
แบบแนวความคดิการพฒันาย่านข่วงเมอืงเวยีงสา
อ.เวยีงสา จ.น่าน
PRELIMINARY DESIGN

CREATIVE TOURISM DISTRICT



แผนทีภ่าพถา่ยทางอากาศ
แสดงพืน้ทีบ่รเิวณข่วงเมอืงเวยีงสา



แผนทีแ่สดงพืน้ทีเ่ป้าหมายในการพฒันาย่านข่วงเมอืงเวยีงสา
Creative District Tourism



• สรา้งพืน้ทีส่าธารณะทีด่ใีหก้บัเมอืงเวยีงสา(Public Space)

• สรา้งข่วงเมอืงทีแ่สดงอตัลกัษณ ์และจติวญิญาณของเวยีงสา (Spirit of 

Place)

• การออกแบบอย่างมสี่วนรว่มกบัชาวเวยีงสา (Participatory Design 

Process)

เป้าหมายในการออกแบบ “ข่วงเมอืงเวยีงสา”



ลงส ารวจพืน้ทีแ่ละเก็บขอ้มูล
SITE SURVEY



พืน้ทีข่่วงเมอืงเวยีงสาในปัจจบุนั
ประกอบดว้ย พระอโุบสถวดับุญยนื ซุม้ประตทูางเขา้ โรงเรอือตัลกัษณ์



พืน้ทีฝ่ั่งส านักงานเทศบาลเวยีงสา
ประกอบดว้ย อาคารส านักงานเทศบาล อาคารหอประชมุ บา้นนายอ าเภอ และรถบดไอน า้



ภายในอาคารส านักงานเทศบาลเวยีงสา(ช ัน้สอง)
ปัจจบุนัเป็นพืน้ทีพ่พิธิภณัฑจ์ดัแสดงเร ือ่งราว วถิชีวีติและอตั

ลกัษณข์องเมอืงเวยีงสา



อาคารหอประชมุ
เป็นอาคารไมห้ลงัเกา่ทีม่คีวามสวยงามทัง้ภายนอกและพืน้ทีว่่าง(space)ภายใน



กาดฮมิตาง : พืน้ทีอ่าคารพาณิชย ์
อาคารมลีกัษณะเป็นตกึแถวทัง้เกา่และใหม่ผสมกนั โดยมอีาคาร
ตกึแถวหลงัแรกของเมอืงเวยีงสาเป็นอาคารเกา่ทีม่คีวามสวยงาม



กาดฮมิตาง : พืน้ทีอ่าคารบา้นเรอืน
อาคารมลีกัษณะเป็นตกึแถวทัง้เกา่และใหม่ผสมกนั โดยมอีาคารตกึแถวหลงัแรกของเมอืงเวยีง

สาเป็นอาคารเกา่ทีม่คีวามสวยงาม



คน้หาอตัลกัษณย์่านเวยีงสา
สถาปัตยกรรม วถิชีวีติ ความเป็นอยู่ ศลิปวฒันธรรม ตลอดจน

สนิคา้ชมุชน



คน้หาอตัลกัษณย่์านเวยีงสา
สถาปัตยกรรม วถิชีวีติ ความเป็นอยู่ ศลิปวฒันธรรม ตลอดจนสนิคา้ชมุชน



ประชมุเชงิปฏบิตักิาร(Workshop)
ระดมความคดิรว่มกบัตวัแทนชมุชนชาวเวยีงสา

กระบวนการออกแบบอยา่งมสีว่นรว่มเร ือ่งพืน้ทีข่ว่งเมอืงเวยีงสา

PARTICIPATORY DESIGN PROCESS



ภาพบรรยากาศการ workshop : Creative Tourism –การพฒันาย่านข่วง
เมอืงเวยีงสา

30 กนัยายน 2560 ณ โรงแรมเวยีงแกว้ จ.น่าน



Design Meeting ประชมุสง่แบบรา่งขัน้ตน้
ระดมความคดิรว่มกบัผูน้ าและตวัแทนชมุชนชาวเวยีงสา

กระบวนการออกแบบอย่างมสีว่นรว่มเร ือ่งพืน้ทีข่ว่งเมอืงเวยีง
สา

PARTICIPATORY DESIGN PROCESS



ภาพบรรยากาศการส่งแบบและรบัฟังความคดิเห็นรว่มกบัผูน้ า
ชมุชนและตวัแทนชมุชนเร ือ่งการพฒันาย่านข่วงเมอืงเวยีงสา
เมือ่วนัที่ 28 ตลุาคม 2560 และ 20 พฤศจกิายน 2560 ณส านักงาน

เทศบาลเวยีงสา



ข่วงเมอืงเวยีงสา + ส านกังานเทศบาล
พืน้ทีร่วมใจชาวเวยีงสา 

ขว่งเมอืง = พืน้ทีส่าธารณะ (Public Space) ของเมอืง

“พืน้ทีส่าธารณะ” เป็นการใชพ้ืน้ทีว่า่งในชมุชนใหค้นมารวมตวักนั และท ากจิกรรมรว่มกนั ซ ึง่ 'พืน้ที'่ ทีว่่านี ้ไม่ได ้

จ ากดัวา่จะเป็นรูปแบบไหน อาจจะเป็น ถนน ฟุตบาท สวนสาธารณะ สนาม ใตท้างด่วน ลานวดั หรอืตรงไหนก็ได ้

ดงัน้ันหวัใจส าคญัของพืน้ทีส่าธารณะจงึไม่ไดอ้ยู่ทีโ่ครงสรา้ง หรอืความสวยงามของสถานที่ แต่อยู่ทีก่ระบวนการที่

จะสรา้งใหพ้ืน้ทีน้ั่นมชีวีติชวีาขึน้มาจากการปฏสิมัพนัธข์องผูค้น จนเป็นศูนยร์วมผูค้นในชมุชนได ้ซ ึง่เราทุกคนก็

สามารถสรา้งพืน้ทีส่าธารณะใหเ้กดิขึน้ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอการสนับสนุนของรฐัหรอืหน่วยงานใดๆ



แนวคดิในการสรา้งพืน้ทีส่าธารณะทีด่ี



แนวคดิในการสรา้งพืน้ทีส่าธารณะทีด่ี

1. การเขา้ถงึและการเชือ่มต่อ (Access and Linkages)

สถานทีน้ั่นๆ ควรเขา้ถงึไดง่้าย โดยมีความเชือ่มโยงกบัสภาพแวดลอ้มโดยรอบ ทัง้

ดา้นการมองเห็นและดา้นกายภาพ พืน้ทีส่าธารณะทีป่ระสบความส าเรจ็ มกัจะเป็น

สถานทีท่ีม่องเห็นไดโ้ดยง่าย ถา้มองเห็นไดจ้ากระยะไกลไดก็้ยิง่ดี และส่วนประกอบ

อืน่ๆ ดา้นกายภาพก็ส่งผลต่อการเขา้ถงึไดเ้หมอืนกนั เชน่ ถา้อยู่ในย่านคา้ขายทีม่ี

รา้นคา้เปิดยาวเรยีงเป็นแถวย่อมน่าสนใจกว่าและใหค้วามรูส้กึปลอดภยักว่าพืน้ทีท่ี่

เป็นก าแพงเปล่าๆ หรอืพืน้ทีโ่ล่งๆ นอกจากนีพ้ืน้ทีส่าธารณะทีส่ามารถเดนิทางมา

ไดส้ะดวก ทัง้ดว้ยระบบขนส่งสาธารณะ หรอืมทีีจ่อดรถมากเพียงพอ ก็จะท าใหค้น

มามากขึน้

2. ความรูส้กึสบายและภาพลกัษณ์ (Comfort and Image)

การทีส่ถานทีใ่หค้วามรูส้กึปลอดภยั สะอาด และกลมกลนืเป็นสว่นหน่ึงของ

สภาพแวดลอ้มโดยรอบ จะชว่ยสรา้งเสน่หด์งึดูดคนได ้หรอืวธิง่ีายๆ อย่างการมทีีน่ั่ง

สบายๆ ใหน่ั้ง ก็ชว่ยดงึใหค้นเขา้มาในพืน้ทีไ่ด ้เพราะเป็นความตอ้งการของคน

เมอืงทีส่ญัจรไปมาแลว้ตอ้งการทีน่ั่งหยุดพกั แต่เรามกัจะลมืความตอ้งการพืน้ฐาน

เหล่านีไ้ป

3. การใชง้านและการจดักจิกรรม (Uses and Activities)

การจดักจิกรรมเป็นการ ‘เตมิเต็ม’ ใหพ้ืน้ทีว่่างๆ ใหม้ชีวีติและสสีนัขึน้มาได ้ไม่ว่าจะ

เป็นกจิกรรมสรา้งปฏสิมัพนัธท์ีเ่ป็นกนัเองแบบง่ายๆ อาจมจีดัคอนเสริต์ฟรีการจดั



สรุปประเด็นส าคญัทีไ่ดจ้ากการระดมความคดิและการลงส ารวจพืน้ที ่เพือ่น าไปเป็นโจทยใ์น

การพฒันา

- พืน้ทีย่งัไม่เอือ้ตอ่กจิกรรมหลายอยา่งเทา่ทีค่วร เชน่ พืน้ทีน่ั่งพกัผ่อน พืน้ทีพ่บปะท ากจิกรรม(ใน

รม่) พืน้ทีส่ าหรบัการแสดง 

พืน้ทีใ่หบ้รกิารนักทอ่งเทีย่ว ฯลฯ

- ทศันียภาพบางมุมยงัไม่ดเีทา่ทีค่วร เชน่ สายไฟฟ้าทีพ่าดผ่านหนา้ขว่งเมอืง หอ้งน ้า ลานจอดรถ

- ขาดพืน้ทีส่เีขยีว รม่ไมท้ีใ่หค้วามรม่ร ืน่ในชว่งเวลากลางวนั 

- การจดัโซนการใชป้ระโยชนอ์าคารยงัสามารถปรบัปรงุใหด้ขีึน้ได ้

- การจดัระเบยีบพืน้ทีจ่อดรถ พืน้ทีใ่หร้ถเขา้ถงึไดห้รอืไม่ไดบ้รเิวณขว่งเมอืง



แผนผงัสรุปแนวคดิการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีบ่รเิวณข่วงเมอืงเวยีงสา



Site Analysis : วเิคราะหพ์ืน้ทีข่่วงเมอืงเวยีงสาในปัจจบุนั
เน่ืองจากพืน้ทีข่่วงเมอืงและพืน้ทีฝ่ั่งอาคารเทศบาลถกูแบ่งดว้ยถนน ท าใหค้วามรูส้กึเช ือ่มตอ่

ของพืน้ทีม่นีอ้ย



Design Concept: แนวคดิในการออกแบบพืน้ทีใ่หเ้ป็น Creative Tourism District
เช ือ่มตอ่พืน้ทีท่ ัง้สองฝ่ังใหม้คีวามเชือ่มโยงกนัทางสายตา ออกแบบกจิกรรมใหเ้ป็นพืน้ทีเ่รยีนรู ้

ขนาดใหญ่ แสดงถงึอตัลกัษณช์มุชน



Zoning Diagram: แนวคดิในการออกแบบพืน้ทีใ่หเ้ป็น Creative Tourism District
สรา้งพืน้ทีเ่รยีนรู ้ลอ้มรอบข่วงเมอืง 





ทศันียภาพมุมสูงพืน้ทีบ่รเิวณข่วงเมอืงเวยีงสา
ออกแบบพืน้ทีส่องฝ่ังถนนใหเ้ชือ่มตอ่กนัมากขึน้ สรา้งพืน้ทีส่เีขยีว และจดัระเบยีบการใชพ้ืน้ที่



ทศันียภาพมุมสูงพืน้ทีบ่รเิวณข่วงเมอืงเวยีงสา
เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวใหก้บัเมอืง สรา้งความรม่ร ืน่รม่เย็นใหเ้มอืง และเป็นภาพทีส่วยงามแกผู่ม้าเยอืน



มุมมองจากถนนดา้นหนา้ข่วงเมอืงเวยีงสา
ปรบัภมูทิศันโ์ดยการน าเสาไฟฟ้าออก ตกแตง่สถานทีด่ว้ยตงุหรอืโคมทีเ่ป็นเอกลกัษณข์อง

ชมุชน



เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวดา้นขา้งข่วงเมอืง
พืน้ทีบ่รเิวณทศิใตข้องข่วงเมอืงสามารถปลูกไมย้นืตน้ใหร้ม่เงา ส าหรบัเป็นพืน้ทีพ่กัผ่อนหย่อน

ใจ พืน้ทีพ่บปะและท ากจิกรรม



มุมมองจากถนนดา้นหนา้ข่วงเมอืงฝ่ังโรงเรอือตัลกัษณ์
จดัลานดา้นหนา้โรงเรอือตัลกัษณใ์หส้วยงาม อาจเป็นสนามหญา้ เปิดมุมมองทีส่วยงามสู่พระ

อโุบสถวดับุญยนื



มุมมองจากถนนดา้นหนา้ข่วงเมอืงฝ่ังโรงเรอือตัลกัษณ์
อาจตกแตง่ทางเขา้วดัดว้ยตงุหรอืโคม เพือ่สรา้งบรรยากาศใหส้วยงาม



โรงเรอือตัลกัษณ์
ปรบัปรุงวสัดแุละส ีเพือ่ท าใหเ้รอือตัลกัษณด์เูดน่ขึน้ โดยอาจท าผนังทบึเป็นาากดา้นหลงั



โรงเรอือตัลกัษณ์
ผนังทบึทีท่ าเป็นาากดา้นหลงัสามารถใชจ้ดัแสดงขอ้มูล ความรูเ้กีย่วกบัเรอือตัลกัษณใ์ห ้

สวยงามและน่าสนใจ



ทศันียภาพมุมสูงพืน้ทีฝ่ั่งอาคารเทศบาลเวยีงสา
ปรบัลานดา้นหนา้เป็นพืน้ทีส่เีขยีว จดัทีจ่อดรถไวด้า้นขา้ง



มุมมองจากข่วงเมอืงไปยงัศูนยบ์รกิารนักท่องเทีย่วและอาคารหอประชมุ
ตกแตง่เสน้ทางดว้ยตงุหรอืโคม เป็นการเนน้จดุตอ้นรบันักท่องเทีย่ว



ดา้นหนา้อาคารหอประชมุ
สามารถจดัเป็นลานเล็กๆ ใชต้อ้นรบันักท่องเทีย่ว เช ือ่มตอ่กบัศูนยบ์รกิารนักท่องเทีย่ว



ดา้นหนา้อาคารหอประชมุ
สามารถจดัเป็นลานเล็กๆ ใชต้อ้นรบันักท่องเทีย่ว ตกแตง่ดว้ยตงุ โคม หรอืเคร ือ่งจกัสาน



ภายในอาคารหอประชมุ
สามารถจดัเป็นพืน้ทีห่อศลิปวฒันธรรมเวยีงสา เน่ืองจากเป็นอาคารไมท้ีส่วยงามทัง้ภายนอกและ 

space ภายใน
เหมาะส าหรบัการเป็นพืน้ทีจ่ดัแสดงงานศลิปะ และใชจ้ดักจิกรรมตา่งๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี



มุมบา้นพกันายอ าเภอ
สามารถยกใตถ้นุใหสู้งขึน้ เป็นพืน้ทีท่ ากจิกรรม เชน่ ทอผา้ จกัสาน เขยีนตั๋วเมอืง ฯลฯ ใชเ้ป็นพืน้ทีแ่ลกเปลีย่น

เรยีนรูจ้ากรุน่สู่รุน่
บนบา้นและใตถ้นุบา้นสามารถใชจ้ดัแสดงขา้วของเคร ือ่งใชจ้ าลองวถิชีวีติของชาวเวยีงสา



รถบดไอน ้า

น ามาไวใ้กลก้บัอาคารเทศบาล(พพิธิภณัฑ)์เป็นส่วนหน่ึงของการจดัแสดง เน่ืองจากมปีระวตัศิาสตรต์ ัง้แต่เร ิม่สรา้งเมอืงเวยีงสา

มป้ีายขอ้มูลส าหรบันักท่องเทีย่ว ประวตัเิมอืงและประวตัริถบดไอน ้า ตลอดจนแผนทีท่่องเทีย่วเป็นาากหลงั ใชถ่้ายรปูได ้



มุมมองดา้นหนา้อาคารเทศบาลและป้ายขอ้มูลแผนทีท่่องเทีย่ว
เป็นจดุใหข้อ้มูลนักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนเวยีงสา



มุมมองดา้นหนา้อาคารเทศบาล
เมือ่ปรบัใหท้ีจ่อดรถกลายเป็นสนามหญา้และพืน้ทีส่เีขยีว



ทศันียภาพจ าลองบรรยากาศกาดฮมิตาง ฝ่ังบา้นเรอืนชมุชน(ขึน้ไป
ทางทศิเหนือของข่วง)

ปรบัหนา้บา้นใหม้รี ัว้ตน้ไมห้รอืแนวร ัว้ไมไ้ผ่ทีส่วยงาม มกีารตกแต่ง
ดว้ยโคมไปตลอดแนว

อาจใชแ้ผงขายทีท่ าดว้ยไมห้รอืไมไ้ผ่ หรอืการใชร้ม่ผา้ทีม่ลีกัษณะ
เหมอืนๆกนั



ทศันียภาพจ าลองบรรยากาศกาดฮมิตาง ฝ่ังตกึแถวอาคารพาณิชย(์ลงไปทางทศิใตข้องขว่ง)
ปรบัหนา้บา้น/อาคารใหเ้รยีบรอ้ยสวยงาม มกีารตกแต่งดว้ยโคมไปตลอดแนว 
อาจใชแ้ผงขายทีท่ าดว้ยไมห้รอืไมไ้ผ่ หรอืการใชร้ม่ผา้ทีม่ลีกัษณะเหมอืนๆกนั



ทศันียภาพจ าลองบรรยากาศกาดฮมิตาง ฝ่ังตกึแถวอาคารพาณิชย(์ลงไปทางทศิใตข้องขว่ง)
ปรบัหนา้บา้น/อาคารใหเ้รยีบรอ้ยสวยงาม มกีารตกแต่งดว้ยโคมไปตลอดแนว 
อาจใชแ้ผงขายทีท่ าดว้ยไมห้รอืไมไ้ผ่ หรอืการใชร้ม่ผา้ทีม่ลีกัษณะเหมอืนๆกนั



ทศันียภาพจ าลองบรรยากาศกาดฮมิตาง ฝ่ังตกึแถวอาคารพาณิชย(์ลงไปทางทศิใตข้องข่วง)
อาจปรบัพืน้ทีบ่างส่วนใชเ้ป็นพืน้ทีพ่บปะ ท ากจิกรรม ในบางชว่งเวลา



ทศันียภาพจ าลองบรรยากาศกาดฮมิตาง ฝ่ังตกึแถวอาคารพาณิชย(์ลงไปทางทศิใตข้องขว่ง)
อาจใชรู้ปแบบตกึแถวเกา่ทีส่วยงามมาเป็นแนวคดิในการปรบัปรุงหนา้ตาอาคารหลงัอืน่ๆ เพือ่ใหม้อีตัลกัษณท์ี่

กลมกลนืกนั



การน าแนวความคดิทีร่ว่มกนัออกแบบไปประยกุตใ์ชง้านจรงิ
ต่อยอดความคดิจากแบบสูก่ารสรา้งพืน้ทีเ่รยีนรูแ้ละสรา้งสรรคใ์หก้บัชมุชน

CREATIVE TOURISM DISTRICT



ภาพถา่ยจากชาวเวยีงสา ทีไ่ดน้ าเอาแนวคดิในการออกแบบพฒันาย่านขว่งเมอืงเวยีงสาไปพฒันาตอ่ยอดและใชง้านจรงิ
พืน้ทีข่ว่งเมอืงหนา้วดับุญยนืและอาคารเทศบาลเวยีงสา



ภาพถา่ยจากชาวเวยีงสา ทีไ่ดน้ าเอาแนวคดิในการออกแบบพฒันาย่านขว่งเมอืงเวยีงสาไปพฒันาตอ่ยอดและใชง้านจรงิ
พืน้ทีอ่าคารหอประชมุ : จดัแสดงผลงานศลิปะและจดักจิกรรมส าหรบัเยาวชน


