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บทคัดยอ 
 

 กาดววัควายเปนกาดชุมชนท่ีพบเห็นไดในชนบทไทยเปนพื้นท่ีศูนยกลางขนาดใหญและ
สําคัญในการคาขายววัควายและสินคาอุปโภคบริโภคในระบบเศรษฐกจิสังคมชนบทเกษตรกรรม 
แตปจจุบันกาดววัควายประสบภาวะการเปล่ียนแปลงตามเวลาและกระแสทําใหลดจาํนวนลงอยาง
มากและสูญเสียอัตลักษณเฉพาะของกาดทองถ่ินท่ีเคยมีในอดีต  

งานวิจยันี้ศึกษากาดววัควายทุงฟาบด อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหมในประเด็น
ความสัมพันธเชิงกายภาพสังคม มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาองคประกอบในเชิงกายภาพและสังคม
ภายในกาดววัควายท่ีมีสวนสรางอัตลักษณพื้นถ่ินท่ีทําใหกาดดํารงอยูไดทามกลางความ
เปล่ียนแปลงเพื่อหาแนวทางการสงเสริมและอนุรักษอัตลักษณพืน้ถ่ินเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
ชุมชนและเปนแนวทางแกกาดนดัพื้นถ่ินอ่ืน การศึกษาใชกรอบของพหุทฤษฎีของแนวคิดเร่ือง
สภาพแวดลอมและอัตลักษณพื้นถ่ินเพื่อหาอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดและใชกรอบแนวคิดของการ
ออกแบบสภาพแวดลอม การทองเท่ียวชุมชนและการอนุรักษเพื่อหาแนวทางอนุรักษและสงเสริม
สภาพแวลดอมกาดเพื่อการดํารงอยูเปนแหลงทองเท่ียวชุมชน วธีิวิจัยใชการสํารวจเชิงคุณภาพ 
สังเกตอยางมีสวนรวมและสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใชพื้นท่ีประกอบดวยเจาของกาด ผูคาและผูซ้ือ
ในประเด็นของสภาพกายภาพ เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรมท่ีสรางลักษณะเฉพาะแกกาด  

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ความสัมพันธระหวางองคประกอบเชิงกายภาพ เศรษฐกิจและ
สังคมวัฒนธรรมภายในกาดวัวควายทุงฟาบดมีสวนสําคัญในการกอใหเกิดอัตลักษณพื้นถ่ินของกาด 
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อัตลักษณของพื้นท่ีทางกายภาพท่ีพบ ไดแก ความเปนพื้นท่ีศูนยรวมขนาดใหญในทําเล
ท่ีต้ังด ี  การมีพื้นท่ีเปล่ียนผานและเช่ือมตอท่ีไมมีระบบระเบียบชัดเจนแตตอบสนองการใชงานของ
ผูใช ความหลากหลายของสินคารานคาและการจัดวางสภาพแวดลอมตามวิถีพื้นถ่ินชนบท สวนอัต
ลักษณทางสังคม ไดแก ประวัติศาสตรท่ีเกาแกของกาดและการสืบทอดประเพณีการซ้ือขายจากรุน
สูรุน ชวงเวลาคาขายยาวตลอดเชามืดถึงบาย การมีพื้นท่ีรวมกันของคนทองถ่ินและตางถ่ิน 
ปฏิสัมพันธทางสังคมของคนชนบทท่ีอบอุน ใกลชิดและกันเองฉันทญาติมิตร และการกําหนด
หมายพืน้ท่ีตามกลุมคน เพศ วัย การเปนพืน้ท่ีกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีทองถ่ินท่ีหมุนเวียน
ตลอดป  อัตลักษณเหลานีทํ้าใหกาดววัควายทุงฟาบดเปนกาดนัดอเนกประสงคท่ีสําคัญของชุมชน
โดยเปนท้ังพืน้ท่ีเศรษฐกจิชุมชนแกเมืองและชนบท เปนพื้นท่ีทางสังคมท่ีทําใหคนทองถ่ินไดใช
เวลาในทองถ่ินและสรางความเขมแข็งแกชุมชนโดยเปดโอกาสใหนักทองเท่ียวตางถ่ินท่ีแสวงหา
สังคมชนบทท่ีอบอุนเอ้ืออาทรไดรับประสบการณทองเท่ียวชุมชนท่ียังคงมีชีวิตโดยไมมีการจัดฉาก
หรือสรางใหม  

ผลของการสังเคราะหอัตลักษณพืน้ถ่ินทําใหไดแนวทางการสงเสริมและอนุรักษกาดววั
ควายเพื่อรักษาอัตลักษณเดิมใหคงอยูและเสริมสรางใหเขมแข็งยั่งยนื ประกอบดวยการจัดวางพืน้ท่ี
ศูนยรวมชุมชนภายในกาดท่ีชัดเจนและตอบสนองการใชงานมากข้ึน การสงเสริมสถาปตยกรรม
และสภาพแวดลอมใหไดบรรยากาศพ้ืนถ่ิน การเพิ่มพืน้ท่ีเช่ือมตอเพือ่การพักผอนหยอนใจ การ
จัดการและรักษาความหลากหลายของสินคาและรูปแบบรานคา การสรางท่ีวางปดลอมแบบไมจงใจ
เพื่อสรางปฏิสัมพันธท่ีอบอุน กันเองและใกลชิด การใชวัสดุธรรมชาติและการกอสรางพื้นถ่ินอิง
บริบทธรรมชาติ การประชาสัมพันธปลูกจิตสํานึกความภาคภูมิใจในเร่ืองราวและประวัติศาสตร
ของกาดชุมชนเพื่อการธํารงรักษากาดระยะยาว  

งานวิจยันีใ้หท้ังองคความรู แนวทางและนโยบายในการธํารงรักษาอัตลักษณท่ีสรางคุณคา
แกกาดทุงฟาบดและกาดชุมชนท่ีมุงหาแนวทางรักษาอัตลักษณพืน้ถ่ินของตนเองทามกลางกาลเวลา
และความเปล่ียนแปลง 
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ABSTRACT 
 

Kettle market is a community market found in rural areas of Thailand, being a central, 
large and significant place for exchanging kettle, goods and services in the socio-economic 
system of agricultural society.  Despite so kettle markets in Thailand have struggled to survive 
through time and change; as is evident a number of kettle markets continue closing down; less 
could remain its vernacular identity.  

This research studies the spatio-social relationship of Tungfabod kettle market in 
Sunpatong Chiang Mai. The objectives are to explore the physical and social characteristics that 
create the vernacular identity and sustain the market through time and change; and to apply the 
vernacular identity to environmental design concepts to conserve and promote identity for 
community tourism. Two conceptual frameworks are used: the combined concept of 
environmental design and vernacular identity helps identify the vernacular identity of the market; 
and the combined framework of environmental design, community tourism and conservation 
helps find development guidelines for the market. The methods are qualitative survey, 
observation and in-depth interviews with users including the owner, merchants and customers 
about the physical, economic, social and cultural characteristics that construct the identity of the 
place.        

The findings reveal that physical, economic, social and cultural characteristics of the 
markets are significant factors that create vernacular identity of the place. Spatial identity includes 
largely central place and prime location; the existence of spontaneous transitional spaces that are 
user-responsive; the diversity of goods and stalls; and the spatial organization responding to rural 
way of life. Social identity includes the history of the market; transmission of seller custom from 
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previous generation to the next; long period of sales; shared space for locals and non-locals; 
warm, close and relative-like social relationship of rural community; spatial marks according to 
groups, genders and ages; and social place for festivals and customs. The identity as identified 
herein makes the market a significant and multi-function node of both rural and urban economy, 
allowing rural people to spend time to strengthen community spirit as well as sharing recreational 
place for tourists to experience the charms of community tourism and the livelihood of local way 
of life.    

The synthesis of vernacular identity leads to guidelines for conserving identity of the 
kettle market which can strengthen the sustainability of the market. These include re-arranging 
community center for multipurpose uses; promoting vernacular architecture and environment; 
adding transitional spaces for recreation; conserving and managing diversity of goods and stalls; 
enclosing spaces spontaneously for warm, friendly and close interpersonal relations; using natural 
materials and vernacular construction methods responsive to natural context; and promoting and 
cultivating pride of tales and history of community market for long term conservation.  

Finally this research contributes both knowledge about vernacular identity of kettle 
market and practical guidelines and policies for conserving and promoting vernacular market 
applicable for other community markets seeking ways to remain their identity through time and 
change.                   

 
  


