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แนวทางการออกแบบและพัฒนา 

เมืองท่องเที่ยวส�าหรับประเทศไทย 4.0:  

กรณีศึกษาพัทลุง



ค�านิยม
 เมื่อทีมวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากชุดโครงการการร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยว

ไทย (TRP)  ให้ด�าเนินการศึกษาวิจัยชุดโครงการแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับ

ท่องเที่ยวไทย 4.0 ใน พ.ศ. 2561 ขณะนั้นการท่องเที่ยวเมืองรองยังไม่ได้เป็นกระแสเช่นใน

ปัจจุบัน ทั้งๆ ที่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจ�านวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จึงนับว่า

เป็นวิสัยทัศน์ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งขณะนั้นยัง

เป็น ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน่วยงานผู้ให้ทุนทีม่องเห็นการก่อเกิดของ

กระแสใหม่ที่ต้องเริ่มพัฒนาท่องเที่ยวในระดับเมือง แตกต่างไปจากงานวิจัยด้านท่องเที่ยวแต่

เดิมที่เน้นไปที่แหล่งท่องเที่ยวและค้นหาเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เป็นหลัก

 ด้วยจ�านวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ท�าให้ต�าแหน่งของประเทศไทยในภูมิทัศน์การ

ท่องเที่ยวโลกได้ขยับสูงขึ้นโดยตลอด ในขณะที่ทรัพยากรท่องเที่ยวเริ่มจะเสื่อมโทรมลงตามเวลา

และตามจ�านวนคนที่เข้าไปใช้ประโยชน์ การศึกษาความสามารถในการรองรับและเสนอแนวทาง

การจัดการเมืองท่องเที่ยวในอนาคตเพื่อให้เป็นเมืองน่าเที่ยวส�าหรับนักท่องเที่ยว และเป็นเมือง 

น่าอยู่ส�าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง จึงเป็นที่มาของโครงการแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืน

เพื่อรองรับท่องเที่ยวไทย 4.0 โดยมีโครงการแนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

ส�าหรับประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษาภูเก็ต เชียงราย และพัทลุง เป็นโครงการย่อยในชุดแผน 

ยุทธศาสตร์ฯ ส�าหรับโครงการนี้มี รศ. ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ผศ.คมกริช  ธนะเพทย์ และคณะ 

จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับทีมวิจัยท่ีมีทักษะและประสบการณ์สูงเช่นทีม

นี้ รวมทั้งขอชื่นชมในความทุ่มเทท�างานของทีมวิจัยจนท�าให้เกิดผลการศึกษาภายใต้โครงการนี ้

ออกมา ท้ายที่สุด ดิฉันและทีมวิจัยหวังว่าข้อมูลที่ได้จากโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องส�าหรับใช้เป็นแนวทางพัฒนาเมืองท่องเท่ียวส�าหรับอนาคตที่สวยงามน่าอยู่ส�าหรับ 

ผู้อยู่อาศัย และมีเสน่ห์มัดใจนักท่องเที่ยวต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์  ขาวสอาด 

หัวหน้าแผนงานแผนยุทธศาสตร์ 

เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับท่องเที่ยวไทย 4.0 

พฤศจิกายน 2562



ค�าน�า
 หนังสือแนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวส�าหรับประเทศไทย 4.0: กรณี

ศึกษาพัทลุง ฉบับนี้เป็นหนังสือคู่มือที่เรียบเรียงขึ้นมาใหม่จาก รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย

ย่อยที่ 2 แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวส�าหรับประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษา

ภูเก็ต เชียงราย และพัทลุง ภายใต้แผนงานวิจัย แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับ

ท่องเที่ยวไทย 4.0 โครงงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

 การศึกษาในคร้ังนี้มีที่มาจากการที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวจะยิ่งทวีความส�าคัญในการ

พัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่าง

ประเทศได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว พื้นที่เมืองเป็นพื้นที่บริการขั้นพื้นฐานที่ส�าคัญส�าหรับการ 

ท่องเที่ยวจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับความท้าทายใหม่ที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา นอกจากนี้

การพัฒนาเมืองยังต้องค�านึงถึงการให้บริการขั้นพื้นฐานให้พอเพียงกับความต้องการของ

ประชากรไปพร้อมกับสร้างโอกาสและลดผลกระทบของการท่องเที่ยวให้กับผู้อยู่อาศัย เพื่อให้การ

พัฒนาการท่องเที่ยวและเมืองด�าเนินไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน 

  การด�าเนินการของการศึกษาในครั้งนี้จึงเริ่มจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยว การทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ

โครงการที่เกี่ยวของกับการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมือง การวิเคราะห์ความท้าทาย โอกาส และ

อุปสรรค การก�าหนดแนวคิดของการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวจากกระบวนการมอง

ภาพอนาคตและการท�าแบรนด์เมือง และการเสนอยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อ

เป็นตัวอย่างของการน�าแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับหลักการออกแบบเมือง 

 เพ่ือให้รายละเอียดของการก�าหนดแนวทางการออกแบบเมืองท่องเที่ยวมีรูปแบบที่

หลากหลายและมีรายละเอียดแตกต่างกันไป การศึกษาในครั้งนี้ เลือกพื้นที่ศึกษาออกเป็น 3 พื้นที่ 

ได้แก่ 1) ภูเก็ตเพื่อเป็นตัวแทนของเมืองท่องเที่ยวชั้นน�าของประเทศและมีภาพลักษณ์ที่ติดอันดับ

โลก 2) แม่สายและเชียงของ จังหวัดเชียงรายที่เป็นเมืองท่องเที่ยวตามพื้นที่ชายแดน และเป็นหน้าด่าน

ของการรองรับนักท่องเที่ยวจากแนวพรมแดนระหว่างประเทศ  และ 3) เมืองพัทลุง เมืองรองขนาดเล็ก

ที่มีเสน่ห์ แต่ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่เบาบาง และห่างไกลจากความสนใจของผู้คนที่อยู่ต่างภูมิภาค



 คณะผู้วิจัยเห็นว่าจากรายงานการศึกษากว่า 558 หน้า อาจยากต่อการเผยแพร่ความรู้

ความเข้าใจต่อสาธารณะ คณะผู้วิจัยจึงสรุปรวบรวมและแบ่งแยกงานวิจัยออกมาเป็นฉบับพกพา

ทั้งหมด 4 เล่ม แยกตามพื้นที่ศึกษา 3 แห่ง และเล่มที่ว่าด้วยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเมืองท่องเที่ยว

อีก 1 เล่ม เล่มที่กล่าวถึงกรณีศึกษาเมืองพัทลุงฉบับนี้ เป็นการฉายภาพเมืองพัทลุงฐานะเมือง 

ท่องเที่ยวที่ถูกลืมทั้งที่พื้นที่ถูกแวดล้อมด้วยพื้นที่ที่มีศักยภาพและเอกลักษณ์ที่มาจากพื้นฐานของ

สังคมเกษตรกรรม ภาพอนาคตของเมืองพัทลุงในฐานะเมืองท่องเที่ยวจึงฉายภาพจากเมืองที่ถูก

ลืมและเสียโอกาสจากการเป็นเส้นทางผ่านลงภาคใต้ และแวดล้อมไปสนามบินและชุมชนเมือง

ขนาดใหญ่โดยรอบ ไปสู่เมืองที่ต้องลองแวะ และเมืองที่ต้องตกหลุมรักในท้ายที่สุด ภารกิจส�าคัญ

ของการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวพัทลุงจึงอยู่ที่จะท�าอย่างไรให้คนแวะ และท�าให้เกิด

กิจกรรมจนน�าไปสู่การพักค้าง รวมถึงการขับเน้นเสน่ห์ทางศิลปวัฒนธรรม ที่พัฒนามาจากสังคม

และเศรษฐกิจการเกษตรให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และใช้สื่อสารได้ในวงกว้าง ข้อเสนอจึงออกมาใน

รูปของการสร้างสถานที่และที่หมายตาเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่เมืองที่เป็นทางผ่านอย่างในปัจจุบัน

 คณะผู้วิจัยหวังว่าแนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวส�าหรับประเทศไทย 

4.0: กรณีศึกษาพัทลุง ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยว 

และข้อเสนอต่าง ๆ ที่ได้น�าเสนอจะสามารถน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เมืองพัทลุงให้เป็นตัวอย่าง

ของการออกแบบเมืองขนาดเล็กให้เป็นเมืองท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

คณะผู้วิจัย

ส�าหรับผู้ที่สนใจอ่านรายะเอียดเพิ่มเติมจากรายงานวิจัยฉบับเต็มสามารถหาอ่านและ 

ดาวน์โหลดเว็บไซต์ของภาควิชาการวางแผนภาคเละเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

http://www.cuurp.org/wp-content/uploads/2019/09/รายงานฉบับสมบูรณ์-โครงการย่อย-2-FINAL_1.pdf
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การทบทวนแนวคิด 

ว่าด้วยการท่องเที่ยวกับเมือง

การขยายตัวของกิจกรรมการท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย นอกจากกระตุ้นกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและยกระดับรายได้ของผู้ประกอบการ

และประชาชนในหลายจังหวัดของประเทศแล้ว 

ยังท�าให ้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด ้านการใช ้

ประโยชน์ที่ดินไปทั่วประเทศ ทั้งในพื้นที่เมือง

และพื้นที่ชนบทไปจนถึงพื้นที่ป่าไม้และพื้นท่ีสูง  

พื้นที่จ�านวนมากได้รับการพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานและส่ิงอ�านวยความสะดวกเพื่อรองรับ

นักท่องเที่ยวในขนาดและรูปแบบท่ีหลากหลาย  

การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์และการบริการที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้กลายเป็นฐาน

เศรษฐกิจของเมืองและชุมชนจ�านวนมากทั่ว

ประเทศ อาจกล่าวได้ว่านอกเหนือจากกิจกรรม

การผลิตทางอุตสาหกรรมแล้ว การท่องเที่ยว

ถือเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงท้ัง

โครงสร้างและโฉมหน้าของเมืองในประเทศไทย

ไปมากที่สุดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา  

พร้อมเดียวกันนี้ ด้วยจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่ม

ขึ้นอย่างมากและอย่างรวดเร็ว การท่องเที่ยวก็

ท�าให้เกิดปัญหาและความท้าทาย นับตั้งแต่

ความแออัดยัดเยียดของนักท่องเท่ียวท่ีมากเกิน

ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ ปัญหา

ความไร้ระเบียบของร้านค้าและกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว ปัญหาขยะมูลฝอย ไปจนถึงปัญหา 

สิ่งแวดล้อม ซึ่งกลายเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจ

และสังคมส�าหรับผู้คนในท้องถิ่น ในภาพรวม  

ปัญหาเหล่านี้ส ่วนหนึ่งเกิดจากการขาดการ

วางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและ

ทันท่วงที รวมถึงข้อจ�ากัดด้านการบริหารจัดการ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกสาเหตุหนึ่งอยู่ที่

แนวคิดและแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับ

การท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมามุ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยว

เป็นจุด ๆ หรือเป็นการพัฒนาเส้นทางที่การเชื่อม

แหล่งท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน แต่การพัฒนาเหล่า

น้ีมักหลุดลอยจากการพัฒนาเมืองหรือการ

พัฒนาเชิงพื้นที่ในภาพรวม  การท่องเที่ยวใน

พื้นที่ชุมชนเมืองจึงตกอยู่ในสภาวะสุ่มเส่ียงต่อ

การถูกบ่ันทอนคุณภาพของความเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวเอง และอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคม 

เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมตามมา โดยเฉพาะ

เมืองท่องเที่ยวหลักที่การท่องเที่ยวขยายตัวอย่าง

รวดเร็วด้วยจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศจีน และกระแสการเดินทาง

ท่องเที่ยวระยะสั้นภายในประเทศของคนไทย

การวางแผนพัฒนาและออกแบบเมืองเพื่อการ

ท่องเที่ยวจ�าเป็นต้องเข้าใจในความสัมพันธ์ 

พื้นฐานระหว่างเมืองกับการท่องเที่ยวอย่าง

ถ่องแท้ การค�านึงถึงปัจจัยและบริบทด้าน

เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่มี

ผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยน 

แปลงไปอย่างรวดเร็ว  เนื้อหาในบทนี้ทบทวน

แนวคิดพื้นฐานบางประการท่ีอธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างเมืองกับการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ รวม

ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการ

ท่องเที่ยว เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และ

วางแผนยุทธศาสตร์ในพื้นที่กรณีศึกษาต่อไป
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เมืองในฐานะพื้นที่ท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวเป็นเศรษฐกิจภาคบริการท่ีมี

ลักษณะพิเศษที่เรียกว่า “ความยึดติดกับพื้นที่” 

(spatial fixity) ผู้จัดหาสินค้าและบริการ 

ท่องเที่ยวจึงต้องจัดหาให้บริโภค ณ สถานที่ใดที่

หนึ่งโดยเฉพาะ กล่าวได้ว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยว

บริโภคก็คือสถานที่ที่สินค้าและบริการท่องเที่ยว

ตั้งอยู่นั่นเอง  พื้นที่จึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งในแง ่ของฐานการ 

ผลิตการท่องเที่ยวและฐานการบริโภคของ 

นักท่องเที่ยวไปพร้อมกัน 

การวิจัยด้านการท่องเที่ยวในเชิงพื้นท่ีเริ่มต้น

ประมาณช่วง ค.ศ. 1945 โดยใช้ทฤษฎี แนวคิด

และเครื่องมือด้านภูมิศาสตร์เป็นแกนหลักใน

การศึกษา จนกระทั่งในช่วงทศวรรษ 1990 การ

ศึกษาการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่เริ่มเกิดข้ึน 

เช่น ภูมิศาสตร์พฤติกรรม ภูมิศาสตร์มนุษยนิยม 

ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม พัฒนาการดังกล่าวสะท้อน

ถึงมุมมองต่อการท่องเท่ียวในด้านปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้คนกับผู้คน และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้คนกับพื้นที่มากขึ้น

โดยพื้นที่ท่องเท่ียวเป็นผลผลิตจากปรากฏการณ์

การท่องเที่ยว ซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนการ

พัฒนาเช่นเดียวกับกระบวนการเป็นเมืองและ

กระบวนการเข้าสู่อุตสาหกรรม ในขณะเดยีวกนั 

การเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวก็เป็น

ตัวเร่งให้เกิดกระบวนการกลายเป็นเมืองเพื่อ

สร้างพื้นที่ส�าหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ และ

ได้รับการพัฒนาเป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวในท่ีสุด 

พื้ น ท่ี ก า รท ่ อ ง เที่ ย วที่ พัฒนาขึ้ น ใหม ่ นี้ ม ี

ความหมายทั้งในเชิงการผลิตเพื่อรองรับความ

ต้องการของนักท่องเที่ยว และความหมายใน

เชิงการบริโภคในฐานะเป็นพื้นที่สร้างอัตลักษณ์ 

ตัวตน รวมถึงการเป็นเวทีพบปะและปะทะ

สังสรรค์ระหว่างผู้คนจากวัฒนธรรมต่าง ๆ

การท่องเที่ยวในเขตเมือง

การท่องเที่ยวในเมือง (urban tourism) มี

ประวัติศาสตร์มานาน นับตั้งแต่การเดินทาง 

ท่องเท่ียวในทวีปยุโรปเพ่ือชมศิลปวัฒนธรรมและ

สถาปัตยกรรมที่งดงามในตัวเมือง ควบคู่กับการ

ศึกษาหาความรู้ กระทั่งต่อมาได้พัฒนาสู่รูปแบบ

การท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความต้องของคนรุ่น

ใหม่ในด้านกิจกรรมตามความสนใจ (special 

interest) ในสถานที่จ�าเพาะ (place-specific)  

จากการที่คนรุ่นใหม่ท�างานในเมือง มีเวลาจ�ากัด 

ไม่สามารถท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวห่างไกลได้ 

จึงจ�าเป็นต้องเที่ยวชมตัวเมืองที่มีสิ่งอ�านวยความ

สะดวกครบถ้วน เช่น ที่พักและการคมนาคม

สะดวกสบาย การมีวัฒนธรรมของสังคมเมืองที่

หลากหลาย รวมถึงการมีแหล่งบันเทิงที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของคนหนุ่มสาว เช่น

แหล่งท่องเที่ยวกลางคืน การชมกีฬา เป็นต้น

เมืองท่องเที่ยว

ประเทศก�าลังพัฒนาจ�านวนมากต่างเร่งพัฒนา 

การท่องเที่ยวอย่างก้าวกระโดด ด้วยความเชื่อ

ที่ว่า การท่องเท่ียวเป็นการใช้ทรัพยากรท้ัง

ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมโดยไม่ต้อง

ลงทุนมากนัก ใช้แรงงานที่ไม่ต้องมีทักษะสูง  

แต่ในทางปฏิบัติ การพัฒนาการท่องเที่ยวต้องการ
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โครงสร้างพื้นฐานหลายประการ อาทิ ระบบ

คมนาคม สิ่งอ�านวยความสะดวก ระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม น�้าเสีย ขยะ  จึงจะสามารถ

รองรับกิจกรรมท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ 

และไม่สร้างปัญหาให้กับผู้อยู่อาศัยในท้องถ่ิน 

การพัฒนาการท่องเที่ยวท่ีแท้จริงจึงไม่ได้มอง

เพียงแค่การมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีดึงดูดความ

สนใจของนักท่องเที่ยวและตอบสนองเป้าหมาย

ทางเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ต้องมองแบบเป็น

องค์รวมในภาพของเมืองหรือพื้นที่ท่องเที่ยว 

แนวคิดดังกล ่าวถือเป ็นจุดตั้ งต ้นของการ

ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวต่อไป

ส�าหรับองค์ประกอบของเมืองท่องเที่ยวนั้น นอก

เหนือจากทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่

ดึงดูดนักท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อ

ต่อการเดินทางท่องเที่ยวและการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเท่ียวในพื้นที่แล้ว เมืองท่องเที่ยวยังมี 

องค์ประกอบในลักษณะของระบบนิเวศเมือง

ท่องเที่ยว  โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน  ได้แก่

1. พืน้ทีร่องรบักจิกรรมเชงิรุก (active activities) 

ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร ถอืเป็นหวัใจส�าคญั

ของการท่องเทีย่ว โดยเป็นพ้ืนทีก่จิกรรมท่ีตัง้อยู่

กลางเมืองและสร้างความเชื่อมโยงของกิจกรรม

ในระยะใกล้ด้วยการเดินหรือระบบขนส่งท่ีเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงพื้นที่เมืองที่สามารถ

ใช้งานได้ในทุกสภาวะอากาศและช่วงเวลาของวัน

2. พืน้ทีร่องรับกิจกรรมเชิงรบั (passive activities) 

เป็นพื้นที่ที่ต้องการความสงบ เช่น ที่พักหรือ

โรงแรม รวมถึงที่อยู่อาศัยของประชากรเมือง 

โดยตั้งอยู่ในพื้นที่รอบนอกถัดออกไป

3. พื้นที่กันชน (buffer zone) เป็นพื้นที่ที่อยู่

ระหว่างพื้นที่รองรับกิจกรรมเชิงรุกกับพื้นที่

รองรบักจิกรรมเชิงรบั พืน้ทีส่่วนนีส้ามารถใช้เป็นที่

ตัง้ของสาธารณปูการของเมืองทีส่ามารถให้บรกิาร

ได้ตลอด 24 ชัว่โมงและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ เมืองท่องเที่ยวต้องมีระบบสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการที่มีความสามารถในการให้

บริการสูงกว่าเมืองปกติ เนื่องจากโดยทั่วไป  

นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการบริโภคในปริมาณ

และความหลากหลายที่มากกว่าการใช้ชีวิต

ปกติและอาจต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะใน

ช่วงฤดูท่องเที่ยว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงข้อจ�ากัด

ของเมืองท่องเที่ยวส�าคัญของประเทศไทย ทั้ง

เมืองท่องเที่ยวชั้นน�า และเมืองขนาดเล็กที่ได้

รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ที่มักเกิดปัญหา

ขีดความสามารถในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว

ผลกระทบของการท่องเทีย่วต่อเมือง

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการขนาด

ใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อพื้นท่ีเมืองตั้งแต่เมืองขนาด

เล็กจนถึงเมืองขนาดใหญ่ โดยเฉพาะท�าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของเมืองอันเกิดจาก

การขยายตัวของย่านธุรกิจบริการท่องเท่ียว 

(Tourism Business District)  รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในหลาก

หลายมิติ ในทางกลับกัน การท่องเที่ยวนับเป็น

อุตสาหกรรมที่เปราะบาง เพราะต้องอาศัยพื้นที่

และทรัพยากรการท่องเที่ยวในการดึงดูดความ

สนใจและสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยว ดังนั้น 

หากเมืองไม ่ได ้รับการบริหารจัดการอย่าง

เหมาะสม การท่องเที่ยวก็อาจถูกบั่นทอนคุณภาพ
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ลงในที่สุด ด้วยเหตุดังกล่าว จึงมีความจ�าเป็นใน

การศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อเมือง 

เพื่อให้ทราบว่า เมืองท่องเที่ยวควรมีแนวทางการ

บริหารจัดการอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

ผลกระทบของการท่องเที่ยวเมืองนั้นมีทั้งผล 

กระทบเชิงลบและเชิงบวก โดยสรุปมีดังนี้

ผลกระทบในมิติกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบเชิ งบวกในด ้ านกายภาพและ 

สิ่งแวดล้อม ได้แก่การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและวัฒนธรรมให้คงอยู่ และอาจน�า

ไปสู ่การสร้างมาตรฐานการดูแลและอนุรักษ์

ทรัพยากรอย่างจริงจัง รวมไปถึงการปรับปรุง

คุณภาพของสิ่งแวดล้อมจากการจัดระเบียบของ

พื้นที่ การรักษาความสะอาด และการตกแต่ง

สถานที่ให้มีความสวยงาม การใช้ที่ดินและพื้นที่

ว่างเปล่าอย่างคุ้มค่า เกิดความมีชีวิตชีวาจาก

กิจกรรมท่องเที่ยวและนันทนาการที่เกิดขึ้น

ในทางกลับกัน ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นมี

ตั้งแต ่การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ จากการดัดแปลง 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเพื่อก่อสร้างส่ิงอ�านวย

ความสะดวก สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และกิจกรรมท่องเที่ยว รวมถึงปัญหามลพิษ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

นับตั้งแต่อุตสาหกรรมการบิน ไปจนถึงการพัฒนา

ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และสัณฐานของเมืองจน

ท�าให้เมืองสูญเสียเอกลักษณ์ที่มีมาแต่เดิม 

ผลกระทบในมิติเศรษฐกิจ

ผลกระทบเชิงบวกในด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 

โอกาสการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นส�าหรับคนใน

ท้องถิ่น และน�ามาซึ่งรายได้นอกภาคการเกษตร 

การสร้างรายได้จากกิจกรรมและธุรกิจท่องเที่ยว 

ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน

ท้องถิ่น การไหลเวียนของเงินตราต่างประเทศ

ในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงจุดหมายปลายทาง

ที่เป็นชุมชนในท้องถิ่น

ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ค่าครองชีพสูงขึ้นจาก

การปรับตัวของสินค้าและบริการเพื่อรองรับการ

ท่องเที่ยว คนในท้องถิ่นอาจได้รับผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจน้อยกว่ากลุ่มทุน การรั่วไหลของ

เงินสืบเนื่องจากวัตถุดิบที่น�าเข้าจากต่างประเทศ

เพื่อใช้ในการให้บริการการท่องเที่ยว ราคาที่ดิน

สูงขึ้นจนสร้างแรงกดดันให้กับคนในท้องถิ่น

ต้องละทิ้งถิ่นฐานเดิมไปอยู่ที่อื่น หรือต้องปรับ

เปลี่ยนที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับกิจกรรมท่องเที่ยว

จนสูญเสียตัวตน

ผลกระทบในมิติสังคมวัฒนธรรม 

ผลกระทบเชิงบวกในด้านสังคมวัฒนธรรม 

ได้แก่ การอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม

ไม่ให้สูญหายภายใต้ทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

จากการปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว การพัฒนา

สังคมจากการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ในทางกลับกัน ผลกระทบเชิงลบมักเกิดขึ้นจาก

ความวุ่นวายอันเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวเข้าไป

ในพื้นที่ชีวิตประจ�าวันของคนในชุมชน รวมถึง
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ความแออัดของนักท่องเที่ยว การสูญเสีย 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์จากการปรับเปลี่ยน

ตามความต้องการของนักท่องเท่ียวมากเกินไป 

นอกจากนี้ โครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนไปสู่การ

มุ่งหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว

มากขึ้น ความสัมพันธ์แบบเครือญาติและภายใน

ครอบครัวน้อยลง แรงงานจากต่างถิ่นเข้ามา

แสวงหาประโยชน์จากการท่องเที่ยวส่งผล 

กระทบต่อสภาพสังคมโดยรวม เป็นต้น

หลักการวางแผนพัฒนาและ

ออกแบบเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ในการด�าเนินงานวิจัยเชิงมุ่งเป้าครั้งนี้ คณะผู้วิจัย

ได้ยึดหลักการพื้นฐานของการวางแผนพัฒนา

และออกแบบเมืองที่ เป ็นท่ียอมรับท่ัวไปใน

ปัจจุบัน คือ การวางแผนที่มุ่งสร้างความยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง

กับคุณลักษณะ บริบทและเงื่อนไขด้านกายภาพ 

เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่  

โดยถือว่าการออกแบบ พัฒนาและบริหาร

จัดการพื้นที่เมืองท่องเที่ยวต้องไม่ขัดกับคุณค่า

หรือคุณลักษณะที่เป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีท�าให้

พื้นที่นั้นเป็นที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเท่ียว

ให้มาเยือนและกลับมาเที่ยวอีก รวมทั้งผล

ประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยวก็ต้อง

จัดสรรคืนกลับให้กับชุมชนในท้องถิ่นด้วย

แม้ว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวมีขนาดและรูปแบบที่

หลากหลายและแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไข

และบริบทที่ต่างกัน เมืองท่องเที่ยวชั้นน�าที่ได้

พัฒนาเมืองและแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความ

ยั่งยืนและประสบความส�าเร็จได้นั้น ต้องออกแบบ

และพัฒนาเมืองตามหลักการที่ถูกต้อง จากการ

ประมวลความรู ้ด้วยการทบทวนวรรณกรรม 

และจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาในโครงการ

วิจัยนี้ สามารถสรุปหลักการพื้นฐานของการ

วางแผนพัฒนาและออกแบบเมืองท่องเที่ยว 

ชั้นน�าได้ 6 ประการ ได้แก่

1. มีความเข้าใจในนักท่องเที่ยว การท�าความ

เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับพฤติกรรมและ

ความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการ

วิเคราะห์เส้นทางประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว 

เริ่มตั้งแต่ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวและมี

ความสนใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ไปจนถึง

เมื่อท่องเที่ยวเสร็จแล้วและกลับไปเล่าให้คนอื่น ๆ 

ฟังต่อ ในการวิเคราะห์เส้นทางประสบการณก์าร

ท่องเที่ยวในพื้นที่ จ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลมหาศาล 

(Big Data) ให้เป็นประโยชน์ เพื่อระบุและ

วิเคราะห์ให้ได้ว่าสถานที่ที่นักท่องเที่ยวกลุ ่ม

ไหนด�าเนินกิจกรรมแบบไหนในพื้นที่เมืองและ

แหล่งท่องเที่ยวที่ใด

2. สร้างเสริมประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว 

เ มืองท ่อง เที่ ยว ช้ันน�าไม ่ ได ้ มี เพียงแหล ่ ง 

ท่องเที่ยวเป็นจุด ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม

และถ่ายรูป แต่มีพื้นที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก

ที่เอื้อต่อการสร้างประสบการณ์ที่พิเศษ แท้จริง

และเฉพาะบุคคลที่ท�าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

กับสถานที่ไปจนถึงการแลกเปล่ียนและเรียนรู้

ร่วมกันกับผู้คนในพื้นที่  ทั้งนี้ เนื่องจากความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวมีอยู่หลากหลายและ

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เมืองท่องเที่ยวชั้นน�าต้อง
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มีความเปิดกว้างและยืดหยุ่นมากพอท่ีจะปรับ

ตัวได้ไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยว

3. พัฒนาและออกแบบตามบริบท การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และออกแบบองค์ประกอบของ

เมืองท่องเที่ยวชั้นน�าต้องเข้าใจและปรับไปตาม

บริบทเงื่อนไขของเมือง ไม่ว่าการออกแบบ 

องค์ประกอบทางกายภาพ เช่น สถาปัตยกรรม

และสิ่งก่อสร้าง พื้นที่สาธารณะและภายในอาคาร 

สิ่งอ�านวยความสะดวก รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่

นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วมได้ บริบทที่ว่านี้

ครอบคลุมมากไปกว่าด้านกายภาพ แต่รวมถึง

ด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของแต่ละ

พื้นที่ นักวางแผนและออกแบบเมืองท่องเที่ยว

ที่ยั่งยืนต้องศึกษาและท�าความเข้าใจเก่ียวกับ

บริบทต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ 

4. ยกระดบัคณุภาพเมอืง การพฒันาและออกแบบ

โครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่เมืองที่ดีไม่ใช่เพียงแค่

เข้าใจและกลมกลืนเข้ากับบริบทและส่ิงแวดล้อม 

รอบข้างเท่านั้น แต่ต้องยกระดับคุณภาพของ

พื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไปอีกได้  เนื่องจาก

การออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเท่ียวช้ันน�า

ไม่ได้สร้างพื้นที่เมืองที่ดีส�าหรับนักท่องเท่ียว

เท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ที่ดีส�าหรับคนที่อยู่อาศยั

และใช้ชีวิตประจ�าวันในเมืองไปพร้อมกัน

5. มีกระบวนการที่ดี กระบวนการวางแผนพัฒนา

และออกแบบที่ดีควรมีการมีส่วนร่วมของภาคี

การพัฒนาหรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ต้น  

เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นการขับเคลื่อนโดย

ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นหลัก การวางแผน

นโยบายการท่องเท่ียวรวมไปถึงการออกแบบและ

พัฒนาเมืองจึงต้องให้ผู ้ประกอบการเข้ามามี

ส่วนร่วมตั้งแต่ต้น ในขณะเดียวกัน กิจกรรม

การท่องเท่ียวท่ีเกิดขึ้นในวงกว้างและขยายตัว

เข้าไปในเขตชุมชน ย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อ

ประชาชนในพื้นที่ การวางแผนการท่องเที่ยวจึง

ต้องเตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาเหล่านี้

6. เชื่อมโยงองค์ประกอบระดับภาค เมืองและ

ชุมชน การออกแบบและพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับ

ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน�า ต้องเข้าใจถึง

องคป์ระกอบของพื้นที่ในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับ

ภาค เมืองและย่านชุมชน  ยุทธศาสตร์การ

ออกแบบและพัฒนาเมืองต้องสร้างความเชื่อม

โยงระหว่างองค์ประกอบเหล่านี ้โดยมองภาพกว้าง

และผสมผสานแนวทางในระดับต่าง ๆ เข้าด้วย

กนั การสร้างความหลากหลายของแหล่งท่องเทีย่ว 

สามารถท�าได้ในระดับจังหวัดและระดับอนุภาค

หรือกลุ่มจังหวัด โดยให้เมืองเป็นจุดเชื่อมต่อและ

สร้างความหลากหลายในพื้นที ่ แต่ละเมืองแต่ละ

ชุมชนมีองค์ประกอบและอัตลักษณ์เป็นของ

ตนเอง แต่เติมเต็มซึ่งกันและกันในระดับจังหวัด

หรืออนุภาค  การตั้งกรอบคิดของการพัฒนา 

การท่องเที่ยวในระดับภาคหรืออนุภาค จะท�า 

ให้สามารถปรับขีดความสามารถในการรองรับ

นักท่องเที่ยวได้อย่างยืดหยุ่นตามเงื่อนไขและ

สถานการณ์ได้มากขึ้น ทั้งนี้ การออกแบบเมือง

ท่องเที่ยวต้องลงถึงในระดับย่าน เนื่องจากท้าย

ที่สุด ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส

โดยตรงนั้นจะเกิดขึ้นในระดับย่าน โดยเฉพาะ

ตามแนวโน้มปัจจุบันที่เป็นการท่องเที่ยวแบบ

เน้นประสบการณ์ 
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การสรรค์สร้างสถานที่ 

ในการออกแบบย่านท่องเที่ยว

การสรรค์สร้างสถานที่ (placemaking) หมาย

ถึง กระบวนการวางแผน ออกแบบและบริหาร

จัดการพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ ที่มุ่ง

ปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรหรือสินทรัพย์ที่มี

อยู่ในชุมชนอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ พร้อมกับ

สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในชุมชนและผู้มา

เยี่ยมเยือน ด้วยการออกแบบกายภาพและ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานที่

นั้น การสรรค์สร้างสถานที่จึงเป็นมากกว่าการ

พัฒนาพื้นที่ (space) โดยเป็นทั้งปรัชญาและ

กระบวนการที่ใช้หลักการด้านการออกแบบเมือง  

การสรรค์สร้างสถานที่ถือเป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญของการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

ชั้นน�า เนื่องจากเป็นแนวคิดและเครื่องมือส�าคัญ

ในการเสริมสร้างประสบการณ์ในเมืองท่ีท�าให้ 

ผู ้เยี่ยมเยือนได้รับความประทับใจและได้รับ

ประสบการณ์ที่ดีได้ การใช้กรอบแนวคิดการ

สรรค์สร้างสถานที่ในการออกแบบและพัฒนา

เมืองท่องเที่ยว ท�าให้สามารถเข้าใจถึงความ

สัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์

และปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมกายภาพและ

ระบบนิเวศ  และเป็นกรอบแนวคิดและแนวทาง

หนึ่งในการบูรณาการกิจกรรมด้านต่าง ๆ เข้า

ด้วยกันอย่างเป็นระบบ

ภาพลักษณ์และแบรนด์ 

เมืองท่องเที่ยว

ภาพลักษณ์ (image) และแบรนด์ (brand) ของ

เมืองมีผลอย่างยิ่งต่อจ�านวนและคุณภาพของ

นักท่องเที่ยว รวมทั้งระยะเวลาที่มาเยือนและ

พักในเมืองแต่ละแห่ง นับตั้งแต่การกระตุ้น

ความสนใจของนักท่องเที่ยวให้สืบค้นเสาะหา

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว เลือกและ

ตัดสินใจที่จะมาเยือน และเมื่อได้มาเยือนแล้ว 

จะบอกต่อไปยังนักท่องเที่ยวคนอื่น  หากเมือง

ท่องเที่ยวใดมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของนัก

ท่องเที่ยว ย่อมเป็นข้อได้เปรียบในการจูงใจให้

นักท่องเที่ยวหล่ังไหลเข้ามาสู่เมืองท่องเที่ยวน้ัน 

เมืองบางแห่งอาจมีแบรนด์เป็นของตนเองที่มี

ความชัดเจนและโดดเด่น ซึ่งได้สร้างและสะสม

มาโดยธรรมชาติด้วยปัจจัยและทรัพยากรที่มี

อยู่แล้ว หรือโดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ทั้งนี้ ภาพลักษณ์ที่ผ่านการ

สร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์จะกลายเป็นส่วน

หนึ่งของแบรนด์ได้จริง ก็ต่อเมื่อผู้บริโภค ซึ่งใน

ที่นี้คือ นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและมีประสบการณ์

โดยตรงในแต่ละเมือง การมีแบรนด์ที่ชัดเจน

และได้รับการตอบรับที่ดี ย่อมท�าให้เมืองนั้น

สามารถแข่งขันกับเมืองอื่น ๆ ได้ในการดึงดูด

นักท่องเท่ียวใหม่ไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวเก่า

ให้กลับไปเยี่ยมเยือนอีกได้ 

ภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว

นักวิชาการและนักการตลาดได้ประยุกต์ใช้

แนวคิดภาพลักษณ์ในการวิเคราะห์และส่งเสริม
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ธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเชื่อว่า ภาพลักษณ์การ

ท่องเที่ยว (tourism image) หรือภาพลักษณ์

จุดหมายปลายทาง (destination image) 

เป็นปัจจัยดึงดูด (pull factor) ส�าคัญที่ท�าให้

นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนและจดจ�าได้ง่าย 

ทั้งนี้ การสื่อสารภาพลักษณ์ด้วยแบรนด์การ

ท่องเที่ยว (tourism image branding) มักใช้

เครื่องมือในการเข ้าถึงกลุ ่มนักท ่องเที่ยว 

เป้าหมายตามแผนการตลาดที่ก�าหนดไว้ผ่าน

ทางช่องทางและสื่อต่าง ๆ

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมีที่มาจาก 2 ส่วนหลัก 

คือ (1) คุณภาพผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ซึ่ง

หมายรวมถึงการบริหารจัดการและการอ�านวย

ความสะดวกนักท่องเที่ยวทั้งช่วงก่อน ระหว่าง 

และหลังจากการใช้บริการท่องเที่ยว และ (2) 

การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว

จนกระทั่งเกิดเป็นภาพในใจหรือความรู ้ สึก

นึกคิดที่มีต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวนั้น ๆ ซึ่ง

ขึ้นอยู่กับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับและน�าไปสู่การ

ตอบสนองของนักท่องเที่ยวอย่างใดอย่างหน่ึง 

ทั้งนี้ การตอบสนองอาจเกิดขึ้นก่อนการตัดสิน

ใจ หรือระหว่างการใช้บริการ หรือภายหลังการ

ใช้บริการก็ได้

การสร้างแบรนด์เมือง

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ในด้านการค้าการ

ลงทุน บริษัทแต่ละแห่งต่างก็พยายามใช้กลยุทธ์

ที่หลากหลายในการสร้างแบรนด์ (brand) ของ

สินค้าของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ขายสินค้า

หรอืขายบรกิาร แบรนด์ท่ีว่านีห้มายถงึภาพลักษณ์

หรือการรับรู ้ของกลุ ่มเป้าหมายที่มีต่อสินค้า 

การบริการหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ต้องการน�าเสนอ การ

สร้างแบรนด์จึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญของ

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัทในยุคปัจจุบัน แนวคิดการพัฒนาแบรนด์

นี้ได้รับการประยุกต์ใช้กับเมืองและประเทศ

ด้วยเช่นกัน ด้วยพื้นฐานความคิดที่ว่า เมืองต่าง

ก็แข่งขันและแย่งชิงนักท่องเที่ยว ธุรกิจและ

การลงทุนซึ่งกันและกัน ไม่เฉพาะระหว่างเมือง

ระดับโลกที่อยู่คนละประเทศ แต่รวมถึงเมืองใน

ประเทศเดียวกัน  ท่ามกลางสภาพการแข่งขันที่

รุนแรงนี้ นักวิชาการและนักวางแผนนโยบาย

หลายคนจึงเสนอว่า แต่ละเมืองควรมียุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ของเมืองตัวเอง

อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเมืองขนาดมหานคร

หรือเมืองขนาดเล็กก็ตาม เพื่อสร้างความแตกต่าง

จากเมืองอื่น ๆ และมีคุณค่าที่เสนอให้กับลูกค้า 

(value proposition) แต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน

การพัฒนาแบรนด์เมืองกลายเป็นองค์ประกอบ

หนึ่งของการสร้างยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญในการ

บริหารจัดการเมือง การบริหารจัดการแบรนด์

เมืองท่ีดีไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดการด้านการ

สื่อสารประชาสัมพันธ์และโฆษณาที่สร้างภาพ

ลักษณ์ที่ดีของเมือง เนื่องจากค�าว่าแบรนด์นั้น

ต้องประกอบด้วยทั้งสาระ (substance) หรือ

กิจกรรมและการบริการที่เกิดขึ้นจริงในเมืองกับ

ความรู้สึก (feeling) ที่ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้า

หมายมีเกี่ยวกับพื้นที่นั้น อีกทั้งเป็นความเป็น

จริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (reality) ที่ผสมผสานกับ

เรื่องราว (story) เป็นทั้งความจริง (truth) และ

จินตนาการ (imagination) และเป็นข้อเท็จจริง 

(fact) และความรู้สึกประทับใจ (impression) 
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แบรนด์เมืองท่องเที่ยว

แบรนด์เมืองท่องเที่ยวมีความแตกต่างจาก

แบรนด์สินค้าและบริการตรงท่ีมีองค์ประกอบ

หลากหลายกว่าและมีตัวแปรท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง

มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นตัวตนของ

เมืองท่องเที่ยวนั้น เช่น ผู้คน สังคม วัฒนธรรม 

ประเพณี และความปลอดภัย ปัจจัยเหล่านี้ล้วน

เกื้อกูลกันเพ่ือประกอบกันเป็นแบรนด์เมือง

ท่องเที่ยวทั้งสิ้น ทั้งนี้ ความเป็นแบรนด์เมือง

ท่องเท่ียวอาจสร้างขึ้นและรับรู้ได้ท้ังทางตรง

และทางอ้อมไม่ว ่าจะเป็นการสนทนาพูดคุย

ระหว่างเพื่อนหรือบุคคลท่ีเคยไปท่องเท่ียวมา

แล้ว หรือผ่านการเปิดรับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ

ค�าว่า “แบรนด์เมืองท่องเที่ยว” มีหลายนิยาม

ด้วยกัน นิยามหนึ่งคือ แบรนด์จุดหมาย 

ปลายทางหรือแบรนด์เมืองท่องเท่ียวท่ีเป็นช่ือ 

สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ค�าพูด หรือรูปภาพที่

ทั้งให้ค�าจ�ากัดความและแสดงความแตกต่าง

ของเมืองจุดหมายปลายทาง และยังแสดงถึง

ค�ามั่นสัญญาของประสบการณ์การเดินทางท่ี

น่าจดจ�าอันเก่ียวข้องกับเอกลักษณ์ของเมือง 

จุดหมายปลายทาง  อีกนิยามหนึ่งของแบรนด์

เมืองท่องเที่ยวคือ เป็นค�าหรูหราที่มุ่งส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว ความมีชื่อเสียงโดยรวมของประเทศ  

ที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งกลุ่มธุรกิจ 

กลุ่มวัฒนธรรม รัฐบาลและประชาสังคม ได้ร่วม

กันผลักดันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้มากขึ้น

แนวคิดการสร้างแบรนด์เมืองท่องเที่ยวสามารถ

ประยุกต์ใช ้แนวคิดการสร้างแบรนด์เมือง  

(city branding)  กล่าวคือ การสร้างแบรนด์

เมืองเป็น การวางต�าแหน่ง (positioning) 

ของเมืองให้ม่ันคงท่ามกลางการแข่งขันกัน

อย่างรุนแรงระหว่างเมืองหรือประเทศต่าง ๆ 

โดยที่เมืองจะต้องสร้างรูปแบบท่ีหนักแน่น  

มีแก่นที่แน่ชัดและน�าไปสู่ความสนใจและความ

ต้องการของผู้คนมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาและออกแบบ 

เมืองท่องเที่ยว

การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแล้ว 

การออกแบบพื้นที่เมืองถือว่าเป็นอีกองค์ประกอบ

หนึ่งที่ส�าคัญในการพัฒนาเมืองให้มีเอกลักษณ์ 

อัตลักษณ์และความสวยงามที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว  

การออกแบบเมืองโดยทั่วไปมีหลักการส�าคัญ

อยู่พอสมควร ซึ่งเกินขอบเขตของการทบทวน

วรรณกรรมนี้ แต่ก็มีพื้นฐานบางประการที่

สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการออกแบบเมือง

ท่องเที่ยว  เช่น (1) การพัฒนาเนื้อเมืองและ

อาคารที่เหมาะสม (2) การพัฒนาการเชื่อมต่อ

และทางสัญจร (3) การพัฒนาพื้นที่สีเขียว 

การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยวอาจเพิ่ม 

องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น การสร้างจุดหมายตา 

(landmark) เพื่อสร้างภาพจ�าให้กับเมือง การ

ออกแบบองค์ประกอบถนน (street furniture) 

ท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ของเมืองไปพร้อมกับเพิ่ม

ความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ทางเดินเท้า ฯลฯ



กระบวนการวางแผน
ออกแบบและพัฒนา

เมืองท่องเที่ยว

2
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เน้ือหาในบทนี้น�าเสนอตัวอย่างของกระบวนการ

วางแผนออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยว ซึ่ง

คณะผู ้ศึกษาได้ทดลองใช้บางส่วนกับพื้นที่

กรณีศึกษาทั้ง 3 จังหวัด  เนื้อหาแบ่งออกเป็น 

3 ส่วน ส่วนแรกอธิบายกระบวนการวางแผน

ยุทธศาสตร์ โดยเน้นการวางแผนแบบการสร้าง

ฉากทัศน์ ซึ่งแตกต่างจากแนวทางการวาง

ผังเมืองที่ด�าเนินการอยู่ทั่วไปในประเทศไทย 

ส่วนที่สองอธิบายกระบวนการพัฒนาแบรนด์

ของเมือง ซึ่งจะตอบโจทย์ความท้าทายด้าน

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และการตลาดของเมือง

ท่องเที่ยว ส่วนที่สามอธิบายแนวคิดและขั้นตอน

การออกแบบเมืองที่รองรับความท้าทายด้าน

การท่องเที่ยวของเมือง  การน�าเสนอเนื้อหาทั้ง

สามส่วนในบทนี้จะเน้นแนวคิดและหลักการ

ส�าคัญในภาพรวม

การวางแผนยทุธศาสตร์แบบฉากทศัน์

การวางแผนเป ็นการเตรียมพร ้อมส�าหรับ

อนาคตด้วยความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอดีต

และปัจจุบัน ความท้าทายหนึ่งในการวางแผน

คือ ข้อมูลและความรู้ที่นักวิเคราะห์และวางแผน

มีอยู่เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตและ

ปัจจุบัน ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอนาคต  แต่

นักวางแผนต้องตัดสินใจเก่ียวกับอนาคตโดยท่ี

ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นและมีความเป็นไปได้

อย่างไร ด้วยเหตุนี้ ขั้นตอนหนึ่งที่ส�าคัญในการ

วางแผนคือการคาดการณ์ ซึ่งเป็นกระบวนการ

ที่พยายามท�าความเข้าใจกับภาพอนาคตท่ีอาจ

เกิดขึ้นก ่อนที่ เราจะตัดสินใจท�าอะไรลงไป  

ดังน้ันการวางแผนนัยหนึ่งก็คือการตัดสินใจ

เก่ียวกับอนาคตด้วยความรู้และภูมิปัญญาที่มี

อยู ่ในปัจจุบันจากมุมมองและข้อมูลที่ได้จาก

อดีต ปฏิทรรศน์หรือพาราด็อกซ์ (paradox) นี้

ถือเป็นความท้าทายส�าคัญของการวางแผน

การวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงและ 

การฉายภาพที่จะเกิดขึ้นอนาคตเป็นส่วนส�าคัญ

ของกระบวนการวางแผน แต่เนื่องจากไม่มีใคร

สามารถหยั่งรู้อนาคตได้ นักวางแผนและกลุ่ม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงต้องตัดสินใจว่า ปัจจัยและ

ภาพการเปลี่ยนแปลงในอนาคตใดที่คิดว ่า 

สมเหตุสมผลมากกว่ากัน โดยอาจยึดตามผล 

การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา  

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจว่าภาพอนาคตจะ

เป็นอย่างไรนั้น มักเป็นกระบวนการทางการเมือง 

และมีการเห็นต่าง ถกเถียงและโต้แย้งกันเสมอ

ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เพราะ

แต่ละกลุ่มแต่ละคนมีผลประโยชน์ ค่านิยมและ

ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน การสร้างการยอมรับ

ของประชาชนในแผนและโครงการพัฒนา 

และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในเมืองจึงเป็น

เรื่องยาก ด้วยเหตุนี้ กระบวนการและเครื่องมือ

ในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงต้อง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งความซับซ้อน

และความไม่แน่นอนของปัจจัยต่าง ๆ ท�าให้

แนวทางการคาดการณ์และวางแผนแบบเดิมไม่

สามารถตอบโจทย์และความท้าทายที่เปล่ียน

ไปได้  ด้วยเหตุเหล่านี้ จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาและ

ประยุกต์ใช้เครื่องมือและกระบวนการวางแผน

ที่สามารถคาดการณ์อนาคต เพื่อให้แผนและ

การด�าเนินการมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
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การวิเคราะห์อดีตและปัจจุบัน

ด้วยการท�าความเข้าใจในอดีตและปัจจุบันเป็น

พื้นฐานส�าคัญและเป ็นจุดเริ่มต ้นของการ

วางแผน การวางแผนยุทธศาสตร์โดยทั่วไปจึง

เริ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

ศักยภาพขององค์กรหรือพื้นที่ศึกษา วิธีการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยยุทธศาสตร์

ของการพัฒนาเมืองมีอยู่หลายวิธี ในการวิเคราะห์

ภาพรวมของเมืองกรณีศึกษาในงานนี้ คณะผู้

วิจัยได้ใช้วิธีการพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัจจัย

เชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันอยู่ทั่วไป นั่นก็คือ 

วิธีการสวอตและโทวส์ (SWOT-TOWS)

SWOT และ TOWS

วิธีการที่รู้จักกันมากและใช้กันอยู่ท่ัวไปในการ

วิเคราะห์เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ขององค์กรและ

นโยบายสาธารณะคือ วิธีการสวอต (SWOT) 

ซึ่งวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพ

แวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพ

แวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มี

ศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อพันธกิจและเป้า

หมายขององค์กรหรือนโยบายที่ต้องด�าเนินการ 

SWOT ย่อมาจาก Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats ค�าอธิบายดังนี้

S หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นข้อดีที่

เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรหรือพ้ืนท่ี

เมืองหรือย่านที่ต้องการวางแผน

W หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นปัญหา

หรือข ้อบกพร่องที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม

ภายในขององค์กรหรือพื้นที่วางแผน 

O หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก

ที่เกื้อหนุน เอื้อประโยชน์ ส่งเสริมการพัฒนา

หรือบรรลุพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร

หรือพื้นที่นั้น ๆ

T หมายถึง ภัยคุกคามหรืออุปสรรค ซึ่งเป็นข้อ

จ�ากัดที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ท�าให้องค์กร

หรือพื้นที่นั้น ๆ ไม่สามารถด�าเนินการหรือบรรลุ

เป้าหมายได้โดยง่าย

วิธีการวิเคราะห์ SWOT นี้เป็นวิธีการเบื้องต้นที่

นักวางแผนพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว 

สามารถใช้วิเคราะห์พื้นที่เมืองในบริบทต่าง ๆ 

ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เมื่อได้

วิเคราะห์ SWOT แล้ว ขั้นต่อไปจึงเป็นการสลับ

ไขว้ปัจจัยที่ได้วิเคราะห์มาในตาราง SWOT 

เพื่อสร้างตารางทางเลือกยุทธศาสตร์ (TOWS 

Strategic Options) ซึ่งน�าเอาปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอกมาไขว้กัน เพื่อสร้างยุทธศาสตร์

ใน 4 รูปแบบ ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์จุดแข็งและโอกาส 

(Strengths and Opportunities - SO)

โจทย์หลักในส่วนนีค้ือ เมืองจะใช้จุดแข็งส่วนไหน

และอย่างไรเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น

จากปัจจัยภายนอก 

2.ยุทธศาสตร์จุดแข็งและภัยคุกคาม 

(Strengths and Threats - ST)

โจทย์หลักคือ จะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่

อย่างไร เพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่มีอยู่และ

คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
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3. ยุทธศาสตร์จุดอ่อนและโอกาส 

(Weaknesses and Opportunities – WO)

โจทย์หลักคือ จะใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิด

ขึ้นแล ้วหรือคาดว ่าจะเ กิด ข้ึนได ้อย ่างไร  

เพื่อจัดการกับจุดอ่อนที่มีอยู่ของพื้นที่

4. ยุทธศาสตร์จุดอ่อนและภัยคุกคาม 

(Weaknesses and Threats – WT)

โจทย์หลักคือ ยุทธศาสตร์ใดที่จะสามารถลดจุด

อ่อนและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามไปได้พร้อมกัน

STEEPV

อีกวิธีการหนึ่งในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

คือการส�ารวจแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน

สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

การเมืองและค่านิยม (Social, Technological, 

Economic, Environmental, Political, and 

Value – STEEPV)  เนื่องจากความเป็นไปใน

โลกปัจจุบันมีความซับซ้อน อีกทั้งปัจจัยต่าง ๆ 

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท�าให้การวางแผน

พัฒนามีความยากมากยิ่งขึ้น แนวคิด แนวทาง

และวิธีการวางแผนที่เคยใช้มาแต่อดีตจึงอาจ

ต้องปรับปรุงให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น การวิเคราะห ์

STEEPV เป็นกรอบแนวคิดหนึ่งที่ช่วยให้การ

วิเคราะห์แนวโน้มและปัจจัยท่ีผลักดันการ

เปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างปัจจัยที่ใช้วิเคราะห์ในการสร้างฉากทัศน์

ของเมืองท่องเที่ยว การพัฒนาพื้นที่ในเมือง 

ท่องเที่ยวมักได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลาย

ประการ ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ เมือง 

และชุมชน โดยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ดังนี้

แนวโน้มใหญ่ (megatrends)

คือการเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่มีผลกระทบ 

ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ

การเมือง โดยมีผลกระทบอย่างถาวรหรือคงอยู่

เป็นเวลานาน และมีผลกระทบสืบเนื่องไปยัง

ปรากฏการณ์อื่น ๆ ตัวอย่างของแนวโน้มส�าคัญ

ในระดับโลกได้แก่ การเพิ่มอ�านาจและพลังของ

ปัจเจกบุคคล (Individual empowerment)  

การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร (Demographic 

transitions) โลกพหุนิยม พหุขั้ว (Pluralistic, 

multi-polar world) และความยั่งยืนและ

ความมั่นคง (Sustainability and resiliency) 

ตัวเปลี่ยนเกม (game changers) 

คือปัจจัยท่ีท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง 

หน้ามือเป็นหลังมือ และเป็นปัจจัยที่มีความไม่

แน่นอนสูง ทิศทางการจะท�าให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

เปลี่ยนแปลงอย่างมาก การวางแผนฉากทัศน์ 

(scenario planning) เพื่อการพัฒนาองค์กร

หรือการพัฒนาเมือง จ�าเป็นต้องค�านึงถึงภาพ

อนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้จากตัวเปลี่ยนเกมในด้าน

ต่าง ๆ  ตัวอย่างตัวเปลี่ยนเกมได้แก่ เศรษฐกิจโลก 

ระบบอภิบาลและความเป็นประชาธิปไตย

ความขัดแย้งและความไร้เสถยีรภาพด้านการเมือง 

ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมยุค 4.0 เป็นต้น 

ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ สามารถสร้างให้เกิดการพัฒนา

ต่ออย่างก้าวกระโดด ในขณะเดียวกันก็มีความ

ผันผวนสูงเช่นเดียวกัน
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กระบวนการสร้างฉากทัศน์

การมองอนาคตในการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ใช้

กันอยู่ทั่วไป มักเน้นการวิเคราะห์แนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์

ท�านาย (predict) อนาคต การเปลี่ยนแปลงที่คาด

ว่าจะเกิดขึ้น แล้วจึงตั้งเป็นวิสัยทัศน์ เป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ในการด�าเนินโครงการต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการท�านายเป็นการ

สันนิษฐานอนาคตเพียงรูปแบบเดียว อาจไม่

เหมาะในทกุสถานการณ์ จงึใช้วธีิการคาดการณ์ 

(foresight) ที่เปิดกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะ

ตามแนวคิดที่ว่า ภาพอนาคตมีทั้งภาพที่มี

โอกาสเกิดขึ้นได้ (possible) อนาคตที่ดูเหมือน

น่าจะเกิดขึ้นได้ (plausible futures) อนาคต

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง (probable futures) 

และอนาคตที่อยากให ้หรือควรจะเกิดข้ึน 

(preferable/desirable futures) เมื่อทราบ

ถึงความหลากหลายและระดับความเป็นไปได้ที่

แตกต่างกันแล้ว จึงสร้างภาพอนาคตเป็นฉากที่

ท�าให้ผู ้มีส่วนร่วมในการวางแผนเห็นถึงทาง

เลือกของอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริง ก่อน

ที่จะไปสร้างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และวิธีการที่

สามารถใช้ได้กับแทบทุกสถานการณ์ที่น่าจะ

เกิดขึ้นได้ในอนาคต (robust) กระบวนการ

วางแผนแบบนีเ้รยีกว่า การวางแผนแบบฉากทศัน์ 

(scenario planning) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์เกี่ยวกับทาง

เลือกท่ีมีโอกาสในอนาคตตามเงื่อนไขและข้อ

สมมติที่ตั้งไว้  การวางแผนฉากทัศน์เน้นการ

วิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน (drivers) ทั้งความ

สัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ความ

ไม่แน่นอนและผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้น แล้วจึง

สร้างทางเลือกเชิงยุทธศาสตรใ์นอนาคต เพื่อ

ประเมินกลยุทธ์ท่ีสามารถด�าเนินการได้ใน

แต่ละสถานการณ์ 

กรวยอนาคต (Futures Cone)

ที่มา: อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2562)

ดัดแปลงจาก Voros (2003)
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ฉากทัศน์เมืองท่องเที่ยว

การวางแผนเพื่อออกแบบและพัฒนาเมือง 

ท่องเที่ยวชั้นน�าต้องเป็นมากกว่าการวางแผน

เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปัจจัยหลาย

อย่างอาจมีความไม่แน่นอนสูง แต่มีผลอย่างมาก

ต ่อการท ่องเที่ยวและต ่อเมืองในอนาคต  

นักวางแผนจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ การสรรค์

สร้างสถานท่ีเพื่อการท่องเที่ยวยังต้องใช้ความ

คิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เพื่อให้พื้นที่เมือง

ตอบสนองความต้องการของนกัท่องเทีย่วไปพร้อม

กับคนในท้องถิ่น การคาดการณ์และจินตนาการ

เกี่ยวกับอนาคตของเมืองจึงเป็นเรื่องส�าคัญ

เนื่องจากการวางแผนการท่องเที่ยวมีขอบเขตที่

เกินไปจากการวางแผนพัฒนาเมืองโดยท่ัวไป 

การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวจึงจ�าเป็นต้องมีผู้

เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง นักออกแบบและพัฒนา

เมืองจึงไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการ

ท่องเที่ยว แต่ต้องมีความตระหนักและเข้าใจใน

กจิกรรมส�าคญัในการวางแผนพฒันาการท่องเทีย่ว

ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้น�าเสนอวิธีการ

สร้างฉากทัศน์ที่แตกต่างกันออกไปตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ บริบทและเงื่อนไขที่ผู้วิจัยวิเคราะห์

ในกรณีเมืองพัทลุงนั้น คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า 

เป็นเมืองที่ก�าลังเผชิญกับแนวโน้มของการลด

ลงในด้านประชากรและเศรษฐกิจ เนื่องจากคน

หนุ่มสาวย้ายออกและฐานเศรษฐกิจไม่ขยายตัว

และมีความหลากหลาย โจทย์ด้านการท่องเที่ยว

จึงไม่ใช่เพียงแค่ว่า จะออกแบบและพัฒนาเมือง

อย่างไรให้ส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่จะท�าอย่างไร

ให้การท่องเที่ยวกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่วย

ขยายฐานและเพิ่มความหลากหลายทางเศรษฐกิจ

ให้กับเมือง จากโจทย์ดังกล่าว จึงสามารถสร้าง

ฉากทัศน์ของการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวได้ตาม

กรอบแนวคิดดั้งเดิมของการสร้างฉากทัศน์ 

คือ ฉากทัศน์ตามแนวโน้มปกติ (business as 

usual) ฉากทัศน์ที่แสดงสถานการณ์ที่แย่ที่สุด 

(worst-case scenario) และฉากทัศน์ที่แสดง

สถานการณ์ที่ดีที่สุด (best-case scenario)

ตารางแนวทางการวางแผนตามระดับ 

ความไม่แน่นอนและระดับผลกระทบ
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ตามแนวทางดังกล่าว สามารถสร้างฉากทัศน์

เมืองท่องเที่ยวของเมืองพัทลุงได้ 3 ภาพ ได้แก่

(1) เมืองถูกลืม – ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป

(2) เมืองลองแวะ – พักพอหายเหนื่อย

(3) เมืองต้องรัก – หมุดหมายปลายทาง 

การพัฒนาแบรนด์เมือง

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ในด้านการค้า การ

ลงทุน เมืองต่างก็แข่งขันและแย่งชิงนักท่องเที่ยว 

ธุรกิจและการลงทุนซึ่งกันและกัน ไม่เฉพาะ

ระหว่างเมืองระดับโลกที่อยู่คนละประเทศ แต่

รวมถึงเมืองในประเทศเดียวกัน  จึงมีความคิดที่

ว่า แต่ละเมืองควรมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใน

การสร้างแบรนด์ของเมืองตัวเองอย่างชัดเจน 

เพื่อสร้างความแตกต่างจากเมืองอื่น ๆ และมี

คุณค่าที่เสนอให้กับลูกค้า (value proposition) 

แต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน การสร้างแบรนด์เมือง

จัดอยู่ในกลุ่มแนวคิดการสร้างแบรนด์ของพื้นที่ 

(place branding) ซึ่งรัฐบาล หน่วยงาน

ราชการหรือองค์กรของแต่ละพื้นที่พยายาม

สร ้างขึ้นส�าหรับพ้ืนที่ที่ ตนเองรับผิดชอบ 

แบรนด์ของพื้นที่นี้มีองค์ประกอบที่สามารถรับ

รู้ได้ทั้งการมองเห็น (visual) การพูดและรับฟัง 

(verbal) และพฤติกรรมของกลุ่มคนในพื้นที่ที่

ต้องการสร้างแบรนด์ แต่ละแบรนด์มีอิทธิพล

และแรงโน้มน้าวกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมาย

แตกต่างกันไป แต่ละแห่งก็ใช้แนวทางและวิธี

การต่าง ๆ ในการโน้มน้าวความคิดและความ

พึงพอใจเกี่ยวกับพื้นที่ให้ดีขึ้น การรณรงค์และ

การโฆษณาในการส่งเสริมการท่องเท่ียวและ

การลงทุนพยายามสร้างแบรนด์ขึ้นมาเพื่อดึงดูด

กลุ่มเป้าหมาย  

กระบวนการส�าคัญที่ทดลองใช้ไปในการศึกษา

ครั้งนี้คือ การพัฒนาแบรนด์ของเมืองท่องเที่ยว 

โดยเน้นตัวอย่างกระบวนการในการพัฒนา

แบรนด์ของเมือง งานศึกษาครั้งนี้ทดลองสร้าง

แบรนด ์ของเมืองตามกระบวนการในการ

พัฒนาแบรนด์ 8 ขั้นตอน  ดังนี้

(1) ก�าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

(2) เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย

(3) ระบุภาพลักษณ์ของแบรนด์ปัจจุบัน

(4) ก�าหนดอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่มุ่งหวัง

(5) พัฒนาต�าแหน่งของแบรนด์ (Positioning)

(6) เสนอข้อเสนอการเพิ่มคุณค่าแก่ 

กลุ่มเป้าหมาย

(7) ด�าเนินการตามแบรนด์

(8) วัดความส�าเร็จ

โดยสรุปค�าถามส�าคัญของกระบวนการในการ

พัฒนาแบรนด์ของเมืองได้ 6 ข้อ ดังนี้

(1) เมืองมีอะไรที่ยังคงอยู่ทั้งในด้านดี 

และด้านด้อย 

(2) เมืองมีจุดยืน (position) อย่างไรในอนาคต 

และ เราสามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายนั้น

ได้อย่างไร

(3) เมืองสามารถสร้างจุดเด่น คุณค่า และ

ความน่าสนใจให้กลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร
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(4) เมืองสามารถสร้างจุดยืนใหม่ 

(positioning) ให้เป็นจริงได้อย่างไร 

(5) ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญในการน�า

แบรนด์ใหม่นี้ไปสู่การด�าเนินชีวิตในเมือง

(6) เมืองจะสร้างปัจจัยเพื่อความส�าเร็จของ

ยุทธศาสตร์ของแบรนด์ของเมืองได้อย่างไร

ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยน�าเสนอตัวอย่าง

ของการสร้างแบรนด์ของเมือง ส�าหรับพัทลุงมี

องค์ประกอบหลักเป็นคุณลักษณะท่ีได้จากการ

ส�ารวจและรับฟังความเห็นจากคนในพื้นที่ คือ 

เด็ด ดัง ด�า ซึ่งกลายมาเป็นแบรนด์ “ใต้แท้”

การก�าหนดและสร้างทางเลือกเชิง

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่เมือง

เม่ือได้ฉากทัศน์และแบรนด์ของเมืองท่องเท่ียว

แต่ละแห่งแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการก�าหนด

และสร้างทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

พื้นที่เมือง ส�าหรับเมืองพัทลุงนั้น เนื่องจากจุด

มุ่งหมายหลักคือ ต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามา

แวะและค้างแรมมากขึ้น ตามฉากทัศน์เมือง

ลองแวะและเมืองต้องรัก การออกแบบและ

พัฒนาเมืองจึงเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาป้าย

สัญลักษณ์และจุดหมายตาท่ีน่าสนใจเพื่อดึงดูด

นักท่องเที่ยวไม่ให้ขับรถผ่านเลยไป รวมไปถึง

การสร้างจุดหมายตาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาอกทะลุ ไป

พร้อมกับการจัดพื้นที่ส�าหรับกิจกรรมท่ีน่า

สนใจส�าหรับนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาเย็นและ

กลางคืน หรือตอนเช้าตรู่ เพื่อให้เกิดการค้าง

แรมมากขึ้น อนึ่ง เมืองท่องเที่ยวในประเทศไทย

แทบทุกแห่งประสบกับปัญหาด้านการสัญจร

ภายในเมืองของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ 

นกัท่องเทีย่วทีต้่องการเดนิทางด้วยขนส่งสาธารณะ 

ดังนั้นยุทธศาสตร์หน่ึงที่ต้องด�าเนินการในเมือง

ท่องเที่ยวทุกแห่งคือ การพัฒนาเมืองที่เกื้อ

หนุนการใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะ พาหนะไร้

เครื่องยนต์และการเดิน เพื่อให้เกิดความสะดวก

ในการเดินทางทั้งนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัย

ในเมือง และความยั่งยืนของระบบขนส่งโดยรวม

การออกแบบเมืองท่องเที่ยว

องค ์ประกอบที่สามในงานศึกษาครั้ งนี้ คือ  

การออกแบบเมือง ซึ่งเป็นกระบวนการถอดเอา

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวออกมา

เป็นการออกแบบความเชื่อมโยงของย่าน การ

ออกแบบพื้นที่สาธารณะ อาคารสถาปัตยกรรม 

และเฟอร์นิเจอร์สาธารณะบนถนนและทางเท้า 

รวมไปถึงการเอาองค์ประกอบเชิงการออกแบบ 

เช่น สี เงา รูปทรง ที่สะท้อนอัตลักษณ์และ

แบรนด์ของเมืองมาพัฒนาสินค้าอื่น ๆ ของ

เมืองต่อไป  หลักการส�าคัญของการออกแบบเมือง

ในส่วนนี้ยังคงยึดหลักการทั่วไปของการพัฒนา

เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และหลักการเฉพาะ

ที่ว่ารูปแบบด้านกายภาพและกิจกรรมที่เพิ่ม

เติมเข้าไปต้องสะท้อนอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ที่ได้

ถ่ายทอดออกมาเป็นแบรนด์ของพื้นที่นั้นแล้ว
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การศึกษาครั้งนี้แสดงกระบวนการออกแบบ

เมืองที่มุ่งตอบโจทย์ด้านการท่องเท่ียวเป็นหลัก 

โดยยึดตามหลัก การออกแบบเมือง (Urban 

Design หรือ Urban Architecture) และ

ตามแนวคิดว่าด้วยบทบาทของเมืองในด้าน

เศรษฐกิจการท่องเที่ยว เนื้อหาในส่วนนี้อธิบาย

โดยสังเขปเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการพื้นฐาน

ของการออกแบบเมือง

การออกแบบเมืองเป็นสหศาสตร์ โดยพื้นฐาน

เป็นการประกอบกันขึ้นจากศาสตร์ 3 ศาสตร์

หลักคือ การผังเมือง (Urban Planning) 

สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม ท�าให้

ขอบเขตและนิยามของการออกแบบเมืองเปิด

กว้างและครอบคลุมเนื้อหาในหลายด้าน ทั้งใน

ฐานะที่เป็นสาขาวิชาการ สาขาวิชาชีพ และ

เครื่องมือในการพัฒนา

ส�าหรับการออกแบบเมืองในฐานะสหศาสตร์ที่

อ้างอิงตามศาสตร์พื้นฐาน โดยเฉพาะเมื่ออ้างอิง

กับการผังเมืองและสถาปัตยกรรมศาสตร ์  

ความรู้ความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานของวิชาการ

ออกแบบเมอืงต้องครอบคลมุไปถงึการจดัการเมอืง 

การจัดวางโครงสร้างพื้นฐาน การใช้ประโยชน์

ที่ดิน เศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยาเมือง ซึ่งเป็น

ศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการผังเมือง ในขณะ

เดียวกัน การออกแบบเมืองยังต้องเข้าใจเรื่องของ

ที่ว่างและการก่อสร้าง รวมถึงการสร้างอัตลักษณ ์

และความเข้าใจประวัติศาสตร์และการตั้ง

ถิน่ฐานในความคิดด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ส่วนการออกแบบเมืองด้านการปฏิบัติวิชาชีพ

นั้น มีความสัมพันธ์กับการผังเมืองในฐานะ

เครื่องมือและกลไกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 

นโยบาย และแผนงานของการพัฒนาเมืองมา

เป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างแนวทางและ

มาตรการทางการก�ากับดูแลเชิงกายภาพ เพื่อ

ให้การพัฒนากายภาพเมืองเกิดประโยชน์สูงสุด

ตามศักยภาพ หรือเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของการ

พัฒนาที่ได้วางไว้ การออกแบบในฐานะเครื่อง

มือและกระบวนการพัฒนาทางกายภาพ 

นอกจากเป็นกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์

เพื่อให ้ได ้ข ้อมูลมาใช้ในการออกแบบแล้ว   

ยังเป็นกระบวนการที่ต้องการการมีส่วนร่วม

ของผู้ใช้ประโยชน์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ 

ทั้งในรูปแบบการประชุมกลุ่มย่อย การรับฟัง

ความคิดเห็นสาธารณะ หรือวิธีการอื่น ๆ 

เนื่องจากองค์ประกอบส�าคัญส่วนหนึ่งของการ

ออกแบบเมืองคือ การสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาเชิงกายภาพของเมืองต่อผู้ที่

มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน�าความคิดเห็นและค�า

แนะน�าที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาแผนและผัง 

และเผยแพร่งานที่เหมาะสมต่อไป  

ด้วยเหตุนี้ ขอบเขตเนื้อหาของการออกแบบ

เมืองจึงซ้อนทับอยู่พอสมควรกับการวางผังเมือง 

โดยมีเครื่องมือและกลไกที่ใช้งานร่วมกันอยู ่

มาก นับตั้งแต่การก�าหนดให้มีผังแนวคิดและ 

ผังแม่บท ไปจนถึงกลไกพื้นฐานที่ก�าหนดให้การ

พัฒนากายภาพเมืองเป็นไปตามรูปแบบที่ได้

ออกแบบไว้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับผังเมืองรวมใน

ระดับต่าง ๆ และข้อก�าหนดทางกฎหมายของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
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คุณลักษณะส�าคัญของการออกแบบเมืองท่ี 

แตกต่างอย่างชัดเจนจากการผังเมือง คือ อิทธิพล

จากงานสถาปัตยกรรม กล่าวคือ การออกแบบ

เมืองค�านึงถึงการออกแบบที่ว่าง หรือการสร้าง

ความเป ็นสถานที่ที่มีลักษณะหรือการใช ้ 

งานเฉพาะ เพิ่มเติมจากกลไกการใช้ประโยชน์

ที่ดิน หรือการจัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่เหมาะสมกับการพัฒนา ซึ่งการออกแบบเมือง

เป็นการออกแบบภายใต้ความเข้าใจพฤติกรรม

ของผู้ใช้งานเมือง โดยเน้นการศึกษาและ 

การท�าความเข้าใจการประสบการณ์ มากกว่า 

สถิติตัวเลข รวมถึงเน้นการออกแบบให้เกิดวิถี 

ชีวิตเมือง (Urbanism) ไปพร้อม ๆ การเพิ่ม

ศักยภาพในการผลิต หรือการลดผลกระทบที่

จะเกิดกับความยั่งยืนของเมือง

ขัน้ตอนการออกแบบเมอืงท่องเท่ียว

จากนิยามและขอบเขตของการออกแบบเมือง

ข้างต้น การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยวจึง

มีวัตถุประสงค์หลัก 6 ประการ ได้แก่

(1) เพื่อเชื่อมโยงศักยภาพของเมืองในด้านต่าง ๆ 

เข้ากับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่หรือที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต

(2) เพื่อเพิ่มความสามารถของเมืองในการรองรับ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

(3) เพื่อสร้างพื้นที่ใหม่และปรับปรุงพื้นที่ที่มีอยู่

ให้รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว

(4) เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ของการพัฒนาเชิงพื้นที่

และชี้น�าการพัฒนาทางกายภาพเฉพาะจุด

(5) เพื่อให้พื้นที่เมืองที่มีความพร้อมด้าน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการสูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ

(6) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

กายภาพของเมือง 

การศึกษาในครั้งน้ีแสดงตัวอย่างการออกแบบ

เมืองเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีกระบวนการที่

ประยุกต์ใช้ในงานนี้มี 7 ขั้นตอน ดังนี้

(1) วิเคราะห์ศักยภาพ ความพร้อม ปัญหา 

และข้อจ�ากัด แสดงออกมาเป็นตาราง SWOT

(2) เสนอสภาพพื้นฐานของความสัมพันธ์ของ

เมืองกับกิจกรรมการท่องเที่ยว และแนวคิด

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมือง โดยแสดงออก

มาในรูปแผนภูมิแนวคิด

(3) แสดงตัวอย่างของก�าหนดภาพลักษณ์ของ

เมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ตามแนวคิด

การสร้างแบรนด์ของเมือง 

(4) สร้างอัตลักษณ์และภาพจ�าให้กับเมืองผ่าน

แนวคิดการสร้างที่หมายตา และการรับรู้เมือง

โดยประสบการณ์

(5) ก�าหนดพื้นที่และการเสนอตัวอย่างแผนผัง

การพัฒนาเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ

แผนยุทธศาสตร์

(6) น�าเสนอภาพตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงและ

ภาพลักษณ์ของเมอืงหลงัจากด�าเนนิงานตามแผน

(7) เสนอรายละเอยีดและแนวทางการออกแบบ

เมอืงในบางส่วนให้เป็นตวัอย่างของการสร้าง 

ภมูทิศัน์เมอืง ตามทศิทางของการสร้างอตัลักษณ์

ของเมอืงเพ่ือรองรบัการท่องเทีย่ว
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หนึ่งในยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวระดับประเทศ

ที่ส�าคัญในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาคือ การส่งเสริม

การท่องเที่ยวในเมืองระดับรอง หนึ่งในพื้นที่

เป้าหมายคือจังหวัดพัทลุง พัทลุงเป็นจังหวัดที่มี

เสน่หท์ั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิสัณฐาน และ

ระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะตัว แต่ที่ผ่านมา

ไม่ได้รับการกล่าวถึงมากในฐานะพื้นที่ที่มีเสน่ห์

ดึงดูดด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ อีก

นัยหนึ่งคือ ผู้คนทั่วไป รวมถึงคนใต้ด้วยกันเอง 

มักรับรู ้ถึงเมืองพัทลุงในฐานะเมืองทางผ่าน

ระหว่างศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการ

ปกครองและแหล่งท่องเท่ียวที่ส�าคัญในภูมิภาค 

ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา หรือ

จังหวัดนครศรีธรรมราช เหตุที่เป็นเช่นนี้เป็น

เพราะพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงเอง ส่วนใหญ่เป็น

พื้นที่ราบลุ่มและผืนน�้าขนาดใหญ่ กิจกรรมที่

ส�าคัญจึงเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่ ประชากรส่วน

ใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ จึงไม่มี

ความจ�าเป็นต้องรวมตัวกันเป็นเมืองใหญ่และ

ไม่มีความจ�าเป็นและความต้องการรวมตัวกัน

เพื่อผลักดันงานภาคบริการหรืออุตสาหกรรม 

ท�าให้พ้ืนที่เมืองในจังหวัดพัทลุงท�าหน้าท่ีบริการ

ด้านการแลกเปลี่ยนซื้อขาย การเงิน การธนาคาร 

ฯลฯ จึงมีขนาดเล็กตามเท่าที่พอใช้สนับสนุน

กิจกรรมทางการเกษตร การศึกษา และการ

ปกครองในพื้นที่เท่านั้น เมืองพัทลุงจึงมีสภาพ

เหมือนกับเมืองขนาดเล็กท่ีกระจายตัวกันอยู่ท่ัว

ประเทศไทย เมืองขนาดเล็กเหล่านี้ก�าลังประสบ

ปัญหาของการหดตัวทางเศรษฐกิจและประชากร 

เมื่อประเทศพยายามผลักดันการโตในภาค

อุตสาหกรรมและการบริการ และผู้คนหลั่งไหล

เข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อ

พิจารณาจากทรัพยากรทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิสัณฐาน และนิเวศวิทยาที่มีอยู่ทั่วทั้งจังหวัด 

จะเห็นได้ว่า จังหวัดพัทลุงมีสถานที่ท่องเที่ยว

ระดับภูมิภาคที่กระจายตัวอยู่มากมาย การ 

ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นการทัศนาจรในภูมิภาค 

ส่วนการพักค้างก็มีตลาดของการอบรมสัมมนา

ของหน่วยงานอยู่บ้าง เนื่องจากทรัพยากรทาง

ธรรมชาติเช่น ทะเลน้อยและชุมชนรอบทะเลสาบ

สงขลา เป็นสถานที่ดึงดูดให้คนเข้ามาเยี่ยมชม 

ในทางกลับกัน การรับรู้เมืองพัทลุงในฐานะจุด

มุ่งหมายของการท่องเที่ยวกับกลุ่มนักท่องเที่ยว

ท่ีอยู ่ห่างไกลออกไปในภูมิภาคอื่นมีอยู ่อย่าง

จ�ากัด ต้องเป็นนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่มาท�า

กิจกรรมที่ทะเลน้อยเป็นหลัก แม้แต่ทะเลน้อย

เอง ก็มีความเข้าใจและรับรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

ทะเลสาบสงขลาหรือจังหวัดสงขลาแทนที่จะ

เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพัทลุง

กรณีศึกษาการออกแบบเมืองพัทลุงให้เป็นเมือง

ท่องเที่ยวในครั้งนี้จึงมีโจทย์ส�าคัญคือ การพัฒนา

ภาพลักษณ์ของพัทลุงจากเดิมเป็นเมืองศูนย์กลาง

ของพื้นที่เกษตรกรรมและเป็นทางผ่าน ให้

กลายมาเป็นแบรนด์ของเมืองท่องเท่ียวที่ต้อง

เชื้อเชิญให้ลองแวะพักค้างคืน รวมถึงการขับ

เน้นเอาเสน่ห์ทางวัฒนธรรมอ่ืนขึ้นขึ้นมาจน

เปรียบเสมือนเป็นการสร้างแบรนด์เมืองขึ้นมา

ใหม่จากเดิมที่ไม่เคยมีอยู่ รวมถึงการวาง

กลยุทธ์การออกแบบเพื่อให้องค์ประกอบต่าง ๆ 

ท่ีมีอยู ่ ในพื้นที่ เมืองสอดคล้องกลมกลืนกับ

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่มีอยู่แล้ว ดังนั้น จาก

กรอบแนวคิดของการศึกษาดังกล่าว การเสนอ
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แนวทางการออกแบบเมืองท่องเที่ยวพัทลุงเป็น

กรณีศึกษาในบทนี้มีประเด็นส�าคัญ ดังนี้

(1) การวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยว

(2) การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

(3) การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ของการ

ออกแบบเมืองท่องเที่ยว

(4) ข้อเสนอการออกแบบและพัฒนาเมือง

พัทลุงเพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยว

ทั้งนี้ แม้ว่าพื้นที่เป้าหมายอยู่ในเขตเมืองเป็น

หลัก คืออ�าเภอเมืองพัทลุง แต่คณะผู้วิจัยก็ได้

ศึกษาและส�ารวจแหล่งและเส้นทางท่องเท่ียว

ข้างเคียง เพื่อวิเคราะห์ถึงบริบทและเงื่อนไข

ของการพัฒนาและออกแบบเมืองพัทลุงให้ตอบ

รับกับบริบทของการท่องเที่ยวในพื้นที่รอบข้าง

สถานการณ์การท่องเที่ยว 

จังหวัดพัทลุง 

จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดขนาดเล็กของภาคใต้

ทางฝั่งอ่าวไทย มีลักษณะเป็นเมืองทางผ่านที่

นักท่องเที่ยวมักจะเลยไปพักที่จังหวัดสงขลา 

ตรัง และนครศรีธรรมราช โดยที่นักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่จะไปพักค้างที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา นักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของจังหวัดเป็น

นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเดินทางมาจาก

จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดตรัง เป็นต้น ส่วน

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังเป็นส่วนน้อย โดย

มักเป็นชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย

ออสเตรีย และอังกฤษ ตามล�าดับ ค่าใช้จ่ายของ

นักท่องเที่ยวในภาพรวมมีอัตราการเติบโตพอ

สมควร ในขณะที่จ�านวนวันพักเฉลี่ยมีอัตราการ

เติบโตน้อยลง สะท้อนว่าการท่องเที่ยวของ

จังหวัดพัทลุงมีลักษณะเป็นการท่องเท่ียวระยะ

สั้น ๆ หรือ one-day trip เป็นส่วนใหญ่

ภาพลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง

เมืองพัทลุงนั้นมีภาพลักษณ์ที่ไม่ชัดเจน และไม่

ได้รับการโปรโมตทางการท่องเที่ยว แต่มีภาพ

จ�าในทางด้านเกษตรกรรมข้าวสังข์หยด และ

วัฒนธรรม เช่น หนังตะลุงและมโนราห์ ท�าให้

เมืองพัทลุงถูกจดจ�าในการเป็นเมืองเกษตรกรรม

และไม่ได้รับความสนใจมากนัก

ล่าสุดใน พ.ศ. 2558 จังหวัดพัทลุงได้โปรโมตการ

ท่องเที่ยวภายใต้ชื่องาน “มหัศจรรย์แห่งพัทลุง” 

หรือ Enchanting Phatthalung จากการที่

จังหวัดพัทลุงมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน คือ การ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตร และวัฒนธรรม 

โดยต้องการส่งเสริมให้ชุมชนมีการสร้างงาน 

สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ พร้อมดึงชุมชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อ

ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ ด้วยการท่องเที่ยว “เขา ป่า นา เล” 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีทั้งน�้าตก ภูเขา ล่อง

แก่ง เป็นเมืองโนราห์ หนังตะลุง มีส�านักตักศิลา

วัดเขาอ้อ ซึ่งเป็นส�านักทางพุทธาคมและ

ไสยศาสตร์ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของภาคใต้ ที่

ส�าคัญยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าหายาก 

คือ “สมเสร็จ” อีกด้วย โดยแหล่งท่องเที่ยวที่

ส�าคัญและนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ได้แก่
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(1) “อัศจรรย์แห่งแสง แหล่งยกยอ”, ทะเลน้อย

(2) “ตลาดชุมชนของคนหัวใจสีเขียว”, 

ป่าไผ่สร้างสุข

(3) “ตลาดสีเขียวเลี้ยวเข้ามาก็สุขใจ”, 

ตลาดใต้โหนด

(4) “ความสนุกบนสายน�้าที่ห้ามพลาด”,  

ล่องแก่งหนานมดแดง

(5) “ร้านกาแฟวิวดีที่สุดในพัทลุง”, ขน�าคอฟฟี่ 

(6) “อร่อยมาก ถูกปากถูกตังค์”, 

ร้านขนมหวานป้ากี้  

(7) “ปอดแห่งใหม่ของคนพัทลุง”, นาโปแก 

(8) “จิบกาแฟ แลหมอก หยอกตะวัน” 

ควนนกเต้น

การส่งเสริมให้เมืองพัทลุงนั้นมีภาพลักษณ์ในการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตรอันอุดมสมบูรณ์

ไปด้วยอาหารและธรรมชาติที่ครบครันในจังหวัด

ภาพรวมความท้าทายและข้อเสนอ

การออกแบบและพฒันาเมืองพัทลงุ

อดีต: เมืองศูนย์กลางพาณิชยกรรมและ 

งานราชการของจังหวัด

เมือง พัทลุ งมีบทบาทส� าคัญส� าหรับ พ้ืนที ่

รอบข้างในฐานะเป ็นเมืองศูนย ์กลางด ้าน 

พาณิชยกรรมและศูนย์กลางด้านบริหารราชการ

ในระดับจังหวัด การท่องเที่ยวไม่ได้เป็นฐาน

เศรษฐกิจหลักของเมือง แม้ว่าอาจมีแหล่ง

ท่องเที่ยวธรรมชาติอยู่หลายแห่งก็ตาม แต่ก็ไม่

ได้ถือว่าเป็นกิจกรรมหลักของจังหวัดพัทลุง

ปัจจุบัน: การท่องเที่ยวยังเงียบ ๆ 

แต่ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองท่องเที่ยวอื่น ๆ ของ

ประเทศไทยแล้ว ยังถือว่าพัทลุงยังเป็นเมือง

เงียบ ๆ ในด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเริ่ม

เข้ามาจังหวัดพัทลุงมากขึ้นนั้น โดยมากไปเที่ยว

ในพื้นที่นอกเมือง ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 

เช่น ทะเลน้อย และตลาดนัดวันหยุดสุดสัปดาห์  

เนื่องจากพัทลุงอยู่ไม่ไกลมาจากหาดใหญ่ ตรัง 

และนครศรีธรรมราช นักท่องเที่ยวจึงมักเดิน

ทางผ่านเมืองพัทลุงไปเลย แทบไม่แวะเข้ามาใน

พื้นที่เมืองและไม่พักค้างในโรงแรมในเมือง จาก

การสอบถามเจ้าหน้าที่โรงแรมในเมืองพัทลุง

พบว่า แขกที่มาเข้าพักมักเป็นเซลล์ขายสินค้า

หรือติดต่อธุรกิจกับหน่วยงานราชการในเมือง 

หรือไม่ก็มาพักแรมในช่วงวันรับปริญญาของ

มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง

ในปัจจุบัน จังหวัดพัทลุงมุ่งเน้นการท่องเที่ยว

แบบเนิบช้า (slow travel) ซึ่งมีจุดแข็งคือด้าน

สิ่งแวดล้อม เช่น ทะเลสาบ พื้นที่ชุ่มน�้า ป่าไม้ 

น�้าตก ซึ่งตั้งอยู่นอกเมือง และในด้านวัฒนธรรม 

นับตั้งแต่อาหารการกิน การแสดงมโนราห์และ

หนังตะลุง ซึ่งหาดูได้ยากแล้ว รวมไปถึงกีฬา

และบ่อนชนวัว ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ของพื้นที่นี้ กิจกรรมเหล่านี้ในปัจจุบันยังคงตั้ง

อยู่ในพื้นที่นอกเมืองพัทลุง คู่แข่งด้านการ 

ท่องเที่ยวของพัทลุงมีตั้งแต่หาดใหญ่ ซึ่งเป็น

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ คนมาเลเซีย

เชื้อสายจีนมาเที่ยวหาดใหญ่จ�านวนมาก แต่

น้อยมากที่ขับรถเลยมาถึงพัทลุง
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ในขณะที่สงขลา ตรัง และกันตังเองก็มีแหล่ง 

ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไปได้มาก การ

พัฒนาการท่องเที่ยวของพัทลุงจึงต้องสร้าง

จุดยืน (positioning) ด้านการตลาดให้ชัดเจน

เพื่อสร้างความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยว 

อื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ 

อนาคต:สร้างเสรมิศกัยภาพเพ่ือขยาย

และยกระดับตลาดการท่องเที่ยว

เมืองพัทลุงยังคงต้องได ้รับการพัฒนาและ

ออกแบบเมืองอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถ

แสดงบทบาทเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมระดับอนุภาคได้จาก

มุมมองของแนวคิดการสร้างแบรนด์จังหวัดพัทลุง

อาจเริ่มพอที่จะมีเค้าโครงของการท่องเท่ียวเชิง

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอยู่บ้าง โดยเฉพาะ

การท่องเที่ยวในทะเลน้อย แต่ส�าหรับตัวเมือง

พัทลุงนั้น ยังไม่เห็นภาพลักษณ์หรือแบรนด์ที่

ชัดเจนใด ๆ จึงถือเป็นประเด็นความท้าทาย

และกิจกรรมเบื้องต้นที่ต้องด�าเนินการต่อไป 

แพร่งทางเลือกที่ส�าคัญส�าหรับการตัดสินใจเชิง

นโยบายที่จะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและ

ออกแบบเมืองคือ พัทลุงจะต้องการขยายฐาน

รองรับการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะมากน้อยขนาด

ไหน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน 

ตอนนี้ พัทลุงมีศักยภาพในการตอบรับนัก 

ท่องเที่ยวแบบเฉพาะกลุ่ม (niche) อยู่แล้ว แต่

ศักยภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับ

นักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (mass) ได้เท่าใดนัก  

โจทย์ที่ต้องตอบคือ พัทลุงจะต้องการออกแบบ

และพัฒนาเมืองเพ่ือรับนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

ใหญ่หรือไม่ และเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน

ในเชิงโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่รองรับในเมือง

หากวิเคราะห์ตามองค์ประกอบเมืองท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบัน ทั้งในสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และ

กิจกรรมในพื้นที่เมือง  ตัวเมืองพัทลุงเองอาจยัง

ไม่มีแรงดึงดูดให้นักท่องเท่ียวมุ่งมาเยี่ยมเยือน

โดยตรง เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่มี

ความน่าสนใจมากกว่า โดยเฉพาะส�าหรับนัก

ท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์ เช่น กลุ่มทัวร์คนจีน  

อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวอาจเข้ามาแวะพัก

หรือค้างแรมในเมืองได้ ถ้าราคาสู้กับรีสอร์ตริม

ทะเลสาบหรือแหล่งท่องเที่ยวข้างนอกเมืองได้

ความท้าทายด้านการพัฒนา 

และออกแบบเมืองพัทลุง

จากที่ได้วิเคราะห์มาข้างต้น โจทย์ส�าหรับงาน

วิจัยในส่วนนี้คือจะพัฒนาและออกแบบเมือง

พัทลุงอย่างไรให้ส่งเสริมการแวะพักและค้าง

แรมในเมืองพัทลุงมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็

สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้น

ทางและเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

พัทลุงและพื้นที่ข้างเคียงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ตาม

หลักการแล้ว การพัฒนาและออกแบบเมืองใน

ภาพรวมต้องเน้นวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ประสาน

ผลประโยชน์ด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ไม่ได้เน้น

เฉพาะสาขาธุรกิจหรือเป้าหมายด้านหนึ่งด้าน

เดียว อย่างไรก็ตาม ส�าหรับงานวิจัยนี้ที่เน้น

ด้านการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ในระยะสั้นและ

ระยะกลางของการออกแบบและพัฒนาเมืองคือ 
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เพื่อเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวที่แวะเยือนและพัก

ค้างในเมืองพัทลุง 

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น กิจกรรมในด้าน

การวางแผนที่ส�าคัญคือการพัฒนาแบรนด์ของ

เมืองพัทลุงที่สามารถใช้เป็นกรอบในการพัฒนา

และออกแบบเมืองต่อไปได้ แม้ว่างานวิจัยในครั้ง

น้ีไม่ได้เน้นการสร้างแบรนด์ของพัทลุงเป็นหลัก 

แต่คณะผู้วิจัยก็ต้องมีกรอบแนวคิดบางอย่างใน

การออกแบบเมือง จึงได้วิเคราะห์และสร้าง

แบรนด์จ�าลองที่ใช้ในการออกแบบเมือง เพื่อเป็น

ตัวอย่างส�าหรับการด�าเนินการจริงโดยหน่วย

งานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในเมืองพัทลุงต่อไป 

ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาเมืองและ

ออกแบบเมืองที่ตอบรับกับแบรนด์ของเมือง

พัทลุงที่จะสร้างขึ้นมาใหม่นั้น มีดังต่อไปนี้

1. การสร้างองค์ประกอบและภาพลักษณ์ของ

การท่องเที่ยว การอยู่อาศัยและพาณิชยกรรมใน

เมืองพัทลุงให้มีความชัดเจนและมีเสน่ห์เฉพาะ

ย่าน  ด้วยการวางผังระดับย่าน ซึ่งมีหลักการ

พื้นฐานคือการแบ่งพื้นที่เมืองเป็นย่าน แล้วสร้าง

อัตลักษณ์และความแตกต่างระหว่างย่าน พร้อม

กับการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างย่าน ตัวอย่าง

เช่น ย่านรอบสถานีรถไฟ ย่านรอบวัดคูหาสวรรค ์

รวมไปถึงพื้นที่ริมน�้าบริเวณล�าป�า เป็นต้น

2. การออกแบบภูมิทัศน์เมือง โดยเฉพาะ

พื้นท่ีสาธารณะให้ตอบรับทั้งส�าหรับนักท่องเที่ยว 

ผู้ค้างแรมและประชาชนในเมือง เมืองพัทลุง

มีเขาอกทะลุที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อเป็นจุด

หมายตา (landmark) ที่ดีของเมืองได้ นอก

เหนอืไปจากการพฒันาเส้นทางขึน้เขาอกทะลุ

3.การสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อกิจกรรมเชิง

วัฒนธรรม เนื่องจากพัทลุงมีกิจกรรมประเพณี

และวัฒนธรรมที่มีความเด่นเฉพาะตัวอยู่ แต่ใน

ปัจจุบันกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดในพื้นที่เมือง 

แต่อยู่นอกเมืองเสียเป็นส่วนใหญ่  โจทย์ในการ

ออกแบบเมืองในส่วนนี้จึงอยู่ที่การสร้างพื้นที่

ส�าหรับกิจกรรมเหล่านี้ โดยอาจไม่ต้องเป็น

พื้นที่ถาวร แต่สามารถใช้แสดงและด�าเนิน

กิจกรรมได้บางช่วงเทศกาลและช่วงเวลา  อาทิ 

หนังตะลุงมีวัฒนธรรมในการแข่งขันกัน ซึ่ง

สามารถน�ามาจัดในเชิงเทศกาลหรือการแข่งขันได้  

ในกรณีน้ีจ�าเป็นต้องมีพื้นที่จัดงานแข่งขันหนัง

ตะลุง แต่พื้นที่เดียวกันนี้ก็สามารถใช้การแสดง

มโนราห์ได้เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดึงดูดให้

คนพักค้างในเมืองพัทลุง ก็อาจจัดกิจกรรมเหล่า

นี้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และในช่วงเย็นและ

กลางคืน

4. การสร้างจุดหมายตาหรือสิ่งดึงดูดให้นัก

ท่องเที่ยวแวะเข้าเมืองพัทลุง ด้วยลักษณะ 

เส้นทางการสัญจร รถตู้ รถทัวร์ต่าง ๆ ไม่ผ่าน

ตัวเมืองพัทลุง ท�าให้คนส่วนมากยังขาดการรับ

รู้ถึงการมีอยู่เมืองพัทลุง ฉะนั้นควรจะมีการ

พัฒนาประตู (gateway) ที่สื่อถึงแบรนด์ของ

เมือง หรือพัฒนาพื้นที่ก่อนจะถึงตัวเมืองพัทลุง 

ให้รับรู้ว่าจะถึงตัวเมืองพัทลุงแล้ว
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เมืองต้องรัก
หมุดหมายปลายทาง

ฉากทัศน์การพฒันาจงัหวดัพทัลุง

คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า พัทลุงเป็นเมืองที่ก�าลังเผชิญกับแนวโน้ม

ของการลดลงในด้านประชากรและเศรษฐกิจ โจทย์จึงเป็นการ

ออกแบบเมืองท่องเที่ยวที่สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนที่ช่วยขยาย
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ฐานเศรษฐกิจให้กับเมืองพัทลุงได้ โดยสร้าง 

ฉากทัศน์ตามกรอบแนวคิดดั้งเดิมของการสร้าง

ฉากทัศน์คอื ฉากทัศน์ตามแนวโน้มปกต ิ แสดง

สถานการณ์ทีแ่ย่ท่ีสดุ และแสดงสถานการณ์ท่ีดี

ทีส่ดุ ได้ฉากทศัน์ออกมาทัง้หมด 3 ภาพ ได้แก่

1. เมืองถูกลืม – ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป นักท่อง

เที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้นบ้าง แต่เข้ามาเที่ยวใน

เมืองน้อยมาก มักขับรถผ่านไปแหล่งท่องเที่ยว

นอกเมือง เมืองแม้เป็นศูนย์กลางราชการ แต่ใน

ด้านอื่น ๆ ไม่เติบโต งานลดน้อยลง หนุ่มสาวย้าย

ออกไปเรื่อย ๆ ท�าให้ประชากรลดลงในระยะยาว 

2. เมืองลองแวะ – พักพอหายเหนื่อย นัก 

ท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้นมาก บางส่วนเข้ามาใน

เมืองเพื่อมาแหล่งท่องเที่ยวตอนกลางวันหรือ

แวะกินข้าวเย็น เศรษฐกิจเมืองยังพอไปไดเ้รื่อยๆ 

หนุ่มสาวย้ายออกบ้าง แต่ประชากรในเมืองคงที่

3. เมืองต้องรัก – หมุดหมายปลายทาง นัก

ท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้นมาก กลุ่ม FIT และ 

Silver เข้ามาพกัในเมืองมากข้ึน มโีรงแรมบูทคีและ 

Airbnb มากขึ้น คนร่วมกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม 

ชมวัว หนังตะลุง และเทศกาลอาหารใต้ พร้อม

ชมเขาอกทะลุสีทอง และคนพักในเมืองมากขึ้น

อ้างอิงรูปภาพ

 http://www.ams.cmu.ac.th/amscsc/document/cscnews/

cscnews05-03.pdf 

http://southgoodgood.blogspot.com/2015/02/blog-post.html 

http://www.phatthalungcity.go.th/albums/activities.

php?salb_id=1152
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แนวคิดการพัฒนาจังหวัดพัทลุง

การพัฒนาจังหวัดพัทลุงภายใต้แนวคิด City 

Branding ในการเป็น “ใต้แท้” ซึ่งสะท้อนถึง

บริบทของจังหวัดพัทลุงที่ไม่ได้รับอิทธิพลจาก

ชาวต่างชาติ และไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาล

เวลา ท�าให้จังหวัดพัทลุงคงไว้ซึ่งความเป็นใต้แท ้

อีกทั้งแนวคิดมีความสั้นกระชับ สะท้อนถึงวิธี

การพูดของชาวใต้ ดั้งเดิม โดยแยกออกเป็น 3 

แนวคิดในการพัฒนา ดังนี้

เดด็ SCENIC & FOOD

วิวเด็ด 3 ภูเขา 3 ทะเลสาบ มีภูเขาแทรกอยู่

กลางเมือง อันเป็นเอกลักษณ์ และต�านานของ

เมือง อีกทั้งติดกับทะเลน้อยและทะเลสาบ

สงขลาหรือทะเลหลวง อันเป็นทะเลสาบ 3 น�้า

อาหารเด็ด พักผ่อน และหยุดเวลา ให้ความ

รู้สึกแก่ผู้มาเที่ยวในรูปแบบเมืองเล็ก ๆ ที่ไม่ได้

เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ได้พักผ่อนในเมืองที่

มีความสงบ พร้อมรับประทานอาหารใต้อันอร่อย

เด็ด ซึ่งเป็นหนึ่งในของดีประจ�าจังหวัดพัทลุง

ดงั CULTURAL & PERFORMANCE

วัฒนธรรมวิถีใต้ และพูดเสียงดัง การพูดเสียง

ดังและลักษณะการพูดอันเป็นเอกลักษณ์ของ

คนใต้ ซึ่งมีเสียงวรรณยุกต์ถึง 7 หน่วยเสียง 

สะท้อนผ่านวัฒนธรรมวิถีใต้ การซื้อของที่ระลึก 

ดั้งเดิม ซึ่งแตกต่างจากจังหวัดโดยรอบอัน

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบรับนัก

ท่องเที่ยว อีกทั้งได้รับอิทธิพลจากที่อื่น

ต้นก�าเนิดมโนราห์ – หนังตะลุง สามารถรับชม

ศิลปวัฒนธรรมของชาวใต้ อันเป็นต้นก�าเนิด

ของมโนราห์และหนังตะลุง อีกทั้งฟังเสียงของ

เมืองผ่านเครื่องดนตรีประกอบอันเป็นเอกลักษณ์

ทางดนตรีที่ท�าให้คนฟังแล้วระลึกถึงพัทลุงได้

ด�า ECOLOGY

วิถีชีวิตชาวนาและข้าวสังข์หยด ข้าวอันเป็น

หน่ึงในของดีทางเกษตรกรรมของจังหวัดพัทลุง 

และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สามารถเล่า

ถึงสภาพแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ 

และวิถีชีวิตของชาวพัทลุง ซึ่งสามารถพบเห็น

พาหนะที่มีความแตกต่างจากที่อื่นภายในเมือง

คือ จักรยานยนต์พ่วงข้าง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส�าคัญ

ในการประกอบอาชีพของชาวพัทลุง

ควายน�้า – นก – ปลาโลมาอิรวดี จังหวัดพัทลุง

มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ แหล่งชมนกชื่อดัง ชมสัตว์หายากเช่น 

สมเสร็จ และปลาโลมาอิรวดีสายพันธุ์เฉพาะซึ่ง

สามารถพบเห็นในพัทลุงได้ในอดีต อีกทั้งการ

พบควายน�้าในทะเลน้อย และพื้นที่โดยรอบซึ่ง

เป็นทุ่งนาขนาดใหญ่ สะท้อนให้เห็นว่าเมือง

พัทลุงเป็นเมืองที่คนอยู่ร่วมกับสัตว์ได้อย่างลงตัว

ภาพลักษณ์ของเมืองจังหวัดพัทลุงจะถูกจดจ�าด้วย

การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรกรรม

และเชิงนิเวศ ได้สัมผัสเมืองขนาดเล็ก ที่ไม่ถูก

เปลี่ยนไปตามกาลเวลา สัมผัสการท่องเที่ยว

และสินค้าทางเกษตรกรรมอันโดดเด่น สัมผัส

ธรรมชาติหลากรูปแบบ พักผ่อน ผาดโผน และ

สัมผัสถึงต้นก�าเนิดของหนังตะลุงและมโนราห์
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สามารถรับชมศิลปวัฒนธรรมของชาวใต้ อันเป็นต้นก�าเนิดของ

มโนราห์และหนังตะลุง อีกทั้งฟังเสียงของเมืองผ่านเครื่องดนตรี

ประกอบการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ทางดนตรี ที่ท�าให้คนฟังแล้ว

สามารถระลึกถึงพัทลุงได้
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แนวคิดการพัฒนาเมืองพัทลุง 

จังหวัดพัทลุงนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม 

โดยรอบเมอืง แต่ตัวเมืองพัทลุงกลับไม่ถูกรับรู้ใน

ด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากเมืองพัทลุงไม่ได้อยู่

ในเส้นทางการท่องเที่ยว และขาดกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากเพียงพอ การพัฒนา

เมืองพัทลุงเพื่อการท่องเที่ยวจึงจ�าเป็นต้องมี

การพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาบริเวณล�าป�า 

เพื่อผสานนักท่องเที่ยวที่นิยมท่องเท่ียวรอบ

ทะเลสาบสงขลาให้เดินทางต่อมาในเมืองพัทลุง 

โดยเริ่มจากการแวะและพักค้างได้ในอนาคต  

การพัฒนาเมืองพัทลุงและล�าป�าน้ันมุ่งเน้นการ

สร้างเสน่ห์ในการท่องเที่ยว โดยอาศัยอัตลักษณ์

ของเมือง ภูเขา และทะเลสาบ โดยพัฒนาดังนี้

(1) พัฒนาเขาอกทะลุและเขาหัวแตกเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว และเป็นจุดหมายตาของเมืองพัทลุง

(2) พัฒนาประตูเมืองและป้ายเพื่อสร้างการรับรู้

(3) พัฒนาวัดวัง หาดแสนสุข และชุมชนริม

คลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

และจัดท�าเส้นทางขนส่งทางเรือภายในทะเลสาบ

(4) พัฒนาลานหน้าศาลากลาง เพื่อเป็นลาน 

ส�าหรับจัดเทศกาลและการแสดงของเมือง

(5) พัฒนารถ Shuttle Bus เชื่อมต่อภายใน

เมืองพัทลุงและเมืองล�าป�าเข้าด้วยกัน

(6) พัฒนาพื้นที่ใกล้เคียงวิทยาลัยนาฏศิลปแ์ละ

ถนนมโนราห์ เพื่อเป็นพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิต

ชาวพัทลุง เรียนรู้การด�านาและสถาปัตยกรรม

(7) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟ
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แนวคิดการพัฒนาเขาอกทะลุ 

เพื่อเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเอกลักษณ์

เมืองพัทลุงและชมวิวเมือง

พัฒนาพื้นที่เขาอกทะลุ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ในเวลากลางวัน ด้วยพัฒนาพื้นที่โดยรอบเขา 

และฟื้นฟูบูรณะเจดีย์เขาอกทะลุที่อยู่บนยอด

กลับขึ้นมาอีกครั้ง นอกจากนั้นยังพัฒนาให้เขา

อกทะลุเป็นจุดหมายตา ในการรับรู้ถึงตัวเมือง

พัทลุงจากพ้ืนที่โดยรอบทะเลสาบสงขลาใน

เวลากลางคืนด้วยการจัดไฟขับเน้นเจดีย์เขา 

อกทะลุให้เด่นชัด สวยงาม

อีกทั้งมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณตีนเขาเป็นศูนย์

ให้ข้อมูลเขาอกทะลุ และบริการช่วยเหลือการ

ขึ้นเขา เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

ในการเดินขึ้นเขา นอกจากนั้นยังพัฒนา Chairlift 

หรือกระเช้าขนาดเล็ก เพื่ออ�านวยความสะดวก

แก่นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยให้สามารถขึ้นเขาได้

พื้นที่ภายในภูเขาจะถูกพัฒนาให้มีจุดแวะพัก

ส�าหรับผู้ต้องการเดินขึ้นเขาเป็นช่วง ๆ โดยมี

การเปิดแนวมองเพื่อชมวิวเมืองพัทลุงตลอดทาง 

และสามารถรับชมแบบ 360 องศาได้ที่ยอดเขา

อกทะลุ พร้อมกับการสักการะเจดีย์เขาอกทะลุ 

นอกจากนั้นยังเสนอแนะในการติดตั้งไฟทาง

และองค์ประกอบเมือง เพื่อให้แสงสว่างและนั่ง

พัก โดยถ่ายทอดจากอัตลักษณ์ของเมืองพัทลุง 

อีกทั้งไฟทางจะเป็นการขับเน้นแนวเส้นทางขึ้น

เขาอกทะลุ ให้สามารถรับชมในยามกลางคืนได้

อย่างสวยงาม
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1 ศูนย์ให้ข้อมูลเขาอกทะลุ และบริการช่วยเหลือการขึ้นเขา

2 จุดขึ้นกระเช้าลอยฟ้า

3 ฟื้นฟูบูรณะเจดีย์บนยอดเขาอกทะลุ

4 เชื่อมต่อโครงข่ายถนนรอบเขาอกทะลุ

5 พัฒนาแกนสู่เขาอกทะลุ สร้างร่มเงา และความสะอาด

A ที่ท�าการชุมชนบ้านหน้าเขาอกทะลุ

B ทางแยกไปส�านักสงฆ์สุขคติธรรม

C ลานช่องเขาอกทะลุและองค์พระพุทธรูป

D ยอดเขาอกทะลุ
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อ้างอิงรูปภาพ

https://www.google.com/maps/search/ล�าป�า/data=!3m1!4b1?hl=th
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ท�าป้ายบอกทางและจุดแวะพักภายในภูเขา

การจัดแสงไฟของเขาอกทะลุผ่านองค์ประกอบ

เมืองและเจดีย์เขาอกทะลุนั้นมีจุดประสงค์ให้

เขาอกทะลุเป็นจุดหมายตาของเมืองพัทลุงใน

เวลากลางคืน สร้างการรับรู้ถึงต�าแหน่งของเมือง 

ส่งเสริมความสวยงามในทะเลสาบสงขลา และ

สร้างรายได้ แก่ธุรกิจโดยรอบทะเลสาบ อีกทั้ง

เป็นภาพจ�าแก่ผู้มาเยือนเมืองพัทลุง

นอกจากนั้นจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้า

ถึงเขาอกทะลุ ให้มีความสะดวกสบาย แสงไฟ

ส่องสว่างสะอาดปลอดภัย และปลูกต้นไม้ให้ร่ม

เงา เพื่อสร้างความสะดวกในการเดิน

ในพื้นที่เขาอกทะลุนั้นมีกลุ่มถ�้าตั้งแต่สมัยยุค

ก่อนประวัติศาสตร์ และส�านักสงฆ์อีกสองส�านัก

อยู่ภายในภูเขา เปรียบเสมือนพื้นที่ศึกษา

ประวัติศาสตร์และพื้นที่พักผ่อน ปฏิบัติธรรม 

เหมือนการได้หยุดเวลาที่เขาอกทะลุ โดยเป็น

กิจกรรมทางเลือกให้กับภูเขาอกทะลุ มีการจัด
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แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี

รถไฟพัทลุง เพื่อเป็นพื้นที่ตลาด

และศูนย์ให้ข้อมูล

การพัฒนารอบสถานีรถไฟพัทลุง จะพัฒนาเพื่อ

เชื่อมต่อวัดคูหาสวรรค์ หรือเขาหัวแตก กับเขา

อกทะลุเข้าด้วยกัน โดยมีสถานีรถไฟพัทลุงเป็น

ตัวกลาง โดยใช้หลักการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี

รถไฟให้มีกิจกรรมผสมผสานรองรับผู ้ใช้งาน

ท้ังคนเมืองและนักท่องเท่ียวได้หลากหลาย

เวลามากยิ่งขึ้น เช่น สวนสาธารณะริมคลอง

เลียบทางรถไฟ ตลาดรถไฟ ร้านอาหาร ธุรกิจ

ที่พัก และพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง ที่จะมีการปรับ

เปลี่ยนเป็นพื้นที่การแสดงหนังตะลุงในช่วง

เวลากลางคืนได้

นอกจากนั้นจะมีปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนคูหาสวรรค์

ที่เชื่อมต่อสู่วัดคูหาสวรรค์ให้มีการเปิดโล่งมาก

ยิ่งขึ้น ปรับภูมิทัศน์ภายในวัดและเขาหัวแตก 

ให้สามารถกระจายตัวกับพื้นที่ตีนเขาโดยรอบ

เขาหัวแตกได้เพื่อการเชื่อมเนื้อเมืองเข้าด้วยกัน

อีกทั้งเขาหัวแตกจะถูกพัฒนาเพื่อรับชมเขาอก

ทะลุ เป็นจุดถ่ายรูปของนักท่องเที่ยว และ

รองรับกิจกรรมพักผ่อนของคนเมือง เช่น การ

ออกก�าลังกาย ในขณะเดียวกันก็สามารถจัด

กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การวิ่งเทรลได้ เพื่อ

สร้างรายได้แก่คนเมืองพัทลุง
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A ถ�้าวัดคูหาสวรรค์ B วัดคูหาสวรรค์

C โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ D ตลาดaสดเทศบาล

E ศาลทวดสามพี่น้อง F สถานีรถไฟพัทลุง

G โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว

H สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9

I ห้างโคลีเซียม

1 แกนเชื่อมต่อวัด สถานีรถไฟและร้านค้า

2 ศูนย์ข้อมูลและบริการนักท่องเที่ยว

3 ตลาดรถไฟพัทลุง

4 พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงและมโนราห์ และที่จอดรถ

5 สวนสาธารณะเลียบทางรถไฟและสะพานข้ามคลอง

6 ทางเท้ารอบวัดคูหาสวรรค์
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จัดท�าสวนสาธารณะเลียบทางรถไฟและทาง

ข้ามคลองเพื่อการเชื่อมต่อสองฝั ่งคลองและ

ทางรถไฟเข้าด้วยกัน โดยพัฒนาหอศิลป์หนัง

ตะลุงส�าหรับชมเรื่องราวความเป็นมาของหนัง

ตะลุง และเวลากลางคืนหรือวันหยุดสุดสัปดาห์

มีจัดแสดงหนังตะลุงให้นักท่องเท่ียวและคน

เมืองมาชมได้ โดยหอศิลป์เชื่อมต่อกับตลาด

หน้าสถานีรถไฟเพ่ือสร้างกิจกรรมรอบเขาอก

ทะลุ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะมีเขาอกทะลุเป็นฉาก

หลัง สร้างการจดจ�าและเปิดสู่แกนเขาอกทะลุ 

อ้างอิงรูปภาพ

https://kruburiram.wordpress.com/2016/06/05/โมเดลบ้านพอเพียง/บ้านพอเพียง16-2/ 

https://lh3.googleusercontent.com/ 

-fPQHKfTKZd6tZpOlMroa2ZyyujqkBlD56nIV46PRGIU3yhzJ1VflFDlHel6NfhL2MWd=s161 

https://store.line.me/stickershop/product/1130738/th?from=sticker 

http://www.chaiwbi.com/2556student/m5/d5501/5507/103.html 

https://sites.google.com/site/manohra36106/study-media
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แนวคิดการพัฒนาพื้นที่หน้าศาลา

กลางและพระพุทธนิรโรคันตรายฯ 

เพื่อเป็นพื้นที่จัดงานเทศกาลเมือง 

การพัฒนาพื้นที่หน้าศาลากลางของจังหวัด

พัทลุงนั้นรองรับการจัดงานเทศกาลของเมือง

พัทลุง โดยปัจจุบันพื้นที่ลานหน้าศาลากลางนั้น

ไม่ได้รับการใช้งานเต็มศักยภาพ อีกทั้งท�าให้

พื้นที่ราชการแยกตัวเมืองออกจากกัน การ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าศาลากลางจึงถูกแยก

ออกเป็นสวนสาธารณะของคนเมืองพัทลุงท่ีมา

ใช้งานโรงพยาบาลและสามารถปรับเปลี่ยนเป็น

พื้นที่จัดงานเทศกาล หรือนิทรรศการกลางแจ้ง

ได้ ในขณะที่พื้นที่อีกส่วนจะถูกใช้งานในการ

เป็นสนามกีฬาของจังหวัดพัทลุงดั้งเดิม

นอกจากนั้นจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้า

พระพุทธนิรโรคันตรายฯ ให้เอื้อแก่การเดินเท้า 

เพ่ือเชื่อมการเดินเท้าเข้ากับโรงพยาบาลผ่าน

ถนนราเมศวร์ และสร้างความสง่าแก่พระพุทธ

นิรโรคันตรายฯ ได้อีกด้วย ในส่วนของถนน 

ราเมศวร์มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการขยาย

ทางเท้าและต้นไม้ ให้คนสามารถเดินและรอรถ

สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งปรับเส้นทางการเดินรถ

เป็นการเดินรถทางเดียวในบางช่วง เพื่อให้การ

เดินข้ามถนนของผู้ใช้งานโรงพยาบาลมีความ

ปลอดภัยมากขึ้น พื้นที่ลานหน้าศาลากลาง 

และโรงพยาบาล จะกลายเป็นพื้นที่ใจกลางของ

เมืองพัทลุง ที่เอื้ออ�านวยให้ผู้ใช้งานโรงพยาบาล

ทั้งคนชรา รวมถึงโรงเรียนโดยรอบสามารถใช้

งานพักผ่อน อีกทั้งการขึ้นรถได้สะดวกยิ่งขึ้น
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1 ลานการเรียนรู้หนังตะลุง - อเนกประสงค์

2 ถนนคนเดินสู่พระพุทธนิโรคันตรายฯ

3 สวนสาธารณะพัทลุง

4 ทางเท้าเชื่อมต่อส่วนราชการ และฝั่งโรงพยาบาล

5 แนวแกนต้นไม้ให้ร่มเงาสู่เขาหัวแตก

6 ที่จอดรถ

A โรงเรียนพัทลุง  B ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

C พระพุทธนิโรคันตรายชัย-วัฒน์จตุรทิศ

D ศาลจังหวัดพัทลุง E โรงพยาบาลพัทลุง

F วงเวียนหอนาฬิกา G โรงเรียนสตรีพัทลุง

H เรือนจ�ากลางพัทลุง
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จัดท�าพื้นที่ทางเท้าต่อเน่ืองเพื่อสะดวกต่อการ

เดินเท้า ขี่จักรยาน เพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อม

ต่อกับโรงพยาบาลพัทลุง

เปิดแกนอเนกประสงค์สู่พระพุทธนิรโรคันตรายฯ 

เพื่อการถ่ายรูปและจัดงาน โดยมีฉากหลังเป็น

เขาหัวแตกอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของพัทลุง

ปรับสนามหญ้า บางส่วนเป็นสวนสาธารณะ

เพื่อรองรับกิจกรรมของคนเมืองพัทลุง เช่น 

การออกก�าลังกาย เพื่อสร้างกิจกรรมโดยรอบ

อ้างอิงรูปภาพ

https://www.google.co.th/maps/@7.6161756,100.0740937,3a,89.9y,5.94

h,80.07t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_IOKxhQH4eZS_

guPSG6crg!2e0!7i13312!8i6656?hl=th 

https://www.pinterest.com/pin/40743571604929196/?lp=true 

http://decopaneldesigns.com.au/designs-2/#!
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แนวคดิการพฒันาพืน้ท่ีบรเิวณล�าป�า 

เพื่อเป็นพื้นที่ท่องเที่ยววัฒนธรรม 

และชุมชนริมคลอง
พื้นที่สีเขียว

วัดและแหล่งท่องเที่ยว

ธุรกิจที่พักรูปแบบบ้าน

พืน้ทีค้่าขายชมุชน

พืน้ทีอ่ยูอ่าศยั

สถานท่ีราชการ

สถานศึกษา

เส้นทางเดิน-ขี่จักรยาน
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1 ลานเชื่อมวัดวิหารเบิกและวัดวัง

2 ศูนย์ชุมชนล�าป�า และที่จอดรถ - วังเจ้าเมือง

3 ท่าเรือล่องทะเลสาบล�าป�า

4 ลานพักผ่อนหาดแสนสุข และการจัดการที่จอดรถ

5 ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาตอนบน 

6 ลานอเนกประสงค์ และจุดชมวิวทะเลสาบ

7 เส้นทางจักรยานภายในชุมชน     8 ทางเดินริมคลองล�าป�า

9 เพิ่มสะพานข้ามคลองล�าป�า เพื่อพัฒนาโครงข่าย

A วัดวิหารเบิก                   B วัดวัง

C พิพิธภัณฑ์วังเจ้าเมืองพัทลุง       D วัดยางงาม           

E ล�าป�า รีสอร์ท          F สถานีต�ารวจ 

G ตลาดน�้าล�าป�า          H หาดแสนสุข
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ได้ อีกทั้งเป็นพื้นที่ค้าขายของคนในชุมชน

พัฒนาพิพิธภัณฑ์ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา

ตอนบน เพื่อแสดงถึงความหลากหลายของระบบ

นิเวศภายในจังหวัดพัทลุง เช่น โลมาอิรวดี 

ควายน�้า นกนางแอ่น เป็นต้น

พัฒนาเส้นทางเรือ ทั้งภายในคลองล�าป�าและ

ภายในทะเลสาบสงขลา สร้างการเชื่อมต่อกับ

ระบบขนส่งรูปแบบอื่น

พัฒนาถนนอภัยบริรักษ์ ให้มีความร่มรื่นและ

น่าเดิน ด้วยการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา 

การพัฒนาพื้นท่ีบริเวณล�าป�าน้ันถูกปรับเปลี่ยน

เป็นพื้นที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมและชุมชนริมคลอง 

โดยใช้ศักยภาพของการติดทะเลสาบสงขลา 

การมีชุมชนขนาดเล็กและโบราณสถานให้พ้ืนท่ี 

โดยมีการพัฒนาดังนี้ 

พัฒนาพื้นที่เชื่อมระหว่างวัดวังและวัดวิหารเบิก 

เพื่อเป็นประตูต้อนรับสู่บริเวณล�าป�าและพัฒนา

ศูนย์ชุมชนล�าป�า เพื่อเป็นจุดจอดรถส�าหรับ 

ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล และแนะน�านักท่องเที่ยว 

สามารถเช่าจักรยานเพื่อท่องเที่ยวภายในชุมชน
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เส้นทางรถ Shuttle Bus เพื่อเชื่อมต่อกับ

เมืองพัทลุง และภายในพื้นที่ โดยจุดจอดรถมี

ความสัมพันธ์กับวัดวัง ศูนย์ชุมชน เส้นทางรถ

เลียบทะเลสาบ และหาดแสนสุข

เส้นทางรถจักรยาน เนื่องจากบริเวณล�าป�า มี

ความยาวและแม่น�้าตัดผ่าน ท�าให้ต้องเดินเป็น

ระยะทางไกล การใช้จักรยานจึงเป็นทางเลือกที่

เหมาะสม สามารถเลาะชุมชนได้ เพื่อสร้างการ

พัฒนาให้เกิดขึ้นภายในพื้นที่ชุมชน

สนับสนุนการปรับเปลี่ยนบ้านริมคลองล�าป�า 

เป็นธุรกิจที่พักโฮมสเตย์ริมน�้า หรือร้านอาหาร 

อีกทั้งพัฒนาเส้นทางเดินริมคลอง เพื่อสร้างการ

สัมผัสวิถีริมคลองและปรับหน้าอาคารกลับสู่คลอง

นอกจากนั้นด้วยลักษณะของพื้นที่ล�าป�าที่มี

ความยาวขนานไปกับคลองล�าป�า ท�าให้จ�าเป็น

ต้องพัฒนาทางเลือกในการเดินทางเพิ่มเติมใน

พื้นที่ ดังนี้

อ้างอิงรูปภาพ

http://www.chomthai.com/forum/view.php?qID=3615 

https://travel.thaiza.com/guide/209500/ 

https://bankanom-chainat.blogspot.com/2011/10/ 

http://ideallyyourself.blogspot.com/2012/10/
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แนวคิดการพัฒนาถนนมโนราห์ 

ใกล้วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง เพื่อ

เป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชาวพัทลุง

อ้างอิงรูปภาพ

https://paikondieow.com/ส�าเภาไทย-ที่พัก-คาเฟ่-กล/ 

https://www.hatyaifocus.com/บทความ/854-เที่ยวหาดใหญ่-หาดใหญ่%2B-%2Bพัทลุง%

2B%7C%2Bท่องเที่ยวแบบเงียบๆ%2Bฌ%2Bบ้านท่าส�าเภาใต้/ 

https://www.edtguide.com/article/462219/อร่อยฟินกินกลาง

ทุ่ง#PhotoSwipe1573013639555
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พัฒนาศูนย์การเรียนรู ้วิถีชาวพัทลุง โดย

ออกแบบแสดงความสัมพันธ์ “เขา นา เล” อัน

เป็นเอกลักษณ์การตั้งถิ่นฐานของพัทลุง อีกทั้งมี

การสร้าง พัง หรือบ่อ อันเป็นความสัมพันธ์ของ

ชุมชนและแหล่งน�้าในอดีต โดยเปิดพื้นที่ให้

สามารถรับชมเขาอกทะลุ อันเป็นจุดหมายตา

ของเมืองพัทลุงได้ โดยอาคารของศูนย์การเรียนรู ้

น�าลักษณะของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของพัทลุง

มาออกแบบ เช่น ขน�า (ชาวเขา) ศาลา และการ

เจาะช่องเปิดเป็นต้น
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เขียว และน�้าเงิน และช่วงเวลากลางคืนนั้นหนัง

ตะลุงจะเป็นการแสดงที่เล่นกับแสงและเงา 

โดยถอดลวดลายการฉลุหนังตะลุงออกมาเป็น

ช่องแสง อีกอัตลักษณ์ที่ส�าคัญของจังหวัดพัทลุง 

คือการมีภูเขาสูงตระหง่าน ท�าให้ภาพเส้นขอบ

ฟ้าของภูเขา จะเป็นอีกสิ่งที่น่าจดจ�าในการ

ท่องเที่ยวพัทลุง โดยน�ารูปแบบความโค้งของ

ภูเขาลดทอนออกมาเป็นลวดลายคลื่น และยัง

สามารถแสดงถึงการเป็นเมืองริมทะเลสาบ

สงขลาและทะเลน้อยได้อีกด้วย นอกจากนั้น

องค์ประกอบเมือง

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

จังหวัดพัทลุงนั้นมีเอกลักษณ์ของการมีหนัง

ตะลุงในพื้นที่ โดยผ่านการตีความหนังตะลุง

ออกมาเป็น 2 อย่างส�าคัญ เพื่อน�าเสนอการ

แสดงหนังตะลุงที่จะปรับเปลี่ยนไปตามช่วง

เวลากลางวันและเวลากลางคืน โดยเวลากลาง

วันจะใช้การย้อมสีที่สดใส โดยหนังตะลุงของ

พัทลุงนั้นนิยมใช้สีเพียง 5 สี สีขาว แดง เหลือง 
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อนุสาวรีย์ควาย สะท้อนถึงวิถีเกษตรกรรม 

การด�านา และข้าวสังข์หยด

อนุสาวรีย์ปลาโลมาอิรวดี สะท้อนถึงเมือง

ล�าป�าและทะเลสาบสงขลา แหล่งอยู่อาศัยของ

ปลาโลมาอิรวดี

อนุสาวรีย์นกพับ สะท้อนถึงทะเลน้อย เกาะสี่ 

เกาะห้า แหล่งชมนกยอดนิยมอันมีระบบนิเวศ

ที่อุดมสมบูรณ์

เลือกใช้วัสดุด้วยหิน และกระจก เพื่อสร้าง

ความกลมกลืนกับภูเขาและทะเลสาบในพื้นที่

การออกแบบองค์ประกอบเมืองทางด้านศิลปะ

จึงน�า 3 อัตลักษณ์ที่ส�าคัญมาออกแบบ เพื่อ

สร้างทางเลือกให้กับองค์ประกอบของเมืองทาง

ด้านศิลปะ ผ่านอนุสาวรีย์ 3 รูปแบบได้แก่
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ม้านั่งพักผ่อน เพื่อใช้ในพื้นที่เมืองพัทลุง สวน

สาธารณะหรือภายในภูเขา ในขณะเที่ยวชมเขา

อกทะลุ เพื่อให้การขึ้นเขาสะดวกมากยิ่งขึ้น

ไฟทาง เพื่อใช้ในการให้แสงสว่าง และเป็นการ

จดัแสงไฟให้กบัเขา เพือ่สร้างการรบัรูย้ามกลางคนื

ป้ายบอกทาง เพื่อใช้ในแนะน�าเส้นทาง และ

การเดินทางภายในเมืองพัทลุง และภายในภูเขา

ประตูเมืองพัทลุง เพื่อสร้างการรับรู้ถึงต�าแหน่ง 

ที่ตั้งของเมืองพัทลุง

การออกแบบองค์ประกอบเมืองด้านสิ่งอ�านวย

ความสะดวก นั้นพัฒนาทั้งหมด 4 อย่างได้แก่
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การน�าอัตลักษณ์ของหนังตะลุง ซึ่งสัมพันธ์กับ

ช่วงเวลากลางวัน กลางคืนมาออกแบบประตูเมือง 

โดยน�าลวดลายหนังตะลุงมาออกแบบเช่น ลาย

ดอกจุด ลายดอกมุข ลายผ้า และลายปลายผ้า

เป็นต้น ในช่วงเวลากลางวันจะสามาถรับชม

ประตูเมืองด้วยสีสันแบบหนังตะลุง ในขณะที่

การใช้งานในเวลากลางคืนจะสามารถมองเห็น

ป้ายผ่านแสงไฟที่ลอดทะลุช่องแสงออกมา

แนวคิดการพัฒนาประตูเมืองพัทลุง

บนถนนเพชรเกษม

อ้างอิงรูปภาพ

 https://www.google.com/maps/@7.5682485,100.0484316,18.51z?hl=th
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สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะ

ในภาพรวม เมืองท่องเที่ยวในประเทศไทย 

ก�าลังติดกับดักเมืองท่องเที่ยวรายได้ปานกลาง 

ที่ไม่สามารถเพิ่มคุณภาพของนักท่องเท่ียวท่ีมี

การใช้จ่ายสูงขึ้นมาเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวหลัก

ได้ ท�าให้การต้องเที่ยวต้องรับภาระนักท่องเที่ยว

จ�านวนมาก ซึ่งท�าให้มีปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้าน

ต่าง ๆ ตามมา อาทิ การขนส่งและการจราจร 

การขาดน�้าใช้ น�้าทิ้ง ขยะ สิ่งปฏิกูล จนไปถึง

ความเสื่อมโทรมของสถานที่และสังคม ปัญหา

เหล่านี้จะส่งผลต่อทั้งผู้อยู่อาศัยในเมือง และ

ย้อนกลับมาส่งผลต่อการท่องเท่ียวให้เกิดภาวะ

ถดถอยในที่สุด 

การมองภาพอนาคตและการวางแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะต้องน�ามาประยุกต์

ใช้การออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเพื่อ

ให้เห็นมิติความเป็นไปได้ของการพัฒนาทั้งใน

แง่บวกและแง่ลบ และสามารถล�าดับการแก้

ปัญหาอย่างตรงจุดโดยใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด และสร้างความสามารถในการ

แข่งขันให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ การท�าแบรนด ์

เมืองท ่องเที่ยวเป ็นกระบวนการท�าศึกษา 

วิเคราะห์ เพื่อท�าความเข้าใจตัวเอง เพื่อจะใช้

สื่อสารให้ตรงกับกลุ ่มของนักท่องเท่ียวและ

พัฒนากิจกรรมการท ่อง เที่ ยวให ้ตรงกับ

ศักยภาพของตนเองมากที่สุด

จากการศึกษากรณีศึกษาพื้นท่ีเมืองพัทลุงและ

แหล่งท่องเที่ยวโดยรอบ ภาพอนาคตของเมือง

พัทลุงมีความชัดเจนอยู่ระหว่างการด�าเนินการ

การพัฒนาและไม่ด�าเนินการการพัฒนาให้เป็น

เมืองท่องเที่ยว กล่าวคือจากฐานเศรษฐกิจภาค

การเกษตรที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว แม้จะไม่

ด�าเนินการใด ๆ เศรษฐกิจพื้นฐานก็จะด�าเนินอยู่

ต่อไปได้ แต่หากด�าเนินการอย่างปกติ ภาพรวม

ของการท่องเที่ยวในพัทลุง เป็นลักษณะของ

กลุ่มนักทัศนาจรในภูมิภาคที่หมุนเวียนอยู่ใน

บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพื้นที่

การค้าในรูปแบบของตลาดนัดสุดสัปดาห์เป็น

หลัก ถ้าต้องการจะยกระดับการท่องเที่ยวใน

พัทลุงต้องเพิ่มการเยี่ยมเยือนและเพิ่มการพัก

ค้างขึ้นเป็นล�าดับ จากการถูกแวดล้อมรอบด้วย

จังหวัดที่มีรูปแบบทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็นสงขลา นครศรีธรรมราช และตรัง 

เมืองพัทลุงจึงกลายเป็นเมืองท่ีสร้างแบรนด์การ

ท่องเที่ยวได้ไม่ยาก ประเด็นส�าคัญอยู่ที่การเพิ่ม

กิจกรรมและแหล่งพักค้างตอนกลางคืนเพื่อตรึง

ให้คนแวะพักและพักค้างให้มากที่สุด รวมถึง

การสร้างอัตลักษณ์เชิงการท่องเที่ยวให้เป็นที่

ประจักษ์ และเข้าใจได้ง่ายถึงลักษณะเด่นเพื่อ

แยกและมีต�าแหน่งเชิงการท่องเที่ยวของตนเอง

จากภูมิภาคทั้งหมด ข้อเสนอและโครงการต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการท�าให้เขาอกทะลุเป็น 

ที่หมายตาในยามค�่าคืน การปรับปรุงพื้นที่

สาธารณะของเมืองที่อยู่ในพื้นที่ราชการ การ

ยกระดับการรับรู้เมืองเก่าล�าป�า และการสร้าง

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะมโนราห์และหนังตะลุง คือ

ตัวอย่างของการน�าเอามรดกทางวัฒนธรรมให้

กลายมาเป็นการรับรู้เชิงประจักษ์และเป็นส่วน

หนึ่งของการออกแบบเมืองท่องเท่ียวส�าหรับ

เมืองรองที่มีจุดเด่นด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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จากบทเรียนและกรณีศึกษาทั้งหมด ทิศทาง

การพัฒนาเมืองท ่องเที่ยวในประเทศไทย

ควรก�าหนดยุทธศาสตร์ของการออกแบบและ

พัฒนาเมืองเพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวและคุณภาพ

ชีวิตของประชากรในภาพรวมใน 7 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านการเพิ่มขีดความสามารถขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนา

เมืองท่องเที่ยว

2) ด้านการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาส่วน

ร่วมในการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

3) ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ

การท่องเที่ยวของเมือง

4) ด้านการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมใน

การมองและก�าหนดภาพอนาคตเมืองท่องเที่ยว

5) ด้านการสร้างอัตลักษณ์และแบรนด์ของ

เมืองท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม

6) ด้านการส่งเสริมการพัฒนาและออกแบบ

เมืองท่องเที่ยวในระดับย่าน

7) ด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะใน

การพัฒนาและออกแบบเมืองท่องเที่ยว

ระดับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
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รายการอ้างอิง



กุมภาพันธ์ 2561

คณะท�างานเริ่มจัดท�าการวิจัย ทบทวน

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ

หลักและงานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการ

พัฒนาเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย

คณะท�างานลงพื้นที่ส�ารวจจังหวัดพัทลุง

พฤษภาคม 2561

จัดท�าร่างแนวทางการออกแบบ

และพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

มีนาคม 2561

ประมวลภาพรวมของประเด็นปัญหา

ด ้านการออกแบบและพัฒนาเมือง 

ที่ เกี่ ยวข ้องกับการท ่อง เที่ ยวของ
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