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บทคัดยอ 

 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและนําเสนอทุนทางวัฒนธรรมของเมือง

สงขลาท่ีทรงคุณคาและสามารถนําไปใชเพ่ือการพัฒนาเมืองได เพ่ือศึกษาการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมของภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะภาครัฐสวนทองถ่ินและภาคประชาชนท่ีสงผลตอการพัฒนา

เมืองในเขตเทศบาลนครสงขลา และเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อ

การพัฒนาเมืองจากขอคนพบท่ีไดจากการศึกษา โดยการศึกษาเชิงคุณภาพการศึกษาจากเอกสารและ

การสัมภาษณเชิงลึกเปนรายบุคคล จากกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมเมือง

สงขลาและกลุมผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเมืองสงขลา โดยศึกษาในประเด็น

องคประกอบของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมทั้ง 4 ดาน คือ ทุนทางวัฒนธรรมของเมือง 

พันธะการลงทุนของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ทัศนคติของประชาชนและผูเก่ียวของตอการการ

จัดการทุนทางวัฒนธรรม และการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรม ประเด็น

ลักษณะการจัดการทุนทางวัฒนธรรม และผลของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมตอการพัฒนาเมืองใน 

5 มิติ คือ เศรษฐกิจเมือง สังคมและวัฒนธรรมเมือง การบริหารปกครองเมือง สิ่งแวดลอมเมือง และ

โครงสรางพ้ืนฐาน บริการสาธารณะ และการจัดสรรพ้ืนท่ีเมือง 

          ผลการศึกษาพบวาองคประกอบของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเมืองสงขลาท้ัง 4 

องคประกอบ สงผลใหประชาชนเมืองสงขลามีการตื่นตัวในประเด็นนี้สูง ซ่ึงองคประกอบสําคัญท่ีสุด 

คือ การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เนื่องจากกลุมภาคประชาสังคมมี

บทบาทรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางสูงในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมืองเปน

จุดเริ่มตนของการขับเคลื่อนองคประกอบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมดานอ่ืน ๆ ใหประสบผลสําเร็จ 
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สําหรับลักษณะการจัดการทุนทางวัฒนธรรมนั้นพบวาเทศบาลนครสงขลามีการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมในฐานะ “ประเด็น” หรือสิ่งท่ีถูกจัดการ มากกวาการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะ 

“เครื่องมือ” เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานอ่ืน สวนผลของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมนั้น พบวา

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมสงผลตอการพัฒนาเมืองในทุกมิติท้ังเศรษฐกิจเมือง สังคมและวัฒนธรรม

เมือง การบริหารปกครองเมือง และโครงสรางพ้ืนฐาน บริการสาธารณะ และการจัดสรรพ้ืนท่ีเมือง แต

ผลการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมเมืองนั้นมีนอยกวาดานอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนการใชทุนทางวัฒนธรรมมาเปน

เครื่องมือในการรณรงคปญหาทางสิ่งแวดลอม แตกตางจากมิติอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมในลักษณะประเด็นของการพัฒนา 

 

คําสําคัญ: ทุนทางวัฒนธรรม การจัดการทุนทางวัฒนธรรม เทศบาลนครสงขลา 
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ABSTRACT 

 

                 Understanding cultural capital management in Songkhla Manicipality, a 

city in Songkhla Province of southern Thailand, may help in urban development. 

Qualitative research was done by documents research and in-depth interviews. 

Samples were 11 cultural experts from Songkhla and 23 city managers include 

stakeholder and resident. Aspects of cultural capital management focused on 

included the city as cultural capital, agency investments, public and stakeholder 

attitudes, and resident participation. Results for urban development of cultural 

capital management were examined for economic, societal, governmental, 

environmental and infrastructure effects.  

        Results were that residents were highly aware of all aspects of cultural 

capital management, starting with resident participation. Society and local 

governments drive other elements of cultural capital management. Cultural capital 

was managed as a subject rather than as a tool for support the other approaches. It 

affected development in the urban economy, society, governance, and infrastructure. 

Development of urban environment was less significant than other aspects, such as 

cultural capital as a tool for environmental campaigns. Cultural capital management 

was essential for development. These findings may be useful for local government 
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and residents as guidelines, with suggestions leading to urban development through 

cultural capital management. 

 

Keywords: Cultural capital, Cultural capital management, Songkhla municipality. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณา และการชี้แนะท่ี

เปนประโยชนจากกรรมการวิทยานิพนธทุกทาน ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.สุพิณ เกชาคุปต 

ประธานกรรมการวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร. สุรเชษฐ ชิระมณี กรรมการวิทยานิพนธ ท่ีให

ความกรุณาสละเวลาใหขอแนะนําท่ีเปนประโยชนตอการจัดทําวิทยานิพนธ โดยเฉพาะอยางยิ่ง    

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวิดา กมลเวชช กรรมการและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีคอยแนะนํา แกไข

ขอบกพรองตาง ๆ และชี้แนะใหคําปรึกษา ขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยอารี รังสิโยกฤษฎ อาจารย ดร.อัจฉรา วงศวัฒนามงคล       

รองศาสตราจารย ดร.ยงธนิศร พิมลเสถียร และ อาจารย ดร.จเร สุวรรณชาติ ท่ีใหคําแนะนําอันเปน

ประโยชนในการเก็บขอมูลและสละเวลาใหสัมภาษณ รวมท้ังบรรดาผูเชี่ยวชาญดานทุนทางวัฒนธรรม

ในพ้ืนท่ีเทศบาลนครสงขลา ผูบริการสวนราชการ ตัวแทนกลุมสมาคม ชมรม ชุมชน และชาวเทศบาล

นครสงขลาทุกทานท่ีใหความรวมมือในการเก็บขอมูลเปนอยางดี 

ขอขอบพระคุณคณาจารยและพ่ี ๆ เจาหนาท่ีทุกทานในคณะรัฐศาสตร และเพ่ือนพ่ีนอง 

PATU 55 ทุกคนในมิตรภาพ คําแนะนํา การกระตุนเตือนซ่ึงกันและกัน ขอขอบคุณสรรเพชญ ศรีทอง 

และบุศยสิรินทร ยิ่ งเกียรติกุล มิตรผู มีสวนชวยเหลือสําคัญหลายอยางในวิทยานิพนธชิ้นนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารยและพ่ีนองชาวคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีเอ้ือเฟอและให

กําลังใจในการทํางานและการศึกษา ขอบคุณกมลทิพย อาวุธโสภาและพ่ีนองชุมนุมสันทนาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ีเปนกําลังใจสําคัญตลอดระยะเวลาการศึกษา ทายท่ีสุดขอขอบพระคุณ

บิดา มารดา และครอบครัวท่ีคอยสนับสนุนและเปนกําลังใจในทุกยางกาวอยางดวยดีเสมอมา 

หากผลการศึกษานี้มีขอบกพรองประการใด ผูศึกษาขอนอมรับไวเพ่ือปรับปรุง แกไขใน

การศึกษาครั้งตอไป 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

 

ทามกลางการพัฒนาดวยกระบวนการทําใหทันสมัย (Modernization) อันเปนกระแส

หลักแหงการพัฒนาประเทศมาหลายทศวรรษ แตในระยะหลังความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมและ      

ภูมิปญญาไทยในแงมุมตาง ๆ เริ่มไดรับการสนใจเพ่ิมมากข้ึนทุกขณะ หลังจากท่ีผลพวงของการพัฒนา

ดวยการทําใหทันสมัยตามอยางชาติตะวันตกสงผลตอความเปนอยูและวิถีชีวิตในสังคมประเพณีท่ีได

สรางสมอารยธรรมของตนข้ึน และสรางปญหาตาง ๆ มากมายแทบทุกดานท้ังในพ้ืนท่ีเมืองและชนบท 

จนไมอาจธํารงรักษาไวซ่ึงวิถีชีวิต ความเปนอยู ระบบเศรษฐกิจ ระบบคุณคาแบบเดมิท่ีหลอมรวมเปน

วัฒนธรรมเฉพาะถ่ินฐานท่ีเคยเปนมาในอดีตไดอีกตอไป 

ดวยอิทธิพลของ “วัฒนธรรมใหม” ท่ีครอบคลุมดานการเมือง การปกครอง การทหาร 

ความรูวิทยาการ ความเชื่อ เศรษฐกิจ ประเพณีและการศึกษา ถายทอดสูทุกภูมิภาคของประเทศและ

คอย ๆ กลืนกลายวัฒนธรรมและภูมิปญญาพ้ืนถ่ินท่ีมีมาแตเดิมไป ดวยเหตุปจจัยอยางนอยสี่ประการ 

ดังนี้ 

ประการแรก การปฏิรูปโครงสรางและกลไกการปกครองท่ีรวมศูนยอํานาจมาไวท่ีเมือง

หลวง มีระบบราชการเปนกลไกหลักในการปกครองสงผลให “วัฒนธรรมหลวง” มีบทบาทเหนือ 

“วัฒนธรรมราษฎร” ผูคนในทองถ่ินถูกปลูกฝงความเชื่อเรื่องความเปนปกแผนผานแนวคิด 

“ชาตินิยม” จนละเลย “ทองถ่ินศึกษา” ไปโดยพฤตินัย 

ประการท่ีสอง การสื่อสารและการคมนาคมสมัยใหม ท่ีมีความสะดวก ทําใหเกิดการยาย

ถ่ินฐานไปมาหาสูกันไดงายข้ึน ความเปนปกแผนของชุมชนท่ีมีการพึงพอใจในอดีตคลายตัวลง สงผล

ใหเมืองขยายตัวมากข้ึน และชนบทถูกกระทําดวยการดูดซับทรัพยากรตาง ๆ จากพ้ืนท่ีเมืองอยาง

ทารุณ 

ประการท่ีสาม แบบแผนการผลิตและการบริโภคของคนในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

สงผลใหรูปแบบการประกอบอาชีพ การดําเนินชีวิตแตกตางจากเดิม เปนการผลิตเพ่ือขายมากกวา

การผลิตเพ่ือยังชีพ ระบบการพ่ึงพากันระหวางบุคคลในทองถ่ินไมอาจดํารงอยูได 

และ ประการท่ีสี่ การศึกษาและกระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางคนใหเขาสูความทันสมัย 

ดวยระบบการเรียนการสอน หลักสูตร ผูสอน การวัดการประเมินผลท่ีเปนแบบแผนเดียวกันท้ังหมด  
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ท่ีสราง “ทรัพยากรมนุษย” สูความเปนคนท่ีมีจิตสํานึกในฐานะของคนท่ีเปนคนของแผนดินไทย

รวมกัน1 มากกวาความภูมิใจในคานิยมทองถ่ินของตนเอง  

ในขณะท่ีวัฒนธรรมใหมไดหลอมรวมประชาชนในทองท่ีตาง ๆ เขาสูสํานึกแบบชาตินิยม 

มีรูปแบบความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิต และการบริโภคเปนไปในลักษณะคลายคลึงกันแทบทุกพ้ืนท่ี 

คุณคาทองถ่ินในรูปแบบของภูมิปญญาท่ีสั่งสมกันมาหลายชั่วอายุคนกําลังดิ้นรนตอสูในรูปแบบตาง ๆ  

สิ่งเหลานี้เปนทรัพยสินทางปญญาซ่ึงโดยมากเปนสมบัติสวนรวมของคนในทองถ่ิน ถูกหยิบยกข้ึนมา

ปรับปรุง ตกแตง เพ่ือใหสอดคลองกับคานิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจมุงหมายเพ่ือแสดงอัตลักษณ

ของชุมชนทองถ่ินเดิมดวยทุนทางวัฒนธรรมท่ีตนเองมี 

ทุนทางวัฒนธรรมเปน “ทุน” ท่ีมีลักษณะเหมือนทุนชนิดอ่ืน ๆ นั่นคือ เปนสิ่งท่ีมีการ

สะสมและขยายออกเพ่ือเพ่ิมมูลคาได ตามแนวคิดของปแอร บูรดิเยอ นักคิดดาน “ทุน” ท่ีสําคัญของ

ประเทศฝรั่งเศสไดจําแนกทุนออกเปน 4 ประเภท คือ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทาง

สัญลักษณ และทุนทางวัฒนธรรม นอกจากนี้บูรดิเยอรยังแบงทุนทางวัฒนธรรมออกเปน 3 รูปแบบ 

คือ รูปแบบแรก ทุนทางวัฒนธรรมท่ีอยูในรูปแบบการแสดงออกทางรายกายและจิตใจท่ีถาวร 

(Emboided form) คือทุนทางวัฒนธรรมท่ีฝงอยูในระบบวิถีชีวิตของบุคคล เปนรูปแบบความคิด 

ความเชื่อ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ  ท่ีคนในสังคมยึดถือ รูปแบบท่ีสอง คือ ทุนท่ีถูกทํา

ใหอยูในรูปของรูปธรรมท่ีจับตองได (Objectified form) คือทุนทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุอาจเปน

สมบัติท่ีครอบครองโดยปจเจกบุคคลหรืออาจเปนสมบัติสวนรวมของสาธารณะ เชน วรรณกรรม 

หนังสือ รูปแบบการแสดง งานชาง อนุสาวรีย สิ่งกอสราง  เปนตน และรูปแบบสุดทาย คือ ทุนท่ีถูก

ทําให เปนสถาบัน (Institutitionalized form) ดวยวิธีการอางอิงคุณสมบัติเริ่มตนของทุนทาง

วัฒนธรรมและถูกเขาใจวาเปนการรับประกัน โดยแสดงออกในรูปของประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง 

หรือการสอบ เชน คุณภาพ/ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา การรับรองเปนสถานท่ีสําคัญ เปนตน2 

แมวาในบางครั้งมีการใชคําวาทุนทางวัฒนธรรมรวมกับทุนทางสังคม ทวาคําท้ังสองนี้ก็

ไมไดใหความหมายเดียวกัน โดยทุนทางสังคมมุงเนนและใหน้ําหนักกับความสัมพันธทางสังคมท้ังใน

ระดับบุคคลและในระดับกลุม/สถาบัน ทุนทางสังคมท่ีเปนความสัมพันธในระดับบุคคลท้ังในแนวราบ

และแนวดิ่ง ความสัมพันธดังกลาวจะมีลักษณะของความไววางใจกันและมีการปฏิบัติตอบุคคลตาง ๆ 

บนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร และมีความแตกตางจากทุนทางเศรษฐกิจอยางชัดเจนในแงของมิติ

ระยะเวลาที่ทุนทางเศรษฐกิจสามารถวัดการเพิ่มหรือลดลงของทุนได สามารถโอนกรรมสิทธิ์

1 เอกวิทย ณ ถลาง, ภาพรวมภูมิปญญาไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร, 2544), 83. 

  2 กาญจนา แกวเทพ และสมสุข หินวิมาน, สายธารแหงนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมือง

กับสื่อสารศึกษา (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ, 2551), 551. 
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ระหวางผู ครอบครองได ยิ่งใชก็ยิ่งเสื่อมราคาลงไป แตทุนทางสังคมมีลักษณะ “ยิ่งใช ยิ่งได”           

ไมสามารถถายทอดหรือโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกันไดในลักษณะของรูปธรรมและไมมีการเสื่อมราคา 

แตทุนทางวัฒนธรรมนั้นมีลักษณะรวมระหวางทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมอยู

เนื่องจากทุนทางวัฒนธรรมนั้นมีท้ังรูปแบบท่ีจับตองได  (ตรงกับรูปแบบ Objectified form/ 

Institutitionalized form ตามแนวคิดของบูรดิเยอ) และไมสามารถจับตองได (ตรงกับรูปแบบ 

Emboided form/Institutitionalized form ตามแนวคิดของบูรดิเยอร) ทุนทางวัฒนธรรมบางสวน

จึงสามารถถือครองโดยปจเจกบุคคลได สามารถวัดมูลคาได ในขณะท่ีทุนทางวัฒนธรรมบางสวนไม

สามารถทําได ท้ังนี้ความแตกตางท่ีสําคัญระหวางทุนทางสังคมกับทุนทางวัฒนธรรมอยูท่ีแหลงกําเนิด

และสะสมทุน ซ่ึงแหลงกําเนิดและสะสมทุนทางสังคม คือ “ระบบความสัมพันธ” ในรูปแบบตาง ๆ 

ในขณะท่ีแหลงกําเนิดและสมสมทุนทางวัฒนธรรม คือ “ความเชื่อ ความรู และความคิด” ท่ีถายทอด

ออกมาในรูปแบบตาง ๆ  

จากผลการพัฒนาประเทศท่ีผานมาภาครัฐใหความสําคัญเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมไม

มากนัก  เนื่องจากการลงทุนทางวัฒนธรรม มีเปาหมายตางไปจากการผลิตสินคาหรือบริการเพ่ือหวัง

ผลกําไร และไมเก่ียวของกับการมีราคาแลกเปลี่ยนตามกลไกตลาด การลงทุนทางวัฒนธรรมจึงมักถูก

มองวาเปนการใชจายมากกวาการลงทุน ท่ีสําคัญคือมักถูกมองวาเปนรายจายท่ีไมจําเปน ไมมีผลทาง

เศรษฐกิจ จึงไดรับการตีคาทางคุณประโยชนโดยอาศัยขอพิจารณาทางเศรษฐกิจแตเพียงดานเดียว 

โดยท่ัวไปแลวมักจะถูกวินิจฉัยเชิงคุณคาวา นอกจากจะไมใชการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพแลวยังเปน

รายจายท่ีฟุมเฟอยอีกดวย3 แตกระนั้นก็ไมไดหมายความวาการลงทุนทางวัฒนธรรมท้ังในแงนโยบาย

และงบประมาณนั้นไมกอใหเกิดผลท่ีคุมคาตอการดําเนินการดานนี้ อยางไรก็ตามการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมอันหมายรวมถึงกระบวนการตาง ๆ ท้ังนโยบายทางวัฒนธรรม การลงทุนทางวัฒนธรรม 

ตลอดจนการมีสวนรวมทางวัฒนธรรมของทองถ่ินก็เปนกิจกรรมอันสงผลในระยะยาวตอทองถ่ินนั้น ๆ 

ท้ังในเชิงเศรษฐกิจหรือเชิงกายภาพท่ีสามารถวัดมูลคาไดและเชิงสังคม การเมือง และวัฒนธรรมท่ี

กอใหเกิดชุดความคิด คานิยมและแบบแผนพฤติกรรมของคนในทองถ่ินนั้น ๆ ท่ีสงผลตอการดําเนิน

กิจการดานตาง ๆ ในแตละทองถ่ินแตกตางกันไป 

ในเชิงเศรษฐกิจ “ทุนทางวัฒนธรรม” เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาเมืองตามแนวคิด

เมืองสรางสรรค ท่ีสะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณ ประวัติศาสตร พัฒนาการของพ้ืนท่ี วิถีชีวิตและ

กิจกรรมของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ซ่ึงเปนสินทรัพยชนิดหนึ่งท่ีไมสามารถจับตองได (Intangible 

Asset) แตสามารถนําทุนทางวัฒนธรรมดังกลาวมาสรางเปนมูลคาในทางเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ ได

ท้ังโดยทางตรงและทางออม 

   3 ชัยอนันต สมุทวนิช, วัฒนธรรมคือทุน (กรุงเทพฯ: บริษัทสุขุมและบุตร จํากัด, 2540), 22. 
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บริบทการพัฒนา“เมือง” ในปจจุบัน “เมืองสรางสรรค” เปนแนวทางหนึ่งท่ีใชในการ

วางแผนพัฒนาเมืองเพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจสรางสรรค “เมืองสรางสรรค”      

ตามนิยามท่ีการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและพัฒนา (UNCTAD – United Nations 

Conference on Trade and Development) ให ไว ใน ห นั งสื อ  Creative Economy Report 

หมายถึงเมืองท่ีมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายเปนสวนสําคัญของเศรษฐกิจและสังคมของเมือง

นั้น ๆ และตองประกอบไปดวยรากฐานท่ีม่ันคงทางสังคมและวัฒนธรรมมีการรวมกลุมกันอยาง

หนาแนนของคนทํางานสรางสรรคและมีสภาพแวดลอมท่ีดึงดูดการลงทุนเพราะความยั่งยืนของ

สถานท่ีในเชิงวัฒนธรรม 

ปจจุบันหลายประเทศไดใหความสําคัญกับการพัฒนาประเทศดวยแนวคิดเศรษฐกิจ

สรางสรรค (Creative Economy) มากข้ึนซ่ึงประเทศไทยไดเริ่มคํานึงถึงเศรษฐกิจสรางสรรคมาตั้งแต

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (2550-2554) และมีความชัดเจนข้ึนในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (2555-2559) ท่ีระบุวาแนวทางการพัฒนาประเทศดาน

เศรษฐกิจประการหนึ่งท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคและเมืองสรางสรรคซ่ึงประเทศไทย

มีความพรอมดานทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมและทรัพยากรมนุษยที่มี

ความเปนเลิศในการตอยอดแนวคิดสรางสรรคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใหประเทศไทยมีบทบาทท่ี

สําคัญในเวทีการคาโลก 

ในเชิงสังคม การเมืองและวัฒนธรรม “การจัดการทุนทางวัฒนธรรม” ยังเปน

กระบวนการสราง “วัฒนธรรมสาธารณะ” อันเปนพ้ืนท่ีอัตลักษณเพ่ือการมีสวนรวมทางการเมืองและ

สังคมของกลุมตาง ๆ ในสังคมเมือง รวมถึงเปนกระบวนการตอรองและมีปฏิสัมพันธระหวางตัวแสดง

ในภาคสวนตาง ๆ ภายในสังคมเมืองผานนโยบายและความรวมมือในงานดานวัฒนธรรมท่ีมักสถาปนา

อํานาจของกลุมอัตลักษณ เชน กลุมชาติพันธุ กลุมชนชั้น กลุมวิชาชีพ เปนตน ผานพ้ืนท่ีทาง

วัฒนธรรมอยูเสมอ 

สําหรับประเทศไทยไดตระหนักและใหความสําคัญของการกระจายอํานาจการปกครอง

ในทองถ่ิน ตลอดจนการสรางและสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการบริหารงานวัฒนธรรมและ

ทรัพยากรทองถ่ิน ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2550 ไดกําหนดขอบัญญัติท่ีก่ียวของกับการ

จัดการทางวัฒนธรรม หรือในยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 รวมท้ัง

หลักการจัดบริการสาธารณะท่ีไดกําหนดใหเปนภารกิจท่ีสําคัญองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตองจัด

ใหแกชุมชนดวย 

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมนั้นมีความแตกตางอยูระหวางสังคมชนบทและสังคมเมือง 

ในสังคมท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงระหวางเครือญาติ มีความสนิทสนมคุนเคยของสมาชิกในสังคมสูงเชน

สังคมชนบทนั้น ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทอยางสูงตอท้ังวิถีชีวิต แบบแผนพฤติกรรม การประกอบ
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อาชีพ ตลอดจนกิจกรรมสาธารณะของสังคม แตกตางจากสังคมเมืองท่ีมีลักษณะเปนพหุวัฒนธรรม 

เปนสังคมท่ีผูคนโดยมากอพยพมาจากตางถ่ินฐานกันเพ่ือโอกาสในการประกอบอาชีพและการ

ดํารงชีวิตท่ีดีกวา สังคมเมืองจึงประกอบดวยวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและมีการชวงชิงพ้ืนท่ีทาง

วัฒนธรรมระหวางกันอยูเสมอ  แตในทางกลับกันการเปน “ชุมทาง”ทางวัฒนธรรมของสังคมเมือง 

สงผลใหสังคมเมืองสะสมทุนทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และสามารถเลือกใชทุนทางวัฒนธรรม

เหลานั้นเพ่ือการดําเนินการตาง ๆ ของเมืองได  

ทุนทางวัฒนธรรมมีความเก่ียวพันกับการเมืองและสังคมของพ้ืนท่ีใน 2 มิติ มิติแรกคือ

ทุนทางวัฒนธรรมในฐานะ “เครื่องมือ” ในการสรางเสริมใหเกิดการกระทําทางสังคมและการเมือง ท้ัง

การมีสวนรวม การตอตาน การเรียกรอง และการแสดงออกในดานตาง ๆ นอกจากนี้อีกมิติหนึ่งทุน

ทางวัฒนธรรมยังเปน “ตัวถูกกระทํา” (Passive) หรือเปน “ประเด็น” ของ การจัดการผานนโยบาย

และแนวทางตาง ๆ ท่ีดําเนินการผานตัวแสดงทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในปจจุบันรัฐจึงไมไดเปนตัวแสดงเดียวท่ีมีอํานาจสิทธิ์ขาด

ในกระบวนการจัดการ หากแตเอกชนและประชาสังคมไดเขามามีบทบาทในกิจการดังกลาวเปนอยาง

มาก เนื่องจากในปจจุบันรัฐใหความสําคัญเรื่องของสิทธิชุมชนมากข้ึน โดยการกระจายอํานาจการ

ปกครอง มีกลไกการบริหารทรัพยากรในชุมชนผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน มีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือทําหนาท่ีปองปกสิทธิทางวัฒนธรรมของชุมชน  การจัดการ “ทรัพยากร

สาธารณะ” หรือ “สมบัติสาธารณะ” อันหมายถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ เชน ปาไม แหลงน้ํา 

สัตวปา พันธุพืช พันธุสัตว และหมายรวมถึงทรัพยากรทางวัฒนธรรม เชน ระบบภูมิปญญาตาม

ประเพณีในดานตาง ๆ ไมมีผูใดสามารถอางความเปนเจาของไดเพียงลําพัง เพราะทรัพยากรเหลานี้

เปนท่ีพ่ึงพาอาศัยใชประโยชนของชุมชนรวมกัน สิทธิชุมชนนี้จึงเก่ียวของกับ การท่ีชุมชนมีสิทธิในการ

ดูแล จัดการใชประโยชน และบํารุงรักษาทรัพยากรสาธารณะในอาณาเขตของตนอยางเต็มท่ี  

สําหรับพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทยในปจจุบัน เปนพ้ืนท่ีท่ีมีประวัติศาสตรตอเนื่องมา

ยาวนาน และมีวัฒนธรรมเฉพาะตัวอันเกิดจากการปะทะทางวัฒนธรรมตาง ๆ ท่ีเขามามีปฏิสัมพันธ

กันในพื้นที่ท่ีเปนคาบสมุทรแหงนี้ ผานการหลอหลอมทางวัฒนธรรมรวมกันระหวางกลุมชนตาง ๆ 

มาเปนระยะเวลานาน โดยเฉพาะเมืองสงขลาซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

นับตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร ดวยทําเลท่ีตั้งซ่ึงอยูบนคาบสมุทรและภูมิประเทศแบบทะเลสาบท่ี

เอ้ือตอการต้ังถ่ินฐานและพัฒนาสูการเปนเมืองทา ทําใหเมืองสงขลารับวัฒนธรรมจากหลายแหลง 

และผูคนบางสวนไดต้ังถ่ินฐานถายทอดวัฒนธรรมของตนสูคนรุนตอมา ๆ เม่ือวัฒนธรรมจากแหลง

หนึ่งมาผสมกลมกลืนกับอีกวัฒนธรรมหนึ่ง จึงกอใหเกิดวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินสงขลา ในขณะท่ียังคง

อนุรักษวัฒนธรรมเดิมบางสวนของตนไวดวย ทําใหวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีเมืองสงขลาหรือเทศบาล
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สงขลาในปจจุบัน เปนผลรวมของพหุวัฒนธรรมและวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินท่ีผานการหลอมรวมมาแลว

อยูดวยกัน 

เทศบาลนครสงขลา เปนพ้ืนท่ีเมืองหนึ่งท่ีไดรับการพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

เศรษฐกิจ การศึกษา และอ่ืน ๆ ตามกรอบของรัฐสวนกลางมายาวนาน รวมกับความเปนชุมชนเมือง

ทาคาบสมุทรมาแตโบราณกาล สงผลใหสงขลาเปนเมืองท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีสรางข้ึน

จากกลุมตาง ๆ ท่ีไมมี “เอกลักษณ” เปนอันหนึ่ งอันเดียวกันชัดเจนหากแตมี “อัตลักษณ” 

หลากหลายที่นาสนใจ สะสมจนกลายเปนทุนทางวัฒนธรรมที่สําคัญอยางยิ่งของเมืองสงขลาและ

ถูกหยิบยกมาใชประโยชนอยางมากในยุคปจจุบันที่กระแสทองถิ่นนิยม (Localization) และการ

โหยหาอดีต (Nostalgia) กําลังโหมแรง จนไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียว ครั้งท่ี 9 ประเภท 

แหลงทองเท่ียวประวัติศาสตรและวัฒนธรรมดี เดน ในป  พ.ศ. 2556 การเปน พ้ืนท่ีนํ ารอง

ศิลปวัฒนธรรม 1 ใน 5 ของประเทศ และการท่ีจังหวัดสงขลาไดรับเลือกเขารวม 43โครงการประตู

วัฒนธรรมสูอาเซียน (16ASEAN Cultural Gateway) ของกระทรวงวัฒนธรรม 43เปนการแสดงใหเห็นวา

เทศบาลนครสงขลามีความโดดเดนในเรื่องความเขมแข็งทางวัฒนธรรม ซ่ึงความเข็มแข็งท่ีกลาวนั้นมิ

อาจเกิดข้ึนเองไดตามธรรมชาติ ตองมีกระบวนการสรางสรรคพัฒนารวมกันหลายภาคสวน ท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผานนโยบาย เครือขาย รวมถึงความรวมมือและการตอรองในรูปแบบ

ตาง ๆ ระหวางภาครัฐสวนกลาง ภูมิภาค ทองถ่ิน ประชาชนในพ้ืนท่ี กลุมเครือขายตาง ๆ ตลอดจนถึง

เยาวชนทองถ่ิน อยางไรก็ตามการจัดการทุนทางวัฒนธรรมดังกลาว ผูศึกษามีขอสังเกตวาสวนหนึ่ง

เปนการกระทําโดยมุงหมายผลตอการพัฒนาเมืองในเชิงการทองเท่ียวท่ีมีความโดดเดนออกมาอยาง

ชัดเจนมากกวาการพัฒนาเมืองในประเด็นอ่ืนเนื่องจากมีรางวัลเปนเครื่องหมายรับรองผลของการ

พัฒนาในแงนี้ ซ่ึงเปนท่ีนาสนใจวาแทจริงแลวเมืองสงขลานั้นมีทุนทางวัฒนธรรมใดบางท่ีทรงคุณคา

และมีความเหมาะสมในการนํามาเปนเครื่องมือหรือประเด็นในการพัฒนาเมือง ทุนทางวัฒนธรรมท่ีถูก

ใชเปนสวนหนึ่งของโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกําลังดําเนินอยูท้ังในแงท่ีทุนทางวัฒนธรรมเปน

เครื่องมือหรือในแงท่ีทุนทางวัฒนธรรมเปนประเด็นนั้นสงผลตอการพัฒนาเมืองในมิติตาง ๆ อยางไร

บาง ในแตละมิติของการพัฒนาเมือง ทุนทางวัฒนธรรมในบทบาทใดสงผลตอการพัฒนาไดดีกวา 

ในทายท่ีสุดการศึกษานี้มุงหวังจะคนพบขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการนําคุณคาของทุนทาง

วัฒนธรรมของเมืองสงขลามาเปนแนวทางในการพัฒนาเมืองสงขลาในดานตาง ๆ ใหชุมชนทองถ่ินได

อาศัยภูมิปญญาท่ีสั่งสมกันมาตลอดหลายชั่วอายุคนในพ้ืนท่ีแกปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีตนเองอาศัย

อยูไดอยางยั่งยืน 
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1.2 คําถามการวิจัย 

สงขลามีทุนทางวัฒนธรมใดบางที่เหมาะสมตอการนํามาจัดการเพื่อการพัฒนาเมือง 

มีองคประกอบในการจัดการและมีลักษณะการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมอยางไร รวมท้ังสงผลตอ

มิติตาง ๆ ของการพัฒนาเมืองอยางไรบาง 

 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 

1.3.1 เพ่ือศึกษาและนําเสนอทุนทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลาท่ีทรงคุณคาและ

สามารถนําไปใชเพ่ือการพัฒนาเมืองได 

1.3.2 เพ่ือศึกษาการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะภาครัฐสวน

ทองถ่ินและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง 

1.3.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาเมืองจากขอ

คนพบท่ีไดจากการศึกษา 

 

1.4 ขอบเขตงานวิจัย 

    1.4.1 เชิงประเด็น ศึกษาจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาเมือง กําหนดขอบเขต

การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมในความหมายท่ีเปนทรัพยสินทางปญญาท่ีสั่งสมมาในอดีตมีคุณคาตอ

มนุษยและความตองการของสังคม โดยแบงการศึกษาเปน 3 สวนสําคัญ คือ สวนแรกคือรากฐานทาง

วัฒนธรรมเมืองสงขลา สวนท่ีสองศึกษาลักษณะการจัดการทุนทางวัฒนธรรมและองคประกอบการ

จัดการทุนทางวัฒนธรรม ไดแก ทุนทางวัฒนธรรมเมืองสงขลา พันธะการลงทุนทางวัฒนธรรมของ

ภาคสวนตาง ๆ ทัศนคติของประชาชนและผูเก่ียวของตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรม และการมีสวน

รวมทางวัฒนธรรมของประชาชน และสวนสุดทายคือผลของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีตอการ

พัฒนาเมืองใน 5 มิติ คือ เศรษฐกิจเมือง สังคมเมือง การบริหารปกครองเมือง สิ่งแวดลอมเมือง 

โครงสรางพ้ืนฐาน บริการ และการจัดการการพ้ืนท่ีเมือง 

1.4.2 เชิงพ้ืนท่ี ศึกษาประเด็นการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาเมืองในเขต

เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 

1.4.3 เชิงประชากร ศึกษาประเด็นการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาเมืองจาก

ประชากรท่ีอาศัยในเขตเทศบาลนครสงขลา ท้ังนี้ผูศึกษากําหนดกลุมตัวอยางในการศึกษาเปน 2 กลุม 
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คือ กลุมผูเชี่ยวชาญดานทุนทางวัฒนธรรมเมืองสงขลาและกลุมผูเก่ียวของกับการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมเมืองสงขลา 

 

1.5 ระเบียบวิธีวิจัย 

  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) เพ่ือศึกษา

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการเมืองในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยใชกระบวนทัศนการมีสวน

รวมของภาคสวนตาง ๆ ในสังคมมาศึกษากระบวนการจัดการทุนทางวัฒนธรรมโดยภาคสวนตาง ๆ  

ในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคประชาสังคม วามีกลไกในการดําเนินการ

จัดการทุนทางวัฒนธรรมอยางไรบาง ในขณะเดียวกันก็ทําการศึกษาวาการจัดการทุนทางวัฒนธรรม

นั้นสงผลใหเกิดคุณคาทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ ผานกรอบแนวคิดเมืองสรางสรรคและ

วัฒนธรรมสาธารณะอยางไร โดยกระบวนการศึกษามีรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 

 

1.5.1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

  ผูศึกษาไดแบงกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมผูเชี่ยวชาญ

ดานวัฒนธรรมทองถ่ินของเมืองสงขลา และกลุมผูท่ีเก่ียวของในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในเขต

เทศบาลนครสงขลา ซ่ึงใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Selection) และวิธีการ

เลือกกลุมตัวอยางแบบบอกตอ (Snowball Selection) เปนผูใหขอมูลเพ่ิมเติมจากกลุมตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง 

 1.5.1.1 กลุมผูเช่ียวชาญดานวัฒนธรรมทองถิ่นของเมืองสงขลา เปนปราชญ 

ผูเชี่ยวชาญ ไดรับการยอมรับท้ังจากในทองถ่ินและระดับชาติวาเปนผู ท่ีมีความรู ขอมูลทางดาน

วัฒนธรรมทองถ่ินของเมืองสงขลาและสามารถใหขอมูลท่ีเปนประโยชนดานทุนทางวัฒนธรรมไดเปน

อยางดี โดยไดรับคําแนะนําในการเลือกกลุมตัวอยางจากผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของกับการศึกษาวิจัยใน

พ้ืนท่ีมาอยางยาวนาน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดังตารางท่ี 1.1 ตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1.1 กลุมผูเช่ียวชาญจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขาท่ีเช่ียวชาญ หนวยงานท่ีสังกัด 

1 สาวิตรี สัตยานุรักษ คติชนวิทยา, ภูมิปญญาทองถ่ินภาคใต สถาบันทักษิณคดศึีกษา 

2 จรูญ หยูทอง คติชนวิทยา, ภูมิปญญาทองถ่ินภาคใต สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

3 อารี รังสิโยกฤษณ ประวัติศาสตรเมืองสงขลา, 

ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ท่ี ช่ือ-สกุล สาขาท่ีเช่ียวชาญ หนวยงานท่ีสังกัด 

4 อัจฉรา วงศวัฒนา

มงคล 

ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5 เขมชาติ เทพไชย การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

6 จรูญ นราคร การบริหารจดัการงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

7 อรทัย สัตยสัณหสกุล ประวัติศาสตรเมืองสงขลา ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 

8 สําราญ ศรีพจนารถ อาหารทองถ่ินเมืองสงขลา ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 

9 วุฒิชัย เพ็ชรสวุรรณ ประวัติศาสตรเมืองสงขลา, 

วัฒนธรรมเมืองสงขลา 

องคการบริหารสวนจังหวัด

สงขลา 

10 จเร สุวรรณชาต ิ สถาปตยกรรมเมืองสงขลา, 

ภูมิทัศนวัฒนธรรมเมืองสงขลา 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยยีราช

มงคลศรีวิชัย 

11 ยงธนิสร พิมลเสถียร Urban Development Planning 

Citizen Involvement in Planning 

Urban Conservation 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ท่ีมา : เปรมชัย จันทรจําปา 
 

1.5.1.2 กลุมผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา 

ไมไดจํากัดจํานวนท่ีสัมภาษณเพียงแตแบงประเภทของกลุมตัวอยางและดําเนินการสัมภาษณให

ครอบคลุมจนกวาจะไดขอมูลท่ีเพียงพอตอการตอบคําถามของการศึกษาในครั้งนี้ แบงออกเปน 

 (1) กลุมตัวแทนภาครัฐ ท่ีเปนตัวแทนของเทศบาล และหนวยงานสวนกลาง

และสวนภูมิภาคในพ้ืนท่ี  

1) ตัวแทนเทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด  

2) หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคในพ้ืนท่ี  

 (2) กลุมตัวแทนภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ท่ีเปนตัวแทนกลุมตาง ๆ 

ไดแก 

1) ตัวแทนกลุมเศรษฐกิจและสังคม  

    1.1) กลุมภาคธุรกิจหรือองคกรธุรกิจเอกชน อาทิ  ตัวแทน

หอการคาจังหวัด ตัวแทนผูประกอบการ ตัวแทนสมาคมเอกชน 
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    1.2) กลุมภาคสังคมหรือกลุมองคกรพัฒนาเอกชน อาทิ ตัวแทน

ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ตัวแทนกลุมสงขลาฟอรั่ม ตัวแทนชมรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการทุน

ทางวัฒนธรรม 

1.3) ตัวแทนสื่อทองถ่ิน  

2) ตัวแทนประชาชนท่ีเปนประชาชน/คณะกรรมการชุมชนจากชุมชนตาง ๆ 

ในพ้ืนท่ีเทศบาลนครสงขลา  

1.5.2 ข้ันตอนการวิจัย มีรายละเอียดและข้ันตอนดังตอไปนี้ 

  ข้ันท่ี 1 ผู ศึกษาสํารวจและรวบรวมขอมูลทุนทางวัฒนธรรมจากสารานุกรม

วัฒนธรรมภาคใต ฉบับมูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย ป พ.ศ.2542 รวมท้ัง

เอกสารจากแหลงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมจากกลุมตัวอยางท่ีได

เลือกไวแบบเฉพาะเจาะจง และจากกลุมตัวอยางเพ่ิมเติมท่ีไดจากการแนะนําตอจากลุมตัวอยางกลุม

แบบเฉพาะเจาะจง 

  ข้ันท่ี 2 ผูศึกษาศึกษาการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาเมืองโดยการ

สัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีเก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีและสังเกตการณการจัดการ

ทุนทางวัฒนธรรมในรปูแบบตาง ๆ ของภาครัฐและภาคประชาชน 

  ข้ันท่ี 3 ผูศึกษารวบรวมขอมูลและประมวลผลขอมูลท่ีไดจากการคนควาเอกสาร 

การสัมภาษณและสังเกตการณ เพ่ือวิเคราะหลักษณะการจัดการ รูปแบบความรวมมือในการจัดการ

ทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาเมืองในรูปแบบตางๆ และหาขอเสนอแนะตอไป 

ซ่ึงผูศึกษาไดสรุปรายละเอียดข้ันตอนการวิจัย ดังแสดงในตารางท่ี 3.2 ข้ันตอนดําเนินการศึกษา 
 

ตารางท่ี 1.2 ข้ันตอนดําเนินการศึกษา 

วัตถุประสงคการวิจัย ข้ันตอนการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย ผลลัพธท่ีไดจากการวิจัย 

1. ศึกษาและนาํเสนอ

ทุนทางวัฒนธรรม

ของเมืองสงขลาท่ี

ทรงคุณคาและ

สามารถนาํไปใชเพ่ือ

การพัฒนาเมืองได 

1.1 การคนควา

เอกสาร 

1.2 การสัมภาษณ

แบบไมมีโครงสราง

ผูเชี่ยวชาญทุนทาง

วัฒนธรรมเมือง

สงขลา 

- สารานุกรม ตํารา 

หนังสือ ดานทุนทาง

วัฒนธรรมของเมืองสงขลา 

- เครื่องบันทึกเสียง 

- สมุดบันทึก 

 

- ขอมูลทุนทางวัฒนธรรม

ของเมืองสงขลา  

- ขอเสนอการใชทุนทาง

วัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา

เมือง 

2. ศึกษาการจัดการ

ทุนทางวัฒนธรรมของ

2.1 การสัมภาษณก่ึง

โครงสรางจากกลุม

- ประเด็นหรือแนวคําถาม

ในการ 

- แนวทางการดําเนินงาน

ดานการจัดการทุนทาง
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วัตถุประสงคการวิจัย ข้ันตอนการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย ผลลัพธท่ีไดจากการวิจัย 

ภ า ค ส ว น ต า ง ๆ  

โดยเฉพาะภาครัฐสวน

ท อง ถ่ินและประชา

สั งคมในการพัฒ นา

เมือง  

ตัวอยางท่ีเก่ียวของ

กับ การจั ดการ ทุ น

ท างวัฒ น ธรรม ใน

พ้ืนท่ี 

2.2 การสังเกตการณ

ก า ร ทํ า กิ จ ก ร ร ม

ระหวางภาครัฐและ

ภาคประชาชน เพ่ือ

ประกอบเปนขอมูล

ใน ก า ร ศึ ก ษ าก า ร

จั ด ก า ร ทุ น ท า ง

วัฒนธรรมรวมกัน 

สัมภาษณแบบก่ึง

โครงสราง 

(Semistructured 

interviews) จากกลุม

ตัวอยางท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการทุนทางวัฒนธรรม

ท้ังจากกลุมตัวแทนภาครัฐ

และภาคประชาสังคม 

- ประเด็นหรือกรอบท่ีเปน

แนวทางในการ

สังเกตการณการทํา

กิจกรรมระหวางภาครัฐ

และภาคประชาสังคม 

วัฒนธรรมของแตละภาค

สวนในพ้ืนท่ี 

- ความสัมพันธระหวางตัว

แสดงตาง ๆ ใน

กระบวนการการจัดการ

ทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี 

3. เพ่ือเสนอแนะแนว

ทางการจัดการทุนทาง

วัฒ นธรรม เพ่ื อก าร

พัฒ นาเมื องจากข อ

ค น พ บ ท่ี ไ ด จ า ก

การศึกษา 

 

3 .1  ป ร ะ ม ว ล ผ ล

ขอมูลท่ีไดเก็บขอมูล

ท้ังจากการคนควา

เ อ ก ส า ร  ก า ร

สั ม ภ า ษ ณ  ก า ร

สังเกตการณ 

- ขอมูลทุนทางวัฒนธรรม

ของเมืองสงขลา 

- ขอมูลดานการจัดการทุน

ทางวัฒนธรรมในเขต

เทศบาลนครสงขลา 

 

- บทบาทของทุนทาง

วัฒนธรรมและการจัดการ

ทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี

เทศบาลนครสงขลา 

- ผลการพัฒนาเมืองอัน

เก่ียวเนื่องมาจากการ

จัดการทุนทางวัฒนธรรม 

- ขอเสนอแนะและ

แนวทางสําหรับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือ

นําไปสูความสําเร็จของ

การจัดการทุนทาง

วัฒนธรรม 

ท่ีมา : เปรมชัย จันทรจําปา 
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1.5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.5.3.1 การเก็บและการรวบรวมขอมูลเอกสาร 

  ผูศึกษาทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร หนังสือ 

และบทความท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการตาง ๆ ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับเรื่องทุนทางวัฒนธรรม 

ทุนทางสังคม การจัดการทุนทางวัฒนธรรม การจัดการเมือง ประชาสังคม การมีสวนรวมของ

ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนด

กรอบในการวิจัย  

  ในสวนขอมูลทุนทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลา ผูศึกษาใชขอมูลจากการ

คนควาสารานุกรมวัฒนธรรมทองถ่ินภาคใต มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย ป 

พ.ศ. 2542 จํานวน 18 เลม โดยคัดเลือกทุนทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับเมืองสงขลาท่ีมีลักษณะ

สะทอนอัตลักษณของกลุมหรือพ้ืนท่ีอยางเดนชัด คงคุณคาและสามารถใชประโยชนไดในยุคสมัย

ปจจุบันเปนสําคัญ เปนขอมูลหลักประกอบกับเอกสารท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ผูศึกษาทําการ

รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ

เทศบาล แผนพัฒนา 3 ป และแผนพัฒนาประจําปของเทศบาล เพ่ือเปนขอมูลในสวนการจัดการทุน

ทางวัฒนธรรม 
 

1.5.3.2 การเก็บและการรวบรวมขอมูลภาคสนาม 

    (1) การเตรียมพ้ืนท่ีศึกษา เริ่มจากการประสานงานและติดตอกับ

หนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของ โดยผูศึกษาติดตอประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญดาน

วัฒนธรรมในพ้ืนท่ี ผูบริหารสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีจัดการทุนทาง

วัฒนธรรม รวมถึงกลุมประชาสังคมท่ีเก่ียวของกับการศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา ไดแก เทศบาล

นครสงขลา  
 

(2) เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก  

     1) การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ใชสัมภาณกลุมผูเชี่ยวชาญ

ดานวัฒนธรรมทองถ่ินของเมืองสงขลา 

     2) แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง (Semi-structured interviews) 

สรางจากขอมูลแนวคิดและวรรณกรรมตาง ๆ ท่ีทบทวนมา ทดสอบความเท่ียงตรงโดยการนําแบบ

สัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเก่ียวของกับการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรม ท้ังกลุมตัวแทนภาครัฐและภาคประชาชน โดยประเด็นหรือแนวคําถามเก่ียวกับการจัดการ

ทุนทางวัฒนธรรม การมีสวนรวมของประชาชน บทบาทภาคประชาสังคมในการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรม กลไกในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเทศบาล รวมถึง
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ขอเสนอแนะสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือนําไปสูความสําเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายทาง

วัฒนธรรม 

3) เครื่องอัดเทปสําหรับการสัมภาษณ 

     4) ประเด็นแนวทางในการสังเกตการณการทํากิจกรรมระหวาง

ภาครัฐและภาคประชาสังคม 
 

    (3) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผู ศึกษาใชวิธีการเก็บรวมรวมขอมูล

ภาคสนามโดยการสัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวนรวม ดังมีรายละเอียดของการเก็บรวบรวมขอมูล

ดังนี้ 

     1) การสัมภาษณ ผูศึกษาใชวิธีการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 

(Unstructured interviews) กับบุคคลผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิมีความ

เชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมของเมืองสงขลา และใชวิธีการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-

structured interviews) กับบุคคลผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ท่ีมีบทบาทและมีสวนรวมใน

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี ซ่ึงผูศึกษาทําการสัมภาษณบุคคลจากพ้ืนท่ีศึกษาตามแนวคําถาม

ท่ีไดเตรียมไว โดยแบงผูใหขอมูลหลักออกเปน 2 กลุม คือ (1) กลุมตัวแทนภาครัฐ โดยการสัมภาษณ

ตัวแทนผูบริหารและเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงตัวแทนจากหนวยงานสวนกลาง

และสวนภูมิภาคในพ้ืนท่ี (2) กลุมตัวแทนภาคประชาชน โดยการสัมภาษณกลุมผลประโยชนภาคธุรกิจ

และภาคสังคม สื่อทองถ่ิน ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน/แกนนํา/ผูมีบทบาทในชุมชน สําหรับเนื้อหา

การสัมภาษณ มีเนื้อหาการสัมภาษณไดแก ประเด็นหรือแนวคําถามเก่ียวกับการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรม การมีสวนรวมของประชาชน บทบาทภาคประชาสังคมในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม 

กลไกในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเทศบาล รวมถึงขอเสนอแนะสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือนําไปสูความสําเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายทางวัฒนธรรม 

    2) การสังเกตการณ ใชการสังเกตการณเพ่ือชวยในการเก็บขอมูล ทําใหเห็น

ภาพการจัดการทุนทางวัฒนธรรมรูปแบบตาง ๆ ในพ้ืนท่ีชัดเจนข้ึน อันทําใหทราบถึงลักษณะของ

กิจกรรมในพ้ืนท่ีวาใครทําอะไร ท่ีไหน อยางไร รวมถึงลักษณะและรูปแบบในการเขารวมกิจกรรม

ตางๆ ท้ังท่ีเปนกิจกรรมของชุมชนเอง และเปนกิจกรรมท่ีภาครัฐจัดข้ึน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการ

สังเกตกิจกรรมอ่ืน ๆ ดวย เชน การประชุมรวมระหวางภาครัฐกับภาคสาธารณะ กิจกรรมเก่ียวกับการ

จัดการทุนทางวัฒนธรรมท่ีจัดข้ึนในพ้ืนท่ี เปนตน 

 

1.5.4 การตรวจสอบขอมูล 

  ผูศึกษาทําการตรวจสอบขอมูลตลอดเวลาของการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 

กลาวคือ ระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ก็ตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหาดวย หากตรวจ
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พบวาขอมูลท่ีไดไมครบถวนก็ทําการรวบรวมขอมูลท่ีขาดหายไปมาเพ่ิมเติมใหสมบูรณข้ึน นอกจากนี ้

ผูศึกษาใชการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) กลาวคือ การตรวจสอบขอมูลโดย

พิจารณา 3 ดาน คือ ขอมูลท่ีไดมาจากบุคคลท่ีตางกัน ในเวลาท่ีตางกัน และมาจากสถานท่ีท่ีตางกัน 

เพ่ือปองกันมิใหขอมูลบกพรองหรือเกิดความคลาดเคลื่อนโดยขอมูลท่ีตรวจสอบก็ยึดตามแนวคําถาม 

และวัตถุประสงคการวิจัยท่ีไดตั้งไว 

 

1.5.5 การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูศึกษานําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเชิง

คุณภาพโดยวิเคราะหขอมูลระหวางการเก็บขอมูลตลอดระยะเวลาท่ีทําการวิจัย นั่นคือ หลังจากเก็บ

ขอมูลแลว ผูศึกษานําขอมูลเหลานั้นมาสรุปและอภิปรายผล โดยนําเสนออยางเปนหมวดหมูตาม

กรอบการวิเคราะหและวัตถุประสงคของการศึกษาตอไป 

 

1.6 นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 

 ทุนทางวัฒนธรรม   หมายถึง  ทรัพยสินทางปญญาท่ีสั่งสมมาในอดีตเก่ียวของกับ

คุณคาความรู ภูมิปญญาและงานสรางสรรคท่ีเกิดจากการคนพบโดยผูทรงความรูในทองถ่ิน รวมท้ัง

คานิยมและความเชื่อท่ีผูกพันสังคมทําใหเกิดการจัดระเบียบของสังคมหรือสรางกฎกติกาท่ีเปนคุณตอ

สังคมโดยรวม มีคุณคาตอการใชประโยชนเพ่ือการดําเนินการตาง ๆ  ในการศึกษาครั้งนี้จัดทุนทาง

วัฒนธรรมเปน 4 ประเภท ไดแก  ดานความเชื่อเรื่องโลกทัศน  ดานวิ ถีการดํารงชีวิต ดาน

ศิลปหัตถกรรมและประดิษฐกรรม และดานการถายทอดกระบวนการเรียนรูและการสราง

ความสัมพันธทางสังคม และแบงทุนทางวัฒนธรรมในแตละประเภทเปน 3 ระดับ ไดแก ทุนวัฒนธรรม

ระดับเปนรูปเปนราง (Embodied state) ทุนวัฒนธรรมระดับเปนชิ้นเปนอัน (Objectified state) 

และทุนทางวัฒนธรรมระดับสถาบัน (Institutionalised state) 

 องคประกอบของทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง ปจจัยท่ีกอใหเกิดการจัดการและพัฒนา

ทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ  ในการศึกษาครั้งนี้แบงองคประกอบของทุนทางวัฒนธรรมโดย

พัฒนาจากแนวคิดของสํานักงานกิจการบานเมือง คณะผู บริหารเขตปกครองพิเศษฮองกง 

( Home Affairs Bureau, The Hong Kong Special Administrative Region Government) 

ประกอบไปดวยองคประกอบ 4 ประการ คือ ทุนทางวัฒนธรรมของเมือง การลงทุนทางวัฒนธรรม

ของภาคสวนตาง ๆ ทัศนคติของประชาชนตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรม และการมีสวนรวมทาง

วัฒนธรรมของประชาชน 
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ลักษณะการจัดการทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง ฐานะของทุนทางวัฒนธรรมท่ีถูกใชใน

กระบวนการจัดการเพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนาเมืองในมิติตาง ๆ โดยในการศึกษาครั้งนี้แบงลักษณะ

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเปน 2 ลักษณะ คือ การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะประเด็นหรือสิ่ง

ท่ีถูกจัดการ และการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะเครื่องมือ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ท่ี

ทําการศึกษา คือเทศบาลนครสงขลาเปนสําคัญ  

เมืองสงขลา หมายถึง พ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมของชาวสงขลาซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีเทศบาล

นครสงขลาและพ้ืนท่ีใกลเคียง ใชในการรวมรวม วิเคราะห และนําเสนอขอมูลทุนทางวัฒนธรรมของ

พ้ืนท่ี เนื่องจากพ้ืนท่ีท้ังสองสวนมีพัฒนาการทางประวัติศาสตรตอเนื่องมารวมกันยาวนาน  

   เทศบาล หมายถึง เทศบาลนครสงขลาครอบคลุมพ้ืนท่ีตามท่ีมีพระราชกฤษฎีกา

เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองสงขลาเปนเทศบาลนครสงขลา (ราชกิจจานุเบกษา เลม116 ตอน110

ก. วันท่ี 10 พฤษจิกายน พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542)  

   ภาครัฐ หมายถึง หนวยงานหรืองคกรภาครัฐในทุกระดับท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค 

และสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการภายในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครสงขลา 

   ภาคประชาชน หมายถึง กลุมประชาชนหรือชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา ท่ี

รวมกลุมกันอยางมีปฏิสัมพันธและรวมกันกระทํากิจกรรมเพ่ือจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง    

   ภาคเอกชน หมายถึง องคกรทางธุรกิจหรือกลุมทางธุรกิจท่ีดําเนินกิจการในเขต

เทศบาลนครสงขลา  

   การพัฒนาเมือง หมายถึง กระบวนการปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของประชากรท่ี

อาศัยอยูในเขตเมืองใหดีข้ึน มุงหมายศึกษาการพัฒนาเมืองตามนิยามนี้เฉพาะพ้ืนท่ีภายในเขตเทศบาล

นครสงขลา โดยแบงตามแนวคิดของ Michael Safier เปน 5 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจเมือง สังคมและ

วฒันธรรมเมือง การบริหารจัดการเมือง สิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการและการ

จัดสรรพ้ืนท่ีของเมือง 

 

1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย   

ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาศึกษาทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีของเมืองสงขลา โดยจําแนก

ออกเปน 4 ประเภท คือ ความเชื่อเรื่องโลกทัศน วิถีการดํารงชีวิต ศิลปหัตถกรรมและประดิษฐกรรม 

และการถายทอดกระบวนเรียนรูและการสรางความสัมพันธทางสังคม และแบงได 3 ระดับ คือ 

ทุนวัฒนธรรมระดับเปนรูปเปนราง (Embodied state) ทุนวัฒนธรรมระดับเปนชิ้น เปนอัน 
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(Objectified state) และทุนทางวัฒนธรรมระดับสถาบัน (Institutionalised state) และพิจารณา

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมโดยพิจารณาองคประกอบของทุนทางวัฒนธรรม ไดแก ทุนทาง

วัฒนธรรมของเมือง  การลงทุนทางวัฒนธรรมของภาคสวนตาง ๆ ทัศนคติของผูเก่ียวของและ

ประชาชนตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรม และการมีสวนรวมทางวัฒนธรรม แลววิเคราะหลักษณะ

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเหลานั้นในฐานะ “ประเด็น” ท่ีถูกจัดการใหมีคุณคาหรือมูลคาสูงข้ึน 

และพิจารณาทุนทางวัฒนธรรมในฐานะ “เครื่องมือ” การพัฒนาเมืองผานการอธิบายความสัมพันธ

ระหวางพ้ืนท่ีปฏิบัติการทางวัฒนธรรมกับความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมของเทศบาลนคร

สงขลาเพ่ือแสดงอัตลักษณคนสงขลา และวิเคราะหวาการดําเนินการดังกลาวนําไปสูการพัฒนาเมือง

ในมิติเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การบริหารการปกครอง สิ่งแวดลอม และโครงสรางพ้ืนฐาน 

บริการ และการจัดสรรพ้ืนท่ีไดอยางไร ดวยความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ท่ีไดดําเนินตอกันในพ้ืนท่ี

ในรูปแบบใดและมีระดับความรวมมือกันมากนอยเพียงใด  
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1.8 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1.8.1 ไดองคความรูดานทุนทางวัฒนธรรมในลักษณะตาง ๆ ของเมืองสงขลา ท่ีมีคุณคา

ตอการพัฒนาเมืองในมิติตาง ๆ  

1.8.2 ไดขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาเมืองในมิติ

ตาง ๆ  
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บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาเรื่องการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในบริบทการพัฒนาเมือง กรณีศึกษา 

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา ผูศึกษาใชแนวคิดมิติในการพัฒนาเมือง 

(The Inter-Dimensional Analysis of Urban Development) ในการกําหนดหมวดหมูการพัฒนา

เมืองที่ใชเปนกรอบในการอธิบายผลของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมโดยกลุมตาง ๆ ภายในเมือง 

โดยอธิบายการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในบทบาท “เครื่องมือ” ดวยแนวคิดวัฒนธรรมสาธารณะ 

(Public Culture) และปริมณฑลสาธารณะ (public Sphere) เพ่ือแสดงภาพความสัมพันธท่ีความ

แตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมกับการปฏิบัติการพัฒนาเมืองในแงมุมตาง ๆ และใชแนวคิด

เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) เมืองสรางสรรค (Creative City) และทุนทางวฒันธรรม 

(Cultural Capital) เพ่ืออธิบายการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในบทบาท “ประเด็น หรือ สิ่งท่ีถูก

จัดการ” ใหเกิดมูลคาเพ่ิมท้ังทางเศรษฐกิจและดานอ่ืนๆ โดยวิเคราะหการจัดการทุนทางวัฒนธรรมใน

ประเด็น ความรวมมือระหวางองคกรภาครัฐและภาคประชาชน บทบาทของการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรม และผลการจัดการทุนทางวัฒนธรรมตอการพัฒนาเมืองในมิติตาง ๆ 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรม 

2.1.1 ทุนทางสังคม 

        ทุนทางสังคม (Social Capital) มีความเก่ียวเนื่องกับทุนทางวัฒนธรรมอยาง

ใกลชิด บางแนวคิดจัดใหทุนทางวัฒนธรรมเปนทุนทางสังคมชนิดหนึ่ ง อยางไรก็ตามการให

ความหมายของทุนทางสังคมในปจจุบันยังมีความหลากหลายและไมชัดเจนเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

แตโดยรวมแลวผูท่ีใหความหมายของทุนทางสังคมไวตางก็เนนไปท่ีความเขมแข็งของปฏิสัมพันธของ

กลุมคน ชุมชน ท่ียิ่ งใช ก็จะยิ่ งเพ่ิมพูน แตกตางกับทุนซ่ึงเปนปจจัยทางการผลิตในแนวคิด

เศรษฐศาสตรดั้งเดิมท่ียิ่งใชก็ยิ่งหมดไป  

แนวคิดทุนทางสังคม มี 3 แนวทางท่ีใหความหมายโดยมีจุดเนนท่ีแตกตางกันคือ 

แนวทางแรก เนนท่ีรูปแบบความสัมพันธทางสังคม ความเชื่มม่ัน ความไววางใจ ท้ังในรูปแบบระหวาง

บุคคล หรือระหวางกลุม แนวทางท่ีสองเนนวัฒนธรรมเปนหลัก ซ่ึงนักวิชาการบางทานเรียกทุนทาง

สังคมในแนวทางนี้วา “ทุนทางวัฒนธรรม” ซ่ึงผูศึกษาจําแนกท้ังสองแนวทางนี้ออกจากกัน โดยงาน
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ชิ้นนี้เนนศึกษาเฉพาะเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมตามแนวทางท่ีวานี้เปนหลัก และแนวทางท่ีสามคือ

มองวาทุนทางสังคมเปนท้ังเรื่องของระบบความสัมพันธและวัฒนธรรมภูมิปญญารวมกัน  

นักเศรษฐศาสตรสํานักธนาคารโลก ไดใหนิยามทุนทางสังคมวา หมายถึง การท่ี

บุคคลสามารถไดประโยชนจากการเปนสมาชิกของสังคมหรือเครือขายสังคมผานความสัมพันธทาง

สังคมหรือโครงสรางทางสังคม4  

ปแอร บูรดิเยอร มองทุนทางสังคม ในเชิงท่ี “ปจเจกบุคคล”คนหนึ่งท่ีมีเครือขาย 

และเครือขายนั้นเปนทรัพยากรอยางหนึ่งของตน เชน เปนคนมีเสนสาย/กวางขวาง จะทําอะไรก็งาย

และสะดวก ทุนทางสังคมนั้นถือเสมือนทรัพยากรอยางหนึ่งท่ีสามารถเอ้ืออํานวยประโยชนใหได5 เขา

ยังเห็นวา ทุนทางสังคมมีคุณลักษณะท่ีเปนทุนทางสัญลักษณ มีความแตกตางจากทุนทางเศรษฐกิจ

และทุนทางวัฒนธรรมซ่ึงปรากฏใหเห็นอยูจริง และทุนทางสังคมจะถูกแปรเปลี่ยนเปนทุนทาง

เศรษฐกิจในท่ีสุด 

เอนก นาคะบุตร กลาวถึงทุนทางสังคมวา มิใชเปนเรื่องท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนในประเทศ

ไทย แตหากเปนคุณคาเดิมท่ีสังคมไทยมีอยูแลว ไมวาจะเปนความมีน้ําใจตอกัน การแบงปนซ่ึงกันและ

กัน ความเอ้ืออาทรตอกัน การผูกพันกันทางสังคม การรวมกลุมเปนองคกร หรือการจัดตั้งเปน

เครือขายตางๆ เชน กลุมออมทรัพย กลุมเกษตรผสมผสาน เครือขายโรงสีชุมชน เปนตน ทุนทาง

สังคมนี้ คือ พลังท่ีจะขับเคลื่อนชุมชนตาง ๆ ใหมีความสามารถในการเพ่ิมมูลคาและทุนทางสังคม

ใหกับชุมชนตนเองมากข้ึน มีความเทาทันตอปญหาและมีความสามารถในการจัดการกับปญหาไดมาก

ข้ึน และทายท่ีสุดสามารถพ่ึงพาตนเองไดจริงในระยะยาว6 

อาจสรุปไดวาทุนทางสังคมเปนระบบความสัมพันธของสมาชิกและเครือขายทาง

สังคมกับกลุมอ่ืน ๆ ท่ีมีการเชื่อมโยงผลประโยชนตอกันผานโครงสรางทางสังคมท้ังในแนวดิ่งและ

แนวราบ เปนการชวยเหลือเก้ือกูล การรวมมือรวมแรง แบงปนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ซ่ึงการใช

ทุนทางสังคมเม่ือยิ่งใชก็ยิ่งเพ่ิมความหนาแนนและความเขมแข็งของทุนทางสังคมนั้น ซ่ึงทุนทางสังคม

  4 ประชาธิป กะทา, การศึกษาทุนทางสังคมและบทบาทในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

ดานสุขภาพ : กรณีศึกษาประชาคมสุขภาพหมูบานแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย, (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2547), 14. 

  5 กาญจนา แกวเทพ และสมสุข หินวิมาน, สายธารแหงนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมือง

กับสื่อสารศึกษา, 553. 

  6 เอนก นาคะบุตร, ทุนทางสังคมและประชาสังคมในเมืองไทย, (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน

เพ่ือสังคม ธนาคารออมสิน, 2545), 39. 
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ในความหมายดังกลาวมักปรากฏชัดในสังคมตะวันออกมากกวาสังคมตะวันตก และในสังคมไทยก็มี

การใชประโยชนจากทุนทางสังคมมาแตสมัยโบราณกอนท่ีทุนทางสังคมจะลดบทบาทลงในสมัยท่ีทุน

ทางเศรษฐกิจเขามามีบทบาทในการผลิตและการดําเนินชีวิต และหวนกลับมาไดรับความนิยมอีกครั้ง

ในปจจุบัน  

ตามท่ีบางแนวคิดยอมรับใหทุนทางวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของทุนทางสังคมนั้น 

แนวคิดทุนทางสังคมท่ีทบทวนนี้จะชวยใหผูศึกษาสามารถจําแนกทุนทางวัฒนธรรมออกจากทุนทาง

สังคมชนิดอ่ืน เพ่ือความชัดเจนในการวิเคราะหทุนทางวัฒนธรรมตามวัตถุประสงคของการศึกษา และ

แยกทุนทางสังคมชนิดอ่ืน ๆ ออกจากประเด็นหลักในการศึกษาครั้งนี้  

 

2.1.2 แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) 

ดิเรก ปทมสิริวัฒน กลาววาทุนวัฒนธรรมเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับคุณคาความรู 

ภูมิปญญาและงานสรางสรรคท่ีเกิดจากการคนพบโดยผูทรงความรูในทองถ่ิน รวมท้ังคานิยมและความ

เชื่อท่ีผูกพันสังคมทําใหเกิดการจัดระเบียบของสังคมหรือสรางกฎกติกาท่ีเปนคุณตอสังคมโดยรวม 

รวมถึงกิจกรรมการถายทอดความรูจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง ตัวอยางของทุนทางวัฒนธรรมมี

มากมาย เชน ภาษา งานศิลปกรรมซึ่งเปนความภาคภูมิใจของสวนรวม ความรูที่สั่งสมมาในอดีต 

(วาดวยเรื่องราวตาง ๆ เชน การถนอมอาหาร สมุนไพร สถาปตยกรรม เทคโนโลยีชาวบาน ฯลฯ) 

กติกาของสังคมท่ีชวยทําใหสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข และเอ้ืออาทรมากกวาเอารัดเอาเปรียบกัน 

ผลงานวรรณกรรม คําบอกเลา ดนตรี วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ ฯลฯ7   

นิยามทุนทางวัฒนธรรมของ ดิเรก ปทมสิริวัฒน ใกลเคียงอยางยิ่งกับความหมาย

ของคําวา “ภูมิปญญา” ในการศึกษาของเอกวิทย ณ ถลาง ท่ีหมายถึง ความรู ความคิด ความเชื่อ 

ความสามารถ ความจัดเจน ท่ีกลุมชนไดจากประสบการณท่ีสั่งสมไวในการปรับตัวและดํารงชีพใน

ระบบนิเวศหรือสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีไดมีพัฒนาการ

สืบสานกันมา โดยไดแบงภูมิปญญาท่ีศึกษาออกเปน 4 ลักษณะ คือ  

1) ความเช่ือเรื่องโลกทัศน ท่ีบงบอกลักษณะความสัมพันธระหวางมนุษยกับ

สิ่งแวดลอมในธรรมชาติ เหนือธรรมชาติ และระหวางมนุษยดวยกัน 

2) วิถีการดํารงชีวิต การแกปญหาและการปรับตัวกับสิ่งแวดลอมและกระแส

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

  7 ดิเรก ปทมสิรัฒน, ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมในระบบเศรษฐกิจ และการจัดการ

ยุคใหม, (กรุงเทพฯ : พี.เอ. ลีฟวิ่ง, 2547), 40 
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3) ศิลปหัตถกรรมและประดิษฐกรรม ในรูปเครื่องมือ ของใช ศิลปวัตถุที่มี

แรงบันดาลใจจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมตามพ้ืนภูมิท่ีหลากหลายระหวางภูมิภาค  

4) กระบวนการและพฤติกรรมการเรียนรู การถายทอดภู มิปญญาและ

ประสบการณ การใหการศึกษาอบรม และการแกปญหาตามพ้ืนฐานวัฒนธรรมและปรีชาญาณของ

ชาวบาน8 

ในขณะท่ีเดวิด ทรอสบาย ไดนิยามทุนวัฒนธรรม วาหมายถึงสินทรัพยท่ีมีการฝงตัว 

(Embodies) สะสม (Stores) และให (Provides) คุณคาทางวัฒนธรรมนอกเหนือจากมูลคาทาง

เศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น โดยไดแบงทุนวัฒนธรรมเปน 2 ประเภท คือ 

1.  ทุนวัฒนธรรมท่ีจับตองได (Tangible Culture)  

2.  ทุนวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได (Intangible Culture)9  

ซ่ึงทรอสบายไดจําแนกคุณคาของทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Value) ไวเปน

หมวดหมู ไดแก คุณคาเชิงสุนทรียศาสตร (Asthetic value) คุณคาเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual value) 

คุณคาเชิงสังคม (Social value) คุณคาเชิงประวัติศาสตร (Historical value) คุณคาในฐานะท่ีเปน

สัญลักษณของสังคม (Symbolic value) และคุณคาในฐานะท่ีเปนของแท (Authenticity value)10  

ถึงแมวาทุนวัฒนธรรมจะแบงเปนทุนวัฒนธรรมท่ีจับตองได และทุนวัฒนธรรมท่ี

จับตองไมได แตทุนวัฒนธรรมท้ังสองประเภทนี้มีความสัมพันธกันเนื่องจากสิ่งท่ีจับตองได มักมี

ความหมาย หรือคุณคาอยูเบื้องหลัง  

รังสรรค ธนะพรพันธุ นิยามความหมาย ทุนทางวัฒนธรรม โดยเนนความหมาย

ในเชิงเศรษฐศาสตรไววา ทุนท่ีใชในการผลิตสินคาและบริการท่ีมีนัยทางวัฒนธรรม ซ่ึงทุนวัฒนธรรม

ในนิยามนี้มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมท่ีสื่อถึงนัยทางวัฒนธรรม ท่ีเรียกวา อุตสาหกรรมสินคา

วัฒนธรรม (Cultural Product) ซ่ึงผลิตสินคาวัฒนธรรมและบริการท่ีมีวัฒนธรรมฝงตัวอยูในสินคา

และบริการนั้น แนวคิดวาดวยการฝงตัวของวัฒนธรรม (Cultural Embodiment) เปนสําคัญในสินคา

  8 เอกวิทย ณ ถลาง, ภาพรวมภูมิปญญาไทย, 42 – 46. 

  9 Devid Throsby, Economy and Culture. Cambridge (Cambridge : The Press 

Syndicate of the University of Cambridge, 2001), 46.    

  10 Ibid., 29. 
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และบริการตางๆ กอเกิดและเติบโตจนกําลังเปลี่ยนโฉมหนาของระบบทุนนิยมโลกดวยเหตุปจจัย 4 

ประการ คือ  

(1) กระบวนการการแปรวัฒ นธรรม เป นสิ นค า  (Commodification or 

Commondiniztion of Culture) 

(2) กระบวนการพาณิชยานุวัตร (Commercialization of Culture) 

(3) กระบวนการเทคโนโลยานุวัตร (Technologization of Culture) 

(4) กระบวนการโทรทัศนานุวัตร (Televisionalization of Culture)11 

นอกจากนี้ทุนวัฒนธรรมในสองรูปแบบนี้สามารถปรากฏไดในทุกชวงของเวลา ใน

ฐานะทุนคงคลัง (Capital Stock) ซึ่งมีมูลคาทางเศรษฐศาสตรและคุณคาทางวัฒนธรรม 

โดยชัยอนันต สมุทวณิชไดเรียกทุนคงคลังในลักษณะนี้วา วัฒนธรรมคงคลัง (Cultural Stock)12 

ชัยอนันต สมุทวณิช ถือวา วัฒนธรรม คือ ทุนประเภทหนึ่ง (Culture as Capital) 

และมีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาตั้งแตกอนสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม การทบทวน

ความคิดเชิงนโยบายของการมีรายจายเพ่ือกอใหเกิดการลงทุนในกิจกรรมดานวัฒนธรรม ในฐานะท่ี

วัฒนธรรมเปนทุนของสังคม มีเคาเดิม และมีการรักษาเพ่ิมพูนทุนนั้น ก็เปนเรื่องจําเปนท่ีรัฐจะตองมี

การใชจายเพ่ือเพ่ิมพูนทุนเดิม หรือเคาเดิม การลงทุนทางวัฒนธรรมไมจําเปนตองเปนการผลิตสินคา

หรือบริการซ่ึงมีการแลกเปลี่ยนโดยกําหนดราคาตามกลไกตลาด แตเปนการผลิตบริการท่ีรัฐและผูมี

อํานาจดําเนินการเพื่อวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความพยายามที่จะฉีดปอนความคิด 

ความเชื่อ คุณคา เพ่ือกลอมเกลาท้ังเจาหนาท่ีของรัฐและและประชาชน ซ่ึงการลงทุนทางวัฒนธรรม

นั้นไมจําเปนตองเปนการลงทุนโดยรัฐเสมอไป อาจกระทําโดยเอกชนและประชาชน อาจเพ่ือ

วัตถุประสงคเชิงพาณิชยหรือเพ่ือบริการแกสาธารณชน โดยไมมุงหวังผลกําไรก็ได13  

ในทัศนะของชัยอนันตนั้น การ “ขาย”วัฒนธรรมนั้น เทากับวัฒนธรรมเปนฝาย

ถูกกระทําและมีบทบาทรับ (passive) เปนสําคัญ โดยเสนอวาควรจะมองวัฒนธรรมในเชิง “รุก” 

มากกวา กลาวคือ มองวาวัฒนธรรมคือทุน ซ่ึงมีนัยสําคัญวา เม่ือถือวาวัฒนธรรมเปนทุนชนิดหนึ่งแลว 

ก็มี cultural stock ได และการเปลี่ยนแปลงใน cultural stock นาจะถือไดวาเกิดการลงทุนทําให

  11 รังสรรค ธนะพรพันธุ, ทุนทางวัฒนธรรม เลม 1 วัฒนธรรมในระบบทุนนิยมโลก 

(กรุงเทพฯ : มติชน, 2546), 35. 

  12 ชัยอนันต สมุทวนิช, วัฒนธรรมคือทุน (กรุงเทพฯ : บริษัทสุขุมและบุตร จํากัด, 2540), 20 

  13 เรื่องเดียวกัน, 20 - 22 
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ทุนเดิม (มรดกทางวัฒนธรรม) สามารถรักษาคุณคาความมั่งคั่งและความมั่นคงทางจิตวิญญาณ 

เนนความม่ังค่ังทางวัฒนธรรม ซ่ึงก็ คือจุดหมายของความเปนมนุษย ท่ี มิ ใช เพียง “Homo 

Economica” หรือ “Homo Technologica”14 

บูรดิเยอรอธิบายวา ทุนวัฒนธรรมเปนทรัพยสินทางปญญาท่ีสั่งสมมาในอดีตมี

คุณคาตอมนุษยและความตองการของสังคมนอกเหนือจากการใหคุณคาทางเศรษฐกิจ อาจจะปรากฏ

ไดใน 3 ระดับคือ 1) เปนสิ่งท่ีฝงในตัวคนหรือหรือกลุมคน (an Embodied state) เชน ความคิด 

จินตนาการ ความริเริ่มม ความเชื่อถือ 2) เปนสิ่งท่ีมีรูปลักษณเปนตัวตน (an Objectified state) 

เชน ภาพวาด หนังสือ เครื่องมือ (เครื่องดนตรี อุปกรณสิ่งคิดคนตาง ๆ) สิ่งกอสรางและสถานท่ีมรดก

โลก  และ 3) ความเปนสถาบัน (an Institutionalised state) หมายถึงกติกาความเชื่อ การยอมรับท่ี

หลายคนเห็นรวมกัน เชน การยอมรับสถาบันวัด กษัตริย โรงเรียน ผูทรงความรู15 

สํานักงานกิจการบาน เมือ ง คณะผู บ ริห าร เขตปกครองพิเศษฮองกง 

(Home Affairs Bureau, The Hong Kong Special Administrative Region Government) โดย

การใหคําปรึกษาของศูนยวิจัยนโยบายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยฮองกง ไดทําการศึกษาดัชนีการวัด

ความคิดสรางสรรค ไดระบุวา “ทุนทางวัฒนธรรม” เปนดัชนีสรางสรรคประการหนึ่ง อันประกอบไป

ดวย  ผลลัพธของความสรางสรรค  (outcomes of creativity) ทุนทางสถาบัน/โครงสราง 

(structural/institutional capital) ทุนมนุษย (human capital) ทุนทางสังคม (social capital)

และทุนทางวัฒนธรรม(cultural capital) ซ่ึงทุนทางวัฒนธรรมตามแนวคิดนี้ มีองคประกอบ 4 

ประการ16 คือ 

1) พันธะการลงทุนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในดานการพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรม 

  14 เรื่องเดียวกัน, 20 

  15 ดิเรก ปทมสิรัฒน, ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมในระบบเศรษฐกิจ และการจัดการ

ยุคใหม, 41. 

  16 Home Affairs Bureau, The Hong Kong Special Administrative Region 

Government, A STUDY ON CREATIVE INDEX (Hong Kong : The Hong Kong Special 

Administrative Region Government, 2005), 55 – 56. 
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2) บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและคานิยมตอการสรางสรรคและการปกปอง

ทรัพยสินทางปญญา 

3) การมีสวนรวมในทางวัฒนธรรมของชุมชน 

4) ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของเมือง  

จากการทบทวนแนวคิด พบวาคําวาทุนทางวัฒนธรรมท่ีในปจจุบัน มีอยู 2 

ความหมายจากมุมมองของ 2 แนวคิด คือ แนวคิดเศรษฐศาสตรการเมือง ท่ีมองในเชิงของระบบ

เศรษฐกิจ โดยเอารายไดเปนตัวตั้ง วัฒนธรรมที่มีอยูสามารถนํามาแปรรูปเปนสินคาและบริการ 

และพัฒนาเปนอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Industry) ทั้งที่เปนสินคาและบริการได 

และแนวคิดแบบวัฒนธรรมชุมชนท่ีมองทุนวัฒนธรรม เปนเรื่องของพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม พ้ืนท่ีทาง

อํานาจเพ่ือเปนเวทีใหชุมชนมีวิถีชีวิตและการดํารงอยูอยางมีศักดิ์ศรี เปนการเสริมสรางพลังของ

ประชาสังคมและ การสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชน 

โดยรวมแลวทุนทางวัฒนธรรม จึงหมายถึง ทรัพยสินทางปญญาท่ีสั่งสมมาในอดีต

เก่ียวของกับคุณคาความรู ภูมิปญญาและงานสรางสรรคท่ีเกิดจากการคนพบโดยผูทรงความรูใน

ทองถ่ิน รวมท้ังคานิยมและความเชื่อท่ีผูกพันสังคมทําใหเกิดการจัดระเบียบของสังคมหรือสรางกฎ

กติกาท่ีเปนคุณตอสังคมโดยรวมมีคุณคาตอการใชประโยชนเพ่ือในการดําเนินการตาง ๆ และอาศัย

นิยามนี้เปนการจํากัดขอบเขตของทุนทางวัฒนธรรมท่ีทําการศึกษา เนื่องจากครอบคลุมความหมาย

ทุนทางวัฒนธรรมของนักคิดทานตาง ๆ ไดนําเสนอ โดยนําเสนอทุนทางวัฒนธรรมผานการจําแนก

ประเภทภูมิปญญาตามแนวคิดของเอกวิทย ณ ถลาง รวมกับระดับของทุนทางวัฒนธรรมของบูรดิ

เยอรและพิจารณาการจัดการทุนทางวัฒนธรรมตามองคประกอบของ 4 ประการ ไดแก การลงทุน

ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในดานการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  การปลูกฝงบรรทัดฐาน

ทางวัฒนธรรมและคานิยมตอการสรางสรรค การเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในทางวัฒนธรรม และ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีเมืองมีอยูและนํามาใชประโยชน  

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมสาธารณะ 

2.2.1 แนวคิดวัฒนธรรมสาธารณะ (Public Culture)  

แกวตา จันทรานุสรณ  ไดแสดงพัฒนาการของคํา “วัฒนธรรมสาธารณะ” 

(Public Culture) วาเปนคําที่เริ ่มใชในวงวิชาการอยางแพรหลายเมื่อ Arjun Appadurai และ 

Carol A. Breckenridge ไดเริ่มดําเนินการวารสาร Public Culture ในป 1988 ซ่ึงเปนวารสารท่ี

เก่ียวของกับการสื่อสารความคิดดานสังคมวัฒนธรรมในบริบทโลกาภิวัตน และนําเสนอบทความ 
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ขอมูลท่ีตีพิมพในวารสารดังกลาวผานเว็บไซตซ่ึงทําใหคําวา Public Culture เปนท่ีรูจักในวงวิชาการ

มากข้ึน17  

 “วัฒนธรรมสาธารณะ” อาจหมายถึงเวทีหรือจักรวาลความคิด แบบใหมท่ีเปน 

“อาณาเขตของการตอสู ตอรอง ชวงชิง” (Zone of Contestation)18 ซ่ึงในพ้ืนท่ีหนึ่งอาจเกิดการ

ถกเถียงระหวางรัฐ เอกชน และประชาสังคม ความแตกตางทางวัฒนธรรมของแตละกลุมท่ีพยายาม

สถาปนาวัฒนธรรมของตนเองนําไปสูขอถกเถียงวาอะไรคือวัฒนธรรมท่ีไดรับการยอมรับโดย

ความหมายท่ัวไปวาเปนวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีนั้น วัฒนธรรมสาธารณะจึงเปรียบเสมือนเหรียญอีกดาน

ของรูปแบบแหงวัฒนธรรมประชา ท่ีมีสถาบันรองรับอยางเปนทางการ เชน อาจจัดแสดงผาน

พิพิธภัณฑ หรือในรูปของนิทรรศการ เปนตน โดยเชื่อวาสิ่งท่ีจัดแสดงในพ้ืนท่ีสาธารณะคือ ภาพแทน

ความเชื่อมโยงในรูปแบบตาง ๆ ของความสัมพันธระหวางกลุมตางๆ  ท่ีมีความแตกตางในสังคมได 

อยางไรก็ตามวัฒนธรรมสาธารณะไมเพียงแสดงอัตลักษณของสังคมเทานั้น แตยังแสดง “ความเปน

อ่ืน” ท่ีปรากฎอยูในสังคมนั้น ๆ ดวย  

 แมวายังไมมีความลงรอยของนิยามความวา “วัฒนธรรมสาธารณะ” แตโดยรวม

แนวคิดวัฒนธรรมสาธารณะ (Public Culture) เปนแนวคิดท่ีใหความสนใจกับกระบวนการสราง

ความหมายรวมของคนหลากหลายชาติพันธุท่ีมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมแตกตางกันซ่ึงอาศัยอยูในพ้ืนท่ี

เมืองใหญ โดยการสรางความหมายดังกลาวนั้นเปนผลจากการปฏิสัมพันธ และการจัดแสดง

ความหมายในรูปแบบหรือลักษณะตางๆ สัมพันธกับการแสดงตัวตนและสิทธิประโยชนทางสังคม

การเมืองของวัฒนธรรมสาธารณะจึงมีนัยเชื่อมโยงกับการสรางและแสดงอัตลักษณระดับตาง ๆ ของ

คนหลากหลายกลุมในพ้ืนท่ีเมือง  

2.2.2 แนวคิดปริมณฑลสาธารณะ  

 แนวคิด “ปริมณฑลสาธารณะ” (public sphere) ของ  Jurgen Habermas  

เปนแนวคิดท่ีเสนอถึงพ้ืนท่ีสวนกลางระหวางความเปน “ครอบครัว” กับ ความเปน “รัฐ” ปริมณฑล

  17 แกวตา จันทรานุสรณ, การใชทุนทางวัฒนธรรมในฐานะนวัตกรรมสงเสริมการมีสวนรวม

ทางการเมืองในการบริหารนโยบายสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในบริบทการกระจาย

อํานาจ (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555), 11. 

  18 Arjun Appadurai and Carol A. Breckenridge. “Why Public Culture?,” in Public 

Culture 1, no.1 (1988), 5-9. อางถึงใน แกวตา จันทรานุสรณ, การใชทุนทางวัฒนธรรมในฐานะ

นวัตกรรมสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองในการบริหารนโยบายสาธารณะขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในบริบทการกระจายอํานาจ (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555), 11.  
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สาธารณะจึงเปนอาณาบริเวณใหมท่ีเปดพ้ืนท่ีใหบุคคลไดพูดคุยประเด็น “สวนรวม” เปนพ้ืนท่ี

สาธารณะท่ีสําคัญอยางยิ่งในประวัติศาสตรของยุโรป ในชวงรอยตอระหวางคริสตศักราชท่ี 18-19     

ท่ีเม่ือเริ่มตนนั้นกอตัวข้ึนจากการรวมตัวของชนชั้นกลาง เพ่ือสรางความเปลี่ยนแปลงและถกเถียงใน

เรื่องวาทกรรมและการเมืองรวมถึงปญหาในชีวิตประจําวัน  

แนวคิดปริมณฑลสาธารณะของฮาเบอรมาสนั้น เนนความเปนปริมณฑล

สาธารณะของชนชั้นกลางหรืออาจเรียกไดวา ปริมณฑลสาธารณะกระฎมพี เปนพ้ืนท่ีสาธารณะท่ี

ปจเจกบุคคลชนชั้นกลางมารวมกลุมกัน เพ่ือพูดคุยถกเถียงและอาจมีขอเสนอและตอรองกับรัฐในเรื่อง

ท่ีเก่ียวของกับความเปนสาธารณะ เชน การแลกเปลี่ยนสินคา และแรงงานในสังคม สาธารณะจึงอาจ

เปนไดท้ังในแงของสถานท่ี หรือในบางโอกาส บางชวงเวลา 

นอกเหนือไปจากปริมณฑลสาธารณะแบบกระฎมพีแลว ฮาเบอรมาสยังได

กลาวถึง ปริมณฑลสาธารณะแบบอ่ืนอีก เชน พ้ืนท่ีสาธารณะท่ี "รัฐ" สรางข้ึนมาเพ่ือเฉลิมฉลอง หรือ

เปนการสรางความยอมรับและความนิยมใหตัวของรัฐเอง พ้ืนท่ีสาธารณะดังกลาวเปนสิ่งท่ีพบเห็นได

ในรัฐเผด็จการ นอกจากนั้นยังมีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีรัฐสรางข้ึนมาเชนเดียวกัน แตมีจุดมุงหมายเพ่ือเปน

การสรางความชอบธรรมใหแกรัฐจากสังคมโดยรวม เชน พ้ืนท่ีสาธารณะในรูปแบบการเลือกตั้ง 

นอกจากนี้สังคมศักดินาในอดีตยังใชพ้ืนท่ีสาธารณะโดยรัฐในรูปแบบพิธีกรรม เพ่ือแสดงความยิ่งใหญ

หรือกลอมเกลาใหประชาชนนิยมในความยิ่งใหญของรัฐตนเอง19 

 ในปจจุบันมีนักคิดบางสวนเห็นวาปริมณฑลสาธารณะแบบกระฎมพีท่ีฮาเบอร

มาสยกยอง ไดเปลี่ยนรูปและเสื่อมสลายไป อันเนื่องมาจาก ความเขมแข็งของรัฐและระบบทุนนิยม 

เม่ือปริมณฑลสาธารณะท่ีเคยเปนเวทีของการถกเถียงในเรื่องท่ีเก่ียวของกับความเปนอยูท่ีดีของ

พลเมือง หรือในเรื่องท่ีเก่ียวของกับประโยชนสุขของสวนรวม ไดกลายมาเปนพ้ืนท่ีของการโฆษณา 

การประชาสัมพันธ และกลายมาเปนเครื่องมือกลอมเกลาความคิดของรัฐ หรือเครื่องมือของตลาด 

ตามความคิดของ ฮาเบอรมาส เขาจึงตองการท่ีจะใหสังคมกลับไปหาความเปนสวนรวม หรือชวยกัน

สรางสิ่งเหลานี้ข้ึนมาในสังคมสมัยใหม20 

  19 Habermas, Jorgen. The Public Sphere, in Rethinking Popular Culture: 

contemporary perspectives in cultural studies, edited by Mukerji and Schudson. 

(Berkeley: University of California Press, 1991), pp. 398 - 404. 

  20  วิภาส ปรัชญาภรณ , ปริมณฑลสาธารณะ Public Sphere โดย ดร.เคนเนธ จอรจ, 

http://v1.midnightuniv.org/midculture44/newpage5.html (เขาถึงเม่ือ 8 สิงหาคม 2557). 
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แนวคิดวัฒนธรรมสาธารณะและแนวคิดปริมณฑลสาธารณะนี้เปนเครื่องมือ

สําคัญในการวิเคราะหการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะเครื่องมือท่ีใชแสดงอัตลักษณผานพ้ืนท่ีการ

จัดแสดงทางวัฒนธรรมและการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเมืองในรูปแบบตาง ๆ ของแตละกลุมใน

สังคม และวิเคราะหรูปแบบความรวมมือในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของภาคสวนตางๆ ผานการ

แสดงออกและตอรองทางวัฒนธรรมในงานชิ้นนี้ 

 

2.3 แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative Economy) และแนวคิดเมืองสรางสรรค 

(Creative City) 

2.3.1 เศรษฐกิจสรางสรรค 

ความหมายของเศรษฐกิจสรางสรรคตามแนวคิดของจอหน ฮอวกินส คือ 

“การสรางมูลคาท่ีเกิดจากความคิดมนุษย” สาขาการผลิตท่ีพัฒนาไปสูเศรษฐกิจสรางสรรคจะเรียกวา 

อุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industry) รวมท้ังกลุมกิจกรรมการผลิตท่ีตองพ่ึงพาความคิด

สรางสรรคเปนวัตถุดิบสําคัญ 21 สําหรับในบริบทของประเทศไทย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ไดให

ความหมายเอาไววา เศรษฐกิจสรางสรรค คือ การพัฒนาเศรฐกิจบนพื้นฐานของการสรางและใช

องคความรู ความคิดสรางสรรค และทรัพยสินทางปญญา ที่เชื ่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม 

การสั่งสมความรูของสังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลิตสินคาและบริการใหมเพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ22  

องคประกอบของเศรษฐกิจสรางสรรคครอบคลุม ถึงอุตสาหกรรมกลุมตางๆ ท่ี

ไดรับการจัดกลุม และแยกประเภทบนพ้ืนฐานของแนวคิดหลัก 2 แนวคิดกวาง ๆ คือ กลุมท่ีแยก

ประเภทตามชนิดสินคา/บริการ และกลุมท่ีแยกประเภทตามกิจกรรมการผลิตและหวงโซการผลิต  

การจัดประเภทเศรษฐกิจสรางสรรคของไทย โดย คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจะใชการจัดประเภทโดยยึดรูปแบบของ UNCTAD เปนกรอบ โดย

แบ งเปน  4 กลุ มหลัก และ 15 กลุ มยอย ไดแก  1) การสืบทอดทางวัฒนธรรม (Heritage) 

ประกอบดวย งานฝมือและหัตถกรรม การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การแพทยแผนไทย และอาหารไทย 

  21 จอหน ฮอวกินส, เศรษฐกิจสรางสรรค: เขาม่ังค่ังจากความคิดกันอยางไร, แปลโดย 

คุณากร วาณิชวิรุฬห (กรุงเทพฯ: ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ, 2553), 12. 

  22 อาคม เติมพิทยาไพสิฐ,“เศรษฐกิจสรางสรรคของไทย” (การประชุมผูบริหารระดับสูง

กระทรรวงวัฒนธรรม, กระทรวงวัฒนธรรม, 28 มีนาคม 2554).  
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2) ศิลปะ (Art) ประกอบดวย ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป 3) สื่อ (Media) ประกอบดวย การพิมพ

และสื่อการพิมพ การกระจายเสียง ภาพยนตและวีดิทัศน และดนตรี 4) งานสรางสรรคแบงตาม

ลักษณะของงาน (Functional Creation) ประกอบดวย งานออกแบบ แฟชั่น  งานโฆษณา 

สถาปตยกรรม และซอฟทแวร  

ณัชภัค แชมวงษ (2554) กลาววาในการจัดการสินทรัพยสรางสรรคหรือทุนทาง

วัฒนธรรมเพ่ือใหเพ่ิมมูลคานั้น เปนหลักทางการขายท่ีนักจัดการทุนทางวัฒนธรรมควรมีคําถามหลัก 5 

ประเด็นกอนดําเนินการ คือ 

1) ขายอะไร/สิ่งใดจะขาย/สิ่งใดจะเก็บ 

   เปนคําถามแรกท่ีนักจัดการตองหาคําตอบ และแยกแยะวางสิ่งใดท่ีควรจะขาย

และสิ่งใดท่ีควรสงวนรักษาไว เนื่องจากทุนทางวัฒนธรรมบางอยางใชแลวหมดไป หรือใชแลวอาจเกิด

การเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมลงไป 

2) สิ่งใดควรขาย/สิ่งใดไมควรขาย 

   ทุนทางวัฒนธรรมเปนเรื่องละเอียดออนและมีคุณคาทางจิตใจตอผูเปนเจาของ

ดังนั้นเม่ือจะนํามาตอยอดตองคําถึงถึงความถูกตองเหมาะสมตามลักษณะความเชื่อในทองถ่ินนั้น ๆ 

3) ใครเปนเจาของ 

   ทุนทางวัฒนธรรมสวนใหญเปนของรัฐ นอกจากรัฐแลวชุมชนทองถ่ินก็มีสวน

เปนเจาของ และหากไมมีขอยืนยันวาทุนทางวัฒนธรรมนั้นเปนของใคร สิ่งนั้นจะเปนกรรมสิทธิ์

เฉพาะตัวของบุคคล ซ่ึงจะเชื่อมโยงไปยังคําถามขอท่ี 5 

4) ขายอยางไร  

   ขอนี้สําคัญมากเนื่องจากเศรษฐกิจสรางสรรค เปนเรื่องของการขาย ดังนั้นแลว

ทุกอยางจะเนนเรื่องของการตลาด และการสรางตราสินคาใหเปนท่ีรูจัก นักจัดการควรจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมเพ่ือเศรษฐกิจสรางสรรคบนฐานคิดวาทําอยางไรจึงสามารถขายไดยืนยาว และใน

ขณะเดียวกันก็เพ่ิมคุณคาใหแกสังคมอยางยั่งยืนดวย 

5) ขายเทาไหร ขายแลวจะแบงผลประโยชนอยางไร23  

    จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวาเศรษฐกิจสรางสรรคเปนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับ

การคาท่ีไมไดหวังกําไรในรูปของเงินเทานั้น แตตองคํานึงถึงรูปแบบของการจัดการท่ีถูกตองและตอง

  23ณัชภัค แชมวงษ, “การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงพาณิชย 

: กรณีศึกษาผาขาวมารอยสี บานหนองขาว อําเภอทามวง จังหวักกาญจนบุรี,” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต, สาขาการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2554), 

22 - 23. 
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ไมลืมคุณคาของทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีตอชุมชนทองถ่ินนั้น ๆ ดวย นักจัดการควรทําใหกลไกท้ังสอง

เดินไปพรอม ๆ กันเพ่ือประโยชนสุขท่ีแทจริงของเจาของทุนทางวัฒนธรรมและสังคม 

ในงานชิ้นนี้ผูศึกษาใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในการอธิบายการจัดการทุน

ทางวัฒนธรรมในฐานะ “สิ่งที่ถูกกระทํา” หรือ “ประเด็นของการจัดการ”ของภาคสวนตางๆ ให

กลายเปนสินคาหรือบริการท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจผานคําถาม 5 ประการของการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมในระบบเศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ือพิจารณาวามีทุนทางวัฒนธรรมชนิดใดบางท่ีถูกจัดการใน

ลักษณะดังกลาว และแตละภาคสวนมีการจัดการใหทุนทางวัฒนธรรมกลายเปนสินคาและบริการท่ีมี

มูลคาเพ่ิมไดอยางไร  

2.3.2 เมืองสรางสรรค 

“เมืองสรางสรรค” (Creative City) ตามนิยามท่ีอังค ถัด หรือ 'การประชุม

สหประชาชาติวาดวยการคาและพัฒนา' (UNCTAD - United Nations Conference on Trade 

and Development) ใหไวใน Creative Economy Report (2008) หมายถึง เมืองท่ีมีกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมท่ีหลากหลายเปนสวนสําคัญของเศรษฐกิจและสังคม ของเมืองนั้นๆ และตองประกอบไป

ดวยรากฐานท่ี ม่ันคงทางสังคมและวัฒนธรรม มีการรวมกลุมกันอยางหนาแนนของคนทํางาน

สรางสรรคและมีสภาพแวดลอมท่ีดึงดูดการลงทุนเพราะความยั่งยืนของสถานท่ีในเชิงวัฒนธรรม24 

ในขณะท่ีชารลส แลนดรีย ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนการประยุกตใชวัฒนธรรมเพ่ือการฟนฟูเมือง

และผูเขียนหนังสือ The Creative City ไดกลาวไววาคนและวัฒนธรรมทองถ่ินมีสวนสําคัญท่ีทําให

เมืองเปนพ้ืนท่ีของความคิดสรางสรรคและทําใหเกิดพลวัตข้ึนในสังคมเมือง ดังนั้นความเปนทองถ่ินท่ี

สื่อสารออกมาทางศิลปะในรูปแบบตาง ๆ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมซ่ึงถือเปนทรัพยากรสรางสรรค 

ซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญท่ีทําใหความเปนเมืองสรางสรรคของแตละทองถ่ินมีเอกลักษณเฉพาะตัวท่ี

แตกตางกันไป25  ริชารด ฟลอริดา ผูใหนิยามกลุมมวลชนสรางสรรค (Creative Class) กลาวไดวา 

กลุมมวลชนสรางสรรคซ่ึงเปนกลุมคนท่ีเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคมี

ความสําคัญอยางยิ่ง26  ดวยเหตุผลดังกลาว “เมือง” ตาง ๆ จึงตองแขงขันกันเพ่ือดึงดูด รักษาและ

สรางกลุมมวลชนสรางสรรคดวยการพัฒนาสภาพแวดลอมเมือง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ

  24 United Nations, Creative Economy Report 2008 (n.p. : United Nations, 2008), 16. 

  25 Charles Landry, The creative city : a toolkit for urban innovators, (London : 

Comedia/Earthscan, 2000), 22. 

  26 Richard Florida. THE RISE OF CREATIVE CLASS ( Newyork : Perseus Book 

Group, 2012), 35 – 36. 
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กลไกทางธุรกิจท่ีเอ้ือตอการลงทุนและพัฒนา ธุรกิจสรางสรรค และใหความสําคัญกับสวนท่ีสําคัญ

ท่ีสุดคือ การรักษาวัฒนธรรมทองถ่ินและวางแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนเพ่ือใหเมืองมี ความพรอมใน

เชิงเอกลักษณและบรรยากาศทางวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลายควบคูไป กับการพัฒนาเมืองดาน

กายภาพ             

ในหนั งสื อ เรื่อ ง The Study of Creative โดย University of Hong Kong 

ศึกษาเรื่องตัวชี้วัดความเปนเมืองสรางสรรค ผูศึกษาไดสรางปจจัยในการศึกษาความสรางสรรคท่ี

เรียกวา Hong Kong Creative Index โดย พัฒนาแนวความคิดมาจาก ทฤษฎี 3Ts ของ ริชารด 

ฟลอริดา ท่ีประกอบไปดวย Technology (เทคโนโลยี, นวัตกรรม, การจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร) Talent 

(ผูท่ีจบการศึกษาในระดับสูง ผูประกอบอาชีพดานความคิดสรางสรรค) และTolerance (การเปด

กวาง การยอมรับสิทธิ)  

Hong Kong Creative Index เปนตัวชี้วัดท่ีแบงปจจัยในการวัดความสรางสรรค

ของเมืองออกเปน 5 ดาน คือ 

1. ผลลัพธของการสรางสรรค (Outcome of Creative) โดยพิจารณาจาก 

กิจกรรมเชิงสรางสรรคท่ีเกิดข้ึน และผลทางเศรษฐกิจท่ีเติบโตบนพ้ืนฐานของการ

สรางสรรค 

2 . ทุน เชิ งโครงสร าง/ทุน เชิ งสถาบั น  (Structural/Institutional Capital) 

ประกอบดวย 

- ระบบกฎหมาย 

- ระดับการทุจริต 

- เสรีภาพในการแสดงออก 

- โครงสรางพ้ืนฐานดานการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูล 

- โครงสรางพ้ืนฐานดานสังคมและวัฒนธรรม 

- การอํานวยความสะดวกของสังคม 

- โครงสรางพ้ืนฐานดานการเงิน 

- ผูประกอบการ 

3. ทุนมนุษย (Human Capital) ประกอบดวย 

-  คลังความรู (การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาและการลงทุนของรัฐดานการศึกษา) 

- จํานวนประชากรท่ีทํางานดานวิจัยและพัฒนา และจํานวนประชากรท่ีจบ   

  การศึกษาในระดับสูง 

- การเคลื่อนยายทรัพยากรมนุษย (นักทองเท่ียว, คนทํางาน, ผูพักผอน, 

ผูอพยพจากตางถ่ิน) 
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4. ทุนทางสังคม (Social Capital) ประกอบดวย 

- ความเชื่อโดยท่ัวไป 

- ความเชื่อเชิงสถาบัน 

- การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ 

- การตระหนักในเรื่องประสิทธิภาพ 

- ความรวมมือ 

- การยอมรับความหลากหลาย 

- ทัศนคติในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

- ทัศนคติตอชาวตางชาติ 

- เขาใจคานิยมสมัยใหม 

- ความกลาแสดงออก 

- การมีสวนรวมทางการเมือง 

5. ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) 

- ภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนมีพันธะในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

- บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและคานิยมตอการสรางสรรค,ศิลปะ,การเรียน

ศิลปะและการปกปองทรัพยสินทางปญญา 

- การมีสวนรวมในทางวัฒนธรรมของชุมชน 

- ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของเมือง27 

เมืองสรางสรรคเปนแนวคิดท่ีใชในการอธิบายการสรางระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการ

สรางใหเกิดระบบเศรษฐกิจสรางสรรคภายในเมือง สําหรับงานชิ้นนี้แนวคิดนี้จะใชอธิบายการจัดการ

ทุนทางวัฒนธรรมใหเปนโครงสรางพ้ืนฐานทางความคิดสรางสรรค ท่ีตอยอดใหเกิดเปนแหลงวัตถุดิบ

และเรื่องราวรวมถึงปจจัยสนับสนุนอ่ืนท่ีกอใหเกิดกระบวนการผลิตสินคาและบริการท่ีสรางมูลคาเพ่ิม 

โดยพิจารณาจากองคประกอบของทุนทางวัฒนธรรมท้ัง 4 องคประกอบ และปรับเปลี่ยน

องคประกอบเรื่องบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและคานิยมสรางสรรค ศิลปะและการเรียนศิลปะ และ

การปกปองทรัพยสินทางปญญา เปน “ทัศนคติตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรม” ของผูเก่ียวของ

เพ่ือใหเหมาะสมกับประเด็นและพ้ืนท่ีศึกษา  

  27 Home Affairs Bureau, The Hong Kong Special Administrative Region 

Government, A STUDY ON CREATIVE INDEX (Hong Kong : The Hong Kong Special 

Administrative Region Government, 2005), 8 – 11. 
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2.4 แนวคิดประชาสังคมและการมีสวนรวม  

ประชาสังคม มาจากภาษาอังกฤษวา Civil Society มีนักวิชาการไทยหลายทานไดให

คํานิยามไวหลายทาน และแมวาจะแตกตางในรายละเอียดของการอธิบายแนวคิด แตท้ังหมดท่ีอธิบาย

ความหมายของประชาสังคมลวนไปในทิศทางเดียวกัน  

 ใน "สังคมสมานุภาพและวิชชา"  ประเวศ วะสี  ไดกลาวถึง "สังคมานุภาพ" หมายถึง 

พลังของฝายประชาชนหรือภาคสังคมท่ีม่ีพลังเพียงพอท่ีจะถวงดุลกับ ภาครัฐ หรือ"รัฐานุภาพ " และ

ภาคเอกชน หรือ "ธนานุภาพ" ท่ีมีความเชื่อมโยงกันและมีความเขมแข็งเปนอยางมาก สงผลใหสังคม

ขาดดุลยภาพและเกิดความลาหลังในการพัฒนา ประเวศ วะสี เสนอใหมีการเก้ือหนุนใหภาคสังคม

หรือภาคประชาชนมีความเขมแข็ง และเกิดดุลยภาพทางสังคม ท่ีเรียกวา "สังคมานุภาพ" ซ่ึงตองมีการ

พัฒนาใหเกิดความเขมแข็งท่ีชุมชน โดย "ชุมชน" ในท่ีนี้หมายถึง "การท่ีประชาชนจํานวนหนึ่งมี

วัตถุประสงครวมกัน มีอุดมคติรวมกัน หรือมีความเชื่อรวมกันในบางเรื่อง มีการติดตอสื่อสารกัน หรือ

มีการรวมกลุมกัน มีความเอ้ืออาทรตอกัน มีความรัก มีมิตรภาพ มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติบาง

สิ่งบางอยาง และมีระบบการจัดการในระดับกลุม"  การท่ีจะทําใหชุมชนเขมแข็งไดจะตองเกิดจาก

ความรวมมือและการทํางานรวมกันของภาคสังคมตางๆ ซ่ึงหมายรวมภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนดวย 

"สังคมานุภาพ" ซ่ึงเกิดไดดวยกระบวนการถักทอความรักของคนในสังคม ของคนในชุมชน ถักทอท้ังใน

แนวด่ิง อันหมายถึงโครงสรางอํานาจท่ีเปนทางการ และแนวนอน ซ่ึงหมายถึงความสัมพันธเชื่อมโยง

ระหวางพันธมิตร - เพ่ือน - เครือขายเขาดวยกัน  

ชัยอนันต  สมุทวณิช เห็นวา "ประชาสังคม" หมายถึง ทุก ๆ สวนของสังคม ซ่ึงรวมถึง

ภาครัฐ ภาคประชาชนดวย  โดยนัยยะนี้ชัยอนันต  สมุทวณิช ใหความสําคัญกับ  Civic movement หรือ 

"วิถีประชา" ท่ีเปน การดําเนินกิจกรรมของกลุมองคกรตาง ๆ โดยไมมีการจัดตั้ง แตเอาตัวกิจกรรม

เปนศูนยกลางท่ีแสดงใหเห็นถึงพลังของภาคประชาชน  

 สวนเอนก เหลาธรรมทัศน ไดใหความหมายของ "ประชาสังคม" หรือ "อารยสังคม" ท่ี

ครอบคลุมทุกชนชั้นของสังคม และเนนเรื่องความสมานฉันท ความกลมเกลียว ความกลมกลืนในภาค

ประชาสังคม แต เนนหนักไปในแงของ  "ชนชั้นกลาง"  "การมีสวนรวม" "ความผูกพัน"และ"สํานึกของ

ความเปนพลเมือง" เปนพิเศษ 

ธีรยุทธ บุญมี  ไดใหภาพรวมเพ่ือความเขาใจประชาสังคมไววา เปน 1) การคานอํานาจ

ระหวางรัฐกับสังคม รัฐกับการรวมกลุม และการแสดงความคิดเห็นของสังคมในสิ่งท่ีเปนประโยชน

โดยรวมของภาคสาธารณะหรือของสวนรวม 2) หนวยองครวมทางสังคมการเมือง 3) พ้ืนท่ีเปดแหง

การชวงชิง (Open and Contrasted Space) ท่ีฝายตาง ๆ ไดพบปะสนทนาหรือสื่อสารกันเพ่ือให

บรรลุความตองการของฝายตน หรือเพ่ือบรรลุการประณีประนอมเพ่ือผลประโยชนรวมกันของทุกฝาย 

4) เปนการปฏิบัติกิจกรรม เปนประเด็นสาธารณะ เปนปฏิสัมพันธซ่ึงแทรกซึมกันเขาไปในฝายตาง ๆ 
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ของประชาสังคม ท่ีมีอยูเกือบในทุก ๆ ท่ี ทุก  ๆเวที 5) องคประกอบท่ีเขารวมชวงชิงในเวทีประชา

สังคม ประกอบดวย 4 ตัวแสดงหลัก ไดแก (1) รัฐ – ชาติสมัยใหม (nation-state) หรือภาคการเมือง 

(2) ภาคสังคม ไดแก กลุมองคกรเครือขายของชนชั้นกลางอ่ืน ๆ ท่ีรวมตัวเปนตัวกระตุนความคิดใหม 

ๆ สรางญัตติสาธารณะ (Public Issue) และความคิดเห็นสาธารณะ (Public Opinion) รวมท้ังเปนผู

ตัดสินมาตรฐาน วัฒนธรรม คุณคาศิลปะ ความงาม รสนิยมของสังคม  โดยแยงชิงหนาท่ีนี้มาจาก

กษัตริย ขุนนาง และพระในยุคกอนหนา 3) ภาคธุรกิจหรือตลาด (Market) ทําหนาท่ีในการผลิตสินคา

บริการตอบสนองตอผูบริโภค (4) ภาคบุคคล/ครอบครัว28  

   ประชาสังคมจึงเปนการเสริมพลังใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเพ่ือ

สาธารณประโยชน ซ่ึงโกวิทย พวงงาม ไดสรุปถึงการมีสวนรวมท่ีแทจริงของประชาชน ในการพัฒนา 

ควรจะมี 4 ข้ันตอน คือ  

   1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาของแตละทองถ่ิน 

กลาวคือ ถาหากประชาชนยังไมสามารถทราบถึงปญหาและเขาใจถึงสาเหตุของปญหา ในทองถ่ินของ

ตนเปนอยางดีแลว การดําเนินงานตาง ๆ เพ่ือแกปญหาของทองถ่ินยอม ไรประโยชน เพราะประชาชน

จะไมเขาใจและมองไมเห็นถึงความสําคัญของการ ดําเนินงานเหลานั้น 

   2. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนดําเนินงาน เปน 

ข้ันตอนท่ีจะชวยใหประชาชนรูจักวิธีการคิด การตัดสินใจอยางมีเหตุผล รูจักการ นําเอาปจจัยขาวสาร

ขอมูลตาง ๆ มาใชในการวางแผน 

   3. การมีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน การรวมลงทุนและปฏิบัติงาน จะ

ทําใหประชาชนสามารถดําเนินงานไดดวยตนเอง ทําใหไดเรียนรูการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยาง

ใกลชิด 

   4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน ถาหากการติดตามงานและ 

ประเมินผลงานขาดการมีสวนรวมแลวประชาชนยอมจะไมทราบดวยตนเองวางานท่ีทํา ไปนั้นไดรับ

ผลดี ไดรับประโยชนหรือไมอยางใด เพ่ือการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมอยางเดียวกันในโอกาสตอไป29 

   ผูศึกษาใหแนวคิดนี้ในการอธิบายความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ ในการจัดการ

ทุนทางวัฒนธรรมแตละประเด็น เพราะการในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเมืองนั้น มีผูมีสวน

ไดสวนเสียหลายสวนเขามาเก่ียวของ จึงตองใชแนวคิดนี้วิเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายดานการจัดการทุนทางวัฒนธรรม และการตอรองผลประโยชนสวนบุคคลหรือสวนองคกรกับ

  28 ชชูัย ศุภวงศ, แนวคิด พัฒนาการและขอพิจารณาเก่ียวกับประชาสังคมไทย (กรุงเทพฯ : 

สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา, 2540), 25 - 27 

  29 โกวิทย พวงงาม. การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน. (ม.ป.ท., 2545), 8. 
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ผลประโยชนสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาท่ีกลุมองคกรภาคประชาชนหลายกลุม

มีบทบาทสูงมาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือการพัฒนาเมือง 

 

2.5 การวิเคราะหมิติการพัฒนาเมือง (The Inter-Dimensional Analysis of Urban Development) 

เมืองเปนระบบท่ีซับซอน มีพลวัตและเต็มไปดวยพลังซ่ึงพัฒนาโดยมนุษย ในการท่ีจะ

กระจายความม่ังค่ังและชีวิตความเปนอยูท่ีดีใหแกประชาชนจํานวนมาก นอกจากนี้เมืองยังเปนพ้ืนท่ี

ของความไมเทาเทียมและไวตอการรบกวนของอิทธิพลจากสิ่งตางๆ ลักษณะของความเปนเมือง ท้ัง

สองนี้ไดรับผลกระทบจากความเปนโลกาภิวัตนสมัยใหมอยางรุนแรง ซ่ึงสงผลตอการปรับโครงสราง

การใชชีวิต การทํางาน และการรวมกลุมของคนเมืองในโลกท่ีมีความเปนโลกาภิวัตนมากข้ึนทุกวัน 

 Michael Safier เขียนไวในบทความ THE INTER-DIMENSIONAL ANALYSIS OF URBAN 

DEVELOPMENT:  A Guide to the Organisation of Cases and their Linkages วาเมืองท้ังหลายกําลัง

ทวีความสําคัญ ข้ึนในการขับเคลื่อนไปสู เป าหมายการพัฒนาแห งสหัสวรรษ (Millennium 

Development Goals (MDGs)) ของการพัฒนาในบริบทนานาชาติ ซ่ึงข้ึนอยูกับการยอมรับการ

สงเสริมระบบการปฏิบัติการท่ีมีนวัตกรรม รวมท้ังการสรางสถาบันท่ีมีศักยภาพในการดําเนินการและ

รักษาสวนตาง ๆ ในบริบทของความเปนเมือง มีการริเริ่มการดําเนินการหลายอยางในการลดอันดับ

ความยากจน การสะสมทุนทางสังคม การกระจายการจางงาน ความเทาเทียมทางเพศ และความ

ยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม ตลอดจนธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชน การวางแผนและการ

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ความยุติธรรมทางสังคมและการกระจายทรัพยากรใหแกผูท่ีตองการอยาง

เปนธรรม ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ท้ังจากสื่อสิ่งพิมพตลอดจนอินเตอรเน็ตตอบสนองตอความตองการ

แบงปนความรูข้ันสูงและนําไปสูกระบวนการพัฒนา ซ่ึงในปจจุบันมีการรวบรวมผูประกอบการ

เก่ียวกับเมืองดวยเครื่องมือหลากหลายท่ีเขาถึงไดงาย ซ่ึงผลิตโดยองคกรระหวางประเทศ สถาบันทวิ

ภาคี นักพัฒนา และนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงรวมถึงผูใหความคิดเห็นท่ีเนนดานการพัฒนาเมือง30  

  30 Michael Safier, “THE INTER-DIMENSIONAL ANALYSIS OF URBAN DEVELOPMENT: A Guide to 

the Organization of Cases and their Linkages,” Department for International Development. 

http://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/drivers_urb_change/interdim_analysis/rationale_interdim 

_analysis.htm (accessed September 10, 2014). 
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 เมืองมีมิติท่ีหลากหลายภายในตัวตนของเมือง แงมุมท่ีแตกตางในการพัฒนาเมือง

เหลานี้มีความสําคัญในเชิงอิทธิพลตอท้ังประเด็นในปจจุบันและมุมมองในอนาคตตอความจริงของ

เมืองท่ัวท้ังโลก สิ่งเหลานี้มีความเชื่อมโยงกันดวยระบบท่ีซับซอนและมีพลวัต  

 มีหลายภาคสวนในเมืองท่ีมีความพยายามกระทําการตาง ๆ ในฐานะ “ผูขับเคลื่อนการ

เปลี่ยนแปลง” ในเมือง ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน ไมวาจะเปนองคกรหรือ

ผูประกอบการ ผู ซ่ึงมองหาแนวทางทดลองท่ีมากข้ึนในการท่ีจะสํารวจหนทางท่ีสามารถใชเปน

แนวทางในการพัฒนาชีวิตในเมืองอยางยั่งยืน จึงจําเปนตองมีการจัดหมวดหมู “มิติ” การพัฒนาเมือง

ท่ีแตกตางกันและจัดหมวดของหลักการและตัวอยางแนวปฏิบัติท่ีเปนนวัตกรรมดวย “กลุม” ตางๆ 

ภายในมิติเหลานี้  รูปแบบการจัดประเภทเหลานี้ชวยใหผูท่ีมีบทบาทในการพัฒนาเมืองไดคนพบความ

เชื่อมโยงท่ีหลากหลายระหวางมิติและกลุมตาง ๆ และสามารถสะสมแนวคิด ประสบการณท่ีเก่ียวของ

ได Michael Safier จัดหมวดหมูและจัดกลุมของหลักการและกรณีศึกษาโดยนิยาม “มิติ”ใหญในการ

พัฒนาเมืองตามเหตุผลซ่ึงเปนหนาท่ี (Function) ท่ีแทจริงของเมือง ซ่ึงมี 5 มิติพ้ืนฐานในวิถีชีวิตเมือง 

ไดแก 

a) หนาท่ีของ “เศรษฐกิจ” เมือง ซ่ึงครอบคลุม การเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานในการผลิต 

การทํางานและการจางงาน การลงทุนและความสามารถในการผลิต การคา รายไดและความม่ังค่ัง 

รูปแบบการบริโภคและการทําธุรกรรมทางการเงิน  

b) หนาท่ีของ “ระบบสังคม” ของเมือง ซ่ึงครอบคลุม การเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานใน

รูปแบบของการเคลื่อนยายและการอพยพ สถานะการทํางานและการไดรับรางวัล โอกาสในชีวิต 

ลักษณะของชีวิตครอบครัว สถานการณดานอายุและเพศ การแบงแยกชนชั้นและกลุม และการแบง

พ้ืนท่ีสําหรับการอยูอาศัยและชุมชน 

c) หนาท่ีของ “ระบบการเมือง” ของเมือง ซ่ึงครอบคลุม การเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานใน

รูปแบบของอํานาจและอิทธิพล คุณลักษณะเฉพาะของระบบการปกครอง พฤติกรรมของรัฐบาล

ทองถิ่นและสถาบันทางการบริหาร รายไดและรายจายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการ 

และระดับของการมีสวนรวมและการเสริมสรางพลังของผูรับบริการและพลเมือง  

d) หนาท่ีของ “วัฒนธรรม” เมือง ซ่ึงครอบคลุม การเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบ

การใชชีวิตประจําวันและพฤติกรรมท่ัว ๆ ไป วาทกรรมทางปญญาและวาทกรรมท่ีเปนท่ีนิยมใน
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ทองถ่ิน ความคิดสรางสรรคและความหลากหลายในการแสดงออกทางศิลปะและสื่อท่ีใชในการสื่อสาร 

และลักษณะทางของอัตลักษณทางวัฒนธรรมท่ีผูคนในเมืองแบงปนรวมกัน  

e) หนาท่ีของ “การจัดการพ้ืนท่ี” เมือง ซ่ึงครอบคลุม การเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานใน

รูปแบบของการกระจายผูคนและกิจกรรมตางๆ ในเมือง ตนทุนและประโยชนของสถานท่ีตาง ๆ 

คุณลักษณะของผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและการปรับปรุงระบบนิเวศ รวมท้ังการกอตัวของ “พ้ืนท่ี” 

ท้ังในแงของกายภาพและสัญลักษณ 

มิติท้ัง 5 ดานนี้จึงไดรับเลือกใหเปนพ้ืนฐานในการจัดหมวดหมูการพัฒนาเมือง โดยมี

รายละเอียดของ “กลุม” การพัฒนา ภายใต “มิติ” ใหญแตละดานดังนี้  

2.5.1 เศรษฐกิจเมือง (URBAN ECONOMY) มี 6 กลุม ไดแก 

 2.5.1.1 การตอบสนองตอกระแสโลกาภิวัตนและโปรแกรมการปรับโครงสราง 

(Globalization& SAPs) ประกอบไปดวยวิเคราะหนโยบายใหมของเศรษฐกิจเมืองและความคิด

ริเริ่มใหมและมาตรการการปฏิบัติเพ่ือแกไขผลกระทบของการปรับตัวในชุมชนท่ียากจน 

 2 .5 .1 .2  เศ รษ ฐกิ จ ม ห ภ าค แ ล ะก าร พั ฒ น าท างก าร เงิน  (Urban 

development finance) ประกอบดวยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเติบโตของเศรษฐกิจ

เมืองและความยากจนในเมืองแบบใหม  มีการประเมินศักยภาพการแขงขันของเมือง และแนวทาง

ใหมสําหรับกลยุทธการพัฒนาเมือง การจัดเก็บภาษีในเมืองและการปรับปรุงทางการเงิน 

2.5.1.3 การจางงานและตลาดแรงงาน (Labor market) ประกอบไปดวย การ

พัฒนาวิสาหกิจหรือกิจการขนาดกลางและขนาดยอม การเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะแรงงาน และ

ทิศทางใหมในการแบงสวนตลาดแรงงาน 

2.5.1.4 เศรษฐกิจนอกระบบ  (Informal economy) ประกอบดวยมาตรการท่ี

จัดใหมีการปรับปรุงการรับรูทางกฎหมาย ระเบียบการใชท่ีดินและท่ีอยูอาศัย การพัฒนาและการคา

บนถนน 

2.5.1.5 สนับสนุน  กลไกน วัตกรรมทางการเงิน  (Innovative financial 

mechanisms) ประกอบไปดวยการฝกฝนการออมและการวางแผนการกูเงิน การเงินขนาดเล็ก การ

บริหารสินทรัพยชุมชนและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการเงินชุมชน 

2.5.1.6 ปฏิสัมพันธระหวางเมืองกับชนบท (Urban - rural interactions) 

ประกอบไปดวยความคิดริเริ่มใหมในการแบงเขตเมืองกับชนบท การจัดการการเปลี่ยนแปลงจาก
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สังคมกษตรสูการกลายเปนเมือง การปกปองพ้ืนท่ีของคนจนในเมืองและคนจนในชนบท และสงเสริม

รูปแบบการบริหารจัดการชานเมืองท่ีเหมาะสม 

 2.5.2 สังคมเมือง (URBAN SOCIETY) มี 6 กลุม ไดแก  

2.5 .2.1 การดํารงวิถี ชีวิตในเมือง (Urban livelihoods) ประกอบดวย

แนวทางใหม ๆ ในการลดความยากจนผานการรวมกลุมทางสังคม รูปแบบใหมสําหรับการระบุความ

ยากจนโดยตรงและความเสี่ยงผานองคกรทางสังคม และรูปแบบในการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐาน

สนับสนุนและบริการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2 .5 .2 .2  ก ารส ง เส ริ ม ก ารรวม ก ลุ ม ท า ง สั งค ม  (Social inclusion) 

ประกอบดวยกลยุทธสําหรับการบริการของเมืองท่ีกอใหเกิด“มิตรภาพของประชาชน”มีบทบัญญัติท่ี

เนนเด็กเปนศูนยกลางมีแผนการฟนฟูเมืองท่ีประชาชนมีสวนรวมอยางเต็มท่ี   มีวิธีการท่ีดึงดูดผูคนให

อพยพเขามาในเมือง และโครงการดานการศึกษาภาคพลเมือง 

2.5.2.3 การสนับสนุนความเทาเทียมทางเพศและเพ่ิมขีดความสามารถ

(Gender) ประกอบดวย การเพ่ิมความรูเรื่องสิทธิในทรัพยสิน แผนการดูแลแมและเด็ก การรักษา

ความปลอดภัยระบบขนสงสาธารณะ และบรกิารพ้ืนฐานของทองถ่ิน และการสนับสนุนท่ัวไปสําหรับ

ผูหญิงในการเปนผูนําและดําเนินกิจกรรมของชุมชน และการเปดโอกาสในการเขาถึงบริการและ

โอกาสในการทํางานของทุกเพศอยางเทาเทียม 

2.5.2.4 การพัฒนาสุขภาพและการศึกษาแกทุกคน (Health Children & 

Education) ประกอบดวยรูปแบบใหมของการจัดศึกษานอกระบบและการศึกษาชุมชน ศูนยบริการ

ขอมูลสาธารณะ ขยายการศึกษาปฐมวัยใหครอบคลุมกลุมคนชายขอบ มีแผนงานการใหความรูดาน

สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน โครงการเพ่ือสรางความตระหนักดานสิ่งแวดลอม และมีแผนงานการ

จัดการสุขอนามัยและการรีไซเคิลขยะโดยชุมชนเปนฐาน 

2.5.2.5 การเสริมสรางวัฒนธรรมและเอกลักษณ (Culture & Identity) 

ประกอบดวยวิธีการท่ีเปนนวัตกรรมใหมในทางมรดกทางวัฒนธรรมศิลปะและงานเฉลิมฉลองการ

อนุรักษอาคารประวัติศาสตรเปนมรดกทางวัฒนธรรม และการเคลื่อนไหวในปฏิบัติการดาน

ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและการอยูรวมกันของคนในสังคม  
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2.5.2.5 การลดความรุนแรงและความกาวหน าดาน สิทธิมนุษยชน 

(Violence & Human rights) ประกอบดวยโครงการท่ีเปนนวัตกรรมสําหรับการปองกันความ

รุนแรงในครอบครัวและในพ้ืนท่ีสาธารณะตอผูหญิง การคุมครองเด็กเรรอนและแรงงานเด็ก การ

ปองกันความขัดแยงระหวางชุมชนและการจัดตั้งบทบัญญัติสิทธิมนุษยชนในระดับทองถ่ิน และการ

ปฏิบัติในเชิงบริหารตอประเด็นสิทธิมนุษยชน  

2.5.3 การบริหารการปกครองเมือง (URBAN GOVERNANCE) มี 6 กลุม ไดแก  

2.5 .3.1 ประชาธิปไตยและการเพ่ิมขีดความสามารถ (Democracy & 

empowerment) ประกอบดวยการเสริมสรางการเปนตัวแทนและมีสวนรวมในระดับทองถ่ิน การ

สนับสนุนการปกครองตนเองของชุมชน และนวัตกรรมการท่ีเปนแนวปฏิบัติแบบใหมท่ีเก่ียวของกับ

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารอื (deliberative democratic)  

2.5 .3 .2  กระบวนการมีสวนรวมและเครื่องมือสําหรับ ชุมชนยากจน 

(Democracy & empowerment) ประกอบดวยการมีสวนรวมอยางหลากหลายในการเรียนรู 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวางแผน และการเจรจานโยบาย การใหคําปรึกษาชุมชน ความรวมมือของ

ชุมชน การเคลื่อนไหวทางสังคมและการมีสวนรวมขององคกรภาคประชาสังคมของการเรียนรูแบบมี

สวนรวมการวิจัยการดําเนินการวางแผนและการเจรจานโยบาย ใหคําปรึกษาชุมชนความรวมมือของ

ชุมชนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม 

2.5.3.3 การดําเนินการของชุมชน การจัดองคกรและการจัดการสินทรัพย 

(Community activitism& CBOs) ประกอบดวยนวัตกรรมใหมในการบริการตัวเอง และการ

เขาถึงที่ดิน การขนสงโครงสรางพื้นฐานและบริการพื้นฐาน การจัดตั้งศูนยทรัพยากรชุมชน 

การดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน การเสริมสรางความเขมแข็งของการจัดการสินทรัพยและ

การรวมกลุมโดยครัวเรือนท่ียากจนและชุมชน 

2 .5 .3 .4  มี ส วน ร วม ในการจั ดการเมืองและการจั ด ทํ างบประมาณ 

(Participatory Budgeting) ประกอบดวยความหลากหลายของกรณีศึกษาท่ีประสบความสําเร็จใน

เรื่องการมีสวนรวมของพลเมืองในกิจการดานการเมือง พัฒนาการตื่นตัวการมีสวนรวมทางการเมือง

ในการกระจายทรัพยากรสาธารณะ และตื่นตัวตอความรับผิดชอบในการดําเนินงานของเทศบาล 

2.5.3.5 การสรางความสามารถเพ่ือให เกิดสภาพแวดลอมท่ีมีศักยภาพ 

(Capacity-building) ประกอบดวยนโยบายและโครงการท่ีเปนนวัตกรรมในการใชประโยชนพ้ืนท่ี
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โดยรอบการฟนฟูศูนยกลางเมือง การเขาถึงสารสนเทศภูมิศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของและการ

แบงปนความรู 

2.5.3.6 การสงเสริมความรับผิดชอบและความโปรงใส (Transparency & 

Corruption) ประกอบดวยการตอตานการติดสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบและนวัตกรรมการ

ปฏิบัติในเรื่อง “จริยธรรม” ในการบริหารการปกครอง และการจัดซ้ือจัดจาง การทําสัญญาท่ีโปรงใส 

2.5.4 ส่ิงแวดลอมเมือง(URBAN ENVIRONMENT) มี 4 กลุม ไดแก 

2.5.4.1 การสนับสนุนแนวคิดเมืองย่ังยืนและความคิดรอยเทาทางนิเวศ  

(Sustainable cities and ecological footprint) ประกอบดวยนโยบายและวิธีการใหม ๆ ท่ี

ริเริ่มข้ึนเพ่ือเชื่อมโยงทองถ่ินเขากับโลก การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม (economic- 

environmental trade-offs) การจัดลําดับความสําคัญและการวางกลยุทธในการอนุรักษระบบนิเวศ 

การสรางตัวชี้วัดความยั่งยืน มีความรับผิดชอบในการใชทรัพยากรและลดการบริโภคท่ีไมยั่งยืน  

2.5.4.2 การตอสูกับการทําลายส่ิงแวดลอมท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพและ

มลพิษ (Health hazards & Pollution) ประกอบดวยนวัตกรมทางเทคโนโลยีสังคมและการ

ตอบสนองโดยชุมชนเปนฐานตอการจัดการน้ํา สุขอนามัย และการกําจัดของเสีย และมลพิษใน

ภาคอุตสาหกรรมและเมืองรวมกับการปองกันสุขภาพของประชาชนและมาตรการการลดอันตราย 

2.5.4.3 การสงเสริมวาระทองถิ่น 21 (Local Agenda 21) ประกอบดวย 

รูปแบบนวัตกรรมในการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชน ความรวมมือและรวมใจของชุมชน

ในโปรแกรมการพัฒนาทองถ่ินสีเขียวโครงการรีไซเคิล และนวัตกรรมการปฏิบัติการทางเกษตรกรรม

ในพ้ืนท่ีเมือง และการสรางตัวชี้วัดทองถ่ินยั่งยืนและการติดตามการดําเนินงาน 

2.5 .4.4 การขยายตัวของการวางแผนและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 

(Environmental planning) ประกอบดวย การบูรณาการการประเมินดานนโยบายและแผนงาน

ดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาลทองถ่ิน การเชื่อมโยงดานสิ่งแวดลอมกับการลดความยากจนและการ

ใหบริการข้ันพ้ืนฐาน และการพัฒนาการวางแผนเมืองอยางยั่งยืน 

2 .5 .5  โค รงส ร า ง พ้ื น ฐาน  บ ริ ก าร  แ ละการจั ด ก าร พ้ื น ท่ี เมื อ ง  (URBAN 

INFRASTRUCTURE) มี 6 กลุม ไดแก  

2.5.5.1 การรักษาความปลอดภัยการครอบครองท่ีดิน (Land tenure) 

ประกอบดวยมาตรการปรับปรุงการเขาถึงท่ีดินสําหรับคนยากจนผานวิธีการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม    
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เปลี่ยนวิธีการท่ีผิดกฎหมายใหเปนวิธีท่ีไดรับการยอมรับของการตั้งถ่ินฐานชุมชนผูยากจนในเขตเมือง

เพ่ือประโยชนดานความปลอดภัยและมูลคาของสินทรัพย และจัดใหมีการไกลเกลี่ยและกระบวนการ

ในการระงับขอพิพาทในการใชท่ีดิน 

2.5.5.2 เสริมสรางการจัดการท่ีอยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐาน (Shelter & 

Settlement) ประกอบดวยมาตรการเพ่ือสงเสริมการปรับปรุงชุมชนแออัดและการฟนฟูสมรรถภาพ

พ้ืนท่ีใกลเคียงสําหรับคนจนในเขตเมือง ตระหนักถึงการพัฒนาท่ีอยูอาศัยและการตั้งถ่ินฐาน มี

มาตรการท่ีเหมาะสมสําหรับคนเรรอน และจัดเตรียมกรอบแผนงานท่ีเหมาะสมสําหรับการขยายตัว

ของท่ีอยูอาศัยท่ีมีมูลคาสูง 

2.5.5.3 ปรับปรุงการคมนาคมและการขนสงในเขตเมือง (Transport & 

Mobility) ประกอบดวย รูปแบบนวัตกรรมท่ีเพ่ิมการเขาถึงระบบการขนสงสาธารณะ ปรัปปรุง

คุณภาพ ความนาเชื่อถือ และการจัดระบบรถประจําทางรวมถึงการขนสงระบบราง ตระหนักถึง

บทบาทของระบบการขนสงท่ีเปนทางการตอคนยากจนในเขตเมือง และความเชื่อมโยงระหวางระบบ

การขนสงแบบตาง ๆ ท่ีพัฒนาไปพรอมกับโอกาสในการจางงานและมาตรการท่ีแกไขผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

2.5.5.4 การสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

สําหรับการใหบริการในเขตเมือง (Basic infrastructure) ประกอบดวยการดําเนินงานท่ีเหมาะสม

และการรักษาขอตกลง ขอแนะนําดานการเงินและการบริการ การใหเงินอุดหนุนและการแบงปนผล

กําไร เสริมสรางความสามารถของชุมชนในการสรางมาตรการในการจัดหาน้ํา การสุขาภิบาล การ

กําจัดของเสีย รวมถึงเรื่องไฟฟาและพลังงาน 

2.5.5.5 การเสริมสรางกลยุทธ ความรวมมือ และการตอบสนองตอการ

วางแผนเมือง (City planning) ประกอบดวย แผนงานท่ีเปนนวัตกรรมและกระบวนการในการ

สนับสนุนการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานแบบบูรณาการ และแผนงานการพัฒนาพ้ืนท่ีแบบเชื่อมโยง ใช

ประโยชนแบบผสมผสาน การพัฒนาความหนาแนนใหพอเหมาะ ใชมาตรการใหภาคการจางงานได

พบกับภาคครัวรือน และรูปแบบการใหคําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินการ “วางแผนของ

ประชาชน” 
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2 .5 .5 .6  การส ง เสริมการใช เทค โน โล ยี ท่ี เหมาะสม  (Appropriate 

technology) ประกอบดวยการทดลองกับเทคนิคการกอสรางใหมหรือไดปรับปรงุ การใชเทคโนโลยี

การกอสรางตนทุนต่ํา การใชวัสดุท่ีเหมาะสมและทิศทางการวิจัยประยุกต 

 
ภาพท่ี 2.1 การวิเคราะหมิตติางๆ ภายในเมือง โดย Michael Safier, 

ท่ีมา: http://www.ucl.ac.uk/dpuprojects/drivers_urb_change/interdim_analysis/ 

rationale_interdim_analysis.htm#  เขาถึงเมื่อ 10 กันยายน 2557) 

 

 งานชิ้นนี้ไดนํามิติในการพัฒนาเมืองท้ัง 5 ดานของ Safier มาใหเปนกรอบในการ

วิเคราะหการจัดการทุนทางวัฒนธรรมท่ีสงผลตอการพัฒนาในแตละดานดังกลาว ซ่ึงชวยใหผูอานเห็น

ภาพของการพัฒนาเมืองท่ีเปนหมวดหมูและรอยเรียงกันอยางเชื่อมโยง ชวยใหสามารถระบุตําแหนง

ของประเด็นการพัฒนาเมืองไดอยางเปนระบบและอธิบายปรากฏการณการจัดการทุนทางวัฒนธรรม

ท่ีเก่ียวของในแตละประเด็นไดอยางชัดเจน 

 

 

 

http://www.ucl.ac.uk/dpuprojects/drivers_urb_change/interdim_analysis/
http://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/drivers_urb_change/interdim_analysis/rationale_interdim_analysis.htm


43 

2.6 งานวิจัย/วิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของ 

 2.6.1 โครงการการใชทุนทางวัฒนธรรมในฐานะนวัตกรรมสงเสริมการมีสวนรวม

ทางการเมืองในการบริหารนโยบายสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในบริบทการ

กระจายอํานาจ โดย อาจารย ดร.แกวตา จันทรานุสรณ และคณะ (2555) 

 เปนงานวิจัยท่ีใชแนวทางการศึกษารวมท้ังแสดงรายละเอียดในมิติชาติพันธุ

วรรณนา (Ethnography) นําเสนอขอมูลปรากฏการณความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีสลับซับซอนใน

องคกรปกครองทองถ่ินท่ีมีความแตกตางภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรมของผูคนหรือกลุมผลประโยชนท่ี

ไมเหมือนกัน ผูวิจัยอธิบายปรากฏการณความสัมพันธทางสังคมการเมืองท่ีมีมิติทางวัฒนธรรมของ

กลุมตาง ๆ อยางสลับซับซอนได โดยนําเสนอแยกยอยเปนประเด็นตาง ๆ ตามแตละพ้ืนท่ีหรือการ

ดําเนินการเพ่ือหาคําตอบของการวิจัย 

งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาวัฒนธรรมท่ีถูกเลือกใชหลายอยางถูกปรับเปลี่ยน

ความหมายท้ังโดยตั้งใหรือไมตั้งใจก็ตาม เพ่ือผลในการยึดครองพ้ืนท่ีทางการเมืองของกลุม

ผลประโยชน เนื่อจากในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ มีกลุมผลประโยนหลายกลุม  โดยงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาใน

พ้ืนท่ีสาธารณะเหลานี้มีกลุมใดบางท่ีเขาไปมีบทบาท มีสวนรวมในการบริหารนโยบายสาธารณะ และ

ในพ้ืนท่ีนั้นการกระทําของกลุมตาง ๆ สงผลตอการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธในพ้ืนท่ีหรือไม  ทาทีท่ี

เปลี่ยนไปมีความหมายอยางไรตอการยกระดับแนวคิดทางการเมืองภาคประชาชนของไทยในบริบท

การกระจายอํานาจ แมวาในวัฒนธรรมจะแฝงไวดวยความสัมพันธเชิงอํานาจก็ตาม แตการมีสวนรวม

ทางวัฒนธรรมนั้นมีความหมายแตกตางไปจากการมีสวนรวมทางการเมืองในกระบวนการประชา

สังคม การนําวัฒนธรรมมาเปนสื่อสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองจึงเปนหนึ่งทางเลือกท่ี

นักการเมืองนาจะพิจารณาเนื่องจากความหมายทางวัฒนธรรมนั้นกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกันกับวิถีชีวิต

และการรับรูของผูคนในสังคมอยูแลว  

กรณีเทศบาลนครขอนแกน ผูบริหารทองถ่ินพยายามประยุกตใชความหมาย

เชิงคุณคาของระบบสังคมวัฒนธรรมทองถ่ินกับแนวทางการบริหารรัฐกิจแบบใหม เห็นไดจาก

ปฏิบัติการการสรางความหมายใหกับพ้ืนท่ีประเภทตาง ๆ เชน พ้ืนท่ีศักดิ์สิทธิ์ พ้ืนท่ีสาธารณะ และ

สภาเมือง เปนตน การถายทอดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและสํานึกรวมของชาวขอนแกนตอคนรุน

ใหมโดยผานหลักสูตรทองถ่ินสําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เชน หลักสูตรหลักเมืองศึกษา ซ่ึงมี

เปาหมายสงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตรสังคมของชาวขอนแกนผานพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีเปนศูนยรวม

จิตใจของชาวขอนแกน หลักสูตรสินไซ ซ่ึงมีเปาหมายในการนําวรรณกรรมทองถ่ินมาใชสรางสํานึกรัก

วัฒนธรรมทองถ่ินและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน เปนตน รวมถึงการมีสวนรวมทางการ

เมืองท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการของภาคประชาชนท่ีคณะผูบริหารเทศบาลนครขอนแกน
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สงเสรมิผานกิจกรรมโครงการพัฒนา งานบุญประเพณีเทศกาลงานเมืองและพิธีกรรมตาง ๆ ซ่ึงนําไปสู

การสรางสํานึกและการมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของผูคนในชมุชนเทศบาลนครขอนแกนรวมกัน  

การวิจัยครั้งนี้ไดอธิบายปรากฏการณเก่ียวกับความสัมพันธของทุนทางสังคม

วัฒนธรรมของทองถ่ินกับโครงสรางอํานาจการเมืองการปกครองของเทศบาลนครขอนแกนไดดี 

พิจารณาโดยท่ัวไปแลวพบวาระบบการเมืองไดเปดชองใหทองถ่ินไดใชวัฒนธรรมของตนในฐานะทุน

เพ่ือตอยอดทางธุรกิจและตอรองในทางการเมืองได แตการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือ

เปาหมายทางธุรกิจก็มีขอนาเปนหวงตอการเปลี่ยนแปลงความหมายทางวัฒนธรรม และเพ่ือพิจารณา

ในมิติการเมืองทุนทางสังคมวัฒนธรรมทองถ่ินท่ียึดโยงความเปนชุมชนไวดวยสายสัมพันธเชิงอุปถัมภก็

อาจนําไปสูการผูกขาดทางการเมืองหรือระดมการมีสวนรวมทางการเมืองของพลเมืองในแตละกลุมได

เชนกันได  

จากการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ผู ศึกษาไดแนวทางการอธิบายการใชทุนทาง

วัฒนธรรมในฐานะเครื่องมือทางการเมืองหรือนวัตกรรมทางการมีสวนรวมทางการเมืองในพ้ืนท่ีของ

ประชาชน ซ่ึงทุนทางวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ ถูกผานกระบวนการใหความหมายและตอสูชวงชิงเชิงพ้ืนท่ี 

(ท้ังในความหมายท่ีหมายถึงสถานท่ีและกิจกรรม) รูปแบบความเชื่อและประเพณีทองถ่ินเปนทุนทาง

วฒันธรรมประการหนึ่งท่ีสามารถนํามาอธบิายการพัฒนาเมืองในมิติทางการบริหารการปกครองเมือง

ได 

 

2.6.2 กลไกการขับเคล่ือนนโยบายเมืองนาอยู: กรณีศึกษาเทศบาลนครสงขลา และ

เทศบาลตําบลปริก จังหวัดสงขลา โดย อาจารย ดร.ชนิษฎา ชูสุข คณะการจัดการส่ิงแวดลอม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2553) 

งานวิจัยชิ้นนี้ประมวลตัวชี้วัดความเปนเมืองนาอยู โดยอาศัยกรอบแนวคิดการ

พัฒนาท่ียั่งยืน และแนวคิดเมืองนาอยูเปนแนวทางเบื้องตนในการดําเนินงานข้ันตอไปสําหรับองคกร

ปกครองทองถ่ิน  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาตัวชี้วัดเมืองนาอยูท่ีพัฒนาโดยอาศัยกระบวนทัศนการ

พัฒนาท่ียั่งยืน แนวคิดเมืองนาอยูและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และเพ่ือศึกษาความเปนเมือง

นาอยูของเทศบาลนครสงขลาและเทศบาลตําบลปริก ตลอดจนกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายเมืองนาอยู

ของเทศบาลท้ังสองแหง เพ่ือนําไปสูการเสนอแนวทางสําหรับองคกรปกครองทองถ่ินในการขับเคลื่อน

นโยบายเมืองนาอยู 

ผลการวิเคราะหของผูวิจัยพบวา ความนาอยูของเมืองสงขลา เปนผลมาจาก 3 

ประเด็นสําคัญ คือ (1) การมี “ทุนทางนิเวศ” ไดแกสภาพทางภูมิศาสตรท่ีเปนเมืองชายทะเล เมืองทา 

และมีพ้ืนท่ีนันทนาการ เปนสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญสรางรายไดใหกับประชาชนในเมือง (2) การมี 

“ทุนทางวัฒนธรรม” เนื่องจากเมืองสงขลาเปนเมืองเกาท่ีมีประวัติศาสตรมาอยางยาวนาน มีการสั่ง
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สมภูมิปญญาวิถีชีวิตและประเพณีมาอยางยาวนาน มีวัฒนธรรมท่ีโดดเดนจากการผสมผสานอยาง

กลมกลืนของวัฒนธรรมตางๆ ในพ้ืนท่ี และ (3) ผลจากนโยบายการพัฒนาเมืองหลักในอดีต ทําให

เมืองสงขลากลายเปนศูนยกลางท้ังทางการบริหาร การปกครอง การศึกษา และวัฒนธรรม เปนตน 

ในสวนกลไกในการขับเคลื่อนเมืองนาอยูของเทศบาลท้ังสองแหง ผูวิจัย

นําเสนอผลแบงออกเปน 4 สวน คือ 1) กลไกดานนโยบายของเทศบาล 2) กลไกในการนํานโยบาย

ไปสูการปฏิบัติ 3) กลไกท่ีขับเคลื่อนโดยภาคประชาชน และ 4) กลไกการหนุนเสริมจากองคกร

ภายนอก ซ่ึงขอกลาวถึงเฉพาะในกรณีเทศบาลนครสงขลา ดังนี้ 
 

1) กลไกดานนโยบายของเทศบาล 

   พบวาการพัฒนาของเทศบาลนครสงขลาใน 10 ประหวาง พ.ศ. 2543-

2553 วิสัยทัศนของผูบริหารเนนการทํานครสงขลาใหเปนเมืองนาอยูนาเท่ียว โดยอาศัย “ทุนทาง

นิเวศ” และ “ทุนทางวัฒนธรรม” ของเมือง เปนฐานในการพัฒนา ทําใหเกิดการสงเสริมการ

ทองเท่ียวของเมือง ซ่ึงเปนมิติเศรษฐกิจท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของคนในเมืองดวยเชนกัน โดยผลจาก

การพัฒนาไดปรากฎในรูปของรางวัลตาง ๆ จํานวนมากท่ีเทศบาลนครสงขลาไดรับจากหลาย

หนวยงาน 

   สวนผูบริหารเทศบาลชุด ณ ขณะท่ีกําลังวิจัยผลงานชิ้นนี้ (พ.ศ. 2553) มี

วิสัยทัศนในการใหเมืองสงขลาเปน “นครสงขลา 2560: นครแหงความสุขและอนาคตท่ียั่งยืน ไดมีการ

กําหนดพันธกิจท่ีถือเปน “สิ่งใหม” ท่ีจะกอใหเกิดการขับเคลื่อนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาเมืองใน 9 พันธกิจ

หลัก เพ่ือสนองตอบความตองการของทุกกลุมคนในทองถ่ิน มิติสังคม ไดแก พันธกิจดานการศึกษา

ใหม คุณภาพชีวิตใหม สาธารณสุขใหม สังคมใหม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมใหม ขณะท่ีในมิติ

เศรษฐกิจ ไดแก เศรษฐกิจใหม เนนการพัฒนาบนฐานของ “ทองถ่ินนิยม” ใชชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน

เศรษฐกิจใน พ้ืนท่ี มิติสิ่งแวดลอม ไดแก พันธกิจในการอนุรักษธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอม และ

ภูมิทัศนใหม โดยใหความสําคัญกับการอนุรักษความเปนเมืองเกา และพยายามชุบชีวิต “อัตลักษณ

ของสงขลา” รวมท้ัง การใหความสําคัญกับดานการเมืองการบริหารใหม เปดโอกาสใหประชาชนใน

พ้ืนท่ีไดมีสวนรวมในการ กําหนดอนาคตของเมืองตนเอง โดยเนนท่ีนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนเมือง และท่ีสําคัญคือ การใหความสําคัญกับกลุมอ่ืน ๆ เชน กลุมท่ีจัดตั้งตามความสนใจของ

คนในเมือง ไดแก ภาคีคนรักเมืองสงขลา กลุมธุรกิจอาชีพ และกลุมผูประกอบการตางๆ 

นอกเหนือจากกลุมท่ีจัดตั้งโดยเทศบาล เชน คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการ อสม.เหมือนใน

อดีต รวมทั้งผูบริหารมีแนวคิดในการพัฒนาเมือง โดยอาศัยฐานสําคัญของชุมชน 2 ดาน คือ 

ฐานทุนทางวัฒนธรรม และฐานทุนทางนิเวศของเมือง  
 

2) กลไกในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 
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   เทศบาลนครสงขลาไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภารกิจของ

ทองถ่ิน จากในอดีตท่ีเนนการทํางานตามกรอบความเปนราชการ แตปจจุบันทางเทศบาลไดปรับ

รูปแบบการทํางานท่ี “ไมยึดติดกับความเปนระบบราชการ” ความสัมพันธแบบ “ไมเปนทางการ” 

การทํางานรวมกันเปน “เครือขาย” ระหวางสํานักหรือกอง และการประสานงานใน “แนวราบ” ชวย

ทําใหเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทํางาน บทบาทของเจาหนาท่ี ถือวาเปนสวนสําคัญ

ในการขับเคลื่อนนโยบายเมืองนาอยูเจาหนาท่ีเทศบาลทํางานท่ีใกลชิดประชาชนมากข้ึน เนื่องจากมี

การเปลี่ยนความคิดของท้ังขาราชการทองถ่ินและชุมชนในพ้ืนท่ี 
 

3) กลไกท่ีขับเคล่ือนโดยภาคประชาชน 

   เทศบาลนครสงขลาไดเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารและ

ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานกิจกรรม /โครงการตาง ๆ ของเทศบาลผานชองทางการสื่อสาร

รูปแบบตางๆ รวมท้ังนําความคิดเห็นและความตองการของประชาชนไปประกอบการพิจารณาจัดทํา

โครงการ กิจกรรม และบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป สวนการดําเนินกิจกรรมในระดับชุมชนเกิดข้ึนได

เนื่องจากหลายชุมชนมีแกนนํา ท่ีมีจิตอาสา และมักเปนกลุมคนในระดับรากหญาผูไดรับผลกระทบ

จากปญหาท่ีเกิดข้ึน ทําใหมีความพยายามในการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ในระดับชุมชน อยางไรก็

ตามจากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การมีสวนรวมของประชาชนในระดับชุมชนยังมีคอนขางนอย 

กลาวคือ มีเฉพาะบางกลุม หรือเพียงประมาณรอยละ 10 ของจํานวนสมาชิกในชุมชนเทานั้น อยางไร

ก็ดี อาจกลาวไดวา การมีสวนรวมในการไดรับประโยชนจากกิจกรรมท่ีดําเนินการยังอยูในระดับนอย 

ดังท่ีแกนนําชุมชนไดกลาววา การทํากิจกรรมในชุมชนไดสรางผลกระทบในดานลบตอการทํามาหากิน

ของเขาเชนกัน  
 

4) กลไกการหนุนเสริมจากองคกรภายนอก 

   พบวาปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการขับเคลื่อนนโยบายเมืองนาอยูของเทศบาล

นครสงขลา ไดแก (1) บทบาทของแกนนําชุมชน มักเปนคนกลุมเดิมท่ีทํางานตอเนื่อง มีจิตอาสาและ

เสียสละ มีประสบการณและรูขอมูลในชุมชนมาก (2) บทบาทของเจาหนาท่ีเทศบาลในการขับเคลื่อน

กลไกการพัฒนาของทองถิ่น เนื่องจากมีความคิดและทัศนคติในการทํางานที่เปลี่ยนไปจากอดีต 

การทํางานยุคใหมมุงเนนการทํางานใกลชิดประชาชน เนนการใหบริการเพ่ือใหประชาชนประทับใจ

ท่ีสุด อยางไรก็ตามแมจะมีประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึนแตระเบียบราชการท่ีเปนกรอบกําหนด 

ทําใหขาดความคลองตัวอยูพอสมควร 

     ขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีงานวิจัยชิ้นนี้เสนอสําหรับเทศบาลนครสงขลาใน

การขับเคลื่อนไปสูความเปนเมืองนาอยู ไดแก (1) การกําหนดนโยบายในการแกปญหาสังคมซ่ึงเปน

ปญหาเก่ียวกับคุณภาพชีวิต เชน ปญหายาเสพติด ตองเปนการดําเนินการรวมกันระหวางภาคสวน
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ตาง ๆ ไดแก บาน วัด/มัสยิด โรงเรียน และชุมชน ใหเกิดการรวมกันแกไขปญหาในพ้ืนท่ีอยางแทจริง 

(2) นโยบายดานสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเรงดวนในพ้ืนท่ีท่ีตองเรงแกไข 

เทศบาลควรเริ่มคิดและพยายามใหมี การใชนโยบายและมาตรการทางกฎหมายเปนกลไกการ

ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ (3) การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายใน

การแกปญหาทองถ่ิน จําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการกําหนดนโยบาย 

เนื่องจากกลุมคนดังกลาวเปนผูไดรับผลกระทบจากปญหาโดยตรง และรับรูสภาพปญหาดีท่ีสุด 

นอกจากนี้ หนวยงานทองถ่ินควรเพ่ิมชองทางในการมีสวนรวมของประชาชน โดยสงเสริมใหมีการ

นําเสนอขอมูล โดยจัดตั้งศูนยขอมูลเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลกับประชาชนในชุมชน เปนการเปดพ้ืนท่ีให

ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอปญหา และแนวทางการแกไขปญหารวมกัน 

   จากผลการวิจัยของงานชิ้นนี้ท่ีแสดงใหเห็นวา “ทุนทางวัฒนธรรม” เปนหนึ่งใน

ปจจัยหลักในการสงเสริมใหเทศบาลนครสงขลาเปนเมืองนาอยู ผูศึกษาไดนําขอเสนอของเจาของ

ผลงานในประเด็นการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมมาตอยอดศึกษาตอในครั้งนี้ และเนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้

ใชพ้ืนท่ีศึกษาเดียวกันกับเรื่องท่ีกําลังศึกษาอยูทําใหผูศึกษามีขอมูลพ้ืนฐานท้ังดานขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

เนื้อหา พ้ืนท่ี และประชากรในการคนควาเพ่ิมเติมเพ่ือศึกษาตอไดบางสวน  

 

2.6.3 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดนานตอการสงเสริมการเปนเมืองเกาท่ี

มีชีวิต โดย  ดร.เลหลา ตรีเอกานุกูล สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สํานักวิชา

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (2556) 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดนาน 

เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีสนับสนุนทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีทําใหจังหวัดนาน เปนเมืองเกาท่ีมีชีวิต 

และสรุปรูปแบบการสงเสริมจังหวัดนานใหเปนเมืองเกาท่ีมีชีวิต ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรม

เก่ียวกับแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัยและอธิบายปรากฏการณท่ี

เกิดข้ึนในจังหวัดนาน ไดแก แนวคิดดานทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมโดยสังเขป สวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของเปนเรื่องตัวอยางจากเขตเมืองเกาโคราชและลพบุรีโดย 

ใชวิธีการวิจัยแบบผสมท้ังการวิจัยเชิงปริมาณดวยการเก็บขอมูลเบื้องตนโดยการใชแบบสอบถามจาก

ผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวยผูแทนจากสถาบันการศึกษา ศาสนา และปราชญชาวบานในเมืองนาน 

ตัวแทนหนวยงานท้ังจากภาครัฐและเอกชน จํานวนรวม 16 คน วิเคราะหขอมูลดวยการหาคารอยละ 

คาเฉลี่ย และการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการนําขอมูลท่ีวิเคราะหจากการวิจัยเชิงปริมาณมาเปนแนวทาง

ในการจัดทําคําถามสําหรับการเก็บขอมูลเชิงลึกในการสนทนากลุมจากผูนําท้ังท่ีเปนทางการและไม
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เปนทางการ จํานวน 30 คน จาก 30 ชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษาในจังหวัดนาน โดยขอมูลเชิงคุณภาพ

วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาใชการบรรยายหรือพรรณนา มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวย

การจัดเวทีเสวนาผูรูดานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

ผลการวิจัยพบวา จังหวัดนาน เปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร

อันยาวนาน มีการสั่งสมวัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน อันเปนปจจัยสําคัญใน

การพัฒนาจังหวัดนานใหคงอยูอยางมีเอกลักษณ สืบทอดเปนมรดกจากรุนสูรุนบนฐานของวัฒนธรรม

ท่ีดีงาม เปนทุนท่ีมีคุณคาท่ีมีอยูในตัวเอง จากการวิจัย พบวา ทุนทางสังคมประกอบดวย ทุนมนุษย 

ทุนสถาบัน ทุนทางปญญา ท่ีประกอบดวยทุนทางดานอาหาร ทุนทางดานดนตรีและการแสดง ทุน

ทางดานศิลปะ ทุนทางดานการแตงกาย ทุนดานการคมนาคม อีกท้ังยังมีทุนทางวัฒนธรรมอันเปน

ทรัพยสินทางปญญาเปนวิถีชีวิตของชาวเมืองนานท่ีมีมาตั้งแตในอดีต ทุนทางทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม ท้ังท่ีดิน ปาเขา แมน้ําอากาศ ทุนทางภูมิศาสตร ทุนทางปญญา และทุนดานการทองเท่ียว

ในดานปจจัยท่ีสนับสนุนทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีทําใหจังหวัดนานเปนเมืองเกาท่ีมีชีวิต ผลการ

เก็บขอมูลเชิงปริมาณพบวา คาเฉลี่ยของปจจัยภายใน (4.01) มีผลสนับสนุนทุนทางสังคมและ

วัฒนธรรมท่ีทําใหจังหวัดนาน เปนเมืองเกาท่ีมีชีวิต มีคามากกวาปจจัยภายนอก (3.70) ผลการ

วิเคราะหในแตละปจจัยสอดคลองกับการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ในดานรูปแบบการสงเสริมจังหวัด

นานใหเปนเมืองเกาท่ีมีชีวิต สามารถสรุปไดวาชาวนานตองการใหมีการสงเสริมในดานการทองเท่ียว 

การฟนฟูวัฒนธรรมเดิม การรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ท่ีนําเสนอ

ในรูปแบบกิจกรรมในทางท่ีดี ในดานการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จผูท่ีเก่ียวของ และมีสวนรับผิดชอบ 

คือชาวบาน สถานศึกษา หนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชน ท่ีตองทํางานกันอยางตอเนื่อง จึงจะ

สงเสริมใหจังหวัดนานเปนเมืองเกาท่ีมีชีวิตไดอยางยั่งยืน 

จากการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ผูศึกษาสามารถนําแนวทางการจัดประเด็นในการวิจัย

มาเปนแนวทางในการศึกษาของผูศึกษาไดงานชิ้นนี้แบงผลการวิจัยออกเปน 4 ประเด็น คือ 1) ทุน

ทางสังคมของเมืองนาน 2) ทุนทางวัฒนธรรมของเมืองนาน 3) ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ี

สนับสนุนทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของเมืองนาน 4) รูปแบบการสงเสริมใหเมืองนานเปน

เมืองเกาท่ีมีชีวิต อยางไรก็ตามงานวิจัยดังกลาวไมไดอธิบายใหชัดเจนวาอะไรคือ “ทุนทางวัฒนธรรม” 

และ “เมืองเกาท่ีมีชีวิต” หมายถึงเมืองท่ีมีลักษณะอยางไร รวมถึงผูวิจัยไดใชคําวาทุนทางปญญาซ่ึง
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เปนทุนทางสังคมทับซอนกับทุนทางวัฒนธรรม ซ่ึงเปนแนวทางใหผูศึกษาไดระมัดระวังในการศึกษาใน

ครั้งนี้  

2.6.4 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงพาณิชย : 

กรณีศึกษาผาขาวมารอยสี บานหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี (2554)  

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินคุณคาและความหมายของผาขาวมารอยสี

ในฐานะท่ีเปนวัฒนธรรมชุมชนของชาวบานหนองขาวและศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการ

จัดการผาขาวมารอยสีในประเด็นดานคุณคาและเปาหมายในเชิงเศรษฐกิจ โดยเปนงานวิจัยเชิง

คุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการศึกษาภาคสนาม การสังเกตการณ การสัมภาษณ จากผูมีสวน

ไดสวนเสีย (Stakeholders) 3 กลุม คือ 1) กลุมผูนําชุมชน 2) กลุมผูรูในชุมชน และ 3) กลุมคนใน

ชุมชน  

ผลการศึกษาพบวา ผาขาวมารอยสีมีคุณคาและความหมายตอคนในชุมชน

หนองขาว 4 ดาน คือ 1) คุณคาเชิงสัญลักษณ (Associative/ Symbolic value) 2) คุณคา

เชิงวิชาการ (Informational value) 3) คุณคาเชิงสุนทรียะ (Aesthetic value) 4) คุณคา

เชิงเศรษฐกิจ (Economic value) 

สําหรับการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการผาขาวมารอยสี พบวา 

ชุมชนมีกลุมทอผา 3 กลุม ไดแก กลุมมัดยอมทอผาบานหนองขาว กลุมสตรีสหกรณบานหนองขาว 

และกลุมสตรีอาสาผาทอบานหนองขาว ท้ังสามกลุมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในชวง

เริ่มตนใหชุมชนนําทุนทางวัฒนธรรมของตนเองมาพัฒนาควบคูกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชน 

การสนับสนุนงบประมาณ และการแนะนําการดําเนินงาน จากนั้นเม่ือการดําเนินงานของกลุมสามารถ

บริหารไดดวยตัวเองแลว หนวยงานท่ีสนับสนุนจึงเปลี่ยนบทบาทมาเปนผูใหคําปรึกษาแทน ท้ังสาม

กลุมนี้ไดเริ่มตนกอตั้งดวยการมีสวนรวมของชุมชนมาตั้งแตตนและยังคงดําเนินการอยูในปจจุบัน ท้ังนี้

การดําเนินงานของกลุมจะอยูภายใตการนําของผูนํากลุม ซ่ึงอาจจะเรียกไดวาเปนนายทุนของกลุม 

ดังนั้นการตัดสินใจและทิศทางการดําเนินงานของกลุมจึงข้ึนอยูกับผูนําของกลุมเปนสําคัญ 

จากการศึกษางานวิจัยนี้ผูศึกษาสามารถนําแนวทางการอธิบายผลศึกษาในสวน

ของการมีสวนรวมมาเปนแนวทางในการอธิบายการมีสวนรวมของกลุมประชาสังคมในเขตเทศบาล

นครสงขลาในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม โดยพิจารณาจากระดับการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
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รวมของภาครัฐพิจารณาบทบาทของผูนํากลุมและสมาชิกภายในกลุมวามีสวนรวมในการจัดการทุน

ทางวัฒนธรรมโดยแทจริงหรือไม มากนอยกวากันอยางไร 
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บทที่ 3 

รากฐานทางวัฒนธรรมสูความเปนเมืองสงขลา 

 

ในการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ นั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีผูศึกษาตองมีความ

เขาใจถึงความเปนมาทางประวัติศาสตรท่ีเปนปจจัยสําคัญในการกอเกิดวัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน 

เพ่ือทําความเขาใจถึงท่ีมา แนวคิดและการสั่งสมวัฒนธรรมตาง ๆ ท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต ความคิด 

ความเชื่อ ตลอดจนประดิษฐกรรม ศิลปะ ประเพณีของพ้ืนท่ีท่ีศึกษาวัฒนธรรม 

รากฐานทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลามีความเปนมาอยางยาวนานและมีตนทางการ

สะสมทุนทางวัฒนธรรมจากพ้ืนท่ีอ่ืน ซ่ึงไมใชท่ีตั้งของเมืองสงขลาในปจจุบัน อยางไรก็ตามทุนทาง

วัฒนธรรมของเมืองสงขลามีความเก่ียวพันกับชุมชนและเมืองเกาโดยรอบบริเวณลุมน้ําทะเลสาบ

สงขลา ซ่ึงเปนลุมน้ําสําคัญในภูมิภาคโดยเฉพาะบริเวณคาบสมุทรสทิงพระซ่ึงเปนพ้ืนท่ีดานตะวันออก

ของทะเลสาบ มีลักษณะเปนคาบสมุทร นับตั้งแตอําเภอสิงหนคร อําเภอสทิงพระ อําเภอกระแสสินธุ 

อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา และบางสวนของอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ลักษณะเปน

พ้ืนท่ีราบเกิดจากการทับถมของทราย ตะกอนดินเหนียว และโคลนตมจากการกระทําของคลื่นลมท้ัง 

2 ดาน คือทะเลสาบและทะเลอาวไทย รวมท้ังธารน้ําไหล เปนท่ีราบกวางใหญแหงหนึ่งของลุมน้ํา

ทะเลสาบสงขลา พ้ืนท่ีสวนใหญทํานาขาวและมีบางสวนท่ีทํานากุง 

 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร บันทึกการเดินเรือของชาวตางประเทศท่ีเขามาคาขาย

กับสยามในอดีตระบุวา หลายรอยปกอนไมมีทะเลสาบอยางในปจจุบัน พ้ืนท่ีบริเวณนี้เปนเพียงรองน้ํา

ของทะเล ระหวางแผนดินใหญกับแนวสันทรายยาว ท่ีเปนเกาะริมทวีปเรียกวา “แทนทาลัม” 

(Tantalem) ตอมาภายหลังระดับน้ําทะเลลดลง และการทับถมของตะกอนและทรายตอนบนจากการ

กระทําของคลื่นลมมากข้ึนเรื่อย ๆ ทําใหเกาะดังกลาวขยายใหญข้ึนเรื่อย ๆ จนแผนดินของเกาะยื่นไป

เชื่อมตอกับแผนดินใหญ ท่ีอยูทางตอนบนจนกลายเปนทะเลปด ทําใหทางเดินเรือออกจากทะเลสาบสู

อาวไทยทางเหนือปดลงอยางสมบูรณตามธรรมชาติและมีสภาพอยางในปจจุบัน31   

เนื้อหาในบทนี้เนนการแสดงเสนทางการเจริญเติบโตในทางเชิงประวัติศาสตรของเมือง

สงขลาท่ีแสดงใหเห็นถึงภูมิศาสตร เหตุการณ และนโยบายตาง ๆ ต้ังแตอดีตท่ีเปนเหตุอันกอใหเกิด

  31 วิวัฒน สุทธวิิภากร, เลสาบเรา  (กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส, 2550), 8 
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วัฒนธรรมตาง ๆ การถายทอดวัฒนธรรม การปะทะสังสรรค ตลอดจนการกลืนกลายทางวัฒนธรรม

ของกลุมชนตาง ๆ จนกลายเปนทุนทางวัฒนธรรมท่ีเปนอัตลักษณของเมืองสงขลาในปจจุบัน 

 

3.1 การตั้งถิ่นฐานและชุมชนโบราณในสงขลา 

3.1.1 สมัยกอนประวัติศาสตร  

การตั้งถ่ินฐานของมนุษยในยุคสมัยกอนประวัติศาสตรในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเปนลุม

ทะเลสาบสงขลาในปจจุบันนั้น สันนิษฐานวาเริ่มมีการตั้งถ่ินฐานมากอนสมัยประวัติศาสตรเม่ือ

ประมาณ 6,000 ปมาแลว32 หลักฐานโดยมากนี้พบในบริเวณปาและถํ้า ซึ่งเปนเพิงพักหรือหินผา 

พบท้ังโครงกระดูกมนุษย โครงกระดูกสัตว ขวานหินขัด ภาชนะดินเผาสามขา และภาชนะดินเผาท่ีมี

ลายเชือกทาบ หลักฐานเหลานี้ตามภูเขาและถํ้าหินปูนในบริเวณตาง ๆ เชน ถํ้าเขาลองลม อําเภอเขาชัยสน 

จังหวัดพัทลุง ถํ้าลําเลียง ตําบลบานนา ก่ิงอําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง ถํ้าและผาหินทางทิศเหนือ

ของเขารักเกียรติ ตําบลกําแพงเพชร อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ถํ้าเขารูปชาง ตําบลปาดังเบซาร 

อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ท่ีบานสวนตูล อําเภอเมืองสงขลา และบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ33  

จากหลักฐานท่ีคนพบ บงบอกไดวากลุมคนท่ีตั้งถ่ินฐานในบริเวณนี้ดํารงชีวิตอยูใน

ถํ้า ลาสัตวและหาของปา ในบริเวณทิศใตและทิศตะวันตกของบริเวณท่ีเปนจังหวัดสงขลาในปจจุบัน 

และไดเริ่มอพยพมาใชชีวิตบริเวณท่ีราบริมน้ํา เม่ือประมาณ 3,000 – 1,500 ปมานี้ เลี้ยงชีพดวยการ

เพาะปลูกและหาสัตวน้ํารอบทะเลสาบสงขลาและชายทะเลอาวไทย โดยคนพบหลักฐานสําคัญ คือ 

กลองมโหระทึก หลอดวยสําริดซ่ึงเปนหลักฐานสําคัญท่ีแสดงใหเห็นถึงการติดตอกับชุมชนภายนอก 

โดยเฉพาะชนชาติจีนและอินเดีย ไดนําวัฒนธรรมเก่ียวกับศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธเขามา

เผยแพร ทําใหชุมชนบริเวณนี้รับวัฒนธรรมจากภายนอกเขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิม พัฒนา

มาเปนวัฒนธรรมทองถ่ินสงขลา การตั้งถ่ินฐานและการสะสมวัฒนธรรมดังกลาวนี้ สงผลใหเกิดชุมชน

เมืองทาบริเวณคาบสมุทรสทิงพระและพัฒนาเปนชุมชนเมืองโบราณหลายแหงในกาลตอมา 

 

 

  32 อมรา ศรีสุชาติ, “สงขลา” ใน ท่ีระลึกในพิธีเปดหอสมุดแหงชาติกาญจนาภิเษก สงขลา วัน

พุธท่ี 19 มีนาคม 2540 (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2540), 116  

  33 วิวัฒน สุทธวิิภากร, เลสาบเรา, 41 
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3.1.2 สมัยชุมชนโบราณคาบสมุทรสทิงพระ 

มีขอสันนิษฐานวาชุมชนสมัยโบราณบริเวณคาบสมุทรสทิงพระนาจะเริ่มกอตัวราว

พุทธศตวรรษที่ 5 – 11 และเริ่มปรากฏหลักฐานของการกอตั้งชุมชนโบราณอยางชัดเจนราว

พุทธศตวรรษท่ี 12 และคงอยูตอเรื่อยมาจนถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 18 – 19 มีชุมชนโบราณจํานวน

มากมายกระจายอยูในบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ ที่สําคัญมี 4 ชุมชน คือ ชุมชนโบราณปะโอ 

ตําบลวัดขนุน อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สันนิษฐานวามีการขุดทางน้ําเชื่อมระหวางอาวไทยกับ

ทะเลสาบสงขลาในสมัยนั้น มีเนินดินท่ีพบเศษเครื่องปนดินเผา กุณฑี กุณโฑ เทวรูป และแนวสันทราย

ท่ีมีสระน้ําขนาดใหญตั้งเรียงรายอยูหลายแหง คาดวาเปนทาเทียบเรือในสมัยนั้น ชุมชนโบราณสทิง

พระ ตําบลจะท้ิงพระ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ปรากฏโบราณวัตถุหลายสมัยปะปนกัน ซ่ึงคาด

วาชุมชนนี้มีการตั้งถ่ินฐานสืบเนื่องกันตอมาทุกยุคทุกสมัย และพัฒนาตอมาเปนเมืองในยุคเริ่มตนดังท่ี

จะไดกลาวตอไป ชุมชนโบราณสีหยัง ตําบลบอตรุ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา พบหลักฐานเปนสถูป

อิฐโบราณและคูน้ําคันดินรอบบริเวณท่ีตั้งวัดสีหยังในปจจุบัน ชุมชนโบราณบริเวณเขาคูหา-เขาพะโคะ 

ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีสระน้ําขนาดใหญท่ีใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและ

ถํ้าท่ีเปน เทวสถาน ซ่ึงคาดวาบริเวณชุมชนโบราณแหงนี้นาจะเปนศูนยกลางของศาสนาพราหมณ34  

ในบรรดาชุมชนโบราณท้ังหลาย ชุมชนโบราณสทิงพระเปนชุมชนท่ีมีความสําคัญ

และรุงเรืองมากท่ีสุด มีการพัฒนาตอเนื่องมาจนเปนเมืองขนาดใหญ สันนิษฐานวามีศูนยกลางของ

เมืองอยูบริเวณหมูท่ี 5 บานจะท้ิงพระ ตําบลจะท้ิงพระ อําเภอสทิงพระในปจจุบัน แมกระท่ังปจจุบัน

ยังเรียกวา “ในเมือง” ซ่ึงเปนท่ีตั้งของโรงเรียนในเมือง ยังคงปรากฏรองรอยคูน้ํา คันดินและผังกําแพง

เมืองท่ีมีรูปรางเกือบเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวดานละประมาณ 270 – 300 เมตร  

เมืองสทิงพระมีกําเนิดและแรกต้ังเมืองมานานเพียงใดไมปรากฏชัดเจน มีแต

เอกสาร “เพลานางเลือดขาว” ซ่ึงเปนตํานานท่ีเก่ียวของกับความเชื่อ สถานท่ี และประเพณีท่ีสําคัญ

ของชาวใตในหลายพ้ืนท่ี ไดออกนามเมืองสทิงพระวา “กรุงสทิงพาราณสี” วามีความสําคัญในฐานะ

เมืองดั้งเดิมกอนท่ีพระกุมารและพระนางเลือดขาวจะอพยพผูคนมาต้ังเมืองพัทลุง ดังขอความวา 

“จับเดิมแตแรกตั้งเมืองพัทลุงเม่ือครั้งตั้งวัดพระเขียน วัดสทิงพระ คณะสามปาแกว อนุโลมเปนหัว

  34 คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ, 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณ และภูมิปญญา จังหวัดสงขลา (กรุงเทพฯ : โรง

พิมพคุรุสภา, 2542), 50 
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เมืองสทิงพระ อนึ่งเมืองพัทลุง เม่ือแรกแตเดิมนั้น สทิงพระเปนกรุงสทิงพาราณสี แลเจาพระยาสทิงพระ

นั้นชื่อวา เจาพระยากรุงสทิงพาราณสี”35 จากขอความนี้แสดงใหเราเห็นวา สทิงพระนั้นเปนเมืองใหญ 

เนื่องจากใชคําวา “กรุง” นําหนา และเรียกตําแหนงเจาเมืองวา “เจาพระยา” นอกจากนี้ “พาราณสี” 

ท่ีตอทายนามเมืองแสดงใหเห็นวาเมืองนี้ไดรับอารยธรรมจากอินเดีย และเปนเมืองท่ีมีความสําคัญ

เสมือนเมืองพาราณสีในอินเดีย 

เมืองสทิงพระไดรุงเรืองตอมาในสมัยศรีวิชัยและสมัยตามพรลิงค เมืองสทิงพระไดดูแล

ปกครองเมืองเล็กเมืองนอยท่ีตั้งอยูโดยรอบทะเลสาบและริมแมน้ําลําคลองท่ีไหลลงสูทะเลสาบ เมือง

พัทลุงในระยะนี้ก็อยูในความปกครองของเมืองสทิงพระดวย เมืองสทิงพระหรือกรุงสทิงพราณสีจึงเปน

ศูนยกลางปกครองแถบลุมทะเลสาบสงขลา มีเจาปกครองมาตั้งแตสมัยไมนอยกวาพุทธศตวรรษท่ี 16 

หรือเมืองสทิงพระไดเจริญอยางมากในชวงพุทธศตวรรษท่ี 15 – 18 เนื่องจากเปนเมืองท่ีติดตอคาขาย

กับเมืองท่ีอยูใกลไดสะดวก จึงเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว กลายเปนเมืองทาท่ีสําคัญของแหลมมลายู

ตอนเหนือ36 

เมืองสทิงพระมีสินคาสงออกท่ีสําคัญ ไดแก ของปาและผลิตผลทางการเกษตร ซ่ึง

มีมากในบริเวณลุมทะเลสาบสงขลา เชน นอแรด เขากวาง งาชาง รักนกนางแอน หูฉลาม เครื่องเทศ 

สาหรายผมนางที่ใชทําวุน เปนตน เมืองสทิงพระในยุคนี้นาจะอยูในการปกครองของศรีวิชัยจน

เมื่อพุทธศตวรรษที่ 18 อํานาจของศรีว ิช ัย เริ ่ม เสื ่อมลง อาณาจักรตามพรลิงคหรือแควน

นครศรีธรรมราชก็ข้ึนมามีอํานาจเหรือดินแดนในแหลมมลายูแทน   

ในสมัยอาณาจักรตามพรลิงคนั้นใชการปกครองแบบเมืองบริวาร มีบันทึกวาตาม

พรลิงคมีเมืองข้ึนในบริวาร 12 เมือง จัดตั้งเปนเมือง 12 นักษัตร ในยุคสมัยนี้เองกษัตริยตามพรลิงค

พระองคหนึ่งพระนามวา “จันทรภาณุ” ทรงมีความสัมพันธกับเมืองลังกา ท้ังในฐานะความสัมพันธ

ทางสายเลือดกับกษัตริยลังกา ฐานะคูสงครามโดยตามพรลิงคยกทัพไปรบกับเมืองลังกา การติดตอ

สัมพันธกับลังกาในชวงนี้เองท่ีสันนิษฐานวาตามพรลิงคหรือนครศรีธรรมราชไดนําเอาพระพุทธศาสนา

นิกายเถรวาทอยางลังกา เขามาในดินแดนแถบนี้ และเผยแพรข้ึนไปจนถึงสุโขทัย คาดวาในชวงนี้เองท่ี

  35 ชัยวุฒิ พิริยะกุล, การศึกษาเพลานางเลือดขาวฉบับวัดเขียนบางแกว อําเภอเขาชัยสน 

จังหวัดพัทลุง ปริญญานิพนธ ศศ.ม.สงขลา (สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2538), 93 

  36 คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ, 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณ และภูมิปญญา จังหวัดสงขลา, 51 
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อิทธิพลของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทสงผลตอความเชื่อ โลกทัศน ตลอดจนศิลปะและประเพณี

ของดินแดนบริเวณคาบสมุทรสทิงพระซ่ึงเปนอาณานิคมของตามพรลิงคหรือนครศรีธรรมราชไปดวย 

อารี รังสิโยกฤษณ37 ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรเมืองสงขลา กลาววา  

. . .คนเมืองสทิงพระในเวลานั้นมีความทะนงในความเปน “คนแผนดินบก” คือมีความ

ภาคภูมิใจในอารยธรรมถ่ินฐานของตนเอง เพราะวาเขาเปนเมืองมากอนเพ่ือน กอน

พ้ืนท่ีอ่ืนในลุมทะเลสาบนี้  คําวา “แผนดินบก” นั้นก็คือสวนของแทนทาลัม ท่ีเปน

คาบสมุทรสงขลาในปจจุบัน คนนอกเหนือจากนั้นเขาเรียกเปนคนเหนือหมด คนเหนือ

ในความหมายสมัยนั้นคือพวกบาบาเรียน คือ ไมเจริญ เปนพวกหลังเขา คนสทิงพระจึง

มีความทะนงตัววาเขานั้นอยูในแหลงท่ีมีอารยธรรมสูงกวาท่ีอ่ืนท้ังหมด ตอนนี้คน

บางสวนในพ้ืนท่ีก็ยังเรียกตนเองวาเปนคนบก. . . 

 ศรีสมร ศรีเบญจพลางกูร ไดอธิบายถึงแผนดินบกไววาเปนแผนดินท่ีมีสภาพ

คลายเกาะ ทิศตะวันออกจรดอาวไทย ทิศตะวันตกจรดทะเลหลวง โดยมีปากชองจากทะเลสาบออกสู

อาวไทยทางทิศใตท่ีปากน้ําสงขลา หรือท่ีเรียกวา ปากอาวแหลมสน38 

ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 19 ไดมีการยายศูนยกลางอํานาจการปกครองของเมือง

สทิงพระ จากบริเวณจะท้ิงพระมาอยูบริเวณวัดพะโคะ เมืองสทิงพระแหงใหมรุงเรืองมาไดระยะหนึ่ง 

จนถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 ก็หมดความสําคัญลงและไดเกิดศูนยอํานาจปกครองทองถ่ินแหงใหม

ในบริเวณดังกลาว โดยเรียกเมืองใหมนี้วา เมืองพัทลุง การเรียกชื่อเมืองนี้ปรากฏในหลายหลักฐาน

ดวยกัน คือ เรียกวาเมืองสทิงพระบาง เมืองพัทลุงบาง เมืองพัทลุงท่ีพะโคะเจริญรุงเรืองมากระหวาง

พุทธศตวรรษท่ี 19 – 2239  

เมืองพัทลุงท่ีพะโคะ เปนสมัยท่ีบานเมืองรุงเรืองดวยพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท 

ลัทธิลังกาวงศ โดยมีวัดพะโคะเปนศูนยกลางของคณะสงฆฝายลังกาชาติ (หนึ่งในสี่คณะสงฆ

ประกอบดวย คณะกาแกว คณะกาชาติ คณะการาม และคณะกาเดิม) ตอมาในระหวางพุทธศตวรรษ

  37 อารี รังสิโยกฤษณ, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต.เขา

รูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา, 3 มกราคม 2558.  

  38 ศรีสมร ศรีเบญจพลางกูร, ประวัติศาสตรเมืองสงขลา (กรุงเทพฯ : หจก. ภาพพิมพ, 

2544), 24 

  39 เรื่องเดียวกัน, 42 
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ท่ี 20 – 22 เมืองพัทลุง (ท่ีพะโคะ) ไดถูกโจรสลัดมลายูเขาปลนสดมภ และทําลายทรัพยสินบานเมือง

ไดรับความเสียหายเปนอันมาก จนตองยายท่ีตั้งชุมชนใหม จึงแบงออกเปนสองทาง ทางหนึ่งยกไปตั้ง

เปนชุมชนขนาดใหญบริเวณบางแกว อําเภอเขาชัยสน กลายเปนเมืองพัทลุงใหม และอีกสวนอพยพลง

มาทางทิศใตและตั้งชุมชนบานเรือนในบริเวณหัวเขาแดง ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

ชุมชนแหงนี้ต้ังอยูในชัยภูมิท่ีดีสามารถตานทานการรุกรานของโจรสลัดและติดตอคาขายกับชุมชน

ภายนอกไดสะดวก และพัฒนารุงเรืองตอมาจนกลายเปนเมืองสงขลาในยุคแรกเริ่ม 

  

3.2 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของเมืองสงขลา 

ในสมัยโบราณพ้ืนท่ีบริเวณเมืองสงขลาเปนเพียงชุมชนประมงบนคาบสมุทรสทิงพระ 

ตอมาพอคาชาวตะวันตกใชเปนทาเรือขนสงสินคา ชุมชนจึงขยายตัวเปนเมืองทาสําคัญท่ีปรากฏชื่อใน

ประวัติศาสตรวา “Singora” (ซิงกอรา) โดยชื่อนี้สามารถสันนิษฐานไดหลายแบบ โดยขอสันนิษฐานท่ี

เดนชัดท่ีสุดคือ เมืองสงขลาในสมัยกอนมีชื่อวา “สิงขร” เม่ือพอคาชาวตะวันตกเขามาจึงไดมีการเรียก

ตามสําเนียงฝรั่งและเพ้ียนมาเปนสงขลาในปจจุบัน  เจาเมืองสงขลายุคแรกเปนชาวมุสลิม ในสมัย

ตอมาก็เปนขาราชการชาวไทยท่ีแตงตั้งจากกรุงศรีอยุธยา และเปนชาวจีนท่ีเขามาประกอบกิจการ

สัมปทานรังนกไดรับพระราชทานใหเปนเจาเมืองสงขลาตามลําดับ เมืองสงขลามีการยายท่ีตั้งของเมือง

หลายครั้ง ในตอนแรกตั้งเมืองอยู ณ บริเวณเขาแดง ในเขตอําเภอสิงหนครในปจจุบัน ตอมาเม่ือเมือง

สงขลาหัวเขาแดงถูกทําลายลงโดยกองทัพกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช จึงไดยาย

เมืองมาตั้งท่ีบานแหลมสนแตไมรุงเรืองเหมือนสมัยเมืองสงขลาหัวเขาแดง จนถึงสมัยรัตนโกสินทร

ตอนตนเมืองสงขลาฝงแหลมสนประสบปญหาหลายประการ เชน การขาดแคลนน้ําจืด สภาพทาง

ภูมิศาสตรสงผลใหไมสามารถขยายเมืองได จึงยายเมืองมาท่ีตําบลบอยาง ซ่ึงไดรับการพัฒนาจาก

รัฐบาลกลาง หนวยงานในทองถ่ิน ตลอดจนประชาชนชาวสงขลาจนเจริญรุงเรืองมาจวบจนปจจุบัน 
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ภาพท่ี 3.1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งเมืองสงขลาท้ัง 3 ยุค, ท่ีมา: 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daynight&month=10-09-

2009&group=7&gblog=10 เขาถึงเม่ือ 10 มิ.ย. 58 

 

3.2.1 เมืองสงขลาฝงหัวเขาแดง  

ชุมชนเมืองสงขลาฝงหัวเขาแดงนาจะมีมากอนพุทธศตวรรษท่ี 22 เนื่องจากมีการ

พบสถูปอิฐขนาดใหญซ่ึงมีอายุไมนอยกวาพุทธศตวรรษท่ี 17 - 18 เมืองสงขลาในชวงพุทธศตวรรษท่ี 

22 มีชื่อเรียกตาง ๆ กันไป ตามเอกสารพอคาตะวันตกเรียก Singora/Singor (คาดวาจะเรียกวาเมือง

สิงขระ) ในจดหมายเหตุชาวอาหรับเรียก Singur/Singora (สิงกูรหรือสิงขรา) สวนคนพ้ืนเมืองออก

เสียงวา สิง-ขอน หรือ สิง-ขอ-ระ ท่ีแปลวา จอม อันหมายถึง ท่ีสุดของยอดเขาหรือภูเขา ซ่ึงสอดคลอง

ลักษณะท่ีตั้งท่ีมีบางสวนของท่ีตั้งเปนภูเขา สวนจารึกบนหลุมฝงศพสุลตานสุลัยมานผูปกครองเมืองนี้ 

เรียกเมืองนี้ในภาษามลายูวา นครีมลายูสงโฆรา นอกจากนี้ ในพงศาวดารของไทยกลาวถึงเมืองสงขลา

ชวงนี้ไวแตเพียงวา เปนหนึ่งใน 16 เมืองพระยาประเทศราชที่ขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาในสมัย

สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 ไดแก เมืองมะละกา เมืองชวา เมืองเมาะตะมะ เมืองเมาะลําเลียง เมือง

ตะนาวศรี เมืองนครศรีธรรมราช เมืองพิชัย เมืองทวาย เมืองสงขลา เมืองจันทบุรี เมืองพิษณุโลก 

เมืองสุโขทัย เมืองสวรรคโลก เมืองพิจิตร และเมืองนครสวรรค  
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เมืองสงขลาฝ งหัวเขาแดงในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นปรากฏในเอกสารของ

ชาวตางชาติท่ีเขามาคาขาย เมืองสงขลาฝงหัวเขาแดงประมาณกลางพุทธศตวรรษท่ี 22 ถูกสถาปนา

ข้ึนโดยชาวอาหรับเชื้อสายเปอรเซีย ในสําเนาจดหมายของนายแมรแทน เฮาทแมน ชาวดัทชจาก

กรุงศรีอยุธยา ที่มีไปถึงนายเฮนดริด แจนเซน นายพาณิชยคนที่ 1 ชาวดัทชที่ปตตานีไดออกชื่อ

เจาเมืองสงขลาขณะนั้นวา “โมกุล”40  แตในบันทึกของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ ซ่ึงเลา

เก่ียวกับเมืองสงขลาในป พ.ศ. 2165 ไดออกเสียงเจาเมือง สงขลาวา “ดะโตะโมกอลล” ประมาณ 

พ.ศ. 2145 ดะโตะโมกอลลซ่ึงเคยปกครองเมืองสาเลย เมืองลูกของเมืองจาการตา บนเกาะชวา 

(อินโดนีเซียในปจจุบัน) ไดอพยพครอบครัว และบริวารหนีภัยจากการลาอาณานิคม ลงเรือสําเภามา

ข้ึนฝงท่ีบริเวณบานหัวเขาแดง แขวงเมืองสงขลา เขาใจวาตระกูลนี้คงเคยเปนตระกูลปกครอง

บานเมืองมากอน เม่ือเจอทําเลเหมาะสมหัวเขาแดง ดะโตะโมกอลลก็ไดนําบริวารข้ึนบก แลวชวยกัน

สรางบานแปลงเมือง 41 แตบางแหลงกลาวถึง ดะโตะโมกอลล ว าเปนหัวหนากองเรือสลัด         

มีประสบการณการปลนสดมภทางเรือและนํากําลังเขายึดเมืองสงขลา42 และดัดแปลงบริเวณปาก

ทางเขาทะเลสาบสงขลาใหเปนทาจอดเรือขนาดใหญ ท่ีสามารถรับเรือสําเภาหรือเรือกําปนท่ีประกอบ

ธุรกิจการคาทางทะเล แวะเขาจอดเทียบทาได มีการติดตอคาขายกับพอคานานาชาติหลายประเทศ  

ท่ีสําคัญคือ ชาวดัทช ชาวอังกฤษ และชาวฝรั่งเศส ทําใหเมืองสงขลากลายเปนเมืองทาและศูนยกลาง

การคาแหงหนึ่งอยางรวดเร็ว โดยพอคาชาวดัทชเปนชาติแรกท่ีเขามาทําการคาขายและผูกขาดการคา

กับเมืองสงขลา ชื่อเสียงดานการเปนเมืองชุมทางคาบสมุทรของเมืองฝงหัวเขาแดงนี้โดงดังไปจนถึง

กรุงศรีอยุธยา ดวยเหตุนี้สมเด็จพระเอกาทศรถ (พ.ศ. 2148 - 2153) จึงไดมีพระบรมราชโองการ 

แตงตั้งใหดะโตะโมกอลลเปนขาหลวงใหญของพระเจากรุงสยามประจําเมืองพัทลุงอยูท่ีหัวเขาแดง 

แขวงเมืองสงขลา 

  40 กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ฉบับหอพระสมุดแหงชาติ รัชกาลท่ี 

1,2 (พระนคร :กาวหนา, 2513), 63 อางใน ศรีสมร ศรีเบญจพลางกูร, ประวัติศาสตรเมืองสงขลา 

(กรุงเทพฯ : หจก. ภาพพิมพ, 2544), 51 

  41 สุภัทร สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง, ประวัติศาสตร ตระกูล สูลตาน สุลัยมาน (กรุงเทพฯ : 

อมรินทร พริ้นติ้ง กรุพ จํากัด, 2530), 61 - 63 

  42 สกรรจ จันทรัตน และสงบ สงเมือง, การเริ่มตนและการพัฒนาการทางประวัติศาสตร

โบราณคดีเมืองเกาสงขลา, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534), 30. 
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หลังจากดะโตะโมกอลลอสัญกรรมราวป พ.ศ. 216343 ผูปกครองเมืองสงขลาฝง

หัวเขาแดงคนตอมาคือ ทานสุลัยมาน บุตรคนโตของ ดะโตะโมกอลล (นามบนหลุมฝงศพชาวบาน

เรียกมรหุมหรือทวดหุม) ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาจากสมเด็จพระเจาทรงธรรมใหสืบตําแหนง

ขาหลวงใหญตอจากบิดา จนเมื ่อป พ.ศ . 2172 สมเด็จพระเจาทรงธรรมเสด็จสวรรคต 

สมเด็จพระเชษฐาธิราชพระราชโอรสองคโตเสด็จข้ึนครองราชยตอมาไดถูกเจาพระยากลาโหมสุริยวงศ 

ซึ่งมีตําแหนงเปนสมุหกลาโหมกอรัฐประหารไดสําเร็จโทษสมเด็จพระเชษฐาธิราชและยก

สมเด็จพระอาทิตยวงศ  ซ่ึงมีพระชนมายุ 9 พรรษา เปนกษัตริยแทน โดยท่ีตนเองดํารงตําแหนงเปน

ผูสําเร็จราชการแผนดิน สมเด็จพระอาทิตยวงศทรงครองราชยได 36 วันก็ถูกเจาพระยากลาโหมสุริยวงศ

รัฐประหารอีกครั้ง หลังจากนั้นเจาพระยากลาโหมสุริยวงศก็ปราบดาภิเษกข้ึนเปนกษัตริยทรงพระนาม

วา  สมเด็จพระเจาปราสาททอง แมวาหลักฐานท่ีปรากฏบางชิ้นจะอางเหตุวาเจาพระยากลาโหมสุริยวงศ

กระทําการรฐัประหารท้ังสองครั้งดวยความจําเปน แตมีหลักฐานรวมสมัยไมนอย อาทิ จดหมายเหตุวัน วลิต 

ท่ีบันทึกถึงความทะเยอทะยานและความโหดเหี้ยมในการรัฐประหารคราวนี้  การรัฐประหารกษัตริย

ในราชวงศสุโขทัย 2 พระองคในระยะเวลาใกลเคียงกันนี้ สงผลใหใหเมืองใหญ ๆ หลายเมืองตางพากัน

แข็งเมือง ซ่ึงเมืองในแถบภาคใต ไดแก เมืองนครศรีธรรมราช เมืองปตตานี รวมท้ังเมืองสงขลาตางก็แข็ง

เมืองตอกรุงศรีอยุธยาดวย เนื่องจากสมเด็จพระเจาทรงธรรมทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอทานสุลัยมาน

และดะโตะโมกอลลบิดาของทาน การกระทําของปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจาปราสาททองจึง

สรางความไมพอใจใหแกทานสุลัยมานเปนอยางมาก  

การ “แข็งเมือง” ของเมืองสงขลานั้นมีนัยยะท่ีนาสนใจในมิติของระยะเวลา 

เนื่องจากเมืองสงขลาประกาศแข็งเมืองเมื่อราวเดือนมกราคม พ.ศ. 218544 นั้น หลังจากท่ี

สมเด็จพระเจาปราสาททองปราบดาภิเษกเม่ือป พ.ศ. 2172 ไปแลวถึง 13 ป รวมถึงชากวาเมือง

ปตตานีที่รายาบีรูผูครองนครปตตานีประกาศแข็งเมืองทันทีเมื่อป พ.ศ. 2172 โดยกลาวหาวา

พระเจาปราสาททองเปนคนทรยศคดโกง เปนกบฏตอพระเจาแผนดินพระองคกอน ดังปรากฏ

หลักฐานอยูในเอกสารชาวฮอลันดา และเจาพระยานครศรีธรรมราชประกาศแข็งเมืองตอกรุงศรี

อยุธยาในป พ.ศ. 2173 ดวยเหตุผลเดียวกัน45 สุภัทร สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง ไดอธิบายเรื่องนี้ไววา

  43 อําพัน ณ พัทลุง, ประวัติศาสตร ตระกูล สูลตาน สุลัยมาน, 78 

  44 เรื่องเดียวกัน, 95 

  45 เรื่องเดียวกัน, 84 
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การท่ีทานสุลัยมานมิไดประกาศแข็งเมืองจากกรุงศรีอยุธยาในทันที เปนเพราะวาในขณะนั้นเมือง

สงขลายังออนกําลังในการปองกันตนเอง ดวยเกรงวาไมสามารถตานทานการปราบปรามของกรุงศรี

อยุธยาได อยางไรก็ตามการไมแข็งเมืองของสงขลานั้นก็เปนการสรางความไมพอใจใหแกเมืองปตตานี

และเมืองนครศรีธรรมราชอยางยิ่งในฐานะที่แยกตัวออกจากแนวทางรวมของเมืองในภูมิภาค 

รวมกับความขัดแยงในการแยงเสนทางการคาในภูมิภาคมานานกอนหนานี้เปนสาเหตุสําคัญใหปตตานี

ยกทัพมารุกรานสงขลาในป พ.ศ.2173 และแมวากองทัพปตตานีจะไมสามารถตีเมืองสงขลาได แตก็

สรางความเสียหายไวไมนอย ทําใหทานสุลัยมานตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันตนเอง โดยได

เรงสรางปอมคายข้ึนรอบเมืองสงขลาหัวเขาแดงจํานวน 13 ปอม และจัดกองทัพท่ีเชี่ยวชาญการรบซ่ึง

อาจไดรับวิทยาการทางการสงครามมาจากชาวฮอลันดาท่ีมาติดตอคาขายดวย46 

เมืองสงขลาสะสมกําลังและปรับปรุงปอมคายกําแพงเมืองข้ึนใหม อาศัยชวงท่ี

เมืองนครศรีธรรมราชเกิดจลาจลจากการท่ีทหารญ่ีปุนปะทะกับชาวเมืองนครศรีธรรมราชอัน

เนื่องมาจากสาเหตุการเสียชีวิตของออกญาเสนาภิมุข (ยามาดะ นางามาสะ) ประกาศแข็งเมือง 

ตั้งเมืองสงขลาเปน “รัฐสุลตาน” (Sultanate State) ทานสุลัยมาน ประกาศตนเปนพระเจา

สงขลาท่ี 1 คนท่ัวไปเรียกวา สุลตานสุลัยมาน เม่ือราวเดือนมกราคม พ.ศ. 218547  

หลังจากท่ีกรุงศรีอยุธยาปราบปรามเหตุจลาจลในเมืองนครศรีธรรมราชสงบลง 

ในป พ.ศ. 2191 สมเด็จพระเจาปราสาททองทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหออกญาเซเบอรติบัน 

(Oja Zebertiban) ซ่ึงมีผูแปลวานาจะหมายถึงออกญาสมบัติบาล นํากองทัพอาสาสมัครเดินทางออก

สูทะเลมุงหนาไปสมทบกับกองทัพของนครศรีธรรมราช แลวรวมกันบุกโจมตีเมืองสงขลาท่ีหัวเขาแดง 

ท้ังนี้กองทัพกรุงศรีอยุธยาไดขอกําลังชวยเหลือจากกองเรือของฮอลันดา แตกองเรือของฮอลันดา

ปฏิเสธท่ีจะเขารวมยุทธการในครั้งนี้ ผลปรากฏวา กองทัพผสมของกรุงศรีอยุธยาและนครศรีธรรมราช

พายแพแกเมืองสงขลาหัวเขาแดงกลับไป แสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งเมืองสงขลาและนโยบายในการ

สรางปอมปน หอรบตาง ๆ เพ่ือการปองกันรักษาเมืองและขับไลผูมารุกรานได 

ในอีก 7 ปตอมา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2198 สมเด็จพระเจาปราสาททองไดมี

พระบรมราชโองการสั่งใหกองทัพกรุงศรีอยุธยาทั้งทางบกและทางเรือมาโจมตีเมืองสงขลาซํ้าอีก 

แตไมอาจโจมตีเมืองสงขลาใหแตกได และแมทัพเรือผูนําทัพในครั้งนั้นไดหลบหนีไปเนื่องจากเกิดหวั่น

  46 เรื่องเดียวกัน, 89  

  47 เรื่องเดียวกัน, 95 
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เกรงพระราชภัยท่ีตนเองนําทัพมาพายแพเมืองสงขลา เรื่องนี้ปรากฏในรายงานของสภาหอการคาของ

ฮอลันดาท่ีปตตาเวียซ่ึงสงไปรายงานยังบริษัทแมท่ีกรุงอัมสเตอรดัมใหทราบรายละเอียดดังกลาว48 

ในสมัยท่ีสงขลาประกาศตนเปนเอกราชภายใตการปกครองของสุลตานสุลัยมาน 

เมืองสงขลามีความเจริญรุงเรืองในหลายดาน อาทิ  

ดานการปกครอง ในสมัยสุลตานสุลัยมาน สงขลาปกครองแบบรัฐสุลตาน 

(Sulatanate State) ของราชวงศออตโตมาน ซ่ึงการปกครองแบบนี้ไดแพรเขาสู เกาะสุมาตรา             

เกาะชวา และสุลตานตาง ๆ ปลายแหลมมลายู สุลตานสุลัยมานนับถือศาสนาอิสลาม นิกายสุนหนี่           

จึงดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรี สําหรับนองชายของสุลตานสุสัยมานมีปรากฏหลักฐานวาชื่อ ฟารีชี    

ไดปกครองเมืองพัทลุงในสมัยนี้ สวนบุตรชาย 3 คนของสุลตานสุลัยมาน คือ มุสตาฟา ฮุสเซน 

และฮัสซัน ไดดํารงตําแหนงสูงทางดานกองทัพเรือ ผูบัญชาการปอม และตําแหนงการปกครองอ่ืน ๆ 

ในระบอบการปกครองสลุตาน49  

ดานเศรษฐกิจ สุลตานสุลัยมานไดปรับปรุงทาเรือใหทันสมัย โดยจัดท่ีสําหรับจอด

เรือขนาดใหญไวดานหลังของหัวเขาแดงดานในทะเลสาบ เพราะมีภูมิประเทศท่ีสามารถก้ันลมพายุ

ท่ีมาจากทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือได  เรือสําเภาชาติใดท่ีตองการจอดเทียบทา

หัวเขาแดงดานใน ตองแจงใหสัญญาณตอยามท่ีอยูบนหัวเขาแดงทราบกอน จึงแลนเรือผานหัวเขาแดง

เขาสูปากน้ําทะเลสาบสงขลา แลวชิดขวาเพ่ือเขาจอดเทียบทาดานหลังหัวเขาแดง50 จากความเจริญ

ดานการคา ทําใหสงขลาเปนตลาดสินคาท่ีคึกคักแหงหนึ่งในภูมิภาคนี้ สุลตานสุลัยมานจึงไดผลิต

เงินตราของเมืองสงขลาออกมาใชเอง โดยมีลักษณะเปนเบี้ยตะก่ัว มีลักษณะเปนรูกลมตรงกลางคลาย

เงินอีแปะจีน มีขนาดแตกตางกัน 6 ชนิด แตละชนิดมีลักษณะเหมือนกัน คือ ดานหัว มีอักษรไทย

ขางบนวา “สง” ขางลางวา “ขลา” เขียนแยกกันขางละพยางค และมีอักษรยาวี 2 คํา เขียนอยูคนละขาง

ซายและขวาวา “นะครี” กับ “ซิงกอร” แปลวา นครสงขลา สวนดานกอย มีอักษรจีน 5 ตัวตางกันแต

เพียงขนาดและปศักราช สําหรับอัฐและเงินบาทในสมัยตอมาก็ใชไดแตไมคอยจะมีใช ตางจากเงิน

  48 ชัยวุฒิ พิยะกุล, โบราณวิทยาเมืองพัทลุง (พัทลุง : ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง, 2514), 

243 อางใน อําพัน ณ พัทลุง, ประวัติศาสตรตระกูลสุลตานสุลัยมาน (กรุงเทพฯ : อมรินทร พริ้นติ้ง 

กรุพ จํากัด, 2530), 105 

  49 อําพัน ณ พัทลุง, ประวัติศาสตรตระกูลสุลตานสุลัยมาน, 102 - 103 

  50 ศรีสมร ศรีเบญจพลางกูล, ประวัติศาสตรเมืองสงขลา, 55 
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เหรียญแม็กซิกัน (หรือเงินสเปน) เงินเหรียญตรานก ตราชู และตราหนังสือจีน ตลอดจนเบี้ยตะกั่ว 

ท่ีใชกันแพรหลายในเมืองสงขลามาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนกลาง การผลิตเหรียญเมืองสงขลารุนแรก

สันนิษฐานกันวานาจะเริ่มขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ซึ่งแสดงถึงความรุงเรืองดานการคา

ของเมืองสงขลาไดเปนอยางดี 51 

ในดานการพัฒนาบานเมืองนั้น ไดเริ่มกระทํามาตั้งแตสมัยดะโตะโมกอลล                

และมาพัฒนาเพ่ิมเติมในสมัยสุลตานสุลัยมาน อาทิ การขุดคูเมือง การสรางกําแพงเมือง ตลอดจน

สรางปอมปราการรอบเมือง ซึ่งจะเห็นไดจากหลักฐานทางโบราณคดี และบันทึกประวัติศาสตร 

บางแหลงระบุวามี 13 ปอม และบางแหลงระบุวามี 18 ปอม อยางไรก็ตามเมืองพิจารณาจากแผนท่ี

ซ่ึงวิศวกรชาวฝรั่งเศสชื่อ ลามา ไดแสดงแผนท่ีของเมืองสงขลาหัวเขาแดงในป พ.ศ. 2230 ตรงกับ

ปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช แสดงใหเห็นแนวกําแพงเมือง คูเมือง และปอมปราการ 18 

ปอม ตามหลัก “ภาราสาวัตถี” หรือเมืองปอมปราการ อยางคติการสรางเมืองอยางอินเดีย และติดตั้ง

ปนใหญตามปอมเหลานั้น ซ่ึงเปนปนใหญท่ีสุลตานสุลัยมานติดตอขอซ้ือจากพอคาชาวฮอลันดาและ

อังกฤษ และยังมีทาเรือเสรี “ฟรีปอรต” ปรากฏในหลักฐานนี้ดวย52 

สําหรับดานการพัฒนากองทัพนั้น หลังจากสงครามกับเมืองปตตานีในป พ.ศ. 2173 

แลว สุลตานสุลัยมานไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีกําลังทหารท่ีเขมแข็งและการพัฒนา

ยุทโธปกรณรวมถึงบานเมืองเพื่อปองกันผูรุกราน เห็นไดจากหลักฐานที่ มร.ยอรจ เดวิส และ 

มร.จอหน ปอรทแมน พนักงานบริษัทบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาในสมัยนั้นไดรายงานสภาพ

เมืองสงขลากลับไปยังบริษัทราวป พ.ศ. 2185 วา  

. . .ไพรพลของเมืองสงขลามีพละกําลังกํายําล่ําสัน ไดกับการฝกใหชํานาญการรบและ

ยุทธวิธี ตลอดจนคุนเคยกับการใชปนไฟมากอน ท้ังปนใหญและปนเล็ก ซ่ึงก็ไมนา

ประหลาดใจอะไร เพราะในยุคสมัยเดียวกันนั้นพวกมักกะสัน (Makassar) ในชวา        

ก็กระทบไหลคบคา กระท่ังปะทะตอสูรบพุงกับพวกฮอลันดาอยูแลวประจํา ยอมจะ

  51 เรื่องเดียวกัน, 65 

  52 เรื่องเดียวกัน, 61 
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ถายทอดเทคโลโนยีการทําสงครามมาดวย โดยเฉพาะการรบปองกันพ้ืนท่ีโดยอาศัยปอม

คายและปนใหญ แบบเดียวกับท่ีพวกฮอลันดานิยมใชเปนพิเศษในยุคนั้น. . .53 

แสดงใหเห็นวาไพรพลท่ีมีหนาท่ีในการปองกันเมืองสงขลานั้นมีควาสมบูรณท้ังทาง

รางกายและทักษะในการรบโดยเฉพาะการรบเพ่ือการปองกันและตั้งรับในพ้ืนท่ีของตนเองโดยอาศัย

ปอมคายและปนไฟท้ังปนใหญและปนเล็ก ตามอยางวิทยาการท่ีไดรับการถายทอดมาจากฮอลันดา

เปนสําคัญ 

เมืองสงขลาฝ งหัว เขาแดงเปนอิสระจากกรุงศรีอยุธยาตลอดสมัยของ

พระเจาปราสาททอง เม่ือสมเด็จพระนารายณมหาราชข้ึนครองราชยตอ เมืองสงขลาฝงหัวเขาแดงก็

ยังคงแข็งเมือง จนเม่ือพระเจาสงขลาสุลตานสุลัยมานสิ้นพระชนมราว พ.ศ. 2211 มุสตาฟาบุตรชาย

ไดข้ึนครองราชยสืบตอ ในป พ.ศ. 2223 สมเด็จพระนารายณมหาราชไดสงออกญารามเดโชเปนแมทัพ

นํากองทัพเรือลงมาปราบปรามเมืองสงขลา และสามารถจับตัวสุลตานมุสตาฟาเจาเมืองไวได พรอม

ดวยอนุชาอีก 2 องค คือ ฮุสเซน และฮัสซัน สาเหตุสําคัญมาจากการที่ผูรักษาปอมเมืองสงขลา

ถูกเกลี ้ยกลอมใหแปรพักตร ดังปรากฏในหลักฐานในจดหมายของมองซิเออร เวเรต พอคาชาว

ฝรั่งเศสท่ีเขามาคาขายในกรุงศรีอยุธยาในป พ.ศ. 2230 หลังจากเมืองสงขลาแตกมาแลวประมาณ 7 

ปวา 

. . . พระเจาเมืองสงขลา เปนพระเจาแผนดินอยูจนสิ้นพระชนม บุตรของพระเจา

แผนดินพระองคนี้ไดครอบครองเมืองสงขลาตอไป ครั้งเม่ือ 6 ปลวงมาแลว พระเจากรุง

สยามไดสงกองทัพเรือซ่ึงมีเรือรบเปนอันมาก ใหมาตีเมืองสงขลาอยางสามารถ และไทย

ไดจับตัวไปไดก็โดยท่ีผูรักษาปอมนี้เอาใจออกหางจากนายของตนแลว ไทยจึงไดเขาใน

ปอมแลวเอาดอกไมเพลิงเขาไปในเมือง เพลิงไดติดลุกลามไหมวังของพระเจาเมืองสงขลา

จนหมดสิ้น ในระหวางท่ีเกิดชุลมุนกันในเมือง ชวยกันดับเพลิงนั้น ไทยก็ไดยกทัพเขาไป

  53 ม.ล.ชัยนิมิตร นวรัตน, “ยกเมืองสงขลาใหฝรั่งเศส”. ศิลปวัฒธรรม. 8, 4 (กุมภาพันธ 

2530), 57 อางใน ศรีสมร ศรีเบญจพลางกูร, ประวัติศาสตรเมืองสงขลา (กรุงเทพฯ : หจก. ภาพพิมพ

, 2544), 55 
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ในเมืองได ไทยจึงไดทําลายปอม คู ประตูหอรบและบานเรือนจนเหลือแตแผนดิน 

เพราะเกรงจะมีคนอ่ืนมาตั้งม่ันคิดกบฏอีก. . .54 

หลังจากถูกยึดเมืองได เมืองสงขลาฝงหัวเขาแดงไดถูกทําลายลง แลวกวาดตอน

ชาวสงขลาและบุตรหลานของสุลตานรวมถึงขาทาสบริวารไปไวที่อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 

ในปจจุบัน ทําใหหมูบานดังกลาวถูกเรียกวาบานสงขลา อีกสวนหนึ่งถูกกวาดตอนไปท่ีกรุงศรีอยุธยา 

โดยชาวสงขลาเหลานี้ไดสืบเชื้อสายเปนเจาเมืองไชยาและเจาเมืองพัทลุงในเวลาตอมา นอกจากนี้ 

ประชาชนชาวสงขลาสวนใหญไดยายไปตั้งถ่ินฐานอยูบริเวณฝงแหลมสนในบริเวณฟากเขาอีกดานหนึ่ง 

บริเวณนี้ไดพัฒนาตอมาเปนเมืองสงขลาฝงแหลมสน อยางไรก็ตามทายาทของสุลตานสุลัยมานท้ังสาม

ก็ไดรับราชการในแผนดินกรุงศรีอยุธายาเรื่อยมาจนถึงแผนดินรัตนโกสินทร โดยมุสตาฟาอดีตสุลตาน

เมืองสงขลาหัวเขาแดงไดรับพระกรุณาโปรดเกลาใหเปนพระยาศรีวิไชยสงคราม เจาเมืองไชยา ฮุสเซน

เปนพระศรีราชสงคราม ปลัดเมืองไชยา และฮัสซันเปนพระยาราชบังซัน แมทัพเรือแหงกรุงศรีอยุธยา 

และมีสายสกุลสืบตอมาจนปจจุบัน อาทิ ณ พัทลุง ศิริธร ณ พัทลุง สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง ศิริสัมพันธ 

ชลายนเดชะ ศรีวรขาน ยงใจยุทธ เปนตน 

เมืองสงขลาหัวเขาแดงไดท้ิงมรดกวัฒนธรรมหลายประการไว อาทิ โบราณสถาน

อยางปอมปนและกําแพงเมือง โบราณวัตถุอยางเงินตราเมืองสงขลา ความเคารพศรัทธาและความ

ภาคภูมิในผูปกครองท่ีนับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะสุลตานสุลัยมาน  

3.2.2 เมืองสงขลาฝงแหลมสน 

หลังจากท่ีเมืองสงขลาท่ีหัวเขาแดงถูกทําลายลงแลว สมเด็จพระนารายณมหาราช

ทรงมีพระราชดําริยกเมืองสงขลาใหฝรั่งเศส เนื่องจากกอนหนานี้เมืองสงขลาไดรับความสนใจจาก

ประเทศตะวันตกโดยเฉพาะฝรั่งเศสอยูมาก และจะไดสงเสริมใหชาวฝรั่งเศสเขามาสรางและพัฒนา

เมืองสงขลาข้ึนมาเพ่ือกลับมาเปนเมืองทาขนาดใหญอีก ซ่ึงไดรับความสนใจจากบรรดาพอคาและ

บาทหลวง แตพระราชดําริดังกลาวก็เปนอันยกเลิกไป เนื่องจากพระเจาหลุยสท่ี 14 กษัตริยฝรั่งเศสใน

ขณะนั้น ไมเห็นดวยท่ีจะใหทหารและชาวฝรั่งเศสไปประจําอยูท่ีเมืองสงขลา แตประสงคท่ีจะใหไป

ตั้งอยูท่ีตําบลบางกอก (ปจจุบันคือฝงธนบุรี ของกรุงเทพมหานคร) มากกวา ดังปรากฏหลักฐานท่ี

  54 สงบ สงเมือง, การพัฒนาหัวเมืองสงขลาในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร 2310 – 2444 

(สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2522), 41 
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เจาพระยาวิชาเยนทร มีไปถึงมองซิเออร เลอมาควิส เดอเชเนเล เสนาบดีคนสําคัญของฝรั่งเศสในป 

พ.ศ. 2230 วา 

. . .ในเรื่องเก่ียวกับเมืองสงขลานั้น ขอทานบารดหลวงตาชารดอยาไดลืมวา พระเจากรุง

ฝรั่งเศสไดทรงมีรับสั่งไวกับราชทูตของพระเจากรุงสยามวา จะไมทรงยอมท่ีจะสงกอง

ทหารไปยังประเทศสยาม สําหรับไปตั้งในเมืองท่ีไดทําลายลงไปแลวและท่ีไมชื่อวาเปน

เมือง ท้ังท่ีมีทาเรืออันใชไมไดดวย แตจะทรงยอมสงกองทหารใหไปอยูท่ีตําบลบางกอก

แหงเดียวเทานั้น. . .55 

จากขอเท็จริงดังกลาวแสดงใหเห็นวาเมืองสงขลาเปนเมืองที่ไมคอยไดรับ

ความสนใจจากรัฐบาลกลางมากเทาใดนัก โดยเฉพาะเม่ือเจาพระยารามเดโช เจาเมืองนครศรีธรรมราช

กอกบฏตอสมเด็จพระเพทราชาในป พ.ศ. 2230 – 2233 สงผลใหเมืองนครศรีธรรมราชถูกกรุงศรีอยุธยา

ปราบปรามอยางรุนแรง เมืองสงขลาในฐานะหัวเมืองท่ีข้ึนตอเมืองนครศรีธรรมราชอยูในระยะนี้ก็

ไดรับผลกระทบไปดวย สงผลใหหัวเมืองทางภาคใตออนแอ ไรกําลังปองกันตนเองเทาที่ควร 

จนรัฐบาลของกรุงศรีอยุธยาไดหันกลับไปใชบารมีของวัดเพ่ือปกปองประชาชนและพระพุทธศาสนา

จากภัยคุกคามของโจรสลัดและพวกมาเลยอีกครั้งหนึ่ง โดยในป พ.ศ. 2242 รัชสมัยสมเด็จพระเพท

ราชาไดทําพิธีพระบรมราชูทิศเพ่ือกัลปนาวัดตาง ๆ ในเมืองสงขลา และเมืองพัทลุงประมาณ 45 วัด 

ไปข้ึนกับวัดเขียน วัดสทัง เมืองพัทลุงฝงตะวันตกท่ีบางแกว โดยใหพระครูอินทเมาลี เจาคณะปาแกว 

หัวเมืองพัทลุง เปนผูควบคุมดูแลท้ังหมด56 ตอมากรุงศรีอยุธยาไดโอนเมืองสงขลามาข้ึนกับเมือง

นครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนหัวเมืองเอกเพียงแหงเดียวของภาคใต เจาเมืองสงขลาเปนคนไทยท่ีไดรับการ

แตงตั้งจากรัฐบาลกลางมาปกครอง มีราชทินนนามวา พระยาวิไชยคีรี พระยาวิไชยคีรีไมถนัด

ดานการคา สงผลใหเมืองสงขลาฝงแหลมสนไมเจริญเทาท่ีควร การคาซบเซา57  

  55 ศึกษาภัณฑพานิชย, ประชุมพงศาวดาร เลม 26 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 

2511), 143 อางใน สงบ สงเมือง, การพัฒนาหัวเมืองสงขลาในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร 2310 

– 2444 (สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2522), 41 

  56 สงบ สงเมือง, การพัฒนาหัวเมืองสงขลาในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร 2310 – 

2444, 45 

  57 ศรีสมร ศรีเบญจพลางกูร, ประวัติศาสตรเมืองสงขลา, 88 
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เมืองสงขลาในชวงปลายสมัยอยุธยานี้ไมเจริญเทาท่ีควร เนื่องจากกรุงศรีอยุธยา

ลดบทบาทเมืองสงขลาเปนเพียงหัวเมืองข้ึนตรงตอเมืองพัทลุงและเมืองนครศรีธรรมราชตามลําดับ 

เม่ือกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งท่ี 2 ทางหัวเมืองปกษใตก็เริ่มตั้งตัวเปนอิสระ โดยพระปลัด (หนู) ผูรักษาการเมือง

นครศรีธรรมราชไดตั้งตัวเปนเจานครศรีธรรมราชประกาศตนเปนชุมนุมอิสระ ซ่ึงไดปกครองหัวเมือง

บริเวณปกษใตท้ังหมดรวมถึงเมืองสงขลานี้ดวย เจานครตั้งนายวิเถียนเปนหลวงสงขลาดูแลเมือง

สงขลา ตอมาเม่ือ พ.ศ.2312 สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดยกทัพมาปราบชุมนุมเจานครไดสําเร็จแลวได

มีตั้งชาวเมืองสงขลาคนหนึ่งชื่อ โยม เปนพระสงขลา เจาเมืองสงขลา ในคราวเดียวกันนั่นเอง 

มีชาวจีนคนหนึ่งชื่อ นายเหยี่ยง แซเฮา ชาวจีนซ่ึงอพยพมาจากเมืองเจียงจิ้งหู มลฑลฟูเจี้ยน ไดเสนอ

บัญชีทรัพยสินและบริวารของตนเพ่ือแลกกับสัมปทานผูกขาดธุรกิจรังนกบนเกาะสี่เกาะหาใน

ทะเลสาบสงขลา จึงไดรับการพิจารณาแตงตั้งให นายเหยี่ยง แซเฮา เปนหลวงอินทคีรีสมบัติ 

นายอาการรังนกเกาะสี่เกาะหา ตอมาเม่ือ พ.ศ.2317 สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี เห็นวาพระสงขลา (โยม) 

หยอนความสามารถในราชการ จึงเรียกตัวเขามารับราชการในกรุงธนบุรี และไดโปรดเกลาฯใหหลวง

อินทคีรีสมบัติตอมาเปนหลวงสุวรรณสมบัติข้ึนเปนเจาเมืองแทน และยกเมืองสงขลาใหข้ึนกับเมือง

นครศรีธรรมราชซ่ึงปกครองโดยพระเจาหลานเธอเจานราสุริยวงศ พระญาติใกลชิดของสมเด็จพระเจา

กรุงธนบุรีท่ีมาครองเมืองนครศรีธรรมราช รับมอบการปกครองหัวเมืองภาคใตตั้งแตชุมพรจนถึงหัว

เมืองมลายู แทนเจานครฯ (หนู) ซ่ึงโปรดใหเขาไปรับราชการในกรุงธนบุรี ตอมาเม่ือเจานราสุริยวงศถึง

แกพิราลัย สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีจึงโปรดใหเจานคร (หนู) กลับมาปกครองเมืองนครศรีธรรมราชอีก

ครั้ง ตอมาเนื่องจากเมืองสงขลามีใบบอกไปยังกรุงธนบุรี เรื่องเจาเมืองนครศรีธรรมราชใหกรมการ

ออกมากวาดตอนเอาหญิงทอหูกและบุตรสาวชาวราษฎรเมืองสงขลาพาไปเมืองนครศรีธรรมราชหลาย

สิบคน มีผลใหหลวงสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง) ไมพอใจ สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีจึงใหเมืองสงขลา 

ยกข้ึนเปนเมืองตรี และหลวงสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง) ไดเลื่อนยศเปนพระยาสุวรรณคีรีศรีสมบัติ 

โอนมาข้ึนตรงกับกรุงธนบุรีเม่ือ พ.ศ.2320 จนสิ้นแผนดินกรุงธนบุรี  

ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

โปรดเกลาฯใหปลดพระยาสงขลา (เหยี่ยง) ในป พ.ศ.2327 เนื่องจากพระยาสงขลา (เหยี่ยง) 

มีความสนิทสนมกับพระเจากรุงธนบุรีเปนพิเศษ และมีเหตุผลอ่ืนประกอบคือ พระยาสงขลา (เหยี่ยง) 

ไดปฏิบัติหนาที่บกพรองหลายประการ และไดแตงตั้งหลวงสุวรรณคีรีสมบัติ (บุญหุย) บุตรของ

พระยาสงขลา (เหยี่ยง) เปนพระยาสุวรรณคีรสีมบัติ เจาเมืองสงขลาคนท่ีสองตอจากบิดา และใหเมือง
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สงขลาไปขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชตามเดิม รวมทั้งโปรดเกลาฯใหปลดเจานครศรีธรรมราช 

(หนู) ออกจากตําแหนงและแตงตั้งใหเจาพัฒน บุตรเขยเจานครศรีธรรมราช (หนู) เปนเจาเมือง

นครศรีธรรมราชกํากับดูแลเมืองสงขลาระหวาง พ.ศ. 2327 – 2334 ตามคํากราบบังคมทูลของ

กรมพระราชวังบวรสถานมงคลท่ีกลาววา เจาพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน) กับพระยาสงขลา (บุญหุย) 

รักใครกันดี58 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมีพระบรมราโชบายท่ีจะเพ่ิม

อํานาจเมืองสงขลาเพ่ือใหคานอํานาจกับเมืองนครศรีธรรมราชท่ีมีอํานาจตลอดแหลมมลายูมาแตสมัย

สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี เห็นไดจากกรณีพระยาสงขลา (บุญหุย) มีความสามารถปราบกบฏเมือง

ปตตานีไดในป พ.ศ. 2334 จึงโปรดเกลาฯ ใหเมืองสงขลาแยกจากเมืองนครศรีธรรมราชมาข้ึนตรงตอ

กรุงเทพฯ และโปรดใหเลื่อนพระยาสงขลา (บุญหุย) ข้ึนเปนเจาพระยาอินทคีรีสมบัติ เจาเมืองสงขลา

เริ่มเปนท่ีโปรดปรานและมีอํานาจมากข้ึน ไดปกครองเมืองปตตานี เมืองไทรบุรี และเมืองตรังกานู 

แทนเมืองนครศรีธรรมราช และตอมาไดโอนเมืองตรังซ่ึงอยูใตปกครองของนครศรีธรรมราชมาอยูใต

ควบคุมอีก นอกจากนี้เจาพระยาสงขลา (บุญหุย) ยังมีความสามารถในการคาขายและสงผลประโยชน

ใหแกกรุงเทพฯ อยางมาก เชน อากรรังนกซ่ึงใหผลประโยชนถึงปละหาสิบสองชั่ง ตลอดจนสวยอากร

จากดีบุกและอ่ืน ๆ จากดินแดนท่ีอยูภายใตการควบคุมของสงขลา ทําใหเมืองสงขลาเปนท่ีโปรดปราน

ของรัฐบาลยิ่งข้ึน 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เม่ือเจาพระยาสงขลา (บุญหุย) 

ถึงแกอสัญกรรมในป พ.ศ.2355 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระวิเศษสุนทร (เถียนจง) ซ่ึงเปน

หลานลุงของเจาพระยาอินทคีรีสมบัติ (บุญหุย) เปนพระยาวิเศษภักดี ปกครองเมืองสงขลาตอมา 

ในสมัยพระยาสงขลา (เถ้ียนจง) นี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยโปรดเกลาใหแยกปตตานี

เปน  7 หัวเมือง ไดแก ปตตานี ยะลา ยะหริ่ง รามัน ระแงะ สายบุรี และหนองจิก ข้ึนตรงตอเมือง

สงขลาเนื่องจากเมืองปตตานีเปนเมืองใหญและเจาเมืองไมสามารถแกปญหาบานเมืองตนเองไดยาม

เกิดจลาจล เชน การปราบปรามโจรผูราย อีกท้ังเมืองปตตานีเปนเมืองใหญมีความสําคัญมาแตโบราณ 

ยามเม่ือเกิดการแข็งเมืองกอความไมสงบข้ึนเม่ือใดตองใชกําลังอยางมากในการปราบปราม เชน

เหตุการณท่ีปตตานีแข็งเมืองเม่ือป พ.ศ.2334 ท่ีตองอาศัยท้ังกองทัพเมืองนครศรีธรรมราชและเมือง

  58 ศรีสมร ศรีเบญจพลางกูร, ประวัติศาสตรเมืองสงขลา, 100 
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สงขลาจึงสามารถปราบลงได การแบงแยกเมืองปตตานีออกเปน 7 เมืองก็เพ่ือสลายกําลังของเมือง

ปตตานีไดดวย  

นอกจากนี้ยังโปรดเกลาฯ ให เมืองตรังกลับไปข้ึนตอเมืองนครศรีธรรมราช

เนื่องจากทรงเห็นวา ท้ังพระยาลิบงและเจาพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน) ท่ีทะเลาะกันจนเปนเหตุ

ใหยกเมืองตรังมาอยูใหปกครองของเมืองสงขลา จากเดิมท่ีอยูใตปกครองของเมืองนครศรีธรรมราชนั้น 

รวมถึงเจาพระยาสงขลา (บุญหุย) ผูควบคุมเมืองตรังในสมัยกอนหนานั้น ไดถึงแกอสัญกรรมไปท้ังสิ้น

แลว และเมืองนครศรีธรรมราชก็ขาดท่ีตั้งกองกําลังฝงตะวันตกรวมท้ังเมืองตรังก็เคยข้ึนกับเมือง

นครศรีธรรมราชมาแตเดิม ขณะที่ในปเดียวกันก็ทรงโปรดเกลาฯใหแยกเมืองสตูลและเมืองละงู

ออกจากเมืองไทรบุรีมาข้ึนกับเมืองสงขลา เพ่ือไมใหเมืองสงขลารูสึกวาถูกลดอํานาจลง  

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระยาสงขลา (เถี้ยนจง) 

มีบทบาทนอยกวาเจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย) เนื่องจากเจาพระยานครศรีธรรมราชมี

ความสัมพันธเชิงเครือญาติใกลชิดกับราชสํานักและไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี ประกอบกับพระยา

สงขลาไมใหความรวมมือกับทางราชการในการสักเลก และแกไขปญหาผิดพลาดหลายครั้ง ทางราช

ธานีจึงยอมรับความสามารถของเจาเมืองนครศรีธรรมราชมากกวาเจาเมืองสงขลาในระยะนี้59 

หลังจากพระยาสงขลา (เถ้ียนจง) ถึงแกอสัญกรรม พระสุนทรานุรักษ (เถ้ียนเสง) 

รักษาการในตําแหนงเจาเมืองสงขลาตั้งแต พ.ศ.2370 เปนระยะเวลา 7 ป ตอมาจึงไดรับการโปรด

เกลาใหเปนพระยาวิเชียรคีรีศรีสมุทรวิสุทธิศักดามหาพิชัยสงครามรามภักดีอภัยพิริยปรากรมพาหุ 

ผูสําเร็จราชการเมืองสงขลาซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ในสมัย

พระยาสงขลา (เถ้ียนเสง) นี้ มีเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึน ไดแก เมืองสงขลาไดสงกองทัพไปรวมปราบ

กบฏเจาอนุวงศเม่ือป พ.ศ.2370 แตปรากฏวาเม่ือไปถึงกรุงเทพฯ กบฏไดถูกปราบลงแลว จึงโปรดเกลาให

ไพรพลเมืองสงขลาไปสรางปอมท่ีเมืองสมุทรปราการเพ่ือปองกันขาศึกท่ีอาจยกทัพมาทางเรือ ซ่ึงใน

ขณะนั้นกรุงเทพฯ มีความขัดแยงกับญวนอยู ปญหาเมืองสงขลาขาดแคลนขาวในป พ.ศ.2371 และ 

พ.ศ.2376 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน ทําใหเกิดปญหาในการเพาะปลูกขาวในพ้ืนท่ีและ

ประสบปญหาขาดแคลนขาว ซ่ึงในครั้งแรกสามารถแกไขโดยท่ีไพรพลเมืองสงขลาชวยกันทํางาน

หาทางแกไขปญหาการขาดแคลนขาว สวนครั้งท่ีสองเกินกําลังท่ีเมืองสงขลาจะแกไขปญหาได 

  59 ศรีสมร ศรีเบญจพลางกูร, ประวัติศาสตรเมืองสงขลา,  107 
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เนื่องจากขาวราคาแพงและมีจํานวนนอยหาซ้ือยากมาก พระยาสงขลา (เถ้ียนเสง) จึงเดินทางไปเขา

เฝาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวและขอพระราชทานซ้ือขาวจากฉางหลวง โดยทางกรุงเทพฯ 

ก็ขายใหในราคาทุน  

ในสมัยพระยาสงขลา (เถ้ียนเสง) เหตุการณสําคัญท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการปกครองหัวเมืองมลายูและหัวเมืองในภาคใตท่ีสําคัญ คือ เมืองไทรบุรีไดกอกบฏข้ึนถึงสอง

ครั้ง  ในครั้งแรก เม่ือป พ.ศ.2373 เหตุการณครั้งนี้เก่ียวพันกับเมืองสงขลาเนื่องจากเจาเมืองมลายู 7 

หัวเมือง ท่ีอยูภายใตปกครองของเมืองสงขลาไดกอกบฏตามเมืองไทรบุรี เนื่องจากเห็นวาเมืองไทรบุรี

กอกบฏสําเร็จ ยกเวนเมืองยะหริ่งเพียงเมืองเดียวท่ีไมไดกอกบฏ การปราบกบฏไทรบุรีและเจ็ดหัว

เมืองในครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนกําลังจากกรุงเทพฯ โดยพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) เปนแมทัพยก

ทัพเรือมาปราบปราม หลังจากปราบกบฏเสร็จพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) ไดยกทัพมาพักท่ีเมือง

สงขลา และไดกอพระเจียบนเขาคายมวงไวองคหนึ่ง ตอมาชาวบานเรียกวา “พระเจดียองคดํา” 

(เนื่องจากมีสีดํา) 

สวนเหตุการณกบฏเมืองไทรบุรีครั้งท่ีสอง เม่ือ พ.ศ.2381 ฝายกบฏเมืองไทรบุรีตี

ไดเมืองตรัง เมืองจะนะ และเมืองเทพา ในเขตหัวเมืองสงขลา และยังชักชวนใหพวกเจ็ดหัวเมืองเขา

รวมกบฏดวย ถึงข้ันยกทัพมาโจมตีเมืองสงขลา โดยตั้งทัพอยูท่ีบานปลักแรด (ทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในปจจุบัน) ในศึกครั้งนี้สงขลาสามารถปองกันเมืองไดเนื่องจากไดรับ

การชวยเหลือจากกองทัพของกรุงเทพฯ ซ่ึงนําโดยพระยาศรีพิพัฒน (ทัด บุนนาค) เปนแมทัพปราบ

กบฏ สวนทางเมืองนครศรีธรรมราชนั้นก็สามารถยกทัพไปตีเมืองไทรบุรีคืนมาไดในปเดียวกัน 

หลังจากพระยาศรีพิพัฒน (ทัด บุนนาค) ไดปราบกบฏเมืองไทรบุรีและเจ็ดหัวเมืองแลวไดอยูชวย

ราชการที ่เม ืองสงขลาเปน เวลาปเศษ ในระหวางนี ้ไดสรางพระเจดียองคหนึ ่ง  เรียกวา           

“พระเจดียองคขาว” (เนื่องจากมีสีขาว) 

จากเหตุการณกบฏเมืองไทรบุรีท้ังสองครั้ง ทําใหพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัวทรงตระหนักถึงปญหาในการปกครองหัวเมืองมลายูและหัวเมืองในภาคใต เนื่องจากทรงเห็น

วาหัวเมืองประเทศราชอยางไทรบุรีและเจ็ดหัวเมืองมักกอกบฏและยากตอการปราบปราม รวมท้ังเจาเมือง

สงขลาและเจาเมืองนครศรีธรรมราชไมประสานสามัคคี ชวยกันปกครองบานเมือง กลับแตกสามัคคี

จนเปนภาระของทางราชธานีตองสงกองทัพมาปราบกบฏ 
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หลังการอสัญกรรมของเจาพระยานครศรีธรรรมราช (นอย) เจาเมืองผูอิทธิพล

อยางสูงในภาคใต พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงทรงปรับเปลี่ยนพระราโชบายในการ

ปกครองเมืองประเทศราชมลายูและหัวเมืองในภาคใต โดย ประการแรกใหเจาเมืองท่ีมีเชื้อสายมุสลิม

หรือท่ีเรียกวา “พวกแขก” ปกครองกันเอง โดยทรงเห็นวากบฏเมืองไทรบุรีท้ังสองครั้งนั้นชาวเมืองให

การสนับสนุนผูนํากบฏ คือ เจาพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) เจาเมืองไทรบุรีคนเกาเปนอยางดี 

จนพระยาไทรบุรี (แสง) เจาเมืองไทรบุรีคนใหมท่ีเปนคนไทยซ่ึงถูกแตงตั้งจากสวนกลางตองหนีกบฏ

มาอยูท่ีพัทลุงท้ังสองครั้ง เห็นไดวาการใหชาวไทยไปปกครองเมืองมุสลิมเหลานี้กอใหเกิดปญหาดาน

การปกครอง  

ประการท่ีสองทรงดําเนินพระราโชบาย “แบงแยกแลวปกครอง” เชนเดียวกับท่ี

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดทรงดําเนินการแยกเมืองปตตานีออกเปน 7 หัวเมืองมากอน 

สําหรับเมืองไทรบุรีนั้น ในคราวแรกแบงออกเปน 3 เมือง คือ ไทรบุรี ปะลิส และสตูล และในป พ.ศ. 2382 

จึงแยกออกเปนเมืองกะบังกาสูอีกเมืองหนึ่ง การแบงเมืองไทรบุรีออกเปน 4 เมืองทําใหไทรบุรีออน

กําลังลง และสงผลใหนับแตป พ.ศ. 2384 เหตุการณทางภาคใตและหัวเมืองมลายูก็สงบลง 

สําหรับเมืองสตูลนั้นโปรดเกลาใหมาข้ึนอยูกับเมืองสงขลา ตอมาพระยาสงขลา    

(เถ้ียนเสง) ถวายรายงานขอใหยกเมืองสตูลไปข้ึนกับเมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากเกิดปญหาเรื่อง

เมืองสตูลละเลยการจัดสงดอกไมเงินดอกไมทองใหทางราชธานีตามประเพณี เมืองสงขลาจึงตองจัดทํา

ดอกไมเงินดอกไมทองไปถวายกรุงเทพฯ แทนเมืองสตูลในฐานะผูควบคุมเมืองสตูล และกรณีพิพาท

เรื่องเขตแดนระหวางพระยาสตูลกับพระยาปะลิส เม่ือ พ.ศ. 2387 การยกเมืองสตูลกลับไปข้ึนกับ

เมืองนครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่งนี้สงผลใหสัมพันธภาพระหวางเจาเมืองสงขลาและเจาเมือง

นครศรีธรรมราชดีข้ึน 

ในสมัยพระยาสงขลา (เถ้ียนเส ง) เจ าเมืองสงขลาคน ท่ี  4 เมืองสงขลา

เจริญรุงเรืองขึ้นมาก แมวาจะเกิดเหตุการณตาง ๆ มากมาย ประชากรของเมืองไดขยายเพิ่มขึ้น 

สวนสําคัญมาจากการอพยพเขามาของชาวจีนท่ีเขามาประกอบอาชีพอุตสาหกรรมและหัตถกรรมบาง

ชนิดท่ีเคยทํากันมาในประเทศจีน เชน ทําอิฐและกระเบื้องแบบจีน หมอ ไห โอง เครื่องถมเครื่อง
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กะไหล ทอผา เครื่องโลหะตอเรือ ทําปลาแหงและกุงแหง60 จนพ้ืนท่ีบริเวณฝงแหลมสนเริ่มคับแคบ 

เนื่องจากมีท่ีราบนอยและมีภูเขาก้ันอยู และประสบปญหาขาดแคลนน้ําจืด ผิดกับอีกฝงตรงขาม

ทะ เลสาบบร ิเวณ ตําบลบ อย าง ที ่ม ีพื ้น ที ่ร าบกว า งขวางม ีภ ูเข าน อย  ในป  พ .ศ . 2379 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดเกลาฯ ใหพระยาสงขลา (เถ้ียนเสง) ไปตั้งเมืองสงขลา

ใหมท่ีบริเวณตําบลบอยาง อ. เมือง จ. สงขลา ในปจจุบัน มีการสรางปอม กําแพงเมือง ประตูเมือง 10 

ประตู ซ่ึงแลวเสร็จและมีการฝงหลักเมืองในป พ.ศ.2 385 

เห็นไดวาเมืองสงขลาฝงแหลมสนแมจะเริ่มตนข้ึนดวยการอพยพยายถ่ินจากเมือง

สงขลาหัวเขาแดงและชุมชนดั้งเดิมบางสวน และมีความสําคัญไมมากนักดวยเปนเพียงหัวเมืองท่ี

เจาเมืองถูกแตงตั้งจากสวนกลาง ตองอยูในปกครองของเมืองพัทลุงบาง เมืองนครศรีธรรมราชบาง 

แตนับจากสมัยธนบุรีเปนตนมา เมืองสงขลาภายใตการปกครองของเจาเมืองในตระกูล ณ สงขลา 

ก็เจริญรุงเรืองตามลําดับ เปนหัวเมืองสําคัญ ท่ี ถูกยกฐานะให มีความสําคัญ ทัดเทียมเมือง

นครศรีธรรมราช ซ่ึงเมืองท้ังสองตางสลับการมีบทบาทในพ้ืนท่ีกันเสมอมา ข้ึนอยูกับความสามารถของ

เจาเมืองและความสัมพันธกับราชธานีของเจาเมืองท้ังสองในแตละยุคสมัย  

อํานาจทางการเมืองในชวงเมืองสงขลาฝงแหลมสนนี้แทบท้ังหมดตกอยูในหมู

เครือญาติตระกูล ณ สงขลา และแบงออกเปน 2 สายท่ีสําคัญ คือ สายภรรยาแรกและสายภรรยาท่ีสอง

ของพระยาสงขลา (เหยี่ยง) นอกจากนี้อํานาจทางเศรษฐกิจก็อยูในกลุมตระกูล ณ สงขลา เปนสวนใหญ 

ท้ังผลประโยชนทางเศรษฐกิจภายในหัวเมืองสงขลาและในหัวเมืองบริวาร  

วัฒนธรรมท่ีกอตัวข้ึนในสมัยนี้โดยมากเปนวัฒนธรรมท่ีไดรับอิทธิพลมาจาก

วัฒนธรรมจีนซ่ึงเปนวัฒนธรรมและความเชื่อหลักของชนชั้นปกครองในสมัยนั้น อยางไรก็ตาม

วัฒนธรรมอื่น ๆ อยางเชนไทยพุทธและไทยมุสลิมที่มีรากฐานในพื้นท่ีมากอนก็ยังถายทอดตอมา

ไมขาดสายเพียงแตเปนวัฒนธรรมของ “ชาวเมือง” มากกวาจะเปนวฒันธรรมของ “เจาเมือง” ท่ีไดรับ

การสนับสนุนและอุปการะมากกวา อยางไรก็ตามเมืองสงขลาในสมัยนี้ก็ไดรับวัฒนธรรมจากราชธานี

มาโดยผานระบบการปกครอง สถาปตยกรรมและศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีสรางข้ึนหลายแหง มีแบบอยาง

มาจากราชธานี เชน พระอุโบสถวัดสุวรรณคีรี  เปนตน 

  60 สงบ สงเมือง, การพัฒนาหัวเมืองสงขลาในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร 2310 – 

2444, 169 
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3.2.3 เมืองสงขลาฝงบอยาง (เมืองสงขลาในปจจุบัน) 

เมืองสงขลาปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวหลังจากท่ียายเมืองมา

ตั้งท่ีฝงบอยางแลวมีความเจริญรุงเรืองอยางมาก ท้ังจากผลประโยชนทางเศรษฐกิจในเมืองสงขลาเอง

และจากเจ็ดหัวเมืองมลายูท่ีอยูภายใตการควบคุมดูแล ในชวงระยะเวลานี้เมืองสงขลาไดพัฒนาตาม

แนวนโยบายของรัฐบาลกลางหลายประการดวยกัน อันสงผลโดยตรงตอโครงสรางอํานาจ สภาพสังคม 

เศรษฐกิจ ตลอดจนรูปแบบวัฒนธรรมตาง ๆ ในพ้ืนท่ี สงบ สงเมือง ไดสรุปนโยบายการพัฒนาเมือง

สงขลาท่ีสําคัญโดยรัฐบาล ท่ีเริ่มตั้งแตปลายรัชกาลท่ี 3 สืบเนื่องมาตลอดรัชกาลท่ี 4 จนถึงชวงตนของ

รัชกาลท่ี 5 นั้น มีหลายประการดวยกันคือ  

ประการแรก ปรับปรุงสัมพันธภาพระหวางเมืองสงขลากับเมืองใกลเคียง 

โดยเฉพาะเมืองนครศรีธรรมราช เมืองพัทลุง และเมืองไทรบุรีเสียใหม โดยสงเสริมใหหัวเมืองดังกลาว

มีความสัมพันธท่ีดีกับเมืองสงขลา โดยเฉพาะเมืองพัทลุงท่ีเปนแหลงผลิตขาวเลี้ยงเมืองสงขลา ในป 

พ.ศ. 2382 โปรดใหตั้งพระปลัดจุย เมืองพัทลุง ผูมีความสนิทสนมกับพระสุนทรารักษ (บุญสังข) 

เจาเมืองสงขลา ข้ึนเปนเจาเมืองพัทลุง พรอมท้ังมีรับสั่งใหหัวเมืองท้ังสองชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

ประการท่ีสอง โปรดใหยกเมืองสตูล ซ่ึงแยกออกมาจากเมืองไทรบุรี ข้ึนกับเมือง

สงขลาในป พ.ศ. 2384 เพ่ือใหสงเสริมใหเมืองสงขลามีเมืองทาชายฝงทะเลตะวันตกเชนเดียวกับเมือง

นครศรีธรรมราช จะทําใหเมืองสงขลาสามารถพัฒนาการคาไดมากข้ึนกวาเดิม 

ประการท่ีสาม พัฒนาระบบปองกันเมืองสงขลาใหม่ันคงยิ่งข้ึน ดวยการสราง

กําแพงใหมอยางแข็งแรง สรางปอมปนบริเวณปากน้ําท่ีแหลมทรายและท่ีคายมวง ตรงกันขามกับปอม

ปากน้ําบนฝงตะวันตก พรอมท้ังใหเมืองสงขลาตอเรือกําปนขนาดใหญสําหรับลาดตระเวนโจรสลัดอีก 

2 ลํา คือ กําปนวิเชียรคีรี และมณีกลอกสมุทร  

ประการท่ีสี่ สงเสริมอุตสาหกรรมและหัตถกรรมในเมืองสงขลา เชน การทําอิฐ

และกระเบื้อง การทําเครื่องถม ทอผาชนิดตาง ๆ  ทําเครื่องปนดินเผา ทําเครื่องโลหะ ตลอดจนการ

ทําประมง ทําปลาแหง กุงแหง และกะป รัฐบาลไดจัดซ้ือและสั่งทําสินคาบางชนิดเปนประจํา เชน 

กระเบื้อง เครื่องถม และผายก เปนตน  

ประการท่ีหา พัฒนาเสนทางคมนาคมติดตอทางบก จากเมืองสงขลาไปยังเมือง

ไทรบุรี เพ่ือเปดการติดตอการคาระหวางเมืองท้ังสองและเกาะปนัง หลังจากถูกปดเปนเวลานานกวา 

20 ป ในสมัยเจาพระยานคร (นอย)  
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ประการท่ีหก ปรับปรุงสัมพันธภาพของเมืองสงขลากับรัฐบาลกลาง ในสมัย

รัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3 ความสัมพันธระหวางเมืองสงขลากับรัฐบาลอยูในสภาพที่เรียกไดวา 

“มึนตึง” ท้ังนี้เพราะพระยาวิเชียรคีรี (เถ้ียนเสง) เจาเมืองสงขลามีความประพฤติเสียหายท้ังเรื่อง

สวนตัวและทางราชการหลายเรื่อง เชน ไมสนับสนุนนโยบายขยายอํานาจลงไปทางหัวเมืองมลายูและ

มีสวนรูเห็นเปนใจใหมีการลักลอบคาฝนในเมืองสงขลา เปนตน ทําใหรัฐบาลไมพอใจ รัฐบาลจึงหันไป

สนับสนุนบุคคลตระกูล ณ สงขลา ในสายภรรยาท่ีสองของพระยาสงขลา (เหยี่ยง) ข้ึนมาเปนเจาเมือง

สงขลาแทนสายภรรยาท่ีหนึ่ง ซ่ึงมีอํานาจในเมืองสงขลามากวา 70 ป เจาเมืองสงขลาคนใหมคือ 

เจาพระยาสงขลา (บุญสังข) เปนผูท่ีไดรับการฝกอบรม  และมีความใกลชิดกับทางราชสํานักมาอยาง

ยาวนานตั้งแตป พ.ศ.2355 เชนเดียวกับเจาเมืองสงขลาอีกทานหนึ่ง คือ เจาพระยาสงขลา (เมน) 

(พ.ศ.2407 – 2427) ซ่ึงเคยรับราชการอยูในกรุงเทพฯ นานถึง 10 ป ความสัมพันธของเมืองสงขลา

กับรัฐบาลกลางในระยะนี้จึงมีความใกลชิดกันมาก  

ประการท่ีเจ็ด โปรดใหยกฐานะเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเมืองสงขลาข้ึนใหมอีกครั้ง 

กลาวคือการเลื่อนบรรดาศักดิ์และศักดินาของเจาเมืองสงขลา จากพระยาข้ึนเปนเจาพระยา ถือศักดินา 

10,000 และใหเจาเมืองสงขลามีอํานาจวากลาวสิทธิขาดในราชการท้ังปวงตลอดแขวงเมืองสงขลา

และเมืองในความควบคุมของเมืองสงขลา  

ในสมัยนี้เมืองสงขลาไดรับเสด็จพระมหากษัตริยหลายครั้ง ในป พ.ศ. 2402 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จมาประทับท่ีสงขลา ไดเสด็จทอดพระเนตรสถานท่ีตาง ๆ 

เชน ตลาดเมืองสงขลา ปอมเมืองสงขลา เขาเกาเสง เขาเกาะยอ เปนตน ตอมาในป พ.ศ. 2409 

พระองคทรงเสด็จมาที่สงขลาอีกครั้ง โดยทรงพระราชทานเงินเพื่อสรางเจดียบนเขาตังกวนดวย 

และตอมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเสด็จเมืองสงขลาถึง 10 ครั้ง 

แสดงใหเห็นวารัฐบาลใหความสําคัญกับสถานะของเมืองสงขลา เนื่องจากในสมัยนั้นสยามตองเผชิญ

กับภัยการลาอาณานิคมของชาวตะวันตก โดยหัวเมืองทางภาคใตตลอดจนแหลมมลายถููกการคุกคาม

อยางหนักจากอังกฤษ  
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ภาพท่ี 3.2 ภาพประชาชนเมืองสงขลารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว         

หนาประตูเมืองสงขลาแหงหนึ่ง พ.ศ. 2448, ท่ีมา: หอสมุดแหงชาติ 

เมืองสงขลาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนไดรับการพัฒนาในระบบเกา คือระบบ

ไพรหรือศักดินา ในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเมืองสงขลาไดพัฒนาข้ึน

มาก โดยเฉพาะการคาแบบเสรี ซึ่งอยูนอกเหนือจากการควบคุมของรัฐบาล โดยชาวจีนอพยพ 

มีการลงทุนดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม พัฒนาดานการคมนาคมติดตอระหวางเมืองใกลเคียง 

ทําใหเมืองสงขลาเจริญข้ึนจากการพัฒนาของชาวจีนอพยพ รัฐบาลเริ่มยกเลิกการเกณฑแรงงานหันมา

ใชวิธีการเก็บเงินแทน อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนในระยะนี้รุนแรงมาก เพราะเจาเมืองและกรรมการ

ท้ังหมดเปนชาวจีนอพยพ สิ่งกอสรางสวนใหญจึงมีลักษณะแบบจีน เชน จวนเจาเมือง บานเรือน

ราษฎร โบสถในวัดบางวัด ศาลหลักเมือง ตลอดจนซุมประตูเมือง ครั้งตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว เปนตนมา วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มแพรเขามาทางปนังและสิงคโปร สิ่งกอสราง

ในเมืองสงขลาเริ่มเปนแบบตะวันตกมากข้ึน เชน ศาลาวิหารบนเขาตังกวน ศาลาโถงท่ีวัดมัชณิมาวาส 

ตลอดจนบานเรือนของประชาชนชาวสงขลาก็เริ่มเปนแบบจีนผสมตะวันตก ตั้ งแตรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

นับเปนหวงเวลาท่ีเมืองสงขลาเจริญถึงขีดสุด ขณะเดียวกับท่ีเจาเมืองในตระกูล ณ สงขลาคอย ๆ 

เสื่อมอํานาจ ท้ังนี้เพราะรัฐบาลเริ่มเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาหัวเมืองสงขลา โดยการปฏิรูปการ

ปกครองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
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3.3 พัฒนาการเมืองสงขลาหลังการปฏิรูปการปกครอง – ปจจุบัน 

นับตั้งแตสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกลาให นายเหยี่ยง แซเฮา 

ตนตระกูล ณ สงขลา เปนหลวงอินทคีรีสมบัติ (เหยี่ยง)  ในคราวปราบชุมนุมนครศรีธรรมราช

ในป พ.ศ. 2312 และเลื่อนข้ึนเปนเจาเมืองสงขลาแทนพระสงขลา (โยม) ในป พ.ศ. 2318 และสืบเชื้อสาย

มาจนมีคนในตระกูลไดเปน เจาเมืองสงขลาถึง 8 คน ตั้งแตป พ.ศ. 2318 – 2444 สงผลใหอํานาจ

ทางการเมืองของเมืองสงขลาตกอยูในกลุมบุคคลของตระกูล ณ สงขลายาวนานกวาศตวรรษ ภายใต

การปกครองของตระกูล ณ สงขลา เมืองสงขลามีความเจริญกาวหนาขึ้นตามลําดับ จนเมื่อ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิรูปการปกครองสงผลใหอํานาจของตระกูลเจา

เมืองเสื่อมลง เกิดกลุมอํานาจใหมท่ีมีบทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเขามาแทนท่ี ท้ังจาก

ตัวแทนของรัฐบาลและทุนจีนอพยพในทองถ่ิน  

3.3.1 เมืองสงขลาใน ยุคการปกครองรูปแบบมณฑลเทศาภิบาลจนถึงการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง  

ในสมัยรัชกาลท่ี 5 นี้ พระองคไดปฏิรูปการปกครองเปนแบบมณฑลเทศาภิบาล

ครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2435 ตอมาเม่ือ พ.ศ. 2439 ไดมีการประกาศตั้งมณฑลนครศรีธรรมราชข้ึน และได

ลดบทบาทของพระยาวิเชียรคีรี (ชม) เจาเมืองสงขลาในขณะนั้นเปนตําแหนงจางวางกํากับราชการ

ของเมืองสงขลา ทําใหพระยาวิเชียรคีรี (ชม) เปนเจาเมืองสงขลาในตระกูล ณ สงขลา คนสุดทายหลัง

การปฏิรูปการปกครอง ซ่ึงพระยาวิเชียรคีรี (ชม) ก็ไดใหความรวมมือเปนอยางดี ภายหลังโปรดเกลา

ใหเปนจางวางได 3 ปเศษก็ถึงแกกรรมดวยโรคชราในป พ.ศ. 2447  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวประกาศตั้งมณฑลนครศรีธรรมราชเม่ือ

วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2439 และไดโปรดเกลาใหตั้งพระยาสุขุมนัยวินิต (ปน สุขุม) เปนขาหลวงคน

แรกของมณฑลนครศรีธรรมราช มีหนาที่ปกครอง 10 เมือง ไดแก เมืองนครศรีธรรมราช 

เมืองพัทลุง และเมืองสงขลา และบริเวณ 7 หัวเมือง ซ่ึงชาวเมืองสวนมากนับถือศาสนาอิสลาม ไดแก 

ปตตานี ยะลา ยะหริ่ง ระแงะ สายบุรี และหนองจิก ต้ังท่ีบัญชาการมณฑลท่ีเมืองสงขลา61 สําหรับ

ตําแหนงเจาเมืองสงขลานั้นโปรดใหพระยาศรีธรรมาศกราช (เจริญ จารุจินดา) ออกมาเปน

ผูวาราชการเมืองสงขลาและเปนปลัดมณฑลนครศรีธรรมราชอีกตําแหนงหนึง่ดวย พระยาสขุุมนัยวินิต

ไดพัฒนามณฑลนครศรีธรรมราชในหลายดาน ทั้งดานการปกครอง ดานการศาล ดานเศรษฐกิจ 

  61 ศรีสมร เบญจพลางกูร, ประวัติศาสตรเมืองสงขลา,  151 
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ดานการคมนาคม และมณฑลนครศรีธรรมราชก็ไดรับการพัฒนาในดานตาง ๆ อยางตอเนื่องในสมัย

ตอ ๆ มา สงผลตอเมืองสงขลาโดยตรงท้ังในฐานะเมืองหนึ่งภายใตมณฑลนครศรีธรรมราชและใน

ฐานะเมืองท่ีต้ังของท่ีบัญชาการมณฑล แสดงใหเห็นวาสงขลาเปนศูนยกลางทางราชการภายใตการ

ปฏิรูปการปกครองของภูมิภาคนี้มานับตั้งแตนั้นแลว 

อรทัย สัตยสัณหสกุล62 ไดแสดงทัศนะเรื่องชื่อมณฑลนครศรีธรรมราชและท่ีตั้ง

ของท่ีวาการของมณฑลไวอยางนาสนใจวา  

. . .เปนกุศโลบายท่ีแยบยลของรัชกาลท่ี 5 ท่ีหาทางถวงดุลการแสดงอํานาจของหัวเมือง

ใหญในปกษใตท้ัง 2 แหง คือเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองสงขลา โดยใหชื่อมณฑลวา

นครศรีธรรมราช แตใหตั้งท่ีวาการท่ีเมืองสงขลา เพราะเมืองท้ังสองนี้เปนคูแขงกันมาชา

นาน อาจเกิดความรูสึกวาไมเทาเทียมกันไดหากเมืองใดไดรับการยกยองมากกวา. . . 

ครั้นถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหจัดต้ัง

มณฑลภาค เมืองสงขลาในฐานะท่ีอยูภายใตมณฑลนครศรีธรรมราชเขารวมอยูในมณฑลภาคปกษใต 

ซ่ึงประกอบดวย มณฑลสุราษฎรธานี มณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑลปตตานี ตั้งศาลาวาการภาค

ปกษใตท่ีเมืองสงขลา (พ.ศ.2458 - 2468) ขับเนนความเปนศูนยกลางของภูมิภาคใหโดดเดนมากข้ึน 

โปรดเกลาใหสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมหลวงลพบุรีราเมศวร สมุหเทศาภิบาลมณฑล

นครศรีธรรมราชขณะนั้นทรงดํารงตําแหนงอุปราชภาคปกษใต จนสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในป พ.ศ.2459 เมื่อไดมีการประกาศเปลี่ยนคําวาเมืองเปนจังหวัด 

เมืองสงขลาจึงกลายเปนจังหวัดสงขลาตั้งแตนั้นเปนตนมาตอมาในเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาสูระบอบประชาธิปไตยในป พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ ใหยุบมณฑลและภาคท้ังหมด เหลือเพียงจังหวัดเทาเทียมกัน

ทุกจังหวัด และมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในทองท่ีจนถึงปจจุบัน 

สําหรับพ้ืนท่ีตั้งเมืองสงขลา ณ ตําบลบอยาง ถูกสถาปนาเปนสุขาภิบาลเมือง

สงขลาเม่ือ พ.ศ. 2463 ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลเมืองสงขลาเม่ือพ.ศ. 2478  และ มีพระราชกฤษฎีกา

เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองสงขลาเปนเทศบาลนครสงขลาเม่ือ พ.ศ. 2542 (ราชกิจจานุเบกษา 

  62 อรทัย สัตยสัณหสกุล, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, ท่ีทําการภาคีคนรักเมือง

สงขลาสมาคม ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา, 2 มกราคม 2558. 
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เลม 116 ตอน 110ก. วันท่ี 10 พฤษจิกายน พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 11 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2542)    

3.3.2 การเจริญเติบโตของตระกูลคหบดีทองถิ่นและการกลืนกลายทางวัฒนธรรม 

หลังจากท่ีตระกูล ณ สงขลา เสื่อมอํานาจทางการปกครองสงขลาลงจากการปฏิรูป

การปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนั้น อํานาจทางเศรษฐกิจเดิมท่ียึด

โยงกับอํานาจทางการปกครองก็ถอยลงดวย ในระยะนี้เองมีตัวแสดงกลุมใหมท่ีข้ึนมามีบทบาททาง

เศรษฐกิจแทนตระกูลเจาเมืองเดิม คือตระกูลพอคาชาวจีนอพยพและลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนท่ี

สืบทอดกิจการของตระกูลในระยะตอมา  

ชาวจีนอพยพท่ีเขามาประกอบอาชีพในเมืองสงขลานั้น มีหลายตระกูลท่ีมีบทบาท

ทางเศรษฐกิจอยางสูงตอเมืองสงขลาบอยาง ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนในกลุมนี้บางทานไดรับ

พระราชทานบรรดาศักดิ์และมีบทบาทดานสังคมและการเมืองในเมืองสงขลาดวยนอกเหนือจากการ

ประกอบกิจการและสะสมทุนจนกลายเปนคหบดีทองถ่ิน อรทัย สัตยสัณหสกุล ไดแสดงใหเห็นวา

ตระกูลชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนท่ีมีบทบาทโดดเดนในเขตเมืองสงขลาบอยาง 6 ตระกูล ไดแก 

ตระกูลประธานราษฎรนิกร ตระกูลกปลกาญจน ตระกูลโคนันท ตระกูลสาวพฤกษ ตระกูลปริชญากร 

และตระกูลศิริโชติ63  

บรรพบุรุษของทุกตระกูลลวนอพยพมาจากมณฑลฟูเจี้ยน (ฮกเก้ียน) ประเทศจีน 

ซ่ึงมีระยะเวลาการอพยพเขามาในเมืองสงขลา แบงออกไดเปน 3 ระยะ คือ ระยะแรก สมัยกรุงศรี

อยุธยาตอนปลาย ไดแก บรรพบุรุษตระกูลประธานราษฎรนิกร ระยะท่ีสอง สมัยรัตนโกสินทรตอนตน

ชวงรัชกาลท่ี 1 – รัชกาลท่ี 3 ไดแก บรรพบุรุษตระกูลกปลกาญจน ตระกูลโคนันทน และตระกูลเสาว

พฤกษ และระยะท่ีสามคือสมัยรัตนโกสินทรปลายรัชกาลท่ี 4 ไดแก บรรพบุรุษของตระกูลปริชญากร 

และตระกูลศิริโชติ  

ในชวงสมัยรัชกาลท่ี 5 – รัชกาลท่ี 7 ตระกูลชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนเหลานี้

เริ่มตนดําเนินธุรกิจการคาท้ังคาปลีก คาสงและบริการ ขยายฐานอํานาจทางการคาดวยการผูกขาด

  63 อรทัย สัตยสัณหสกุล, ชีวประวัติและบทบาทของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนท่ีไดรับ

พระราชทานบรรดาศักดิ์ในเขตเมืองเกาสงขลาบอยาง สมัยชวงรัชกาลท่ี 5 ถึงกอนใชแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2411 - 2503) (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 

(องคการมหาชน), 2557), 3 
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การคาท้ังภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 8 – พ.ศ.2503 (กอนการประกาศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) ธุรกิจท่ีดําเนินโดยตระกูลคหบดีทองถ่ินเหลานี้ถูกรับชวงตอ

โดยทายาทท้ังรุนลูกและรุนหลาน มีการนําเทคนิคทางการตลาด เครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม ๆ มา

ปรับใชกับกิจการการคาและบริการ บางกิจการสามารถขยายธุรกิจสูการสรางเครือขายทางการคา

และรวมลงทุนกับตางชาติจนกิจการเจริญเติบโตรุงเรืองตอมาอยางดี การประกอบกิจการม่ังค่ังจนมี

การพระราชทานบรรดาศักดิ์ใหแกผูนําในตระกูล ตลอดจนการท่ีบางตระกูลไดรับพระราชทาน

นามสกุล เชน ตระกูลกปลกาญจน และตระกูลโคนันทน สงผลใหตระกูลเหลานี้ไดรับการเลื่อนชั้นทาง

สังคมและมีบทบาททางสังคมและทางการเมืองตอมาดวย 

การมีปฏิสัมพันธระหวางทายาทชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน กับเจานาย ขุน

นาง ขาราชการ ตลอดจนกลุมคนตาง ๆ ท่ีเขามาอาศัยอยูในเมืองสงขลาบอยาง ซ่ึงประกอบดวยชาว

ไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม สงผลใหมีการกลืนกลายทางวัฒนธรรมของชาวจีนโดยการรับวัฒนธรรมไทย

และวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินเขามาผสมผสานในวิถีการดําเนินชีวิต จนกลายเปนเอกลักษณของชาวบาน

ยานเมืองเกาสงขลาบอยางโดยเฉพาะในดานท่ีอยูอาศัย ดานประเพณีความเชื่อ ดานอาหารและการ

แตงกาย64  

3.3.3 สภาพสังคมความเปนอยูชาวสงขลา การศึกษา การพัฒนาสาธารณูปโภคหลัง

การปฏิรูปการปกครอง 

ในสมัยท่ีพระยาสุขุมนัยวินิต (ปน สุขุม) เปนขาหลวงมณฑลนครศรีธรรมราชนั้นได

มีการเปลี่ยนแปลงดานอ่ืนๆ  ท่ีสําคัญนอกเหนือจากการปกครองและระบบราชการของเมืองในสังกัด

มณฑลนครศรีธรรมราชแลว ยังมีการเปลี่ยนแปลงในดานอ่ืนๆ อีก อาทิ  

ดานเศรษฐกิจ ไดมีการปรับปรุงดานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและการจําหนาย

ภายในเขตมณฑลนครศรีธรรมราช ดังนี้ 

1. ใหมีตําแหนงสรรพากรฝายตรวจเก็บ 

2. สงเสริมใหมีการผลิตในครัวเรือนมากข้ึนเพ่ือจําหนาย 

3. ยกเวนการเก็บภาษีอากรท่ีทํานาไมไดผล 

4. สงเสริมการเพาะปลูกในครัวเรือนจนสามารถสงออกจําหนายได 

64 เรื่องเดียวกัน, ง 
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ในดานการคมนาคม พระยาสุขุมนัยวินิตไดริเริ่มการตัดถนนภายในเมือง ถนน

ระหวางเมือง ขุดคูคลอง และสรางสะพานข้ึนหลายแหง ตอมาในสมัยพระยาชลบุรานุรักษมารับ

ตําแหนงขาหลวงเทศาภิบาลแทนพระยาสุขุมนัยวินิต ไดปรับปรุงถนนท่ีตัดข้ึนซ่ีงสวนมากเปนถนนดิน

ธรรมดาใหเปนดินลูกรัง เพ่ือใหสามารถใชไดทุกฤดูกาล เชน ถนนระหวางเมืองไทรบุรี – พัทลุง ถนน

สงขลา – พัทลุง และถนนสงขลา – ปตตานี เปนตน การพัฒนาการคมนาคมในสมัยนี้สงผลใหเกิดการ

ทุบทําลายกําแพงเมืองและประตูเมืองเพ่ือนําวัสดุมาใชในการถมถนดวย 

สําหรับดานการศึกษานั้น กอนการปฏิรูปการปกครอง เด็กตองเรียนท่ีบานหรือ

วัดเทานั้น ในสมัยการปฏิรูปการปกครอง พระยาสุขุมนัยวินิตไดจัดรูปแบบการศึกษาดังนี้ 

1. ตั้งโรงเรียนระดับชั้นมูลตามวัดตาง ๆ  รับเฉพาะเด็กนักเรียนผูชายเทานั้นโดย

มีพระเปนคนสอน 

2. ตั้งโรงเรียนฝกหัดครูมณฑล เพ่ือผลิตครูไปประจําวัดตางๆ  

ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดประกาศใช

พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 เปนการศึกษาภาคบังคับวา เด็กทุกคนท่ีมีอายุตั้งแต 7 ป

บริบูรณ ตองเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จนอายุ 14 ปบริบูรณ สมเด็จฯ เจาฟากรมหลวงลพบุรีรา

เมศวร อุปราชมณฑลปกษใต ณ ขณะนั้น ทรงเห็นความสําคัญของการศึกษาเพ่ือความเจริญของ

บานเมือง โดยมณฑลนครศรีธรรมราชมีโรงเรียนท่ีตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา คือ 

นครศรีธรรมราช 127 โรง สงขลา 13 โรง และพัทลุง 51 โรง สําหรับโรงเรียนประจํามณฑลท่ีมีมาแต

กอน เชน โรงเรียนฝกหัดครูมูล ซ่ึงผลิตครูชายหญิงออกสอนตามโรงเรียนในมณฑล เชน โรงเรียนมหา

วชิราวุธ ในสมัยท่ีสมเด็จฯ เจาฟากรมหลวงลพบุรีราเมศวรทรงเปนอุปราชมณฑลปกษใต มีนักเรียน

มากข้ึน สถานท่ีเรียนไมเพียงพอ จึงโปรดเกลาใหสรางอาคารเรียนข้ึนอีก 1 หลัง ดวยพระราชทรัพย

สวนพระองค ทรงสงเสริมมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมหาวชิราวุธใหเปนโรงเรียนประจํามณฑล

นครศรีธรรมราช ตั้งแตป พ.ศ.2458 และจัดชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6 ตั้งแตป พ.ศ.2459 โรงเรียน

ท่ีโปรดใหตั้งข้ึนใหมไดแก โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

โรงเรียนวรนารีเฉลิมเปนโรงเรียนประจํามณฑลหญิงคูกับโรงเรียนมหาวชิราวุธท่ีเปนโรงเรียนชาย และ

โรงเรียนท้ังสองก็ยังคงเปนเกียรติประวัติท่ีภาคภูมิใจของชาวเมืองสงขลาจนปจจุบันนี้ 

ในการสาธารณสุขนั้น มีแพทยประจํามณฑลรับผิดชอบการรักษาผูปวยท้ังมณฑล

โดยประสานงานกับแพทยประจําเมืองและโรงพยาบาลตางๆ จนเม่ือป พ.ศ.2464 จึงไดมีการเริ่มสราง
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โรงพยาบาลสงขลา จากการริเริ่มของสมเด็จฯ เจาฟากรมหลวงลพบุรีราเมศวรทรงจัดหาบุคลากร

ทางการแพทยและประทานพระราชทรัพยสวนพระองคเพ่ือจัดซ้ือเวชภัณฑสําหรับรักษาผูปวย 

โรงพยาบาลสงขลาเปดใหบริการแกประชาชนเม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ.2468 โดยมีสมเด็จฯ เจาฟา

มหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทรเสด็จมาเปนองคประธาน 

3.3.4 สงขลากับสงครามโลกครั้งท่ี 2  

เม่ือสงครามโลกครั้งท่ี 2 เกิดข้ึน เมืองสงขลาเปนหนึ่งในจุดยุทธศาสตรทางภาคใต

ของประเทศไทยท่ีกองทัพญี่ปุนท่ีถูกยึดไวเพ่ือใชเปนเสนทางผานในการเดินทัพสูพมาและสิงคโปร การ

ท่ีกองทัพญ่ีปุนสามารถยึดจุดยุทธศาสตรในภาคใต ตั้งแตประจวบคีรีขันธ ชุมพร นครศรีธรรมราช 

สงขลา และปตตานีไดอยางรวดเร็วนั้นเปนเพราะกองทัพญ่ีปุนไดสงวางแผนการลวงหนา โดยสง 

“หนวยท่ีหา” ซ่ึงหมายถึงจารชนของกองทัพญ่ีปุนแฝงตัวมาอยูในแตละทองท่ีเปนเวลานานหลายป 

เพ่ือสงขอมูลขาวสารของพ้ืนท่ีตลอดจนขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอญ่ีปุน กอนท่ีจะยกทัพเขามา

เพ่ือปฏิบัติการจริง จารชนคนสําคัญคือ หมอไกเซ หรือชื่อเดิมวา หมอเซโตะ เปดคลีนิคชื่อ “หมอ ไก

เซ”เปนหมอท่ีใจดี มีเมตตา เปดรักษาใหแกคนยากจน พรอมกันกับท่ีหาขอมูลทางยุทธศาสตรตางๆ 

สงกลับไปใหกองทัพญี่ปุนดวย นอกจากนี้ยังมีสายลับชาวญี่ปุนเปดรานขายถวยชาม ชื่อ รานไดนังโกชิ 

เชาหองอยูถนนนางงาม รานโกเบมารีน เปดเปนรานคาเชาหองอยูท่ีถนนนครใน65 อยางไรก็ตามคน

สงขลาในเวลาหลังจากญี่ปุนยกพลข้ึนบกนั้นมีท้ังทัศนคติท่ีดีและไมดีตอทหารญี่ปุน ดานดีเห็นวา 

ญ่ีปุนมีระเบียบวินัยสูง  รับผิดชอบ มีความซ่ือสัตยและมีน้ําใจเอ้ือเฟอตอคนไทย ดานท่ีไมดีเห็นวา

เพราะรังเกียจวัฒนธรรมบางอยางของชาวญ่ีปุน เชน การเปลือยกายอาบน้ํากลางแจง การปสสาวะ

ตามสถานท่ีโลงแจง การลงโทษอยางรุนแรงแบบตบหัวหรือตบหนาผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงบางครั้งก็

นํามาใชกับคนไทยท่ีกระทําผิดกฎของทหารญ่ีปุน เชน พวกขโมยจะโดนน้ําสบูกรอกปาก คนสงขลา

บางสวนไมพอใจเพราะรับวัฒนธรรมเหลานี้ไมได 

สุมณฑา อินทวงษ66 ชาวสงขลาผูอยูรวมสมัยท่ีญ่ีปุนบุกเมืองสงขลาไดเลาใหฟงวา 

กอนท่ีกองทัพญ่ีปุนจะบุกข้ึนบกท่ีจังหวัดสงขลา กอนหนานั้นหลายปมีชาวญ่ีปุนหลายคนไดเขามา

อาศัยอยูในเมืองสงขลากอน แตชาวสงขลาไมไดมองวาชาวญ่ีปุนเหลานั้นจะเปนสายลับ ท่ีจําไดคือ

  65 ศรีสมร สรีเบญจพลางกูร, ประวัติศาสตรเมืองสงขลา, 197 

66 สุมณฑา อินทวงษ  , สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, 86 – 88 ถ.ไทรบุรี ต.บอยาง   

อ. เมือง จ. สงขลา, 30 มีนาคม 2558. 
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หมอชาวญ่ีปุนและแมเฒาชาวญ่ีปุนท่ีดูเหมือนจะเปนแมยายของหมอ เด็กสงขลาในเวลานั้นเห็นคน

ญี่ปุนเปนคนใจดี บางครั้งก็แจกขนม บางครั้งก็สอนรองเพลงญี่ปุน เมื่อครั้งญี่ปุนบุกแลวเด็กสาว

ชาวสงขลาหลายคนก็มักขบขันเม่ือแอบมองทหารญี่ปุนอาบน้ําในถังน้ํามัน 

กองทัพญ่ีปุนไดยกพลข้ึนบกบุกเมืองสงขลาเม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 ไดเกิด

การปะทะกับกองกําลังฝายไทยตลอดวันนั้น ไลลําดับมาจากการปะทะกับตํารวจไทย ณ บริเวณ

กองบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา ตอมาเปนท่ีบานสําโรง บริเวณเขารูปชาง ไปจนถึงบริเวณ

ควนแมเตย และบานน้ํานอย หรือเขาบันไดนาง การปะทะทุกครั้งฝายไทยเปนฝายตองถอยรน 

เนื่องจากเสียเปรียบดานกําลังพลและยุทโธปกรณ อยางไรก็ตามไดมีการเจรจาหยุดการรบในตอนเย็น

ของวันเดียวกัน โดยท่ีรัฐบาลไทยยินยอมใหญ่ีปุนเดินทัพผานและอํานวยความสะดวกตามท่ีญ่ีปุน

ตองการ 

การรุกจูโจมของฝายสัมพันธมิตรตอกองทัพญ่ีปุน เปนการนําเครื่องบินท้ิงระเบิด

เมืองสงขลา รวม 4 ครั้ง67 ไดรับความเสียหายหลายแหง ในระหวางสงครามหนวยงานราชการได

อพยพไปอยูบานแหลมสน เพราะฝายสัมพันธมิตรท้ิงระเบิดทําใหประชาชนและขาราชการตางพากัน

หวาดกลัว อพยพครอบครัวไปอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอ่ืนนอกเมืองสงขลาบอยาง อาทิ แหลมสน เกาะยอ 

สทิงหมอ บานพราว ปากพะยูน ระโนด และน้ํานอย มีผูคาดคะเนไววาทหารญ่ีปุนท่ียกทัพข้ึนบกท่ี

สงขลามีประมาณ 75,000 คน ท้ังท่ีในเวลานั้นประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสงขลามีเพียง 30,000 

คนเทานั้น 

ความเปนอยูของชาวเมืองสงขลาในชวงเวลาสงครามโลกนั้น ชาวเมืองสงขลา

จํานวนมากตองเผชิญกับภาวะการขาดแคลนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตอยางหนัก ท้ังเชื้อเพลิงและ

สินคาอุปโภคบริโภคตางๆ ปญหาการกักตุนสินคาของพอคาท่ีฉวยโอกาส ปญหาขาดแคลนขาว

เนื่องจากญี่ปุนไดกวานซ้ือไปเลี้ยงทหาร อนึ่งชาวสงขลาแกปญหาการขาดแคลนสินคาโดยหาสินคาใน

ทองถ่ินท่ีสามารถใชทดแทนกันไดมาใชแทนกัน เชน ใชน้ําดางทําจากข้ีเถาแทนสบู ใชน้ํามันมะพราว

แทนน้ํามันกาด ใชไตแทนตะเกียง ใชน้ําตาลโตนดแทนน้ําตาลทราย ใชยาหมอแทนยาเม็ด เปนตน 

เหตุแหงความขาดแคลนนอกเหนือจากภาวะสงครามแลวยังเกิดการยักยอกเบียดบังของขาราชการท่ีมี

67 เพียงแข พงษศิริบัญญัติ,ประวัติศาสตรบอกเลาเมืองสงขลา ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 

(พ.ศ.2484 - 2488) (กรุงเทพฯ : หจก.ภาพพิมพ, 2546), 112 
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พฤติกรรมทุจริตขาวของท่ีไดจับการแจกจายจากสวนกลาง ซ่ึงเปนปญหาใหญมากท่ีรัฐบาลตองแกไข

ในขณะนั้น  

3.3.5 เมืองสงขลาในปจจุบัน 

จากการเติบโตของชุมชนทองถ่ิน การพัฒนาเศรษฐกิจจากทุนอพยพ และการ

พัฒนาภายใตนโยบายของรัฐบาลมายาวนาน สงผลใหจังหวัดสงขลาเปนศูนยกลางความเจริญใน

ภูมิภาค ท้ังการเปนศูนยกลางทางราชการ  การคมนาคม และการพาณิชยท่ีสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เมืองสงขลาท่ีบอยางซ่ึงมีความเจริญรุงเรืองอยางมากกอนการเกิดข้ึนของชุมทางรถไฟท่ีเมืองหาดใหญ 

สงผลใหบทบาทดานการคมนาคมและการพาณิชยท่ีสําคัญของเมืองสงขลาถูกถายโอนใหแกเมือง

หาดใหญ คงไวแตความเปนศูนยกลางทางราชการและเมืองศูนยกลางทางการศึกษา ท่ียังคงเปนปจจัย

นําเขาผูคนจากตางวัฒนธรรมใหมาเปนประชากรของเมืองนี้ อยางไรก็ตามจังหวัดสงขลาและเทศบาล

นครสงขลาเองก็ยังเปนพ้ืนท่ีท่ีถูกใหความสําคัญจากนโยบายเพ่ือการพัฒนาตาง ๆ อยูเสมอ นโยบาย

สําคัญในการพัฒนาจังหวัดสงขลาในปจจุบัน มีดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย (Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle: IMT-GT) ถูกริเริ่มข้ึนเม่ือป พ.ศ.2536 ดวยวัตถุประสงคของการจัดตั้งเพ่ือสงเสริม

ความรวมมือทางเศรษฐกิจของ 3 ประเทศ ใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด 

สงเสริมดานการลงทุนและเปนฐานการผลิตรวมกัน ตลอดจนพัฒนาการเชื่อมโยงดานโครงสราง

พื้นฐาน โดยเฉพาะดานการคมนาคมขนสงเพื่อลดตนทุนการขนสงระหวาง 3 ประเทศ โครงการ 

IMT-GT มีพ้ืนท่ีครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใตของไทย (นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี พัทลุง 

สตูล สงขลา ตรัง ยะลา ชุมพร กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฏรธานี) 8 รัฐของมาเลเซีย 

(มะละกา เกดะห กะลันตัน เนกรีเซมบิลัน ปนัง เปรัค เปอรลิส และสลังงอร) และ 10 จังหวัดของ

อินโดนีเซีย (อาเจห บังกาเบลิตุง เบงกูลู จัมบี ลัมปุง เรียว เกาะเรียว สุมาตราเหนือ สุมาตราตะวันตก 

และสุมาตราใต)  ประกอบดวย 6 สาขาความรวมมือ ไดแก 

1) สาขาโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม (Infrastructure and Transport) 

2) สาขาการคาและการลงทุน (Trade and Investment) 

3) สาขาการทองเท่ียว (Tourism) 

4) สาขาผลิตภัณฑและบริการฮาลาล (Halal Products and Services) 

5) สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) 
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6) สาขาการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และสิ่งแวดลอม (Agriculture, 

Agro-Industry and Environment) 

2) นโยบายกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยรัฐบาลจะไดมีการกระจายระบบ

บริการพื้นฐานทางสังคมอยางทั่วถึง สนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 

เขตเศรษฐกิจสามฝายอยางเต็มท่ี ควบคูไปกับการกระจายอํานาจสินเชื่อใหกับโครงการลงทุนตาง ๆ 

เพ่ือใหเกิดการลงทุน และการจางงานในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน รวมท้ังการสงเสริมบทบาทของภาคเอกชนให

มีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของทองถ่ินอีกดวย68   

นโยบายกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคท่ีสงผลตอการพัฒนาเมืองในสงขลาท่ี

ชัดเจน คือ นโยบายการกระจายความเจริญออกไปจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหวางป 

พ.ศ.2515 - 2539 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 4-7) สําหรับภาคใตเมืองหลักและ

เมืองรองท่ีสําคัญ ไดแก หาดใหญ-สงขลา ภูเก็ต สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช โดยกําหนดให

เมืองดังกลาวเปนฐานการจางงานและการบริการท่ีสามารถดึงดูดการลงทุนทางดานเศรษฐกิจ โดยการ

พัฒนาพื้นที่ ดังนี้ (1) สรางฐานเศรษฐกิจเมืองหลักใหเปนเมืองศูนยกลางความเจริญระดับภาค 

(2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร (3) ปรับปรุงบริการทางสังคมใหเพียงพอ (4) จัดระเบียบ

การใชประโยชนท่ีดินใหเหมาะสม และ (5) ปรับปรุงฐานะการคลัง การบริหารการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเมืองหลัก เพ่ือใหมีสมรรถนะในการรองรับการกระจายความเจริญออกจาก

กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอยางยิ่งเมืองสงขลา – หาดใหญ ท้ังสองเมืองถูกกําหนดใหเปนเมืองหลัก

ในภูมิภาคและเรงรัดพัฒนาในดานตางๆ เปนอันดับแรกมาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2515 - 2519) พรอมกับเมืองในภูมิภาคอื่นๆ อยางเมืองเชียงใหม 

เมืองขอนแกน เมืองนครราชสีมา และเมืองชลบุรี ดังท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 5 หมวดการพัฒนาเมืองหลักในภูมิภาค วา 

. . .พ้ืนท่ีเปาหมาย ไดกําหนดเมืองหลักข้ึน 5 เมือง คือ เมืองเชียงใหม เมืองขอนแกน 

เมืองนครราชสีมา เมืองชลบุรี และเมืองสงขลา – หาดใหญ ท่ีตองเรงพัฒนาตอ

เนื่องมาจากแผนฯ 4 ใหสําเร็จผล สวนอีก 6 เมือง คือ เมืองพิษณุโลก เมืองนครสวรรค 

68 ศรีสมร เบญจพลางกูร, ประวัติศาสตรเมืองสงขลา, 206 
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เมืองอุดรธานี เมืองราชบุรี เมืองสุราษฎรธานี และเมืองภูเก็ต นั้น จะเริ่มใหเตรียมการ

พัฒนาตอไป. . . 69 

เมืองสงขลา – หาดใหญ ถูกตั้งเปาหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 5 พัฒนาใหเปนศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจของภาคใตใหเชื่อมโยงกับระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ โดยพัฒนาเมืองสงขลาใหเปนเมืองทาสง สินคาออกท่ีสําคัญ และพัฒนาเมือง

หาดใหญใหเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสง การคา และบริการ สงเสริมอุตสาหกรรมทองเท่ียว และ

พัฒนาอุตสาหกรรมการสงออกและอุตสาหกรรมท่ีใชวัตถุดิบในทองถ่ิน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีใช

ยางพารา อุตสาหกรรมประมง และอุตสาหกรรมการสงกําลังบํารุง การขุดเจาะกาซและน้ํามันในอาว

ไทยตอนลางดวย70 

3) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community หรือ AEC เปน

เปาหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรองกับคูคา และเพ่ิมขีด

ความสามารถการแขงขันทางดานเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงมีการยกเวนภาษีสินคาบางชนิดใหกับ

ประเทศสมาชิก สงเสริมใหภูมิภาคมีความเจริญม่ังค่ัง ม่ันคง ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนรวมกัน  

โดย ในการประชุมสุดยอดอาเซียน   ASEAN  Summit ครั ้ง ที ่  8 เ มื ่อ      

4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545 ณ กรุงพนมเปญ  ประเทศกัมพูชา ท่ีไดเห็นชอบใหอาเซียนกําหนด

ทิศทาง ไดมีการดําเนินงานท่ีแนชัดเพ่ือนําไปสูเปาหมายท่ีชัดเจน  ไดแก การเปนประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  โดยจะมีตลาดและฐานการผลิตรวมกัน  และจะมีการเคลื่อนยายสินคา  บริการ  การลงทุน  

เงินทุน  และแรงงานมีฝมืออยางเสรีสําหรับการตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดกําหนดใหสําเร็จ

ภายในป พ.ศ. 2558   

4) แผนงานการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ไดเริ่มดําเนินการเม่ือป พ.ศ. 2527  

โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะเสนอแนวทางการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ควบคูไปกับการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลรักษาสิ่งแวดลลอม ใหสามารถอํานวยประโยชนทางสังคมและ

เศรษฐกิจอยางตอเนื่องในระยะยาว ภายหลังการศึกษาแลวไดนํามาบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 7 โครงการหลักในแผนนี้ท่ีเก่ียวของกับจังหวัดสงขลา ไดแก โครงการเข่ือนก้ัน

  69 แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 น. 175 

70 แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 น. 177 
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น้ําเค็ม โครงการขยายระบบประปาสงขลา – หาดใหญ และโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา และ

ระบบกําจัดน้ําเสีย เปนตน 

ในปจจุบันเมืองสงขลาไดขยายตัวและพัฒนามากข้ึนดวยนโยบายกระตุนจาก

รัฐบาลและทองถ่ิน ทําใหเมืองสงขลาเปนศูนยกลางและมีความสําคัญในหลาย ๆ ดาน ดังนี้ 

เมืองแหงการศึกษา  อําเภอเมืองสงขลาเปนเมืองแหงการศึกษา เนื่องมาจากมี

จํานวนนักเรียนนักศึกษามากท่ีสุดในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครสงขลา71 เพราะเปน

อําเภอท่ีมีสถานศึกษาทุกระดับการศึกษาและมีจํานวนมาก  มีมหาวิทยาลัยอยูถึง 3 แหง ไดแก 

มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท้ังนี้

สถานศึกษาสวนใหญลวนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับจึงทําใหนักเรียนนักศึกษาท้ังในพ้ืนท่ี ตางอําเภอ และ

ตางจังหวัด เขามาศึกษาตอเปนจํานวนมาก 

ศูนยรวมของหนวยงานราชการ จากการศึกษาขอมูลพบวาหนวยงานราชการสวน

ใหญในจังหวัดสงขลาตั้งอยูท่ีอําเภอเมืองสงขลา เปนจํานวน 89 แหง รองลงมาอยูท่ีอําเภอหาดใหญ

เปนจํานวน 53 แหง และอําเภออ่ืนๆ ลดหลั่นกันไป72 หนวยงานราชการสําคัญท่ีใหบริการจาก

ประชาชนท่ัวไป มีท่ีตั้งอยูท่ีอําเภอเมืองสงขลาท้ังสิ้น เชน สํานักงานขนสง ศาลปกครอง ศาลากลาง 

สถานกงสุลใหญสหพันธรัฐมาเลเซีย สถานกงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน สถานกงสุลใหญ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เปนตน 

แหลงทองเท่ียงเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตรและเชิงวัฒนธรรม เมืองสงขลามี

แหลงทองเท่ียวจํานวนมากและหลากหลายท้ังในเชิงธรรมชาติ เชน แหลมสมิหลา หาดชลาทัศน    

เกาะยอ เกาะหนูเกาะแมว ฯลฯ และแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและเชิงวัฒนธรรม อาทิ 

ยานเมืองเกาสงขลา บริเวณถนนนครนอก นครใน ซ่ึงมีอัตลักษณโดดเดนคือสถาปตยกรรมแบบ

โบราณของชุมชนเมืองทาคาบสมุทร สะทอนการอาศัยอยูรวมกันของ 3 กลุมวัฒนธรรม คือ ไทยพุทธ 

ไทยเชื้อสายจีน และไทยมุสลิม ท่ียังคงอนุรักษไวอยูจนถึงทุกวันนี้ เขาตังกวน จุดชมทิวทัศนของเมือง

  71 สินาด ตรีวรรณไชย กฤตยา สังขเกษม และปพิชญา แซลิ่ม, “ทรัพยากรสําคัญสําหรับการ

พัฒนาเมืองสงขลา”, แผนงานนโยบายสาธารณะเพ่ือการพัฒนาอนาคตของเมือง ศูนยศึกษามหานคร

และเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต, http://furd-rsu.org/?page_id=81 (สืบคนเม่ือ 18 สิงหาคม 2558). 

  72 ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสงขลา เขต 1,2,3 กลุมพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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สงขลา ซ่ึงมีโบราณสถานท่ีสําคัญบนยอดเขาคือ เจดียและตําหนักท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 5 

นอกจากนี้ยังมี เกาเสง ประติมากรรมพญานาคพนน้ํา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา สถาบันทักษิณ

คดีศึกษา วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) กําแพงเมืองและปอมเมืองเกา ฯลฯ ดวยเหตุนี้เมืองสงขลาจึงนับ

ไดวาเปนเมืองแหงแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตรและเชิงวัฒนธรรม  

3.3.6 เมืองสงขลากับการเติบโตของทองถิ่นและภาคประชาชนกับการบริหารจัด

การเมือง 

เนื่องจากในปจจุบันบทบาทในการกําหนดนโยบายพัฒนาและการจัดการ

ทรัพยากรในทองถ่ินไดถูกกระจายจากรัฐบาลและหนวยงานราชการสวนกลางไปสูหนวยงานและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึนจากในอดีต ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกาวข้ึนมาเปนตัว

แสดงหลักในการกําหนดและดําเนินนโยบายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง นอกจากนี้ในพ้ืนท่ีเขต

เทศบาลนครสงขลายังมีการรวมกลุมของพลเมืองท่ีสนใจในประเด็นตางๆ เปนกลุมกําลังท่ีสําคัญใน

การเสนอปญหา ติดตามนโยบาย รวมถึงดําเนินกิจกรรมการพัฒนาตามจุดมุงหมายของกลุม ซ่ึง

องคกรท่ีมีบทบาทสําคัญในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมภายในเขตเทศบาลนครสงขลา ไดแก 

เทศบาลนครสงขลา ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และสงขลาฟอรั่ม 

3.3.6.1 เทศบาลนครสงขลา  

การกระจายอํานาจของรัฐบาลกลางใหแกทองถ่ินในการตัดสินใจและ

บริหารงานไดอยางอิสระแตตองอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยท่ีรัฐบาลจะคอยติดตามผลงาน

ความคืบหนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ การบริหารงานของทองถ่ินมีการจัดเปนองคการ มี

เจาหนาท่ีซ่ึงประชาชนเปนผูเลือกตั้งข้ึนมาเปนบางสวนหรือท้ังหมดโดยใหประชาชนปกครองกันเอง 

เปนการเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดจัดการกับปญหาและความตองการของตนเองไดตรงตามท่ี

ตองการมากท่ีสุดและรวดเร็วท่ีสุด ซ่ึงเทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใกลชิดและมีความ

จําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาความต่ืนรูในการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองในระดับท่ีสูงข้ึน

ตอไปของพลเมือง  

เทศบาลนครสงขลา เริ่มตนโดยการถูกสถาปนาในรูปแบบของสุขาภิบาลเมือง

สงขลาเม่ือป พ.ศ.2478 ตอมาเม่ือ พ.ศ.2472 จึงมีพระราชกฤษฎีกาปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมือง

สงขลาเปนเทศบาลนครสงขลา (ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอน 110ก. วันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.

2542 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2542) โดยในปจจุบันเทศบาลนครสงขลา

บริหารงานโดย นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลาคนปจจุบัน โดยมียุทธศาสตรและ

นโยบายท่ีเก่ียวของในการบริหารเทศบาลนครสงขลา ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครสงขลา  

นายสมศักด์ิ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา (24 มกราคม 2556 – 

ปจจุบัน) ไดแถลงนโยบายตอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.

2556 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2556 ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  มีสาระสําคัญภายใต

นโยบายสรางความสุขเพ่ือชาวบอยาง “คนบอยางเราดูแล” คือ  

แนวทางการบริหารท่ีนายกเทศมนตรีและผูบริหารยึดถือในการทํางาน ใน

ฐานะนายกเทศมนตรีนครสงขลา คือ “ไม หยุด คิด ดี” ซ่ึงหมายความดังนี้ 

ไม หมายถึง ไมโกงกินบานเมือง 

หยุด หมายถึง หยุดอิทธิพลทางการเมือง 

คิด หมายถึง คิดถึงความสุขชาวบอยาง 

กรอบนโยบายท่ีกํากับการบริหารการพัฒนานครสงขลา คือ “เปด ปรับ 

เปลี่ยน” ซ่ึงมีหมายความ ดังนี้  

เปด หมายถึง เปดประตูเศรษฐกิจ โดยมุงเนนเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาอาชีพ 

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ปรับ หมายถึง ปรับทิศทางการพัฒนา โดยมุงเนนสรางความสมดุลระหวาง

เมืองเกากับเมืองใหม มุงพัฒนาเพ่ือสรางความสุข และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี การศึกษามีคุณภาพสูง มี

โครงสรางพ้ืนฐานท่ีครบครันและทันสมัย โดยนครสงขลาจะตองสะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย 

สวยงาม และสดชื่น  

เปลี่ยน หมายถึง เปลี่ยนวิธีการทํางาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมุงเนน

ใหเปนเทศบาลท่ีทํางานบริการประชาชนเชิงรุก ประชาชนและภาคีเครือขายมีสวนรวมในการพัฒนา 

นายสมศักด์ิ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ไดกลาวไวในวันแถลง

นโยบายตอการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.2556 วา 

. . .กระผมปรารถนาใหเทศบาลนครสงขลาในอนาคต มีความโดดเดน เขมแข็งและ

กาวหนาในโลกสมัยใหมเทาเทียมนานาอารยะประเทศ ระยะเวลา ๔ ปขางหนาท่ี

กระผมบริหารงานในตําแหนงนายกเทศมนตรีนครสงขลา จะเปนเสมือนระยะเวลาแหง

การสถาปนาฐานรากแหงนครสงขลาใหเปนสังคมอุดมปญญา การพัฒนาแบบยั่งยืน 

และระบบเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ท้ังนี้เพ่ือใหนครสงขลาเปนเมืองท่ีนาอยู นาเท่ียว ใน

สภาพท่ีสมบูรณท่ีสุดใหแกคนรุนหลังตอไป ภายใตนโยบายสรางความสุขเพ่ือชาวบอยาง  

“คนบอยางเราดูแล”. . . 
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จากแนวทางการบริหารและกรอบนโยบายดังกลาวนําไปสูการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร โดยมีวิสัยทัศน (Vision) คือ "นครสงขลา เมืองแหงการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชนม่ันคง 

คุณภาพชีวิตท่ีดี ดวยบริการใหมท่ียั่งยืน"  

พันธกิจ (Mission)  

1. พัฒนาการศึกษาใหม รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  เพ่ือกาว

ไปสูนครแหงการเรียนรู 

2. เศรษฐกิจใหม รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพ่ือยกระดับ

รายไดของประชาชน 

3. โครงสรางพ้ืนฐานใหม เพ่ือความสะดวกสบายของชาวบอยาง 

4. พัฒนาดานสิ่งแวดลอมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีกวา 

5. สุขภาพอนามัยใหมเพ่ือชีวิตท่ีมีคณภาพและยืนยาว 

6. ชุมชนเขมแข็งสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมศาสนาเพ่ือเปนพลังการพัฒนา

และเปนศูนยยึดเหนี่ยวจิตใจ 

7. บริหารจัดการองคกรอยางโปรงใส ตรวจสอบไดภายใตวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยท่ีถูกตองเหมาะสมกับธรรมาภิบาล 

และเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน ผูบริหารเทศบาลจึงไดกําหนดนโยบายการพัฒนา

นครสงขลาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนชาวนครสงขลาใหเปนไปตามนโยบายสรางความสุขเพ่ือ

ชาวบอยาง “คนบอยางเราดูแล” และพัฒนาความพรอมในการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) โดยจะดําเนินการตามนโยบายท่ีไดนําเสนอไวตอประชาชนในดานตาง ๆ รวม 7 ดาน ดังนี้ 

1. นโยบายดานการศึกษาใหมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

เพ่ือกาวสูนครแหงการเรียนรู 

2. นโยบายดานเศรษฐกิจใหมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

เพ่ือยกระดับรายไดของประชาชน 

3. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมเพ่ือความสะดวกสบายของชาวบอยาง 

4. นโยบายดานสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนใหมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีกวา 

5. นโยบายดานสุขภาพอนามัยใหมเพ่ือชีวิตท่ีมีคุณคาและยืนยาว 

6. นโยบายดานชุมชนเขมแข็ง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา เพ่ือเปนพลัง

การพัฒนาและเปนศูนยยึดเหนี่ยวจิตใจ 

7. นโยบายดานการบริหารและการบรกิารเพ่ือเปนองคกรรับใชประชาชน 
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3.3.6.2 ภาคประชาชนท่ีมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมในเทศบาลนครสงขลา  

นอกจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเทศบาลนครสงขลาและหนวยงาน

ราชการตาง ๆ  ท่ีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะแลว ภายในเขตเทศบาลนครสงขลายังมีกลุมประชาสังคม

ท่ีรวมตัวกันและมีบทบาทในการดําเนินงานสาธารณะ ภาคพลเมืองท่ีนาสนใจและเก่ียวของกับ

การศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 

1) ภาคีเครือขายคนรักสงขลาสมาคม (Songkhla Heritage Trust) ถือ

กําเนิดข้ึนเม่ือ พ.ศ.2552 และจดทะเบียนเปนสมาคมอยางเปนทางการเม่ือ พ.ศ.2556 ดวย

จุดมุงหมายท่ีจะเปนศูนยกลางท่ีคนรักเมืองสงขลาทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ไดมีสวนรวมในการนําเสนอ

ความคิด ประสบการณ ไดรับรูและภาคภูมิใจในคุณคาของเมืองท่ีอาศัยอยู  กอใหเกิดความหวงแหน

มรดกทางวัฒนธรรม รวมกันผลักดันใหอนุรักษสิ่งทรงคุณคาทางวัฒนธรรมไวไมใหสูญหาย และ

รวมมือกับทุกภาคสวนท่ีจะสรางสรรคใหเมืองสงขลาเปนเมืองนาอยูเปนมรดกของชาติและมรดกโลก

เพ่ือชาวสงขลาทุกคน โดยภาคีมีภารกิจ 6 ดาน คือ 

- รวบรวม รักษา และเผยแพรความรูเรื่องเมืองเกาสงขลา ท้ังดานผูคน 

บานเรือน ประเพณี อาหาร และวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของเมืองสงขลา  

- เฝาระวังการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองเกาสงขลา รวมกันควบคุม 

คัดคานและผลักดันไมใหมีการทําลายคุณคา และบรรยากาศเมืองเกาสงขลา  

- ปลุกชีวิตชีวาของเมืองเกาสงขลา สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวอยางรู

คุณคา    จัดเทศการละคร ดนตรี และศิลปะ เพ่ือยกระดับเมืองเกาสงขลาสูเมืองอารยธรรม  

– เปนตัวกลางสรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการพัฒนาเพ่ือใหทุก

ฝายไดอยูรวมกันอยางมีความสุข  

– สนับสนุนกระบวนการท่ีจะนําเมืองสงขลาสูเมืองมรดกโลก (UNESCO’s 

World Heritage Site) 

- รวมมือกับทุกองคกรท้ังภาคประชาชน เอกชน และภาครัฐท่ีมีเจตคติท่ีดีตอ

เมืองสงขลา เพ่ือบูรณาการทรัพยากรท่ีมีอยูท้ังหมดสรางสงขลาใหเปนเมืองนาอยูสําหรับทุกคน  

2) สงขลาฟอรั่ม (Songkhla Forum) เปนองคกรภาคประชาชนท่ีกอตัว

ข้ึนตามแนวคิดของความเปนประชาสังคม และการรวมตัวของอาสาสมัครทางสังคมหลากหลายอาชีพ 

มีแกนนําหลักในการบริหารจัดการองคกร 6 ทาน ไดแก คุณพรรณิภา โสตถิพันธุ คุณสุมนา จงรุงโรจน 
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คุณดวงแกว แกลวทนงค คุณกรรฑิมา เชาวตะ คุณนูรอามีนี สาและ และคุณมนตกานต เพชรฤทธิ ์

แบงระยะการทํางาน ไดเปน 4 ระยะ ดังนี้ 

ระยะแรก (2536 - 2540) สงขลาฟอรั่มดําเนินกิจกรรมดานการพูดคุยอยาง

พินิจไตรตรอง ท้ังในรูปแบบผานสื่อ ไดแกรายการสงขลาสนทนา หาดใหญสนทนา และวงเสวนาเพ่ือ

ยกระดับทางความคิดในประเด็นเมืองสงขลานาอยูและยั่งยืน เวทีสิ่งแวดลอม "โลกสดใสในบานเกิด" 

และกองทุนรักบานเกิด (2537 - 2547) จัดเวทีสงขลาฟอรั่มเพ่ือพลเมืองสงขลา รวมกับมูลนิธิฟรีดริชเนามัน 

(Friedrich Naumann Foundation) 

ระยะท่ีสอง (พ.ศ.2540 - 2550) ติดตามเรื่องการปฏิรูปสื่อ วิทยุชุมชน วิทยุ

เพ่ือเด็กและเยาวชน กิจกรรมสรางสรรคเด็กและเยาวชน ประชาคมพลเมืองเด็กและการรูเทาทันสื่อ 

กระบวนการสื่อมวลชนศึกษา  

- โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนภาคใต รวมกับสภาองคการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในพระราชูปถัมภฯ (สดอย.) 

ระยะท่ีสาม (2551 – มิถุนายน 2555)  

- ทํางานเพ่ือเด็กและเยาวชนกาวพลาดชื่อ โครงการสะพานชีวิต รวมกับ

องคการยูนิเซฟ ประเทศไทย และศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 สงขลา 

- 2553 -2555  กอตั้งกลุม SOS หาดสงขลา 

- รวมงานเครือขายเฝาระวังรักษาหาดทราย  (BWN) 

- รวมงานโครงการวิจัยการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ: กรณีการใช

ประโยชนหาดทรายและการอนุรักษ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- สรุปบทเรียนโครงการนํารองเพ่ือจัดตั้งศูนยบริการระงับกรณีพิพาทของเด็ก

และเยาวชน (โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท RJ) รวมกับสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชน จ.สงขลา 

ระยะท่ีสี่ (มิถุนายน 2555 – ปจจุบัน) 

- โครงการพลั งพล เมืองเยาวชน  (The Young Citizen by Songkhla 

Forum ) 
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- โครงการศึกษาและตรวจสอบการเติมทรายชายหาดสมิหลา (โครงการความ

รวมมือและสงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชนและประชาชนสงขลา) โดยเทศบาลนครสงขลา สงขลา

ฟอรั่ม และ ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

- การศึกษาและสํารวจปาสนธรรมชาติ แหลมสนออน โดยเครือขายพลเมือง

เยาวชนสงขลา 

 

3.4 บทวิเคราะห 

จากขอมูลท่ีศึกษาจะเห็นไดวารากฐานทางวัฒนธรรมที่นํามาสูความเปนเมืองสงขลา

มีตนธารท่ียาวนาน และตลอดระยะเวลานั้นผลของการปะทะและสะสมทางวัฒนธรรมระหวาง

วัฒนธรรมในพื้นท่ีเดิมและวัฒนธรรมใหมที่เขามาในแตละยุคสมัยกอใหเกิดวัฒนธรรมเมืองสงขลา

ท่ีมีอัตลักษณดังท่ีไดปรากฏในปจจุบัน รากฐานการพัฒนาเชิงประวัติศาสตรดังท่ีไดกลาวในบทนี้จึง

แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีท่ีสงผลตอวัฒนธรรมเมืองหลายประการ ดังนี้  

ประการแรก ท่ีต้ังของเมืองสงขลาท่ีมีลักษณะเปนเมืองทาฝงตะวันออกบนคาบสมุทร

มลายู และภูมิศาสตรของเมืองประกอบไปดวยสวนท่ีเปนคาบสมุทร ทะเลสาบ และทะเลเปด เอ้ือให

เมืองสงขลาเปนจุดแวะพักและต้ังถ่ินฐานของผูคนจากหลากหลายวัฒนธรรม ดังท่ีไดกลาวไปแลววา

ผูปกครองเมืองสงขลาในอดีต ใชความไดเปรียบของท่ีตั้งเมืองสรางความม่ังค่ังของเมืองมาจากการเปน

เมืองทา โดยเฉพาะในตั้งแตสมัยท่ีผูปกครองเมืองสงขลาเปนมุสลิมรวมสมัยกับอาณาจักรอยุธยาเปน

ตนมา การเขามาของผูคนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมดังกลาว ทําใหเมืองสงขลามีโอกาส

เปดรับวัฒนธรรมและวิทยาการจากตางถ่ิน และกอเกิดเปนสังคมพหุวัฒนธรรมข้ึน 

ประการท่ีสอง เสนทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลาเคลื่อนตัวตามแนวคาบสมุทรสทิงพระ

จากแนวเหนือลงใต จากวัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีผสมผสานเขากับวัฒนธรรมพราหมณ – พุทธ เม่ือ

ประมาณ 3,000 – 1,500 กอนในพ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ แลวขยับมาเปนวัฒนธรรมของผูปกครอง

ชาวมุสลิมในยุคเมืองสงขลาท่ีหัวเขาแดงซ่ึงอยูปลายคาบสมุทรสทิงพระ แลวตอมาเมืองสงขลาก็

เคลื่อนตัวอยูรอบปากทะเลสาบสงขลาในระยะเมืองสงขลาแหลมสนและเมืองสงขลาบอยางท่ีปกครอง

ดวยเจาเมืองเชื่อสายจีน เสนทางการเคลื่อนตัวดังกลาวแสดงใหเห็นวาทุนทางวัฒนธรรมของเมือง

สงขลานั้นไมไดจํากัดขอบเขตอยูเฉพาะเสนแบงของเขตเทศบาลนครสงขลาในปจจุบัน หากแตมีความ

เชื่อมโยงตามเสนทางวัฒนธรรมดังกลาว 
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ประการท่ีสาม กลุมผูปกครองเมืองท่ีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนานับแต

อดีตมีบทบาทสําคัญตอการสรางและสนับสนุนวัฒนธรรมเมืองสงขลาในแตละยุคละยุคสมัย การท่ี

เมืองสงขลามีผูปกครองท่ีมีความหลากหลายทําใหวัฒนธรรมหลักของเมืองสงขลาทําใหเมืองสงขลา

สามารถสะสมทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางไวหลากหลาย จากชุมชนโบราณคาบสมุทรสทิงพระ

ท่ีอํานาจปกครองอยูภายใตพระสงฆและวัดทําใหผูคนในพ้ืนท่ีผูกพันกับพุทธศาสนา สูรัฐสุลตานท่ีเมือง

สงขลาหัวเขาแดงท่ีปกครองโดยชาวมุสลิมท่ีอพยพมาจากชวาและรับเอาวิทยาการโดยเฉพาะการ

กอสรางตามอยางตะวันตก กลุมผูปกครองชาวจีนในตระกูล ณ สงขลาท่ีปกครองเมืองสงขลาแหลมสน

และบอยาง ท่ีนําเอาวัฒนธรรมแบบจีนนิยมเขาเปนวัฒนธรรมของเมืองสงขลา ผูปกครองจากราชธานี

นับแตกรุงรัตนโกสินทรตอนตนสงตอวัฒนธรรมจากรัฐบาลสวนกลางผานทางคําสั่ง การอุปถัมป และ

ในสมัยปฏิรูปการปกครองโดยการสงตัวแทนจากสวนกลางมาปกครอง นอกจากกลุมผูปกครองแลว

กลุมอ่ืน ๆ ภายในเมืองอยางคหบดีทองถ่ินผูเปนกลุมชนชั้นนําของเมืองยังนําเขาวัฒนธรรมแบบจีน

ผสมยุโรป แมกระท่ังการเขามายึดครองเมืองสงขลาของทหารญี่ปุนในชวงสงครามโลกครั้งท่ีสองดวย 

การปกครองโดยกลุมชนเหลานี้นําพาวัฒนธรรมเฉพาะของกลุมตนมาเผยแพรยังเมือง

สงขลาดวย และเม่ือสืบทอดจากรุนตอรุนวัฒนธรรมหลายอยางก็หลายเปนทุนทางวัฒนธรรมท่ีของ

พ้ืนท่ีเมืองสงขลาไปโดยธรรมชาติ 

ประการท่ีสี่ การเขามาปกครองเมืองสงขลาของผูปกครองบางยุค มีนโยบายท่ีทําลาย

ทุนทางวัฒนธรรมท่ีไดสั่งสมมากอนหนา ในกรณีนี้ถือไดวาผูมาใหมทําลายทุนทางวัฒนธรรมเดิม ซ่ึง

ปรากฏนโยบายดังกลาวอยางนอยใน 3 ชวงเวลา คือ การทําลายเมืองสงขลาหัวเขาแดงในสมัยสมเด็จ

พระนารายณมหาราช ซ่ึงเปนผลจากการปราบเมืองสงขลาท่ีแข็งเมืองลงไดโดยมีจุดประสงคไมใหเมือง

สงขลาหัวเขาแดงมีความสามารถท่ีจะแข็งเมืองข้ึนมาไดอีก ครั้งท่ีสองในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยพระยาสุขุมนัยวินิต (ปน สุขุม) สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช มี

นโยบายใหรื้อกําแพงเมืองและประตูเมืองเพ่ือนําวัสดุมาใชการสรางถนนหนทางเพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภคของเมืองสงขลา และครั้งท่ีสามเม่ือกองทัพญ่ีปุนเขายึดครองเมืองสงขลาในสมัย

สงครามโลกครั้งท่ีสอง กอใหเกิดความเสียหายตอทุนทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลาเล็กนอยท้ังโดย

การเขายึดครองของกองทัพญี่ปุนเองและการท้ิงระเบิดของฝายสัมพันธมิตร 

ประการท่ีหา นโยบายการพัฒนาเมืองสงขลาสงผลท้ังดานดีและดานเสียตอการลงทุน

ทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลา กลาวคือนับตั้งแตสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนรัฐบาลกลางให
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ความสําคัญกับเมืองสงขลาในฐานะหัวเมืองหลักของภูมิภาคมาอยางตอเนื่องโดยตลอด ซ่ึงมีขอดีคือทํา

ใหเมืองสงขลามีการพัฒนาท่ีกาวหนากวาหัวเมืองอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเม่ือเปรียบเทียบในยุคสมัยเดียวกัน 

มีอํานาจเหนือหัวเมืองใกลเคียงในฐานะศูนยกลางทางอํานาจของภูมิภาค และศูนยกลางทางเศรษฐกิจ

และการศึกษาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในเวลาตอมา บทบาทนี้ทําใหเมือง

สงขลาไดรับการสนับสนุนดานการลงทุน วิทยาการ และเทคโนโลยีในการพัฒนาอยางรวดเร็ว 

ในขณะเดียวกันก็สงผลใหทุนทางวัฒนธรรมและความหวงแหนในทุนวัฒนธรรมของทองถ่ินนอยลงไป

ดวยในชวงเวลาท่ีเมืองถูกพัฒนาใหทันสมัย 

ประการท่ีหก เมืองสงขลาเปนเมืองท่ีประชากรมีการถายทอดวัฒนธรรมจากรุนสูรุนกัน

อยางตอเนื่อง แมวาจะมีปจจัยดึงดูดคนตางถ่ินเขามาอาศัยอยูเปนจํานวนมากท้ังแหลงงานและ

สถานศึกษา แตประชากรของเมืองแตเดิมก็ไมไดถูกกลบกลืนไปดวยประชากรท่ีมาใหมท้ังหมด ท้ังยัง

เจริญเติบโตจนมีบทบาทเปนกลุมผูนําของเมือง ซ่ึงแตกตางจากเมืองใหญบางแหงท่ีวัฒนธรรมเดิมของ

เมืองถูกลดข้ันใหเปนวัฒนธรรมสวนนอยและไมถูกใหความสําคัญ เนื่องจากเมืองกลายเปนพ้ืนท่ีรวม

ของผูคนท่ีมีวัฒนธรรมแตกตางกันมากมาย 

จากขอสังเกตท้ัง 6 ขอ แสดงใหเห็นวาปจจัยสําคัญของการสะสมทุนทางวัฒนธรรม

เมืองสงขลามาจากขอดีของท่ีตั้งตามภูมิศาสตร ความหลายหลายทางวัฒนธรรมของผูปกครองเมืองใน

แตละยุคสมัย และนโยบายการพัฒนาเมือง สงผลใหทุนทางวัฒนธรรมของเมืองมีความหลายหลาย

และมีลักษณะเฉพาะตัว อยางไรก็ตามการสืบทอดทุนทางวัฒนธรรมดังกลาวของประชาชนในเมือง

สงขลาแตละยุคสมัยก็เปนปจจัยสําคัญในการดํารงทุนทางวัฒนธรรมทองถ่ินเอาไว ซ่ึงรายละเอียดของ

ผลการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมในแตละประเภทจะไดกลาวถึงในบทตอไป 
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บทที่ 4 

ทุนทางวัฒนธรรมเมืองสงขลา 

 

ในบทนี้ผูศึกษาจะกลาวถึงทุนทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของเมืองสงขลา แบงออกเปน 4 

ประเภท ตามเกณฑการศึกษาของเอกวิทย ณ ถลาง เปนหลักและเพ่ิมเติมหลักเกณฑบางสวน ไดแก 

1) ความเช่ือเรื่องโลกทัศน ท่ีบงบอกลักษณะความสัมพันธระหวางมนุษย กับ

สิ่งแวดลอมในธรรมชาติ เหนือธรรมชาติ และระหวางมนุษยดวยกัน 

2) วิถีการดํารงชีวิต การแกปญหาและการปรับตัวกับสิ่งแวดลอมและกระแสความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

3) ศิลปะ หัตถกรรมและประดิษฐกรรม ในรูปเครื่องมือ ของใช ศิลปวัตถุ ท่ีมีแรง

บันดาลใจจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมตามพ้ืนภูมิท่ีหลากหลายระหวางภูมิภาค  

4) ดานการถายทอดกระบวนการเรียนรูและการสรางความสัมพันธทางสังคม การ

ถายทอดภูมิปญญาและประสบการณ การใหการศึกษาอบรม และการแกปญหาตามพ้ืนฐาน

วัฒนธรรมและปรีชาญาณของชาวบาน 

และจําแนกระดับของทุนวัฒนธรรมในประเภทเหลานั้น เปน 3 ระดับ ตามแนวคิดทุน

ทางวัฒนธรรมของปแอร บูรดิเยอร คือ ระดับเปนรูปเปนราง หมายถึง ทุนทางความคิดท่ีฝงอยูในตัว

บุคคลในรูปแบบความคิด ความเชื่อ ทักษะ และความสามารถเฉพาะชนิดตาง ๆ  ระดับเปนชิ้นเปน

อัน ซ่ึงหมายถึง ทุนทางวัฒนธรรมท่ีเปนรูปธรรมมีพ้ืนฐานมาจากทุนทางวัฒนธรรมในระดับเปนรูป

เปนรางจับตองได และระดับสถาบัน คือทุนทางวัฒนธรรมท้ังสองระดับแรกท่ีถูกใหการยอมรับท้ังท่ี

เปนทางการ อยางการถูกรับประกัน ยกยอง เชิดชูในความสามารถ ความสําคัญ ความงามหรือ

คุณสมบัติอ่ืน ๆ โดยมากเปนกิจกรรมท่ีเปนการ ‘ประทับตรา’ โดยหนวยงานภาครัฐและองคกรท่ีมี

บทบาทในแตะละดาน และไมเปนทางการคือการยอมรับโดยท่ัวไปจากคนในสังคมในวงกวางอยาง

ชัดเจน 

การนําเสนอในบทนี้ไมอาจครอบคลุมทุนทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลาไดท้ังหมด 

อยางไรก็ตามผูศึกษาก็พยายามอยางยิ่งท่ีจะรวบรวมขอมูลทุนทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลาใหมาก

ท่ีสุด ท้ังจากการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ สารานุกรม และการสัมภาษณผูรูในพ้ืนท่ี ดวยขอจํากัดท่ีมี
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ในการนําเสนอขอมูลจํานวนมาก ผูศึกษาจึงนําเสนอขอมูลทุนทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลา โดย

พิจารณาจากเกณฑท่ีกําหนดเปนสําคัญ ดังนี้  

1. ทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะพ้ืนท่ีศึกษามากท่ีสุด คือ เฉพาะพ้ืนท่ีเทศบาล

นครสงขลาขยายออกสูความเฉพาะในลักษณะพ้ืนท่ีท่ีกวางออกไป คือ พ้ืนท่ีเมืองสงขลา พ้ืนท่ีในลุม

ทะเลสาบสงขลา และภาคใต ท่ีสะทอนอัตลักษณความเปนเมืองสงขลาบนพ้ืนฐานของความเขาใจ

เรื่องรากฐานของทุนทางวัฒนธรรมจากบทท่ี 3  

2. ทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีพลวัตรวมสมัยและนําไปใชใหเกิดประโยชนไดในปจจุบัน 

3. ทุนทางวัฒนธรรมท่ีนอกเหนือจากท้ังสองขอ แตจากการรวบรวมขอมูลแสดงใหเห็น

วามีคุณคามากตอสังคมเมืองสงขลา 

 

4.1 ทุนทางวัฒนธรรมดานความเช่ือและโลกทัศน 

4.1.1 ระดับเปนรูปเปนราง 

4.1.1.1 คติความเช่ือศาสนาพุทธ อิสลาม พราหมณ คริสต และคติความเช่ือจีน  

(1) พุทธศาสนา ความเชื่อของชาวพุทธในสงขลาโดยท่ัวไปคลายคลึงกับชาว

พุทธในภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ และมีความเชื่อ แนวคิด และประเพณีเฉพาะท่ีมีลักษณะรวมกับ

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในภาคใต ชาวสงขลามีความเชื่อในเรื่องยุคพระศรีอาริยเมตไตรและเรื่องพระมาลัยเปน

พิเศษ ในเรื่องศาสนพิธีก็มีท้ังสวนท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิต เชน พิธีทําบุญวันเกิดและพิธีทําบุญอายุ และ

เก่ียวของกับสวนรวมในทองถ่ิน เชน พิธีกรรมทําบุญวันสารทเดือนสิบ พิธีกรรมในวันวางหรือวันตรุษ

สงกรานต พิธีกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับประเพณีลากพระ พิธีตักบาตรเทโว (ในวันแรม 1 คํ่า เดือน 11 

บริเวณเชิงเขาตังกวน เทศบาลนครสงขลา) รวมถึงพิธีกรรมและวันสําคัญทางศาสนาโดยท่ัวไป      

ชาวสงขลาก็ยึดถือปฏิบัติตลอดมา มีพุทธศาสนบุคคลและพุทธศาสนสถานท่ีม่ือชื่อเสียงไดรับการ

ยอมรับกันโดยท่ัวไป  

พุทธศาสนาสงผลตอชาวสงขลาในหลายดาน ท้ังดานศิลปกรรม ท่ีไดรับ

อิทธิพลจากพุทธศาสนา ดานการเมืองการปกครอง ดานคานิยมและโลกทัศน ดานคติความเชื่อและ

ประเพณีทองถ่ิน และดานภาษา จะเห็นไดจากการท่ีคนสงขลานําเอา “ภาษาทางวัด” หลายคํามาใช

พูดในชีวิตประจําวันท่ัวไป เชน อาทัน (แปลวาไมยุติธรรม ลําเอียง มาจากคําวา อธรรม) ขอหมามี

บาป (มาจากคําวา ขอขมา อยาใชมีบาป) สังทาน (คือ สังฆทาน หมายถึงของท่ีถวายแดพระสงฆ) สา 
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(แปลวา รูสึกอยางมาก ขยะแขยง มาจากตคําวา รสา แปลวาความรูสึก) เพ (แปลวา ท้ังหมด ท้ังปวง 

มาจากคําวา สัพเพ แปลวา ท้ังหมดเชนกัน) นโมไมโรสักงอ (แปลวาเปนคนเปลาประโยชน ไมรูเรื่องรู

ราวอะไร) โม (แปลวา โง เสียรู มาจากคําวา โมห แปลวา ท่ีเปนความหลง หรือความไมรู)73  

(2) ศาสนาอิสลาม เชนเดียวกับศาสนาพุทธแนวความคิดความเชื่อของ

มุสลิมในสงขลาไมไดแตกตางจากท่ีอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเดียวกันมากนัก มุสลิมในสงขลาแทบท้ังหมดนับ

ถือนิกายสุหนี่วัฒนธรรมของมุสลิมสงขลาอันสืบเนื่องจากศาสนาอิสลาม คือ ดานภาษา มักจะไดยิน

มุสลิมกลาวถอยคําตางๆ เชน “บิสมิลลาฮิรฺเราะหฺมานิรฺเราะหีม” แปลวา ดวยพระนามของอัลลอฮฺ 

ผูทรงกรุณาปราณี ผูทรงเมตตาอยูเสมอ มุสลิมจะกลาวเม่ือเริ่มอิริยาบทตางๆ เชน การกิน เดิน นอน 

นั่ง หรือการฆาสัตว เปนตน หรือมารยาทในการทักทาย เม่ือพบหนากันจะ “กลาวสลาม” เพ่ือขอ

ความสันติสุข ความปราณีใหมีแกกัน ผูทักทายจะกลาววา “อัสสาลามุอะลัยกุม” ผูตอบจะตอบวา 

“ระอะลัยกุมุสสาลาม” และอาจจะมีการสัมผัสมือกันหรือไมก็ได นอกจากนี้ยังนิยมต้ังชื่อบุตรเปน

ภาษาอาหรับดวย ดานการแตงกาย โดยมากยังแตงกายตามบัญญัติของศาสนาในเรื่องการปกปด

อวัยวะบางสวน มีบางท่ีปรับเปลี่ยนตามทองถ่ินนิยมและสากลนิยม สวนดานขนบธรรมเนียมประเพณี 

นั้น มุสลิมสงขลาปฏิบั ติ เหมือนมุสลิมท่ัวไปในภาคใต  อาจมีเพียงรายละเอียดเล็กนอยจาก

ขนบธรรมเนียมทองถ่ินเดิมท่ีไมขัดตอหลักศาสนาท่ีถือปฏิบัติควบคูกันไปดวยในการแตงงาน การเกิด 

การโกนผมไฟ การเขาสุนัต การจัดงานศพ ฯลฯ74 

  73 สุทธิวงษ พงษไพบูลย, รายงานการวิจัยพระพุทธศาสนาแถบลุมทะเลสาบสงขลาฝง

ตะวันออกสมัยอยุธยา, (สงขลา: สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 

2523): 94-99, อางถึงใน  พิเศษ เจียจันทรพงษ สิริพรรณ ธิรศริโชติ และ ธีระ แกวประจันทร, 

บรรณาธิการ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดสงขลา, 

(กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2545), 181 – 182. 

  74 พิเศษ เจียจันทรพงษ สิริพรรณ ธิรศริโชติ และ ธีระ แกวประจันทร, บรรณาธิการ, 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดสงขลา, (กรุงเทพฯ: 

คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2545), 190 – 191. 
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(3) ศาสนาพราหมณหรือฮินดู แมวาในปจจุบันบทบาทของศาสนา

พราหมณในสงขลาจะนอยลง แตยังคงปรากฏรองรอยในวัฒนธรรมของชาวสงขลาดานตาง ๆ ไดแก  

ความเชื่อเรื่องเทพเจา จะปรากฏการทําพิธีเชิญเทพเจา ชุมนุมเทวดา หรือ

ตั้งสักเค เคารพพระศิวะ พระวิษณุ พระคเนศ มีพิธีทําขวัญนาค และพิธีโนราโรงครู เปนตน 

ความเชื่อเรื่องวิญญาณ ท้ังท่ีมีตัวตน คือ เทพตาง ๆ และท่ีเปนพลังอํานาจ

ความเชื่อในศาสนาฮินดู จะสัมพันธกับความเชื่อเรื่องกรรม นรก สวรรค ภพชาติ ในพระพุทธศาสนา 

ความเชื่อ เรื่องไสยศาสตร  เวทยมนต  คาถา สถาน ท่ี  เวลา ทิศทาง 

ฤกษผานาทีตาง ๆ เชื่อวาเปนอํานาจของเทพ หรือผูมีฤทธิ์เดช ในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ เชน 

ลงเสาเอก แตงงาน ข้ึนบานใหม ตองปฏิบัติใหถูกตอง รวมท้ังความเชื่อเรื่องเครื่องลางของขลังดวย 

ความเชื่อเรื่องพิธีกรรม มีความเชื่อวาการประกอบพิธีกรรมบางอยาง

สามารถแกปญหาชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมได ท้ังนี้เพ่ือความเจริญรุงเรืองและไดรับความคุมครอง  

เชน การไหวพระภูมิเจาท่ี การทําขวัญเรือน เปนตน75 

(4) คริสตศาสนา เริ่มเขามาประดิษฐานอยางเปนทางการเม่ือ พ.ศ. 2473 

เม่ือ อาจารยชาลี ฮ็อก คุณยาหวาน และครอบครัวไดยายมาอยูท่ีจังหวัดสงขลา ทานไดสรางโบสถ

เปนตึกไม ข้ึนในป พ.ศ.2483 ซ่ึงตั้งอยูบานเลขท่ี 108 ถ.รามวิถี อ.เมือง จ.สงขลา มาจนถึงทุกวันนี้ 

หลังจากนั้นคริสตศาสนาในจังหวัดสงขลาก็ไดรับการวางรากฐานจากผูมีศรัทธาท้ังชาวตางชาติและ

ชาวไทย เผยแพรและปฏิบัติกิจทางศาสนาของคริสตจักรสงขลาและเจริญกาวหนามาเปนลําดับจน

ปจจุบัน  

(5) คติความเชื่อของชาวจีน ชาวไทยเชื่อสายจีนในเมืองสงขลาบอยาง 

นับถือวิญญาณของบรรพบุรุษ และเชื่อวาการเคารพบรรพบุรุษนั้นสามารถคุมครองใหลูกหลานมีความ

เจริญรุงเรือง อยูเย็นเปนสุข ดังนั้นไมวาลูกหลานจะยากดีมีจนก็จะแสดงความเคารพตอบรรพบุรุษ 

และเชื่อวาพิธีกรรมตาง ๆ เปนการแสดงออกถึงการเคารพตอวิญญาณบรรพบุรุษท่ีไดลวงลับไปแลว 

เห็นไดจากการปฏิบัติเพ่ือแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษในประเพณีตาง ๆ ไดแก ประเพณีตรุษจีน

ลูกหลานจะนําอาหารไปเซนไหวท่ีปายวิญญาณบรรพบุรุษท่ีตั้งอยูในบาน ประเพณีเช็งเมงจะไหวบรรพ

  75 เรื่องเดียวกัน, 187. 
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บุรุษท่ีฮวงซุยฝงศพบรรบุรุษของตระกูล76 นอกจากนี้ยังมีความเชื่อถือเรื่องเทพเจาตาง ๆ ท่ีอํานวย

โชคลาภและปกปองดูแลครอบครัวและบานเมือง จะเห็นไดวาความเชื่อเหลานี้ก็ยังคงอยูในปจจุบัน 

เชน ประเพณีสมโภชเจาพอหลักเมือง หรือประเพณีสักการะเทพเจาประจําศาลเจาตาง ๆ 

4.1.1.2 ความเช่ือเกี่ยวกับผีสางและเทวดา 

ชาวสงขลาท่ัวไปเชื่อกันกวาผีมีจริงและเปนวิญญาณท่ีไมไดไปเกิด มีความ

ผูกพันกับโลกมนุษย ซ่ึงวิญญานเหลานี้มีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน วิณญาณรายเรียกวา ผี วิญญาณ

ท่ีดี เรียกวา เทวดาหรือทวด เปนตน ชาวสงขลาจึงเคารพกราบไหวและนับถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เห็นวา

มีอํานาจในการใหคุณใหโทษได และมีบทบาทตอบุคคลที่เชื่อถือในการควบคุมพฤติกรรมที่เปนไป 

ซ่ึงแบงออกไดเปน 4 จําพวก ดังนี้ 

(1) ผีตายาย เปนผีบรรพบุรุษประจําตระกูล โดยท่ัวไปในแตละบานจะตั้งหิ้ง

บูชาจัดเครื่องสังเวยใหผีตายาย เม่ือมีสมาชิกใหมเกิดข้ึนในครอบครัว หรือไดรับลาภผลตามปราถนา

จะมีการเซนบูชาเปนการแสดงความกตัญูรูคุณ เชน การเซนบูชาผีตายายจะอยูในพิธีกรรมตาง ๆ 

ไดแก การทําขวัญเด็ก ทําขวัญบาวสาว การทําพิธีโนราโรงครู การกระทําพิธีไหวครูหนังตะลุง เปนตน 

การกระทําเหลานี้ เพ่ือใหผีตายายชวยคุมครองปองภัย บันดาลใหลูกหลานอยูเย็นเปนสุขตลอดไป 

(2) ผีครูหมอ เชื่อกันวาเปนวิญญาณของครูทางศิลปะ อาจเปนครูผูให

กําเนิดศิลปะนั่น ๆ เรียกวา ครูตน ซ่ึงมักจะมีตํานานเลาขานกันมาในฐานะเปนเทพ หรือชนชั้นสูง 

หรืออาจจะเปนสามัญชนท่ีเม่ือตายไปแลวกลายเปนวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ไมยอมไปเกิดคอยปกปอง

คุมครองลูกหลาน การแสดงหรือการละเลนพื้นบานในจังหวัดสงขลาลวนแตมีครูหมอทั้งสิ้น เชน 

ครูหมอโนรา ครูหมอหนังตะลุง ครูหมอกาหลอ ครูหมอนายมนตรี เปนตน โดยเฉพาะครูหมอโนรา

หรือครูหมอหนังตะลุงเปนครูหมอท่ี “แรงมาก” คือ มีอิทธิฤทธิ์ใหคุณใหโทษไดอยางรุนแรง และมี

หลายองคแตละองคมีประวัติและอุปนิสัยแตกตางกันไป ผูท่ีเปนลูกหลานหรือสืบตระกูลศิลปะนั้น ๆ 

จะตองตั้งหิ้งบูชา และจัดพิธีไหวเปนประจําทุกป และเม่ือมีผูศึกษาศิลปะนั้น ๆ จนเชี่ยวชาญ ตองมี

การ “ครอบคร”ู เพ่ือแสดงการรับรอง ของครูหมอและอาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชานั้น ๆ ครูหมอ

  76 อรทัย สัตยสัณหสกุล, ชีวประวัติและบทบาทของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนท่ีไดรับ

พระราชทานบรรดาศักดิ์ในเขตเมืองเกาสงขลาบอยาง สมัยชวงรัชกาลท่ี 5 ถึงกอนใชแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2411 - 2503), (กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรานธร, 

2557), 100 – 106. 
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เปนที่เคารพของผูคนในแวดวงศิลปะนั้น ๆ เปนที่พึ่งทางใจของลูกหลานผูสืบศิลปะแตละแขนง 

ผูท่ีแสดงศิลปะตาง ๆ นิยมขอพรจากครูหมอในสิ่งท่ีตนเองปราถนา เม่ือประสบความสําเร็จตามท่ีได

บนบานไวก็มักจะจัดพิธีบวงสรวงอยางเครงครัด ในทางตรงกันขามครูหมอก็เปนสิ่งสะกดจิตใจใหผูนับ

ถือไมปฏิบัติตนไปในทางไมดี เพราะเกรงวาเม่ือทําผิดจะไดรับการลงโทษจากครูหมอ ผูท่ีปฏิบัติผิดขอ

หามไปแลวตองทําพิธีขอขมา 

(3) ทวดหรือเทียมดา เปนวิญญาณท่ีมีบุญญาธิการ ถามีบุญญาธิการสูง

มากเรียก “เทียมดา” หรือ “เทวดา” ถารองลงมาเรียกวา “ทวด” หรือถาเปนดวงวิญญาณของ

พระอริยสงฆท่ีศักดิ์สิทธิ์เรียกวา “หลวงพอทวด” แตบางครั้งเรียกรวม ๆ กันวา “ศักดิ์สิทธิ์” บรรดาทวด

ท้ังหลายจะสถิตอยู ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง เชน ทวดหัวเขาแดง ทวดเขาเขียวท่ีอําเภอสิงหนคร ทวดเจียมหลา

ทัน อําเภอระโนด ทวดเหลานี้มีฐานะเปนครึ่งสัตวครึ่งเทพ ผูคนท่ีนับถือศรัทธานิยมสรางศาลาใหเปน

ท่ีสถิต เรียกวา หลาทวด 

 
ภาพท่ี 4.1 ศาลปูทวดหัวเขาแดง, ท่ีมา : สวท.สงขลา 

 

วุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ77 หัวหนางานประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัด

สงขลา ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรเมืองสงขลา ไดใหขอมูลวา “ทวด” นั้นมีท่ีมาจากหลายรูปแบบ 

ท้ังท่ีเปนมนุษย เชน หลวงพอทวด  ทวดหุม (ดวงวิญญาณของสุลตานสุลัยมาน) หรือท่ีเปนสัตว เชน 

  77 วุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ, สัมภาษณโดย เปรมชัย จนัทรจําปา, โรงแรมหาดใหญพาราไดซ

แอนดรีสอรท อ.หาดใหญ จ.สงขลา, 13 กุมภาพันธ 2558  
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ทวดงู ท่ีวัดโลการาม  ท่ีเปนตนไมใหญ เชน ทวดตนปาบ ท่ีตําลบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ หรือท่ีเปน

ภูมิลักษณะตามธรรมชาติ เชน ทวดหมอน หมายถึง บริเวณจุดตัดของคันนาท่ีมีเนินดินปองข้ึนมา 

และมีหญาข้ึน เรียกวา “หมอน”แสดงวาพ้ืนท่ีตรงนั้นเปนตาน้ํามีความอุดมสมบูรณ แตไมใชวาทุก

หมอนจะเปนทวดได ตองมีคุณสมบัติใหคุณใหโทษไดจากความเชื่อของผูคนท่ีนับถือ และแมแต

สิ่งไมมีชีวิตอยาง หลักเขตแบงดินแดน ก็กลายเปนทวดได คือ ทวดหลัก ในอําเภอสะเดา เปนจุด

ก่ึงกลางท่ีมาบรรจบกันระหวางถนนท่ีสรางข้ึนจากสงขลาไปไทรบุรี และสรางจากไทรบุรีมาสงขลาใน

อดีต ความเชื่อเรื่องทวดนี้ปรากฏชัดเจนในบทกาศ (ประกาศ อธิษฐาน) ครูของโนรา ซ่ึงแสดงใหเห็น

วาบุคคลในลุมทะเลสาบสงขลานี้มีความเชื่อตอทวดอยางแนบแนน ดังตัวอยางในบทกาศครูตอนหนึ่งวา  

ทวดบานแรทวดบานสวน  ทวดหัวควนทวดบานยา 

ยางทองบานนาลาด   ขอรองประกาศอาราธนา 

เขากราบบาทฝาละออง  จะไหวทวดโดทองวัดครูหา 

ทวดเขากังทวดวังเนียง  ฟงเสียงลูกรองประกาศหา  

ศักดิ์สิทธิ์ทางฝายเล   เทวาเกาะเสเกาะหา 

ใหถัดใหเคลื่อนเลื่อนกันมา   ไหวทวดเกาะหนูเกาะแมว 

อยาใหละลาบสาบสูญ  หารือพอทูลกระหมอมแกว 

เกาะหนูเกาะแมว   ไหวทวดเกาะแกวเกาะยอ 

จะไหวเกาะราบเกาะกูน  เกาะหมากปากยูนท่ีอยูฝายทา 

ชื่อทวดท่ีโนรากาศ (อธิษฐาน) ออกมานี้ สวนใหญอยูในลุมทะเลสาบสงขลา 

แสดงใหเห็นวาผูคนทองถ่ินในลุมทะเลสาบสงขลามีความเคารพตอธรรมชาติในรูปของวิญญาณ

ศักด์ิสิทธิ์ ท้ังนี้รวมไปถึงบุคคลสาธารณะผูทําคุณประโยชนตอสังคม และปรากฏการณทางธรรมชาติ

รวมถึงสาธารณะสมบัติก็ถูกยกยองเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะบุคลาธิษฐานดวยเชนกัน 

(4) ผีอารักษ  เปนผี ท่ี ทําหนาท่ีดูแลประจําสถานท่ี บุคคลและสิ่ งของ 

ตลอดจนอาสินในสถานท่ีนั้น ผีพวกนี้จะเก่ียวของกับความเปนอยูของชาวบานโดยตรง ชาวบานนับถือ

และบรวงสรวงผีพวกนี้ตามวาระและโอกาสท่ีเหมาะสม เพ่ือความปลอดภัยและบริบูรณของชีวิตและ

สินทรัพย ผีอารักษมีหลายประเภท ดังนี้ 

- แมซ้ือ เปนผีประจําเด็กทางรก ในพิธีทําขวัญเด็กจะบูชาแมซ้ือ เพ่ือไมใหแม

ซ้ือหลอกใหเด็กตกใจกลัว ใหแมซ้ือชวยคุมครองดูและเด็ก ใหเด็กมีขวัญดี ไมตกใจงาย และเลี้ยงงาย 
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- แมโพสพ เปนผีประจําขาว ในลุมทะเลสาบสงขลา เม่ือชาวบานเริ่มลงมือ

เก่ียวขาวจะทําขวัญแมโพสพจะเรียกวา “รวบขาว” เม่ือเก็บขาวข้ึนยุงฉางเรียบรอยแลว จะทําขวัญอีก

ครั้งบนยุง หรือไปทํารวมกันท่ีวัด เรียกวา “ทําขวัญขาวใหญ” เพ่ือขออํานาจพระแมโพสพใหคุมครอง

ขาว ใหไดผลผลิตดี ขาวไมเสียหาย ทุงนาอุดมสมบูรณ ความเชื่อเรื่องแมโพสพนี้ยังอยูในวัฒนธรรม

การบริโภค เชื่อวาหากทานขาวไมหมดแมโพสพจะเสียใจ ซ่ึงความเชื่อแบบนี้คลายคลึงกับภูมิภาคอ่ืน 

ของประเทศเนื่องจากคนไทยสวนใหญมีวัฒนธรรมขาวเหมือนกัน 

- ผีประจําวัวควาย มีพญาทรพา พญาทรพี นางคูรํา ซ่ึงเปนตนตระกูลของวัว

ควาย และเจาขุนแกลงเปนผูคอยหวานยาทําลายวัวควาย การบูชาผีเหลานี้เพ่ือใหวัวควายหายจาก

โรคราย ปลอยภัยจากเชื้องโรคและสัตวราย ใหเชื่อง เจริญเติบโตดี และตกลูกดก 

- ผีแมยานางและนางไมท้ังหลาย เปนผีประจําเรือ เม่ือจะออกเรือทุกครั้งจอง

บูชาผีเหลานี้ ใหเดินทางไดปลอยภัยจากคลื่อนลม โจรสลัด และทํามาหากิน คาขายไดคลอง 

- ผีเจาท่ีหรือพระภูมิ มีทาวกรุงพาลีเปนหัวหนา มีบริวาร 16 องค รักษาท่ี

ตางๆ กันไป เชน นางธรณีรักษาแผนดิน นางเมขลารักษานานน้ํา ทาวชัยมงคลรักษาท่ีเรือน ทาว

มิกราชรักษาวัดวาอาราม ทาวธรรมโอฬารักษาท่ีสวนท่ีนา ทาวเพชรคนธรรพรักษาศาลเจา บริถิว

รักษาเสนทาง ทาวนาคารักษาบาดาล เปนตน 

4.1.1.3 ตํานาน นิทาน ความเช่ือเกี่ยวกับช่ือบานนามเมืองและสถานท่ีตาง ๆ  

(1) หัวนายแรงและเกาเสง เรื่องนายแรงเปนนิทานประเภทอธิบายสถานท่ีท่ี

ปรากฏอยูในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะภูเขาตาง ๆ เชน เขารุน เขาหัวหมาก เขาแดง 

เขาเกาแสนหรือเขาเกาเสง เปนตน เฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับตํานานหัวนายแรงและเกาเสงนั้น เปน

ชวงทายเรื่องของนายแรง เลากันวา หลังจากท่ีนายแรงไดเขารวมรบศึกมลายูจนไดรับการแตงตั้งให

เปนเจาเมือง ครั้งนั้นทางเมืองนครศรีธรรมราชกําหนดบรรจุพระบรมธาตุในเจดีย และจัดงานเฉลิม

ฉลองใหญโต บรรดา 12 หัวเมืองปกษใตตางนําเงินทองไปบรรจุในพระบรมธาตุ เมืองท่ีนายแรงเปน

เจาเมืองก็เปนเมืองข้ึนของนครศรีธรรมราชดวย ประกอบกับนายแรงเปนผู มีแรงศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาอยางมาก จึงขนเงินทองเปนจํานวนมากถึงเกาแสนบรรทุกลงเรือสําเภา พรอมดวย

ไพรพลออกเดินทางไปยังเมืองนครศรีธรรมราช ขณะกําลังเดินทางเรือสําเภาถูกคลื่นลมชํารุด จึงเขา

จอดเรือท่ีหาดทรายแหงหนึ่งเพ่ือซอมแซมเรือ พอไดทราบขางวาทางเมืองนครศรีธรรมราชบรรจุพระ

บรมธาตุเสร็จแลว นายแรงเสียใจมาก จึงสั่งใหไพรพลขนเงินทองไปบรรจุไวบนยอดเขาลูกหนึ่ง สั่งให
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ลูกเรือตัดหัวของตนไปวางไวบนยอดเขา นายแรงกลั้นใจตาย ลูกเรือตองจําใจตัดหัวเจานายไปวางไว

บนยอดเขาตามคําสั่ง เขาลูกนี้ภายหลังเรียก “เขาเกาแสน” ตอมาเพ้ียนไปเปน “เกาเสง” กอนหินท่ี

ปดทับอยูบนยอดเขาเรียกวา “หัวนายแรง” ชาวบานเชื่อวาวิญญาณของนายแรงยังเปนปูโสมเฝา

ทรัพยอยูท่ีเขาเกาเสง อําเภอเมืองสงขลา มาจนถึงทุกวันนี้78 

(2) เกาะหนูเกาะแมวและเขาตังกวน เปนนิทานท่ีอธิบายภูมิสถานซ่ึง

ปรากฏอยูหนาแหลมสมิหลา อันเปนสัญลักษณสําคัญของจังหวัดสงขลา โดยเลาวา นานมาแลวมี

พอคาชาวจีนคุมกองเรือสําเภาเพ่ือมาคาขายท่ีสงขลา เม่ือคาขายเสร็จแลวก็จะกลับไปยังเมืองจีน ได

เขาไปหาสินคาในตลาดเพ่ือนําไปขายเมืองจีน พอคาจีนเห็นหมาและแมวคูหนึ่งนาเอ็นดู จึงซ้ือสัตวท้ังคู

กลับมาดวย ฝายหมากับแมวเม่ือไปอยูในเรือนานก็คิดถึงบาน อยากกลับบานท่ีเมืองสงขลา จึงปรึกษา

วิธีกันท่ีจะกลับบาน หมาไดบอกกับแมววา บอกกับมาวาในเรือพอคามีดวงแกววิเศษท่ีใครถือไวแลว

วายน้ําไปไหน ๆ ก็ไมจมน้ํา แมวจึงคิดอุบายท่ีจะไดแกววิเศษนั้น โดยขมขูหนูในเรือใหไปขโมยแกว

วิเศษของพอคา ท้ังนี้หนูก็แลกเปลี่ยนโดยการของข้ึนฝงไปดวย ครั้นเรือเดินทางมาใกลเมืองสงขลาอีก

ครั้งหนึ่ง หนูก็ลอบเขาไปอมแกววิเศษไวในปาก แลวท้ังสามก็ลงจากเรือวายน้ํามุงไปจะข้ึนฝงท่ีเมือง

สงขลา ขณะท่ีวายน้ํามาดวยกันหนูก็คิดไดวาหากถึงฝงเมืองสงขลาแลวหมาและแมวคงแยงดวงแกว

จากคนเปนแน แมวซ่ึงวายน้ํามาตามหลังก็คิดอยางเดียวกับท่ีหนูคิดจึงวายน้ําตรงเขามาหา หนูคิดหัก

หลังแมวอยูแลวเม่ือเห็นแมววายน้ําปรี่เขามาหาตนดังนั้น ก็นึกกลัววาแมวจะมาตะปบ ก็ตกใจกลัว

ปลอยดวงแกววิเศษท่ีอมไวออกจากปาก เม่ือไมมีแกววิเศษท้ังหนูและแมวตางหมดแรงวายน้ําไมถึงฝง 

จมน้ําตายกลายเปนเกาะหนูเกาะแมว อยูหนาอาวเมืองสงขลา สวนหมาก็ตะเกียกตะกายวายน้ําไป

จนถึงฝง ดวยความเห็นเหนื่อยหมาจึงขาดใจตายกลายเปนหิน เรียกวา เขาตังกวน อยูริมอาวสงขลา 

สวนดวงแกววิเศษท่ีหลนจากปากของหนู และแตกแหลกละเอียดเปนหาดทราย เรียกวาหาดทราย

แกว อยูทางดานเหนือของแหลมสนยื่นออกไปในอาวสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา79  

  78 พิทยา บุษรารัตน, “นายแรง: นิทาน,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต โดย มูลนิธิ

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ล. 8 (2542), 3754. 

  79 พิทยา บุษรารัตน, “เกาะหนูเกาะแมว: นิทาน,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต โดย 

มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ล.2 (2542), 547. 
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4.1.1.4 คานิยมความเปนนักเลง ในภาคใตคนโดยสวนมากจะมีคานิยมความเปน

นักเลง ซ่ึงมีนัยแตกตางกันไปตามคานิยมและโลกทัศนของสังคมแตละสมัย พอจําแนกไดเปน 4 

ประเภท คือ  

(1) ใชเรียกผูท่ีมีความสามารถทางการแสดง เชน โนรา หนังตะลุง ลิเก แต

ความหมายออกไปทางรังเกียจถือวาเปนพวกเตนกินรํากิน รักสนุก เลี่ยงงานหนัก สํารวยและมักเจาชู 

จึงไมอยากใหลูกหลานเปนนักเลงตามนัยนี้รวมถึงไมอยากใหลูกหลานแตงงานดวย อยางไรก็ตาม

สําหรับบางรายท่ีมีความสามารถเฉพาะตัวพิเศษหรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ก็เปนท่ียกยองของสังคมท่ี

อยากใหเปนแบบอยาง เชน นักเลง ‘โนรา’ ถึงขนาดในบางพ้ืนท่ีของภาคใตในอดีต หากชายใดไปสูขอ

ลูกสาวบานไหน ฝายบิดามาดาของผูหญิงจะถามอยูสองอยาง คือ หนึ่งรํามโนราเปนหรือไม กับสอง

ขโมยควายเปนหรือไม หากทําไมเปนท้ังสองอยางบิดามารดาของฝายหญิงก็จะไมยกลูกสาวให

เนื่องจากแลไมเห็นวาจะเลี้ยงเมียไดอยางไร 

(2) ใชเรียกผูฝกใฝสิ่งท่ีถือกันวาเปนทางแหงอบายมุข เชน นักเลงผูหญิง 

นักเลงเหลา นักเลงเบี้ย นักเลงไกชน นักเลงวัวชน นักเลงกลุมนี้มีลักษณะเชนเดียวกับนักเลงใน

ความหมายของภาคกลาง 

(3) ใชเรียกผูท่ีมีความประพฤติไมดี ทําตัวเปนนักเลงโต เกะกะระราน หรือ

เปนอันธพาล มักเรียกกันวานักเลงหัวไม หรือ “คนหัวไม” หรือ “หัวไม” 

(4) ใชเรียกผูท่ีมีบุคลิกลักษณะพิเศษ มีน้ําใจและการวางตัวเปนคนใจกวาง 

กลาไดกลาเสีย มีความเฉียบขาด รักษาคําพูด และศักดิ์ศรี รักท่ีจะตอสูอยางอาจหาญ รักและปกปอง

พรรคพวกตนจนสุดกําลัง คําวา “นักเลง” ตามนัยนี้อาจใชเรียกยกยองกันเฉพาะคราวแกบุคคลท่ี

แสดงใหเห็นลักษณะเหลานี้ เฉพาะดานเฉพาะครั้งก็มี แตสําหรับผูท่ีจะไดรับสมญานามวาเปนนักเลง

อยางแทจริงจะตองมีบุคลิกลักษณะตาง ๆ เหลานี้อยางครบถวนและเปนนิสัย ผูเปนนักเลงประเภทนี้

มักไดเปนผูนําของทองถ่ิน คือเปนกํานันหรือผูใหญบาน มักมีอิทธิพลและบริวารมากมาย และจะมี

วัฒนธรรมการสรางและการปกปกษรักษาความเปนนักเลงของตนอยางเฉียบขาดและพิสดาร และเปน
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ท่ียกยองของสังคม อนึ่ง นักเลงตามนัยนี้จะมีลักษณะแตกตางกับ “เจาพอ” (ตามความหมายท่ีใชกัน

อยูในปจจุบัน) ตรงท่ีนักเลงเหลานี้ไมทําตัวเปนอันธพาล80 

4.1.1.5 แนวคิด “สามหลักผสมเกลียว เปนหนึ่งเดียวในบอยาง” เปนวาทกรรม

ซ่ึงมักถูกหยิบยกข้ึนมาใชเพ่ือสื่อความถึงความเปนอยูรวมกันอยางสงบสุขของชนท้ัง 3 เชื้อชาติหลัก 

ในเขตเมืองสงขลาบอยาง ท้ัง ชาวไทยพ้ืนถ่ิน ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน ซ่ึงมีวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตท่ีแตกตางและมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมรวมกันบางสวน แนวคิดนี้แสดงใหเห็น

เดนชัดท่ีสุดในพ้ืนท่ียานเมืองเกาซ่ึงเปนบริเวณท่ีแรกเริ่มกอตั้งเมืองสงขลาบอยาง โดยมีชาวไทยมุสลิม

อยูอาศัยกันหนาแนนในชุมชนบานบน บริเวณถนนพัทลุง ทางทิศใตของยานเมืองเกา สวนถนน

นางงาม ถนนนครนอก และถนนนครในก็มีชาวไทยพ้ืนถ่ินและชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยูปะปนกัน 

มีศาสนสถานท่ีสําคัญ ท้ังวัดมัชฌิมาวาส วัดยางทอง วัดโพธิ์ วัดเลียบ วัดดอนแย มัสยิดอุสาสนอิสลาม 

และศาลหลักเมืองและศาลเจาอ่ืน ๆ โดยรอบรวม 7 แหง  นอกจากนี้ยังมีรูปแบบทางสถาปตยกรรม

และวิถีการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะอาหารพ้ืนเมืองท่ีสะทอนการผสมผสานทางวัฒนธรรมท้ังสามได

อยางชัดเจน  

อยางไรก็ตาม ในเมืองสงขลาก็ยังมีวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ผสมผสานอยูบางในชวงสั้น ๆ 

เชน วัฒนธรรมตะวันตกท่ีสะทอนออกมาในรูปแบบของการสรางปอมและกําแพงเมืองท่ีโดดเดนในยุค

เมืองสงขลาหัวเขาแดง  วัฒนธรรมและความทรงจําเก่ียวกับญี่ปุนในชวงสงครามโลกครั้งท่ีสอง มีผูเฒา

ผูแกในสงขลาบางทานท่ียังคงรองเพลงญี่ปุนท่ีทหารญี่ปุนเคยสอนใหขับรองในสมัยเปนเด็กได  

 

4.1.2 ระดับเปนช้ินเปนอัน 

4.1.2.1 ประเพณีทําบุญเดือนสิบ มีเรียกแตกตางกันออกไปบางเปนหลายชื่อ เชน 

ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณียกหฺมฺรับ ประเพณีชิงเปรต ประเพณีทําบุญตายาย หรือประเพณี

รับสงตายาย เปนประเพณีท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีชาวภาคใตไดถือปฏิบัติกันมาแตครั้งโบราณจนถึง

ปจจุบัน ท้ังนี่เนื่องจากความเชื่อในทางประพุทธศาสนาวา ในปลายเดือนสิบ พอแม ปูยา ตายาย และ

ญาติพ่ีนองซ่ึงลวงลับไปแลว โดยเฉพาะผูมีบาปตกนรกอยูซ่ึงเรียกวา “เปรต” จะไดรับการปลอยตัว

  80 สุทธิวงศ พงษไพบูลย, “นักเลง,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต โดย มูลนิธิ

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ล. 8  (2542), 3673. 
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จากพญายมใหข้ึนมาพบลูกหลานและญาติพ่ีนองของตนในเมืองมนุษยในวันแรม 1 คํ่า เดือน 10 

ชาวบานจึงจัดใหมีการทําบุญเปนประเพณีข้ึนในวันแรม 1 คํ่า เดือน 10 ครั้งหนึ่ง กับวันแรม 15 คํ่า 

เดือน 10 อีกครั้งหนึ่ง (บางทองท่ีทําในวันแรม 14 คํ่า) เพ่ืออุทิศสวนกุศลไปใหกับพอแม ปูยา ตายาย 

ญาติพ่ีนองตลอดจนบุคคลอ่ืนๆ ท่ีลวงลับไปแลวเปนสําคัญ เพียงแตวาการทําบุญใน 2 วาระนี้ อาจมี

วิถีปฏิบัติยิ่งหยอนตางกัน คือจะทํากันอยางจริงจังในวาระหลังเพราะถือวามีความสําคัญกวาวาระแรก 

การทําบุญเดือนสิบสะทอนใหเห็นถึงคานิยมในการแสดงความกตัญูตอบรรพ

บุรุษของชาวภาคใต ชาวภาคใตเห็นวางานบุญนี้มีความสําคัญเปนอยางมาก เม่ือใกลถึงเทศกาลทําบุญ

ทุกครอบครัวตางเตรียมขาวของสําหรับการทําบุญไวพรอม ผูท่ีจากภูมิลําเนาไปศึกษาหรือทํางานตาง

ถ่ินจะเริ่มกลับสูภูมิลําเนาเพ่ือรวมในงานประเพณีเดือนสิบ บางสวนท่ีไมสามารถกลับภูมิลําเนาไดดวย

ความจําเปนบางประการก็นัดหมายกันจัดงาน ณ จุดใดจุดหนึ่งในแหลงท่ีไปอาศัยอยูนั้น ดังเชน การ

รวมกลุมการจัดงานทําบุญเดือนสิบของชาวภาคใตท่ีไปอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร โดยใชชื่องานวา 

“งานวันสารทภูมิภาคทักษิณ” ณ วัดพิชัยญาติการาม โดยเริ่มจัดข้ึนครั้งแรกในป พ.ศ.2508 และจัด

ข้ึนตอเนื่องเปนประจําทุกป สะทอนใหเห็นถึงคานิยมเรื่องบรรพบุรุษของชาวภาคใตและความสําคัญ

ของประเพณีไดเปนอยางดี 

4.1.2.2 ประเพณีชักพระ หรือ ลากพระ เปนประเพณีเนื่องในพระพุทธศาสนา 

กระทํากันหลังจากวันมหาปาวรณาหรือวันออกพรรษา 1 วัน คือ ตรงกับวันแรม 1 คํ่า เดือน 11 

โดยพุทธศาสนิกชนพรอมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปข้ึนประดิษฐานบนบุษบก (เรียกวา ยอดนม หรือ 

นมพระ) ท่ีวางอยูเหนือเรือ รถ หรือลอเลื่อน แลวแหแหนชักลากไปตามลําน้ําหรือถนนหนทางแลวแต

สภาพภูมิประเทศวาจะเหมาะแกการลากพระบกหรือลากพระน้ํา ชาวบานก็จะนําขนมตมสามเหลี่ยม

หอดวยใบพอมาแขวนท่ีเรือพระเพ่ือเปนการทําบุญเรียกวา “แขวนตม” ถาเปนเรือพระน้ําท่ีระยะไม

สะดวกในการแขวนก็ใชวิธี “ซัดตม” เปนท่ีมาของกีฬาซัดตม และจะมีการนัดสถานท่ีสําหรับใหเรือ

พระบกหรือเรือพระน้ําไดมาชุมนุมกันเพ่ือประชันความงามของเรือพระท่ีจัดทําดวยความสามารถของ

ชางทองถ่ินและชาวบานในละแวกใกลวัด ประเพณีลากพระของชาวใตมีมาแตโบราณและกอใหเกิด

วัฒนธรรมอ่ืน ๆ สืบเนื่องหลายอยาง เชน ประเพณีการแขงเรือพาย การชัน (ประชัน) โพนหรือแขงโพน 
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การประชันปดหรือแขงปด การทําตมยาง และการเลนเพลงเรือ เปนตน จรูญ หยูทอง81 ไดแสดง

ทัศนะอยางเปนหวงวา ในปจจุบันงานประเพณีชักพระเนนความสวยงามของเรือพระท่ีแตละวัดตอง

แขงขันเพ่ือประชันกัน จึงวาจางชางจัดทําเรือพระในราคาสูง เปลี่ยนแปลงท้ังวัสดุ กรรมวิธีการทํา ทํา

ใหสาระสําคัญของประเพณีท่ีเปนการแสดงความสามัคคีของคนในชุมชนลดนอยลงไป  

4.1.2.3 ประเพณี สมโภชทวดหัวเขาแดง เปนงานประจําป ท่ีชาวสงขลา 

โดยเฉพาะชาวจีนท้ัง 5 สมาคม (แตจิ๋ว ฮกเก้ียน กวงสิว ไหหลํา และฮากกา) ท่ีมีความเคารพศรัทธา

ตอทวดหัวเขาแดงท่ีประดิษฐานอยูท่ีปากน้ําทะเลสาบสงขลา โดยเชื่อกันวาเปนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีคอยปก

ปกษรักษาเมืองสงขลามาตลอด ชาวประมงท่ีออกเรือมักจะสักการะเพ่ือขอใหประสบความสาํเร็จและ

ปลอดภัยในการออกทะเลหาปลา ในงานไดมีการอัญเชิญองคพระมาประดิษฐานท่ีศาลเจาชั่วคราว

บริเวณหาด สมิหลา  มีการสมโภชแหพระรอบเมืองพรอมท้ังอัญเชิญองคพระศักดิ์สิทธิ์ ท่ัวท้ังเมือง

สงขลาจากศาลเจาตาง ๆ รวมขบวนอยางยิ่งใหญ และมีการประทับทรงเทพเจาตาง ๆ วัตถุประสงค

ของการจัดงานครั้งนี้ เปนการอนุรักษประเพณีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พรอมกับใหประชาชนไดสักการะสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองสงขลา เพ่ือความเปนสิริมงคลแกตัวเองและครอบครัว  

ตามความเชื่อของชาวบานใน ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร มีตํานานวา ทวดหัว

เขาแดง เดิมเปนชายชราชาวจีนเดินทางมาจากผืนแผนดินใหญมุงสูจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเรือ

สําเภาขนาดใหญ ดวยเปนคนมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งจึงนําทรัพยสมบัติจํานวน

มหาศาลติดมาดวย เพ่ือนํามารวมบรรจุลงในพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช แตโชคไมดีท่ีเรือ

สําเภามาลมบริเวณปากน้ําทางเขาเมืองสงขลาเสียกอน ดวงวิญญาณของทาน เม่ือตายไปก็มิไดหนี

หายไปไหนยังคงวนเวียนอยูในบริเวณดงักลาวในรูปของจระเขใหญ ชาวบานเรียก “จระเขทวด” หรือ 

“ทวดจระเข” และเชื่อกันวาทวดหัวเขาแดงในรูปของจระเขใหญจะคอยมาเฝาปากน้ําเมืองสงขลา 

คอยดูแลชาวบานมิใหเกิดอันตรายจากสัตวรายตาง ๆ ได สุมณฑา อินทวงษ ผูสูงอายุท่ีอยูรวมสมัย

เหตุการณกองทัพญ่ีปุนยกพลข้ึนบกท่ีเมืองสงขลาไดใหขอมูลดวยความเชื่อนี้วา เม่ือกองทัพเรือญ่ีปุน

มาถึงหนาปากอาวเมืองสงขลานั้น ทหารญ่ีปุนไมสามารถมองเห็นเมืองสงขลาดวยอํานาจบารมีของ

  81 จรูญ หยูทอง, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ อ.

เมือง จ.สงขลา, 8 พฤษภาคม 2558. 
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ทวดหัวเขาแดง จนเม่ือแมทัพญ่ีปุนไดรับขอมูลเรื่องความศักดิ์ของทวดหัวเขาแดง จึงกระทําการ

สักการะ ทหารญี่ปุนจึงมองเห็นเมืองสงขลาและยกทักข้ึนมาได82 

4.1.2.4 ประเพณีสมโภชเจาพอหลักเมืองสงขลา เปนประเพณีท่ีสําคัญของชาว

ไทยเชื้อสายจีนท่ีจัดข้ึนทุกป เพ่ือเฉลิมฉลองวันเกิดของเจาพอหลักเมืองเทพเจาผูปกปองเมืองตามคติ

ความเชื่อ ท่ีประดิษฐานอยูในศาลเจาหลักเมืองสงขลา ซ่ึงเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองท่ีมีความ

เชื่อมโยงมาตั้งแตอดีตกาลของชาวจังหวัดสงขลา ในประเพณีจะประกอบไปดวยพิธีอ่ิวเกงแหพระรอบ

เมือง โดยจะอัญเชิญองคเจาพอหลักเมืองออกจากศาลหลักเมืองและจะมีขบวนเทพเจาจากศาลเจาท่ัว

เมืองสงขลาออกแหรอบเมือง พิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห เสริมดวงชะตา และมีกิจกรรมการแสดง

บนเวที และการแสดงอุปรากรจีนในชวงกลางคืนทุกวัน  

4.1.2.5 ประเพณีทําบุญชายเล เปนประเพณีของชาวบานท่ีอาศัยอยูบริเวณ

ชายทะเล แถบอําเภอสทิงพระและอําเภอเมืองสงขลา เปนตน โดยทําเปนประจําทุกป แลวแตหมูบาน

ใดจะนัดวันกันทําบุญวันไหน แตสวนมากจะทํากันหลังจากวันเขาพรรษาแลว เพราะชาวบานจะมา

พบปะกันท่ีวัดในวันเขาพรรษาและนัดแนะกันวาจําทําบุญวันไหนดี  

การทําบุญชายเลจะมีการทําบุญท่ีศาลาประจําหมูบานกอนราว 1 – 2 สัปดาหเพ่ือ

ความเปนสิริมงคล หลังจากนั้นเม่ือถึงวันนัดหมายท่ีจะมีการทําบุญชายเล ชาวบานจะพาลูกหลาน

เตรียมเสื่อไปปูนั่งตามรมไมพรอมไปเลนน้ําทะเล และเตรียมอาหารหวานคาวรวมท้ังนิมนตพระไปฉัน

อาหารเพลบริเวณศาลาใกลชายทะเล เม่ือเตรียมอาหารเสร็จแลว ผูสูงอายุเขาไปนั่งในบริเวณศาลา 

พระจะเริ่มสวดใหศีลใหพร และเม่ือพระกําลังสวดชาวบานจะนําขาวสุกท่ีเตรียมไปใสในบาตรท่ีเตรียม

ไวบนศาลา เม่ือพระสวดเสร็จก็ถวายอาหรเพล และชาวบานก็จะเอาอาหารคาวหวาน เครื่องครัวท่ี

เตรียมเอาไวเวียนบนหัวลูกหลานและคนในครอบครัว โดยเชื่อวาเปนการเอาเคราะหรายออกจากตัว 

แลวนําไปแขวนบนราวไม เพ่ือพระฉันอาหารเพลงเสร็จแลว ชาวบานก็จะเริ่มลอมวงทานอาหารกัน 

เสร็จแลวพระจะเทศนา 1 กัณฑ จบแลวชาวบานจะชวยกันยกราวไมท่ีแขวนอาหารไปท่ีชายทะเล 

พระก็จะไปทําพิธีสวดบังสุกุล ชาวบานก็กรวดน้ําแผสวนบุญสวนกุศลใหแกเจากรรมนายเวรนและผูมี

  82 สุมณฑา อินทวงษ, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา,  86 – 88 ถ.ไทรบุรี ต.บอยาง    

อ.เมือง จ.สงขลา,  12 กุมภาพันธ 2558. 
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ประคุณท่ีลวงลับไปแลว เม่ือสวดเสร็จชาวบานก็จะชวยกันยกหาบอาหารท้ิงลงในทะเล เรียกพิธีตอนนี้

วา “พิธีสงหาบสงคอน” เปนอันเสร็จพิธี จะเหลือแตชาวบานและเด็ก ๆ เลนน้ํากันอยางสนุกสนาน83 

ปจจุบันในเขตเทศบาลนครสงขลามีการทําพิธีทําบุญท่ีคลายคลึงกับการทําบุญ

ชายเลคือการทําบุญใหสัมภเวสีริมชายหาด โดยกลุมแมบานวชิราฟาใส ซ่ึงผูท่ียังมีความเชื่อและ

ประกอบพิธีกรรมนี้อยูมีไมมากนัก จะจัดเปนประจําในทุกวันเสารท่ี 2 ของเดือนพฤษภาคมในทุกป 

ผูอาวุโสท่ีจัดงานทุกทานมีความเขาใจถึงระบบนิเวศของหาดทรายโดยใชวิธีการสังเกตความเปนไป

ผสมผสานกับความรูท่ีบรรพบุรุษสงขลาไดสั่งสอนมาวาใหอยูรวมกับธรรมชาติอยางออนนอมถอมตน 

ประเพณีเล็ก ๆ ท่ีมีคุณคาอันยิ่งใหญจึงงอกงามมาจนทุกวันนี้84 

4.1.2.6 รับเทียมดา หรือประเพณีรับเทวดา เปนประเพณีอยางหนึ่งของชาว

พุทธในเขตชนบทภาคใต ทํากันในเดือน 6 หลังวันสงกรานตไปแลว อาจจะเปนวันใดก็ไดแลวแต 

แตละชุมชนจะกําหนดตกลงกัน แตมีการกําหนดวันที่จะทําพิธีนั้น ถาเปนขางข้ึนจะตองเปนวันท่ี 

เชน ขึ้น 9 คํ่า ขึ้น 5 คํ่า และถาเปนขางแรมจะตองเปนวันคู เชน แรม 6 คํ่า แรม 12 คํ่า เปนตน 

ท่ีเปนเชนนี้ เพราะชาวบานเชื่อวาในวันแรมคูหรือวันขึ้นค่ีนี้จะมีเฉพาะเทวดาเทานั้นที่มารับ

ของบวงสรวงได ผีชั้นต่ําอ่ืน ๆ ไมสามารถท่ีจะมารับของบวงสรวงได  

จรูญ หยูทอง85 ไดเพ่ิมเติมวาประเพณีรับเทียมดาเปนความเชื่อสืบเนื่องมาแต

สังคมเกษตรในอดีต เชื่อวาในแตละปจะมีเทวดามาคุมครองโลกมนุษยหมุนเวียนกันไป การรับเทียม

ดาจึงเหมือนการท่ีมนุษยแสดงความตอนรับตอการผลัดเวรของเทวดาท่ีจะมาคุมครองโลกมนุษย 

อยางไรก็ตามเม่ือสังคมเปลี่ยนแปลงไปประเพณีก็คอย ๆ สาบสูญ สถาบันทักษิณคดีศึกษาพยายามรื้อ

ฟนโดยการจัดงานรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญในพ้ืนท่ี

เทศบาลนครหาดใหญ ผลปรากฏวางานไดรับความสนใจจากชาวไทยนอยเนื่องจากสภาพสังคมท่ี

เปลี่ยนไป คนไมมีความรูสึกยึดโยงอยูกับวัฒนธรรมเดิมเนื่องจากเปลี่ยนเปนสังคมเมือง แตกลับไดรับ

  83 ประทีบ ไชยรัตน, “ทําบุญชายเล,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต โดย มูลนิธิ

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ล. 7 (2542), 3383 - 3384. 

  84 พรรณิภา โสตถิพันธุ, The World Beach Day แลเล แลหาด ครั้งท่ี 2, (สงขลา: โครงการ

พลังพลเมืองสงขลา, 2555), 7-8 

  85 จรูญ หยูทอง, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ    

อ.เมือง จ.สงขลา, 8 พฤษภาคม 2558. 
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ความสนใจจากนักทองเท่ียวในฐานะประเพณีท่ีแปลก ซ่ึงอาจดูเสมือนเปนสินคาวัฒนธรรมเพ่ือการ

ทองเท่ียวประการหนึ่งไปแทนการคงไวซ่ึงสาระสําคัญของประเพณีอยางเชนในอดีต 

4.1.2.7 วันอีดท้ังสอง วันอีดท้ังสองเปนปะเพณีท่ีถือปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมใน

พ้ืนท่ีและโดยท่ัวไป ไดแก  

(1) วันอีดิลฟตริ เปนวันอีดแรก หรือเรียกวา ฮารีราญอ กําหนดเอาจากการดู

ดวงจันทร เปนวันสิ้นสดุเดือนรอมฏอนตามประกาศของสํานักจุฬาราชมนตรี เดือนรอมฏอนเราจะถือ

ศีลอดท้ังเดือน วัดอีตนี้จะเปนวันรื่นเริง มุสลิมจะมาละหมาดรวมกันท่ีมัสยิด มาฟงปาฐกถาธรรม มี

การพบปะกัน มีการขอโทษและขออภัยแกกัน มีการพบปะเยี่ยมเยียนกันตามบานพ่ีนองและคนใน

ชุมชน บานไหนมีแขกมาก็เลี้ยงน้ําชาอาหารตอนรับ 

(2) วันอีดิลอัฎฮา หรือวันอีดฮัจญีย หรือ รายอฮัจญีย เปนวันท่ีทางเมกกะทํา

พิธีคํานับกอนหินศักดิ์สิทธิ์ สําหรับมัสยิดบานบน ในเขตเทศบาลนครสงขลา มีนโยบายสนับสนุน

ประเพณีนี้โดยมัสยิดนําเงินไปฝากไวท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรและไดรับสิทธิ์ใน

การจับฉลากวา ตัวแทนของมัสยิดไหนจะไดไปประกอบพิธีฮัจญบาง เม่ือไดรับสิทธิ์แลว มัสยิดจะมา

พิจารณาในคณะกรรมการของมัสยิดวาจะเปนใคร โดยพิจารณาจากการเปนมุสลิมท่ีไดทํา

ผลประโยชนแกสวนรวมท้ังนี้ก็ประกอบกับเกณฑของธนาคาร  

4.1.2.8 ศาสตรา เปนตําราดูโชคชะตาท่ีเขียนคําทํานายไวเปนสูตรสําเร็จลงใน

หนาสมุดขอย 1 ตอน ตอ 1 คําทํานาย เรียงลําดับตอกันไปทั้งเลม วิธีเสี ่ยงทายเรียกวาการ 

“แทงศาสตรา” กอนดูเจาของตําราหรือหมอดูตองกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตั้งจิตศรัทธาใหศาสตราชวย

เบิกโชคชะตาของผูดูตามวิบากกรรมท่ีจะเกิดข้ึน ตอจากนั้นผูเสี่ยงทางจะใชไมปลายแหลมสอดเขา

ระหวางเลมตําราศาสตรา ใหปลายไมแทงตรงหนาของหนังสือทางดานซายหรือดานขวาเพียงดาน

เดียว แลวใหหมอดูเปดอานใหฟงตามคําทํานายนั้น ดวยเหตุนี้จึงเรียกวา “แทงศาสตรา” ศาสตรา

ฉบับบานเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลาเปนตําราทํานายโชคชะตาราศรีฉบับหนึ่งท่ีพบ 

ตนฉบับเปนบุดขาวของนายสวน บัวมาศ ไมทราบผูแตงและระยะเวลาท่ีแตง แตงดวยกาพยยานี 11 

ประสมดวยรายยาวและรอยแกวในบางตอน 

4.1.2.9 จารึกสําโรง เปนจารึก 3 หลัก ทําดวยหินแกรนิต ขนาดกวางประมาณ  

75  เซนติเมตร  สูง 150 เซนติเมตร  หนา 15 เซนติเมตร จารึกท้ังสามหลักประกอบดวย คือ 

ภาษาไทย 1 หลัก ภาษาจีน 1 หลัก และภาษามลายูจารึกดวยอักษรยาวี 1 หลัก ปจจุบันต้ังอยูในเขต
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โรงพยาบาลประสาทสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา สรางข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2388 ตรงกับสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีสาเหตุการสรางเนื่องมากจาก พระสุนทรานุรักษ (บุญสังข) 

ผูชวยราชการเมืองสงขลา คิดจะบําเพ็ญกุศลสรางสาธารณประโยชน คือ  สรางถนน  บอน้ํา  สะพาน

ขามคลองสําโรง  ศาลาและศาลาเทพารักษจึงหารือพระยาวิเชียรคีรี (เถ้ียนเสง) เจาเมืองสงขลา 

ณ ขณะนั้น เม่ือไดรับความเห็นชอบแลวไดชักชวนขาราชการและชาวเมืองสงขลาท้ังชาวไทยพุทธ 

ชาวจีน และชาวไทยมุสลิมรวมกันบริจาคทรัพย ไดท้ังสิ้น 2,312 เหรียญ 3 ตําลึง และไดใหดําเนินการ

สาธารณูปโภคตาง ๆ ตามท่ีไดตั้งใจไวจนเสร็จเรียบรอย มีการฉลองเปนการใหญ  และไดจารึกไวเปน

อนุสรณ ซ่ึงจารึกท้ัง 3 หลัก มีเนื้อหาพองกัน คือ เปนการเลาถึงเหตุผลในการสรางสาธารณประโยชน 

สภาพการกอสราง ลักษณะของสาธารณประโยชน รายนามของผูบริจาคทรัพยชวยเหลือในการสราง 

แจงยอดเงินรายจายและสุดทายไดอธิษฐานใหบานเมืองรมเย็น ประชาชนอยูเย็นเปนสุข  ฝนฟาตก

ตองตามฤดูกาล  จารึกท่ีเปนภาษาไทยตอนตนเปนคํารอยแกว ตอมาเปนรายถัดจากนั้นเปนโคลงสี่

สุภาพ 

 
 

ภาพท่ี 4.2 จารึกสําโรง 3 หลกั 3 ภาษา, ท่ีมา : เปรมชัย จันทรจําปา 
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วุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ86 กลาววา จารึกดังกลาวเปนวัตถุประจักษพยานอันสําคัญท่ี

แสดงใหเห็นวาประชากรเมืองสงขลาแมมีความแตกตางหลากหลายท้ังทางเชื้อชาติและศาสนา แตได

รวมมือรวมใจในการดําเนินกิจการเพ่ือสวนรวมมาตั้งแตแรกตั้งเมืองสงขลา และอยูอาศัยรวมกันมา

อยางสงบสุขดังในปจจุบัน จนเปนท่ีมาของวาทกรรมเมืองสงขลาท่ีวา “สามหลักผสมเกลียว เปนหนึ่ง

เดียวในบอยาง”  

4.1.3 ระดับสถาบัน 

ทุนทางวัฒนธรรมดานความเชื่อและโลกทัศนท้ังในระดับเปนรูปเปนรางและระดับ

เปนชิ้นเปนอันนั้น โดยมากเก่ียวเนื่องกับความเชื่อความศรัทธาของผูคนในทองถ่ิน ปฏิบัติจนกลายเปน

ประเพณี และบางความเชื่อ อาทิ หลักศาสนา ก็เปนบรรทัดฐานหลักของสังคม ซ่ึงเทากับวาทุนทาง

วัฒนธรรมเหลานั้นมีสถานะเปนทุนทางวัฒนธรรมในระดับสถาบันดวยเชนกัน แมไมไดมีการรับรอง

เปนลายลักษณอักษร แตก็เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปในทองถ่ิน 

 

4.2 ทุนทางวัฒนธรรมดานวิถีชีวิต 

4.2.1 ระดับเปนรูปเปนราง 

4.2.1.1 ความเช่ือเรื่องการปลูกตนไมในบริเวณบาน ชาวภาคใตมีคติความเชื่อวา

การปลูกตนไมในบริเวณบานควรปลูกเฉพาะตนไมมงคล เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรมเย็น ดังนี้ 

ทิศอุดร (เหนือ) ใหปลูกพุทรา วาน ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ใหปลูกทุเรียน ทิศบูรพา 

(ตะวันออก) ใหปลูกไผ กุม มะพราว ทิศอาคเนย (ตะวันออกเฉียงใต) ใหปลูกยอ สารภี ทิศทักษิณ 

(ใต) ใหปลูกมะมวง พลับ ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต) ใหปลูกชัยพฤกษ สะเดา ขนุน พิกุล ทิศประจิม 

(ตะวันตก) ใหปลูกมะขาม มะยม ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) ใหปลูกมะกรูด และไมท่ีไมนิยมปลูก

ไวในบริเวณบาน คือ โพ ไทร ตาล มะกอก มะง่ัว สําโรง หวาย สลัดได เตาราง ลั่นทม เพราะไม

ประเภทนี้บางเปนไมใหญแผก่ิงกานสาขามาก หรือไมก็เปนไมท่ีมีนามไมเปนมงคล87 แตปจจุบันความ

เชื่อดังกลาวไดคลายลงไปมากแลว 

  86 วุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, โรงแรมหาดใหญพาราไดซ

แอนดรีสอรท อ.หาดใหญ จ.สงขลา, 13 กุมภาพันธ 2558 

  87 ปราณี ธรรมรัตน, “ปลูกตนไมในบริเวณบาน : ความเชื่อ,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย

ภาคใต โดย มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ล. 9 (2542), .4423. 
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นอกจากนี้ความเชื่อดั้งเดิมของชาวภาคใตยังมีเรื่องของการฝงรกของทารก

แรกเกิดไวใตตนไมดวย เชนถาฝงไวใตตนสมเด็กจะมีสติปญญาเฉียบแหลม ฝงไวในท่ีโลงแลวปลูกตน

มะพราว เม่ือโตข้ึนหากบุคคลเจาของรกท่ีฝงนั้นโดนคุณไสยก็สามารถนําน้ํามะพราวจากตนท่ีฝงรกนั้น

มาดื่มก็จะสามารถแกไขคุณไสยได88 ท้ังนี้ผลพลอยไดจากความเชื่อดังกลาวทําใหเกิดความผูกพัน

ระหวางคนกับตนไมอันเปนสื่อแทนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ใหท้ังสองสวนไดพ่ึงพาอาศัยกัน สําหรับ

ในเขตเทศบาลนครสงขลาในอดีตมีวิถีปฏิบัติท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีนาสนใจ คือ เม่ือถึงคราววันสําคัญ

ครูก็จะนํานักเรียนในเขตเทศบาลนครสงขลาไปปลูกตนสน89 เด็ก ๆ เม่ือโตข้ึนก็จะจําไดวาตนสนตน

ไหนท่ีตนเองเปนผูปลูก เพ่ือสรางความผูกพันและเพ่ิมปริมาณของตนสนในปาสนเมืองสงขลาให

เพ่ิมข้ึน 

4.2.1.2 การประกอบอาชีพ เชน ประชาชนท่ีอยูอาศัยในเขตเทศบาลนครสงขลา

นับเนื่องมาตั้งแตสมัยแรกต้ังเมือง สวนใหญประกอบอาชีพประมงและการคาพาณิชย ซ่ึงเปนผลมา

จากสภาพท่ีตั้งตามภูมิศาสตรท่ีเอ้ือตอการประกอบอาชีพดังกลาว 

การทําประมงของชาวสงขลา แบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก ประเภทแรก คือ 

ประมงในทะเลนอกหรือทะเลหลวง คือบริเวณทะเลอาวไทย มีท้ังประมงทะเลลึกซ่ึงตองใชเครื่องมือ

และอุปกรณขนาดใหญอยาง เรือลากอวน อวนลาก อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตองลงทุนสูงและใช

แรงงานมาก และประมงชายฝง ซ่ึงใชเรือขนาดเล็ก เครื่องมือและอุปกรณืไมยุงยาก เชน อวนทับตลิ่ง 

แห อวนลอย อวนลอม กัด เปนตน ซ่ึงสามารถดําเนินการไดภายในครอบครัวและชุมชน ประเภทท่ีสอง 

คือ ประมงในทะเลสาบหรือทะเลใน เปนการจัดสัตวน้ําในทะเลสาบ มีเครื่องมือเครื่องใชท่ีประดิษฐ

ข้ึนเพ่ือการจับสัตวน้ําเหลานี้หลายรูปแบบ เชน เบ็ดราว ไซนั่ง อวนรุน และโพงพาง เปนตน และ

ประเภทท่ีสาม คือ การจับสัตวน้ําจากแหลงน้ําท่ีมีอยูท่ัวไป เชน ลําหวย หนอง คลอง บึง หรือทุงนา 

  88 ปรีชา นุนสุข พูลศรี รัตนหิรัญ และมงคลศรี สมเหมือน, “การเกิด : วัฒนธรรมไทยพุทธ,” 

ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต โดย มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ล. 1 

(2542), 330 - 331. 

  89 ชนิษฏา ชูสุข, “ความทรงจําเกา ๆ กับหาดสงขลา,” ใน แลเล...แลหาดสงขลา : สํารวจ 

เรียนรู และคนหาแนวทางฟนฟูชายหาด 5 มิถุนายน 2554 สงขลา: สงขลาฟอรั่มและกลุม S.O.S 

หาดสงขลา, 15. 

                                                           



113 

ตลอดจนพ้ืนท่ีท่ีน้ําทวมขังในฤดูฝน  ทําใหเกิดการประดิษฐคิดคน เครื่องมือตาง ๆ ในการประกอบ

อาชีพ เชน ไซ ซอน ลัน เบ็ดทง เบ็ดตก โมระ แนด ผลํา บอกดัก หลุมวิ่ง รานวิ่ง เปนตน 

สําหรับการคาพาณิชยนั้น ถือไดวาเปนอาชีพสําคัญท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการ

ทางประวัติศาตรของการพัฒนาเมืองสงขลามาโดยตลอด การคาขายทําใหชาวสงขลาไดมีโอกาสปะทะ

สัมพันธกับผูคนตางวัฒนธรรม มีประสบการณกวางขวาง รูจักเก็บเก่ียว และสรางระบบความสัมพันธ

เหลานั้นมาปรับปรุงวิถีชีวิตไดเปนอยางดี วัฒนธรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับการแลกเปลี่ยนสินคา 

และการคาขายท่ีสําคัญ คือ การผลิตเหรียญกษาปณเมืองสงขลา เพ่ือใชติดตอคาขายโดยตรงกับ

ตางชาติเชนจีนหรือยุโรป วัดนัด ท่ีสรางพ้ืนท่ีสาธารณะสําหรับการแลกเปลี่ยนผลผลิตและสินคาของ

ผูผลิตแตละรายในทองถ่ิน รวมถึงการผูกเกลอกันระหวางหมูบานหรือระหวางพ้ืนท่ีท่ีตางกัน เชน 

เกลอเขา เกลอเล ท่ีผูท่ีอาศัยอยูชายทะเลผูกเกลอกับผูท่ีอาศัยอยูบริเวณพ้ืนท่ีปาเขาเขา เพ่ือสราง

ความสัมพันธฉันทมิตร ชวยเหลือ และแบงปนผลประโยชนตางๆ แกกัน 

4.2.1.3 การถนอมอาหาร การถนอมอาหารของชาวสงขลาคลายคลึงกับวิธีการ

ของชาวบานในทองถ่ินอ่ืน ๆ เพียงแตมีวิธีการปลีกยอยท่ีแตตางออกไปตามวัฒนธรรมพ้ืนบาน ซ่ึง

ข้ึนอยูกับสภาพภูมิประเทศและทรัพยากรในทองถ่ิน วิธีการพ้ืนฐานท่ีใชถนอมอาหารของชาวสงขลา 

ไดแก การควบคุมคงความชื้น การตากแหง การรมควัน การทําเค็มหรือการหมักดอง การเชื่อมหรือ

การกวนซ่ึงแบงแยกยอยออกไปไดอีก คือ การเชื่อมแบบธรรมดา การเชื่อมแบบแชอ่ิม และการเชื่อม

แบบฉาบน้ําตาล หรือท่ีเรียกันวา “หราน้ําผึ้ง”  

4.2.2 ระดับเปนช้ินเปนอัน 

4.2.2.1 การขุดตระพังและบอน้ํา แมวาชาวสงขลาและภาคใตโดยท่ัวไปมีปริมาณ

น้ําฝนและแหลงน้ําตามธรรมชาติมากกวาภาคอ่ืน ๆ แตก็ตองอาศัยแหลงน้ําท่ีขุดข้ึนโดยมนุษยเพ่ือกัก

เก็บน้ําไวใชในยามขาดแคลน ในกรณีของคาบสมุทรสทิงพระ (อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธุ อ.ระโนด 

และอ.เมือง จ.สงขลา) ชาวบานนิยมขุดตระพังหรือพังกันมาก ดังปรากฏวามีตระพังอยูมากมายถึง

สองรอยกวาแหง และมีเนิ่นนานมาแลวหลายรอยป  น้ําตระพังมีประโยชนนานาประการ คือ สําหรับ

ดื่ม อาบ เพาะปลูก ประมง เปนอูเรือ บางแหงสําหรับออกทะเลและบางแหงเปนแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ 

เชน พังชีออก พังชีตก พังพระ พังแขกชี และพังไทร เปนตน 

สําหรับในเขตเทศบาลนครสงขลาหรือเมืองสงขลาบอยาง แหลงน้ําสําคัญท่ี

มนุษยสรางข้ึนคือ บอน้ํา รวมถึงบอซ่ึงเปนท่ีมาของชื่อพ้ืนท่ีคือ บอยาง คือบอน้ําท่ีตั้งอยูภายในวัดยาง

ทอง เนื่องจากในอดีตชาวสงขลาท้ังบานเรือนสวนบุคคลและสถานท่ีสาธารณะตองขุดบอน้ําเพ่ือใหมี
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น้ําจืดไวใชอุปโภคบริโภค จนคนในสมัยโบราณมีคํากลาวท่ีคลองจองวา “เมืองลุงดอน นครทา ตรังนา 

สงขลาบอ” ซ่ึงแสดงลักษณะภูมิสถานของแตละพ้ืนท่ีไวอยางชัดเจน คือเมืองพัทลุงมีท่ีดอนมาก เมือง

นครศรีธรรมราชมีทาน้ํามากเนื่องมีพ้ืนท่ีริมทะเลมาก ขณะท่ีเมืองตรังมีท่ีนาเยอะแมวาภายหลังจะมี

การปลูกยางพาราก็ตาม แตชื่อบานนามเมืองก็ยังมีคําวานาอยูเยอะ สวนเมืองสงขลานั้นมักมีคําวา 

“บอ” ข้ึนตน อาทิ บอทรัพย บอยาง บอเตย บอโด บอโตระ เปนตน ท่ีเปนอยางนี้ก็เพราะสงขลาอยู

ติดท้ังทะเลสาบสงขลาและทะเลอาวไทย จึงตองขุดบอเพ่ือหาน้ําจืดมาใชในชีวิตประจําวัน90 บานเรือน

แทบทุกหลังและวัดวาอารามในเมืองขลาในอดีตจึงตองขุดบอน้ําไวภายในอาคารและทุกบานท่ีอยูใน

ละแวกเดียวกันจะมีบอน้ําอยูในระดับแนวท่ีตรงกัน91 ซ่ึงในปจจุบันหลายครัวเรือนยังคงรักษาบอน้ํา

ประจําบานนี้ไวอยู ในขณะท่ีหลายแหงไดปดบอน้ํานี้ไปแลว 

4.2.2.2 ลักษณะเฉพาะทางสถาปตยกรรมอาคารสาธารณะและท่ีอยูอาศัยใน

เมืองเกาสงขลา มีลักษณะเฉพาะตัวท่ีโดดเดนคือบริเวณยานเมืองเกา ไดแก บริเวณถนนนครนอก 

และถนนนครใน สามารถแบบลักษณะสถาปตยกรรมท่ีมีรูปแบบเฉพาะ ซ่ึงท้ังหมดมีลักษณะเปน

ตึกแถวหรือเรือนแถว แบงออกได เปน 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1) ลักษณะเรือนแถวแบบไทย เปนสถาปตยกรรมท่ีสรางข้ึนในสมัยแรกท่ีมี

การตั้งถ่ินฐานในริเวณนี้คือ ประมาณชวงรัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร (ประมาณป พ.ศ. 2379) 

ลักษณะเดนของเรือนแถวแบบไทย คือหลังคาทรงจั่วหรือทรงมนิลาท่ีมีความลาดชัน 60 องศา ข้ึนไป 

2) ลักษณะเรือนแถวแบบจีน จากหลักฐานรูปถายทําใหเขาใจวาเปน

สถาปตยกรรมท่ีกอสรางในชวงเดียวกับอาคารเรือนแถวแบบไทย คือประมาณป พ.ศ. 2379 เปนตน

มา มักสรางติดแนวถนนมีสวนท่ีใชสําหรับกิจกรรมการคาอยูดานหนา ทางเขาเปนเพิงยกระดับสูงกวา

ถนนเล็กนอย เนื่องจากบริเวณแปลงท่ีดินมีลักษณะยาว โดยมากจึงมีอาคารติดถนนเปนอาคารหลัก 

สวนกลางมักจะเวนไวเปนบริเวณบอน้ํา สวม และท่ีโลง และสวนหลังจะมีอาคารซ่ึงใชเปนท่ีอยูอาศัย 

มีท้ังแบบชั้นเดียวและสองชั้น หลังคาเปนทรงจีน ลาดเขาหาถนน บางเรือนมีชั้นเดียวแตหลังคาอาจมี

สองระดับ หนาตางเล็กแคบทําดวยไม ไมนิยมทํากันสาด 

90 จรูญ หยูทอง, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ อ.

เมือง จ.สงขลา, 8 พฤษภาคม 2558. 

91 สมศักดิ์ ตันติเศรณี, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, เทศบาลนครสงขลา ต.บอยาง อ.

เมือง จ.สงขลา, 12 พฤษภาคม 2558 
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3) ลักษณะเรือนแถวแบบชิโน – ยูโรเปยน เปนสถาปตยกรรมท่ีไดรับ

อิทธิพลมาจากสถาปตยกรรมตะวันตกโดยเฉพาะโปรตุเกส ซ่ึงเปนชาติท่ีมีอิทธิผลกับทางเอเชียมากอน 

ผสมกับสถาปตยกรรมแบบจีนในแถบชวา สิงคโปร และปนัง ซ่ึงตนแบบ สถาปตยกรรมแบบนี้เริ่มมีข้ึน

ในชวงปลายรัชกาลท่ี 3 และเพ่ิมความนิยมตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 สถาปตยกรรม

เรือนแถวแบบชิโน – ยูโรเปยน มักมีอาคารติดถนนเปนอาคารหลัก มีกันสาด บางครั้งมีทางเดินหนา

อาคาร สวนกลางมักเวนเปนบอน้ํา สวม และท่ีโลง และมีอาคารดานหลังอีกอาคารหนึ่ง ในระยะเปน

เรือนแถวสองชั้นตอมาเปนสามชั้นในสมัยหลัง หลังคาทรงจั่วไดรับอิทธิพลจากจีนอยางเดนชัด ตอมามี

ลักษณะยื่นกันสาดและมีหลังคาทรงปนหยาเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะอาคารหลังท่ีเปนอาคารมุม ในสมัยหลัง

มีการเพ่ิมระเบียงกันสาดเปนสวนตกแตงในชั้นสอง และมีแผงบังตา (PARAPET) เปนคอนกรีตเสริม

เหล็ก มีการตกแตงลวดลายปูนปนในสวนชองเจาะ ระเบียง คํ้ายัน หัวเสา เปนลวดลายแบบตะวันตก  

4) ลักษณะเรือนแถวแบบสมัยใหม เปนสถาปตยกรรมในคริสตศตวรรษท่ี 

20 เขาใจวาสรางข้ึนในชวงรัชกาลท่ี 7 รูปทรงโดยท่ัวไปหลังคาถูกปดบังดวยแผงบังตา (PARAPET) ท่ี

เปนกําแพงกออิฐฉาบปูนทรงหลังคามีท้ังทรงมนิลา ทรงปนหยา และทรงหมาแหงน อาคารท่ีสรางข้ึน

พรอมกันมักมีการออกแบบที่เนนวาเปนชุดเดียวกัน กันสาดทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดบาง 

ลายประดับลดลงมาก มีท้ังสองชั้นและสามชั้นข้ึนไป92  

4.2.2.3 อาหารพ้ืนบานโบราณชาวบอยาง เปนวัฒนธรรมการกินท่ีผสมผสาน

ระหวางอาหารจีน อาหารมุสลิมกับอาหารไทยพ้ืนบาน มีการดัดแปลง คิดคนหา เทคนิคการปรุง

อาหารใหเหมาะกับความนิยมของผูคนในบอยาง จนเกิดตํารับอาหารใหม ๆ ท่ีมีความเฉพาะตัวของ

พ้ืนท่ีใชบริโภคในชีวิตประจําวัน หรือบริโภคในงานประเพณีตาง ๆ โดยมีถนนนางงามเปนศูนยกลาง

จําหนายอาหารพ้ืนบานเหลานี้มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เชน หมูคอง หมูสตู ตมใสไส เตาค่ัว เปน

การผสมผสานระหวางครัวไทยพ้ืนบานกับครัวจีน กุงผง ไกยางขม้ิน ขนมบูตู ขนมบอก เปนการ

ผสมผสานระหวางครัวไทยพ้ืนบานกับครัวมุสลิม93 แกงหองไก ไกปงเครื่อง เปนการผสมผสานระหวาง

92 ไพบูลย ดวงจันทร, “สถาปตยกรรมจีน: เมืองสงขลา,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย

ภาคใต โดย มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ล. 16 (2542), 7677 – 7698. 

93 อรทัย สัตยสัณหสกุล และสําราญ ศรีพจนารถ, อาหารพ้ืนบานของชาวตําบลบอยาง 

(สงขลา: ภาคีคนรักเมืองสงขลา, 2553), 1. 
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ครัวจีนและครัวมุสลิม94 เปนตน การผสมผสานวัฒนธรรมการกินของผูคนในตําบลบอยางจึง

เปรียบเสมือนการเดินทางมาพบกันครึ่งทางระหวางครัวไทยปกษใตกับครัวจีน และครัวมุสลิม สงผล

ใหอาหารพ้ืนบานของชาวสงขลาบอยางมีรสออน ไมเผ็ดจัดแบบอาหารปกษใตท่ัวไป มีรสกลมกลอม

และอาหารหลายอยางมีรสหวานนํา อาหารท่ีใสกะปจะใสในปริมาณไมมากนัก อาหารพ้ืนบานโบราณ

ชาวบอยาง แบงออกเปนหลายประเภท ไดแก 

 
ภาพท่ี 4.3 อาหารพ้ืนเมืองสงขลา, ท่ีมา : เทศบาลนครสงขลา 

 

(1) อาหารวาง ไดแก บีฮุนยํา (ยําเสนหม่ี) บีฮุนกรอบ (หม่ีกรอบ) ตมใสไส 

ขนมคางคาว ขนมหวัก (จวัก) ขนมปาดะหรือขนมปาดา เตาค่ัว  

(2) อาหารหวาน ไดแก ขนมทองเอก ขนมวุนโขย (เทียนสด) ขนมปาจี ขนม

หมอฉ่ี ขนมกุหลี ขนมจูจุน (ฝกบัว) ขนมขาวฟางกวน ขนมขาวเหนียวดํากวน ขนมซอนลูก 

(3) อาหารคาว ไดแก หมูคอง พริกขิง ขนมกลอก ขนมหัวลาน ขนมตะโกถ่ัว

กวน ขนมเจาะหู ขาวยํา ขาวมันแกงไก แกงหองไก ไกปงเครื่อง95  

4.2.2.4 การแตงกายของชาวสงขลา 

(1) การแตงกายของชายชาวสงขลา ในอดีตท้ังผูสูงอายุและชายหนุมนิยม

นุงผา “เลื้อยชาย” ซ่ึงเปนผาทอในทองถ่ิน ลักษณะเชนเดียวกับผาขาวมา (ผาซักอาบ) ซ่ึงเปนผาทอ

94 อรทัย สัตยสัณหสกุล, ชีวประวัติและบทบาทของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนท่ีไดรับ

พระราชทานบรราดศักดิ์ในเขตเมืองเกาสงขลาบอยาง สมัยชวงรัชกาลท่ี 5 ถึงกอนใชแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2411 - 2503), (กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 

2557), 152. 

95 อรทัย สัตยสัณหสกุล และสําราญ ศรีพจนารถ, อาหารพ้ืนบานของชาวตําบลบอยาง, 5 - 6. 
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ทองถ่ินทอดวยวิธีแบบดั้งเดิม นุงแบบผาสองขางขมวดพกรัดเอวแบบ “เก่ียวคอไก” อาจจะมีสายเอว 

(เข็มขัด) หรือไมก็ได สวนชายผานุงปลอยลอยชาย ปลายเคลียว เวลาทํางานหรือจะเดินทางไกลจะดึง

เอาชายผาท้ังสองมาเหน็บขางเอว เรียกวา “เหน็บจอน” หากตองการความคลองตัวเวลาทํางานเปน

พิเศษจะนุงผาแบบ “ปนเตียวหรือหยักรั้ง” คือรวบชายผาท้ังสองขางเขาโดยไมตองเคลียวหางกระเบน 

แลวดึงสวนท่ีรวบสอดระหวางขาท้ังสองขาง เหน็บปลายผาไวตรงสะเอวดานหลัง บางคนอาจจะใช

ผาขาวมาโพกหัวดวย ไมนิยมใสเสื้อ แตพาดบาดวยผาบาใดบาหนึ่ง ปจจุบันการแตงกายเชนนี้ยังพบ

เห็นไดในชนบท การแตงกายอยูกับบานยังคงนิยมนุงผาปนเตียว เม่ือตองออกจากบานไปไกล ๆ หรือ

มีแขกมาเยี่ยมเยียนบานจึงเปลี่ยนมาสวมกางเกง ชายท่ีประกอบอาชีพประมงจะนิยมนุงกางเกงผา

ฝายทรงกระบอกหลวม ๆ มัดปมท่ีเอวชั้นเดียว ชายสงขลาท่ีมีเชื้อสายจีนยังคงนิยมนุงกางเกงแพร

แบบเดิมและใสเสื้ออยูไมนอย สวนชายมุสลิมในอดีตนิยมนุงโสรง ใสเสื้อ สวมหมวกหนีบหรือหมวก

ทรงมะนาวตัด หรือใชผาโพกศีรษะ แมในปจจุบันยังคงนิยมการแตงกายเชนนี้อยู96 

(2) การแตงกายของหญิงชาวสงขลา ในอดีตนิยมนุงโจงกระเบนตั้งแตวัย

สาวจนถึงวัยแกเฒา ตอมาก็นิยมนุงผาถึงที่เย็บพลาะชายผาสองขางไวใหติดกัน การนุงผาก็มีอยู

สองวิธี วิธีแรกนุงผากันคอไก (ขมวดปมไวตรงสะเอวดานหนา) แบบนุงโจงกระเบน ดึงสวนท่ีเหลือให

ตึงออกไปขางหนาแลวพับจีบกลับไปกลับมาใหซอนกัน จีบกวางประมาณฝามือเอาริมผาท่ีพับจีบ

เหน็บเขาไปในพกท่ีพันคอไก แลวใชเข็มขัดคาดทับ อีกแบบหนึ่งคือนุงผาฝายธรรมดาแลวคาดเข็มขัด

รัดสะเอว สําหรับทอนบนใชผาพ้ืนทอรอบอกแทนเสื้อ สวนผูหญิงสาววัยรุนใชผาแถบหรือผาซีกพาด

คลองดานหลัง ชายสองขางพาดไขวปดหนาอก เงื่อนชายผาทั้งสองขางผูกไวที่ตนคอ อยางเชน

หมตะเบงมาน จะใชวิธีนุงหมแบบ “ฉอคอ” (รัดคอ) ใชเข็มกลัดเย็บใหติดกับชายผาซีกยาว พาดบา

อยางพาดเฉียง (สไบเฉียง) หรือไมก็ผาหมแบบรัดอกผืนหนึ่งหมพาดเฉียงทับซอนกับอีกผืนหนึ่ง

ตางหาก ผูหญิงท่ัวไปเม่ือแตงงานไปจนแกเฒาจะใชผารัดอกเพียงอยางเดียว โดยสมัยกอนนิยมใชผา

แพรดอกของชาวจีนเพราะถือกันวาเปนผาชั้นดีหายาก ตอมาจึงหันมาใชผาลายอ่ืนๆ และเปลี่ยนเปน

ใสเสื้อคอบา (คอกระเชา) อยางท่ีเห็นอยูในปจจุบัน สวนการเลือกสีของผาก็จะเลือกใชสีตามวันดวย 

ปจจุบันการนุงโจงกระเบนมีใหเห็นเฉพาะคนเฒาคนแกในชนบท สวนการนุงผาถุงยังนิยมนุงเม่ืออยู

บาน ไปตลาดนัด ไปวัดและไปงานบุญตางๆ แตโดยสวนมากนิยมนุงกระโปรง กางเกงและเสื้อตาม

96 พิเศษ เจียจันทรพงษ สิริพรรณ ธิรศริโชติ และ ธีระ แกวประจันทร, บรรณาธิการ, 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดสงขลา, 202 – 204. 
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สมัยนิยมท้ังเม่ืออยูบานและออกนอกบาน  สําหรับการแตงกายของหญิงมุสลิม แตเดิมจะนุงโสรง

ปาเตะกรอมเทา สวมเสื้อดอก พรอมดวยผาคลุมศีรษะ ปจจุบันนิยมชุดติดกัน ผาโปรงและผาคลุมศีรษะ

ท่ีมีสีสันลวดลายปกอยูไมนอย97 

4.2.2.5 รถสามลอ รถสามลอเปนเอกลักษณในการสัญจรภายในเขตเมืองของ

ภาคใตตอนลางในอดีต เชน จังหวัดสงขลา พัทลุง ปตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยเฉพาะสามลอ

แบบสงขลา นอกจากจะแตกตางจากท่ีอ่ืนโดยท่ีสวนของท่ีนั่งผูโดยสารท่ีตอขยายออกมาทางซายมือ

ของผูรับจางและตอลอรถในสวนขยายเพ่ิมอีกขางโดยขนานกับแนวลอหลังของรถจักรยานผูรับจาง

แลว ที่นั่งของรถสามลอโดยสารแบบสงขลายังทําเปนเกาอี้หวายมีพนักอิงและที่วางมือทั้งสองขาง 

ท่ีนั่งจะมีความกวางพอท่ีผูใหญจะนั่งเบียดกันไดไมเกิน 2 คน โดยใชเบาะบรรจุนุนปูสําหรับรองนั่ง 

ไมมีหลังคาสําหรับกันแดดกันฝน แตสวนมากเจาของรถจะมีรมประจํารถหนึ่งคัน ตรงฐานรองท่ีนั่ง

ของผูโดยสารจะทํา ยื่นเลยออกไปดานหลังประมาณ 45 – 50 ซม. เพ่ือใชเปนท่ีวางรม และยื่นเลย

ออกไปดานหนาประมาณ 45 – 50 ซม. สําหรับเปนท่ีวางเทาของผูโดยสาร หรืออาจใชวางกระเปา

เดินทางหรือสัมภาระอ่ืน ๆ ติดตัวได98  

จเร สุวรรณชาติ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ในอดีตรถสามลอรับจางเปนเอกลักษณท่ี

สําคัญของจังหวัดสงขลา เนื่องจากผูคนยังไมคอยมีรถจักรยานยนตหรือรถยนตสวนบุคคล หรือบางบาน

ถามีรถยนตก็ใชเพ่ือสัญจรทางไกลระหวางเมือง เชนจากเมืองสงขลาไปเมืองหาดใหญ การเดินทาง

ภายในตัวเมืองจึงนิยมใชบริการรถสามลอรับจาง แมบานมักวาจางจากบานเพื่อไปจายตลาด 

มีบางครั้งก็จางไปท่ีแหลมสมิหลาหรือแหลมทราย บางบานจางเปนรายเดือนใหไปสงระหวางบานกับท่ี

ทํางาน หรือสงบุตรหลานไปโรงเรียน จนปจจุบันรถสามลอลดจํานวนลงเนื่องจากความสะดวกของ

การคมนาคมในรูปแบบอ่ืน ผูท่ียังใชบริการอยูก็เปนผูสูงอายุเชนเดียวกับผูรับจาง จนกลาวไดวา 

“รถสามลอเมืองสงขลาทุกวันนี้รอเพียงแตวาคนข่ีหรือคนนั่งจะไปกอนกันเทานั้นเอง”99 

97 พิเศษ เจียจันทรพงษ สิริพรรณ ธิรศริโชติ และ ธีระ แกวประจันทร, บรรณาธิการ, 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดสงขลา, 203 – 204. 

98 สุทธิวงศ พงษไพบูลย, “รถสามลอ,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต โดย มูลนิธิ

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ล. 13 น. 6412. 

99 จเร สุวรรณชาติ, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา, 29 ธันวาคม 2557  
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4.2.3 ระดับสถาบัน 

4.2.3.1 ยานเมืองเกาสงขลา ไดรับการประกาศเปนหนึ่งในเมืองเกาของประเทศ

และมีการกําหนดขอบแขตของเมืองเกาเพื่อการอนุรักษโดยคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนา

กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา และไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยว ครั้งที่ 9 ประเภท 

แหลงทองเท่ียวประวัติศาสตรและวัฒนธรรมดีเดน พ.ศ. 2556 รางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย 

(Thailand Tourism Awards) หรือท่ีเรียกกันวารางวัลกินรี ถือเปนเครื่องหมายประกันคุณภาพ

สินคาทางการทองเท่ียวของประเทศ (Tourism Accreditation) ท่ีสรางความนาเชื่อถือและไดรับการ

ยอมรับจากนักทองเท่ียวท้ังในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงยานเมืองเกาสงขลาไดรับรางวัลประเภท 

แหลงทองเท่ียวประวัติศาสตรและวัฒนธรรมดีเดน พ.ศ. 2556  

 

 
ภาพท่ี 4.4 ขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาสงขลาตามประกาศสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ, 

ท่ีมา: สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลา 

 

4.3 ทุนทางวัฒนธรรมดานศิลปะ หัตถกรรมและประดิษฐกรรม 

4.3.1 ระดับเปนรูปเปนราง  

ทุนทางวัฒนธรรมดานศิลปะ หัตถกรรมและประดิษฐกรรม ในระดับเปนรูปเปนราง 

คือความสามารถหรือทักษะในการสรางสรรคหรือผลิตสิ่งตาง ๆ ท่ีมีผลผลิตออกมาในเชิงวัตถุท่ี
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ประจักษชัด หรือออกมาเปนทุนทางวัฒนธรรมในระดับเปนชิ้นเปนอัน จับตองไดเปนสําคัญใน

เมืองสงขลา มีผูมีความสามารถและทักษะในเชิงชางเหลานี้หลายประเภท ที่สําคัญ ไดแก 

งานหัตถกรรม งานชางประติมากรรมและสถาปตยกรรม งานผลิตภาชนะและเครื่องใช งานแกะฉลุหนัง 

งานแทงหยวก และงานประดิษฐของเลนพ้ืนบาน เปนตน ความสามารถในการสรางสรรคและผลิตผล

งานทางศิลปะ หัตถกรรม และประดิษฐกรรมจึงเปนทุนทางวัฒนธรรมชนิดหนึ่งซ่ึงสามารถ ถายทอด 

เรียนรู และถายทอดออกมาเปนทุนทางวัฒนธรรมในระดับเปนชิ้นเปนอัน ดังท่ีจะไดจําแนกใหเห็น

อยางชัดเจนในทุนทางวัฒนธรรมดานศิลปะ หัตถกรรมและประดิษฐกรรมระดับเปนชิ้นเปนอัน 

4.3.2 ระดับเปนช้ินเปนอัน 

4.3.2.1 จิตรกรรม 

(1) จิตรกรรมฝาผนังวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร มี 2 แหง คือ พระอุโบสถและ

ศาลาฤาษี ในสวนพระอุโบสถภาพจิตรกรรมมีลักษณะเปนภาพเขียนสีฝุนบนฝาผนังปูนมีรองพ้ืน     

เปนงานชางหลวงฝมือสูงมากสรางดวยความประณีตโดยตลอด เปนจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลท่ี 4 

เนื้อเรื่องเปนเทพชุมนุม พุทธประวัติและทศชาติชาดก มีพ้ืนท่ีจิตรกรรมประมาณ 538 ตารางเมตร   

มีลักษณะเดนท่ีหาไมไดในงานจิตรกรรมท่ีอ่ืนๆ หลายประการเชน ภาพราหูอมจันทรในลักษณะหนา

เฉียง ภาพตัวอรหัน (สัตวหิมพานตชนิดหนึ่งมีรูปรางตัวและปกเปนนก มี 2 เทา แตมีศีรษะเปนมนุษย

หรือยักษ) ท่ีแปลกกวาท่ีอ่ืน คือแทนท่ีจะมีหนาตาอยางฝรั่ง ท่ีนี่กลับมีหนาตาอยางคนจีนหรือหนาตา

คลายเงาะปาก็มี ภาพจิตรกรรมวัดมัชฌิมาวาสมีโครงสีแดงสดเหมือนภาพเขียนทางภาคกลาง การวาง

องคประกอบโดดเดนมาก มีคุณคาดานคติชนท่ีนาสนใจหลายประการ ไดแก สะทอนลักษณะทาง

สถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลท่ี 4 – 5 ท้ังแบบราชนิยมและแบบทองถ่ินไดดี สะทอนลักษณะของเรือ

รูปแบบตาง ๆ ท่ีใชในพ้ืนท่ี สะทอนใหเห็นการแตงกายของสามัญชนท้ังไทย จีน และชาติตะวันตกใน

เวลานั้น สะทอนใหเห็นการละเลนพ้ืนเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการรําโนราตอนเฆ่ียนพราย ซ่ึงหาดู

ไมไดในท่ีอ่ืน สะทอนใหเห็นประเพณีงานศพ โลงศพ พระบรมศพทําเปนแบบยอดมี 3 พนม ซ่ึงยัง

นิยมทํากันอยูในบางทองท่ีของอําเภอสทิงพระ และอําเภอสิงหนครบริเวณท่ีใกลกับอําเภอสทิงพระ 

และอําเภอสิงหนครสวนท่ีติดกับอําเภอสทิงพระ สวนมหรสพในงานศพสะทอนวัฒนธรรมการละเลน
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ของภาคกลาง นอกจากนี้ภาพจิตรกรรมยังสะทอนสภาพชีวิตความเปนอยูบางอยาง เชน คนจีนเลี้ยงไก 

คนไทยเลี้ยงเปด คานิยมในการใชภาชนะจักสานแบบจีน การจัดขาวของสําหรับทําบุญตักบาตร100 

(2) จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์ปฐมาวาส เปนจิตรกรรมภายในอุโบสถท่ีมี

รูปแบบทางสถาปตยกรรมแบบรัชกาลที่ 4 คือมีซุมโคงรอบอุโบสถเปนลักษณะพิเศษ ซึ่ง 

น. ณ ปากน้ํา ใหความเห็นวาเปนอาคารท่ีเลียนแบบมาจากอเมริกาท่ีเรียกวาแบบโคโรไรนา หนาบันมี

รูปปูนปนเปนรูปพาน มีอักษรจากรึกหนือพานวา “พุทธศักราช 2461” จิตรกรรมภายในอุโบสถยังอยู

ในสภาพคอนขางสมบูรณ แบงเรื่องราวออกเปนสองสวนใหญ ๆ คือ ผนังสวนบนดานหนาพระ

ประธานเขียนลายดอกไมรวง สวนผนังหลังพระประธานเขียนลายพระอาทิตยทรงราชรถ และผนัง

เหนือหนาตางทั้งดานซายและดานขวาของพระประทานเขียนภาพเทพชุมนุมพนมมือ ถือดอกบัว 

ตรงกลางเจาะซุมพระ และเทพชุมนุมแตละคูหันหนาเขาหากันกระทํานมัสการตอพระพุทธรูปในซุม 

เทพชุมนุมมีเพียงแถวเดียว พ้ืนท่ีนอกเหนือจากนั้นข้ึนไปเขียนลายดอกไมรวง ดานหลังพระประธาน

เปนภาพนรกภูมิ สวนผนังตอนลางระหวางประตูดานหนาและผนังระหวางชองหนาตางท้ังดานซาย

และดานขวาเปนภาพปริศนาธรรมท่ีผนังสวนนี้ในสมัยตอมาไดมีการสรางเสาหลอกเปนลําไผแทรกอยู

ตรงกลางผนังซ่ึงไมพบในท่ีอ่ืน ๆ ทําใหชองผนังท่ีถูกแบงดวยหนาตางอยูแลวถูกแบงออกออกไปอีก

ครั้งหนึ่ง โครงสีของภาพเขียนโดยรวมเปนสีเขียวออกคราม ดูทึม ๆ แตบางผนังก็ใชสีแดงสดใส 

มีการวางองคประกอบภาพคลาย ๆ กับภาพเขียนในภาคกลาง เนื้อหาภาพสะทอนความคิดความเชื่อ

ของผูคนทองถ่ินในยุคนั้น ภาพท่ีนาสนใจคือ ภาพการแหเจาเซ็น ซ่ึงไมเคยพบท่ีใดมากอนแมใน

ทองถ่ินอ่ืน ซ่ึงเปนประเพณีของผูนับถือศาสนาอิสลาม นิกายชีอะห ในภาพเปนเหลาสาวกนุงผาสีดํา 

ลักษณะเปนกางเกง ไมสวมเสื้อ กําลังแหศพเจาเซ็นหรือทานฮูเซ็น บุคคลหนึ่งในหาอันเปนท่ีเคารพ

ศรัทธาของผูท่ีนับถือนิกายชีอะห ศพนั้นแตงกายอยางงดงาม และสิ่งสําคัญท่ีบงบอกวาเปนขบวนแห

เจาเซ็น คือ มีคนถือรูปนิ้วมือท้ังหาติดปลายไมเดินนําขบวน สาวกตางมีเลือดโซมกาย อันเกิดจากการ

กรีดศีรษะ หรือทารุณกรรมรางกายตนเอง เปนการแสดงใหเห็นพิธีกรรมท่ีสาบสูญไปแลว101 

100 วรรณิภา ณ สงขลา, แสงอรุณ กนกพงษชัย, “จิตรกรรมฝาผนังวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร,” 

ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต โดย มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ล. 4 

น. 1643 – 1644 

101 แสงอรุณ กนกพงษชัย, “จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์ปฐมาวาส,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรม

ไทยภาคใต โดย มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ล. 4 (2542), 1643. 

                                                           



122 

(3) จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณคีรี แมวาวัดสุวรรณคีรีไมไดเปนวัดท่ีอยูใน

เขตเทศบาลนครสงขลา แตก็มีความเชื่อมโยงสําคัญอยางยิ่งตอการศึกษาดานประวัติศาตรและ

โบราณคดีท่ีเก่ียวของกับเมืองสงขลาและบทบาทของผูปกครองเมืองสงขลาในอดีต จิตรกรรมฝาผนัง

ของวัดสุวรรณคีรีมีลักษณะเปนภาพเขียนสีฝุนมีรองพ้ืน เปนจิตรกรรมฝมือชางหลวง ภาพชํารุด

เหลืออยูเพียงสวนนอย แตรองรอยท่ีปรากฏอยูนั้นเห็นไดวาเปนจิตรกรรมท่ีสวยงามดวยเสน สี และ

องคประกอบเปนอยางยิ่ง เทียบเทาหรืออาจจะดีกวาจิตรกรรมท่ีวัชมัชฌิมาวาสฯ สงขลา นับเปนฝมือ

ชางชั้นครู มิไดดอยไปกวาชางทางกรุงเทพฯ เนื้อเรื่องที่เขียนเปนภาพพุทธประวัติ ไตรรภูมิ และ

ทศชาติชาดก มีพ้ืนที่เขียนประมาณ 70 ตารางเมตร   หลังพระประธานเปนภาพสวรรค ชั้นดาวดึงส 

มีแมน้ําไหลออกจากปากราชสีห วัว มาและชาง ตอนลางเปนภาพพระมาลัยโปรดสัตวนรก ดานหนา

พระประธานเปนภาพมารผจญ ดานขางเปนภาพทศชาติชาดก ตอนบนเหนือกรอบหนาตางเขียนภาพ

พุทธประวัติ เพดานเขียนลายดาวทองบนพ้ืนรักแดง เปนจิตรกรรมท่ีมีคุณคาทางศิลปกรรมสูง ใหท้ัง

ความรูดานเทคนิคและโบราณคดี102 

4.3.2.2 หัตถกรรมพ้ืนบาน งานชางและงานฝมือ 

(1) กระเบ้ืองเมืองสงขลา ตามความเขาใจในทองถ่ิน กระเบื้อง หรือ เบื้อง 

จะหมายถึงเฉพาะกระเบื้องมุงหลังคา สวนกระเบื้องสําหรับปูพื้นและดินเผาที่ทําเปนแทงสําหรับกอ

จะเรียกวา อิฐ ท้ังสิ้น แตคําวากระเบื้องดินเผาเมืองสงขลาในท่ีนี้หมายเอาตามชื่อท่ีปรากฏในเอกสาร

สมัยตนกรุงรัตนโกสินทร รวมท้ังกระเบื้องสําหรับมุงหลังคาและกระเบื้องสําหรับปูพ้ืน ซ่ึงภาษากลาง

เรียกวา กระเบื้องหนาวัว (ชาวสงขลาเรียก อิฐหนาวัว) กระเบื้องดินเผาเมืองสงขลาเปนหัตถกรรม

พื้นเมืองสงขลามาชานาน มีความหลากหลายในรูปแบบ มีการประกอบการกันเปนกลุมใหญ 

เปนกระเบื้องท่ีมีชื่อเสียงไดรับความนิยมใชกันอยางแพรหลายมายาวนาน มีรูปแบบและคุณสมบัติท่ี

เหมาะสมกับดินฟาอากาศของภาคใต มีความทนทานใชงานไดหลานสิบป ถือไดวาเปนหัตถกรรมท่ี

เปนเอกลักษณของชาวสงขลา มีชื่อเสียงมาจนกรุงเทพฯ ไดสั่งซ้ือเพ่ือไปใชงานจํานวนมาก 

ตัวอยางเชน การนําไปปูพ้ืนหนาอุโบสถวัดสุทัศน แตในปจจุบันกระเบื้องดินเผานี้มีการผลิตนอยลง

102 แสงอรุณ กนกพงษชัย, “จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณคีรี,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย

ภาคใต โดย มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ล. 4 (2542),    . 
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มาก หากจะซ้ือตองสั่งลวงหนา มีคงเหลือผลิตอยูท่ีเดียวคือท่ีหมูบานทานางหอม เลขท่ี 118 หมูท่ี 6 

ตําบลน้ํานอย อําเภอหาดใหญ103 

(2) ผาทอเกาะยอ เปนผาทอพ้ืนเมืองของชาวตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา เปนผาทอที่มีชื ่อเสียงมาก เพราะมีความปราณีตและมีสีส ันลวดลายตาง ๆ 

สวยงาม จึงถือไดวาเปนหัตถกรรมพ้ืนบานท่ีเปนเอกลักษณสําคัญยิ่งของเกาะยอและจังหวัดสงขลา 

ไมมีหลักฐานปรากฏชัดเจนวาชาวเกาะยอเริ่มตนทอผากันมาตั้งแตเม่ือไหร ทราบแตวาชาวเกาะยอ

รูจักทอผากันมาเปนรอย ๆ ปแลว นับแตครั้งท่ีมีคนอพยพมาหากินตั้งถ่ินฐานอยูบนเกาะ ในปจจุบัน

ผาทอเกาะยอไดรับการสงเสริมจากท้ังภาครัฐและเอกชนเปนผลิตภัณฑหนึ่งท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัด

สงขลา 

(3) เครื่องปนดินเผาสทิงหมอ เปนเครื่องปนดินเผาพ้ืนเมืองของชาวบาน

สทิงหมอ ตําบลสทิงหมอ อําเภอสิงหนคร เปนเครื่องปนดินเผาท่ีมีชื่อเสียง ไดรับความนิยมจากผูใชมา

เปนเวลานาน เนื่องจากมีรูปทรงดี เนื้อดินดี สีสวยนาใช และทนทาน มีเอกลักษณเปนของตนเอง 

รูปแบบของเครื่องปนดินเผาสทิงหมอ 3 ประเภท คือ หมอ เผลง และสวด (หวด) ถือไดวาเปน

เอกลักษณของสทิงหมอเอง เพราะพบวาไมมีเครื่องปนจากแหลงใดผลิตเหมือนโดยเฉพาะสวดหรือ

หวด ซ่ึงมีการนําเอาสวนบรรจุน้ํากับสวนท่ีบรรจุขาวเหนียวมาตอติดกัน ดานลวดลายตีมีลายกานจาก 

ลายลูกคลื่น และลายดอกพิกุล เปนตน ซ่ึงสันนิษฐานวาไดอิทธิพลจากธรรมชาติใกลตัว  

(4) เรือพระ คือ เรือ หรือรถ หรือลอเลื่อนท่ีประดิษฐใหเปนรูปเรือ แลววาง

บุษบกที่เรียกวา “นม”หรือ “ยอดนม” หรือ “นมพระ” สําหรับอาราธนาพระพุทธรูปประดิษฐาน 

ใชสําหรับชักลากในวันออกพรรษา ถาชักลากทางน้ําเรียก “เรือพระน้ํา” จะใชเรือจริง ๆ มาประดับ

ตกแตง จะตองมีเชือกขนาดใหญผูกไวท้ังหัวและทายไวสําหรับใหเรือชักลากหรือลากแขงกัน ถาลาก

ทางบกเรียก “เรือพระบก” จะใชรถหรือลอเลื่อน มาประดับเปนรูปเรือ และมักตกแตงหัวและทายเรือ

เปนพญานาค 5 ตัว หรือ 7 ตัว ประดับดวยกระดาษสีเงิน สีทอง หรือสีสะทอนแสงตาง ๆ ทําเปน

เกร็ดนาคสะทอนแสงระยิบระยับไปทั้งลํา สวนสําคัญที่สุดคือบุษบก มักทําแขงขันกันสุดฝมือ 

เสาบุษบกอาจมีลายแทงหยวกหรือประดับกระดาษสีแกะลวดลายอยางประณีต พระพุทธรูปท่ีนํามา

103 สุภาคย อินทองคง, สงบ สงเมือง, “กระเบื้องดินเผาเมืองสงขลา,” ใน สารานุกรม

วัฒนธรรมไทยภาคใต โดย มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ล. 1 น.90 - 98 
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ประดิษฐานประจําเรือพระเรียกวา “พระลาก” นิยมเปนประพุทธรูปปางคันธารราษฎร (ปางขอฝน) 

เนื่องจากชาวภาคใตเชื่อวาการลากพระเปนการทําบุญแลว ยังเปนการชวยใหฝนตกตองตามฤดูกาล

อีกดวย และสวนสําคัญท่ีขาดไมไดเลยคือท่ีสําหรับแขวนตมบูชาพระ เพราะพุทธศาสนิกชนทุกครัวเรือ

จะนําตมไปแขวนบูชาพระลากตามคติความเชื่อใหครบถวยเทาจํานวนเรือพระในละแวกนั้น104  

จรูญ หยูทอง ไดใหทัศนะในเรื่องนี้วา ในอดีตการทําเรือพระเปนหนาท่ีของ

พุทธศาสนิกชนในบริเวณวัดแตละวัดท่ีจะชวยเหลือกันท้ังแรงกายและแรงทรัพย เปนการแสดง

ความสามารถเชิงชางของแตละทองถ่ิน บางวัดใชเวลารวมเดือน แตในปจจุบันแกนของประเพณีนี้

หายไปมาก บางวัดวาจางชางฝมือราคาแพงมาออกแบบและประดิษฐเรือพระโดยใชงบประมาณสูง

เพ่ือหวังเงินรางวัลท่ีสูงกวา บางวัดใชวัสดุเปนโฟมท่ีไมเปนมิตรตอธรรมชาติท่ีสําคัญไมสามารถแขวน

ตมเพ่ือบูชาพระตามความเชื่อดั้งเดิมได เพียงแตจัดทําเพ่ือประชันความสวยงามกันเทานั้น105 

4.3.2.3 การแสดงพ้ืนบาน  

(1) หนังตะลุง เปนการแสดงท่ีนิยมในภาคใต รูปหนังมีขนาดเล็ก แขนมี

รอยตอกับลําตัว เคลื่อนไหวได เชนเดียวกับการเลนหนัง หรือละครเงา (Shadow Play) ของประเทศ

ในภูมิภาคเดียวกัน ไดแก หนังอยอง (Ayong) ของเขมร หนังท่ีเลนในชวา บาหลี มาเลเซีย สิงคโปร

และลาว การแสดงหนังในภาคใตของไทยนาจะมีท่ีมาพรอมกับการเขามาของลัทธิไศวนิกายของ

ศาสนาพราหมณในสมัยศรีวิชัย (ราวพุทธศตวรรษท่ี 13 - 17) เลาตอ ๆ กันมาวา เดิมหนังเลนบนพ้ืน

ในท่ีลานเตียนโลงแจง เลนไดท้ังกลางวันและกลางคืน หนังท่ีเลนกลางคืนจะใชวิธีสุมไฟ หรือใชไต

ขนาดใหญท่ีเรียกวาไตหนาชาง ในปจจุบันใชหลอดไฟสองสวางอยูหลังจอแทน นิยมเลนในงานสมโภช

หรืองานเฉลิมฉลองตาง ๆ สวนงานมงคล เชน แตงงานจะไมนิยม แตในปจจุบันความเชื่อตาง ๆ ได

คลายลงไปมาก สามารถจัดหาหนังตะลุงมาแสดงไดทุกโอกาส106  

104 สุทธิวงษ พงษไพบูลย, “เรือพระ,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต โดย มูลนิธิ

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ล. 14 (2542), 6632 – 6637. 

105 จรูญ หยูทอง, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ อ.

เมือง จ.สงขลา, 8 พฤษภาคม 2558. 

106 อุดม หนูทอง, “หนังตะลุง,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต โดย มูลนิธิสารานุกรม

วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ล. 17 (2542), 8306 – 8322. 
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หนังตะลุงเปนสื่อบันเทิงอยางหนึ่งของชาวภาคใต เนื่องจากมีเนื้อเรื่องท่ีนิยม

ในการแสดงหลากหลาย มีตัวตลกท่ีสามารถสอดแทรกเรื่องเลารวมสมัยได และหนังตะลุงสวนใหญ

นิยมใชกลอนสดหรือท่ีเรียกวา “มุดโต” ในการแสดง ทําใหนายหนังตะลุงสามารถถายทอดเรื่องราว 

ขาวสารบานเมือง หรือบางคณะสามารถถายทอดอุดมการณทางการเมืองใหชาวบานรับรูผานการชม

หนังตะลุงได107 

(2) โนรา หรือ มโนราห (เขียนเปนมโนราก็มี) เปนการละเลนพ้ืนเมืองท่ีสืบ

ทอดกันมานานและนิยมกันอยางแพรหลายในภาคใต เปนการละเลนท่ีมีท้ังการรอง การรํา บางสวน

เลนเปนเรื่อง และบางโอกาสมีบางสวนแสดงตามคติความเชื่อท่ีเปนพิธีกรรม สันนิษฐานวามีท่ีมา

ประมาณสมัยศรีวิชัยหรือไมก็ราวพุทธศตวรรษท่ี 19 เปนอยางนอย ดวยกาลเวลาผานมานานเชนนี้ทํา

ใหประวัติความเปนมาของโนราเลาผิดเพ้ียนกัน จนเปนตํานานหลายกระแส อาศัยหลักฐานท้ังจาก

ตํานานก็ดีวรรณกรรมทองถ่ินก็ดีปรากฏวาจนลวงถึงสมัยรัชกาลท่ี 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร ลวนเรียก

การละเลนชนิดวา “ชาตรี” จนเม่ือแพรหลายเขาสูภาคกลางกลาง ชาวภาคกลางเห็นวามีลักษระการ

เลนคลายละครจึงเรียกวา “ละคร” ชาตรี สวนในภาคใตนั้นตอมานิยมเลนเรื่องพระสุธน – มโนราห 

มากวาเรื่องอ่ืนๆ จึงนิยมเรียกกันวา “มโนหรา” ตอมาก็กลายเปน “โนรา” ตามความนิยมตัดพยางค

ในการออกเสียงของชาวใต ชื่อ “ชาตรี” จึงคอยๆ เลือนหายไป ท้ังทารํา การแตงกาย ลวนเพ่ิมเติม

ดัดแปลงใหเขากับลักษณะของนางมโนหรานางเอกของเรื่องซ่ึงเปนกินรี และแมแตตัวตลกหลักในการ

แสดงอยาง “พราน” มีท่ีมาจากพรานบุญตัวละครในเรื่องพระสุธน – มโนราห เชนกัน108  

โนราเปนศิลปะการแสดงชั้นสูงของภาคใต เปนท่ีรวมของศิลปะตางๆ ท้ัง

นาฏศิลป ดนตรี วรรณกรรม ภัสตราภรณ ซ่ึงไดรับความนิยมอยางมากจากชาวภาคใตในอดีต สําหรับ

ในปจจุบันโนราในฐานะสื่อใหความบันเทิงไดลดบทบาทลงไป เนื่องจากการเขามาของความบันเทิง

สมัยใหม แตยังคงบทบาทในฐานะพิธีกรรมศักดิ์สิทธ เชน การรําโนราโรงครู (หรือโนราลงครู) เพ่ือ

รักษาศรัทธาและสืบสานการแสดงนี้ตอไป 

107 จรูญ หยูทอง, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ อ.

เมือง จ.สงขลา, 8 พฤษภาคม 2558. 

  108 สุทธิวงศ พงษไพบูลย, “โนรา,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต โดย มูลนิธิ

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ล. 8 (2542), 3871 – 3896. 
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4.3.2.4 สถาปตยกรรมและสถานท่ีสําคัญ 

(1) พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร เปนพระอุโสถท่ีเจาพระยาวิเชียรคีรี 

(บุญสังข) สรางข้ึนใหม ระหวางป พ.ศ.2390 – 2480 เปนทรงไทยรัตนโกสินทร ยอสวนและปรับปรุง

รูปแบบจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร  เปนฝมือชางหลวงในกรมชางสิบ

หมูรวมกับชางทองถ่ินสงขลา ท่ีโดดเดนคือ หนาบันทิศตะวันตกมีปูนปนรูปราหูอมจันทรหนาเอียง

ประดับ ซ่ึงยากท่ีจะหาดูไดจากท่ีไหน ภายนอกพระอุโบสถระหวางชองเสาโดยรอบมีภาพจําหลักหิน

เรื่องสามกก ฝมือชางจีน พระประธานเปนพระพุทธรูปหินออนประทับนั่ง มีพุทธลักษณะไทยผสมจีน 

ผนังพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมท้ังสี่ดาน นับเปนสถานท่ีท่ีมีคุณคาท้ังดานสถาปตยกรรม จิตรกรรม 

ประติมากรรม และวรรณกรรม 

(2) วัดสุวรรณคีรี ตั้งอยู ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร เปนวัดโบราณ

คูบานคูเมืองสงขลาฝงแหลมสน ใชเปนที่ถือน้ําพิพัฒนสัตยาของขาราชการเมืองสงขลากอนป 

พ.ศ. 2379 สันนิษฐานวาเจาเมืองสงขลาในตระกูล ณ สงขลา ทานท่ี  1 หรือทานท่ี 2 อาจจะเปน

ผูสราง เนื่องจากใชราชทินนนามวา สุวรรณคีรี เชนเดียวกับชื่อวัด วัดสุวรรณคีรีเปนวัดประจําตระกูล 

ณ สงขลา ภายในมีสถาปตยกรรมและจิตรกรรมท่ีทรงคุณคาหลายชิ้น ท่ีนาสนใจคือซุมใบเสมา

หินแกรนิตศิลปะแบบจีน และเจดียแบบจีน หรือ “ถะ” หลักฐานทางโบราณคดีหลายชิ้นยังสมบูรณ

แสดงใหเห็นถึงศิลปะชวงตนรัตนโกสินทรไดอยางชัดเจน  

(3) เจดียพระบรมธาตุวัดไชยมงคล อยูภายในบริเวณวัดชัยมงคล 

ถ.เพชรมงคล-ชัยมงคล หลังสถานีรถไฟสงขลา พระบรมธาตุท่ีบรรจุในเจดียนี้เปนพระบรมธาตุท่ีไดมา

จากลังกา ประมาณป พ.ศ. 2435 มีพระอาจารยสอนบาลีในวัดชัยมงคลองคหนึ่งนามวา "นะ อิศโร" 

เดินทางไปลังกาและมีโอกาสรูจักกับคหบดีผูหนึ่งซ่ึงมีพระธาตุอยูมาก เศรษฐีผูนั้นยินดีถวายพระธาตุ 

โดยทานนะ อิศโรอธิษฐานและเลือกไดพระบรมธาตุพระพุทธองค ทานเศรษฐีรูสึกเสียใจมากแตยินดี

ใหและบอกวาพระบรมธาตุเปนคูบุญบารมีทานนะ อิศโร จากนั้นทานไดนําพระบรมธาตุกลับมาสงขลา 

และสรางเจดียเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุใหพุทธศาสนิกชนไดสักการะจนถึงทุกวันนี้ 

(4) พระเจดียหลวงและศาลาพระวิหารแดงบนเขาตังกวน พระเจดียหลวง

เปนเจดียกออิฐถือปูนทรงระฆัง สันนิษฐานวาเปน พระเจดียโบราณท่ีมีมานาน แตไมปรากฎหลักฐาน

ความเปนมาท่ีชัดเจน ในป พ.ศ.2402 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจา อยูหัวฯ เสด็จพระราชดําเนิน

ประพาสเมืองสงขลา หลังจากนั้นในป พ.ศ.2409 จึงไดโปรดเกลาฯ พระราชทานเงินหลวง 37 ชั่ง 

ใหเจาพระยาวิเชียรคีรี (เมน) ทําการบูรณะปฏิสังขรณพระเจดียใหสูงใหญกวาของเกา และในครั้งนั้น 

เจาพระยาวิเชียรคีรี (เมน) ได สรางคฤหไวท่ีฐานพระเจดีย และตอเติมเกงท่ีมุมกําแพง พระเจดียหลวง

เปนพระเจดียคูบานคู เมือง ของสงขลาจึงมีการบูรณะซอมแซมมาโดยตลอด ในปพ.ศ. 2539 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระราชกรุณาโปรดเกลาพระราชทาน พระบรมสารีริกธาตุ 
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และเครื่องสักการะบูชาประดิษฐานไว ณ พระเจดียหลวง เพ่ือไวเปนท่ีสักการะบูชาของชาวเมือง

สงขลาสืบตอไป 

สวนพระวิหารแดงกอสรางตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จประพาสแหลมมลายูถึงเมืองสงขลาปพ.ศ. 2432 ตั้งอยูบนยอดเขาตังกวน 

ซ่ึงเม่ือเดินทางข้ึนไปบนยอดเขาแลวจะพบกับเจดียพระธาตุกอน จากนั้นจะมีทางเดินลงมาท่ีราบบน

ยอดเขาเพียงไมก่ีรอยเมตรก็จะพบกับศาลาพระวิหารแดงท่ีมีความสวยงาม โดยศาลาพระวิหารนี้มีสี

แดงโดดเดน จึงเรียกวา ศาลาพระวิหารแดงยังทรงพระราชดําริใหสรางบันไดนาคข้ึนจากพลับพลา ซ่ึง

สรางเสร็จเรยีบรอยในป พ.ศ.2440 โดยท่ีลักษณะการกอสรางภายในเปนเสา มีชองทางเดินทะลุถึงกัน

แตละชองมีขนาดเทากัน และเปนแบบเดียวกันท้ังหมด มองจากดานหนาจะทะลุไปจนถึงดานหลัง 

มองจากดานขางดานหนึ่งจะ ทะลุไปจนถึงอีกดานหนึ่ง  

(5) เจดียองคขาว เจดียองคดํา หรือเจดียสองพ่ีนอง เปนเจดียท่ีสรางข้ึนเพ่ือ

เปนอนุสรณถึงชัยชนะในการปรากบฏเมืองไทรบุรีท้ังสองครั้ง คือ เจดียองคดํา ตั้งอยูบนยอดเขาแดง 

ตําบลเขาแดง เมืองสงขลา เจาพระยาคลัง (ดิศ บุนนาค) ตอมาเปนสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ 

หรือ สมเด็จเจาพระยาองคใหญ สรางไวเปนท่ีระลึกเม่ือครั้งปราบกบฏเมืองไทรบุรี เม่ือป พ.ศ.2373 

สวนเจดียองคขาว เปนเจดียท่ีพระยาศรีพิพัฒน (ทัด บุนนาค) ตอมาไดเปนสมเด็จเจาพระยามหาพิชัยญาติ 

หรือ สมเด็จพระยาองคนอย สรางไวเปนท่ีระลึก เม่ือครั้งปราบกบฎเมืองไทรบุรี ปตตานี ปนัง และ

มลายู พ.ศ.2381 เม่ือปราบกบฏไดแลว พระยาศรีพิพัฒนจัดราชการเมืองสงขลาอยูปเศษ และไดสราง

เจดียไวบนยอดเขากลางเมืองสงขลาอีกองคหนึ่งคูกัน แลวจึงยกทัพกลับกรุงเทพฯ 

(6) มัสยิดอุสาสนอิสลาม (มัสยิดบานบน) สรางเสร็จเรียบรอยในสมัย

รัชกาลท่ี 5 (ประมาณป พ.ศ. 2390) นายชางผูสรางมัสยิดนี้เปนนายชางท่ีถูกเกณฑมาสรางพระ

อุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส นายชางท่ีสรางโบสถเปนไทยก็มี เปนมุสลิมก็มี จึงไดรวมกับชาวบานสราง

มัสยิดอุสาสนอิสลามข้ึนดวยเพ่ือจะไดทําพิธีนมาซตอไป สังเกตเห็นวารูปแบบทางสถาปตยกรรมของ

พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสและมัสยิดอุสาสนอิสลามคลายคลึงกันมาก เงินในการสรางมัสยิดในครั้งนั้น

มาจากการบริจาคของชาวบานและเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

และยังทรงพระราชทานเงินใหซ้ือเครื่องตกแตงภายในมัสยิดอีกดวย ไดแก โคมไฟสี่เหลี่ยม และโคมไฟ

ระยา109 ซ่ึงยังคงอยูจนถึงปจจุบัน นายชางใหญท่ีเปนหัวแรงหลักในการสรางมัสยิดสุสาสนอิสลามคือ 

โตะหมัดฯ และโตะหมะฯ ท้ังสองทานเปนชางจากกรุงเทพฯ ตอมาไดแตงงานกับชาวสงขลา ตั้งรกราก

อยูสงขลาไมกลับไปกรุงเทพฯ อีก ตอมามุสลิมชาวสงขลาก็ไดชวยกันปรับปรุงตอมาเรื่อย ๆ เชน ขยาย

109 สมศักดิ์ หวันหละเมะ, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, มัสยิดอุสาสนอิสลาม ต.บอ

ยาง อ.เมือง จ.สงขลา, 13 พฤษภาคม 2558. 
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ปกท้ังสองขางของมัสยิด เปนตน ทําใหเปนท่ีนาดูยิ่งข้ึน มัสยิดแหงนี้ไดสรางมาเปนระยะเวลากวา 

100 ปแลว และสันนิษฐานวาคงจะเปนมัสยิดกลางและเปนมัสยิดแหงแรกของเมืองสงขลา110  

(7) ศาลเจาพอหลักเมือง ตั้งอยู ท่ีถนนนางงามเปนโบราณสถานสมัย

รัตนโกสินทร ลักษณะเปนศาลเจาแบบเกงจีน สรางสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเสง ณ สงขลา) 

เปนผูสําเร็จราชการเมืองสงขลา ภายในศาลเปนที่ประดิษฐานหลักเมืองทําดวยไมชัยพฤกษ 

ในป พ.ศ. 2385 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯ ใหพระยาสงขลา (เถ้ียนเสง)  

ฝงหลักเมืองสงขลา ทรงพระราชทานไมชัยพฤกษหลักชัยตนหนึ่งกับเทียนชัยเลมหนึ่ง พรอมดวย

เครื่องไทยทานตาง ๆ กรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนศาลเจาหลักเมืองเปนโบราณสถาน 

การประดิษฐานหลักเมืองไวในศาลเจาแบบจีนและมีการเชิญเทพเจาท่ีชาวจีนนับถือมาประดิษฐานไว

รายรอบ นับวาเปนความนาสนใจของศาลเจาหลักเมืองสงขลาท่ีมีการผสมผสานวัฒนธรรมความเชื่อ

ระหวางความเชื่อแบบพราหมณและความเชื่อตามคติชาวจีน กลายเปนพ้ืนท่ีสาธารณะของคนสงขลา

ท้ังสองกลุมมาใชประโยชนและทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน 

 
ภาพท่ี 4.5 ศาลเจาพอหลักเมืองสงขลา, ท่ีมา : เปรมชัย จันทรจําปา 

 

110 อดุลย วัชรดิลก, ประวัติยอ มัสยิดอุสาสนอิสลาม ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัด

สงขลา, มัสยิดอุสาสนอิสลาม ม.ป.ป. 
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(8) ศาลเจาจีนในเขตยานเมืองเกาสงขลา ในเขตยานเมืองเกาสงขลา 

นอกจากศาลเจาพอหลักเมือง (เซงหองเหลาเอ๋ีย) แลว ยังมีศาลเจาจีนอ่ืน ๆ อีก ไดแก ศาลเจาพอกวนอู 

(ส่ําเลงเตียนกวนแตกุน) ศาลเจาปุนเทากง ศาลเจาโปอันเตียน (โกยเซงออง) และศาลเจาตั้งเซงออง 

ศาลเจาเหลานี้สรางในรูปแบบสถาปตยกรรมจีน กระจายตัวอยูท่ัวยานเมืองเกาสงขลา ศาลเจาบางแหง 

ไดแก ศาลเจาพอกวนอู เชื่อกันวามีอายุเกาแกมากกวาศาลเจาพอหลักเมืองเสียอีก ศาลเจาจีนเหลานี้

เปนท่ีเคารพสัการะของชาวจีน ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวเมืองสงขลาท่ัวไป ซ่ึงชาวเมืองมีความเชื่อ

วาเทพเจาท่ีประจําอยูแตละศาลเจานั้น มีอํานาจอํานวยพรในดานตาง ๆ กัน ไดแก ศาลเจาพอกวนอู 

ชวยอํานวยใหผูบูชาคาขายดี มีความเขมแข็งและความซ้ือสัตย ศาลเจาปุนเทากง เปนเทพเจาผูดูแล

ทะเลสาบและสายน้ํา โกยเซงอองซ่ึงสถิตอยู ณ ศาลเจาโปอันเตียน เปนเทพเจาแหงความปลอดภัย 

และศาลเจาตั้งเซงอองเปนเทพเจาแหงคุณงามความดีและความกตัญู  

(9) พระตําหนักเขานอย พระตําหนักเขานอยตั้งอยูถนนสะเดา ตําบลบอยาง 

อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตัวอาคารเปนแบบยุโรปสูง 3 ชั้น ชั้นลางประตูทางเขาโคง มีลวดลายปูน

ปนประดับเหนือวงโคงประกอบดวย 6 หอง  ชั้น 2 ประกอบดวย 9 หอง ชั้น 3 ประกอบดวย

หองนอน 3 หอง เดิมเคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟายุคลทิฆัมพร 

กรมหลวงลพบุรีราเมศวร พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 

เม่ือครั้งเสด็จมาดํารงตําแหนงสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2453 – 2458) สรางข้ึน

เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2454 โดยสถาปนิกชาวอิตาลีเปนผูออกแบบ ตัวอาคารเปนแบบยุโรปสูง 3 ชั้น

หันหนาไปทางทิศใต และเงินท่ีใชในการสรางท้ังหมด 4,000 บาทซ่ึงเปนเงินสวนพระองคของสมเด็จ

พระเจาบรมวงศเธอเจาฟายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวรท้ังสิ้น 

ตําหนักเขานอยไดใชเปนท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว 2 ครั้ง เม่ือเสด็จมาประทับท่ีจังหวัดสงขลาเม่ือป พ.ศ.2458 และ พ.ศ.2460 เคยเปนท่ีลี้ภัย

ทางการเมืองภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ของพระบรมวงศานุวงศหลายพระองค อาทิเชน 

พระนางเจาสุวัทนา พระวรราชเทวี และสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา 

สิริโสภาพัณณวดี และใชเปนท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 

และสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ คราวเสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวใตเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2502 

ปจจุบันตําหนักเขานอยเปนจวนผูวาราชการจังหวัดสงขลามาตั้งแต พ.ศ.2507 และกรมศิลปากรไดข้ึน
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ทะเบียนตําหนักเขานอยเปนโบราณสถาน โดยมีพ้ืนท่ีโบราณสถาน 12 ไร 99 ตารางวา โดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เลม 101 ตอนท่ี 20 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2537111 

เขมชาติ เทพไชย112 ใหความเห็นท่ีนาสนใจวาพระตําหนักเขานอย นาจะเปน

พ้ืนท่ีท่ีสําคัญทางวัฒนธรรมได โดยการเปดใหเปนพ้ืนท่ีสาธารณะของเมือง เพ่ือรวบรวมเรื่องราวดาน

การเมืองการปกครองของชาติท่ีเก่ียวของกับเมืองสงขลาในหลายชวงเวลา ท้ังยังสามารถใชพ้ืนท่ีสนาม

หนาอาคารเปนพ้ืนท่ีจัดแสดงทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญได ท้ังนี้อาจจะตองเจรจากับกระทรวงมหาดไทย

ซ่ึงใชสถานท่ีดังกลาวเปนจวนผูวาราชการจังหวัดอยูในปจจุบัน 

(10) สุสานสุลตานสุลัยมาน หรือ ทวดหุม หรือ “มะระหุม” ตั้งอยูริมอาว

ไทยในทองท่ีตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร อยูหางจากเมืองสงขลาหัวเขาแดงไปทางทิศเหมือน

ประมาณ 1,700 เมตร ท่ีฝงศพมีศาลาครอมไว เปนศาลากออิฐถือปูนไมมีฝาผนัง หลังคาทรงปนหยา 

มุงกระเบื้องดินเผา ทางทิศเหนือมีศาลาเล็ก ๆ ภายในเปนท่ีฝงศพของผูใกลชิดสุลตาน สภาพท่ีฝงศพ

สุลตานสุลัยมาน กอดวยปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ดานเหนือท่ีฝงศพมีจารึกเปนภาษาอาหรับในชอง

สี่เหลี่ยมผืนผาซ่ึงตัวอักษรลบเลือนมากแลว นอกจากนี้บริเวณรอบ ๆ ศาลายังมีสถานท่ีฝงศพของชาว

ฮอลันดาอีก 22 แหง   

(11) ประภาคารเมืองสงขลา ตั้งอยูบนยอดเขาตังกวน ทางทิศเหนือของ

พระเจดียหลวง สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

ทรงมอบหมายใหกรมทหารเรือทําเครื่องไมประกอบตัวโคม เม่ือพ.ศ. 2439 และสงแบบฐานปูนให

ขาหลวงออกมากอสรางตามพระราชดําริในประบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในสมัยท่ี

พระยาวิเชียรคีรี (ชม) เปนผูสําเร็จราชการเมืองสงขลา เสร็จราว พ.ศ. 2440 113 

(12) กําแพงเมืองสงขลา (หัวเขาแดง) เปนกําแพงกอดวยอิฐและหินสอปูน 

เดิมเขาใจวามีท้ัง 3 ดาน คือ ดานทิศเหนือ ดานทิศตะวันตกและดานทิศตะวันออก สําหรับดานทิศใต

111กระทรวงวัฒนธรรม, “พระตําหนักเขานอย,” ศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรม, 

http://www.m-culture.in.th/moc_new/2012/10/พระตําหนักเขานอย/ (สืบคนเม่ือวันท่ี 15 

กุมภาพันธ 3558).  

112 เขมชาติ เทพไชย, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, 29 กันยายน 2558. 

113 สุทธิวงศ พงษไพบูลย, “ประภาคารเมืองสงขลา,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต 

โดย มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ล. 9 (2542), 4293. 
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นั้นมีเขาคายมวงเปนปราการธรรมชาติท่ีแข็งแรงอยูแลว ปจจุบันกําแพงเมืองสงขลาหักพังเกือบ

หมดแลว เหลือแตซากฐานกําแพงทางดานทิศเหนือเพียงดานเดียวซ่ึงมีความยาวประมาณ 100 เมตร 

(13) กําแพงเมืองสงขลา (บอยาง) กอดวยหินสอปูน นําหินภูเขามาสราง

กําแพงเมือง สรางข้ึนในป พ.ศ. 2379 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 

กรุงรัตนโกสินทร โปรดกลาฯ ใหพระยาวิเชียรคีรี (เถ้ียนเสง) เจาเมืองสงขลาในขณะนั้นยายท่ีตั้งเมือง

จากบริเวณบานแหลมสน ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร มาสรางเมืองใหมทางฝงตะวันออกของ

ทะเลสาบสงขลา ซ่ึงเปนท่ีตั้งของตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลาในปจจุบัน และโปรดเกลาฯใหกอ

กําแพงเมืองสงขลา โดยไดพระราชทานเงินสวยอากรเมืองสงขลา แตสรางไมทันเสร็จก็เกิดกบฏเมือง

ไทรบุรีเสียกอนในป พ.ศ.2381  

กําแพงเมืองสงขลาสรางแลวเสร็จป พ.ศ.2385 โดยกําแพงเมืองเวลานั้นอยู

หางจากน้ําประมาณ 40 เมตร กําแพงจากดานทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาวประมาณ 1,200 เมตร 

ดานทิศเหนือถึงทิศใตยาว 1,000 เมตร มีปอม 8 ปอม อยูมุมเมือง 4 ปอม ดานตะวันออกและ

ตะวันตกอีกดานละ 2 ปอม ตัวปอมกวางและยาว 10 เมตร กําแพงเมืองสงขลามีการซอมแซมมาโดย

ตลอด เม่ือครั้งพระยายมราช (ปน สุขุม) เปนพระวิจิตรวรสาสน ขาหลวงพิเศษตรวจราชการเมือง

สงขลา และเปนพระยาสุขุมนัยวินิต สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2437 – 2448)  

ไดรื้อกําแพงเมืองสงขลาสวนใหญเพ่ือขยายถนนและปรับปรุงตัวเมืองใหกวางข้ึน โดยใชอิฐจากการรื้อ

กําแพงสวนใหญมาถมถนน 

ในดานโบราณคดี มีการขุดคนรากฐานอาคารกําแพงเมืองซ่ึงจมลึกไปในชั้น

ดินธรรมชาติ พบทอนไมขนาดเล็กปกอยูชิดกับฐานรากของกําแพงและกอนหินปะปน สันนิษฐานวา

เพ่ือปองกันการพังทลายของดินในขณะท่ีขุดหลุมเพ่ือทําฐานรากของกําแพงเมือง 

ในป พ.ศ.2554 กําแพงเมืองสงขลาบางสวนพังทลายจากพายุฝนตกหนัก 

สํานักศิลปากรท่ี 13 สงขลา ไดดําเนินการบูรณะใหกลับมาอยูสภาพดังเดิม ภาพกําแพงเมืองสงขลา

ปจจุบัน คงเหลือแตดานฝงตรงขามพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา (เรือนจําเกา) กับดานแนวถนน

นครใน 

(14) ประตูเมืองสงขลา ในอดีตเมืองสงขลามีประตูเมืองเปนซุมใหญโดยรอบ 

10 ประตู แตละประตูกวาง 3 เมตร สูง 6 เมตร ซุมเปนหลังคาจีน บนกําแพงประกอบดวยใบเสมา

สี่เหลี่ยมขนาดกวาง 1.5 เมตร และมีประตูชองกุดอีก 10 ประตู แตละประตูกวาง 2 เมตร สูง 2.50 

เมตร  

ชื่อประตูเมืองสงขลาที่ปรากฏหลักฐานในเอกสารโบราณ ไดแก 1. ประตู

มรคาพิทักษ 2. ประตูสุรามฤทธิ์ 3. ประตูศักดิ์สิทธิ์พิทักษ 4. ประตูอัศนีวุธ 5. ประตูชัยยุทธชํานะ 
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6. ประตูบูรพาภิบาล 7. ประตูสนานสงคราม 8. ประตูพยัคฆนามเรืองฤทธิ์ 9. ประตูจัณทิพิทักษ 

10. ประตูพุทธรักษา โดยปจจุบันประตูเมืองโบราณเหลานี้ไดถูกทําลายลงไปหมดแลว 

(15) ปอมเมืองสงขลา เปนรูป 8 เหลี่ยม กอดวยศิลา สูง 5 ศอก กวางยาว 

10 ศอกเศษ พงศาวดารเมืองสงขลาเรียกปอมนี้วา “ปอมรักษาขอบเขต” สวนชื่อท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เพ่ือข้ึนเปนโบราณสถานเรียกวา “ปอมปากน้ําแหลมทราย” อยูบริเวณท่ีปจจุบันเปนสํานักงานตํารวจ

ภาค 9 และสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสงขลา กรมศิลปากรไดซอมปอมนี้เม่ือ พ.ศ.2515 – 2516 

และไดนําปนใหญมาติดตั้งไวเพ่ิมอีก 22 กระบอก รวมกับของเกาท่ีเหลืออยูอีก 8 กระบอก เปน 30 

กระบอก ครบทุกชองปน114 

(16) สถาปตยกรรมเมืองเกาสงขลา รูปแบบสถาปตยกรรมยานเมืองเกา

สงขลา ไดรับอิทธิพลจากวิถีชีวิตและความเชื่อของผูคนในยานเมืองเกาสงขลา แบงได 4 รูปแบบ ดังนี้  

- ตึกแถวแบบจีนดั้งเดิม สรางข้ึนในชวงป พ.ศ.2379 ซ่ึงเปนชวงแรกตั้งเมือง

สงขลาเปนตนมา รูปแบบสถาปตยกรรมจะมีสวนหนาท่ีใชคาขาย ดานบนใชเก็บของมีชองสงของเล็ก 

ๆ มีความยาวตามท่ีดินประมาณ 30 – 40 เมตร และเนื่องจากแปลงท่ีดินยาว ผูออกแบบจึงออกแบบ

ใหมีชองเปดโลง (court) กลางสวนอาคารดานหลังมักเปนท่ีพักอาศัย กรมศิลปากรไดระบุวา หองแถว

แบบจีนหลังแรกของสงขลาตัง้อยูบนถนนเกาหอง (ถนนนางงาม) 

- ตึกแถวแบบจีนพาณิชย เปนลักษณะอาคารรูปแบบถัดมาจากรูปแบบจีน

ดั้งเดิม การออกแบบอายุประมาณ 60 ป ข้ึนไป รูปแบบจะกลมกลืนกับสภาพแวดลอม หนาตาคลาย

แบบจีนดั้ งเดิม แตประยุกตให ทันสมัยมากข้ึน ลักษณะเปนอาคารท่ีตอบสนองดานการคา 

องคประกอบสถาปตยกรรมคอนขางเรียบงาย  

- ตึกแถวแบบจีนสมัยใหม ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก อาคารอยูในชวง 30 ป

ข้ึนไป มีแผงปกปดหลังคาและจะมีอักษรแสดงป พ.ศ. ปรากฏบนแผงดังกลาว บางหลังมีหลังคาจั่ว

หรือปนหยาซอนอยู  

- ตึกแถวแบบสงขลาดั้ งเดิม (ชิ โน – ยูโรเปยน) โดยจะมีลักษณะทาง

สถาปตยกรรมที่ประดับตกแตงดวยลวดลายแบบจีนและยุโรปผสมกัน คลายกับรูปแบบท่ี

เรียกวา ชิโนโปรตุกีส ซ่ึงพบมากท่ีภูเก็ต แตท่ีสงขลาจะไมมีทางเดินใตอาคารท่ีเรียกวาหงอคาก่ี 

114สุทธิวงศ พงษไพบูลย, “ปอมเมืองสงขลา,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต โดย 

มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ล. 9 (2542), 4437. 
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อาคารจะมีชองเปดกลางอาคารเปนท่ีตั้งของบอน้ํา ซ่ึงในอดีตน้ําในบอจะเปนน้ําจืด สะอาด สามารถ

ใชดื่มกินได115 

 

    
 

    
ภาพท่ี 4.6 – 4.9 สถาปตยกรรมยานเมืองเกาสงขลา, ท่ีมา : เปรมชัย จันทรจําปา 

 

(17) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดสงขลา (เรือนพระยาสุนทรานุรักษ) 

เดิมเปนบานพระยาสุนทรานุรักษ (เนตร ณ สงขลา) ผูชวยราชการเมืองสงขลา ตอมาใชเปนบานพัก

ขาหลวงตรวจการมณฑลนครศรีธรรมราช เปนศาลากลางจังหวัดสงขลา และเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

จังหวัดสงขลา ตามลําดับ อาคารเปนลักษณะเรือนตึก 2 ชั้น กออิฐถือปูน หลังคาทรงเกง  มักเรียกกัน

วา “เกงจีน” หันหนาไปทางทะเลสาบสงขลาทางทิศตัวตก ประตูหนาคลายรั้ว ดานหนาเปนสนาม

หญา สองขางสนามหญาเปนเรือนโปรงคลาย “ทิม” ของเรือนเจานายไทย ดานหนาแกงจีนมีบันได

โคงแยกข้ึนลงท้ังสองขาง ตกแตงภายในดวยรูปแบบศิลปะจีน เชน ประตูบานเฟยม บานประตูแตละบาน

115 Jaray Suwannachart, “ Cultural landscape management plan for tourism, 

case study of the Songkhla old town and its associations,” (PhD Thesis, Architectural 

Heritage Management and Tourism (International Program) Faculty of Architectur 

Silpakorn University, 2552), 39 – 41. 
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แกะสลักเปนรูปเทพเจาจีน ลายพฤกษา หรือมังกรด้ันเมฆ มีเครื่องหมายหยินหยางและโปยปอหรือ

ปาก้ัว (ยันตแปดทิศ) ติดไวตามความเชื่อของชาวจีน ปจจุบันใชจัดเก็บโบราณวัตถุและแสดงเรื่องราว

ทางประวัติศาตรของเมืองสงขลา 

(18) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติมัชฌิมาวาส สงขลา เปนพิพิธภัณฑสถานท่ี

ตั้งอยูในบริเวณวัดมัชฌิมาวาส จัดตั้งโดยโดยมีพระราชศีลสังวร (ชวง อตถฺเวที) อดีตเจาอาวาสวัด

มัชฌิมาวาสแตเม่ือครั้งทานยังเปนพระมหาชวง อตถฺเวที ดํารงตําแหนงผูชวยเจาอาวาส ไดทําการ

บูรณะกุฎิเกาใน พ.ศ.2482 เพ่ือจัดตั้งหองสมุดและพิพิธภัณฑของวัดมัชฌิมาวาสท่ีอาคารไมหลังศาลา

ฤษีดัดตน ตอมากรมศิลปากรไดประกาศเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติและไดสนับสนุนงบประมาณใน

การกอสรางและการจัดการบริหารพิพิธภัณฑ โดยไดจัดแสดงโบราณวัตุศิลปวัตถุ ท่ีมีอายุสมัยตั้งแตยุค

กอนประวัติศาสตร เชน ขวานหินขัด หมอลายเขียนสี และโบราณวัตถุสมัยประวัติศาสตร โบราณวัตถุ

ศิลปวัตถุท่ีจัดแสดงสวนมากพบในอําเมือง อําเภอสทิงพระ และอําเภอระโนด บรรดาโบราณวัตถุ

เหลานี้เปนของท่ีพระเทพวิสุทธิคุณและพระราชศีลสังวร อดีตเจาอาวาสวัดมัชฌิมาวาส ไดรวบรวม

เก็บรักษาไว ปจจุบันพิพิธภัณฑสถานแหงชาติมัชฌิมาวาสสังกัดของสํานักงานศิลปากรเขตพ้ืนท่ี 13 

สงขลา 

(19) พิพิธภัณฑพธํามะรงค ตั้งอยู ท่ี เลขท่ี 1 ถนนจะนะ ตําบลบอยาง 

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จัดสรางข้ึนโดยกรมราชทัณฑ เม่ือ พ.ศ.2530 เปนพิพิธภัณฑสถาน

ท่ีจําลองรูปแบบบานพัก เดิมของรองอํามาตยโทขุนวินิจทัณฑกรรม บิดาพล.อ.เปรม ติณสูลานนท 

ในขณะท่ีทานดํารงตําแหนงพธํามะรงคพิเศษ เมืองสงขลา จากความทรงจําของ พล.อ.เปรม ติณสูลา

นนท ตัวพิพิธภัณฑเปนเรือนไมยกพ้ืนชั้นเดียว หลังคาทรงปนหยา 2 หลังคู มีชานเปดโลงเชื่อมถึงกัน 

ภายในมีการจัดแสดงขาวของเครื่องใชของครอบครัวติณสูลานนทในอดีต และประวัติตระกูลติณสูลานนท 

ปจจุบันเทศบาลนครสงขลาเปนผูรับผิดชอบดูแลและพัฒนาใหเปนศูนยขอมูลการทองเท่ียว  

(20) โรงสีหับ โห ห้ิน เปนโรงสีขาวเกาแกในตัวอาคารสีแดง ท่ีตั้งอยูถนน

นครนอก ชื่อโรงสี "หับ โห หิ้น" เปนภาษาฮกเกี้ยนเชนกัน มีผู แปลความวาหมายถึง เอกภาพ 

ความกลมกลืน และความเจริญรุงเรือง โรงสีหับ โห หิ้น จัดตั้งข้ึนราวปพ.ศ. 2454 โดยขุนราชกิจจารี 

ตนตระกูลเสาวพฤกษ ไดรวมหุนกับตระกูลโคนันทน หลังจากนั้นอีก 14 ป นายสุชาติ รัตนปราการ 

หลานของทานขุนราชกิจจารี ได ซ้ือกิจการท้ังหมด และพัฒนาโรงสีขาว โดยการเปลี่ยนมาใช

เครื่องจักรพลังไอน้ํา ซ่ึงการใชแกลบเปนเชื้อเพลิงทําใหเกิดไอน้ําไปสีขาว โดยนําเขาเทคโนโลยีมาจาก

ประเทศอังกฤษ สงผลใหกิจการเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว สะทอนใหเห็นวาเศรษฐกิจของเมือง

สงขลาในระยะนั้น ขับเคลื่อนโดยกลุมพอคาเชื้อสายจีนหลายตระกูล เชน ณ สงขลา รัตรสาร รัตนปราการ 

โคนันทน เงารังษี และ เลขะกุล เปนตน ไดทําธุรกิจคาขายกับเกาะปนัง รวมทั้งมีกิจการโรงสี 

เพ่ือรองรับผลผลิตขาวจากลุมน้ําทะเลสาบสงขลา โดยรับขาวเปลือกจากยานระโนด หัวไทร และ



135 

พัทลุง มาสีและสงไปขายยังนราธิวาส เลยไปถึงประเทศมาเลเซีย โรงสีหับ โห หิ้นเลิกกิจการไป

หลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 สงบลง ในปจจุบันกลุมภาคีเครือขายคนรักสงขลาสมาคมไดรับอนุญาต

จากคุณรังษี รัตนปราการ เจาของโรงสีหับ โห หิ้น ใหตั้งท่ีทําการสมาคมและเปดใหนักทองเท่ียวและ

ผูสนใจเขาชม รวมท้ังเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมท่ีสําคัญของเมือง116  

(21) สถานีรถไฟสงขลา อาคารสถานีรถไฟสงขลาเปนอาคารกออิฐรับ

น้ําหนักถือปูนชั้นเดียวตั้งอยูบนฐานคอนกรีต ผังพื้นอาคารแบงเปน 2 สวน คือ สวนสถานีและ

สวนชานชาลา ปจจุบันสถานีไมไดเปดใชงาน มีเพียงพ้ืนท่ีโถงซ้ือตั๋วของผูโดยสารชั้น 3 ใชเปนรานขาย

เครื่องด่ืม พ้ืนท่ีชานชาลาใชเปนท่ีจอดรถจักรยานยนตและหองอ่ืน ๆ ใชเปนสํานักงานของบริษัทมิตรทอง117 

ในอดีตคนสงขลา ผูกพันกับรถไฟ และนิยมใชรถไฟมากกวารถยนตกอนท่ีจะถูกยกเลิกการเดินรถไฟ

สายนี้ไป จึงมักจะมีคํากลาวเชิงตลกสะทอนวิถีชีวิตคนสองเมืองในทํานอง “คนสงขลานั่งรถไฟมาเก็บ

ดอกเบี้ยคนหาดใหญ...คนหาดใหญขับรถยนตไปกูเงินคนสงขลา” 

อาคารสถานีรถไฟสงขลาเปนสิ่งกอสรางท่ีมีเอกลักษณโดดเดนเนื่องจากไดรับ

การออกแบบท่ีสอดคลองกับการใชสอยและสภาพภูมิอากาศแบบรอนชื้นในประเทศไทย มีความงามท่ี

มีการผสมผสานระหวางศิลปะแบบตะวันตกและไทย รวมท้ังความสําคัญทางดานเศรษฐกิจสังคมท่ีเคย

มีตอเมืองสงขลา ทําใหในปพ.ศ. 2547 กรมศิลปากรไดข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถาน และในปจจุบัน

อยูในระหวางบูรณะสถานีรถไฟสงขลาตามโครงการอนุรักษและเรียนรูชุมชนสถานีรถไฟสงขลา โดย

เทศบาลนครสงขลา 

4.2.3.5 ประติมากรรม 

( 1)  พ ร ะ บ ร ม รูป ก ร ม ห ล ว ง ชุม พ ร เ ข ต อุด ม ศัก ดิ ์  ตั้งอยูภายใน

เทศบาลนครสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา สุดปลายแหลมสนออน อยูบริเวณเดียวกันกับ 

สวนสองทะ เลสงขลา และพญานาคพนน้ําสงขลา เปนอนุสาวรีย ที่ส รา ง เ พื่อระลึกถึง

116 กระทรวงวัฒนธรรม, “เปดตํานานหับ โห หิ้น,” ศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรม, 

http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/166289/เปดตํานานหับ โห หิ้น/ (สืบคนเม่ือ

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 3558). 

117 ปริญญา ชูแกว, “อาคารสถานีรถไฟสงขลา มรดกทางประวัติศาสตรและสถาปตยกรรม

ของไทย Songkhla Railway Station Building: Historical and Architectural Heritage of 

Thailand,” รถไฟไทยดอทคอม

http://portal.rotfaithai.com/download/documents/story_songkhla_station_2013.pdf  

(สืบคนเม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 3558). 
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กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บิดาทัพเรือไทย หันหนาออกสูทะเลทะเล ในบริเวณเดียวกันมีปนใหญ 

จรวด และปนกลจําลอง 

(2) ประติมากรรมนางเงือกทอง รูปปนนางเงือกนี้ สรางข้ึนในป พ.ศ. 2509 

ตามดําริของ นายชาญ กาญจาคพันธุ ปลัดจังหวัดสงขลา ซ่ึงดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองสงขลา

ดวย โดยให อาจารยจิตร บัวบุศย อดีตผูอํานวยการโรงเรียนเพาะชาง เปนผูปนหลอ จากบรอนรมดํา 

โดยใชงบประมาณของเทศบาล 60,000 บาท ตั้งชื ่อวา “ เงือกทอง” (GoldenMermaid 

เปนสัญลักษณของแหลมสมิหลามาจนทุกวันนี้ นางเงือก เปนนางในวรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณี 

ของ สุนทรภู เอกกวีสมัยรัชกาลที่ 2 ( พ.ศ. 2352 - 2367 ) ตามคําบอกเลาของขุนวิจิตรมาตรา 

(สงา กาญจนาคพันธุ) นั้น นิทานปรัมปราไทยเรื่องหนึ่งวา ในคืนทองฟางาม ณ ชายหาดสวยแหงหนึ่ง 

จะมีนางเงือกข้ึนจากทะเลมานั่งหวีผมอยู คืนหนึ่งมีชายหนุมชาวประมงไปพบเขา นางเงือกตกใจหนี

ลงน้ําไป ท้ิงหวีทองคําไว ชาวประมงผูนั้นเฝาแตรอคอย แตนางเงือกก็ไมปรากฏตัวอีกเลย118  

แตจากการคนควาขอมูลของอาจารยปรีดา จันทจิตต อาจารยประจํา

โรงเรียนมหาวชิราวุธ ผูสรางหลักสูตรบอยางศึกษาและหลักสูตรยุวมัคุเทศนสงขลาเมืองบอยาง พบวา

รูปปนนางเงือกนี้ปน เม่ือประมาณป  พ.ศ.2505 ท่ีกรุงเทพฯ โดยอาจารยจิตร บัวบุศย อดีต

ผูอํานวยการโรงเรียนเพาะชาง แตมีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมตอนรับกษัตริยเดนมารคซ่ึงเสด็จมาเยือน

ประเทศไทยในเวลานั้น เพราะนางเงือกเปนรูปปนท่ีเปนสัญลักษณของกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวง

ของประเทศเดนมารค ตอมานายชาญ กาญจนาคพันธุ ไปพบท่ีกรุงเทพฯ จึงซ้ือมาในราคา 60,000 

บาท แลวมาติดตั้งไวท่ีโขดหินเมืองสงขลาจนกลายเปนสัญลักษณของเมืองสงขลาดังในปจจุบัน119 

(3) ประติมากรรมคนอานหนังสือ รูปปน“คนนั่งอานหนังสือ” มีความหมาย 

อธิบายไวท่ีฐานวา “...Knowledge builds men Men build a nation Knowledge is power...” ความรูสราง

คน คนสรางชาติ  ความรู คืออํานาจ สรางชาติ  ตองสรางคน...” รูปปนนี้นายอุทิศ ชูชวย อดีต

นายกเทศมนตรีนครสงขลา เปนผูเสนอแนวคิดและจัดสรรงบประมาณ ใหอาจารยมนตรี สังขมุสิกานนท 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ออกแบบและจัดสราง เพ่ือตองการสื่อใหรูวา คนสงขลาเปนคนใฝรูชอบอาน 

เขียน และเรียนรูอยูตลอดเวลา 

(4) ประติมากรรมพญานาคพนน้ํา ดําริจัดสรางโดยนายอุทิศ ชูชวย อดีต

นายกเทศมนตรีนครสงขลา อาจารยมนตรี สังขมุสิกานนท อาจารยมหาวิทยาลัยทักษิน เปน

118 จารึกบนฐานรูปปนนางเงือก แหลมสมิหา ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 

119 ปรีดา จันทจิตต, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, โรงเรียนมหาวชิราวุธ ต.บอยาง อ.

เมือง จ.สงขลา, 13 กุมภาพันธ 2558. 
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ผูดําเนินการออกแบบ เนื้อวัตถุเปนโลหะทองเหลืองรมสนิมเขียว แบงสรางเปนสามสวน คือ สวนท่ี

หนึ่ง หัวพญานาค ตั้งอยูบริเวณสวนสองทะเล ปลายแหลมสนออน มีขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตัว 

1.20 เมตร ความสูงจากฐานลําตัวจนถึงปลายยอดสุดประมาณ 9 เมตร พนน้ําลงสูปากอาวทะเลสาบ

สงขลา สวนท่ีสอง สะดือพญานาค ตั้งอยูบริเวณลานชมดาวสนามสระบัว แหลมสมิหลา ขนาด

เสนผาศูนยกลางของลําตัว 1.20 เมตร ความยาว 5.00 เมตร ความสูง 2.50 เมตร ลักษณะลําตัวโคง

ครึ่งวงกลม เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดลอดใตสะดือพญานาคใหเกิดความเปนสิริมงคลแกตนเอง สวนท่ี

สาม หางพญานาค ตั้งอยูบริเวณชายหาดสมิหลา ริมถนนสะเดา (หลังสนามกอลฟ) ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร ความยาว 4.00 เมตร ความสูง 4.50 เมตร  
(5) ประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ เปนผลงานประติมากรรมจํานวน 17 ชิ้น 

ซ่ึงสมาคมประติมากรไทย สมาคมประติมากรกับสิ่งแวดลอมนานาชาติ (A.I.E.S.M.) และจังหวัด

สงขลา รวมกันสรางผลงานประติมากรรมเพ่ือถวายพระเกียรติและความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาส

มหามงคลท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชมมายุ 50 พรรษาในป 

พ.ศ. 2548 ซ่ึงไดจัดวางไว ณ บริเวณชายหาดสมิหลา ถือเปนทุนทางวัฒนธรรมท่ีสรางสรรคข้ึนใหมใน

ยุคสมัยปจจุบัน 

4.3.3 ระดับสถาบัน 

4.3.3.1 ศิลปนแหงชาติ ในดานศิลปะ หัตถกรรม และประดิษฐกรรมแลว 

ความสามารถ ทักษะ และความชํานาญในศิลปะแตละแขนงของศิลปนถือเปนทุนทางวัฒนธรรมท่ี

ทรงคุณคายิ่ง สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ จึงไดเริ่มจัดทําโครงการศิลปนแหงชาติ 

มาตั้งแต พ.ศ. 2527 เพ่ือสรรหา สงเสริมสนับสนุน และชวยเหลือศิลปนผูสรางสรรค ผลงาน ศิลปะท่ี

มีคุณคาของแผนดินไทย โดยมีสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติเปนผูพิจารณา สําหรับ

จังหวัดสงขลานั้นนับมีศิลปนท่ีมีคุณูปการตอการสรางสรรค รักษาและอนุรักษทุนทางวัฒนธรรมดานนี้

อยูหลายทาน คือ สาขาวรรณศิลป ไดแก นายสถาพร  ศรีสัจจัง (ป พ.ศ. 2548) สาขาศิลปะการแสดง 

ไดแก นายกั้น  ทองหลอ หนังตะลุง (ป พ.ศ.2529 ปจจุบันถึงแกอนิจกรรมนายยก ชูบัว โนรา 

(ป พ.ศ.2530 ปจจุบันถึงแกกรรม) นายฉิ้น  อรมุต หรือ หนังฉิ้น  ธรรมโฆษณ  หนังตะลุง 

(ป พ.ศ. 2532) นายอิ่ม จิตตภักดี หนังตะลุง (ป พ.ศ. 2540) นายนครินทร  ชาทอง การแสดง

พ้ืนบาน-หนังตะลุง (ป พ.ศ. 2550) และนายควน ทวนยก ดนตรีพ้ืนบาน (ป พ.ศ. 2553)  

4.3.3.2 เขตเมืองเกาสงขลา ครอบคลุมชุมชนเมืองสงขลาฝงบอยาง ท่ีเปน

คาบสมุทรมีน้ําลอมรอบ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสําคัญทางวัฒนธรรม อันเปนท่ีตั้งของทุนทางวัฒนธรรมหลาย

อยางท้ังท่ีจับตองไดและจับตองไมไดในรูปแบบของความเชื่อและวิถีชีวิต โดยเมืองเกาสงขลาถูก
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ประกาศใหเปนเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ อนุรักษและพัฒนากรุง

รัตนโกสินทรและเมืองเกา พ.ศ. 2546  

4.3.3.3 โรงสีหับ โห ห้ิน รางวัลอนุรักษศิลปะสถาปตยกรรมดีเดน จากสมาคม

สถาปนิกสยาม ประเภทอาคารพาณิชย พ.ศ. 2554  

 

 
ภาพท่ี 4.10 โรงสีหับ โห หิ้น, ท่ีมา: เปรมชัย จันทรจําปา 

 

4.3.3.4 พิพิธภัณฑพธํามะรงค รางวัลอนุรักษศิลปะสถาปตยกรรม จากสมาคม

สถาปนิกสยาม ประเภทอาคาร พ.ศ. 2558 

4.3.3.5 สถานีรถไฟสงขลา เปนสถานีรถไฟหนึ่งในสามแหงท่ีคุมครองโดย

กฎหมายโบราณสถาน รวมกับสถานีรถไฟหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ และสถานรีถไฟกันตัง จ.ตรัง 

 

4.4 ทุนทางวัฒนธรรมดานการถายทอดกระบวนการเรียนรูและการสรางความสัมพันธทางสังคม 

4.4.1 ระดับเปนรูปเปนราง   

4.4.1.1 การสวดหนังสือ เปนกระบวนการถายทอดความรูของคนบานใกลเรือน

เคียงในสมัยโบราณ คนอานหนังสือออกจะมาอานหนังสือใหคนในละแวกบานมาฟงกัน 

เปนการถายทอดความรู และสอดแทรกขอคิด วิถีชีวิต ความเชื่อลงไป หนังสือท่ีนิยมสวดไดแก นิทาน 
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และเรื่องท่ัว ๆ ไป หนังสือบางอยางก็จะไมนํามาสวดกัน เชน ตํารายา ซ่ึงนอกจากจะไมถายทอดกัน

งาย ๆ แลวยังเขียนแบบซอนนัยยะบางอยางไวดวย ผูท่ีไมใชคนในตระกูลหรือไมมีความรูทางตํารายา

มาอานก็จะไมสามารถแปลความหมายได120 

4.4.1.2 ธรรมเนียมการเปนเกลอกัน ชาวภาคใตมีวัฒนธรรมการผูกพันตอกันให

แนบแนนเปนพิเศษเสมอดวยญาติใกลชิดดวยการ “เปนเกลอ” กัน ผูท่ีจะเปนเกลอกันสวนมากมักมี

อายุเทากัน มีรูปรางหนาตาคลายกัน หรือมีลักษณะนิสัยคลายคลึงกัน แตตองไมมีความสัมพันธกัน

ทางเครือญาติ และสวนใหญจะเปนเพศเดียวกัน เรียกเพ่ือนเกลอวา “หัวเกลอ” หรืออาจจะเรียก

เพ่ือนเกลอท่ีเปนเพศชายวา “อายเกลอ” เรียกท่ีเปนผูหญิงวา “อ้ีเกลอ” แตมีอยูบางท่ีเปนเกลอตาง

เพศกัน  การเปนเกลอกันนั้นมักกระทํากันเม่ือยังเปนเด็กอยู อาจจะโดยท่ีพอแมเปนคนจัดใหเพ่ือเปน

การผูกไมตรีใหแนนแฟนข้ึนไปอีก โดยเกลอกันมากมักมีอายุใกลเคียงกัน หรือบางครั้งอาจยินดีเปน

เกลอกันเองเพราะรูสึกชอบพอมักคุนกันเปนพิเศษ และเม่ือเปนเกลอกันแลว ท้ังคูเกลอและญาติของ

อีกฝายตางใหความผูกพันรักใครเสมือนญาติคนหนึ่ง ใชคําสรรพนามเรียกผูท่ีเขามาเปนเกลอวาลูก 

หลาน พี่ นอง เสมอกัน ถาเปนเกลอของเกลอก็จะนับถือเปนเกลอตอ ๆ กันไปอีก แตไมไดเรียก 

“อายเกลอ” หรือ “อ้ีเกลอ” เหมือนคนท่ีเปนเกลอกันโดยตรง เวนแตจะไดเปนเกลอกันโดยตรงอีก

ชั้นหนึ่งซ่ึงคูเกลอเดิมจะชักชวนใหเกลอของแตละฝายมาเปนเกลอซ่ึงกันและกัน คูเกลอจํานวนมากรัก

ใครถึงขนาดตายแทนกันได และบางคูเม่ือคูเกลอของตนไมอยูในวิสัยท่ีจะดูแลครอบครัวได โดยอาจจะ

เสียชีวิตหรือพิการ คูเกลอก็จะรับเปนภาระแทนก็มี กรณีท่ีเพ่ือนเกลอคูใดเกิดความขัดแยงกันอยาง

รุนแรงจนตัดขาดความเปนเกลอกัน เรียกการตัดขาดนั้นวา “หยาเกลอ”121 

4.4.1.3 เพลงกลอมเด็ก เปนภูมิปญญาชาวบานสงขลาท่ีสะทอนคุณคาดานตาง ๆ 

เอาไวในเนื้อหาของเพลงอยางหลากหลาย ซ่ึงลวนแตแฝงไปดวยสาระแหงการรับรู ใหผูไดยินพึงทราบ 

นอกเหนือจากความตองการเบื้องตน คือการกลอมใหเด็กนอน หรือแคประเทืองอารมณ เชน 

  ไกเถ่ือนเหอ  ขันเทือนท้ังบาน 

โลกสาวข้ีคราน   นอนใหแมปลูก 

120 สาวิตรี สัตยานุรักษ, สัมภาษณโดย เปรมชยั จันทรจําปา, สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.

เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา, 12 กุมภาพันธ 2558. 

121 สุทธิวงศ พงษไพบูลย, “เกลอ,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต โดย มูลนิธิ

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, 1 (2542), 468. 
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ฉวยไดดามขวาน   แยงวานดังพลุก 

นอนใหแมปลุก   โลกสาวข้ีครานเหอ 

ขอสังเกตท่ีนาสนใจประการหนึ่งในบทเพลงกลอมเด็กคือ เนื้อหาสาระของบทเพลง

หลายบท ชี้ใหเห็นวาชาวสงขลาสนใจท่ีจะเรียนรูวิถีชีวิตของชาวชุมชนอ่ืน แสดงใหเห็นวาชาวสงขลา

เรียนรูท่ีจะติดตอสัมพันธกับกลุมสังคมอ่ืน ๆ มาโดยตลอด บทเพลงท่ีกลาวถึงอาชีพ สภาพภูมิอากาศ 

สภาพสังคมและชีวิตจิตใจของผูคน บงบอกถึงความเปนคนรูจักเก็บเก่ียว และจัดการประสบการณ

สวนตนไดเปนอยางดี บทเพลงท่ีข้ึนตนวา บานนี้เหอ... ไปเหนือเหอ... ข้ึนเขาเหอ... ไปคอนเหอ... 

ฯลฯ มีนับไมถวนจนเปนเรื่องธรรมดาสามัญ แตแฝงไวดวยนัยแหงความเปนผูมากดวยปญญาและ

ประสบการณชีวิตท่ีกวางขวางลุมลึก122 

4.4.2 ระดับเปนช้ินเปนอัน 

4.4.2.1 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมทองถิ่น ภาษาไทยถ่ินสงขลา เปนภาษาท่ีชาว

สงขลาใชสื่อสารกันในชีวิตประจําวัน นอกจากภาษาไทยมาตรฐานหรือคนสงขลาเรียกภาษากลางหรือ 

“แหลงขาหลวง” ภาษาไทยถ่ินในจังหวัดสงขลาท่ีโดดเดนมากคือภาษาสะกอม อ.จะนะ แตภาษาไทย

ถ่ินท่ีใชในพ้ืนท่ีอ่ืนของจังหวัดสงขลาก็มีความแตกตางจากภาษาไทยมาตรฐานอยูหลายประการ  

ไดแก เรื่อง หนวยเสียงวรรณยุกต (ภาษาไทยถ่ินสงขลามีเสียงวรรณยุกต 7 หนวยเสียง มากกวา

ภาษาไทยมาตรฐานซ่ึงมี 5 หนวยเสียง) หนวยเสียง “ง” (ซ่ึงโดยมากมักออกเสียงเปน “ฮ” 

เชนเดียวกับภาษาไทยถ่ินใตท่ัวไป) เสียงพยัญชนะควบกล้ํา (ในภาษาไทยถ่ินสงขลามีมากกวา

ภาษาไทยมาตรฐานอยู 2 เสียง คือ มลฺ และ มรฺ) เสียงสระ (เชน ภาษาไทยถ่ินสงขลา ใชเสียงสระแอะ

แทน สระเอะ เชน เม็ด เปน แหม็ด และใชเสียงสระอี แทนสระอิ เชน ลิง เปน ลีง) การโครงสรางของ

คํา การสรางคํา การแบงหมวดคํา การเรียงลําดับคํา ความหมายของคํา รวมถึงการใชคําท่ียืมมาจาก

ภาษาตางประเทศก็มีลักษณะเฉพาะของพ้ืนถ่ินท่ีแตกตางไปจากภาษาไทยมาตรฐานท้ังสิ้น 123 

นอกจากนี้ยังมีการรับเอาคําภาษาบาลีซ่ึงถือเปน “ภาษาทางวัด” มาใชในชีวิตประจําหลายคําดังท่ีได

เคยกลาวถึงในหัวขอทุนทางวัฒนธรรมดานความเชื่อมากอนหนานี้ 

122 พิเศษ เจียจันทรพงษ สิริพรรณ ธิรศริโชติ และ ธีระ แกวประจันทร, บรรณาธิการ, 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดสงขลา, 246 – 247. 

123 พิเศษ เจียจันทรพงษ สิริพรรณ ธิรศริโชติ และ ธีระ แกวประจันทร, บรรณาธิการ, 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดสงขลา, 123 – 127. 
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สําหรับวรรณกรรมทองถ่ินของจังหวัดสงขลา มีท้ังท่ีเปนวรรณกรรมลายลักษณ

อักษรและวรรณกรรมมุขปาฐะ มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องภูมิศาสตร ประวัติศาสตร (ประวัติ-ตํานาน) 

การแพทย (ตํารายาสมุนไพรพ้ืนบาน) ปรัชญา (ศาสนา) จริยธรรม (คําสอน-ความเชื่อ) เปนตน โดย

พบมากในลักษณะวรรณกรรมลายลักษณอักษรบนหนังสือบุด (หมายถึงสมุดขอยท่ีใชจารึก มีท้ังสมุดสี

ขาวจารึกดวยตัวอักษรสีดํา เรียก บุดขาว และสมุดท่ีฉาบสีดําจารึกดวยตัวอักษรสีขาวหรือทอง เรียก 

บุดดํา) สิ่งท่ีปรากฏอยูในวรรณกรรมเมืองสงขลาทุกประเภทคือ การปลูกฝงศีลธรรมจรรยาและ

รากฐานความดีใหแกคนในทองถ่ิน  

4.4.2.2 วันนัด เปนวัฒนธรรมท่ีนิยมกันอยางแพรหลายในภาคใต โดยเฉพาะใน

ชนบท วันนัด คือวันท่ีจัดใหมีตลาดนัดข้ึนเฉพาะในวันท่ีกําหนดเพ่ือเปนชุมนุมซ้ือขายท่ีไมไดตั้งอยูเปน

ประจํา โดยชาวบานในชุมชนละแวกใกลเคียงกําหนดวันเวลาและสถานท่ีข้ึนเอง แบบหมุนเวียนในยัง

สถานท่ีท่ีเหมาะสมจนครบทุกจุดแลวจึงวนกลับมาท่ีจัดแหงแรกใหม และหมุนเวียนเชนนี้อยูเปน

ประจํา ตลาดตามวันนัดเปนเครือขายท่ีจัดข้ึนเพ่ือแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรท่ีผลิตไดเองใน

ทองถ่ินนั้น ๆ เปนสําคัญ รวมถึงการซ้ือของกินของใชท่ีจําเปนตาง ๆ วันนัดจะถูกกําหนดข้ึนบริเวณ

ใกลชุมชน  โดยมากจะเลือกบริเวณ “ใกลทา” หรือ “ใกลทาง” เพ่ือสะดวกตอการเดินทางสัญจร 

อาจจะจัดข้ึนสัปดาหละครั้งหรือสามวันครั้งแลวแตการตกลงกันของเครือขายชุมชน บางแหงจัดวันนัด

ข้ึนเฉพาะฤดูกาลเนื่องจากนอกฤดูการมีอุปสรรคในการเดินทางมาก บางตลาดนัดจึงจัดข้ึนเพียง

เฉพาะชวงท่ีผลผลิตทางการเกษตรออกมามากเทานั้น เชน วันนัดหนาผลไม วันนัดในฤดูเก็บเก่ียว

ไดผลดีหรือทําประมงไดผลมาก 

ในระยะหลังตลาดนัดท่ีมีการจัดข้ึนตามวันนัดอยางเรียบงายมาตั้งแตอดีตมีการ

ขยายตัวมากข้ึน มีคนเขามาจัดการเพ่ืออํานวยความสะดวกตาง ๆ ภายในตลาด เชน การจัดการโรงราน 

การทําความสะอาด แลกกับการเรียกเก็บ “คาหัวหลาด” ซ่ึงอาจเปนสิ่งของหรือเปนเงินก็ได บางแหง

ตลาดขยายตัวจนตองเพ่ิมวันนัดถ่ีข้ึนหรือเปดทุกวันอยางตลาดสดไปก็มี  

ชาวชนบทในภาคใตโดยมากมักใช “วันนัด” เปนการนัดหมายพบปะกันแทนการ

กําหนดวันตามปฏิทิน นอกจากนี้บอยครั้งท่ีหนวยงานราชการมักเลือกเอาวันนัดเปนการพบปะ

ประชาชนเพ่ือแจงราชการหรือจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชุมชน และแมกระท่ังผูลงสมัครรับ

เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูแทนในระดับทองถ่ินก็มักเลือกท่ีจะพบปะหาเสียงจาก

ชาวบานในวันนัด ท้ังนี้เพราะเปนการรวมกลุมของชาวบานในชุมชนละแวกใกลเคียงกันไดมาก วันนัด

จึงเปนทุนทางวัฒนธรรมในแงการสรางเครือขายท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดผลดีตอการกระตุนเศรษฐกิจของ

ชุมชน การขอความรวมมือของหนวยงานราชการ และเปนพ้ืนท่ีประชาสัมพันธเรื่องราวและกิจกรรมท่ี

สําคัญในทุกระดับของชุมชน 
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4.4.2.3 วันวาง วันวางเปนประเพณีของชาวใตมาแตชานาน ตรงกับเทศกาล

สงกรานตของภาคอ่ืน ๆ คือในชวงวันท่ี 13 – 15 เมษายน ของทุกป แตมีธรรมเนียมปฏิบัติแตกตาง

ออกไปหลายประการ เชน มีพิธี “ทําขวัญขาวใหญ” โดยแตละบานจะคัดรวงขาวที่มีเมล็ดใหญ 

สามกํามัดรวมกันดวยดายแดง นําไปทําพิธีทําขวัญขาวรวมกันท่ีวัด เม่ือเสร็จพิธีแลวนํากลับไปบูชา 

เชื่อวาจะทําใหผลผลิตอุดมสมบูรณตลอดท้ังป และมีพิธีสรงน้ําพระพุทธรูป ณ บริเวณวัด จากนั้นก็

สรงน้ําเจาอาวาส และพระสงฆอาวุโส แลวจึงอาบน้ําใหผูเฒาผูแก โดยการอาบน้ําใหพระและฆราวาส

ในวันวาง เรียกวา “สระหัววันวาง” โดยจะทํา “เบญจา” คือมีลักษณะเปนแทนวางซอนกันเปนชั้น ๆ 

อาจมี 1 ชั้น 3 ชั้น 5 ชั้น ทําเสาข้ึนสี่เสา มียอดคลายมณฑป ดวยหยวกแทงเปนลวดลายประกับเสา

และฐานงดงาม ใตยอดเบญจาทําเปนหัวพญานาคพนน้ําออกมาเปนฝอยฝน โดยมีทอตอยาวแตงเปน

ตัวพญานาคออกมาสวนหัว สวนปลายหางยกสูงกวาสวนหัวและมีทอน้ําตอมาจากใตทองลําเรือท่ีหาง

จากเบญจาออกไป ไวใหลูกหลานสรงน้ําผานลําเรือน้ํ า เนื่องจากเห็นวาการผูนอยไม พึงไป

ละลาบละลวงผูใหญท่ีเปนปูชนียบุคคล และเปนการแสดงออกซ่ึงความเชื่อวาพญานาคเปนผูใหน้ําแก

โลกมนุษย เปนสัญลักษณแหงความรมเย็นเปนสุข ในวันวางนี้ผูคนมักงดเวนจากการงาน ลูกหลานท่ี

ไปทํางานไกลบานไกลถ่ินจะกลับมารวมตัวกันยังบานเกิด เปนการคงสายสัมพันธไวไดในสภาพสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 

 
ภาพท่ี 4.11 งานสืบสานประเพณีวันวาง “ข้ึนเบญจาสรงน้ําขอพรสามสมเด็จเจาแหงลุมทะเลสาบ

สงขลา ป 2558”, ท่ีมา: สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา 
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4.2.2.4 ประเพณีการกินในโอกาสตางๆ   

(1) การกินงาน มีข้ึนไดหลายโอกาส ถือเปนงานสําคัญและเปนหนาท่ีของ

ญาติมิตรท่ีจะตองไปชวยเหลือกัน เชน งานศพ งานบวช งานแตงงาน ซ่ึงเจาภาพจะตองเลี้ยงดูผูมา

รวมงานใหถวนหนา และไมใหขาดตกบกพรอง ตองปลูกสรางโรงครัวและโรงเลี้ยงขึ้นเปนพิเศษ 

ญาติมิตรและเพ่ือนบานใกลเคียงถือเปนธรรมเนียมท่ีตองชวยท้ังแรงกายและวัตถุสิ่งของ เรียกวา 

“ชวยการ” หรือ “ชวยงาน” และอาจกินอยูตลอดงาน ครั้นถึงเวลากลับเจาภาพมักจะจัดขาวเหนียว

ใหนํากลับไปดวย 

(2) กินวาน หรืองานท่ีเจาภาพเรียกวา “ออกปาก” คือการขอใหเพ่ือนบาน

ไปชวยกันลงแรงทํางานใหแกตน เชน ออกปากเก็บขาว (เก่ียวขาว) หาบขาว หามเริน (หามเรือน) 

เปนตน แมกระทั่งงานที่ไมลงแรงหนักแตใชกําลังคนมากและมีความเรงดวน เชน นวดขาว 

ขูดมะพราว เปนตน เจาภาพอาจเตรียมอุปกรณไวหรือเพ่ือนบานจะจัดหามาเองก็ไดตามสะดวก 

คลายกับการลงแขกของภาคกลาง เจาภาพจะตองจัดเตรียมอาหารคาวหวานไวเลี้ยงผูท่ีไปชวยงานทุก

คน อาหารท่ีจัดเลี้ยงมีท้ังอาหารคาวและอาหารหวานตามความเหมาะสมและระยะเวลาของการ

ทํางาน เชน ขาวเหนียวแกงไก ขนมเทดิบ (ลอดชองกะทิสด) ขาวเหนียวถ่ัวดํา (ถ่ัวดําตมกะทิ) เปนตน  

(3) ขาวหมอแกงหมอ เปนธรรมเนียมเลี้ยงแขกจากตางถ่ินท่ีมาเยี่ยมเยือน

เปนหมูคณะ เชน คณะท่ีมาทอดกฐิณ ทอดผาปา ขาราชการท่ียายมาจากตางถ่ิน คณะดูงาน เปนตน 

ชาวบานในพ้ืนท่ีแตละครอบครัวจะทําอาหารบานละหนึ่งอยางพรอมขาวหนึ่งหมอมารวมกันเลี้ยงแขก 

โดยกะปริมาณอาหารใหพอกับปริมาณของแขก เมื่อเลี้ยงเสร็จแลวตางคนตางเก็บของตนกลับไป 

ไมมีการกะเกณฑกัน เปนการสามัคคีและชวยกันแบงเบาภาระทุก ๆ ครอบครัว ตอมาในพ้ืนท่ีเมือง

พัฒนาตอมาเปนการ “ออกรานอาหาร” เปนซุม ๆ ไมซํ้ากัน 

(4) กินแขก หมายถึงการออกบัตรเชิญหรือบอกกลาวดวยวาจา เรียกวา 

“บอกแขก” บางแหงเรียก “งานกินน้ําชา” หรือ “เลี้ยงน้ําชา” เปนการจัดงานท่ีผูจัดมีประสงคให

ผูเขารวมชวยเหลือดานเงินทองอันเนื่องมาจากการประสบเคราะหกรรมอยางหนักหรือมีปญหา

ทางดานการเงินอยางรานแรงท่ีไมสามารถพ่ึงพาตนเองได เชน ไฟไหมบาน ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บ

ไขไดปวยรายแรง มีหนี้สินลนพนตัว เปนตน เม่ือกินเลี้ยงแลวแขกมักมอบเงินใหเจาบาน จึงเรียกวา 

“กินแขก” ดวย เปนการแสดงการเอ้ืออาทรกันในยามยาก ผูจัดงานถือวาเปนหนี้บุญคุณตอแขกทุก

คนและจะลืมเสียไมได 
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(5) มาแกปูโละ หรือประเพณีกินเหนียวหรือกินขาวเหนียว เปนประเพณีการ

กินเลี้ยงอยางหนึ่งของมุสลิมในสงขลาสืบทอดกันมาเชนเดียวกับในหลายแหงของภาคใต นิยมทําใน

เดือน 10 และเดือน 1 ของศักราชฮิจเราะห หรือเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม โดยการเชิญหัวหนา

สวนราชการผูใหญ ท่ีคุนเคย เพ่ือนสนิทมิตรสหายไปรวมรับประทานอาหาร เจาภาพจะตกแตง

บานเรือนและสถานท่ีอยางสวยงาม มีการพิมพบัตรเชิญ เม่ือรับประทานอาหารเสร็จแลวผูรวมงานจะ

มองเงินใหแกเจาภาพ ตามฐานะและศรัทธาของแตละบุคคล 

4.4.3 ระดับสถาบัน 

4.4.3.1 ภาคีคนรักเมืองสงขลา (ชื่ อ ณ  ขณะนั้ น ): รางวัลอนุ รักษ ศิลปะ

สถาปตยกรรมดีเดน จากสมาคมสถาปนิกสยาม ประเภทองคกร พ.ศ. 2554  

ทุนทางวัฒนธรรมดังท่ีไดแสดงมานี้  มีคุณสมบัติสําคัญหลายประการท่ีเปน

ประโยชนตอการบริหารจัดการเมือง และเปนฐานทุนสําคัญประเภทหนึ่งเพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ในไปใชเปนสวนประกอบของการพัฒนาเรื่องอ่ืน ๆ ตอไป ทุนทางวัฒนธรรมเปนตนทุนสําคัญท่ี

สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการถายทอดความรูจากรุนสูรุน เนื่องจากทุนทางวัฒนธรรมี

ความเปนพลวัตรสูงจึงอาจเพ่ิมคุณคาหรือลดคุณคาลงไดตามกาลเวลา และกอใหเกิดการสราง

มูลคาเพ่ิมไดในทางออม เชน การสนับสนุนระบบเศรษฐกิจในทองถ่ินหรือระดับท่ีสูงข้ึนไป นอกจากนี้

ทุนทางสังคมยังเปนทรัพยากรท่ีใชรวมกัน (Collective goods) มีคุณคาในฐานะท่ีใหประโยชนและ

สรางความภาคภูมิใจรวมกันของคนในทองถ่ิน ชวยใหทองถ่ินดํารงอยูไดราบรื่น และลดความขัดแยง 

ลดโอกาสการกระทําในลักษณะการเอาเปรียบตอสวนรวม (free-riding) ในกรณีท่ีทุนทางวัฒนธรรม

นั้นมีความเปนอัตลักษณสูงและเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางจะสามารถดึงดูดใหผูคนภายนอกมาศึกษา

เรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ได เชน การศึกษา การทองเท่ียว เปนตน 

 

4.5 บทวิเคราะห 

จากผลการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมเมืองสงขลาซ่ึงเปนหนึ่งในองคประกอบตามกรอบ

การศึกษาในครั้งนี้ พบวาเมืองสงขลามีทุนทางวัฒนธรรมหลายประการท่ีเปนมรดกตกทอดมาจากคน

รุนเกาสูคนรุนปจจุบัน ทุนทางวัฒนธรรมหลายอยางเหลานี้มีสภาพการคงอยูในปจจุบันท่ีแตกตางกัน

หลายลักษณะ ทุนทางวัฒนธรรมบางประการเริ่มถูกหยิบยกมาเปนประเด็นเพ่ือประโยชนในการ

พัฒนาเมือง ท้ังการใชงานตามรูปแบบเดิมในอดีตหรือการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหเขากับยุคสมัย ในขณะท่ี

ทุนทางวัฒนธรรมบางประการสูญสลายและเสื่อมความนิยมลงตามกาลเวลา จากผลการศึกษา         

มีขอสังเกตท่ีนาสนใจเก่ียวกับทุนทางวัฒนธรรมในเมืองสงขลา ดังนี้ 
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ประการแรก ทุนทางวัฒนธรรมเมืองสงขลาหลายประการมีความสอดคลองและ

คลายคลึงกับทุนทางวัฒนธรรมโดยท่ัวไปของภาคใตในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ โดยเฉพาะทุนทางวัฒนธรรมดาน

ความเชื่อเรื่องโลกทัศน ท่ีสะทอนออกมาในรูปแบบบรรทัดฐานทางสังคม คานิยม ประเพณีปฏิบัติ 

และทุนทางวัฒนธรรมดานการถายทอดกระบวนการเรียนรูและการสรางความสัมพันธทางสังคม 

เนื่องจากการติดตอสัมพันธกันระหวางพ้ืนท่ีตาง ๆ กอใหเกิดการรับและถายเทวัฒนธรรมซ่ึงกันและ

กันและทุนทางวัฒนธรรมทั้งสองประเภทนี้ก็สามารถเคลื่อนยายไปตามตัวบุคคลไดงายกวา

ทุนทางวัฒนธรรมดานวิถีชีวิตที่ตองอาศัยความเหมาะสมตามภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

และทุนทางวัฒนธรรมดานศิลปะ หัตถกรรมและประดิษฐกรรมท่ีตองอาศัยความเหมาะสมเรื่องวัสดุ 

และความนิยมในแตละทองถ่ินท่ีแตกตางกัน 

ประการท่ีสอง เมืองสงขลามีทุนทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางหลากหลาย และประชาชนแต

ละกลุมในเมืองมีพื้นที่แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมของตัวเองไดโดยอิสระ ไมถูกจํากัดดวยเง่ือนไขใด ๆ 

ท้ังท่ีมีความแตกตางทางความเชื่อศาสนา อยางชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยเชื้อสายจีน และ

ความเชื่ออ่ืน ๆ หรือความแตกตางทางดานอาชีพ เชน การทําประมง การคาขาย เปนตน และสังเกต

ไดวาการสนับสนุนการจัดการทุนทางวัฒนธรรมจะมีมากในพ้ืนท่ียานเมืองเกาสงขลามากกวาในพ้ืนท่ี

อ่ืน ๆ เนื่องจากเปนศูนยรวมของทุนทางวัฒธรรมเมืองสงขลาท่ีเดน ๆ ไวหลายอยาง 

ประการท่ีสาม ทุนทางวัฒนธรรมเมืองสงขลาบางอยางไดสูญหายไปเนื่องจากการเขามา

ของวัฒนธรรมใหมท่ีสะดวกกวาเขามาทดแทน ท่ีเห็นไดชัดเจนคือทุนทางวัฒนธรรมดานวิถีชีวิต  เชน 

การแตงกายท่ีเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม การกอสรางอาคารบานเรือนท่ีเปลี่ยนรูปแบบอาคารและ

ประโยชนใชสอยเพ่ือความคุมคาของพ้ืนท่ี การใชรถยนตและรถจักรยานยนตท่ีมีความสะดวกและ

รวดเร็วกวาการใชบริการรถสามลอ เปนตน และทุนทางวัฒนธรรมดานการถายทอดกระบวนการ

เรียนรูและการสรางความสัมพันธทางสังคมซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวจะเห็นไดวามีโอกาสสูญสลายมากท่ีสุด

ในบรรดาทุนทางวัฒนธรรมท้ัง 4 ประเภท เนื่องจากทุนทางวัฒนธรรมประเภทนี้ไมสามารถตอบสนอง

การแสวงหาความรูและการสรางความสัมพันธทางสังคมไดดีเทาระบบการศึกษาและเทคโนโลยีใน

ปจจุบัน 

ประการท่ีสี่ ทุนทางวัฒนธรรมดานความเชื่อและโลกทัศนยังเปนทุนทางวัฒนธรรมท่ี

ไดรับความนิยมและผูคนมีสวนรวมไดมากเม่ือเปรียบเทียบกับทุนทางวัฒนธรรมประเภทอ่ืน ๆ 

เนื่องจากมีการสั่งสอนกันภายในครอบครัวและการสรางบรรทัดฐานทางสังคมใหเห็นความสําคัญของ
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ความเชื่อและประเพณีในกลุมของตนเอง เห็นไดจากประเพณีสําคัญของทองถ่ินอยาง เทศกาลเดือนสิบ 

ประเพณีชักพระ ของชาวไทยพุทธ เทศกาลตรุษจีน งานสมโภชทวดหัวเขาแดง งานสมโภชเจาพอหลัก

เมือง ของชาวไทยเชื้อสายจีน วันอีดิลฟตริและวันอีดิลอัฎฮาของชาวไทยมุสลิม ยังมีผูคนปฏิบัติตาม

และเขารวมกันอยางมากมายเปนปกติทุกป อยางไรก็ตามแมวาทุนทางวัฒนธรรมประเภทนี้จะ

สามารถดํารงตอมาไดอยางดีในปจจุบันแตใจความสําคัญของประเพณีหลายอยางกลับถูกปรับเปลี่ยน

ไปเพ่ือตอบสนองตอวิถีชีวิตของคนสมัยใหมมากข้ึน เชน การจัดทําเรือพระในประเพณีชักพระท่ีตอง

อาศัยความสามัคคีของคนในละแวกวัดเม่ืออดีตกลายเปนการลงทุนแขงขันประชันความงามของเรือ

พระในปจจุบัน การทําขนมเดือนสิบในครัวเรือนเพ่ือใชทําบุญใหบรรพบุรุษเพราะเชื่อวาบรรพบุรุษจะ

ชอบขนมท่ีลูกหลานทําใหทานก็กลายมาเปนการซ้ือหาขนมทําสําเร็จเพ่ือความประหยัดและสะดวก

ของคนในยุคปจจุบัน 

ประการท่ีหา ทุนทางวัฒนธรรมเมืองสงขลาหลายอยางโดยเฉพาะทุนทางวัฒนธรรมใน

ระดับเปนชิ้นเปนอันถูกปรับเปลี่ยนประโยชนการใชงานใหเหมาะสมกับยุคสมัยมากข้ึน เชน ทุนทาง

วัฒนธรรมท่ีอยูในความครอบครองของภาครัฐ อยางเรือนพระยาสุนทรานุรักษซ่ึงเปนพ่ีพักอาศัย

สวนตัวของเจาเมืองเดิมถูกปรับการใชงานเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา พระตําหนักเขานอย

ถูกปรับการใชงานเปนจวนผูวาราชการจังหวัด และสถานีรถไฟสงขลาซ่ึงไมไดใชงานมาหลายปกําลัง

ปรับปรุงเปนศูนยการเรียนรูชุมชน แมกระท่ังทุนทางวัฒนธรรมท่ีอยูในความครองครองของเอกชน

อยางโรงสีหับ โห หิ้น ซ่ึงดําเนินกิจการโรงสีขาวมาแตเดิมก็ถูกปรับเปลี่ยนใหเปนท่ีทําการภาคีคนรัก

เมืองสงขลาสมาคมและพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีใชจัดแสดงนิทรรศการความรูและกิจกรรมนันทนาการของ

เมือง ตลอดจนผูประกอบการบางสวนไดพัฒนาอาคารเกาเปนรานอาหาร รานกาแฟ รานขายองฝาก 

แกลอรี่ เปนตน ซ่ึงการปรับประโยชนการใชงานเปนวิธีพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมไดอีกวิธีหนึ่ง 

ประการท่ีหก นอกจากทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยูแตเดิมแลว ผูบริหารเมืองในยุครวมสมัย

ไดสรางสรรควัฒนธรรมใหมข้ึนในเมืองสงขลา ซ่ึงเม่ือผานไปชั่วระยะเวลาหนึ่งแลวสิ่งเหลานั้นก็จะ

กลายเปนทุนทางวัฒนธรรมของเมืองไปในท่ีสุด มีขอท่ีนาพิจารณาเก่ียวกับประเด็นนี้วาวัฒนธรรมใหม

ท่ีผูบริหารหรือผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการจัดการเมืองสรางสรรคข้ึนมานั้น มีความเชื่อมโยงอยูกับ

วัฒนธรรมเดิมหรือสอดคลองเขากับสภาพของเมืองหรือไม วัฒนธรรมใหมท่ีเกิดข้ึนในเมืองสงขลา เชน 

ประติมากรรมรวมสมัย ซ่ึงเปนทุนทางวัฒนธรรมดานศิลปะ หัตถกรรมและประดิษฐกรรม บางชิ้นงาน

อยางเชนประติมากรรมเงือกทองไดกลายเปนสัญลักษณสําคัญแทนภาพจําของเมืองสงขลา 
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ประการสุดทาย ในชวงท่ีผานมาทุนทางวัฒนธรรมเมืองสงขลาท่ีอยูในความครอบครอง

ของรัฐหรือถูกข้ึนทะเบียนโดยรัฐมีมาตรการในการอนุรักษและสนับสนุนมากกวาทุนทางวัฒนธรรมท่ี

อยูในความครอบครองของเอกชนหรือยังไมไดรับการข้ึนทะเบียนจากรัฐ ซ่ึงความแตกตางนี้ทําใหทุน

ทางวัฒนธรรมบางประการถูกทําลาย ใชประโยชนผิดประเภท และไมถูกขับเนนคุณคาซ่ึงมีอยูอยาง

ชัดเจน เนื่องมากจากผูครอบครองทุนทางวัฒนธรรมเหลานั้นไมเห็นความสําคัญของการรักษาใหคง

สภาพหรืออนุรักษไวเม่ือเทียบกับการนําไปใชประโยชนดานอ่ืนซ่ึงสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดดีกวา

หรือบางรายไมมีศักยภาพในการบํารุงรักษาและอนุรักษทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีทุนทางวัฒนธรรม

บางอยางกวาท่ีจะไดรับการรับรองหรือข้ึนทะเบียนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของก็เกิดความเสียหายไป

มากแลว ซ่ึงยังไมมีมาตรการสนับสนุนหรือสงเสริมใหเอกชนรวมอนุรักษและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม

มากนัก 
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บทที่ 5 

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา 

 

จากกรอบแนวคิดท่ีผูศึกษาไดออกแบบไวจากการทบทวนแนวคิดตาง ๆ ในบทท่ี 5 นี้จะ

กลาวถึงการจัดการทุนทางวัฒนธรรม ในสามประเด็นหลัก ไดแก  

1. องคประกอบของการจัดการทุนทางวัฒนธรรม ไดแก 1) ทุนทางวัฒนธรรมของเมือง

(ซ่ึงสวนนี้ไดรวบรวมไวแลวในบทท่ี 5) 2) พันธะการลงทุนของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการทุน

ทางวัฒนธรรม 3) ทัศนคติของผูเก่ียวของและประชาชนในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม 4) การมีสวน

รวมของประชาชนในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม   

2. ผลและขอเสนอการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาเมืองในดานตาง ๆ ไดแก 

ดานพัฒนาการบริหารการปกครองเมือง ดานการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง ดานการพัฒนาสังคมและ

วัฒนธรรมเมือง ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมเมือง และดานโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดสรรพ้ืนท่ีเมือง 

3. ลักษณะการจัดการทุนทางวัฒนธรรม ในสองลักษณะ คือ การจัดการในลักษณะท่ีทุน

ทางวัฒนธรรมเปนประเด็นของการจัดการ และ การจัดการในลักษณะท่ีทุนทางวัฒนธรรมเปน

เครื่องมือของการจัดการ 

 

5.1 องคประกอบในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา 

5.1.1 ทุนทางวัฒนธรรมของเมือง  

ทุนทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลาเปนองคประกอบตั้งตนในกระบวนการจัดการ

ทุนทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลา ซ่ึงประกอบดวยทุนทางวัฒนธรรมดานความเชื่อเรื่องโลกทัศน ดาน

วิถีการดํารงชีวิต ดานศิลปะ หัตถกรรมและประดิษฐกรรม และดานการถายทอดกระบวนการเรียนรู

และการสรางความสัมพันธทางสังคม ท้ังนี้ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลทุนทางวัฒนธรรมเมืองสงขลาไว

แลวโดยเฉพาะในบทท่ี 5 จึงไมขอยกมากลาวซํ้าในสวนนี้อีก 

5.1.2 พันธะการลงทุนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม 

จากการสํารวจขอมูลเอกสารและจากการสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีศึกษา 

พบวาผูท่ีมีบทบาทในการลงทุนดานการจัดการทุนทางวัฒนธรรมนั้นมีหลายภาคสวน แบงระดับได

เปน หนวยงานสวนทองถิ่น (ระดับปฏิบัติการ) หนวยงานสวนภูมิภาค (ระดับยุทธศาสตร) 
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และหนวยงานสวนกลางระดับชาติ (ระดับนโยบาย) ซ่ึงในท่ีนี้ขอกลาวถึงเฉพาะหนวยงานสวนทองถ่ิน

และสวนภูมิภาค สําหรับหนวยงานสวนกลางระดับชาตินั้นมีสวนเก่ียวของในระดับสูงข้ันไป ซ่ึงมีท้ัง

หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของโดยตรงเชน สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กรมศิลปากร 

กรมสงเสริมวัฒนธรรม กรมศาสนา สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ภายใตกระทรวงวัฒนธรรม 

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กรมการทองเท่ียว การทองเท่ียวแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เปนตน รวมถึง หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของโดยทางออม เชน 

กระทรวงมหาดไทย เปนตน  นอกจากนี้ยังมีองคกรนอกภาครัฐท่ีเก่ียวของอีกมากมาย รวมถึง

หนวยงานระดับนานาชาติ ท่ีใหการสนับสนุนในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี เชน องคการ

การศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) สมาคมอิโคโมสไทย 

(ICOMOS Thailand Association) ซ่ึ ง เชื่ อมโยงกับ  สภาการโบราณ สถานระหว างประเทศ 

(International Council on Monuments and Sites หรือ ICOMOS) ในระดับสากล เปนตน 

5.1.2.1 หนวยงานสวนทองถิ่น (ระดับปฏิบัติการ) 

เนื่องจากการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครสงขลา 

มีผูเก่ียวของในการดําเนินการหลายภาคสวนในระดับทองถ่ิน จึงจําแนกองคกรท่ีเก่ียวของและบทบาท

ในการลงทุนดานการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีศึกษา ดังนี้ 

(1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- เทศบาลนครสงขลา 

เทศบาลนครสงขลาเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนเจาของพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 

และใกลชิดประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมากท่ีสุด จากการสํารวจพบวาเทศบาลนครสงขลามีการดําเนิน

โครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมหลายโครงการซ่ึงมีบทบาทท้ังเปน

เจาของโครงการโดยตรง ดําเนินโครงการรวมกับหนวยงานอ่ืน และเปนผูสนับสนุนภาคประชาชนและ

สถาบันการศึกษาในการดําเนินโครงการตาง ๆ  
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จากการสัมภาษณคุณสมศักดิ์ ตันติเศรณี124 นายกเทศมนตรีเทศบาล

นครสงขลา ไดขอมูลวาเทศบาลนครสงขลามีการลงทุนในเรื่องการจัดการทุนทางวัฒนธรรมหลาย

ประการ โดยเริ่มเนนท่ีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและอาคารบานเรือน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวเปนหลัก ดังท่ีคุณสมศักดิ์ไดกลาวไววา  

. . .สงขลาบอยางเปนเมืองเกาอายุกวา 174 ป คนเริ่มตื่นตัวหันมาสนใจยานเมืองเกากัน

มากข้ึน สงขลาเปน 1 ในเมืองเกามรดกแหงชาติรวมกับเมืองเกา 10 เมืองและเกาะ

รัตนโกสินทร เม่ือป 2553 

เทศบาลตั้งเปาไววาจะอนุรักษอาคารกอน ดวยการออกมาตรการเชิงนโยบาย ออก

เทศบัญญัติควบคุมการกอสรางในยานเมืองเกา กําลังยกรางเปนครั้งท่ี 4 แลว กําหนด

รูปแบบอาคาร สี ความสูง พ้ืนท่ีถอยรน ในยานเมืองเกา และเอา Infrastructure เขา

ไป ดวยการการปรับภูมิทัศน สายไฟฟาลงดินตอนนี้เริ่มแลวท่ีถนนนครใน และติดไฟ

ประดับ 

สาํหรับแกไขปญหาจราจร เนื่องจากถนนแคบ ตอนนี้ใชมาตรการจอดรถวันคูวันค่ี 

เคยเชิญประชาชนหารือเรื่องการจอดรถในถนนนางงาม ตอนแรกเจาของบานยังไมคอย

เขาใจ เทศบาลเลยเสนอใหจอดรถในวัดเลียบและวัดดอนแยโดยติดตอกับเจาอาวาสไว

แลว ตอนนี้อยูในระหวางสื่อสารทําความเขาใจกับชาวบาน เนื่องจากชาวบานอยูมา

นานตองคอยๆ ทําความเขาใจไป 

เรื่องยานเมืองเกาเริ่มเอาจริงเอาจังมาประมาณ 5-6 ป มาแลว เริ่มท่ีการอนุรักษ

อาคารแลวจะดึงดูดนักทองเท่ียวเขามา เปนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม นักทองเท่ียว

จะเขามาชมวิถีชีวิตมาชิมอาหาร ซ่ึงเปนผลผลิตของวัฒนธรรม เนื่องจากสงขลาไม

สามารถสรางสถานท่ีทองเท่ียวใหมข้ึนได เราก็พัฒนาแหลงทองเท่ียวโดยการอนุรักษ

เมืองเกาท่ีเรามี ตอนนี้มีนักลงทุนบางคนเริ่มเขามาซ้ืออาคารหรือเชาเพ่ือทําบูติกโฮเตล

เพราะเห็นวาเทศบาลใหความสนใจเรื่องนี้     

  124 สมศักดิ์ ตันติเศรณี, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, เทศบาลนครสงขลา ต.บอยาง 

อ.เมือง จ.สงขลา, 12 พฤษภาคม 2558 
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ยานวัฒนธรรมถือเปนสินคาอยางหนึ่งท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเยี่ยมชม ตอนนี้

เรากําลังทําโครงการนําสายไฟฟาลงดินในยานเมืองเกา โดยเริ่มท่ีถนนนครในกอน และ

จะคอยทําใหครบ ท่ีจริงแลวอยากเริ่มท่ีถนนนางงามกอน แตเกรงจะกระทบกับ

ผูประกอบการมากตองใชเวลาสื่อสารนาน จึงเริ่มท่ีถนนนครในเพ่ือใหเห็นวามีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนแลวดีกวาเดิมอยางไรกอน 

ปญหาตางดาวตรงถนนนครนอกตอนนี้เริ่มนอยลงแลว นาจะเหลือแรงงานตาง

ดาวบริเวณนั้นประมาณ 5 – 10 เปอรเซนต ข้ึนทะเบียนถูกตอง อยูอาศัยในเรือเลย ใน

อดีตเกือบสิบปกอนมีการดื่มเหลา เท่ียวผูหญิงแถวบริเวณนั้น แลวเกิดการทะเลาะ     

ยิงกัน ฟนกัน แตตอนนี้ปญหาอาชญากรรมสวนนี้ลดนอยลงแลว. . . 

สําหรับงบประมาณในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเทศบาลนคร

สงขลามีท้ังท่ีดําเนินการโดยงบประมาณของเทศบาลเองและงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 

รวมท้ังงบประมาณสนบัสนุนจากเอกชน  

. . .มีอยูชวงหนึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณเคยไดรับงบประมาณจากเชฟรอน 5 

ลาน แตเม่ือประกาศจัดซ้ือจัดจางไป ผูรับเหมาไมกลารับงานซอมแซมอนุรักษอาคารใน

ยานเมืองเกาเนื่องจากขาดความรู สุดทายไดแคไฟประดับเมืองเทานั้นเอง และตองคืน

งบประมาณไป  

การบูรณะอาคารของเอกชน เทศบาลไมสามารถใชงบไปเพ่ือซอมบานเอกชนได 

เนื่องจากขัดระเบียบและมันเกินกําลัง แตเรื่องไหนพอมีกําลังชวงไดเทศบาลก็ชวย ตอง

อาศัยทําความเขาใจใหชาวบานชวยกันอนุรักษ. . . 

เทศบาลนครสงขลามีการนําทุนทางวัฒนธรรมท่ีถูกท้ิงรางไมไดใช

ประโยชนมาปรับปรุงเพ่ือใชงานในลักษณะใหมคือ การปรับปรุงสถานีรถไฟเพ่ือเปนศูนยการเรียนรู

ของชุมชนและเพ่ือการทองเท่ียว มีคุณคาท่ีเปนหนึ่งในสามสถานีรถไฟของไทยท่ีกรมศิลปข้ึนทะเบียน

โบราณสถาน ซ่ึงไดตกลงกับการรถไฟแหงประเทศไทยมอบท่ีใหเทศบาลจัดทํา  

นอกจากการทํานุบํารุงและใชประโยชนจากทุนทางวัฒนธรรมท่ียังคง

สภาพอยูแลว เทศบาลนครสงขลายังมีโครงการท่ีจะนําทุนทางวัฒนธรรมท่ีสูญสลายแลว กลับมา

สรางใหม เพ่ือใหเกิดเปนอัตลักษณเมืองท่ีสําคัญคือ การสรางซุมประตูเมือง และหอนาฬิกา 
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. . .การสรางการสรางซุมประตูใหมเพ่ือเปนสัญญลักษณเมืองตามลักษณะเดิมท่ีเคยมีแต

พังทลายลงไปแลว เชนเดียวกับการสรางหอนาฬิกาเพ่ือเปน Center Point ของเมือง 

ใกลจุดเดิมท่ีเคยมีหอนาฬิกาแตทุบทําลายไปแลวเนื่องจากขยายถนน โดยมีการ

ประกวดแบบและพัฒนาแบบรอการกอสราง. . . 

นอกจากนี้มีการสรางพ้ืนท่ีสาธารณะแหงใหมในบริเวณยานเมืองเกา โดยมี

โครงการการสรางอุทยานการเรียนรู สงขลา หรือ Smart Center โดยเทศบาลนครสงขลารวมกับ    

TK Park และไดรับการสนับสุนนจาก บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

จํานวน 25 ลาน มีหองสมุดและศูนยการเรียนรูท่ีทันสมัย กอสรางใหกลมกลืนกับรูปแบบอาคารเกา 

และตั้งใจจะใหมีท่ีจอดรถฟรีสําหรับชาวบานในเขตยานเมืองเกาเพ่ือเปนมาตรการในการจัดการจราจร

ท่ีดีอยางหนึ่งดวย 

สํ าหรับ โครงการถนนคนเดินและโครงการตลาดนั ดชุมชนบ อยาง 

นายกเทศมนตรีนครสงขลาใหความเห็นวา  

. . .ถนนคนเดินก็อยูตัวแลวมีสามโซน คือ โซนอาหาร โซนอินเทรนด และโซนอินดี้  

เปนไปไดดวยดี และมีโครงการตลาดนัดชุมชนบอยางเปนการสรางตลาดใหชาวบาน     

ท่ีเทศบาลไปอบรมอาชีพให ท้ังเพนทผาบาติก อาหารพ้ืนเมือง การปลูกผักไฮโรโพนิก 

แตกตางจากถนนคนเดินคือตลาดนัดนี้เนนความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใชบรรจุภัณฑท่ี

ยอยสลายได ขายอาหารพ้ืนบาน ไมมีสินคาท่ัวไปอยางถนนคนเดน กิจกรรมท้ังสองนี้

ชวยกระตุนเศรษฐกิจและเปนกิจกรรมท่ีทําใหเมืองมีชีวิตชีวา. . . 

นอกจากโครงการกอสรางและโครงการพิเศษท่ีเทศบาลนครสงขลาจัดชึ้นเพ่ือ

จัดการทุนทางวัฒนธรรมแลว ภารกิจอีกลักษณะหนึ่งท่ีเก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมท่ี

เทศบาลรับผิดชอบคือ การจัดเทศกาลงานเมือง ดังท่ีนายกเทศมนตรีไดกลาวถึงไวดังนี้ 

. . .เทศกาลอาหารสองทะเล ปนี้เปนครั้งท่ี 16 ดึงดูดนักทองเท่ียวไดมาก ชวงเวลาการ

จัดงานเหลื่อมกันนิดหนอยกับพิธีสมโภชทวดหัวเขาแดง สวนงานสมโภชเจาพอหลัก

เมืองเปนงานฉลองวันเกิดเจาพอหลักเมือง ซ่ึงเปนงานใหญประจําปทุกป มักจัดในชวง

เดือนกรกฎาคม แตเคยคุยกับ คณะกรรมการจัดงานจัดงานวาลดงานนี้มาเปนงานรอง

ดีกวา แลวยกงานวันวางหลักเมืองข้ึนเปนงานหลัก ซ่ึงตรงกับวันท่ี 10 มีนาคม เนื่องจาก

เปนวันท่ีวางหลักเมืองท่ีไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริย ศาลหลักเมืองสงขลา
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เปนศาลเจาท่ีมีเอกลักษณเพราะมีเสาหลักเมืองกับเทพเจาจีนอยูดวยกัน ศาลหลักเมือง

นี้อยูตรงกลางเมืองพอดี. . . 

สําหรับโครงการพัฒนาเมืองในพ้ืนท่ีอ่ืนนอกจากพ้ืนท่ีบริเวณถนนนครนอก 

ถนนนครใน และถนนนางงาม ซ่ึงเปนยานเมืองเกาแลว โดยมากเปนการพัฒนาพ้ืนท่ีดวยการจัด

ระเบียบพ้ืนท่ีท่ีใชงานไมสมประโยชนเปนหลัก ไดแก  

. . .พ้ืนท่ีตลาดสันติสุข ตรงประตูพุทธรักษา เดิมตั้งใจทําเปนจุดชมวิว แตทางเขากลับ

คับแคบ ดําเนินการตอไมได ตั้งใจวาจะทุบท้ิงเพ่ือเปดภูมิทัศนเมืองใหเห็นวิวทะเลสาบ 

โครงการสงขลา Waterfront ตรงสวนเฉลิมพระชนม 80 พรรษา ดําเนินการจัด

ระเบียบรานคาริมชายหาดประมาณ 44 ราน งบประมาณจากจังหวัดประมาณ 50 ลาน

บาท สรางเปนอาคารรูปแบบจีนผสมยุโรปตามสไตลเมืองสงขลา”  

ปรับระเบียบแมคาชายหาดชลาทัศน บริเวณหลังสนามกอลฟ โดยสรางศูนย

อาหารเพ่ือรองรับรานรถเข็น และอาคารแฝดอีกหลังเพ่ือจัดระเบียบผูประกอบการหลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลศรีวิชัย” 

จัดระเบียบชุมชนเกาเสง เนื่องจากตอนนี้สรางเพิงเก็บอุปกรณประมง ไมเปน

ระเบียบ เทศบาลจะจัดสรางอาคารเพ่ือเปนอุปกรณประมงและเปนแหลงจําหนายสัตว

น้ําท่ีจับมาได. . . 

สําหรับความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน เม่ือสอบถามนายกเทศมนตรีนครสงขลา 

ไดขอมูลวา หุนสวนหลักในเรื่องการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลคือ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 

เทศบาลนครสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

และพ่ีนองประชาชนในยานเมืองเกา ท้ังเรื่องการจัดกิจกรรม การรวมออกเทศบัญญัติ และการวางแผนการ

พัฒนาเมืองรวมกัน 

สวนความตั้งใจในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมตอไป นายกเทศมนตรี

นครสงขลาอธิบายความคาดหวังวา ตองการปรับภูมิทัศนบางประการเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษทุน

ทางวัฒนธรรมและเตรียมพรอมไปสูมรดกโลก อยางในตางประเทศบางเมืองถนนท่ีเปนยานเมืองเกา

ปดการจราจรใหเปนถนนคนเดินเลย แตเทศบาลนครสงขลาอาจจะขอความรวมมือปดเปนบางวัน      

บางเวลา เพ่ือตอนรับใหนักทองเท่ียวชมเมือง สถาปตยกรรม ชิมอาหารพ้ืนเมือง ซ่ึงเชื่อวาทุกคนเห็น

ดวย แตตองใชการสื่อสารเยอะ ตองใชเวลา  
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- องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา 

นายวิมล วัฒนา125 ผู เชี่ยวชาญดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา ใหขอมูลวา องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลามีสวนเก่ียวของกับ

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมภายในเขตเทศบาลนครสงขลา ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ระดับบน มีบทบาทสนับสนุนงบประมาณและการดําเนินงานในโครงการท่ีเก่ียวของท้ังจากการรองขอ

ของเทศบาลนครสงขลาและโครงการในความรับผิดชอบของเทศบาลนครสงขลาเอง  

การสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานรวมกับเทศบาลนครสงขลานั้น 

โดยมากเปนการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามเทศกาลสําคัญของทองถ่ิน เชน การสนันสนุนกิจกรรม

เทศกาลสงกรานตศรีสุดา การจัดงานสมโภชเจาพอหลักเมือง กิจกรรมประเพณีลากพระและตักบาตร

เทโว เทศกาลกินเจ งานลอยกระทง งานตักบาตรวันข้ึนปใหม เปนตน รวมท้ังสนับสนุนการจัดงาน

เทศกาลของประชาชนตางถ่ินท่ีมาอาศัยในจังหวัดสงขลา ไดแก จัดงานประเพณีตานกวยสลาก หรือ

ประเพณีปใหมเมือง  

นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบอ่ืน เชน 

งบประมาณการบูรณะสถานท่ีทางวัฒนธรรมหรือสรางพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมใหม เชน โครงการศาลเจา

ส่ําเลงเตียน กวนแตกุน โครงการสงเสริมและพัฒนาแหงเรียนรู (Songkhla Smart Center) รวมกับ

เทศบาลนครสงขลาและบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปริโตรเลี่ยม จํากัด (มหาชน) รวมถึงโครงการ

ระยะยาวอยางโครงการปรับปรุบแหลงโบราณสถานและสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร (สงขลาสู

เมืองมรดกโลก) ซ่ึงมุงหมายเพ่ือการจัดเตรียมแผนการพัฒนาเมืองสงขลาและพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องใหมี

ความพรอมสูการเสนอเพ่ือพิจารณาเปนมรดกโลก พรอมท้ังจักทําแผนงานบริหารจัดการมรดกทาง

วัฒนธรรมตามแนวทางการอนุรักษในระดับสากล 

สําหรับขอเสนอแนะนั้นเห็นวาการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเขตเทศบาล

นครสงขลา ไมสามารถตัดความเชื่อมโยงจากพ้ืนท่ีรอบขาง ท้ังเมืองสงขลาเกาท่ีหัวเขาแดง แหลมสน 

เกาะยอ และพ้ืนท่ีทะเลโดยรอบได จึงควรพัฒนาใหเชื่อมโยงกัน มีโครงการขนาดใหญของ อบจ. 

อยางศูนยศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทะเลสาบสงขลา (Songkhla Aquarium) ขนาดใหญท่ีสุดใน

ประเทศไทย ภายในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท ท่ีกําลังจะเปดใหบริการ ตองหาทางเชื่อมโยง

เสนทางวัฒนธรรม การเรียนรู การทองเท่ียวเหลานี้ใหเปนเสนทางตอเนื่องท่ีสะดวก ประชาชนเขาถึง

ไดงายเพ่ือผลประโยชนรวมกันของประชาชนในพ้ืนท่ี  

 

  125 วิมล วัฒนา, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, องคการบริหารจังหวัดสงขลา ต.พะวง 

อ.เมือง จ.สงขลา, 14ตุลาคม 2558. 
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(2) กลุมประชาชนหรือกลุมเอกชนท่ีสนใจตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรม  

จากการเก็บขอมูลพบวาในเขตเทศบาลนครสงขลา มีกลุมประชาชนหรือ

กลุมเอกชนท่ีนาสนใจซ่ึงดําเนินงานดานการจัดการทุนทางวัฒนธรรม คือ ภาคีคนรักเมืองสงขลา

สมาคม สงขลาฟอรั่ม ชมรมวัฒนธรรมประเพณีเกาหอง ชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา สําหรับ

ภาคเอกชนทีมีบทบาท ไดแก หอการคาจังหวัดสงขลา และบริษัทธุรกิจขนาดใหญ  

- ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม  

. . .กอนเริ่มเปนภาคีมีกลุมชาวบานในเขตเมืองเการวมตัวกันเรียกวากลุมคนรักเมือง

สงขลา คือ ถนนนครนอก นครใน นางงาม คือบริเวณท่ีเปนเขตเมือง ประกอบอาชีพทํา

มาคาขายมาแตเดิม เริ่มจากกลุมคนเหลานี้เห็นวาท่ีอ่ืนอนุรักษทุนทางวัฒนธรรมและวิถี

ชีวิตดั้งเดิมไว และเรามีทุนเหลานี้เยอะท่ีตองสรางคือความเขาใจใหคนรุนหลังเก็บรักษา

สิ่งเหลานี้ไว. . . 

ผูชวยศาสตราจารยอรทัย สัตยสัณหสกุล126 หนึ่งในสมาชิกผูรวมกอตั้ง

ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมไดเริ่มตนใหขอมูลความเปนมาของภาคีคนรักสงขลาสมาคมซ่ึงเปน

หนวยงานท่ีดําเนินการดานการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาสงขลา 

. . .ขณะเดียวกันกับท่ีอ.ดร.จเร สุวรรณชาติ คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยราชมงคลศรีวิชัย ไดรับงบประมาณการวิจัยเรื่องเมืองเกามา และไดมาเจอกัน

กับกลุมประชาชนในยานเมืองเกา เราจึงตั้งใจท่ีจะรวมมือกันท่ีจะรักษาประเพณี วิถีชีวิต 

สถาปตยกรรม อาหาร ในยานเมืองเกา แลวก็มาคุยกันวาควรไปปรึกษาชาวบานในยาน

เมืองเกาวาเขาจะรวมกับเราม้ัย เราจึงไปหารือกับนายพีระ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรี

นครสงขลาในขณะนั้น นายกฯ จึงใหทุนสนับสนุนมาสวนหนึ่ง เราจึงเชิญชาวบานใน

ยานเมืองเกามาประชุมรวมกันท่ีศาลเจากวนอู เม่ือวันท่ี 15 พ.ย. 2552 เราประชุมกัน

แลวใหทุกคนไดพูดปญหาท่ีเกิดข้ึนในยานเมืองเกา แลวจดรายการออกมา เชน ปญหา

แรงงานตางดาวบริเวณถนนนครนอก ปญหาน้ําเสีย เราก็พบวาปญหาท่ีสําคัญในการ

อนุรักษ ณ ตอนนั้น คือความเสื่อมโทรมอยางรวดเร็วของอาคารบานเรือนแบบเกาท่ี

  126 อรทัย สัตยสัณหสกุล, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, ท่ีทําการภาคีคนรักเมือง

สงขลาสมาคม ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา, 2 มกราคม 2558. 
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ตองเรงแกไข จากการประชาพิจารณท่ีศาลเจากวนอู กลุมคนรักเมืองสงขลาไดเพ่ิม

จํานวนสมาชิกมากข้ึนและรวมกับกลุมนักวิชาการดวยไดเปลี่ยนชื่อเปนภาคีคนรักเมือง

สงขลา มีโลโกหนวยงานข้ึนมา 

ในชวงเริ่มตน เราบริหารโดยใหตัวแทนภาคประชาชนมาจากตัวแทน 3 ถนน 

ไดแก นครนอก นครใน นางงาม แลวมีผูประสานงาน 1 คน ท่ีเราไมทําในรูปแบบ

กรรมการเนื่องจากจะไดไมจํากัดวงการทํางานอยูแคกลุมกรรมการและทุกคนท่ีเขารวม

มีความรูสึกวาเทาเทียมกัน รวมท้ังรวมมือกับนักวิชาการและตัวแทนภาครัฐท้ังเทศบาล

และการเคหะแหงชาติซ่ึงเปนผูสนับสนุนงบประมาณในกการวิจัย โดยแบงงบประมาณ

สวนหนึ่งมาเชาอาคารเพ่ือทําเปนท่ีทําการภาคีฯ 

 ในชวงแรกเราเนนกลุมเปาหมายท่ีเปนเด็กนักเรียน จากโรงเรียนตางๆ มาเรียนรู

เรื่องเมืองเกา คณะทํางานก็นําชมและใหความรู พรอมเขาไปพูดคุยกับคนเฒาท่ีรูเรื่อง 

เปนความรูพ้ืนฐานเรื่องเมืองเกา ในขณะเดียวกันก็จะมีคนมาขอเยี่ยมชม เชน สถาบัน

ดํารงราชานุภาพ ภาคีคนรักเมืองสงขลาก็เปนคนจัดนําชม. . . 

ผูชวยศาตราจารยอรทัย สัตยสัณหสกุล ไดใหขอมูลวาในระยะเริ่มตน 

ภาคีคนรักเมืองสงขลามีบทบาทหนาท่ีคือ 

1. เก็บรวบรวมขอมูลเรื่องเมืองเกา จากผูสูงอายุ จากหนังสือ และ

ถายทอดออกมาในรูปหนังสือ สื่อใหความรู บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 

2. เปนคนกลางประสานปญหา ความตองการ ปญหาของคนในยาน

เมืองเกากับหนวยงานตางๆ เชน กรณีคัดคานการกอสรางธนาคารออมสินท่ีมีการออกแบบไมเขากับ

เมืองเกา ประชุมหารือแนวทางการแกไขอาคารธนาคารออมสิน จนไดแบบแปลนอาคารใหมใหมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขางเคียงนอยท่ีสุด 

3. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของวางแผนการอนุรักษเมืองเกา 

ผลงานของภาคีในยุคแรกนี้เปนท่ีประจักษจากการไดรับรางวัล TICEF 

Award 2010 ในระดับประเทศดานการพัฒนาชุมชน และสังคม ซ่ึงเปนรางวัลท่ีมีกติกาวาตองเปน

องคกรท่ีทํางานดานสังคม และตองมีผลการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ในป พ.ศ. 2553 ไดรับรางวัล

กลุมอนุรักษดีเดน และอาคารอนุรักษดีเดน ประเภทอาคารพาณิชย จากสมาคมสถาปนิกสยาม 

พ.ศ.2554 และมีผลงานที ่สําคัญคือ หนังสือคนเฒ าเล าเรื ่องเมืองสงขลา เปนการรวบรวม
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ประวัติศาสตรจากคําบอกเลาของคนทองถิ่น และใชเปนหนังสืออานประกอบการเรียนรายวิชา

บอยางศึกษาสําหรับนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงผลตอการเรียนรูประวัติศาสตรของคนในทองถ่ิน 

เพราะใหนักเรียนนํากลับไปอานที่บาน ซึ่งพอแมก็ไดอานและเกิดการเรียนรูรวมกันในครอบครัว 

เม่ือมีการติติงเรื่องขอมูลมา ก็ไดรวบรวมเปนขอมูลไวเปนประวัติศาสตรของเมืองตอไป ซ่ึงไดรับการ

ชื่นชมวาเปนการบอกเลาประวัติศาตรของชุมชนโดยการมีสวนรวมของคนในชุมชนผูเปนเจาของ

ประวัติศาสตรนั้นอยางแทจริง ผูชวยศาสตราจารยอรทัย สัตยสัณหสกุล ไดอธิบายถึงพัฒนาการของ

การดําเนินงานของภาคีเครือขายคนรักสงขลาสมาคมในยุคตอมาวา 

. . .ตอมาปญหาคืองบวิจัยอาจารย ดร.จเร ท่ีไดมาจากการเคหะแหงชาติหมด เราก็ไมมี

งบเชาสถานท่ีเพ่ือใชเปนท่ีทําการ จึงใชวิธีติดตอทางโทรศัพท นัดเจอกันตามศาลเจา

หลักเมืองบาง จนตอมายุคท่ีสอง งานมากข้ึนและประสบปญหาเรื่องงบประมาณ เรา

เริ่มคิดวาเม่ือไดรับการยอมรับมากข้ึน การทํางานในรูปแบบตัวแทนแบบเดิมไมไดแลว 

จึงจําเปนตองเลือกตั้งกรรมการข้ึนมา คุณรังษี รัตนปราการ ไดเปนประธานภาคีฯ คน

แรก ทานไดอนุเคราะหสถานท่ีคือโรงสีแดงและงประมาณสวนตัวปรับปรุงใหเปน

สํานักงานของภาคีฯ จึงเขาสูการทํางานของภาคีฯ ในยุคท่ีสองตอมา. . .  

เมื่อกลุ มประชาสังคมมีการเจริญ เติบโตและมีบทบาทมากขึ้น 

ภาคีคนรักเมืองสงขลาก็เขาสูยุคที่สองซึ่งตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานและรูปแบบองคกร 

ซ่ึงนายสืบสกุล ศรีสุข127 ผูอํานวยการสํานักงานภาคีเครือขายคนรักเมืองสงขลาสมาคม ไดใหขอมูลวา  

. . .ยุคท่ีสอง เรามองเปาหมายตอไปวาสงขลาจะไปสูเมืองมรดกโลกไดม้ัย ภาคีฯ จาก

การรวมกลุมกันเฉยๆ เราจึงจดทะเบียนเปนสมาคม “ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม” 

เม่ือวันท่ี  22 ตุลาคม พ.ศ.2556 เพ่ือใหถูกตองตามระเบียบทางราชการ และสามารถ

ดําเนินการตางๆ อยางถูกตองตามกฎหมายได เม่ือมีบุคคลหรือคณะใดๆ มาดูงานหรือ

ขอความรูเรื่องเมืองเกาสงขลา เทศบาลก็จะสงมาใหเราดูแล 

เราไดรับความรวมมือในการเตรียมขอมูลเมืองสงขลาสูเมืองมรดกโลกจาก

อีโคโมส และไดไปดูงานท่ีเมืองเกาท่ีเปนมรดกโลกมาแลวอยางปนังและมะละกา พบวา

  
127

 สืบสกุล ศรีสุข, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, ท่ีทําการภาคีคนรักเมืองสงขลา

สมาคม ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา, 2 มกราคม 2558. 
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หากจะมุงไปสูความเปนเมืองมรดกโลกไดตองรวมกับพ้ืนท่ีใกลเคียงท้ังเมืองสงขลาหัวเขาแดง 

เมืองสงขลาแหลมสน เกาะยอ และทะเลสาบสงขลาบริเวณท่ีตอเนื่องดวยองคประกอบ

จึงจะครบตามเกณฑ  

เกณฑขอบังคับของเมืองท่ีจะเปนเมืองมรดกโลก คือคนในเมืองตองมีอารมณท่ี

เปนสุนทรียะ มีความซึมซาบในศิลปะ คุณรังษีซ่ึงเปนเจาของโรงสีแดงจึงบริจาคสถานท่ี

ใหภาคีฯ จัดกิจกรรมตางๆ อาทิ กิจกรรมเลาเรื่องเมืองเกา เทศกาลละครโรงสีแดง 

เทศกาลดนตรี ตอน “เพลงของพอ” ซ่ึงไดรับการใหความสําคัญจากทุกหนวยงานและ

ไดรับความชวยเหลือเต็มท่ี 

ปจจุบันภาคีฯ ทํา MOU รวมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แบงลักษณะการรวมดําเนินงานเปน 

มหาวิทยาลัยทักษิณจะชวยเราเรื่องศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงตางๆ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจะดูเรื่องประวัติศาสตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยชวยเราดู

เรื่องสถาปตยกรรม. . . 

เม่ือสอบถามถึงความแตกตางในการดําเนินงานระหวางภาคีเครือขาย

คนรักสงขลาสมาคมกับชุมชนเมืองเกาซ่ึงเปนกลไกหนึ่งของเทศบาล ผูชวยศาสตราจารยอรทัย สัตยสัณหสกุล 

ไดอธิบายวา  

. . .ชุมชนเมืองเกา ท่ีสังกัดเทศบาลก็มี แตไมไดดําเนินงานท่ีทับซอนกัน ดูแลเรื่องซอม

สรางสิ่งชํารุดสึกเหรอ ความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน ภาคีฯ ทําเรื่องวิชาการ รวม

รวมความรูจากชาวบาน และถายทอดความรู ในตอนแรกชุมชนก็กังขากับภาคีฯ 

เนื่องจากเขาถือตัววาเขาถูกตองตามกฎหมาย แตเราก็เชิญเขามารวมกับเราดวย      

แตตอมามีการรวมมือกันในงานถนนคนเดินเกาหอง มีภาคีฯ เขาไปรวมเรื่องใหความรู 

ชักชวนนักเรียนมาดูแลวทํารายงาน มีการรวบรวมรานอาหารของหรอยใหมาขายฟรี 

นับแตนั้นมาความก็รวมมือกันอยางดี. . . 

ปจจุบันภาคีเครือขายคนรักเมืองสงขลาสมาคมดําเนินกิจกรรม

หลากหลาย ซ่ึงแบงไดออกเปน 6 ประการ คือ  

1. รับฟงความคิดเห็นของคนรักเมืองสงขลาและนําเสนอตอสาธารณะ  

เชน นําเสนอเรื่องการออกแบบอาคารในเมืองเกาตอท่ีประชุมสถาปนิก การคัดคานการกอสรางอาคาร
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ใหมของธนาคารออมสินท่ีสูงเกินอาคารอ่ืนในยานเมืองเกาและอาจกระทบตอโครงสรางอาคารเกา

บริเวณใกลเคียง การคัดคานกรณีเสาสัญญาณโทรศัพทของบริษัทโทรศัพทแหงหนึ่งจะเขามาต้ังในวัด

ยางทองซ่ึงอยูในยานเมืองเกา ซ่ึงคุณสืบสกุล ศรีสุข ไดอธิบายเพ่ิมเติมวา การคัดคานโครงการในกรณี

ตาง ๆ จะเริ่มตนดวยการท่ีชาวบานก็มาขอใหภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมเปนผูชวยประสาน ท้ังนี้

เรื่องท่ีภาคีประสานตองมีท่ีมาตนเรื่องจากประชาชน ภาคีฯ จะไมออกหนาไปกอน  

2. ใหความรู เรื่องเมืองเกาสงขลาเพ่ือความเขาใจท่ี ถูกตอง  เชน  

บรรยายเรื่องเมืองเกาและจัดนิทรรศการในงานสมโภชเจาพอหลักเมือง รวมสรางหลักสูตรเมืองเกา

สอนนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ การบรรยายเรื่องเมืองเกาในงานถนนคนเดินสงขลาแตแรก จัด

แสดงนิทรรศการเมืองเกาสงขลาท่ีศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ 

3. ทําหนาท่ีเปนมัคคุเทศกชมเมืองเกา ใหขอมูลความรูแกคณะบุคคล

จากหนวยงานและองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและนักเรียนจากโรงเรียน

ตางๆ รวมถึงสื่อตางๆ ท่ีมาถายทอดเรื่องราวเมืองสงขลา 

4. ขับเคลื่อนการพัฒนานําสงขลาสูมรดกโลก  โดยการศึกษา รวบรวม

ขอมูล และมีสวนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนการพัฒนาเมืองและเตรียมขอมูลเพ่ือเสนอ

ขอรับการข้ึนทะเบยีนเปนมรดกโลก  

5. เปนตัวกลางประสานภาคประชาชน รัฐ และเอกชนเพ่ือจัดกิจกรรม

การทองเท่ียวโดยชุมชน ประชุมเตรียมจัดทําขอมูลการทองเท่ียวในกรอบ IMT – GT รวมถึงประสาน

ความรวมมือกับกลุมอนุรักษพ้ืนท่ีอ่ืนท้ังในประเทศและตางประเทศ  

6. สืบทอดคุณคาตํานาน อาหาร การแสดง ท่ีทรงคุณคาของเมืองเกา

สงขลา เห็นไดจากการจัดทําเอกสารความรู ท้ังในรูปแบบของหนังสือและงานวิจัยเรื่องราวในเมืองเกา 

ผลงานของภาคีฯ รวมกับศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร เอกสารเผยแพรเรื่องความเปนมาและอาหาร

พ้ืนบานบอยาง การจัดกิจกรรมการแสดงเพ่ือสืบทอดทุนทางวัฒนธรรมท่ีมี เชน เทศกาลละครโรงสี

แดง เทศกาลดนตรี ตอน “เพลงของพอ” การแสดงของวงอัสมีมาลา วงดนตรีแนวพ้ืนบานมลายู 

ทําอาหารและขนมพ้ืนบานตอนรับคณะบุคคลตางๆ ท่ีมาเยี่ยมเยือนเมืองสงขลา รวมถึงการวบรวม

ภาพเกามาบันทึกไวเปนประวัติศาสตรเมือง 
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- สงขลาฟอรั่ม  

เปนองคกรภาคประชาสังคมท่ีกอตัวข้ึนจากการรวมตัวของอาสาสมัคร

ทางสังคม หลากหลายอาชีพ ดําเนินงานดานการสรางความเปนพลเมืองผานประเด็นปญหาตางๆ 

ตั้งแตป พ.ศ.2536 จนถึงปจจุบัน นางพรรณิภา โสตถิพันธุ128 ผูอํานวยการสงขลาฟอรั่มไดใหขอมูลวา 

. . .เราใหความสําคัญกับความเปน Movement ของการสรางความเปนพลเมือง มีสอง

รูปแบบ คือ โดยใชประเด็น และโดยใชพ้ืนท่ี ในเรื่องหาดนี่เราใชเปนประเด็นในการ

สรางพลังพลเมือง ใหความรูเรื่องการปองกันการกัดเซาะชายหาด การสรางพลเมือง

เยาวชน และดึงการมีสวนรวมของประชาชน. . . 

กลุมสงขลาฟอรั่มเปนกลุมท่ีมีความตื่นตัวเรื่องความเปนพลเมืองและ

สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะประเด็นชายหาด ซ่ึงมีการพังทลายเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ทุกป ท้ังนี้กลุมสงลาฟอรั่มได

ออกแบบกิจกรรมซ่ึงนาสนใจในแงท่ีนําทุนทางวัฒนธรรมมาประยุกตใชเพ่ือสรางจิตสํานึกและให

ความรูแกพลเมืองเรื่องหาดทราย คือ งานแลเล แลหาด ซึ่งจัด ขึ้น เปนประจําทุกป โดย

นางพรรณิภา โสตถิพันธุ  ไดอธิบายถึงกิจกรรมนี้วา 

 . . .งานแลเล แลหาด เปนการรณรงค เปนกระบวนการเรียนรู แลวใหเยาวชน เผยแพร 

เรียนรูลึกลงไปเรื่อย เราอยากใหงานนี้เปน World Beach Day จัดมาเปนปท่ี 5 ปแรก

เปนแนวทางฟนฟูหาดทรายในเบื้องตน ปท่ีสองเราเนนเรื่องการเติมทรายเพ่ือซอมแซม

แนวชายหาดท่ีถูกกัดเซาะ ปท่ี 3 เรารวมกับสมาคมรักษทะเล โดยเนนเรื่องระบบนิเวศ

บนหาดทราย ปท่ี 4 เราเนนประเด็นเรื่องธรรมนูญเยาวชนรักชายหาด และปนี้ปท่ี 5 ป

นี้ เนนเรื่องขยะบนชายหาด ซ่ึงเปนประเด็นท่ีซีเรียสมาก เชน ขยะท่ีมาจากทะเล ขยะ

ท่ีมาจากการจัดกิจกรรมท่ีชายหาดแลวฝงกลบ เชน กิจกรรมรับนอง หรือขยะท่ีมาจาก

กิจกรรมอ่ืนๆ  

งานแลเล แลหาด ไมใชกิจกรรมท่ีมีมาแตดั้งเดิม เราไดแนวคิดมาจากกิจกรรมท่ี

เคยทํามากอน แตเนนเรื่องทะเล คือมีการทําพิธีทําบุญใหสัมภเวสีริมชายหาด โดยกลุม

แมบานวชิราฟาใส ทํากอนท่ีเรามาทําประมาณ 8 ป ใหดั้งเดิมกวานี้ก็มีพิธีลอยเลท่ีเกาะ

  128 พรรณิภา โสตถิพันธุ, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, ท่ีทําการสงขลาฟอรั่ม ต.บอ

ยาง อ.เมือง จ.สงขลา, 12 พฤษภาคม 2558. 
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ยอ ท่ีอ่ืน ๆ ก็พอมีบาง อยางท่ีกระบี่ เปนพิธีท่ีมีการจัดทําเรือจําลองแลวใสทรัพยสมบัติ

ไป แลวก็ลอยออกไปเปนการคารวะทะเล 

แตงานแลเล แลหาด เราไมไดเนนไปในเรื่องการทําบุญ หรือประเพณีอะไรอยาง

นั้น พิธีกรรมท่ีทําข้ึนไดรับความรวมมือจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ในรูปแบบของพิธีคารวะหาด เราไมใชคําวาไหว เพราะมีพ่ีนองท่ีเปนมุสลิมดวย เราทํา

คลาย ๆ กระทงหรือโคมลอยลงไปในทะเล เพ่ือใหพลเมืองเกิดสํานึกในคุณประโยชน

ของหาดทราย  เราใชประโยชนจากหาดทราย เราเหยียบย่ํา เราเอาอะไรตอมิอะไรไป

ถมหาดทราย แตไมมีพิธีคารวะตอหาดทรายเลย  

ในปนึงท่ีเทศบาลเปนเจาภาพไดอัญเชิญเจาแมทับทิม ซ่ึงชาวจีนนับถือวาเปน

ผูรักษานานน้ํา ซ่ึงสวนนี้ก็แตกตางกันไปตามแตความเชื่อ ตอนนี้เราก็ยังไมไดเครงครัด 

วาจะตองเปนรูปแบบประเพณีท่ีตองนับถืออยางนั้น อยางนี้ แตมุงใหคนในสงขลารูคุณ

ของหาดทรายท่ีเก่ียวของกับชีวิต ซ่ึงจากงานวิจัยพบวา “เปนพ้ืนท่ีแหงความสุขและ

นันทนาการ” ของคนสงขลา 

กิจกรรมนี้เราเนนเฉพาะหาดสมิหลากอน อยากใหเปนแบบอยางหาดอ่ืน ๆ ให

เห็นถึงกระบวนการสรางพลเมือง ตอนนี้มีนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ท่ีมาดูงาน 

โครงการท่ีทําเก่ียวของกับหาด ทองถ่ินไมเคยทําเลย หนวยงานราชการสวนกลาง

ท่ีมีสวนรับผิดชอบเก่ียวของกับหาด ก็มีของกรมโยธาธิการ กรมเจาทา มีแตเอาของแข็ง

มาลงกับหาดทราย ตอนนี้ผูวาฯ ทําโครงการใชชื่อวา “เติมทราย” แตก็มีการแอบเอา

โครงสรางแข็งท้ิงลงในทะเลดวย  

สวนเทศบาลและอบจ. เจาของพ้ืนท่ี พบวา อบจ.ยังหนุนเรื่องการสรางโครงสราง

แข็งอยูเลยท้ัง ๆ ท่ีรูวาโครงสรางแข็งทําใหหาดพัง เรื่องนี้เปนองคความรูท่ีท่ัวโลกรู บาง

ประเทศก็มีกฎหมายคุมครองชายหาดโดยเฉพาะ แตประเทศไทยมีกฎหมายคุมครอง

พ้ืนท่ีชายฝง แลวก็ท่ีเก่ียวของกับทะเลเลย แตตรงกลางท่ีเปนหาดยังไมมีกฎหมาย

เฉพาะ 

เรื่องหาดเราซีเรียสมาก เพราะหาดจะหมดแลว แตเรื่องพวกนี้ชาวบานยังไมคอยรู 

ท่ีจริงองคความรูเรื่องการเติมทรายนี้ตรงกับระบบนิเวศของธรรมชาติท่ีชาวบานรูอยู

แลวมันเปนภูมิปญญาด้ังเดิมท่ีเราสั่งสมมาจากการสังเกตธรรมชาติ แตไมมีใครสนใจ 
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เราเริ่มตนท่ีเยาวชน แลวใหเยาวชนเขาไปเผยแพร อยางชุมชนเกาเสงนี่มีความแตกแยก

มาก แบงออกเปนสามสาย ตอนนี้เด็ก ๆ เขาไปเชื่อมตอกับกลุมท่ีเปนภูมิปญญาของ

ชุมชนไดแลวกลุมหนึ่ง เหลือกลุมท่ีเปนฐานการเมืองอยูบางสวน. . . 

จากการสัมภาษณพบวากลุมสงขลาฟอรั่มมีสวนเก่ียวของกับกิจกรรม

บางประการท่ีเปนการใชทุนทางวัฒนธรรมท่ีนาสนใจคือ เรื่องปาสน โดยสงขลาฟอรั่มจัดไดเขาไปจัด

โครงการในปแรกๆ ท่ีปาสนถูกวาตภัยทําลายและมีแนวโนมท่ีจะถูกทําลายเพ่ือสรางโครงการขนาด

ใหญ เชน กิจกรรมกอดสน ท่ีจัดในชวงข้ึนปใหมของทุกป ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีทําใหคนในเมืองสงขลา

ผูกพันกับปาสน เกิดความรักความหวงแหน ปองกันไมใหใครมาหาผลประโยชนจากปาสน แตเม่ือ

สถานการณปาสนเริ่มฟนฟูดีข้ึน กิจกรรมนี้ก็ไมไดจัดตออีก  

- ชมรมวัฒนธรรมประเพณีเกาหอง  

ชมรมเกาหองจัดตั้งโดยนายจักกฤษณ ภัทรนิตย และมวลสมาชิกในยาน

เกาหอง (ยานเมืองเกา) หลายถนน โดยมีความคิดวาอยากรวมกันทําอะไรดี ๆ สักอยางตอยานเกา

หองรวมกัน จึงมารวมกลุมกัน  นายจักกฤษณ ภัทรนิตย129 กลาววา  

. . .เนื่องจากชมรมวัฒนธรรมประเพณีเกาหองเปนผูท่ีอยูอาศัยในยานเมืองเกาใกลเคียง

กัน จึงประชุมกันทุกเชาท่ีรานน้ําชาหน่ําหลี ซ่ึงเปนรานเกาแก แลวเราก็มารวมกันคิด

กันวาเราจะทํากิจกรรมอะไรเพื่ออนุรักษของคนเกาหองหรือสรางการรับรูบริเวณ

เกาหองนี้ใหเปนท่ีรับรู อยางเชนปท่ีแลวใน งานสมโภชศาลเจาพอหลักเมือง เราจัดทํา

เรื่อง “คนเกงของคนเกาหอง” นําเสนอเรื่องคนเกาหองท่ีมีความสามารถ นํามาเชิดชู

เพ่ือใหเปนแบบอยางแกคนรุนหลัง เชน นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ อดีตรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา นายบวนเฮง (วัชระ กปลกาญจน) อดีตนายกเทศมนตรี

เท ศบ าลน ครส งขลา น ายบั ญ ญั ติ  จั น ท น เส นะ  อดี ต รั ฐมน ตรี ช ว ย ว าก าร

กระทรวงมหาดไทย หรือการเขารวมกิจกรรมประเพณีสงกรานต รวมแหเก้ียวเทพเจาใน

งานสมโภชเจาพอหลักเมือง จัดงานตักบาตรปใหมถนนเกาหองรวมกับโรงเรียน สมาคม

ฮกเก้ียน และชุมชน ซ่ึงมีผูเขารวมมากประมาณ 500 – 600 คน และคิดวางานสมโภช

  129 จักกฤษณ ภัทรนิตย, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, ท่ีทําการภาคีคนรักเมืองสงขลา

สมาคม ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา, 3 มกราคม 2558. 
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เจาพอหลักเมืองในปตอไปจะจัดเปนกิจกรรม “ภาพเกาเลาใหฟง” เพ่ือเลาประวัติเมือง

สงขลาประกอบการแสดงภาพถายและภาพวิดีทัศน โดยการวบรวมภาพถายจาก

ลูกหลานจีนเกาหองดวยกัน. . . 

อยางไรก็ตามสมาชิกชมรมเกาหองหลายคนก็เปนสมาชิกภาคนรักเมือง

สงขลาสมาคมดวย และรวมดําเนินงานในสวนตาง ๆ ท่ีมีความเก่ียวของเชื่อมโยงกัน  

- ชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา 

เทศบาลนครสงขลา แบงพ้ืนท่ีออกเปน 54 ชุมชน บทบาทหนาท่ีของ

ประธานและคณะกรรมการชุมชน มีหนาท่ีทํางานใหกับเทศบาลเขารวมประชุม ทําโครงการพัฒนา

ชุมชน เรื่องสาธารณสุข อสม. และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเปนตัวแทนของชาวบาน และนําขาวสารของเทศบาล

มากระจายขาวใหแกคนในชุมชน มีคณะกรรมการรวมประธานรวม 9 คน และมีท่ีปรึกษา

คณะกรรมการชุมชนอีกได วาระ 3 ป นายวิวัฒน นวประภากุล130 ประธานชุมชนยานเมืองเกา 

กลาวถึงการจัดการทุนทางวัฒนธรรมโดยชุมชนวา  

. . .ชุมชนยานเมืองเกา มีบทบาทในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม คือ ชุมชนทํางานกับ

ภาคีเครือขายคนรักเมืองสงขลาสมาคม ผมซ่ึงเปนประธานชุมชนเองก็เปนสมาชิกภาคีฯ 

ภาคีฯ มีการจัดกิจกรรมตลอดท้ังป ชุมชนก็มีสวนชวยในการประชาสัมพันธกิจกรรม 

สําหรับคนในยานเมืองเกามีความตื่นตัวเรื่องการอนุรักษเมืองเกามาก 

กิจกรรมถนนคนเดินในงานสมโภชเจาพอหลักเมืองเปนกิจกรรมใหญของชุมชน

ยานเมืองเกา ผูเปนเจาภาพหลักคือสมาคมฮกเก้ียนรวมกับชุมชน เปนงานใหญประจําป

ท่ีมีหลายองคกรเขามามีสวนรวม ท้ัง เทศบาล อบจ. พาณิชยจังหวัด ภาคีเครือขายคน

รักเมืองสงขลาสมาคม และชุมชน โดยเทศบาลและ อบจ. เปนผูสนับสนุนงบประมาณ 

มีการปดถนนใหจองล็อกจําหนายสินคา มีกิจกรรมท้ังภายในและนอกศาลเจา เชน 

กิจกรรมเลาเรื่องเมืองเกา มีการแสดง เชน ง้ิว และการแสดงรวมสมัยอ่ืน ๆ จัดมาตั้งแต 

ปพ.ศ.2552 มีคนเขารวมงานมากกวา 20,000 คนทุกป ในเบื้องตนการจัดงานครั้งแรก

  130 วิวัฒน นวประภากุล, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, 156 ถ.นางงาม ต.บอยาง อ.

เมือง จ.สงขลา, 16 มิถุนายน 2558. 
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ไมไดรับความเห็นชอบจากเทศบาล สมาคมฮกเก้ียนและชุมชนจัดข้ึนเอง เม่ือเทศบาล

เห็นแลววามีผลดี จึงอนุญาตใหทําตอ. . . 

สําหรับชุมชนเกาเสง ร.ต.ต.มูหะหมัด นุยสามัญ131 ประธานชุมชนเกาเสง 

อธิบายถึงการทํางานของชุมชนในลักษณะเชนเกียวกับชุมชนเมืองเกา สําหรับเรื่องการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมนั้น ประเด็นเมืองเกาชุมชนเกาเสงไมไดเก่ียวของดวย เนื่องจากไมมีความเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ี

นั้น แตเห็นความพยายามของเทศบาลในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียว สวนเรื่องวัฒนธรรมใน

ชุมชนนั้นโดยมากไมไดจัดการมากนัก เนื ่องจากไมคอยมีประเพณีที่เปนอัตลักษณของชุมชน 

เพราะชุมชนเกาเสงเปนชุมชนชาวประมงท่ีมาจากตางถ่ินมาตั้งถ่ินฐานท่ีแหลมสน ตอมาในสมัยจอม

พลสฤษดิ์ ธนะรัชตไดไลใหชุมชนยายมา กลุมชาวประมงจึงยายมาตั้งท่ีบริเวณเกาเสง สวนกลุมอ่ืน ๆ 

ท่ีคาขายก็ยายไปตั้งตัวท่ีบริเวณอ่ืน เชน ชุมชนวชิรา ชุมชนบานบน และชุมชนเตาอิฐ และมีการ

ขยายตัวของชุมชนเรื่อยมาจนปจจุบัน แตกตางจากมุสลิมชุมชนบานบนท่ีอยูอาศัยตั้งรกรากกันมา

ตั้งแตสมัยแรกตั้งเมืองสงขลา สวนวัฒนธรรมมุสลิมนั้นไมมีอะไรพิเศษกวาพ่ีนองมุสลิมในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  

มีวันฮารียาญอ มีการไปฮัจญ เหมือนท่ีอ่ืน ๆ เหมือนท่ีพ่ีนองไทยพุทธ ลากพระ อะไรทํานองนี้ ชุมชน

เคยคิดจะใหมีการจัดกิจกรรมแขงเรือในทะเลสาบเนื่องจากคนในชุมชนสวนมากประกอบอาชีพประมง

ขนาดเล็ก แตก็ไมไดทําเปนจริง ๆ จัง ๆ ก็ลมเลิกไป การสนับสนุนโครงการดานมุสลิมของเทศบาล ไม

มีโครงการเฉพาะพ่ีนองมุสลิม ประธานชุมชนเกาเสงใหขอมูลวาเคยเขียนขอโครงการสุนัตหมูไปเม่ือ 4 

ปท่ีแลวก็ยังไมได มีบางก็ท่ีเทศบาลใหอินทผาลัมแกมัสยิดเพ่ือใหแจกจายแกคนในชุมชนในชวงเดือน

รอมฏอนเทานั้น 

- ภาคเอกชน  

สําหรับภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญในการเปนผูสนับสนุนงบประมาณใน

หลายโครงการ ท่ีสําคัญ เชน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด บริษัท ปตท. สํารวจ

และผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เปนตน นอกจากนี้ยังมีหอการคาจังหวัดสงขลาท่ีมีโครงการ 

“Songkhla First China Town” เ พื ่อ ค น ห าจ ุด ข าย ที ่แ ท จ ร ิงข อ งจ ังห ว ัด ส งขล า  ห ร ือ 

  131 มูหะหมัด นุยสามัญ, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, 99 ถ.เกาแสน ต.บอยาง อ.

เมือง จ.สงขลา, 20 มิถุนายน 2558. 
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Branding Songkhla เพื่อใหจังหวัดสงขลามี Brand ที่แข็งแกรงเปนที ่รู จักของโลก เปนเมือง

ทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงโดดเดน มีอัตลักษณจุดขายท่ีชัดเจน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนดานการทองเท่ียว 

(3) สถาบันการศึกษา/วิชาการและสถาบันศาสนาในทองถิ่น 

- มหาวิทยาลัย 

จากการเก็บขอมูลพบวามหาวิทยาลัยซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีเทศบาลนครสงขลาและ

ใกลเคียงท้ัง 3 แหง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีบทบาทอยางยิ่งตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเทศบาลนคร

สงขลา ท้ังในระดับสถาบันและในระดับปจเจกบุคล กลาวคือ นักวิชาการในสถาบันการศึกษาเหลานั้น

หลายทานใหความสนใจตอการดําเนินการเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามกรอบภารกิจท่ีตองปฏิบัติ

และตามความสนใจเฉพาะ ซ่ึงโดยภาพรวมแลวแตละมหาวิทยาลัยจะมีบทบาทในการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมในแตละประเภทตามความเชี่ยวชาญท่ีแตกตางกันไป คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชยัเนนการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในดานสถาปตยกรรมและอาคารบานเรือนตาง ๆ โดยบทบาท

ท่ีสําคัญคือ เปนผูจุดประการใหเกิดสํานึกในการหวงแหน อนุรักษ บูรณะและใชประโยชนจากเมือง

เกา โดยเริ่มตนจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเมืองเกาสงขลาของ อ.ดร.จเร สุวรรณชาติ และขยายผลสู

การจัดตั้งภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม การวางแผนพัฒนาเมืองรวมกับเทศบาลนครสงขลาและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมถึงการจัดเตรียมขอมูลและแสวงหาความรวมมือสูการเสนอใหเมืองเกา

สงขลาเปนมรดกโลก สวนมหาวิยาลัยทักษิณก็ดําเนินการจัดการทุนทางวัฒนธรรมดานโบราณคดีและ

องคความรูท่ีเก่ียวของกับประวัติศาสตร โบราณคดีและมานุษยวิยา โดยมีสถาบันทักษิณคดีศึกษาเปน

หนวยงานรับผิดชอบสําคัญ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะเนนดานสังคม เชน การใหความรูเรื่อง

การเปนมัคคุเทศนแกโรงเรียนและผูท่ีสนใจเขาอบรม อํานวยการและรวมดําเนินการจัดสัมมนาท้ัง

ระดับชาติและนานาชาติ ท่ี เก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรม การจัดการแสดงทาง

ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการจัดตั้งโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

- โรงเรียน  

บทบาทของโรงเรียนตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนคร

สงขลาคือการใหความรูแกนักเรียนโดยบางโรงเรียนไดนํานักเรียนทัศนศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและรับ

ฟงขอมูลท่ีเก่ียวของจากผูรูในพ้ืนท่ี แตท่ีนาสนใจคือการสรางหลักสูตรบอยางศึกษาซ่ึงเปนหลักสูตร

ทองถ่ินศึกษาของโรงเรียนมหาวชิราวุธ โดยอาจารยปรีดา จันทจิตต เริ่มตนเม่ืออาจารยปรีดาไดศึกษา
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ประวัติศาสตรเมืองสงขลาแลวก็เห็นวามีความสําคัญมาก และพบวายังไมมีการเรียนการสอนหลักสูตร

ทองถ่ินแบบนี้มากอน จึงไดมีความคิดท่ีอยากจะทําหลักสูตรนี้ข้ึน ตอมาเม่ืออาจารยปรีดาไดศึกษาตอ

สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเลือกเรียนสาขาการ

ทําหลักสูตร เพราะมีแรงบันดาลใจมากอนแลว ประกอบกับนโยบายของสถานศึกษาท่ีไดรับการ

ประเมินตองมีหลักสูตรทองถ่ินดวยจึงจะไดคณะประเมินเพ่ิม อาจารยปรีดาจึงตัดสินใจสรางหลักสูตร

บอยางศึกษาข้ึนมา โดยขออนุญาตจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

ตอมาอาจารยปรีดาไดรับเชิญใหเขารวมภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมดาน

เยาวชน และภาคีฯ มีความคิดวาตองการท่ีจะใหคัดเลือกนักเรียนบางคนท่ีมีความสามารถมาเปน

มัคคุเทศนในการนําชมเมืองสงขลา แตอาจารยปรีดาคิดวาควรสรางเปนหลักสูตรยุวมัคคุเทศนดีกวา

จะไดใหเด็กทุกคนไดเรียนรู จึงสรางหลักสูตรยุวมัคคุเทศนข้ึนเพ่ือสอนในภาคการศึกษาท่ี 2 เพ่ือใหนํา

ความรูท่ีเรียนเรื่องบอยางศึกษามาใชไดแลวตอมาก็ไดรับความรวมมือจากอาจารยท่ีสอนดานการ

ทองเท่ียวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามาสอนใหความรูเด็กในหลักสูตรยุวมัคคุเทศน ครั้งแรกเปด

สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 แตเม่ือสอนแลวก็จบไปไมสามารถนําความรูมาใชได จึงยายหลักสูตร

ดังกลาวมาสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท้ังภาคการศึกษาท่ี 1  และ 2 เปลี่ยนเชื่อเปน รายวิชา

สงขลาเมืองบอยางกับรายวิชายุวมัคคุเทศนสงขลาเมืองบอยาง ตอมามีนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 สนใจมาเรียน จงึขยายเพ่ิมใหสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดวย โดยใชชื่อวา สงขลาเมืองเกา 

และยุวมัคคุเทศน โดยหลักสูตรนี้มีโรงเรียนสอนสามเณรท่ีวัดกลางไดนําไปสอนสามเณรท่ียากจนดวย 

นอกจากนี้โรงเรียนมหาวิชาราวุธยังมีหลักสูตรทองถ่ินศึกษาอีกวิชาคือ หลักสูตรมหาวชิราวุธศึกษา 

เพ่ิมข้ึนอีกตามดําริของผูอํานวยการโรงเรียน โดยสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพราะ

ตองการปลูกฝงใหเด็กนักเรียนกอนจบออกไปมีความซาบซ้ึงในความเปนมหาวชิราวุธ และทราบวา

ตอมาภายหลังท่ีโรงเรียนวรนารีเฉลิมก็สรางหลักสูตรลักษะนี้เชนเดียวกัน 

อาจารยปรีดาใหเหตุผลท่ีไมทําหลักสูตรนี้เปนสงขลาศึกษาท้ังจังหวัด แต

เลือกสรางหลักสูตรบอยางศึกษาเพราะสามารถนํานักเรียนไปเรียนรูในสถานท่ีจริงได รวมถึงบอยาง

เปนพ้ืนท่ีสําคัญท่ีเชื่อมโยงประวัติศาตรและวัฒนธรรมของสงขลาท้ังจังหวัดได ซ่ึงการจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตรดังกลาวไดรับการชื่นชมเปนอยางดี เพราะกอนท่ีจะสรางหลักสูตรอาจารยปรีดาไดสง



167 

แบบสอบถามขอคําแนะนําและขอมูลจากผูรูทองถิ่น รวมไปถึงประชาชนและผูปกครองดวย 

และประมวลความคิดเหลานั้นมาพัฒนาหลักสูตร132   

- วัดและมัสยิด  

สถาบันทางศาสนาโดยเฉพาะวัดและมัสยิดในเขตเทศบาลนครสงขลา มี

บทบาทหลักในการถายทอดและรักษาทุนวัฒนธรรมท้ังดานความเชื่อ วิถีชีวิต และศิลปะ รวมท้ัง

ลงทุนเพ่ืออนุรักษทุนทางวัฒนธรรมเหลานั้นและสรางการมีสวนรวมจากประชาชนตอการจัดการทุน

ทางวัฒนธรรมผานกระบวนการทางศาสนาและขอความรวมมือโดยมีผูนําทางศาสนา คือ พระสงฆ 

และอิหมามประจํามัสยิด  

บทบาทในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมท่ีนาสนใจของวัดในเขตเทศบาลนครสงขลา 

คือ การจัดสรางพิพิธภัณฑ จัดแสดงไดแก วรรณกรรมทองถ่ิน พระพุทธรูป เทวรูป เครื่องโลหะ 

เครื่องปนดินเผา เครื่องมือเครื่องใชของชาวบาน และขาวของเครื่องใชเก่ียวกับพระสงฆ พระราชศีลสังวร

(ชวง อตถเวที) อดีตเจาอาวาสวัดเริ่มเก็บสะสมโบราณวัตถุ โดยใชอาคารพิพิธภัณฑเปนศาลาการ

เปรียญเกาเปนสถานท่ีจัดเก็บ ตั้งแตป พ.ศ. 2477 โดยเฉพาะวัตถุโบราณท่ีคนพบแถบอ.เมือง อ.สทิงพระ 

อ.ระโนด และบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา เปดใหชมครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2483 ตอมาในป พ.ศ. 2500 

พิพิธภัณฑของวัดไดรับการสถาปนาใหเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ตั้งชื่อตามราชทินนามของทานใน

ขณะนั้นวา “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ภัทรศีลสังวร” และตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ มัชฌิมาวาส” 

นายโยธิน รอดผล 133 นักวิชาการวัฒนธรรม กรมศิลปากร ภัณฑารักษ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติมัชฌิมาวาส กลาววา พิพิธภัณฑแหงนี้ถูกยกฐานะข้ึนมาเปนพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติตั้งแตพ.ศ. 2483 แตบางคนในสงขลาก็ไมรูวามี ท้ัง ๆ ท่ีนี่ก็เกิดกอนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

สงขลา เม่ือกอนวัดจัดการการเก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุ ถาจะมาชมก็ตองรอพบพระ ถาไม

เจอพระก็ไมไดชม ขณะเขาชมพระก็จะมาคอยคุมอยูตลอดเวลาชม จนเม่ือกรมศิลปากรเขามาจัดการ

  132 ปรีดา จันทจิตต, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, โรงเรียนมหาวชิราวุธ ต.บอยาง อ.

เมือง จ.สงขลา, 13 กุมภาพันธ 2558. 

  133 โยธิน รอดผล, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, วัดมัชฌิมาวาส ต.บอยาง อ.เมือง จ.

สงขลา, 14 กุมภาพันธ 2558. 
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ทํามีเจาหนาท่ีและมีการจัดการตามหลักวิชาการมากข้ึน แตอยางไรก็ตามในปจจุบันพิพิธภัณฑแหงนี้มี

ลักษณะเปนพิพิธภัณฑตาย มีของเกือบ 5,000 ชิ้น แตเก็บไวในคลังเนื่องจากไมมีพ้ืนท่ีเพียงพอกับการ

จัดแสดง ประกอบกับปญหาขาดแคลนบุคคลากร ทําใหแมแตการจัดแสดงหมุนเวียนก็ทําไดลําบาก 

เพราะมีกฎระเบียบวา ภัณฑารักษเทานั้นท่ีจะหยิบจับวัตถุโบราณท่ีจัดแสดงได ไมมีการจัดเตรียม

ขอมูลเพ่ือการสื่อสารความรูท่ีดีมากพอ ท่ีนี่หามถายรูปแตกลับไมมีการเตรียมเอกสารความรูใหผูมา

เยี่ยมชมกลับไปศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมได  

สําหรับบทบาทของมัสยิดนั้น ภายในเขตเทศบาลนครสงขลามีมัสยิดท่ีสําคัญ

คือ มัสยิดอุสาสนอิสลาม (มัสยิดบานบน) และมัสยิดอัลฮีดายะห (มัสยิดเกาเสง) มัสยิดท้ังสองมี

บทบาทในการถายทอดหลักคําสอน ความเชื่อ และวิถีชีวิตมุสลิม ผานการเรียนรูในศาสถาน

และชุมชน มีคณะกรรมการประจํามัสยิดเปนผูรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการนโยบายและ

งบประมาณของมัสยิด สมศักดิ์ หวันหละเมะ134 อิหมามประจํามัสยิดอุสาสนอิสลาม (บานบน) 

กลาวถึงการลงทุนในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของมัสยิดวา งบประมาณดําเนินงานของมัสยิดมี

นอยมากท่ีจะไดรับการสนับสนุนจากสวนราชการ เกือบท้ังหมดเปนเงินบริจาคท่ีมัสยิดสะสมไว 

ถายทอดวัฒนธรรมมุสลิมผาน 1. การเรียนรูผานวิถีชีวิตมุสลิมในชีวิตประจําวันและศาสนกิจ 2. 

สนับสนุนคาเลาเรียนใหแกนักเรียนท่ีเรียนโรงเรียนท่ีสอนสายสามัญและสอนศาสนาดวย โดยให

ผูปกครองเอาใบเสร็จมาเบิกคาใชจายจากมัสยิด 3. จัดกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธุในหมูมุสลิม เชน 

งานสุนัตหมู ผานการจัดการงบประมาณ 3 กองทุน คือ 1.กองทุนพัฒนามัสยิด ใชสําหรับซอมแซม

พัฒนามัสยิด 2.กองทุนซะกาตย (ทุนบริจาค) ใชบริหารงานของมัสยิด ใชเพ่ือการศึกษา 3.กองทุน

พัฒนากุโบร (สุสาน) ใชสําหรับพัฒนากุโบร จางทําความสะอาด ในขณะท่ีลาซิ จันทรประดิษฐ135 

อิหมามประจํามัสยิดอัลฮีดายะห (เกาเสง) กลาววา มุสลิมท่ีเกาเสงสวนใหญเปนมุสลิมตางถ่ินท่ียายมา

ตั้งถ่ินฐานประกอบอาชีพชาวประมง ตางจากมุสลิมบานบนท่ีเปนคนถ่ินเดิม นิกายท่ีนับถือคือนิกาย

สุนหนี่และมีวิถีชีวิตทางศาสนาเหมือนกัน นอกจากนี้ยังไดแสดงความเห็นวา ในสวนของการสนับสนุน

ศาสนาโดยเฉพาะเทศบาลนครสงขลาไมไดมีโครงการหรือมาตรการใดเฉพาะ แตก็มีชวยเหลือบางตามงาน

  134 สมศักดิ์ หวันหละเมะ, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, มัสยิดอุสาสนอิสลาม ต.บอ

ยาง อ.เมือง จ.สงขลา, 13 พฤษภาคม 2558. 

  135 ลาซิ จัทรประดิษฐ, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, มัสยิดอัลฮีดายะห ต.บอยาง อ.

เมือง จ.สงขลา, 15 มิถุนายน 2558. 
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ประเพณีตาง ๆ เชน มีของมาใหมิสยิดในพิธีละศีลอด หรือประเพณีสําคัญตางๆ ไมมีโครงการอะไร

เพ่ิมเติมพิเศษ ซ่ึงเปนเชนเดียวกันนี้ในกรณีของมัสยิดอัสาสนอิสลาม (บานบน) 

จากการเก็บขอมูลพบวา สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ เทศบาลนคร

สงขลามีความสนใจในทุนทางวัฒนธรรมของเมืองท่ีมีอยูอยางมาก และมีการลงทุนท้ังงบประมาณของ

เทศบาลเองและประสานขอความสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนในการพัฒนาทุนทาง

วัฒนธรรมหลายโครงการ โดยเนนไปท่ีประเด็นการพัฒนายานเมืองเกา และโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี

และภูมิทัศนรอบเขตเทศบาลเปนสําคัญ ท้ังนี้พบวาเทศบาลนครสงขลามีการดําเนินงานรวมกับองคกร

อ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเปนอยางดี ท้ังนี้โครงการหลายอยางของเทศบาล

โดยเฉพาะโครงการกอสรางหรือปรับปรุงพ้ืนท่ีบางแหง เชน การจัดระเบียบการจราจรและท่ีจอดรถใน

เขตพ้ืนท่ีเมืองเกา ยังมีขอสงสัยตอความชัดเจนของแนวทางการจัดการจากประชาชน รวมถึงแนวทาง

การดําเนินงานท่ีเทศบาลวางไวอีกหลายโครงการยังตองอาศัยการสื่อสารกับประชาชนในพ้ืนท่ีอยางมาก 

ซึ่งเทศบาลนครสงขลาตองหาแนวทางในการสื ่อสารเพื่อใหประชาชนเขาใจมากขึ้นตอไป 

สําหรับองคกรบริหารสวนจังหวัดสงขลานั้น มีบทบาทในการสนับสนุนการดําเนินงานของเทศบาลนคร

สงขลาดานความรวมมือและงบประมาณเปนหลัก ท้ังโครงการท่ีเก่ียวของกับการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมและงานเทศกาลประจําป 

ภาคประชาชนท่ีมีบทบาทอยางสูงในการดําเนินการจัดการทุนทางวัฒนธรรม

ในเขตเทศบาลนครสงขลา คือ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ท่ีมีบทบาทในการเปนศูนยกลางการ

ประสานงานดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษเมืองเกาสงขลา รวมถึงการ

คนควาและเผยแพรขอมูล เพ่ือใหความรูแกประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาในเรื่องเมืองเกา 

โดยเริ่มกอตั้งจากการรวมกลุมกันคัดคานการกอสรางอาคารหลังใหมของธนาคารออมสินท่ีอาจจะ

ทําลายภูมิทัศนยานเมืองเกาและสงผลกระทบตอโครงสรางบานเรือนเกาแกโดยตรง จนมีการรวมกลุม

เพ่ือดําเนินกิจกรรมตางๆ จนถึงจดทะเบียนเปนสมาคมในปจจุบัน โดยประกอบดวยนักวิชาการและ

ประชาชนเปนสองสวนหลัก ซ่ึงมีการขยับความรวมมือจากภายในพ้ืนท่ีสูระดับท่ีกวางข้ึน จนลาสุดมี

การขยายความรวมมือเรื่องการอนุรักษเมืองเการวมกับเมืองตาง ๆ ของประเทศในภูมิภาค ไดแก 

เมืองเกาภูเก็ต ประเทศไทย เมืองปนังและเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย เมืองปาเล็มบัง 

เมืองเมดาน และเมืองโกตาซาวาลุนโต ประเทศอินโดนีเซีย ภายใตกรอบความรวมมือโครงการความ

รวมมือเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย  (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 
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Triangle: IMT-GT) นอกจากนี้ยังมีกลุมสงขลาฟอรั่มท่ีดําเนินการสรางพลังพลเมืองผานประเด็น

ปญหาของเมืองดานตาง ๆ โดยเฉพาะประเด็นปญหาเรื่องหาดทรายท่ีถูกกัดเซาะโดยมีการนําทุนทาง

วัฒนธรรมมาใชในฐานะเครื่องมือในการดําเนินงานบางสวน อยางการจัดเทศกาลแลเล แลหาด ข้ึน

เปนประจําทุกป 

ในสวนของชุมชน มีบทบาทในฐานะกลไกของเทศบาลท่ีเชื่อมตอระหวาง

ประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนกับผูบริหารของเทศบาล เปนสื่อกลางในการรวบรวมปญหาและเรื่องราวเพ่ือ

นําเสนอใหเทศบาลดําเนินการแกไข ดานการจัดการทุนทางวัฒนธรรม ทุกเทศบาลในเขตเทศบาลนครสงขลา

จะสํารวจทุนทางวัฒนธรรมและผูมีความสามารถดานศิลปวัฒนธรรมหรือผูสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินท่ี

มีในชุมชน เพ่ือบรรจุเปนสวนหนึ่งในแผนชุมชน แตบางชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีมีทุนทางวัฒนธรรมของเมือง

มาก เชน ชุมชนยานเมืองเกา จะมีการดําเนินงานท่ีพิเศษเพ่ิมเติม อาทิการเปนผูจัดงานเทศกาลสําคัญ

ประจําปในพ้ืนท่ีชุมชนเปนตน 

สวนสถาบันการศึกษาพบวามีบทบาทอยางมากในการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมภายในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครสงขลา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยท้ังสามแหง ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีและ

ใกลเคียงเขตเทศบาลนครสงขลา คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เนื่องจากนักวิชาการหลายทานมีสถานะเปนสมาชิกของภาคีคนรัก

เมืองสงขลาสมาคม รวมถึงมีบทบาทในการเริ่มกอตัวขององคกรภาคประชาชนนี้ จึงทําใหภาค

ประชาชนและภาควิชาการดําเนินการอยางประสานสอดคลอง และมีพลังอยางมากในการ

กําหนดทิศทางการพัฒนาเมืองรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สําหรับสถาบันศาสนา โดยมากมีบทบาทถายทอดและสืบทอดทุนวัฒนธรรมดาน

ความเชื่อ ทุนทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตท่ีเก่ียวของกับศาสนา ดูแลรักษา ทุนทางวัฒนธรรมดานศิลปะ 

หัตถกรรม และประดิษฐกรรมท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ทุนทางวัฒนธรรมเหลานี้บางสวนไดรับ

การสนับสนุนจากรัฐ ท้ังใหงบประมาณในการบูรณะ การจัดจางบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการจัดแสดง

ทุนทางวัฒนธรรมดานศิลปะ หัตถกรรม และประดิษฐกรรม เชน การจัดการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

มัชฌิมาวาส ในวัดมัชฌิมาวาส เปนตน แตทั้งนี้ทุนทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณคาหลายอยาง เชน 

ภาพจิตรกรรมสําคัญในพระอุโบสถ ก็ไมไดเปดใหผูสนใจไดเขาชมบอยนัก เนื่องจากขอจํากัดของวัด 

สวนการจัดการทุนทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตของมุสลิมในพ้ืนท่ียังไดรับการสนับสนุนนอย

เพ่ือเทียบกับทองถ่ินอ่ืนในจังหวัดเดียวกัน 
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5.1.2.2 หนวยงานสวนภูมิภาค (ระดับยุทธศาตร) 

หนวยงานสวนภูมิภาคเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีประสานการดําเนินงานและ

งบประมาณระหวางหนวยงานในทองถ่ินและหนวยงานระดับชาติท่ีอยูสูงข้ึนไป สําหรับหนวยงานสวน

ภูมิภาคท่ีมีบทบาทโดยตรงในการลงทุนดําเนินการดานการจัดการทุนทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับ

พ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครสงขลา ไดแก สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สํานักศิลปากรเขตพ้ืนท่ีท่ี 13 

สงขลา สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสงขลา และสํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดสงขลา 

(1) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 

นายบุญชวน บัวสุวรรณ136 วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ไดชี้แจงโครงสราง

และภารกิจของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด โดยเริ่มจากภาพรวมวา กระทรวงวัฒนธรรมจะแบงเปน 3 

กรม กับ 1 สํานัก คือ 

1. กรมการศาสนา สนับสนุนสงเสริม 5 ศาสนา พุทธ คริสต อิสลาม 

พราหมณ ซิกค เรื่องวันสําคัญทางศาสนา และทํานุบํารุงศาสนสถาน 

2. กรมศิลปากร เนนบํารุงรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ข้ึนทะเบียน

ไว โบสถเกาอะไรพวกนี้ถาข้ึนทะเบียนไวแลวผูครอบครองจะซอมตองทําเรื่องขออนุญาติจากกรม

ศิลปากรกอน โดยมากจะเก็บรักษาและอนุรักษของเกา กรมศิลปากรนี้แยกอยูจากสวนภูมิภาค คือ

ไมไดข้ึนกับวัฒนธรรมจังหวัด แตจะแบงเปนเขตพ้ืนท่ีแทน อยางสํานักศิลปากรท่ี 13 สงขลา ดูแล

โบราณสถานและโบราณวัตถุใน 5 จังหวัด สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส  

3. กรมสงเสริมวัฒนธรรม สงเสริม สนับสนุนเรื่องวัฒนธรรมท้ังหมด 

กรมนี้เนนดูแลเรื่องวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้ังหมด  

4. สํานักศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย เนนสงเสริมศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 

และศิลปนแขนงตาง ๆ รวมถึงศิลปนแหงชาติ  

  136 บุญชวน บัวสุวรรณ, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สงขลา ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา, 30 ธันวาคม 2557. 
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วัฒนธรรมจังหวัดรับผิดชอบภารกิจของกรมศาสนา กรมสงเสริม

วัฒนธรรม และสํานักศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยในพ้ืนท่ีของจังหวัด และแบงยอยเจาหนาท่ีลงไปทํางาน

ในแตละอําเภอ 

หนาท่ีของวัฒนธรรมจังหวัด คือ สนับสนุน สงเสริม กิจการดานศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมเปนเรื่องของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ เรื่องการทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน ทองถ่ินตองจัดสรรงบประมาณ เพ่ือทํานุบํารุงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี

ความเชื่อ ทองถ่ิน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจึงมีหนาท่ีสงเสริม แตประชาชนและทองถ่ินตองดูแล

เรื่องเหลานี้กันเอง บางวัฒนธรรมก็เปนวัฒนธรรมท่ีตายไปแลว เราก็เก็บรวบรวมขอมูลเอาไว อาจมี

กิจกรรมทางวัฒนธรรมบางอยางท่ีสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตองไปจัดการเองบาง เชน พิธีกรรม

สําคัญในศาสนพิธี รัฐพิธี เนื่องจากหลายคนมีความสงสัย ไมมีความเชี่ยวชาญ ในฐานะหนวยงานดาน

วัฒนธรรมผูรับผิดชอบก็เปนหนวยงานจัดการจะจัดและใหความรูในเรื่องรัฐพิธีตาง ๆ  

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ในฐานะตัวแทนของกระทรวง

วัฒนธรรมในสวนภูมิภาค มีอํานาจหนาท่ีท่ีเนนการสนับสนุน สงเสริม และประสานงานกิจการดาน

วัฒนธรรม ไดแก 1) ประสานงานและปฏิบัติหนาท่ีในฐานะตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมในสวน

ภูมิภาค รวมท้ัง ดําเนินการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมใน

เขตพ้ืนท่ีจังหวัด 2) สงเสริมการพัฒนาองคความรูและแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 3) ดําเนินการปองกันและแกไขการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมโดยประสานหรือ

รวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  4) จัดทําแผนยุทธศาสตรเก่ียวกับงานดานศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 5) สงเสริม สนับสนุนและประสานการดําเนินงานของสภา

วฒันธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอําเภอ และสภาวัฒนธรรมตําบล รวมท้ังหนวยงานอ่ืนท่ีดําเนินงาน

ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 6) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบ

ของกระทรวง ซ่ึงกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 7) 

ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จากแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2556 (ปท่ีมีขอมูลลาสุด) 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดรับผิดชอบโครงการตามผลผลิตของกระทรวง จํานวน 8 โครงการ 

โครงการของกรมตางๆ จํานวน 41 โครงการ โครงการงบพัฒนาจังหวัด จํานวน 2 โครงการ โครงการ

งบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1 โครงการ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ 5 จังหวัดชายแดน
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ภาคใต จํานวน 12 โครงการ  โครงการงบศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 1 

โครงการ ซ่ึงโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตและโครงการงบศูนยอํานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต จะทําในพ้ืนท่ี 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา คือ จะนะ นาทวี เทพา และ

สะบายอย 

วัฒนธรรมตามทัศนะของวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา คือวิถีชีวิต ความคิด

ความเชื่อ ประเพณี สงขลามีวัฒนธรรมเฉพาะถ่ิน เชน การทําบุญชายเล การปลอยเทียมดา สงขลามี

ทุนทางวัฒนธรรมมากเพราะเปนเมืองเกา  นักทองเท่ียวนิยมมาเท่ียวเก่ียวกับธรรมชาติและการ

อนุรักษ  

คุณบุญชวนชี้ ให เห็นวาวัฒนธรรมมีกรอบท่ีสําคัญคือ 1. วิ ถีชีวิต 

(แบงเปน อาหาร ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เครื่องแตงกาย) 2. วรรณกรรม ภาษา การประพันธ  

3. ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 4. ดนตรี นาฏศิลป ศิลปกรรม แตทุกเรื่องก็ลวนมีความเชื่อ

เปนองคประกอบ และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติและเวลา เชนเรื่องสถาปตยกรรมท่ีอิงกับ

ธรรมชาติ แสดงใหเห็นวาวัฒนธรรมมีวิวัฒนาการได เทคโนโลยีทําใหวัฒนธรรมเปลี่ยนทําใหสังคม

เปลี่ยนแปลง แสดงใหเห็นวามีการไหลลื่นทางวัฒนธรรม ซ่ึงตอนนี้เราหามการเปลี่ยนแปลงจากการรับ

วัฒนธรรมตางชาติไมไดแลว แตเราตองพยายามยกตัวอยางท่ีดีข้ึนมาเปนแบบอยาง  

(2) สํานักศิลปากรเขตพ้ืนท่ีท่ี 13 จังหวัดสงขลา 

นางพรทิพย พันธุโกวิทย137 หัวหนางานโบราณคดี สํานักศิลปากรท่ี 13   

ไดอธิบายโครงสรางและภารกิจทางวัฒนธรรมของสํานักงานศิลปากรท่ี 13 สงขลาวา มีหนาท่ีธํารงรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมในบริเวณ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา และ

นราธิวาส ดูแลโบราณวัตถุ โบราณสถาน โบราณคดี และพิพิธภัณฑ แบงเปนฝายบริหารงานท่ัวไป 

กลุมอนุรักษโบราณสถาน กลุมโบราณคดี มีหนวยงานในสังกัด ไดแก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสตูล หอสมุดแหงชาติกาญจนภิเษกสงขลา หอสมุดแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชานีนาถ สงขลา หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชานีนาถสงขลา หอสมุดแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา 

137 พรทิพย พันธุโกวิทย, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, สํานักศิลปากรท่ี 13 สงขลา ต.

พะวง อ.เมือง จ.สงขลา, 12 กุมภาพันธ 2558. 
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สํานักศิลปากรเปนสวนงานในภูมิภาคที่แยกออกจากวัฒนธรรม

จังหวัด ซ่ึงวัฒนธรรมจังหวัดข้ึนกับผูวาราชการจังหวัดเปนตัวแทนกระทรวงในสวนภูมิภาค แตสํานัก

ศิลปากรเปนตัวแทนของกรมท่ีตั้งในพ้ืนท่ีดูแล 5 จังหวัด ไมไดข้ึนกับผูวาราชการจังหวัด 

สํานักศิลปากรเขตพ้ืนท่ี มีหนาท่ีดูแลรักษาและอนุรักษโบราณสถานและ

โบราณวัตถุ จะเนนดานการดูแลรักษาและการเปนหนวยงานรวบรวมขอมูล ผลงานลาสุดท่ีสํานัก

ศิลปากรเขตพ้ืนท่ี 13 สงขลา ไดจัดทําข้ึน คือการรวมเลมแหลงโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนในเขต 5 

จังหวัดภาคใต เพ่ือเปนฐานขอมูลองคความรู โดยเฉพาะไดสงไปใหสถานศึกษาเพ่ือครูอาจารยจะได

ศึกษาเพ่ือถายทอดใหนักเรียนตอไป และมีแผนจะจัดทําขอมูลดังกลาวเปนภาษาอังกฤษเพ่ือเปน

ประโยชนตอการถายทอดใหชาวตางชาติตอไป 

ปญหาในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของสํานักศิลปากรเขตพ้ืนท่ี 13 

สงขลา คือ ผูบริหารไมมีวิสัยทัศนท่ีจะพัฒนางานในเชิงรุก งบประมาณในการดําเนินงานนอยและขาด

แคลนบุคลากร เม่ือเทียบกับภารกิจท่ีตองดําเนินการดูแลและอนุรักษโบราณสถานและโบราณวัตถุท้ัง 

5 จังหวัดชายแดนภาคใต และปญหาความลาชาของหนวยงานสวนกลาง ดังท่ี คุณพรทิพย พันธุโกวิท 

ไดแสดงความเห็นไววา 

. . .สํานักพ้ืนท่ีศิลปากรเปนหนวยงานท่ีไมคอยจะไดรับงบประมาณมากนัก แมกระท่ัง

งบ CEO ก็ไมคอยจะได ผูนําดานศิลปวัฒนธรรมท่ีมาท่ีนี่ไมมีแนวคิดเชิงการจัดการ

มีแตนแนวคิดวิชาการแบบเกา ๆ ขาราชการประจําจําเปนตองปฏิบัติการเปนรัฐบาลเงา 

แตผลงานอยูท่ีผูบริหาร  

ปญหาเรื่องกําลังคน โครงสรางของกรมท่ีแตกสํานักมากข้ึน จาก 9 เขต เปน 13 

เขต แตไมเพ่ิมกําลังคน ทําใหทํางานเหนื่อย ทําแบบนี้เพ่ือใหผูใหญโต แตไมไดใหเด็กโต 

และโบราณสถานก็มีการประกาศเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ทําใหเกิดปญหาคนไมพอกับงาน 

ปญหาการทํางานลาชาของหนวยงานสวนกลาง เม่ือทองถ่ินสงผลการสํารวจไป

แลวลาช า  ส งผล ให บ างครั ้ง โบ ราณ สถานบางอยา งถูก ทําล ายล งซะกอน     

อยางโบราณสถานสําคัญในวัดบางแหง. . . 

และเม่ือสอบถามถึงปญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของแหลงโบราณสถาน

จากขอมูลท่ีไดรับมาจากภาคประชาชน คุณพรทิพย พันธุโกวิท ก็อธิบายวา “ปญหาการเสื่อมโทรม
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ของปายโบราณสถาน ไมใชวาจะทําไดเลย ตองทําแผนของบประมาณลวงหนา ซ่ึงเราก็เขาใจวามี

หลายสวนไมพอใจเรื่องนี้” 

นอกจากนี้คุณพรทิพย ไดแสดงความเห็นท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน

ของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีเก่ียวของใกลชิดไววา  

. . .CPOT หรือโครงการสินคารากวัฒนธรรม ที่วัฒนธรรมจังหวัดรับผิดชอบ 

โดยวัตถุประสงคของโครงการเปนคนละอยางกับสินคา OTOP ของกรมพัฒนาชุมชน 

แตสินคาบางอยางกลับใชสินคา OTOP มาดําเนินโครงการ ซ่ึงสวนตัวแลวเห็นวาอยา

ทํางานซํ้าซอนกันกับกรมพัฒนาชุมชน คิดสรางสรรคงานใหมบาง หรือหากไดผลการ

ดําเนินงานท่ีเปนชิ้นเดียวกันก็ควรบูรณาการรวมกันตั้งแตตน. . . 

สําหรับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีในชวงท่ีผานมา มีบางกรณี

ท่ีหนวยงานทางราชการกันเองใหขอมูลแกประชาชนไมตรงกัน เรื่องการทํางานลาชาของสํานักพ้ืนท่ี

ศิลปากรเปนปญหาสําคัญสวนหนึ่งซ่ึงผูปฏิบัญงานรับทราบและพยายามดําเนินการใหเร็วท่ีสุด ท้ังนี้

เนื่องมาจากอํานาจตัดสินใจท่ีสําคัญบางประการเปนของหนวยงานสวนกลางไมใชหนวยงานท่ี

รับผิดชอบในพ้ืนท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินในบางครั้งก็ใหขอมูลท่ีคลาดเคลื่อน จึงเปนปญหาตอ

ประชาชนบางรายท่ีเปนเจาของอาคารท่ีมีความสําคัญทางโบราณคดีในการดัดสินใจดําเนินการ

ซอมแซม 

(3) สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสงขลา 

สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสงขลา สังกัดสํานักปลัดกระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา เปนผูแทนกระทรวงในระดับจังหวัด มีภารกิจหลักสองดาน ดานแรก คือ 

ดานการสงเสริมการทองเท่ียว จะเนนการพัฒนาแหลงทองเท่ียว พัฒนาบุคลาการทางการทองเท่ียว 

การสรางความเชื่อม่ันใหแกนักทองเท่ียว และสงเสริมกิจกรรมเก่ียวกับการทองเท่ียว ซ่ึงแบงแยกจาก

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ทททท.) ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจ จะรับผิดชอบการตลาดและการ

ประชาสัมพันธ และดานท่ีสองคือดานกีฬา รับผิดชอบกีฬาข้ันพ้ืนฐาน (นักเรียน/อนุบาล) และกีฬา

มวลชน กีฬาสงเสริมการทองเท่ียว เชน วิ่งมาราธอน ฟุตบอลระดับพ้ืนท่ี 
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นายบัวยัญ สุวรรณมณี 138 ผูอํานวยสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา

จังหวัดสงขลา กลาววา สํานักงานท่ีประจําในสวนภูมิภาค รับงานมาจากหนวยงานสวนกลางหลาย

หนวยงาน ไดแก รับงานทองเท่ียวมาจากสํานักงานปลัดกระทรวงฯ และกรมการทองเท่ียว และรับ

งานกีฬามาจากกรมพลศึกษา เนื่องจากกรมการทองเท่ียวและกรมพลศึกษาไมมีหนวยงานในระดับ

จังหวัด นอกจากนี้ยังรับผิดชอบงานยุทธศาตรของจังหวัดท้ังดานทองเท่ียวและกีฬา และดูแลโครงการ

ยุทธศาสตรของจังหวัดท่ีเก่ียวของกับขอบขายภารกิจท้ังในสวนท่ีไดงบประมาณจากสวนกลางและจาก

จังหวัด 

โครงการท่ีนับวาเปนการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนคร

สงขลาท่ีเก่ียวของกับ สํานักงานทองเท่ียวฯจังหวัดสงขลา ไดแก 

1. โครงการของสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจงัหวัดสงขลา ประจําป 

พ.ศ.2558 จากงบประมาณกรมการทองเท่ียว ประกอบดวยโครงการยอยคือ 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวลานแขงวาวหาดสมิหลา 

(2,300,000 บาท) 

- โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวหาดสมิหลา (5,350,000 บาท) 

- โครงการ Chinese Historic Center (7,686,000) 

- โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวศาลเจาพอกวนอู เทิดพระเกียรติสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา (4,200,000) 

2. โครงการยอยกิจกรรมเมืองเกาสงขลา มรดกชาติสูมรดกโลก ภายใต

โครงการสงขลาสูเมืองทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Songkhla: City of Environmentally 

Friend Tourism) งบประมาณจากงบยุทธศาสตรจังหวัด แยกเปน 3 กิจกรรมยอย คือ กิจกรรม  

Art Street ยานเมืองเกา จํานวน 3 แหลง งบประมาณ 300,000 บาท กิจกรรมการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการนานาชาติ เขียนแผนพัฒนาเมืองเกาภายใตกรอบความรวมมือ IMT – GT (ดําเนินการ

รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) งบประมาณ 1,210,000 บาท กิจกรรมเทศกาล

ดนตรี – ละคร นานาชาติ ภายใตกรอบ IMT-GT เพ่ือชุบชีวิตเมืองเกาสงขลา งบประมาณ 600,000 

138 บัวยัญ สุวรรณมณี, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, รานอาหารครัวราชดําเนิน เขต

พระนคร กรุงเทพฯ, 14 มิถุนายน 2558. 
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บาท และการกอสรางปายสื่อความหมายเมืองเกาสงขลา ถ.นครนอก นครใน และนางงาม อ.เมือง    

จ.สงขลา งบประมาณ 440,000 บาท 

3. งบประมาณกลุมจังหวัดชายแดนภายใต ไดแก โครงการสายไฟฟาลง

ดิน (รวมกับงบประมาณของการไฟฟาสวนภูมิภาค) โครงการปรับปรุงสถานีรถไฟสงขลาเปนศูนยการ

เรียนรู  

การเสนอของบของจังหวัดทองถ่ินตองนําเสนอผานตามหนวยงาน

ภูมิภาค ตามแตละโครงการ ในสวนท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว สํานักงานทองเท่ียวฯ เปน

ผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดการดําเนินโครงการทุกอยาง สํานักงานทองเท่ียวฯ พยายามใหทองถ่ินเขามา

มีสวนรวม เขามาเปนกรรมการโครงการ/กรรมการตรวจรับ ถาสวนกลางจะสรางโครงการอะไรตองให

ทองถ่ินเห็นชอบดวย เม่ือโครงการแลวเสร็จก็ตองสงมอบใหทองถ่ินดูแล 

ในการดําเนินงานอาจมีปญหาบางนิดหนอย เชน เรื่องมิเตอรไฟ ในถนน

นครในหลังจากท่ีนําสายไฟฟาลงดิน แตเรื่องเหลานี้เราตองรวมกับเทศบาลเจาของพ้ืนท่ีในการแกไข

ปญหา และในสวนท่ีเก่ียวของกับภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมนั้น สํานักงานทองเท่ียวฯ จังหวัดจะ

สนับสนุนงบประมาณ ใหภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมบริหารโครงการท่ีนําเสนอมา และแตละ

โครงการจะมีการดําเนินงานรวมกันในรูปแบบคณะกรรมการดําเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการ

ดําเนินการรวมกับสถานศึกษาตาง ๆ ดวย ท้ังมหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัย

ทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

นอกจากนี้เม่ือสอบถามถึงปญหาและขอเสนอของการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเทศบาลนครสงขลา ผูอํานวยการสํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสงขลาเห็นวา 

ประการแรกคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทํางานเชิงรุกมากกวานี้ ไดแก การประชาสัมพันธ 

และการแกไขปญหาพ้ืนฐาน ตอนนี้หลายเรื่องยังมีลักษณะจด ๆ จอง ๆ วาจะแกไขดีหรือไมดี  

ประการท่ีสอง นาจะมีเสนทาง (Route) ของการทองเท่ียว ไมเฉพาะแตยานเมืองเกา แตใหรูวาเม่ือมา

สงขลา มาเมืองเกาแลว ไปไหนตอไดบาง แตท้ังนี้เทศบาลก็เริ่มดําเนินการแลวหลายเรื่อง เชน การ

เตรียมรื้อรานคาริมหาดใหไปขายในพ้ืนท่ีท่ีไดจัดไวใหเปนสัดสวน เพ่ือเปดพ้ืนท่ีหาดใหเปนพ้ืนท่ี

สาธารณะ เพ่ือประชาชนเขาถึงไดงาย การพัฒนาแหลมสมิหลาป 2559งบประมาณ 50 ลาน เทศบาล

จะสมทบอีก จะมีการจัดระเบียบรานคาท่ีดีข้ึนตลอดแนวชายหาด และประการสุดทาย ตองสรางให

ชาวบานรูสึกวา นักทองเท่ียวเขามาแลวไมรบกวนเขา มีนักทองเท่ียวเขามาเขามาแลวทําใหเขามี
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รายได ไมทําใหประชาชนผู เปนเจาของเดิมรูสึกอึดอัด ใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพ่ือรับ

ผลประโยชน  

และสําหรับนายประสิทธิ์ กุลเทพรหม139 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาดานการทองเท่ียว สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสงขลา ได

อธิบายถึงบทบาทของหนวยงานภูมิภาคอยางสํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสงขลาไววา  

. . .เรามีบทบาทเปนผูประสานงบประมาณมากกวาเปนตัวตั้งตัวตีในการริเริ่มโครงการ 

โดยมากมาจากภาคีฯ ท่ีจริงก็คือ ประชาชนหลายกลุมรวมไปถึงนักวิชาการ ขาราชการ

ท้ังสวนภูมิภาคและทองถ่ินท่ีอยูในนั้นดวย อยางอบจ.เห็นความสําคัญตรงนี้ก็สนับสนุน

งบประมาณในการเขียนแผนพัฒนาสงขลาสูเมืองมรดกโลก ประมาณ 5 ลานบาท สวน

งบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดท่ีสนับสนุนงบประมาณไมสามารถสนับสนุนให

ภาคประชาชนโดยตรงได จึงอนุมัติผานทางสํานักงานเรา สงตอไปใชจายในโครงการท่ี

ภาคีฯนําเสนอข้ึนมาอีกที ท้ังนี้ตองดูดวยวาโครงการนั้นตรงกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ของหนวยงานใด หนวยงานนั้นก็ประสานของบประมาณให. . . 

นอกจากนี้ยังอธิบายถึงการของบประมาณเพ่ือจัดทําโครงการท่ีเก่ียวของ

กับการจัดการทุนทางวัฒนธรรม ไววา  

. . .โครงการสงขลาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนโครงการใหญมีกิจกรรม 5 กิจกรรมยอย

อยูในนั้น ซ่ึงขอรวมกันท้ังจังหวัด หลายหนวยงาน แตท่ีจริงก็แยกกันทํา อาจจะมีบางท่ี

ตก แตนอยลงกวาท่ีของบแยกกันแบบเดิม ในสวนทองเท่ียวรับผิดชอบกิจกรรม 

“สงขลา มรดกชาติสูมรดกโลก” มีกิจกรรมเทศกาลดนตรีละคร กิจกรรมประชุม

นานาชาติ IMT-GT การจัดทํา Art Street และปายสื่อความหมายเปนกิจกรรมยอยท่ี

อยูในกิจกรรมนี้อีกที 

หลายหนวยงานท่ีไดรับงบไป เชน วัฒนธรรมจังหวัดก็ทําโครงการทองเท่ียว

วัฒนธรรม พม.จังหวัดจัดงาน OTOP มันเวิรคในการของบประมาณ แตหลายโครงการ

เชื่อมโยงกันไดคลาย ๆ กัน แตกลับแยกไปจัดหลายหนวยงาน ทางแกปญหาคือหนวย

139 ประสิทธิ์ กุลเทพรหม, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, สํานักงานทองเท่ียวและกีฬา

จังหวัดสงขลา ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา, 18 มิถุนายน 2558. 
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ราชการตาง ๆ ในจังหวัด ตองหารือกันใหชัดเจนถึงขอบขายการจัดโครงการของแตละ

หนวยงานกอนจะเสนองบรวมกันในลักษณะนี้อยางนี้ 

แตท่ีจริงแลวกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวก็แฝงอยูในหลายหนวยงาน เชน  

เทศบาลท่ีจัดเทศกาลอาหารสองทะเล อําเภอก็จัดกิจกรรมทองเท่ียว. . . 

และสุดทายคุณประสิทธิ์ไดแสดงทัศนะเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะ

ในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเทศบาลนครสงขลาไววา  

. . .อยางแรกแตละหนวยงานท่ีเราบอกวามาบูรณาการรวมกันคุยกันนอยเกินไป อยางท่ี

สองมุมมองตอภาคประชาชน มองวายังเปนกลุมหนึ่ง ยังไมขยายวงกวางไปสูประชาชน

ท่ัวไป และอยางท่ีสามอันนี้เฉพาะทหนวยงานดานการทองเท่ียวท่ีนี่นะขาดบุคลากรท่ีมี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานการทองเท่ียว บุคลากรท่ีมีไมตรงสายงาน บางครั้งมันทําให

เรามองไมเห็นแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีชัดเจน 

สําหรับขอเสนอขอเสนอ เห็นวาควรมีการ Set Team เจงๆ ข้ึนมาพัฒนาการ

ทองเท่ียว และสรรหาบุคลาการใหทํางานตรงสายมากกวานี้  สวนเรื่องทัศนคติตอการ

พัฒนาของประชาชน มันก็แบงออกเปนคนท่ีไดประโยชนและคนท่ีเสียประโยชน เห็นได

จากกรณีท่ีกําลังจะยายผูประกอบการหลัง มทร.ศรีวิชัยหรือตามหนาหาดมาจัดระเบียบ

ใหอยูในสถานท่ีขายท่ีเปนระเบียบ เปนรูปแบบเดียวกันก็มีบางคนท่ีไมยินยอมเนื่องจาก

จะไดพ้ืนท่ีขายนอยลง แตสุดทายเราตองหาทางสื่อสารใหเขาเห็นประโยชนสวนรวมให

ได  และสุดทายถาเปนไปไดนาจะเปดการทองเท่ียวทางน้ํา ลองเรือตามพ้ืนท่ีสําคัญใน

บริเวณนี้เชื่อมโยงระหวางอําเภอเมืองสงขลาและอําเภอสิงหนคร ซ่ึงท่ีเราทําไมไดเพราะ

ติดปญหาโพงพางในทะเลสาบสงขลา และตอนนี้ผูวาฯ ก็เอาจริงพยายามจัดการเรื่องนี้ . . . 

(4) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดสงขลา  

จากการสัมภาษณ นางจินตวดี  พิทยเมธากูล140 ผูอํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลา ไดขอมูลวา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดสงขลามีความเก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมโดยตรงในฐานะอนุกรรมการและ

140 จินตวดี พิทยเมธากูล, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, สํานักทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลา ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา, 19 มิถุนายน 2558. 
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เลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาสงขลา ภายใตคณะกรรมการอนุรักษและ

พัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา ซ่ึงมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติเปน

อนุกรรมการและเลขานุการเชนกัน โดยคณะอนุกรรมการในระดับจังหวัดมีหนาท่ีในการจัดทําแผนแมบท 

ผังแมบท กลไก และกระบวนการบริหารจัดการอนุรักษและพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองเกาหลังจากท่ี

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา และกรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมือง

เกาในแตละเมืองแลว เพ่ือใหบริเวณเมืองเกาไดรับการคุมครอง ดูแลอยางถูกตองเหมาะสม มีการ

บริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม เปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมตอไป ท้ังนี้เมืองท่ีถูกประกาศให

เปนเมืองเการวมกับพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทรภายใตระเบียบนี้รอบแรกมี 10 เมือง ไดแก เมืองเกานาน 

เมืองเกาเชียงใหม เมืองเกาลําปาง เมืองเกาลําพูน เมืองเกากําแพงเพชร เมืองเกาลพบุรี เมืองเกาพิมาย 

เมืองเกานครศรีธรรมราช และเมืองเกาสงขลา  

สําหรับเมืองเกาสงขลาเปนเมืองเกาท่ีแปลกกวาท่ีอ่ืนคือ การประกาศ

เขตโดยติดเขตทะเลท้ังสองดาน ซ่ึงการกระทําใดๆ ท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติก็

เก่ียวของกับพ้ืนท่ีนี้ไปดวย แตในชวงแรกท่ีตั้งคณะอนุกรรมการฯ ในระดับจังหวัดข้ึนมา ก็ไมไดมีการ

ดําเนินการใด ๆ มากนัก จนเม่ือเกิดกรณีท่ีธนาคารออมสินจะสรางอาคารใหมท่ีมีรูปแบบและการ

กอสรางท่ีอาจสุมเสี่ยงตอการสรางความเสียหายทางภูมิทัศนและโครงการอาคารในยานเมืองเกา

สงขลา ชาวบานมารองเรียน เรื่อง ความสูง รูปแบบ และวิธีการการกอสรางท่ีอาจสะเทือนโครงสราง

บานเกา คณะอนุกรรมการฯ จึงจัดประชุมกัน พรอมๆ กับการรวมตัวกันของชาวบานในนามกลุมภาคี

คนรักเมืองสงขลา จนมีขอสรุปคือใหธนาคารออมสินไปเขียนแบบใหม แตจนบัดนี้อาคารหลังใหมก็ยัง

ไมไดสราง คาดวาอาจติดปญหาบางประการ และจากจุดนี้ก็เปนท่ีมาของกลุมภาคีคนรักเมืองสงขลา 

จากกลุมนักวิชาการและชาวบาน และมีการจัดกิจกรรมตอ ๆ มา  

สําหรับการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในระดับจังหวัด มีปญหา

เรื่องงบประมาณ เนื่องจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการฯใน

ระดับชาติท่ีเปนผูดูแลคณะอนุกรรมการฯ ในจังหวัดนั้น ไมมีงบประมาณสนับสนุน มีแตคาเบี้ยประชุม

เทานั้น ซ่ึงก็ไมเพียงพอตอการดําเนินงานในแตละครั้ง เชน กรณีจัดการปญหาเรื่องออมสินท่ีตองจัด

ประชุมบอย ๆ สํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตองจัดสรรงบประมาณบางสวนของ

สํานักงานมาใชกอนมาใช เห็นควรวาสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร สวนกลางท่ีรับผิดชอบ

อาจจะตองจัดสรรงบประมาณมาบาง 
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นอกจากนี้สํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลายัง

ไดรับความรวมมืออยางดีจาก อาจารย ดร.จเร สุวรณชาติ จากคณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชวยทําแผนแมบทการพัฒนาเมืองเกา ตองขอบคุณท่ีทานไมไดอะไรเลย 

แตตองมาทํางานแทนรัฐและภาคประชาชน แตบางทีอาจารยก็มีขอจํากัดอ่ืนบาง เชน บางสมัย

ผูบริหารไมเห็นดวยกับการทุมเวลาใหกับการทํางานกับชุมชนก็มี  

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลาไดสะทอนปญหาของการ

จัดการทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเทศบาลนครสงขลาไววา  

. . . ปญหาการเก่ียงกันของบแผนพัฒนาเมือง ระหวางเทศบาลกับจังหวัด การทํางาน

ของเราทำดชา เนื่องจากขาดงบประมาณ ซ่ึงเปนเรื่องใหญ แตเราไมสามารถทําให

เบ็ดเสร็จได เพราะดวยระบบของราชการประเทศไทยแลวเราตองสงเรื่องไปยัง

สวนกลางเพ่ืองบประมาณ ตางจากท่ีมาเลเซียท่ีจัดการในทองถ่ินไดเลย  เชน การเก็บ

ภาษีจากการทองเท่ียวในทองถ่ินเพ่ือนํามาพัฒนาเมืองไดเลย ท่ีจริงมีชองทางหนึ่งในการ

หางบประมาณ คือ เงินกู โดยขอกูจาก ADB มาทําโครงการ แตผูวาฯ ไมเห็นดวยกับ

การกู เทศบาลเองก็ไมกลากูเพราะไมอยากใหเปนภาระรับผิดชอบ ภาคประชาชนกูเอง

ไมไดมันก็จบ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงผูบริหารในระดับจังหวัดทําใหการขับเคลื่อน

งบประมาณและการผลักดันงบประมาณชะงักได เนื่องจากความสนใจในประเด็นตางๆ 

ของการพัฒนาเมืองไมเหมือนกัน 

สําหรับปญหาการรื้อบานเกาของประชาชน เราประกาศเปนเมืองเกาได แตเรา

ควบคุมการรื้อถอนไมได ตองออกเปนเทศบัญญัติ/ขอกฎหมายทองถ่ินออกมา การ

ประกาศเมืองเกาไมสามารถบังคับใหเอกชนซอม/ปรับปรุงบานได เนื่องจากมันไมมี

อะไรดึงดูด ไมเหมือนท่ีฮอยอันท่ีเคยไปดูงานมา ท่ีชาวบานเขารวมอยางมาก เพราะเขา

คาขายได มีรายได. . . 

โดยจากการเก็บขอมูลจะเห็นไดวา หนวยงานสวนภูมิภาคจะมีหนาท่ี

หลักในการสนับสนุน สงเสริม จัดการองคความรู รักษากฎระเบียบท่ีเก่ียวของและแกไขปญหาซ่ึงอยู

ในขอบเขตภารกิจเปนหลัก เห็นไดจากบทบาทของวัฒนธรรมจังหวัด ท่ีมีบทบาทสนับสนุน สงเสริม

กิจการดานวัฒนธรรม และการจัดเก็บองคความรูดานวัฒนธรรมของจังหวัด เชนเดียวกันกับสํานัก

ศิลปากรท่ี 13 สงขลา ท่ีมีหนาท่ีดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวบรวมองคความรูท่ีเก่ียวของ
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รวมถึงการจัดแสดงโบราณวัตถุสําคัญตาง ๆ ผานการจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อยางไรก็

ตามดวยขอจํากัดเรื่องจํานวนบุคลากรและงบประมาณตอพ้ืนท่ีท่ีตองดูแลคือท้ัง 5 จังหวัดชายแดน

ภาคใต ทําใหมีขอวิพากษวิจารณถึงการทํางานของสํานักศิลปากรท่ี 13 สงขลาอยูมากจากการเก็บ

ขอมูลในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะภาคประชาชน สวนสํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสงขลามีบทบาท

สําคัญเพ่ิมเติมจากท่ีกลาวไปแลวคือการเปนผูประสานงานงบประมาณใหกับการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรภาคประชาชนในหลายกิจกรรม เนื่องจากความมุงหมายของ

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลาหลายโครงการใหความสําคัญตอผลประโยชน

ดานการทองเท่ียว จึงสอดรับกับการดําเนินงานของสํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสงขลาอยาง

มาก สวนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลา แมวามีบทบาทในฐานะ

เปนหนวยงานหลักท่ีดูแลระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร

และเมืองเกา พ.ศ.2546 แตก็ไมไดเปนภารกิจหลักของหนวยงานประกอบกับในระดับจังหวัดก็ไมได

งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานดังกลาวมากนักทําใหไมสามารถดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการทุนทางวัฒนธรรมภายใตกรอบของระเบียบดังกลาวไมเต็มประสิทธิภาพเทาท่ีควร  

5.1.3 ทัศนคติของผูเกี่ยวของและประชาชนตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรม 

ทัศนคติของประชาชนตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เปนอีกหนึ่งองคประกอบท่ี

สําคัญของการจัดการทุนทางวัฒนธรรม ผูศึกษาไดขอมูลจากการสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของและความ

คิดเห็นของประชาชนบางสวนในเขตเทศบาลนครสงขลามานําเสนอ ดังนี้  

ปญหาท่ีพบในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครสงขลานั้น คุณ

พรทิพย พันธุโกวิทย หัวหนางานโบราณคดี สํานักศิลปากรเขตพ้ืนท่ีท่ี 13 สงขลา อธิบายวา เนื่องจาก

ตัวเทศบาลนครสงขลาเปนพ้ืนท่ีท่ีมีหนวยราชการหลายแหงเขามาใชประโยชน หลายเรื่องท่ี

ดําเนินการหรือปญหาท่ีเกิดข้ึนก็มีหนวยงานราชการมากกวาหนึ่งหนวยเขามาเก่ียวของเสมอ 

 . . .ปญหาการบูรณาการในการจัดการพ้ืนท่ีรวมกันระหวางเทศบาลกับกรมธนารักษ ใน

อดีตตรงพิพิธภัณฑถูกขมดวยตึกแถวโดยรอบ แตตอมากรมศิลปากรดวยความรวมมือ

ของกรมธนารักษไดสั่งใหรื้อถอนออกไป  

แลวตอมาก็มีเรื่องท่ีดังมากคือเรื่อง ปญหากําแพงเมืองท่ีท่ีจริงตองมีการเวน

ระยะหางไมนอยกวา 25 เมตร ท่ีนี่เอากําแพงมาเปนสวนหนึ่งของบานเลย ซ่ึงเราก็ไป
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แจงความกับตํารวจแลว คนท่ีไมเขาใจก็หาวาเราละเลยการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีจริงตรงนั้น

เจาขอพ้ืนท่ีเปนของธนารักษ 

สวนพ้ืนท่ีใกลเคียงก็เหมือนกัน บริเวณริมน้ําฝงทะเลสาบท่ีมีท่ีทําการไปรษณีย 

ศุลกากร สถานีตํารวจ ธนาคาร มาตั้งปดพ้ืนท่ีริมน้ําไว ถาประสานใหยายท่ีตั้งไปท่ีอ่ืนได

ได เปดพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะจะดีมาก  

สวนเทศบาลคิดแตโครงการท่ีจะสรางอยางเดียว นี่กําลังจะคิดสรางอนุสรณสถาน

อดีตเจาเมืองสงขลา ซ่ึงถาเปนบุคคลสําคัญของชาติตองเสนอผานกรมศิลปากร ใหชาง

สิบหมูจัดสราง ไมใชจะหลอท่ีโรงหลอท่ีไหนก็ได ซ่ึงคิดกันวาจะสรางท่ีพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ แตทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติมีการวางแผนใหสรางท่ีตรงนั้นเปนคลังเก็บ

โบราณวัตถุ อยากฝากถึงเทศบาล อยากใหเทศบาลมีการบูรณาการโครงการ

รวมกับกรมศิลปากรดวย  

ถนนนครนอก นครใน นางงาม ทําไมเทศบาลไมควบคุมการกอสรางใหเปน

รูปแบบเดียวกัน อยางกรณี บานเกาหลังหนึ่ง เปนบานไมท่ีเจาของไดรับมรดกจากคุณ

พอเปน ท่ีถนนนางงาม เทศบาลติดตอขอเชา และทาจะเห็นวาไมสวยงาม จึงเสนอใหรื้อ 

แลวสรางใหมในรูปแบบใหมไมไดสรางในรูปแบบเดิม ซ่ึงมันมีผลกระทบตอบานจีนอีก

หลังหนึ่งท่ีอยูติดกัน มีคนมาแจงกรมศิลปากร จนกรมศิลปากรสั่งระงับ โดยอางอํานาจ

ตามพรบ. ตอนนี้บานเกา ตาม พรบ.เกา ตองอายุ 100 ปข้ึน แตกําลังปรับใหเปนอายุท่ี

นอยลงกวาเดิม   

อยางกรมท่ีดินก็เชนกันในบางกรณีกรมท่ีดินออกโฉนดเอกสารสิทธิ์ ทับ ท่ี

โบราณสถาน ตอนหลังตองเพิกถอน กรมศิลปากรก็ตองชดเชยอีก. . . 

สวนนางจินตวดี พิทยเมธากูล ผูอํานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดสงขลา ไดกลาวถึงปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีไววา  

. . .ตรงเมืองเกานั้นก็มีปญหาบางอยางคือ การจอดรถหนาบาน เนื่องจากชาวบานจอด

รถหนาบาน ทําใหถนนคับแคบ อยางท่ีไปดูงานท่ีฮอยอัน ตอนเชาชาวบานจะเอารถไป

จอดนอกบานแลวทุมนึงก็เอารถกลับมา เม่ือเปดบานทํากิจการทุกคนก็ไดรายได  
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การประชาสัมพันธ ชาวบานไมรับรูวาเปนเมืองเกาแลวไดอะไร ชาวบานไมคอยรู 

สวนท่ีต่ืนตัวมากคือ ภาคประชาชน เห็นไดชัดจากโครงการประชุมนานาชาติเมืองเกา

ภายใตกรอบ IMT – GT  

ปญหาท่ีบางเรื่องเราตองทํารวมกับภาคเอกชน บางทีเอกชนก็เครงครัดมาก      

แตหนวยงานอยางรัฐเราติดปญหาเรื่องผูบังคับบัญชา ปญหาเรื่องการทํางานระหวาง

ภาครัฐและภาคประชาชนอยางแรกความไมเขาใจบทบาทหนาท่ีระหวางกันท้ังสองภาค

สวน และอีกอยางคือองคความรูในการจัดการแกไขปญหาคนละชุดกัน ความรูบางอยาง

ยังไมเปนขอพิสูจนท่ีชัดเจน  

หลายเรื่องติดปญหาเรื่องการบังคับใชกฎหมาย เมืองไทยเรากฎหมายดี           

แตกฎหมายไมเขมงวด เชน เรื่องคลองสําโรง ท่ีตางคนตางรุกล้ํา ท้ิงขยะ จนคลอง

เสียหาย บางครั้งมีการเรียกประชุม หนวยงานท่ีรับผิดชอบการบังคับใชกฎหมายไมเขา

ประชุม เชน กรมโยธา กรมเจาทา  ตอนแรก ๆ เคยตั้งใจวาจะทําใหเหมือนมะละกา แต

ทําไดยากมาก เชนเดียวกันกับปญหาเรื่องการรุกท่ีติดกําแพงเมืองเกา ซ่ึงเปนท่ีของ

กรมธนารักษแตประชาชนผูเชาแอบรื้อ ตอมาเทศบาลแจงความ แตปจจุบันก็ยังไมมี

ความคืบหนา สําหรับเรื่องตึกสูง 5 – 6 ชั้นซ่ึงกําลังกอนสรางท่ีถนนนครใน เราหามยัง

ไมได เพราะประการแรก เทศบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการจํากัดความสูงของอาคารในยาน

เมืองเกาท่ีเทศบาลกําลังรางยังไมประกาศใช และประการท่ีสองอาคารดังกลาวเปนของ

เอกชน ท่ีเราหามออมสินไดตอนนั้น เพราะเราอางระเบียบสํานักนายกฯ เรื่องเมืองเกา

และเขาเปนหนวยงานของรัฐดวย จึงพอคุยกันได  

การไปสูเมืองมรดกโลกมองวายังตองใชเวลาอีกนาน ยังงก ๆ เง่ิน ๆ อยู  กาวไป

สามกาว ถอยสองกาว แตท่ีจริงแลวนอกจากสงเสริมดานวัฒนธรรม สงขลาก็มี

ธรรมชาติท่ีนาสนใจ ท้ังปาสน ท่ีมีเทศบัญญัติท่ีเก่ียวของออกไปแลว และหาดทราย ท่ี

ยังเปนของสาธารณะ ประชาชนเขาถึงได ไมเหมือนแถวภูเก็ต พังงา กระบี่ ท่ีมีการ

ปลอยใหจับจองกัน ซ่ึงท่ีบริเวณนี่วันกอนกรมธนารักษจะใหกงศุลจีนสรางสถานกงศุลท่ี

บริเวณหาด แตเราคัดคาน ตอนนี้ไดท่ีใหมแลว ถาเราไมรักษาตรงนี้ไว มันก็ไมเหลือ ท่ี

จริงหนวยงานราชการหลายแหงก็ไมควรไปสรางในบริเวณนั้น แตนั่นผานมานานแลว 

เราก็แกไขไมได เราก็ตองรักษาเทาท่ีมีอยูใหดี. . . 
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สําหรับนายสมศักดิ์ ตินติเศรณี นายกเทศมนตรี มีความเห็นตอการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมในภาพรวม ๆ วา  

. . .สําหรับการไปสูมรดกโลกนั้นจะรีบไมได หลายท่ีอยางปนังก็ใชเวลาเปนสิบ ๆ ป แต

เม่ือมีเปาหมายชัดเจนและมีการสื่อสารออกไปในวงกวางอยางนี้คนสงขลาก็เริ่มตื่นตัว 

คนรุนใหมหลายคนก็เริ่มกลับมา ทํางานในเมือง เรื่องการจัดการทุนทางวัฒนธรรม ถาม

วาคนบอยาง คือคนในเทศบาลนครสงขลาเอาดวยม้ัย ตอบไดเลยวาเอาดวย เอาดวย 

100 เปอรเซนต. . . 

สําหรับความคิดเห็นภาคประชาชน ผู ศึกษาขอยกตัวอยางความคิดเห็นจาก

ผูประกอบการรายยอย ท่ีดําเนินกิจการท่ีเก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี และ

ดําเนินกิจการซ่ึงมีลักษณะของเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) ท่ีนาสนใจ คือ นายตาวัน 

วิเศษสินธุ เจาของกิจการหองสมุด 2 เล และนายปกรณ รุจิระวิไล เจาของ A.E.Y. Space 

นายตาวัน วิเศษสินธุ141 เจาของกิจการหองสมุด 2 เล ตั้งอยูในยานเมืองเกาสงขลา

ซ่ึงเปดพ้ืนท่ีบานเปนหองสมุดและรานกาแฟใหบริการแกเยาวชนภายในเมืองและคนท่ัวไป โดยมี

แนวคิดเรื่อง “การให” เปนพ้ืนฐาน หนังสือในราน รวมถึงชั้นวางและอุปกรณตกแตงรานไดรับมาก

จากการบริจาค และลูกคาหรือประชาชนท่ัวไปก็สามารถยืมหนังสือไปอานไดโดยไมคิดคาบริการ เปน

ระยะเวลานานแคไหนก็ได และยินดีเปดรับบริจาคหนังสือเพ่ิมอยูเสมอ ซ่ึงในฐานะผูประกอบการใน

พ้ืนท่ีเขาไดแสดงทัศนะวา 

. . .สํ าหรับ เรื่องเมืองเกา นอกจากภาพวาด Street Art แลว ยั งไม เห็นความ

เปลี่ยนแปลงอะไรท่ีเปนชิ้นเปนอัน นักทองเท่ียวท่ีมาสงขลาเทาท่ีพูดคุยเหมือนจะมาเอง 

ไมไดเกิดจากความพยายามของเมือง มองวาการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไมตองพยายามมาก 

มองวาปลอยใหไหลไปเองตามธรรมชาติดีกวา  

ชวงระยะท่ีผานมาผลงานของการพัฒนาแทบไมตางกับชวงท่ีไมมีการพัฒนาตาง ๆ 

การวาดรูป นักทองเท่ียวก็มาลงถายภาพเปนจุด ๆ ไป ถายรูปแลวก็ไปท่ีอ่ืนตอ เหมือน

141 ตาวัน วิเศษสินธุ, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, รานหองสมุดสองเล ถ.นครใน ต.

บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา, 15 มิถุนายน 2558. 
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เทศบาลและภาคีฯ จะใหความสําคัญกับแตละบานไมเทากัน เม่ือเปรียบเทียบกับภูเก็ต

ท่ีเขามีชีวิตชีวาบนถนนตลอดท้ังสาย ตอนนี้มองวาคนในเมืองยังตางคนตางอยู 

มีขอเสนอวาควรลงทุนกับการขับเนนวิถีชีวิตปกติของแตละบาน มากกวาการจัด

งานเทศกาลแตละครั้งแลวจบไป กลับไปดูวานักทองเท่ียวตองการอะไร ดูกลุม

นักทองเท่ียวตาง ๆ จักรยาน เดินเทา รถยนต ถาเอารถสามลอมาจัดการใหดีให

นักทองเท่ียวใชบริการ อาจจะจางเปนรายเดือนบวกกับคาจางท่ีไดจากการบริการก็ได 

เพ่ืออนุรักษและสรางจุดขายเมือง  

การเปนมรดกโลก นาจะยาก อยางญ่ีปุนเคาปกปองสวนสําคัญของเมือง ปดถนน

ไปเลย ใหรถไปทางอ่ืน แตท่ีนี่ยังใหความสําคัญกับรถอยู นาจะยาก เปนไดแคทางรถ

ผานถาจะวางเปาเปนเมืองทองเท่ียวทิศทางตองใหชัดเจน ตองประกาศใหประชาชนรู

วาในแตละระยะจะมีอะไรเกิดข้ึนเพ่ือใหประชาชนไดเตรียมพรอม 

งบประมาณท่ีไดรับมาถานํามาใชลงทุนกับรานท่ีมีวิถีวิตอยูแลวในเมืองจะได

ประโยชนกวา ถนนคนเดินไมจําเปนตองเปนตลาดนัด เปนศิลปะก็ไดเสารอาทิตย ปด

ถนนไปเลย ใหโชวการแสดง ความสามารถ ศิลปะ แรก ๆ อาจใชวิธีสรางโดยใหมีการ

แสดงจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เขามากอน ตอ ๆ มาคนก็เขามาเอง ถนนคนเดิน

ตอนนี้ก็กลายเปนถนนท่ัว ๆ ไป  

ถาถนนคนเดินเปลี่ยนไมไดแลว ก็ปลอยไป เปนการดีท่ีใหชุมชนมีรายได แตอาจ

สรางถนนศิลปะข้ึนใหมในเมือง เปดบานหลังท่ีนาสนใจใหคนเขาชม โดยเทศบาลเปน

คนดําเนินการประสานงาน  คนนาจะเขาเยอะข้ึน  

สําหรับราน ไมคอยมีเด็กมาอานหนังสือตามท่ีต้ังใจ สวนมากเปนคนวัยคนหาชีวิต

มาอาน ความต้ังใจตอไปอยากใหหองสมุดมีหนังสือมากข้ึน อยากพยายามใหเปนจุด

แลกเปลี่ยนใหคนอ่ืนอานมากกวานี้. . . 

สวนนายปกรณ รุจิระวิไล142 เจาของกิจการ A.E.Y. Space ซ่ึงเปดบานเกาใหเปน

พ้ืนท่ี จัดแสดงผลงานศิลปะและการแสดงตาง ๆ ใหความเห็นท่ีนาสนใจวา  

142 ปกรณ รุจิระวิไล, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, อาคาร 2เตาหลวง ถ.เตาหลวง ต.

บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา, 16 มิถุนายน 2558. 
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. . .สงขลาไมใชเมืองท่ีเปนทางผาน เพราะมีลักษณะเปนปลายแหลม ตองตั้งใจมาไม

เหมือนหาดใหญท่ีเปนเมืองทางผาน เม่ือกอนสงขลาอาจจะเปนเมืองทางผานเพราะเปน

เมืองทา เปนชุมทางทางเรือ แตปจจุบันเม่ือเปลี่ยนมาใชการสัญจรทางบกแลว สงขลาก็

ไมใชเมืองชุมทางอีกตอไป บทบาทนี้ไดกลายเปนของเมืองหาดใหญแทน แตดวยความท่ี

สงขลาเคยเปนเมืองทามากอน และสะสมวัฒนธรรมจากชนชาติตาง ๆ ท่ีเขามา ทําให

ทุนทางวัฒนธรรมของสงขลามีความเปน Unique สูงมากจากการผสมผสานวัฒนธรรม

ระหวางจีน มุสลิม และชาวปกษใต แตดวยสเกลของเมืองมันอาจทําใหมีปริมาณท่ีไม

มากเทาไหร ไมเหมือนเมืองอ่ืน ๆ อาทิ ปนัง ท่ีเมืองครึ่งหนึ่งเปนสถาปตยกรรมแบบชีโน

โปรตุกีสไปเลยอยางจอรจทาวน 

แมวาสงขลาจะมีทุนทางวัฒนธรรมสะสมมามากจากอดีต แตเพ่ิงถูกหยิบยกมาปด

ฝุนเม่ือไมก่ีปมานี้ ถาพูดเขาขางตัวเองเราอาจจะบอกวาเมืองเราสวย ท่ีจริงยังเละเทะ

อยูพอสมควร ตนทุนทางสงขลามีมากแตเหมือนยังใชไมถูกท่ี เชน เม่ือพูดถึงการ

ทองเท่ียวเราก็อยากใหคนเขามาเยอะ ๆ ท่ีควรจะทําคือ ทําใหมี Day Trip ท่ีแนน ท่ี 

Route ของการทองเท่ียวท่ีชัดเจน ใหนักทองเท่ียวแบงสวนหนึ่งของการพักมาท่ีสงขลา

บาง อยากพักท่ีหาดใหญสักคืน พักท่ีสงขลาสักคืน 

ตอนนี้มีการพยายามสรางแหลงทองเท่ียว หรือจุดดึงดูดนักทองเท่ียวข้ึนมาใหม 

อยางภาพวาด Street Art แตดูแลวมันรูสึกเหมือนเราไป Copy เขามา มันดูไมคอย

ฉลาดเทาไหร แตอยางไรก็ตามมันก็ไดผล ใจจริงอยากใหเปนอะไรท่ีเกิดจากการ

สรางสรรคในรูปแบบเฉพาะของเมืองเรามากกวา อยางในอดีตก็มีการสรางรูปปน

พญานาคพนน้ํา ซ่ึงเอาแนวคิดมาจากเมอรไลออนของสิงคโปร ถามวาสงขลาเรามีความ

เก่ียวพันอะไรกับพญานาค เราไมมีมากเหมือนทางอีสาน เราไปเลียนแบบเขามา ตอง

คํานึงดวยวามันเปนตัวตนของเราจริง ๆ ม้ัย อยางรูปวาดนี่ดีหนอยท่ีแสดงวิถีชีวิตของ

ชาวเมืองเกาอยูบาง ของจริงท่ีเราพอมีอยูบาง เชน อาหารการกิน และรานคาดั้งเดิมท่ี

เปนวิถีชีวิตอยางนั้นจริง ๆ มาตั้งแตตน เปนธรรมชาติของเขาเลย” 

เม่ือถามถึง A.E.Y. Space ปกรณ รุจิระวิไลไดอธิบายใหฟงวา  

“A.E.Y. Space เริ่มตนจากการไดตึกมาตึกหนึ่ง จึงตัดสินใจทดลองเปนพ้ืนท่ีจัดแสดง

งานศิลปะ โดยใหเปนผลงานของคนในเมือง ไมจะเปนตองเปนศิลปนใหญก็ได งานนึง
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เราไปขอภาพจากประชาชนแตละบานมาจัดแสดง ภาพมันก็ไดเลาประวัติศาตรของแต

ละบาน แตละครอบครัว แบบนี้มันพ้ืนฐานเลยนะ คิดงาย ไมซับซอน ทุกคนในเมืองมี

สวนรวมได พอแม ปูยาตายายก็จูงมือลูกหลานมาดู รําลึกอดีตแลวก็ไดถายทอดความรู

ในรูปภาพนั้นไปดวย ทําใหชาวบานเขามาดูไดโดยไมเคอะเขิน ผลการจัดงานตอนนั้นก็

กระแสตอบรับดี แตเราไมคอยไดจัดตอเนื่องเนื่องจากทุนทรัพยไมไดมากมาย ปนึงก็จัด

แสดงประมาณ 3 งาน การใชพ้ืนท่ีในลักษณะนี้ท่ีอ่ืนในสงขลายังไมเห็นนะท่ีจัดแสดง

งานในลักษณะแบบนี้ หนวยงานตาง ๆ ก็ไมไดเขามาเก่ียวของ ตอนนี้กําลังปรับปรุงอยู 

คิดวาจะใหมีการจัดแสดงงานแบบเดิม และใหมีกิจกรรมท่ีทําใหมันสามารถเปดทุกวันได 

เชน อาจจะมี Shop เล็ก ๆ ก็อยากลองใหเต็มท่ีอีกครั้ง. . . 

ปกรณ รุจิระวิไล ไดแสดงความคิดเห็นสวนตัวเก่ียวกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรม

ของเมือง โดยภาคสวนตาง ๆ วา  

. . .โดยสวนตัวไมไดเขารวมกับภาคีฯ เนื่องจากทัศนติในการทํางานอาจจะไมตรงกัน เรา

มีแนวทางในการดําเนินงานกันคนละแนว แตคนในภาคีฯ ก็เปนครูบาอาจารย เปน

ผูใหญท่ีรูจักนับถือชอบพอกัน เขาก็มาชวนหลายครั้งแลว แตเราไมไป เราทําของเราเอง

ตรงนี้ดีกวา ตางคนตางทําไปในแนวทางของตัวเอง แตจุดมุงหมายเดียวกัน 

มีขอเสนอวาควรจัด Zoning ในเขตยานเมืองเกา ซ่ึงนี่เปนเรื่องท่ีทําไดเลย ไมตอง

ลงทุนสูง แยกสิ่งท่ีไมใชออกไปกอนเลย อยางพวก บาร คาราโอเกะ ท่ีถนนนครใน ซ่ึง

ของพวกนี้ไมควรอยูในบริเวณนั้น  

ทุกคนตองทําหนาบานของตนเองใหสวยงาม เคยรวบรวมรายชื่อคัดคานการ

กอสรางอาคารสูงท่ีข้ึนใหมในยานนครใน สงไปภาคีฯ เทศบาล แตก็ทําอะไรไมได ตอน

นั้นก็เฟลนิดนึงนะ เราก็เขาใจวาเทศบัญญัติมันยังไมออกเลยดําเนินการอะไรไมได แต

ตอนคัดคานการกอสรางอาคารของธนาคารออมสิน เราก็เคยทํากันได  

ผมไมเชื่อเรื่องการสรางใหมจะดีกวาของเดิม ทําไดนะ แตไมควรทําลายของเกา 

อยางโครงการท่ีจะสรางศูนยตอนรับนักทองเท่ียวใหมท่ีถนนนางงาม นั่นทุบท้ิงแลว

สรางใหมเลยแทนท่ีจะซอมแซมของเดิม  ขนาดเทศบาลยังคิดแตจะสรางใหมอยางนี้จะ

ใหชาวบานอนุรักษไดยังไง เราไมคอยรูจักตัวเอง คอยกังวลอยูแตวาคนอ่ืนจะมองเรา

อยางไร  
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เรามองท่ีปลายเหตุมากเกินไป คืออยากใหนักทองเท่ียวเขามาท่ียวเยอะ ๆ เสนห

สงขลาคือความเปนธรรมชาติ ความไมตองปรุงแตงมาก ซ่ึงถาเขามามากเราอาจสูญเสีย

ความเปนธรรมชาติไปก็ได กลายเปนปาย เปนเชียงคาน เปนตลาดน้ําดาด ๆ ไป อยาก

ใหเริ่มจากวิถีชีวิตสงขลาจริง ๆ อยางตลาดนัดวันอาทิตย เปนเรื่องท่ีธรรมชาติมาก 

แมคาจากบาน ๆ ในพ้ืนท่ีใกลเคียงเมืองสงขลานําของมาขายกันเอง ควรสงเสริม นั่น

เปนเพราะเราไมเคยเรียนรูการรักษา รูแตการสรางใหม 

เรื่องความปลอดภัย ท่ีถนนนครนอก ไมคอยมี มีไฟนิดหนอย มีบาร มีคาราโอเกะ 

แรงงานตางดาว นากลัวสําหรับนักทองเท่ียว สวนหนึ่งก็เกิดจากการการใชเมืองเกาผิด

ประเภท ท่ีถนนนครนอก มีเอเยนเบียรสิงห มีรถบรรทุกประมาณ 3 – 4 คัน วิ่งเขาออก

ขนของ ความปลอดภัยในการใชถนนแถวนั้นตองคอยระมัดระวัง เขาทํามา 30 กวาป

แลว เม่ือกอนพ้ืนท่ีตรอกท่ีใหเดินออกไปชมทะเลสาบไดนั้น เขาปดอยู เพราะบานเขา

สองหลังขนาบทางนั้น ปดทางไปเลย ตอมาเม่ือมีการรองเรียนจึงเปดออก 

สําหรับทัศนคติของชาวบาน ตอนแรก ๆ ภาคีฯ มีการออกวารสารท่ีพยายาม

สื่อสารกับชาวบาน แตตอนหลังไมเห็นออกมาแลว นาจะมีการสื่อสารเพ่ือใหคนท้ังเมือง

รับรูรวมกันมากข้ึน 

การจัดการจราจรท่ีจอดรถ รถทัวรปกติเขามาสงขลาก็ไปจอดริมหาด ควรจัดใหไป

จอดสักท่ีแลวข้ึนรถรางหรือรถสามลอเขามาชมเมืองตอ 

การจัดการเมืองควรทํารายละเอียดจุดแข็งจุดออนของเมืองท่ีมีอยูมาเปรียบเทียบ

กันแลวดูไปทีละดาน และควรปลูกจิดสํานึกใหคนรักเมืองมากข้ึน โดยเฉพาะเยาวชนท่ี

ตองปลูกฝงตั้งแตเด็ก 

โครงการตลาดนัดบอยาง ก็ดีในแงของการสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม ใน

ระยะตอไปควรขยายไปท่ัวเมือง แตผูจัดโครงการตองหาแหลงวัตถุดิบหรือผูผลิตบรรจุ

ภัณฑท่ีราคาถูกใหผูคาขายหาซ้ือได เพ่ือใหเขาไมแบกตนทุนท่ีสูงเกินไป ตลาดนี้ มี

กฎระเบียบเยอะกวาถนนคนเดิน แตนาจะไปไดดีกวาถนนคนเดิน ท่ีตอนนี้มีลักษณะไม

ตางจากตลาดนัดธรรมดาแลว. . . 
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   ดานประชาชนท่ีอยูอาศัยในยานเมืองเกาทานหนึ่ง143 ไดใหความเห็นไววา  

. . .การจัดการทุนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะยานเมืองเกา ควรเนนเรื่องพ้ืนฐานกอน คือ 

เรื่องความสะอาด และความเทาเทียมกันในการปฏิบัติตอผูอยูอาศัยในเขตยานเมืองเกา 

โครงการบางอยางของเทศบาลเชน รถนําเท่ียวดึงคนเขามาในพ้ืนท่ีก็จริง แตทําให

ผูประกอบการรถโดยสารขาดรายได นักทองเท่ียวลงเดินเฉพาะจุด รายไดไมไดเขา

ชาวบานอยางท่ัวถึง อยากใหดึงความรวมมือจากชาวบานออกมาเพ่ิมมากข้ึน บางอยาง

เทศบาลและภาคีฯ กลายเปนผูมาชี้วาทําไดหรือไมไดมากเกินไป เชน เรื่องเล็กนอย เชน

การประดับตนไม ไมอยากใหพัฒนาแบบใหยานเมืองเกาเปน Disneyland แลวคนท่ี

อาศัยอยูท่ีนี่กลายเปนมิกก้ีเมาส มีขอหามขอบังคับมากมายท่ีขัดการดําเนินชีวิตท่ีทํากันมา. . . 

ดานผูท่ีอยูอาศัยนอกเขตยานเมืองเกา อยางนายสิทธิพงษ อินทวงษ144 

ผูประกอบการรานหนังสือบนถนนไทรบุรี เห็นวา  

. . .การหันมาใหความสําคัญตอทุนทางวัฒนธรรมของเทศบาลและภาคีฯ เปนเรื่องท่ีดีท่ี

ท่ีจะดึงดูดนักทองเท่ียวใหสนใจเมืองสงขลามากข้ึน เพราะจากเมืองสงขลาทุกวันนี้ไมได

เปนชุมทางการเดินทางทางเรือเหมือนในอดีต นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวสงขลาก็รูจักเพียง

แหลมสมิหลา ซ่ึงจริง ๆ แลวสงขลายังมีเรื่องท่ีนาสนใจอีกมาก และถาเปนไปไดอยากให

เปดทิวทัศนฝงทะเลสาบท่ีมีอาคารของหนวยงานราชการหลายแหงปดอยู เพ่ือใหเปน

พ้ืนท่ีใชประโยชนรวมกันของคนเมืองสงขลาและนักทองเท่ียว. . . 

5.1.4 การมีสวนรวมทางวัฒนธรรมของประชาชน 

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเปนกิจกรรมท่ีตองอาศัยความรวมมือจากประชาชน

ในพ้ืนท่ีทุกคนท่ีมีสถานภาพเปนเจาของทุนทางวัฒนธรรม  เนื่องจากทุนทางวัฒนธรรมมีสถานภาพ

เปนทั้งสินคาสาธารณะ (Public goods) และสินคาสําหรับปจเจกบุคคล (Private goods) 

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมจึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือท้ังจากเจาของท่ีครอบครองทุนทาง

วัฒนธรรมในลักษณะสมบัติสวนบุคคล เชน โบราณวัตถุ โบราณสถาน อาคารสําคัญ หรือความรู

143 ประชาชนผูอาศัยยานเมืองเกา (ไมประสงคระบุนาม), สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา

,  ถ.นครนอก ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา,  2 มกราคม 2558. 

144 สิทธิพงษ อินทวงษ, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา,  86 – 88 ถ.ไทรบุรี ต.บอยาง 

อ.เมือง จ.สงขลา,  12 กุมภาพันธ 2558. 
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เฉพาะบุคคล และประชาชนทุกคนในฐานะเจาของรวมทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีในพ้ืนท่ี ซ่ึงแบงการมีสวน

รวมในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมได ดังนี้ 

5.1.4.1 การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและเหตุแหงปญหา 

กิจกรรมสําคัญของการมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของการ

จัดการทุนทางวัฒนธรรมในเทศบาลนครสงขลา คือ การประชุมของประชาชนในยานเมืองเกาสงขลา 

รวมกับผูบริหารเมือง และนักวิชาการท่ีเก่ียวของ ณ ศาลเจากวนอู เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

การประชุมในครั้งนั้นมีการแสดงความคิดเห็นถึงปญหา สาเหตุ และขอเสนอตาง ๆ อยางกวางขวาง 

เชน ปญหาแรงงานตางดาวบริเวณถนนนครนอก ปญหาน้ําเสีย ปญหาความเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว

ของอาคารบานเรือนแบบเกาท่ีตองเรงแกไข การละเลยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี 

จากการประชุมครั้งนี้นําไปสูการรวมกลุมของประชาชนผูสนใจประเด็นการจัดการทุนทางวัฒนธรรม

ในนามกลุมคนรักเมืองสงขลาท่ีแนนแฟนข้ึน และพัฒนาไปสูการกอตั้งเปนภาคีคนรักเมืองสงขลา

สมาคม ซ่ึงเปนกลุมประชาสังคมท่ีดําเนินงานดานการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเปนหลักใน

ท่ีสุด  

   
ภาพท่ี 5.1 – 5.2 การประชุมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาและฟนฟูท่ีอยูอาศัยในยานเมืองเกาสงขลา  

ณ ศาลเจากวนอู เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2552 (ท่ีมา : มูลนิธิชุมชนสงขลา) 

 

นอกจากจุดเริ่มตนในการประชุมเพ่ือรับทราบปญหาในยานเมืองเกาแลว 

หลังจากการรวมตัวกันของภาคีเครือขายคนรักเมืองสงขลาก็ไดเปดรับฟงของมูลจากประชาชนในเขต

เทศบาลนครสงขลาเพื่อหาแนวทางการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในประเด็นตาง ๆ รวมกัน เชน 

การท่ีภาคีคนรักเมืองสงขลาเชิญโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา พบประชาชนยานเมืองเกาเพ่ือ

หารือประเด็นผังเมืองใหม และผลกระทบกับยานเมืองเกาในวันท่ี เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ 
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ศาลเจาพอหลักเมือง การประชุมใหญ  "แหลงกันม่ัง เมืองเกาเอาพันพรือ" เม่ือวันท่ี 15 - 16 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 เพ่ือระดมความเห็นในการจัดกิจกรรมวิชาการทองถ่ินดานการทองเท่ียวโดย

ชุมชน โดยมีเครือขายหลักท่ีเขารวมคือ ภาคีคนรักเมืองสงขลา และผูเก่ียวของ เชน การทองเท่ียวแหง

ประเทศไทยสํานักงานหาดใหญ ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสงขลา สมาคมจีนฮกเก้ียน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โรงเรียนมหาวชิราวุธ และองคการบริหาร

สวนสงขลา 

นอกจากการจัดพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือรับฟงปญหาและขอเสนอเปนครั้งคราว

แลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาของพ้ืนท่ีอยางเทศบาลนครสงขลา ยังมีกลไกสําคัญในการรับ

ขอเสนอจากประชาชนและสื่อสารการดําเนินงานของเทศบาลผานเวทีสาธารณะ ถนนคนเดิน ภายใต

โครงการ “สงขลาแตแรก” ซ่ึงเทศบาลสงขลาจัดข้ึน เวทีสาธารณะนี้เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมถนนคน

เดินซ่ึงจัดข้ึนทุกวันศุกรและวันเสาร  ใชเปนพ้ืนท่ีสาธารณะในการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเมือง ใช

เปนพ้ืนท่ีสื่อสารระหวางเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี และท่ีสําคัญคือเปนพ้ืนท่ีใหประชาชนไดเสนอ

ขอคิดเห็นท่ีสําคัญตอผูบริหารเมือง 

นอกจากนี้งานกิจกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงจัดข้ึนโดยหนวยงานท้ังภาครัฐและภาค

ประชาสังคม เชน งานแลเลแลหาด หรืองานเทศกาลประเพณีตาง ๆ ก็เปนชองทางท่ีเปดโอกาสให

ประชาชนเสนอความคิดเห็นตอหนวยงานผูท่ีรับผิดชอบบริหารจัดการเมืองในประเด็นตาง ๆ ได 

กลไกสําคัญประการหนึ่งท่ีเทศบาลนครสงขลาใชสื่อสารท้ังรับฟงปญหาและ

ชวยประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาล คือ คณะกรรมการชุมชนท้ัง 54 ชุมชนภายในเขต

เทศบาลนครสงขลา นายวิวัฒน นวประภากุล145 ประธานชุมชนยานเมืองเกา เทศบาลนครสงขลา 

กลาววา คณะกรรมการชุมชนทํางานเปนตัวแทนชุมชนประสานงานกับเทศบาล เขารวมประชุมทํา

โครงการพัฒนาภายในชุมชน รับผิดชอบเรื่องสาธารณสุข อสม. และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเปนตัวแทนของ

ชาวบาน และนําขาวสารของเทศบาลมากระจายขาวใหแกคนในชุมชน มีคณะกรรมการรวมประธาน

รวม 9 คน และมีท่ีปรึกษาคณะกรรมการชุมชนอีกได วาระ 3 ป  

145 วิวัฒน นวประภากุล, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, 156 ถ.นางงาม ต.บอยาง อ.

เมือง จ.สงขลา, 16 มิถุนายน 2558. 
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ตัวอยางหนึ่งของการมีสวนรวมในการระบุปญหาและสาเหตุของปญหาของ

ชุมชน คือ ปญหาการจราจรของชุมชนยานเมืองเกาซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญ 

โดยเฉพาะถนนนางงามเพราะถนนคับแคบ เจาของบานจอดรถบนถนนหนาบาน ชุมชนเคยรวมกับ

เทศบาลเคยกําหนดออกมาตรการวันคู วันค่ี แตตอนหลังเม่ือไมมีการบังคับใช ตอนนี้ก็ใชก็จอดกัน

ตามอัธยาศัย ลาสุดมีการพูดคุยกันก็มีหลายขอเสนอ เชน ใหจอดวันคูวันค่ี หรือปลอยไปตาม

ธรรมชาติ รถนักทองเท่ียวก็จอดไดตามอัธยาศัย ซ่ึงนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลามีแนวความคิด

วาอยากใหชาวบานนํารถไปจอดท่ีบริเวณท่ีทําการไฟฟาสวนภูมิภาคเกาซ่ึงเปนพ้ืนท่ีวาง โดยเทศบาล

จะจัดพ้ืนท่ีจอดรถและรักษาความปลอดภัยใหฟรี แตจากท่ีคณะกรรมการชุมชนไปสอบถามประชาชน

ในชุมชน พบวาหลายคนมาไมเห็นดวย เนื่องจากไมสะดวกเทากับท่ีจอดหนาบาน ปญหานี้จึงตองหา

แนวทางในการแกไขรวมกันระหวางเทศบาลและประชาชนในพ้ืนท่ีรวมกันตอไป  

5.1.4.2 การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการ 

บทบาทสําคัญของการมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนาเมืองเปนของ

ตัวแทนภาคประชาชนท้ังกลุมสมาคมภาคประชาชนท่ีเก่ียวของและคณะกรรมการชุมชนในการ

ดําเนินงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี  

ในสวนกลุมสมาคมภาคประชาชนท่ีมีบทบาทอยางเดนชัดในการรวมวางแผน

ดําเนินการกับหนวยงานภาครัฐท้ังทองถ่ินและภู มิภาค คือ กลุมภาคีเครือขายคนรักสงขลา 

ประกอบดวยกลุมคนหลายสวน ท้ังประชาชน เจาของอาคารสถานท่ี นักวิชาการ (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ) ซ่ึงรวมกับเทศบาลวาง

งานแผนพัฒนาเมืองเกา โดยเริ่มจากการวางยุทธศาสตรการดําเนินงานในระยะแรก เม่ือปพ.ศ. 2552 

ไววา “Put Songkhla on the Map” เพ่ือสรางการรับรูเรื่องเมืองเการวมกันของคนในเมืองและ

ประชาสัมพันธใหคนภายนอกหันมาสนใจความงดงามของทุนทางวัฒนธรรมเมืองสงขลา ตอมาก็เขา

รวมเปนคณะกรรมการวางแผนการบริหารจัดการเมืองเการวมกับเทศบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

และวางแผนบริหารจัดการงบประมาณซึ่งสวนหนึ ่งมาจากการบริจาคของนายกสมาคม   

(คุณรังษี รัตนปราการ) สวนหนึ่งมากจาการเขียนโครงการเพ่ือประสานงานของบประมาณจาก

ภาครัฐ146 

146 จเร สุวรรณชาติ, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา, 29 ธันวาคม 2557. 
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สําหรับคณะกรรมการชุมชน มีบทบาทสําคัญในการวางแผนชุมชน ซ่ึงการ

จัดทําแผนชุมชนเปนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน โดยมีกระบวนการ

จัดทําแผนชุมชน คือ ข้ันตอนท่ี 1 เตรียมความพรอมของชุมชนโดยผูนําชุมชน ผูแทนกลุม/ผูแทน

องคกรตาง ๆ ในชุมชน ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเรียนรูตนเองและชุมชน โดยผูนําชุมชน 

ผูแทนกลุม/องคกรตาง ๆ ในชุมชน ตัวแทนครัวเรือนและสมาชิกในชุมชน ข้ันตอนท่ี 3 การกําหนด

เปาหมายและทิศทางการพัฒนา โดยคณะกรรมการชุมชน/อสม. ผูแทนกลุม/องคกรชุมชน ประชาชน

ในชุมชน ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดแผนงาน/โครงการพัฒนาชุมชน โดยผูนําชุมชน ผูแทนกลุม/องคกร

ชุมชน ประชาชนในชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และข้ันตอนท่ี 5 การปฏิบัติตามแผน

ชุมชน โดยคณะกรรมการบริหารชุมชน เทศบาล และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี147 

ซ่ึงการปฏิบัติตามแผนชุมชนนั้น แบงไดออกเปน 2 แนวทาง คือ แนวทาง/

โครงการท่ีชุมชนดําเนินการเองได และแนวทาง/โครงการท่ีชุมชนไมสามารถดําเนินการไดเองหรือเกิน

ศักยภาพของชุมชน ซ่ึงเทศบาลนครสงขลา ไดนําโครงการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชน มา

พิจารณาจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหาเพ่ือท่ีเทศบาลจะไดนามาบรรจุไวใน

แผนพัฒนา เทศบาลจะพิจารณาตั้งงบประมาณในการแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินตอไป148 

5.1.4.3 การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน  

การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงานดานการจัดการทุนทางวัฒนธรรม

ขององคกรนอกภาครัฐท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในเขตเทศบาลนครสงขลานั้น แบงออกได

เปน 2 รูปแบบ คือ การทํางานในรูปแบบเครือขาย (Networking) และการรวมลงทุนแบบหุนสวน

ระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในงานบริการสาธารณะ (Public-Private Partnership - PPP) 

1) หนวยงานภาครัฐท้ังสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินในเขตเทศบาลนคร

สงขลา สงเสริม ผลักดันใหเกิดความรวมมือในการทํางาน การประสานกันระหวางหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชนและองคกรประชาชนในลักษณะการบริหารงานในรูปแบบเครือขาย (Networking) กับ

หนวยงานภาคประชาชนหลายหนวยงาน เชน ภาคีเครือขายสงขลาคนรักสงขลาสมาคม สงขลาฟอรั่ม 

147 เทศบาลนครสงขลา, “แผนชุมชนเทศบาลนครสงขลา,” เทศบาลนครสงขลา, 

http://www.songkhlacity.go.th/files/choomchon.pdf (สืบคนเม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 3558). 

148 เทศบาลนครสงขลา, “แผนชุมชนเทศบาลนครสงขลา,” เทศบาลนครสงขลา, 

http://www.songkhlacity.go.th/files/choomchon.pdf (สืบคนเม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 3558). 
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และชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา หนวยงานเหลานี้ทํางานรวมกับหนวยงานภาครัฐในฐานะผู

รวบรวมและเสนอปญหา รวมวางแผน และเปนผูประสานการดําเนินงานหลักในหลายโครงการ เชน 

- ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมรวมเปนเจาภาพกับเทศบาลนครสงขลาใน

การจดัประชุมอิโคโมสไทย ประจําป พศ.2553 การประชุมวิชาการนานาชาติของอิโคโมสไทยประจําป 

2552 - 2553 ICOMOS Thailand International Conference 2009 – 2010 ในหัวขอ มรดกโลก 

มรดกรวม : การนําเสนอ คุณคา และการจัดการWorld Heritage - Shared Heritage:Nomination 

Values and Management จั ด โดย สมาคม อิ โค โมส ไทย  (ICOMOS Thailand Association) 

เทศบาลนครสงขลา และองคกรภาคีตาง ๆ เพ่ือการอนุรักษมรดกวัฒนธรรม 

- จัดการประชุมทางวิชาการ IMT-GT 2015 Symposium on Livable 

Oldtown Tourism ระหวางวันท่ี 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซ่ึงเปน

โครงการท่ีสรางความรวมมือรวมกันระหวางหนวยงานท่ีรับผิดชอบและเก่ียวของกับการบริหารจัด

การเมืองเกาใน 7 เมือง ของ 3 ประเทศไดแก เมืองสงขลาและเมืองภูเก็ตจากประเทศไทย เมืองปนัง

และเมืองมะละกาจากประเทศมาเลเซีย และเมืองปาเล็มบัง เมืองเมดาน และเมืองซาวาลุนโตจาก

ประเทศอินโดนีเซีย เปนความรวมมือของท้ังหนวยงานราชการโดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสงขลา ความรวมมือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาคีเครือขายคนรักเมืองสงขลา

สมาคม และเครือขายตาง ๆ  

- การจัดงานสมโภชศาลเจาพอหลักเมือง ซ่ึงเปนเทศกาลสําคัญประจําเมือง 

เปนความรวมมือกันระหวางเทศบาลนครสงขลา สมาคมจีนท้ัง 5 สมาคมในเขตเทศบาลนครสงขลา 

ชุมชนยานเมืองเกา ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และชมรมวัฒนธรรมประเพณีเกาหอง โดยเฉพาะ

ชุมชนยานเมืองเกาเปนผูบริหารจัดการกิจกรรมถนนคนเดินในยานเมืองเกาและการจัดแสดงทาง

ศิลปวัฒนธรรมตลอดระยะเวลาการจัดการ สวนภาคีเครือขายคนรักสงขลาสมาคมรับผิดชอบจัดแสดง

นิทรรศการและกิจกรรมถายทอดความรูท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมเมืองสงขลาในประเด็นตาง ๆ 

- การจัดงานแลเลแลหาด ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีสรางการรับรูปญหาและรวมกัน

รณรงคการแกปญหาท่ีเก่ียวของกับความเสื่อมโทรมของชายหาด อันเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ

ของเมืองสงขลา จัดข้ึนเปนครั้งแรกเม่ือป พ.ศ.2554 โดยสงขลาฟอรั่มซ่ึงเปนกลุมเคลื่อนไหวทางภาค

ประชาสังคมท่ีเนนการสรางพลังพลเมืองไดเปนผูนําในการจัดงานนี้ ข้ึน ซ่ึงไดรวมมือกับหลาย
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หนวยงานท้ังภาครัฐและภาคประชาชน ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา  โครงการขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะฯ : กรณีการใชประโยชนหาดทรายและการอนุรักษ โครงการสะพานชีวิตเพ่ือการพัฒนา

ทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน เครือขายรักษชายหาด (BWN) กลุมครูท่ีเปนยิ่งกวาครู โครงการละครเพ่ือ

การเปลี่ยนแปลง กลุม Alpha Radio 99.5 มูลนิธิชุมชนสงขลา มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา กลุม sos หาด

สงขลา ซ่ึงในปตอ ๆ มาก็มีเครือขายเขารวมกิจกรรมนี้มาข้ึน อาทิ เครือขายเยาวชนแกนนํา 9 สถาบัน 

เปนตน 

2) การทํางานแบบหุนสวนระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนในงานบริการ

สาธารณะ (Public-Private Partnership - PPP) โดยศึกษาความเปนไปไดในการรวมทุนระหวาง

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาสําคัญ ๆ ภายในพ้ืนท่ี ซ่ึงโครงการเหลานี้จะมีการ

ใชงบประมาณและดําเนินการรวมกันระหวางหลายหนวยงาน เชน  

- โครงการอุทยานการเรียนรูสงขลา ซ่ึงเทศบาลนครสงขลาลงนามความ

รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ไดแกสํานักงานอุทยานการเรียนรู สํานักงานบริหารและ

พัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยใชงบประมาณจากเทศบาลนครสงขลา กอสราง 50 ลาน

บาท และจากบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 25 ลานบาท เพ่ือสรางอุทยาน

การเรียนรูนครสงขลาเฉลิมพระเกียรติฯ ข้ึน บริเวณพ้ืนท่ีวางริมถนนสายบุรีท่ีเคยใชเปนสํานักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคเกา ใหเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญของประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา  

- โครงการ Songkhla First China Town ซ่ึงหอการคาจั งหวัดสงขลา 

รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา และสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา 

สรางเรือสําเภาโบราณจําลองวิถีชีวิตชาวจีนซ่ึงเริ่มเขามาตั้งถ่ินฐานในเมืองสงขลาชวงสมัยกรุงธนบุรี

และศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชข้ึนบริเวณเมืองเกาสงขลาฝงแหลมสน อ.สิงหนคร โดยมุงหวัง

ใหเปนจุดขายสําคัญของการทองเท่ียวเมืองสงขลาแหงใหม เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ

ชาวตางชาติโดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวจีนใหมาทองเท่ียวมากข้ึน เปนตน 

การลงทุนรวมระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนนี้จะกอใหเกิดการแบงปน

ทรัพยากรรวมกันและมีความเปนไปไดของการดําเนินงานสูงกวาท่ีภาครัฐจะผูกขาดการตัดสินใจและ

การลงทุนไวแตเพียงฝายเดียว อยางไรก็ตามรูปแบบการรวมลงทุนในโครงการตาง ๆ ตามท่ีไดกลาวมา
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นี้ จะเปนอยางยิ่งท่ีตองมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบการดําเนินงานไดทุกข้ันตอน เนื่องจากผล

ของการดําเนินงานสงผลตอหลายภาคสวนและมีการกระจายผลประโยชนใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย

หลายกลุม 

5.1.4.4 การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินการดําเนินงาน 

การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงานท่ี

ดําเนินการเก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรม โดยมากเปนการดําเนินการของผูท่ีมีสวนรวมมา

ตั้งแตข้ันตอนการวางแผนดําเนินงาน ท้ังนี้การติดตามและประเมินผลโดยประชาชนท่ัวไปเกิดข้ึนใน

ลักษณะไมเปนทางการ และสามารถหาขอมูลไดตอเม่ือสอบถามรายบุคคลหรือเปนกรณี ๆ เทานั้น 

นั่นหมายถึงวาในขณะท่ีชองทางการเปดรับการมีสวนรวมในข้ันตอนการคนหาปญหาและสาเหตุ การ

วางแผนการดําเนินงาน การรวมลงทุนและปฏิบัติการ ในกระบวนการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของ

เทศบาลนครสงขลาปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด แตชองทางการติดตามผลและการประเมินผลการ

ดําเนินงานเหลานี้กลับไมไดปรากฏชัดเจนในกรณีของประชาชนท่ัวไป 

จากการสัมภาษณและเก็บขอมูลอาจกลาวไดวาในกระบวนการจัดการทุน

ทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลานั้น ยังไมไดสรางกลไกการมีสวนรวมในข้ันตอนการติดตาม

และประเมินการดําเนินงานอยางเดนชัดมากนัก โดยมากเปนการรายงานผลการดําเนินงานของ

หนวยงานท่ีเปนผูดําเนินการมากกวา 

จากการเก็บขอมูลพบวาปญหาท่ีเก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรม

ประการหนึ่งท่ีสําคัญ คือ ประชาชนผูเปนเจาของทุนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะทุนทางวัฒนธรรมท่ีมี

ลักษณะเปนหรือเก่ียวของ “สมบัติสวนบุคคล” ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมท่ีถูกตอง เชน กรณีปญหาการซอมแซมบานเรือนหรืออาคารเกาท่ีทรงคุณคา หรือการจงใจ

ทําผิดกฎหมายกอใหเกิดความเสียหายตอทุนทางวัฒนธรรม เชน กรณีอาคาร 2 ชั้น จํานวน 5 คูหา 

ท่ีกอสรางทับแนวกําแพงเมืองเกาสงขลา บริ เวณถนนนครนอก (ซ่ึงกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2540 แตเจาของอาคาร

เพิกเฉย จึงนําไปสูการรื้อถอนอาคารดังกลาวเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558) จนกอเกิดเปนปญหา

ยืดเยื้อตอมาอีกเปนระยะเวลานาน จากสาเหตุนี้การใหขอมูลท่ีถูกตองแกประชาชนเปนพ้ืนฐานข้ันตน

ท่ีสําคัญตอการสรางการมีสวนรวม พรทิพย พันธุโกวิท หัวหนางานโบราณคดี สํานักศิลปากรเขตพ้ืนท่ี

ท่ี 13 สงขลา ไดกลาววา สํานักฯ พยายามแกไขปญหานี้โดยการจัดโครงการท่ีเนนการใหความรูแกผูท่ี
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เก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมกลุมตาง ๆ ไดแก การอบรมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

การบริหารจัดการทรัพยสินทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ตามพระราชบัญญัติจายอํานาจ พ.ศ. 2542 

แตองคกรเหลานี้ไมไดสงผูบริหารหรือผูท่ีเก่ียวของโดยตรงมาอบรม บางแหงสงพนักงานจัดเก็บรายได

หรือเจาหนาท่ีธุรการมา ซ่ึงสะทอนความสนใจตอประเด็นการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน

บางแหงไดอยางชัดเจน โครงการเครือขายในการธํารงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ (อส.มส.) 

คือ การจัดตั้งคนในบริเวณชุมชนชวยดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน โครงการจัด

อบรมถวายความรูแดพระสังฆาธิการและฆราวาสผูใหการสนับสนุนวัดในการธํารงรักษามรดกทาง

วัฒนธรรม และโครงการเครือขายสถานศึกษาตนแบบธํารงรักษามรดกทางวัฒนธรรม ซ่ึงตองเริ่ม

ปลูกฝงใหเด็กตั้งแตเล็ก ๆ 

 

5.2 ผลของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาเมือง 

5.2.1 เศรษฐกิจเมือง (Urban Economy) การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในเขต

เทศบาลนครสงขลาสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองอยางชัดเจน ท้ังการใชจายภายในเขต

เทศบาลนครสงขลาเอง และจากการใชจายของนักทองเท่ียวท่ีมาจากตางพ้ืนท่ีท้ังภายในจังหวัด 

ตางจังหวัด และรวมถึงตางประเทศ  

จากการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมภายในเขตเทศบาลนครสงขลา หลาย

ประการมุงเนนผลดานการทองเท่ียวเปนสําคัญ ท้ังการจัดการพัฒนาประเด็น “เมืองเกา” และการ

จัดการเทศกาลงานเมือง  

ในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเรื่องเมืองเกา หลายกิจกรรมนอกจากจะสงผล

เพ่ือการอนุรักษทุนทางวัฒนธรรมเดิมใหคงอยูแลว ยังเปนการสงเสริมการทองเท่ียว ดวยไมวาเปนโดย

ทางตรง หรือทางออม เชน การปรับปรุง ซอมแซม ทาสีอาคารบานเรือน และประดับไฟในยานเมือง

เกา ตามโครงการแตงสีประเทศไทย การสรางปายสื่อความหมายของสถานท่ีสําคัญตางๆ การสราง

ศิลปะริมถนน (Street Art) เพ่ือเสริมสรางใหยานเมืองเกาเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถดึงดูด

นักทองเท่ียวไดเพ่ิมเติมอีกแหงหนึ่ง 

สําหรับเทศบาลนครสงขลาก็มีแนวทางในการดําเนินงานโครงการท่ีมุงผลดาน

การทองเท่ียว เชน การจัดรถรางและผูบรรยายไวบริการสําหรับนํานักทองเท่ียวเขาเยี่ยมชมในยาน
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เมืองเกา การสราง Historic Center เพ่ือเปนศูนยกลางในการตอนรับนักทองเท่ียวท่ีมาเปนกลุมและ

ใหขอมูลการทองเท่ียวในยานเมืองเกาเบื้องตน 

นอกจากนี้ยังมีโครงการขนาดใหญในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวเนื่องกับเทศบาลนครสงขลา คือ 

โครงการ Songkhla First China Town ซ่ึงนายบัวยัญ สุวรรณมณี149 ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด

สงขลา กลาววาเปนโครงการท่ีหอการคาจังหวัดสงขลารวมกับสํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด

สงขลา ณ เมืองเกาสงขลาแหลมสน อ.สิงหนคร จะมีการสรางศาลพระเจาตากสิน และสรางเรือสําเภา

จําลองวิถีชีวิตชุมชนชาวจีนในอดีตกอตั้งเมืองสงขลา พ้ืนท่ีโครงการอยูบริเวณฝงแหลมสน โครงการนี้

ต้ังใจสรางข้ึนเพ่ือเปนจุดขายใหมของเมืองสงขลา โดยมุงหวังดึงดูดนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเขามามาก 

ใหมีสวนแบงเขามาท่ีเท่ียวสงขลาบาง จากการท่ีนักทองเท่ียวชาวจีนมักนิยมทองเท่ียวท่ีหาดใหญและ

นครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนโครงการท่ีหวังผลลัพธดานการทองเท่ียวเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจของเมืองอยาง

ชัดเจน 

ท้ังนี้นายบัวยัญ ไดกลาวถึงภาพรวมของการทองเท่ียวจังหวัดสงขลาวา เนื่องจาก

เกิดความไมสงบในพ้ืนท่ีนี้มานานหลายป นักทองเท่ียวก็ไมไดเขามาเยอะข้ึน การคิดแบบเดิมคือการ

ทองเที่ยวแบบเนนความบันเทิงอาจจะไมใชคําตอบ อาจจะตองหันมาเนนการทองเที่ยววิถีไทย 

แบบทองถ่ิน เนนศิลปวัฒนธรรมมากข้ึนแทน ในสงขลาตอนนี้ท่ีทําไดดีมาก คือท่ี คลองแดน อ.ระโนด 

ซ่ึงในขณะนี้ก็มีการจัด Roadshow การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาในภูมิภาคตาง ๆ 

ของประเทศเพ่ือดึงดูดใหนักทองเท่ียวมาเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาใหมากข้ึน  

ผลของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวนี้ สะทอน

ออกมาในรูปของรางวัลท่ีเทศบาลนครสงขลาไดรับ คือ รางวัลมาตราฐานแหลงทองเท่ียวประจําป 

2553 จากกรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียว รางวัลรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียว ครั้งท่ี 9 

ประเภท แหลงทองเท่ียวประวัติศาสตรและวัฒนธรรมดีเดน พ.ศ. 2556 จากแหลงทองเท่ียวยานเมือง

เกาสงขลา และจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาเมืองสงขลาเพ่ิมมากข้ึน จากตัวอยางเพียงสวนหนึ่งท่ี

ประธานชุมชนเมืองเกาไดอธิบายไววา “การพัฒนายานเมืองเกา เทศบาลรวมกับภาคีและทองเท่ียว

149 บัวยัญ สุวรรณมณี, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, รานอาหารครัวราชดําเนิน เขต

พระนคร กรุงเทพฯ, 14 มิถุนายน 2558. 
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จังหวัด จัดโครงการ Street Art ทําใหนักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมชมมากข้ึน จากเดิมวันละ 100 – 200 

คน กลายเปนวันละ 600 – 700 คน”150 

นอกจากผลดานการทองเท่ียวแลว การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาล

นครสงขลายังพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในพ้ืนท่ี เชน โครงการถนนคนเดินซ่ึงเทศบาลนครสงขลาให

เปนพ้ืนท่ีจัดจําหนายสินคาพ้ืนบาน อาหารพ้ืนเมือง ทุกวันเสารและอาทิตย  ท่ีแมวาในปจจุบันผูคา

หลายรายจะไมไดจําหนายสินคาท่ีมีเอกลักษณเฉพาะเมืองสงขลาและขยายสินคาท่ัวไปตามความ

ตองการของตลาดมากข้ึน แตก็ถือวาโครงการดังกลาวเปนจุดเริ่มตนสําคัญในการสรางรายไดใหกับ

ผูประกอบการรายยอยในพ้ืนท่ีตอมา โครงการตลาดนัดชุมชนบอยาง เปนโครงการท่ีเทศบาลนคร

สงขลาจัดข้ึนเพ่ือเปนสถานท่ีใหประชาชนท่ีเขารวมโครงการฝกอบรมอาชีพกับเทศบาลนครสงขลา

และผูประกอบการรายยอยในพ้ืนท่ีจําหนายสินคาท่ีมีเอกลักษณของจังหวัดสงขลา โดยเนนท่ี สินคา

เกษตร อาหารพ้ืนบาน และงานศิลปหัตถกรรม นับวาเปนการสรางตลาดใหแกผูท่ีผานการฝกอบรม

อาชีพกับเทศบาลนครสงขลาและผูประกอบการรายยอยดวย  

 
ภาพท่ี 5.3 ถนนคนเดินสงขลาแตแรก, ท่ีมา : เทศบาลนครสงขลา 

150 วิวัฒน นวประภากุล, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, 156 ถ.นางงาม ต.บอยาง อ.

เมือง จ.สงขลา, 16 มิถุนายน 2558. 
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ภาพท่ี 5.4 – 5.5 โครงการตลาดนัดชุมชนบอยาง, ท่ีมา : เปรมชัย จันทรจําปา 

 

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเปนกระบวนการอยางหนึ่ งท่ีชวยให ทุนทาง

วัฒนธรรมของเมืองมีมูลคาเพ่ิม เปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาทองถ่ินท้ังท่ีโดยการจัดการของ

ภาครัฐผานโครงการตาง ๆ เชน สินคา OTOP สินคารากวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม หรือการ

จัดงานเทศกาลอาหารสองทะเล สวนความพยามของผูประกอบการเอง พบวารูปแบบการเพ่ิมมูลคา

ของสินคาของสินคาท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมโดยผูประกอบการดั้งเดิมในเขตเทศบาลสงขลายังไมมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต หรือบรรจุภัณฑมากนัก สวนใหญยังรักษาการผลิต บรรจุภัณฑ 

รวมถึงหีบหอในรูปแบบเดิม และยังมีการประชาสัมพันธท่ีไมกวางขวางนัก สวนผูประกอบการรายใหม
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ท่ีเขามาดําเนินกิจการท่ีเก่ียวของกับทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิม เชน ธุรกิจอาหารทองถ่ิน หลายรายก็ไม

มีความรูกรรมวิธีผลิตท่ีแทจริง ทําใหสินคาท่ีผลิตออกมาลดคุณคาความแทลงไป151 

5.2.2 สังคมเมือง (Urban Society) ผลการพัฒนาดานสังคมเปนผลประโยชนท่ีไดรับ

ชัดเจนท่ีสุดประการหนึ่งจากการจัดการทุนทางวัฒนธรรม ซ่ึงเกิดจากการประสานความรวมมือของ

คนในสังคมเมืองผานประเด็นทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีสวนในกระบวนการจัดการรวมกัน และยังเปนการ

อนุรักษมรดกทางภูมิปญญาของเมืองไดเปนอยางดี ซ่ึงผลของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมตอการ

พัฒนาสังคมเมือง มีดังนี้ 

การดํารงวิถีชีวิตในเมือง (Urban livelihoods) การจัดการทุนทางวัฒนธรรม

โดยเฉพาะประเด็นในการจัดการเมืองเกาสงขลา เปนการสรางใหผูท่ีอยูอาศัยในเมืองสงขลาเห็น

ความสําคัญของวิถีชีวิตแบบสงขลาหลายประการ ท้ังเรื่องอาคารบานเรือนท่ีอยูอาศัย อาหารการกิน

พ้ืนบาน ซ่ึงวิถีชีวิตเหลานี้ เปนมรดกทางภูมิปญญาท่ีคนรุนกอนไดลองผิดลองถูกจนกลายเปน

ประสบการณท่ีเปนรูปแบบการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและทรัพยากรท่ีมีอยูของเมือง การ

อนุกรักษและรื้อฟนวิถีชีวิตดั้งเดิมของเมืองสงผลใหประชากรสงขลาหลายคนท่ีละท้ิงถ่ินฐานไปทํางาน

ตางถ่ิน ไดกลับมาสนใจความเปนอยูของทองถ่ินและกลับมาประกอบอาชีพในบานเกิด  

เชนโครงการสงขลาแตแรก ซ่ึงนายพีระ ตันติเศรณี อดีตนายกเทศมนตรีนคร

สงขลาผูริเริ่มโครงการ กลาววา จากกระแสการตอบรับโครงการสงขลาแตแรก พบวาสิ่งท่ีตอบรับก็คือ

คนในพ้ืนท่ีเริ่มศึกษาและคนควาประวัติศาสตรทองถ่ินท่ีขาดหายไปหรือเริ่มเลือนหาย และจัดรวบรวม

เพ่ือบริการแกนักทองเท่ียว อีกท้ังยังเกิดการรวมกลุมของคนในชุมชนไมวาจะเปน “ภาคีคนรัก

สงขลา” “กลุมจักรยานเกาชมเมือง” ซ่ึงแตละภาคสวนท่ีเกิดข้ึนลวนมีเปาประสงคเดียวกันนั่นคือ

อนุรักษวัฒนธรรม และศิลปะเกาแกใหคงอยูคูกับเมืองสงขลาแหงนี้152 

การสงเสริมการรวมกลุมทางสังคม (Social inclusion) การจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมในเรื่องเมืองเกาสงขลา กอใหเกิดการรวมกลุมของภาคประชาชน ท่ีสําคัญ คือ ชมรม

151 สําราญ ศรีพจนารถ, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, โรงเรียนวัดชัยมงคล ต.บอยาง 

อ.เมือง จ.สงขลา, 14 กุมภาพันธ 2558. 

152สุพิชฌาย รัตนะ, “สงขลาแตแรก”ปลุกสํานึกคนทองถ่ินอนุรักษบานเกิด”, คมชัดลึก, 

http://www.komchadluek.net/detail/20100914/73089/สงขลาแตแรก”ปลุกสํานึกคนทองถ่ิน

อนุรักษบานเกิด.html (สืบคนเม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2558). 

                                                           



203 

วัฒนธรรมประเพณีเกาหอง กลุมจักรยานเกาชมเมือง และภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม โดยเฉพาะ

ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม เปนการรวมกลุมของประชาชนจากหลายภาคสวน และมีสวนรวมใน

กิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนรวมวางแผนเพ่ือพัฒนาเมืองหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินอยางเต็มท่ี 

กอใหเกิดปฏิสัมพันธรวมกันระหวางบุคคลและกลุมตางๆ ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา 

การพัฒนาการศึกษา (Education) การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเขต

เทศบาลนครสงขลา สงผลตอการพัฒนาการศึกษาโดยตรงเพราะการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในหลาย 

ๆ กิจกรรมสรางการรับรูเก่ียวกับประวัติศาตร วัฒนธรรม ศิลปประเพณี สิ่งแวดลอม โดยตรงตอ

เยาวชนและประชาชนของเมือง ผานการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ สําหรับการพัฒนา

การศึกษาในหลักสูตรนั้นพบวาหลักสูตรบอยางศึกษาและหลักสูตรยุวมัคคุเทศนของโรงเรียนมหา

วชิราวุธ รวมถึงหลักสูตรมหาวชิราวุธศึกษาและหลักสูตรในลักษณะเดียวกันของโรงเรียนวรนารีเฉลิม 

เปนหลักสูตรท่ีชวยใหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโรงเรียนและทองถ่ินของตรเอง รวมถึงมี

ความรูท่ีสามารถถายทอดใหแกผูปกครอง นักทองเท่ียว หรือบุคคลอ่ืนได เทากับวาเปนการสรางให

เยาวชนของเมืองมีบทบาทเปนผูถายทอดความรูใหแกผูอ่ืนและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเมืองตอไป  

สวนนอกระบบโรงเรียนนั้นมีการถายทอดความรูท่ีเก่ียวของกับประวัติศาสตร

และวัฒนธรรมเมืองสงขลาผานกิจกรรมตาง ๆ ท้ังกิจกรรมการเลาเรื่อง การจัดแสดงนิทรรศการ ใน

เทศกาลสําคัญของเมือง เชน การกิจกรรมภาพเกาเลาเรื่องเมืองสงขลา ซ่ึงถือเปนกิจกรรมท่ีใหความรู

เรื่องตาง ๆ ของเมืองโดยการเลาเรื่องผานภาพในพ้ืนท่ีสาธารณะ คือ ถนนคนเดินสงขลาแตแรก ซ่ึงจัด

ข้ึนทุกวันศุกรและวันเสาร ใหประชาชนในเมืองไดเขาใจความเปนมาของวิถีชีวิตและประวัติศาสตร

ทองถ่ินในประเด็นตาง ๆ เชน   

(ครั้งท่ี 1) 28 มกราคม พ.ศ.2555 เรื่องทวดในมิติแหงความศรัทธา วิทยากรรับ

เชิญ อ.ชัยวุฒิ พิยะกุล 

(ครั้งท่ี 2) 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2555 เรื่องจีนสงขลา วิถีและพลังมังกรทะเลสาบ 

วิทยากรรับเชิญ คุณจักรกฤษณ ภัทรนิตย 

(ครั้งท่ี 3) 17 มีนาคม พ.ศ.2555 เรื่องลิ้นชักภาพเกา วิทยากรรับเชิญ อ.จรัส 

จันทรพรหมรัตน และคุณอานนท คนฉายหนัง 

(ครั้งท่ี  4) 24 มีนาคม พ.ศ.2555 เรื่องลูกเสือชาวบานสมัครสมานสามัคคี 

วิทยากรรับเชิญ ร.ต.ต.เกรียงไกร ยุทธปกษา 
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(ครั้งท่ี 5) 31 มีนาคม พ.ศ.2555 เรื่องหรอยจังหู คูเมืองสงขลา วิทยากรรับเชิญ 

อ.สําราญ ศรีพจนารถ 

(ครั้งท่ี 6) 28 เมษายน พ.ศ.2555 เรื่องแหลงใต ไหวสวยตอน สําหนวนสงขลา 

ภาษาถ่ินใต แลไดจากภาพเกา วิทยากรรับเชิญ ครูชัย เหลาสิงห (ผูใชภาษาถ่ินใตดีเดน) 

(ครั้งท่ี 7) 26 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เรื่องบานเรือน บานเรา ภาพเกาบอกไว 

วิทยากรรับเชิญ ดร.จเร สุวรรณชาติ และคณะ 

และไดจัดตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันโดยสับเปลี่ยนหัวขอและวิทยากรไปในแตละ

ครั้ง นอกจากนี้จัดนิทรรศการความรูในงานเทศกาลเมืองท่ีสําคัญ อาทิ งานสมโภชศาลเจาพอหลัก

เมือง เปนตน รวมท้ัง การจัดทําปายสื่อความหมายสถานท่ีสําคัญสําคัญตาง ๆ โดยเฉพาะการจัดทํา

ปายสื่อความหมายอาคารและรานคาสําคัญในเขตยานเมืองเกาสงขลาโดยความรวมมือระหวางภาครัฐ

และภาคประชาชนคือกลุมภาคีเครือขายคนรักเมืองสงขลา ทําใหผูคนท่ีอยูอาศัยในเมืองไดเห็น

ความสําคัญและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง นอกเหนือจากการเรียนรูในระบบการศึกษา

โดยท่ัวไป 

การเสริมสรางวัฒนธรรมและเอกลักษณของทองถิ่น (Culture & Identity) 

หลายโครงการในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาคราชการสวนภูมิภาค ภาค

ราชการสวนทองถ่ิน และภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาเปนกระบวนการเพ่ืออนุรักษทุน

ทางวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีใหคงอยู และรอดพนจากความเสี่ยงในการถูกทําลายโดยปจจัยตาง ๆ รวมท้ัง

เปนการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและการอยูรวมกันของ

คนในสังคม ผานโครงการการตางๆ อยางหลากหลาย  

5.2.3 การบริหารการปกครองเมือง (Urban Governance) เนื่องจากการจัดการทุน

ทางวัฒนธรรมภายในเขตเทศบาลนครสงขลา เปนกระบวนการท่ีอาศัยความรวมมือจากตัวแสดง

หลายภาคสวน ภายในกระบวนการทํางานรวมกันนั้นกอใหเกิดการมีสวนรวมจากประชาชนท้ัง

โดยตรงและผานตัวแทน เห็นไดจากการกอตัวข้ึนของภาคีเครือขายคนรักเมืองสงขลาสมาคมใน

ระยะแรก ท่ีเปดรับความคิดเห็นจากผูท่ีสนใจอยางกวางขวาง ณ ศาลเจากวนอู ยานเมืองเกาสงขลา 

และขยายผลสูการกอตัวของการดําเนินงานในรูปแบบเครือขายซ่ึงในระยะแรกใชตัวแทนจาก

ประชากรในแตละถนนของยานเมืองเกา จนตอมาพัฒนารูปแบบเปนการเลือกคณะกรรมการอยาง

เปนทางการจากสมาชิกและจดทะเบียนจัดตั้งองคกรอยางเปนทางการในท่ีสุด 
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หรือการดําเนินงานของกลุมสงขลาฟอรั่มท่ีเนนการสรางพลังพลเมือง ในกลุมนี้มี

เครือขายนักเรียนนักศึกษาท่ีเขารวมแบบสมัครใจเพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาเมืองดานตาง ๆ หลาย

โครงการดวยกัน สวนใหญเนนโครงการดานสิ่งแวดลอม และอีกจํานวนไมนอยท่ีเปนโครงการดานการ

จัดการทุนทางวัฒนธรรมโดยตรง เชน โครงการภาพเกาเลาเรื่องเมืองสงขลา โครงการสืบงานสาน 

โครงการหองเรียนเกาเสง 

รวมถึงการดําเนินงานของตัวแทนชุมชนอยางคณะกรรมการชุมชน ก็เปนการเปด

โอกาสใหโอกาสประชาชนเปนฝายการตัดสินใจ กําหนดปญหาความตองการของตนอยางแทจริง เปน

การเสริมพลังอํานาจใหแกประชาชน ใหสามารถมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรในทองถ่ิน ตัดสินใจ 

และควบคุมดูแลกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนมากกวาท่ีจะเปนฝายรับการบริการจากภาครัฐเพียงอยาง

เดียว ในกรณีของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมนั้น คณะกรรมการชุมชนเปนตัวแทนท่ีทําหนาท่ีในการ

รวบรวมขอมูลดานภูมิปญญา ทักษะ ความรู ความสามารถ ของชุมชน และดําเนินการโครงการใน

ขอบเขตศักยภาพท่ีชุมชนดําเนินการเองได  

ผลของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมตการบริหารปกครองเมืองในเขตเทศบาล

นครสงขลา สงผลใหเกิดความสํานึกในทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ินตนเอง เกิดการรวมกลุม

ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน รวมท้ังปฏิสัมพันธกับภาครัฐท้ังในลักษณะเฝาระวัง 

คัดคาน และรวมมือ ตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีและขยายผลไปยังเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

เชน การรวมทําแผนพัฒนาเมือง การศึกษาภาคพลเมือง การสันทนาการเมือง เปนตน  

5.2.4 ส่ิงแวดลอมเมือง (Urban Environment) การจัดการทุนทางวัฒนธรรมใน

จังหวัดสงขลาท่ีสงผลตอการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมของเมือง พบวามีการใชทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการ

พัฒนาในดานดังกลาวนอยกวาและยังไมแพรหลายเทาการใชทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาเมือง

ดานอ่ืน  

จากการเก็บขอมูลพบวาการใชทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาเมืองดานสิ่งแวดลอม 

เปนการนําทุนทางวัฒนธรรมมาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางจิตสํานึกหรือรณรงคดานสิ่งแวดลอม 

ท่ีสํ าคัญ คือ 43ตลาดนัดชุมชนบอยาง “Boyang Greens & Community Market” ภายใต

โครงการ “ตลาดนัดชุมชนบอยาง”  ซ่ึงเปนการจัดพ้ืนท่ีใหกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน สินคาพ้ืนเมือง 

และผลิตผลจากเกษตร Hydroponics และกลุมผูประกอบการในชุมชน นําสินคาท่ีผลิตไดมาจําหนาย 

ซ่ึงใชรูปแบบของตลาดนัดในสมัยโบราณหรือท่ีเรียกวา “วันนัด” จัดข้ึนเปนประจําทุกวันจันทร แตมี
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ความแตกตางตรงท่ีตลาดนัดซ่ึงจัดข้ึนตามวันนัดในอดีต พอคาแมคาจะนําสินคามาขายกันโดยอิสระ 

แต43ตลาดนัดชุมชนบอยางท่ีทางเทศบาลจัดข้ึนจะมีระบบการจัดการ คัดเลือกสินคาและผูประกอบการ

โดยเทศบาลนครสงขลาเพ่ือไมใหสินคาท่ีจัดจําหนายในตลาดซํ้ากัน  

ตลาดนัดชุมชนบอยางนอกจากจะเปนพ้ืนท่ีเพ่ือจัดจําหนายสินคาของชุมชน

ภายในเขตเทศบาลนครสงขลาแลว เทศบาลยังกําหนดใหตลาดแหงนี้เปนตลาดสีเขียว หามการใช

บรรจุภัณฑที่เปนโฟม และใหใชบรรจุภัณฑที่ทําจากวัสดุธรรมชาติหรือยอยสลายไดงายทั้งหมด 

ซ่ึงเปนเกณฑหนึ่งในการคัดเลือกผูประกอบการท่ีจะเขามาจําหนายสินคาในตลาดแหงนี้ เพ่ือเปน

จุดเริ่มตนการรณรงคและเปนตัวอยางของการลดใชบรรจุภัณฑท่ีเปนมลพิษ ตลาดนัดชุมชนบอยาง 

เทศบาลนครสงขลา ไดรับ รางวัล“องคกรปลอดโฟม 100%” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ไดใหความสําคัญเกี ่ยวกับการรณรงคลด ละ เลิกการใชโฟม (No Foam) ในงานมอบรางวัล 

“องคกรปลอดโฟม 100% แสะเสริมสรางความเขมแข็งภาคีเครือขายดานสุขาภิบาลอาหาร” 

ปงบประมาณ 2558  ซ่ึงตลาดนัดชุมชนบอยางมีสามารถดําเนินการเปนองคกรปลอดภาชนะโฟม

บรรจุอาหาร 100 %  โดยไดกําหนดเกณฑการประเมินองคกรหรือพ้ืนท่ีปลอดโฟมบรรจุอาหารอยาง

นอย 3 เดือนติดตอกัน และตองใชภาชนะทดแทนโฟมท่ีปลอดภัยตอสุขภาพ 

สําหรับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือหวังผลการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมของ

ภาคประชาชนท่ีเห็นเดนชัดท่ีสุดในเขตเทศบาลนครสงขลาคือ การจัดงาน The World Beach Day 

แลเล แลหาด ของกลุมสงขลาฟอรั่ม โดยเริ่มดําเนินการเม่ือป พ.ศ. 2554 เพ่ือใหกิจกรรมนี้เปนการ

รณรงค สรางกระบวนการเรียนรูเรื่องชายหาดในประเด็นตาง ๆ แลวใหเยาวชนท่ีเขารวมไดเปนกล

จักรสําคัญในการเผยแพรและเรียนรูลึกลงไปเรื่อย ๆ คณะผูจัดงานมีความหาดหมายใหอยากใหงานนี้

เติบโตเปน World Beach Day ตอไป ซ่ึงจะมีการผลัดเปลี่ยนประเด็นท่ีเก่ียวของกับหาดทรายไปใน

แตละป  ในปแรกกําหนดประเด็นเปนแนวทางฟนฟูหาดทรายในเบื้องตน ปท่ีสอง เปนประเด็นเรื่อง

การเติมทรายใหชายหาดเพ่ือแกไขปญหาการถูกกัดเซาะ ปท่ีสามดําเนินการรวมกับสมาคมรักษทะเล

ในประเด็นเรื่องระบบนิเวศของชายหาด ปท่ีสี่เรื่องธรรมนูญเยาวชนรักชายหาด เปนการใหความรูและ

เตรียมพรอมในการจัดทําธรรมนูญรวมกันในหมูเยาวชนเพ่ือดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษและ

ดูแลหาดทราย และปท่ีหาเนนประเด็นเรื่องขยะบนชายหาด เชน ขยะท่ีมาจากทะเล ขยะท่ีมาจากการ

จัดกิจกรรมท่ีชายหาดแลวฝงกลบ เชน กิจกรรมรับนอง หรือขยะท่ีมาจากกิจกรรมอ่ืน ๆ  
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ซ่ึงงานแลเล แลหาด ท่ีจัดข้ึน มีพิธีกรรมขอขมาและคารวะสํานึกตอหาดทราย

สงขลาเปนสวนหนึ่งในกิจกรรม โดยมีแนวคิดมาจากพิธีกรรมแสดงความเคารพตอธรรมชาติท่ีเราใช

ประโยชน อยางกิจกรรมท่ีกลุมพอบานแมบานยานเมืองเกาสงขลาและกลุมวชิราฟาใส ซ่ึงเปนกลุม

ประชาชนในเมืองสงขลาท่ีมึความผูกพันกับหาดเมืองสงขลามาตลอดไดรวมกันทําบุญและมีพิธีกรรม

เพ่ืออุทิศสวนกุศลแกสัมภเวสีท่ีวนเวียนอยูบริเวณหาดทรายและในทะเลเปนประจําในทุกวันเสารท่ี 2 

ของเดือนพฤษภาคม โดยเริ่มการทําบุญและพิธีกรรมนี้มาตั้งแตป พ.ศ. 2549153 หรือมีลักษณะดั้งเดิม

กวาคือมีพิธีลอยเลท่ีตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือชุมชนชายทะเลท่ีอ่ืน ๆ เชน 

จังหวัดกระบี่กระบี่ เปนพิธีท่ีมีการจัดทําเรือจําลองแลวใสทรัพยสมบัติไป แลวก็ลอยออกไป เพ่ือเปน

การแสดงออกซ่ึงความเคารพตอทะเลอันเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ154 พิธีกรรมขอขมาและ

คารวะสํานกึตอหาดทรายสงขลา มีผูรับผิดชอบหลักคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ

สงขลาฟอรั่ม รวมดวยเครือขาย SOS หาดสงขลา และภาคีเครือขายคนรักเมืองสงขลาสมาคม  

โดยพิธีกรรมจะเริ่มข้ึนในชวงคํ่า มีการแหเครื่องขอขมาคารวะชายหาดไปรอบเมืองสงขลา เวทีเสวนา

เรื่องการฟนฟูหาดสงขลา และพิธีขอขมาคารวะชายหาดโดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย และประชาชนท่ีสนใจเขารวมกวา 500 คน เพ่ือต้ังจิตอธิษฐานและขอมาท่ีเคยได

ลวงเกินธรรมชาติ  หลังจากท่ีในชวงกลางวันมีการเดินรณรงค และจัดนิทรรศการภายในเขตเทศบาล

นครสงขลาแลว ยังมีกิจกรรมเติมทรายพรอมเก็บขยะบริเวณชายหาดดวย ซ่ึงผูจัดงานมีความคาดหวัง

ใหรูปแบบพิธีกรรมการขอขมาคารวะ “หาดทราย” พัฒนาเปนประเพณีท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของ

พลเมืองสงขลาได155 

153 โครงการพลังพลเมืองสงขลา, The World Beach Day แลเล แลหาด ครั้งท่ี 2 (สงขลา : 

สงขลาฟอรั่ม, 2555), 7. 

154 พรรณิภา โสตถิพันธุ, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, ท่ีทําการสงขลาฟอรั่ม ต.บอ

ยาง อ.เมือง จ.สงขลา, 12 พฤษภาคม 2558. 

155 โครงการพลังพลเมืองสงขลา, The World Beach Day แลเล แลหาด ครั้งท่ี 2, 18. 
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ภาพท่ี 5.4 พิธีขอขมาคารวะหาด ในงานแลเลแลหาดครั้งท่ี 2 พ.ศ.2552, ท่ีมา : สงขลาฟอรั่ม 

 

5.2.5  โค ร งส ร า ง พ้ื น ฐาน  บ ริ ก า ร  แ ล ะก ารจั ด ก า ร พ้ื น ท่ี เ มื อ ง  (Urban 

Infrastructure) การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลาหลายโครงการสงผล

โดยตรงตอการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บริการ และการจัดการพ้ืนท่ีเมือง  

สําหรับเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองอันเปนผลมาจากโครงการท่ีเก่ียวของกับ

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท่ีเห็นไดชัดเจน คือ โครงการปรับปรุงกอสรางระบบเคเบิลใตดิน หรือท่ี

เรียกกันอยางงาย ๆ วา โครงการสายไฟฟาลงดิน ซ่ึงเทศบาลนครสงขลาดําเนินการรวมกับสํานักงาน

ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสงขลา การไฟฟาสวนภูมิภาค และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท่ีกําลัง

ดําเนินการระยะแรกบริเวณถนนนครใน ระยะทาง 1,003 เมตร ในบริเวณยานเมืองเกา และมีแผนท่ี

จะดําเนินการระยะท่ีสองบริเวณถนนนางงาม ถนนสงขลาบรุี ถนนพัทลุง และถนนนครนอกระยะทาง 

335 เมตร มีความสําคัญคือเปนเสนทางการคาท่ีสําคัญของเมืองเกาสงขลา เปนสถานท่ีสําคัญทาง

ประวัติศาสตร อาคารทรงคุณคา พิพิธภัณฑชุมชน ศาลเจา เปนเสนทางเชื่อมตอเมืองเกาของชาวจีน

และมุสลิม ระยะท่ีสาม บริเวณถนนนครนอกระยะทาง 830 เมตร มีความสําคัญเปนเสนทางเชื่อมตอ

เมืองเกาสูทะเลสาบสงขลา เปนเสนทางสัญจรท่ีสําคัญในอดีต ทาน้ํา และอาคารทรงคุณคา ระยะท่ีสี่ 

บริเวณถนนไทรบุรี ระยะทาง 850 เมตร มีความสําคัญคือเปนท่ีตั้งของวัดท่ีมีสําคัญทางประวัติศาสตร

ของเมืองสงขลา และวิหารหลวงท่ีมีจิตรกรรมสําคัญ และเปนเสนทางเชื่อมโยงสูถนนนางงามซ่ึงเปน

ยานการคาและแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ และระยะท่ีหก บริเวณถนน ใหครอบคลุมบริเวณ ถนนจะนะ 

ถนนนครใน ถนนรองเมือง และซอยยอยท่ีเชื่อมตอถนนนางงามกับถนนนครใน ซ่ึงมีความสําคัญใน
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เชื่อมเสนทางถนนนางงามกับถนนนครใน และมีบานเรือนทรงคุณคามากมาย สวนถนนจะนะและ

ถนนรองเมืองนั้นเทศบาลนครสงขลาจัดเปนถนนคนเดิน เปนท่ีตั้งของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา

และพิพิธภัณฑพธํามะรงค ระยะทาง 1,270 เมตร156 การปรับปรุงกอสรางระบบเคเบิลใตดิน ถือเปน

การสงเสริมการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Appropriate technology) ตอการพัฒนาภูมิทัศนเมือง 

เพ่ือปรับภูมิทัศนเมืองเกาใหสวยงามและสะดวกยิ่งข้ึน 

เรื่องการปรับภูมิทัศน นอกจากโครงการปรับปรุงกอสรางระบบเคเบิลใตดินแลว 

ยังมีโครงการปรับภูมิทัศนของคลองขวางของเทศบาลนครสงขลา ซ่ึงเปนคลองสําคัญท่ีเชื่อมตอ

ทะเลสาบสงขลาและอาวไทยท่ีไหลผานกลางเทศบาลนครสงขลา ใหเปนเสนทางสูเมืองเกาเพ่ือ

ตอนรับนักทองเท่ียว  

สําหรับการใชงานพ้ืนท่ี เนื่องจากท่ีดินในบริเวณเขตเทศบาลนครสงขลาหลาย

แหง เปนท่ีดินของหนวยงานราชการ ประมาณรอยละ 70 ของพ้ืนท่ี157 โดยเฉพาะพ้ืนท่ีริมน้ําฝง

ทะเลสาบ ซ่ึงเปนท่ีตั้งของสวนราชการหลายแหง ไดแก ศูนยจราจรสภอ.เมืองสงขลา สํานักงาน

ศุลกากรภาคท่ี 4 และท่ีทําการไปรษณียสงขลา ซ่ึงเทศบาลนครสงขลามีเปาหมายวาจะพัฒนาพ้ืนท่ี

ริมน้ําใหเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ เพ่ือใหเปนพ้ืนท่ีสําหรับใหประโยชนรวมกันของทุกคนในเมืองและเปดภูมิ

ทัศนริมทะเลสาบใหเห็นความเชื่อมโยงไปยังเมืองเกาสงขลาท้ังสองยุคกอนหนานี้ คือ เมืองสงขลาฝง

หัวเขาแดง เมืองสงขลาฝงแหลมสน ซ่ึงอยูฝงตรงขามกับเมืองสงขลาบอยางในปจจุบัน ซ่ึงหากมีความ

ตองการพัฒนาท่ีดินริมน้ําเพ่ือใหประโยชนในการสรางพ้ืนท่ีสาธารณะเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีทาง

ประวัติศาสตรดังกลาว จะเปนท่ีตองผนวกพ้ืนท่ีของสวนราชการดังกลาวเขาไปในผังเมืองและแผนการ

พัฒนาดวย ซ่ึงขณะนี้เทศบาลนครสงขลาไดหารือบางหนวยงานถึงแนวทางการเปดพ้ืนท่ีริมน้ําให

สามารถประชาชนเขามาใชประโยชนไดมากข้ึน และเทศบาลนครสงขลาเองก็เตรียมท่ีจะรื้อถอนตลาด

สันติสุข ซ่ึงเดิมเทศบาลนครสงขลาตั้งใจสรางเปนตลาดและจุดชมทัศนียภาพของทะเลสาบ แตทางเขา

156 กองชาง เทศบาลนครสงขลา, แผนงานโครงการของสํานักการชาง เทศบาลนครสงขลา, 

สงขลา: เทศบาลนครสงขลา, 2558. 

157 สนิาด ตรีวรรณไชย กฤตยา สังขเกษม และปพิชญา แซลิ่ม, “ทรัพยากรสําคัญสําหรับการ

พัฒนาเมืองสงขลา”, แผนงานนโยบายสาธารณะเพ่ือการพัฒนาอนาคตของเมือง ศูนยศึกษามหานคร

และเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต, http://furd-rsu.org/?page_id=81 (สืบคนเม่ือ 18 สิงหาคม 2558). 
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กลับคับแคบ ไมมีผูคาเขามาขายสินคาและดําเนินการตอไมได จึงตั้งใจวาจะทุบท้ิงเพ่ือเปดภูมิทัศน

เมืองใหเห็นทัศนียภาพทะเลสาบ158 และอีกปญหาสําคัญเรื่องการปรับปรุงพ้ืนท่ีริมน้ําฝงทะเลสาบท่ี

สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ความรวมมือของผูอาศัยริมทะเลสาบ บริเวณถนนนครนอก ซ่ึงใชเปนทา

เทียบเรือและโกดังสินคาขนาดใหญ ซ่ึงเทศบาลนครสงขลาตองใชเวลาสื่อสารทําความเขาใจกับผูอยู

อาศัยในพ้ืนท่ีดังกลาวอีกระยะหนึ่ง159 

การจัดรถรางนําเท่ียวเพ่ือใหบริการแกนักทองเท่ียว เปนบริการสําคัญอีกอยาง

หนึ่งท่ีเทศบาลไดจัดไวสําหรับนักทองเท่ียว เริ่มตนเม่ือ ป พ.ศ.2555 ในโครงการเท่ียวท่ัวเมือง"นั่งรถ

ชมเมือง เลาเรื่องสงขลา" เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวใหเขาถึงแหลงทองเท่ียวไดโดยงาย 

เปดใหบริการฟรีทุกวัน ตั้งแต 09.00 - 16.00 น. ในปแรกท่ีเปดใหบริการเทศบาลนครสงขลาใชรถราง

นําเท่ียว จํานวน 3 คัน คันละ 32 ท่ีนั่ง ใชงบประมาณ 2,999,900 บาท เปดใหบริการโดยไมเสีย

คาใชจาย ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ โดยใหบริการวันละ 6 รอบ โดยมีเสนทางนําเท่ียวเริ่มตนจาก

พิพิธภัณฑพธํามะรงค สูยานเมืองเกาถนนนครใน ถนนนางงาม ศาลหลักเมือง หาดชลาทัศน 

ประติมากรรมหางพญานาค ประติมากรรม 14 ชิ้นงาน ประติมากรรมสะดือพญานาค ประติมากรรม

พญานาคพนน้ํา อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเขาตังกวน  

การจัดรถรางใหบริการของเทศบาลนครสงขลานั้นมุงหวังผลทางการทองเท่ียว

เปนสําคัญ และจากการเก็บขอมูลพบวา ผลตอบรับของนักทองเที่ยวที่ใชบริการมีความพึงพอใจ 

แตสําหรับผูประกอบการหลายรานท่ีอยูนอกเสนทางผานของรถราง หรืออยูในเสนทางแตไมใชจุดจอด

แวะพัก มีความเห็นวาการใหบริการดังกลาวของทางเทศบาลทําใหนักทองเท่ียวหยุดแวะพักเพียงจุดท่ี

รถรางบริการจอดแวะใหพัก นักทองเท่ียวจะไมเดินออกนอกเสนทางหรือจุดแวะพักมากนัก เทากับมี

นักทองเท่ียวเขามาเพ่ิมก็จริง แตไมเกิดการใชจายกับผูประกอบการทองถ่ินเทาท่ีควร อยางไรก็ตาม

เทศบาลไดวางแผนพัฒนาการใหบริการรถรางนําเท่ียวโดยจัดเสนทางนําชมเปนสองเสนทาง คือ 

เสนทางยานเมืองเกา (Old Town Route) และเสนทางเลียบชายหาด (Beach Route) 

158 สมศักดิ์ ตันติเศรณี, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, เทศบาลนครสงขลา ต.บอยาง 

อ.เมือง จ.สงขลา, 12 พฤษภาคม 2558. 

159 ชายแดน เสถียร, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, เทศบาลนครสงขลา ต.บอยาง อ.

เมือง จ.สงขลา, 12 พฤษภาคม 2558. 
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ปญหารถรางจอดเฉพาะจุดดังกลาว จากการสอบถามนายกเทศมนตรีเทศบาล

นครสงขลาพบวา เปนเพราะถนนในยานเมืองเกามีความคับแคบ และเจาของบานรถบนพ้ืนท่ีผิว

จราจรหนาบาน ทําใหพ้ืนท่ีท่ีใชในการสัญจร ลดนอยลงไปอีก แมวาในปจจุบันจะใชมาตรการเดินรถ

ทางเดียว และการหามจอดในวันค่ีและวันคูสลับกันไป ก็ยังไมสามารถแกไขปญหาไดท้ังหมด ท้ังนี้

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลาใหขอมูลวา เทศบาลเคยเชิญประชาชนหารือเรื่องการจอดรถใน

ถนนนางงาม ในตอนแรกเจาของบานยังไมคอยเขาใจ เทศบาลจึงเสนอใหเจาของบานในพ้ืนท่ียาน

เมืองเกา จอดรถในวัดเลียบและวัดดอนแยโดยติดตอกับเจาอาวาสไวแลว อยูในระหวางสื่อสารทํา

ความเขาใจกับชาวบาน นอกจากนี้นายกเทศมนตรีไดเตรียมการไววา เม่ือสรางศูนยการเรียนรู 

Songkhla Smart Center บริเวณใกลเคียงยานเมืองเกาเสร็จแลว จะจัดใหจอดรถฟรีสําหรับชาวบาน

ในเขตยานเมืองเกาเพ่ือเปนมาตรการในการจัดการจราจรท่ีดีอยางหนึ่งดวย แตเม่ือสอบถามขอมูลจาก

คุณวิวัฒน นวประภากุล ประธานชุมชนยานเมืองเกา เรื่องท่ีจอดรถ ไดใหความเห็นวาเห็นวาควรให

นักทองเท่ียวนํ ารถไปจอดท่ีวัด อาจจะเก็บหรือไม เก็บคาบริการก็ได  ซ่ึงเรื่องนี้ ไดหารือกับ

นายกเทศมนตรีแลวบาง นายกเทศมนตรีเห็นวานาจะใหชาวบานนํารถไปจอดยังพื้นที่ที่จะสราง 

ศูนยการเรียนรู Songkhla Smart Center โดยเทศบาลจะจัดที่และรักษาความปลอดภัยใหฟรี 

แตจากท่ีไดไปสอบถามชาวบานมาพบวาชาวบานไมเห็นดวย เนื่องจากไมสะดวกเทากับท่ีจอดหนา

บาน ซ่ึงเปนเรื่องท่ีเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตองบริหารจัดการพ้ืนท่ีกับผูอยูใน

พ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ  

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมสงก็ผลตอการคมนาคมภายในเขตเทศบาลนคร

สงขลาเชนกัน กลาวคือ ตามท่ีเทศบาลนครสงขลาไดจัดรถบริการ ในระยะอันใกลเทศบาลมีโครงการ

ท่ีจะจัดระเบียบเสนทางเดินรถและสถานีจอดรถรางรับสงนักทองเท่ียวเพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุง

ทางเทาและพัฒนาเสนทางทองเท่ียวในเมืองสงขลาดวยการเดินเทา ติดตั้งกลองวงจรปดเพ่ิมเติมในจุด

เสี่ยงภัย และการเพ่ิมสถานีตํารวจชุมชน เพ่ือสรางความม่ันในใหแกนักทองเท่ียวท่ีสนใจการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมท่ีจะเขาใชจายเพ่ือกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภายในเทศบาลนครสงขลา  

 

5.3 ลักษณะการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาเมือง  

จากการรวมรวมขอมูลและสัมภาษณผูเก่ียวของในสวนตาง ๆ ท้ังผูเชี่ยวชาญ ผูท่ีอยูใน

กระบวนการจัดการ หรือแมแตประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาเอง พบวาการจัดการทุนทาง



212 

วัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลานั้น แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ การจัดการทุนทางวัฒนธรรมใน

ฐานะ “ประเด็น” ท่ีถูกจัดการดวยกระบวนการของผูรับผิดชอบในภาคสวนตาง ๆ และการจัดการทุน

ทางวัฒนธรรมในฐานะ “เครื่องมือ”ท่ีใชประกอบใดการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาเมืองในประเด็นอ่ืน ๆ  

ซ่ึงโดยสวนมากเปนการจัดการในลักษณะท่ีทําใหทุนทางวัฒนธรรมเปน “ประเด็น”ท่ีถูกจัดการ 

มากกวาการหยิบยกเอาทุนทางวัฒนธรรมตางๆ ท่ีมีอยูมาเปน “เครื่องมือ” ในการจัดการปญหา 

ตอบสนองความตองการ หรือเสริมสรางนโยบายการพัฒนาดานอ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัด  

5.3.1 ทุนทางวัฒนธรรมในฐานะ “ประเด็น” หรือ “ส่ิงท่ีถูกจัดการ” 

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะ “ประเด็น” หรือ “สิ่งท่ีถูกจัดการ” เปน

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในหลายความมุงหมาย ท้ังการธํารงรักษา การอนุรักษ การสืบทอด 

รวมท้ังการจัดการในลักษณะท่ีมุงหมายใหทุนทางวัฒนธรรมกลายเปนสินคาวัฒนธรรม หวังผลดาน

เศรษฐกิจโดยเฉพาะการทองเท่ียวดวย  

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมลักษณะนี้ของเทศบาลนครสงขลา อาจแบงขอบเขต

ดานระยะเวลาไดเปนสองระยะ คือชวงกอนป พ.ศ. 2552 และชวง พ.ศ.2552 – ปจจุบัน โดยอาศัย

การเกิดข้ึนของกลุมภาคีคนรักเมืองสงขลา (ชื่อในขณะนั้น) เปนเสนแบง เนื่องจากกลุมภาคีคนรักเมือง

สงขลาเปนกลุมภาคประชาชนท่ีสําคัญท่ีมีบทบาทในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในลักษณะประเด็น

เปนอยางมาก  

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมกอนหนาป พ.ศ. 2552 นั้น บทบาทการจัดการทุน

ทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลาเปนของภาคราชการ ทั้งสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 

เพ่ือธํารงรักษามรดกทางภูมิปญญาของบรรพชนไมใหสูญหาย หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการ

จัดการทุนทางวัฒนธรรมในชวงนี้ ไดแก สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานศิลปากรเขตพ้ืนท่ีท่ี 13 

สงขลา เทศบาลนครสงขลา สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเปนสําคัญ โดยเปนการ

ดําเนินงานตามกรอบภารกิจท่ีหนวยงานตนเองรับผิดชอบ และไมเกิดความตระหนักถึงความสําคัญ

ของทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีอยางกวางขวางเทาในปจจุบัน  

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมโดยภาครัฐ อํานาจการดําเนินการโดยมากจํากัดอยู

ท่ีสวนกลางและถายทอดลงมาสูหนวยงานระดับภูมิภาค การอนุรักษทุนทางวัฒนธรรมชนิดจับตองได 

(Tangible)  หรือทุนทางวัฒนธรรมในระดับเปนชิ้นเปนอัน จําพวกโบราณสถานและโบราณวัตถุเปน

อํานาจของกรมศิลปากร ที่มุงเนนการปกปอง (Protect) โบราณสถานท่ีสํารวจและขึ้นทะเบียนไว 
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ซ่ึงในอดีตมักจะใหความสําคัญของทุนทางวัฒนธรรมคุณคาท่ีมีรากฐานจากสถาบันพระมหากษัตริย 

วัด ศาสนาเทานั้น จึงละเลยคุณคาของทุนทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องประชาชนธรรมดา บานเรือน 

อาคารสําคัญท่ีไมใชโบราณสถานอันเก่ียวเนื่องกับสถาบันจึงไมสามารถข้ึนทะเบียนได เพราะยังมีการ

ใชงาน มีชีวิต และมีความเคลื่อนไหวอยู เพราะเดิมนั้นการจัดการทุนทางวัฒนธรรมติดอยูกับแนวคิด

วาโบราณสถานหรือโบราณวัตถุท่ีจะอนุรักษตองไมมีคนอยูอาศัย ไมมีคนใชงานแลว โดยการ

ดําเนินงานของประเทศไทยไปเทียบเคียงกับประเทศอังกฤษ คือสิ่งท่ีจะข้ึนเปนโบราณสถานได จะตอง

ไมมีคนอาศัยอยู แตเพ่ิงมีการเปลี่ยนแปลงในชวงหลัง ในขณะท่ีญ่ีปุนยกใหเปนอํานาจการตัดสินใจ

ของทองถ่ินในการอนุรักษ พ้ืน ท่ีตาง ๆ 160 แตสําหรับประเทศไทยแลวการปกปองหรือดูแล

โบราณสถานเปนบทบาทของภาครัฐสวนกลางตัดสินใจมากกวาเกิดจากการรวมมือกันของชุมชน

ทองถ่ิน 

หลักจากการหารือรวมกันของกลุมประชาชน เทศบาล และนักวิชาการเรื่องเมือง

ยานเมืองเกาสงขลา ณ ศาลเจากวนอู ถนนนางงาม เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2552 เปนจุดเริ่มตน

สําคัญเม่ือประชาชนผูเปนเจาของทุนทางวัฒนธรรมไดรวมตัวกันปรึกษาหารือ ระบุปญหาและหาแนว

ทางแกไขรวมกัน จนเกิดเปนภาคีคนรักเมืองสงขลา และพัฒนามาเปนภาคีเครือขายคนรักเมืองสงขลา

สมาคมในกาลตอมา อาจารย ดร.จเร สุวรรณชาติ ผูรวมกอตั้งภาคีเครือขายสงขลาสมาคม ใหขอมูลท่ี

แสดงใหเห็นวา การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเปนประเด็นท่ีสามารถระดมทรัพยากรและความรวมมือ

ในการพัฒนาเมืองไดดีวา  

. . .ท่ีจริงในใจเราก็ไมไดอยากเปนมรดกโลกนะ แตเวลาชวนนะมันตองชวนแบบตื่นเตน

หนอย การตั้งเปาเปนเมืองมรดกโลกทําใหเปนท่ีนาสนใจ และเรียกการสนับสนุนไดมาก 

สงขลาสูเมืองมรดกโลก เริ่มตนข้ึนเมืองเดือน พฤศจิกายน 2552 สมัยนายพีระ ตันติ

เศรณีเปนนายกเทศมนตรีนครสงขลา แตหลักวิชาการคือเราตองหาท่ีพ่ึงกอน กลุมคน

อนุรักษเมืองสงขลาจึงไปดูงานท่ีปนัง ไปพบ Penang Heritage Trust (PHT) เนื่องจาก

เขาสรางความเปนมรดกโลกไดดวยภาคประชาชนเปนหลัก ตางจากมะละกาท่ีรัฐบาล

อัดฉีดเงินสนับสนุนใหเปนมรดกโลก หลังจากนั้นกลุมนี้ก็กลับมาตั้งกลุม Songkhla 

160 ยงธนิสร พิมลเสถียร, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี, 18 สิงหาคม 2558. 
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Heriatage Society ในราวปพ.ศ.2553 และได  PHT เปน พ่ี เลี้ยง ใชรูปแบบการ

ดําเนินงานแบบเดียวกับ PHT ในชวงแรก และมีความกังวลเรื่องการดําเนินการ 

เนื่องจากในชวงแรกยังไมไดจดทะเบียน จึงมีปญหาเรื่องการดําเนินการ การเสนอความ

คิดเห็น เรื่องงบประมาณ จึงจดทะเบียนเปนสมาคมในชื่อ ภาคีเครือขายคนรักสงขลา

สมาคม (Songkhla Heritage Trust) ป พ.ศ.2556 เพ่ือใหดําเนินการตาง ๆ ไดสะดวก

ยิ่งข้ึน161. . . 

การดําเนินการในระยะแรกของภาคีเครือขายสงขลาสมาคมได กําหนด

ยุทธศาสตรการดําเนินการไววา “Put Songkhla on the Map” โดยมีแนวคิดวาในอดีตเมืองสงขลา

เคยอยูในแผนท่ีของนักเดินเรือ ผูคนตางชาติในอดีตท่ีเดินทางคาขายรูจักสงขลามานาน แตตอนหลัง

เมืองสงขลาท่ีเคยปรากฏชื่อเสียงบนแผนท่ีเสื่อมชื่อเสียงลงไป ทางกลุมจึงจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือ

ประชาสัมพันธสรางการรับรูใหคนในวงกวางรูจักเมืองสงขลามากข้ึน และวางเปาหมายในระยะไกลวา

ตองการใหเมืองสงขลาเปนเมืองมรดกโลก เมืองมรดกโลกโดยมองวาเมืองสงขลาเหมาะสมท่ีจะเปน

มรดโลกดานภูมิทัศนวัฒนธรรมท่ีผสมผสานระหวางธรรมชาติและวัฒนธรรม จากการท่ีกลุมดังกลาว

ไปดูงานเมืองมรดกโลกท่ีตาง ๆ มา พบวาเมืองเหลานี้มีกลไกของการปกปองวัฒนธรรม สวนเรื่องอ่ืน ๆ 

จะเนนปกปองเรื่องสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตเปนหลัก 

การชูประเด็นการพัฒนา “เมืองสงขลาสูเมืองมรดกโลก” ทําใหเกิดความตื่นตัว

ของหนวยงานภาครัฐและภาคประชาชนในเมืองสงขลา ประเด็นการพัฒนาโดยมุงหมายสูการเปน

เมืองมรดกโลกนี้ ไดโอบรัดประเด็นการพัฒนาตาง ๆ เขามารวมอยูในประเด็นดังกลาวไดเปนอยางดี 

ท้ังสิทธิการปกปองทุนทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน การตื่นตัวในการดําเนินงานของภาคประชาชน

ในเมืองสงขลา การวางแผนพัฒนาเมืองและการดําเนินกิจกรรมพัฒนาเมืองขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน การสนับสนุนโครงการขนาดใหญจากภาครัฐสวนภูมิภาคและภาคเอกชน รวมท้ังความรวมมือ

ในระดับนานาชาติ  

สิทธิการปกปองทุนทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนเปนจุดเริ่มตนใหประชาชนหัน

มาใหความสําคัญกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรม ในกรณีของชุมชนยานเมืองเกา

161 จเร สุวรรณชาติ, สัมภาษณโดย เปรมชัย จันทรจําปา, คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา, 29 ธันวาคม 2557. 
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อันเปนจุดเริ่มตนของการตระหนักถึงการอนุรักษทุนทางวัฒนธรรมทองถ่ิน เกิดจากเม่ือครั้งท่ีธนาคาร

ออมสินตองการกอสรางอาคารสํานักงานใหมในเขตยานเมืองเกา ซ่ึงหากการกอสรางตามแบบท่ี

ธนาคารออกสินไดตัดสินใจในครั้งแรกเกิดข้ึนจริง จะสงผลตอโครงสรางอาคารบานเรือนเกาท่ีมีอายุ

หลายรอยปท่ีอยูรายรอบพ้ืนท่ีกอสรางและมีความสูงกวาอาคารบานเรือนโดยรอบ สงผลตอภูมิทัศน

ของเมืองเกาท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนผูไดรับผลกระทบและประชาชนท่ัวไปในยานเมืองเกาสงขลา

จึงรวมตัวกันคัดคานและมีขอเสนอใหปรับแกไขแบบกอสราง เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนดังกลาว 

รวมท้ังการคัดคานการสรางเสาสัญญาณโทรศัพทในพ้ืนท่ีวัดยางทอง ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของยานเมืองเกา 

ซ่ึงจะทําลายภูมิทัศนของเมืองเชนเดยวกันกับกรณีของอาคารสํานักงานธนาคารออมสิน จากสองกรณี

ดังกลาวแสดงใหเห็นวาชุมชนท่ีตระหนักถึงความสําคัญของทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี มีสิทธิท่ีจะ

ปกปองทุนทางวัฒนธรรมเหลานั้น และหากมีการดําเนินการท่ีรอบคอบ มีเหตุผล และมีการสื่อสารท่ีดี 

ก็สามารถประสบความสําเร็จได ดังกรณีดังกลาว 

จากการเริ่มตนรวมตัวดวยการเผชิญปญหารวมกัน กอใหเกิดการตื่นตัวในการ

ดําเนินงานของภาคประชาชนในเมืองสงขลา  รวมตัวกันเปนภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ซ่ึง

ประกอบไปดวยบุคคลท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนท่ีสังกัดกลุมตาง ๆ มารวมตัวกันในฐานะ

ปจเจกบุคคล ศึกษาแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาเสนอตอภาครัฐผูมีอํานาจดําเนินการและ

สนับสนุนงบประมาณ จัดกิจกรรมเทศกาลงานเมืองใหม ๆ เพ่ือสรางบรรยากาศและคานิยมใหมตอ

ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน เชน เทศกาลละคร เทศกาลดนตรี กิจกรรมภาพเกาเลาเรื่องเมืองสงขลา 

การตอนรับผูเยี่ยมชมเมืองเกา จัดนิทรรศการเมืองเกา การบรรยายใหความรู การอบรมมัคคุเทศน 

เปนตน รวมท้ังการแสวงหาความรวมมือจากองคกรเครือขายท่ีดําเนินงานอนุรักษเมืองเกาท้ังในและ

ตางประเทศ  รวมถึงสรางความรวมมือระหวางกันของกลุมประชาชนภายในเมืองสงขลาเอง เชน 

กลุมสงขลาฟอรั่ม ชมรมวัฒนธรรมประเพรีเกาหอง เปนตน 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อยางเทศบาลนครสงขลา เม่ือภาคประชาชน

ตื่นตัว ก็ตอบรับดวยการวางแผนพัฒนาเมืองรวมกับภาคประชาชน เริ่มสรางขอบัญญัติทองถ่ินท่ี

เก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เชน การรางเทศบัญญัติเท่ียวของกับการสรางอาคารในพ่ืน

ท่ียานเมืองเกา การดําเนินงานรื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีรุกล้ําโบราณสถานสําคัญ กรณีบานท่ีสรางรุกล้ํา

กําแพงเมือง รวมท้ังลงทุนอีกหลายโครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เชน 
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โครงการนําสายไฟฟาลงดิน โครงการสรางประตูเมืองและหอนาฬิกา  การแสวงหาความรวมมือจาก

หนวยงานระดับชาติและนานาชาติ 

นอกจากนี้การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาเมืองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ไดแก ถนนคนเดินสงขลาแตแรก การสรางสถาปตยกรรมรําลึกอดีต พัฒนาแหลงทองเที่ยว 

แหลงเรียนรู และโครงการพัฒนาภูมิทัศนเมือง โดยหลายโครงการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐสวน

ภูมิภาคและภาคเอกชน เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสําคัญของทุนทางวัฒนธรรมในทองถ่ินและเห็นวา

คุณคาของทุนทางวัฒนธรรมดังกลาวชวยเสริมสรางศักยภาพเมืองใหเติบโตข้ึนในดานตาง ๆ ได  

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมยังสงผลใหทองถ่ินขยายความรวมมือไปสูระดับ

นานาชาติ กลาวคือ การจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเทศบาลนครสงขลาไดเปนประเด็นสําคัญในการ

สรางความรวมมือระหวางเมืองตาง ๆ ท่ีมีลักษณะรวมกันทางกายภาพ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดบรรจุเมืองสงขลาและภูเก็ตเปนจังหวัดนํารองในการยกระดับ

การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ภายใตกรอบความรวมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 

IMT-GT ของยุทธศาสตร Old Town Tourism โดยเริ่มตนดวยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติใน

หัวขอ “เมืองเกา วิถีเดิม เสริมการทองเท่ียว” (IMT-GT 2015 International Symposium on 

Livable Old-Town Tourism) ระหวางวันท่ี 28-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว แบงปนประสบการณ และสรางความรวมมือระหวาง 7 เมืองเกาใน 

3 ประเทศ ซึ่งเปนเมืองเกาที่มีประวัติศาสตรรวมกันมายาวนานในบริเวณคาบสมุทรมลายู คือ 

ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 7 เมือง คือ สงขลา ภูเก็ต ปนัง มะละกา ปาเล็มบัง เมดาน และซาวา

ลุนโต การวมมือครั้งนี้ผูแทนของท้ัง 7 เมืองไดลงนามรวมกันในปฏิญญาสงขลา จัดตั้ง “ประชาคม

เมืองเกา” รวมกัน เพ่ืออนุรักษและพัฒนาเมืองเกาใหเปนมรดกสูคนรุนถัดไปรวมกัน ซ่ึงนอกจาก

ภาครัฐแลวในแตละเมืองยังมีภาคประชาชนท่ีเขารวมแบงปนประสบการณและขอเสนอแนะแกกัน 

ไ ด แ ก  Penang Heritage Trust ( PHT)  Malaysia Heritage and History Club ( MHHC) 

Palembang Heritage Badan Warisan Sumatra (BWS) มูลนิธิเมืองเกาภูเก็ต และ ภาคีเครือขาย

คนรักเมืองสงขลาสมาคม (Songkhla Heritage Trust) นอกจากนี้ยังมีเมืองในเครือขายรวม

สังเกตการณ ไดแก เมืองทับเท่ียง จ.ตรัง เมืองหลังสวน จ.ชุมพร และเมืองนราธิวาส  
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ภาพท่ี 5.5 ผูนําเมืองเกาในภูมิภาคลงนามความรวมมือในปฏิญญาสงขลา, ท่ีมา : เปรมชัย จันทรจําปา 

 

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะ “ประเด็น” เปนการยึดเอาตัวทุนทาง

วัฒนธรรมเปนแกนกลางและระดมทรัพยากรรวมถึงการจัดการตาง ๆ เพ่ือกอใหทุนทางวัฒนธรรมนั้น

เกิดผลลัพธออกมาในแงมุมตาง ๆ ซ่ึงอาจจะเปนทุนทางวัฒนธรรมแตละอยาง หรือเปนขอบขายของ

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมหลายอยางในประเด็นเฉพาะ ในกรณีของเทศบาลนครสงขลา การ

จัดการทุนทางวัฒนธรรมเนนหนักไปในประเด็นของการจัดการ “เมืองเกา” สูความเปน “มรดกโลก” 

เปนเรื่องสําคัญ และพยายามรอยรัดทุนทางวัฒนธรรมตาง ๆ ในเมือง ท้ังสถาปตยกรรม อาหาร วิถี

ชีวิต ประวัติศาสตร ความเชื่อ ศาสนา เรื่องเลา ตํานานกระบวนการถายทอดความรู รวมถึงการสราง

ความสัมพันธ เขาไวในขอบขายของความเปน “เมืองเกาสงขลา” และขยายประเด็นการจัดการนี้ สู

นโยบาย แผนงาน โครงการ ตลอดจนถึงความรวมมือระหวางหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ  

กระบวนการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในประเด็น “เมืองเกา” ของเทศบาล

นครสงขลา กลายเปนวัฒนธรรมสาธารณะของเมืองสงขลาประการหนึ่ง ท่ีเนนความหลายทางอัต

ลักษณของชาวสงขลากลุมตาง ๆ ท่ีสรางพหุวัฒนธรรมของเมืองสงขลารวมกันมา ตามวาทกรรมของ

เมืองสงขลาที่วา “หนึ่งเดียวสามเกลียวฟน” หรือ “สามหลักผสมเกลียวเปนหนึ่งเดียวในบอยาง” 

ซ่ึงหมายถึงวัฒนธรรมเมืองสงขลาเปนผลรวมจากการผสมผสานขามวัฒนธรรมระหวาง ชาวไทยพ้ืน

ถ่ิน ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน ซ่ึงอาจจะแตกตางจากเมืองสงขลาในสมัยประวัติศาสตร

แตละชวงท่ีวัฒนธรรมของผูปกครองเมืองถูกยกใหเปนวัฒนธรรมสาธารณะของเมือง เชน วัฒนธรรม
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มุสลิมในสมัยเมืองสงขลาหัวเขาแดง หรือวัฒนธรรมจีนในชวงเมืองสงขลาแหลมสนและตนยุคของ

เมืองสงขลาบอยาง  

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะประเด็นของเทศบาลนครสงขลาท่ีไดกลาว

มานี้ เปนการจัดการทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีขอบขายกวางขวางโดยอาศัยเพียงประเด็นการพัฒนาเมือง

เกาเปนธงหลักในการจัดการกับประเด็นตาง ๆ ของเมืองท่ีเกียวของภายใตรมประเด็นดังกลาว การ

หยิบยกทุนทางวัฒนธรรมท่ีคนในเมืองมีความรูสึกถึงปญหา ความเสื่อมโทรม หรือโอกาสในการพัฒนา

รวมกัน เปนขอพิจารณาสําคัญท่ีจะกอใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนไดมาก รวมถึงสามารถดึง

ความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ ในทุกระดับเขามาสนับสนุนได 

5.3.2 ทุนทางวัฒนธรรมในฐานะ “เครื่องมือในการพัฒนา” 

ทุนทางวัฒนธรรมนั้นนอกจากสามารถนํามาจัดการในฐานะ “ประเด็น” ท่ีมุง

หมายเขาไปดําเนินการตอทุนทางวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดผลตอทุนทางวัฒนธรรมนั้นโดยตรงแลว 

ทุนทางวัฒนธรรมยังถูกจัดการในฐานะ “เครื่องมือ” เพ่ือประกอบการดําเนินงานในดานอ่ืน ๆ โดย

ไมไดมุงหวังผลอันเกิดจากทุนทางวัฒนธรรมนั้นโดยตรง เพียงแตนําทุนทางวัฒนธรรมนั้นมาเปนวิธีการ 

เปนสถานท่ี เปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธ แสวงหาการมีสวนรวม หรือดําเนินการดานอ่ืน ๆ  

เชนการสรางพ้ืนท่ีสาธารณะจากทุนทางวัฒนธรรม ในกรณีนี้มีการใชทุนทาง

วัฒนธรรมโดยภาครัฐและภาคประชาชน สําหรับภาครัฐโครงการถนนคนเดินสงขลาแตแรกนอกจาก

เปนโครงการเพ่ือการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของเมืองแลว ยังเปนการเปดพ้ืนท่ีสาธารณะแหงใหมของ

เทศบาลนครสงขลาดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดตั้งเวทีสาธารณะข้ึนบริเวณหนาพิพิธภัณฑพธํามะรงค 

เพ่ือใชเปนเวทีการจัดแสดงทางศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม และเวทีเพ่ือสื่อสารขอมูล

ระหวางเทศบาลนครสงขลากับประชาชนชาวสงขลา ซ่ึงการรูปแบบหนาท่ีของเวทีสาธารณะถนนคน

เดินสงขลาแตแรกนี้ คลายกับลักษณะการสวดหนังสืออันเปนทุนทางวัฒนธรรมดานการถายทอด

กระบวนการเรียนรูและสรางความสัมพันธทางสังคมในอดีต ท่ีเปนการลอมวงเลาความรูหรือเรื่องราว

ตาง ๆ ระหวางกลุมบุคคลท่ีอยูในละแวกเดียวกัน ในกรณีนี้กิจกรรมท่ีใกลเคียงอยางยิ่ง คือ การเลา

เรื่องราวเมืองสงขลาในแงมุมตาง ๆ โดยเทศบาลนครสงขลารวมกับภาคสวนตาง ๆ ท่ีจัดสลับกันไปใน

แตละครั้ง เปนการนําทุนทางวัฒนธรรมมาเปนเครื่องมือพัฒนาสังคมวัฒนธรรมของเมือง รวมท้ังการ

บริหารจัดการเมืองเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการใหและรับขอมูลจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ีเปนประจําอีกดวย  
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สําหรับภาคประชาชน กรณีที่เดนชัดมากคือ โรงสีหับ โห หิ้น หรือ โรงสีแดง 

ซ่ึงเปนทุนทางวัฒนธรรมดานศิลปหัตถกรรมและประดิษฐกรรม ประเภทสถาปตยกรรม ในความ

ครอบครองของเอกชน ในอดีตโรงสีแดงเปนพลวัตรสวนหนึ่งของวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึน คือเปนแหลงผลิต

ขาวสําคัญท่ีหลอเลี้ยงผูคนในลุมทะเลสาบสงขลา ตอมาเม่ือกิจการโรงสีขาวซบเซาลงก็ถูกใชประโยชน

เชิงพานิชยเปนแหลงเติมเชื้อเพลิงและน้ําจืดสําหรับเรือประทง แตในปจจุบันเจาของโรงสีแดงไดเปด

พ้ืนท่ีสวนหนึ่งใหเปนพ้ืนท่ีสาธารณะรวมกันของคนเมืองสงขลา เขามาจัดกิจกรรมรวมกันของเมือง ท้ัง

กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมสันทนาการ เปนพ้ืนท่ีพูดคุยเรื่องการอนุรักษรวมกันของคนในลุมน้ํา

ทะเลสาบสงขลา ซ่ึงรวมพ้ืนท่ีเมืองสงขลาเขาไปดวย  

นอกจากการใชทุนทางวัฒนธรรมในฐาระเครื่องมือเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม

ทางการเมือง การศึกษาภาคพลเมือง และการสันทนาการของเมืองในกรณีของเวทีสาธารณะถนนคน

เดินสงขลาแตแรกโดยเทศบาลนครสงขลาและโรงสีหับโหหิ้นโดยภาคีเครือขายคนรักเมืองสงขลา

สมาคมแลว ทุนทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลายังถูกใชเปนเครื่องเมืองในการรณรงคเรื่องสิ่งแวดลอม

ในกรณีของตลาดนัดชุมชนบอยางโดยเทศบาลนครสงขลาและงานแลเลแลหาดโดยกลุมสงขลาฟอรั่ม

และเครือขาย 

ตลาดนัดชุมชนบอยางนั้นเปนโครงการของเทศบาลนครสงขลา จุดประสงคหลัก

เพ่ือสรางตลาดรองรับใหกับผลิตภัณฑเกษตร อาหาร และหัตถกรรมของทองถ่ินจากโครงการฝกอาชีพ

ซ่ึงเทศบาลนครสงขลาไดดําเนินการกอนหนานี้ และอีกหนึ่งจุดประสงคหลักเพ่ือใหเปนตลาดนัดสี

เขียว งดการใชพลาสติก เพ่ือเปนตนแบบในการจัดการโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม ซ่ึงคัดเลือกผูคาท่ีขาย

ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ใชวิธีจําหนายและบรรจุหีบหอโดยภูมิปญญาทองถ่ิน เปนการนําเอารูปแบบ

ของ “วันนัด” ในสมัยโบราณมาสรางใหม แตมีระบบบริหารจัดการโดยเทศบาล ในการคัดเลือกสินคา

และตรวจสอบคุณภาพสินคาโดยเทศบาล ซ่ึงในเขตเทศบาลนครสงขลายังมีตลาดท่ีเปน “วันนัด” ตาม

แบบอยางด้ังเดิมในอดีตอยู คือ ตลาดนัดวันอาทิตยท่ีเจาของผลผลิตในเมืองสงขลาและพ้ืนท่ีโดยรอบ

มารวมตัวกันทุกเชาวันอาทิตย ซึ่งนาจะสนับสนุนใหเปนจุดขายของเมืองและใชเปนเครื่องมือ

ในการรณรงคประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของไดดี เนื่องจากเปนทุนทางวัฒนธรรมในการสรางความสัมพันธ

ทางเศรษฐกิจของเมืองท่ีมีมาแตดั้งเดิม 

สําหรับงานแลเลแลหาด ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุมสงขลาฟอรั่มและเครือขายนั ้น 

ทุนทางวัฒนธรรมดานความเชื่อตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีปกปองคุมครองทะเลและชายหาดถูกนํามาใชเปน
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รูปแบบกิจกรรมหนึ่งเพ่ือปลูกฝงใหมนุษยผูใชประโยชนจากทรัพยากรความเคารพตอธรรมชาติท่ีถูกใชไป 

และเชื่อมโยงไปสูกิจกรรมอ่ืน ๆ ตอไป ผูจัดงานเรียกพิธีกรรมหรือกิจรรมในรูปแบบนี้วา “พิธีคารวะหาด” 

ซ่ึงจะมีการทําบุญรวมกันริมชายหาดและเลยเครื่องสักการะตาง ๆ  แสดงการเคารพบูชา ซ่ึงมีลักษณะ

กิจกรรมตาง ๆ ในแตละป เชน ขบวนเดินอยางมีสติเพ่ือเรียนรูสรรพสิ่งท่ีหาดสงขลา การบรรเลง

ดนตรีและบทเพลงเพ่ืออุดมการณ การภาวนาของคนเมืองสงขลาบนหาดสงขลา การอานบทกวีและ

พิธีกรรมของวัฒนธรรมท่ีมีในวิถีเมืองสงขลาท้ังคริสต พุทธ มุสลิม เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมได

ตระหนักถึงความสําคัญของหาดทรายซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีถูกละเลย 

ท่ีการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในลักษณะของการเปน “ประเด็น”เดนชัดกวา

การเปน “เครื่องมือ” นั้น อาจเปนเพราะเปนการจัดการตอตัวทุนทางวัฒนธรรมที่มีโดยตรง 

โดยมุงหวังผลทางดานการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดสรรพ้ืนท่ีและโครงสราง

พ้ืนฐานของเมืองเปนสําคัญ สําหรับการใชทุนทางวัฒนธรรมในลักษณะ “เครื่องมือ” นั้น มีอยูบาง 

และมีหวังผลการพัฒนาในดานตางๆ แตกตางกันไป  

 

5.4 บทวิเคราะห 

เม่ือพิจารณาองคประกอบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมอีก 3 องคประกอบท่ีไดนําเสนอ

ผลการศึกษาในบทนี้ นอกเหนือจากองคประกอบเรื่องทุนทางวัฒนธรรมท่ีไดนําเสนอไปในบทกอน

หนานี้แลว จะเห็นไดวาองคประกอบท้ัง 3 ประการมีขอสังเกตท่ีนาสนใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1) พันธะการลงทุนของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้ังภาครัฐ 

ภาคประชาชน และภาคเอกชน เปนปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีชวยใหการ

จัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลาเกิดข้ึนเปนรูปธรรม จากผลการศึกษามีขอสังเกตเก่ียวกับการ

ลงทุนของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเมืองสงขลา ดังนี้ 

ประการแรก ผูเก่ียวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในเมืองสงขลาให

ความสําคัญกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรม ท้ังนี้เพราะการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเปนกระบวนการ

อยางหนึ่งท่ีจะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเมืองท้ังในแงเศรษฐกิจและสังคมของเมืองสงขลา เห็นไดจาก

จํานวนโครงการและกิจกรรมของหนวยงานตาง ๆ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรภาค

ประชาชนในเมือง การลงทุนดานวัฒนธรรมเหลานี้กอใหเกิดกิจกรรมและผลการดําเนินงานท่ีเปน

ประโยชนตอการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลาอยางมาก   
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ประการท่ีสอง มีผูดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมหลายหนวยงานแต

ยังไมมีแผนแมบทท่ีรวบรวมการทํางานท้ังหมดเขาไวดวยกัน แมวาหลายหนวยงานจะใหความสนใจ

ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมือง แตการดําเนินงาน

เหลานั้นยังขาดแผนท่ีบรรจุภาพรวมของการดําเนินงาน เปาหมาย และแนวทางการดําเนินงานใน

ระยะยาวอยางชัดเจน แมวาผูเก่ียวของจะกลาววาแตละสวนมีแผนการดําเนินงานของตัวเองท่ีพรอม

จะหยิบมาใชไดทุกเม่ือ แตตราบเทาท่ียังไมมีการวางแผนรวมกันอยางเปนระบบ การจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมของเมืองสงขลาในระยะยาวก็อาจเกิดปญหาในการดําเนินการรวมระหวางหนวยงานตาง ๆ 

ได ท้ังปญหาการดําเนินงานซํ้าซอน ปญหาการสื่อสารกับประชาชนในเมือง และเปนการดําเนินงานซ่ึง

ขาดทิศทางและขาดแนวทางการประเมินผลท่ีชัดเจน 

ประการท่ีสาม หนวยงานภาครัฐสวนภูมิภาคเชน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สํานัก

ศิลปากรพ้ืนท่ี สํานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีบทบาทเดนในการอนุรักษ ควบคุม และ

เชิดชูทุนทางวัฒนธรรม ในขณะท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาชนสังคมมี

บทบาทในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมใหมีมูลคาทางเศรษฐกิจและสงผลตอการพัฒนาเมืองในมิติตาง 

ๆ ไดมากกวา ท้ังนี้เปนเพราะกรอบภารกิจท่ีแตกตางระหวางหนวยงานท้ังสอง แตท้ังนี้ก็มีบางองคกร

ภาครัฐสวนภูมิภาคมีบทบาทในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมใหมีมูลคา เชน สํานักงานทองเท่ียวและ

กีฬาจังหวัด ผานการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานรวมกับโครงการท่ีเสนอมาจากองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและภาคประชาชน 

ประการท่ีสี่ ทุนทางวัฒนธรรมท่ีอยูในความคุมครองของรัฐหรือไดรับการรับรอง ข้ึน

ทะเบียนจากรัฐมีโอกาสไดรับการดูแลและสนับสนุนมากกวาทุนทางวัฒนธรรมท่ีอยูในครอบครองของ

เอกชน ในขณะท่ีประเทศไทยยังไมมีมาตรการท่ีเอ้ือตอการอนุรักษและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมท่ี

ครอบครองโดยเอกชน เม่ือไมมีมาตรการท่ีเอ้ือใหเจาของทุนทางวัฒนธรรมท่ีเปนเอกชนตระหนักถึง

ความสําคัญของทุนทางวัฒนธรรมท่ีตนครอบครอง จึงปรับรูปแบบการใชงานไป เห็นไดชัดเจนท่ีสุดใน

กรณีของบานเรือนและอาคารเกาในความครอบครองของเอกชนท่ีหลายแหงถูกรื้อเพ่ือสรางเปน

อาคารรวมสมัยกอประโยชนไดมากกวา รวมถึงอาคารเกาบางแหงท่ีเจาของปลอยใหผู อ่ืนเชาทํา

กิจกรรมท่ีไมเหมาะสมกับยานเมืองเกา เชน บาร รานคาราโอเกะ หรือบางแหงก็ปลอยท้ิงรางจนมี

สภาพทรุดโทรม ท้ังนี้เนื่องจากเจาของไมมีงบประมาณเพียงพอในการซอมแซมและขาดชางท่ีมีฝอใน

การซอมแซม ซ่ึงท้ังหมดเหลานี้ตองอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐดวยเชนกัน 



222 

ประการท่ีหา การลงทุนโครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมขนาดใหญ เทศบาลนคร

สงขลาเลือกใชรูปแบบการทํางานแบบหุนสวนระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนในงานบริการสาธารณะ 

(Public-Private Partnership - PPP) เพ่ืออาศัยการความรวมมือและทรัพยากรของเอกชนพัฒนา

โครงการท่ีตองอาศัยทรัพยากรจํานวนมากเขารวม  

ประการท่ีหก การลงทุนโครงการท่ีเก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี

เทศบาลนครสงขลาในปจจุบันเนนการพัฒนาในบริเวณพ้ืนท่ียานเมืองเกาเปนหลัก เนื่องจากเปนพ้ืนท่ี

ท่ีรวมทุนทางวัฒนธรรมเมืงอสงขลาไวหลายอยาง เชน วิถีชิวต ความเชื่อหลากศาสนา สถาปตยกรรม 

อาหาร ประเพณี เปนตน  

ประการสุดทาย ทุนทางวัฒนธรรมเฉพาะกลุมของบางกลุมชนในพ้ืนท่ียังไมไดรับ

การสนันสนุนในเชิงนโยบาย เชน วัฒนธรรมมุสลิม วิถีประมงพ้ืนบาน ซ่ึงแมวาคนเลานี้จะเปนกลุม

นอยเม่ือเทียบกับประชาชนของเมือง แตเปนกลุมท่ีมีอัตลักษณสูงและสะทอนความหลากหลายของ

เมืองไดอยางชัดเจน เชน พ้ืนท่ีบริเวณมัสยิดบานบน พ้ืนท่ีชุมชนเกาเสง หากไดรับการสนับสนุนเชิง

นโยบายท่ีเหมาะสมก็จะเปนแหลงวัฒนธรรมสําคัญท่ีนาศึกษาไดตอไป 

2) ทัศนคติของผู เก่ียวของและประชาชนในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เปน

องคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมือง เพราะเปนแนวคิดและทัศนคติท่ี

แสดงออกตกการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ อันจะสงผลออกมาในรูปแบบของการใหความ

รวมมือ การแสดงความคิดเห็น และมุมมองตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมือง ซ่ึงผูศึกษามี

ขอสังเกตตอทัศนคติของผูเก่ียวของและประชาชนในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม ดังนี้ 

ประการแรก ชาวสงขลาโดยสวนมากมีความภูมิใจตอทุนทางวัฒนธรรมของทองถ่ินและ

เห็นความสําคัญท่ีจะพัฒนาใหทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีเปนปจจัยหนึ่งของการพัฒนาเมือง ซ่ึงความ

ภาคภูมิใจดังหลาวเปนทัศนคติท่ีดีตอการดําเนินงานจัดการทุนทางวัฒนธรรมในสวนอ่ืน ๆ  

ประการท่ีสอง ประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม

อยางบริเวณยานเมืองเกาสงขลาเขาใจและเห็นดวยกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมือง ในขณะ

ท่ีบางสวนท่ียังขาดการมีสวนรวมเพราะมีความเห็นไมสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาหลักของผูท่ีมี

บทบาทในการจัดการ และจากบุคลิกความเปนปจเจกบุคคลของคนในเมืองสงขลาเอง 

ประการสุดทาย ทัศนคติของผูดําเนินการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในบางเรื่องมี

ความเห็นท่ีแตกตางกัน เชน เชน ในกรณีการปรับปรุงอาคารเกาหลังหนึ่ง สํานักศิลปากรเขตพ้ืนท่ีมี
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แนวคิดการอนุรักษใหคงรูปแบบเดิมของอาคารไว แตเทศบาลกลับมีแนวคิดรื้อและสรางใหมใหมี

รูปแบบสถาปตยกรรมเหมือนกับอาคารในละแวกใกลเคียง หรือความไมเขาใจในประเด็นการสราง

อาคารสูงในยานเมืองเกา ท่ีผูเก่ียวของเห็นวาสามารถสรางไดเนื่องจากเทศบัญญัติท่ีกําหนดความสูง

อาคารในยานเมืองเกายังอยูระหวางการจัดทําและตัวอาคารมีรูปแบบสถาปตยกรรมและการใช

ประโยชนเปนพิพิธภัณฑเอกชนสอดคลองกับพ้ืนท่ี แตมีบางสวนท่ีเห็นวาการอนุญาตใหสรางดังกลาว

ขัดกับเจตนารมณของเทศบาลเองท่ีตองการปกปองพ้ืนท่ียานเมืองเกาไมใหมีอาคารสูงท่ีทําลาย

ทัศนียภาพ 

3) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เปนการแสดงออกของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงถือเปนเจาของทุนทางวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีรวมกัน ซ่ึงในกรณีของเทศบาลนคร

สงขลาถือไดวาประชาชนมีบทบาทสูงมากในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมือง และเปนสวน

สําคัญในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมืองรวมกับองคกรภาครัฐจนไดรับรางวัล การมีสวนรวม

ของประชาชนในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเทศบาลนครสงขลา จึงมีขอสังเกตท่ีนาสนใจดังนี้  

ประการแรก เมืองสงขลามีภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม เปนองคการภาคประชาชนท่ี

ดําเนินงานเรื่องการจัดการทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะเปนจุดเชื่อมโยง (Hub) ของเครือขายท่ี

ดําเนินงานในเรื่องนี้ องคกรดังกลาวมีศักยภาพและความพรอมท้ังดานงบประมาณ สถานท่ี และความ

รวมมือจากภาคสวนตาง ๆ จึงสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและมีบทบาทสําคัญในกระบวนการ

จัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลา การดําเนินงานเองขององคกรภาคประชาชนไดเปลี่ยนสภา

นภาพของประชนในเมืองจากเพียงผูเขารวมกิจกรรมมาเปนผูรวมจัดกิจกรรม ทําใหเกิดความรูสึกเห็น

ความสําคัญของทุนทางวัฒนธรรมทองถ่ินมากข้ึน 

ประการท่ีสอง การเปดพ้ืนท่ีสาธารณะของเมือง เชน การประชุมของประชาชนในยาน

เมืองเกาสงขลา รวมกับผูบริหารเมือง และนักวิชาการที่เกี่ยวของ ณ ศาลเจากวนอู เมื่อวันท่ี 

15 พฤศจิกายน พ.ศ.  2552 การพูดคุยในเวทีสาธารณะ ณ ถนนคนเดินสงขลาแตแรก ทําให

ประชาชนในเมืองสามารถสื่อสารกับผูบริหารเมืองได ผูบริหารเมืองสามารถรวบรวมปญหา ระบุ

ปญหาท่ีสําคัญเรงดวนตองแกไข และออกนโยบายหรือมาตรการเพ่ือจัดการกับปญหาหรือพัฒนาให

ตรงกับความตองการของเมืองได 

ประการท่ีสาม การมีกลุมองคกรภาคประชาชนชนหลักของเมืองท่ีดําเนินงานดานการ

จัดการทุนทางวัฒนธรรมเพียงกลุมเดียว ทําใหผูท่ีมีแนวคิดไมสอดคลองกับกลุมหลักรูสึกไมเปนกลุม
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เดียวกันและไมเขารวมการดําเนินงาน ซ่ึงหากพิจารณาแลวการมีกลุมองคกรท่ีดําเนินงานเพียงกลุม

เดียวมีขอดีคือความเปนเอกภาพในการดําเนินงานของเมือง สวนขอเสียคือคนท่ีเห็นตางจากกลุมไม

อยากเขารวมและไมมีกลุมอ่ืนรองรับแนวคิด และไมมีการคานอํานาจกันในกลุมองคกรภาคประชาชน 

ประการท่ีสุดทาย การดําเนินงานขององคการภาคประชาชนมีการดําเนินงานท่ีตอเนื่อง

ไดเพราะไดรับการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐในรูปแบบตาง ๆ ท้ังการสนับสนุนงบประมาณ การ

ดําเนินงานรวม การขอความรวมมือ ตลอดจึงถึงการเขารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานและ

การออกกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงความรวมมือในลักษณะพ่ึงพากันและกันเชนนี้ 

สงผลดีตอภาครัฐคือสามารถดําเนินงานไดตรงกับความตองการของประชาชนและลดความขัดแยงลงได  

สําหรับการพัฒนาเมืองในมิติตาง ๆ ดังท่ีไดนําเสนอขอมูลไปนั้นมีความสัมพันธอยาง

มากกับการเลือกใชลักษณะของการกัดการทุนทางวัฒนธรรม กลาวคือ การพัฒนาเมืองในแตละมิติ

โดยใชการจัดการทุนทางวัฒนธรรมนั้น ลักษณะของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมท่ีถูกเลือกมาใชนั้น

แตกตางกันไปในแตละมิติการพัฒนา ดังท่ีไดกลาวไปแลววาลักษณะของการจัดการทุนทางวัฒนธรรม

นั้นแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือการจัดการในลักษณะทําใหทุนทางวัฒนธรรมเปนประเด็นของการ

พัฒนา และการจัดการในลักษณะใชทุนทางวัฒนธรรมเปนเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาในเรื่องอ่ืน  

ในกรณีของการจัดการในลักษณะทําใหทุนทางวัฒนธรรมเปนประเด็นของการพัฒนานั้น 

เห็นไดชัดเจนในกรณีของการหยิบยกประเด็นของการพัฒนายานเมืองเกาลงขลาข้ึนมาเปนประเด็น

หลักในการพัฒนาเมืองของเทศบาลนครสงขลาและภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ในระยะแรกดวย

ยุทธศาสตร “Put Songkhla on the Map” โดยมุงหวังใหเมืองสงขลากลับมาเปนท่ีรูจักอีกครั้งดวย

ความโดดเดนของทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีในพ้ืนท่ี การจัดการทุนวัฒนธรรมในลักษณะนี้กอใหเกิดการ

พัฒนาเมืองในระดับเริ่มตนอยางนอยสองมิติ คือ การพัฒนาเมืองในมิติการบริหารการปกครอง และ

การพัฒนาเมืองในมิติสังคมวัฒนธรรม  

การพัฒนาเมืองในมิติการบริหารการปกครอง นั้นเปนจุดเริ่มตนการพัฒนาท่ีจะนําไปสู

มิติการพัฒนาเมืองดานอ่ืน เพราะเม่ือการจัดการทุนทางวัฒนธรรมถูกกําหนดใหเปนความสําคัญของ

การพัฒนาในยานเมืองเกา ก็กอใหเกิดการรวมกลุมของประชาชนท่ีสนใจในเรื่องนี้ การสื่อสาร

เปาประสงคและแนวทางการพัฒนาของกลุม จนเกิดเปนการประชุมประชาคมรวมกับหนวยงาน

ภาครัฐ เทศบาล และประชาชนในพ้ืนท่ี การดําเนินงานของกลุมตั้งแตการใชรูปแบบไมเปนทางการจน
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พัฒนามาเปนองคกรท่ีมีสถานภาพถูกตองตามกฎหมาย และเขาไปมีสวนในการกําหนดนโยบาย ออก

กฎหมาย และการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมืองในระดับนานาชาติ 

สําหรับการพัฒนาเมืองในมิติสังคมวัฒนธรรม เห็นไดชัดเจนเนื่องจากการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมเมืองสงขลาตองดึงเอาทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยูมาพัฒนาเพ่ือกอใหเกิดคุณคาและมูลคาท่ี

เพ่ิมข้ึน เห็นไดจากการสรางปายสื่อความหมายสําหรับสถานท่ีสําคัญของเมือง ปายบอกเลาประวัติ

รานอาหารเกาแกของเมือง การสรางหลักสูตรบอยางศึกษาและยุวมัคคุเทศนเปนหลักสูตรเฉพาะของ

ทองถ่ิน การรวบรวมประวัติศาสตรบอกเลาของชาวบานในยานเมืองเกาและผลิตเปนหนังสือคนเฒา

เลาเรื่องเมืองสงขลา กิจกรรมภาพเกาเลาเรื่องเมืองสงขลา การดําเนินงานจัดการทุนทางวัฒนธรรม

เหลานี้เปนการรวบรวมและถายทอดองคความรูเก่ียวกับทองถ่ินเมืองสงขลาท้ังในระบบและนอก

ระบบการศึกษา ทําใหผูคนและเยาวชนในทองถ่ินรับทราบขอมูลประวัติศาสตรและอัตลักษณของ

ทองถ่ินอยางกวางขวาง กอใหเกิดความรักและหวงแหนตอเมือง นอกจากนี้ยังหนวยงานท่ีเก่ียวของยัง

จัดเทศกาลงานเมืองตาง ๆ ท้ังท่ีเปนงานท่ีจัดข้ึนตามเทศกาลสําคัญของเมือง ซ่ึงถือเปนการสืบทอด

ประเพณีอันดีงาม และกิจกรรมท่ีสรางสรรคข้ึนใหม เชน เทศกาลอาหารสองทะเล เทศกาลเพลงของ

พอ เทศกาละครโรงสีแดง เปนตน กิจกรรมเหลานี้กอใหเกิดพ้ืนท่ีสาธารณะของเมืองเพ่ือหนาท่ีกระชับ

ความสัมพันธและนันทนาการใหแกประชาชนเมืองสงขลา  

ผลการพัฒนาเมืองดวยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมใหเปนประเด็นของการพัฒนาในมิติ

ตอมา คือ โครงสรางพ้ืนฐาน บริการ และการจัดการพ้ืนท่ีเมือง และเศรษฐกิจเมือง ซ่ึงเปนผลสืบ

เนื่องมาจากการพัฒนาในมิติการบริหารการปกครองเมืองและสังคมวัฒนธรรมเมืองดวย ในมิติ

โครงสรางพ้ืนฐาน บริการ และการจัดการพ้ืนท่ีเมือง หนวยงานท่ีเก่ียวของไดสนับสนุนงบประมาณใน

การปรับปรุงภูมิทัศนเมืองในหลายจุด จัดระเบียบการจราจร และเพ่ิมมาตรการักษาความปลอดภัย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีบริเวณยานเมืองเกาซ่ึงเปนพ้ืนท่ีวัฒนธรรมหลักของเมือง สวนมิติทาง

เศรษฐกิจนั้นอาจเรียกไดวาเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาในลักษณะนี้ ซ่ึงประชาชนในพ้ืนท่ีเรียก

การพัฒนาในมิตินี้วา“การพัฒนาท่ีกินได” ซ่ึงหมายความวาการพัฒนาในมิติตาง ๆ ท่ีกลาวมากอน

หนานั้นกอใหเกิดการกระจายรายไดสูประชาชนในพ้ืนท่ี การไดรับผลประโยชนจากการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมเหลานั้นจะเปนปจจัยสําคัญใหประชาชนยังชนในพ้ืนท่ียังใหความรวมมือกับหนวยงานท่ี

จัดการทุนทางวัฒนธรรมและรักษาทุนทางวัฒนธรรมของตนเองตอไป ผลทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกับ

เทศบาลนครสงขลาหลังจากการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี คือ เกิดพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจใหมของ
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เมืองอยาง ถนนคนเดินสงขลาแตแรก ตลาดนัดบอยาง พ้ืนท่ีใหมเหลานี้นอกจากเปนแหลงดึงดูด

นักทองเท่ียวจากภายนอกแลวยังเปนพ้ืนท่ีกระจายรายไดภายในเมืองอีกดวย นอกจากนี้การจัดการ

ทุนทางวัฒนธรรมภายในเขตเทศบาลนครสงขลายังสรางใหแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอยางยาน

เมืองเกาสงขลา หรืองานเทศกาลตาง ๆ ของเมือง เปนจุดขายใหมทางการทองเท่ียวเพ่ิมเติมจากแหลง

ทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีไดรับความนิยมมานานกอนหนานี้  

สวนการจัดการในลักษณะใชทุนทางวัฒนธรรมเปนเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาใน

เรื่องอ่ืนมีนอยกวาการใชทุนทางวัฒนธรรมในลักษณะแรก ทุนทางวัฒนธรรมเมืองสงขลาในบทบาทนี้

โดยมากถูกใชเปน “พ้ืนท่ี” ท้ังในแงของสถานท่ีและกิจกรรมของการสื่อสารสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน ใชเวที

สาธารณะถนนคนเดินเปนพ้ืนท่ีสื่อสารระหวางผูบริหารเมืองกับประชาชน ใชโรงสีแดงหับ โห หิ้น เปน

พ้ืนท่ีจัดแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรม ใชตลาดนัดบอยางเปนพ้ืนท่ีรณรงคการลดการใชพลาสติกและ

การจัดการเรื่องสิ่งแวดลอม การใชกิจกรรมแลเล แลหาด เปนการรณรงคปลุกกระแสสํานึกของ

ประชาชนเรื่องทรัพยากรชายหาดเปนตน และการพัฒนาเมืองในมิติสิ่งแวดลอมก็ปรากฏผลจากการ

จักการทุนทางวัฒนธรรมในลักษณะนี้อยางชัดเจน   
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บทที่ 6 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

วัตถุประสงคของการวิจัยนี้ เพ่ือศึกษาทุนทางวัฒนธรรม รวมท้ังกระบวนการจัดการทุน

ทางวัฒนธรรมผลท้ังภาครัฐและภาคประชาชนของเทศบาลนครสงขลา  โดยรูปแบบการวิจัยการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณเชิงลึกเปน

รายบุคคล (In-depth Interview) ท้ังแบบไมมีโครงสรางและก่ึงโครงสราง จากผูใหขอมูลสําคัญ   

(Key Informants) ท่ี เก่ียวของกับงานในการวิจัยนี้ โดยตรง ซ่ึงจะทําใหทราบถึงขอมูลทุนทาง

วัฒนธรรมและแนวทางการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาเมือง ปญหาอุปสรรคและ

ขอเสนอแนะไดอยางแทจริง โดยกลุมตัวอยางใชศึกษาวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 กลุมหลัก คือ กลุมท่ี 

1 กลุมผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมเมืองทองถ่ินของเมืองสงขลา จํานวน 11 คน กลุมท่ี 2 คือ กลุม

ผูเก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา จํานวน 24 คนรวมจํานวน

ท้ังหมด 35 คนซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาตามสมมติฐานการวิจัยและคําถามในการวิจัยได ดังนี้ 

 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

6.1.1 เปาหมายการพัฒนาเมืองสงขลาและยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับการ

จัดการทุนทางวัฒนธรรม 

เปาหมายการพัฒนาเมืองสงขลาในมุมของเทศบาลนครสงขลา ถูกระบุไวในแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนครสงขลา พ.ศ.2557 - 2562 มีวิสัยทัศนวา “นครสงขลา 

เมืองแหงการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชนม่ันคง คุณภาพชีวิตท่ีดี ดวยบริการใหม ท่ียั่งยืน” มียุทธศาสตร

การพัฒนาเทศบาลนครสงขลา 7 ดาน ไดแก  

1. การพัฒนาดานการศึกษาใหม  

2. การพัฒนาเศรษฐกิจใหม  

3. โครงสรางพ้ืนฐานใหม  

4. ดานสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืนและภูมิทัศนใหม 

5. ดานสุขภาพอนามัยใหม  

6. ดานชุมชนเขมแข็ง สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม ศาสนา  

7. การบริหารและการบริการเพ่ือเปนองคกรรับใชประชาชน 
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และมีเปาประสงคการพัฒนาเมืองท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรท้ัง 7 ดานไดแก  

เปาประสงคท่ี 1.1 : ยกระดับการศึกษาของเยาวชนสูระบบสากลและความเปน

เลิศทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ตและภาษา เพ่ือพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

เปาประสงคท่ี 1.2: มีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายเขาถึงงาย เรียนรูไดทุกเพศทุกวัย 

เปาประสงคท่ี 2.1: ประชาชนและผูประกอบการในเขตเทศบาลนครสงขลามี

รายไดเพ่ิมข้ึน 

เปาประสงคท่ี 2.2: นักทองเท่ียวมาเท่ียวเมืองสงขลาเพ่ิมมากข้ึน  

เปาประสงคท่ี 2.3: มีผลิตภัณฑของฝากท่ีเปนเอกลักษณของชาวบอยาง  

เปาประสงคท่ี 3.1: ประชาชนไดรับบริการระบบสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ

ไดมาตรฐานอยางท่ัวถึง  

เปาประสงคท่ี 4.1: ประชาชนอยูในเมืองท่ีมีสภาพแวดลอมดีสะอาดสวยงามและ

ปลอดภัยจาก มลพิษ  

เปาประสงคท่ี 5.1: ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงเพ่ิมข้ึน  

เปาประสงคท่ี 6.1: เด็ก สตรีคนชรา ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยาง

ท่ัวถึง  

เปาประสงคท่ี 6.2: ชุมชนเขมแข็ง  

เปาประสงคท่ี 6.3: ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดํารงชีวิต

อยางปกติสุข 

เปาประสงคท่ี 6.4: รักษาเอกลักษณของเมืองสงขลาใหคงอยู  

เปาประสงคท่ี 7.1: เทศบาลมีการบริหารจัดการท่ีดีเพ่ือพัฒนาเมืองใหมีความนา

อยูอยางยั่งยืน 

จากเปาประสงคดังกลาวมีเปาประสงคท่ีเก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรม

โดยตรง ไดแก เปาประสงคท่ี 1.2 2.1 2.2 2.3 4.1 6.2 และ 6.4 ซ่ึงเกินกวาครึ่งหนึ่งของเปาประสงค

ท้ังหมด นอกจากนี้เปาประสงคอ่ืน ๆ ยังสามารถใชการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเขาไปเปนสวนหนึ่ง

ของการพัฒนานั้น ๆ ไดดวย ขอมูลนี้แสดงใหเห็นวาการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเปนกระบวนการ

สําคัญท่ีเทศบาลนครสงขลาตองคํานึงถึงเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีตั้งไว  
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นอกจากเปาประสงคการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนคร

สงขลา พ.ศ. 2557 – 2562 แลว กลุมภาคประชาสังคมท่ีสําคัญอยางภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมก็

ประกาศเปาหมายการพัฒนาเมืองสงขลาไววา “สงขลาสูเมืองมรดกโลก Songkhla towards world 

heritage site” ซ่ึงเปนเปาหมายท่ีใหญและทาทายเปนอยางมาก ซ่ึงยังไมไดระบุระยะเวลาท่ีแนนอน

ตอการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย แตก็ไดรับความสนใจและความรวมมือจากหลายฝายเปน

อยางดี รวมท้ังยังเปนเปาหมายท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐอีกดวย 

6.1.2 องคประกอบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเมืองสงขลา 

ทุนทางวัฒนธรรมของเมือง ผลการศึกษาพบวาสงขลามีทุนทางวัฒนธรรมท่ีกอ

เกิดมาจากการตั้งถ่ินฐานของกลุมชนบริเวณคาบสมุทรทะเลสาบเม่ือ 6,000 ปกอน และพัฒนาการ

ผานเมืองสทิงพระท่ีมีรากฐานความเชื่อเรื่องผี – พราหมณ – พุทธ เมืองสงขลาหัวเขาแดงซ่ึงมี

วัฒนธรรมมุสลิมเขามา การกอสรางอยางตะวันตกและประวัติศาสตรท่ีรวมสมัยกับกรุงศรีอยุธยา 

เมืองสงขลาแหลมสนกับการปกครองของผูนําชาวจีนรวมสมัยกับกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร

ตอนตน เมืองสงขลาบอยางกับความรุงเรืองและยุติของเจาเมืองในตระกูล ณ สงขลา การเปนเมือง

หลักในภูมิภาค การเติบโตของระบบราชการและการสะสมทุนของคหบดีทองถ่ิน การเขามาตั้งฐานทัพ

ของญี่ปุนในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 และเทศบาลนครสงขลาในปจจุบันซ่ึงรับทุนทางวัฒนธรรมจาก

การสะสมมาจากอดีตดังกลาว     

ทุนทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลา แบงไดเปน 4 ประเภท คือ ความเชื่อและโลก

ทัศน วิถีการดํารงชีวิต ศิลปหัตถกรรมและประดิษฐกรรม การถายทอดกระบวนการเรียนรูและการ

สรางความสัมพันธในสังคม ซ่ึงในแตละประเภทมีท้ังทุนทางวัฒนธรรมในระดับเปนรูปเปนราง ระดับ

เปนชิ้นเปนอัน และระดับสถาบัน ในปจจุบันทุนทางวัฒนธรรมไดรับความสนใจจากภาครัฐและภาค

ประชาชน มีโครงการพัฒนาหลายอยางท่ีเก่ียวของกับทุนทางวัฒนธรรมเหลานั้น ทุนทางวัฒนธรรม

หลายอยางไดรับรางวัลและการยกยองในระดับชาติ ในขณะท่ีทุนทางวัฒนธรรมอีกหลายอยางยังไม

ถูกนํามาใชใหสมศักยภาพ หรือทุนทางวัฒนธรรมบางอยางก็ไมเปนท่ีรูจักกันแลวในปจจุบัน  

การลงทุนทางวัฒนธรรมของภาคสวนตาง ๆ ผลการศึกษาพบวาภาครัฐสวน

ทองถ่ินมีบทบาทมากตอกการลงทุนทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยเฉพาะเทศบาลนคร

สงขลาซ่ึงเปนเจาของพ้ืนท่ี ซ่ึงเนนการลงทุนในรูปแบบโครงการกอสราง ปรับปรุงซอมแซม และการ

จัดงานเทศกาล โดยท่ีนาสนใจคือมีการรวมทุนกับหนวยงานอ่ืน ๆ และบริษัทเอกชนในโครงการขนาด
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ใหญดวย สวนหนวยงานราชการสวนภูมิภาคท่ีมีบทบาทสําคัญ ไดแก สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด มี

บทบาทในโครงการท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมหลักท่ีสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

จากกรอบนโยบายของสวนกลาง และจัดเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินรวมท้ังยกยองเชิดชูปราชญ

ศิลปนผูเชี่ยวชาญแขนงตาง ๆ ในทองถ่ิน สํานักศิลปากรเขตพ้ืนท่ี มีหนาท่ีธํารงรักษามรดกทาง

วัฒนธรรมในบริเวณ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ท้ังเรื่องโบราณวัตถุ โบราณสถาน โบราณคดี และ

พิพิธภัณฑ รวมถึงการรวบรวมองคความรูตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีไดรับขอทวงติงบาง

ประการในการทํางาน ท้ังเรื่องความลาชาในการปฏิบัติงาน หรือการดูแลท่ีไมท่ัวถึง ท้ังนี้เปนเพราะ

โครงสรางการทํางานขององคกรท่ีครอบคลุมการทํางานถึง 5 จังหวัด ซ่ึงไมสอดคลองกับจํานวนบุคล

กรและงบประมาณ ทําใหตองมีการจัดลําดับงานท่ีสําคัญเรงดวนลดหลั่นกันไป สวนสํานักงาน

ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด มีบทบาทในการหารือรวมกับจังหวัด เทศบาล และภาคประชาชน ทํา

หนาท่ีเปนผูประสานโครงการและงบประมาณในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับการ

ทองเท่ียวเปนสําคัญ สํานักงานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรจังหวัด มีบทบาทในฐานะผูควบคุมดูแล

พ้ืนท่ีเมืองเกาตามตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร 

และเมืองเกา พ.ศ.2546 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเมืองเกาและเกาะรัตนโกสินทรระดับ

จังหวัด ซ่ึงท้ังนี้ภารกิจสวนนี้ไมไดมีบทบาทเชิงรุกมากนักเม่ือเทียบกับภารกิจหลักดานสิ่งแวดลอม 

เนื่องจากปญหางบประมาณการดําเนินการเรื่องเมืองเกาโดยเฉพาะท่ีไดรับจัดสรรจากสวนกลางไม

เพียงพอตองกันงบประมาณในสวนอ่ืนมาใชในบางครั้ง และสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี ท้ังระดับ

มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เชน การสรางหลักสูตรบอยางศึกษาและยุวมัคคุเทศนของโรงเรียน

มหาวชิราวุธ ความรวมมือดานศิลปวัฒธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ เปนตน  

สําหรับองคกรภาคประชาชนนั้น ในเขตเทศบาลนครสงขลามีกลุมประชาชนท่ีเปน

กลไลของเทศบาลท่ีสําคัญ คือ คณะกรรมการชุมชน ซ่ึงเปนผูรวบรวมขอมูล วางแผนชุมชนซ่ึงรวมถึง

ขอมูลทุนทางวัฒนธรรมและผูท่ีรักษาภูมิปญญาของชุมชนไวในแผนนั้นดวย ดําเนินโครงการพัฒนา

ชุมชนรวมกับเทศบาล บางชุมชนดําเนินโครงการรวมกับเครือขายเอง เชน ชุมชนยานเมืองเกา ท่ีจัด

ถนนคนเดินเพลินของหรอย ยอนรอยบอยางข้ึนเปนประจําทุกป ในงานสมโภชเจาพอหลักเมือง 

นอกจากนี้คณะกรรมการชุมชนยังเปนสื่อกลางในการสื่อสารระหวางประชาชนในชุมชนกับเทศบาล

อีกดวย ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และ สงขลาฟอรั่ม เปนองคกรภาคประชาชนท่ีจัดตั้งข้ึนโดย
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การรวมกลุมตามธรรมาติท่ีมีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวประเดนสําคัญของเมือง กลาวคือ ภาคี

คนรักเมืองสงขลาสมาคม ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องเมืองเกา ซ่ึงเปนประเด็นในการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมท่ีรวมเอาทุนทางวัฒนธรรมเมืองสงขลาหลายประการ เชน ความเชื่อ วิ ถีชีวิต 

สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรเมือง มาผลักดันใหกลายเปนประเด็นสาธารณะ เขาสูกระบวนนโยบาย

ของทองถ่ิน และขยับสูการตั้งเปาหมายใหมีการพัฒนาเมืองสงขลาใหเปนมรดกโลกตอไป เพ่ือระดม

ทรัพยากรและความรวมมือจากทุกภาคสวนในเมืองมาขับเคลื่อนประเด็นนี้ สวนสงขลาฟอรั่มก็มุง

สรางความเปนพลเมือง โดยเนนกลุมเปาหมายท่ีสําคัญคือเยาวชน ผานประเด็นสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ

หาดทรายเปนหลัก ซ่ึงใชทุนทางวัฒนธรรมดานความเชื่อมาเปนเครื่องมือในกิจกรรมสรางสํานึกความ

หวงแหนตอทรัพยากรธรรมชาติของการดําเนินการนี้ นอกจากนี้ยังมีองคกรนอกภาครัฐอ่ืน ๆ ท่ีมี

ความเก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมอีก เชน ชมรมประเพณีเกาหอง กลุมจักรยานเกาชม

เมือง หาสมาคมจีน วัด และมัสยิดตาง ๆ เปนตน  

สวนภาคเอกชนนั้นจะมีการลงทุนในลักษณะรวมกับภาครัฐในโครงการขนาดใหญ 

เชน โครงการอุทยานการเรียนรูสงขลา โดย บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต จํากัด (มหาชน)            

การสนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษและฟนฟูยานเมืองเกาสงขลาโดยบริษัท เชฟรอน จํากัด และ

หอการคาจังหวัดสงขลา กับโครงการ Songkhla First China Town 

ทัศนคติของผู เกี่ยวของและประชาชนตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรม            

ผลการศึกษาพบวา ผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา

โดยเฉพาะภาครัฐยังมีความเห็นท่ีแตกตางกันหลายสวน สําหรับเทศบาลนครสงขลาเห็นวาการจัดการ

ทุนทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลาในปจจุบันกําลังดําเนินไปถูกทิศทาง และประชาชนเห็น

ดวยกับการดําเนินการท่ีกําลังดําเนินการอยู 100 เปอรเซนต สอดคลองกับความเห็นของตัวแทนจาก

ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมวาขณะนี้ไดรับความรวมมือจากประชาชนอยางเต็มท่ี ท้ังนี้หนวยงานอ่ืน 

เชน สํานักศิลปากรเขตพ้ืนท่ี และสํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความเห็นสอดคลองกัน

วา หนวยงานราชการตองบูรณาการความรวมมือกันมากกวานี้ ตองบังคับใชกฏหมายอยางจริงจังมาก

ข้ึน และเห็นวาขณะนี้ภาคประชาชนมีบทบาทในประเด็นการจัดการทุนทางวัฒนธรรมมากกวาภาครัฐ 

สวนกลุมประชาชนและผูประกอบการในเขตเทศบาลนครสงขลา รบัรูวามีความพยามท่ีจะผลักดันให

เมืองเกาสงขลาสูเมืองมรดกโลก แตประชาชนภายนอกเขตพ้ืนท่ียานเมืองเกายังไมรับรูวาจะมี

ผลกระทบกับตัวเองและจะมีสวนรวมไดอยางไร รวมท้ังผูท่ีอยูอาศัยในเขตยานเมืองเกาเองบางสวนก็มี
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ความรูสึกวาผูท่ีมีสวนจัดการทุนทางวัฒนธรรมยังใหความสําคัญกับบานแตละหลังไมเทากัน ประเด็น

สําคัญคือ อยากใหสงเสริมกิจการหรือศักยภาพของพ้ืนท่ีและทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมแทจริงใน

ทองถ่ิน มากกวาการทุบทําลายแลวสรางใหม หรือการสรางของใหมข้ึนมาในลักษณะใกลเคียงกับทุน

ทางวัฒนธรรมท่ีมีอยูเดิมโดยละเลยคุณคาของทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมไป 

การมีสวนรวมทางวัฒนธรรมของประชาชน ผลการศึกษาพบวาการจัดการทุน

ทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลาปรากฏใน 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรก คือ การมีสวนรวมใน

การคนหาปญหาและเหตุแหงปญหา ซ่ึงกระทําผานการประชาคมเมืองและกลไกของเทศบาลอยาง

คณะกรรมการชุมชน ข้ันตอนท่ีสอง คือ การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการ ผานการเปน

ตัวแทนเขาไปกําหนดแผนพัฒนาเมืองรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขององคกรภาคประชาชน 

และการกําหนดแผนชุมชนของคณะกรรมการแตละชุมชน ข้ันตอนท่ีสาม คือ การมีสวนรวมในการ

ลงทุนและปฏิบัติงาน ปรากฏเปนการทํางานในรูปแบบเครือขาย (Networking) และการรวมลงทุน

แบบหุนสวนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในงานบริการสาธารณะ (Public-Private Partnership - 

PPP) และข้ันตอนสุดทาย คือ การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินการดําเนินงาน ซ่ึงยังไม

ปรากฏสรางกลไกการมีสวนรวมในข้ันตอนการติดตามและประเมินการดําเนินงานอยางเดนชัด  มัก

การรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเปนผูดําเนินการตามชองทางการสื่อสารตาง ๆ เพ่ือให

รับทราบความคืบหนาเปนสําคัญ  

6.1.3 ลักษณะการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลา 

การการทุนทางวัฒนธรรมภายในเขตเทศบาลนครสงขลา เปนไปใน 2 ลักษณะ คือ 

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะ “ประเด็น” และการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะ 

“เครื่องมือ” 

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะ “ประเด็น” หรือ “สิ่งท่ีถูกจัดการ” แบง

ขอบเขตไดเปนสองระยะ คือชวงกอนป พ.ศ. 2552 และชวง พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน โดยอาศัยการ

เกิดข้ึนของกลุมภาคีคนรักเมืองสงขลา (ชื่อในขณะนั้น) เปนเสนแบง เนื่องจากกลุมภาคีคนรักเมือง

สงขลาเปนกลุมภาคประชาสังคมท่ีสําคัญท่ีมีบทบาทในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในลักษณะ

ประเด็นเปนอยางมาก  

ในระยะแรก บทบาทการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลาเปน

ของภาคราชการท้ังสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินเปนหลัก มีวัตถุประสงคเพ่ือธํารงรักษาทุนทาง
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วัฒนธรรมของชาติไมใหสูญหาย หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในชวงนี้ 

ไดแก สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานศิลปากรเขตพ้ืนท่ีท่ี 13 สงขลา เทศบาลนครสงขลา 

สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเปนสําคัญ โดยเปนการดําเนินงานตามกรอบภารกิจท่ี

หนวยงานตนเองรับผิดชอบ เนนการอนุรักษทุนทางวัฒนธรรมท่ีอยูในความคุมครองของรัฐและไดรับ

การข้ึนทะเบียนหรือประกาศรับรองโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง และไมเกิดความตระหนักถึงคุณคาของทุนทาง

วัฒนธรรมของภาคประชาชนอยางแพรหลายเหมือนในปจจุบัน  

ในระยะท่ีสอง หลังการเกิดข้ึนของกลุมภาคีคนรักเมืองสงขลา และพัฒนาตอมา

เปน ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะ “ประเด็น” เปนการยึดเอา

ตัวทุนทางวัฒนธรรมเปนแกนกลาง โดยพุงเปาการพัฒนาไปท่ีประเด็นเมืองเกา และพยายามโอบเอา

ทุนทางวัฒนธรรมตาง ๆ ในเมือง ท้ังสถาปตยกรรม อาหาร วิถีชีวิต ประวัติศาสตร ความเชื่อ ศาสนา 

เรื่องเลา ตํานานกระบวนการถายทอดความรู รวมถึงการสรางความสัมพันธ เขาไวในขอบขายของ

ความเปน “เมืองเกาสงขลา” และขยายประเด็นสูการรับรูของภาครัฐ แลวแปลงสูนโยบาย แผนงาน 

โครงการ ตลอดจนถึงความรวมมือระหวางหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ กอใหเกิดการระดม

ทรัพยากรรวมถึงความรวมมือตาง ๆ เพ่ือจัดการใหทุนทางวัฒนธรรมนั้นเกิดผลลัพธออกมาในแงมุม

ตาง ๆ จนกระบวนการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในประเด็น “เมืองเกา” ของเทศบาลนครสงขลา 

กลายเปนวัฒนธรรมสาธารณะของเมืองสงขลาประการหนึ่ง เปนความรับรูรวมกันของพลเมืองชาว

สงขลา หากแตยังตองขยายความรวมมือไปสูประชาชนท้ังเมืองใหมากข้ึนกวาท่ีเปนอยูตอไป 

สําหรับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะ “เครื่องมือ” เปนการนําทุนทาง

วัฒนธรรมมาเปนสวนหนึ่งเพ่ือประกอบการดําเนินงานในดานอ่ืน ๆ โดยไมไดมุงหวังผลอันเกิดจากทุน

ทางวัฒนธรรมนั้นโดยตรง เพียงแตนําทุนทางวัฒนธรรมนั้นมาเปนวิธีการ เปนสถานท่ี เปนเครื่องมือ

ในการประชาสัมพันธ แสวงหาการมีสวนรวม หรือดําเนินการดานอ่ืน ๆ เชน การใชสถานท่ีสําคัญทาง

ประวัติศาสตรมาเปดเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ การใชความเชื่อและพิธีกรรมกระตุนจิตสํานึกและสรางการมี

สวนรวม  

6.1.4 ผลการจัดการทุนทางวัฒนธรรมตอการพัฒนาเมืองในมิติตาง ๆ  

มิติเศรษฐกิจ การจัดการทุนทางวัฒนธรรมกอใหเกิดผลทางเศรษฐกิจโดยตรง คือ

การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และกอใหเกิดรายไดของผูประกอบการในพ้ืนท่ีอันเก่ียวเนื่อง

กับธุรกิจการทองเท่ียว เชน ยานเมืองเกาสงขลา จากท่ีในอดีตแหลงทองเท่ียวหลักของเมืองสงขลา
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อยูฝงตะวันออกของเมืองคือชายทะเล แตเนื่องดวยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมทําใหยานเมืองเกา

สงขลาเปนพ้ืนท่ีทองเท่ียวอีกแหงท่ีสรางรายไดใหแกเมืองเพ่ิมเติม ดึงดูดใหนักทองเท่ียวมาใชจายใน

พ้ืนท่ีเมืองดานตะวันตกเพ่ิมข้ึน และทุนทางวัฒนธรรมบางอยางยังถูกนํามาสรางเปนสินคาทาง

วัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ เชน อาหารพ้ืนเมืองสงขลา ท่ีมีการโฆษณาประชาสัมพันธโดย

ภาครัฐและภาคประชาชน และการจัดงานเทศกาลอาหารสองทะเล ท่ีสรางรายไดใหแก

ผูประกอบการอาหารท่ีเขารวมงานไดอยางมากในแตละป นอกจากนี้ทุนทางวัฒนธรรมยังถูกหยิบยก

มาเปนประเด็นในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในพ้ืนท่ี โดยการสรางพ้ืนท่ีทางเศรฐกิจใหมของ

เมืองข้ึนมา ท้ังถนนคนเดินสงขลาแตแรกและตลาดนัดชุมชนบอยาง เพ่ือใหเกิดการใชจายในพ้ืนท่ี

และเปนการสรางตลาดใหแกผูประกอบการรายยอยในทองถ่ินดวย  

มิติสังคมและวัฒนธรรม การจัดการทุนทางวัฒนธรรมตอการพัฒนาสังคมเมือง 

ในหลายดาน คือ ดานการดํารงวิถีชีวิตในเมือง เปนการสงเสริมใหผูท่ีอยูอาศัยในเมืองสงขลาเห็น

ความสําคัญและสืบสานวิถีชีวิตแบบสงขลาด้ังเดิมท่ีเปนมรดกทางภูมิปญญาของบรรพชน ดานการ

สงเสริมการรวมกลุมทางสังคม โดยเฉพาะ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ซ่ึงเปนการรวมกลุมของ

ภาคประชาชนท่ีเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเมืองรวมกับหนวยงานตาง ๆ ผูรับผิดชอบในแตละ

ภารกิจ เปนการเสริมสรางความเปนประชาธิปไตยโดยตรงผานประเด็นการจัดการทุนทางวัฒนธรรม 

ดานการพัฒนาการศึกษา สรางและสืบทอดองคความรูท่ีสําคัญของทองถ่ินไปสูคนรุนถัดไป ซ่ึงเปน

ความรูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในพ้ืนท่ี ท้ังในระบบการศึกษาอยางการสรางหลักสูตรบอยาง

ศึกษาและยุวมัคคุเทศกของโรงเรียนมหาวชิราวุธและในพ้ืนท่ีสาธารณะอยางเชน โครงการการสราง

อุทยานการเรียนรู สงขลา และใหความรูเกี่ยวกับเมือง ณ โรงสีหับ โห ห้ิน เปนตน อีกท้ังดานการ

เสริมสรางวัฒนธรรมและเอกลักษณของทองถ่ิน (Culture & Identity) โดยการอนุรักษและฟนฟู

ทุนทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของเมือง เชน การรางเทศบัญญัติท่ีเกียวของกับการกอสรางและปรับปรุง

อาคารในยานเมืองเกา การกอสรางปายส่ือความหมายเมืองเกาสงขลา การจัดเทศกาลงานเมือง

โดยภาครัฐปละภาคประชาชน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจของเมืองและการสืบทอดมรดกทาง

วัฒนธรรมของทองถ่ินสูคนรุนถัดไป  

มิติการบริหารการปกครอง การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในเขตเมืองสงขลา 

กอใหเกิดการมีสวนรวมจากประชาชนท้ังโดยตรงและผานตัวแทน คือ จากการเขารวมกลุมองคกรท่ี

ดําเนินการดานการจัดการทุนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะ อยางภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ชมรม
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วัฒนธรรมเกาหอง เพ่ือเขาไปมีสวนรวมโดยตรงในการดําเนินการในกระบวนการตาง ๆ ท้ังการรวม

รวมขอมูล การเสนอปญหาตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การรวมวางแผนพัฒนาเมือง การติดตาม

ผลการพัฒนา และในหลายโครงการถึงข้ันประสานของบประมาณและเปนผูดําเนินการโครงเอง 

นอกจากนี้ยังรวมถึงการดําเนินงานผานตัวแทนในระดับชุมชนอยางคณะกรรมการชุมชน ซ่ึงเปนกลุม

ท่ีเชื่อมโยงระหวางประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือประสานการพัฒนาและดําเนินการ

ในกิจกรรมท่ีศักยภาพของชุมชนเองสามารถดําเนินได  

มิติส่ิงแวดลอม การใชทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดลอมยังไมมาก

เทากับพัฒนาเมืองดานอ่ืน เปนการใชทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือเปนเครื่องมือประกอบในการดําเนิน

กิจกรรมดานอ่ืน ๆ มากกวา ไดแก การสราง 43ตลาดนัดชุมชนบอยาง “Boyang Greens & 

Community Market” เพ่ือเปนจุดเริ่มตนการรณรงคและเปนตัวอยางของการลดใชบรรจุภัณฑท่ี

เปนมลพิษ สงผลใหพลเมืองเขาใจการอนุรักษสิ่งแวดลอมในเบื้องตน และการจัดงาน The World 

Beach Day แลเล แลหาด ของกลุมสงขลาฟอรั่ม โดยใชรูปแบบกิจกรรมในลักษณะพิธีกรรมและ

ความเชื่อเพ่ือปลูกสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของพลเมืองชาวสงขลา สงผลใหเกิดการ

ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรชายหาดโดยเฉพาะในหมูเยาวชนท่ีเปนผูจัดกิจกรรมและเขา

รวม ซ่ึงจะเติบโตเปนกําลังสําคัญของเมืองในรุนตอไป 

มิติโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดสรรพ้ืนท่ี การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในเขต

เทศบาลนครสงขลาหลายโครงการสงผลอยางมากตอการจัดการโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการ

พ้ืนท่ีเมือง อาทิ โครงการปรับปรุงกอสรางระบบเคเบิลใตดิน การปรับภูมิทัศนเมืองเกาใหสวยงาม

และสะดวกย่ิงข้ึน โครงการปรับภูมิทัศนคลองขวาง การวางแผนปรับการใชประโยชนพ้ืนท่ีริมน้ํา

ทะเลสาบสงขลาและคลองขวาง การจัดรถรางนําเท่ียวเพ่ือใหบริการแกนักทองเท่ียวในยานเมือง

เกาสงขลา และการวางมาตรการเพ่ือแกปญหาการจราจรในเขตยานเมืองเกา รวมถึงการปรับปรุง

ทางเทาและพัฒนาเสนทางทองเท่ียวดวยการเดินเทา การติดตั้งกลองวงจรปด และการเพ่ิมสถานี

ตํารวจชุมชน สิ่งเหลานี้เปนการพัฒนาอันเนื่องมาจากเปาหมายเพ่ือการสงเสริมการทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรม ซ่ึงถือเปนการจัดการทุนทางวัฒนธรรมท่ีกําลังเปนประเด็นหลักของเทศบาลนครสงขลา 

สงผลโดยตรงคือ สรางความเปนระเบียบเรียบรอยใหแกเมือง อํานวยความสะดวกและสรางความ

เชื่อม่ันใหแกนักทองเท่ียวท่ีจะเขามาสรางรายไดใหแกผูประกอบการในเมือง 
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6.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาจะเห็นไดวาในบรรดาองคประกอบการจัดการทุนทางวัฒนธรรม

ท้ัง 4 ประการตามท่ีไดนําเสนอไวในกรอบแนวคิดนั้น ปจจัยท่ีสงผลใหการจัดการทุนทางวัฒนธรรม

เมืองสงขลาประสบผลสําเร็จนั้น เรียงตามลําดับไดแก มีสวนรวมในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของ

ประชาชน พันธะการลงทุนของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม ทุนทาง

วัฒนธรรมของเมือง และทัศนคติของประชาชนตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรม 

ท่ีกลาวดังนี้เปนเพราะเม่ือพิจารณาจากองคประกอบท้ัง 4 ของการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมแลว เห็นไดวาในกรณีของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเมืองสงขลา การมีสวนรวมทาง

วัฒนธรรมของประชาชนเปนปจจัยจุดกําเนิดใหเกิดกระบวนการและความตื่นตัวตอการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมของพ้ืนท่ีตามมา เปรียบไดกับการสตารทรถยนตท่ีมีทุนทางวัฒนธรรมของเมืองเปนตัวรถ 

การลงทุนทางวัฒนธรรมของภาคสวนตาง ๆ เปนเชื้อเพลิง และทัศนคติของผูเก่ียวของและประชาชน

ในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเปนความคิดของผูขับข่ี จึงขับเคลื่อนกระบวนการใหไปสูจุดหมายท่ี

ตองการได  

การมีสวนรวมทางวัฒนธรรมของประชาชนตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมือง

สงขลาสะทอนออกมาอยางเดนชัดภายใตการรวมกลุมกันของ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ซ่ึง

กลายเปนจุดเชื่อมโยงสําคัญ (hub) ในกระบวนการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเมืองสงขลา กอเกิดเปน

เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue  network) ท่ีเขมแข็งและมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง 

ปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดความเขมแข็งไดอยางนอย 3 ประการ คือ  

ประการแรก ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม มีเครือขายกวางขวาง ครอบคลุม

ผูเก่ียวของในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้ังภายในเมือง คือนักวิชาการผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาที่หนวยงานราชการสวนภูมิภาค อาจารย 

นักธุรกิจ ศิลปน สมาคมชมรมท่ีมีมาแตเดิม คณะกรรมการชุมชน ตลอดจนถึงประชาชนท่ัวไปท่ีเขา

รวม และสามารถแสวงหาความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญนอกพ้ืนท่ีท้ังในประเทศและตางประเทศ

กอใหเกิดการเรียนรูและไดขอมูลแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญมาเปนแนวทางในชวงเริ่มตนไดดี  

ประการท่ีสอง มีความพรอมในหลายดาน กลาวคือ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมมี

การสถานะการจัดตั้งถูกตองตามกฎหมาย มีองคความรูในการพัฒนาเมืองและจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมเนื่องจากมีจุดเริ่มตนจากงานศึกษาทางวิชาการ มีกลุมแกนนําของเครือขายท่ีปวารณาตัว
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เขามาทําหนาท่ีประสานงาน จัดการ การติดตอสังสรรคกับสมาชิกท่ัวไปอยางสมํ่าเสมอ และเนื่องจาก

แกนนําของกลุมหลายคนเปนนักธุรกิจรายใหญในพ้ืนท่ีทําใหสามารถสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เชน 

งบประมาณ สถานท่ี ยานพาหนะ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของกลุมไดเปน

อยางดี 

ประการท่ีสาม มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานท่ีชัดเจน เนื่องจากภาคีคนรักเมือง

สงขลาสมาคมเปนองคกรภาคประชาชนท่ีไดระบุขอบขายในการทํางานไวอยางชัดเจน จึงสามารถ

กําหนดบทบาทของกลุมและแสวงหาความรวมมือจากผูท่ีเก่ียวของไดมาก นอกจากนี้การประกาศวาง

ตําแหนงของตนไววามีจุดมุงหมายในประเด็นการจัดการทุนทางวัฒนธรรมและพัฒนาเมืองโดยไม

เก่ียวของกับแนวคิดทางการเมือง ทําใหสามารถขอความรวมมือในการดําเนินงานตาง ๆ ไดจากทุกกลุม 

อยางไรก็ตามยังมีประชาชนท่ีสนใจการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมืองหลาย

สวนไมไดเขารวมกับกลุมภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม เพราะเห็นวาการดําเนินงานหลายอยางยังไม

ตรงกับแนวคิดของตนเอง ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมจึงควรแสวงหาความรวมมือหรือขอเสนอจาก

บุคคลเหลานี้เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือลดปญหาการรวมศูนยอํานาจของกลุมแกนนําโดยการหาชองทางสื่อสาร

กับสมาชิกกลุมและประชาชนผูอยูอาศัยในเมืองใหมากข้ึน 

สําหรับพันธะการลงทุนทางวัฒนธรรมท่ีเปนปจจัยรองลงมานั้น เปนเพราะ

หลังจากท่ีภาคประชาชนเขามามีสวนรวมมากข้ึน ภาครัฐท้ังสวนภูมิภาคและทองถ่ินตางเขามา

สนับสนุนงบประมาณและดําเนินการ โดยมีมุมมองสําคัญท่ีจะจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะ

ประเด็น ใหมีนัยยะของความเปนสินคาและบริการทางวัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองความตองการทาง

เศรษฐกิจโดยเฉพาะการทองเท่ียว เปาหมายใหญของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในแงมุมนี้ คือ

“เมืองสงขลาสูมรดกโลก” ซ่ึงมีความคิดเห็นตอผลสําเร็จในทางปฏิบัติแตกตางกันไประหวางตัวแสดง

ในกระบวนการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมือง และแมวาจะมีการลงทุนเพ่ือพัฒนาทุนทาง

วัฒนธรรมเมืองสงขลาจากหลายหนวยงานแตในปจจุบันยังขาดแผนแมบทของการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมท่ีแสดงความเชื่อมโยงการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ทําใหประชาชนและผูเก่ียวของไม

อาจมองเห็นภาพความสําเร็จหรือความกาวหนาในอนาคตไดชัดเจน และอาจสงผลดานความตอเนื่อง

ของการลงทุนเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได นอกจากนี้การจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมือง

สงขลาในปจจุบันยังขาดการสนับสนุนวัฒนธรรมเฉพาะกลุมของประชาชนบางกลุมในเมือง เชน 

วัฒนธรรมมุสลิม วิถีประมงพ้ืนบาน เปนตน 
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ในสวนทุนทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลานั้น ดวยรากฐานความเปนมาทาง

วัฒนธรรมของเมือง ไดสงผลใหสงขลาสะสมทุนทางวัฒนธรรมไวมากและสามารถนํามาใชไดเม่ือเมือง

ตองการนําเอาทุนเหลานี้มาเปนทรัพยากรในการพัฒนาเมือง และดวยความแตกตางหลากหลายของ

ทุนทางวัฒนธรรมของเมืองท่ีมีอยู ทําใหทุนทางวัฒนธรรมเมืองสงขลาสามารถสะทอนอัตลักษณของ

กลุมชนท่ีอาศัยอยูในเมืองไดทุกกลุม และดึงดูดความนาสนใจจากผูคนตางถ่ินท่ีจะเขามาบริโภคทุน

ทางวัฒนธรรมเหลานั้นในฐานะสินคาและบริการเพ่ือการทองเท่ียวไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามการ

จัดการทุนทางวัฒนธรรมไดเริ่มกระทําเม่ือทุนทางวัฒนธรรมบางสวนถูกทําลายหรือสูญสลายลงไปบาง

แลว นั่นเปนเพราะในอดีตผูเก่ียวของไมมีมาตรการเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของ

เมืองอยางดีพอ โดยเฉพาะทุนทางวัฒนธรรมท่ีอยูในความครอบครองของเอกชนท่ีไมไดรับการรับรอง

หรือข้ึนทะเบียนจากรัฐ เจาของทรัพยากรเหลานั้นจึงไมอาจเล็งเห็นคุณคาของทุนทางวัฒนธรรมใน

ครอบครอง หรืออาจเห็นคุณคาแตไมทราบวาควรจะจัดการอยางไร สิ่งท่ีควรกระทําตอทุนทาง

วัฒนธรรมเหลานี้คือภาครัฐควรมีมาตรการท่ีเอ้ือใหเจาของทุนทางวัฒนธรรมท่ีเปนเอกชนสามารถ

รักษาทุนทางวัฒนธรรมท่ีตัวเองมีไดโดยไมรูสึกวาถูกริดรอนสิทธิ์บางประการไป หรือหากจําเปนตอง

ถูกรอนสิทธิ์จะไดผลประโยชนใดชดเชย และจําเปนตองเปดพ้ืนท่ีสาธารณะทางวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน

เพ่ือใหทุนทางวัฒนธรรมท่ีใกลจะสูญหายไดมีพ้ืนท่ีจัดแสดงทางวัฒนธรรมตอไป  

สําหรับทัศนคติของผูเก่ียวของและประชาชนในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม ใน

ปจจุบันประชาชนท่ีมีความตื่นตัวเก่ียวกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมืองโดยเฉพาะประเด็น

อยางเมืองเกาไดเขารวมเปนสวนหนึ่งขององคกรภาคประชาชนท่ีเก่ียวของมากข้ึน เพ่ือแสดงความ

คิดเห็นเขารวมดําเนินงาน แตยังมีอีกมากท่ีขาดการมีสวนรวมจากบุคลิกความเปนปจเจกบุคคลของ

คนในเมืองสงขลาบางสวน นอกจากนี้ทัศนคติเก่ียวกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของผูเก่ียวของ

บางสวนยังมีความขัดแยงกันอยู ซ่ึงปญหาทัศนคติท่ีไมตรงกันเชนนี้ของผูเก่ียวของควรไดรับการแกไข 

เพ่ือการดําเนินงานท่ีมีเอกภาพรวมกันตอไป 

สวนการลักษณะการจัดการทุนทางวัฒนธรรมนั้น การจัดการทุนทางวัฒนธรรมใน

ฐานะ “ประเด็น” ถูกใชมากกวาในฐานะ “เครื่องมือ” เนื่องจากทุนทางวัฒนธรรมท่ีถูกใชในฐานะ

ประเด็นของการพัฒนา สามารถแปลงเปนนโยบายแผนงาน และโครงการพัฒนาตาง ๆ ไดอยาง

ชัดเจน แตในฐานะเครื่องมือเพ่ือการดําเนินการดานตาง ๆ ทุนทางวัฒนธรรมอาจเปนเพียงหนึ่งใน
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ตัวเลือก ท่ีไมไดมีศักยภาพโดดเดนกวาเครื่องมือหรือวิธีการดําเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีอาจเลือกใชไดดีกวาใน

ปจจุบัน เชน เทคโนโลยี ความรูทางวิชาการ หรือสถานท่ีจัดงานท่ีมีความสะดวก เปนตน 

 

6.3 บทเรียนการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลาและการนําไปปรับใช  

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาเมืองในเขตเทศบาลนครสงขลา นับไดวามี

การดําเนินงานท่ีเกิดความกาวหนาและไดรับการยอมรับจากสถาบันตาง ๆ จนไดรับรางวัล อาทิ 

รางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียว ครั้งท่ี 9 ประเภท แหลงทองเท่ียวประวัติศาสตรและวัฒนธรรมดีเดน ใน

ป พ.ศ. 2556 การเปนพ้ืนท่ีนํารองศิลปวัฒนธรรม 1 ใน 5 ของประเทศ และการท่ีจังหวัดสงขลาไดรับ

เลือกเขารวม 43โครงการประตูวัฒนธรรมสูอาเซียน ( 16ASEAN Cultural Gateway) ของกระทรวง

วัฒนธรรม 43รางวัลอนุรักษศิลปะสถาปตยกรรมดีเดน จากสมาคมสถาปนิกสยาม ประเภทองคกร 

พ.ศ.2554 ของภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ตลอดจนรางวัลอ่ืน ๆ รวมถึงการต่ืนตัวของประชาชน

ผูบริหารเมือง และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เปนผลมาจากปจจัยหลาย

ประการ จึงขอเสนอปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จดังกลาวเพ่ือเปนประโยชนและแนวทางในการพัฒนา

สําหรับพ้ืนท่ีอ่ืน โดยเรียงลําดับความสําคัญของแตละองคประกอบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมจาก

การศึกษาพ้ืนท่ีเทศบาลนครสงขลา ดังนี้ 

6.3.1 การมีสวนรวมทางวัฒนธรรมของประชาชนตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรม

ของเมือง 

1) การเพ่ิมพลังอํานาจใหองคกรภาคประชาชนเปนหุนสวนสําคัญในการจัดการ

วัฒนธรรม เสมือนหนึ่งภาคประชาชนเปนผูจัดบริการสาธารณะรวมกับภาครัฐ เปนแนวทางสําคัญซ่ึง

จะทําใหภาคประชาชนเปนหนวยงานสําคัญในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม สามารถรวบรวมสมาชิก 

กอตั้งกลุม รวมดําเนินงานกับทองถ่ิน ในขณะเดียวกันก็ตรวจสอบการทํางานและเสนอขอเรียกรอง

ของกลุมได 

2) ในกรณีของเทศบาลนครสงขลามีภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม เปนจุด

เชื่อมโยง (Hub) ของเครือขายท่ีดําเนินงานดานการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เนื่องจากภาคีคนรัก

เมืองสงขลาสมาคมเปนกลุมองคกรภาคประชาชนท่ีเขมแข็งและไดรับการยอมรับจากหลายภาคสวน 

ทําใหสามารถมีทบาทเปนผูประสานงานการจัดการทุนทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของเมือง ซ่ึงเปนปจจัย

สําคัญมากตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรมภายในเขตเทศบาลนครสงขลา เพราะในภาคีคนรักเมือง
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สงขลาสมาคมประกอบไปดวยผูเก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมือง ท้ังนักวิชาการดาน

ประวัติศาสตรของเมือง นักวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ สถาปนิก เจาของธุรกิจ เจาของ

รานอาหารทองถ่ิน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนสมาคมดานวัฒนธรรมอ่ืน  ๆ  ตัวแทนสมาคมกลุมชาติพันธุ 

และขาราชการท่ีเก่ียวของบางสวน ทําใหสามารถระบุปญหาของเมืองและแลกเปลี่ยนความรู

หลากหลายสาขา จนนําไปสูขอเสนอและการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของเมืองใน

ดานตาง ๆ ดังท่ีปรากฏออกมา 

3) กลุมแกนนําการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมืองเปนกลุมท่ีมีบทบาทนําใน

เมืองและมีความพรอมดานทรัพยากรตาง ๆ  โดยเฉพาะองคการหลักอยางภาคีคนรักเมืองสงขลา

สมาคมเปนองคการสําคัญในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลา ซึ่งประธานสมาคมคือ 

คุณรังษี รัตนปราการ เปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับหมูประชาชนยานเมืองเกาและชาวเมืองสงขลา

ท่ัวไป และเปนเจาของโรงสีหับ โห หิ้น ซ่ึงไดอนุเคราะหใหใชสถานท่ีในการดําเนินงานของสมาคมและ

เปดเปนพ้ืนท่ีสาธารณะของเมือง ท้ังยังสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานของสมาคมบางสวน 

นอกจากนี้สมาชิกของกลุมหลายทานยังเปนผูอาวุโสของเมืองท่ีไดรับการยอมรับ มีความรูหลากหลาย

สาขาทําใหภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมสามารถดําเนินงานไดอยางราบรื่น และดึงความรวมมือจาก

หลายภาคสวนไดเปนอยางดี  

4) การจัดกิจกรรมท่ีตอเนื่องเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญในกระบวนการดําเนินงาน

จัดการทุนทางวัฒนธรรมของเทศบาลนครสงขลา เห็นไดวานอกจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีจัดข้ึน

ตามประเพณีแลว หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลายัง

จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในโอกาสตาง ๆ อยางตอเนื่อง ท้ังจากภาครัฐเองหรือภาคสวนอ่ืน ๆ เชน 

เทศกาลอาหารสองทะเล เทศกาลเพลงของพอ เทศกาลเพลงแหงความรัก เทศกาลละครโรงสีแดง 

กิจกรรมเลาเรื่องเมืองสงขลา การจัดนิทรรศการความรู และกิจกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงสรางใหเกิดการมีสวน

รวมของประชาชนในเมืองอางตอเนื่องและสรางการรับรูตอพ้ืนท่ีอ่ืนเปนอยางดี   

6.3.2 พันธะการลงทุนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม 

1) หนวยงานท่ีเก่ียวของในเทศบาลนครสงขลาใชประโยชนจากขอกฎหมาย คือ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา พ.ศ. 2546 

เปนจุดเริ่มตนในการสรางความสําคัญใหแกทุนทางวัฒนธรรมยานเมืองเกา และจัดทําขอบัญญัติ

ทองถ่ินท่ีควบคุมการกอสรางอาคารในยานเมืองเกาเพ่ือสรางมาตรการอนุรักษพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม



241 

อยางเปนทางการ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการบังคับใชอยางเครงครัดมากกวาการขอความรวมมือท่ีเคย

ดําเนินการมาแตเดิม 

2) การปรับโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการเขาถึงทุนทางวัฒนธรรมตาง ๆ ท้ังการ

ปรับปรุงภูมิทัศนเมือง การจัดเทศกาลงานเมือง การเปดพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมเมือง การจัดระเบียบ

การจราจร การจัดบริการรถนําเท่ียว และการสรางแหลงเรียนรูใหมอยางอุทยานการเรียนรูสงขลา 

โครงการปรับปรุงสถานีรถไฟสงขลาเปนศูนยการเรียนรู ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการเขาถึงแหลง

วัฒนธรรมและขอมูลทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของเมือง 

3) การลงทุนโครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมขนาดใหญ เทศบาลนครสงขลา

เลือกใชรูปแบบการทํางานแบบหุนสวนระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนในงานบริการสาธารณะ 

(Public-Private Partnership - PPP) เพ่ือใหการพัฒนาเมืองในโครงการบริการสาธารณะท่ีตองใช

งบประมาณเปนจํานวนมาก และภาครัฐยังไมสามารถดําเนินการไดเพียงพอกับความตองการของ

ประชาชน เพ่ือใหเกิดการบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ ไมใหมีการลงทุนท่ีซํ้าซอน มีการใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด เห็นไดจากโครงการอุทยานการเรียนรูนครสงขลา

ซ่ึงเทศบาลนครสงขลามีความรวมมือกับ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา สํานักงานอุทยานการเรียนรู (TK PARK) ภาคีคนรักเมืองสงขลา

สมาคม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4) หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาล

นครสงขลาแสวงหาเครือขายความรวมมือกับพ้ืนท่ีอ่ืนซ่ึงมีการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเชนเดียวกัน 

ท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ ไดแก เมืองเกาภูเก็ต ประเทศไทย เมืองปนังและเมืองมะละ

กา ประเทศมาเลเซีย เมืองปาเล็มบัง เมืองเมดาน และเมืองโกตาซาวาลุนโต ประเทศอินโดนีเซีย และ

เมืองอ่ืน ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนองคความรูและความรวมมือดานการจัดการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมซ่ึงกัน

และกัน ชวยใหมีแนวทางในการพัฒนาใหม ๆ และเรียนรูบทเรียนผานเมืองในเครือขายเหลานั้น 

6.3.3 ทุนทางวัฒนธรรมของเมือง 

1) เมืองสงขลามีทุนทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางหลากหลาย และประชาชนแตละกลุม

ในเมืองมีพ้ืนท่ีแสดงออกซ่ึงวัฒนธรรมของตัวเองไดโดยอิสระ ไมถูกจํากัดดวยเง่ือนไขใด ๆ ท้ังท่ีมีความ

แตกตางทางความเชื่อศาสนา ความแตกตางทางดานอาชีพ  
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2) การสั่งสอนภายในครอบครัวและการสรางบรรทัดฐานทางสังคมใหเห็น

ความสําคัญของความเชื่อและประเพณีในกลุมของตนเอง เห็นไดจากประเพณีสําคัญของทองถ่ินหลาย

อยางยังคงความสําคัญในฐานะพ้ืนท่ีกระชับความสัมพันธของสถาบันครอบครัวและสถาบันเมืองอยูใน

ปจจุบัน อาทิ เทศกาลเดือนสิบ ประเพณีชักพระ ของชาวไทยพุทธ เทศกาลตรุษจีน งานสมโภชทวดหัวเขาแดง 

งานสมโภชเจาพอหลักเมือง ของชาวไทยเชื้อสายจีน วันอีดิลฟตริและวันอีดิลอัฎฮาของชาวไทยมุสลิม  

3) การปรับเปลี่ยนประโยชนการใชงานทุนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในระดับเปน

ชิ้นเปนอันใหเหมาะสมกับยุคสมัยมากข้ึน เชน เรือนพระยาสุนทรานุรักษซ่ึงถูกปรับการใชงานเปน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา สถานีรถไฟสงขลาซ่ึงไมไดใชงานมาหลายปกําลังปรับปรุงเปนศูนย

การเรียนรูชุมชน โรงสีหับ โห หิ้น ซ่ึงเปนทุนทางวัฒนธรรมของเอกชนถูกปรับเปลี่ยนใหเปนท่ีทําการ

ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมและพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีใชจัดแสดงนิทรรศการความรูและกิจกรรม

นันทนาการของเมือง 

4) หนวยงานท่ีเก่ียวของสรางทุนทางวัฒนธรรมเพ่ิมเติมรวมถึงปรับปรุงรักษาทุน

ทางวัฒนธรรมของเมืองอยูเสมอ เชน ประติมากรรมรวมสมัย ซ่ึงเปนทุนทางวัฒนธรรมดานศิลปะ 

หัตถกรรมและประดิษฐกรรม โครงการรื้อฟนสถาปตยกรรมอันเปนเอกลักษณของเมืองสงขลาข้ึนใหม

ท้ังประตูเมืองและหอนาฬิกา โครงการปรับรุงสถานีรถไฟสงขลา การวาดภาพ Street Art ในยาน

เมืองเกาซ่ึงมีเนื้อหาบอกเลาเรื่องราววิถีชีวิตโบราณของชาวเมืองสงขลา 

6.3.4 ทัศนคติของผูเกี่ยวของและประชาชนในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม  

1) องคกรภาครัฐและองคกรภาคประชาชนดําเนินการรวบรวมและถายทอดองค

ความรูทองถ่ินท่ีจําเปนตอการสรางความเชื่อมโยงกับประชาชนในพ้ืนท่ีและแสดงใหเห็นวาทุกคนเปน

เจาของทุนวัฒนธรรมรวมกัน เชน การจัดทําปายสื่อความหมายของสถานท่ีสําคัญตลอดจนรานคาตาง 

ๆ การขอขอมูลเพ่ือจัดทําหนังสือคนเฒาเลาเรื่องเมืองสงขลา การเรียนการสอนหลักสูตรบอยางศึกษา

ท่ีนักเรียนไดสื่อสารตอไปยังผูปกครอง การจัดกิจกรรมเลาเรื่องเมืองสงขลา กิจกรรมเหลานี้กอใหเกิด

การสื่อสารระหวางผูดําเนินโครงการกับประชาชนในเมือง ระหวางเยาวชนกับผูสูงอายุในเมือง 

ระหวางหนวยงานทองถ่ินกับประชาชนในเมือง ทําใหประชาชนมีรูสึกวาเปนเจาของทุนทางวัฒนธรรม

มากข้ึน รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งในเรื่องราวของเมือง และอยากจมีสวนดูแลทุนทางวัฒนธรรมเหลานั้น 

2) ทุนทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลาถูกใชประโยชนตอในฐานะเครื่องมือปลูกฝง

ท ัศนคติโดยเฉพาะดานสิ ่งแวดลอม การบริหารจ ัดการเม ือง และส ังคมวัฒนธรรมเมือง       
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หลายหนวยงานในเขตเทศบาลนครสงขลาใชประโยชนของทุนทางวัฒนธรรมในแงนี้ประกอบเปน

กิจกรรมเพ่ือสงเสริมความเขาใจในประเด็นตาง ๆ เชน สงขลาฟอรั่มใชรูปแบบพิธีกรรมการคารวะ

หาดเปนการแสดงความเคารพตอทรัพยากรธรรมชาติในงานแลเลแลหาด เทศบาลนครสงขลาให

รูปแบบตลาดนัดโบราณรณรงคเรื่องสิ่งแวดลอมภายในเมืองในโครงการตลาดนัดบอยาง Green Market 

หรือภาคีเครือขายคนรักเมืองสงขลาสมาคมและสงขลาฟอรั่มใชประเด็นการจัดการทุนทางวัฒนธรรม

สงเสริมการรับผิดชอบตอกิจการสวนรวมของพลเมือง (Active Citizen) 

 

6.4 ขอเสนอแนะตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีศึกษา 

ในสวนนี้จะเปนการนําเสนอขอเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม

ใหมีความเหมาะสมและมีโอกาสสรางคุณคาท่ีมีอยูใหสูงข้ึน แตการพัฒนาเมืองในมิติตาง ๆ นั้นมีความ

เชื่อมโยงตอกันสูง ซ่ึงในแตละมิติมีการแบงปนคุณลักษณะของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมกันอยู 

การนําเสนอขอเสนอแนะจึงนําเสนอในรูปแบบขอเสนอเชิงกฎหมาย เชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติแทน 

โดยจะแทรกลักษณะของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมและอธิบายความเก่ียวของเหมาะสมตอการ

พัฒนาเมืองในแตละมิติไวดวย  ซ่ึงแตละสวนมีรายละเอียด ดังนี้ 

6.4.1 ขอเสนอแนะเชิงกฎหมาย เปนขอเสนอการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะ

ประเด็น ประกอบดวย 

1) เพ่ิมเติมกฏหมายทองถ่ินเพ่ือการอนุรักษอนุรักษและฟนฟูทุนทางวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ียานเมืองเกา อาศัยความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญหรือองคกรท่ีมีความรู และ

อาศัยการมีสวนรวมของผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงขณะนี้กําลังดําเนินการรางเทศบัญญัติท่ีเก่ียวของกับ

การกอสรางอาคารในยานเมืองเกาสงขลา เนื่องจากแตเดิมนั้นการอนุรักษเนนเรื่องการรักษา

โบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีตายแลว คือไมมีการใชงานรวมสมัยแลว มากกวาทุนทางวัฒนธรรมท่ียังมี

ชีวิตหรือยังคงมีการใหงาน มีพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พ.ศ.2504 และพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535  เปนเครื่องมือหลัก โบราณสถานท่ีอยูภายใตกฏหมายนี้แมวาไม

จําเปนจะตองเปนทรัพยสินของรัฐเทานั้น คือเปนกรรมสิทธิ์ของผูใดก็ไดหากเขานิยามตามมาตรา 4 

แตดวยขอจํากัดดานกรรมสิทธิ์นี้เอง จึงมักพบวารัฐมักจะประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานท่ีเปนวัด 

วัง หรือพ้ืนท่ีสาธารณะอ่ืนๆ ไดเปนสวนใหญ สวนทรัพยสินของเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนมีนอยมาก 
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โดยเฉพาะยานประวัติศาสตรท่ียังมีประชาชนอยูอาศัยนั้นแทบไมมีเลย ยกเวนชุมชนตึกแถว เชน 

ชุมชนหนาพระลาน ทาชาง และทาเตียน (ท้ัง 3 แหงข้ึนทะเบียนโบราณสถานเม่ือ พ.ศ. 2544) ซ่ึงอยู

ในความดูแลของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยซ่ึงไมมีความซับซอนดานกรรมสิทธิ์ ในยาน

เมืองเกาหรือชุมชนประวัติศาสตรนั้นมีผูมีสวนไดเสียท่ีเปนเอกชนจํานวนมากและอาคารก็ไมไดมี

คุณคาหมดทุกอาคาร จึงยากท่ีจะข้ึนทะเบียนโบราณสถานประเภทยานหรือชุมชนประวัติศาสตร

ภายใตกฎหมายโบราณสถานท่ีมี ในกรณีเชนนี้กฎหมายทองถ่ินจึงเปนทางเลือกสําคัญในการกําหนด

ขอปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการจัดการพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของเมือง ซ่ึงจําเปนตองมีเนื้อหา

เก่ียวของกับการกําหนดรูปแบบการกอสรางอาคารใหม ความสูง ระยะถอยรน การตอเติมซอมแซม

อาคารเดิม การรอนสิทธิ์ในบางกรณี และการชดเชยการรอนสิทธิ์ เพ่ือบังคับใชกับพ้ืนท่ียานเมืองเกา

สงขลาและพ้ืนท่ีตอเนื่อง โดยเทศบาลนครสงขลาเปนผูควบคุมกฎหมายดังกลาว ขอดีคือการออก

กฎหมายทองถ่ินจะทําใหขอกําหนดสอดคลองกับพ้ืนท่ีมากกวาการออกกฎหมายเพ่ิมเติมในระดับชาติ  

2) พิจารณาการจัดผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะพ้ืนท่ี จากท่ีพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 ไดกําหนดใหเทศบาลนครมีอํานาจหนาท่ีใน “การวางผังเมืองและการควบคุม

อาคาร” อีกท้ังยังไดกําหนดใหเทศบาลเมืองและเทศบาลนครอาจจัดทําการ “ปรับปรุงแหลงเสื่อม

โทรม และรักษาความสะอาดและเรียบรอยของทองถ่ิน” (มาตรา54 (11) และมาตรา 57) จัดแบงเขต

การใชงานพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม และบังคับใชกฎหมายผังเมืองอยางจริงจัง เพ่ือลดปญหาการพัฒนาเมืองท่ี

ไมสมประโยชนและปญหาอ่ืน ๆ ท่ีจะตามมา เทศบาลนครสงขลาอาจกําหนดใหเขตพ้ืนท่ีทาง

วัฒนธรรมงดเวนจากการประกอบธุรกิจบางอยาง เชน บารเหลา รานคาราโอเกะ รวมถึงขนาดของ

ยานพาหนะท่ีสงผลกระทบตอโครงสรางอาคารโบราณ โดยกําหนดขอบังคับและบทลงโทษหากกระทํา

ความผิดอยางชัดเจน เพ่ือลดปญหาการพัฒนาเมืองไมสมประโยชนและเปนผลดีตอการวางแผนการใช

ท่ีดินของเมืองในระยะยาว 

3) ใชมาตรการทางการคลังเพ่ือสนับสนุน ชี้นํา และควบคุมพฤติกรรมการลงทุน

ของภาคเอกชนและการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหเกิดข้ึนหรือไมเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีตองการ เชน  

- การนําคาซอมแซมบางสวนไปหักภาษี (Tax Credit) เปนการอนุญาตใหนํา

คาใชจายในการซอมแซมทุนทางวัฒนธรรมท่ีทรงคุณคาซ่ึงเอกชนเปนเจาของ เชน อาคารเกา มาใช

เปนเง่ือนไขเพ่ือการงดเวนหรือการลดหยอนภาษี ท้ังนี้การใชจายดังกลาวตองมีการกําหนดหลักเกณฑ

อยางรัดกุมชัดเจน เพ่ือความเปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียและกอใหเกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ 
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- การสมทบคาซอมแซม เปนการสนับสนุนงบประมาณของรัฐเพ่ือใชในการ

ซอมแซมทุนทางวัฒนธรรมซ่ึงรัฐไมไดเปนเจาของ มาตรการนี้ในปจจุบันยังเปนขอจํากัดอยูเนื่องจาก

ระเบียบขอบังคับไมสามารถดําเนินการเชนนี้ได เวนแตมีการกําหนดหลักเกณฑการใชงบประมาณใน

ลักษณะนี้ใหชัดเจน เชน ลักษณะของทุนทางวัฒนธรรมท่ีรัฐจะสนับสนุนคาซอมแซม อัตราสวนของ

การสนับสนุน ลักษณะการใชประโยชน เปนตน  

- การยกเวนภาษีอสังหาริมทรัพย (Tax Abatement) เปนการใหสิทธิทางภาษีแก

เจาของท่ีดินหรืออาคารในพ้ืนท่ี โดยอาจยกเวนภาษีท่ีองคกรปกครองสวทองถ่ินจัดเก็บตอป ไดแก 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เพ่ือเปนการเสริมแรงจูงใจตอเจาของอาคารหรือท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 

- การโอนสิทธิในการพัฒนา (Transfer of Development Right) คือการโยกยาย

สิทธิในการพัฒนาท่ีดินบางสวนของท่ีดินแปลงหนึ่งไปยังท่ีดินอีกแปลงหนึ่ง ซ่ึงโดยมากมักจะใชเปน

เครื่องมือในการดําเนินโครงการฟนฟูเมือง เพ่ือประโยชนในการอนุรักษอาคารประวัติศาสตร หรือเพ่ิม

พ้ืนท่ีโลงวางท่ีจําเปนในเมือง โดยเจาของอาคารอนุรักษหรือท่ีท่ีดินในเขตท่ีถูกกําหนดใหจํากัดสิทธิ์

การพัฒนา จะไดรับผลประโยชนจากการโอนสิทธิ์ในการพัฒนาของตัวเอง (ซ่ึงถูกจํากัดเพราะทําไมได

ในพ้ืนท่ีอนุรักษ) ไปใหกับเจาของท่ีดินแปลงอ่ืนทดแทนการถูกรอนสิทธิ์ท่ีควรจะไดไป 

- มาตรการอ่ืน ๆ เชน การยกบางสวนของอาคารใหองคกรท่ีเก่ียวของดูแล การ

เปดพ้ืนท่ีบางสวนของอาคารใหเขาชมและเปดรับบริจาคจากผูเขาชม ท้ังนี้ควบคูไปกับกลไกการ

ตัดสินใจและควบคุมคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในปจจุบันแมวาการใชมาตรการทางการคลังจะยังเปนกระบวนการท่ีมีความ

ยุงยากและมีการดําเนินการหลายข้ันตอน บางข้ันตอนเกินอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ

ดําเนินการได แตหากวางแผนในระยะยาวการดําเนินการโดยใชเครื่องมือเหลานี้ก็สามารถเปนจริงได

ในทางปฏิบัติ 

6.4.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย มีท้ังขอเสนอท่ีเปนการจัดการทุนทางวัฒนธรรมใน

ฐานะประเด็นและในฐานะเครื่องมือ ซ่ึงจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะประเด็น ประกอบดวย 

1) จัดทําขอมูลทุนทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญในระดับทองถ่ินซ่ึงยังไมไดรับการข้ึน

ทะเบียนจากหนวยงานราชการ เพ่ือเปนขอมูลสําคัญเตรียมการพัฒนาเปนทุนทางวัฒนธรรมท่ีไดรับ

การข้ึนทะเบียนในระดับสูงข้ึนตอไปและเปนเครื่องมือในการระบุความสําคัญของทุนทางวัฒนธรรม

ทองถ่ินท่ีรัฐจะวางแนวทางในการพัฒนารวมกับเจาของได โดยวิธีการตาง ๆ เชน การใชมาตรการทาง
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กฎหมาย การใหสิทธิพิเศษทางการคลัง การประชาสัมพันธ และการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจาก

ทุนทางวัฒนธรรมหลายประเภท เชน ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีผูสืบทอดนอยซ่ึงอยูในความเสี่ยงท่ีจะสูญ

หายและไมมีผูสืบทอด หรืออาคารสําคัญท่ีอยูในความครอบครองของเอกชนซ่ึงไมไดรับการข้ึน

ทะเบียนจากหนวยงานราชการ มีความเสี่ยงในการปรับรูปแบบเปนการใชประโยนอ่ืนท่ีไมสม

ประโยชน ในรูปแบบการจัดทําขอมูลทุนทางวัฒนธรรมของทองถ่ินสามารถทําไดโดยหลายวิธีการ

รวมกัน ไดแก  

- การข้ึนทะเบียนทุนทางวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในลักษณะ

เดียวกับหนวยงานราชการสวนภูมิภาคแตเปนการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ี เชน การข้ึนทะเบียนมรดก

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติของกรมสงเสริมวัฒนธรรม การข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 

โบราณวัตถุของกรมมศิลปากร เพ่ือใหความสําคัญกับทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีความสําคัญในระดับ

ทองถ่ินแตอาจไมไดรับรองในระดับชาติ ซ่ึงเทศบาลนครสงขลามีขอมูลสวนนี้กระจายอยูในหลาย

แหลง เชน ในแผนพัฒนาชุมชนแตละชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา และจากขอมูลของหนวยงานท่ี

เก่ียวของ  

- แผนท่ีวัฒนธรรม (Cultural Mapping) เปนแผนท่ีท่ีพัฒนาข้ึนใหม เพ่ือระบุ

สถานท่ีตาง ๆ ในเมืองท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมทางสังคม อัตลักษณสังคม พ้ืน

ศิลปวัฒนธรรม และพ้ืนท่ีสาธารณะ เปนตน นอกจากระบุตําแหนงแลวยังตองครอบคลุมความหมาย

ทางสังคมของสถานท่ีเหลานั้น เชน สถานท่ีศักด์ิสิทธิ์สถานท่ีในการประกอบพิธีกรรม สถานท่ี

ประวัติศาสตรของเมือง รวมท้ังสถานท่ีของความทรงจํารวมของประชาชนในเมือง  

- ปฏิ ทินชุมชนและวัฒนธรรม (Economic and Cultural Calendars) เปน

เครื่องมือในการลําดับใหเห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในรอบปของเมือง ซ่ึงบันทึก

กิจกรรมในชวงเวลาท่ีเปนวัน สัปดาห เดือนหรือปในลักษณะท่ีเปนแผนภาพ ปฏิทินชุมชนและ

วัฒนธรรมจะบอกชวงเวลาท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมือง เชน ฤดูมรสุม การ

เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ท่ีสงผลตอการประกอบอาชีพและวิถีชีวิต และกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ี

ครอบคลุมกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม เชน เทศกาลสําคัญของเมือง กิจกรรมทางศาสนา และ

กิจกรรมทางวัฒนธรรม  

2) เชื่อมโยงการจัดการทุนทางวัฒนธรรมพ้ืนท่ีเมืองสงขลาฝงบอยาง เมืองสงขลา

ฝงแหลมสน เมืองสงขลาฝงหัวเขาแดง เกาะยอ และทะเลสาบสงขลาบรเิวณโดยรอบ ซ่ึงอาจขยายไป
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ถึงพ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ เพ่ือใหเทศบาลนครสงขลา เปนจุดหมายทางวัฒนธรรม (Cultural 

Destination) เปนจุดเชื่อมตอการทองเท่ียวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในคาบสมุทรสทิงพระและรอบ

ทะเลสาบสงขลา อาทิ การสนับสนุนการทองเท่ียวในเสนทางดังกลาว การเชื่อมตอระบบการคมนาคม

ระหวางพ้ืนท่ีใหมีความสะดวก ชัดเจน ใชบริการงาย   

3) เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนความรวมมือ ในกลุมเมืองเกาภายใตกรอบ IMT-GT 

ไดแก เมืองภูเก็ต ประเทศไทย เมืองปนัง เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย เมืองปาเล็มบัง เมืองโกตา

ซาวาลุนโต และเมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย และเมืองในเครือขายท่ีมีการพัฒนาในลักษณะ

เดียวกัน โดยจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูการจัดการทุนทางวัฒนธรรมกับเมืองเหลานี้ 

เชน การจัดงานสัมมนาถายทอดองคความรูดานการจัดการทุนทางวัฒนธรรมระหวางเมืองในเครือขาย 

รวมถึงกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวซ่ึงอาจกระทํารวมกันได การดําเนินงานอาจจัดหมุนเวียนไปใน

แตละเมืองภายในเครือขาย และใชงบประมาณของหนวยงานผูรับผิดชอบของประเทศเจาภาพในการ

จัดงาน ผลประโยชนโดยตรงของการจัดงานในลักษณะนี้กอใหเกิดการเรียนรูระหวางกันในหมู

ผูบริหารเมืองและกลุมองคกรท่ีเก่ียวของกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมือง และผลประโยชน

ทางออมคือกอใหเกิดการทองเท่ียวและการกระจายรายไดมาสูเมืองท่ีจัดงาน และไดประชาสัมพันธ

เมืองผานตัวแทนผูเขารวมงานซ่ึงมาจากตางเมืองและตางประเทศ 

4) ขยายความรูเก่ียวกับทุนทางวัฒนธรรมของเมือง โดยสงเสริมใหพัฒนาหลักสูตร

ทองถ่ินใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก หลักสูตรสําหรับเสริมหลักสูตรแกนกลางใหมีความสมบูรณข้ึน 

ซ่ึงจะใชรวมกับหลักสูตรแกนกลาง โดยอาจจัดเปนรายวิชาอิสระท่ีใหเลือกเรียนหรืออาจจัดเปน

กิจกรรมหรือประสบการณท่ีผูสอนสามารถดัดแปลงเนื้อหาท่ีกําหนดมาจากสวนกลางมาประยุกตโดย

นําเอาสาระ ทรัพยากร เทคนิควิธีการทองถ่ินมาประยุกตใชได เชน การขยายหลักสูตรบอยางศึกษาให

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลไดนําไปใช หรือการสรางหลักสูตรใหมตามความเหมาะสมของแตละโรงเรียน

ในทองถ่ิน เพ่ือใหเยาวชนไดเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ินเพ่ิมมากชึ้น ซ่ึงเทศบาลมีงบประมาณสําหรับ

ดําเนินการโครงการดังกลาวในปงบประมาณ 2559 จํานวน 100,000 บาท โดยสํานักการศึกษา 

(โรงเรียนเทศบาล 5) เทศบาลนครสงขลาเปนผูรับผิดชอบ 

และอีกลักษณะคือ หลักสูตรเฉพาะดาน มีระยะสั้นเพ่ือผูเรียนในทองถ่ิน ทุกวัย 

ทุกระดับอายุ อาจดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน หลักสูตรท่ีเก่ียวของอาหารพ้ืนบาน

บอยาง ศิลปะ หัตถกรรม และประดิษฐกรรมพ้ืนบาน ถายทอดใหแกกลุมผูสนใจท่ัวไป เพ่ือใหเกิดการ
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สืบทอดทุนทางวัฒนธรรมเหลานี้และเปนทางเลือกในการสรางอาชีพใหแกผูเรียน ท้ังนี้แนวทางในการ

สงเสริมอาชีพ ภาครัฐควรหาตลาดใหกับสินคาผลิต ประชาสัมพันธ ซ่ึงความรูท่ีไดจากหลักสูตรเหลานี้

อาจเปนไดท้ังอาชีพหลักและอาชีพเสริมของผูท่ีสนใจอยางจริงจัง 

และขอเสนอท่ีเปนการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะเครื่องมือ ประกอบดวย 

1) พัฒนาพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม 2 พ้ืนท่ีสําคัญ เพ่ือรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและ

กิจกรรมอ่ืน ๆ ของเมือง ไดแก  

- พ้ืนท่ียานเมืองเกา ซ่ึงมีความสําคัญในฐานะศูนยกลางวิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวเมือง

สงขลา ซ่ึงมีศาลหลักเมืองเปนศูนยกลางสําคัญ เชื่อมโยงถนนนางงาม ถนนนครใน และถนนนครนอก 

พ้ืนท่ีหลักของวัฒนธรรมไทยจีน เชื่อมตอไปยัง วัดมัชฌิมาวาส วัดโพธิ์ปฐมาวาส วัดแย วัดเลียบ และ

วัดดอนรัก ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีหลักของวัฒนธรรมไทยพุทธ และถนนพัทลุง มัสยิดอุสาสนอิสลาม พ้ืนท่ีหลัก

ของวัฒนธรรมไทยมุสลิม โดยจัดเปนถนนคนเดินตามเทศกาลสําคัญตาง ๆ หรือพิจารณาปดถนน

บางสวนเปนประจําในวันท่ีกําหนดเดือนละครั้งใหเปนยานศิลปวฒันธรรมของเมือง เพ่ือสรางการรับรู

ทางวัฒนธรรมของคนในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 

- พ้ืนท่ีบริเวณถนนจะนะ พิพิธภัณฑสภานแหงชาติ กําแพงเมืองเกา และทาน้ําประตู

พุทธรักษา ซ่ึงมีความสําคัญในฐานะพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญของเมือง ซ่ึงในปจจุบันเทศบาล

นครสงขลาและภาคสวนท่ีเก่ียวของไดจัดพ้ืนท่ีใหเปนถนนคนเดินประจําทุกวันศุกรและเสาร และมี

เวทีสาธารณะอยูแลว ท้ังนี้ควรรวมมือกับวัฒนธรรมจังหวัดใหประสานและสนับสนุนปราชญศิลปนท่ีมี

ความสามารถท่ัวจังหวัดสงขลาใหสลับกันมาแสดงความสามารถลถายทอดความรูในพ้ืนท่ีวัฒนธรรมนี้ 

เพ่ือสรางใหเกิดการขยายตัวของทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ซ่ึงบางอยางอาจไมมีผูสืบทอดหรือไมมีพ้ืนท่ี

ถายทอดใหเปนท่ีรับรูของคนในวงกวาง  

2) พัฒนาชุมชนเกาเสงใหเปนแหลงเรียนรูวิถีประมงพ้ืนบาน ขยายผลตอการอนุรักษ

ทรัพยากรทางทะเล และระบบนิเวศชายหาด เนื่องจากชุมชนเกาเสงเปนชุมชนสุดทายท่ีประกอบ

อาชีพประมงพื้นบาน ประกอบไปดวยทุนทางวัฒนธรรมมากมาย ทั้งหินหัวนายแรง เรือกอและ 

วิถีประมงพ้ืนบาน และวิถีชีวิตมุสลิม ตั้งอยูบนพ้ืนท่ีปากคลองสําโรงซ่ึงไหลลงสูอาวไทย ท้ังนี้โดย

สํารวจและรวบรวมขอมูลวิถีชีวิต สิ่งแวดลอม และระบบความสัมพันธของคนในชุมชนกอน จากนั้นจึง

สรางความเขาใจท่ีตรงกันของทุกฝาย แลวรวมกันพัฒนาโครงการท่ีสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและ
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พัฒนารายไดของคนในชุมชนไปพรอม ๆ กัน เชน แหลงจําหนายวัตถุดิบและอาหารจากประมง

พ้ืนบานท่ีมีมาตรฐาน แหลงเรียนรูวิถีประมงพ้ืนบานและทรัพยากรชายฝง เปนตน 

3) สงเสริมการทองเท่ียวดวยการใชรถสามลอ เพ่ือเปนการรักษาเอกลักษณทาง

วัฒนธรรมท่ีกําลังสูญหาย กระจายรายไดใหผูประกอบการทองถ่ิน และลดปญหาการจราจรและมูล

ภาวะ โดยจัดจุดรับสงท่ีเหมาะสม ควบคูกับสงเสริมการเดินเทาและการใชพาหนะขนาดเล็ก เชน 

จักรยาน เพ่ือพัฒนาเสนทางการทองเท่ียว และประชาสัมพันธตอนักทองเท่ียว  

6.4.3 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ เปนขอเสนอการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะ

ประเด็นประกอบดวย 

1) เทศบาลนครสงขลาควรจัดทําแผนแมบท (Master Plan) การอนุรักษและพัฒนา

เมืองเกา ท่ีรวมการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ในระยะยาวรวมกัน แสดงแนวความคิดการพัฒนา 

ระยะเวลาการดําเนินการ งบประมาณ สภาพกอนและหลัง รวมถึงผลลัพธท่ีไดจากการพัฒนาโครงการ

ตาง ๆ และจัดใหมีการประชาพิจารณแผนดังกลาว เนื่องจากในปจจุบันแมในเขตเทศบาลนครสงขลา

มีการดําเนินงานเรื่องการจัดการทุนทางวัฒนธรรมดวยความรวมมือหลายหนวยงาน แตยังขาดแผนท่ี

แสดงใหเห็นการดําเนินของแตละสวนในระยาว เพ่ือใชเปนแผนหลักในการพัฒนาและการสื่อสารท่ี

เขาใจตรงกันของฝายตาง ๆ ใหเปนเอกภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ปองกันการดําเนินงานท่ี

ซํ้าซอน และใหผูมีสวนเก่ียวของรวมท้ังประชาชนเห็นภาพการพัฒนาแบบเดียวกัน  

2) ควรสงเสริมผูประกอบการสรางสรรคในพ้ืนท่ี เชน ผูสรางสรรคหัตถกรรมทองถ่ิน 

พ้ืนท่ีจัดแสดงศิลปะ หองสมุดเอกชน เพ่ิมเติมจากรานคาทองถ่ินซ่ึงไดดําเนินการไปแลว ดวยมาตรการ

ตาง ๆ เชน การประชาสัมพันธ การใชพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม เพ่ือใหคนรูจักธุรกิจสรางสรรคของเมือง

เหลานี้ อาจเปนการดําเนินงานรวมระหวางเจาของพ้ืนท่ีกับเทศบาล หนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือการ

รวมมือกันในกลุมผูประกอบการก็ได นอกจากนี้เทศบาลอาจใชสิทธิประโยชนทางภาษีเพ่ือสนับสนุน

ใหเกิดธุรกิจสรางสรรคและเปนประโยชนแกเมือง โดยการงดเวนหรือลดภาษีใหกับธุรกิจตามประเภท

ท่ีเทศบาลตองการสงเสริม 

3) ควรสงเสริมการจัดแสดงความความรูและความสามารถเชิงศิลปวัฒนธรรมของ

ปราชญศิลปน ในพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีอยูแลว เชน เวทีสาธารณะถนนคนเดิน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

สงขลา เวทีริมชายหาด ซ่ึงอาจเปนผูเชี่ยวชาญในเขตเทศบาลนครสงขลาตามท่ีมีขอมูลอยูแลวในแผน

ชุมชน หรือ ผูเชี่ยวชาญจากตางพ้ืนท่ีในจังหวัดสงขลาตามฐานขอมูลของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
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สงขลา โดยหมุนเวียนกันมาเพ่ือใหทุนทางวัฒนธรรมเมืองสงขลาเกิดพลวัตรมากข้ึน อาจจัดในรูปแบบ

ของเทศกาลวัฒนธรรมหรือกําหนดระยะเวลาท่ีมีความตอเนื่อง เชน เดือนละครั้ง โดยใชงบประมาณ

รวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนพ้ืนท่ีกลางเชื่อมระหวางผูสืบทอดทุนทางวัฒนธรรมซ่ึงได

มีพ้ืนท่ีแสดงออก กับรุนใหมซ่ึงมีโอกาสเรียนรูแลวเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาตอไป 

4) ประสานงานใหเจาของทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีการเขาถึงยาก เชน ภาพจิตรกรรม

สําคัญในพระอุโบสถวัดตาง ๆ พระตําหนักเขานอย เปนตน เปดโอกาสใหประชาชนและนักทองเท่ียว

เขาถึงงายข้ึน โดยการเปดใหเขาชมโดยอิสระหรือกําหนดวันเวลาท่ีเปดใหเขาชมไดอยางชัดเจน ควบคู

กับการประชาสัมพันธผานเครื่องมือตาง ๆ เชน เว็บไซตของเทศบาล หนวยงานภาครัฐและประชาชน 

ซ่ึงอาจใหขอมูลผานปายสื่อความหมายเพ่ือลดคาใชจายในการจัดจางบุคลากรหรืออาจการเปดรับ

อาสาสมัครเพ่ือใหความรูในชวงเวลาท่ีเปดใหเขาชม และหารายไดเพ่ือบํารุงทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีการ

ใชประโยชนโดยการเก็บคาเขาชมในราคาถูกหรือการรับบริจาค 

5) ใชเทคโนโลยีเขาชวยในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการรวมรวมขอมูลและ

การเขาถึงขอมูลของผูที่สนใจ เชน การพัฒนาฐานขอมูลกลางทุนทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลา 

การใชระบบ OR Code เชื่อมโยงใหขอมูลความรูทางประวัติศาสตร โบราณคดีและขอมูลอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของกับสถานท่ีตาง ๆ มีเว็บทาสําหรับชุมชน (Community Web Portal) สําหรับใหสมาชิกของ

เมืองไดใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารสองทาง สรางความรวมมือและมีสวนรวมใหเกิดข้ึนในเมือง โดย

สมาชิกในเมืองสามารถรับรูขอมูลและความเคลื่อนไหวของโครงการพัฒนาเมืองตาง ๆ เสนอ แนะนํา 

และติดตามโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาใหชุมชนดีข้ึน เปนตน 

 

6.5 ขอเสนอแนะตอการศึกษาครั้งตอไป 

เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้มีขอจํากัดบางประการ สําหรับผูท่ีตองการศึกษาการจัดการ

ทุนทางวัฒนธรรมในลักษณะนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะเพ่ือตอยอดโดยนําบทเรียนท่ีไดนี้ไปใชใน

การศึกษาพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ดังนี้  

6.5.1 ควรศึกษาทัศนคติของผูเก่ียวของและประชาชนเปนเชิงปริมาณ โดยกําหนด

ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีจากมุมมองของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา จะทําใหได

ขอมูลหลากหลายมากข้ึน และสามารถรวบรวมขอคิดเห็นไดจากกลุมตัวอยางท่ีกวางกวาการศึกษาเชิง

คุณภาพ 
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6.5.2 ควรเพ่ิมเติมการวิเคราะหเครือขายของการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี เพ่ือ

แสดงใหเห็นความสัมพันธและบทบาทของตัวแสดงตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในกระบวนการจัดการทุนทาง

วัฒนธรรมในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะทําใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีบทบาทไดชัดเจนมากข้ึน 

6.5.3 ควรศึกษาการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในเชิงเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีการ

จัดการทุนทางวัฒนธรรมเชนเดียวกัน โดยมุงหาปจจัยสูความสําเร็จของแตละพ้ืนท่ีและนํามา

เปรียบเทียบเพ่ือหาขอเสนอแนะท่ีสามารถปรับใชระหวางกันของพ้ืนท่ีศึกษาได 
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