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บทคัดย่อ
	 บทความนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของงานวจิยัในพืน้ทีช่มุชนหวัเวยีงใต้	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัน่าน	ทีค่ณะผูว้จิยัได้ด�าเนนิการ

ระหว่างปี	พ.ศ.	2554	-	2556	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะ	ปัญหาและความต้องการของชุมชน	เพื่อน�ามา

จัดท�าแผนงานและแนวทางการพัฒนากายภาพของชุมชนให้เกิดความน่าอยู่	 สอดคล้องกับวัฒนธรรมการอยู่อาศัย		

และส่งเสริมเอกลักษณ์ให้แก่ชุมชนหัวเวียงใต้	ซึ่งเป็นย่านการค้าพาณิชยกรรมเก่าแก่ที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์	

แต่ปัจจุบันลักษณะเฉพาะดังกล่าวเริ่มเลือนหายไป	 จ�าเป็นต้องสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเกิดกระบวนการ	

เรียนรู้และสร้างความภาคภูมิใจในการรักษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง	 การศึกษาใช้วิธีการส�ารวจข้อมูล

ชุมชนและอาคารที่ส�าคัญ	 การประชาคมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	 การสนทนากลุ่มย่อย	 การศึกษาดูงาน

เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การฟื้นฟูและอนุรักษ์เมือง	 ตลอดจนการก่อสร้างโครงการน�าร่องตามแผนพัฒนากายภาพ		

ผลการศกึษาพบว่าชมุชนมคีวามตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อกระบวนการมส่ีวนร่วม	จนน�าไปสูแ่ผนงานและแนวทาง

การพัฒนากายภาพของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	จนเกิดการขยายผลไปสู่ชุมชนรอบข้าง	ทั้งนี้	การวางแผนและพัฒนา

ชมุชนต้องการการมส่ีวนร่วมจากประชากรทกุเพศทกุวยั	เพือ่ให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัอย่างต่อเนือ่ง	จนน�า

ไปสูก่ารพฒันาชมุชนทีย่ัง่ยนื	นอกจากนี	้ชมุชนจ�าเป็นต้องได้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานท้องถิน่อย่างต่อเนือ่งด้วย

เช่นกัน

ABSTRACT
	 This	article	is	part	of	a	research	that	was	conducted	at	the	Hua	Wiang	Tai	Community	of	

Mueang	District,	Nan	Province	between	2011-2013.	The	objectives	were	to	examine	the	special	

characteristics	as	well	as	 the	problems	and	 the	needs	of	 the	community	 in	order	 to	establish		

a	plan	and	directions	 for	developing	 the	physical	 features	of	 the	community	 to	make	 it	more		

pleasant	 to	 live	 in	 corresponding	 to	 its	 habitation	 culture.	 In	 addition,	 the	work	promotes	 the	
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uniqueness	of	the	Hua	Wiang	Tai	Community	as	an	old	commercial	quarter	with	a	long	historical	

development,	which	has	recently	been	fading	away.	It	is	therefore	necessary	to	create	an	awareness	

among	 the	 community	members	 to	 create	 a	 learning	 process	 and	 promote	 a	 sense	 of	 pride		

concerning	the	cultural	landscape	of	their	community	and	significant	buildings	and	places	while	

participating	in	civil	society	activities	with	relevant	local	agencies,	small	group	dialogue.	A	field	study	

was	done	to	learn	about	the	conservation	and	restoration	of	the	city	as	well	as	establishing	a	pilot	

project	based	on	the	physical	development	plan.	The	results	show	that	the	community	was	aware	

of	and	 realized	the	significance	of	 the	participatory	process	 to	 the	extent	 that	 it	could	 lead	 in		

planning	 and	making	 guidelines	 for	 a	 concrete	physical	 development	of	 the	 community	while		

expanding	 into	 the	 surrounding	 communities.	 Thus,	 the	 planning	 and	 development	 of	 the		

community	require	a	great	deal	of	participation	of	with	people	of	different	age	and	gender	to	ensure	

an	ongoing	learning	and	knowledge	exchange	for	sustainable	community	development,	including	

a	continual	support	from	local	agencies.

ค�ำส�ำคัญ: ชุมชนหัวเวียงใต้	การฟื้นฟูและอนุรักษ์เมือง	การมีส่วนร่วมของชุมชน

Keywords: Hua	Wiang	 Tai	 Community,	 Rehabilitation	 and	 conservation	 of	 a	 city,	 Community		

	 	 participation

บทน�ำ
บทความเรื่อง	 “แนวทางการพัฒนากายภาพของชุมชนหัวเวียงใต้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของสังคม”	

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูเมืองการอยู่อาศัยในภูมิภาค	ขอบเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน	ผังเมืองรวมจังหวัดน่าน	

งบประมาณประจ�าปี	 พ.ศ.	 2554	 ซึ่งเป็นงานที่ด�าเนินการต่อเนื่องจากโครงการจัดท�าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและ	

แผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด	 จังหวัดน่าน	 ภายใต้กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย	

โดยได้รับทุนสนับสนุนจากการเคหะแห่งชาติ	 ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาเพื่อให้ได้แผนงานและแนวทางการพัฒนา

กายภาพของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน	 ทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรวมให้เกิดความน่าอยู่		

มีภูมิทัศน์ที่ดี	ถูกสุขลักษณะ	ตลอดจนสอดคล้องกับวัฒนธรรมการอยู่อาศัย	และการด�ารงชีวิตของคนในชุมชน	ทั้งนี้	

เพื่อลดปัญหาการสูญเสียลักษณะเฉพาะของย่าน	 ซึ่งมีสาเหตุจากการท�าลายสภาพแวดล้อมของชุมชนและ

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีคุณค่าอย่างไม่ตั้งใจ	และรู้เท่าไม่ถึงการณ์

จากผลการศึกษาตามโครงการจัดท�าแผนพัฒนาที่อยู ่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด		

จังหวัดน่าน	พบว่า	ชุมชนที่มีบทบาทความส�าคัญต่อเมืองน่าน	และมีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนา	รวมทั้งมีความ

เข้มแข็งของคนในชุมชนที่	พร้อมให้ความร่วมมือในการด�าเนินงาน	มีจ�านวน	3	ชุมชน	ได้แก่	

1)	 ชมุชนบ้านสถารส	เป็นชมุชนทีม่สีภาพแวดล้อมเสือ่มโทรม	มกีารบกุรกุพืน้ทีธ่รณสีงฆ์	และมปัีญหาเรือ่ง

ความแออัด	รวมทั้งเสียงรบกวนจากสนามบินและคลังสรรพาวุธของทหารค่ายสุริยะพงษ์

2)	 ชุมชนภูมินทร์-ท่าลี่	เป็นชุมชนที่ประสบปัญหาน�้าท่วมในฤดูน�้าหลาก	ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น�้าน่าน	และ

ยังมีปัญหาการบุกรุกพื้นที่คูเมืองและก�าแพงเมืองเก่า
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3)	 ชุมชนหัวเวียงใต้	เป็นชุมชนย่านการค้าเก่า	มีถนนสุมนเทวราช	เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรม	เน้นสินค้าที่

ผลิตขึ้นในท้องถิ่น	เรือนร้านค้าบางหลังยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่สะท้อนความเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมือง

เมือ่ท�าการศกึษาวเิคราะห์ศกัยภาพของพืน้ทีแ่ต่ละชมุชน	รวมถงึพจิารณาหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการคดัเลอืก

ชุมชนที่การเคหะแห่งชาติก�าหนดไว้1	คณะผู้วิจัยจึงเลือกพื้นที่ชุมชนหัวเวียงใต้เป็นพื้นที่ศึกษาของโครงการ	เนื่องจาก

ชมุชนหวัเวยีงใต้มบีทบาทส�าคญัต่อภาพลกัษณ์ของเมอืงน่านทีโ่ดนเด่นกว่าชมุชนอืน่	ทัง้การเป็นย่านพาณชิยกรรมของ

เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน	การจ�าหน่ายสินค้าเชิงวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม	ตลอดจนสภาพเรือนร้านค้า

รูปแบบพื้นถิ่นที่สะท้อนถึงจินตภาพในอดีตของชุมชนได้	นอกจากนี้	ท�าเลที่ตั้งของชุมชนที่อยู่ในย่านเมืองเก่าจึงไม่ถูก

รบกวนจากสถานบันเทิง	และยังเป็นศูนย์กลางที่สามารถเชื่อมต่อไปยังชุมชนอื่นได้สะดวก	

งานวิจัยนี้	 ได้ท�าการศึกษากรอบแนวคิดที่หลากหลาย	 ทั้งแนวคิดเมืองน่าอยู่	 (Livable	 city)	 แนวคิดการ

ปรบัปรงุฟ้ืนฟเูมอืง	แนวคดิการอนรุกัษ์สถาปัตยกรรมเมอืงและย่านประวตัศิาสตร์	และแนวคดิการมส่ีวนร่วมของชมุชน	

โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร	การส�ารวจกายภาพชุมชน	การประชุมกลุ่มย่อย	การจัดเวทีประชาคม	ตลอดจนการ

ศึกษาดูงานกรณีศึกษา	 น�ามาสู่ข้อสรุปของชุมชนหัวเวียงใต้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาตามกรอบแนวความคิดเมืองอยู่อาศัย

เชิงคุณภาพที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	และวีถีชีวิตแบบล้านนาตะวันออก	จนได้มาซึ่งข้อสรุปเกี่ยวกับแผน

งานและโครงการพัฒนาชุมชนที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน	หลังจากนั้น	จึงเริ่มด�าเนินการก่อสร้างโครงการน�าร่องจนเกิด

ผลส�าเร็จ	แต่บทความชิ้นนี้จะมุ่งเน้นเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับแผนงานและแนวทางการพัฒนากายภาพของชุมขนเป็น

หลักเท่านั้น

ภำพที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาและลักษณะทางกายภาพของทั้ง	4	ค้อ

1	 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่การเคหะแห่งชาติก�าหนด	 ประกอบด้วย	 1.	 การเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านความส�าคัญ	 และสามารถ	
ส่งเสรมิให้เหน็เอกลกัษณ์ทีม่อียูข่องพืน้ทีเ่ดมิ	ประกอบกบัปัญหาของพืน้ทีท่ีไ่ม่ซบัซ้อนมากจนยากแก่การด�าเนนิการภายใต้ระยะเวลา
ที่จ�ากัด	2.	 เป็นพืน้ทีท่ีภ่าคประชาคม	และภาคราชการรวมถงึหน่วยงานท้องถิน่ให้ความสนใจ	และพร้อมให้ความร่วมมือผลักดันแผนงาน
และโครงการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	3.	มีขอบเขตทางด้านกายภาพของพื้นที่ชัดเจน	อันจะช่วยให้การวางผังพื้นที่เฉพาะ	
และการจัดสภาพภูมิทัศน์	 รวมทั้งการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่สามารถพัฒนาให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีได้	 รวมทั้งมีความสอดคล้องกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม	
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สภำพทั่วไปของชุมชนหัวเวียงใต้
ชุมชนหัวเวียงใต้ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน	มีพื้นที่ประมาณ	286,531.70	ตารางเมตร	หรือ	179.08	ไร่	

มีจ�านวนหลังคาเรือนและครัวเรือน	324	หลังคา	จ�านวนประชากร	1,179	คน	มีวัดหัวเวียงใต้เป็นศูนย์กลาง	และถนน
สุมนเทวราชเป็นถนนสายหลัก	 ชุมชนเกิดจากการรวมตัวของ	 4	 กลุ่มละแวกย่าน	 (Neighborhood	 districts)		
ภาษาท้องถิ่นเมืองน่าน	เรียกว่า	“ค้อ”	ประกอบด้วย	ค้อกลาง	ค้อป่าซาง	ค้อโอ้รัก	และค้อโพธิ์ทอง	

ในอดตี	ชมุชนนีถ้กูแบ่งพืน้ทีเ่ป็นสองส่วน	คอื	หวัเวยีงเหนอื	และหวัเวยีงใต้	แต่คนทีม่าอาศยัอยูใ่นเมอืงน่าน
มกัจะมาตัง้รกรากทีช่มุชนหวัเวยีงใต้เป็นส่วนใหญ่	เนือ่งจากเป็นย่านการค้าหลกั	และมแีม่น�า้น่านไหลผ่านบรเิวณหน้า
วัดหัวเวียงใต้	 จึงเป็นจุดขนถ่ายสินค้าที่ส�าคัญ	 ชุมชนนี้มีถนนสุมนเทวราชเป็นเส้นทางหลัก	 จึงเป็นที่ตั้งของร้านค้าที่
หลากหลาย	 และมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก	 เห็นได้จากมีการสร้างศาลเจ้าปุงเถ่ากงของชาวจีน	 และ
พระพุทธรูปในวัดหัวเวียงใต้ของชาวพม่า	

จินตภาพโดยรวมของชุมชนหัวเวียงใต้ในปัจจุบัน	 มีภาพลักษณ์เป็นชุมชนย่านการค้าเก่าแก่ของเมือง		
สองฟากถนนสุมนเทวราชเป็นย่านการค้าเก่าด้านศิลปะ	 หัตถกรรม	 ผ้าฝ้ายทอมือ	 และเครื่องเงิน	 อันเป็นภูมิปัญญา
ด้านวัฒนธรรมที่มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวระดับจังหวัด	 ส่วนสองฟากถนนอนันตวรฤทธิเดชเป็น	
ย่านพาณิชยกรรมทั่วไป	 บ้านพักอาศัยมักตั้งอยู่ในซอยด้านหลังตึกแถว	 ชุมชนพักอาศัยที่หนาแน่นที่สุดอยู่บริเวณ	
ค้อกลาง	 ซึ่งมีเรือนพักอาศัยไม้ที่สร้างขึ้นในช่วงห้าสิบปีก่อน	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมค้าขายของคนเมืองที่เรียกว่า		
“กาดกองหน้อย”	เริม่จากซอยหลงัวดัหวัเวยีงใต้อ้อมขึน้ไปยงัซอยถดัไป	มแีหล่งขนมพืน้เมอืง	บ้านสล่าพืน้เมอืงทีท่�างาน
ด้านศิลปะ	 และบ้านที่ท�าไอติมโบราณ	 ค้อป่าซางมีสถาบันการศึกษาตั้งอยู่	 จึงมีที่อยู่อาศัยประเภทบ้านแบ่งให้เช่า		
ค้อโอ้รกัเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารใช้ประโยชน์ทีด่นิเบาบางทีส่ดุ	ส่วนค้อโพธิท์องมสีภาพทีต่ัง้อยูบ่นแนวร่องน�้าน่านเดมิ	ซึง่เป็น
พื้นที่ราบต�่า	จึงมีน�้าท่วมในฤดูฝนช่วงที่แม่น�้าน่านล้นตลิ่ง	

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารในชุมชนหัวเวียงใต้	ประกอบด้วย
1.	 บ้านพกัอาศยั	โดยส่วนใหญ่ตัง้อยูใ่นชมุชนด้านหลงัตกึแถวและอาคารพาณชิย์	รปูแบบของบ้านพกัอาศยั

มีทั้งชั้นเดียวยกใต้ถุนสูงและสองชั้น	เป็นอาคารไม้และครึ่งตึกครึ่งไม้	หลังคาจั่วมุงสังกะสีหรือกระเบื้องลอนคู่	ชั้นบน
มักมีกันสาดหรือระเบียง	มีการฉลุลวดลาย	อายุของอาคารราว	30-50	ปีขึ้นไป	บ้านหลายหลังยกใต้ถุนสูงเพื่อป้องกัน

น�้าท่วมในช่วงน�้าน่านหลาก

ภำพที่ 2	ลักษณะบ้านพักอาศัย

2.	 อาคารพาณิชย์และพักอาศัย	ตั้งอยู่สองฟากถนนสุมนเทวราช	แบ่งเป็น	
	 2.1	 เรือนร้านค้าเก่า	อายุราว	50-100	ปี	ลักษณะเป็นเรือนแถวชั้นเดียวและสองชั้น	โครงสร้างไม้เนื้อ

แข็ง	มีระเบียงชั้นบน	หลังคาเป็นทรงปั้นหย่าและทรงจั่ว	มุงด้วยกระเบื้องดินเผาพื้นเมือง	ต่อมาพัฒนาเป็นกระเบื้อง
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ซเีมนต์ปลายตดัและกระเบือ้งซเีมนต์วบิลูย์ศร	ีเมือ่วสัดมุงุเสือ่มสภาพ	จงึเปลีย่นมามงุสงักะสแีละกระเบือ้งลอนคูแ่ทน	
บานประตูเป็นบานเฟี้ยมไม้	พับเก็บตัวบานด้านข้าง	ฉลุลวดลายบริเวณเชิงชายและราวลูกกรงระเบียง	ปัจจุบันเหลือ

อาคารที่มีรูปแบบเรือนแถวไม้ประมาณ	10	หลัง	

ภำพที่ 3 ลักษณะเรือนร้านค้าเก่า

	 2.2	 เรือนร้านค้ายุคกลาง	 อายุราว	 30-50	 ปี	 เป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบโมเดิร์น	 โครงสร้าง
คอนกรตีเสรมิเหลก็สงู.	2-3	ชัน้	ชัน้ล่างใช้เป็นพืน้ทีค้่าขาย	ชัน้บนใช้เป็นทีพ่กัอาศยัและเกบ็ของ	ส่วนใหญ่สภาพอาคาร
ค่อนข้างทรดุโทรมตามสภาพอายขุองคอนกรตีและสขีองอาคาร	มกัตดิตัง้ป้าย	กนัสาดผ้าใบ	และทาสทีีข่ดักบับรรยากาศ

ของย่านการค้าเก่า	

ภำพที่ 4 ลักษณะเรือนร้านค้ายุคกลาง

	 2.3	 เรือนร้านค้ายุคปัจจุบัน	 เป็นลักษณะอาคารพาณิชย์ที่ก่อสร้างในช่วง	 20	 ปีที่ผ่านมา	 โครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง	 2	 ชั้นครึ่งถึง	 4	 ชั้น	 ใช้วัสดุส�าเร็จรูปจากโรงงานอุตสาหกรรม	 เน้นรูปแบบอาคารที่ดูทันสมัย	

จึงดูขัดแย้งกับบริบทของเมืองอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	

ภำพที่ 5	ลักษณะเรือนร้านค้ายุคใหม่
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3.	 โรงแรม	 มีทั้งอาคารโรงแรมขนาดเล็กที่สร้างใหม่	 และโรงแรมที่เดิมเคยเป็นอาคารพาณิชย์และต่อมา

ได้ปรับปรุงและเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคารมาใช้เป็นร้านอาหารหรือจ�าหน่ายสินค้า	และใช้พื้นที่ชั้นบนเป็นห้องพัก

ไว้บริการนักท่องเที่ยว	

	 รูปแบบภูมิทัศน์ภายในชุมชนหัวเวียงใต้	แบ่งเป็น

	 	 1.	 รั้ว	แต่เดิมใช้รั้วที่เป็นวัสดุธรรมชาติ	เช่น	รั้วไม้ไผ่	รั้วตั้งปล่อง	รั้วไม้จริง	และรั้วต้นไม้	แต่เนื่องจาก

ชมุชนหวัเวยีงใต้ตัง้อยูใ่นชมุชนเมอืงทีม่กีารพฒันาพืน้ทีแ่บบสงัคมเมอืง	รปูแบบรัว้ในอดตีจงึไม่ปรากฏมากนกัในปัจจบุนั	

คงพบเหน็เพยีงรัว้ทีก่่อสร้างด้วยวสัดสุมยัใหม่	เช่น	อฐิ	บลอ็กคอนกรตี	ไม้เนือ้แขง็	สงักะส	ีและรัว้ทีป่ระดบัตกแต่งด้วย

ไม้กระถางอยู่ประปราย	ส่วนรั้วทึบจะไม่นิยมเพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน�้าในช่วงน�้าหลาก

	 	 2.	 ลักษณะพืชพันธุ ์ไม้	 ชุมชนนิยมปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณบ้านพักอาศัย	 แต่ริมถนนสายหลัก	

มีบรรยากาศค่อนข้างร้อน	ขาดความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่	 ไม้ผลที่พบมากในบ้านเกือบทุกหลัง	 ได้แก่	 ชมพู่มะเหมี่ยว		

ซึ่งเป็นไม้ต่างถิ่นที่น�าเข้ามาสู่เมืองน่านราวสี่สิบกว่าปีมาแล้ว	 ส่วนต้นไม้ประจ�าจังหวัดน่าน	 ได้แก่	 ต้นเสี้ยวดอกขาว	

หรือชงโค

	 	 3.	 วสัดผุวิถนนและทางเดนิเท้า	โดยทัว่ไปถนนเป็นคอนกรตี	วสัดปุทูางเท้าเป็นแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รปู

และกระเบือ้งดนิเผา	ซึง่มรีปูแบบทีห่ลากหลาย	ไม่เอือ้ต่อการเดนิเท้า	และขาดความต่อเนือ่งสมัพนัธ์กนั	เนือ่งจากขาด

แผนแม่บทหลักในการพัฒนาพื้นที่	และขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 4.	 ป้าย	 ลักษณะป้ายบอกทิศทางและป้ายสื่อความหมายต่างๆ	 ในเขตเทศบาลเมืองน่านมีหลาย	

รูปแบบ	แต่ยังไม่มีรูปแบบที่เป็นเอกภาพ	ซึ่งเหมาะสมส�าหรับเมืองอนุรักษ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำพื้นที่ชุมชนหัวเวียงใต้
การปรบัปรงุและฟ้ืนฟสูภาพความเป็นอยูใ่นด้านกายภาพของชมุชนหวัเวยีงใต้	ได้น�าหลกัแนวคดิเมอืงน่าอยู่	

แนวคิดเมืองยั่งยืน	 แนวคิดการปรับปรุงฟื ้นฟูเมืองและแนวความคิดในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเมืองและ	

ย่านประวัติศาสตร	์ ประกอบกับข้อสรุปที่ได้จากการประชาคมทั้ง	 3	 ครั้งมาประยุกต์ใช	้ เพื่อเป็นกรอบในการวางผัง

พัฒนาพื้นที่ชุมชนหัวเวียงใต้	 ภายใต้แนวความคิด	 “วัฒนธรรมน�าภูมิทัศน์”	 เนื่องจากเมืองน่านและชุมชนหัวเวียงใต้	

มีภาคประชาคมเมืองที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีเนื่องในวิถีชีวิต

และพระพุทธศาสนาอันเป็นเอกลักษณ์เได้เป็นอย่างดี
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ภำพที่ 6	แผนภูมิความสัมพันธ์ของแนวคิดในการวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนหัวเวียงใต้	

ส่วนด้านภูมิทัศน์และกายภาพเมืองที่โดดเด่นของเมืองน่านอยู่ที่อาคารและสิ่งปลูกสร้างทางพุทธศาสนา		

ซึ่งปัจจุบันสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์เมืองก�าลังถูกรูปแบบจากต่างถิ่นเบียดแทรกจนเริ่มเลือนหายไปจากเดิม		

การฟื้นฟูเมืองในครั้งนี้จึงใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงให้ชาวเมืองเห็นคุณค่าต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูไป

พร้อมกัน	 ในลักษณะของภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบเมืองที่มีความหลากหลายและซับซ้อน	 ทั้งในเรื่องของกายภาพ	

วฒันธรรม	การเมอืง	เศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อมไปพร้อมกนั	โดยมุง่เน้นการมองภาพรวมในลกัษณะการปรบัปรงุ

ฟื้นฟูเมืองเชิงอนุรักษ์	 ที่ไม่กระทบกับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ก�าลังด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน	 ซึ่งจะด�าเนินการใน

สองส่วน	ได้แก่	การก�าหนดขอบเขตพืน้ทีใ่นการควบคมุด้านกายภาพ	และแนวทางการพฒันาพืน้ที	่ทีเ่ป็นแผนงานและ

โครงการน�าร่องของชุมชน

กำรก�ำหนดขอบเขตพื้นที่ในกำรควบคุมด้ำนกำยภำพ
ในการอนุรักษ์เมืองเก่านั้น	นอกจากการรักษาสภาพอาคาร	สิ่งก่อสร้าง	และบริเวณที่มีคุณค่าอันเป็นมรดก

ทางวัฒนธรรมแล้ว	 จ�าเป็นต้องเสริมสร้างบรรยากาศโดยรอบให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมภูมิทัศน์ของเมืองเก่าด้วย	
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เพื่อป้องกันปัญหาการท�าลายทัศนียภาพที่ดีของเมือง	 จึงเสนอแนะให้มีการก�าหนดขอบเขตพื้นที่เพื่อควบคุม	

ด้านกายภาพของชุมชนและพื้นที่โดยรอบ	 ทั้งในเรื่องของขนาดและความสูงอาคาร	 อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อ	

พื้นที่ดิน	อัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ปกคลุมอาคาร	การก�าหนดวัสดุผนัง	พื้น	และหลังคาอาคาร	การก�าหนดรูปแบบ

และจังหวะของช่องเปิด	รูปแบบอาคาร	รูปทรงและความลาดชันของหลังคา	ระยะถอยร่นแนวอาคาร	และการรักษา

ที่หมายตา	(Landmark)	ที่ส�าคัญของชุมชน	ดังนี้

	 พื้นที่บริเวณที่ 1	 ได้แก่	 พื้นที่ริมสองฝั่งถนนสุมนเทวราช	 เริ่มตั้งแต่สี่แยกถนนสุมนเทวราชตัดกับถนน	

อนันตวรฤทธิเดช	ขึ้นไปทางทิศเหนือจนสุดเขตชุมชนหัวเวียงใต้ที่บริเวณวิทยาลัยสารพัดช่าง	

ลักษณะเฉพาะของบริเวณที	่ 1	 เป็นพื้นที่ย่านการค้าดั้งเดิมของเมืองน่าน	 เป็นพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของ

อาคารที่มีคุณค่าเป็นจ�านวนมาก	 ทั้งเรือนแถว	 เรือนร้านค้าไม้กึ่งพักอาศัย	 ซึ่งมีลักษณะเด่น	 คือจะมีทางเดินอยู่ด้าน

หน้าร้านเพื่อกันแดดกันฝนให้แก่ผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอย	ปัจจุบัน	พบว่ามีอาคารยุคสมัยใหม่ปะปนอยู่ทั่วไป	พื้นที่บริเวณ

นี้จะถูกควบคุมในระดับเข้มมากที่สุด	เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นย่านการค้าเก่าของเมือง	

พืน้ทีบ่รเิวณที ่2 ได้แก่	บรเิวณชมุชนหวัเวยีงใต้ทัง้หมด	ได้แก่	ค้อกลาง	ค้อโพธิท์อง	ค้อโอ้รกั	และค้อป่าซาง	

ลกัษณะเฉพาะของบรเิวณที่	2	สภาพพืน้ทีร่มิถนนสายหลกัจะเป็นอาคารร้านค้า	และอาคารพาณชิย์ทีม่รีปูแบบอาคาร

สมัยใหม่	 บริเวณถนนสายรองหรือถนนซอยจะเป็นชุมชนพักอาศัย	 โดยพื้นที่ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นพอ

สมควร	ถูกควบคุมในระดับปานกลาง	เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม	

พื้นที่บริเวณที่ 3 ได้แก่	 บริเวณโดยรอบนอกชุมชนหัวเวียงใต	้ โดยมีระยะ	 20	 เมตร	 จากกึ่งกลางถนน	

โดยรอบชุมชน	

ลกัษณะเฉพาะของบรเิวณที	่3	พืน้ทีใ่นส่วนนีเ้ป็นพืน้ทีแ่นวกนัชน	(Buffer	Zone)	ท�าหน้าทีเ่ป็นฉนวนป้องกนั

ผลกระทบจากเขตเมืองใหม่	ดังนั้น	การควบคุมทางกายภาพในบริเวณนี้จึงถูกควบคุมในระดับน้อยที่สุด

ภำพที่ 7 ขอบเขตพื้นที่ในการควบคุมทางด้านกายภาพ
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ตำรำงที่ 1 ตัวอย่างมาตรการและข้อเสนอแนะการออกแบบ

นอกจากนี้	 ยังได้จัดท�ามาตรการและข้อเสนอแนะการออกแบบ	 (Design	 Guidelines)	 ที่ส่งเสริมให้	

การควบคุมกายภาพในพื้นที่บริเวณต่างๆ	 มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม	 โดยมุ่งเน้นการควบคุมลักษณะกิจกรรม	

บางประเภทมใิห้ก่อสร้างในบรเิวณทีก่�าหนด	การควบคมุความสงูและมวลอาคาร	การควบคมุความหนาแน่นและพืน้ที	่

โล่งว่าง	และการควบคุมรูปแบบและองค์ประกอบอาคาร	ดังตัวอย่างในตารางที่	1

ภำพที่ 8 ต�าแหน่งพื้นที่การจัดท�าแผนและโครงการฟื้นฟูชุมชนหัวเวียงใต้
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แนวทำงกำรพัฒนำชุมชนหัวเวียงใต้
กระบวนการมส่ีวนร่วมภายใต้โครงการฟ้ืนฟเูมอืงการอยูอ่าศยัในภมูภิาค	จงัหวดัน่าน	ได้น�าวธิกีารและเทคนคิ

ที่หลากหลายที่เห็นว่าเหมาะสมกับบริบทของคนเมืองน่านมาปรับใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 	 อาทิ	 การใช้เทคนิค	

การประชุมแบบมีส่วนร่วม	การเสวนาแบบ	“สภากาแฟ”	การก�าหนดตราสัญลักษณ์ของโครงการ	การประชุมเปิดตัว

และชีแ้จงโครงการ	การจดัเวทปีระชาคมเพือ่ระดมและรบัฟังความคดิเหน็	การประชมุกลุม่ย่อย	การเดนิส�ารวจลกัษณะ

ทางกายภาพของพื้นที่ที่จะท�าการฟื้นฟูร่วมกับอาสาสมัครชุมชน	 ตลอดจนการเข้าพบเพื่อหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิและ

ผู้น�าชุมชนด้วยวิธีการเคาะประตูบ้าน	 โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมหารือและวางแผนการด�าเนินการโครงการ	

ร่วมกัน	 อันจะน�าไปสู่การด�าเนินการโครงการให้ส�าเร็จตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อพื้นที่ชุมชน	

หัวเวียงใต้และเมืองน่าน	 ตั้งแต่การแนะน�าโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของโครงการ	 การระดมความคิดเห็นด้านความต้องการพัฒนากายภาพของคนในชุมชน	 การร่วมวางแผนงานรวมถึง

การจดัท�าผงัแม่บท	แบบแปลน	และผลงานออกแบบโครงการน�าร่องเพือ่ให้ประชาคมได้เสนอความคดิเหน็เพือ่ปรบัปรงุ

แก้ไข	การตัง้คณะกรรมการชมุชนเพือ่ร่วมตรวจสอบผลงานก่อสร้าง	ตลอดจนประเมนิผลโครงการและรบัมอบผลงาน

โครงการน�าร่องร่วมกับการเคหะแห่งชาติและเทศบาลเมืองน่าน	

กระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าว	 ท�าให้ได้ข้อสรุปในการจัดท�าแผนและโครงการพัฒนาด้านกายภาพที่เป็น

โครงการน�าร่อง	ดังนี้	

1) แผนปรับปรุง และอนุรักษ์สถำปัตยกรรมย่ำนชุมชนหัวเวียงใต้

เป็นแผนงานทีต้่องการปรบัปรงุอาคารทีม่คีณุค่าของชมุชน	เพือ่กระตุน้ให้คนในชมุชนเกดิความตระหนกัต่อ

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมภายในย่านชุมชนหัวเวียงใต	้ รวมทั้งรื้อฟื้นบรรยากาศย่านการค้าเก่าให้กลับมามีชีวิตชีวา	

และเหมาะสมต่อการเป็นเมืองเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมที่ส�าคัญของเมืองน่าน	

1.1 โครงกำรปรับปรุงรูปแบบ (ทำสี) เรือนร้ำนค้ำและอำคำรพำณิชย์

เป็นการสร้างตัวอย่างการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารให้แก่ชุมชน	 โดยคัดเลือกอาคารที่มีคุณค่าทาง

สถาปัตยกรรมบนสองฟากถนนสุมนเทวราช	จ�านวน	4	ประเภท	ได้แก่	เรือนร้านค้าไม้สองชั้น	3	คูหา	เรือนร้านค้าไม้

ชั้นเดียว	บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียว	และอาคารพานิชยกรม	ค.ส.ล	2	ชั้น	3	คูหา	ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมผิวฝาผนัง

และทาสีอาคารตามกลุ่มโทนสีอนุรักษ์ที่ก�าหนดไว้	 เพื่อใช้เป็นต้นแบบให้กับชุมชนในการน�าไปขยายผลต่อ	 งานทาสี

อาคารทั้งหมดด�าเนินการโดยช่างภายในชุมชนจนแล้วเสร็จ	 ส่งผลให้เจ้าของอาคารข้างเคียงเริ่มเห็นความส�าคัญและ

ทยอยทาสีอาคารให้กลมกลืนกันมากขึ้น

ภำพที่ 9	เปรียบเทียบอาคารก่อนและหลังการทาสีใหม่
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2) แผนปรับปรุงสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์ย่ำนชุมชนหัวเวียงใต้
เปน็แผนงานทีต้่องการสรา้งตัวอย่างการพฒันาชมุชนทัง้พืน้ทีย่า่นการคา้ตลอดสองฟากถนนสมุนเทวราช	

ซึง่เป็นการปรบัปรงุภมูทิศัน์ให้กลมกลนืสอดคล้องกนั	โดยไม่ท�าลายความโดดเด่นของอาคารทีม่คีณุค่า	และพืน้ทีภ่ายใน
ถนนสุมนเทวราช	ซอย	5	ซึ่งเป็นการส่งเสริมวิถีการอยู่อาศัยที่มีความหลากหลายของชุมชน	

2.1 โครงกำรออกแบบ ติดตั้งป้ำยประวัติและแผนที่ชุมชนหัวเวียงใต้
การติดตั้งป้ายประวัติและแผนที่ชุมชน	 เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อสืบทอดประวัติชุมชนในฐานะ

ศนูย์กลางการคา้และการพาณชิย์ของจงัหวดัน่าน	ตลอดจนประชาสัมพนัธ์สถานทีท่่องเที่ยวและพืน้ทีท่ีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาเรียนรู้ชุมชน	 โดยเลือกใช้รูปแบบป้ายที่เป็นโครงสร้างไม	้ หลังคาจั่วมุงด้วยแป้นเกล็ด	 แผ่นป้ายประวัต	ิ

ท�าด้วยทองเหลืองปั๊มนูนพิมพ์สี	ที่สะท้อนเอกลักษณ์พื้นถิ่นของชุมชน	

ภำพที่ 10	รูปแบบป้ายประวัติชุมชน	(ซ้าย)	และป้ายที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	(ขวา)

2.2 โครงกำรปูวัสดุพื้นผิวถนนสุมนเทวรำช ซอย 5 
งานปูวัสดุพื้นผิวถนนขนาดกว้าง	3	เมตร	ยาว	150	เมตร	ในชุมชน	เป็นการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ

เส้นทางในเขตเมืองเก่า	 โดยน�าลวดลายผ้าทอพื้นเมืองมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ	 และน�ามาหินแม่น�้าจากอ�าเภอ
ปัวมาเป็นวัสดุผิว	 การก่อสร้างได้ท�าการศึกษารูปแบบและวิธีการก่อสร้างร่วมกับช่างชุมชน	 จนเกิดภูมิปัญญาในการ

ก่อสร้างเฉพาะพื้นที่	

ภำพที่ 11	รูปแบบและลวดลายผิวถนน	(บน)	เทคนิคก่อสร้างและผลงานก่อสร้างจริง	(ล่าง)
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2.3 โครงกำรปรับปรุงรั้วและงำนทำสีรั้วภำยในถนนสุมนเทวรำช ซอย 5

เป็นการปรบัปรงุสภาพภมูทิศัน์และเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวให้กบัชมุชน	โดยใช้การทาสแีละแขวนกระเช้าต้นไม้

เพื่อช่วยลดความแข็งกระด้างชองรูปแบบและสีรั้วคอนกรีต	 ที่มีความแตกต่างหลากหลายให้ดูสอดคล้องกับ	

สภาพภูมิทัศน์ในภาพรวม

ภำพที่ 12	รูปแบบการตกแต่งรั้วด้วยกระเช้าต้นไม้	(บน)	และผลงานที่ได้ด�าเนินงานจริง	(ล่าง)

2.4 โครงกำรปรับปรุงทำงเดินเท้ำบริเวณด้ำนหน้ำวัดหัวเวียงใต้ 

เป็นการปรับปรุงสภาพทางเดินเท้าขนาดกว้าง	1.50	เมตร	ยาว	490	เมตร	ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ

กจิกรรมเมอืง	เน้นการใช้วสัดปุระเภทอฐิพืน้เมอืงหรอืคอนกรตีแสตมป์	เพือ่เสรมิสร้างลกัษณะทางกายภาพและสภาพ

ภูมิทัศน์ย่านการค้าเก่าของชุมชน	 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมืองน่าน	 ซึ่งอยู่ระหว่าง	

การขออนุมัติโครงการ	ซึ่งจะด�าเนินการควบคู่ไปกับโครงการน�าสายไฟฟ้าลงใต้ดินของเทศบาล

	

ภำพที่ 13	รูปแบบการปรับปรุงทางเดินเท้า
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2.5 โครงกำรปลูกไม้พุ่มประดับในกระถำงบริเวณทำงเดินเท้ำริมถนนสุมนเทวรำช

เนื่องจากลักษณะทางกายภาพบนสองฟากถนนสุมนเทวราช	 ขาดความร่มรื่นสวยงาม	 บรรยากาศ	

ค่อนข้างร้อนและขาดความร่มรื่น	 ชุมชนจึงมีแนวคิดในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	 ด้วยการปลูกดอกเสี้ยวขาวซึ่งเป็นต้นไม้

ประจ�าจังหวัดในกระถางซีเมนต์ตลอดแนวทางเดินเท้าทั้งสองฟากของถนน	 เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและช่วยส่งเสริม

บรรยากาศของกจิกรรมถนนคนเดนิทีเ่พิง่เริม่รือ้ฟ้ืนให้เกดิขึน้อกีครัง้	โครงการนีไ้ด้รบัการสนบัสนนุจากพาณชิย์จงัหวดั	

ปัจจุบันได้ด�าเนินการเป็นที่เรียบร้อย

ภำพที่ 14	รูปแบบการปลูกต้นดอกเสี้ยวขาวในกระถางซีเมนต์	(ซ้าย)	และผลงานที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ	(ขวา)

2.6 โครงกำรออกแบบ ติดตั้งผ้ำใบกันสำดอำคำรร้ำนค้ำ (สีน�้ำตำล กว้ำง 2.5 ม. ยำว 4 ม.)

การติดตั้งผ้าใบกันแดดของเรือนร้านค้าและอาคารพาณิชยกรรมริมถนนสุมนเทวราช	ขาดการก�าหนด

และควบคุมเรื่องรูปแบบและสีที่สอดคล้องกับบรรยากาศย่านเมืองเก่า	 จึงได้ก�าหนดสีของผ้าใบกันแดดให้มีรูปแบบ

เดียวกัน	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของย่านการค้าเก่า	 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากพาณิชย์จังหวัด	

เช่นเดียวกัน	และปัจจุบันได้ด�าเนินการเป็นที่เรียบร้อย

ภำพที่ 15 ผลงานการติดตั้งผ้าใบกันแดดที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ

บทสรุป
ผลงานวิจัยนี้	 ได้ท�าการศึกษาและพัฒนาพื้นที่ชุมชนหัวเวียงใต	้ ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จของ	

การพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	 ผ่านการตกผลึกทางความคิดที่ได้จากกระบวนการท�างานโดยมุ่งเน้นการสร้าง	



แนวทางการพัฒนากายภาพของชุมชนหัวเวียงใต้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของสังคม
สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ และ พงษ์สิน ทวีเพชร
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ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2558

การรบัรูแ้ละการมส่ีวนร่วมของประชาชน	รวมไปถงึภาคส่วนต่างๆ2	ทีม่บีทบาทในพืน้ทีท่ัง้ในเชงิสงัคม	สภาพแวดล้อม	
เศรษฐกิจ	 และการเมืองการปกครอง	 และมีความพร้อมในการร่วมคิดร่วมท�าตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการ
ด�าเนินงาน	 ความร่วมมือดังกล่าวน�ามาสู่ข้อสรุปว่าด้วยกรอบแนวคิด	 มาตรการและข้อก�าหนดในการควบคุมพื้นที่		
รวมถึงแผนและโครงการพัฒนาตามแนวทางการฟื้นฟูย่านชุมชนหัวเวียงใต้	 ซึ่งนอกจากชุมชนจะได้รับทราบข้อมูล
สภาพปัญหา	 ความต้องการ	 ความรู้และประสบการณ์	 เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้บรรลุเป้าหมายแล้ว		
ยงัช่วยจดุประกายให้ชมุชนเกดิความตระหนกัและเหน็ความส�าคญัของการมส่ีวนร่วมในการรกัษาคณุค่าและเอกลกัษณ์
ของย่านหัวเวียงใต้	 จนเกิดการพัฒนาแผนงานและโครงการที่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากที่สุด	 ซึ่งสามารถใช้เป็น
แนวทางส�าหรับการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนเมืองแห่งอื่นๆ	 ที่มีขนาดและลักษณะใกล้เคียงกันในระยะยาวได	้ อย่างไรก็ดี	
ทกุชมุชนย่อมมภีมูหิลงั	ความเป็นมา	ตลอดจนสภาพทางกายภาพ	สงัคม	และเศรษฐกจิ	ทีแ่ตกต่างกนัไป	การน�าแนวทาง
การพัฒนาชุมชนหัวเวียงใต้ไปประยุกต์ใช้จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับความเป็นอัตลักษณ์หรือตัวตนความเป็น	
ท้องถิ่นของตนเองอย่างลึกซึ้ง	เพื่อให้รูปธรรมจากการฟื้นฟูเมืองสามารถเอื้อประโยชน์และตอบสนองการด�าเนินชีวิต
ของประชาชนในชุมชนนั้นๆ	ได้อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม	 การพัฒนาชุมชนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น	 จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้การ
ด�าเนนิงานตามแผนงานเกดิผลส�าเรจ็	ทัง้ในด้านการวางผงัระบบถนน	สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ	การจดัท�าข้อ
ก�าหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนหัวเวียงใต้ที่เป็นรูปธรรม	 การจัดท�าทะเบียนเพื่อการฟื้นฟูอาคารและ	
สิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่า	การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชน	ตลอดจนการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมกิจกรรมและวิถีชีวิต
ท้องถิ่นที่เป็นภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการชุมชนต้องสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการ	
มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ชาวบ้านเกิดการยอมรับแนวทางพัฒนาที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน
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