

(2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว   

 ข้อจ ากัด คือ กฎหมาย งบประมาณ สถานการณ์โรคระบาด (โควิด19) ผังเมือง 

 โอกาส คือ ทรัพยากรภายในเขตเมืองเก่า ต าแหน่งที่ตั้ง  
(3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว  

 ขนาดของพ้ืนที ่ 
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 ราคาที่ดินแต่ละแปลง  

 ต าแหน่งที่ตั้ง  

 กิจกรรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยว  

 ความคุ้มทุนเชิงเศรษฐศาสตร์  
การท่องเที่ยว  
(1) การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่าทั้งเชิงประวัติศาสตร์  วิถีชีวิต และ

วัฒนธรรม สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ไม้สัก ผ้าหม้อห้อม  
(2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า 

 ข้อจ ากัด คือ สถานการณ์โควิด ท าให้การท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป คือ 1.พื้นที่ไม่
มีการใช้งานเลยเพราะทุกคนออนไลน์ 2.พื้นที่ไม่เพียงพอ จะต้องดับเบิ้ลเพราะทุกคนมาแล้วต้องมี
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เหมือนโรงแรม 500 ห้องอาจจะเต็มเหลือแค่ 
200-250 ห้อง ร้านอาหารอาหารด้วยเช่นกัน  

 โอกาส คือ มรดกทางวัฒนธรรม ความเข้มแข็งและความพร้อมชุมชน  
(3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่าบนพื้นที่

ราชพัสด ุ 

 การสร้างช่องทางประชาสัมพันธ์  

 การจัดกิจกรรมสนับสนุน 

 งบประมาณ  

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน   
2) ผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคนที่ 2 : ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง และ

การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า (สัมภาษณ์วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563) 
การพัฒนาที่ราชพัสด ุ 
(1) แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า โดย 

 พัฒนาพื้นที่ราชพัสดุในเมืองเก่า ต้องเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยเมืองเก่า ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดแล้วก็เป็นไปตามที่ได้มีการก าหนด
ไวใ้นแผนของแผนแม่บทเมืองเก่าแพร่ให้เกิดการพัฒนาใช้งานพื้นที่อย่างไร 

 เมืองเก่าส่วนใหญ่ที่ราชพัสดุจะมี 3 ลักษณะการใช้สอยหลัก คือ 1. พื้นที่บริเวณ
นั้นถูกประกาศเป็นโบราณสถานเลยที่กรมศิลปากรดูแลอยู่ กรณีของแพร่ที่ราชพัสดุก็คือก าแพงเมือง
คุมพื้นที่ราชพัสดุ หน่วยงานที่ดูแลและขึ้นเป็นโบราณสถานคือกรมศิลปากร 2.พื้นที่ที่อาจจะเป็น
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สถานที่ราชการอยู่แต่เดิม ซึ่งถ้าขัดแย้งหรือก็มีการย้ายออกก็ต้องจัดท าแผนด าเนินการภายหลังจาก
ย้ายออกไปแล้วให้เป็นไปตามแผนแม่บท และ 3.กรณีพื้นที่ราชพัสดุปล่อยให้เอกชนเช่าจะต้องดูตาม
ระเบียบและแผนด าเนินการพัฒนา และถ้าบริบทมีการเปลี่ยนแปลง คือ การย้ายสถานที่ราชการ
ออกไปอาจจะท าให้โอกาสทางการค้าหรือในพื้นที่รอบๆ บริเวณนี้หายไปด้วย  

 แต่ละพื้นที่ว่าที่ราชพัสดุมีบทบาทไม่เหมือนกัน และต้องดูการด าเนินการถ้าเกิด
ใช้เป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ อาจจะต้องใช้บริษัทธนารักษ์บรหิารสินทรัพย ์ 

(2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว   

 ข้อจ ากัด คือ  
- การใช้สอยหรือใช้ประโยชน์จะต้องเป็นไปตามนโยบายหรือแผนพัฒนาตาม

แผนแม่บทนั้นๆ ขาดความยืดหยุ่น 
- ไม่มีข้อกฎหมายที่จะใช้ประโยชน์หรือรักษาพื้นที่บริเวณน้ี ต้องอาศัยข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นในการรักษาทรัพยากรทางวัฒนธรรมภายใต้ข้อบัญญัตินั้นๆ 

 โอกาส คือ การมีแผนงานโครงการที่ก าหนดแน่ชัด งบประมาณ และการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

(3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว  

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนา คือ รัฐบาลพัฒนาเอง หรือหน่วยงานด้านท่องเที่ยว 
หรือที่ราชพัสดุ อาจจะออกสัญญาจัดประโยชน์ให้เอกชนเข้ามาดูแล และอีกข้อคือพื้นที่ราชพัสดุใน
พื้นที่ตรงนั้นอาจจะมีการให้สัญญากับเอกชน หรือก าหนดตกลงให้หน่วยงานราชการได้ใช้มากน้อยแค่
ไหนก็ต้องไปแก้สัญญาตรงนั้นก่อน หรือว่าเป็นของเอกชนเพื่อไม่ให้เกิดการฟ้องร้อง กล่าวคือ สัญญาที่
ท ากับภาคเอกชนต้องหมดไปก่อน เช่น ในผังและแผนแม่บทเมืองเก่าก าหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว จะให้
เอกชนเอาไปท าศูนย์การค้า ต้องรอให้สัญญาแล้วเสร็จหมดก่อน ถึงจะสามารถพัฒนาได้ในอนาคต 
เป็นต้น 

 แผนแม่บทจะมีแผนปฏิบัติการ (action plan) ถ้าผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้ว 
หน่วยงานที่จะสามารถเข้าไปบริหารจัดการพื้นที่ในราชพัสดุตรงนี้ได้ จะพัฒนาสอดคล้องกับแผนแม่บท
และในแผนปฏิบัติการ โดยน าแผนงานโครงการไปของบประมาณ หรือว่ามีการด าเนินการต่างๆภายใต้
กรอบของเมืองเก่า 

การท่องเที่ยว  
(1) การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่าทั้งเชิงประวัติศาสตร์  วิถีชีวิต และ

วัฒนธรรม สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประสบการณ์ได้อีกด้วย   
(2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า 
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 ข้อจ ากัด คือ ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่จะต้องมีการขอและอนุญาตในการจัดด าเนินการ 

 โอกาส คือ มรดกทางวัฒนธรรม ความพร้อมชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่น
สนับสนุน  

(3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่าบนพื้นที่
ราชพัสด ุ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 

 อ านาจหน้าที่ของเทศบาล  

 กฎหมาย  

 สมาคม เครือข่ายในชุมชน  
 
3) ผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคนที่ 3 : ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว 

(สัมภาษณ์วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563) 
การพัฒนาที่ราชพัสด ุ 
(1) แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า โดย 

 ต้องมีการพัฒนากิจกรรมการสร้างสัมพันธ์กับชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น เกสเฮ้าท์ 
(Guest House) บ้านเก่า  

 ต้องมีการพิจารณาพื้นที่ว่ามีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย มาตรการอะไรบ้าง จะท า
อย่างไรให้เมืองเก่ามีคนอยู่อาศัยพร้อมทั้งเกิดกิจกรรมที่สอดรับหากมีการย้ายศูนย์ราชการออกไป แล้ว
พัฒนาเป็นท่องเที่ยวได้อย่างไร  

 กรรมสิทธิ์ เป็นของกรมธนารักษ์  จะต้องท าสัญญาเช่าใช้พื้นที่ว่าท าอะไร 
ระยะเวลากี่ปี  ค่าเช่าเท่าไหร่ และท าแผนธุรกิจต้นทุน ค่าใช้จ่าย กี่ปีคืนทุน ต้องดูกฎหมาย 
กฎระเบียบของกรมธนารักษ์ว่าให้ใช้ประโยชน์อะไรบ้าง แต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกัน เช่น บริษัท 
พร๊อพเพอร์ตี ้เฟอร์เฟค จ ากัด ที่ไดเ้ช่าที่กรมธนารักษ์ทีเ่พื่อพัฒนาเมืองท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ
บริเวณคลองใหญ่ ต้องมีผังและแผน เป็นระยะเวลาสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเสนอกรมธนา
รักษ์พิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้หากโครงการที่จัดท าตรงกับนโยบายภาครัฐอยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลักรอง
อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทั้งโครงการที่เสนอขึ้นมาเอง และที่ภาครัฐก าหนดนโยบายมา 
หรือธนารักษด์ าเนินการศึกษาเอง คือ เกาะกูด จังหวัดตราด  

(2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว   

 ข้อจ ากัด คือ  
- กฎหมาย ระเบียบการให้ใช้พื้นที่ของกรมธนารักษ ์ 
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- งบประมาณสนับสนุน  
- ความไม่พร้อมของหน่วยงานทั้งมองค์ความรู้และบุคลากร    

 โอกาส คือ ความพร้อมของชุมชนที่จะพัฒนา ทรัพยากรทางท่องเที่ยว การเป็น
เมืองเก่า  

(3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว  

 เครือข่ายภาคประชาชน 

 การร่วมทุน 

 ภาครัฐ  

 ภาคเอกชน 
การท่องเที่ยว  
(1) การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่าทั้งเชิงประวัติศาสตร์  วิถีชีวิต และ

วัฒนธรรม สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประสบการณ์ได้อีกด้วย   
(2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า 

 ข้อจ ากัด คือ กฎหมาย งบประมาณ สถานการณ์โควิด19 

 โอกาส คือ มรดกทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชน ความเข้มแข็งชุมชน 
เทคโนโลยีและดิจิทัล   

(3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่าบนพื้นที่
ราชพัสด ุ 

 การดึงดึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ออกมา รวมถึงความเชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบด้วย 
เพื่อให้เกิดการเดนิทางเข้ามาท่องเที่ยว  

 การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการท่องเที่ยว 

 การประชาสัมพันธ ์ 

 การมีส่วนร่วมของชุมชน  
 
4) ผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคนที่ 4 : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 

(สัมภาษณ์วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563) 
การพัฒนาที่ราชพัสด ุ 
(1) แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า โดย 
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 ที่ราชพัสดุเป็นที่ดินของรัฐเป็นที่ดินของรัฐ ซึ่งรัฐยังสามารถเอามาจัดหา
ประโยชน์ต่างๆ ตามมีพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ กฎกระทรวงที่ราชพัสดุ และจะต้องมีระเบียบพัสดุ 
ดังนี้ 

- กรณีพื้นที่พัสดุที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์และยังอยู่ในการครอบครองของส่วน
ราชการต่างๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพและผู้ใช้ที่ประสงค์หรือองค์กรต่างๆ ท า
หน้าที่ในการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์  เช่น เป็นจุดศูนย์รวมของการ
ท่องเที่ยว เพื่อจุดศูนย์กลางของการเปลี่ยนถ่ายเชื่อมโยงของนักท่องเที่ยวให้ไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
และอาจจะท าอาคารศูนย์การเรียนรู ้

- กรณีพัฒนาที่ราชพัสดุที่มีการใช้งานทางราชการใแล้ว แต่ยังมีที่ว่างเหลืออยู่ 
อาจจะน ามาเสริมในการที่ปรับปรุงพื้นที่บริเวณเหล่านั้นทางกายภาพ เช่น ทางเดินเท้าเชื่อม
สวนสาธารณะสวนหย่อมสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่จอดรถของนักท่องเที่ยว ในการอ านวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเที่ยว  

- กรณีพื้นที่ราชพัสดุซึ่งมีพื้นที่บางส่วนติดต่อกับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนระหว่างพื้นที่ราชพัสดุกับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่  เช่น พื้นที่ริมน้ า พื้นที่
โบราณสถานต่างๆ จัดให้มีหน่วยงานกลางในการที่จะประสานและการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมด และจัดท า
เป็นแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ราชพัสด ุ 

 แนวทางการพัฒนาเพ่ือการท่องเที่ยว  
- เมืองเก่า ในกรณีที่เป็นทีศาสถานหรืออาคารที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานอยู่

แล้ว ซึ่งควรที่จะให้มีการใช้เพื่อประโยชน์ในเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพ่ือการท่องเที่ยว   
- กรณีที่เป็นอาคารสถานที่ราชการโดยเฉพาะศาลากลางเก่า สถานที่ท างาน

ของหน่วยงานราชการต่างๆ จะต้องพิจารณาถึงคุณค่า ว่าควรที่จะมีการรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่
นั้น และหากหน่วยงานใดที่มีความประสงค์จะพัฒนาพื้นที่บริเวณที่ตั้งของอาคารสถานที่ราชการเพื่อ
ประโยชน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยว การส่งเสริมวัฒนธรรมสามารถท าได ้

- การพัฒนาพื้นที่เก่าในที่ราชพัสดุที่มีการใช้เพื่อประกอบกิจการพาณิชย์  โดย
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของตัวอาคารของที่ราชพัสดุที่มีคนเช่าให้มีลักษณะน่าอยู่น่ามองน่าเที่ยว 
ท านองเดียวกับเกาะรัตนโกสินทร์ที่มีการปรับปรุงอาคารส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  
เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ของกระทรวงการท่องเที่ยว  

- ก าหนดบทบาทของหน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามา
มีส่วนในการดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีใน
กรณีที่เป็นอาคารสถานที่อะไรต่างๆที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม รวมถึงท าเพื่อประโยชน์ในการใช้พื้นที่
นันทนาการและการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



 168 

 

- กรมศิลปากรมีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า เพราะว่าจะเป็นคนเมือง 
ก าแพงเมืองอะไรต่างๆ แล้วก็โบราณสถานที่ต่างๆที่อยู่ในเมืองเก่าในกรณีที่สถานที่มีส่วนในการที่เป็น
อาคารที่ขึ้นทะเบียนสถานที่โบราณสถานแล้วก็ควรให้ก าหนดให้ส านักพระพุทธศาสนารวมทั้งวัดอะไร
ต่างๆเป็นผู้ดูแลและพัฒนาพื้นที่ตรงน้ัน  

- การปรับปรุงแหล่งโบราณสถานหรือเป็นที่ตั้งของอาคารเก่าหรือเป็นที่ตั้งของ
กลุ่มอาคารพาณิชย์มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สูงมาก เพราะถือว่ามีจุดดึงดูดความ
สนใจในคุณค่าของตัวอาคาร และแหล่งที่มาของประวัติศาสตร์ โดยการพัฒนาพื้นที่ว่างที่บริเวณ
โดยรอบตัวอาคารให้มีสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว   

 ข้อจ ากัด คือ  
- กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- งบประมาณสนับสนุน  
- พื้นที่อยู่ในเขตอนุรักษ์ แต่ตั้งอยู่ใกล้กับย่านเศรษฐกิจซึ่งมีคุณค่าในการพัฒนา

สูง หากมีการพัฒนาเกิดขึ้นอาจจะมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้  ทั้งที่เป็น
โอกาสในการพัฒนากลายมาเป็นข้อจ ากัดเนื่องจากอยู่ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์  

- กรณีมีหน่วยงานครอบครองดูแลอยู่ แต่ต้องการใช้พื้นที่ตรงนั้น จะท าให้เป็น
ข้อจ ากัดในการพัฒนาทางกายภาพให้เกิดการเชื่อมต่อ เช่น ทางเดินทางเท้า 

 โอกาส คือ ความพร้อมของชุมชน ทรัพยากรท่องเที่ยว   
(3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว  

 วิธีการปฏิบัต ิคือ กรมธนารกัษ์ควรที่จะต้องมอบให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ใน
การดูแลที่ราชพัสดุที่มีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์เมืองเก่าให้เข้าไปดูแลได้มากขึ้น  ก็คือรัฐจะต้องพยายาม
จัดสรรงบประมาณในการที่จะพัฒนาพื้นที่ของที่ราชพัสดุเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว  

 งบประมาณ 

 การประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการที่จะร่วมกันในการใช้พื้นที่ให้มี
ความเชื่อมโยงเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยว  คือ พื้นที่ที่มีอยู่ของ
หน่วยงานราชการต่างๆ มีการใช้ประโยชน์กระจัดกระจายไปและอาจจะอยู่บริเวณเดียวกัน โดย
ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานมีแนวทางวิธีการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน มีองค์การสื่อสารภายในเป็นคน
กลางในการประสานแนวทางในการใช้พื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ในการครอบครองของหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องและพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงในการพัฒนาพื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง เช่น ที่ว่าการอ าเภอ 
ที่เทศบาล อาคารศาลากลาง และอื่นๆ จะต้องประสานให้เกิดการท าแผนในการพัฒนาและอาจจะ
กล่าวได้ว่าเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานราชการ
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ต่างๆที่อยู่ในกลุ่มและพัฒนาให้เป็นสะพานเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว  เช่น 
การท่องเที่ยวการพัฒนาท่องเที่ยวเมืองเก่าถนนสายชีวิต จะมีแนวทางการพัฒนาอะไร ประเภทการ
ท่องเที่ยวแบบไหน และศึกษาการพัฒนาสถานที่ที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งในเรื่อง (1) คุณค่าของ
สถาปัตยกรรม (2) ประวัติศาสตร์ (3) กิจกรรมในที่ราชพัสดุเป็นพาณิชกรรม ซึ่งเน้นของการพัฒนาการ
ของวิสาหกิจชุมชน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท าธุรกิจต่างๆ ทั้งนี้ ต้องหาวิธีการที่จะพัฒนาสิ่งที่จะ
สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่เมืองเก่า ด้วยข้อจ ากัดที่อาจจะไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมอะไรได้มาก ยังคง
ต้องรักษาสภาพแวดล้อมของสังคมด้านย่านการค้าเก่า ตลาดเก่า และรูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิม ผ่านระบบ
ของวิสาหกิจชุมชนเมืองเก่า 

การท่องเที่ยว  
(1) การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่าทั้งเชิงประวัติศาสตร์  วิถีชีวิต และ

วัฒนธรรม สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ เช่น สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์เมือง  
(2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า 

 ข้อจ ากัด คือ กฎหมาย งบประมาณ การใช้ที่ดินตามผังเมือง  

 โอกาส คือ แหล่งท่องเที่ยวจ านวนมาก พื้นที่ประวัติศาสตร ์ 
(3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่าบนพื้นที่

ราชพัสด ุ 

 หน่วยงานภาครัฐ  

 ผู้น าชุมชน  

 ภาคเอกชน  

 ภาคีเครือข่าย 

 งบประมาณ  

 กฎหมาย  
 

5) ผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคนที่ 5 : ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์
มหภาค (สัมภาษณ์วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563) 

มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร ์  
(1) ในทางเศรษฐศาสตร์ การจะน าที่ดินในบริบทเมืองเก่ามาพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

จะต้องพิจารณาทางด้านใดบ้าง  

 การน าที่ราชพัสดุมาใช้นั้นต้องดูเรื่องของผลตอบแทนที่เกิดขึ้น โดยการประเมินที่
เรียกว่า มูลค่าที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ ยกตัวอย่างในทางเศรษฐศาสตร์ เวลาประเมินความ
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คุ้มค่าในทางตรงก็จะวัดที่ค่าเข้าชม รายได้กลับมาท้องถิ่น มีภาษี มีคนมาเที่ยว สิ่งต่างๆ เหล่านี้
เรียกว่าเป็นมูลค่าทางตรง (direct) แต่จะมีอีกลักษณะหนึ่งที่เรียกว่า indirect หรือทางอ้อม 

 ภาพรวมของจังหวัดมีการสร้างจุดหมายตาหรือภูมิสัญลักษณ์ (Landmark) ใหม่
เกิดขึ้น เพื่อให้คนใช้เวลาอยู่กับกับพื้นที่ดมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องของความสุขจากการมองด้วยการเห็นสิ่ง
ใหม่ๆ เรียกว่ามูลค่าที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้ก็เรียกว่าเป็นมูลค่าทางอ้อม (indirect) โดย
มูลค่าทางตรง (direct) ก็ตรงไปตรงมาว่า หากมีการลงทุนให้เช่าพื้นที่ราชพัสดุหรือเอามาพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว โดยปกติคือ เมื่อมีการลงทุนสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมากลายเป็นการสะสมทุนในอนาคตก็จะ
สร้างมูลค่าเพ่ิม ไม่ว่าจะสร้างอะไรหรือให้เอกชนเช่า ลักษณะนี้คือมูลค่าทางตรง นอกจากนั้นเรื่องของ
ความพึงพอใจ คือ คนแพร่จ านวนหนึ่งไม่ต้องมาท างานในเชียงใหม่ไม่ต้องมาท างานกรุงเทพฯ แต่มี
งานเกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่เพราะเขามีงานท าที่จังหวัดแพร่มีรายได้  ถือเป็นมูลค่าทางตรง แต่สิ่งที่เป็น
มูลค่าทางอ้อมคือ คนเหล่านั้นได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับลูกท าให้ลูก ดังนั้นจึงต้องประเมินทั้งสองอย่าง 

 การพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยวหรือให้เช่าเพื่อที่จะให้เกิดกิจกรรมนั้น
นโยบายจากกรมธนารักษ์ก็ชัดเจนว่าในเรื่องของการก าหนดค่าเช่า ซึ่งมีหลายรูปแบบเช่น มูลค่าเงิน
ลงทุนและผลตอบแทนขั้นต่ า เช่น ที่ราชพัสดุที่ได้พัฒนาเป็นสนามบินสมุย โดยให้บางกอกแอร์เวย์เช่า 
ทังนี้ดูข้อก าหนดของเมืองว่าท าอะไรได้บ้าง สามารถที่จะแปลงเป็นอะไรได้บ้าง โดยที่ไม่ได้ไปท าให้
กายภาพมันเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมูลค่าทางตรงคือ ได้ค่าเช่าแล้วได้ได้ผลตอบแทนอยู่แล้ว ส่วนมูลค่า
ทางอ้อมก็คือ เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ไม่ต้องมีการอพยพย้ายถิ่นฐาน เพราะว่าปัญหาสังคมคือ การที่
ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก ผู้ปกครองต้องไปท างานในเมืองแล้วทิ้งเด็กเล็กไว้กับกับผู้สูงวัย จึงเกิดปัญหา
ทางสังคมของวัยรุ่นที่ขาดการอบรมเลี้ยงดูขึ้น น่ันคือ สิ่งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ในปัจจุบัน  

 การน าที่ดินในบริเวณเมืองเก่าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
กล่าวคือ (1) ย่านเมืองเก่าในทางเศรษฐศาสตร์มีในเรื่องของค่าเสียโอกาส ถ้าไม่ท าอะไรเลยก็มีค่าเสีย
โอกาสเกิดขึ้น (2) ในทางเศรษฐศาสตร์จะค านึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด หมายความว่า
ถ้าหากมีทรัพยากร ก็คือที่ราชพัสดุในเมืองเก่า หากไม่ถูกน ามาใช้ ก็จะเป็นปัญหาเรื่องของความสูญเปล่า
ในทางเศรษฐกิจ (3) เมื่อมีที่อยู่แล้วและไม่สามารถที่จะหามูลค่าที่คืนกลับมา (return) บน Asset หรือ
ทรัพย์สินของรัฐจะมีปัญหาในเรื่องของการการก าหนดนโยบายเพื่อที่จะเอาที่ต่างๆ มาใช้และกลับมาเป็น
รายได้ของรัฐ ไม่ได้ใช้พ้ืนที่ให้คุ้มค่าหรือว่าเป็นประโยชน์ ก็จะมีปัญหาไปถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ า   

 กลไกคือ ต้องมีกติกา โดยชุมชนดูแลให้อยู่ภายใต้เทศบาล องค์กรที่มารับผิดชอบ
ส าคัญ ส่งเสริมให้เกิดการเที่ยวรูปแบบใหม่ ท าให้มีภาษีท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งที่ได้รับบางครั้งอาจจะได้
มากกว่าค่าเช่าที่  ปั๊มจดทะเบียน และอื่นๆ ซึ่งควรที่จะปลดล็อคทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากร
วัฒนธรรม โดยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ให้ชุมชนต่อไป 
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(2) มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ กับการพัฒนาที่ดินจะต้องพิจารณาปัจจัยอะไร และมี
ขั้นตอนการวิเคราะห์อะไรบ้าง  

 ต้องพิจารณา คือ ค่าเช่า โครงข่าย ปริมาณคนเข้ามาใช้ ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ก็คือการที่พยายามจะไปบวกนั่นบวกนี่เข้ามาเพื่อที่จะบอกว่ามันได้ผลตอบแทนและจุดคุ้มทุน
ภายใน 3 ปี ใน 5 ปี ได้รับผลตอบแทนสูง อย่างนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งเพื่อให้เกิดขึ้นได้ แต่ในทางปฏิบัติ
จริงๆ แตกต่าง และการเป็นจุดหมายตา (Landmark) ที่ให้คนมาถ่ายเซลฟี่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเป็น
มูลค่าทางอ้อม แต่ท าให้เกิดการเคลื่อนที่ขับรถจากโรงแรมมาเพื่อที่จะมาถ่ายรูป จะเป็นลักษณะเป็น
ผลตอบแทนทางสังคม (Social return) และภาษ ีคิดว่าผลตอบแทนต่อเจ้าของทุนจะเป็นเท่าไหร ่ 

 การพัฒนาเชิงพื้นที่จะต้องมีรูปแบบ (Theme) ของการพัฒนา คือ มีทรัพยากรใน
พื้นที่ และสร้างมูลค่าให้มันเกิดขึ้นมันไม่ต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่เหมือนกับต้องท าสนามบิน แต่เป็นการ
ปลดล็อคทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะสร้างรายได้และเป็นสิ่งที่ต้องต้องเร่งด าเนินการให้เกิดขึ้น 
 
5.3.3 สรุปผลการสัมภาษณ ์

จากการสัมภาษณ์กลุ่มคนส าคัญในพื้นที่ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถสรุปได้ว่า 
การน าที่ราชพัสดุซึ่งเป็นสินทรัพย์ของแผ่นดินที่มีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการต่าง ๆ 
หรือใช้เพื่อจัดหาประโยชน์น ารายได้เข้ารัฐได้ จะต้องมีเหตุอันสมควรหรือมีความจ าเป็น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของกรมธนารักษ์ในการขอใช้พื้นที่ เนื่องจากเป็น
การลงทุนที่มีมูลค่าและอาจท าให้เสียโอกาสในการลงทุน และสังคมส่วนรวมจะต้องได้รับโอกาสในการ
สร้างคุณค่าจากการใช้ทรัพย์สิน จึงต้องมีแนวทางในการพัฒนาที่ราชพัสดุที่จะใช้เป็นแนวทางช่วยใน
การตัดสินใจเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุส าหรับเตรียมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของเมืองแพร่ เพื่อเป็นการเพิ่ม
มูลค่าของทรัพย์สิน ยกระดับคุณภาพชีวิต และการพัฒนาตามศักยภาพของที่ดินได้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้การที่จะพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า บริเวณ
เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ก็เช่นเดียวกัน ต้องมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการวาง
รูปแบบการพัฒนาที่ดินราชพัสดุที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเป็นเมืองเก่า  ภายใต้แผนงาน
โครงการแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร่ และข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ที่จะเป็นกรอบการด าเนินงานและผลักดันโครงการพัฒนาต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ผ่านรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาได้ในเทศบาลเมืองแพร่ได้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้

1) รูปแบบการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาได้ในเทศบาลเมืองแพร่ ได้แก่ ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ เชิงวัฒธรรรม เชิงนิเวศ เชิงประสบการณ์ เชิงนันทนาการ และแบบผสมผสาน โดยดึง
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ต้นทุนทางมรดกวัฒนธรรมและทรัพยากรท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่มาพัฒนาตามศักยภาพและเหมาะสมกับ
วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนแพร่ ไม่ไปท าลายและท าให้สูญเสียซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิม  

2) การอาศัยกฎหมายหลายฉบับประกอบในการพิจารณา วิเคราะห์ในการด าเนินการ เพื่อ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่ราชพัสดุ ในบริบทเมืองเก่าอย่างเป็นรูปธรรม  

3) การจัดหางบประมาณในการพัฒนาโครงการ ทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน และ
ภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยวในเมืองเก่าแพร ่

4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนภายใต้การรวมกลุ่ม ได้แก่ สมาคม ชมรม ภาคี
เครือข่าย เป็นต้น ที่จะช่วยสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ องค์ความรู้ต่างๆ เป็นต้น  

5) หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะท้องถิ่นผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการด าเนินงาน
ในรูปแบบนี้จะท าให้ท้องถิ่นและประชาชนท างานร่วมกันกับภาครัฐ และภาคเอกชน เปิดโอกาสให้เข้า
มาระดมความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ และรับผิดชอบในทุกภาคส่วน  

6) การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับเมืองแพร่
ทางด้านการท่องเที่ยวบริบทเมืองเก่า ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านทุนทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่  

7) กิจกรรมสนับสนุนผ่านแผนงานโครงการที่ท้องถิ่นและชุมชนร่วมกันสร้างขึ้นมา  
 

5.4 แนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร ่ 
จากผลการส ารวจพื้นที่ศึกษา การรวบรวมข้อมูล และการประเมินศักยภาพของแหล่ง

ท่องเที่ยว ประกอบกับการสัมภาษณ ์สามารถวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในบริบทเมือง
เก่า เทศบาลเมืองแพร ่จังหวัดแพร ่ได้ดังนี ้  

การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมายังขาดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวยังกระจุกตัวอยู่ในเมือง
ท่องเที่ยวหลัก เกิดปัญหาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมจากการพัฒนาเกินขีด
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐานยังไม่สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ขาดแคลนบุคลากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่มีทักษะตอบโจทย์กับความ
ต้องการของตลาด และมีปัญหาด้านความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว 
นอกจากนี้ สถานการณ์การท่องเที่ยวของเมืองแพร่ยังได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ดังนั้น การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จะต้องมุ่งเน้น
การแก้ปัญหาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่  ภายใต้รูปแบบการ
ท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ประเพณีประจ าท้องถิ่นที่มีการด ารงรักษา
เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น (Local Heritage and Culture) พร้อมทั้งยกระดับให้เทศบาลเมือง
แพร่เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีสินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานใน
ระดับสากลตลอดห่วงโซ่อุปทาน และมีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตลาด
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เป้าหมาย และการสงวนรักษาทรัพยากรอันเป็นต้นทุนทางการท่องเที่ยว ไปพร้อมกับการเตรียมพร้อม
รับมือกับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต ผ่านแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่าที่
มีประสิทธิภาพและสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของคนใน
พื้นที่ ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไว้ดังนี ้ 

1) แนวทางการพัฒนาด้านกายภาพ 
(1) อนุรักษ์สถาปัตยกรรมภายในท้องถิ่นและจินตภาพของชุมชนเดิม 
(2) วางผังเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางในพื้นที่และบริเวณโดยรอบทั้งทาง

ถนน ทางราง ทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของเมืองแพร่ โดยก าหนดเป็นกลุ่มพื้นที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ  
(4) พัฒนาพืน้ที่สาธารณะและพื้นที่นันทนาการส าหรับรองรับการท่องเที่ยว 
(5) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและหลากหลายอย่างสร้างสรรค์

จากทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ให้มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ครอบคลุมมิติต่างๆ  

(6) ยกระดับสิ่งอ านวยความสะดวกบริการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 

2) แนวทางการพัฒนาด้านกิจกรรมและชุมชน 
(1) จัดกิจกรรมและบริการด้านท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองเก่า  โดย

ดึงอัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นทุน มายกระดับและพัฒนาตามศักยภาพ 
(2) สร้างเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในชุมชนและพื้นที่บริเวณโดยรอบ

ตามศักยภาพ พร้อมทั้งก าหนดกลุ่มพื้นที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันที่สามารถในรูปแบบที่
คล้ายคลึงกัน สร้างเอกลักษณ์ที่ท าให้เกิดความแตกต่างและหลากหลาย ไปพร้อมกับการสงวนรักษา
มรดกทางวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนส าคัญของการท่องเที่ยว 

(3) พัฒนาชุมชนท่องเที่ยว โดยน าทรัพยากรในท้องถิ่นมาฟื้นฟูและเพิ่มมูลค่าผ่านการ
ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน   

3) แนวทางการพัฒนาด้วยกลไกทางการเงิน 
(1) พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่อ

ออนไลน์ ทั้งFacebook Website YouTube เป็นต้น 
(2) ระดมทุนภายในชุมชน ในรูปแบบกองทุน 
(3) งบประมาณที่จัดสรรโดยรัฐภายใต้แผนงานโครงการพัฒนา 
(4) ใช้เงินสมทบในการดูแลหรือปรับปรุงมรดกของส่วนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ

สถาปัตยกรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริจาค หรือสมทบให้แต่ละบุคคล 
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4) แนวทางการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(1) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมและร่วมแสดงความ

คิดเห็นในการพัฒนาชุมชน  
(2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวพื้นที่

เมืองแพร่  
(3) รับมือกับสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง มีการเตรียมความพร้อมกับการท่องเที่ยว

ในวิถีใหม่ เรียนว่า New Normal โดยน าการตลาดมาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
เพื่อสร้างความเชื่อมมั่นให้กับนักท่องเที่ยว สนับสนุนการจ้างงานในวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่น การตั้งกองทุนเพื่อการ
ท่องเที่ยว  สร้างโปรแกรมการลงทุนให้กับภาคเอกชน เป็นต้น  

5) แนวทางพัฒนาโดยการบริหารจัดการ  
(1) พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรการท่องเที่ยว ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และคนภายใน

ชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้การท างาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และลดปัญหาการท างานที่ซ้ าซ้อน 

(2) จัดตั้งองค์กรพัฒนาและบริหารงานทางการท่องเที่ยวภายใต้การสนับสนุนของ
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการและรองรับการพัฒนาเมืองเก่า 

(3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของเมืองแพร่ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ช่วยในการบริหารจัดการและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น เช่น การจัดท า 
Application เพื่อการท่องเที่ยวเมืองเก่าแพร่ ระบุจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แนะน าเส้นทางการปั่น
จักรยานในเขตเมืองเก่า จุดอ านวยความสะดวก เป็นต้น  
 
5.5 แนวทางการพฒันาที่ราชพัสดุ เพื่อสง่เสริมการท่องเที่ยวในบรบิทเมืองเก่า 

จากผลการส ารวจพื้นที่ศึกษา การรวบรวมข้อมูล และการประเมินความเหมาะสมของที่ดิน
ราชพัสดุ ประกอบกับการสัมภาษณ์ สามารถวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า ได้ดังนี ้  

เทศบาลเมืองแพร่มีการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
ลักษณะทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อการเกิดผลกระทบต่อร่องรอยและ
ท าเลที่ตั้งที่มีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ความเป็นมา รวมทั้งพื้นที่ที่เป็นเมืองเก่ามีโอกาสที่จะถูก
เปลี่ยนสภาพหรือถูกท าลายไปอย่างสิ้นเชิงก่อนเวลาอันควร เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่
เทศบาลเมืองแพร่ให้เป็นไปอย่างสมดุล ป้องกันสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม และ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของภาครัฐ จะต้องพัฒนาบนกรอบของการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนและ
ยืดหยุ่น มีรูปแบบของการอนุรักษ์ที่ทันสมัย และมีความเป็นท้องถิ่นที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
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เหมาะสม เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดคุณค่าให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและชื่นชม รักษาปฏิสัมพันธ์ในชุมชน 
และรักษาความหลากหลายของสภาพแวดล้อม โดยการพัฒนาที่ราชพัสด ุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
บริบทเมืองเก่า สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี ้ 

1) แนวทางการพัฒนาและควบคุมทางกายภาพ 
(1) มีแผนผังนโยบายและทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ก าหนดพื้นที่พัฒนาการ

ท่องเที่ยวที่ชัดเจน   
(2) ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและบริการบนที่ราชพัสดุ

ภายใต้แผนงานโครงการแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร่  
(2.1) ส่งเสริมอัตลักษณ์ของเมืองโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเก่าแพร่  
(2.2) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวพักผ่อน เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน  
(2.3) จัดระบบการสัญจรของรถยนต์และคนเดินเท้าไม่ให้ปะปนกัน  
(2.4) จัดให้มีสิ่ งอ านวยความสะดวกบริการการท่องเที่ยวที่ ได้มาตรฐาน 

โดยเฉพาะรองรับผู้สูงอายุและผู้พิการ  
(2.5) ก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพที่รักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน

ดั้งเดิม 
(2.6) ก าหนดแนวทางในการจัดหาที่ราชพัสดุที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอให้

หน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบและด าเนินการตาม
วัตถุประสงคก์ารพัฒนาพ้ืนที่นั้นๆ   

(3) ศึกษาและประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว และการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในพื้นที่เมืองเก่าแพร ่เพื่อเป็นพ้ืนที่น าร่องในการพัฒนา 

(4) ส่งเสริมให้เมืองแพร่เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาใช้
ในการบริการที่ทันสมัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก ่ 

(4.1) พัฒนาแอพพลิเคชั่นในการให้บริการแนะน าการท่องเที่ยว (Smart Guide) 
บริการด้านคมนาคมขนส่ง (Smart transport services) บริการจองตั๋วต่างๆ (Smart ticketing) 
บริการด้านความปลอดภัย (Smart-security services)  

(4.2) พัฒนา Smart Wi-Fi ติดตั้ง Access point ครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวใน
เมืองและพื้นที่เชื่อมโยง  

(4.3) พัฒนาบริการระบบขนส่งมวลชนในเมืองให้ได้มาตรฐานและทันสมัย 
(Smart Bus) 

(4.4) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ และชุมชนท่องเที่ยวใช้ระบบ E-payment 
(Electronic Payment System) 



 176 

 

(5) บริหารจัดการการจราจรในเมืองและพื้นที่ท่องเที่ยวหลักอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ  

2) แนวทางการพัฒนาด้านกิจกรรมและชุมชน 
โดยพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยการพัฒนาสถานที่ กิจกรรมการท่องเที่ยว 

บริการการท่องเที่ยว และสินค้าชุมชน และการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ และยกระดับ
ชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 

3) แนวทางการพัฒนาด้วยกลไกทางการเงินและภาษ ี 
(1) สร้างการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่โดยชุมชนเป็นผู้ก าหนด ภายใต้การดูแลเทศบาล 

ซึ่งจะท าให้ท้องถิ่นได้รับภาษีท้องถิ่นจากการกิจกรรมท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
(2) จัดสรรงบประมาณให้กับองค์กร หรือสมาคม หรือเครือข่ายพัฒนา เพื่อส่งเสริม 

อนุรักษ ์และคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม  
(3) ลดหย่อนภาษีหรืองดเว้นภาษีท้องถิ่นแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรม ที่ได้

ท าการบ ารุงรักษามรดกทางวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ไว้ หรือก าหนดมาตรการจูงใจในการ
ร่วมบริจาคหรือระดมทุนเพื่อรักษา/ปรับปรุงฟ้ืนฟ ูเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น  

4) แนวทางการพัฒนาโดยกฎหมาย 
(1) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ.2504 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 อาศัยการด าเนินงานของกรมศิลปากร เป็นกฎหมายปกป้อง
คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพที่สุด และการจัดการภายในพื้นที่ โดยมาตราที่เกี่ยวข้อง
กับโบราณสถาน ได้แก ่มาตรา 7 มาตรา 7 ทว ิและมาตรา 32  

(2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในการ
บริหารจัดการมี 3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรมควบคุม
มลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการกระจายอ านาจการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับ
จังหวัดและท้องถิ่น นอกจากนี้มีการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนบทบาทขององค์กรพัฒนา
เอกชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดท าแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระยะยาว 20 ปี 

(3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคม และ
นโยบายของรัฐบาล โดยกรณีจ าเป็นที่ต้องให้มีคณะกรรมการที่ราชพัสดุ เพื่อท าหน้าที่ในการก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เพือ่ให้การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเกิดประโยชน์สูงสุด 

(4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์  และ
เมืองเก่า พ.ศ.2546 เป็นระเบียบก าหนดกรอบและโครงสร้างองค์กรในการอนุรักษ์เมืองเก่า ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดตั้งและขอบเขตการด าเนินงานความรับผิดชอบ การจัดตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้ง
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ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยหน่วยงานท้องถิ่น
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยตรง  

(5) กฎกระทรวงผังเมืองรวม ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2562 ก าหนดรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะของแต่ละย่านโดยตราเป็นพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 39  

(6) การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยภาคประชาชนสามารถเสนอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 4 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภา
ท้องถิ่น เพื่อด าเนินการให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ ถือเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการก าหดนแนวทางการพัฒนา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี  

5) แนวทางการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(1) การจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวที่

บูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
(2) ก าหนดบทบาทของหน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามี

ส่วนในการดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ 
6) แนวทางพัฒนาโดยการบริหารจัดการ 

(1) เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐ  ชุมชน 
และผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงในบริบทเมืองเก่า และสร้าง
ทักษะการใช้เทคโนโลยี เช่น การจัดท าแอพพลิเคชั่นในการแนะน าการท่องเที่ยว การจองตั๋วต่างๆ 
การท าสื่อประชาสัมพันธ ์เป็นต้น  

(2) สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลที่ราชพัสดุ  
(3) จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า  
(4) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมืองเก่าแพร่ทั้งหมด ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองแพร ่ 
(5) ประชาสัมพันธ์ โดยการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเมืองเก่า ในเทศบาลเมืองแพร่ 

ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบของ Website, Blogging, Moblie Applications, Social Medias 
เช่น Facebook, Twitter ฯลฯ ซึ่งเป็นช่องทางที่ได้รับกระแสนิยมในโลกยุคนี้และถูกน ามาใช้เป็น
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์อยา่งกว้างขวาง  
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บทที ่6 
ผลการศึกษา อภิปรายผล และเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการศึกษา 

เทศบาลเมืองแพร่ อยู่ในเขตเมืองเก่าแพร่  ซึ่งเป็นย่านที่พักอาศัยร่วมกับย่านการค้า     
พาณิชยกรรม รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการหลักของจังหวัดแพร่  ท าให้มีการกระจุกตัวและ     
มีความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร รวมถึงมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีความ
สมบูรณ์   และแหล่งท่องเที่ยวถูกจัดอยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและภาคเหนือตอนบน 
สามารถส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจวัฒนธรรม (Culture Economy) สร้างมูลค่า
สินค้าหรือบริการในชุมชน สร้างแบรนด์ของท้องถิ่น ที่พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเรียกว่า
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และปรับปรุงฟื้นฟูการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารเพื่อ
สนองประโยชน์ใช้สอยร่วมสมัยภายใต้เมืองสร้างสรรค์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ไปพร้อม ๆ กับการอนุรักษ์สินทรัพย์และมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเก่า  

โดยพื้นที่ราชพัสดุทั้ง 5 แปลงที่เป็นแปลงศึกษา ศาลากลางจังหวัดแพร่ โรงเรียนการป่าไม้
เรือนจ าจังหวัดแพร่ ก าแพงเมืองบริเวณข่วงน้ าคือ และสวนรุกขชาติเชตวัน เป็นพื้นที่ที่แหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมตั้งอยู ่และตามนโยบายการพัฒนาของรัฐ ที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเมืองเก่า การจะน าที่ดินมาใช้ให้เต็มศักยภาพ ตามขนาดและขอบเขตพื้นที่ที่มีอยู่ใน
เบื้องต้น จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความสามารถที่ครอบคลุมและสนองตอบต่อกิจกรรมการใช้ที่ดินได้
อย่างครบถ้วน ทั้งในสภาพอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ทั้งนี้การใช้ที่ราชพัสดุนั้น ต้องเสนอให้
หน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบและด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ก่อนจะมีการใช้พื้นที่ราชพัสดุ เนื่องจากทรัพยากรที่ราชพัสดุที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่า
กับราคาของที่ดิน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนานั้นมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคนพื้นที่ทั้งที่เป็นพื้นที่เดิมและ
พื้นที่ใหม่ จึงต้องมีแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงรักษาและอนุรักษ์คุณค่า
มรดกทางวัฒนธรรมภายในพ้ืนที่เมืองเก่าไว้ด้วย   

นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต
และวัฒนธรรม รวมทั้งมีเทศกาล และงานประเพณี ถือเป็นต้นทุนด้านการท่องเที่ยว แต่ใน
ขณะเดียวกันสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้  ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับท่องเที่ยววิถีใหม่ โดยใช้ต้นทุนทรัพยากรท่องเที่ยว
ในเทศบาลเมืองแพร่ มาพัฒนาเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า ได้แก่ ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และประสบการณ์ เป็นต้น ไปพร้อมกับการใช้นวัตกรรม ช่องทางออนไลน์ สร้างความ
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สมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่  โดยค านึงถึงความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ผ่านการก าหนดทิศทางโดยชุมชนควบคู่กับกระบวนการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม การคงอยู่ของลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และวิถีดั้งเดิมของพื้นทีไ่ว ้ 

และจากการวิจัยเก็บข้อมูล การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว การประเมินความ
เหมาะสมของที่ดินราชพัสดุ ประกอบกับการสัมภาษณ์ ซึ่งน าไปสู่การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา ที่
จะเป็นกรอบนโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่และการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์
และสังคมที่ยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้ พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศความมีเสน่ห์
ของเมืองเก่าแพร่ให้คงอยู่และสืบทอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกในอนาคต สามารถ
สรุปได้ดังนี ้ 

1) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร ่ 
(1) แนวทางการพัฒนาด้านกายภาพ ได้แก่ อนุรักษ์สถาปัตยกรรมภายในท้องถิ่นและ

จินตภาพของชุมชนเดิม วางผังเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางในพื้นที่และบริเวณโดยรอบ 
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินบนฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของเมืองแพร่  พัฒนาพื้นที่
สาธารณะและพื้นที่นันทนาการส าหรับรองรับการท่องเที่ยว ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพและหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ ยกระดับสิ่งอ านวยความสะดวกบริการท่องเที่ยวและ
โครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  

(2) แนวทางการพัฒนาด้านกิจกรรมและชุมชน จัดกิจกรรมและบริการด้านท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองเก่า สร้างเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในชุมชนและ
พื้นที่บริเวณโดยรอบตามศักยภาพ พร้อมทั้งก าหนดกลุ่มพื้นที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันที่
สามารถในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน และพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว โดยน าทรัพยากรในท้องถิ่นมาฟื้นฟูและ
เพิ่มมูลค่า  

(3) แนวทางการพัฒนาด้วยกลไกทางการเงิน โดยการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ ระดมทุนภายในชุมชน ในรูปแบบกองทุน งบประมาณที่จัดสรร
โดยรัฐภายใต้แผนงานโครงการพัฒนา และเงินสมทบในการดูแลหรือปรับปรุงมรดกของส่วนบุคคลที่มี
ความเก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริจาค หรือสมทบให้แต่ละบุคคล 

(4) แนวทางการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดกิจกรรมและร่วม
แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชน  สร้างเครือข่าย เตรียมความพร้อมกับการท่องเที่ยวในวิถีใหม่ 
เรียกว่า New Normal สนับสนุนการจ้างงานในวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นต้น  

(5) แนวทางพัฒนาโดยการบริหารจัดการ ได้แก่ พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรการ
ท่องเที่ยว จัดตั้งองค์กรพัฒนาและบริหารงานทางการท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวของเมืองแพร่  
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2) แนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า  
(1) แนวทางการพัฒนาและควบคุมทางกายภาพ โดยการจัดท าแผนผังนโยบายการ

พัฒนาการท่องเที่ยวที่ก าหนดพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวที่ชัดเจน  พร้อมทั้งออกแบบวางผังพื้นที่
เฉพาะชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและบริการบนที่ราชพัสดุภายใต้แผนงานโครงการแผนแม่บท
และผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร่ รวมถึงศึกษาและประเมินขีดความสามารถ
ในการรองรับนักท่องเที่ยว และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้เมืองแพร่เป็นเมือง
อัจฉริยะ  

(2) แนวทางการพัฒนาด้านกิจกรรมและชุมชน ผ่านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
(3) แนวทางการพัฒนาด้วยกลไกทางการเงินและภาษี  ได้แก่ จัดสรรงบประมาณให้กับ

องค์กร หรือสมาคม หรือเครือข่ายพัฒนา เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม 
ขณะเดียวกันมีมาตรการลดหย่อนภาษีหรืองดเว้นภาษีท้องถิ่นแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่ได้ท าการบ ารุงรักษามรดกทางวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ไว้ หรือก าหนดมาตรการจูงใจใน
การร่วมบริจาคหรือระดมทุนเพื่อรักษา/ปรับปรุงฟ้ืนฟู เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น  

(4) แนวทางการพัฒนาโดยกฎหมาย 
(4.1) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ.2504 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 อาศัยการด าเนินงานของกรมศิลปากร เป็นกฎหมาย
ปกป้องคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพที่สุด และการจัดการภายในพื้นที่  

(4.2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
ผ่านการกระจายอ านาจการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดและท้องถิ่น นอกจากนี้มีการจัดตั้งกองทุน
สิ่งแวดล้อม การสนับสนุนบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดท าแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะยาว 20 ปี 

(4.3) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคม 
และนโยบายของรัฐบาล โดยกรณีจ าเป็นที่ต้องให้มีคณะกรรมการที่ราชพัสดุ เพื่อท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายเกีย่วกับการบริหารจัดการที่ราชพัสด ุเพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเกิดประโยชน์สูงสุด 

(4.4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 
และเมืองเก่า พ.ศ.2546 เป็นระเบียบก าหนดกรอบและโครงสร้างองค์กรในการอนุรักษ์เมืองเก่า โดย
หน่วยงานท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยตรง  

(4.5) กฎกระทรวงผังเมืองรวม ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ.2562 ก าหนดรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะของแต่ละย่าน  
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(4.6) การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยภาคประชาชนสามารถเสนอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนา  

(5) แนวทางการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดให้มีการประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวที่บูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน และก าหนดบทบาทของหน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนในการดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ 

(6) แนวทางพัฒนาโดยการบริหารจัดการ ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงในบริบทเมืองเก่า และสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยี สร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลที่ราชพัสดุ  พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและ
ประสานงานการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า นอกจากนี้จัดท าระบบรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมือง
เก่าแพร่ทั้งหมด ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองแพร่ และสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเมืองเก่าในเทศบาล
เมืองแพร่ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 
 
6.2 อภิปรายผล 

เมืองแพร่เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ ศูนย์กลางธุรกิจ และวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ 
มีศักยภาพในด้านที่ตั้งหรือต าแหน่งการเชื่อมโยงของพื้นที่อ าเภอเมืองแพร่  กับพื้นที่อื่นๆในจังหวัด 
นอกจากนี้อยู่ในเขตพื้นที่เมืองเก่า ซึ่งเป็นย่านประวัติศาสตร์ของเมือง มีทั้งแนวก าแพงเมืองเดิม 
อาคารและสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่ยังแสดงความเป็นตัวตนที่พิเศษของชาวแพร่  รวมไปถึง
โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน ซึ่งถือเป็นโอกาสของเทศบาลเมืองแพร่ที่
จะน าไปสู่การพัฒนา นอกจากนี้กรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐที่เป็นที่ดินราชพัสดุ มีพื้นที่รวม 775.39 ไร่ 
จ านวน 88 แปลง เช่น แปลงที่ดินบริเวณก าแพงเมืองและคูดิน ศาลากลางจังหวัด ส านักงานเทศบาลเมือง
แพร่ คุ้มหลวง เป็นต้น ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ราชพัสดุการใช้ที่ราชพัสดุส่วนใหญ่มี 3 ลักษณะ คือ 
1) พื้นที่บริเวณนั้น ถูกประกาศเป็นโบราณสถาน กรมศิลปากรเป็นดูแล กรณีของเทศบาลเมืองแพร่        
ที่ราชพัสด ุคือ ก าแพงเมือง 2) พื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นสถานที่ราชการอยู่แต่เดิม ซึ่งถ้าขัดแย้งหรือก็
มีการย้ายออกจะต้องท าแผนงานว่าหลังจากย้ายออกจะมีแนวทางการด าเนินการอย่างไร หน่วยงานใด
ที่จะต้องดูแลรับผิดชอบ และ 3) กรณีพื้นที่ราชพัสดุปล่อยให้เอกชนเช่าจะต้องดูตามระเบียบและแผน
ด าเนินการพัฒนา และถ้าบริบทมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะท าให้โอกาสทางการค้าหรือในพื้นที่รอบๆ 
ซบเซาลงไป จะต้องจัดหากิจกรรมเข้ามาขับเคลื่อนพ้ืนที่ต่อไป ทั้งนี้ แต่ละพื้นที่ว่าที่ราชพัสดุมีบทบาท
ไม่เหมือนกัน การใชข้นาดพื้นที่ที่ต่างกัน หากเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ อาจจะต้องใช้บริษัทธนารักษ์บริหาร
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สินทรัพย์ เป็นผู้เข้ามาบริหารจัดการและด าเนินการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ โดยจัดหาที่ราชพัสดุที่มี
ความเหมาะสม เพื่อเสนอให้หน่วยงาน (กรมธนารักษ์) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของรัฐพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและด าเนินการตามวัตถุประสงค์ สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มศักยภาพ และ
ข้อก าหนดทางผังเมืองที่อนุญาตให้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในด้านต่างๆ ได้ พร้อมทั้งพิจารณา
มาตรการทางกฎหมายในการด าเนินการ ได้แก่ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ.2546 กฎกระทรวงผังเมืองรวม ตามมาตรา 22 
ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 และข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นต้น โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ.2562 มีความส าคัญต่อการพัฒนา และเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถที่จะน าแผนงาน
โครงการไปวางแผนและออกแบบชุมชนเมืองได ้ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของการพัฒนาราชพัสด ุ 

นอกจากนี้ในมิติของการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว จะต้องมีแนวทางการด าเนินการควบคู่กัน
ไป กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐเข้ามาพัฒนาโดยออกสัญญาจัดประโยชน์ให้เอกชน หรือหน่วยงานของ
รัฐอื่นๆ ได้ใชพ้ื้นที่ในรูปแบบ ลักษณะใด จะต้องออกสัญญาให้ไม่ทับซ้อนกับผู้ถือครองอยู่ก่อนหน้านั้น
ด้วย รวมถึงจะต้องมีการจัดท าแผนแม่บทที่มีแผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อที่จะเข้าไปจัดการ
พื้นที่ในราชพัสดุได้ และมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่มีอยู่ เพื่อน าแผนงานโครงการไปขอ
งบประมาณในการด าเนินการต่างๆ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการเมืองเก่าด้วย  

ทั้งนี ้การพัฒนาที่ราชพัสดุเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า มีแนวทางการพัฒนาที่
ส าคัญ คือ การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมภายในท้องถิ่น และจินตภาพของชุมชน
ดั้งเดิม ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีการวางผังเส้นทางคมนาคม เพื่อ
เชื่อมต่อการเดินทางภายในเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่โดยรอบ อีกทั้งมีการวางผังการใช้ที่ดินที่
ค านึงถึงฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว โดยการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาช่วยจัดการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น  เช่น การจัดท า
แอพพลิเคชั่น เพื่อการท่องเที่ยวเมืองเก่าแพร่ ระบุจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แนะน าเส้นทางการปั่น
จักรยานในเขตเมืองเก่า จุดอ านวยความสะดวก เป็นต้น ซึ่งต้องด าเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการร่วมแสดงความคิดเห็น บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ โดยการจัดตั้งองค์กรพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว เพื่อเป็นองค์กรหลักในขับเคลื่อนการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด 
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ การจัดตั้งกองทุน การให้เงินสมทบในการดูแลหรือปรับปรุงมรดก
ทางสถาปัตยกรรม ภายใต้การบริหารดูแลของเทศบาล นอกจากนี้มีแนวทางด้านภาษีที่จะมากระตุ้น



  

 

183 

ให้ผู้เป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมโดยการลดหย่อนภาษีหรืองดเว้นภาษีท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) ในการสร้างกลไกการท างานร่วมกัน  

อย่างไรก็ตามหากท้องถิ่น ในที่นี้หมายถึง เทศบาลเมืองแพร่เป็นผู้พัฒนาและจัดการดูแลที่
ราชพัสดุเพ่ือการสร้างรายได้จากการพัฒนาที่ราชพัสดุเพ่ือการท่องเที่ยวนั้น ต้องมีการขอใช้ที่ราชพัสดุ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 โดยการ
จัดเช่า หรือท าสัญญาต่างตอบแทนอื่นก็ได้ โดยที่จะต้องท าแบบขอใช้ที่ราชพัสดุ รายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ขอใช้ ค าขอตั้งงบประมาณ แผนผังแสดงการใช้ประโยชนที่ราช
พัสดุที่ต้องมีความสอดคล้องกับผังเมืองและแผนพัฒนาจังหวัด  ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กระทรวงการคลังก าหนด และรายได้ที่ได้จากการด าเนินกิจการควรจะต้องมีการท าข้อตกร่วมกับ
ชุมชนเพื่อท าให้เกิดการกระจายได้อย่างเป็นธรรมและสร้างรายได้ที่ท าให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ส่วนการขอใช้ที่ราชพัสดุโดยเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจเข้าใช้ประโยชน์เพื่อจัดกิจกรรม จะต้อง
มีการจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บจากส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ  และ
น าเงินที่ได้รับจากการให้เช่าสถานที่เข้าสู่รายได้ของกรมธนารักษ์  

นอกจากนี้ ผลกระทบที่ส าคัญในปัจจุบันนี้คือ สถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงหรือโควิด-
19 กลายเป็นอุปสรรคของการท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้  ท าให้การท่องเที่ยวชะลอตัวลงทุกพื้นที่  จึง
จ าเป็นต้องมีแนวทางเตรียมความพร้อมทางด้านการท่องเที่ยวกับการระบาดของโรคต่างๆ  ที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะบทบาทของชุมชนที่ต้องเริ่มต้นพึ่งพาตนเองด้วยการยกระดับการ
ท่องเที่ยวในชุมชนมากขึ้น สร้างความตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญของมรดกวัฒนธรรม พร้อมทั้ง
เพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเมือง
เก่า ซึ่งจะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่ท าให้ลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพและศักยภาพ
ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริบท
เมืองเก่า เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในพื้นที่เมืองเก่าอีกหลายๆ แห่ง ฉะนั้น
การศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า ในพื้นที่
อื่นๆ อย่างเป็นรูปธรรมจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม ดังนี ้ 

1) การศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่เมืองเก่าแพร่ทั้งหมด ตามแผนแม่บทและผังแม่บทการ
อนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าแพร ่

2) การศึกษาเชิงลึกลงไปในพื้นที่ราชพัสดุแต่ละแห่งอย่างละเอียดและชัดเจน   
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3) การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาที่ราชพัสดุ  
4) การศึกษานโยบายและระเบียบในการจัดการทางผังเมือง เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเภทที่ราชพัสด ุ
5) การศึกษากระบวนการด าเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
6) การศึกษาโดยเน้นการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เนื่องด้วยการศึกษานี้ยัง

ไม่ได้มุ่งเน้นเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก แต่เป็นการศึกษาในเชิงนโยบายการพัฒนาพื้นที่
ราชพัสดุเป็นหลัก 

7) การศึกษาค้นคว้าเครื่องมือในวิเคราะห์ ทั้งในส่วนของที่ราชพัสดุ และการท่องเที่ยว เพื่อ
น าไปใช้ในการศึกษาเชิงลึกต่อไป  

ดังนั้น ผู้ศึกษาหวังว่าผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่าในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ สามารถกระตุ้นให้หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่
มีความสนใจน าไปพัฒนากับพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งด ารง
รักษาคุณภาพด้านกายภาพ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนไว้ได้  
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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) .2545). คู่มือแนวทางการจัดการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย :กรุงเทพ . 
จารุจน์ กลิ่นดีปลี) .2541). การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวส าหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแห่งขาติไทรโยค :

สถาบันบัณฑิตพิพัฒนบริหารศาสตร .(ภาคนิพนธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม) .จังหวัดกาญจนบรี,  

 

http://www.tourism.wa.gov.au/jumpstartguide/pdf/Quickstart_five%20A's%20of%20TourismLOW.pdf
http://www.tourism.wa.gov.au/jumpstartguide/pdf/Quickstart_five%20A's%20of%20TourismLOW.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ditc20082cer_en.pdf
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บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา) .2549). การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว กรุงเทพ.ดีไซน์ แอนด์ เพรส : 
ศิรินันท์ อินกลอย) .2554). การศึกษาเพื่อเสนอแนะทางเลือกและรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่ขึ้นมาใหม่ในบริเวณที่ตั้งเรือนจ ากลางบางขวาง 

ชุมชนเมืองนนทบุรีเดิมวิทยานิพนธ์ป) .ริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย .(

ศิลปากร,  
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) .2558). โครงการจัดท าผังแม่บทการฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟู

ย่านกะดีจีน .คลองสาน-Retrieved from กรุงเทพ :

http://cmc.bangkok.go.th/bmaitev/web/uploads/20.pdf 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) .2542). รายงานขั้นสุดท้ายการด าเนินการก าหนดนโยบายการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศศูนย์บร ิ:กรุงเทพ .การวิชาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 
สร้อยสน รัฐสมบูรณ์) .2550). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรังวิทยานิพนธ์ปริญญา) .

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .(สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง มหาบัณฑิต,  
ส านักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี กรมธนารักษ์) .ม .(.ป.ป.การประเมินความเหมาะสมของที่ดินราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา .

Retrieved from 
https://udonthani.treasury.go.th/th/download.php?ref=oJEaLKEinJk4oaO3oJ93M
RksoJIaoUEcnJM4pKOSoJI3oRkvoJSaqUEsnFM4ZaNjoGE3ZRj2oKSaEKExnJy4KjoSo
3QoSo3Q 

ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว) .2546). ความหมายของการท่องเที่ยว. Retrieved from 
https://tourismatbuu.wordpress.com 

ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว) .2550). การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจัดอันดับความเร่งด่วนในการพัฒนา :กรุงเทพ .

กระทรวงการท่องเที ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ่ยวและกีฬา. 
ส านักบริหารที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์) .2561). การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ .Retrieved from 

https://www.treasury.go.th/th/management-of-the-palace/ 
ส านักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์) .2561). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ .Retrieved from 

https://www.treasury.go.th/th/at-the-palace-history/ 
สุชาติ ตรีสัตยพันธ์) .2554). ประสิทธิภาพของการใช้ที่ราชพัสดุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) .

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .(ละเมืองสาขาวิชาการวางแผนภาคแ,  
องค์กรท่องเที่ยวโลก) .2558). ความหมายการท่องเที่ยว .Retrieved from 

https://tourismatbuu.wordpress.com 
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ภาคผนวก ก  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมายที่ราชพัสดุ  
1) พระราชบญัญัติที่ราชพสัด ุพ.ศ.2562 

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 จัดท าขึ้นเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และนโยบาย
ของรัฐบาล โดยกรณีจ าเป็นที่ต้องให้มีคณะกรรมการที่ราชพัสดุ เพื่อท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ราชพัสด ุเพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
และรักษาที่ดินของรัฐไว้เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการต่อไป โดยพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 
ได้เพิ่มเติมดังนี ้

โดยพระราชบัญญัติที่ราชพัสด ุพ2562.ศ. ได้เพ่ิมเติมดังนี้ 
(1) นิยามของ “ส่วนราชการ” “หน่วยงานของรัฐ”ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับความ

เหมาะสมของหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน 
(2) ความหมายของที่ราชพัสดุ ให้มีความหมายครอบคลุมถึงที่ดินที่สงวนหวงห้ามไว้   

เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ  และที่ดินที่สงวนหวงห้ามไว้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการตาม
กฎหมาย 

(3) คณะกรรมการที่ราชพัสดุ มี 12 คน โดยเพิ่มในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน
เศรษฐศาสตร์ ด้านที่ดิน และด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

(4) ก าหนดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารที่ราชพัสดุนอกราชอาณาจักรและ
ทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร 

(5) น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าและการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ รวมทั้งบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการใช้ การจัดหาประโยชน์ และการเรียกคืนที่ราชพัสดุ รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ราช
พัสดุและการถอนสภาพที่ราชพัสดุมาไว้ในพระราชบัญญัติ 

(6) มีบทก าหนดโทษทางอาญา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสด ุ 
(7) การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายร่วมลงทุนฯ 

เว้นแต่เป็นการจัดหาประโยชน์ในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่มีมูลค่า
โครงการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงให้ปฏิบัติตามกฎหมายร่วมลงทุนฯ 
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กฎหมายเกี่ยวกับอาคารและสถาปัตยกรรม 
1) พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 

เป็นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสถาปัตยกรรม ความสวยงาม 
ความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง  ความมั่งคงแข็งแรงของอาคาร  ความปลอดภัยของผู้อาศัยหรือผู้
ที่เข้าไปใช้อาคาร การป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร การสาธารณสุขและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการ
อ านวยความสะดวกแก่การจราจร รวมถึงรายละเอียดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เพื่อใช้เป็นข้อปฏิบัติในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคารให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสากลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ตามพัฒนาการของเทคโนโลยีเกี่ยวกับการก่อสร้าง  

2) พระราชบัญญตัิโรงแรม พ.ศ.2547 
โดยมีมาตราที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางและจัดท าผังเมืองรวมในแต่ละท้องที่

ดังต่อไปนี ้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โรงแรม” หมายความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้

บริการที่พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่พักที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งด าเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้มา
แบ่งปันกัน  สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นราย
เดือนขึ้นไปเท่านั้น และสถานที่พักอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3) พระราชบัญญตัิโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 

โดยสาระส าคัญของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  เพื่อคุ้มครองดูแลรักษา การบูรณะและการซ่อมแซมโบราณสถาน 
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ รวมถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ให้เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย สะอาด และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด  

 
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ที่ดนิเพื่อการพัฒนาเมือง  
1) พระราชบัญญตัิการผังเมือง พ.ศ. 2562 

ตามมาตรา 4 ได้ให้นิยามการผังเมืองไว้ว่า เป็นการวาง จัดท า และการด าเนินการให้
เป็นไปตามผังเมืองในระดับต่างๆ ส าหรับเป็นกรอบในการชี้น าการพัฒนาทางด้านกายภาพใน
ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และพื้นที่เฉพาะ ควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมของประเทศ เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบทให้มีหรือท าให้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การป้องกันความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อด ารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มี
ประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี หรือบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ ซึ่งให้ความ
หมายถึงความเชื่อมโยงของผังเมืองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นการ
พัฒนาด้านกายภาพในระดับที่ถ่ายทอดจากระดับประเทศ ภาค ลงมาสู่ระดับเมืองและพื้นที่เฉพาะ 

2) พระราชบัญญตัิการจัดสรรทีด่ิน พ.ศ.2543 
ก าหนดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่สืบเนื่องจากความ

ต้องการในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการคุ้มครองผู้ซื้อบ้านจัดสรร โดยเนื้อหาของ
กฎหมายมีการก าหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรร โดยเฉพาะการได้สิทธิในที่ดินจัดสรร
และการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ นอกจากนั้นเพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจการจัดสรรที่ดิน ได้กระจายอ านาจการอนุญาตและการ
ควบคุมดูแลการจัดสรรที่ดิน ไปสู่ระดับจังหวัดและก าหนดเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้แน่นอนจึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ 

โดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 น้ี ประกอบด้วยความหมายของการจัดสรร
ที่ดิน การก าหนดขั้นตอนการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการอนุญาตจัดสรร
ที่ดิน และรายละเอียดการด าเนินการจัดสรรที่ดิน การบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ 
การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การยกเลิกจัดสรรที่ดิน และก าหนดคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน เพื่อท า
หน้าที่ก าหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน การให้ความเห็นชอบข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และ
ก าหนดหลักเกณฑ์พิจารณาอื่นๆ 

3) พระราชบัญญตัิจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 
ก าหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดรูปที่ดิน  เพื่อ

ประโยชน์ในการพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัย แหล่งธุรกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ปรับปรุงหรือ
จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองและชนบทที่เสื่อมโทรม อันเป็นการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนเมืองและชนบท  การจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นการด าเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม่  
ปรับปรุงหรือจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม  
ทั้งนี้ โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนคือกับเอกชนหรือเอกชนกับรัฐ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน และเป็นการ
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สอดคล้องกับการผังเมือง โดยผ่านกระบวนการของ “โครงการจัดรูปที่ดิน” โดยมาตรา 35 ได้ก าหนด
ผู้ที่จะเป็นผู้ด าเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้ ประกอบด้วย (1) สมาคม  (2) กรมโยธาธิการ
และผังเมือง การเคหะแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคล
อื่นใดที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  และ (4) หน่วยงานของรัฐอื่นใดตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จะต้องสอดคล้องกับหลักการผังเมืองหรือผังเมือง
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง แล้วแต่กรณี และด าเนินการให้มีสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
ตามความเหมาะสมแก่สภาพของชุมชนและการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต (มาตรา 37) 

4) พระราชบัญญตัิพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 
ก าหนดขึ้นเพื่อโอนอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินในส่วนที่

เกี่ยวกับการส ารวจ จ าแนก และท าส ามะโนที่ดินเพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติและ
ความเหมาะสมแกการใช้ประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การวางแผนการใช้ที่ดิน การก าหนดบริเวณ
การใชที่ดินและการก าหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ดิน  และน้ า มาเป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการพัฒนาที่ดินและกรมพัฒนาที่ดิน และโดยที่เป็นการสมควรก าหนดวิธีการในการน า
ผลงานทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น มาตรการเพื่อการปรับปรุงดินและที่ดิน และมาตรการ
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า ไปใช้ในการปฏิบัติการให้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรมของประเทศอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้ก าหนดอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินในการ 

(1) ก าหนดการจ าแนกประเภทที่ดิน และเสนอขอรับความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัต ิ

(2) วางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินและการ
ก าหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ า 

(3) ประกาศก าหนดเขตส ารวจที่ดิน และประกาศก าหนดเขตส ารวจการอนุรักษ์ดิน
และน้ า 

(4) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ในการให้ความช่วยเหลือ และเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ครอบครองที่ดินตามความเหมาะสมจากการ
ก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินหรือการก าหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ า 

(5) ก าหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือก าหนดมาตรการเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ า 

(6) ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาที่ดินระดับต่าง ๆ 
ขึ้นในเขตท้องที่หนึ่งท้องที่ใดเพื่อช่วยเหลือทางวิชาการ สาธิต และแนะน าเกษตรกรโดยตรง ในกรณีที่
มาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดต้องใช้วิทยาการซึ่งไม่อาจน าไปแนะน าเกษตรกรด้วยวิธีการส่งเสริมได้ 
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(7) ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับค าขอให้วิเคราะห์
ตรวจสอบตัวอย่างดินหรือค าขอให้ปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือค าขอให้การบริการแผนที่ ข้อมูลทาง
แผนที่เป็นการเฉพาะราย 

(8) ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย 

ทั้งนี้ในมาตรา 13 ยังให้อ านาจรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการในการ
ก าหนดพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดชันเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน หรือเสี่ยงต่อการเกิด   
ดินถล่ม อันเกิดจากการกระท าของผู้เข้าไปครอบครองท าประโยชน์ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่
เหมาะสม หรืออาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ หากปล่อยไว้ไม่ด าเนินการจะเกิดการชะล้างพังทลายของ
ดินอย่างรุนแรงจนถึงขั้นเกิดดินถล่มสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พื้นที่นั้น
เป็นเขตอนุรักษ์ดินและน้ า และให้มีแผนที่แนบท้ายประกาศด้วย และมาตรา 14 สามารถประกาศเขต
พื้นที่ที่มีการใช้หรือท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใดที่จะท าให้ที่ดินเกิดความเสื่อมโทรม
ต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณนั้น และ
ให้มีแผนที่แนบท้ายประกาศด้วย 

5) พระราชบัญญตัิว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง  ได้ให้อ านาจรัฐใน

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของเอกชน โดยระบุไว้ว่า “การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท ามิได้ เว้น
แต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค 
การอันจ าเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน  โดย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการเวนคืนไว้ดังนี้ “เมื่อรัฐมีความจ าเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการใด ๆ 
อันจ าเป็นเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการอันจ าเป็นในการป้องกันประเทศหรือการได้มาซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรมหรือ
เพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่น 
ให้ด าเนินการเวนคืนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้”ซึ่งกระบวนการเวนคืนจะท าโดยการตรา  
“พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน” จากนั้นเจ้าหน้าที่เวนคืนหรือผู้ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนจะด าเนินการ เจรจาตกลงเพื่อท าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะถูก
เวนคืนกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ ด้วยกฎหมาย แต่หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ก็จะมี
การตรา “พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย”์ เพื่อให้มีการบังคับเวนคืนต่อไป 
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กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเทีย่ว  
1) พระราชบัญญตัิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 

เพื่อจัดตั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขึ้นแทนองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและด าเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น เช่น การส ารวจ  วางแผน  และพัฒนาการท่องเที่ยว  โดยบทบัญญัติที่ส าคัญ 
ได้แก่ 

(1) มาตรา 6 - 9 ให้จัดตั้งองค์การขึ้นเรียกว่า “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” เรียก
โดยย่อว่า “ททท.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “TOURISM AUTHORITY OF THAILAND” 
เรียกโดยย่อว่า “TAT” และ ให้มีตราเครื่องหมายของ “ททท.”มีวัตถุประสงค์การด าเนินงานเพื่อ 

(1.1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบ
อาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

(1.2) เผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ  โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการ
อย่างอ่ืนอันจะเป็นการชักจูงให้มีการเดินทางท่องเที่ยว 

(1.3) อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
(1.4) ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความเป็นมิตรไมตรีระหว่างประชาชนและ

ระหว่างประเทศโดยอาศัยการท่องเที่ยว 
(1.5) ริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่ง

อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
(2) โดยมาตรา 9 ให้ ททท. มีอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์

ตามมาตรา 8 และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(2.1) ให้ค าปรึกษา แนะน า ร่วมมือและประสานงานกับส่วนราชการ องค์การ 

สถาบัน นิติบุคคลและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
(2.2) ส่งเสริม ร่วมมือ หรือด าเนินการในการฝึกอบรมและให้การศึกษาวิชาการต่าง 

ๆ เพื่อสร้างบุคลากรให้ได้มาตรฐานและเพียงพอในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
(2.3) ส่งเสริมการทัศนศึกษา 
(2.4) ส ารวจและรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ จากส่วนราชการ องค์การสถาบัน นิติ

บุคคลและเอกชนผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว เพื่อประโยชน์ในการจัดท าสถิติเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 



  

 

193 

(2.5) ส ารวจ ก าหนดพื้นที่และสถานที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวที่ต้องสงวนไว้เป็นของรัฐและให้อยู่ในความควบคุมดูแลของ ททท. โดยให้จัดท าเป็นพระราช
กฤษฎีกา 

(2.6) ส ารวจ วางแผนและด าเนินการ จัดสร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นฟู บูรณะ หรือ
พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ภายใต้
บังคับกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ 

(2.7) ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเท่าที่จ าเป็นรวมตลอดถึงการลงทุน หรือร่วม
ทุนเพื่อเป็นการริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวหรือพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว 

(2.8) กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
(2.9) ให้กู้หรือให้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินเพื่อส่งเสริม

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
(2.10) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
(2.11) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา 

ขาย จ าหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจ าน า รับจ านอง ท าการแลกเปลี่ยน โอน รับ
โอน หรือด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร  ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้
อุทิศให้ 

(2.12) กระท ากิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ ททท. 

2) พระราชบัญญตัินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551 
การก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของประเทศ ในปัจจุบันกระจัด

กระจายอยู่ตามหน่วยงานของรัฐ ท าให้การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาไม่มีเอกภาพ 
เป็นไปอย่างไร้ทิศทางและไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับสภาวการณ์ในปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวอันเป็น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลายประเภทยังมิได้มีระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกต้องและ
เหมาะสม เป็นเหตุให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมและด้อยคุณภาพน ามาซึ่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และเป็นอุปสรรคในการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศให้มีคุณภาพและมีความยั่งยืน สมควรก าหนดให้มีกลไกในการ
ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของประเทศให้เป็นไปอย่างมีระบบสอดรับและ
เชื่อมโยงกันทั้งในระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารและพัฒนาการ
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ท่องเที่ยวมีเอกภาพและมีความต่อเนื่องตลอดจนเพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยบทบัญญัติที่ส าคัญ ได้แก ่

(1) มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ ได้ให้ความหมายของ “การบริหารและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว” หมายความว่า การจัดสร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว การบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว การรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ทางการท่องเที่ยว การ
สร้างสินค้าทางการท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
แหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการ
สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

(2) มาตรา 5 ให้มีคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  เรียกโดยย่อว่า 
“ท.ท.ช.” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาเป็นรองประธานกรรมการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และในมาตรา 
10 ให้อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

(2.1) จัดท าและเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหาร
และพัฒนาการท่องเที่ยวต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่พิจารณาอนุมัติ 

(2.2) จัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ

(2.3) เสนอนโยบายและแนวทางการจัดท าความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวต่อคณะรัฐมนตรี 

(2.4) ด าเนินการเพื่อให้มีการก าหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
(2.5) พิจารณาให้ความเห็นชอบและก ากับดูแลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

พัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
(2.6) ก าหนดและจัดให้มีการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
(2.7) อ านวยการ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน

ของรัฐให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาต ิและนโยบายหรือมาตรการเพ่ือการส่งเสริมการ
บริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว 

(2.8) ก ากับการจัดการและบริหารกองทุน 
(2.9) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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(3) มาตรา 15- 16 ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติตามวรรคหนึ่งต้องก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการ
บริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว วิธีปฏิบัติ และความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ระยะเวลาในการด าเนินการให้ชัดเจน 

เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาต ิ

(4) มาตรา 17 เพื่อประโยชน์ในการรักษา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว หรือการบริหารและ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ คณะกรรมการอาจก าหนดให้เขต
พื้นที่ใดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวได้ โดยพิจารณาร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการ
จังหวัดในเขตพื้นที่  ทั้งนี้  ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย 

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวจะก าหนดเป็นกลุ่มจังหวัด จังหวัด หรือพื้นที่เฉพาะก็ได้โดยให้
ออกเป็นกฎกระทรวงระบุชื่อของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และในกรณีจ าเป็น ให้มีแผนที่สังเขปแสดงแนว
เขตแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย ส่วนการเปลี่ยนแปลงแนวเขตหรือการเพิกถอนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวให้
ออกเป็นกฎกระทรวง 
 

กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2561 
ส าหรับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติฉบับนี ้อาทิ 
มาตรา 43 ในกรณีที่ปรากฏว่า พื้นที่ใดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ าล าธาร หรือมีระบบนิเวศ

ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกท าลายหรืออาจ
ได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย หรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทาง
ธรรมชาติ หรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศก าหนดให้เป็นเขต
อนุรักษ์ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจออกกฎหมาย 
กระทรวงก าหนดให้พื้นที่นั้นเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

มาตรา 44 ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 43 ให้ก าหนดการคุ้มครองอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ไว้ในการออกถกฎกระทรวงด้วย 



  

 

196 

(1) ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือน
ต่อระบบนิเวศตามธรรมชาต ิหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

(2) ห้ามการกระท าหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

(3) ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจกรรมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชน ที่จะท าการก่อสร้างหรือด าเนินการในพื้นที่นั้น ให้มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(4) ก าหนดวิธีการจัดการ โดยเฉพาะส าหรับพื้นที่นั้นรวมทั้งการก าหนดขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(5) ก าหนดมาตรการคุ้มครองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพื้นที่นั้น 
 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมือง
เก่าพ.ศ. 2546 

เป็นการก าหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์ และเมืองเก่าด าเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชน
และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์  และเมืองเก่าเพื่อให้กรุง
รัตนโกสินทร์  และเมืองเก่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติตลอดไป โดยนิยามเมืองเก่าไว้ว่า 

(1) เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบต่อมาแต่กาลก่อน หรือที่มี
ลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือมีลักษณะจ าเพาะของสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร ์

(2) เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีรูปแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมต่างถิ่น หรือมีลักษณะเป็น
รูปแบบวิวัฒนาการทางสังคมที่สืบต่อตาในยุคต่าง ๆ 

(3) เมืองหรือบริเวณของเมืองที่เคยเป็นตัวเมืองดั้งเดิมในสมัยหนึ่งและยังคงมีลักษณะเด่น
ประกอบด้วยโบราณสถาน 

(4) เมืองหรือบริเวณของเมืองซึ่งโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือโดยอายุหรือโดย
ลักษณะแห่งสถาปัตยกรรม มีคุณค่าในทางศิลปะ โบราณคด ีหรือประวัติศาสตร ์
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ภาคผนวก ข  
แบบสัมภาษณ์กลุ่มคนส าคัญในพื้นที ่

การศึกษาแนวทางพัฒนาที่ราชพัสดเุพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเมืองเก่า  
บริเวณเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร ่

ค าชี้แจง  
แบบสัมภาษณ์นี้ใช้เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและ

สภาพแวดล้อมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาพื้นที่
ราชพัสดุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่า  ที่เกิดขึ้นบริเวณเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยแบบ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี ้   

ส่วนที ่1 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ ์
ส่วนที ่2 ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

ส่วนที่   1ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่  2ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
(1) พื้นที่เทศบาลเมืองแพร ่ 

(1.1) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ทศบาลเมืองแพร่เพื่อการท่องเที่ยว มีอะไรบ้างและมีแนวทางอย่างไร  
(1.2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวพื้นทีเ่ทศบาลเมืองแพร ่ 
(1.3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า  

(2) ที่ราชพัสด ุ 
(2.1) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุในเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า 

มีแนวทางอะไรบ้างและท าอย่างไร 
(2.2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ราชพัสดเุพื่อการท่องเที่ยว  
(2.3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว  

(3) การท่องเที่ยว  
(3.1) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่เมืองแพร่ที่ควรส่งเสริม

และพัฒนาอะไรบ้าง เพื่อสร้างแรงดึงดูดและการเข้ามาของนักท่องเที่ยว  
(3.2) ความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ เมืองแพร่นอกเหนือจากท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมมีอะไรบ้าง และมีรูปแบบอย่างไร   
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แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
การศึกษาแนวทางพัฒนาที่ราชพัสดเุพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเมืองเก่า  

บริเวณเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร ่
ค าชี้แจง  

แบบสัมภาษณ์นี้ใช้เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาพื้นที่
ราชพัสดุ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่า  ที่เกิดขึ้นบริเวณเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยแบบ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี ้   

ส่วนที ่1 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ ์
ส่วนที ่2 ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

ส่วนที่   1ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.................................................................................................................................... 
ต าแหน่งทางวิชาการ ……………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่  2ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
(1) การพัฒนาที่ราชพัสด ุ 

(1.1) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า มีแนวทางอะไรบ้างและ
ท าอย่างไร 

(1.2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดเุพื่อการท่องเที่ยว   
(1.3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการท่องเที่ยว  

(2) การท่องเที่ยว  
(2.1) การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่าทั้งเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมมี

แนวทางการพัฒนาอะไรบ้าง และนอกจากประเภทการท่องเที่ยวที่กล่าวมานั้น สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทใดได้บ้างในบริบทเมืองเก่าบนพื้นที่ราชพัสดุ   

(2.2) ข้อจ ากัดและโอกาสในการด าเนินการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่า  
(2.3) กลไกอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในบริบทเมืองเก่าบนพื้นที่ราชพัสดุ  

(3) มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์  (เฉพาะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์)  
(3.1) ในทางเศรษฐศาสตร์ การจะน าที่ดินในบริบทเมืองเก่ามาพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจะต้อง

พิจารณาทางด้านใดบ้าง  
(3.2) มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ กับการพัฒนาที่ดินจะต้องพิจารณาปัจจัยอะไร และมีขั้นตอน

การวิเคราะห์อะไรบ้าง 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล อาธิป อ่อนดี 
วัน เดือน ปี เกิด 10 พฤษภาคม 2530 
สถานทีเ่กิด จังหวัดร้อยเอ็ด 
วุฒิการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผังเมือง และนฤมิตศิลป ์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 380/32 โกลเด้นทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนนกาญจนาภิเษก   
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250   
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