
วสิยัทศัน์ในอนาคตสำาหรบั Haymarket

ขอ้มลูทีเ่รารบัทราบจากทา่น 

ในเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนกนัยายน ค.ศ. 2022 
เทศบาลนครซดินีย์ (City of Sydney) ไดข้อความ
คดิเห็นจากชุมชนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่เขา้ใจถงึ
ปจัจยัทีท่ำาใหย้า่น Haymarket มคีวามพเิศษ สถานที่
ทีผู่ค้นชืน่ชอบ และสิง่ทีส่ามารถปรบัปรุงใหด้ขีึน้ได้
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October 2022

91%
ของผูต้อบแบบสำารวจไป 
Haymarket เพือ่ไปรา้น
อาหารและรา้นกาแฟ

“น่าจะมกีารนำาเสนอเรือ่งราวหรือผลงาน
ศลิปะทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึประวตัศิาสตร์ความ

เป็นมาของยา่นในขณะทีก่ำาลงัวางแผนสำาหรบั
อนาคต”

“ยา่นทีเ่ปิดตลอด 24 ช ั่วโมงทกุ
วนั ขึน้ชือ่วา่เป็นยา่นทีร่า้นอาหารและ

บาร์เปิดดกึท ัง้คนืไปจนถงึชว่งเชา้ตรู ่มไีฟ
ประดบัประดาและมชีีวติชีวา ผูค้นเดนิ

ขวกัไขว”่

“หมูบ่า้นเชงิวฒันธรรมที่
สะทอ้นใหเ้ห็นถงึประวตัศิาสตร์และ
มรดกทางวฒันธรรมชาตเิอเชียใน

ยา่นนัน้”

เราถามความคดิเห็นทา่นวา่ ทา่นตอ้งการให ้
Haymarket เป็นอยา่งไรในอนาคต และทา่น
อธบิายวา่ อยากใหเ้ป็นยา่นทีพ่ลุกพลา่นมชีีวติชีวา
ทีเ่ฉลมิฉลองวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์เอเชีย
ทีห่ลากหลาย  

90%
ของผูต้อบแบบสำารวจ
อยากเห็นการจดัประดบั
ไฟสวยงามสรา้งสรรคท์ ั่ว
ท ัง้ Haymarket

มผีูร้ว่มแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัอนาคตของยา่น 
Haymarket กวา่ 1,150 ราย รวมท ัง้ผูท้ีพ่กัอาศยั
ในยา่น ผูท้ีท่ำางานในยา่น ผูม้าเยอืน สมาคมทางธรุกจิ 
กลุม่และองคก์รทางวฒันธรรม
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ทา่นแจง้ใหเ้ราทราบวา่ Haymarket มคีวาม
พเิศษเพราะทา่นสามารถ

• สมัผสัวฒันธรรมเอเชียทีห่ลากหลายทีพ่บเห็นตาม
ถนนและพ้ืนทีส่าธารณะ

• รบัประทานอาหารรสชาตติน้ตำารบัด ัง้เดมิในราคา
ยอ่มเยาว์

• ซ้ือของอปุโภคบรโิภคทีร่า้นขายของชำาเอเชียซึง่มี
เอกลกัษณ์และมสีนิคา้ในราคายอ่มเยาว์

• เฉลมิฉลองมรดกทางวฒันธรรมและหวนรำาลกึถงึ
ความทรงจำาด ีๆ

ตวัแทนในชุมชนกลา่วในฐานะผูอ้นุรกัษ์วฒันธรรม 
โดยเผยวา่รูส้กึมสีว่นรว่มรบัผดิชอบอยา่งยิง่ตอ่อนาคต
ของยา่น Haymarket และตอ้งการทีจ่ะทำางานรว่มมอื
กบัเทศบาลนครซดินีย์

“ซุม้ประต ูChinatown ทีส่วยงาม 
ประวตัศิาสตร์ของยา่น และเจา้ของกจิการที่

สบืทอดกจิการมาหลายรุน่”

“มคีวามทรงจำาด ีๆ ทีค่นใน
ครอบครวัและเพือ่น ๆ มาทานอาหาร

ดว้ยกนัพรอ้มหน้าทีร่า้นอาหารหน่ึงซึง่เป็น
หน่ึงในรา้นทีด่มีากในยา่นนัน้”

“มผีลไมแ้ละผกัหลากหลายใหเ้ลือก 
โดยเฉพาะผลไมแ้ละผกัแบบเอเชียซึง่หา
ซ้ือตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือรา้นอืน่ ๆ ใน

ซดินีย์ไมไ่ด”้

ทา่นแจง้ใหเ้ราทราบวา่สถานทีใ่นยา่น 
Haymarket ทีท่า่นชืน่ชอบมากทีส่ดุคอื

• Chinatown และ Dixon Street รวมถงึซุม้
ประตู

• Paddy’s Market และ Market City

• Darling Quarter

สถานทีท่ีส่ำาคญัอืน่ ๆ รวมถงึรา้น Emperor’s 
Garden Cakes and Bakery, Capitol Theatre, 
Thai Town, Chinese Gardens of Friendships 
และตรอกซอยตา่ง ๆ 

Darling Quarter

“สิง่ปลูกสรา้งใหม ่ๆ ทำาใหย้า่นมคีวาม
ทนัสมยัแตกตา่งไปจากเดมิ แตก็่ยงัมมีรดก

ทางวฒันธรรมแหง่ Chinatown ให้
เฉลมิฉลองอยู”่

Dixon Street

“ในฐานะทีเ่ป็นชาวจีน-ออสเตรเลียรุน่ทีส่อง ฉนั
ผกูพนัมากกบัรา้นอาหารจีนกวางตุง้และรา้นขนมอบ

ทีค่ณุปู่ คณุยา่ชอบพาพวกเราไปตอนเด็ก ๆ” 

Dixon Street

“เป็นหวัใจของยา่น 
Chinatown” 



Places I go or are special to me, and why 

我常去的或对我来说很特别的地⽅及其原因…

我常去的或對我來說很特別的地⽅及其原因…

สถานที�ที�ฉันไปหรอืมคีวามพเิศษสาํหรบัฉัน และทําไม…

Tempat-tempat yang saya kunjungi atau istimewa bagi

saya, dan mengapa...

내가 가는 곳이나 내게 특별한 곳 그리고 그 이유는…
ท่านแจ้งให้เราทราบว่าต้องการให้ปรับปรุง

Dixon Street

“ถนนเสน้น้ีมคีวามพเิศษมาก แตดู่

มดืและก็ดปิูด”

ไฟแบบโบราณบน Dixon Street 
ผสามผสานกบัไฟนีออน/เอลอดี ี    

แบบทนัสมยัตามตรอกซอยตา่ง ๆ และ
ศลิปะสตรีทอาร์ต”

Belmore Park

“ควรทำาใหเ้ป็นทีท่ีค่นต ัง้ใจไป 

ไมใ่ชแ่คท่างผา่น”

ทา้ย George Street ทางดา้นทศิใต้

“เราควรมพ้ืีนทีส่ำาหรบัยามดกึมากกวา่น้ี ทีส่ามารถดืม่และ

ทานอาหารไดโ้ดยไมต่อ้งเสยีเงนิหลายรอ้ยดอลลา่ร์”

Paddy’s Market

“ทีน่ี่เหมาะเป็นจุดหมายปลายทางทีด่ี

เยีย่มสำาหรบัอาหารด ีๆ/ตลาด”

Chinatown

“จะดมีากถา้เชีอ่มตอ่พ้ืนทีต่า่ง ๆ ใน 

Chinatown ใหด้กีวา่น้ีได”้
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ทา่นแจง้ใหเ้ราทราบวา่ทา่นตอ้งการเห็นการ
ปรบัปรุงยา่น Haymarket ดงัน้ี
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• เพิม่ไฟใหป้ลอดภยัและใหบ้รรยากาศมสีสีนั

• มทีางเลือกมากขึน้สำาหรบัอาหารและสนิคา้ขายปลีก
ทีม่คีณุภาพ มรีสชาตติน้ตำารบั และราคายอ่มเยาว์

• เพิม่ทางเลือกมากขึน้สำาหรบัพ้ืนทีร่บัประทาน
อาหารกลางแจง้และสิง่อำานวยความสะดวก
สาธารณะ เชน่ มา้นั่งและหอ้งนำ้าสาธารณะ

• ปรบัปรุงพ้ืนทีใ่หเ้หมาะสมกบัการสญัจรทางเทา้ 
เพือ่ใหค้นสามารถเขา้ถงึและสญัจรทางเทา้ในพ้ืนที ่
Haymarket ไดส้ะดวกมากขึน้ 

• เพิม่เสน่ห์ชวนมองใหแ้กพ้ื่นทีด่ว้ยการทำาความ
สะอาดและบำารุงรกัษาถนน

• อนุรกัษ์ลกัษณะด ัง้เดมิและมรดกทางวฒันธรรมไว้

• ใชภ้มูทิศัน์ถนนเพือ่สรา้งสสีนัและสรา้งบรรยากาศ
แหง่การเฉลมิฉลองวฒันธรรมเอเชียทีห่ลากหลาย

• ขยายเวลาเปิดทำาการและสง่เสรมิใหบ้รรยากาศมี
ชีวติชีวาในตอนกลางคนื

82%
ของผูต้อบแบบสำารวจคดิ
วา่ สิง่สำาคญัอยา่งยิง่คอืการ
ที ่Haymarket มคีวาม
หลากหลายทางวฒันธรรม มี
บรรยากาศทีต่อ้นรบัผูม้าเยอืน 
และปลอดภยั 

81%
ของผูต้อบแบบสำารวจคดิ
วา่ สิง่สำาคญัอยา่งยิง่คอื 
Haymarket เป็นมติรกบัผู้
สญัจรทางเทา้

83%
อยากใหม้กีารจดังานและ
กจิกรรมบนถนนมากขึน้ รวม
ถงึการมพ้ืีนทีใ่หร้บัประทาน
อาหารกลางแจง้

77%
อยากใหอ้าคารตา่ง ๆ ทีม่ี
อยูป่จัจุบนัในยา่นไดร้บัการ
ปรบัปรุง

78%
อยากใหม้ศีลิปะสาธารณะ
มากขึน้

69%
ระบวุา่การเฉลมิฉลองทาง
วฒันธรรมมคีวามสำาคญั
อยา่งยิง่


