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บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของศึกษาส ารวจข้อมูลพื้นที่ภาคสนามเพื่อการวิจัยที่เกี่ยวกับแนวคิดของผู้มีส่วนได้เสียที่มี
ต่อการปรับปรุงอาคารตึกแถว ย่านเมืองเก่า จังหวัดนครพนม ซึ่งบทความนี้เป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
จากการปรับปรุงอาคารตึกแถว โดยหน่วยงานรัฐหรือเทศบาลเมืองนครพนม (กองช่าง) เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบ
ปรับปรุงอาคารตึกแถวในพื้นที่ ซึ่งในการศึกษาข้อมูลทางการวิจัยนั้นใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่มีต่อการปรับปรุงอาคาร ซึ่งผลของการศึกษาในประเด็นของผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นได้มาจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มของผู้ใช้อาคารตึกแถวในพื้นที่ โดยผลกระทบที่เกิดขึ้น
นั้นสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ผลกระทบในเชิงบวกและผลกระทบในเชิงลบที่มีต่อการปรับปรุงอาคารตึกแถวในพื้นที ่2) แนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงอาคารตึกแถวในพื้นท่ี จากการศึกษาผลกระทบนั้นสามารถช้ีให้เห็นได้
ถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากการปรับปรุงอาคารตึกแถว รวมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ท้ังนี้สามารถน า
ข้อมูลจากการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นไปใช้ในการศึกษาพิจารณาถึงความเหมาะสมที่มีต่อการปรับปรุงพัฒนาอาคารตึกแถว
ในพื้นที่อ่ืนๆ ต่อไปได้ในอนาคต 
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Abstract  
This article is part of a field survey for research about the concepts of Stakeholders in 
renovating a Row house in the old town of Nakhon Phanom. Which this article is the 
presentation of information about the effects that occur, renovating a Row house, which the 
government agency is responsible for designing and renovating a Row house in the area. In 
research, the research data was collected from structured interviews, in issues related to the 
concept of building improvements. The results of the study on the effects, which derived 
from the analysis of data from the opinions of the interested parties in the area. Can be 
summarized as follows, 1) Positive impact and Negative impact 2) Guidelines for solving the 
impact problems. The study of effects, can point out the issues that occurred after the 
renovation of the building, including guidelines for solving problems that may occur in the 
future. Finally, the data from the study of the impact can be used in the study to consider 
the suitability for building improvements in other areas in the future. 
Keywords:  Effects, Row House, Government Agency, Local People, Old Town Nakhon 
Phanom  
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1. บทน า 
ในปัจจุบันการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีส่วนต่างๆ ของประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัด สามารถ

สร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศไทยได้อย่างมากมาย เมื่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในพื้นที่ย่อมส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อการท่องเที่ยวท่ีเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ (อัญญารัตน์ ธนาวรรณ, 
2556 และวิภาดา ศุภรัฐปรีชา, 2553) ดังที่ย่านเมืองเก่า จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ มีอาคาร
สถาปัตยกรรมเฉพาะพื้นที่ รวมถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีมาตั้งแต่อดีต โดยในปัจจุบันพื้นที่ได้มีการเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังคงอยู่ในรูปแบบของ
อาคารตึกแถวเก่าของชุมชน ซึ่งส่งผลท าให้หน่วยงานรัฐ ได้แก่ เทศบาลเมืองนครนพนม  (กองช่าง) ได้เห็นถึงคุณค่า
ความส าคัญของอาคารดังกล่าว จึงได้มีแผนในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตึกแถว เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากภาคเอกชนในการปรับปรุงอาคารตึกแถวดังกล่าว ซึ่ง
มีลักษณะของการปรับปรุงเฉพาะในส่วนของกายภาพภายนอกอาคารตึกแถวเป็นหลัก โดยการปรับปรุงอาคารนั้นอาจส่งผล
กระทบในเชิงบวก อาทิเช่น เกิดเป็นแบบอย่างในการปรับปรุงพัฒนาอาคารตึกแถวในพื้นที่ แต่ในทางตรงกันข้ามอาจเกิด
ผลกระทบเชิงลบ อาทิเช่น ปัญหาทางด้านรูปแบบอาคาร วิธีการปรับปรุงอาคาร รวมถึงความเหมาะสมในการใช้วัสดุและสีสัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

จากประเด็นดังกล่าวนั้นจึงต้องมีการศึกษาเรื่องของผลกระทบจากการปรับปรุงอาคารตึกแถวย่านเมืองเก่า จังหวัด
นครพนมโดยหน่วยงานรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบปรับปรุงอาคารตึกแถว ซึ่งจากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงลักษณะ
ผลกระทบในเชิงบวกและผลกระทบในเชิงลบที่มีต่อแนวคิดของผู้ ใช้อาคารตึกแถว ได้แก่ เจ้าของอาคารและผู้เช่าอาคารใน
พื้นที่ดังกล่าว สามารถน าไปใช้ในศึกษาและพิจารณาเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตได้
ทันท่วงที โดยอาศัยความร่วมมือกันในการแสดงความคิดเห็นจากผู้ใช้อาคารในพื้นท่ี ท าให้การปรับปรุงอาคารตึกแถวมีความ
เหมาะสมและยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสืบต่อไป 

 

1. ขอบเขตการศึกษา 
      1.1 พ้ืนที่การศึกษาวิจัย  
            ในพื้นที่ย่านเมืองเก่า จังหวัดนครพนม ภายในพื้นที่นั้นมีลักษณะอาคารประเภทตึกแถวหนาแน่น ซึ่งมีคุณค่า
ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ของเมืองผ่านงานสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ โดยพื้นที่ย่านเมืองเก่านครพนมนั้น
ประกอบไปด้วยอาคารประเภทตึกแถวเก่าที่เป็นอาคารส าคัญของพื้นที่เป็นหลักและยังมีอาคารประเภทท่ีพักอาศัยและอาคาร
ประเภทอาคารสมัยใหม่เกิดขึ้นมาในปัจจุบัน (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2560) โดยขอบเขตของย่านเมืองเก่านครพนม คือ 
บริเวณสองข้างถนนสุนทรวิจิตร ขนานกับบริเวณริมฝั่งแม่น้ าโขง ทิศเหนือติดถนนเฟื่องนคร ทิศใต้ติดถนนนิตโย ทิศตะวันออก
ติดแม่น้ าโขงและทิศตะวันตกติดถนนธ ารงประสงค์ในปัจจุบันดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 แสดงต าแหน่งขอบเขตพื้นที่วิจัยและต าแหน่งอาคารตึกแถวในพื้นที่ย่านเมืองเก่า จังหวัดนครพนม (ที่มา: โครงการ
ออกแบบและวางผังนครพนม เมืองคลาสสิก: กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2560) 

 
      1.2 คุณค่าความส าคัญ 
           ซึ่งพื้นที่ย่านเมืองเก่านครพนมมีลักษณะทางเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีรูปแบบของสถาปัตยกรรม
เฉพาะที่ มีเรื่องราว มีอิทธิพลทางด้านขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนหลายเชื้อชาติ ทั้งคนไทย
เชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายลาว คนไทยเช้ือสายเวียดนาม โดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายเวียดนามซึ่งปัจจุบันได้มีการก่อตั้ง ชุมชน
บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม รวมทั้งยังมีย่านการค้าเก่าแก่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองริมแม่น้ าโขง ซึ่งเรียกย่านนี้ว่า “ย่านหอนาฬิกา” 
เนื่องจากมีหอนาฬิกา เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงชาวเวียดนาม เป็นรูปแบบย่านถนนการค้าเขตเมืองเก่า (Main Commercial 
Street) เคยเป็นย่านถนนสายหลักของเมืองนครพนม เมื่อแรกสร้างและมีการสร้างถนนขนานไปกับแม่น้ าโขงและมีลักษณะ
กิจกรรมเป็นแบบย่านการค้าของเมืองในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
           การให้ความส าคัญของคุณค่าความส าคัญของอาคารในย่านเมืองเก่าตามกรมศิลปากร (2533) ส าหรับย่านเมืองเก่า
นครพนมนั้นเป็นย่านประวัติศาสตร์พาณิชกรรม (Commercial District) ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ท่ีประกอบไปด้วยอาคารตึกแถว
ทางประวัติศาสตร์เชิงพาณิชย์กรรมเป็นหลักส าคัญ ซึ่งบ่อยครั้งจะปรากฏในรูปของย่านท่ีมีความส าคัญใจกลางเมือง (Historic 
Centre) ซึ่งย่านเมืองเก่านี้ถือเป็นย่านประวัติศาสตร์ของเมืองนครพนม ซึ่งเป็นย่านแรกของการตั้งถิ่นฐานของเมืองที่ปรากฏ
ทั้งลักษณะทางกายภาพและลักษณะเศรษฐกิจสังคมที่สามารถสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาและพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมใน
อดีตที่ผ่านมา ท าให้ย่านเมืองเก่ามีเอกลักษณ์ด้วยความแตกต่างทางด้านลักษณะสถาปัตยกรรม ทั้งย่านเมืองเก่าในปัจจุบันยัง
ส่งผลในด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญของเมืองนครพนมอีกด้วย 
 
      1.3 รูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรม 
           ส าหรับรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่า จังหวัดนครพนม ส่วนใหญ่เป็นอาคารตึกแถวที่มีการก่อสร้าง
ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ธวัชชัย ศรีแก้ว, 2557) ซึ่งมีเอกลักษณ์และการเปลี่ยนแปลงของตนเอง ในปัจจุบัน
ประกอบไปด้วยอาคารตึกแถวท่ีมีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป จนกระทั้งอายุ 100-120 ปี ซึ่งอาคารตึกแถวเหล่านี้ได้แสดงออกถึง
เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่คุณค่าเฉพาะย่านเมืองเก่านครพนมได้อย่างชัดเจนผ่านเรื่องราวความส าคั ญของพื้นที่
ประวัติศาสตร์ของเมืองนครพนม 
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(1)     (2)   

   (3)       (4)   
 

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะรูปแบบอาคารตึกแถวในพื้นที่ย่านเมืองเก่า จงัหวัดนครพนม                                                                                 
(1) ตึกแถวอิทธิพลจีน (2) ตึกแถวอิทธิพลตะวันตก (3) ตึกแถวอิทธิพลร่วมสมัย (4) ตึกแถวอิทธิพลสมัยใหม่ (ที่มา: ธวัชชัย ศรี

แก้ว, 2557) 
 

2. ผลจากการส ารวจและการสัมภาษณ์ข้อมูล 
      ซึ่งในปัจจุบันย่านเมืองเก่า จังหวัดนครพนม มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
โดยตัวอาคารตึกแถวมีการปรับปรุงในหลายกลุ่มคนท าให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงอาคารตึกแถวในหลายรูปแบบท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน ซึ่งหน่ึงในกลุ่มของผู้ที่มีส่วนส าคัญในการปรับปรุงอาคารตกึแถว คือ หน่วยงานรัฐหรือกองช่าง เทศบาลเมืองนครพนม 
ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบปรับปรุงอาคารตึกแถวดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารตึกแถวริมฝั่งแม่น้ าโขง 
บริเวณหอนาฬิกาเวียดนาม โดยในการด าเนินการคัดเลือกอาคารตึกแถวนั้นเกิดจากการสอบถามความสมัครใจของผู้ใช้อาคาร
ตึกแถว ได้แก่ กลุ่มของเจ้าของอาคารตึกแถวในพื้นที่ ซึ่งพบว่ามีอาคารตึกแถว จ านวน 6 หลัง ได้ยินยอมให้หน่วยงาน
รับผิดชอบในการออกแบบปรับปรุงอาคารตึกแถวดังกล่าว โดยส่วนของวิธีการปรับปรุง รูปแบบที่ใช้ในการปรับปรุง รวมถึง
การเลือกใช้วัสดุและสีสันอาคารตึกแถวนั้น ทางหน่วยงานรัฐเป็นผู้ออกแบบปรับปรุงทั้งหมด ใช้เวลาในการด าเนินการ 1 ปี
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2561 ท่ีผ่านมา โดยอาคารตึกแถวที่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่เป็นอาคารตึกแถวอิทธิพลจีน 
จ านวน 5 หลัง อาคารตึกแถวอิทธิพลสมัยใหม่ จ านวน 1 หลัง ซึ่งในแต่ละอาคารตึกแถวนั้นจะได้รับการออกแบบปรับปรุงให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด 
 

       
 

ภาพที่ 3 แสดงภาพอาคารตึกแถวในพื้นที่ย่านเมืองเก่า จังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับการออกแบบปรับปรุงโดยหน่วยงานรัฐ 
เทศบาลเมืองนครพนม (ที่มา: ผู้วจิัย, 2563) 
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      2.1 วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงและพัฒนาอาคารตึกแถวในพื้นที่ 
            การด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานเทศบาลเมืองนครพนมนั้นมี วัตถุประสงค์ของการพัฒนาพ้ืนท่ีริมฝั่งแม่น้ า
โขง ย่านเมืองเก่า จังหวัดนครพนม คือ 1) เพื่อเป็นการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ าโขง บริเวณหอนาฬิกาเวียดนาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ตามยุทธศาสตร์และนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ าโขง 2) เพื่อต้องการสร้างตัวอาคาร
ตึกแถวให้เป็นจุดเด่นและจุดขายให้เกิดความสัมพันธ์กับโครงการเส้นทางปั่นจักรยานและเส้นทางเดินริมฝั่งแม่น้ าโขง ซึ่งอยู่
ด้านหลังตัวอาคารเก่าท่ีได้รับการปรับปรุงเพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
 
      2.2 ลักษณะของการออกแบบปรับปรุงอาคารตึกแถวในพื้นที่ 
            โดยจากการส ารวจลักษณะของการออกแบบปรับปรุงอาคารตึกแถวภายในพื้นท่ี รวมถึงศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้
อาคารตึกแถว ได้แก่ เจ้าของอาคารตึกแถวและผู้เช่าอาคารตึกแถว ท่ีอาศัยอยู่ในอาคารตึกแถวดังกล่าว พบว่า การออกแบบ
ปรับปรุงอาคารตึกแถวโดยหน่วยงานเทศบาลเมืองนครพนม (กองช่าง) มีลักษณะของการปรับปรุงซ่อมแซมคือการปรับปรุง
เฉพาะในส่วนของกายภาพภายนอกอาคารตึกแถวเป็นหลัก เนื่องจากการพิจารณาตามปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวคิดในการปรับปรุง
พัฒนาอาคารตึกแถว ของหน่วยงานเทศบาลเมืองนครพนม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนท่ีเชื่อมโยงกัน ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับท่ีตั้ง
อาคารตึกแถว (Location) พบว่า หน่วยงานรัฐให้ความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของของพื้นที่ย่านเมืองเก่า จังหวัด
นครพนม ซึ่งภายในพื้นที่ย่านประวัติศาสตร์พาณิชกรรม (Commercial District) ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ท่ีประกอบไปด้วยอาคาร
ตึกแถวทางประวัติศาสตร์เชิงพาณิชย์กรรมเป็นหลักส าคัญ ส่งผลโดยตรงต่อปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับตัวอาคารตึกแถว 
(Architecture) ซึ่งส่งผลเกี่ยวกับแนวคิดในการให้ความส าคัญทางด้านรูปแบบของอาคารตึกแถวเป็นหลัก โดยหน่วยงานรัฐให้
ความส าคัญทางด้านกายภาพภายนอกอาคารตึกแถว ที่มีคุณค่าความส าคัญทางด้านรูปแบบอาคารเฉพาะพื้นที่ จึงได้ท าการ
ส ารวจและพิจารณาถึงสภาพอาคารตึกแถวว่ามีความทรุดโทรมและบางอาคารมีการผุพังจนเกือบไม่สามารถใช้งานในการอยู่
อาศัยได้ จึงส่งผลต่อแนวคิดในการปรับปรุงในส่วนของสภาพภายนอกอาคารตึกแถวเป็นหลัก โดยใช้วิธี การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบอาคารตึกแถว การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัสดุอาคารตึกแถว รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสีสัน
ของอาคารตึกแถวเป็นหลัก โดยแสดงการพิจารณารายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1: สรุปการพิจารณารายละเอียดการปรับปรุงอาคารตึกแถว ได้รับการออกแบบปรับปรุงโดยหน่วยงานรัฐ 

องค์ประกอบอาคาร การพิจารณา  รายละเอียด  
1. สัดส่วนของอาคาร รักษาของเดิม ในการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนของอาคารทางด้านความสูงและ

ความกว้างของอาคารนั้นยั งมีการรักษาของเดิมทั้ งหมด  ตาม
ข้อก าหนดห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบาง
ชนิด (เทศบัญญัติเมืองนครพนม) 

2. รูปแบบหลังคาอาคาร รักษาของเดิม ในการปรับปรุงหลังคาตึกแถวนั้นมีการรักษารูปแบบดั้งเดิมที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน  

    2.1 วัสดุมุงหลังคา ใช้วัสดุ 
ทดแทน 

การใช้วัสดุมุงหลังคาที่เคยใช้ในอดีตนั้นในปัจจุบันหาได้ยากมีราคาที่
สูงและเลิกผลิตขึ้นมาใช้แล้วในปัจจุบัน จึงมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุมึง
หลังคาได้แก่ การใช้สังกะสี เมทัลชีท 

3. ลักษณะโครงสร้างอาคาร รักษาของเดิม ยังคงรักษาลักษณะของโครงสร้างอาคารดั้งเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของโครสร้างอาคารตึกแถว 
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    3.1 วัสดุของคานไม้ รักษาของเดิม ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของคานไม้ เนื่องการศึกษา
พิจารณาเห็นได้ว่ายังคงสามารถใช้งานในการอยู่อาศัยต่อไปได้ 

    3.2 วัสดุของเสาไม้-ปูน รักษาของเดิม ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของเสาไม้ -ปูน เนื่องจาก
การศึกษาพิจารณาเห็นได้ว่าสามารถใช้งานการอยู่อาศัยต่อไปได้ 

4. ลักษณะของผนังอาคาร รักษาของเดิม การปรับปรุงผนังอาคารนั้นแบ่งลักษณะของการปรับปรุงตามรูปแบบ 
(Style) ดั้งเดิมของอาคารตึกแถวในอดีต 

    4.1 ผนังอาคารปูน รักษาของเดิม ไม่มีการปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนของผนังปูน ภายนอกอาคารตึกแถว  
    4.2 ผนังอาคารไม้ ใช้วัสดุ 

ทดแทน 
ในการใช้วัสดุของผนังไม้แบบดั้งเดิมนั้น มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
วัสดุดั้งเดิม เนื่องจากวัสดุหาซื้อได้ยากและมีราคาที่สูงกว่าแผ่นไม้
สังเคราะห์ที่มีในปัจจุบัน ซึ่งมีความสะดวกในการจัดซื้อได้ 

5. รูปแบบหน้าต่างอาคาร มีการ
เปลี่ยนแปลง 

ในปั จจุบันบันหน้ าต่ างด้ านหลั งของอาคารตึ กแถวนั้ นมีการ
เสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จึงมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
รูปแบบของหน้าต่างดั้งเดิมของอาคารตึกแถว  

    5.1 วัสดุของหน้าต่าง ใช้วัสดุ 
ทดแทน 

จากเดิมวัสดุหน้าต่างอาคารตึกแถวจะเป็น หน้าต่างไม้บานคู่ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมในปัจจุบัน เนื่องจากความ
สะดวกในการจัดซื้อ และมีความคงทนแข็งแรงมากขึ้น 

6. รูปแบบประตูอาคาร มีการ
เปลี่ยนแปลง 

ในปัจจุบันบันประตูด้านหลังอาคารของอาคารตึกแถวนั้นมีการ
เสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จึงมีการเปลี่ยนแปลงประตูอาคาร
ด้านหลังของอาคารตึกแถว 

    6.1 วัสดุของประตู ใช้วัสดุ 
ทดแทน 

จากเดิมวัสดุของประตูด้านหลังอาคารตึกแถวนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ไปใช้เป็นประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมในปัจจุบัน เนื่องจากความสะดวก
ในการจัดซื้อ มีความคงทนแข็งแรงมากขึ้น 

 

3. ผลกระทบที่เกิดจากการปรับปรุงอาคารตึกแถว 
      จากการสัมภาษณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ใช้อาคารตึกแถว ได้แก่ กลุ่มเจ้าของอาคารตึกแถวและกลุ่มผู้เช่าอาคาร
ตึกแถวในพื้นที่ พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงกับตัวอาคาร
ตึกแถวดังกล่าวและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดขึ้น
หลังจากการปรับปรุงอาคารตึกแถวแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน 
 
      3.1 ผลกระทบที่มีต่อตัวอาคารตึกแถว 
            ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวอาคารตึกแถวนั้นเกิดจากผลของการปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงอาคารตึกแถว 
เนื่องจาก การเลือกใช้วิธีการการด าเนินการปรับปรุงอาคารตึกแถว รวมถึงทางเลือกส าหรับรูปแบบท่ีใช้ในการปรับปรุงอาคาร
ตึกแถวนั้น ส่งผลกระทบต่อแนวคิดของผู้ใช้อาคารทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบจากผลการด าเนินการของหน่วยงานรัฐ  
            ผลกระทบเชิงบวก ที่มีต่อตัวอาคารตึกแถว (จากแนวคิดของกลุ่มผู้ใช้อาคารตึกแถวในพ้ืนท่ี) 
            1) ในการปรับปรุงซ่อมแซมทางด้านกายภาพภายนอกของอาคารตึกแถวนั้น ผู้ใช้อาคารมีความพึงพอใจกับการคง
ลักษณะภาพรวมของรูปแบบอาคารตึกแถวเก่าเอาไว้ เนื่องจากทางหน่วยงานรัฐได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์รูปแบบ
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ดั้งเดิม (Copy original) มาใช้ในการด าเนินการปรับปรุงอาคารตึกแถวดงักล่าว จึงส่งผลท าให้รักษาลักษณะของอาคารตึกแถว 
ไม่ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบดั้งเดิมของอาคารตึกแถวในอดีตที่ผ่านมา 
            2) ในการปรับปรุงซ่อมแซมทางด้านกายภาพภายนอกของอาคารตึกแถวนั้น ผู้ใช้อาคารมีความพึงพอใจกับการช่วย
ลดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวอาคารตึกแถวได้อย่างตรงจุด เนื่องจากอาคารตึกแถวในปัจจุบันเกิดปัญหาที่ส าคัญที่สุดคือ
การทรุดโทรมและเสื่อมสภาพขององค์ประกอบและวัสดุอาคารเป็นอย่างมากเพราะว่าอาคารตึกแถวดังกล่าวนั้น ส่วนใหญ่มี
อายุ 100 ปีขึ้นไป ซึ่งหลังจากการปรับปรุงซ่อมแซมนั้นส่งผลท าให้ภาพรวมของตัวอาคารตึกแถว มีความแข็งแ รงที่ดีขึ้น
เหมาะสมต่อการใช้งานในการอยู่อาศัยและประกอบกิจการทางธุรกิจต่อไป 
             3) ในการปรับปรุงซ่อมแซมทางด้านกายภาพภายนอกของอาคารตึกแถวนั้น สร้างแนวคิดในเชิงบวกให้กับผู้ใช้
อาคารตึกแถวในพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อแนวคิดในการให้คุณค่าความส าคัญของตัวอาคารตึกแถวที่มีต่อพื้นที่ย่านเมืองเก่า จังหวัด
นครพนม ได้แก่ การรับรู้ถึงความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ความส าคัญทางด้านสถาปัตยกรรมและความส าคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงส่งผลท าให้เกิดเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้คนในชุมชนในการดูแลรักษา
อาคารตึกแถวในพ้ืนท่ีมากขึ้นในปัจจุบัน 
 
            ผลกระทบเชิงลบ ที่มีต่อตัวอาคารตึกแถว (จากแนวคิดของกลุ่มผู้ใช้อาคารตึกแถวในพ้ืนท่ี) 
            จากการสัมภาษณ์ พบว่า ประเด็นส าคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวอาคารตึกแถวดังกล่าวนั้น คือ การที่หน่วยงาน
รัฐหรือเทศบาลเมืองนครพนม (กองช่าง) ไม่มีการติดตามผลการประเมินงานอาคารตึกแถวหลังจากการปรับปรุงแล้วเสร็จ 
เนื่องจากในการปรับปรุงซ่อมแซมนั้นท าเกิดปัญหาโดยตรงต่อตัวอาคารตึกแถว จึงส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยภายในอาคาร 
รวมถึงผลกระทบต่อความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ สามารถแบ่งประเด็นผลกระทบเชิงลบที่มีส าคัญ
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
            1) ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากการปรับปรุงอาคารตึกแถว พบว่า ประเด็นที่เป็นปัญหาส าคัญ ได้แก่ เกิดการซึมของน้ า
ตามผนังด้านหลังอาคารตึกแถว ซึ่งบริเวณที่ได้รับการปรับปรุงจากหน่วยงานรัฐ (กองช่าง) เนื่องจากผนังอาคารตึกแถว
ดังกล่าวนั้นได้มีการประกบกันของระยะไม้ที่ไม่เพียงพอ เมื่อเวลาเกิดฝนตกแรงจึงท าให้น้ าซึมและไหลเข้ามาบริเวณภายใน
อาคารตึกแถว ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผู้ใช้อาคารนั้นมีแนวคิดในการรื้อถอนผนังอาคารตึกแถวด้านหลังทั้งหมดที่
ปรับปรุงโดยรัฐออกแล้วน ามาประกอบสร้างใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
            2) ปัญหาที่เกิดขึ้นกับลักษณะของการปรับปรุงอาคารตึกแถว พบว่า ประเด็นปัญหาดังกล่าวนั้นส่งผลต่อความรู้สึก
ในเชิงลบต่อลักษณะความขัดแย้งกันระหว่างอาคารตึกแถว ตามแนวคิดของกลุ่มผู้ใช้อาคารตึกแถวในพื้นที่ เนื่องจาก ประเด็น
ของการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบอาคาร การเปลี่ยนแปลงใช้วัสดุและการเปลี่ยนแปลงสีสันของอาคารตึกแถวที่แตกต่างจาก
เดิมโดยสิ้นเชิง จึงส่งผลต่อภาพรวมของอาคารตึกแถวในพื้นท่ี ซึ่งท าให้เกิดความความรู้สึกขัดแย้งกับบริบทของความเป็นย่าน
เมืองเก่า จังหวัดนครพนม  
 3) จากประเด็นปัญหาข้างต้นนั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจ เกี่ยวกับการด าเนินการปรับปรุง
อาคารตึกแถว รวมถึงวิธีการปรับปรุงอาคารตึกแถว ซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นส่งผลในเชิงลบต่อแนวคิดของผู้ใช้อาคารตึกแถวใน
พื้นที่ ไม่อยากให้หน่วยงานรัฐ เทศบาลเมืองนครพนม (กองช่าง) เข้ามารับผิดชอบในปรับปรุงพัฒนาอาคารตึกแถวในพื้นที่ 
รวมถึงยังส่งผลต่อการให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือกับหน่วยงานเมื่อมาขอความเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง
พัฒนาอาคารตึกแถวในพ้ืนท่ีดังกล่าว 
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      3.2  ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจการท่องเท่ียวในพื้นที่ 
 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเกิดขึ้นต่อพื้นที่มีสาเหตุมาจากการพัฒนาของกลุ่มผู้ใช้อาคารและ
หน่วยงานภาครัฐได้มีการพัฒนาและส่งเสริมท่องเที่ยว ท าให้เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ย่านเมืองเก่า จังหวัดนครพนม ทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  โดยผลกระทบนั้น
จะมีแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมภายในพื้นที ่ 
 ผลกระทบเชิงบวก ที่มีต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี (จากแนวคิดของกลุ่มผู้ใช้อาคารตึกแถวในพ้ืนท่ี) 
 ในการปรับปรุงพัฒนาอาคารตึกแถวดังกล่าวนั้นส่งผลต่อแนวคิดในเชิงบวกแก่ผู้ใช้อาคารตึกแถวในพื้นที่ เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชน ทีม่ีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยมาในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากการปรับปรุงอาคารตึกแถวริมฝั่ง
แม่น้ าโขง ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวริมแม่น้ าโขงและการสร้างเป็นจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวให้เกิด
ความสัมพันธ์กับโครงการเส้นทางปั่นจักรยานและเส้นทางเดินริมฝั่งแม่น้ าโขง ย่านเมืองเก่า จังหวัดนครพนม ซึ่งท าให้เกิดผล
กระทบในเชิงบวกกับการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี สภาพของการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  
 ซึ่งในปัจจุบันนั้นกลุ่มของผู้ใช้อาคารตึกแถวในพื้นที่ดังกล่าว เริ่มมีการประกอบอาชีพภายในครัวเรือนมากขึ้น เพื่อ
ตอบรับกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมบริเวณอาคารตึกแถวดังกล่าว โดยภาพรวมแล้วยังส่งผลต่อสภาพสังคมภายในชุมชน 
ท าให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมิติทางสังคมใหม่ที่ดีต่อชุมชนในการร่วมมือช่วยเหลือกันดูแล
อาคารตึกแถวที่มีต่อคุณค่าความส าคัญพร้อมกับการจัดการสภาพพื้นที่โดยรอบอาคารตึกแถว การจัดการขยะ และการจัด
ระเบียบทางเดินในปัจจุบัน 
 ผลกระทบเชิงลบ ที่มีต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี (จากแนวคิดของกลุ่มผู้ใช้อาคารตึกแถวในพ้ืนท่ี) 
 ในการปรับปรุงพัฒนาอาคารตึกแถวดังกล่าวนั้นส่งผลต่อแนวคิดในเชิงลบแก่กลุ่มผู้ใช้อาคารตึกแถว คือ ผู้เช่าอาคาร
ตึกแถวเดิมที่อาศัยอยู่ในอาคารตึกแถวดังกล่าว เนื่องจากการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับตัวอาคารตึกแถว จึง
ส่งผลท าให้เกิดความสนใจในการเข้ามาเช่าซื้ออาคารตึกแถวดังกล่าว จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้เช่าอาคารเดิมที่ท าธุรกิจอยู่
แล้ว (ค่าครองชีพก็สูงขึ้น) เนื่องจากเจ้าของอาคารตึกแถวได้มีการขึ้นค่าเช่าในราคาที่สูงขึ้นในปัจจุบัน จากกระแสความ
ต้องการเช่าซื้ออาคารตึกแถวแทนเจ้าของเดิม จากผู้คนภายนอกเพื่อท าธุรกิจในปัจจุบัน 
 ในส่วนของผลกระทบในภาพรวมที่เกิดกับย่านเมืองเก่า จังหวัดนครพนม คือ บริเวณพื้นท่ีอาคารตึกแถวดังกล่าวนั้น
เกิดปัญหาทางด้านขยะ เศษพลาสติก ที่ทิ้งลงด้านหลังอาคารตึกแถว บริเวณพื้นที่ส่วนติดกับริมฝั่งแม่น้ าโขง เกิดจาก
นักท่องเที่ยวหรือผู้คนในพ้ืนท่ีที่เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในการจัดการสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ รวมถึงยังท าให้เกิด
มลพิษทางกลิ่นที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้อาคารตึกแถวในพื้นที ่
 

4. แนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น 
      4.1 การติดตามผลการปรับปรุงอาคารตึกแถว 
            ในการติดตามและประเมินผลของการปรับปรุงอาคารนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญในการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัว
อาคารทั้งในเชิงบวกและเชิงลบได้อย่างชัดเจน ท าให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้นในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดังกล่าว 
เพื่อน าข้อมูลที่ได้นั้นไปใช้ในการศึกษาและพิจารณาถึงประเด็นในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถน าผลกระทบไปใช้ในการ
ออกแบบและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
            การตรวจสอบและประเมินผลงาน พบว่า ทางหน่วยงานรัฐหรือเทศบาลเมืองนครพนม (กองช่าง) นั้นไม่ได้มีการ
ตรวจสอบประเมินผลการปรับปรุงอาคารตึกแถวหลังจากแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน ท าให้ไม่สามารถทราบถึง
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อมุมมองแนวคิดของผู้ใช้อาคารโดยตรง ซึ่งส่งท าให้ความน่าเช่ือถือ
และการให้ความรวมมือที่มีต่อหน่วยรัฐนั้นลดลงเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางหน่วยงานรัฐหรือผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบควรมีการ
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ติดตามผลงาน เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบในด้านบวกและด้านลบที่มีต่อตัวอาคารรวมถึงผู้ใช้อาคาร เพื่อแก้ไขปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอาคารตึกแถวดังกล่าว รวมถึงควรที่จะเปิดโอกาสให้มีตัวแทนของผู้ใช้อาคารตึกแถว ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และประเมินผลงานเพื่อที่จะรับรู้และแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 
      4.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน 
            ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่ สามารถช่วยลดและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยปัจจัยดังกล่าวนั้นจ าต้องมีการเสนอความคิดเห็นการวางแผนและการตัดสินใจรวมกันของผู้มีสว่นร่วมใน
โครงการ (participants) เพื่อการตัดสินใจในการปรับปรุงซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนการใช้สอยของอาคารทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม (Bullen and love, 2011) ตั้งแต่การเริ่มในการวางแผนการด าเนินงานปรับปรุงขั้นแรกไปจนถึงการปรับปรุงพัฒนา
อาคารจนถึงขั้นสุดท้ายจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
            การน าเสนอความคิดเห็น การวางแผนและการตัดสินใจ  พบว่า ในการร่วมกันของกลุ่มผู้ใช้อาคารตึกแถวกับ
หน่วยงานรัฐหรือเทศบาลเมืองนครพนม (กองช่าง) ในการออกแบบปรับปรุงอาคารตึกแถวนั้นมีน้อยมาก ทั้งในด้านวิธีการ
ปรับปรุงซ่อมอาคาร ลักษณะรูปแบบอาคาร รวมถึงวัสดุและสีสันท่ีใช้ในการปรับปรุงอาคารตึกแถว ท าให้ผลของการออกแบบ
ปรับปรุงนั้นเกิดผลกระทบทางด้านปัญหาความขัดแย้งทางด้านแนวคิดของกลุ่มผู้ใช้อาคารตึกแถว ดังนั้นในการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบดังกล่าว ควรมีการจัดการประชุมหารือส าหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อน าเสนอความคิดเห็น 
ความต้องการรวมถึงร่วมกันวางแผนในการตัดสินใจในด้านต่างๆ ร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปส าหรับการปรับปรุงอาคารซ่อมแซม
อาคารตึกแถว ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความเช่ือมั่นในเชิงบวกที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจท าให้ผู้ใช้อาคารนั้นให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึนในอนาคตต่อไป 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
      5.1 ผลกระทบที่มีต่อการปรับปรุงอาคารตึกแถว  
           ผลกระทบในเชิงบวก จากการศึกษาผลกระทบในเชิงบวกที่มีต่อการปรับปรุงอาคารตึกแถวดังกล่าว ส่งผลต่อแนวคิด
ในเชิงบวกแก่ผู้ใช้อาคารตึกแถว คือ การปรับปรุงนั้นยังคงรูปแบบดั้งเดิมให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมในอดีตที่ผ่ านมา 
รวมถึงการปรับปรุงนั้นสามารถช่วยลดและแก้ไขปัญหาความทรุดโทรมและเกิดการเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นกับตัวอาคารตึกแถว 
ท าให้เกิดความแข็งแรงเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยในปัจจุบัน ในส่วนของการท่องเที่ยวท่ีมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยมาในปัจจุบันส่วน
หนึ่งนั้นเกิดจากการปรับปรุงอาคารตึกแถวริมฝั่งแม่น้ าโขง ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ าโขง ซึ่งท าให้
เกิดผลกระทบเชิงบวกกับการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี สภาพนักท่องเที่ยวทีเ่พิ่มมากข้ึนในปัจจุบัน 
           ผลกระทบในเชิงลบ จากการศึกษาผลกระทบในเชิงลบที่มีต่อการปรับปรุงอาคารตึกแถวดังกล่าว พบว่า  ส่งผลต่อ
แนวคิดในเชิงลบแก่ผู้ใช้อาคารตึกแถว คือ การปรับปรุงอาคารตึกแถวดังกล่าวนั้นเกิดปัญหาต่อการอาศัยภายในอาคาร
เนื่องจากมีการซึมของน้ าตามผนังด้านหลังอาคารตึกแถวบริเวณที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งส่งผลต่อแนวคิดในการรื้อผนังอาคาร
ตึกแถวทั้งหมด แล้วน ามาประกอบสร้างใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร 
ส่งผลท าให้ผู้ใช้อาคารมีแนวคิดที่ไม่อยากให้หน่วยงานรัฐเข้ามารับผิดชอบในการออกแบบปรับปรุงอาคารตึกแถวในพื้นที่  ใน
ส่วนผลกระทบเชิงลบทางด้านเศรษฐกิจท่ีดีขึ้นนั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มผู้เชา่อาคารตึกแถวเดิม ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่
มีการขึ้นค่าเช่าในราคาที่สูงกว่าเดิม เนื่องจากมีการขึ้นค่าเช่าในราคาที่สูงขึ้นในปัจจุบัน 
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      5.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่มีต่อการปรับปรุงอาคารตึกแถว  
           การตรวจสอบและประเมินผลงานการปรับปรุงหลังจากแล้วเสร็จ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นพร้อมกับการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงควรที่จะเปิดโอกาสให้มีตัวแทนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อท่ีจะรับรู้
และแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในอีกด้านหนึ่งควรมีการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน ซึ่งเป็นการร่วมมือกัน
ของผู้มีส่วนร่วมในโครงการในการวางแผนการด าเนินงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ ร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปส าหรับการ
ปรับปรุงอาคารซ่อมแซมอาคารตึกแถวในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นท่ีมีต่อหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจท าให้
ผู้ใช้อาคารนั้นให้ความร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน 
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