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บทคัดย่อ

ถนนคนเดินข่วงเมืองน่านเป็นพื้นที่ที่มีความส�ำคัญต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
ใกล้กับสถานที่ที่มีความงดงาม และเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเยือนน่านนครในการเยี่ยมชม
ความงามของน่านยามค�่ำคืน การพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบของถนนคนเดิน นับเป็นส่วนส�ำคัญในการช่วยเพิ่ม
รายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น ส่งเสริมวิถีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ ในขณะเดียวกันก็มี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สืบเนื่องจากกิจกรรมการท่องเที่ยว
การวิ จั ย นี้ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ทุ น ทางสิ่ ง แวดล้ อ ม ทุ น ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม และทุ น
ทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงล�ำดับชั้น (AHP)
โดยมีผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 9 คน ให้คะแนนความส�ำคัญของปัจจัย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยชี้วัดการจัดการท่องเที่ยว
ของถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมมีความส�ำคัญเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือเกณฑ์ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม และเกณฑ์ดา้ นเศรษฐกิจตามล�ำดับ เมือ่ พิจารณาถึงค่าคะแนนความส�ำคัญของด้านสิง่ แวดล้อม พบว่าปัจจัย
ในด้านขยะและเศษอาหาร เป็นสิ่งส�ำคัญที่ควรได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีเป็นล�ำดับแรก โดยมีข้อเสนอแนะ
ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมจัดการขยะ ลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง ในส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรร่วมกันวางแนวทาง
การใช้ประโยชน์จากเศษอาหาร รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการก�ำหนดแนวทางการจัดการขยะที่กลุ่มผู้ค้า เพื่อการ
* นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพฯ 10300
** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ 10300
* Master of Science Environmental Management Faculty of science and Technology, SuanSunandha Rajabhat
University, Bangkok 10300, Thailand
** Faculty of science and Technology, SuanSunandha Rajabhat University, Bangkok 10300, Thailand
Corresponding author e-mail: weerasit.kaew@gmail.com*

79

ปัจจัยทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และทุนทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วีระศิษฏ์ แก้วป่อง และ ทัศนาวลัย อุฑารสกุล

ลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่าปัจจัยด้านความปลอดภัยมีค่าคะแนนความส�ำคัญ
เป็นล�ำดับที่ 1 โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดการวางแผนด้านความปลอดภัยในบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน และ
บริเวณโดยรอบ ส�ำหรับด้านเศรษฐกิจ พบว่ารายได้จากการท่องเทีย่ วมีคา่ คะแนนความส�ำคัญล�ำดับที่ 1 ซึง่ รายได้จาก
การท่องเที่ยวเป็นสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความยั่งยืนของกิจกรรมถนนคนเดิน น�ำไปสู่การกระจายรายได้สู่ผู้ค้าและ
เครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อก้าวสู่เป้าหมายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ABSTRACT

Nan Walking Street is an important tourism area of Nan Province. It is located in the heart
of the city near attractive places and has been a remarkable destination for tourists who traveled
to Nan to discover at night time. Additional benefits of the walking street are increasing income for
local operators, promoting a uniqueness of cultural tourism. At the same time, environmental
impacts are resulting from tourism activities.
This research aims to analyze environmental capital, social-cultural capital, and economic
capital factors that affect the walking street activities in Nan city through a hierarchical analysis (AHP)
process. Nine experts rated the factor significance. The research results were found that the
environmental capital factor is the first priority for tourism management of Nan Walking Street
followed by social and cultural capital factor. and economic capital factor, respectively. When
considering the most important of environmental score the factors in waste management and food
waste must be handled properly with recommendations for tourists to take part in waste
management by reducing food waste. On the part of the stakeholders should enhance the guidelines
for the utilization of food waste, including establishing cooperation in determining waste management
practices to reduce the amount of waste from the source. For social and cultural aspects, it was
found that the safety factor was the first ranking priority, with recommendations for managing a
safety plan in the walking street in Nan, and among the surrounding area. For the economy, it was
found that tourism income was the first consideration ranking, where tourism income is essential
to the sustainability of the Nan Walking Street activity and also leading to the distribution of income
to merchants and tourism cluster operators, well as create a good quality of life for local people
to meet the target of sustainable development goals.
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยทุนทางสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม ถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน
Keywords: Environmental capital factors, Environmental management, Nan walking street
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บทน�ำ

น่านนคร เป็นเมืองขนาดเล็กที่มีจุดเด่นและคุณค่าที่แสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมแบบล้านนาตะวันออก
มี “ข่วงเมือง” ซึ่งหมายถึง บริเวณลานที่ผู้คนใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน เป็นพื้นที่หัวแหวน
ของเมืองน่าน โดยเป็นพื้นที่ลานโล่งขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างคุ้มหลวง และวัดพระธาตุช้างค�้ำวรวิหาร
มีวัดหัวข่วงอยู่ทางทิศเหนือ และวัดภูมินทร์อยู่ทางทิศใต้ ในอดีตใช้ประกอบพระราชพิธี รัฐพิธีและประเพณีส�ำคัญ
เทศบาลเมืองน่านได้ด�ำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดภูมินทร์ให้เป็นพื้นที่เดียวกับข่วงเมือง โดยเน้นการพัฒนา
ให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งสีเขียวที่เต็มไปด้วยต้นไม้ และใช้เป็นบริเวณสันทนาการ ออกก�ำลังกาย และจุดนัดพบ โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาเย็น ถนนคนเดินข่วงเมืองน่านหรือมีชื่อเดิมในภาษาท้องถิ่นว่า“กาดหมั้วเมืองน่าน”เริ่มต้นในปี 2553 นั้น
ปัจจุบัน เทศบาลเมืองน่าน ได้ด�ำเนินกิจกรรม “ถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน” ในบริเวณถนนและลานหน้าวัดภูมินทร์
ในช่วงเย็นถึงค�่ำของวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ซึ่งมีทั้งชาวเมืองน่านและนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากมาเที่ยว
เพือ่ เลือกซือ้ อาหารและของใช้พนื้ เมือง โดยเฉพาะช่วงวันหยุดทีต่ รงกับเทศกาล และช่วงวันหยุดในฤดูหนาว (เทศบาล
นครน่าน, 2560)
เทศบาลเมืองน่าน ได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาล รวมถึงบริเวณถนนคนเดิน
ข่วงเมืองน่านในช่วงเวลาทีจ่ ดั กิจกรรม โดยหากเทศบาลเมืองน่านน�ำแนวทางการจัดการสิง่ แวดล้อมตามหลักการพัฒนา
ที่ยั่งยืนมาใช้ก็จะส่งผลให้การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน มีการด�ำเนินการอย่างรอบด้าน
และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนก�ำหนดให้พิจารณาต้นทุนเพื่อประเมินการด�ำเนินกิจกรรม
และพิจารณาแนวทางในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น พร้อมกับการจัดการอย่างสมดุลใน 3 ด้าน ได้แก่
ทุนทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Capital) ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Capital) และ
ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) ของการด�ำเนินกิจกรรมในพื้นที่ที่ด�ำเนินการ โดยให้ความส�ำคัญกับการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคีทเี่ กีย่ วข้องในกิจกรรมบนพืน้ ทีห่ รือในท้องถิน่ นัน้ ว่าเป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ง่ ผลให้การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
สัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546, หน้า 9)
กิจกรรมถนนคนเดิน เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบตลาดบนถนนทีม่ ใี นประเทศไทยมายาวนาน และเริม่ เรียก
ว่า “ถนนคนเดิน” ในปี พ.ศ. 2545 โดยใช้เรียกกิจกรรมการปิดถนนตามแผนพัฒนาเมืองน่าอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดกิจกรรม 3 ประการ ได้แก่ (1) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (2) เพื่อการประหยัดพลังงาน และ (3) เพื่อลดมลพิษ
บนถนน ซึง่ ถนนคนเดินในประเทศไทยมีความเป็นตลาดนัดซ้อนทับอยูบ่ นถนนคนเดินอย่างชัดเจน เน้นการขายสินค้า
ที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วย อาหารหลักพื้นเมืองยอดนิยม และสินค้าที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของพื้นที่ เช่น สินค้า OTOP
สินค้ารักษ์สงิ่ แวดล้อม ของท�ำมือ ของสะสม เป็นต้น การจัดการถนนคนเดินมีผทู้ เี่ กีย่ วข้องและมีสว่ นได้เสียหลายกลุม่
มักเป็นในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือ โดยมีเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน เป็นหลัก ซึง่ ความส�ำเร็จในการ
จัดการถนนคนเดินขึ้นกับการเฉลี่ยต้นทุน ผลประโยชน์ และหน้าที่ในการจัดการอย่างสมดุล (ระวิวรรณ โอฬารรัตน์
มณี, 2547)
การจั ด การกิ จ กรรมถนนคนเดิ น จึ ง ควรน� ำ หลั ก การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มาพิ จ ารณาและใช้ เ ป็ น แนวทาง
ในการบริหารจัดการอย่างสมดุล ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ โดยในการวิจัยนี้
จะมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ เนื่องจากการจัดการถนนคนเดินโดยทั่วไป รวมถึงถนนคนเดินข่วงเมืองน่านนั้น
ล้วนให้ความส�ำคัญกับด้านสังคมและวัฒนธรรมด้วยการน�ำอัตลักษณ์ของพื้นที่เป็นจุดขาย และให้ความส�ำคัญกับ
ด้านเศรษฐกิจ คือ รายได้จากการด�ำเนินกิจกรรมเป็นหลัก ซึ่งท�ำให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่ได้ให้ความส�ำคัญ
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จากหน่วยงานทีด่ ำ� เนินกิจกรรมถนนคนเดิน ส่งผลให้เกิดผลกระทบสิง่ แวดล้อมในหลายประเด็นทีส่ บื เนือ่ งจากการจัด
กิจกรรมถนนคนเดิน เช่น การใช้พลังงาน การจัดการขยะ การจัดการน�้ำเสีย การจราจร ดังที่ปรากฎในช่วงเทศกาล
การท่องเที่ยวและจากแบบสอบถามบุคลากรของเทศบาลเมืองน่าน พบว่า มีปริมาณขยะจ�ำนวนมากและถังขยะ
ไม่เพียงพอ พืน้ ทีจ่ อดรถไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม ยังมีการรักษาความปลอดภัยไม่ทวั่ ถึง และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่าง และห้องสุขา ยังไม่เพียงพอ ผู้วิจัยพิจารณาร่วมกับแผนพัฒนาพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดน่าน
ที่มุ่งเน้นสู่เมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืน และได้รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประจ�ำปี 2559 ซึ่งหากน�ำหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ
มาใช้บริหารจัดการตามบริบทของภาคีท่ีเกี่ยวข้อง จะน�ำไปสู่การจัดการอย่างสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้
ความส�ำคัญกับการน�ำทุนและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มาพิจารณาเทียบเท่ากับด้านสังคมและวัฒนธรรม และ
ด้านเศรษฐกิจ
งานวิจัยนี้ ได้ท�ำการศึกษาปัจจัยทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และทุนทางเศรษฐกิจ
ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงล�ำดับชั้น (Analytic
Hierarchy Process : AHP) เพื่อวิเคราะห์ความส�ำคัญของปัจจัยทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคมวัฒนธรรม และ
ทุนทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน การวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินการ
ของเทศบาลในการจัดการกิจกรรมถนนคนเดินอย่างสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มี
ความส�ำคัญ และสามารถน�ำวิธีวิเคราะห์ไปปรับใช้กับการจัดการสิ่งแวดล้อมส�ำหรับกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับกิจกรรมถนนคนเดิน ซึ่งมีอยู่หลายกิจกรรมในประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาปัจจัยทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และทุนทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ขอบเขตด้านเนื้อหา

พิจารณาในการเลือกปัจจัยจากบริบทของพื้นที่ร่วมกับงานวิจัยในด้านผลกระทบจากการท่องเที่ยว
(พัทธวรรณ์ เลิศสุชาตวนิช, 2559) ปัจจัยทุนทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น�้ำใช้ น�้ำทิ้ง ขยะ เศษอาหาร และไฟฟ้า ปัจจัย
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสีย จ�ำนวนนักท่องเที่ยว สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจัยทุนทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้จากการท่องเที่ยว โอกาสในการท�ำงาน คุณภาพชีวิต และ
ต้นทุนในการขายสินค้า

ขอบเขตด้านประชากร

ก�ำหนดขอบเขตด้านประชากรของการวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้ค้าประมาณ 200 ร้านค้า และ กลุ่มผู้ซื้อประมาณ
1,000 คนต่อวันในช่วงเวลาปกติ และเพิ่มจ�ำนวนอีกประมาณ 2-3 เท่าในช่วงฤดูหนาว
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ขอบเขตด้านพื้นที่

ถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน ที่ตั้งอยู่บริเวณลานและถนนด้านข้างวันภูมินทร์ ถนนผากอง
ต�ำบลในเวียง อ�ำเภอเมืองน่าน ดังแสดงในภาพที่ 1 จังหวัดน่านมีบริเวณด�ำเนินการตั้งแต่สี่แยกข่วงเมืองน่าน
จนถึงสามแยกเรือนจ�ำ  ข่วงเมืองหน้าวัดภูมินทร์ และ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ข่วงน้อย) พิกัดแผนที่ที่ละติจูด
100.771882 และ ลองติจูด 18.774995 วันเปิดท�ำการ วันศุกร์ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์เวลา 16:00-22:00 น.
(เทศบาลเมืองน่าน, 2560)

ภาพที่ 1 ที่ตั้ง และบรรยากาศของถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน
จากภาพที่ 1 ถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน มีถึง 357 ร้านค้าโดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนอาหาร
160 ร้าน และโซนเสือ้ ผ้า กิฟ๊ ช็อป ของทีร่ ะลึก 197 ร้าน ซึง่ อาหารทีไ่ ด้รบั การตอบรับดีสว่ นมากจะเป็นอาหารพืน้ เมือง
อาทิ น�ำ้ พริกอ่อง ใส้อวั่ ไกยี แกงฮังเล และแกงแค ส่วนเสือ้ ผ้าและของทีร่ ะลึกส่วนมากจะเป็นเสือ้ ผ้าพืน้ เมือง (เทศบาล
เมืองน่าน, 2560)

ขอบเขตด้านระยะเวลา

ใช้ระยะเวลาในการศึกษารวม 6 เดือน เริม่ ตัง้ แต่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
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ปัจจัยทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และทุนทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วีระศิษฏ์ แก้วป่อง และ ทัศนาวลัย อุฑารสกุล

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สุพาดา สิริกุตตา และไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ (2558) สรุปได้ว่า ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จของโมเดลต้นแบบ
ถนนคนเดินเมืองกวางโจว และเมืองหางโจว ประเทศจีน ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่
1. นโยบายการพัฒนาถนนคนเดินของเมืองกวางโจว และเมืองหางโจว ประเทศจีน หน่วยงานภาครัฐ
ของประเทศจีนสามารถก�ำหนดนโยบายและสัง่ การชุมชน เพือ่ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเป็นถนนคนเดินแบบถาวร
ในการเลือกพื้นที่เป็นถนนคนเดินจะต้องมีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
2. องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยมีการฟื้นฟูอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
เพื่อให้เกิดคุณค่าในการเรียนรู้
3. องค์ประกอบด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมต้องมีความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมของอาคาร มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเลียบถนนคนเดินบริเวณใกล้เคียงและมีท�ำเลที่ตั้ง
4. การวางแผนการจัดโซนรูปแบบของสายผลิตภัณฑ์ในถนนคนเดิน แบ่งออกเป็น 5 สาย ได้แก่ สาย
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิต สายผลิตภัณฑ์ช็อปปิ้ง สายผลิตภัณฑ์อาหาร
สายผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม และสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ซึง่ บริหารจัดการด้วยกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์การบริการลูกค้า และกลยุทธ์การตลาดอื่นๆ
5. การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป็น 3 ด้าน มีหน่วยงาน
ทีท่ ำ� หน้าทีจ่ ดั การถนนคนเดินโดยตรง มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และมีการส่งเสริม
ของภาครัฐในการประชาสัมพันธ์
6. นวัตกรรมของถนนคนเดินมีการฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรม โดยน�ำเอาความดัง้ เดิมของสถาปัตยกรรม ประวัตศิ าสตร์
ของถนนมาผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่ เพื่อให้ถนนคนเดินเป็นที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวซ�้ำ
ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี และวีระ สัจกุล (2555) การบริหารจัดการถือเป็นหัวใจส�ำคัญของถนนคนเดิน
เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม จึงต้องใช้การบริหารจัดการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่หลากหลาย ถนนคนเดินไม่ว่าระดับใดล้วนเกิดจากเครือข่ายความร่วมมือโดยไล่ระดับจากระดับเมืองที่มีเทศบาล
เป็นแกนหลัก ระดับชุมชนมีกรรมการชุมชนเป็นแกนหลัก และระดับรัฐร่วมกับเอกชนที่มีกลุ่มเครือข่ายร่วมกัน
ด�ำเนินงานด้วยภาคีการท�ำงานประสานความร่วมมือกัน ในขณะเดียวกันก็มกี ารคานอ�ำนาจและผลประโยชน์ระหว่างกัน
ความราบรืน่ ของการบริหารขึน้ อยูก่ บั ความกลมเกีย่ วของกลุม่ คนท�ำงานทีไ่ ม่ยดึ ผลประโยชน์มากจนเกินไปถนนคนเดิน
มักเกีย่ วข้องกับกลุม่ คน 4 กลุม่ หลัก ได้แก่ คือ ชุมชนเจ้าของพืน้ ที่ ผูค้ า้ คนเดิน และผูบ้ ริหารจัดการ ซึง่ มีความต้องการ
ไม่เหมือนกัน การท�ำความเข้าใจกันในเบื้องแรกถือเป็นกลไกส�ำคัญที่สุด รองลงมา คือ การจัดระบบควบคุมที่
เหมาะสมและยอมรับได้โดยทุกฝ่าย ถนนคนเดินแม้เปิดช่วงเวลา 6-8 ชัว่ โมงคล้ายกัน แต่ใช้คนควบคุมแลพืน้ ทีต่ า่ งกัน
ถนนคนเดินระดับเมือง บริหารโดยเทศบาลมักมีกำ� ลังคนมาก ตัง้ แต่ 10-100 คน ตามขนาดถนน ผูค้ า้ และคนเดินถนน
คนเดินระดับชุมชนมักไม่มกี ารจัดคนมาดูแล แต่ใช้การช่วยกันคนละไม้ละมือและไม่สร้างปัญหา ส่วนถนนคนเดินเอกชน
มักใช้พนักงานจ�ำนวนน้อยเพือ่ ประหยัดงบประมาณในการจัดการรายรับหลักของถนนคนเดินมาจากค่าธรรมเนียมผูค้ า้
โดยเรียกเก็บในอัตราทีแ่ ตกต่างกันไปรายจ่ายของถนนคนเดิน ได้แก่คา่ ล่วงเวลาบุคลากร ค่าไฟฟ้า ค่าจัดการขยะ และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่ให้สะอาดและกลับสู่สภาพเดิมเพื่อการใช้งานสาธารณะในเวลาปกติ
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พัทธวรรณ์ เลิศสุชาตวนิช (2559) ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และสภาพ
ปัญหาของการท่องเที่ยวบริเวณเขากระโจม อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (2) ประเมินความวิกฤตจากการท่องเที่ยว
เขากระโจมด้วยกระบวนการล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ และ (3) พัฒนาแบบจ�ำลองส�ำหรับการประเมินความวิกฤต
จากการท่องเที่ยวประเภทภูเขาลูกโดด โดยท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม ห้องปฏิบัติการ และแบบสอบถาม
เพื่ อ นามาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจของผู ้ เ ชี่ ย วชาญในการประเมิ น ความวิ ก ฤตจากการท่ อ งเที่ ย ว
ด้วยกระบวนการล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) และน�ำค่าน�้ำหนักความส�ำคัญ
ทีไ่ ด้มาใช้ในการพัฒนาแบบจ�ำลองส�ำหรับการประเมินความวิกฤตจากการท่องเทีย่ วประเภทภูเขาลูกโดด ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจุบนั การท่องเทีย่ วเขากระโจมส่งผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เช่น สัตว์ปา่ หลีกเลีย่ ง
เส้นทางทีม่ กี จิ กรรมออฟโรด เสียงรบกวนจากรถออฟโรดสูงเกินค่ามาตรฐาน การขาดแคลนน�ำ้ ใช้ การตกค้างของขยะ
จ�ำนวนมาก ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในระดับน้อย และเมื่อท�ำการประเมินความวิกฤตจาก
การท่องเทีย่ วด้วยกระบวนการล�ำดับชัน้ เชิงวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อมมีความส�ำคัญเป็นอันดับที่ 1 รองลงมา
คือ ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยเศรษฐกิจ ตามล�ำดับ ทัง้ นีแ้ บบจ�ำลองส�ำหรับการประเมินความวิกฤตจากการท่องเทีย่ ว
ประเภทภูเขาลูกโดดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วยสมการทางคณิตศาสตร์และแบบประเมินความวิกฤตจากการท่องเทีย่ ว
ประเภทภูเขาลูกโดด เพื่อใช้หาคะแนนรวมของดัชนีความวิกฤตจากการท่องเที่ยว (Critical Weight Index)
โดยพิจารณาปัจจัยทางด้านสิง่ แวดล้อม 7 ปัจจัย ด้านสังคม 6 ปัจจัย และด้านเศรษฐกิจ 3 ปัจจัย รวมทัง้ สิน้ 16 ปัจจัย
ผลการทดสอบแบบจ�ำลองพบว่าปัจจุบันการท่องเที่ยวเขากระโจมอยู่ในสภาวะวิกฤต จึงจ�ำเป็นที่จะต้องน�ำหลักการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาปรับใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อลดระดับความวิกฤตและผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

วิธีการศึกษา

1. วิเคราะห์และก�ำหนดปัจจัยทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ ของถนน
คนเดินข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน
2. ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงล�ำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) ในการวิเคราะห์ปัจจัยทุนทางสิ่ง
แวดล้อม ทุนทางสังคมวัฒนธรรม และทุนทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จังหวัด
น่าน โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 9 ท่าน พิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ท่ีมีบทบาทส�ำคัญ และเกี่ยวข้องกับถนนคนเดินข่วง
เมืองน่านทั้ง หน่วยงานราชการ ชุมชน และกลุ่มผู้ค้าซึ่งประกอบด้วย ส�ำนักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองน่าน กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน กลุ่มผู้ค้า กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล
เมืองน่าน ชุมชนภูมนิ ทร์-ท่าลี่ ผูแ้ ทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม และ ผูแ้ ทนจากกระทรวงการท่องเทีย่ วและ
กีฬา
กระบวนการวิเคราะห์ตามล�ำดับชัน้ (Analytic Hierarchy Process: AHP) (พัทธวรรณ์ เลิศสุชาตวนิช, 2559)
Thomas L. Saaty เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในประเด็นที่มีความซับซ้อน ทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม โดยแบ่งองค์ประกอบของปัญหาในรูปแบบของแผนภูมิล�ำดับชั้น ต่อจากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็น
ของผู้ตัดสินใจมาก�ำหนดเป็นคําวินิจฉัย เพื่อเปรียบเทียบหา ความส�ำคัญของแต่ละปัจจัย และขั้นตอนสุดท้าย คือ
การวิเคราะห์โดยการค�ำนวณหาทางเลือกที่มีล�ำดับความส�ำคัญสูงสุด เพื่อหาข้อสรุปและทางเลือกที่เหมาะสม
(สมัญญา รังสิเสนา ณ อยุธยา, 2552)
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2.1 หลักการพื้นฐานของกระบวนการล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ กระบวนการล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์
เป็นการวิเคราะห์แบบตรรรกศาสตร์ หรือการใช้เหตุผล ซึง่ อาศัยหลักการพืน้ ฐาน 3 ประการ (ปิติ เพิม่ พูน, 2550) ดังนี้
2.2 หลักการแยกออก )Decomposition) โดยการสร้างรูปแบบของปัญหาให้อยู่ในแผนภูมิล�ำดับที่มี
ความสัมพันธ์เชือ่ มโยงกันระหว่างระดับชัน้ โดยแต่ละปัจจัยทีอ่ ยูใ่ นระดับเดียวกัน จะเป็นอิสระต่อกัน องค์ประกอบหลัก
ของแผนภูมิล�ำดับชั้นประกอบด้วย ระดับชั้นวัตถุประสงค์ ระดับชั้นเกณฑ์หรือปัจจัย และระดับชั้นทางเลือก
เป้าหมาย

ระดับที่ 1 วัตถุประสงค์
ระดับที่ 2 เกณฑ์/ปัจจัย
ระดับที่ 3 ทางเลือก

ปัจจัยทีี่ 1

ปัจจัยทีี่ 2

ปัจจัยทีี่ 3

ทางเลือกที่ 1

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ภาพที่ 2 ตัวอย่างแผนภูมิล�ำดับชั้นทั่วไป
ที่มา: พัทธวรรณ์ เลิศสุชาตวนิช (2559)
ซึ่งในการศึกษานี้ได้ก�ำหนดก�ำหนดปัจจัยทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ
ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อน�ำไปสู่การใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงล�ำดับชั้น
(Analytic Hierarchy Process: AHP) ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 3
ทุนและปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ปัจจัยทุนทางสิ่งแวดล้อม
น�้ำใช้

ปัจจัยทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ผู้มีส่วนได้เสีย

ปัจจัยทุนทางเศรษฐกิจ
รายได้จากการท่องเที่ยว

น�้ำทิ้ง

จ�ำนวนนักท่องเที่ยว

โอกาสในการท�ำงาน

ขยะ

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก

คุณภาพชีวิต

เศษอาหาร

ความปลอดภัย

ต้นทุนในการขายสินค้า

ไฟฟ้า

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาพที่ 3 แผนภูมิล�ำดับชั้นของปัจจัยทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และทุนทางเศรษฐกิจ
ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรม ถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

86 ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม ประจ�ำปี 2563

Impact of Environmental Capital Factors, Social and Cultural Capital Factors, and Economic Capital Factors to Walking Street
Activity: A Case Study of Nan Walking Street, Nan Province
Weerasit Kaewpong and Tatsanawalai Utarasakul

2.3 หลักการเปรียบเทียบ )Comparison) โดยใช้ดุลพินิจในการเปรียบเทียบความส�ำคัญ ของปัจจัย
ที่อยู่ในชั้นเดียวกันเป็นคู่ๆ )Pairwise Comparison)โดยค�ำนึงถึงความส�ำคัญของปัจจัย ภายใต้ปัจจัยในระดับชั้น
ทีส่ งู กว่า และประยุกต์ให้อยูใ่ นรูปเมทริกซ์ และน�ำวิธกี ารไอเกนเวคเตอร์ (Eigenvector) มาใช้ตรวจสอบความสอดคล้อง
ของข้อมูล
2.4 หลักการวิเคราะห์ล�ำดับความส�ำคัญ )Priority) ซึ่งเมื่อได้ค่าน�้ำหนักของปัจจัยต่างๆ ที่ได้จาก
การเปรียบเทียบความส�ำคัญเป็นคู่ๆ ในระดับชั้นเดียวกัน ค่าน�้ำหนักของปัจจัยในแต่ละระดับชั้นจะถูกน�ำมาวิเคราะห์
หาค่าน�้ำหนักรวมของปัจจัยโดยค�ำนึงถึงปัจจัยระดับที่เหนือกว่า โดยการวิเคราะห์จากระดับชั้นที่หนึ่งซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์ของปัญหา ลงไปสู่ระดับชั้นต�่ำสุดซึ่งเป็นทางเลือกของปัญหา
2.5 ขั้นตอนของกระบวนการล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (น�้ำฝน พุฒิสันติกุล, 2553)
2.5.1 การก�ำหนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่จะท�ำการตัดสินใจ
2.5.2 การก�ำหนดเกณฑ์หรือปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจ
2.5.3 การสร้างรูปแบบโครงสร้างของปัญหาในรูปของแผนภูมิล�ำดับชั้น ซึ่งประกอบด้วยชั้น
วัตถุประสงค์ รองลงมาเป็นชั้นเกณฑ์หรือปัจจัย และสุดท้ายเป็นชั้นทางเลือกในการตัดสินใจ
2.5.4 การสร้างตารางเมทริกซ์เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ เป็นคู่ๆ ภายใต้ หลักการ
ทีว่ า่ ปัจจัยนัน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปัจจัยอืน่ มีผลกระทบต่อเกณฑ์หรือปัจจัยทีอ่ ยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่ามากหรือน้อยกว่ากัน
เท่าไร
ตารางที่ 1 ตัวอย่างตารางเมทริกซ์เปรียบเทียบความส�ำคัญของปัจจัยภายใต้วัตถุประสงค์ของปัญหา
เกณฑ์หรือปัจจัย
ปัจจัยที่ 1

ปัจจัยที่ 1
1

ปัจจัยที่ 2
a12

ปัจจัยที่ 3
a13

ปัจจัยที่ n
a1n

น�้ำหนัก
W10

ปัจจัยที่ 2

a21

1

a23

a2n

W20

ปัจจัยที่ 3

a31

a32

1

a3n

W10

ปัจจัยที่ n
an1
an2
an3
1
หมายเหตุ : aij เป็นค่าความส�ำคัญของปัจจัย i เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัย j
aji = 1/aij
Wi0 เป็นค่าน�้ำหนักของปัจจัย i ภายใต้วัตถุประสงค์ของปัญหา

Wn0

ผูต้ ดั สินใจจะต้องให้คา่ คะแนนความส�ำคัญ หรือระดับความพึงพอใจซึง่ แทนด้วยเลข 1-9 ดังตารางมาตรฐาน
ที่ใช้ในการเปรียบเทียบความส�ำคัญ
2.5.5 การค�ำนวณหาค่าน�้ำหนักความส�ำคัญของปัจจัย (Normalized Weight) และค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Consistency Index: CI) เมือ่ ได้คา่ ตัวเลขจากการเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ ทีละคู่ จะท�ำการค�ำนวณ
หาค่าความส�ำคัญที่อยู่ในแต่ละแถวแนวตั้ง ด้วยผลรวมของค่าความส�ำคัญในแต่ละแถวแนวตั้งเดียวกัน เพื่อให้ได้
เมทริกซ์ของค่าร้อยละ แล้วจึงหาค่าเฉลี่ยในแต่ละแถวแนวนอน ของเมทริกซ์ค่าร้อยละ จะได้ค่าน�้ำหนักความส�ำคัญ
ของปัจจัยในแถวนั้น
Built Environment Inquiry Journal (BEI): Faculty of Architecture, Khon Kaen University
Volume. 19 No. 3: September - December 2020

87

ปัจจัยทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และทุนทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วีระศิษฏ์ แก้วป่อง และ ทัศนาวลัย อุฑารสกุล

ส�ำหรับการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Consistency Index: CI) และอัตราส่วน ความสอดคล้อง
(Consistency Ratio: CR) จากทฤษฎีของไอเกนเวคเตอร์ )Eigenvector Theory) สามารถค�ำนวณได้จาก
ดัชนีความสอดคล้อง
CI
=
( max – 1)/(n-1)
อัตราส่วนความสอดคล้อง CR
=
CI/RI
ค่าความส�ำคัญทีไ่ ด้จากการเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ ในระดับเดียวกัน สามารถน�ำไปเป็นข้อมูลใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
ปัญหาได้ ก็ต่อเมื่อค่าอัตราส่วนความสอดคล้องมีความเบี่ยงเบน น้อยกว่า 1
โดยที่ดัชนีเชิงสุ่ม (Random Index: RI) เป็นค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งได้จากการ สุ่มตัวอย่างเมทริกซ์
ส่วนกลับ ที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานของค่าความส�ำคัญอยู่ระหว่าง 1-9 ส�ำหรับค่าเฉลี่ยดัชนีเชิงสุ่มที่ได้จากการทดลอง
ในแต่ละมิติของเมทริกซ์ n=1 ถึง 10
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของดัชนีเชิงสุ่มในแต่ละเมทริกซ์ n*n
n
RI

1
0.00

2
0.00

3
0.52

4
0.89

5
1.11

6
1.25

7
1.35

8
1.40

9
1.45

10
1.49

2.5.6 ด�ำเนินการเปรียบเทียบตามขั้นตอนที่ 4 และ 5 ส�ำหรับปัจจัยทางเลือกในระดับถัดมา
ภายใต้ปัจจัยเดียวกัน วิเคราะห์หาน�้ำหนักความส�ำคัญของปัจจัย ค่าดัชนีความสอดคล้อง และค่าอัตราส่วน
ความสอดคล้องในระดับชั้นนี้ ด้วยวิธีการเดียวกับข้างต้น ท�ำซ�้ำจนครบทุกปัจจัย
2.5.7 วิเคราะห์น�้ำหนักของทางเลือกต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของปัญหา โดยการพิจารณา
น�้ำหนักความส�ำคัญรวมของปัจจัยจากระดับที่หนึ่งลงไปสู่ระดับต�่ำสุดซึ่งเป็นน�้ำหนักของทางเลือก เพื่อจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของทางเลือก ก่อนท�ำการตัดสินใจ

ผลการศึกษา

การใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงล�ำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) ในการวิเคราะห์ปัจจัย
ทุนทางสิง่ แวดล้อม ทุนทางสังคมวัฒนธรรม และทุนทางเศรษฐกิจ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน
จังหวัดน่าน โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 9 ท่าน พิจารณาล�ำดับความส�ำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยทุนทางสิง่ แวดล้อม จ�ำนวน
5 ปัจจัย ปัจจัยทุนทางสังคมและวัฒนธรรม จ�ำนวน 5 ปัจจัย และปัจจัยทุนทางเศรษฐกิจ จ�ำนวน 4 ปัจจัย มีรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความส�ำคัญของปัจจัยแต่ละด้าน ดังนี้
1. ปัจจัยทุนทางสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน พบว่า ขยะ มีค่าคะแนนความส�ำคัญ
เป็นล�ำดับที่ 1 (0.299) รองลงมาคือ เศษอาหาร มีค่าคะแนนความส�ำคัญ (0.264) ไฟฟ้า มีค่าคะแนนความส�ำคัญ
เป็นล�ำดับที่ 3 (0.153) น�้ำใช้ มีค่าคะแนนความส�ำคัญเป็นล�ำดับที่ 4 (0.142) และน�้ำทิ้ง มีค่าคะแนนความส�ำคัญ
เป็นล�ำดับที่ 5 (0.136) ดังแสดงใน ภาพที่ 3
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ภาพที่ 4 ค่าคะแนนความส�ำคัญของปัจจัยทุนทางสิ่งแวดล้อม
จากภาพที่ 4 เมื่อวิเคราะห์การจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัจจัยทุนทางสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อกิจกรรม
ถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ของทั้ง 5 ปัจจัยเรียงสามารถจัดล�ำดับความส�ำคัญได้ดังนี้
ล�ำดับที่ 1 ขยะ เนื่องจากถนนคนเดินข่วงเมืองน่านประสบปัญหาขยะจ�ำนวนมาก และยังมีการจัดการ
ในบางช่วงเวลาไม่สมดุลกับชนิดและปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะช่วงเทศกาลท่องเที่ยวจะมีขยะกระดาษ
และพลาสติกที่เป็นภาชนะใส่อาหาร และภาชนะพลาสติกอื่น เช่น แก้วน�้ำ  หลอด และถุง โดยปริมาณขยะสัมพันธ์
กับจ�ำนวนนักท่องเที่ยวแบบแปรผันตรง คือ เมื่อนักท่องเที่ยวมีจ�ำนวนมากปริมาณขยะก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
การจัดการขยะจากกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ด�ำเนินการโดย เทศบาลเมืองน่าน ซึ่งจัดการโดยมีการคัดแยก
ประเภทก่อน แต่ก็ยังมีปริมาณขยะจ�ำนวนมากที่ต้องน�ำไปก�ำจัดยังบริเวณฝังกลบของเทศบาลบริเวณนอกเมือง
ส่งผลให้เสียค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดที่ค่อนข้างสูง และเกิดความไม่น่ามองในบริเวณถนนคนเดิน ส่งผลให้คุณค่าและ
ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวลดลง การจัดการขยะจึงเป็นปัญหาส�ำคัญและเร่งด่วนของถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน
ที่ต้องแก้ไข
ล�ำดับที่ 2 เศษอาหาร จากการศึกษาพบว่าบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่านมีร้านขายอาหารจ�ำนวนมาก
(คิดเป็นร้อยละ 80 ของร้านค้าทัง้ หมด) และจากการทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมทดลองรับประทานอาหารพืน้ เมืองหลากหลาย
ชนิด ด้วยการนั่งรับประทานอาหารบนขันโตกในบริเวณลานของถนนคนเดินข่วงเมืองน่านเพื่อชี่นชมกับบรรยากาศ
โดยรอบ ส่ ง ผลให้ มี เ ศษอาหารเหลื อ ทิ้ ง จ� ำ นวนค่ อ นข้ า งมาก โดยเฉพาะในช่ ว งเทศกาลท่ อ งเที่ ย ว จึ ง ควรมี
การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวซื้ออาหารในปริมาณที่เหมาะสม และรับประทานอาหารเศษอาหารให้เหลือ
ในปริมาณที่น้อยที่สุด โดยปริมาณเศษอาหารแปรผันตรงกับจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน ปัญหาเศษอาหาร
จากนักท่องเทีย่ ว จึงเป็นปัญหาส�ำคัญและค่อนข้างเร่งด่วนของถนนคนเดินข่วงเมืองน่านทีจ่ ำ� เป็นต้องแก้ไขเช่นเดียวกัน
ทั้งในด้านการลดปริมาณเศษอาหารและการใช้ประโยชน์จากเศษอาหารที่เกิดขึ้น
ล�ำดับที่ 3 ไฟฟ้า จากการศึกษาพบว่าบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน มีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณค่อนข้างมาก
เนือ่ งจากนักท่องเทีย่ วมักต้องการชืน่ ชมความสวยงามบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่านในช่วงเวลาค�ำ่ คืน ทีร่ ายรอบด้วย
วัดส�ำคัญ ได้แก่ วัดภูมินทร์ และ วัดช้างค�้ำ  ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากจากการเปิดไฟประดับ จึงควรน�ำ
มาตรการการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่ามาพิจารณาในการด�ำเนินกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน
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ปัจจัยทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และทุนทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วีระศิษฏ์ แก้วป่อง และ ทัศนาวลัย อุฑารสกุล

ล�ำดับที่ 4 น�้ำใช้ จากการศึกษาพบว่าบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่านมีห้องน�้ำและจุดล้างมือจ�ำนวนน้อย
ผลกระทบต่อทุนทางสิ่งแวดล้อมจากการใช้น�้ำจึงเกิดขึ้นไม่เด่นชัดและไม่เป็นรูปธรรมมากนัก ดังนั้นปัญหาน�้ำใช้
จึงไม่ได้เป็นปัญหาส�ำคัญเร่งด่วนของถนนคนเดินข่วงเมืองน่านต่อทุนทางสิง่ แวดล้อม แต่อาจก่อให้เกิดความไม่สะดวก
ต่อนักท่องเที่ยวรวมทั้งร้านค้าที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ล�ำดับที่ 5 น�้ำทิ้ง จากการศึกษาพบว่าบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน น�้ำทิ้งจากห้องน�้ำและอ่างล้างมือ
มีการระบายลงสูร่ ะบบระบายน�ำ้ ของเทศบาลเมืองน่านโดยตรงและไม่ผา่ นการบ�ำบัดก่อน อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากจ�ำนวน
ห้องน�้ำและจุดล้างมือมีจ�ำนวนน้อย จึงส่งผลให้ปริมาณน�้ำทิ้งแม้ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวก็ไม่ส่งผลท�ำให้คุณภาพน�้ำ
ของแหล่งน�้ำธรรมชาติใกล้เคียงมีค่าความสกปรกเกินมาตรฐานคุณภาพน�้ำผิวดิน ดังนั้น น�้ำทิ้งจึงไม่เป็นปัญหาส�ำคัญ
เร่งด่วนจากกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน อย่างไรก็ตาม ควรมีการพิจารณาให้มีระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งเบื้องต้น
หรือจัดท�ำบ่อดักไขมันในบริเวณที่มีจุดล้างภาชนะเพื่อลดการปนเปื้อนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติต่อไป
2. ปัจจัยทุนทางสังคมและวัฒนธรรม พบว่า ความปลอดภัย มีคะแนนความส�ำคัญ เป็นล�ำดับที่ 1 (0.388)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคะแนนความส�ำคัญเป็นล�ำดับที่ 2 (0.203) สิ่งอ�ำนวยความสะดวก มีคะแนนความส�ำคัญเป็น
ล�ำดับที่ 3 (0.158) จ�ำนวนนักท่องเที่ยว มีคะแนนความส�ำคัญเป็นล�ำดับที่ 4 (0.133) และผู้มีส่วนได้เสียมีคะแนน
ความส�ำคัญเป็นล�ำดับที่ 5 (0.096) ดังแสดงใน ภาพที่ 5

ภาพที่ 5 คะแนนความส�ำคัญของปัจจัยทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
จากภาพที่ 5 การจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัจจัยทุนทางสังคมและวัฒนธรรมทั้ง 5 ปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรม
ถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน มีผลการวิเคราะห์เรียงตามล�ำดับดังนี้
ล�ำดับที่ 1 ความปลอดภัย เนื่องจากถนนคนเดินข่วงเมืองน่านมีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก ทั้งนักท่องเที่ยว
ต่างจังหวัดและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ดังนั้นความปลอดภัยที่สูงขึ้นกับทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะส่งผลให้ปริมาณ
นักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเช่นกัน ดังนั้นความปลอดภัย จึงเป็น
ปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญมากต่อความยัง่ ยืนของกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ทีแ่ ม้วา่ จะไม่มขี อ้ มูลความไม่ปลอดภัย
ร้ายแรงใดเกิดขึ้น โดยมีการวางแผนการด�ำเนินการที่ชัดเจน และการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องแก่นักท่องเที่ยว
เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องเร่งด�ำเนินการ
วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ล�ำดับที่ 2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากถนนคนเดินข่วงเมืองน่านมีลักษณะเฉพาะของพื้นที่ด้านการรักษา
เอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึง่ เป็นสิง่ ดึงดูดส�ำคัญให้นกั ท่องเทีย่ วมาเยือนในจ�ำนวนทีเ่ พิม่ ขึน้ ตลอดการด�ำเนิน
กิจกรรมที่ผ่านมา โดยพบว่าจะมีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ดังนั้น การรักษาเอกลักษณ์
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความสัมพันธ์กับจ�ำนวนนักท่องเที่ยว ดังนั้น จึงควรส่งเสริมการน�ำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในหลากหลายด้านมาแสดง และสื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน
ล�ำดับที่ 3 สิ่งอ�ำนวยความสะดวก จากการศึกษาพบว่าบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ยังมีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกที่ยังไม่เพียงพอในการบริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ ที่จอดรถ และ สุขา โดยเฉพาะในเทศกาลท่องเที่ยว
ที่มีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก ดังนั้น สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในสองประเด็นนี้ จึงเป็นปัญหาส�ำคัญของถนนคนเดิน
ข่วงเมืองน่านที่จ�ำเป็นต้องปรับปรุง
ล�ำดับที่ 4 จ�ำนวนนักท่องเที่ยว จากการศึกษาพบว่าบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ในเทศกาลท่องเที่ยว
จะมีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากเดินทางมาเที่ยวชมถนนคนเดินข่วงเมืองน่านและบริเวณโดยรอบ เฉลี่ย 1,000 คน/วัน
ส่งผลให้เกิดความแออัดยัดเยียดบริเวณพื้นที่ถนนคนเดิน ที่จอดรถ และห้องสุขา นอกจากนั้น ยังมีการใช้น�้ำปริมาณ
มาก และเกิดขยะตกค้างจ�ำนวนมาก ซึ่งเกิดผลโดยตรงต่อการท�ำลายทัศนียภาพ ดังนั้น ควรมีการศึกษาและค�ำนวณ
ขีดความสามารถในการรับนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมร่วมกับการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ถนนคนเดินน่าน
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับทัศนียภาพของถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน และบริเวณโดยรอบที่รายล้อมด้วยวัดและ
แหล่งวัฒนธรรมที่ส�ำคัญ
ล�ำดับที่ 5 ผู้มีส่วนได้เสีย จากการศึกษาพบว่าบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย
นักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ รวมถึงผู้ค้า มีความเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อม อย่างไรก็ตาม ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 กลุ่ม มีส่วนร่วมในกระบวนการของกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน
โดยมี เทศบาลเมืองน่าน เป็นแกนกลาง ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการถนนคนเดิน
ข่วงเมืองน่าน และการมีส่วนร่วมในการรับทราบถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ ยังคงมีความส�ำคัญต่อความยั่งยืนในการ
บริหารจัดการทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
3. ปัจจัยทุนทางเศรษฐกิจ พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยว มีคะแนนความส�ำคัญเป็นล�ำดับที่ 1 (0.359)
คุณภาพชีวติ มีคะแนนความส�ำคัญล�ำดับที่ 2 (0.327) โอกาสในการท�ำงาน มีคะแนนความส�ำคัญเป็นล�ำดับที่ 3 (0.187)
และต้นทุนในการขายสินค้า มีคะแนนความส�ำคัญเป็นล�ำดับที่ 4 (0.121) ดังแสดงใน ภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 คะแนนความส�ำคัญปัจจัยทุนด้านเศรษฐกิจ
จากภาพที่ 6 เมื่อวิเคราะห์การจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัจจัยทุนทางเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อกิจกรรมถนนคน
เดินข่วงเมืองน่าน ของทั้ง 4 ปัจจัยเรียงตามล�ำดับดังนี้
ล�ำดับที่ 1 รายได้จากการท่องเที่ยว จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ค้าบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน
พึงพอใจในการจ�ำหน่ายสินค้าในพื้นที่นี้ ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักให้กับครอบครัว ดังนั้น หากถนนคนเดิน
ข่วงเมืองน่านมีการจัดการทีด่ อี ยูเ่ สมอ ก็จะส่งผลให้จำ� นวนนักท่องเทีย่ วไม่ลดลง และมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่างทีผ่ า่ นมา
ก็จะท�ำให้รายได้จากการด�ำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวมีความยั่งยืนและกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
บริบทของการท่องเที่ยว (วีระศิษฏ์ แก้วป่อง, 2562)
ล�ำดับที่ 2 คุณภาพชีวติ เมือ่ มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ได้สง่ ผลต่อการท่องเทีย่ วและรายได้ที่
เพิ่มขึ้นของทุกภาคส่วนในเทศบาลเมืองน่าน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ท�ำให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนในพื้นที่และโดยรอบดีขึ้นตามไปด้วย
โดยประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในปัจจุบัน โดยขึ้นกับรายได้และโอกาสในการท�ำงาน ดังนั้นหาก
ประชาชนมีรายได้ที่ดี คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
ล�ำดับที่ 3 โอกาสในการท�ำงาน จากการศึกษาพบว่า กิจรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่านส่งผลให้ประชากร
มีโอกาสในการท�ำงานเพิ่มขึ้น ทั้งโอกาสจากการจ้างงาน และรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นในภาคธุรกิจบริการท่องเที่ยว
โดยประชาชนในพื้นที่พึงพอใจมากส�ำหรับโอกาสจากการจัดกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ทั้งนี้เกิดโอกาส
ในการท�ำงาน แม้จะเกิดขึ้นสูงมากเพียงช่วงเทศกาลท่องเที่ยวเท่านั้น เพราะกิจรรมถนนคนเดือนข่วงเมืองน่าน
เป็นอาชีพเสริมของประชาชนที่ก่อให้เกิดรายได้ในพื้นที่ และมีเม็ดเงินจากภายนอกเข้ามาหมุนเวียน
ล�ำดับที่ 4 ต้นทุนในการขายสินค้า จากการศึกษาพบว่า เทศบาลเมืองน่านได้ก�ำหนดให้ถนนคนเดิน
ข่วงเมืองน่านปลอดการใช้โฟม โดยให้กลุ่มผู้ค้าใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทน ซึ่งอาจท�ำให้ต้นทุน
การขายสินค้าเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ และกลุม่ ผูค้ า้ ยินดีสนับสนุนข้อก�ำหนดดังกล่าว ท�ำให้ตน้ ทุนในการขายสินค้า
อยู่ในล�ำดับสุดท้าย
การค�ำนวณคะแนนความส�ำคัญของปัจจัยในทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ทุนทาง
เศรษฐกิจ ของกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน โดยผู้เชี่ยวชาญ 9 ท่าน ปรากฎดังตารางที่ 3 และภาพที่ 7

วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

92 ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม ประจ�ำปี 2563

Impact of Environmental Capital Factors, Social and Cultural Capital Factors, and Economic Capital Factors to Walking Street
Activity: A Case Study of Nan Walking Street, Nan Province
Weerasit Kaewpong and Tatsanawalai Utarasakul

ตารางที่ 3 คะแนนความส�ำคัญของปัจจัยทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ ของ
กิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน โดยผู้เชี่ยวชาญ 9 ท่าน
ผู้เชี่ยวชาญ

คะแนนความส�ำคัญของเกณฑ์การจัดการท่องเที่ยว
ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคมและวัฒนธรรม

1

0.411

0.354

0.233

2

0.857**

0.049*

0.093

3

0.353

0.327

0.318

4

0.333

0.333

0.333

5

0.441

0.239

0.318

6

0.333

0.333

0.333

7

0.459

0.463**

0.077*

8

0.788

0.105

0.106

9

0.316*

0.313

0.369**

ค่าเฉลี่ย
0.445
0.286
หมายเหตุ : ตัดค่าสูงสุดและค่าต�่ำสุดออกก่อนการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
*ค่าต�่ำสุด
**ค่าสูงสุด
ดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ย (C.I.) 0.097
อัตราส่วนความสอดคล้องเฉลี่ย (C.R. <0.1) 0.086

0.247

ภาพที่ 7 คะแนนความส�ำคัญของปัจจัยทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ ของ
กิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน
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เมื่อพิจารณาผลการศึกษาจากภาพที่ 7 จะเห็นได้ว่าผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนความส�ำคัญของปัจจัยทุนทาง
สิง่ แวดล้อม ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และทุนทางเศรษฐกิจ ของกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่านเรียงตามล�ำดับ
ดังนี้ ปัจจัยในทุนทางสิ่งแวดล้อม มีความส�ำคัญเป็นอันดับที่ 1 เนื่องจากกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่านมีลักษณะ
เฉพาะทางด้านสภาพแวดล้อม ที่มีศักยภาพและองค์ประกอบที่สมบูรณ์ และเป็นจุดขาย ตลอดจนมีความเปราะบาง
ในการเกิดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหากมีการจัดการอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นหากคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบ
ก็จะส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่านอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยจะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึง
ด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาปัจจัยทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และทุนทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้วยการวิเคราะห์เชิงล�ำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process:
AHP) สรุปได้วา่ ปัจจัยทุนทางสิง่ แวดล้อม มีความส�ำคัญเป็นอันดับที่ 1 โดยมีปจั จัยส�ำคัญจากมากไปหาน้อยตามล�ำดับ
ได้แก่ ขยะ เศษอาหาร ไฟฟ้า น�้ำใช้ และน�้ำทิ้ง ปัจจัยทุนทางสังคมและวัฒนธรรมมีความส�ำคัญเป็นอันดับที่ 2 โดยมี
ปัจจัยส�ำคัญจากมากไปหาน้อยตามล�ำดับ ได้แก่ ความปลอดภัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งอ�ำนวยความสะดวก จ�ำนวน
นักท่องเที่ยว และผู้มีส่วนได้เสีย และปัจจัยทุนทางเศรษฐกิจมีความส�ำคัญเป็นอันดับที่ 3 โดยมีปัจจัยส�ำคัญจาก
มากไปหาน้อยตามล�ำดับ ได้แก่ รายได้จากการท่องเทีย่ ว คุณภาพชีวติ โอกาสในการท�ำงาน และต้นทุนในการขายสินค้า
ซึง่ สอดคล้องกับ (พัทธวรรณ์ เลิศสุชาตวนิช, 2559) พบว่า การประเมินความวิกฤตจากการท่องเทีย่ วด้วยกระบวนการ
ล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีความส�ำคัญเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านสังคม และ
ปัจจัยเศรษฐกิจ ตามล�ำดับ โดยมีข้อเสนอแนะในการด�ำเนินกิจกรรมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ดังนี้
ปัจจัยทุนทางสิง่ แวดล้อม ด้านการจัดการขยะและเศษอาหาร: ควรรักษาเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
ของพื้นที่ ควบคู่ไปกับการให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมจัดการขยะ และลดปริมาณอาหารเหลือ และแนวทางการใช้
ประโยชน์จากเศษอาหาร รวมทัง้ สร้างความร่วมมือในการก�ำหนดแนวทางการจัดการขยะทีก่ ลุม่ ผูค้ า้ เพือ่ การลดปริมาณ
ขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งสอดคล้องกับ รายงานสถานการณ์สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย พ.ศ. 2560
(กรมควบคุมมลพิษ, 2561) ทีไ่ ด้ระบุไว้วา่ ปัญหาด้านนโยบายถือเป็นอันดับต้นๆ ของปัญหาทัง้ หมดในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย หากผู้บริหารไม่ให้ความส�ำคัญแล้วจะส่งผลให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเชิงพื้นที่ขาดความต่อเนื่อง
และไม่ยั่งยืนได้ ในส่วนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเดินระบบก�ำจัดขยะมูลฝอยอาจมีไม่เพียงพอ หรือ
หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถที่จะดูแลและผลักดันการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเชิงพื้นที่
ให้เกิดประสิทธิภาพและระบบการก�ำจัดจัดขยะมูลฝอยไม่สามารถเดินระบบได้ตามที่ออกแบบและก่อสร้างเอาไว้
อีกทั้งยังขาดความร่วมมือจากประชาชน เกิดการต่อต้านการก�ำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ ด้านไฟฟ้า: ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการประหยัดไฟฟ้าในบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน และบริเวณโดยรอบ
ปัจจัยทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ด้านความปลอดภัย: วางแผนด้านความปลอดภัยในบริเวณถนนคนเดิน
ข่วงเมืองน่าน และบริเวณโดยรอบ และสื่อสารกับนักท่องเที่ยว ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น: ควรรักษาเอกลักษณ์ควบคู่ไป
กับการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่กับถนนคนเดินของเมืองน่าน เพื่อเป็นอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของ
ถนนคนเดิน ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก: จัดบริการขนส่งสาธารณะมายังบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน เพื่อลด
ความต้องการพืน้ ทีจ่ อดรถ รวมทัง้ จัดบริการรถสุขาเคลือ่ นทีใ่ นช่วงเทศกาลท่องเทีย่ ว และจัดการความสะอาดของสุขา
วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Impact of Environmental Capital Factors, Social and Cultural Capital Factors, and Economic Capital Factors to Walking Street
Activity: A Case Study of Nan Walking Street, Nan Province
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ให้มมี าตรฐานทีด่ ี ซึง่ สอดคล้องกับ (ปาริชาติ ยาน้อย, 2562) พบว่า การขับเคลือ่ นการท่องเทีย่ วด้วยการน�ำทรัพยากร
ในชุมชนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณี
ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน มาวางขายและจัดแสดงในถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน อีกทั้งยังได้มีการน�ำอัตลักษณ์
เหล่ า นี้ ม าพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ซึ่ ง ท้ า ยที่ สุ ด จะก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ จ ากนั ก ท่ อ งเที่ ย วสู ่
ผู้ประกอบการและสาธารณะประโยชน์ของจังหวัดน่านอีกด้วย
ปัจจัยทุนทางเศรษฐกิจ ด้านรายได้จากการท่องเที่ยว: ควรมีการตรวจสอบและรักษาคุณภาพของสินค้า
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว ด้านคุณภาพชีวิตโอกาสในการท�ำงาน: จัดสร้างกองทุน
สวัสดิการของผู้ค้าเพื่อสร้างแรงจูงใจและเพิ่มความมั่นคงของอาชีพค้าขาย ด้านต้นทุนในการขายสินค้า: ควรมี
การส�ำรวจราคาต้นทุนในการขายสินค้าเพื่อน�ำมาวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อเป็น
มาตรฐานในการตั้งราคาสินค้าและบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ (พัทธวรรณ์ เลิศสุชาตวนิช, 2559) ซึ่งท�ำการศึกษา
การพัฒนาแบบจ�ำลองส�ำหรับการประเมินความวิกฤตจากการท่องเทีย่ ว ประเภทภูเขาลูกโดด: กรณีศกึ ษาเขากระโจม
อ�ำเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี พบว่า รายได้จากการท่องเทีย่ ว มีความส�ำคัญเป็นอันดับที่ 1 คุณภาพชีวติ มีความส�ำคัญ
เป็นอันดับที่ 2 และโอกาสในการท�ำงาน มีความส�ำคัญเป็นอันดับที่ 3
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