
 
บทท่ี 4 

พ้ืนท่ีสามัญ 
 

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  คําวา สามัญ แปลวา ปกติ, ธรรมดา, เชน ชนช้ัน
สามัญ คนสามัญ แตทวาตามความเขาใจและมุมมองของงานวิจัยช้ินนี้ซ่ึงมองวาพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและ
พื้นท่ีสามัญเกิดข้ึนมาจากประสบการณ, ความทรงจําและการรับรูเพราะฉะน้ันจึงไมนาท่ีจะสามารถ
ระบุไดดวยคําอธิบายโดยคําใดคําหนึ่งเพราะมันมีความเล่ือนไหลมีพลวัตในการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาจึงเปนเหตุใหตองคนควาทําความเขาใจจากประสบการณและสะทอนตางๆจากความคิด
ของชาวบานในชุมชนจึงทําใหเกิดการออกแบบกระบวนการวิจัยเพื่อทําการคนหาความหมายของ
พื้นท่ีสามัญโดยการเขาไปพูดคุยและคนหาความหมายของคําวาสามัญและพื้นท่ีสามัญ เพราะงานวิจัย
เลมนี้เช่ือวาการใหความหมายตอพื้นท่ีเปนจุดกํานิดของการใชพื้นท่ีตามการใหความหมายนั้นๆ  
 

ในบทท่ี 4 นี้ตองการที่จะทําความเขาใจวาความรูสึกถึงขอบเขตและลักษณะการใชพื้นท่ีสามัญท่ีคนใน
ชุมชนใหความหมายวาเปนพื้นท่ีของหมูบานนั้นเกิดข้ึนมาอยางไรมีการดํารงอยูและดําเนินไปอยางไร 
โดยจะศึกษาจาก ประวัติศาสตรของพื้นท่ีหมูบาน, ลักษณะทางกายภาพในสวนตางๆ ของพ้ืนท่ี
หมูบาน, ลักษณะการใชพื้นท่ี, การเปล่ียนแปลงการใชพื้นท่ี, กรรมสิทธ์ิบนพื้นท่ีของคนในหมูบาน, 
การบุกรุกและการรุกลํ้าพื้นท่ีของหมูบาน รวมถึงปญหาการใชพื้นท่ีตางๆ ของหมูบาน ขอมูลบางสวน
ท่ีจะอธิบาย ในบทนี้เปนขอมูลเบ้ืองตนจากการเก็บขอมูลทางกายภาพของพื้นท่ีกอนการทํากิจกรรม
ตางๆ  ท่ีไดออกแบบและขอมูลท่ีไดผานกิจกรรมตางๆ  โดยการมีสวนรวมของชุมชนในเวทีกิจกรรม
ท่ี 2 กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีชุมชนและวัดของฉัน, กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมชุมชนรอบวัดนา
อยู คร้ังท่ี 1, กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมชุมชนรอบวัดนาอยู คร้ังท่ี 2 และ กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมประชุม
รวมกับทีมวิจัยและคณะทํางานกลุมตัวแทนผูนําท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ี  ขอมูลท่ีไดจากการพูดคุยกับ
ชาวบานผานกิจกรรม ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการผูวิจัยไดทําการสอบถามกับชาวบานถึง
ความยินยอมท่ีจะเปดเผยช่ือ ในกรณีท่ีผูใหสัมภาษณไมสะดวกแกการเปดเผยช่ืออันเนื่องมาจาก
เหตุผลสวนตัวหรือการหลีกเล่ียงการนํามาซ่ึงการขัดแยงกันของคนในชุมชนผูวิจัยจะนําเสนอโดยผาน
นามสมมติ เพื่อใหเขาใจในประเด็นท่ีจะศึกษาอยางครบถวนตามวัตถุประสงคของการศึกษาผูศึกษาจะ
นําเสนอขอมูลในสวนของพื้นท่ีสามัญเปนข้ันตอน การคล่ีคลายถึงเหตุปจจัยของการใหความหมาย
และการใชพื้นท่ีของคนในชุมชนตอพื้นท่ีสามัญเปน 3 ตอนใหญๆ ไดแก  
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1. ประวัติศาสตรหมูบาน 
2. การใชพื้นท่ีและการใหความหมายของพื้นท่ีชุมชน 
3. ปญหาการใชพื้นท่ีชุมชนซ่ึงเกิดจากการใหความหมาย 
 

ตอนท่ี 1 ประวัติศาสตรหมูบาน 
ตําแหนงท่ีต้ังของพื้นท่ีสามัญชุมชน/เปาหมายในงานวิจัยช้ินนี้ต้ังอยูท่ี หมูบานดอยสุเทพ หมู 9 ตําบล
สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม หางจากตัวเมืองเชียงใหม ประมาณ 12 กิโลเมตร การต้ังถ่ินฐาน
ของชาวบานในอดีตเกิดข้ึนมานานแลวไมสามารถระบุไดแนชัดวาเกิดข้ึนในพ.ศ.ไหนจากการ
สอบถามชาวบานผูสูงอายุในหมูบานท่ีมีอายุมากกวา 80 ป1 พบวาเม่ือกอนการเขามาอยูอาศัยใน
หมูบานเปนการต้ังถ่ินฐานและครอบครองท่ีดินโดยการร้ือรางถางพงเอาเองแลวปลูกบานบนพื้นท่ีท่ี
ตนเองไดพัฒนาข้ึน ตอมาในป พ.ศ. 2524 ไดมีการจัดต้ังเขตอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย หมูบาน
ดอยสุเทพหมู 9 จึงไดกลายเปนหมูบานบุกรุกพื้นท่ีปาสงวนและวนอุทยานโดยขอกําหนดของ
กฎหมาย ตอมาป พ.ศ. 2528 หมูบานท่ีอยูกระจัดกระจายตามแนวปาไดถูกยายไปอยูในบริเวณอาคาร
บานพักอาศัยช้ันคร่ึงและช้ันเดียวดังท่ีปรากฏในปจจุบันอยูในสวนท่ี3. (ดูในแผนภูมิท่ี 4.1 ประกอบ) 
โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูรับผิดชอบโครงการ ในระยะแรก (ชวงปพ.ศ. 2528- 2534) 
ชาวบานตองจายคาเชาแกผูรับผิดชอบโครงการ เดือนละ 600-800 บาท จนกระท่ังเม่ือองคการบริหาร
สวนจังหวัดโอนความรับผิดชอบใหกรมปาไมในป พ.ศ.2535 กรมปาไมไดปฏิเสธท่ีจะรับคาเชาบาน
เพราะทางกรมปาไมไมไดมีหนาท่ีในการเก็บเงินคาเชาจากชาวบานแตต้ังแตปพ.ศ.2535 เปนตนมา  
 

 
แผนภูมิที่ 4.1 ระยะเวลาและเหตุการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมูบาน 

 
 

                                                           
1 จากการพูดคุยกับ ยาย เหรียญ จารุปารีย อายุ 85 ป วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 9:00-9:30 น. 

ปา 
วัด 

1929 

ชาวบาน 

2453 
 

กฎหมายรัฐบาล 

พ.ร.บ. วนอุทยาน 2524 

ชาวบาน=บุกรกุ ชาวบานถูกจับปรบั 

2528 

จังหวัดเชียงใหมทําบานพักใหเชา 

โดยชาวบานรวมออกแบบผังหมูบาน 

โอนใหปาไมดูแลป 2535 จนถึงปจจุบัน ผูวิจัยเขาไปอยูในชุมชน 2523 
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      1. พ.ศ.2500                               2. พ.ศ. 2523                             3. พ.ศ. 2528 

แผนภูมิที่ 4.2 แสดงการขยายตัวของพืน้ที่วัดและการลดพื้นที่ลงของพื้นที่หมูบาน2 
 

จากชาวบานท่ีอยูในชุมชนมานานแลวพอจะสรุปการเพิ่มลดของสัดสวนของพื้นท่ีชุมชนไดดังแสดง
ในแผนภูมิท่ี 4.2 พื้นท่ีสีเหลืองเปนพื้นท่ีของวัด สีดําแทนบานคน และสีน้ําเงินแทนถนน ในรูปท่ี 1. 
ประมาณ พ.ศ. 2500 จะเห็นวาบานกระจายตัวอยูตามพ้ืนท่ีตางๆของปาและตามขอบของปายังไมมี
บานคนมากนัก ตอมาในรูปท่ี 2. พ.ศ. 2523 หมูบานมีการขยายตัวเร่ิมมีคนมาอยูมากข้ึนวัดก็มีการ
ขยายตัวและมีการกอสรางมากข้ึน จนกระท่ังป พ.ศ. 2528 ดังท่ีกลาวไปแลววาจังหวัดเชียงใหมได
สรางบานพักอาศัยใหชาวบานไดเชาอาศัย พื้นท่ีของหมูบานเลยถูกรวบรวมใหอยูในพื้นท่ีท่ีจํากัด แต
ในทางตรงขามพื้นท่ีของวัดก็ไดขยายเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ แตยังอยูในขอบเขตพื้นท่ีกรรมสิทธ์ิของวัด 
 
ขอบเขตของชุมชนหมูบานดอยสุเทพตามกฎหมายแลวประกอบดวยหมูบานดอยสุเทพหมูท่ี 9 และวัด
พระธาตุดอยสุเทพมีพื้นท่ี 430 ไร3 หมูบานดอยสุเทพเปนลักษณะหมูบานท่ีอยูเปนกลุมมีจํานวน
หลังคาเรือนท้ังหมด 147 หลังคาเรือน แบงเปนบานท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดไดสรางให 97 หลัง
แยกเปน บานช้ันคร่ึง 66 หลัง บานช้ันเดียว 31 หลัง และบานท่ีกอสรางข้ึนโดยเปนอาคารตอเติมอีก 50 
หลังคาเรือน4หมูบานดอยสุเทพยังมีบริเวณหมูบานคือบริเวณสวนจอดรถโดยสารลานจอดรถเล็ก, 
ลานจอดรถใหญ, ถนนและสวนสาธารณะของหมูบาน (ดูในแผนผังท่ี 4.1) 
 

                                                           
2 ขอมูลจากการสอบถามชาวบานอาวโุสในหมูบาน 

3 บุษบา สิทธิการ, “การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางกายภาพและปจจัยที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในแหลงทองเท่ียววัดพระ
ธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร” (เชียงใหม: มนุษยกับสิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541), หนา 57. 

4 ขอมูลจากเวทีการประชุมหมูบานวันที่ 5 สิงหาคม 2551 เวลา 20:00 น. 
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แผนผังท่ี 4.1 แสดงตําแหนงสถานท่ีตางๆ ในหมูบาน 

 
สภาพพื้นท่ีและการใชท่ีดิน พื้นท่ีตางๆ  ของชุมชน แบงออกเปน 3 สวนใหญๆ  ตามระดับพื้นท่ีและ
ลักษณะการใชพื้นท่ี ถึงสวนยอดท่ีเปนบริเวณพระธาตุ ลานโลง รอบๆ เปนอาคาร ศาลาและกุฏิ เปน
สวนพุทธาวาสและสังฆาวาสของวัดเปนสวนท่ี 1 ในสวนท่ี 2 คือบริเวณฐานทางขึ้นบันไดนาค โดย
บริเวณนี้จะเปนลานขนาดกวางพอสมควร มีอาคารท่ีสรางข้ึนเปนรานคาจําหนายของท่ีระลึก และของ
พื้นเมือง (ซ่ึงจะกลาวถึงในบทตอไป) ในสวนท่ี 3 อยูในระดับตํ่าลงไป เปนบริเวณท่ีไดรับปรับปรุง
พื้นท่ีใหเปนบริเวณจําหนายสินคา คือบริเวณท่ีจอดรถเล็ก, อาคารจอดรถใหญ และอาคารบานเรือน
ของชาวบานชุมชนดอยสุเทพ รวมถึงบริเวณถนนทางผานหมูบานท่ีแบงพื้นท่ีระหวางวัดกับหมูบาน
ดวย ในบทนี้จะเปนการวิเคราะหในสวนการใชพื้นท่ีของหมูบานดอยสุเทพ (ในสวนท่ี 3) สวนท่ี 1 
และ 2 จะนําเสนอในบทตอไป 
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แผนผังท่ี 4.2 แสดงพื้นที่ตางๆ ของวัดพระธาตุดอยสุเทพและชุมชนหมูบานดอยสุเทพ แบงออกเปน 3 สวนใหญๆ ตามระดับความสูง
พื้นที่และความเขาใจท่ีไดจากการเก็บขอมูล (จากการเก็บขอมูลพื้นที่ศึกษากอนการเก็บขอมูลแบบชาวบานมีสวนรวม) พื้นที่ในสวนที่ 1 
และ 2 ตอไปจะใชคําวาพื้นที่ของวัดและในสวนที่ 3 จะใชคําเรียกวาพื้นที่ของหมูบาน 

 
ตอนท่ี 2 การใชพื้นท่ีและการใหความหมายตอพื้นท่ีสามัญ 
 

 

 
 

แผนผังท่ี 4.3 แสดงพื้นที่ ของสวนหมูบานดอยสุเทพ (สวนที่3) 

สวนท่ี 1 

สวนที่ 2 

สวนที่ 3 
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พื้นท่ีในสวนท่ี 3 เปนสวนพื้นท่ีของหมูบาน การใชพื้นท่ีในสวนท่ี 3 มีลักษณะการใชพื้นท่ีท่ี
หลากหลายประกอบดวยสวนบานพักอาศัย, รานคาของคนในชุมชนและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  เชนลานจอดรถ
เล็ก, ลานจอดรถใหญ, สวนสาธารณะ, ถนนและศาลาเอนกประสงคของหมูบาน พื้นท่ีตางๆ นี้ท่ี
ชาวบานใหความหมายวาเปนพื้นท่ีสาธารณะของหมูบาน ในแตละพื้นท่ีนั้นมีกลุมคนท่ีใชพื้นท่ีมีความ
หลากหลายอีกเชนกันจากการเก็บขอมูลโดยการสังเกตการใชพื้นท่ีของชุมชนผนวกกับการเก็บขอมูล
โดยการสัมภาษณคนในพื้นท่ีแลวพบวาสามารถแบงกลุมผูใชพื้นท่ีของหมูบาน (ในสวนท่ี 3) ออกเปน
กลุมหลักๆ ตามกิจกรรมและการประกอบอาชีพของคนในชุมชนไดดังนี้ 
 
1. กลุมผูคาขายในชุมชน 
กลุมผูคาขายในชุมชน คือคนสวนมากในพ้ืนท่ีชุมชน ประกอบดวยชาวบานท่ีอยูในชุมชนเดิม, คนตาง
ถ่ินท่ีพึ่งยายเขามาทําการคาขายในพ้ืนท่ี กระจายตัวอยูท่ัวบริเวณของชุมชนกลุมผูคาขายในชุมชนน้ีจะ
ประกอบดวยหลายกลุมยอยตามลักษณะการขายแตในสวนท่ี 3 คือ สวนของหมูบานนั้นสามารถแยก
กลุมพอคาแมคาตามท่ีชาวบานเรียกช่ือกลุมดังนี้ 
1.1 กลุมพอคาแมคาท่ีใชพื้นท่ีโรงเรือนในการคาขายบริเวณรอบๆ ลานจอดรถเล็ก โดยชาวบานกลุมนี้

เปนกลุมท่ีมีรานคาเปนของตนเองและใชวัสดุคอนขางแข็งแรงถาวรในการสรางรานคา พื้นท่ีลาน
จอดรถเล็กนี้เดิมเปนพื้นท่ีของปาไมและไดรับการพัฒนาใหเปนพื้นท่ีจอดรถ ในชวงแรกพื้นผิว
ลานจอดรถเล็กเปนพื้นผิวท่ีเปนดินหลังจากน้ันหมูบานไดรับงบประมาณจากทางจังหวัดใหทํา
พื้นผิวใหมเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนใหญพอคาแมคากลุมนี้จะใชพื้นท่ีเวลาชวงกลางวันใน
การใชพื้นท่ีคาขาย แตก็จะมีพอคาแมคาบางสวนที่ใชพื้นท่ีในสวนของรานคาบริเวณนี้เปนท่ีพัก
อาศัยดวย การใหความหมายและการใชพื้นท่ีลานจอดรถเล็กของกลุมนี้คือใหความหมายวาเปน
รานคาขายของตนเองเพราะไมไดใชพื้นท่ีในลานจอดรถเล็กเปนพื้นท่ีจอดรถเลยแตกลับเปนพื้นท่ี
ของการดึงดูดลูกคาแทน การใชพื้นท่ีของกลุมพอคาแมคากลุมนี้เปนการใชพื้นท่ีเกิดการขยายตัว
อยูตลอดบริเวณรานคาขายบริเวณรอบๆ ลานจอดรถเล็กเปนรานคาท่ีทางกรมปาไมเปน
ผูสนับสนุนใหเกิดพื้นท่ีคาขายรอบบริเวณลานจอดรถในปพ.ศ.25405 โดยวัตถุประสงคเพื่อเปน
พื้นท่ีคาขายทํากินของคนในหมูบาน เดิมรานคามีพื้นท่ี 3 เมตรx 4 เมตร เปนโรงเรือนโครงสราง
เหล็กมุงหลังคาสังกะสีสีเขียวเปนโรงเรือนโลง แตปจจุบันแตมีการปรับเปล่ียนบริเวณรานคาให
เปนโรงเรือนท่ีปดทึบเพื่อการเก็บของและควบคุมความปลอดภัยของรานคา มีการทําสวมซึมใช
ในแตละราน ในการใชพื้นท่ีภายในรานคาบริเวณน้ีนอกจากใชพื้นท่ีเปนท่ีคาขายแลวบางรานยัง
ถูกดัดแปลงเปนท่ีพักอาศัย ปจจุบันผูคาบางคนในบริเวณรานคาแถบนี้ไมไดเปนดอยสุเทพแตได

                                                           
5 ขอมูลจากการพูดคุยกับชาวบานในพื้นที่กอนการทํากิจกรรมที่ 4 วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2550 เวลา 17:00-18:00 น. 
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ซ้ือสิทธ์ิรานจากคนในพ้ืนท่ีท่ีเปนเจาของเดิมเจาของเดิม “บางคนก็ไดขายท่ีรานเดิมเพื่อบุกรุกท่ี
ใหมแลวขายพ้ืนท่ีไปเร่ือยเร่ือยถามีการจัดพื้นท่ีใหมก็ไมนาจะใหสิทธคนพวกนี้” ปา ห. กลาว6 
นอกจากรานคาท่ีอยูบริเวณขอบของลานจอดรถแลวยังมีส่ิงกอสรางช่ัวคราวท่ีกลุมพอคาแมคาได
สรางข้ึนเพื่อเปนรานคาช่ัวคราวในบริเวณรอบๆ  ลานทําใหเกิดทัศนียภาพไมสวยงาม (ดูภาพท่ี 
4.1 ประกอบ) อีกท้ังมีการขยายพื้นท่ีรุกเขาไปในสวนของปาไม, ลําน้ําสาธารณะของหมูบานทํา
ใหเกิดปญหามลภาวะตามมา 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1 รูปแสดงปญหาท่ีเกิดจาการใชพื้นที่รานคาบริเวณลานจอดรถเล็ก 

 
1.2 กลุมพอคาแมคาแผงลอยท่ีใชพื้นท่ีในลานจอดรถเล็ก ใชพื้นท่ีในเวลากลางวันในการคาขายโดย

การใชรถเข็นบรรทุกสินคาแลวจอดในลานจอดรถหันหนารานเขาทางเดินเพื่อการคาขายท่ีงายข้ึน 
บางรายก็ใชรถยนตกระบะบรรทุกสินคาและจอดขายดวย กลุมพอคาแมคาแผงลอยบริเวณลาน
จอดรถเล็กนี้บางรานก็ประกอบอาหารท่ีรานเลยเชนรานขายแคบหมูน้ําพริกหนุม, รานลูกช้ินปง, 
รานไสกรอกอีสาน, รานไกทอด ฯลฯ แผงลอยบริเวณในลานจอดรถเล็กบางสวนเปนแผงลอยท่ี
ตอเนื่องออกมาจากแผงลอยท่ีเปนอาคารกึ่งถาวรที่ไดรับอนุญาตใหขายได (มีลักษณะหลังคามุง
สังกะสีสีเขียว) แผงลอยท่ีตอออกมานี้เปนพื้นท่ีท่ีไมไดรับอนุญาตใหมีการคาขายไดมีการกางรม
และนําวัสดุไมถาวรมาทําเปนรานคาแผงลอยช่ัวคราวทําใหไมเปนระเบียบเรียบรอย แผงลอยใน
สวนนี้อยูในเขตการรับผิดชอบของกรมปาไมซ่ึงท่ีผานมาทางกรมปาไมก็มีการตักเตือนเร่ือง
การคาขายในสวนนี้เสมอวาไมใหขายแตกลุมพอคาแมคากลุมนี้ก็ไมไดมีการยายออกแตอยางใด
และยังมีพอคาแมคาท่ีมาจากตางหมูบานเขามาขายเพ่ิมเติม จึงทําใหเกิดการเพ่ิมข้ึนของแผงลอย
ในบริเวณนี้อีกดวย 

                                                           
6 ขอมูลจากเวทีการพูดคุยในกิจกรรมที่ 4 วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2550 เวลา 18:00-20:00 น. 
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ภาพท่ี 4.2 รูปแสดงแผงลอยบริเวณลานจอดรถเล็ก 

 
1.3 กลุมพอคาแมคาหาบเรท่ีใชบริเวณเกาะกลางถนนเปนท่ีคาขาย การคาขายพื้นท่ีบริเวณเกาะกลาง

ถนนเกิดข้ึนมานานแลว พอคาแมคาหาบเรจะใชพื้นท่ีบนถนนในการคาหาบเรของตนเอง กลุม
พอคาแมคากลุมนี้สวนมากจะใชพื้นท่ีในชวงเวลากลางวันจนถึงชวงเวลาเย็นในการคาขายหรือจะ
อยูคาขายบริเวณนี้จนกระท่ังนักทองเท่ียวกลับหมดแลว พอคาแมคาท่ีขายบริเวณนี้บางเจาก็มีพื้นท่ี
ขายในบารซาหรือศูนยจําหนายสินคาของหมูบานอยูดวยแตทําเลรานคาท่ีอยูลึกเขาไปเลยทําให
ไมไดขายเลยออกมาขายบริเวณเกาะกลางถนนนี้แทน “บางคนท่ีในบารซา 7ก็มีแตไมขายออกไป
เอาท่ีขางนอกแตก็อยางวาหนี้สินเคาเยอะรานก็อยูในเกินคนก็ไมเดินเขาไปซ้ือก็ตองออกมาขาย
ขางนอกบางคนก็ออกมาเรขายของท่ีศาลาไทยเยอะแยะทําใหรกรุงรังต้ือคนมาเท่ียวจนบางคร้ังเขา
รําคาญ ขายของตัดราคาจนคนในบารซาไมไดขาย” นางสาว น. (นามสมมติ)8 ในสวนของพอคา
แมคาหาบเรท่ีทําการคาขายอยูบริเวณนี้นอกจากจะเปนพอคาแมคาท่ีมาจากคนท่ีเปนพอคาแมคาท่ี
มีรานอยูในบารซาแลวยังมีท่ีมาจากอีกหลายท่ีเชนพอคาแมคาท่ีไมมีท่ีคาขายเดิมและอยูดอยสุเทพ
มาเปนเวลานานแลว, พอคาแมคาท่ีเปนคนท่ียายเขามาอยูอาศัยในหมูบานใหม การคาขายหาบเร 
สินคาจะเปนของจําพวกของท่ีระลึก, รูปภาพวาดและอาหาร (ดูภาพท่ี 4.3 ประกอบ) “เกาะ
กางนะฮกขนาดหอยขายคัวตะโยงตะยางไขหอยไหนกอฮอยบะเรียบรอยเลยขายหนาขายตาดอยสุ
เตปหมด” ปา ร. (นามสมมติ)9 เกี่ยวกับปญหาของพื้นท่ีเกาะกลางถนนท่ีมีการคาแผงลอยน้ันจะ
เปนปญหาเร่ืองของทัศนียภาพของพื้นท่ีบริเวณเกาะกลางถนน, การกอความรําคาญใหกับ
นักทองเท่ียว, ความสะอาดของพื้นท่ีในบริเวณถนนและเกาะกลางถนนและปญหาการละเมิดกฎ
จราจรในบริเวณนั้นอีกดวย 

                                                           
 
7 บารซา คือพื้นที่ทีอ่ยูในสวนการปกครองของวัดแตมีกิจกรรมของการคาขายเขาไปเก่ียวของซ่ึงในสวนที่สองนี้จะอธิบายในบทท่ี 5 
8 ขอมูลจากการสัมภาษณนางสาว น. (นามสมมติ) วันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 เวลา 12:30น. 
9 ขอมูลจากเวทีการพูดคุยในกิจกรรมท่ี 4 วันเสารที่ 3 ธ.ค.50 เวลา 18:00-20:00น. แปล “เกาะกลางถนนหอยสินคาระโยงระยางอยาก
หอยตรงไหนก็หอยไมมีความเปนระเบียบเรียบรอยอับอายขายหนาดอยสุเทพหมด” 
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ภาพท่ี 4.3 รูปแสดงการคาหาบเรบริเวณเกาะกลางถนน 

 
1.4 กลุมพอคาแมคาท่ีใชแผงลอยบริเวณริมทางเดินขางเกาะกลางถนนเปนพื้นท่ีคาขาย  
 

 
 

ภาพท่ี 4.4 รูปแสดงการคาแผงลอยบริเวณริมทางเดินขางเกาะกลางถนน 

 
พอคาแมคากลุมแผงลอยจะใชพื้นท่ีบริเวณริมทางเทาขางถนนเพื่อเปนพื้นท่ีต้ังแผงลอยของตนเอง ใน
บางสวนของการคาขายแผงลอยบริเวณริมถนนขางสวนสาธารณะเปนสินคาประเภทอาหารท่ีตองการ
พื้นท่ีในการวางขายทําใหเกิดการต้ังโตะเปนแผงลอยที่ต้ังเรียงรายตั้งแตตูโทรศัพทสาธารณะบริเวณ
ทางเขาลานจอดรถเล็กจนถึงหัวโคง กอนทางข้ึนบันไดเดินข้ึนวัดหนาซุมกาญจนาภิเษก การคาขาย
บริเวณนี้มีขอตกลงในการคาขายวาสามรถคาขายไดในชวงเทศกาลเทานั้นท่ีทางเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 
(เจาหนาท่ีเทศกิจ, เจาหนาท่ีตํารวจ, เจาหนาท่ีปาไม) อณุโลมให เทศกาลท่ีวานี้คือ เทศกาลสงทายปเกา
ตอนรับปใหม, เทศกาลสงกรานต, เทศกาลลอยกระทงและวันวิสาขะบูชาท่ีมีการเดินข้ึนดอยสุเทพใน
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เวลากลางคืน10 แตในปจจุบันพอคาแมคาไมไดปฏิบัติตามกฎท่ีตกลงไว (ดูภาพท่ี 4.4 ประกอบ) ทําให
เกิดปญหาเร่ืองทัศนียภาพของบริเวรที่มีการตั้งรานคาแผงลอยน้ันไมสวยงาม, เกิดความสกปรกใน
พื้นท่ี, เกิดปญหาการละเมิดกฎจราจรเกิดการจอดรถในท่ีหามจอดเกิดข้ึน และอีกปญหาท่ีตามมาคือ
ปญหาความขัดแยงระหวางพอคาแมคากลุมนี้กับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเขามาปฏิบัติหนาท่ีในพื้นท่ี ท่ีจะ
เห็นไดชัดคือเจาหนาท่ีตํารวจท่ีดูแลความเรียบรอยของพื้นท่ีในเร่ืองของงานจราจร และเจาหนาท่ี
เทศกิจท่ีมีหนาท่ีดูแลเร่ืองการคาขายริมฟุตบาตทางเทาบนพ้ืนท่ีนั้นอาจจะมีปากเสียงถกเถียงกัน การ
จับปรับกันบางเปนบางคร้ัง แตอยางไรก็ตาม “ถึงจับปรับกันไปเทาไหรก็ไมมีใครหนีไปไหนเพราะ
ปรับทีหนึ่งก็แคสองรอยเหมือนเคาเชาท่ีขายของเพราะจริงๆ  แลวมันขายไดมากกวานั้น ตองจับแลว
ยึดของไปหมดเลยแลวตองไถคืนแพงๆ  เหมือนเพื่อนนองโดนจับยึดของท่ีหนา ม.ช.จะไถคืนตองจาย
สองหม่ืนแนะมันเลยเลิกขายไปเลย”11 เปนความเห็นและขอเสนอแนะของชาวบานท่ีมีตอการทํางาน
ของรัฐบนพื้นท่ีเกาะกลางถนนและพื้นท่ีริมทางเดินขางเกาะกลางถนน ทําใหเห็นวายังมีชาวบานกลุม
อ่ืนท่ีนอกเหนือจากหนวยงานของรัฐท่ีเห็นถึงปญหาการใชพื้นท่ีของหมูบานในสวนนี้ท่ีตองการให
ปญหาหมดไปจากพ้ืนท่ีของหมูบาน 
 
1.5 กลุมพอคาแมคาสลากกินแบงรัฐบาลท่ีใชพื้นท่ีในลานจอดรถเล็ก กลุมพอคาแมคากลุมนี้จะใช
พื้นท่ีลานจอดรถเล็กในเวลากลางวันในการขายสลากกินแบงรัฐบาลโดยจะนั่งจับกลุมกันท่ีบริเวณมา
หินออนในลานจอดรถเล็ก พอคาแมคากลุมนี้จะชวยดูแลบริการโบกรถใหนักทองเท่ียวในการเขาออก
จอดรถอีกดวยเพื่อความสะดวกแกการนําเสนอขายสลากกินแบงรัฐบาลของตนเองดวย12 การใชพื้นท่ี
ท่ีเกิดจากการใหความหมายของพื้นท่ีวาเปนพื้นท่ีท่ีเอ้ือประโยชนตอการคาขายของตนเองแมจะตอง
แลกกับการเอ้ือประโยชนแกนักทองเท่ียวโดยการบริการอํานวยความสะดวกในการจอดรถก็ตามก็ถือ
วาเปนการใหความหมายและการใชพื้นท่ีอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน เปนผลทําให
การใชพื้นท่ีของพอคาแมคากลุมนี้ไมมีปญหาในการใชพื้นท่ีลานจอดรถเล็กเลยกลับจะเปนประโยชน
ในการชวยบริการนักทองเท่ียวมากวา 
 
1.6 กลุมพอคาแมคาท่ีใชพื้นท่ีในลานจอดรถใหญ ใชพื้นท่ีรอบๆ  ลานจอดรถใหญขายสินคาใหกับ
นักทองเท่ียว, คนขับรถบัสและคนขับรถตู กลุมพอคาแมคาเหลานี้บางรายก็อาศัยท่ีวางบริเวนรอบบาน

                                                           
10 ขอมูลจากเวทีการพูดคุยในกิจกรรมที่ 4 วันเสารที่ 3 ธ.ค.50 เวลา 18:00-20:00 น. 
11 ขอมูลจากการพูดคุยกับนาง อ. (ผูไมประสงคออกนาม) ชาวบานในหมูบานอยางไมเปนทางการ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เวลา
ประมาณ 10:00 น. 

12 จากการสังเกตผูใชบนพื้นที่ลานจอดรถเล็ก วันที่ 29 เมษายน  2551 เวลา 10:00-12:00 น. 
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เปนรานคาของตนเอง บางรายก็จับจองพื้นท่ีสาธารณะของชุมชนเปนรานคาของตนเอง13 แตพื้นท่ีท่ี
กลุมพอคาแมคากลุมนี้ใชกลับเปนพื้นท่ีของหมูบานซ่ึงถือไดวาเปนการบุกรุกเขาพื้นท่ีสาธารณะของ
หมูบานและเขาพื้นท่ีของปาไมโดยไมคํานึงถึงผลกระทบท่ีตามมาในภาพรวมของหมูบานท่ีจะเกิดข้ึน 
การเกิดข้ึนของพื้นท่ีคาขายของพอคาแมคากลุมนี้เกิดจากความตองการพื้นท่ีทํากินหรือรานคาของ
ตนเองซ่ึงตนเองมีทุนเดิมอยูคือการทําอาหารจึงมาจับจองพื้นท่ีในบริเวณน้ีเปนพื้นท่ีเปดรานอาหาร
เล็กๆ  เพื่อขายของใหกับคนขับรถบัสใหญท่ีขับรถทัวรมาสงนักทองเท่ียวแลวอาศัยชวงรอ
นักทองเท่ียวทานอาหารนั่งพักผอนท่ีรานบริเวณริมลานจอดรถบัสใหญนี้เปนกลุมเปาหมายหลัก การ
ใชพื้นท่ีของกลุมพอคาแมคาในกลุมนี้ถาจะพิจารณาใหดีแลวมีท้ังขอดีและขอเสีย ขอดีคือไดมีพื้นที่
สําหรับการบริการคนขับรถบัสเพื่อการพักผอนกอนการเดินทางคร้ังตอไป แตขอเสียคือการใชพื้นท่ี
สาธารณะของหมูบานเพื่อประโยชนสวนตนและการรุกลํ้าเขาพื้นท่ีของปาไมโดยไมไดรับอนุญาตทํา
ใหเกิดทัศนียภาพท่ีไมเปนระเบียบเรียบรอยข้ึนในบริเวณลานจอดรถใหญ 
 
นอกจากกลุมพอคาแมคาท่ีกลาวมาแลวนั้นยังมีกลุมพอคาแมคาอีกบางสวนท่ีไมไดกลาวถึงเชน กลุม
พอคาแมคาบารซา, กลุมพอคาแมคาสลากกินแบงรัฐบาลบนลานหัวนาคและกลุมพอคาแมคาซุม
กาญจนาภิเษก เนื่องจากอยูในพื้นท่ีท่ี 2 คือพื้นท่ีของวัดซ่ึงจะอธิบายในบทตอไป 
 
2. นักทองเท่ียว  
ประกอบไปดวยนักทองเท่ียวชาวตางชาติและชาวไทย ลักษณะการใชพื้นท่ีของนักทองเท่ียวสองกลุม
นี้แตกตางกันเล็กนอย นักทองเท่ียวชาวไทยจะใชพื้นท่ีจอดรถในการจอดรถเล็กโดยสารสวนตัว
นักทองเท่ียวท่ีขับรถมาเองและใชพื้นท่ีของสวนสาธารณะและถนนเปนทางเดินผานเช่ือมไปสูวัดพระ
ธาตุดอยสุเทพโดยเสนทางการไปสูวัดซ่ึงมีสองทาง คือการเดินข้ึนทางบันไดนาคและโดยสารลิฟต
ไฟฟาข้ึนสูวัด  สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติถามากับทัวรรถทัวรจะพาไปสงท่ีบริเวณลิฟตแลว
โดยสารลิฟตข้ึนไปยังดอยสุเทพและขาลงก็โดยสารลิฟตลงมาเพ่ือข้ึนรถทัวรท่ีมารอรับในขากลับ ถา
เปนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมาเองโดยไมไดมากับทัวรก็จะลงรถโดยสารในลานจอดรถเล็กแลวเดินข้ึน
สูวัดพระธาตุดอยสุเทพสองทางเชนเดียวกับนักทองเท่ียวชาวไทยดังท่ีกลาวไปขางตน การเขามาใช
พื้นท่ีหมูบานดอยสุเทพของนักทองเท่ียวนั้นจะเปนลักษณะของทางผานและพื้นท่ีของการอํานวย
ความสะดวกสําหรับการทองเท่ียววัดพระธาตุดอยสุเทพมากกวาจะใชพื้นท่ีเปนท่ีทองเที่ยวเชน พื้นท่ี
การจอดรถ, การเขาหองน้ํา, การซ้ือของ ฯลฯ “มีหมูบานอยูบนนี้ดวยเหรอ เคาไมใหอยูไมใชเหรอไม

                                                           
13 พื้นที่สาธารณะ เชน ลานจอดรถเล็ก, ลานจอดรถใหญ, สวนสาธารณะ, ถนนและศาลาเอนกประสงคของหมูบาน 
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มีคนอยูหรอกมีแตรานคากับลานจอดรถนะ”14 นักทองเท่ียวบางคนยังไมทราบวามีหมูบานดอยสุเทพ
อยูใกลเคียงกับวัดพระธาตุดอยสุเทพเลย จึงทําใหการใชพื้นท่ีในสวนของหมูบานดอยสุเทพของ
นักทองเท่ียวเปนการใชพื้นท่ีของหมูบานในอีกลักษณะหนึ่งท่ีแตกตางจากการใหความหมายและการ
ใชพื้นท่ีของชาวบานคือการอยูอาศัย ทําใหเกิดปญหาในการใชพื้นท่ีในสวนตางๆ ของหมูบานอัน
เนื่องมาจากการใหความหมายของพื้นท่ีท่ีตางกัน เชน พื้นท่ีของถนนหนาบานของคนในหมูบานท่ี
ชาวบานใหในการตากผาของตนเองนักทองเท่ียวจะใชพื้นท่ีนี้เปนพื้นท่ีจอดรถยนตสวนตัวของตนเอง
เม่ือพื้นท่ีลานจอดรถเต็มทําใหชาวบานไมมีท่ีตากผา ในทางกลับกันเม่ือชาวบานท่ีตากผาหนาบานของ
ตนเองบริเวณถนนก็ทําใหมีเสียงสะทอนจากนักทองเที่ยววาไมเปนระเบียบเรียบรอยทําใหเส่ือมเสีย
แกสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนสถานท่ีคูบานคูเมืองอยางวัดพระธาตุดอยสุเทพ15 ตัวอยางขางตนเปน
ตัวอยางหนึ่งท่ียกข้ึนมาใหเห็นถึงปญหาท่ีเกิดจากการใหความหมายท่ีแตกตางกันของคนในพื้นท่ีและ
คนนอกพ้ืนท่ีท่ีมีตอพื้นท่ีหมูบานจึงเปนผลใหเกิดปญหาการใชพื้นท่ีของหมูบานข้ึน 
 

 
 

ภาพท่ี 4.5 รูปแสดงบานของชาวบานท่ีดัดแปลงเปนพื้นที่ของการอํานวยความสะดวกสําหรับการทองเท่ียววัด 

 
3. คนขับรถรับจางในพื้นท่ี 
สวนมากของกลุมชาวบานกลุมนี้จะเปนกลุมผูชายในหมูบานซ่ึงมีอาชีพรับจางขับรถรับสง
นักทองเท่ียวจากหมูบานดอยสุเทพไปพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศหรือไปทองเท่ียวท่ีบานแมวดอยปุย
ซ่ึงอยูหางออกไปจากหมูบานประมาณ 7 กิโลเมตร ชาวบานท่ีมีอาชีพขับรถรับจางจะใชพื้นท่ีบริเวณ
ถนนและหัวสะพานทางเขาหมูบานเปนทารถรับสงนักทองเท่ียว ชาวบานกลุมคนขับรถรับจางใน

                                                           
14 จากการพูดคุยกับนักทองเท่ียวที่มาทองเท่ียววัดพระธาตุดอยสุเทพ วันที่ 12 เมษายน  2551 เวลาประมาณ 13:00 น. 
15 ขอมูลจากการประชุมหมูบานประจําเดือน พฤศจิกายน 2551  
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พื้นท่ีจะใชพื้นท่ีเปนประจําคือพื้นท่ีบริเวณหัวสะพานดังท่ีไดกลาวไปแลวจึงไมเปนปญหาในการใช
พื้นท่ีของหมูบานมากนักเวนแตชวงเทศกาลท่ีนักทองเท่ียวเขามาจอดรถบริเวณท่ีชาวบานกลุม
คนขับรถรับจางจอดอยูเปนประจํา ชาวบานกลุมนี้ใชพื้นท่ีและรับรูพื้นท่ีบริเวณหัวสะพานวาเปนพื้นท่ี
ของคนกลุมขับรถรับจางในพื้นท่ีเนื่องมาจากการครอบครองพ้ืนท่ีหัวสะพานทางเขาหมูบานมาเปน
เวลานานแลว16 และสืบเนื่องมาจนปจจุบันและมีการครอบครองท่ีตอเนื่องคือมีการสลับสับเปล่ียนกัน
ระหวางคนในกลุมอยูในพื้นท่ีโดยตลอด จึงเปนเหมือนการเฝายามพื้นท่ีไปในตัว การลวงลํ้าหรือการ
รุกลํ้าเขามาใชพื้นท่ีบริเวณหัวสะพานของคนกลุมอ่ืนจึงไมคอยมี ทําใหการใชพื้นท่ีของคนกลุมนี้
ปองกันการใชพื้นท่ีท่ีซํ้าซอนกับคนกลุมอ่ืน แตจะมีบางในชวงเวลาเทศกาลท่ีมีนักทองเที่ยวเขามาใช
พื้นท่ีบริเวณขางหัวสะพานในการจอดรถสวนตัวในชวงท่ีลานจอดรถเต็มใหการใชพื้นท่ีของคนขับรถ
ในพื้นท่ีถูกรุกลํ้าโดยนักทองเท่ียว 
 

 
 

ภาพท่ี 4.6 รูปแสดง บริเวณพื้นที่หัวสะพานทางเขาหมูบาน 

 
4. คนขับรถรับจางนอกพื้นท่ี 

4.1 คนขับรถโดยสารเล็ก รถตู กลุมผูใชพื้นท่ีกลุมนี้เปนกลุมคนขับรถรับจางท่ีรับผูโดยสารมาจาก
ในตัวเมืองข้ึนมาดอยสุเทพ คนขับรถโดยสารเล็ก(รถแดง)จะใชบริเวณริมถนนในการรับสง
ผูโดยสารและใชพื้นท่ีริมถนนเปนพื้นท่ีในการจอดรถรอผูโดยสาร, เปนท่ีตอรองราคา ในชวง
เวลาเทศกาลทําใหเกิดปญหารถติดในบริเวณท่ีมีการจอดรอรับและตอรองราคาคาโดยสารบอยๆ  
การเกิดปญหาเร่ืองของจราจรในพ้ืนท่ี สวนหนึ่งเกิดจากการใชพื้นท่ีของหมูบานบริเวณถนนของ
คนขับรถรับจางนอกพ้ืนท่ีท่ีไมเคารพกฎจราจรและละเมิดการใชพื้นท่ีของหมูบาน “ไปบอก

                                                           
16 ขอมูลจากการพูดคุยอยางไมเปนทางการกับกลุมคนขับรถรับจางในพื้นที่ วันที่ 15 เมษายน 2551 เวลาประมาณ 13:00 น. 
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คนขับรถแดงดวยวาใหจอดรถในลานจอดรถเล็กดวยไมใชแคบอกแคคนในหมูบานเพราะจริงๆ 
แลวรถที่จอดผิดกฎจราจรสวนมากแลวเปนรถแดง”17 นาย ล. ใหความเห็นระหวางการประชุม จะ
เห็นไดวาในการใชพื้นท่ีของหมูบานนั้นชาวบานในพื้นท่ีไดมองเห็นปญหาการใชพื้นท่ีของ
หมูบานท่ีเกิดข้ึนจากกลุมคนอ่ืนโดยกลุมคนท่ีมาจากภายนอกหมูบานบางคนไมไดสนใจท่ีจะมี
สวนเขามารวมแกไขปญหาท่ีเกิดจากการใชพื้นท่ีและการใหความหมายตอพื้นท่ีของหมูบาน
รวมกัน18 

 
4.2 คนขับรถบัสใหญ ใชพื้นท่ีลานจอดรถบัสเพื่อการจอดรถรอนักทองเท่ียวในชวงเวลาท่ี
นักทองเท่ียวเท่ียววัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารในการใชพื้นท่ีของกลุมคนขับรถบัสใน
บริเวณลานจอดรถใหญไมมีปญหาในการใชพื้นท่ีเพราะพ้ืนท่ีเปนพื้นท่ีเฉพาะคือการจอดรถบัส
ใหญท่ีคนท่ีเขามาใชพื้นท่ีเขาใจตรงกันวาเปนพื้นท่ีจอดรถใหญเทานั้น จะมีปญหาในชวงเทศกาล
ท่ีมีนักทองเท่ียวนํารถสวนตัวท่ีเปนรถเล็กเขามาจอดในพ้ืนท่ีของลานจอดรถใหญทําใหพื้นท่ีจอด
รถไมเพียงพอ อีกปญหาหนึ่งท่ีเกิดข้ึนกับกลุมคนขับรถบัสใหญคือเสนทางการสัญจรท้ังการขาถึง
และการออกจากลานจอดรถใหญจะมีรถโดยสารสวนตัวของนักทองเท่ียวและคนในหมูบานท่ี
จอดอยูบริเวณถนนหนาบานขวางทางบนถนนในหมูบานทําใหบางคร้ังเกิดการไมสะดวกในการ
เขาถึงและออกจากลานจอดรถใหญแตก็จะพบในชวงเทศกาลเปนสวนใหญ ระบบการสัญจรท่ี
เขาถึงและออกจากลานจอดรถใหญนี้ไมไดเกิดจากคนขับรถบัสใหญ แตเปนปญหาท่ีเกี่ยวเนื่อง
จากการใชพื้นท่ีของกลุมคนอ่ืนท่ีใชพื้นท่ีของหมูบานอยางไมเหมาะสม 

 
5. เด็กในชุมชน  
เด็กจะใชพื้นท่ีลานจอดรถเล็กและพื้นท่ีสวนสาธารณะในการเลน ในการเลนจะเลนในลานจอดรถเล็ก
จะเลนในชวงเย็นตอนท่ีไมมีรถของนักทองเท่ียว อาจจะเปนการเลนกลุมใหญของเด็กในชุมชนจึง
จําเปนตองใชพื้นท่ีเชน เลนบอล, ตระกรอ, วอลเลยบอลและการเลนอ่ืนๆ  นอกจากการใชพื้นท่ีลาน
จอดรถนี้เปนท่ีเลนแลวในบางคร้ังเด็กยังใชพื้นท่ีลานจอดรถเล็กในการซอมการแสดงฟอนรําในบาง
ชวงท่ีไดรับมอบหมายจากหมูบานใหมีการแสดงเพ่ือการตอนรับแขกของหมูบานอีกดวย เด็กใน
ชุมชนบางคนจะใชพื้นท่ีบนถนนชวยพอแมคาขายหาบเรในวันหยุดสุดสัปดาห สวนเด็กคนไหนท่ี
ไมไดเรียนหนังสือก็จะยึดอาชีพคาขายหาบเรแผงลอยในบริเวณริมทางเดินเทาตามอัตภาพ การใช

                                                           
17 ขอมูลจากการประชุมหมูบานเร่ือง แนวทางการจัดการทางสัญจรภายในหมูบาน ประจําเดือน พฤศจิกายน 2551 วันที่ 3 พฤศจิกายน 

2551 เวลา 18:00 น. 
18 ขอมูลจากการสังเกตจากกิจกรรมตางๆ ของหมูบานท่ีชาวบานไดทํารวมกัน ในชวงป 2550-2551 
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พื้นท่ีของหมูบานในกลุมของเด็กในชุมชนไดรับผลกระทบจากการใชพื้นท่ีของกลุมคนตางๆ ท่ีเห็น
ไดชัดเจนคือพื้นท่ีการเลนของเด็กในชุมชนท่ีลดลงและไมมีพื้นท่ีเลนในชุมชนการใชพื้นท่ีของเด็กใน
ชุมชนจึงเขาไปแฝงในพ้ืนท่ีตางๆ ของชุมชนแทน เชนพื้นท่ีสวนสาธารณะ, พื้นที่ลานจอดรถ, พื้นท่ี
ของวัดและแมกระท่ังเลนบนพื้นท่ีของถนน “เลนท่ีลานจอดรถ, เลนท่ีหนาบาน, เลนท่ีสวน บางทีก็
เลนบนวัด สวนมากเลนบนวัด”19 เด็กชาย บริพัฒน นาคสุวรรณ เด็กหลายคนในหมูบานไดใหขอมูล
ระหวางการพูดคุยอยางไมเปนทางการ การใหความหมายของเด็กตอพื้นท่ีของหมูบานมีลักษณะท่ี
ซอนทับกันหลายพ้ืนท่ีไมมีความเจาะจงและสามารถปรับเปล่ียนตามลักษณะความตองการใชงานเพื่อ
การละเลนในพื้นท่ีนั้นๆ   
 
ในการเก็บขอมูลรวมกับเด็กในชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีเปน
กิจกรรมท่ีอาศัยภาพวาดของเด็กท่ีสะทอนใหเห็นถึงการรับรูพื้นท่ีของชุมชน โดยผูวิจัยพิจารณา
เนื้อหาหลักท่ีถูกนําเสนอในภาพวาดแตละช้ินท่ีมีความแตกตางกันในเร่ืองของการรับรูพื้นท่ีระหวาง
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญโดยบทนี้จะนําเอาภาพท่ีมีการรับรูพื้นท่ีสามัญท่ีมีความโดดเดนมา
อธิบายเกี่ยวกับเร่ืองการรับรูของเด็กท่ีมีตอพื้นท่ีสามัญในชุมชนในสวนของรูปภาพท่ีมีความโดเดนใน
การรับรูเร่ืองพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิจะอธิบายในบทตอไป 
 

 
 

ภาพท่ี 4.7 รูปแสดงภาพวาดประกวดระบายสีที่ไดรับรางวัลที่ 2 

 

                                                           
19 จากการสัมภาษณ เด็กชาย บริพัฒน นาคสุวรรณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13:00 น. 
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ภาพวาดท่ีแสดงในภาพท่ี 4.7 เปนภาพวาดประกวดระบายสีท่ีไดรับรางวัลท่ี 220 ในการประกวดวาด
ภาพในหัวขอวัดและชุมชนของฉันโดยการวาดของ ด.ญ. พวงผกา สะเสริม ด.ญ. พวงผกา เปนเด็กท่ี
ครอบครัวมีอาชีพคาขายอยูในชุมชนบริเวณริมถนนทางเดินข้ึนวัดพระธาตุดอยสุเทพ ในภาพ ด.ญ. 
พวงผกา ไดใหความสําคัญกับถนนซ่ึงเปนเหมือนตัวแบงพื้นท่ีของวัดและหมูบานเปนอยางมากเห็น
ไดจากสัดสวนของถนนท่ีใหญมากและยังแบงพื้นท่ีหนากระดาษออกเปนสองสวนดานซายมือของ
ภาพเปนสวนท่ีแสดงถึงหมูบานสวนดานขวามือคือสวนของวัด สวนฉากหลังของภาพเปนพื้นท่ีปา
และเจดีย ในภาพเขียนของ ด.ญ. พวงผกา แสดงวัดอยูในฐานะเพียงแคสวนประกอบเทานั้นเอง ใน
ภาพนอกจากจะแสดงใหเห็นลักษณะของอาคารบานเรือนแลวยังแสดงใหเห็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
หมูบานอีกดวยคือกิจกรรมลอยกระทงถึงแมวาในหมูบานจะไมมีแมน้ําใหญท่ีเหมาะแกการลอย
กระทงแตมีลําหวยท่ีไหลผานหมูบานท่ีด.ญ.พวงผกา รับรูไดจึงนํามาเปนสวนประกอบในการวาดภาพ 
การพยายามเก็บภาพรายละเอียดของหมูบานของด.ญ.พวงผกามาเปนองคประกอบในการวาดภาพของ
ตนเองท่ีแสดงใหเห็นถึงการรับรูพื้นท่ีของชุมชนน้ันแสดงใหเห็นวา เด็กหญิงพวงผกา ใหความสําคัญ
และรายละเอียดของหมูบานท่ีเปนพื้นท่ีสามัญมากกวาพื้นท่ีของวัดท่ีเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ อาจจะเปนได
วา ด.ญ. พวงผกาใชชีวิตในหมูบานมากกวาพื้นท่ีของวัดจึงทําใหเกิดความคุนชินและติดตาจึงสามารถ
จดจํารายละเอียดของพื้นท่ีหมูบานไดมากกวา การใหคาความใหญเล็กของวัตถุในภาพยังสะทอนให
เห็นถึงลักษณะการใหความสําคัญตอส่ิงท่ีอยูในภาพไดอีกดวยเชนภาพถนนท่ีใหญมาก ภาพบานที่
ใหญเทากับวัด และภาพเจดียท่ีเล็ก และไกลออกไป เปนตน 
 

 
 

ภาพท่ี 4.8 รูปแสดงภาพวาดประกวดระบายสีที่ไดรับรางวัลที่ 5 

 

                                                           
20 จากกิจกรรมที่ 2 การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวขอวัดและชุมชนของฉันในวันอาทิตยที่ 25 พ.ย.2550 เวลา 14:00-17:00น. 
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ภาพวาดท่ีแสดงในภาพท่ี 4.8 เปนภาพวาดประกวดระบายสีท่ีไดรับรางวัลชมเชย21จากการวาดของ 
ด.ญ.ทัฐศินา กันธิ ด.ญ.ทัฐศินา เปนเด็กท่ีเกิดในชุมชนมีครอบครัวเปนครอบครัวใหญ พอมาชีพรับจาง
รับรถรับสงนักทองเท่ียว แมมีอาชีพรับจางถายภาพใหกับนักทองเท่ียว ภาพวาดแสดงใหเห็นถึงการ
แยกออกจากกันระหวางวัดและหมูบานโดยมีขอบเขตของลําธารเปนตัวกั้นระหวางสองพื้นท่ีซ่ึงมีวัดท่ี
อยูหางออกไปและยังมีการแสดงใหเห็นถึงระดับความสูงตํ่าของพื้นท่ีท่ีแสดงถึงขอบเขตของพ้ืนท่ีอีก
ดวย บานท่ีมีลักษณะเปนแถวท่ีมีความเหมือนบานท่ีเปนอยูในชุมชนปจจุบันแตระบายสีหลังคาท่ีมี
ความแตกตางกันแสดงใหเห็นวา ด.ญ.ทัฐศินา เห็นถึงความแตกตางของอาคารบานเรือนในชุมชนซ่ึงมี
ใหเห็นในชีวิตประจําวัน ด.ญ.ทัฐศินา ใหความสําคัญตอพื้นท่ีของหมูบานเปนอยางมาก สังเกตไดจาก
สัดสวนของส่ิงตางๆ ท่ีอยูในภาพ ภาพของหมูบานเปนภาพท่ีใหญมากและมีสวนประกอบของ
ลักษณะพ้ืนท่ีท่ีเปนปาเขามาเกี่ยวของดวยแสดงใหเห็นถึงของเขตของชุมชนท่ี ด.ญ.ทัฐศินา รับรูวาไม
เพียงพื้นท่ีของหมูบานท่ีเปนพื้นท่ีของชุมชนเทานั้นยังมีปาท่ีเปนขอบเขตของชุมชนท่ียังตองคํานึงถึง
และเอาเขามาอธิบายในภาพดวย การที่ภาพของวัดท่ีหางออกไปไกลมากในภาพน้ันแสดงใหเห็นถึง
การรับรูของ ด.ญ.ทัฐศินา วาวัดอยูหางจากหมูบานมากซ่ึงมากพอท่ีจะทําใหแสดงออกมาโดยท่ีมี
รายละเอียดนอยกวารายละเอียดของภาพหมูบานเปนอยางมาก 
 
ในการวาดภาพของเด็กในคร้ังนี้มีส่ิงท่ีนาสนใจคือส่ิงท่ีมีในชุมชนแตไมปรากฏในรูปภาพเลยคือรถ
โดยสารที่คนในหมูบานรับจางขับรถรับสงนักทองเท่ียวซ่ึงเปนอาชีพสวนใหญของพอบานในชุมชน 
ศาลเจาท่ีตางๆ ในหมูบาน ศาลาเอนกประสงคท่ีใชทํากิจกรรมของหมูบานเปนประจําเปรียบเหมือน
หัวใจของหมูบานก็ไมปรากฏในรูปวาดของเด็กๆ เลยแมกระท่ังสนามเด็กเลนของชุมชนท่ีเด็กๆ เคย
ไปเลน ส่ิงท่ีสําคัญอีกอยางท่ีหายไปจากภาพคือภาพของคนท่ีอยูในหมูบานและแมกระท่ังนักทองเท่ียว
ท่ีมาทองเท่ียวในชุมชน ส่ิงท่ีไมไดปรากฏอยูในภาพที่เด็กวาดข้ึนมาอาจจะเปนส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นวา
เด็กไมไดรับรูวาส่ิงเหลานั้นมีอยูหรือไมไดใหความสําคัญหรือใชงานไมไดตามความเหมาะสม ส่ิงท่ี
ขาดหายไปจากภาพเหลานี้ทําใหเขาใจถึงสภาพความเปนไปของพื้นท่ีในชุมชนอีกทางหน่ึง จากการ
วาดภาพของเด็กในชุมชนในกิจกรรมที่ 2 แสดงใหเห็นถึงมุมมองของเด็กท่ีมีการรับรูตอพื้นท่ีของ
หมูบาน ในภาพแสดงถึงการรับรูพื้นท่ีของหมูบานมากกวาพื้นท่ีวัด การอธิบายรายละเอียดของพื้นท่ี
หมูบานท่ีสวยงามและมีความละเอียดถ่ีถวนกวาพื้นท่ีของวัดยังแสดงใหเห็นถึงการใชชีวิตท่ีผูกพันกับ
พื้นท่ีหมูบานมากกวาวัดอีกดวย การแบงขอบเขตของพ้ืนท่ีของวัดท่ีชัดเจนดวยพื้นท่ีของถนนและ
แมน้ํา เปนการแสดงใหเห็นขอบเขตของท้ังสองพื้นท่ีที่แยกจากกันในความคิดของเด็กเปนอยางดี 
สวนประกอบตางๆ เชนถนนเปนการสะทอนภาพความคิดของเด็กๆ ผานมุมมองของชีวิตประจําวัน

                                                           
21 จากกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี วันอาทิตยที่  25 พฤศจิกายน 2550 เวลา 14:00-17:00น. 
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ซ่ึงอยูรวมกับการคาขายบนถนนของครอบครัวเปนสวนใหญ วัดสวนวิถีชีวิตดั่งเดิมท่ีมีความใกลชิด
กับวัดจึงกลายเปนเพียงภาพประกอบหรืออยูเพียงระยะไกลเทานั้น  
 
6. เจาหนาท่ีของรัฐ  

6.1 เจาหนาท่ีปาไม เขามาใชพื้นท่ีของหมูบานในบางคร้ังตามกิจท่ีไดรับมอบหมายมาเชนการมา
ตักเตือนชาวบานท่ีรุกลํ้าเขาสูเขตวนอุทยาน, การเขามาประชุมรวมกับผูนําและคณะกรรมการ
หมูบานในบางคร้ังและการใชพื้นท่ีของถนนเปนทางผานไปสูสํานักงานวนอุทยานท่ีอยูหาง
ออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร เจาหนาท่ีปาไมเปนผูท่ีเกี่ยวของโดยตรงในพื้นท่ีของชุมชนทําหนาท่ี
ดูแลผลประโยชนในการใชพื้นท่ีของปาไม  เจาหนาท่ีปาไมไมไดใชพื้นท่ีของหมูบานโดยตรงแต
ใชพื้นท่ีของหมูบานดอยสุเทพเปนพื้นท่ีทํางานของเจาหนาท่ีปาไมดังนั้นมุมมองในการมองและ
การใหความหมายท่ีมีตอพื้นท่ีจึงแตกตางกันกับคนในหมูบานซ่ึงจะมองแตเพียงวาเปนเพียงแค
พื้นท่ีของวนอุทยานแหงชาติเทานั้น ซ่ึงในการใหความหมายพื้นท่ีของหมูบานเปนพื้นท่ีสําหรับ
การทํางานท่ีแตกตางกับชาวบานนั้นทําใหเกิดการกระทบกระท่ังกันในเร่ืองของการใชพื้นท่ีบาง
บางคร้ังเชน เร่ืองการใชพื้นท่ีหมูบานของคนในหมูบานท่ีไมเหมาะสมรุกเขาพื้นท่ีของปาและ
ไมไดรับอนุญาตกอนการใชพื้นท่ีหรือการตอเติมอาคารของชาวบาน ซ่ึงปญหาในการใชพื้นท่ีใน
สวนตางๆ ของหมูบานผูวิจัยจะนําเสนอในสวนตอไป 

 
6.2 เจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลสุเทพ มาใชพื้นท่ีของหมูบานในบางคร้ังตามกิจท่ีไดรับมอบหมาย
เชนเดียวกันกับเจาหนาท่ีปาไม เชน การเขารวมประชุมในโอกาสตางๆ เชนเดียวกับเจาหนาท่ีปา
ไมพื้นท่ีของหมูบานดอยสุเทพเปนพื้นท่ีเปาหมายในการทํางานของเจาหนาท่ีเทศบาล มุมมองท่ีมี
ตอพื้นท่ีของหมูบานจึงเนนหนักไปในเร่ืองของการทํางาน การประชุม การใหงบประมาณในการ
พัฒนาหมูบาน มุมมองจากการรับผิดชอบนี้เองเปนสวนดีท่ีทําใหเจาหนาท่ีเทศบาลท่ีเขามาทํางาน
ในพื้นท่ีของหมูบานเขาใจในลักษณะการใชพื้นท่ีมากกวาท่ีจะมองพื้นท่ีโดยรวม เพราะจะตอง
วิเคราะหใหงบประมาณแกหมูบานในแตละสวนท่ีหมูบานขอมาเพื่อการพัฒนา แตอยางไรก็ดี
ความเขาใจในพ้ืนท่ีจะเปนความเขาใจในเชิงระบบการทํางานและความเหมาะสมในการอนุมัติ
งบประมาณ แตในลักษณะการใชพื้นท่ีของชาวบานตามความเปนจริงและการใหความหมายของ
แตละสวนของหมูบานนั้นมีความซับซอนมากกวาลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ ซ่ึงในบางคร้ังจึง
อาจจะเปนผลกระทบตอการหนุนเสริม, การอนุมัติงบประมาณ และการทํางานท่ีไมท่ีตรงตอ
ความตองการของชาวบานไดเต็มท่ี เชน ในปท่ีผานมาพื้นท่ีชุมชนหมู 9 ดอยสุเทพไมไดรับ
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งบประมาณในการพัฒนาหมูบานเลย22 เนื่องจากชุมชนหมูบานดอยสุเทพหมู 9 ไมมีตัวแทน
ทํางานในเทศบาลตําบลสุเทพ23 จึงทําใหชวงปท่ีผานมาหมูบานไมไดรับการพัฒนาบํารุงรักษา
ตามความจําเปนชาวบานจึงเพียงทําไดแตดูแลรักษาสภาพของหมูบานตามกําลังของตนเอง 

 
6.3 เจาหนาท่ีเทศกิจ รับผิดชอบพื้นท่ีทางเดินเทาริมถนนในการปฏิบัติหนาท่ีตรวจจับแมคาพอคา
แผงลอย การตรวจจับพอคาแมคาแผงลอยจะมีการตรวจจับในบางชวงเวลาเทานั้น ท่ีเปนอยางนั้น
เพราะพ้ืนท่ีแผงลอยบริเวณริมทางเทาขางสวนสาธารณะน้ันไดมีการขอรองจากกลุมพอคาแมคา
ใหมีการอนุโลมในการขายไดส่ีคร้ังในเทศกาลสงทายปเกาข้ึนปใหม, สงกรานต, วิสาขะบูชาและ
ลอยกระทง แตตามท่ีไดกลาวไปแลวขางตน พอคาแมคาหาบเรแผงลอยไดมีการละเมิดขอตกลง
มาโดยตลอดเจาหนาท่ีเทศกิจจึงจําเปนตองจับตามหนาท่ีและปรับตามกฎหมาย ในการใหคาม
หมายและการใชพื้นท่ีบริเวณริมทางเทาของเจาหนาท่ีเทศกิจนี้เองในบางคร้ังทําใหเกิดการ
กระทบกระท่ังกันระหวางเจาหนาท่ีเทศกิจกับกลุมพอคาแมคาท่ีถูกจับและเสียคาปรับ ทําให
ภาพลักษณของเจาหนาท่ีเทศกิจท่ีมีตอชาวบานกลุมท่ีเปนพอคาแมคาหาบเรแผงลอยไมดีนัก 

 
6.4 เจาหนาท่ีตํารวจ ใชพื้นท่ีภายในหมูบานท่ัวไปและถนนในการปฏิบัติหนาท่ีประจําวัน การ
ตรวจตราความเรียบรอยของการจราจร ตรวจจับผูกระทําผิดกฎจราจร เจาหนาท่ีตํารวจท่ีประจําอยู
ในพื้นท่ีชุมชนมี 4 นาย24 ในการใชพื้นท่ีของหมูบานแลวเจาหนาท่ีตํารวจใชพื้นท่ีของหมูบานตาม
หนาท่ีเชนกันกับเจาหนาท่ีเทศกิจและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลสุเทพแตเจาหนาท่ีตํารวจจะมีขอ
แตกตางจากเจาหนาท่ีสวนอ่ืนคือความใกลชิดกับชาวบานซ่ึงมีมากกวาเพราะเจาหนาท่ีตํารวจบาง
คนอาศัยอยูในพื้นท่ีหมูบานและเปนคนในพื้นท่ีทําใหความเขาใจในพ้ืนที่มากกวาและ
ละเอียดออนกวา  ปญหาท่ีเกิดจากการใชพื้นท่ีโดยการรวมเอาความเปนคนในพื้นท่ีท่ีเขาใจตอ
พื้นท่ีเปนอยางดีกับความเปนเจาหนาท่ีตํารวจท่ีจะตองปฏิบัติหนาท่ีในพื้นท่ีคือผลท่ีออกมาจาก
การทํางานในบางคร้ังก็ไมเต็มท่ีตามกฎท่ีตองการเชน การจอดรถรับสงผูโดยสารบริเวณหนาลิฟต
ในพื้นท่ีหามจอดซ่ึงจะทําใหรถติดแตก็ยังมีผูฝาฝนกฎ การทํางานของเจาหนาท่ีจึงเปนการเตือนผู
ขับข่ีท่ีฝาฝนแทนท่ีจะเปนการจับปรับ เปนผลใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบข้ึนในกลุมของคนขับรถ
นอกพื้นท่ีและเม่ือนักทองเท่ียวท่ีเห็นการจอดรถในท่ีหามจอดแตไมมีการจับปรับตามกฎจราจร
แตอยางใดก็เลยเขามาจอดในพื้นท่ีหามจอดบางและอางถึงคนในพื้นท่ีท่ีเจาหนาท่ีตํารวจอนุโลม

                                                           
22 ขอมูลจากการประชุมหมูบานประจําเดือน ตุลาคม วันที่ 4 ตุลาคม 2551 เวลา 18:00-20:00 น. 
23 ขอมูลจากการประชุมหมูบานประจําเดือน ตุลาคม วันที่ 4 ตุลาคม 2551 เวลา 18:00-20:00 น. 
24 ขอมูลจากกิจกรรมคร้ังท่ี 1 การประชุมกับกลุมคณะทํางานในชุมชน วันจันทร ที่ 19 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13:00-16:30น. 
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ใหจอดได ทําใหการทํางานในพื้นท่ีชุมชนของเจาหนาท่ีตํารวจเปนไปอยางไมสะดวกนัก ผนวก
กับจํานวนของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีมีอยูนอยจึงไมสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางเต็มท่ี  
ในการดูแลเร่ืองการใชพื้นท่ีของชุมชนดอยสุเทพหมู 9 นั้นเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีสวนรับผิดชอบใน
สวนตางๆของชุมชนมีความพยามทํางานอยางเต็มความสามารถของแตละกลุมงาน แตขาดการ
พูดคุยปรึกษากันถึงแนวทางในการปฏิบัติท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันจึงทําใหการทํางานของ
เจาหนาท่ีไมมีความสอดคลองกันตางคนตางทํางานตางปฏิบัติตามแนวทางของตน สงผลให
ชาวบานสับสนในความเขาใจถึงพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิในการใชพื้นท่ีของชุมชน 

  
7. ชาวบานท่ีออกไปทํางานนอกหมูบาน คนกลุมนี้ใชพื้นท่ีของหมูบานในชวงเย็นและกลางคืน
หลังจากกลับจากการทํางานนอกหมูบาน ชาวบานกลุมนี้เปนกลุมท่ีมีจํานวนนอยในชุมชนมีอาชีพรับ
ราชการ, พนักงานเอกชนและเจาของกิจการ ชาวบานกลุมนี้จะมีบทบาทในการใชพื้นท่ีของหมูบานไม
มากนักเพราะดวยเวลาท่ีใชในหมูบานดังท่ีกลาวไปแลววาใชในเวลาเย็นและกลางคืน  การ
ติดตอส่ือสารกับเพื่อนบานหรือการรวมกลุมกับคนในชุมชนมีนอย แตก็เปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบตอ
การใชพื้นท่ีหมูบานของกลุมคนอ่ืนๆ เชนกัน เชนการไดรับผลกระทบตอสภาพโดยรวมของหมูบานท่ี
ไมเปนระเบียบเรียบรอย สกปรกขาดการดูแลรักษาดวยวาขาดงบประมาณในการซอมแซมบํารุง, 
ผลกระทบของการยายเขามาสูหมูบานของคนตางถ่ิน  ความแออัดของคนในพื้นท่ีหมูบาน
สาธารณูปโภคท่ีถูกแบงโดยสวนแบงท่ีมากข้ึนทําใหไมพอตอความตองการ เกิดมลภาวะตางๆ ใน
หมูบานเชน น้ําเสีย, ขยะ, มลภาวะทางเสียง ฯลฯ อันเปนผลที่สืบเนื่องมาจากการยายเขามาของคนตาง
ถ่ิน จากลักษณะการใชพื้นท่ีของชาวบานกลุมนี้ท่ีมองวาหมูบานเปนท่ีอยูอาศัย จึงทําใหชาวบานกลุมนี้
ไมปลอยปะละเลยในการดูแลพื้นท่ีของหมูบานโดยจะสังเกตเห็นจากการเขารวมประชุมหมูบานทุก
คร้ังท่ีมีโอกาส หรือเม่ือมีการขอความรวมมือ การรวมดูแลพื้นท่ีของหมูบานเชน ดูแลพื้นท่ีหนาบาน
ของตนเองใหมีระเบียบเรียบรอย แตอยางไรก็ตามความชวยเหลือและความรวมมือของคนกลุมนี้
อาจจะตองเปนไปตามเง่ือนไขของเวลาและความพรอมของแตละบุคคล 
 
8. กลุมคนอ่ืนๆ  

• คนท่ีนําสินคามาขายในหมูบานเปนคร้ังคราว เชน บริษัทนิยมพานิชนําสินคาเครื่องใชไฟฟา
มาขาย, รถขายเต็นทผาใบ, ผูขายสงสินคาใหกับชาวบาน 

• กลุมเจาหนี้ของคนในหมูบาน 
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• องคกรตางๆ ท่ีเขามาหนุนเสริมหมูบาน มาใชพื้นท่ีหมูบานในการจัดกิจกรรมสงเสริมชุมชน
เชนการจัดอบรมตางๆ , ขายสินคา, ฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบา, กิจกรรมสงเสริมอาชีพ, 
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพของคนในหมูบาน  

• ตํารวจองครักษของราชวงศท่ีมาอารักขาราชวงศท่ีเสด็จแปรพระราชฐานท่ีพระตําหนักภพูิงค
ราชนิเวศ จะมาพักท่ีช้ันลอยของศาลาเอนกประสงคในเวลากลางคืนเปนชวงเวลาส้ันๆ 
ประมาณ 1 เดอืน 

 
กลุมคนกลุมอ่ืนๆ ท่ีเขามาใชพื้นท่ีของหมูบานเปนคร้ังคราว กลุมคนกลุมนี้บางสวนเปนปจจัยท่ีสําคัญ
ท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีของหมูบาน เชน กลุมท่ีนําสินคาเขามาขายและเจาหนี้เงินกูนอก
ระบบ การนําสินคาเขามาขายในหมูบานสวนมากสินคาท่ีนํามาขายจะเปนลักษณะของการขายเงิน
ผอนซ่ึงไมตางอะไรกับการกูเงิน การเปนหนี้สินของคนในหมูบานสงผลกระทบหลายสวนในพื้นท่ี
ของหมูบานรวมถึงมิติของสังคมภายในหมูบานอีกดวย  ชาวบานท่ีเปนพอคาแมคาหาบเรแผงลอยท่ี
เปนปญหาตอพื้นท่ีชุมชนสวนใหญเปนหนี้นอกระบบอันเกิดจากการกูเงินและการซ้ือของเงินผอน 
ความตองการหมุนเงินใหทันตอการชําระหนี้หรือแมการชําระดอกเบ้ียท่ีกลุมเจาหนี้จัดใหชําระรายวัน
เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหตองออกมาคาขายหาบเรบริเวณถนนและริมทางเทาท้ังท่ีตนเองมีรานอยูท่ีบาร
ซา (แตอยูดานในไมไดขายหรือขายไดแตไมพอจายชําระหนี้รายวัน) การใชชีวิตท่ีตองดิ้นรนเพื่อหา
เงินชําระหนี้อยูตลอดเวลาจึงไมสามารถท่ีจะรับผิดชอบตอพื้นท่ีของหมูบานไดเต็มท่ีท้ังทางกายภาพท่ี
ตนเองก็ยังถูกมองวาสรางปญหาและพื้นท่ีทางสังคมของหมูบานท่ีตองการการรวมมือของทุกคนอีก
ดวย เพราะเวลาไดถูกแบงใหกับการคาขายเพื่อการอยูรอดเปนสวนใหญ ท่ีกลาวมานี้ยังไมรวมถึง
ผลกระทบอ่ืนๆ ทางออมท่ีเกิดข้ึนจากคนกลุมเจาหนี้ท่ีเขามาใชพื้นท่ีของหมูบานเปนแหลงสูบเลือด
สูบเนื้อของคนในหมูบาน เชน ปญหาการศึกษาและการอบรมบุตร, ปญหาคานิยมฟุงเฟอของคนใน
หมูบาน, ปญหาการติดสุราของคนในหมูบาน, ปญหาการลักเล็กขโมยนอย ฯลฯ การใชหมูบานของ
กลุมนี้นับวาเปนการใชพื้นท่ีท่ีกอใหเกิดปญหาท่ีตามาเปนอยางมาก ซ่ึงแตกตางจากกลุมคนกลุมอ่ืนท่ี
เขามาหนุนเสริมหมูบาน มาใชพื้นท่ีหมูบานในการจัดกิจกรรมสงเสริมชุมชนเชนการจัดอบรมตางๆ , 
ขายสินคา, ฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบา, กิจกรรมสงเสริมอาชีพ, กิจกรรมสงเสริมสุขภาพของคนใน
หมูบาน ซ่ึงลวนมีประโยชนกับหมูบานและชุมชน แตคนกลุมนี้จะไดรับความสนใจจากชาวบานบาง
กลุมเทานั้นและใชพื้นท่ีของหมูบานจํากัดอยูในบางพื้นท่ีเทานั้นเชนพื้นท่ีของศาลาเอนกประสงคของ
หมูบานคร้ังละหนึ่งถึงสองวันในหนึ่งปและไมมีการตอยอดทางกิจกรรมหรือความคิดท่ีเปนระบบท่ี
ชัดเจนท่ีชาวบานสามารถดําเนินการตอไดจึงทําใหการเขามาใชพื้นท่ีของหมูบานของคนกลุมนี้เปน
การใชพื้นท่ีท่ีไมยั่งยืน เปนการหนุนเสริมเปนคร้ังคราว 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงการใชพื้นที่ชุมชนดอยสุเทพหมู 9 ของกลุมคนตางๆ 
 

ลําดับ
ท่ี 

พื้นท่ี กลุมคน กิจกรรม ความหมายจาก
ผูใชพื้นท่ี 

1 

 

กลุมผูคาขายใน
ชุมชน 

คาขายใน
พื้นท่ี 

เปนพื้นท่ี
หมูบานจะ
คาขายตรงไหน
ก็ไดแตพื้นท่ีวดั
เปนพื้นท่ีท่ี
เคารพบูชา 

2 

 

นักทองเท่ียว ทองเท่ียววัด
พระธาตุดอยสุ
เทพ 

เปนสถานท่ี
ทองเท่ียว 
เปนสถานท่ีมีส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิอยู 
พื้นท่ีหมูบาน
เปนพื้นท่ีจอดรถ
อยูในพืน้ท่ีดอย
ศักดิ์สิทธ์ิไมควร
ทําพื้นท่ีรกรุงรัง 

3 

 

คนขับรถรับจาง
ในพื้นท่ี 

ขับรถรับจาง
พา
นักทองเท่ียว
เท่ียวพระ
ตําหนักภูพิงค
ราชนิเวชและ
บานแมวดอย
ปุย 

พื้นท่ีหมูบาน
เปนพื้นท่ีทํามา
หากิน พืน้ท่ีวดั
เปนพื้นท่ีท่ี
เคารพบูชา 
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4 

 

คนขับรถรับจาง
นอกพ้ืนท่ี 

ขับรถรับสง
นักทองเท่ียว
จากใน
เมืองข้ึนมาบน
ดอยสุเทพ 

เปนพื้นท่ีทํามา
หากิน 

5 

 

เด็กในชุมชน ใชพื้นท่ีชุมชน
ใ น ก า ร เ ล น
และช ว ยพ อ
แมคาขาย 

พื้นท่ีหมูบาน
เปนพื้นท่ีท่ัวๆ 
ไป พื้นท่ีวดัเปน
พื้นท่ีสําคัญ 
บางคร้ังไปเลน
บนวัดบางแต
หามเสียงดัง 

6 

 

เจาหนาท่ีของรัฐ ใชพื้นท่ีใน
การปฏิบัติงาน
ตามสวนท่ี
เกี่ยวของของ
แตละ
หนวยงาน 

พื้นท่ีวดัเปน
พื้นท่ีของพระท่ี
ตองดูแล พื้นท่ี
หมูบานเปน
พื้นท่ีในสวน
รับผิดชอบตาม
ภาระงาน 
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7 

 

ชาวบานท่ี
ออกไปทํางาน
นอกหมูบาน 

ใชพื้นท่ี
หมูบานใน
การพักอาศัย
เปนสวนใหญ 

พื้นท่ีหมูบาน
เปนท่ีพักอาศัย 
พื้นท่ีวดัเปน
พื้นท่ีท่ีตองการ
การดูแลรักษา 

8 

 

กลุมคนอ่ืนๆ ใชพื้นท่ีของ
หมูบานใน
การทํา
กิจกรรม
ตามแตละ
กลุม เชน 
คาขายของ
ผอนสง, ออก
เงินกู, ฯลฯ 
และใชพืน้ท่ี
ในเวลาเฉพาะ
กิจเชนตํารวจ
องครักษ 

พื้นท่ีชุมชนเปน
พื้นท่ีท่ีใช
ประกอบกิจการ
ของตนเอง 

 
ในการใหความหมายของคนกลุมตางๆในพ้ืนท่ีท่ีมีความเช่ือมโยงตอชีวิตประจําวันและกิจกรรมตางๆ
ท่ีสงผลตอการเกิดข้ึนของคําวา “พื้นท่ีสามัญ” มีลักษณะท่ีแตกตางกันแตพอท่ีจะสรุปเปนหัวขอหลักๆ 
ไดดังนี้ 

1. ตามความธรรมดา เชนท่ีกาญไดใหความเห็นไววาความเปนธรรมดา คือความเปนธรรมดา
สามัญเชน “สามัญก็อยางท่ัวๆ ไป เชนคนเฉยๆ”25  

2. ตามภูมิศาสตรของพื้นท่ี การกําหนดขอบเขตของพื้นท่ีสามัญชาวบานมีการลักษณะการ
กําหนดขอบเขตท่ีคลายกันโดยการกําหนดขอบเขตน้ันจะอางอิงกับส่ิงแวดลอมกายภาพท่ีเปน

                                                           
25 จากการสัมภาษณนาง ก่ิงกาญ โสภาวันที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 13:10-14:30 น. 
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ลักษณะของขอบเขตเชนถนน ทางเดิน ทางเทาเพราะลักษณะขอบเขตท่ีเปนเสนแบงพื้นท่ีท่ี
ชาวบานคุนเคยและใชชีวิตอยูในพื้นท่ีเหลานั้น การกําหนดพื้นท่ีโดยการใชขอบเขตของ
สภาพแวดลอมทางกายภาพมาเปนสวนของการแบงยังรวมถึงระดับของพื้นท่ีท่ีตางกันท่ี
ชาวบานไดนํามาเปนแนวทางในการแบงพื้นท่ี จากการสังเกตการใชพื้นท่ีของชาวบาน
เสนทางสัญจรภายในชุมชนเปนอีกส่ิงหนึ่งท่ีชาวบานใชเปนตัวแบงพื้นท่ี “ต้ังแตบันไดบ้ัน
แรกจนถึงบนวัด”26 “หัวนาคเปนตนไป”27 “ต้ังแตโคงขุนกันข้ึนมา”28 พื้นท่ีเหลานี้เปนการ
กําหนดตําแหนงของจุดท่ีชาวบานใชเปนตัวแบงพื้นท่ีวาต้ังแตจุดนี้ไปจนถึงบนวัดซ่ึงจุด
เหลานี้อยูบนเสนทางสัญจรหลักท่ีจะเดินทางเขาสูวัดหรือเขาสูชุมชนท้ังส้ิน “รอบเลยท่ีเขาไถ
มาเน่ีย รอบวัดแลวก็รอบหมูบาน” นาง จันตา29 ขอบเขตท่ีไดรับการสรางข้ึนใหมก็สามารถ
เปนขอบเขตอางอิงสําหรับพื้นท่ีสามัญอีกดวย 

3. ตามความตรงขามกับความศักดิ์สิทธ์ิ  ความหมายของพื้นท่ีสามัญไดถูกชาวบานจัดใหเปนคู
ตรงขามกับพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ เชน “ก็จากนั้นลงมา เปนพื้นท่ีสามัญ”30 คําวาจากนั้นลงมา
หมายถึงลักษณะการแบงขอบเขตของพ้ืนท่ีจากสวนของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิลงมา(ตามระดับของ
พื้นท่ีของชุมชนหมูบานดอยสุเทพและวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นมีระดับท่ีสูงและตํ่าตางกัน) 
หรือดังท่ี กาญกลาวในการใหสัมภาษณวาเปนส่ิงธรรมดาไมมีอะไรและถาส่ิงนั้นหรือบริเวณ
นั้นไมไดเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิหมายความวาจะตองเปนพื้นท่ีสามัญ 

4. ตามกิจกรรม เชนการคาขาย จากการทํากิจกรรมชีวิตประจําวันและการสัมภาษณมีการพูดคุย
กันของคนในพื้นท่ีในเร่ืองของพื้นท่ีสามัญท่ีเปนพื้นท่ีของหมูบานมากกวาพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ี
เปนพื้นท่ีวัดเปนสวนใหญหัวขอท่ีพูดคุยจะเปนเร่ืองของพื้นท่ีทํากินและการคาขายอาจจะเปน
เพราะวาชีวิตของคนในชุมชนท่ีผูกติดกับการคาขายมากกวาการเขาไปใชพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ี
ชาวบานเขาใจวาเปนขอบเขตของวัด 

5.  ตามปญหาท่ีเกิดจากการใหความหมายท่ีซอนทับกัน  การใหความหมายตอพื้นท่ีสามัญจาก
การสัมภาษณและการเก็บขอมูลของกิจกรรมท่ีกลาวไปแลวชาวบานไมไดใหความหมายของ
พื้นท่ีสามัญเปนความหมายท่ีตรงตัวแตจะอธิบายความหมายของพื้นท่ีผานทางกิจกรรมตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในหมูบานเชนกิจกรรมของการคาขาย, ปญหาตางๆ ทางกายภาพท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี

                                                           
26 จากการสัมภาษณ เด็กหญิง ทัฐศินา กันธิ วันที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 13:30-14:30 น. 
27 จากการสัมภาษณ เด็กหญิง ทัฐศินา กันธิ วันที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 13:30-14:30 น. 
28 จากการสัมภาษณ เด็กหญิง ปาริชาติ  ประสิทธิเขตจิตร วันที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 13:30-14:30 น. 
29 จากการสัมภาษณ นาง จันตา กันธิ วันที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 13:30-14:30 น. 
30 จากการสัมภาษณนาง ปยะดา ทาจันทึก วันที่ 5 มิถุนายน 2551เวลาประมาณ 10:00-10:30 น. 
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ของหมูบาน และการสอดแทรกการใหความหมายของพื้นท่ีสามัญโดยผานมิติปญหาตางๆ 
ในสังคมของชุมชน เชนท่ี นาย ด. ไดใหความเห็นไววา:  

ใช แลวปญหาก็คือวาบานเรานี้ถามวานักทองเท่ียวเขามาเท่ียวบานมาดอยสุเทพ คือวา
ไหวพระแลวเขาไดอะไรตรงนี้ไป ไดความสกปรก ความเลอะเทอะไปไมเปนระเบียบ
เรียบรอยแลวถามวาต้ังคําถามมาแลวแลวทําไดไหม ก็ไมได เพราะอะไร หนึ่ง 
เจาหนาท่ีบานเมืองไมมีการเรียกวาอะไรนะเขมงวดเทาท่ีควรจะท้ิงไวใหผูนําชุมชน
มันก็ไมไดเพราะวายังไงเร่ืองปากเร่ืองทอง เดียวจะวาพอหลวงไปแกลงชาวบานอีก 
มันจะเปนภาพท่ีออกมาไมดี ท้ังๆที่เรารูวามันดูไมเหมาะสมสถานท่ี จอดรถเอามาขาย
ของดูไมสวยงาม แลวถามวาทําอยางไรก็ไมได เจาหนาท่ีตํารวจก็ไมสนใจ โอนกันไป
ก็โอนกันมาบอกใหอุทยานอุทยานดูแลก็ไมมีผลก็คือมันไมมีความเด็ดขาดและไม
เปนระเบียบเรียบรอย เปนปญหาเร่ืองเร้ือรัง 31 

 
โดยสรุปการท่ีชาวบานตางใหความหมายของพื้นท่ีสามัญในพ้ืนท่ีของหมูบานในลักษณะท่ีแตกตาง
กันเชนนี้สะทอนถึงการรับรูพื้นท่ีและการใหความหมายของพื้นท่ีท่ีมีความซับซอนและบางสวนมี
ความเกี่ยวพันกับปญหาที่มากมายไมวาจะเปนปญหาท่ีเกิดจากพื้นท่ีทางกายภาพเองซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับ
บทบาทหนาท่ีกิจกรรมตางๆ บนพื้นท่ีท่ีไมเปนไปอยางเปนระเบียบ ผนวกกับการใหความหมายของ
กลุมคนหลากหลายกลุมคนท่ีใชพื้นท่ีของหมูบานในหลายสวนพื้นท่ี แตการใหความหมายพ้ืนท่ีของ
คนใชพื้นท่ีท่ีซอนทับกันจึงกอใหเกิดความไมเขาใจความสับสนใน และเกิดปญหาในการใชพื้นท่ีของ
หมูบานเชน การที่ชาวบานเห็นวาหมูบานของตนเองเปนท่ีพักอาศัยเปนพื้นท่ีสวนตัวจะสามารถทํา
อะไรก็ไดท่ีบานของตนเองเชนการตากผาหนาบานการตากกางเกงในท่ีหนาบานของตนเอง แต
นักทองเท่ียวกลับคิดวาพื้นท่ีของหมูบานนั้นเปนพื้นท่ีลานจอดรถเปนพื้นท่ีสาธารณะ จึงแสดง
ความเห็นวาการตากผาของชาวบานนั้นเปนทัศนะอุจจาดท่ีไมสมควรจะเกิดข้ึนบนพ้ืนท่ีเพราะไม
เหมาะสมและจะทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียงและภาพพจนโดยรวมของพื้นท่ี, กลุมพอคาแมคาท่ีให
ความหมายของพ้ืนท่ีเกาะกลางถนน ริมทางเดินและฟุตบาทเปนพื้นท่ีคาขายเปนทําเลท่ีดีเปนท่ีท่ี
สามารถขายของใหนักทองเท่ียวไดมากกวา สวนเจาหนาท่ีปาไม เจาหนาท่ีเทศกิจและเจาหนาท่ีตํารวจ
ไมไดเห็นพื้นท่ีเหลานั้นเปนพื้นท่ีสําหรับการคาขายแตเปนพื้นท่ีสาธารณะสําหรับทางเดินเทาและ
ถนนไมสมควรจะมีรานคาส่ิงกีดขวางทางเดินจึงจําเปนตองจับปรับพอคาเหลานั้นจนทําใหเกิดความ
ไมเขาใจกันระหวางสองฝายคือฝายเจาหนาท่ีและฝายพอคาแมคาข้ึนซ่ึงเปนปญหาท่ียืดเยื้อมายาวนาน
ดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตนดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตน 

                                                           
31ขอมูลจาก นาย ด. นามสมมติ พูดคุยในเวทีการคืนขอมูลใหกับชุมชนกิจกรรมที่ 7 วันที่ 22 ตุลาคม 2551 เวลา 12:30 น. 
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ตอนท่ี 3 ปญหาการใชพื้นท่ีชุมชนซ่ึงเกิดจากการใหความหมาย 
จากการทําความเขาใจและคล่ีคลายเกี่ยวกับการใหความหมายพ้ืนท่ีสามัญของผูใชพื้นท่ีรวมถึงลักษณะ
การใชงานของพื้นท่ีหมูบานวามีการใหความหมายและการใชพื้นท่ีอยางท่ีปรากฏผานกลุมผูใช, 
ลักษณะการใชงาน, การใหความหมายและการใชพื้นท่ีของคนท่ีใชพื้นท่ีแลว ตอไปผูวิจัยจะนําเสนอ
สวนของประเด็นปญหาท่ีเกิดสืบเนื่องจากการใหความหมายและการใชพื้นท่ีทับซอนกันของกลุมคน
ตางๆ โดยประเด็นปญหาที่ไดรวบรวมและเก็บขอมูลมาเปนขอมูลจากการเก็บขอมูลในกิจกรรมท่ี 6 
สวนของการพูดคุยและการสัมภาษณกลุมคนตางๆ ท่ีอยูในพื้นท่ีและขอมูลในสวนท่ี 2 จากกิจกรรมท่ี 
4 กิจกรรมชุมชนนาอยูคร้ังท่ี 2 โดยประเด็นปญหาท่ีไดรับมาจากการพูดคุยกับชาวบานท่ีเขารวมทํา
กิจกรรมกับผูวิจัยพบวามีอยู 7 ขอหลักดวยกันคือ  

1) เนื่องจากสภาพอาคารเดิมไมเหมาะสมกับการอยูอาศัย เชนชายคาส้ันเกินไปทําใหฝนสาดเขา
บาน, ไมมีฝาเพดานกันความรอนเขาบานเวลากลางวันทําใหภายในบานรอนมากเลยตองตอ
เติมบานโดยการใสฝาเพดาน  

2) ความตองการพื้นท่ีท่ีมากข้ึน จากครอบครัวขยายจากหนึ่งครอบครัวเปนสองครอบครัวเกิด
ลูกหลานภายในบาน, การตองการที่จอดรถ, การตองการพื้นท่ีเก็บของ, พื้นท่ีในการเล้ียงสัตว 

3) สภาพอาคารเดิมไมเอ้ือตอกิจกรรมใหมท่ีตองการเชน การตอเติมเพื่อปรับเปล่ียนลักษณะการ
ใชงานใหเปนรานคาสําหรับขายอาหาร มินิมารท  

4) ไมมีท่ีขายของเพียงพอจึงจําเปนตองออกมาสรางรานคาในท่ีสาธารณะเพิ่มเติม 
5) เพื่อเปนการเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัวจึงมีการการตอเติมภายในบานเพ่ือการแบงเชาอาศัย

ใหกับผูท่ีไมมีท่ีอยูอาศัยหรือผูท่ีเขามาคาขายในหมูบาน 
6) ไมมีท่ีเล้ียงสัตว 

ผูวิจัยจึงแบงและจัดหมวดหมูของประเด็นปญหาตางๆ ท่ีไดรับมาเพื่อการอธิบายคล่ีคลายประเด็น
ปญหาโดยงายไดแบง 3 หมวดหมูของปญหาดังนี้ กรรมสิทธ์ิท่ีดินกับการบุกรุกและการรุกลํ้า, บาน
และรานคากับการตอเติมและดัดแปลง, และ การคาขายกับทัศนอุจาด 
 
กรรมสิทธ์ิท่ีดินกับ การบุกรุกและการรุกลํ้า  
จํานวนคนของหมูบานดอยสุเทพในป พ.ศ. 2535 มีจํานวนคน 350 คน ปจจุบัน พ.ศ. 2551 หมูบาน
ดอยสุเทพมีจํานวนคน 652 คน แยกเปน ชาย 320 คน หญิง 332 คนและจากการบอกเลาของ
ผูใหญบานในหมูบานยังมีประชากรแฝงอีกจํานวนหนึ่งคือประชากรท่ีไมไดอยูในสําเนาทะเบียนบาน
ไดเขามาอยูโดยการชักจูงจากญาติพี่นองท่ีเขามาอยูกอน และยังมีกลุมแมคาท่ีเขามาคาขายในหมูบาน
แลวกลับลงไปอีกจํานวนหนึ่ง ฉะนั้นจํานวนจริงของชาวบานในชุมชนจึงมีมากกวา 652 คน อาชีพ
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สวนใหญของประชากรในหมูบานเปนอาชีพคาขาย 70% รับจาง 20% รับราชการ 10%32 จากการยาย
เขามาของคนตางถ่ินและการเพิ่มจํานวนของประชากรท่ีเกิดจากการเกิดลูกหลานและการขยาย
ครอบครัวของคนในชุมชนกอใหเกิดผลที่ตามมาคือความตองการพื้นท่ีในการพักอาศัยมากข้ึน 
ประกอบกับการครอบครองพื้นท่ีของชุมชนหมูบานดอยสุเทพหมูท่ี9 ชาวบานหรือคนท่ีอยูในชุมชน
ไมมีการครอบครองพ้ืนท่ีเปนกรรมสิทธ์ิท่ีถูกตองตามกฎหมายมีแตสิทธ์ิในการอยูอาศัยและเลขที่บาน
เปนผูอาศัยอยูในพื้นท่ีเทานั้น “ เม่ือกอนหมูบานเราอยูในปาแตพอมา พ.ศ. 2524 เราก็กลายเปนผูบุกรุก
ปาไปทางการเลยเขามาจัดท่ีอยูอาศัยใหเราเชา ตอนนั้นโดนปรับกันคนละ2,500บาทในฐานะคนที่เขา
มารุกปาแลวตองร้ือถอนบานเดิมออกแลวมาเชาอยูแทน”33 การท่ีพื้นท่ีบานของชาวบานไมไดเปน
บานท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของตนเองอันเกิดจากกระบวนการทางกฎหมายของรัฐทําใหเกิดความไมพอใจ
กับชาวบานกลุมท่ีอยูมาดั้งเดิม(กอนพ.ศ. 2524) แตชาวบานก็ไมสามารถจะโตแยงหรือขัดขืนแตอยาง
ใด พื้นท่ีหมูบานจึงมีความหมายแตเพียงเปนพื้นท่ีของรัฐไมใชพื้นท่ีสวนตัวของตนเองอีกตอไป และ
จากกฎหมายตางๆท่ีเขามาบังคับเกี่ยวกับการใชพื้นท่ีของหมูบานนั้นทําใหชาวบานไมสามารถใชพื้นท่ี
ของหมูบานไดตามท่ีตองการมากนักจะใชได ก็ตามแตอัตภาพดวยการถูกบังคับจากพื้นท่ีท่ีมีอยูอยาง
จํากัดไมเพียงพอและไมตอบสนองตอการใชงานจริงในชีวิตประจําวัน จึงเปนเหตุผลทําใหเกิดการ
ปรับเปล่ียนและขยายตัวพื้นท่ีของบานเพื่อใหตอบสนองการใชงานของชาวบานตามท่ีชาวบานจะ
สามารถทําไดซ่ึงจะแสดงใหเห็นตัวอยางการปรับเปล่ียนท่ีอยูเพื่อตอบสนองตอความตองการในหัวขอ
ตอไป 
 
การใหความหมายของพื้นท่ีสามัญของคนในชุมชนจึงเปนการใหความหมายในสวนของพื้นท่ีของ
หมูบานเปนอยางมากซ่ึงจะเนนหนักไปในปญหาการใชพื้นท่ีของหมูบานท่ีไมเอ้ือตอการใชงานจริง
อันเกิดข้ึนจากสาเหตุของการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิของการเปนเจาของพื้นท่ีต้ังแตตน ในการจัดการ
พื้นท่ีของหมูบานโดยรัฐไมไดเขามาเปนผูจัดการอยางจริงจัง พื้นท่ีของหมูบานถูกเพิกเฉยจากการดูแล
ในสวนของภาครัฐจะมีการสนับสนุนงบประมาณประจําปบางก็แตเพียงเล็กนอยไมไดมีการวาง
แผนการเจริญเติบโตและการขยายตัวของหมูต้ังแตตน ชาวบานจึงจัดการพื้นท่ีของหมูบานเองตาม
ความเขาใจของแตละคนและในขอบเขตพื้นท่ีบานของตนเองบาง และบางคนอาจจะรุกลํ้าเขามาใน
เขตท่ีสาธารณะบางจึงทําใหเกิดปญหาตามมาในเร่ืองทัศนียภาพโดยรวมของหมูบานในปจจุบัน ผนวก
กับการยายเขามาของคนตางถ่ินท่ีเขามาทํากินในหมูบานซ่ึงทําใหพื้นท่ีของหมูบานเกิดความไม
เพียงพอและถูกแบงพื้นท่ีใหกับคนกลุมนี้อีก เกิดการแบงพื้นท่ีภายในบานใหคนนอกพ้ืนท่ีเชาอาศัย 

                                                           
32 จากแผนพัฒนาชุมชนบานดอยสุเทพหมูที่ 9 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมประจําป 2551 
33 จากการบอกเลาของผูใหญบาน นาย สมพงษ  พหลแพทย วันที่ 22 สิงหาคม 2551 เวลาประมาณ 10:00-10:30 น.  
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เกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือใหเปนรานคามากเกิดข้ึน ความรูสึกการเปนเจาของและกรรมสิทธิ์ของ
ชาวบานท่ีมีตอหมูบานท่ีไมชัดเจนยิ่งทําใหการใหความหมายความสําคัญสํานึกรักและหวงแหนตอพื้นท่ีท่ี
เปนพื้นท่ีของชุมชนน้ันนอยลงตามศักดิ์และในสิทธ์ิพื้นท่ีของตนเอง  การใชพื้นท่ีในการอยูอาศัยจึงเปนพียง
ฐานะของผูไดรับอุปถัมภไมไดเปนเจาของจริงตามกรรมสิทธ์ิทางกฎหมาย 
จากการใหความหมายพ้ืนท่ีของหมูบานวาเปนพื้นท่ีสามัญท่ีเปนพื้นท่ีท่ีธรรมดาเปนพื้นท่ีท่ีไมใชพื้นท่ี
ศักดิ์สิทธิ์ เปนพ้ืนท่ีของรัฐผนวกกับความหมายท่ีวา เปนพื้นท่ีท่ีตนเองไมไดเปนเจาของตามกรรมสิทธิ์ของ
รัฐ ท่ีชาวบานทําไดเปนเพียงผูพักอาศัยท่ีตองทําตามคําบอกของรัฐวาจะใชพื้นท่ีอยางไรถึงจะเหมาะสม
เทาน้ัน ท่ีผานมาชาวบานจึงทําไดแคการอยูอาศัยและลักลอบขยายพื้นท่ีของตนตามความสามารถและตาม
ความตองการใชงานของตนเองและครอบครัว“เราไมไดอยากจะทําผิดกฎของปาไมหรอกนะแตบางครั้งเรา
ทําตามข้ันตอนทุกอยางเชนยื่นแบบการตอเติมอาคารการขออนุญาตตางๆ เอกสารครบเพ่ือการขยายอาคาร
ตามความเหมาะสม แตบางครั้งก็นานเกินไปกวาจะตอบกลับมา บางคนก็สรางไปแลวก็เพราะวามันตองใช
จริงๆ แลวก็ตอบกลับมาวาไมใหตอเติมหรือสรางไมไดแลวทํายังไงละก็สรางไปแลวจะใหชาวบานรื้อออก
เหรอเคาก็ไมรื้อหรอก ระบบมันสรางใหเราทําผิดเองนะ”34 ระบบการวางแผนและจัดการพื้นท่ีเปนอีกสวน
หน่ึงนอกเหนือจากการมีสํานึกในการเปนเจาของในพ้ืนท่ีดังจะเห็นไดจากคําพูดของ ลุง ด. (นามสมมติ) วา
ชาวบานบางคนไดพยายามปฏิบัติตามกฎหมายท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีอยูแตไมไดรับการตอบรับหรือหาทางออก
ใหอยางเหมาะสมตลอดจนไมมีแนวทางชัดเจนในการปฏิบัติตนในพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรมชาวบานเลยคิดเอง
ทําเองตางคนตางทําตาม อัตภาพของแตละบุคคลตามอัตภาพของแตละบานจึงสงผลใหเกิดปญหาที่ตามมา
ดังท่ีปรากฏอยูในสวนตางๆของหมูบานปจจุบันดังจะเห็นไดในภาพรวมสภาพการรุกล้ําพ้ืนท่ีของชุมชนดังท่ี
ไดแสดงไวในแผนผังท่ี 4.4 

 

 
แผนผังท่ี 4.4 แสดงพื้นที่ของชุมชนในสวนที่มีการุกล้ําพื้นที่ 

 

                                                           
34 ขอมูลจาก นาย ด. (นามสมมติ) พูดคุยในเวทีการคืนขอมูลใหกับชุมชนกิจกรรมที่ 7 วันที่ 22 ตุลาคม 2551 เวลา 12:30 น. 
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ภาพท่ี 4.9 ภาพแสดงการรุกล้ําพื้นที่เปนที่พักอาศัยบริเวณลานจอดรถใหญ 

 

   
 

ภาพท่ี 4.10 ภาพแสดงการรุกล้ําพื้นที่เปนที่จอดรถของชาวบานบริเวณลานจอดรถใหญ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.11 ภาพแสดงการรุกล้ําพื้นที่เปนที่เก็บของของชาวบานบริเวณหมูบาน 
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ภาพท่ี 4.12 ภาพแสดงการรุกล้ําพื้นที่เปนสวนของอาคารของชาวบานบริเวณหมูบาน 

 
จากการไมมีกรรมสิทธ์ิในพื้นท่ีพักอาศัยของตนเองและการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชาการในหมูบาน
อยางไมมีแนวทางในการจํากัดจํานวนคนในหมูบานนี้เองที่ทําใหเกิดผลที่ตามมาคือปญหาการรุกลํ้า
เขาสูพื้นท่ีสาธารณะของหมูบาน35ดังท่ีไดแสดงใหเห็นแลวยังเปนเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาตางๆที่
ตอเนื่องจากการรุกลํ้าพื้นท่ีคือการตอเติมอาคารโดยไมมีแนวทางในการตอเติมอาคารท่ีเหมาะสมโดย
จะกลาวในหัวขอตอไป 
 
บานและรานคา : การตอเติมและดัดแปลง  
จากการเก็บขอมูลภาคสนามในชวง 1 เมษายน 2550 – 30 เมษายน 2550 ผูวิจัยสํารวจพบวา การตอเติม
ดัดแปลงบานและรานคาในหมูบานเกิดจากความตองการของชาวบานท่ีจะแกปญหาในเร่ืองของสภาพ
อาคารเดิมท่ีไมเหมาะสมกับการใชงานจริงของตัวบานท่ีทางการไดสรางให เชนชายคาส้ันเกินไปทํา
ใหฝนสาดเขาบาน, ไมมีฝาเพดานกันความรอนเขาบานเวลากลางวันทําใหภายในบานรอนมากจึงมี
ความจําเปนตองตอเติมบานโดยการใสฝาเพดาน, ความชื้นและความเย็นของสภาพอากาศท่ีมาก
เกินไปทําใหภายในบานเกิดเอราและสภาพอาคารเดิมไมเอ้ือตอกิจกรรมใหมท่ีตองการเชน การ
ปรับเปล่ียนลักษณะการใชงานใหเปนรานคาสําหรับขายอาหาร, รานสะดวกซ้ือ และ เพื่อเปนการเพิ่ม
รายไดใหกับครอบครัวจึงมีการการตอเติมภายในบานเพื่อการแบงเชาอาศัยใหกับผูท่ีไมมีท่ีอยูอาศัย
หรือผูท่ีเขามาคาขายในหมูบาน ในการรุกลํ้าพื้นท่ีของอาคารบานเรือนท่ีพักอาศัยของชาวบานสามารถ
แยกลักษณะการตอเติมอาคารไดเปนหมวดหมูหลายลักษณะตามความตองการในการใชพื้นท่ีของ
ชาวบานโดยสามารถแยกแยะเปนลักษณะของการตอเติมอาคารหลักๆไดดังนี้ 
 
                                                           
35 พื้นที่สาธารณะ เชน ลานจอดรถเล็ก, ลานจอดรถใหญ, สวนสาธารณะ, ถนนและศาลาเอนกประสงคของหมูบาน 
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ลักษณะของการตอเติมอาคาร บานชัน้เดียว 

 
 

ภาพท่ี 4.13 อาคารบานช้ันเดียวเดิม 

 

 
ภาพท่ี 4.14 การตอเติมกันสาดดานหนาอาคาร 

 

 
 

ภาพท่ี 4.15 บานช้ันเดียวแบบตอชั้นสองภายในและกันสาดดานหนา 
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ภาพท่ี 4.16 บานช้ันเดียวแบบตอชั้นสองภายในแบบตอขางหลังดานบนและกันสาดดานหนา 

 

 
 

ภาพท่ี 4.17 บานช้ันเดียวแบบตอเปนสองช้ันและกันสาดดานหนา 
 

 
ภาพท่ี 4.18 บานช้ันเดียวแบบตอเปนสองช้ันแบบหลังคาแบบใหม 
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บานชัน้คร่ึง 

 
 

ภาพท่ี 4.19 บานช้ันคร่ึงแบบยังไมมีการตอเติมอาคาร 
 

 
 

ภาพท่ี 4.20 บานช้ันคร่ึงแบบมีการตอเติมอาคารภายในใหเปนชั้นสอง 

 

 
 

ภาพท่ี 4.21 บานช้ันคร่ึงแบบมีการตอเติมอาคารเปนสองชั้นและขยายพื้นทีด่านหนาสวนชั้นสอง 
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ภาพท่ี 4.22 บานช้ันคร่ึงแบบมีการตอเติมอาคารเปนสองชั้นและขยายพื้นทีด่านหลังสวนชั้นสอง 

 

 
 

ภาพท่ี 4.23 บานช้ันคร่ึงแบบมีการตอเติมอาคารเปนสองชั้นและขยายพื้นทีด่านหนาสวนชั้นลาง 

 

 
 

ภาพท่ี 4.24 บานช้ันคร่ึงแบบมีการตอเติมอาคารเปนสองชั้นและขยายพื้นทีข่างสวนชั้นสอง 
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ภาพท่ี 4.25 บานช้ันคร่ึงแบบมีการตอเติมอาคารเปนสองชั้นและขยายพื้นทีด่านหนาและหลังสวนชั้นสอง 

 

 
 

ภาพท่ี 4.26 บานช้ันคร่ึงแบบมีการตอเติมอาคารเปนสองชั้นขยายพื้นที่ดานหลังช้ันสองและดานขางช้ันลาง 

 
 

ภาพท่ี 4.27 บานช้ันคร่ึงแบบมีการตอเติมอาคารโดยแบงอาคารเปนสองหลังโดยการก้ันภายในอาคาร 
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ภาพท่ี 4.28 รูปดานขางของอาคารที่ถูกแบงเปนสองหลังโดยการกั้นภายในอาคาร 

 

 
 

ภาพท่ี 4.29 รูปดานหลังของอาคารที่ถูกแบงเปนสองหลังโดยการกั้นภายในอาคาร 
 

 
 

ภาพท่ี 4.30 รูปแสดงตัวอยางการตอเติมบานช้ันเดียว 
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ภาพท่ี 4.31 รูปแสดงตัวอยางการตอเติมบานช้ันคร่ึง 

 
จากภาพท่ีแสดงใหเห็นถึงลักษณะการตอเติมท่ีอยูอาศัยและการปรับเปล่ียนลักษณะการใชงานของ
พื้นท่ีบานใหเปนรานคาหรือเปล่ียนลักษณะการใชงานตามวัตถุประสงคแลวจะสังเกตเห็นถึงปญหาท่ี
ตามมาคือ ปญหา เร่ืองการนําวัสดุท่ีไมเหมาะสมมาตอเติมอาคารทําใหทัศนียภาพของหมูบานไม
สวยงาม ดังท่ีไดกลาวแลววาในการตอเติมอาคารนั้นเปนการตอเติมอาคารท่ีไรทิศทางและขอกําหนด
รวมกันอยางชัดเจน การตอเติมอาคารจึงเปนไปตามอัตภาพของชาวบานท่ีจะสรรหาวัสดุท่ีใชในการ
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ตอเติมอาคารตามอัตภาพและกําลังทรัพย วัสดุท่ีใชในการตอเติมอาคารมีสองลักษณะใหญๆดวยกัน
คือ  
1.  วัสดุท่ีมีความคงทนถาวร เชน คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางเหล็ก แผนวัสดุกอสรางสําเร็จรูป
ตางๆ ท่ีมีขายตามทองตลาด วัสดุประเภทนี้ไมสรางปญหาเร่ืองทัศนียภาพของหมูบานมากนักเพราะ
เปนวัสดุท่ีเปนมาตรฐานมีความคงทน แตจะมีปญหาในเร่ืองของรูปแบบในการตอเติมและ
ซอมแซมอาคารท่ีแตกตางจากอาคารเดิมมากทําใหไมมีความกลมกลืนในทัศนียภาพของชุมชน 

2.  วัสดุท่ีไมคงทนถาวร เชน กลองลังไม แผนพลาสติกไมเศษ โฟม ปายโฆษณาที่ไดจากการสงเสริม
การขายของบริษัทตางๆท่ีตองการโฆษณาทางการตลาด (เชนบริษัทน้ําดื่มท่ีทําปายใหรานคาโดยไม
คิดเงินโดยหวังผลทางการตลาดซ่ึงมีมากมายในพื้นท่ีของชุมชนแมกระท่ังในพื้นท่ีของวัดซ่ึงสงผล
ใหเกิดทัศนอุจาดซ่ึงจะกลาวถึงในสวนตอไป) และเปนผลใหเกิดวัสดุประเภทน้ีทําใหเกิดปญหา
เร่ืองทัศนียภาพของหมูบานเปนอยางมากเพราะไมมีความกลมกลืนกับวัสดุท่ีใชในอาคารเดิม 

 

 
 

ภาพท่ี 4.32 รูปแสดงตัวอยางการใชวัสดุในการตอเติมอาคาร 

 
จากการเก็บขอมูลผานกิจกรรมโดยชาวบานมีสวนรวมในการใหขอมูล36เม่ือคิดไตรตรองการใชพื้นท่ี
ของหมูบานแลวนอกเหนือจากปญหาการใชพื้นท่ีในสวนของบานพักอาศัยแลวชาวบานยังได
ตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมของพื้นท่ีสามัญในสวนอ่ืนๆโดยสะทอนปญหาที่ชาวบาน
ตระหนักถึง ปญหาเกี่ยวกับพื้นท่ีคาขายการหาบเรและรานคาแผงลอยและปญหาเกี่ยวกับพื้นท่ีของ
ชุมชนท่ีมีความชํารุดทรุดโทรมตองการการดูแลซอมแซมปรับปรุงซ่ึงจะอธิบายในหัวขอตอไป 
 
 
 
                                                           
36 ในกิจกรรมที่ 4 วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2550 เวลา 18:00-20:00น. 
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การคาขายกับทัศนอุจาด 
การคาขายถือวาเปนประเด็นหลักดังท่ีไดกลาวไปแลววาชาวบานสวนใหญในหมูบานยึดอาชีพคาขาย
เปนหลักทําใหประเด็นของการคาขายเปนประเด็นท่ีชาวบานตระหนักและเกิดการพูดคุยกันมากท่ีสุด
ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการใชพื้นท่ีของหมูบานโดยตรง คําวา “ทัศนอุจาด” ในท่ีนี้หมายถึง ทัศนียภาพท่ีไม
สวยงามสกปรกรกรุงรังและความไมเหมาะสมกับบริบทของทัศนียภาพโดยรวมของชุมชนหมูบาน
ดอยสุเทพรวมถึงกิจกรรมตางๆที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีของหมูบานท่ีไมเหมาะสมโดยอางอิงจากขอมูลการ
พูดคุยในการทํากิจกรรมการเก็บขอมูลโดยการมีสวนรวมของชาวบานในชุมชนตลอดโครงการ “เกาะ
กางนะฮกขนาดหอยขายคัวตะโยงตะยางไขหอยไหนกอฮอยบะเรียบรอยเลยขายหนาขายตาดอยสุเตป
หมด” ปา ร. (นามสมมติ)37 อธิบายเกี่ยวกับปญหาของพื้นท่ีเกาะกลางถนนท่ีมีการคาแผงลอยวาไมมี
ความเปนระเบียบทําใหทัศนียภาพไมสวยงาม ปจจุบันปญหาการคาขายท่ีเกิดข้ึนในหมูบานดอยสุเทพ
หมู 9 มีมากมายและซับซอนแตในงานวิจัยช้ินนี้สนใจท่ีจะทําการศึกษาประเด็นปญหาของการคาขาย
ท่ีเกี่ยวของกับบริบทของการใชพื้นท่ีกายภาพหรือพื้นท่ีสามัญของชุมชน  

 
 

แผนผังท่ี4.5 แสดงบริเวณที่มีการคาขายของกลุมพอคาแมคาดอยสุเทพ 

 
กลุมพอคาแมคาในพ้ืนท่ีของหมูบานมีหลายกลุม จากการเก็บขอมูลงานวิจัยสามารถแจกแจงกลุมของ
พอคาแมคาในหมูบานตามการเรียกของชาวบานไดดังนี้ 

                                                           
37 ขอมูลจากเวทีการพูดคุยในกิจกรรมที่ 4 วันเสารที่ 3 ธ.ค.50 เวลา 18:00-20:00น. แปล “เกาะกลางถนนหอยสินคาระโยงระยางอยาก
หอยตรงไหนก็หอยไมมีความเปนระเบียบเรียบรอยอับอายขายหนาดอยสุเทพหมด” 
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1. กลุมพอคาแมคาบารซา 
2. กลุมพอแมคาสลากกินแบงรัฐบาลบนลานหัวนาค 
3. กลุมพอคาแมคาซุมกาญจนาภิเษก 
4. กลุมพอคาแมคาหาบเร 
5. กลุมพอคาแมคาแผงลอยริมทางเดิน 
6. กลุมพอคาแมคาลานจอดรถเล็ก 
7. กลุมพอคาแมคาสลากกินแบงรัฐบาลในลานจอดรถเล็ก 
8. กลุมพอคาแมคาลานจอดรถใหญ 

(กลุมพอคาแมคาท่ีไมไดกลาวถึงในบทน้ีจะนําเสนอในบทที่ 5 เนื่องจากอยูในสวนการดูแลและใช
พื้นท่ีของวัด) 
 
ดังท่ีกลาวไปแลวขางตนวาการคาขายเปนอาชีพสวนใหญของประชากรหลักของหมูบานจึงทําให
พื้นท่ีคาขายไมเพียงพอตอความตองการเม่ือเทียบกับจํานวนคน การตอเติม การรุกลํ้าพื้นท่ีสาธารณะ
จึงเปนปญหาที่ตามมาของความตองการพื้นท่ีในการคาขายของพอคาแมคาในชุมชน ปญหาการรุกลํ้า
พื้นท่ีสาธารณะของพอคาแมคาในชุมชนและการหาบเรแผงลอยนั้นไมไดเกิดจากสาเหตุหลักคือความ
ตองการพื้นท่ีในการคาขายเพียงเหตุผลเดียวยังมีเหตุผลอ่ืนๆ ท่ีซอนเรนอยูดวยเชน การที่มีรานคาท่ีอยู
ในทําเลท่ีถูกกําหนดใหคาขายแตขายไมไดเพราะต้ังอยูลึกเกินไปลูกคาเขาไมถึง การขายของท่ี
เหมือนกัน ภาวการณเปนหนี้สิน การใชชีวิตท่ีตองดิ้นรนเพื่อหาเงินชําระหนี้อยูตลอดเวลา ( ดังท่ีกลาว
ไปแลวขางตน) จึงไมสามารถท่ีจะรับผิดชอบตอพื้นท่ีของหมูบานไดเต็มท่ีท้ังทางกายภาพท่ีพอคา
แมคาบางคนถูกมองวาสรางปญหา ในขณะท่ีพื้นท่ีของหมูบานท่ียังตองการการรวมมือของทุกคนใน
การแกปญหาเพราะเวลาสวนใหญในชีวิตประจําวันของคนกลุมพอคาแมคาไดถูกแบงใหกับการคา
ขายเพื่อการอยูรอดเปนสวนใหญ ในสวนตอไปจะเปนการคล่ีคลายถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับพื้นท่ีทาง
กายภาพของหมูบานในแตละสวนท่ีเปนปญหาที่ไดจากการเก็บขอมูลในการทํากิจกรรมและการ
สัมภาษณชาวบานในชุมชน 
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ปญหาท่ีเก่ียวกับพื้นท่ีคาขายการหาบเรและรานคาแผงลอย 
1. สวนการคาหาบแรบริเวณเกาะกลางถนนไมเปนระเบียบและมีจํานวนมาก 

 
ภาพท่ี 4.33 รูปแสดงการคาหาบเรบริเวณเกาะกลางถนน 

 

2. สวนการคาแผงลอยบริเวณริมถนนขางสวนสาธารณะไมมีระเบียบและไมทําตามระเบียบท่ีตกลง
กันไววาขายไดเฉพาะเทศกาลเทานั้น 

 
ภาพท่ี 4.34 รูปแสดงการคาแผงลอยบริเวณทางเทาเลียบสวนสาธารณะ 

 
3. สวนการคาแผงลอยบริเวณทางลงลานจอดรถเล็กไมเปนระเบียบเรียบรอย (บริเวณหนาราน

กลวยไมหยก) 

 
ภาพท่ี 4.35 รูปแสดงแผงลอยบริเวณทางลงลานจอดรถเล็ก (สวนที่เปนรมกาง) 
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แผงลอยบริเวณทางลงลานจอดรถเล็กเปนแผงลอยที่ตอเนื่องออกมาจากแผงลอยท่ีเปนอาคารกึ่งถาวร
ท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหขายได (มีลักษณะหลังคามุงสังกะสีสีเขียว) แผงลอยท่ีตอออกมานี้เปนพื้นท่ีท่ี
ไมไดรับอนุญาตใหมีการคาขายไดมีการกางรมและนําวัสดุไมถาวรมาทําเปนรานคาแผงลอยช่ัวคราว
ทําใหไมเปนระเบียบเรียบรอย แผงลอยในสวนนี้อยูในเขตการรับผิดชอบของกรมปาไมซ่ึงท่ีผานมา
ทางกรมปาไมก็มีการตักเตือนเร่ืองการคาขายในสวนนี้เสมอวาไมใหขายแตชาวบานก็ไมไดมีการยาย
ออกแตอยางใดและยังมีพอคาแมคาท่ีมาจากตางหมูบานเขามาขายเพ่ิมเติม จึงทําใหเกิดการเพ่ิมข้ึนของ
แผงลอยในบริเวณนี้อีกดวย 
 

4. สวนการคาแผงลอยบริเวณลานจอดรถไมมีระเบียบและมีการตอเติมจากของเดิมท่ีเคยสรางไว 

 

 
 

ภาพท่ี 4.36 รูปแสดงรานคาแผงลอยลอยบริเวณลานจอดรถเล็ก (ในลาน) 
 

ดังท่ีเห็นในภาพ 4.36 การตอเติมอาคารรานคาจากเดิมท่ีเคยสรางโดยปาไมมีการตอเติมเองโดชาวบาน
และใชวัสดุท่ีไมคงทน, ไมสวยงามและสกปรกขาดการดูแลรักษาความสะอาดจึงทําใหทัศนียภาพ
โดยรวมไมสวยงามไปดวย 
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ปญหาเก่ียวกับพื้นท่ีของชุมชนท่ีมีความชํารุดทรุดโทรมตองการการดูแลซอมแซมปรับปรุงและแกไข 
1. ท่ีเก็บของรานขายผลไมดอง, แชอ่ิม ในลานจอดรถดานในสงกล่ินเหม็นรบกวน 

 
ภาพท่ี 4.37 รูปแสดงท่ีเก็บของรานขายผลไมดอง, แชอิ่ม ในลานจอดรถดานใน 

 
จากการบอกเลาของปา ต. (นามสมมติ)38ในกิจกรรมท่ี 4 ไดใหขอขอมูลเร่ืองท่ีเก็บของรานผลไมดอง
วา “ท่ีเก็บของรานผลไมดองสงกล่ินเหม็นและมีน้ําดองผลไมไหลออกมาสงกล่ินรบกวน เจาของก็คือ
ปาแวนเปนคนในเมืองมาขายของเปนรถเข็นพวงขายผลไมในหมูบานบริเวณหนารถราง มาขายของ
แลวก็กลับไปมาเอาเงินแลวก็กลับไปไมสนใจหมูบานพาลูกหลานมาขายของตอนน้ีมีท่ีขายของสามส่ี
ท่ีแลวคนในหมูบานบางคนยังไมมีท่ีขายของเลย” จากการพูดคุยกับปาต.ไดทราบวาท่ีเก็บของราน
ผลไมดองเปนท่ีเก็บของท่ีสรางข้ึนมาเปนเพิงตอออกมาจากโรงเรือนท่ีกรมปาไมไดจัดพื้นท่ีใหไมได
อยูในพื้นท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหใชพื้นท่ี 

 
2. ลําหวยไมสะอาด 

 
ภาพท่ี 4.38 รูปแสดงลําหวยที่ไมสะอาด 

                                                           
38 จากการพูดคุยอยางไมเปนทางการกับปา ต. (นามสมมติ) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13:00-13:30 น. 
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ลําหวยในหมูบานเปนลําหวยธรรมชาติท่ีเปนทางระบายนํ้าหลักในหมูบานดังแผนผังท่ี 4.7 “ลําหวย
สกปรกมากมีแตเศษขยะบานเฮาอยูปลายน้ํานะฝนตกหนักบางทีมีแตชอนสอมเต็มไปหมดไมรูลาง
จานยังไงสงสัยคงเทนํ้าแกงลงรางเลยไมไดแยกทิ้งขยะกอนไปดูเตอะเต็มไปหมดสกปรกมาก” ปา ก. 
(นามสมมติ) กลาว39 “ไดยินวาบางบานตอทอสวมเขารางระบายน้ําโดยตรงนะข้ีจะขนาด” ปา ร. 
(นามสมมติ) กลาว40   

 
แผนผังท่ี 4.6 แสดงเสนทางระบายนํ้าของชุมชน 

 
เสนสีฟาเปนเสนทางระบายน้ําภายในหมูบานเสนสีสมเปนลําหวยการระบายน้ําของหมูบานเปนการ
ระบายนํ้าเสียท่ีระบายลงสูลําหวยโดยตรงจึงทําใหลําหวยมีเศษขยะและสงกล่ินเหม็น 
 
3. ถนนบางสายในหมูบานชํารุด 
ถนนในหมูบานเปนถนนลาดยางท่ีผานการใชงานมานานมีการผุพังตามกาลเวลา ท่ีผานมาทาง
คณะกรรมการหมูบานต้ังงบประมาณในการซอมบํารุงมาโดยตลอดโดยไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากองคการบริหารสวนตําบลสุเทพ41ดูภาพท่ี 4.39 
 

                                                           
39 ขอมูลจากปา ก. (นามสมมติ) ในเวทีการพูดคุยในกิจกรรมที่ 4 วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2550 เวลา 18:00-20:00 น. 
40 ขอมูลจากปา ร. (นามสมมติ) ในเวทีการพูดคุยในกิจกรรมที่ 4 วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2550 เวลา 18:00-20:00 น. 
41 ขอมูลจาก นายสมพงษ พหลแพทย ผูใหญบานหมูบานดอยสุเทพหมู 9 วันที่ 22 สิงหาคม 2551 เวลาประมาณ 10:00-10:30 น. 
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ภาพท่ี 4.39 รูปแสดงถนนในหมูบานชํารุด 

 
 
4. ของเลนในสนามเด็กเลนเร่ิมชํารุด 

 

 
 

ภาพท่ี 4.40 รูปแสดงของเลนในสนามเด็กเลนชํารุด 

 
ของเลนในสนามเด็กเลนอยูในบริเวณลานจอดรถใหญไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวน
ตําบลใหเปนของเลนกับเด็กในชุมชนตอนนี้ไดเร่ิมชํารุดลงตามกาลเวลาทําใหเด็กในชุมชนไมมีเคร่ือง
เลนในสนามเด็กเลนตองเลนตามพื้นท่ีถนนและลานจอดรถ หรือไปเลนบนวัดแทน  
 
ปญหาที่เกิดข้ึนจากการคาขายการหาบเรและแผงลอยเปนปญหาท่ีเกี่ยวเนื่องกับปญหาอ่ืนๆ ท่ีผูวิจัย
พยามแสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงเกี่ยวเน่ืองกับปญหาอ่ืนๆ เชนปญหาเร่ืองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน การบุก
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รุกและการรุกลํ้า ปญหาทางมิติของสังคมท่ีมาเก่ียวของและไมสามารถแยกออกจากกันไดอยางชัดเจน
สงผลสูปญหาทางพื้นท่ีกายภาพท่ีปรากฏขึ้น  
 
สรุป 
จากประวัติศาสตรของชุมชนสะทอนใหเห็นวาชุมชนหมูบานดอยสุเทพหมู 9 เกิดข้ึนโดยความ
ตองการของชาวบานท่ีจะเขาไปใชพื้นท่ีปาการกอต้ังชุมชนโดยการบุกรางถางพงของชาวบานกลับ
กลายเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายโดยความไมรูในเวลาตอมาเม่ือมาตรการทางกฎหมายของรัฐไดเขา
มาสูพื้นท่ี ความคิดความรูสึกของชาวบานในความเปนเจาของพื้นท่ีถูกลิดรอนลงจากเดิมและถูกกัด
กรอนจากการกระทําของรัฐท่ีเขามาควบคุมการใชพื้นท่ีของชุมชน สงผลใหกระบวนความคิดความ
หวงแหนในพ้ืนท่ีของคนในชุมชนท่ีมีตอพื้นท่ีลดลง  ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนท่ีมากข้ึนการ
ยายถ่ินฐานของคนตางถ่ินท่ีเขามาใชพื้นท่ีโดยไมมีการวางแผนการใชพื้นท่ีทําใหเกิดความสับสน
วุนวายในชุมชนเปนอยางมากรวมถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีรุมเราการแกงแยงในการดํารงชีวิตในชุมชน เชน
การคาขาย ปญหาหนี้สิน ทําใหคนในพื้นท่ีไมมีเวลาท่ีจะสํานึกในการใชพื้นท่ีชุมชนเหมือนแตเกา
กอนท่ีเคยถอยทีถอยอาศัยใชชีวิตแบบเรียบงาย  กอใหเกิดปญหาการใชพื้นท่ีอยางมากมาย จากการ
เปล่ียนแปลงการใชชีวิตแบบเดิมท่ีการแกงแยงแขงขันนอยมาเปนการใชชีวิตท่ีมีการแขงขันสูงใน
ชุมชนท่ีสะทอนออกมาโดยการคาขายในพื้นที่ การใหความหมายตอพื้นท่ีและการใชพื้นท่ีท่ี
เปล่ียนแปลงนี้เองจึงเปนสงผลตอการรับรูพื้นท่ีของชุมชน การใหความหมายตอพื้นท่ีสามัญและการ
ใชพื้นท่ีตามความเขาใจของตัวเองซ่ึงเปนผลทําใหเกิดสภาพของชุมชนในปจจุบันท่ีไดนําเสนอไปแลว
ขางตน 
 
การใหความหมายของพื้นท่ีสามัญวาเปนพื้นท่ีของหมูบานไมไดมีการใหความหมายแคเปนเพียงพื้นท่ี
พักอาศัยแตเพียงเทานั้นยังใหความหมายรวมถึงพื้นท่ีในการคาขายพื้นท่ีในการทํากิจกรรมตางๆของ
หมูบาน สนามเด็กเลน ลานจอดรถ ศาลาเอนกประสงค นอกจากการใหความหมายพื้นท่ีสามัญของ
ชาวบานวาเปนพื้นท่ีสามัญของหมูบานกลับพบวามีพื้นท่ีบางสวนท่ีชาวบานใหความหมายวาเปน
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิภายในหมูบานทับซอนแทรกตัวอยูซ่ึงจะขยายความในบทตอไป จะเห็นไดวาการให
ความหมายตอพื้นท่ีสงผลใหเกิดการใชพื้นท่ีตามการใหความหมายของผูให  การใหความหมายพ้ืนท่ี
สามัญของชาวบานและคนท่ีใชพื้นท่ีประกอบข้ึนดวยปจจัยหลายประการเชน การใชพื้นท่ีท่ีแตกตาง
กันจากการใหความหมายตอพื้นท่ีท่ีตางกัน, บทบาทหนาท่ีทางสังคมของผูใชท่ีมีตอพื้นท่ี เปนปจจัย
หนึ่งท่ีทําใหเกิดการใหความหมายของพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันเชนในกรณีการใหความหมายและการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีเทศกิจและกลุมพอคาแมคาหาบเรผงลอยบริเวณเกาะกลางถนนและริมทาง
เทาท่ีใหความหมายและใชพื้นท่ีเดียวกันในบทบาทหนาท่ีท่ีตางกันทําใหเกิดการขัดแยงกันในพื้นท่ี, 
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ลักษณะการใชพื้นท่ีของกลุมคน การใชพื้นท่ีของกลุมคนท่ีตางกันสามารถบงบอกและใหความหมาย
ของพ้ืนท่ีท่ีใชงานไดเชนกันเชนกรณีการใชพื้นท่ีลานจอดรถใหญของคนขับรถบัส , ความเขาใจใน
การครอบครองพ้ืนท่ีของแตละผูใช เชนการครอบครองพื้นท่ีบริเวณหัวสะพานเปนทารถรับจางของ
กลุมคนขับรถรับจางในพ้ืนท่ี, กรรมสิทธ์ิบนพื้นท่ีท่ีชาวบานไดรับสิทธ์ิในการใชพื้นท่ีโดยท่ีไมไดเปน
เจาของรวมถึงความสามารถในการใชพื้นท่ีท่ีเปนสิทธ์ิในการอยูอาศัยโดยถูกจํากัดตามอํานาจของรัฐ, 
การละเมิดบุกรุกพื้นท่ีเพราะความตองการของชาวบาน และจากปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนบนพื้นท่ีท่ี 
สงผลกระทบตอเด็กและผูใชพื้นท่ีกลุมคนอ่ืนๆ ท่ีเขามาใชพื้นท่ี เปนปญหาท่ีเกิดจากการให
ความหมายตอพื้นท่ีท่ีไมตรงกันจึงเกิดลักษณะการใชพื้นท่ีท่ีตางกันของกลุมคนจึงทําใหเกิดปญหาใน
การใชพื้นท่ีข้ึนเชน ปญหาในเร่ืองกรรมสิทธ์ิท่ีดินการบุกรุกและรุกลํ้าพื้นท่ีของชุมชน, ปญหาการตอ
เติมการดัดแปลงบานและอาคารท่ีไมเหมาะสม และปญหาการคาขายและทัศนอุจาดในชุมชน 
 
ในบทนี้พื้นท่ีสามัญภายในพื้นท่ีชุมชนนี้ไดถูกอธิบายผานความเขาใจและมุมมองจากประสบการณ 
การสะทอนความคิดของชาวบาน, ลักษณะการใชพื้นท่ีของชุมชนรวมถึงการอธิบายพื้นท่ี ผานปญหา
ตางๆที่เกิดข้ึนกับพื้นท่ีของชุมชน การใหความหมายของพื้นท่ีสามัญของคนชุมชนน้ีเปนการให
ความหมายผานพื้นท่ีทางกายภาพผนวกกับการเขาใจพื้นท่ีของคนในชุมชนตามลักษณะการใชงาน
ของพื้นท่ีท่ีมีมีความเปล่ียนแปลงไดปรับเปล่ียนไดมีพลวัตรสามารถล่ืนไหลไดตามการใหความหมาย
และการใชงานของพื้นท่ี  พื้นท่ีสามัญในชุมชนดอยสุเทพหมู9 นี้ถูกใหความหมายจากการที่ชาวบาน
ไมมีสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายบนพื้นท่ีท่ีตนเองครอบครอง จากการคาขายเปนหลัก จากปญหาท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน เชนปญหาดานจิตสํานึกในการดูแลพื้นท่ีและกายภาพพื้นท่ีท่ีเส่ือมโทรมซ่ึงเราไดพบ
จากการสะทอนปญหาจากเด็ก, จากพอคาแมคาในชุมชนและจากคนในชุมชน ความเขาใจและ
ความหมายท่ีชาวบานไดใหตอพื้นท่ีของหมูบานดอยสุเทพหมู 9 นี้เปนส่ิงท่ีกอตัวข้ึนมานานและ
สะสมมาโดยตลอด การปรับเปล่ียนความหมายรวมถึงการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีนี้จะตองเกิดจาก
จิตสํานึกท่ีมีรวมกัน ความเขาใจถึงความหมายของพ้ืนที่ท่ีมีรวมกันจึงเปนประเด็นท่ีสําคัญและจะ
สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางเปนรูปธรรมซ่ึงเปนวัตถุประสงคของงานวิจัยช้ินนี้  


