
บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
 

ผลการศึกษาเกิดจากการนําผลการวิเคราะหขอมูลท้ังหมดมาตอบวัตถุประสงคหลักของ
การศึกษาท่ีตองการคนหาองคประกอบในเชิงกายภาพและสังคมรวมท้ังอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาด 
วัวควายทุงฟาบด เพื่อหาส่ิงท่ีประกอบข้ึนกอใหเกดิเปนอัตลักษณพื้นถ่ินและเปนแนวทางการ
อนุรักษอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดววัควาย ทุงฟาบด  

 
 ในการศึกษาไดสรางคําถามวิจัยข้ึนมาจากวัตถุประสงค ไดดังนี ้

1) เพื่อคนหาองคประกอบในเชิงกายภาพและสังคมภายในกาดววัควาย มีคําถามวิจยัดังนี ้
- การจัดวางพื้นท่ีและการใชพืน้ท่ีเปนอยางไรและสัมพันธกันอยางไร 
- ตัวกําหนดในการจัดวางและการใชงานน้ันคืออะไร 
- ปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานในกาดเปนอยางไร มีความสัมพันธตอองคประกอบเชิง

กายภาพอยางไร 
2)  เพื่อหาอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดววัควายทุงฟาบด มีคําถามวิจัย คือ  
- อัตลักษณของกาดทุงฟาบดคืออะไร 
- องคประกอบในเชิงกายภาพและสังคมภายในกาดววัควายมีสวนสรางอัตลักษณพืน้ถ่ิน

ของกาดทุงฟาบดหรือไม อยางไร  
3)  เพื่อหาแนวทางอนุรักษอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดวัวควายทุงฟาบดมีคําถามวิจัย ดังนี้ 
- อัตลักษณพืน้ถ่ินท่ีควรไดรับการอนุรักษคืออะไร มีองคประกอบสนับสนุนทาง

กายภาพและสังคมอยางไร 
- ผลการวิจัยขางตนนี้สามารถสังเคราะหเปนแนวทางการอนุรักษและสงเสริมอัตลักษณ

พื้นถ่ินของกาดววัควายทุงฟาบด เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน และเปนแนวทางแก
กาดนดัพื้นถ่ินอ่ืนๆไดอยางไร 

 
ผลการศึกษาแบงออกเปน 2 สวนตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด ไดแก 4.1) องคประกอบใน

เชิงกายภาพและสังคมภายในกาดวัวควายทุงฟาบด 4.2) อัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดวัวควายทุงฟาบด 
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สวนการสังเคราะหแนวทางการอนุรักษอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดวัวควายทุงฟาบดจะกลาว
ในบทท่ี 5 ตอไป 

 
4.1 องคประกอบในเชิงกายภาพและสังคมภายในกาดววัควายทุงฟาบด 

จากวัตถุประสงคท่ี 1 คือ เพื่อคนหาองคประกอบในเชิงกายภาพและสังคมภายในกาดวัว
ควาย มีคําถามวิจัยดังนี ้

- การใชพื้นท่ีและการจัดวางพื้นท่ีเปนอยางไรและสัมพันธกันอยางไร 
- ตัวกําหนดในการจัดวางและการใชงานน้ันคืออะไร 
- ปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานในกาดเปนอยางไร มีความสัมพันธตอองคประกอบเชิง

กายภาพอยางไร 
ผลการศึกษาในองคประกอบเชิงกายภาพและสังคมภายในกาดววัควายทุงฟาบด แบง

ออกเปน 3 สวนตามคําถามวิจัยไดแก 4.1.1) การใชพื้นท่ีและการจดัวางพื้นท่ีภายในกาดววัควายทุง
ฟาบด 4.1.2) ปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานภายในกาดววัควายทุงฟาบดและ 4.1.3) ความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบเชิงกายภาพและองคประกอบเชิงสังคม 
 
4.1.1 การใชพืน้ท่ีและการจัดวางพืน้ท่ีภายในกาดวัวควายทุงฟาบด 
 การศกึษาการใชพื้นท่ีและการจัดวางพืน้ท่ีภายในกาดววัควายทุงฟาบด แบงเนื้อหาออกเปน 
4.1.1.1) การใชพื้นท่ีของผูใชงานในกาดววัควายทุงฟาบด 4.1.1.2) การจัดพื้นท่ีของกาดววัควายทุง
ฟาบด 4.1.1.3) การจัดวางและการใชงานของรานคาภายในกาดวัวควายทุงฟาบด  
 
 4.1.1.1 การใชพื้นท่ีของผูใชงานในกาดวัวควายทุงฟาบด 
 กาดววัควายทุงฟาบดเปนตลาดนัดในวนัเสาร ต้ังอยูท่ีหมูท่ี 9 บานตนผ้ึง ตําบลยุหวา อําเภอ
สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม บริเวณดานทิศตะวนัออกติดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 108 (ถนน
หลวงเชียงใหม-ฮอด) หางจากตัวเมือง จังหวัดเชียงใหมประมาณ 25 กิโลเมตร จากที่วาการอําเภอ
สันปาตอง 3 กิโลเมตรและจากท่ีวาการอําเภอหางดง 14 กิโลเมตร สามารถติดตอกับอําเภอใกลเคียง 
เชน อําเภอสารภี อําเภอจอมทอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม อําเภอปาซาง อําเภอบานโฮง 
อําเภอแมทา จังหวดัลําพูน ไดโดยทางรถยนต  ซ่ึงถือวาเปนพืน้ท่ีจุดรวมทางเศรษฐกิจและสังคม
ของในชุมชนและบริเวณใกลเคียง  
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ภาพ 4-1 แผนที่ต้ังของกาดววัควายทุงฟาบด อําเภอสันปาตอง จังหวดัเชียงใหม 

 
 ขอมูลท่ีไดจากการลงพื้นท่ีสรุปกลุมเปาหมายท่ีไดเก็บขอมูลจริง ประกอบดวย พอคาแมคา
ในกาด 31 คน และผูซ้ือและบุคคลท่ัวไป 33 คน  ตามตาราง 4-1 ดังนี ้
 

กลุมเปาหมาย ชาย หญิง ครอบครัว (ชายและหญิง) ความถ่ี รอยละ 

ผูคาขาย 14 10 7 31 48.44 

ลูกคาและบุคคลทั่วไป 19 14 0 33 51.56 

รวม 33 24 7 64 100 

ตาราง 4-1 กลุมเปาหมายในการสัมภาษณผูใชงานในกาดวัวควายทุงฟาบด 
 

4.1.1.1.1 การใชพื้นท่ีของพอคาแมคา 
การเก็บขอมูลการใชพื้นท่ีของพอคาแมคาในกาด ใชการคัดเลือกผูสัมภาษณจากรานคา

ท้ังหมดในกาดประมาณ 500 ราน ดวยการแบงประเภทของสินคาท่ีพอคาแมคาขาย โดยการสุมกลุม
รานคาในแตละชนิดสินคา ประเภทละอยางนอย 3 รานคา การแบงประเภทของสินคาท่ีขายไดทํา
รหัสเก็บขอมูลและทําการเก็บขอมูลไดผล ดังนี้ 
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A - รานขายอาหารแหงอาหารสด    4  คน 
B - รานขายอาหารสินคาเบ็ดเตล็ด    5 คน 
C -  รานขายเส้ือผา      7 คน 
D -  รานขายสินคาทางเกษตรกรรมและหัตถกรรม  4 คน 
E - รานขายพระเคร่ือง     1 คน 
F -  พอคาวัว ควาย      4  คน 
G - รานขายอาหารพ้ืนเมือง     3 คน 
H - พอคาไก      2 คน 
I -  คารถจักรยานยนต     1 คน 
 รวม       31  คน 
 
กลุมเปาหมายบางกลุมไดสัมภาษณนอยกวา 3 รานคา เนื่องจากเปนกลุมรานคาท่ีมีการตั้ง

รานในพืน้ท่ีนอย เม่ือเทียบกบัสัดสวนรานอ่ืนและไมมีความแตกตางกนัของกลุมเปาหมายในสวนนี้ 
อายุ ความถี่ รอยละ 

51-60 ป 13 41.94 

61-70 ป 5 16.13 

31-40 ป 4 12.90 

41-50 ป 4 12.90 

71 ปขึ้นไป 4 12.90 

20-30 ป 1 3.23 

รวม 31 100 

 
ตาราง 4-2 และแผนภูมิ 4-1 ชวงอายุผูคาขายภายในกาด 

 
จํานวนพอคาแมคาท่ีทําการสัมภาษณท้ังหมดแบงออกเปน ชาย 14 คน หญิง 10 คน และ 

ขายท้ังชายและหญิงหรือเปนครอบครัว 7 ราน รวมเปนผูสัมภาษณท้ังหมด 31 รานคา  ซ่ึงในแตละ
พื้นท่ีของกาดทุงฟาบด มีท้ังเพศเดยีวกนัต้ังรานคาในบริเวณเดียวกนัและต้ังรานคาไมแบงกลุมเพศ
ภายในบริเวณ  

กลุมผูคามีกลุมอายุภายในกาดทุงฟาบด มีหลากหลายชวงอายุ โดย ชวงอายุท่ีมีมากท่ีสุด 
รอยละ 41.94 คือ 51-60 ป รองลงมาคือ 61-70 ป สวนชวง 31-40 ป 41-50 ป และ 71 ปข้ึนไป มี
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จํานวนท่ีใกลเคียงกัน สวนผูคาท่ีมีนอยท่ีสุด คือชวง 21-30 ป  โดยผูสูงอายุท่ีคาขายภายในกาดต้ังแต
เร่ิมกอต้ังกาด และเปนคนในชุมชน 

การใชพื้นท่ีของพอคาแมคาในกาด จําเปนตองศึกษาถึงประวัติความเปนมาของผูใชงาน 
เพื่อทราบสาเหตุของการใชพื้นท่ีกาดววัควายทุงฟาบด โดยทําการศึกษาขอมูลพื้นฐานของบุคคล  
(B) ไดแก 1) ประวัติสวนตัว และ 2) สาเหตุการเลือกใชงานพืน้ท่ีภายในกาดของพอคาแมคา ได
ขอมูลดังนี้ 

 
1) ประวัติสวนตวัเบื้องตนตอการใชพืน้ท่ีของพอคาแมคา 
การศึกษาประวัติสวนตัวเบ้ืองตน เก็บขอมูลดังนี้ ภูมิลําเนาผูคาขาย การเดินทางสูกาด และ

ชวงเวลาคาขายภายในกาด เพื่อศึกษาความเปนมาของพอคาแมคาท่ีมีตอพื้นท่ี 
- ท่ีอยูอาศัยของผูคาขาย 
ภายในกาดทุงฟาบด มีพอคาแมคาจํานวนมากและมาจากหลากหลายที่ ท่ีเขามาคาขาย จาก

การเก็บขอมูลในสวนท่ีอยูอาศัยของผูคาขายภายในกาดทุงฟาบด ไดรายละเอียดดังตาราง 4-3  
 

ท่ีอยู ความถี่ รอยละ 

สันปาตอง 19 63.33 

ลําพูน 5 16.67 

สันทราย 2 6.67 

แมสะเรียง 1 3.33 

ดอยหลอ 1 3.33 

จอมทอง 1 3.33 

ลําปาง 1 3.33 

รวม 30 100 

 
ตาราง 4-3 และแผนภูมิ 4-2 ท่ีอยูอาศัยของผูคาขายภายในกาด 

 
จากแผนภูมิ 4-2 แสดงวาผูคาขายสวนใหญ รอยละ 63.33 เปนคนในอําเภอสันปาตอง ซ่ึง

เปนคนในพ้ืนท่ีเปนสวนใหญ มีการกระจายในอําเภออ่ืนบาง ภายในจงัหวัดเชียงใหมและลําพูน 
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- การเดินทางสูกาด 
การเดินทางมาคาขายท่ีกาดววัควายทุงฟาบดมีพาหนะในการเดินทางหลากหลายประเภท 

จากการเก็บขอมูลการเดินทางสูของผูคาขายภายในกาดทุงฟาบด ไดรายละเอียดดังตาราง 4-4  
 
การเดินทางสูกาด ความถี่ รอยละ 

รถกระบะ 19 61.29 

จักรยานยนต 4 12.90 

รถยนต 4 12.90 

รถบรรทุก 3 9.68 

รถเชา 1 3.23 

รวม 31 100 

 
 

ตาราง 4-4 และแผนภูมิ 4-3 การเดินทางสูกาด 
 
พอคาแมคาสวนมากรอยละ 61.29 จะใช รถกระบะสวนตัวท่ีมีการตอหองเก็บดานทายรถ 

ในการขนสินคามาสูกาด เนื่องจากรถกระบะสรางบรรทุกสินคาไดพอเหมาะตอจํานวนสินคาท่ีมี
และขับสะดวกสบายในการเขาสูกาดแตละกาด สวนของรถบรรทุกนั้น สวนใหญจะเปนรถสําหรับ
การขนววัควาย เนื่องจากเปนสัตวท่ีมีขนาดใหญ และสามารถขนอัดในจํานวนมากได ยังมีอีกสวนท่ี
นํารถจักรยานยนตมาใชในการมาขายสินคาท่ีกาด เนือ่งจากสินคามีจํานวนไมมากสามารถขนมา
ดวยรถจกัรยานยนต งายตอการเดินทาง และอีกท้ังเปนคนในชุมชน ขับในระยะทางท่ีไมไกลนักจาก
ท่ีพัก 

- เวลาท่ีเร่ิมเขามาคาขายภายในกาด  
ชวงเวลาคาขายในกาดต้ังแตเร่ิมกอนต้ังกาด ป พ.ศ.2502 รวมระยะเวลา 50 กวาป มีพอคา

แมคาเขามาคาขาย มีชวงเวลาในการใชพื้นท่ีท่ีแตกตางกันไป จากการเก็บขอมูลชวงเวลา ได
รายละเอียดดังตาราง 4-5 
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ชวงเวลาการคาขาย ความถี่ รอยละ 

ตํ่ากวา 10 ป 8 25.81 

21-30 ป 7 22.58 

11-20 ป 7 22.58 

31-40 ป 5 16.13 

50 ปขึ้นไป 2 6.45 

41-50 ป 2 6.45 

รวม 31 100 

 
ตาราง 4-5 และแผนภูมิ 4-4 เวลาท่ีเร่ิมเขามาคาขายภายในกาด 

 
ในสวนระยะเวลาท่ีผูคาขายไดเขามาคาขายท่ีกาดววัควายทุงฟาบดแหงนี้ สวนใหญมี

ระยะเวลาท่ีไดทําการคาขายท่ีกาดแหงนี้ รอยละ 25.81 อยูในชวงคาขายในกาดไมเกิน 10 ป เปน
สวนใหญ  แตรอยละ 22.58 คาขายในชวงเวลา 21-30 ป และ 11-20 ป ซ่ึงเปนรอยละท่ีไมหางกนั
มาก  

แผนภูมิ 4-4 แสดงใหเห็นวา สวนใหญ พอคาแมคาภายในกาด ไดคาขายภายในกาดแหงนี ้
ไมเกิน 30 ป เปนชวงอายุของพอคาแมคาท่ีมีอายุ 40 ปข้ึนไป สวนพอคาแมคาท่ีคาขายนานกวา 30 
ป โดยสวนมากเปนผูสูงอายท่ีุขายคาภายในกาดต้ังแตสมัยกอนต้ังกาดเร่ิมแรก 

จากประวัติสวนตัวเบ้ืองตนตอการใชพื้นท่ีของผูคาขายภายในกาดวัวควายทุงฟาบด
สามารถทําเปนแผนภมิูรูปภาพสรุปไดดังนี้ 

 

 
ภาพ 4-2 แผนภูมิประวัติสวนตัวเบ้ืองตนตอการใชพื้นท่ีของพอคาแมคา 
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ประวัติสวนตัวตอการใชพื้นท่ีของผูคาภายในกาดววัควายทุงฟาบด มีผลสรุปดังนี้ 
- พอคาแมคาสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี คือ อําเภอสันปาตอง 
- พอคาแมคาสวนใหญมีอายุ 51-60 ป และ คาขายภายในชวงเวลา 10-30 ป ซ่ึงผูคาขายมี

การใชพื้นท่ีเปนระยะเวลานานและนับไดวามีความผูกพนักับพื้นท่ีตามเวลาท่ีเขามา
คาขาย 

- การเดินทางของพอคาแมคาเปนการใชรถกระบะสวนตัวเปนสวนใหญเนื่องจาก
สามารถขนสินคาในปริมาณท่ีพอเหมาะกับสินคาของแตละบุคคล 

 
2) สาเหตุการเลือกใชงานพ้ืนท่ีภายในกาดของพอคาแมคา 

 การใชงานของพ้ืนท่ีกาดววัควายทุงฟาบดนั้น พอคาแมคาสวนใหญ ใชพื้นท่ีเปนระยะ
เวลานานมากกวา 10 ปข้ึนไป ซ่ึงเปนพืน้ท่ีมีความสําคัญตอการดําเนนิชีวิต และประกอบอาชีพของ
พอคาแมคาภายในกาด อีกท้ังเปนพื้นท่ีในการพักผอนหยอนใจของกลุมคนบางกลุมอีกดวย ซ่ึงใน
สวนนี้ จะขอกลาวในสวนองคประกอบเชิงสังคมของกาดววัควายทุงฟาบด  สาเหตุของการเลือก
กาดววัควายทุงฟาบดเปนแหลงพื้นท่ีประกอบอาชีพและใชชีวิตอยู ผลจากการศึกษามีรายละเอียดดัง
ตาราง 4-6 โดยไดแบงเหตุผลออกเปน 3 สวน คือ เหตุผลทางบริเวณที่ต้ังกาด การคาขายของผูขาย 
และปจจยัรายได ดังนี้  

บริเวณท่ีต้ังกาด ความถี่ รอยละ 

แหลงคาขายสําคัญ ทําเลดี 12 29.27 

ใกลบาน 3 7.32 
เปดเฉพาะวันเสาร 1 2.44 

การคาขายของผูคา ความถี่ รอยละ 

คาขายแตอดีต 8 19.51 

คาขายแตรุนพอแม 5 12.20 

เปนพอคาแมคาเรขาย 4 9.76 

ปจจัยรายได ความถี่ รอยละ 

ลูกคาเยอะ  4 9.76 

ขายสินคาเฉพาะกาดแหงน้ี 3 7.32 

คาเชาไมแพง 1 2.44 

รวม 41 100 

ตาราง 4-6 และแผนภูมิ 4- 5 เหตุผลในการคาขายของพอคาแมคาในกาด 
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จากตาราง 4-6 เหตุผลในการมาคาขายท่ีสําคัญท่ีพอคาแมคาคิดอันดับแรก คือ บริเวณท่ีต้ัง
กาดท่ีสามารถสนับสนุนการคาขายแกผูคา รอยละ 29.27 คือ ทําเลดีท่ีต้ังของกาด ท่ีดี ติดถนนหลวง 
มีรถสัญจรผานไปมา ซ่ึงถือเปนแหลงคาขายสําคัญท่ีจะสามารถคาขายสินคาของตนไดตามท่ี
ตองการ  
 เหตุผลรองลงมาคือ คือ การคาขายต้ังแตอดีต รอยละ 19.51 โดยเร่ิมมาในชวงกอต้ังกาด 
และสืบทอดการคาขาย ตอจาก ยายาย พอแม ซ่ึงถือวาเปนการสืบทอดวัฒนธรรมทางการคาท่ีมีอยู
ในชุมชน ใหแกรุนลูกหลาน โดยการถายทอดในเร่ืองตางๆ ท้ังการผลิตสินคา และรูปแบบการคา
ขายท่ีเรียนรูจากรุนสูรุน  

อีกสาเหตุท่ีเปนสวนสําคัญของกาดววัควายทุงฟาบด คือ รอยละ 7.32  เปนกาดท่ีมีสินคา
เฉพาะอยางบางชนิดท่ีมีเฉพาะท่ีนี้เพยีงแหงเดียว เชน เคร่ืองมือทางการเกษตรกรรมและสินคา
หัตถกรรมและเปนกาดท่ีมีการคาขายวัวควายและไก ในปริมาณมากกวากาดอ่ืน  

 
ผูคาขายภายในกาดวัวควายทุงฟาบด สามารถแบงกลุมผูคาได 2 ประเภทคือ พอคาแมคา

ภายในชุมชนและพอคาแคคาเรขาย โดยมีเหตุผลในการเลือกคาขายท่ีกาดตางประเด็นกนั คือ 
- พอคาแมคา ภายในชุมชน 

การคาขายในพื้นท่ีชุมชนต้ังแตอดีต การคาขายในสินคาพื้นบานท่ีหาไดตามชุมชน
สินคาจําพวก สินคาอาหารแหง-สด สินคาทางเกษตรกรรมและหัตถกรรม และสินคา
เฉพาะอยางท่ีคาขายเฉพาะที่กาดนี ้

- พอคาแมคา เรขาย  
หาทําเลที่ต้ังท่ีเหมาะแกการคาขายท่ีดี  และคาขายสินคาจําพวก เส้ือผาสําเร็จรูป และ
สินคาเบ็ดเตล็ดท่ัวไปที่รับมาจากโรงงาน โดยคาขายรวมกันอยูในกาดทุงฟาบดแหงนี้
รวมกัน 

 
 ประเด็นหลักท่ีพบจากขอมูลสาเหตุและท่ีมาของการคาขายแสดงใหเห็นถึงประเดน็สังคม
ของความผูกพนัในชุมชน ท่ีเกิดข้ึนระหวางผูคาในกาดววัควาย ดังจะเห็นวารองจากการเปนแหลง
คาขายท่ีดีแลว มีประเดน็การคาขายแตอดตี สืบทอดจากรุนสูรุนท่ีแสดงใหเห็นวา กาดววัควายเปน
วิถีประเพณีท่ีสืบทอดกันมา ขอสังเกตท่ีนาสนใจ คือประเด็นท่ีมีคนเรขายตางถ่ินเร่ิมเขามาและมี
สัดสวนรองลงมาท่ีเปนตัวแปรสําคัญในอนาคต 
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ภาพ 4-3 แผนภูมิการเลือกใชพื้นท่ีของพอคาและแมคา 
 

4.1.1.1.2 การใชพื้นท่ีของลูกคาและบุคคลท่ัวไป 
 การใชพื้นท่ีของลูกคาในกาด ใชวิธีการคัดเลือกจากการสุมบุคคลในพื้นท่ีตามการแบบ
พื้นท่ีตามชนิดสินคาท่ีขายท่ีไดแบงดังท่ีกลาวขางตน จาํนวน 30 คนข้ึนไป  จากลูกคาท่ีมีจํานวน
มากกวา 500 คนตอการเปดหนึ่งกาดหน่ึงคร้ัง การเลือกไดกําหนดใหครอบคลุม เพศ และวยั เปน
การสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล ผลการสัมภาษณท้ังหมดมจีํานวน 33 คน เปน ชาย 19 คน และ หญิง 
14 คน โดยกลุมสัมภาษณสูงสุดคือ 21-30 ป 
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อายุ ความถี่ รอยละ 
10-20 ป 1 3.03 

21-30 ป 15 45.45 

31-40 ป 4 12.12 

41-50 ป 5 15.15 

51-60 ป 4 12.12 

61-70 ป 2 6.06 

71 ปขึ้นไป 2 6.06 

รวม 33 100 

 
ตาราง 4-7  และแผนภูมิ 4- 6 ขอมูลท่ัวไปของผูสัมภาษณกลุม ลูกคาและบุคคลท่ัวไปในกาด 

 
จากแผนภูมิ 4-6 กลุมลูกคาและบุคคลท่ัวไปท่ีทําการสัมภาษณอยูในชวงอายุ 21-30 ปรอย

ละ 45.45 และชวงอายุอ่ืน เฉล่ียใกลเคียงกนัท่ี รอยละ 12 
โดยแบงพืน้ท่ีในการสัมภาษณกระจายในแตละพื้นท่ีใหครบทุกพื้นท่ีของกาดววัควายทุงฟา

บด รายละเอียดดังตาราง 4-8  
 

สัมภาษณพ้ืนท่ี ความถี่ รอยละ 

คา วัว ควาย 11 33.33 

อาหารแหงสด 6 18.18 

รานอาหารพ้ืนเมือง 5 15.15 

ของใชทั่วไปเบ็ดเตล็ด 4 12.12 

เครื่องใชเกษตรกรรม 3 9.09 

เสื้อผา 3 9.09 

ขายไก 1 3.03 

รวม 33 100 

 
ตาราง 4-8  และแผนภูมิ 4-7 พื้นท่ีสัมภาษณกลุมลูกคาและบุคคลท่ัวไปในกาดทุงฟาบด 

  



 
62 

 

จากแผนภูมิ 4-8 ผูทําการวิจยัไดเลือกพื้นท่ีสวน คาวัว ควาย มากกวาสวนอ่ืน เนื่องจากเปน
พื้นท่ีหลักของการคาขายสินคาภายในกาดและเปนจุดดึงดูดลูกคาและบุคคลท่ัวไปที่ไมเคยเห็น 
การคาวัวควายมากอน ในสวนพืน้ท่ีอ่ืนๆ ทําการกระจายในอัตราสวนเทียบกับปริมาณรานคาในแต
ละประเภท เชน พื้นท่ีขายไก มีบริเวณไมมากนัก จึงทําการสัมภาษณนอยลง หรือรานคา อาหารแหง 
อาหารสด มีจาํนวนรานคาท่ีมากกวา จึงตองการรายละเอียดของขอมูลท่ีมากกวา จึงทําการสัมภาษณ
บุคคลท่ีมากกวาเปนตน 

การใชพื้นท่ีของลูกคาและบุคคลท่ัวไปภายในกาด ทําการศึกษาขอมูลพื้นฐานของบุคคล  
(B) เพื่อทราบสาเหตุของการใชพื้นท่ีกาด วัว ควายทุงฟาบดไดแก 1) ประวัติสวนตัวเบ้ืองตนตอการ
ใชพื้นท่ี และ 2) สาเหตุการเลือกใชงานพืน้ท่ีภายในกาดของลูกคาและบุคคลท่ัวไป 

 
1) ประวัติสวนตวัเบื้องตนตอการใชพืน้ท่ีของลูกคาและบุคคลท่ัวไป 
การศึกษาประวัติสวนตัวเบ้ืองตน เก็บขอมูลดังนี้  ภูมิลําเนา การรูจักกาด ความบอยในการ

มาใชพื้นท่ี ชวงเวลามาใชบริการภายในกาด เพื่อศึกษาความเปนมาของลูกคาและบุคคลท่ัวไปท่ีมีตอ
พื้นท่ี 

- ภูมิลําเนาของลูกคาและบุคคลท่ัวไป 
กลุมลูกคาท่ีมาใชบริการในกาดววัควายทุงฟาบดมีจํานวนมากตอการต้ังกาดในแตละ

สัปดาห ซ่ึงเปนบุคคลท้ังในชุมชนและชุมชนใกลเคียงท่ีมาใชบริการ ซ่ึงจากการสัมภาษณสามารถ
จําแนกท่ีอยูผูสัมภาษณดังตาราง 4-9 

 
ท่ีอยู ความถี่ รอยละ 

อ.สันปาตอง 9 27.27 

ตางจังหวัด 8 24.24 

อ.เมือง จ.เชียงใหม 6 18.18 

จ.ลําพูน 4 12.12 

อ.อื่นๆ ใน จ.เชียงใหม 4 12.12 

อ.สันกําแพง 2 6.06 

รวม 33 100 

 
 

ตาราง 4-9 และแผนภูมิ 4-8 ท่ีอยูผูสัมภาษณกลุมลูกคาภายในกาด  
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จากแผนภูมิ 4-8 แสดงใหเหน็วา รอยละ 27.27 เปนกลุมลูกคาจากในชุมชน คือ อําเภอสัน
ปาตอง และรองลงมา รอยละ 24.25 เปนลูกคาจากตางจังหวดั และ รอยละ 18.18 เปนลูกคาจาก 
อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม  เปนคนจากในตัวเมือง ผูใชบริการสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ีจังหวดั
เชียงใหมและลําพูน จากบริเวณชุมชนใกลเคียงท่ีต้ัง มีบางสวนมาจากตางจังหวัดไกลถึงภาคกลาง
และภาคใต แสดงศักยภาพของการเปนแหลงทองเท่ียวชุมชน 

- การรูจักกาดของลูกคาและบุคคลท่ัวไป 
ผูท่ีมากาดทุงฟาบดไดรูจกัและไดมาใชบริการคร้ังแรกและใชบริการเปนประจําท่ีกาดทุงฟา

บดจากหลากหลายท่ีมาแตกตางกันไป ซ่ึงจากการสัมภาษณสามารถแสดงใหทราบถึงการรูจักและ
มาใชบริการกาดแหงนี้ ดังตาราง 4-10 ดานลาง 

 
รูจักกาดแหงน้ีอยางไร ความถี่ รอยละ 

มีคนแนะนํา จากบุคคลที่เคยมา ไดยินตอๆกันมา 15 36.59 

เปนที่หลักในการซื้อวัว ควาย 5 12.20 

อยูใกลบาน 5 12.20 

มากับครอบครัว 4 9.76 

มีอาชีพคาขาย คนคาขายรูจัก มีอาชีพรับจางสงของ  4 9.76 

เปนกาดหลักในบริเวณน้ี 3 7.32 

เปนพอคาเกาที่น้ี 2 4.88 

มาต้ังแตอดีต 2 4.88 

มาซื้อสินคาในพ้ืนที่ 1 2.44 

รวม 41 100 

 
ตาราง 4-10 การรูจักกาดทุงฟาบดของลูกคา ภายในกาดทุงฟาบด 
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แผนภูมิ 4-9 การรูจักกาดทุงฟาบดของลูกคา ภายในกาดทุงฟาบด 

 
จากแผนภูมิ 4-9 รอยละ 36.59 ลูกคาสวนใหญรูจักกาดทุงฟาบดไดจากการไดยนิหรือไดรับ

คําแนะนําจากคนในชุมชนหรือบุคคลท่ีเคยมากาดแหงนี ้ สวนหนึ่งเปนคนในชุมชนท่ีรูจักกาดโดย
พื้นฐานอยูแลวและบานใกลกับบริเวณกาด อีกประเดน็หนึ่งท่ีสําคัญคือ เปนพื้นท่ีศูนยกลางในการ
กาดววัควายท่ีใหญท่ีสุดและหลงเหลืออยู จึงเปนท่ีรูกนัของกลุมผูซ้ือวัวควาย ในการมาใชบริการใน
กาดทุงฟาบดแหงนี้ ซ่ึงจะเหน็ไดวาสามารถแบงลูกคาเปน 2 กลุม คือกลุมลูกคาประจําดั้งเดิมท่ีอยู
กับกาดต้ังแตเร่ิมต้ังกาดจนปจจุบันและกลุมลูกคาหมุนเวยีนเขามาใหมจากการบอกตอจากบุคคลท่ี
เคยมาแลว แสดงใหเห็นวากาดมีแนวโนมในการดํารงอยูไดดวยการตอบสนองของคนท้ังสองกลุม
ท่ีมีสัดสวนใกลเคียงกัน  

- ความบอยในการมาใชบริการของลูกคาและบุคคลท่ัวไป 
จากการเก็บขอมูลความบอยในการมาใชบริการของลูกคาภายในกาดวัวควายทุงฟาบด

ภายในหนึ่งเดอืน ซ่ึงเปดทําการเฉพาะวันเสาร ไดผลดังตาราง 4-11 
 

ความบอยในการมา ความถี่ รอยละ 

นานๆครั้ง 14 42.42 

ทุกเสาร 10 30.30 

เดือนละ2-3 ครั้ง 5 15.15 

ครั้งแรก 2 6.06 

ตามแตความตองการ 2 6.06 

รวม 33 100 

 
ตาราง 4-11 และแผนภูมิ 4-10 ความบอยในการมาใชบริการที่กาดทุงฟาบด 
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 จากแผนภูมิ 4-10 รอยละ 42.42 มาใชบริการภายในกาดนานๆคร้ัง และรอยละ 30 ลูกคา
และบุคคลท่ัวไปมาใชกาดทุกวันเสารของการต้ังกาดนดัในแตละเดือน อาจเนื่องจากสาเหตุของการ
มาจับจายใชสอยสินคาและการเดินเลนพกัผอนหยอนใจ และเปนบุคคลท่ีอยูภายในชุมชนและ
ชุมชนใกลเคียง บางสวนมาใชบริการตามความจําเปนตอความตองการสินคาของแตละบุคคล 
 

- ชวงเวลามาใชบริการภายในกาด 
จากระยะเวลาของการเปดกาด 50 กวาป กลุมลูกคาและบุคคลท่ัวไปท่ีเขามาใชบริเวณมี

ชวงเวลาในการมาจับจายใชสอยหรือพักผอน ท่ีชวงระยะเวลาตางกัน ซ่ึงจากการสัมภาษณกลุมผูซ้ือ
และบุคคลท่ัวไป ไดรายละเอียดดังตาราง 4-12 

 
ชวงเวลาท่ีมากาด ความถี่ รอยละ 

ครั้งแรก 12 36.36 

6-10 ป 7 21.21 

21-30 ป 5 15.15 

1-5 ป 4 12.12 

31-40 ป 2 6.06 

41-50 ป 2 6.06 

11-20 ป 1 3.03 

รวม 33 100 

 
ตาราง 4-12 และแผนภูมิ 4-11  ชวงเวลาท่ีมากาดของลูกคาและบุคคลท่ัวไปในกาด 
 
จากแผนภูมิ 4-11 ผูถูกสัมภาษณมีชวงเวลาท่ีมากาด รอยละ 36.36 มาเปนคร้ังแรก และรอย

ละ 21.21 อยูในชวง 6-10 ป รองลงมา ซ่ึงแสดงใหเห็นวา เร่ิมมีผูสนใจและมากาดทุงฟาบดมากข้ึน 
และ มีกลุมลูกคาเดิมท่ีมาจบัจายใชสอยภายในกาดเปนระยะเวลาในชวงถึง 30 ปเปนกลุมมาประจํา 
ซ่ึงคาดวาเปนคนในชุมชนและชุมชนใกลเคียงท่ีมาใชบริการ  
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จากประวัติสวนตัวเบ้ืองตนตอการใชพื้นท่ีของลูกคาและบุคคลท่ัวไปภายในกาดวัวควาย
ทุงฟาบดสามารถทําเปนแผนภูมิรูปภาพสรปุไดดังนี ้

 

 
 

ภาพ 4-4 แผนภูมิประวัติสวนตัวเบ้ืองตนตอการใชพื้นท่ีของลูกคา 
 
ประวัติสวนตัวเบ้ืองตนตอการใชพื้นท่ีของลูกคาและบุคคลท่ัวไปภายในกาดวัวควายทุงฟา

บด มีผลสรุปดังนี ้
- ลูกคาสวนใหญเปนคนในพืน้ท่ี คือ อําเภอสันปาตอง 
- มีนักทองเท่ียวจากตางถ่ิน ท่ีมาไกลมาเท่ียวชมอยูสวนหนึ่ง 
- ลูกคามีอายุหลากหลาย สวนใหญท่ีสัมภาษณมีอายุ 21-30 ป เปนผูท่ีมาคร้ังแรก

สวนใหญ แสดงถึงการเร่ิมเปนท่ีรูจักของวัยรุนและคนตางพื้นท่ี สวนอายุ 30 ปข้ึน
ไปมีการใชบริการในชวง 6-10 ปข้ึนไป แสดงการใชงานในพ้ืนท่ีเปนระยะ
เวลานานในระดับหนึ่ง  

- ลูกคาสวนใหญมาเปนประจาํทุกสัปดาหของการเปดกาดวัวควายทุงฟาบด 
- ลูกคาสวนใหญรูจักกาดจากการแนะนํา บอกตอกันจากคนในพ้ืนท่ี   

แสดงใหเห็นกาดววัควายทุงฟาบด มีคนจากภายนอกเขามาใชบริการเพิ่มข้ึนจากการแนะนํา
หรือไดยนิตอกันมาจากคนในพ้ืนท่ี และลูกคาจากคนในพื้นท่ีท่ีใชบริการพื้นท่ีเปนระยะเวลา
ยาวนาน โดยมาท่ีกาดเปนประจํา 
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2) สาเหตุการเลือกใชงานพ้ืนท่ีภายในกาดของลูกคา และบคุคลท่ัวไป  
 การเก็บขอมูลสามารถแบงสาเหตุของการเลือกใชบริการภายในกาดววัควายทุงฟาบด ของ
กลุมลูกคาและบุคคลท่ัวไป ไดจากตาราง 4-13  
 

ซื้อขายและใชบริการ ความถี่ รอยละ 

ซื้อของใชกับขาว ของขาดและเพ่ิม 22 40.74 

ดูวัว-ควาย 5 9.26 

ขายของ 3 5.56 

กินขาว  1 1.85 

มาซอมสินคา 1 1.85 

อ่ืนๆ ความถี่ รอยละ 

มาเดินเลน  16 29.63 

มากับครอบครัว 4 7.41 

ทํางานธุรกิจทองเที่ยว 1 1.85 

บานอยูแถวน้ี  1 1.85 

รวม 54 100 

 
ตาราง 4-13 สาเหตุของการมาในการมาใชบริการที่กาดทุงฟาบด 

 

 
แผนภูมิ 4-12 สาเหตุของการมาในการมาใชบริการที่กาดทุงฟาบด 
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สาเหตุสวนใหญถึงรอยละ 40.74 เปนการซ้ือของใช อาหารสําหรับการยังชีพ ซ่ึงเปน
จุดประสงคหลักของพื้นท่ีตลาดท่ีสําหรับการแลกเปล่ียนสินคา สวนอีกสาเหตุในการมาใชบริการท่ี
ลูกคาสวนใหญ รอยละ 29.63 คือ การมาเดินเลน เทานัน้ โดยเปรียบเสมือนเปนพื้นท่ีพักผอนหยอน
ใจแกบุคคลท่ัวไปในการมาเดินชมบรรยากาศ หรือมาพบปะสนทนาในความสนใจสวนตัวของตน 
เชน ดวูัว ควาย ดูพระ คุยเร่ืองการเกษตรกรรม นั่งคุยสารทุกขสุขดิบกัน เปนตน แสดงถึงการเปน
พื้นท่ีพักผอนหยอนใจ พืน้ท่ีทางสังคมของกาดววัควาย 

 
พื้นท่ีเปาหมายในการเดินภายในกาดวัวควายทุงฟาบด 
การใชบริการหลักภายในกาดทุงฟาบด คือการจับจายใชสอยสินคาตางๆ ซ่ึงในแตละกลุม

ประเภทสินคามีระยะเวลาท่ีเร่ิมและเก็บแผงที่แตกตางกันออกไป ตามแตละประเภทของสินคา โดย
จากการสัมภาษณผูมาใชบริการภายในกาดทุงฟาบด มีรานคาท่ีเปนเปาหมายในการมากาดแบงไดดัง
ตารางดานลางดังนี ้

 
รานคาเปาหมาย ความถี่ รอยละ 

วัว ควาย 12 38.71 

ไมมีจุดหมาย เดินเลน 5 16.13 

รานขายกับขาว อาหารสด ผลไม 4 12.90 

เครื่องใชเกษตรกรรม 3 9.68 

รานขายของทั่วไป เครื่องใช 2 6.45 

รานอาหารพ้ืนเมือง 2 6.45 

ตามแตตองการ 1 3.23 

รานขนมและของเลน 1 3.23 

รานขายรองเทา 1 3.23 

รวม 31 100 

 
ตาราง 4-14 รานคาเปาหมายของลูกคาภายในกาดทุงฟาบด 
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แผนภูมิ 4-13 รานคาเปาหมายของลูกคาภายในกาดทุงฟาบด 

 
จากแผนภูมิ 4-13 รอยละ 28.71 พื้นท่ีเปาหมายคือ พื้นท่ีคาวัว ควาย  ซ่ึงเปนสวนขายหลัก

และจุดขายของกาดทุงฟาบดแหงนี ้รองลงมารอยละ 16.13 ไมมีจุดหมายในการเดิน เนื่องจากมาซ้ือ
ของท่ัวไปไมมีเปาหมายและเดินเลนเทานัน้ สวนพื้นท่ีอ่ืนๆ เชน พื้นท่ีรานขายอาหารแหงและสด 
และพ้ืนท่ีเคร่ืองใชสินคาทางเกษตรกรรม พื้นท่ีคาขายท่ีมีเฉพาะภายในกาดวัวควายทุงฟาบดแบง
เฉล่ียในแตละสวนกระจายกนัไป  
 จากผลการศึกษาสาเหตุการเลือกใชงานพืน้ท่ีภายในกาดของลูกคา และบุคคลท่ัวไป 
สามารถสรุปเปนแผนภมิูรูปภาพไดดังนี ้

 
 

ภาพ 4-5 แผนภูมิการเลือกใชพื้นท่ีของลูกคาและบุคคลท่ัวไป 
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4.1.1.2 การจัดพื้นท่ีของกาดวัวควายทุงฟาบด 
 การศึกษาการจัดแบงพืน้ท่ีของกาดววัควายทุงฟาบดแบงเนื้อหาออกเปน 1) การจัดแบง
พื้นท่ีภายในกาดววัควายทุงฟาบด 2) การใชพื้นท่ีในแตละชวงเวลาภายในกาดวัวควายทุงฟาบด 
 

4.1.1.2.1 การจัดแบงพืน้ท่ีภายในกาดวัวควายทุงฟาบด 
กาดววัควายทุงฟาบดมีพื้นท่ีท้ังหมด 150 ไรโดยประมาณ ซ่ึงมีการใชพื้นท่ีหลากหลาย

แตกตางกันไปตามแตละกลุมบุคคลในพื้นท่ี ซ่ึงจากการสํารวจเบ้ืองตนและการเกบ็รวบรวมขอมูล
จากการสัมภาษณเจาของกาด สามารถแบงการจัดพืน้ท่ีออกเปน 3 ชวงไดแก 

- ชวงเริ่มกอตั้งกาดวัวควายทุงฟาบด พ.ศ.2502 
จากการสัมภาษณเจาของกาดในการจัดพืน้ท่ีคาขายภายใน กาดววัควายทุงฟาบด ไดเร่ิมจาก

การคาวัว ควายเปนหลักโดยต้ังติดถนนหลวงเชียงใหม-ฮอด เพื่อใหคนในชุมชนหรือบุคคลท่ัวไปที่
สัญจรผานสามารถเห็น กาดววัควายไดงายชัดเจน และเขาถึงสะดวก โดยเร่ิมแรกมีรานคามาคาขาย
สินคาเพียง 4-5 รานในบริเวณถัดจากพื้นท่ีคาวัว ควาย 

 
ภาพ 4-6 แผนผังชวงเร่ิมกอต้ังกาดวัวควายทุงฟาบด 

 

- ชวงการขยายพื้นท่ีของกาดวัวควายทุงฟาบด 
เม่ือกาดวัวควายทุงฟาบด เร่ิมเปนท่ีรูจักของคนในพื้นท่ีและชุมชนใกลเคียง มีจาํนวน

รานคาขายเพ่ิมมากข้ึนภายในพื้นท่ี เจาของกาดจึงแบงพื้นท่ี คาขายกับพื้นท่ีคาวัวควาย ออกเปน
สัดสวนอยางชัดเจน เพื่อการสัญจรที่สะดวก และการไมรบกวนกันในเร่ืองมลพิษทางเสียง และทาง
กล่ินจากท้ังสองพื้นท่ี โดยพื้นท่ีคาววัควาย ยายไปสวนหลังสุดของกาด สวนพืน้ท่ีรานคาอยูติด
บริเวณดานหนาเหมือนเดิม และมีการขยายตัวไปขนานกับถนนหลวง และขยายตัวลึกเขาไปใน
พื้นท่ี 
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ภาพ 4-7 แผนผังชวงการขยายพ้ืนท่ีของกาดววัควายทุงฟาบด 

- ชวงกาดวัวควายทุงฟาบดในปจจุบัน 
ปจจุบันแบงพืน้ท่ีการใชงานไดเปน 2 สวนใหญ คือ 1) พื้นท่ีดานหนา เปนพื้นท่ีท่ีมีรานคา

สินคาประเภทตางๆ ต้ังกลุมเรียงแถวกันมากมาย จํานวนประมาณ 500 รานคา โดยมีเพิงท่ีพอคา
แมคาแตละบุคคลทําการกอสรางกันเองตามการใชงานของตน เนือ่งจากการเชาท่ีในการคาขาย
ภายในกาดววัทุงฟาบด จะไดเพียงแคท่ีดินเปลาเทานั้น ในสวนเพิงหรือรานคา ถาพอคาแมคาทําการ
กอสรางเองตามแตความตองการของบุคคล 2) พื้นท่ีดานหลัง เปนพื้นท่ีลานโลงกวางใหญ สําหรับ
การคา ววั ควาย ซ่ึงตองการใชพื้นท่ีโลงมากในการซ้ือขายววั ควาย และการขนถาย ววัควาย จากรถ
ขนลงไปสูพื้นท่ีลานโลง  

 

 
ภาพ 4-8 แผนผังชวงกาดวัวควายทุงฟาบดในปจจุบัน 
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การแบงพืน้ท่ีในรายละเอียดของกาดวัวควายทุงฟาบด 
ในการแบงพืน้ท่ีโดยละเอียดภายในกาด ไมไดมีการกําหนดไวอยางชัดเจน แตเปนไปตาม

กลไกของกาด ซ่ึงพอคาแมคาจะทราบโดยท่ัวไปวาพื้นท่ีใดจําหนายสินคาประเภทใด และต้ังรานคา
เปนกลุมๆสินคาใกลๆกัน จะมีบางรานคาท่ีเลือกไมไดเชน มาท่ีหลังจะอยูนอกกลุม การจัดแบง
พื้นท่ีจะทํากันเองภายในกาดทุงฟาบดกันเอง โดยแจงพืน้ท่ีจับจองกับเจาของกาด แสดงใหเห็นถึง
การกําหนดพืน้ท่ีจากผูใชงาน 

จากการสัมภาษณกลุมลูกคา ถึงปจจัยท่ีเปนในการแบงพื้นท่ีตามความเขาใจและการรับรู
ของกลุมคา ไดผลดังตารางดานลางดังนี ้

 
ปจจัยในการแบงพ้ืนท่ี เพราะ ความถี่ รอยละ 

ประเภทสินคาที่ขาย แบงพ้ืนที่เปนสวนตามประเภทสินคา ประเภทเดียวกันอยูใกลกัน 7 50.00 

เสนทางสัญจร เสนทางสัญจรสะดวกตอการเดิน 2 14.29 

ความพอใจของพอคาแมคา ไมไดแบงพ้ืนที่สินคาออกอยางชัดเจน 2 14.29 

เพศ แบงพ้ืนที่ตามสินคาเพศ ชายและหญิง แยกคนละพื้นที่ 1 7.14 

ทําเลที่ต้ัง แบงพ้ืนที่ตามความตองการและสัมพันธของลูกคา 1 7.14 

พฤติกรรมการเลือกซื้อ  พ้ืนที่รานอาหารเปนสวนเช่ือม กาดสินคากับกาดวัวควาย 1 7.14 

รวม รวม 14 100 

ตาราง 4-15 ปจจัยในการแบงพื้นท่ีของกาดววัควายทุงฟาบด 
 

 
 

แผนภูมิ 4-14 ปจจัยในการแบงพื้นท่ีของกาดววัควายทุงฟาบด 
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จากแผนภูมิ 4-14 ปจจยัในการแบงพืน้ท่ีจากการสัมภาษณลูกคาตามความคิดเหน็ รอยละ 
50 คือ ประเภทของสินคาท่ีคาขาย เนื่องจาก การแบงพื้นท่ีเปนสวนและสินคาประเภทเดียวกนัอยู
ใกลกัน สามารถงายตอการเลือกซ้ือในแตละกลุมประเภทของสินคา และตามการแบงพื้นท่ีจากกลุม
พอคาแมคาเลือกต้ังรานคาใหอยูในพื้นท่ีเดียวกัน สะดวกตอการเลือกและมองเหน็กลุมของพื้นท่ี  

การแบงพื้นท่ีออกเปนกลุม สามารถแบงตามประเภทของรานคาตางๆท่ีคาขายในกาดวัว
ควายทุงฟาบด 9 ประเภท ไดแก รานขายอาหารแหงอาหารสด รานสินคาเบ็ดเตล็ด รานขายเส้ือผา 
รานขายสินคาทางเกษตรกรรมและหัตถกรรม รานขายพระเคร่ือง รานขายอาหารพ้ืนเมือง พืน้ท่ี คา
วัว ควาย ไก และ คารถจักรยานยนต  

 
ภาพ 4-9 แผนผังกลุมรานคาภายในกาดววัควายทุงฟาบด 

  
พื้นท่ีของกาดวัวควายทุงฟาบด สามารถแบงออกเปน 2 สวนใหญ คือ พื้นท่ีดานหนา และ 

พื้นท่ีดานหลัง ดังไดกลาวขางตน โดยจากภาพ 4-9 เห็นไดวา พื้นท่ีสวนดานหนา จะประกอบไป
ดวยสวนของรานคาประเภทตางๆต้ังรานเรียงกันอยูเปนกลุมๆ และสวนดานหลังจะเปนพืน้ท่ีลาน
โลง สําหรับการคาวัวควาย โดยสามารถแบงพื้นท่ีเปน  6 สวน ไดแก 1) พืน้ท่ีรานคาบริเวณ
ดานหนากาด 2) พื้นท่ีรานคาท่ัวไป 3) พืน้ท่ีรานคาเฉพาะ 4) พืน้ท่ีรานอาหารพื้นเมือง 5) พื้นท่ีคา
ลานโลง และ 6) พื้นท่ีอาคารถาวร 

1) พื้นท่ีรานคาบริเวณดานหนากาด (ขายอาหารแหงอาหารสด) 
พื้นท่ีสวนดานหนาของกาดววัควายทุงฟาบดซ่ึงติดกับถนนหลวงเชียงใหม-ฮอด ซ่ึงเปน

สวนดั้งเดิมท่ีสุดของกาดววัควายทุงฟาบด เนื่องจาก เร่ิมแรกของการต้ังกาด พืน้ท่ีในสวนนี้เปน
พื้นท่ีสวนแรกที่มีการตั้งรานคาเพียง 5-6 ราน และมีการคาวัวควายต้ังอยูขางกัน ตอมาเม่ือพื้นท่ีมี
การขยายตัว พื้นท่ีการคาววั ควายจึงไดยายไปตั้งดานหลัง เพื่อการแบงพื้นท่ีออกเปนสัดสวน สวน
ของรานคาอาหารแหงสดจึงไดอยูในสวนของดานหนาต้ังแตอดตีเปนตนมา สวนใหญเปนรานคา
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อาหารแหงและสดตั้งอยูในบริเวณนี้ และมีการคาขายในเวลาเชากวารานคาชนิดอ่ืน เนื่องจากเพื่อ
ความสดใหมของสินคา  

 
ภาพ 4-10 พื้นท่ีรานคาบริเวณดานหนาของกาดทุงฟาบด 

 
2) พื้นท่ีรานคาท่ัวไป (สินคาเบ็ดเตล็ดและขายเส้ือผา) 
พื้นท่ีรานคาท่ัวไปกระจายอยูท่ัวท้ังบริเวณพื้นท่ีกาดทุงฟาบด รอยละ 60 ของรานคา

ท้ังหมดโดยประมาณ พื้นท่ีบริเวณตรงกลางท้ังหมดของกาดสวนใหญเปนสินคาท่ัวไปคิดเปนพื้นท่ี
เกือบคร่ึงหนึ่งของกาดท้ังหมด สินคาท่ัวไปแตละประเภทจะต้ังรานคาบริเวณใกลกนั เชน เส้ือผา 
รองเทา เคร่ืองนุมหม สินคาเบ็ดเตล็ดท่ัวไป จะต้ังรานคาในบริเวณใกลเคียงกัน บางรานคาอาจจะ
ไมไดอยูในบริเวณเดยีวกัน เนื่องจากพ้ืนท่ีในบริเวณน้ันเต็ม ไมมีรานคาวางสําหรับการตั้งแผง จงึ
อาจจะหลุดไปขายคาอยูรวมกับสินคาประเภทอ่ืนๆ ตามพื้นท่ีท่ีวางใหเชาโดยหลีกเล่ียงไมได 

 
ภาพ 4-11 พื้นท่ีรานคาท่ัวไปภายในกาดทุงฟาบด 

 
3) พื้นท่ีรานคาสินคาเฉพาะ (สินคาทางเกษตรกรรมและรานคาเชาพระ) 
พื้นท่ีรานคาสินคาเฉพาะอยาง ท่ีมีเฉพาะในกาดทุงฟาบด หรือเปนสินคาท่ีเฉพาะ จนเปน

กลุมพื้นท่ีอีกกลุมหนึ่ง เชน รานคาสินคาทางเกษตรกรรมและรานเชาพระ โดยพ้ืนท่ีสวนใหญจะ
ต้ังอยูบริเวณดานหลังสุดใกลกับพื้นท่ีคาววัควายและสวนของรานคาเชาพระท่ีต้ังอยูในบริเวณ
ใกลเคียงกัน เพื่อท่ีสะดวกตอการเลือกซ้ือท่ีหลากหลายและการเปรียบเทียบในบริเวณรานคา
ใกลเคียง 
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ภาพ 4-12 พื้นท่ีรานคาสินคาเฉพาะ ภายในกาดทุงฟาบด 

 
4) พื้นท่ีรานอาหารพื้นเมือง 
พื้นท่ีรานอาหารเมือง เปนพืน้ท่ีสวนท่ีสําคัญของกาดววัควายทุงฟาบด ในการพกัผอน นั่ง

รับประทานอาหารของบุคคลท่ีมาใชบริการในพ้ืนท่ี ท้ังพอคาแมคาและลูกคา โดยการต้ังพืน้ท่ี
รานคาต้ังอยูภายในกาดหลายจุดท่ีมีผูคนใชบริการเยอะ ท้ังในบริเวณดานหนา และบริเวณดานหนา 
เพื่อรองรับบุคคลท่ัวไปในการนั่งพักผอนในการเดินจับจายใชสอย กาดมีชวงเวลาในการคาขายท่ี
ยาวนาน ต้ังแตชวงเชาจนถึงเท่ียง ซ่ึงครอบคลุมม้ือรับประทานถึง 2 ม้ือ จึงสามารถรองรับในสวน
พื้นท่ีพักผอนได สวนท่ีนาสนใจคือ สวนพื้นท่ีรานอาหารพื้นเมืองดานหลัง ท่ีเปนพื้นทีเช่ือมตอ
ระหวาง พื้นท่ีสวนดานหนาและพื้นท่ีสวนดานหลัง ซ่ึงสวนมากแลว ลูกคาท่ีมาดูววัควาย ในบริเวณ
ดานหลังกไ็มคอยเดินไปสวนรานคาดานหนา และ ลูกคาท่ีมาบริเวณรานคาในบริเวณดานหนา ก็ไม
คอยเดินไปสวนดู ววั ควายดานหลัง พื้นท่ีรานอาหารพืน้เมืองในสวนนี้จึงเปนเหมือนพื้นท่ีเช่ือมตอ
ระหวางดานหนาและดานหนาเขาหากนั เพื่อการกระจายตวัของกลุมบุคคลใชบริการจากท้ังสอง
สวนเขาดวยกนั 

 
ภาพ 4-13 พื้นท่ีรานอาหารพืน้เมืองภายในกาดทุงฟาบด 

 
 
 



 
76 

 

5) พื้นท่ีคาลานโลง (พื้นท่ีคาววั ควาย และไก) 
พื้นท่ีคาลานโลงจะต้ังอยูบริเวณดานหลังของกาด ลักษณะเปนพื้นท่ีลานโลง สําหรับการ

เลือกซ้ือขายววั ควาย และไก สะดวกตอการเคล่ือนยาย วัว ควาย และการเลือกดู ววั ควาย ลักษณะ
ในพื้นท่ีมีหลักเสาไมต้ังอยูเปนจํานวนมากเพ่ือเปนเสาหลักสําหรับการคลองเชือกมัดววั ควายเพื่อ
ไมใหหนี การแบงพื้นท่ีการคาขายจะยนืขายแบงเปนกลุมๆตามแตความสนิทสนมคุนเคยกนัของ
พอคาแตละกลุมคน  ดังนั้นในการมัดวัวควายกับหลักก็จะมัดในสวนพืน้ท่ีของกลุมตนเอง หรือ
พื้นท่ีท่ีมัดวัว ควายเปนประจําทุกสัปดาห อยูแลว โดยท่ัวไปพอคาวัว จะนํา วัวมาจํานวน 3-10 ตัว
เปนจํานวนไมมากซ่ึงสามารถขนใสรถกระบะมาสูกาดได นํามามัดไวกับหลักไมในพื้นท่ีท่ีตนเอง
จับจองทุกสัปดาห สําหรับพอคาวัวบางคนท่ีนํา วัวมากขายในจํานวนมาก ถึง 80-100 คน จะเชา
พื้นท่ีเปนคอก เพื่อใหเปนสัดสวน และสามารถดูแลวัวของพอคาไดงาย พอคามักจะเดินทางมาถึง
กาดต้ังแตเยน็กอนการตั้งกาด เนื่องจากเดนิทางมาไกลจากชุมชนอ่ืน และจํานวนววั มีจํานวนมากใน
การถายลงจากรถบรรทุก โดยจะนอนเฝาท่ีเพิงภายในพืน้ท่ีคอกของตนเอง 

 
ภาพ 4-14 พื้นท่ีลานโลง (พื้นท่ีคาวัว ควาย และไก)ภายในกาด 

 
6) พื้นท่ีอาคารถาวร (โรงขายจักรยานยนต) 
อาคารถาวรโครงสรางเสาคอนกรีต หลังคาโครงสรางเหล็กเปนอาคารท่ีทางเจาของตลาด

สรางข้ึนเพื่อเปนพื้นท่ีในการคาขายรถจักรยานยนต โดยเปนพืน้ท่ีออกเปนชองๆสําหรับพอคาแมคา
รถจักรยนต มีจํานวนชองละประมาณ 6-8 คัน เชาพื้นท่ีในการคาขายรถจักรยานยนตของตน ซ่ึงเปน
พื้นท่ีคอนขางแข็งแรง และโลงสะดวกสบายตอการเลือกซ้ือ 

 
ภาพ 4-15 พื้นท่ีอาคารถาวร ภายในกาดทุงฟาบด 
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จากวัตถุประสงคท่ี 1 เพื่อคนหาองคประกอบในเชิงกายภาพและสังคมภายในกาดววัควาย 
ซ่ึงมีคําถามวิจัย การใชพืน้ท่ีและการจดัวางพื้นท่ีเปนอยางไรและสัมพนัธกันอยางไร 

จากผลการศึกษาสามารถการแบงพื้นท่ีในรายละเอียดของกาดววัควายทุงฟาบดสามารถทํา
เปนแผนภูมิรูปภาพไดดังนี ้

 

 
ภาพ 4-16 แผนภูมิภาพการแบงพื้นท่ีในรายละเอียดของกาดววัควายทุงฟาบด 

 
จากภาพ 4-16 สามารถสรุปการแบงพื้นท่ีในรายละเอียดของกาดววัควายทุงฟาบดสามารถ

สรุปไดผลดังนี้ 
- ส่ิงท่ีคํานึงอันดับแรกของการต้ังพื้นท่ีกาด คือ ทําเลที่ต้ังของการตั้งตลาด ซ่ึงทําเลที่ต้ังท่ี

ดีท่ีสุดคือการต้ังติดถนนหลัก หรือถนนท่ีมีการสัญจรผานไปมาระหวางชุมชน เพื่อการ
งายตอการเขาถึงและสัญจรผานไปมา 

- การแบงพื้นท่ีท้ังหมดสามารถแบงได 2 สวน ตามประเภทของพ้ืนท่ี คือ พื้นท่ีดานหนา
สําหรับสินคาอุปโภคบริโภคและดานหลังสวนขายสัตว โดยมีสวนเช่ือม คือ 
รานอาหารและเคร่ืองดื่ม 

- การแบงพื้นท่ีในรายละเอียดของกาดแบงตามประเภทสินคาท่ีขายได 6 พื้นท่ี สินคาแต
ละประเภทต้ังรานคาใกลเคียงกัน โดยพ้ืนท่ีสวนรานอาหารพื้นเมือง เปนพื้นท่ีในการ
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เช่ือมตอระหวางพื้นท่ีดานหลังและดานหนาเขาดวยกนั ดวยการเปนพื้นท่ีพกัระหวาง
สองสวนและกระจายผูใชพืน้ท่ีเขาสูอีกสวน 

- การจัดวางมีความสัมพันธกบัทิศทางแดด ลม โดยสวนท่ีมีกล่ินรบกวนและหมักหมม 
เชน สวนคาสัตว จะอยูดานหลัง สวนพืน้ท่ีนั่งสบายเปนรานอาหารและรานคาอยูทิศ
เหนือ 

- พื้นท่ีสวนใหญต้ังอยูใตรมเงาธรรมชาติ ตนไมและเพิงพกัท่ีสรางข้ึน 
 

4.1.1.2.2 การใชพื้นท่ีในแตละชวงเวลา 
 การเดินเทา คือ การสัญจรหลักภายในกาดววัควายทุงฟาบด นับเปนปจจัยท่ีสําคัญในการ
เลือกพื้นท่ีต้ังรานคาภายในกาดโดยเฉพาะการต้ังรานคาติดเสนทางสัญจรทางเทาหลักภายในกาด
และถนนหลวงบริเวณดานหนา เนื่องจากลูกคาและบุคคลท่ัวไปสามารถมองเห็นสินคาภายใน
รานคาของผูคาไดงายและชัดเจน เม่ือเดินสัญจรผานรานคา 

เสนทางสัญจรภายในกาดววัควายทุงฟาบด มี 2 ทาง คือ 
- ทางรถยนต 

ทางรถยนตมี 3 เสนหลัก คือ คือเสนถนนทางทิศใตของกาด เสนถนนกลางกาดและ
เสนถนนทางทิศเหนือของกาด ซ่ึงจะสามารถเดินรถในชวงเชามืดสําหรับขนสินคาเขา
สูรานคาของตน เม่ือชวงเวลาสาย รถจะไมสามารถเขามาได นอกเหนือจากเสนทางทิศ
เหนือ เนื่องจาก จะมีการตัง้แผนสินคาบนถนน เพื่อใชพื้นท่ีภายในกาดใหคุมคามาก
ท่ีสุด 

- การเดินเทา 
การเดินเทาเขาสูกาด จากถนนหลวงมีท้ังหมด 9 ชองทาง ซ่ึงสามารถเขาไดทุก แลวแต
เปาหมายของลูกคา เนื่องจากลูกคาแตละคนมีทางเขาท่ีตางกันตามแต จุดหมายและ
เสนทางเคยชินในการเดินภายในกาด จึงสามารถเดินเขาทางใดก็ได ก็สามารถถึง
จุดหมายไดเชนเดียวกนั โดยขนาดของเสนทางสัญจรทางเทามีขนาดใหญเล็กตาม
ปริมาณของผูคนท่ีเดิน เสนทางใหญมีการสัญจรและจบัจายสินคาเยอะกวา เสนทาง
สัญจรแคบมีความหนาแนนนอยกวา 
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ภาพ 4-17 เสนทางสัญจรภายในกาด 

 
การใชพื้นท่ีในแตละชวงเวลาภายในกาดวัวควายทุงฟาบด 
การใชพื้นท่ีภายในกาดวัวควายทุงฟาบด ในแตละชวงเวลา แบงผูใชงานออกเปน 2 กลุม 

คือ พอคาแมคาและลูกคาและบุคคลท่ัวไป  
 

1) การใชพื้นท่ีในแตละชวงเวลาภายในกาดของพอคาแมคา  
พอคาแมคาจะเร่ิมใชพื้นท่ีในการต้ังรานต้ังแตเชามืดหรือชวงสายตามแตชนิดสินคาของ

ตนเอง โดยทําการคาขายจนถึงเวลาเท่ียง ซ่ึงเปนกาดนดัชวงเชาท่ีมีระยะเวลาในเปดการคาขาย
ยาวนานกวาตลาดอ่ืน และระยะเวลาในการเก็บสินคาก็จะอยูท่ีระยะเวลาเท่ียงเปนตนไป 
 จากการสํารวจระยะเวลาในการต้ังและเก็บแผงสินคาของรานคาแตละรานคาสรุปเปน
ขอมูลดังตาราง 4-16 
 

ชวงเวลาในการต้ังแผงสินคา ความถี่ รอยละ  ชวงเวลาในการเก็บแผงสินคา ความถี่ รอยละ 

ลวงหนาหน่ึงวัน 2 6.45  10.00-10.59 น. 1 3.23 

0.00 3.59 น. 8 25.81  11.00-11.59 น. 4 12.90 

4.00-4.59 น. 2 6.45  12.00-12.59 น. 14 45.16 

5.00-5.59 น. 13 41.94  13.00-13.59 น. 6 19.35 

6.00-7.00 น. 6 19.35  หลัง 14.00 น. 6 19.35 

รวม 31 100  รวม 31 100 

 
ตาราง 4-16 ชวงเวลาในการตั้งและเก็บแผงสินคาภายในกาด  
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แผนภูมิ 4-15 ชวงเวลาในการตั้งแผงสินคา 

 
แผนภูมิ 4-16 ชวงเวลาเก็บสินคา 

 
 จากแผนภูมิ 4-15 และ แผนภมิู 4-16 ไดผลการเก็บขอมูลดังนี ้
 ชวงเวลาการตัง้แผงสินคา 

- รอยละ 41.94 คือชวงเวลา 5.00-5.59 นาฬิกา เนื่องจากเปนชวงเวลาเชามืด สะดวกตอ
การขับรถขนสินคาเขาภายในพื้นท่ี เนื่องจากถนนหลักยังไมเร่ิมต้ังแผงสินคากัน้
เสนทางถนน และลูกคายังมีจํานวนไมมาก 

- รานคาบางประเภทขายสินคาแตเชา คือ รานคาอาหารแหงและอาหารสด เพื่อใหได
ความสดใหมของสินคา สวนบางประเภทท่ีมีการตั้งแผงสินคาลวงหนากอนหนึ่งวัน 
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คือ ผูคา ประเภท พอคาวัว ควาย ท่ีอยูอาศัยอยูไกลจากกาด และมีจํานวน ววั ควายใน
การนํามาคาขายจํานวนมาก จึงตองมาเตรียมวัว ควาย และนอนเฝากอนหน่ึงคืน  

ชวงเวลาเก็บแผงสินคา 
- รอยละ 45.16 คือชวงเวลา 12.00-12.59 นาฬิกา เนื่องจากกาดเลิกขายในเวลาเท่ียงจาก

การกําหนดต้ังแตอดีต  
- ลูกคาเร่ิมลดจํานวนลงในชวงเวลา 10.00-11.00 นาฬกิา รานคาบางรานจึงเร่ิมเก็บแผง

ในชวงเวลาน้ี เพื่อการเดินทางไปคาขายกาดอ่ืนในชวงบายสําหรับพอคาแมคาเรขาย 
- บางรานคาการเก็บแผงสินคากอนชวงเวลาเท่ียง เนื่องจากสินคาหมดแผงเรียบรอยแลว 

มิไดนําสินคามาคาขายจํานวนมาก  
- บางรานคาท่ีมีชวงเวลาในการเก็บแผงสินคาท่ียาวนานกวา เนื่องจากสินคาภายใน

รานคามีจํานวนมากจึงใชเวลาเก็บนานหรือรอใหรถท่ีรานคาอ่ืนนําเขามาภายในกาด
ลดลง เนื่องจากชวงการเก็บกาดจะมีรถกระบะคอนขางมากภายในกาดท่ีขับรถเขามา
เพื่อเก็บของ 

 
2) การใชพื้นท่ีในแตละชวงเวลาภายในกาดของลูกคาและบุคคลท่ัวไป 
ลูกคาและบุคคลท่ัวไปที่มาใชบริการในพ้ืนท่ี มีชวงเวลาในการมาและชวงเวลากลับออก

จากกาดววัควายทุงฟาบด ดงัตาราง 4-17  
 

ชวงเวลาท่ีมาถึง ความถี่ รอยละ   ชวงเวลากลับ ความถี่ รอยละ 

4.00-4.59 น. 6 18.18  8.00-8.59 น. 1 3.03 

5.00-5.59 น. 4 12.12  9.00-9.59 น. 4 12.12 

6.00-6.59 น. 15 45.45  10.00-10.59 น. 15 45.45 

7.00-7.59 น. 4 12.12  11.00-11.59 น. 5 15.15 

8.00-8.59 น. 1 3.03  12.00-12.59 น. 5 15.15 

9.00-9.59 น. 2 6.06  13.00-13.59 น. 1 3.03 

10.00-10.59 น. 1 3.03  หลัง 14.00 น. 2 6.06 

 รวม 33 100   รวม 33 100 

ตาราง 4-17 ชวงเวลามาและกลับของลูกคาในกาดทุงฟาบด 



 
82 

 

 
แผนภูมิ 4-17 ชวงเวลาเขามากาดทุงฟาบด 

 
แผนภูมิ 4-18 ชวงเวลาออกจากกาดทุงฟาบด 

  
จากแผนภูมิ 4-17 และ แผนภมิู 4-18ไดผลการเก็บขอมูลดังนี้ 
ชวงเวลาในการมากาดของลูกคาและบุคคลท่ัวไป 
- ลูกคามากาดสวนใหญ รอยละ 45.45 คือ 6.00-6.59 นาฬิกา  เนื่องจากลูกคาสวนใหญ

มาจับจายในสวนอาหารแหงและสด เพื่อใหไดสินคาท่ีสดและใหม 
- ลูกคาท่ีมากาดกอน 6.00 นาฬิกา รอยละ 18.18 คือชวงเวลา ต้ังแต 4.00-4.59 นาฬกิา 

เปนกลุมลูกคาท่ีเลือกซ้ือวัว ควาย เนื่องจากการคาขายวัว ควาย เร่ิมเชามืด จนถึงชวง
สาย เนื่องจากพื้นท่ีคาขายเปนพื้นท่ีโลง อากาศเร่ิมรอน 
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ชวงเวลากลับของลูกคาและบุคคลท่ัวไป 
- รอยละ 45.45 กลับในชวงเวลา 10.00-10.59 นาฬกิา เนื่องจาก สินคาขายหลักภายใน

กาดเร่ิมเก็บพืน้ท่ี คือในสวน พื้นท่ีคาววั ควาย พอคาวัวควายเร่ิมกลับกัน สินคา
อาหารแหงสด ขายหมดต้ังแตชวงสาย และ รานคาสินคาท่ัวไปและเส้ือผา เร่ิมเก็บ
สินคาเพื่อไปคาขายตอในกาดนัดอ่ืนตอไป  

- รอยละ 15.15 กลับในชวงเวลา 11.00-11.59 นาฬิกาและ12.00-12.59 นาฬิกา เปนกลุม
ลูกคาบางสวนท่ีเดินเลนจนถึงชวงบาย  เนื่องจากชวงใกลเก็บแผงสินคาบางชนิดมีการ
ลดราคาใหกับลูกคา 

 
การใชพื้นท่ีแตละพื้นท่ีในแตละชวงเวลา 
ในแตละชวงเวลามีการใชพืน้ท่ีแตละพืน้ท่ีของคนในกาดทุงฟาบดท่ีแตกตางกันไป ทําการ

เก็บขอมูลท้ังหมด 23 จุดใหครอบคลุมบริเวณท่ีมีผูคนใชงานภายในกาดใหไดมากท่ีสุด โดยการ
ถายรูปในแตละชวงเวลาเพ่ือเปรียบเทียบ ต้ังแผงสินคาภายในกาด จนถึงชวงเวลาเก็บรานคาภายใน
กาดเรียบรอย ซ่ึงแบงไดเปน 6 ชวงเวลาคือ ชวงเวลา 4.00 นาฬิกา ชวงเวลา 6.00 นาฬิกา ชวงเวลา 
8.00 นาฬิกาชวงเวลา 10.00 นาฬิกา ชวงเวลา 12.00 นาฬกิา และชวงเวลา 13.00 นาฬกิา 

ท้ัง 23 จุด สามารถแบงพื้นท่ีในกาดท้ังหมดออกเปน 18 พื้นท่ี จากซายไปขวา ท้ัง 18 พื้นท่ี 
คือพื้นท่ีดงันี ้

 
- พื้นท่ี 1-2 พื้นท่ีคาขาย  
- พื้นท่ี 3-4 วัวควาย 
- พื้นท่ี 5-6 พื้นท่ีคาไก 
- พื้นท่ี 7 พื้นท่ีบริเวณรานเชาพระเคร่ือง 
- พื้นท่ี 8-9-10 พื้นท่ีรานคาสินคาเกษตรกรรม 
- พื้นท่ี 11-15 พื้นท่ีรานคาท่ัวไป เส้ือผาและสินคาเบ็ดเตล็ด 
- พื้นท่ี 16-18 พื้นท่ีรานคาอาหารแหงและอาหารสด 
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ภาพ 4-18 แผนผังการกําหนดตําแหนงท้ัง 23 จุดการใชพืน้ท่ีของคนในกาดทุงฟาบด 
 
การแบงพื้นท่ี ออกเปนท้ังหมด 18 สวน เพื่อทําการเปรียบเทียบความหนาแนนของการใช

พื้นท่ี เปนภาพแผนผังการใชพื้นท่ี และเปรียบเทียบความถ่ีของความหนาหนาแนนของแตละพื้นท่ี  
 
 การเก็บขอมูลท้ัง 23 จุดดวยการถายรูปในแตละชวงเวลา ต้ังแต 4.00 นาฬิกา จนถึง 13.00 
นาฬิกา โดยนํามาเรียงเปรียบเทียบความหนาแนนของผูใชงานในแตละชวงเวลา ซ่ึงมีท้ังหมด 23 ชุด
รูปภาพ โดยชุดรูปภาพท้ังหมดอยูในสวนภาคผนวก 

     
ภาพ 4-19 ตัวอยางภาพถายการเปรียบเทียบการใชพื้นท่ีในแตละชวงเวลา 
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 จากการบันทึกขอมูลการใชพื้นท่ีในแตละจดุของกาดวัวควายทุงฟาบดในแตละชวงเวลา 
โดยทําการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ชุดชวงเวลา คือ ชุดชวงเวลา 4.30-8.00 นาฬิกา และชุด
ชวงเวลา 10.00-13.00 นาฬกิา  
 
 ชุดชวงเวลา 4.30-8.00 นาฬกิา 
 จากการบันทึกขอมูลความถ่ีลงในแตละพืน้ท่ีและนําไปลงขอมูลในแผนภาพเพื่อการ
เปรียบเทียบการใชงานในแตละชวงเวลา 4.30-8.00 นาฬิกา ดัง ตาราง 4-18 และ ภาพ 4-20 
 

ชวงเว
ลา 

พื้น
ท่ี 1 

พื้น
ท่ี 2 

พื้น
ท่ี 3 

พื้น
ท่ี 4 

พื้น
ท่ี 5 

พื้น
ท่ี 6 

พื้น
ท่ี 7 

พื้น
ท่ี 8 

พื้น
ท่ี 9 

พื้น
ท่ี 
10 

พื้น
ท่ี 
11 

พื้น
ท่ี 
12 

พื้น
ท่ี 
13 

พื้น
ท่ี 
14 

พื้น
ท่ี 
15 

พื้น
ท่ี 
16 

พื้น
ท่ี 
17 

พื้น
ท่ี 
18 

เวลา 
4.30 12 8 1 5 6 1 7 1 6 5 7 15 5 13 11 14 9 23 
เวลา 
6.00 21 16 14 6 18 15 23 12 7 8 19 19 11 32 45 44 59 54 
เวลา 
8.00 22 16 17 9 31 18 32 16 11 10 17 24 22 47 42 45 53 90 

ตาราง 4-18 ความถ่ีการใชพืน้ท่ีชุดชวงเวลา 4.30-8.00 นาฬิกา 
 
 

 
ภาพ 4-20 แผนผังการใชพื้นท่ีชุดชวงเวลา 4.30-8.00 นาฬิกา 
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แผนภูมิ 4-19 ความถ่ีการใชงานในแตละพืน้ท่ี ในแตละชวงเวลา 4.30-8.00 นาฬิกา 

 
 จากแผนภูมิ 4-19 ความหนาแนนของการใชพื้นท่ีในแตละชวงเวลา สามารถพบไดวา 

- การใชพื้นท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนตามชวงเวลาเปนลําดับ ต้ังแต 4.30-8.00 นาฬิกา 
- พื้นท่ี 15-18 มีความหนาแนนมากท่ีสุด เปนพื้นท่ีคาขาย อาหารแหงและสด ต้ังติดถนน

หลัก มีความถ่ีมากสุดถึง 90 ในชวงเวลา 8.00 น.  
- พื้นท่ี 1-7 มีความหนาแนนรองลงมา เปนพื้นท่ี คาขาย ววั ควาย และไก ซ่ึงมีความ

หนาแนนมากต้ังแตชวงเวลา 4.30 น. 
 

ชุดชวงเวลา 10.00-13.00 นาฬิกา 
 จากการบันทึกขอมูลความถ่ีลงในแตละพืน้ท่ีและนําไปลงขอมูลในแผนภาพเพื่อการ
เปรียบเทียบการใชงานในแตละชวงเวลา 10.00-13.00 นาฬิกา ดัง ตาราง 4-19 และ ภาพ 4-21 
 

ชวงเว
ลา 

พื้น
ท่ี 1 

พื้น
ท่ี 2 

พื้น
ท่ี 3 

พื้น
ท่ี 4 

พื้น
ท่ี 5 

พื้น
ท่ี 6 

พื้น
ท่ี 7 

พื้น
ท่ี 8 

พื้น
ท่ี 9 

พื้น
ท่ี 
10 

พื้น
ท่ี 
11 

พื้น
ท่ี 
12 

พื้น
ท่ี 
13 

พื้น
ท่ี 
14 

พื้น
ท่ี 
15 

พื้น
ท่ี 
16 

พื้น
ท่ี 
17 

พื้น
ท่ี 
18 

เวลา 
10.00 6 18 5 5 22 10 23 21 18 18 20 19 20 36 51 45 48 83 
เวลา
12.00 2 6 0 1 2 9 23 10 9 9 12 11 7 18 14 33 26 31 
เวลา 
13.00 0 2 0 0 2 4 4 4 1 1 3 3 2 15 1 10 8 13 

ตาราง 4-19 ความถ่ีการใชพืน้ท่ีชุดชวงเวลา 10.00-13.00 นาฬิกา 
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 ภาพ 4-21 แผนผังการใชพื้นท่ีชุดชวงเวลา 10.00-13.00 นาฬิกา 

 

 
แผนภูมิ 4-20 ความถ่ีการใชงานในแตละพืน้ท่ี ในแตละชวงเวลา 10.00-13.00 นาฬิกา 
 
จากแผนภูมิ 4-20 ความหนาแนนของการใชพื้นท่ีในแตละชวงเวลา สามารถพบไดวา 
- การใชพื้นท่ีมีจํานวนลดลงตามชวงเวลาเปนลําดับ ต้ังแต 10.30-13.00 นาฬิกา เนื่องจาก

ผูคนเร่ิมเก็บแผงรานคาและเริ่มกลับ 
- พื้นท่ี 15-18 มีความหนาแนนมากท่ีสุด คือสวนรานคาอาหารแหงและสด และชวงเวลา

ท่ีหนาแนนท่ีสุดคือ 10.00 นาฬิกา 
- พื้นท่ี 9-13 มีความหนาแนนรองลงมา คือสวนรานคาสินคาเกษตรกรรม และพ้ืนท่ี

รานคาท่ัวไป เส้ือผาและสินคาเบ็ดเตล็ด ท่ีมีความถ่ีใกลเคียงกระจายท่ัวถึงทุกบริเวณใน
พื้นท่ี 
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- ชวงเวลา 12.00-13.00 นาฬิกายังมีบุคคลหลงเหลืออยูเนื่องจากเปนพอคาแมคาท่ีเก็บ
แผงสินคา 

 
จากขอมูลขางตน นํามาหาความถี่เฉล่ียของทุกพื้นท่ีรวมกนัในแตละชวงเวลาเพ่ือ

เปรียบเทียบการใชงานในแตละชวงเวลา ไดผลดัง ตาราง 4-18 และแผนภูมิ 4-19 ดังนี้ 
 

  เวลา 4.30 เวลา 6.00 เวลา 8.00 เวลา 10.00 เวลา 12.00 เวลา 13.00 

ความถ่ีเฉล่ียทุกพ้ืนที่ 8.28 23.5 29 26 12.39 4.06 

ตาราง 4-20 ความถ่ีเฉล่ียการใชงานในแตละพื้นท่ี ในแตละชวงเวลา 4.30-13.00 นาฬกิา 
 

 
 แผนภูมิ 4-21 ความถ่ีเฉล่ียของการใชพื้นท่ี ในแตละชวงเวลา 04.30-13.00 นาฬิกา 

 
จากแผนภูมิ 4-21 สามารถสรุปผลไดดังนี ้
- ชวงเวลา 8.00 นาฬิกาเปนชวงเวลาท่ีมีการใชงานมากท่ีสุด 
- ชวงเวลาในการเร่ิมต้ังแผงสินคาจะมีผูใชพื้นท่ีนอย คือในชวงเวลา 4.30 นาฬิกา สูงสุด

ชวง ประมาณ 8.30 นาฬิกาและคอยลดความหนาแนน เนือ่งจากใกลเวลาปดกาด 
- การใชพื้นท่ีท่ีมีความหนาแนนท่ีสุดอยูในสวนพื้นท่ี 15-18 ในทุกชวงเวลาเน่ืองจากเปน

พื้นท่ีติดถนนใหญและเปนสินคาซ้ือขายสะดวก สงถายสินคาไดดวยความรวดเร็ว 
- พื้นท่ีท่ีมีการใชงานกอนพืน้ท่ีสวนอ่ืน คือ พื้นท่ีคาวัว ควายและไก ในชวงเวลา 4.30 

นาฬิกา เนื่องจากการคาขายบนพื้นท่ีโลง หากคาขายจนถึงบริเวณ สายหรือเท่ียง อากาศ
จะรอนเกินไปและพอคาบางทานไดพกันอนเฝาท่ีบริเวณกาดเพ่ือเฝาวัว ควายของตน 
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จึงมีการใชงานต้ังแตชวงกลางคืน และเปนพื้นท่ี ท่ีมีการลดลงของความหนาแนนกอน
สวนอ่ืน 

- พื้นท่ีสวนรานคาท่ัวไป เส้ือผาและเบ็ดเตล็ด และ รานคาสินคาเกษตรกรรม มีการใช
พื้นท่ีหนาแนนเฉล่ียใกลเคียงกันหมด ซ่ึงอยูในชวง 8.00-10.00 นาฬิกาเนื่องจากเปน
ชวงเวลาท่ีไมรอนมาก และเหมาะแกการเดินจับจายใชสอย 

 
จากวัตถุประสงคท่ี 1 เพื่อคนหาองคประกอบในเชิงกายภาพและสังคมภายในกาดววัควาย 

ซ่ึงตอบคําถามวิจัย ในสวนการใชพื้นท่ีและการจัดวางพืน้ท่ี  
การจัดแบงพืน้ท่ีภายในกาดวัวควายทุงฟาบด ข้ึนอยูกับปจจัยดังตอไปนี้  
- การใชงานของพ้ืนท่ีหลักของกาด 
แบงพื้นท่ีการใชงานท่ีแตกตางอยางชัดเจน คือ สวนคาขายรานคากับสวนคาขายสัตว โดยมี

สวนอาหารเปนจุดเช่ือมตอ 
- ทําเลที่ต้ัง 
ท่ีต้ังรานคายิ่งใกลถนนหลักยิ่งมีการสัญจรเดินผานของผูคนมาก ผูคาจึงมีความตองการต้ัง

รานคาใหใกลทางสัญจรหลักและทางสัญจรทางเดิน 
- พฤติกรรมการคาขายของสินคาแตละประเภท 
การคาขายสินคาแตละประเภทมีรูปแบบการคาขายท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงสวนใหญพอคา

แมคามักจะต้ังรานในสินคาประเภทเดียวกันในพ้ืนท่ีเดยีวกัน เพือ่ใหแบงเปนบริเวณพืน้ท่ีสินคา 
และลูกคาสามารถมีหลากหลายรานในการเลือกในสินคาประเภทเดียวกัน 

- ทิศทางแดด ลม  
พื้นท่ีในการตัง้รานคาสวนใหญต้ังอยูใตรมเงา ธรรมชาติและเพิงพักท่ีสรางข้ึนเพื่อกันแดด 

และการพืน้ท่ีสวนคาสัตวออกจากรานคาเพื่อกันกล่ินมูลสัตว 
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ภาพ 4-22 แผนภูมิการแบงพื้นท่ีของกาดวัวควาย 

 
จากภาพ 4-22 สามารถแบงพื้นท่ียอยตามปจจัยการแบงพืน้ท่ีไดดังนี ้

 

 
 

ภาพ 4-23 แผนภูมิการแบงพื้นท่ีของกาดวัวควาย 
 
จากภาพ 4-23 สามารถตอบคําถามวิจัยในสวนนี้ การแบงพื้นท่ีภายในกาดววัควายทุงฟาบด 

แบงพื้นท่ีตามประเภทของพ้ืนท่ีใหญออกเปน 2 สวนคือ พื้นท่ีดานหนาและดานหลัง ตามการแบง
พื้นท่ีการใชงานหลัก ในสวนรานคาและสวนคาขายสัตว สวนท่ีทําหนาท่ีเช่ือมระหวางท้ังสองสวน 
คือสวนรานอาหารพื้นเมือง ซ่ึงเปนจุดนั่งรับประทานอาหารและพักผอนของกลุมคนจากท้ังสองจดุ
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ในการกระจายผูคนสูอีกสวน ท้ัง 2 สวนแบงพื้นท่ียอยตามประเภทสินคาท่ีคาขายได 6 สวน ซ่ึงใน
แตละสวนมีการใชงานในแตละชวงเวลาท่ีตางกัน  

จากผลการศึกษาท้ังหมดใน 4.1.2 สามารถสรุป การแบงพื้นท่ีภายในกาดววัควายทุงฟาบด 
สามารถทําเปนภาพแผนภูมิสรุปดังนี้ 

 

 
 

ภาพ 4-24 แผนภูมิสรุปการแบงพื้นท่ีภายในกาด 
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4.1.1.3 การจัดวางและการใชงานของรานคาภายในกาดวัวควายทุงฟาบด  
จากวัตถุประสงคท่ี 1 เพื่อคนหาองคประกอบในเชิงกายภาพและสังคมภายในกาดววัควาย 

มีคําถามวิจัยคือ 
- ตัวกําหนดในการจัดวางรูปแบบรานคาและการใชงานน้ัน คือ อะไร 
ในการตอบคําถามวิจัยในสวนนี้แบงผลการศึกษาออกเปน 2 สวน 1) รูปแบบรานคาภายใน

กาดววัควายทุงฟาบด และ 2) การจัดวางรานคาในกาดววัควายทุงฟาบด 
 

4.1.1.3.1 รูปแบบรานคาภายในกาดวัวควายทุงฟาบด 
จากคําถามวิจยัในสวนการจดัวางรูปแบบรานคาและการใชงาน จําเปนตองศึกษาในสวน

รูปแบบรานคาท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดกอน เพื่อการจัดกลุมประเภท การใชงานและการจัดรูปแบบภายใน
รานคาแตละรูปแบบ 

 รานคาภายในกาดววัควายทุงฟาบด มีจํานวนประมาณ 500 รานต้ังเรียงเปนแนวเดียวกันอยู
ภายในกาด โดยรานคาแตละรานคามีลักษณะท่ีแตกตางไมเหมือนกัน เนื่องจาก ผูคาขายหรือพอคา
แมคาภายในกาดแหงนี้ มีพื้นท่ีเชาเทานัน้ ในสวนของรานคาเปนการเลือกตัดสินใจในการสราง
รูปแบบรานคาตามความประสงคของผูคาขายหรือพอคาแมคา ซ่ึงภายในกาดววัควาย ทุงฟาบด มี
รูปแบบรานคาท่ีหลากหลายแตกตางกันไป โดยแบงขอมูลจากรูปแบบโครงสรางและวัสดุของ
รานคา ไดรูปแบบรานคา 3 ประเภท คือ ประเภทไมมีโครงสรางและวัสดุ คาขายบนลานโลง วัสดุ
ของโครงสรางและวัสดหุลังคา
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ประเภทลานโลง ความถี่ รอยละ 

ผูกเชือก กับหลักไม 2 4.55 

ขายบนรถพวง 1 2.27 

พ้ืนที่โลง 1 2.27 

ประเภทโครงสราง ความถี่ รอยละ 

โครงสรางไม 10 22.73 

โครงสรางคอนกรีต 3 6.82 

โครงหลังคาเหล็ก ขนาดใหญ 1 2.27 

ประเภทหลังคา ความถี่ รอยละ 

หลังคาสักกะสี 15 34.09 

หลังคากระเบื้อง 4 9.09 

หลังคาผาใบ 3 6.82 

หญาคาหญาแฝก 2 4.55 

หลังคาใบตองตึง 1 2.27 

หลังคาใบตองเหียง 1 2.27 

รวม 44 100 

 
ตาราง 4-21 รูปแบบรานคาภายในกาดววัควายทุงฟาบด 

 
แผนภูมิ 4-22 รูปแบบรานคาภายในกาดววัควายทุงฟาบด 
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 จากตาราง 4-21 และแผนภูมิ 4-21 สามารถสรุปขอมูลไดดังนี ้

- รานคาไมมีวัสดุเปนพืน้ท่ีลานโลง ไมมีเพิงหรือรานคาสําหรับพอคาแมคาจะเปนใน
รูปแบบยืนคาขายใกลกับสินคาของตน เปนการคาขาย วัว ควาย และไก ซ่ึงจะใชการ
ผูกเชือกกับหลักไม แลวยืนเฝาใกลกับ ววั ควายของตน  

- รอยละ 22.73 รานคาใชวัสดุโครงสรางไม เนื่องจากเปนวัสดุพืน้ถ่ินท่ีสามารถหาได
ตามชุมชน และงายตอการกอสรางต้ังแตอดีต 

- รอยละ 34.09 รานคาใชหลังคาสักกะสี เนือ่งจากงายตอการดูแล คงทนและสามารถกัน
แดดกันฝนไดดี  

 
 ในชวงเร่ิมแรกของการต้ังกาด รูปแบบรานคาจะเปนในรูปแบบเพิงช่ัวคราว โครงสรางไม 
หลังคาไมตองตึง ใบตองเหยีง หรือ หญาคา ซ่ึงเปนวัสดพุื้นถ่ินท่ีสามารถหาไดตามชุมชน ตอมาเม่ือ
ยุคสมัยเปล่ียนมีการพัฒนาวสัดุท่ีงายตอการติดต้ังและมีความคงทนกวาวัสดุทองถ่ินตามธรรมชาติ 
คือ โครงสรางเสาคอนกรีต หลังคาสักกะสี และหลังคากระเบ้ือง จึงมีการเปล่ียนแปลงวสัดุ
เปล่ียนไปตามการใชงานและชวงเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป จนรานคาสวนใหญแทบจะเปนโครงสราง
คอนกรีต และหลังคาสักกะสี กระเบ้ือง บางรานคา คงโครงสรางไมไว และเปล่ียนเพยีงหลังคา
เทานั้น เนื่องจากตัวโครงสรางยังสามารถดํารงอยูไดอีกเปนเวลานาน สวนโครงสรางคอนกรีตจะ
เปนรานคาพวกท่ีมาต้ังรานคาใหม สําหรับรานคาบางรานท่ีจะใชหลังคาเปนในรูปแบบผาใบ 
เนื่องจากสวนใหญเปนรานคาประเภทเรขาย โดยมักต้ังแผงและเก็บสินคาดวยความรวดเร็ว จึงไม
จําเปนและไมตองการเพิงในรูปแบบถาวร จึงเปนรูปแบบผาใบ ท่ีมีลักษณะรูปแบบช่ัวคราว ซ่ึง
สามารถต้ัง คลุมแผงสินคาไดสะดวกและรวดเร็ว 
 
 จากตาราง 4-21 และแผนภมิู 4-22 สามารถแบงกลุมรูปแบบรานคาจากรูปแบบการสราง
ของผูคาขาย จําแนกเปนรูปแบบรานคาไดท้ังหมด 4 รูปแบบ โดยแบงจากวัสดแุละโครงสรางของ
รานคาท่ีนํามาใช ไดดังนี ้ คือ 1) รูปแบบรานคาถาวร 2) รูปแบบรานคากึ่งถาวร 3) รูปแบบรานคา
ช่ัวคราว และ 4) รูปแบบคาบนพ้ืนท่ีลานโลง โดยแสดงการแบงกลุมจากภาพ 4-25 
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ภาพ 4-25 แผนภูมิรูปแบบรานคาภายในกาดวัวควายทุงฟาบด 
 

1) รูปแบบรานคาถาวร  
สวนมากรานคาเปนรูปแบบรานคาถาวร ท่ีมีการใชวัสดท่ีุมีความคงทน ถาวรและแข็งแรง 

เพื่อใหสามารถทนแดดทนฝนไดด ี โดยวสัดุท่ีใช คือ โครงสรางเสาคอนกรีต หลังคาโครงสราง
เหล็ก มุงกระเบื้องหรือสักกะสี ซ่ึงมีอายุการใชงานท่ียาวนานกวา รูปแบบเพิงรานคาช่ัวคราว ซ่ึงเดิม
สวนใหญรานคาเปนโครงสรางไมมุงหลังคาใบตองตึงหรือใบตองเหียง และเปล่ียนวัสดุมุงหลังคา
เปน กระเบ้ืองหรือสักกะสี แตยังคงตัวโครงสรางไมไว เนื่องจากตัวโครงสรางยังสามารถใชงานได
ดีอยูและเปนการลดตนทุนในการปรับปรุงรานคาของผูคาขาย 

 

  
ภาพ 4-26 รูปแบบรานคาถาวร 
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2) รูปแบบรานคากึ่งถาวร 
รูปแบบรานคากึ่งถาวร หรือ เพิงไม แบงตามการใชของวัสดุท่ียังคงเปนโครงสรางไม 

หลังคาใบตองตึง ใบตองเหยีง หรือหลังคาหญาแฝก เปนรูปแบบท่ีมีมาต้ังแตเร่ิมต้ังกาด ซ่ึงคงเหลือ
เพียงไมถึง 5 ราน บางรานมีการสรางใหม เนื่องจากความชอบวัสดุมุงหลังคาท่ีเปนธรรมชาติและ
รูสึกรมร่ืนเย็นสบาย  สาเหตุการเปล่ียนวสัดุมุงหลังคาประเภทนี้เนื่องจากไมคงทนถาวรกวาหลังคา
กระเบ้ืองหรือสักกะสี ตองมีการเปล่ียนวสัดุทุก 6 เดือนหรือ 1 ป เพราะหมดสภาพการใชงาน ใน
การมุงหลังคา ปองกันแดดปองกันฝน  

 

    
ภาพ 4-27 รูปแบบรานคากึ่งถาวร 

3) รูปแบบรานคาช่ัวคราว 
รานคาช่ัวคราว เปนรานคาใชเวลาท่ีสามารถเก็บและต้ังรานนอย ซ่ึงรูปแบบแผงสินคาเปน 

แผงเหล็กถอดประกอบสําหรับวางสินคา และใชผาใบเปนสวนแทนหลังคาในการกันแดดกนัฝน 
หรือต้ังรมกันแดดเทานั้น เพื่อมิตองลงทุนในสวนของการสรางรานคา สวนใหญ เปนพอคาเรคา 
หรือไดพื้นท่ีในการคาขายนอย ซ่ึงตองการจัดรูปแบบรานคาใหสามารถงายตอการจดัเก็บแผงสินคา
และสวนคลุมหัว ใหไดสะดวกรวดเร็ว ในสวนของผาใบจะทําการขึงกับรานคาท่ีมีโครงสรางขางๆ 
หรือจะใชไมไผ แทงเหล็ก ต้ังเสาเอียงปกกับพื้นท่ีเพื่อใหเปนเสาช่ัวคราวใหผาใบไดสามารถขึงเปน
หลังคาคลุมในสวนพืน้ท่ีการคาขาย 

  
ภาพ 4-28 รูปแบบรานคาช่ัวคราว 
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4) รูปแบบคาบนพื้นท่ีลานโลง 
การคาขายบนพื้นท่ีลานโลง สวนใหญเปนการยืนคาขาย โดยมิตองอาศัยแผงสินคาหรือ

หลังคาปองกันแดดฝน แกสินคา เนื่องจากสินคาเปน สัตว คือ วัว ควาย และไก ใชพืน้ท่ีมากและ มีท่ี
เพียงแคยืนเฝาและเจรจาลูกคาท่ีเดินมาเลือกซ้ือสัตวของพอคาสัตวแตละชนิดนั้นๆ โดย วัวควาย จะ
มีเสาไมเพื่อใหเชือกมัดววั ไวยังหลัก สวนไกนัน้จะเปนสุมไกวางเรียงอยูภายในพ้ืนท่ีคาไกท่ีกําหนด
ไว โดยมีพอคา ยืนอยูใกลๆ สินคา 

  
ภาพ 4-29 รูปแบบคาบนพ้ืนท่ีลานโลง 

  
การแบงรูปแบบรานคาภายในกาดวัวควายทุงฟาบด ทําการสํารวจพื้นท่ีท้ังหมดของกาด 

โดยไดทําการเก็บขอมูลลงบนแผนผังดัง ภาพ 4-29 ขางลางนี้ 
 

 
ภาพ 4-30 แผนผังรูปแบบรานคาในกาดววัควายทุงฟาบด 
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จากภาพ 4-30 ไดผลการศึกษาการวางตัวของรูปแบบรานคาในกาดววัควายทุงฟาบด ดังนี ้
- สวนใหญเปนรูปแบบรานคาถาวร มีการกระจายตัวครอบคลุมท้ังบริเวณกาด เนื่องจาก

สาเหตุการใชงานเปนหลัก ท่ีตองการวัสดุท่ีมีความคงทนถาวร มีอายุการใชงานท่ี
ยาวนาน และสามารถกันแดดกันฝนไดอยางดี  

- รูปแบบรานคาช่ัวคราว ใชวัสดุถอดประกอบท่ีสามารถจัดต้ังและเกบ็ไดเร็วต้ังอยูใน
บริเวณดานหนาสุดของกาด กอนพื้นท่ีคาขายววั ควาย ในสวนพื้นท่ีสวนขยายไป และ
บริเวณบนถนนรถวิ่งภายในกาด โดยเจาของใหต้ังบนถนน เพื่อใหใชพื้นท่ีใหคุมคา
ท่ีสุดในการคาขาย  

- การคาบนพ้ืนท่ีลานโลง อยูในสวนพื้นท่ีการคาวัว ควายและไกท่ีไมจําเปนตองมีรานคา 
แตมีเพิงไมต้ังอยู เพื่อการนั่งพักผอน หลบแดดเปนระยะ  

- สวนรูปแบบรานคากึ่งถาวร หรือ รูปแบบรานคาท่ีใชวัสดุจากธรรมชาติท้ังหมด มี
เหลืออยูจํานวนนอยมากไมถึง 5 รานคา เนื่องจากพอคาแมคาสวนใหญตองการใชวสัดุ
ท่ีคงทนถาวรกวา วัสดุธรรมชาติท่ีมีรอบการใชงานตํ่ากวา ท่ียังคงเหลืออยูในปจจุบัน
เปนรานคาท่ีพอคาแมคาเปนคนเกาแกของพื้นท่ีและยังคงชอบรูปแบบท่ีเปนวัสดจุาก
ธรรมชาติ ดวยเหตุผลท่ีวา รมร่ืน รมเย็นกวาวัสดุสมัยใหม และยงัไดบรรยากาศ
รูปแบบรานคาในอดีตคงอยู 

 
จากวัตถุประสงคท่ี 1 คําถามวิจยัในสวนตัวกําหนดรูปแบบรานคาภายใน กาดววัควายทุง

ฟาบด ซ่ึงมีการเลือกรูปแบบรานคาของผูคาขายข้ึนอยูกับปจจัย 3 ประการ คือ  
 
- การใชงานของผูคา 

การเลือกรูปแบบโครงสรางและวัสดุท่ีคํานึงถึงการใชงานจริงของวัสด ุ สวนใหญ
ตองการวัสดุและโครงสรางท่ีใชไดนานและทนตอสภาพแวดลอมด ี ท่ีสามารถใชได
คุมคาและมีตนทุนไมสูงนัก บางสวนรานคาก็ไมจําเปนเนื่องจาก คาขายบนพ้ืนท่ีลาน
โลงในจําพวกคาสัตว 

- พฤติกรรมการคา 
ผูคาขายสวนใหญเลือกท่ีสรางรานคาในรูปแบบถาวร เพื่อการจัดแผงสินคาอยางเดยีว 
สวนผูคาขายอีกกลุม ท่ีมิไดตองการลงทุนในสวนการสรางรานคา รานคาจึงเปนใน
รูปแบบช่ัวคราวเพื่อการจัดเก็บ เคล่ือนยายสะดวก สามารถตั้งไดหลายท่ีและไมตอง
ลงทุนในสวนนี้มาก 
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-  สภาพแวดลอมของรานคา 
กลุมผูคาบางสวน คํานึงถึงความงามและบรรยากาศของการคาขาย ท่ีตองการรูปแบบ
รานคาในลักษณะพ้ืนถ่ิน และธรรมชาติ เนือ่งจาก มีลักษณะเปนพื้นถ่ิน รมร่ืน อากาศ
เย็นจากการตั้งใตตนไม 

 

 
ภาพ 4-31 การเลือกรูปแบบรานคาของผูคาขาย 

 
จากการจดัรูปแบบรานคาภายในกาดวัวควายทุงฟาบด สามารถทําเปนภาพแผนภูมิสรุปดังนี ้

 

 
ภาพ 4-32 แผนภูมิสรุปรูปแบบรานคาภายในกาด 

  
 
 



 
100 

 

4.1.1.3.2 การจัดวางรานคาในกาดวัวควายทุงฟาบด 
จากผลการศึกษาถึงการจัดวางรานคาและการใชงานภายในพ้ืนท่ี เพื่อตอบคําถามวิจยัใน

วัตถุประสงคท่ี 1 แบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน 4.1.1.3.2.1 ความคิดเห็นตอการจดัวางรานคาของ
พอคาแมคาและลูกคา และ 4.1.1.3.2.2 การแบงประเภทการจัดวางรานคาภายในกาดวัวควายทุงฟา
บด 

 
4.1.1.3.2.1 ความคิดเห็นตอการจัดวางรานคา 
ผูใชงานภายในกาดวัวควายทุงฟาบดมี 2 กลุมคือ พอคาแมคา และลูกคาและบุคคลท่ัวไป มี

ความความคิดเห็นตอการจัดวางรานคากลุมละเง่ือนไข ซ่ึงมีเนื้อหาดังนี้ 
 
ความคิดเห็นของพอคาแมคาตอการจัดวาง 
พอคาแมคาภายในกาด สามารถสรางส่ิงปลูกสรางในพ้ืนท่ีเชาของตนเองตามความตองการ 

เนื่องจากการเชาพื้นท่ีคาขายภายในกาดววัควายทุงฟาบด จะสามารถเชาไดเพยีงแตพืน้ท่ีเทานั้นไมมี
ส่ิงปลูกสรางให ดังนั้น สวนส่ิงปลูกสรางของแตละรานคา ทางพอคาแมคาเปนผูทําการกอสราง จัด
พื้นท่ีและเลือกวัสดุในการทาํรานคาเอง รวมถึงการจัดพื้นท่ีภายรานคาของพอคาแมคา 

แตละบุคคลมีความคิดในการจัดพื้นท่ี ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงตองตอบสนองตอการขายของ และ
การเลือกซ้ือของเปนหลัก เพื่อใหสนับสนุนตอการประกอบวิชาชีพในการคาขาย จากการสัมภาษณ
พอคาแมคาในความคิดเหน็ตอการจัดรูปแบบรานคาของแตละบุคคล สามารถแบงความคิดเห็นตอ
การจัดรูปแบบ 3 สวน คือ 1) ออกแบบตามสภาพแวดลอมของพืน้ท่ีต้ังรานคา 2) ออกแบบตาม
พฤติกรรมของผูใชงาน และ 3) ออกแบบใหตอบสนองตอการคาขาย ซ่ึงสามารถแบงรายละเอียดได
ดังตาราง 4-22 ดังนี ้
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สภาพแวดลอมพ้ืนท่ี ความถี่ รอยละ 

เย็นสบาย ฝนไมรั่ว ใตรมไม 4 13.33 

พ้ืนที่เปนสัดสวน 4 13.33 

มีที่น่ังพัก แดดเขาไมถึง 2 6.67 

พฤติกรรม ความถี่ รอยละ 

เดินสะดวก 5 16.67 

บริการสะดวก ใกลชิดกับลูกคา 5 16.67 

สนองตอการคาขาย ความถี่ รอยละ 

เห็นสินคางาย งายตอการหยิบจับ 7 23.33 

กางเตนท สะดวกในการต้ังราน  1 3.33 

จัดหันรานเขากับทางเดิน 2 6.67 

รวม 30 100 

ตาราง 4-22 ความคิดเห็นของพอคาแมคาตอการจัดรูปแบบรานคาในกาดววัควายทุงฟาบด 
 

 
แผนภูมิ 4-23 ความคิดเหน็ของพอคาแมคาตอการจัดรูปแบบรานคาในกาดววัควายทุงฟาบด 

จาก ตาราง 4-22 และ แผนภมิู 4-23 ไดผลการศึกษาดังนี ้
- ส่ิงท่ีพอคาแมคาคํานึงสวนใหญ รอยละ 23.33 การจัดพื้นท่ีเพื่อใหเหน็สินคางาย 

และงายตอการเลือกหยิบจับสินคาของลูกคา เพื่อการสนองตอการคาขายใหไดดี
ท่ีสุด 

- พฤติกรรมของพอคาแมคาและลูกคา รอยละ 16.67 จัดรานคาสามารถเดินเขา
ภายในรานเพือ่เลือกสินคาไดสะดวก เพื่อใหใกลชิดกับลูกคาสามารถบริการลูกคา
ไดงาย 
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- สภาพแวดลอม รอยละ 13.33 จัดพื้นท่ีใหไดความรมเยน็ อยูใตรมไมไดก็ดี และมี
การจัดพืน้ท่ีเปนสัดสวนท่ีชัดเจนของพื้นท่ีสวนตัวของพอคาแมคาลูกคา  

 
ดังนั้นส่ิงท่ีพอคาแมคาคํานึงถึงในการจัดพืน้ท่ี คือ การจดัเพื่อใหสนองการคาขายมากที่สุด

พฤติกรรมการคาขายและการเลือกซ้ือสินคาของลูกคา และสภาพบริบทแวดลอมโดยรอบ เพื่อให
เหมาะสมตอเจาของพื้นท่ีและลูกคาของตนเอง 

 

 
 

ภาพ 4-33 แผนภูมิความคิดเห็นของพอคาแมคาตอการจดัรูปแบบรานคา 
 
ความคิดเห็นของลูกคาและบุคคลท่ัวไปตอการจัดวาง 
ความคิดเหน็จากลูกคาและบุคคลท่ัวไป ตอการจัดรูปแบบรานคาและการจดัวางพืน้ท่ี

ภายในรานคาท่ีลูกคาพึงพอใจในการเลือกซ้ือสินคา ซ่ึงจากสัมภาษณกลุมลูกคาและบุคคลท่ัวไป 
สามารถแบงความคิดเห็นออกเปน 4 สวน คือ 1) สภาพแวดลอม 2) การจัดพื้นท่ีภายในราน  3) การ
จัดวางแสดงสินคา และ 4) การสัญจรภายในรานคา ซ่ึงสามารถแบงรายละเอียดไดดังตาราง 4-10 
ดังนี ้
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สภาพแวดลอม ความถี่ รอยละ 

บรรยากาศคาขาย วัว ควาย 6 6.82 
รานมีความเปนทองถ่ินใชวัสดุพ้ืนถ่ิน รานเกาสักกะสีที่มีมา
นาน 4 4.55 

รานคาใกลตนไม น่ังสบาย 1 1.14 

การจัดพ้ืนท่ีภายในราน ความถี่ รอยละ 

รานคาที่มีที่น่ังคุยกันสะดวก พ้ืนที่ใกลชิด อบอุน 14 15.91 

โปรงโลงเห็นสินคางาย ทั่วทั้งหมดชัดเจน  11 12.50 

เลือกซื้อสินคางายสะดวก สามารถลองสินคาไดงาย 8 9.09 

รานคาที่ยกพ้ืนเล็กนอย สะดวกตอการกมเลือกสินคา 1 1.14 

รานคาที่กางผาใบไดกวางมาก ปกคลุมแดดฝน  1 1.14 

รานคาที่มีพ้ืนที่จํากัด 1 1.14 

การจัดวางแสดงสินคา ความถี่ รอยละ 

จัดวางสินคาเปนหมวดหมู 9 10.23 

จัดวางสินคาเรียงรายมากมายและหลากหลาย 5 5.68 

จัดวางความสูงพอดีกับการเลือกซื้อ กมซื้อสะดวก  4 4.55 

จัดวางสินคาแบกะดิน  4 4.55 

จัดวางสินคาอยูหนาราน เดินผานรานเห็นสินคาชัดเจน  4 4.55 

จัดแขวนเลือกซื้อสินคางาย รานเสื้อ 2 2.27 

จัดสินคามีสีสันโดดเดน  2 2.27 

การสัญจรภายในรานคา ความถี่ รอยละ 

ทางเดินสะดวก  เดินเลือกซื้องาย เดินไดทั่วถึง เดินไดรอบราน 8 9.09 

เขาออกรานงาย เขาถึงสินคางาย  ติดตองาย  3 3.41 

รวม 88 100 

 
ตาราง 4-23 ความคิดเห็นของลูกคาตอการจัดรูปแบบรานคาและการจดัวางสินคา 
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แผนภูมิ 4-24 ความคิดเหน็ของลูกคาตอการจัดรูปแบบรานคาและการจดัวางสินคา 
 
จากตาราง 4-23 และแผนภมิู 4-24 ความคิดเห็นจากลูกคาและบุคคลท่ัวไป แบงไดเปน 4 

สวนคือ 1) สภาพแวดลอม 2) การจัดพื้นท่ีภายในราน 3) การจัดวางแสดงสินคา 4) การสัญจรภายใน
รานคาไดผลการศึกษาดังนี ้

- การจัดพืน้ท่ีภายใน รอยละ 15.91 ชอบรูปแบบรานคาท่ีมีท่ีนั่งคุยกันเพื่อนั่ง
พักผอนและพบปะกัน กอใหพื้นท่ีใกลชิดกัน และดูอบอุน 

- การจัดพืน้ท่ีภายใน รอยละ 12.50 ชอบรูปแบบรานคาท่ีมีการจัดรานคาโลงโปรง 
สามารถเห็นสินคาไดท่ัวถึง และงายตอการเลือกสินคาท่ีมีภายในรานคา  

- การจัดวางแสดงสินคา รอยละ 10.23 ชอบการจัดวางสินคาเปนหมวดหมู งายตอ
การเลือกซ้ือสินคา สะดวกตอการทดลองสินคา การจัดวางสินคาเปนหมวดหมู
เหมาะสําหรับรานคาท่ีมีสินคาหลากหลายประเภท  

- การสัญจรภายในรานคา รอยละ 9.09 ชอบรานคาทางเดนิสะดวก สะดวกตอการ
เลือกเดินซ้ือสินคา ยิ่งสามารถเดินไดรอบราน เห็นสินคาไดชัดเจนยิ่งดี  

- สภาพแวดลอม รอยละ 6.82  ช่ืนชอบบรรยากาศกาดวัวควายท่ีคงมีอยูในปจจุบัน 
 
ดังนั้นส่ิงท่ีลูกคาและบุคคลท่ัวไปคํานึงถึงในการจดัพื้นท่ี คือ การจดัพื้นท่ีท่ีสามารถเลือก

ซ้ือของไดสะดวก และเสนหของสภาพแวดลอมท่ีเปนเฉพาะภายในกาดววัควายทุงฟาบด ซ่ึงไดแก 
บรรยากาศในการซ้ือขายวัวควาย การสรางพื้นท่ีท่ีเปนกันเองและอบอุน รวมถึงความรมร่ืนจาก
ตนไมบริเวณที่ต้ังรานคา 



 
105 

 

 
ภาพ 4-34 แผนภูมิความคิดเห็นของลูกคาและบุคคลท่ัวไปตอการจัดรูปแบบรานคา 
 

 พอคาแมคาตอการจัดพื้นท่ีภายในราน 
การจัดพืน้ท่ีภายในรานคาเปนการออกแบบพื้นท่ีเองโดยเจาของรานคา จากการเก็บขอมูล

สามารถแบงผลการศึกษาไดเปน 1) การจัดพื้นท่ีภายในรานคาถาวรและกึ่งถาวร และ 2)การจัดพื้นท่ี
ภายในรานคาช่ัวคราว สามารถแบงขอมูลไดดังตาราง 4-24  
รานคาชั่วคราว ความถี่ รอยละ  รานคาถาวร ความถี่ รอยละ 

เดินเขาถึงงาย มีทางเดินกลางราน 5 50  มีที่น่ังขายตรงกลางรานคา 4 28.57 

พ้ืนที่โลง มัดเชือกกับหลักไม 3 30  มีที่น่ังดานหลังรานคา 3 21.43 

 กางผาใบเพ่ือกันแดดฝน 1 10  มีที่น่ังรอบๆรานคา 3 21.43 

จอดรถขายในพ้ืนที่ ที่กําหนด 1 10  มีที่น่ังดานหนารานคา 2 14.29 

รวม 10 100  ยกพ้ืนที่น่ังขาย 2 14.29 

    รวม 14 100 

ตาราง 4-24 การจัดพื้นท่ีรานคาของพอคาแมคาในกาด 

 
 แผนภูมิ 4-25 การจัดพืน้ท่ีรานคาช่ัวคราวของพอคาแมคาในกาด 
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แผนภูมิ 4-26 การจัดพืน้ท่ีรานคาถาวรของพอคาแมคาในกาด 

 
จากแผนภูมิ 4-25 และ แผนภมิู 4-26 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี ้
รูปแบบรานคาชั่วคราว 

- รานคาท่ีไมมีพื้นท่ีในการจดัมาก เปนการต้ังแผงสินคาบนพ้ืนโลงหรือถนน  
- รอยละ 50 ของรูปแบบรานคาช่ัวคราว จัดพื้นท่ีเดินเขาถึงงาย มีทางเดินกลางราน 

เพื่อสามารถเดินเขาถึงภายในพื้นท่ีต้ังอยางงายดายและมีชองทางเดินสะดวกตอ
การเลือกชมสินคา 
 

รูปแบบรานคาถาวรและก่ึงชัว่คราว 
- มีการจัดรูปแบบพื้นท่ีภายใน ทุกรานจะมีการจัดวางสินคาดานหนารานคาหันเขา

หาทางสัญจร เพื่อสะดวกตอการนําเสนอสินคาของตน และงายตอการมองเห็น
ของลูกคา  

- พื้นท่ีท่ีแตกตางกันคือ พื้นท่ีนั่งขายของผูคาขายภายในรานคา ท่ีมีความแตกตาง
ตามพฤติกรรมการคาขายของแตละบุคคล  

- รอยละ 28.57  มีการจัดพืน้ท่ีนั่งขาย ตรงกลางของรานคา เพื่อการนั่งพักผอน 
และเลือกหยิบจับของไดสะดวก  

- รอยละ 21.43 มีการจัดพืน้ท่ีนั่งพักและขายอยูดานหลังรานคาเพื่อการแบงพื้นท่ี
ออกเปนสัดสวนอยางชัดเจน 

- รอยละ 21.43  มีการจัดพืน้ท่ีนั่งรอบๆรานคา สวนใหญเปนรูปแบบรานคา
อาหาร หรือเคร่ืองดื่มท่ีสะดวกตอการเสริฟสินคาภายในพ้ืนท่ีใหลูกคาท่ีนั่งอยู
บริเวณรอบรานคา 
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ภาพ 4-35 แผนภูมิการจัดพืน้ท่ีภายในของพอคาแมคา 

 
จากความคิดเห็นของพอคาแมคาและลูกคาและบุคคลท่ัวไปสามารถสรุปปจจัยในการ

จัดแบงพืน้ท่ีและการจัดวาง จากวัตถุประสงคท่ี 1 คือ เพื่อคนหาองคประกอบในเชิงกายภาพและ
สังคมภายในกาดววัควาย มีคําถามวิจัย คือ ตัวกําหนดในการจดัวางและการใชงานภายในกาดววั 
ควายทุงฟาบด ซ่ึงไดคําตบในผลการศึกษาดังนี ้

 
- การจัดวางเพื่อการสนองการคาขาย 

การจัดพืน้ท่ีรานคาและการจดัวางสินคาเพือ่ตอบสนองตอการคาขายมากท่ีสุด คือใหลูกคา
สามารถเห็นและเลือกสินคาภายในรานคาไดสะดวกเปนท่ีพอใจมากท่ีสุด 

 

 
ภาพ 4-36 การจัดวางเพ่ือการสนองการคาขาย 

 
- พฤติกรรมการคาขายของพอคาแมคา 

การจัดแบงพืน้ท่ีตามพฤติกรรมของผูคาท่ีแบงพื้นท่ีเปนสัดสวน ในสวนคาขายและสวนนั่ง
พักสําหรับผูคาและลูกคาและบุคคลท่ัวไป 
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ภาพ 4-37 พฤติกรรมการคาขายของพอคาแมคา 

 
- รูปแบบการคาขายของประเภทสินคา 

สินคาแตละประเภทมีพืน้ท่ีในการคาขายท่ีแตกตางกัน ซ่ึงในรูปแบบรานคาช่ัวคราว มีท้ัง
อยูในพืน้ท่ีลานโลงของการคาสัตว และ บางรานไดพื้นท่ีในการคาขายนอย สวนรูปแบบรานคา
ถาวรและก่ึงช่ัวคราว มีพืน้ท่ีรานคาภายในสามารถจัดรูปแบบไดตามแตความตองการของผูคาขาย 

 
ภาพ 4-38 รูปแบบการคาขายของประเภทสินคา 

 
- สภาพแวดลอมในการดึงดูดลูกคา 

ความช่ืนชอบสวนบุคคลของพอคาแมคาและลูกคาและบุคคลท่ัวไปที่มีตอสภาพแวดลอม
พื้นถ่ินภายในกาด ท้ังการจดัรานท่ีได 1)ความโปรงโลง 2)ดูอบอุน 3)รมเย็น และ4)บรรยากาศกาด
วัวควาย 

 
ภาพ 4-39 สภาพแวดลอมในการดึงดดูลูกคา 
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4.1.1.3.2.2 การแบงประเภทการจัดวางรานคา 
จากปจจยัในการจัดวางพืน้ท่ีรานคาของพอคาแมคาและลูกคาและบุคคลท่ัวไป และการเก็บ

ขอมูลในการจดัวางพืน้ท่ีของพอคาแมคาภายในกาดวัวควายทุงฟาบด สามารถแบงการจัดวางพืน้ท่ี
ภายในรานคาท่ีตอบสนองตอพฤติกรรมและการคาขายของพอคาแมคาและลูกคา ท้ังหมด 5 
รูปแบบ 1) รานคา นั่งขายสินคาบนพ้ืน 2) รานคา นั่งขายสินคาบนแคร 3) รานคา นัง่ขายสินคาและ
มีสวนนั่งพกั 4) รานคา ต้ังแผงยืนขายสินคา และ 5) ยืนขายใกลสินคา 
 

1) รานคา นัง่ขายสินคาบนพื้น 
การคาขายสินคาบนระดับพืน้ดิน มีท้ังหมด 2 แบบ คือ นั่งขายบนพ้ืนดินติดทางเดิน นั่งขาย

บนพื้นดนิภายในพื้นท่ีรานคา และน่ังขายบนพื้นดนิใตสภาพแวดลอมธรรมชาติ สาเหตุของการวาง
บนวางพืน้พื้นดิน เนื่องจาก 

- จาํนวนสินคาท่ีตองการใชพืน้ท่ีมากกวาแผงสินคาปกติ 
- สามารถมองเห็นสินคาท่ัวถึงท้ังหมด สะดวก 
- ลูกคาสามารถกมเลือกไดงายและทดลองสินคาไดสะดวกและรวดเร็ว 
รานคาในรูปแบบนี้ ไดแก รานคาอาหารแหง พริก และ รานคาขายรองเทา เนื่องจากรองเทา

มีจํานวนเยอะมาก และ การวางระดับเดียวกับพื้นท่ีทําใหสะดวกตอการทดลองใสรองเทาได 
 การจัดพืน้ท่ีรานคานั่งขายสินคาบนพ้ืน แบงออกเปน 2 สวน คือ พื้นท่ีวางสินคา และพ้ืนท่ี
นั่งขายของผูคาขาย  
 พื้นท่ีวางสินคาดานหนา 

- เรียงสินคาติดทางเทาสัญจร โดยเรียงขนานกับทางเดนิเพื่อใหลูกคาเห็นสินคาไดงาย
เม่ือสัญจรผาน 

- หากวางอยูภายในรานหรือใตสภาพแวดลอม อาจมีการแขวนสินคาภายในรานหรือ
ตนไมสําหรับสินคาบางชนิดเชนเชือก หรือแผงสินคาน้ําหนักเบา 

พ้ืนท่ีนั่งขายของผูคา 
- เปนพื้นท่ีท่ีถัดเขามาจากแผงสินคา เพื่อสะดวกตอการเสนอสินคา การดูแลสินคาและ

การบริการหยบิของ รับเงินจากลูกคา 
- ของมีคาหรือกลองเก็บสินคาจะวางอยูใกลตัวหรือดานหลัง เพื่อการดูแลท่ีใกลชิด 
- รานคาท่ีไมมีหลังคา จะเปนหลังคาช่ัวคราวในรูปแบบกางรม หรือผาใบ เพื่อการ

จัดการท่ีงาน สะดวก รวดเร็วและมีราคาประหยดั 



 
110 

 

       
ภาพ 4-40 รานคานั่งขายสินคาบนพ้ืน 

 
ภาพ 4-41 รานคานั่งขายสินคาบนพ้ืนติดทางเดิน 

 
ภาพ 4-42 รานคานั่งขายสินคาบนพ้ืนภายในรานและใตตนไม 
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จากท้ัง 3 รูปแบบสามารถสรุปเปนการใชพื้นท่ีของรานคานั่งขายสินคาเปน 3 สวน สัมพันธ
กัน ระหวาง พืน้ท่ีสวนตัว พืน้ท่ีกึ่งสวนตัว และพ้ืนท่ีสาธารณะ ดังนี ้

 
- ผูคา อยูในสวนพื้นท่ีสวนตัวและกึ่งสวนตัว โดยมีผูคาขายเปนศูนยกลางของพื้นท่ี 
- ลูกคา อยูในสวนพืน้ท่ีสาธารณะ สามารถเขาสวนพื้นท่ีกึง่สวนตัวจากการเช่ือม 
ความสัมพันธระหวางพื้นท่ีดวย สวนของสินคาท่ีเช่ือมระหวางผูคาและลูกคา โดยสวน

พื้นท่ีสินคาขยายไปในพ้ืนท่ีทางแกนต้ังดวย เนื่องจากสามารถแขวนสินคาภายในโครงสรางของ
รานคา 

 
 

ภาพ 4-43 วิเคราะหพื้นท่ีในรานคานั่งขายสินคาบนพ้ืน 
 

2) รานคา นัง่ขายสินคาบนแคร 
รานคาท่ีนั่งขายสินคาบนแคร มี พื้นท่ีนั่งยกพ้ืนสูงจากระดับพื้นข้ึนมาในระดับพอเหมาะ

กับการนั่ง และ พื้นท่ีนั่งปูเต็มพื้นท่ีรานคาของตน เพื่อการใชพื้นท่ีใหคุมคาท่ีสุด ซ่ึงสาเหตุของการ
ยกแผงท่ีนั่ง มีดังนี้  
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- สวนใหญเปนรูปแบบการจดัพื้นท่ีของ ผูสูงอายุ ท่ีเปนรูปแบบเพิงท่ีคาขายมาต้ังแตอดีต 
เปนสินคาอาหารแหง และอาหารสดท่ัวไป 

- ผูคาขายสามารถนั่งยืดขาและนั่งไดตลอดชวงเวลาท่ีมาขายของท่ีกาด  
- สะดวกตอการนั่งของผูคาขายและสามารถดูแลสินคาท้ังหมดในระยะเอ้ือมท่ีพอดีของ

ตนเอง 
- เปนระยะท่ีสามารถเลือกดูสินคาของลูกคา โดยไมตองกมหลังมากนัก 
การจัดพืน้ท่ีบนแครแบงออกเปน  2 สวน คือพื้นท่ีวางสินคาและพืน้ท่ีนั่งขายบนแคร 
พื้นท่ีวางสินคา 
- สินคาวางอยูบนแคร หนัหนาเขาทางสัญจรหลัก เรียงสินคาเต็มพื้นท่ีดานหนาของแผง

ดานหนาราน 
พื้นท่ีนั่งขายบนแคร 
- ผูคาขายจะนั่งอยูดานในถัดจากสินคาท่ีวางอยูดานหนา ของมีคาและกระเปาในการขน

สินคาจะวางอยูดานหลังผูคาขายเชนกระเปาเงิน ถุงพลาสติกใสสินคาใหลูกคา ทําให
สะดวกตอการเอ้ือมจัดการสินคาใสถุงใหกบัลูกคา 

การจัดรานคามักจะจัดรานคาตอเนื่องติดกนั กอใหเกิดความรูสึกอบอุนและปฏิสัมพันธ
ระหวางผูคาขายดวยกนั ท่ีมีระยะใกลชิดกวารานคาอ่ืน อีกท้ังเปนการปรับเปล่ียนจากประสบการณ 
คือการยกพืน้เพื่อปองกันน้ําทวมไหลในฤดูฝน อีกท้ังปองกันสัตวเล้ือยคลาน งู ท่ีจะมาทําอันตราย
เจาของรานคา 

 

    
ภาพ 4-44 รานคานั่งขายสินคาบนแคร 

 
 



 
113 

 

 
ภาพ 4-45 รานคาเดี่ยว นั่งขายสินคาบนแคร 

 

 
ภาพ 4-46 รานคาต้ังหันหนาเขาหากัน นัง่ขายสินคาบนแคร 

 
จากภาพรูปแบบรานคานั่งขายสินคาบนแครจากท้ังหมด สามารถสรุปเปนการใชพืน้ท่ีของ

รานคาไดเปน 3 สวน สัมพันธกัน ระหวาง พื้นท่ีสวนตัว พื้นท่ีกึ่งสวนตัว และพื้นท่ีสาธารณะ ดังนี ้
 

- พื้นท่ีรานคาผูคาต้ังขนาบทางเดิน กอใหเกดิพื้นท่ีปดลอมเกิดข้ึน และรานคาใกลชิดกบั
ลูกคากอใหเกดิความรูสึกอบอุนและมีปฏิสัมพันธระหวางผูคาขายท่ีใกลชิดกันมากกวา
รานคาต้ังรูปแบบอ่ืน 

- ผูคา อยูในสวนพื้นท่ีสวนตัวและกึ่งสวนตัว โดยมีผูคาขายเปนศูนยกลางของพื้นท่ี 
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- ลูกคาอยูในสวนพื้นท่ีสาธารณะ สามารถเขาสวนพื้นท่ีกึ่งสวนตัวจากการเช่ือม
ความสัมพันธระหวางพื้นท่ีดวย สวนของสินคาท่ีเช่ือมระหวางผูคาและลูกคา โดยสวน
พื้นท่ีสินคาขยายไปในพ้ืนท่ีทางแกนต้ังแตไมไดเร่ิมจากพื้นดินเนื่องจากมีการยกพ้ืน 

 

 
ภาพ 4-47 วิเคราะหพื้นท่ีรานคา นั่งขายสินคาบนแคร 

 
3) รานคา นัง่ขายสินคาและมีสวนนั่งพัก 
รานคาท่ีมีการจัดพื้นท่ีนั่งขายสินคาและสวนนั่งพัก การพื้นท่ีแบงเปน 2 สวน คือ สวนพื้นท่ี

วางแผงสินคาและสวนท่ีนั่งพัก ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
สวนพื้นท่ีวางแผงสินคา แผงสินคาต้ังอยูดานหนารานคาติดกับทางเทา โดยมีแผงสินคา

ระดับความสูงข้ึนอยูกับความพึงพอใจของผูคาขาย ถนนบางชวงมีการวางแผงสินคาบนทางเดนิ 
เพื่อวางสินคาใหไดคุมพื้นท่ีมากท่ีสุด 

พื้นท่ีนั่งพกั เปนพื้นท่ีท่ีผูคาจดัสวนนั่งพักข้ึนภายในรานคา เพื่อการนั่งพกัผอนของผูคา การ
เปนพื้นท่ีพบปะกับลูกคา และเปนท่ีบริการพิเศษสําหรับนั่งพักและรับประทานอาหารสําหรับราน
ขายอาหารพื้นเมือง   
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ในการจดัสวนพื้นท่ีสําหรับการนั่ง สามารถพบเห็นในกาดอยู 3 รูปแบบคือ พื้นท่ีนัง่ต้ังอยู
ดานหลังของรานคา พื้นท่ีนั่งต้ังอยูกลางรานคา และพ้ืนท่ีนั่งต้ังอยูรอบรานคา  

พื้นท่ีนั่งตัง้อยูดานหลังของรานคา   
แบงพื้นท่ีออกเปน 2 สวน คือ แผงสินคาและท่ีนั่งดานหลัง  มีรายละเอียดดังนี ้
- แผงสินคาวางดานหนา ท่ีนั่งต้ังอยูดานหลัง โดยไมเช่ือมตอกัน 
- พื้นท่ีระหวางแผงและท่ีนั่งเปนท่ีโลงเพื่อเปนระยะการวางเทา และยืนขายได 
-  ใตสวนของท่ีนั่งและแผงวางสินคาสามารถเก็บสินคาและส่ิงของ 

 

  
ภาพ 4-48 รานคาพื้นท่ีนั่งต้ังอยูดานหลังของรานคา 

 
 

 
ภาพ 4-49 รานคาพื้นท่ีนั่งต้ังอยูดานหลังของรานคา 
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จากภาพ 4-49 รูปแบบรานคาท่ีมีพื้นท่ีนั่งต้ังอยูดานหลังของรานคา จะไมต้ังตัวอยูรานคา
เดียว จะต้ังเรียงขนาบกับทางเดิน ในสวนรานคาอ่ืนเปนในรูปแบบต้ังแผงสินคาดานหนาอยางเดียว
มิไดมีสวนท่ีนัง่พักดานหลัง โดยรูปแบบรานคาท่ีมีพื้นท่ีนั่งต้ังอยูดานหลังสามารถสรุปใน
รายละเอียดของพ้ืนท่ีและการจัดวางดังนี ้

- ภายในพ้ืนท่ีรานคาท่ีมีท่ีนั่งอยูดานหลัง แบงพื้นท่ีออกเปน 2 สวน โดยพ้ืนท่ีท้ังหมด
เปนพื้นท่ีกึ่งสวนตัว ลูกคาสามารถเขาถึงพื้นท่ีภายในรานคาได ทําใหรานคาไมมีพื้นท่ี
สวนตัว กอใหเกิดความรูสึกเปนกันเองระหวางผูคาและลูกคาในการนั่งพักพูดคุยกัน 

- พื้นท่ีในการวางสินคามีพื้นท่ีในทางต้ัง เนื่องจากสามารถแขวนสินคากับโครงสราง
ของรานคาได ทําใหเพิ่มพื้นท่ีในการวางสินคา 

- พื้นท่ีเก็บของจะอยูใตพื้นท่ีแครนั่งและดานหลังรานคา โดยต้ังอยูใกลกับผูคาขาย 
- ทางเดินมีระยะทางแคบเนื่องจากมีรานคาขนาบขางและมีพื้นท่ีวางสินคากลางถนนทํา

ใหลูกคาไดใกลชิดกับสินคาและผูคาขาย ทําใหลูกคาเปนหนึ่งเดยีวกับพืน้ท่ีและเปน
กันเอง 

 
 

 
ภาพ 4-50 วิเคราะหพื้นท่ีรานคา พื้นท่ีนั่งต้ังอยูดานหลังของรานคา 
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พื้นท่ีนั่งตัง้อยูกลางรานคา  
ลักษณะคลายคลึงกับรานคาท่ียกพืน้แครข้ึนจากระดับพืน้ท่ี แตในรูปแบบนี้มีการเวนชอง

ตรงกลางเพื่อท่ีสามารถวางเทาลงกับพื้นท่ี การแบงพืน้ท่ี ท่ีนั่งต้ังอยูกลางรานคา แบงไดเปน 2 สวน
คือ สวนแผงสินคา และสวนท่ีนั่ง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- พื้นท่ีนั่งต้ังอยูกลางรานคา โดยมีแผงสินคาต้ังอยูรอบพื้นท่ีนั่ง 
- ดีกวาแบบยกพื้นแคร เนื่องจากสามารถหยอนเทาลงได เพื่อใหผอนคลายอิริยาบถได

สะดวกกวา  
- สามารถเดิน ลุกนั่งไปรอบรานคาไดสะดวกกวาในรูปแบบยกพ้ืนแคร เพื่อสะดวกแก

การบริการลูกคาทุกทิศทุกทาง 

   
ภาพ 4-51 รานคาพื้นท่ีนั่งต้ังอยูกลางรานคา 

 
ภาพ 4-52 รานคาพื้นท่ีนั่งต้ังอยูกลางรานคา 
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 จากภาพ 4-52 รูปแบบพื้นท่ีนั่งต้ังอยูกลางรานคา สวนใหญมีทางเดินลอมรอบรานคา และ
มิไดต้ังอยูรานคาเดียวในบริเวณท่ีต้ังรานคา ซ่ึงรานคาบริเวณใกลเคียงจะเปนรานคาท่ีต้ังแผงสินคา
ยืนขายอยูรอบรานคา โดยมิไดมีสวนนั่งพัก โดยรูปแบบพืน้ท่ีนั่งต้ังอยูกลางรานคาสามารถสรุปได
ดังตอไปนี ้

- รานคารูปแบบพื้นท่ีนั่งต้ังอยูกลางราน ถือเปนพื้นท่ีสวนตัวของผูคาขาย ท่ีจัดพืน้ท่ีให
ผูคาประกอบการคาอยางสะดวกสบาย ท้ังการเดินและการนั่งภายในรานคา 

- พื้นท่ีวางสินคามีรอบรานคา เพื่อการคาขายเต็มพื้นท่ีติดทางสัญจรทางเทา และพ้ืนท่ี
คาขายขยายตัวทางแนวต้ังจากการแขวนสินคาบนโครงสรางของรานคา 

- ในสวนต้ังแผงสินคายืนขาย ไมมีสวนนั่งพกัมีเพียงพื้นท่ียนืขายและของสวนตัวอยูดาน
ในพื้นท่ีสวนตัวของผูคา 

 

 
ภาพ 4-53 วิเคราะหพื้นท่ีรานคาพื้นท่ีนั่งต้ังอยูกลางรานคา 
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พื้นท่ีนั่งตัง้อยูรอบรานคา  
การจัดพืน้ท่ีท่ีมีท่ีนั่งรอบรานคา เปนรูปแบบของรานคาอาหารเทานั้นเนื่องจากมีการจัด

พื้นท่ี ท่ีใหลูกคาสามารถนั่งไดรอบรานรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่มของรานคา การจัดพื้นท่ี
แบงเปน 3 สวน คือ สวนเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม สวนท่ีนั่งรับประทานอาหาร และสวนซักลาง
อุปกรณ ซ่ึงรานขายอาหารและเคร่ืองดื่มมีการจัด 2 รูปแบบ คือ ผูขายยืนหนารานและผูขายยืนกลาง
ราน 

ผูขายยืนหนาราน 
- ผูคาขายยืนเตรียมและทําอาหารบริเวณหนาราน ซ่ึงพื้นท่ีกลางรานเปนพื้นท่ีนั่งของ

ลูกคา โดยมีสวนซักลางอุปกรณทางดานหลัง 
ผูคาขายยืนคาขายอยูกลางราน  
- บริการลูกคาท่ีนั่งอยูรอบราน โดยโตะรับประทานอาหารของลูกคาเปนตัวเดียวกนักบั

การเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่มใหแกลูกคา ซ่ึงทําใหลูกคาสามารถเห็นอาหารและ
เคร่ืองดื่มไดอยางชัดเจน และสามารถเลือกส่ังไดตามอัธยาศัย  

- การจัดพืน้ท่ีนัง่รอบรานคาโดยผูคาขายยนืตรงกลางรานเปนการประหยัดพื้นท่ีนั่งและ
สะดวกสบายตอการใหบริการแกผูคาท่ีท่ัวถึงทุกดาน  

สวนใหญรานอาหารและเคร่ืองดื่มจะมีทางเดินรอบราน จึงสามารถวางท่ีนั่งไดรอบราน
เชนเดยีวกัน 

 

        
ภาพ 4-54 รานคาพื้นท่ีนั่งต้ังอยูรอบรานคา 
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ภาพ 4-55 รานคาพื้นท่ีนั่งต้ังอยูรอบรานคา 

 
จากภาพ 4-55 พื้นท่ีนั่งต้ังอยูรอบรานคา เปนลักษณะของรานคาประเภทคาขายอาหาร

พื้นเมืองและเคร่ืองดื่ม โดยลักษณะแตกตางของพื้นท่ีท้ัง 2 รานคา คือ 
- พื้นท่ีรานคาขายอาหารพื้นท่ีไมจําเปนตองมีพื้นท่ีสวนตัว เนื่องจากต้ังอยูดานหนา

รานคา และสะดวกตอการบริการลูกคา สวนพื้นท่ีนั่งพักต้ังอยูกลางรานคา ถือเปนพื้นท่ี
กึ่งสวนตัวท้ังบริเวณ 

- พื้นท่ีรานคาขายเคร่ืองดื่มมีสวนพืน้ท่ีสวนตัว ตรงกลางเพื่อสะดวกตอการจัดการทํา
เคร่ืองดื่มและการบริการลูกคาท่ีนั่งรอบโตะทําเคร่ืองดื่ม ซ่ึงเปรียบเหมือนเปนการไล
ระดับของพื้นท่ี จากศูนยกลางพื้นท่ีสวนตัว พื้นท่ีกึ่งสาธารณะ และพื้นท่ีสาธารณะเปน
ลําดับ 

- รานคาขายอาหารและเคร่ืองดื่ม สามารถกระจายพื้นท่ีออกสูสวนพืน้ท่ีภายนอก ของ
รานคาเม่ือมีลูกคาจํานวนมาก และพ้ืนท่ีนั่งไมเพยีงพอ ตามพื้นท่ีสาธารณะในบริเวณ
ใกลเคียง 
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ภาพ 4-56 วิเคราะหพื้นท่ีรานคา พื้นท่ีนั่งต้ังอยูรอบรานคา 

 
4) รานคา ตั้งแผงยืนขายสินคา   
เปนรูปแบบการจัดรานคาสวนใหญภายในกาดทุงฟาบดมีรายละเอียดดังนี ้
- การตั้งแผงสินคาติดถนนสัญจรภายในกาด วางสินคาแสดงบนแผงและนั่ง หรือ ยืนขาง

อยูดานหลัง โดยมีเกาอ้ีสวนตัว มาต้ังเพื่อการนั่งพักผอนในชวงเวลาการคาขายท้ังวัน  
- ลักษณะแผงวางสินคาเปนแผงไมท่ีต้ังติดกบัรานคา และแผงเหล็กถอดประกอบ  
- ไมมีการสรางพื้นท่ีนั่งแตจะเปนการนําเกาอ้ีสวนตัว เชนเกาอ้ีพลาสติกหรือสังกะสีมา

นั่งพัก เนื่องจากสวนใหญเปนพอคาแมคาเรขายท่ีมีการเคล่ือนยายสินคาและแผงสินคา
ทุกวัน จงึตองจัดการใชรูปแบบแผงท่ีสามารถเก็บและติดต้ังไดสะดวกรวดเร็วเพื่อ
นําไปใชท่ีอ่ืนได  

- เปนรูปแบบการคาขายเปนรูปแบบปกติ ท่ีคาขายสินคาหันทางติดกับทางสัญจรภายใน
กาด และนั่งหรือยืนขายจากภายในแผง ซ่ึงสามารถเดินภายในบริเวณรานไดสะดวก  

- บนถนนบางชวง มีการตั้งแผงสินคา เพื่อการใชพื้นท่ีในการคาขายภายในกาดอยาง
คุมคามากท่ีสุด 
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ภาพ 4-57 รานคาต้ังแผงยืนขายสินคา   

 

 
ภาพ 4-58 รานคาต้ังแผงยืนขายสินคา   

 
 จากภาพ 4-58 การตั้งแผงยืนขายสินคา สวนใหญเปนประเภทรานคาช่ัวคราวท่ีมีการต้ังและ
เก็บพื้นท่ีไดดวยความรวดเร็ว ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี ้

- การตั้งแผงยืนขายสินคาเปนการต้ังพื้นท่ีบนพื้นท่ีภายนอกโดยอาศัยใตรมไม เพื่อใหได
หลักในการยึดผาใบและสรางอาณาเขตสวนตัวของผูคาขาย อีกท้ังไดรมเงาของตนไม
ในการกนัแดดกันฝนบางสวน 



 
123 

 

- พื้นท่ีภายในการต้ังแผงสินคาแบงออกเปน 2 สวน คือ พื้นท่ีวางแผงสินคา และพ้ืนท่ีนั่ง 
ถัดจากแผงสินคา ซ่ึงสวนพืน้ท่ีวางแผงสินคาเปนสวนในการเช่ือมความสัมพันธ
ระหวางผูคากบัลูกคา 

- พื้นท่ีดานหลังของท่ีนั่งของผูคา จะเปนพื้นท่ีในการวางกลองเก็บสินคาหรือของ
สวนตัว 

- การตั้งแผงยืนขายสินคา จะต้ังติดทางเดินสัญจร โดยอีกฝงของแผงมักเปนอาคาร
ประเภทถาวร ท่ีสามารถพึงพาในการผูกมัดโครงสรางหลังคาช่ัวคราว 

- จากการตั้งหลังคาช่ัวคราวท่ีเปนผาใบซ่ึงมีระยะความสูงประมาณ  2 เมตรกวา ทําให
พื้นท่ีในสวนนี้ดูโลง สามารถมองทะลุท้ังถนนดีกวาการจัดวางรานคาขางตน ซ่ึง
สามารถมองเห็นตนไม ใหไดบรรยากาศธรรมชาติในการเดินซ้ือขาย 

- การตั้งแผงยืนขายสินคา อีกรูปแบบท่ีจัดวางสินคาภายในรานคา จะไมมีพื้นท่ีสวนตัว 
เนื่องจาก เปนรานท่ีใหลูกคาสามารถเดินเขาภายในรานคาได พืน้ท่ีระหวางผูคาและ
ลูกคาจึงรวมเปนหนึ่งเดียว 

 
ภาพ 4-59 วิเคราะหพื้นท่ีรานคาต้ังแผงยืนขายสินคา   
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5) ยืนขายใกลสินคา 
การยืนคาขายใกลสินคาของผูคาขาย ไมมีพื้นท่ีรานคา มีเพียงพืน้ท่ีลานโลง เพื่อคาขายสัตว

ประเภท วัว ควาย และไก เนือ่งจาก 
- ไมตองการพื้นท่ีในการวางแผงสินคา ตองการเพียงพืน้ท่ีลานโลงเนื่องจากสัตว

ประเภทวัวควายมีขนาดใหญ และสะดวกตอการเลือกซ้ือ  
- วิธีการคาขาย คือการยืนอยูใกลๆ บริเวณสัตวของตนเอง เม่ือมีผูสนใจมาเดินเลือกชม

สัตวของตน จงึคอยเขาไปเจรจาตอรองในการซ้ือขาย ควาย วัว หรือไกของผูคาขาย ใน
สวนของ ววัและควาย  

- มีการผูกเชือกไวกับหลักไมท่ีทางกาดปกไวใหสําหรับววั ควาย สวนไก ต้ังอยูบนพืน้ท่ี
ลานโลงเชนเดยีวกัน แตไกอยูภายในสุมของผูคาขายแตละบุคคล  ซ่ึงในการต้ังพื้นท่ีคา
ไกเปนลานโลงท่ีอยูตนไม สามารถรับรมไมและ เยน็สบายกวาพื้นท่ีโลงอ่ืนๆ 

 

     
ภาพ 4-60 การยืนขายใกลสินคา   

 
ภาพ 4-61 การยืนขายใกลววั ควาย  
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ภาพ 4-62 การยืนขายใกลไก 
 

 จากภาพ 4-61 และภาพ 4-62 สามารถสรุปรูปแบบยืนขายสินคา ไดดังนี ้
- พื้นท่ีในการยนืขายสินคา เปนประเภทการคาสัตว โดยตองการพื้นท่ีกวางใหญ พืน้ท่ี

การคาขาย จงึเปนพื้นท่ีภายนอก ไมมีหลังคาคลุม ต้ังพื้นท่ีใกลกับบริเวณใตรมไม
ภายในพ้ืนท่ี เพื่อรับความรมร่ืนของธรรมชาติ ในการกนัแดดกันฝน 

- ไมมีพื้นท่ีสวนตัวระหวางผูคาและลูกคาเปนการใชพืน้ท่ีรวมกัน ภายในพื้นท่ีการคา
ขายรวมกนั กอใหเกดิความใกลชิดสนิทสนมกัน 

- มีการจัดพืน้ท่ีนั่งพักบางสวนภายในพื้นท่ีซ่ึงเปนการใชพื้นท่ีท้ังผูคาและลูกคารวมกนั 
- การจัดแบงพืน้ท่ีคาขายแตละบุคคลไมมีพืน้ท่ีกําหนด ใครมากอนไดกอน แตจะจัด

พ้ืนท่ีตามพื้นท่ี ท่ีตนเคยต้ัง ต้ังแตเร่ิมคาขาย พื้นท่ีจงึถูกแบงออกเปนกลุมตามความ
สนิทสนมของกลุมคนแตละกลุม 

 
ภาพ 4-63 วิเคราะหการยืนขายใกลวัวควาย 



 
126 

 

 
ภาพ 4-64 วิเคราะหการยืนขายใกลไก 

 
จากวัตถุประสงคท่ี 1 คือ เพื่อคนหาองคประกอบในเชิงกายภาพและสังคมภายในกาดวัว

ควาย มีคําถามวิจัย คือ ตัวกําหนดในการจดัวางและการใชงานภายในกาดววัควายทุงฟาบด 
 
ตัวกําหนดในการจัดแบงและจัดวางพืน้ท่ี  มีดังนี ้
-  การจัดวางเพือ่การสนองการคาขาย 
- พฤติกรรมการคาขายของพอคาแมคา 
- รูปแบบการคาขายของประเภทสินคา 
- สภาพแวดลอมในการดึงดูดลูกคา 

 

 
ภาพ 4-65 แผนภูมิตัวกําหนดการจัดแบงพืน้ท่ีและจัดวางพื้นท่ี 

 
จากตัวกําหนดในการจดัแบงและการจดัวางพื้นท่ี สามารถนํามาหา การใชงานภายในกาด

วัวควายทุงฟาบด แบงประเภทตามการจัดวางรานคาภายในกาดววัควายทุงฟาบด ซ่ึงแบงจาก
พฤติกรรมท่ีการสนองตอการคาขายของพอคาแมคาและลูกคา ท้ังหมด 6 รูปแบบ  1) รานคา นั่งขาย
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สินคาบนพ้ืน 2) รานคา นั่งขายสินคาบนแคร 3) รานคา นั่งขายสินคาและมีสวนนั่งพัก 4) รานคา ต้ัง
แผงยืนขายสินคา และ 5) ยืนขายใกลสินคา โดยเปนภาพแผนภูมิเปรียบเทียบแตละรูปแบบดังนี ้

 
ภาพ 4-66 แผนภูมิเปรียบเทียบการจัดวางชุดท่ี 1 
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ภาพ 4-67 แผนภูมิเปรียบเทียบการจัดวางชุดท่ี 2 
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ภาพ 4-68 แผนภูมิเปรียบเทียบการจัดวางชุดท่ี 3 

 
 จากภาพแผนภูมิเปรียบเทียบของรูปแบบรานคาภายในกาดววัควายท้ังหมดสามารถสรุป
การจัดแบงและการจัดวางพืน้ท่ี คือการจดัวางข้ึนอยูกับปจจัย 4 ประการท่ีกลาวขางตน ซ่ึงนํามา
สรุปการจัดวางพื้นท่ีในแตละรานประกอบไปดวย 3 สวน 1) พื้นท่ีสวนบุคคล 2) พื้นท่ีรวม และ 3) 
พื้นท่ีท่ัวไป ท่ีแบงพืน้ท่ีภายในรานคาอยูในแตละสวนข้ึนอยูกับการใชงานของผูคาและลูกคาท่ี
ตอบสนองตอพฤติกรรมและการคาขายของผูคาและลูกคา 
 

 
 

ภาพ 4-69 แผนภูมิสรุปการจัดพื้นท่ีภายในรานคา 
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การสํารวจและบันทึกขอมูลของการจัดวางพื้นท่ีภายในรานคาท่ีตอบสนองตอพฤติกรรม
และการคาขายของพอคาแมคาและลูกคา ท้ังหมด 6 รูปแบบ  1) รานคา นั่งขายสินคาบนพ้ืน 2) 
รานคา นั่งขายสินคาบนแคร 3)รานคา นั่งขายสินคาและมีสวนนั่งพกั 4)รานคา ต้ังแผงยืนขายสินคา  
และ 5)ยืนขายใกลสินคา ไดผลดังภาพ 4-70  

 

ภาพ 4-70 แผนผังรูปแบบการคาขายของรานคาในกาดววัควายทุงฟาบด 
 

จากภาพ 4-70 แผงผังแสดงรูปแบบการคาขายของรานคาภายกาดทุงฟาบด แสดงผลไดดังนี ้
- รานคาสวนมากเปนรูปแบบต้ังแผงยืนขายเปนสวนใหญ เปนรูปแบบการคาขายท่ีเกิด

จากการใชงาน (Function Factor) 
- รานคามีนั่งขายสินคาบนแครต้ังกระจายภายในสวนดานหนาของกาด สวนสินคาเปน

อาหารแหงและสดเนื่องจากผูคาเปนแมคา ท่ีมีรูปแบบการคาขายต้ังแตอดีตท่ีคุนเคยกบั
รูปแบบนั่งขายสินคาบนแคร (Cultural Factor) 

- รานคาขายสินคาท่ีมีสวนท่ีนัง่พัก อยูในสวนพื้นท่ีรานขายอาหารพ้ืนเมืองและเคร่ืองดื่ม 
และรานคาท่ีมีลูกคาประจํา สนิทกัน หรือพอคาแมคารานอ่ืนมานั่งสนทนาพักผอนกนั 
ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีเกิดจากพฤติกรรมของเจาของรานคา (Behavior Factor) 

- การยืนคาขาย เปนรูปแบบสําหรับการยืนคาขาย บริเวณในลานโลง ของการคาวัว ควาย 
และไก ซ่ึงอยูบริเวณดานหลังเปนสวนใหญ ท่ียืนขายใกลกับสัตวเล้ียงของตนเอง ใต
รมไม และการมัดเชือกบริเวณตอไมท่ีทางกาดเตรียมไวให ซ่ึงเกิดรูปแบบการคาขาย
เกิดจากประเภทของการคาขายสัตวท่ีมิตองการเพิงหรือรานคาในการคลุมพื้นท่ีคาขาย
ของผูคา (Kettle Selling Factor) 
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 รูปแบบการคาขายภายในกาด มีการจัดการคาขายข้ึนอยูกับรูปแบบของสินคาและ
พฤติกรรมการคาขายของพอคาแมคาในแตละประเภทสินคา โดยผานการประสบการณขาย เรียนรู
การใชพื้นท่ีและปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกบัการคาขายในสินคาและพฤติกรรมการใชชีวิตในการ
คาขายของพอคาแมคาแตละบุคคล 
 
4.1.2 ปฏิสัมพนัธระหวางผูใชงานภายในกาดวัวควายทุงฟาบด 

จากวัตถุประสงคขอท่ี 1 เพื่อคนหาองคประกอบในเชิงกายภาพและสังคมภายในกาดวัว
ควาย ในสวนคําถามวิจัยดงันี้ ปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานในกาดเปนอยางไร มีความสัมพันธตอ
องคประกอบเชิงกายภาพอยางไร  

จากการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางผูใชงาน เปนการศึกษาถึงปฏิสัมพันธระหวางผูใชใช
พื้นท่ีภายในกาดววัควายทุงฟาบด ซ่ึง ประกอบดวย 2 สวน ไดแก 4.1.2.1) ปฏิสัมพันธระหวางผูใช
พื้นท่ีภายในกาดววัควายทุงฟาบด 4.1.2.2) กิจกรรมรวมกันภายในกาดวัวควายทุงฟาบด 

 
4.1.2.1 ปฏสัิมพนัธระหวางผูใชพืน้ท่ีภายในกาดวัวควายทุงฟาบด 
 กาดววัควายทุงฟาบด เปนตลาดนัดท่ีมีผูคนมาใชบริการภายในพื้นท่ีท้ังผูขายและผูซ้ือเปน
จํานวนมากกวา 1,000 คนตอการเปดตลาดนัดในแตละคร้ัง ซ่ึงมีผูคนจากหลากหลายพ้ืนท่ี เขามา
โดยมีจุดประสงคท่ีแตกตางกัน ท้ังการประกอบอาชีพทางการคาขาย การซ้ือสินคาสําหรับใชในแต
ละครอบครัว หรือการพักผอน ผอนคลายเดินเลนและพบปะผูคนภายในกาดววัควายทุงฟาบด 
 กลุมบุคคลท่ีมาใชบริการพื้นท่ี มี 2 กลุม คือ กลุมผูคาขาย และ กลุมลูกคา ซ่ึงท้ังสองกลุมมี
ผลประโยชนเอ้ือตอกันและกัน ในการหมุนเวยีนสินคา และเศรษฐกจิ จากการเจอกันทุกสัปดาห 
ของการต้ังกาดนัด จึงมีความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางกัน ซ่ึงสามารถแบงปฏิสัมพันธ
ระหวางกลุมบุคคลท่ีใชบริการพื้นท่ี คือ 1) ปฏิสัมพันธระหวางผูคากับลูกคาและ2) ปฏิสัมพันธ
ระหวางผูคากนัเอง 
 

ปฏิสัมพนัธระหวางผูคากับลูกคาภายในกาดวัวควายทุงฟาบด 
 ความสัมพันธระหวางผูคากบัลูกคา เกิดจากการมีกิจกรรมในการซ้ือขายของรวมกนั ผูคา
ในการพดูคุยเปนส่ือกลางในการคาขายสินคาแกลูกคา สวนลูกคาตองการการเจรจาเพ่ือท่ีใหได
สินคาท่ีดีและพึงพอใจกับความตองการสวนตน ในสวนนี้แบงชุดขอมูลคือ 1) จากการสัมภาษณ
พอคาแมคา และ 2) จากการสัมภาษณลูกคาและบุคคลท่ัวไป มีรายละเอียดดังนี ้
 1) จากการสัมภาษณพอคาแมคา 
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จากการเก็บขอมูลในการสัมภาษณพอคาแมคา ในปฏิสัมพันธตอลูกคา 2 กลุมลูกคา คือ 
ลูกคาท่ัวไป และลูกคาประจาํ ซ่ึงมีปฏิสัมพันธท่ีตางกัน ซ่ึงมีดังนี้  
 

ลูกคาท่ัวไป 
พอคาแมคา พูดจาคอนขางเปนกันเอง ดวยวาจาท่ีไพเราะ ยิ้มแยมแจมใส ซ่ึงเปนลักษณะ

พื้นฐานของมนุษยสัมพนัธท่ีดี ตอลูกคาและบุคคลท่ัวไป พอคาแมคาบางรานคามีการทักทายลูกคา
เม่ือเดินผานรานคาแมไมไดซ้ือของภายในรานคาของตนเอง ไมคอยเห็นในกาดท่ัวไป แตมีรานคา
บางสวนไมคอยไดมีปฏิสัมพันธกับลูกคา เนื่องจากมีลูกคาจํานวนมาก 

ลูกคาประจํา 
ผูคาและลูกคาประจําเม่ือพบปะกันมีการคุยถามไถสารทุกขสุขดิบกัน การใชชีวิตประจําวัน

ท่ัวไป แลกเปล่ียนทัศนคตซ่ึิงกันและกัน เนื่องจากเปนลูกคาท่ีมาซ้ือของเปนประจําทุกอาทิตยและ
ลูกคาบางสวนเปนพอคาแมคาเชนเดยีวกันภายในกาด จึงทําใหบางรานคาท่ีมีพื้นท่ีนั่งพัก ลูกคา
มักจะมานั่งพกัและสนทนากัน จึงกลายเปนพื้นท่ีในการนั่งพบปะกันระหวางผูคากับลูกคาอีกดวย 
 

2) จากการสัมภาษณลูกคาและบุคคลท่ัวไป 
จากการเก็บขอมูลสัมภาษณเฉพาะกลุมลูกคาเพื่อใหไดปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวาง ผูคากับ

ลูกคาและบุคคลท่ัวไป สามารถแบง ความสัมพันธระหวางผูคากับลูกคา ได 3 ขอ ไดแก ความรูสึก
ของลูกคาตอผูคา การสนทนาระหวางผูคากับลูกคา และการปฏิบัติของผูคาท่ีมีตอลูกคา 

ความรูสึกของลูกคาตอผูคา 
สวนใหญลูกคารูสึกเปนกันเองและเปนมิตร ในการใหบริการของผูคาขายแกลูกคา 

เนื่องจากการแสดงกริยาในการคาขาย ท่ีดูใจดแีละคอนขางยิ้มตลอดเวลา การพูดคุยดวยตลอดเวลา 
ทําใหกลุมลูกคาบางสวนรูสึก ไมรูสึกแปลกท่ี เสมือนเปนคนในพื้นท่ี หากอายุเทากันระหวางผูคา
กับลูกคา ก็เหมือนเปนเพื่อนกัน รูสึกพูดจากันรูเร่ืองงาย หากเปนพอคาท่ีอายุมากกวา ก็เหมือนเปน
ญาติผูใหญ ท่ีเอ็นดูลูกคาเสมอืนเปนญาติคนหนึ่ง มีการดแูลและใหของ โดยท่ีมิไดตองการเงินตอบ
แทน  

ความรูสึกของลูกคาท่ีมีตอผูคาสวนใหญเปนไปในทางบวก อาจเนื่องจากเปนรูปแบบสังคม
พื้นถ่ิน ท่ีมีความเปนกันเอง เอ้ือเฟอเผ่ือแผแกกัน การพูดจากนัจึงเปนไปในรูปแบบที่ดูเปนกนัเอง 
เปนไปตามสภาพปกติของวถีิชีวิต พูดคุยกนัปกติ เหมือนเปนเพื่อน หรือญาติ จากความรูสึกท่ีดูเปน
กันเอง ทําใหกลุมลูกคาและบุคคลท่ัวไปรูสึกวา ไมไดมาในพื้นท่ีแปลกสถานท่ี รูสึกสบายเดิน
พักผอนภายในกาดได 
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การสนทนาระหวางผูคากับลูกคา 
“อูกั๋นมวน” คําสัมภาษณจากลูกคาแปลวา พูดจาดวยกันสนุกสนาน เปนความรูสึกสวน

ใหญท่ีลูกคารูสึกจากการสนทนากับผูคา เนื่องจากพอคาแมคาสวนใหญ เปนคนภาคเหนือ พูดภาษา
เมืองหรือภาษาทองถ่ินในการคาขายกับลูกคา จึงพูดจาสนทนาปกติดวยภาษาเมือง ทําใหการพดูคุย 
เจรจาซ้ือขายดวยภาษาเดียวกนั รูสึกสนทนาพดูจาเขาใจงายดีและสามารถพูดจารวมกันไดอยาง
สนุกสนาน ในเร่ืองตางๆ ท่ีสนทนากันนอกเนื่องจากการเจรจาซ้ือขายสินคา ทําใหสะดวกในการ
พูดจา รูสึกเปนกลุมเดียวกันแตหากลูกคาบางคนไมสามารถฟงภาษาเมืองรูเร่ือง ผูคาจะพูด
ภาษากลาง เผ่ือใหสะดวกตอการซ้ือขายสินคาดวยการพูดเช้ือเชิญเขาภายในรานอยางดีและชวนคุย
ทําใหลูกคาเกดิความรูสึกเปนกันเอง ทําใหสะดวกตอการซ้ือขาย 

การปฏิบัติของผูคาท่ีมีตอลูกคา 
“เปนหมูเดียวกั๋น ฮูจักกั๋น” คําสัมภาษณจากลูกคา แปลวา เปนพวกเดยีวกัน รูจักกนั เปน

ความรูสึกของลูกคาท่ีมีตอผูคาจากการแสดงปฏิสัมพันธและอัธยาศัยท่ีดีในการคาขายของผูคาท่ีมี
ตอลูกคา แสดงใหเห็นถึงความเปนมนษุยสัมพันธท่ีดขีองผูคา เปนหลักการโดยพื้นฐานในการ
ประพฤติตนท่ีดีตอลูกคา เพื่อความแสดงความเปนกันเองตอลูกคาและสามารถเพ่ิมความสะดวกใน
การเจรจาซ้ือขายสินคา ซ่ึงกลุมลูกคาสวนใหญมักเจรจาตอรองสินคาใหไดราคาท่ีพงึพอใจ หากมี
ความสนิทสนมกัน ก็ถามไถสารสุกขสุขดิบ เร่ืองสุขภาพ เร่ืองสวนตัว พอคาแมคาสามารถตอรอง
ราคาได มีการลดราคา ใหอยูในราคาท่ีพึงพอใจท้ังสองฝาย  

จากผลการศึกษาในสวนปฏิสัมพันธระหวางผูคากับลูกคาภายในกาดววัควายทุงฟาบด เพื่อ
ตอบคําถามวิจยัปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานในกาดและความสัมพันธตอองคประกอบเชิงกายภาพ 
สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 
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ภาพ 4-71 แผนภูมิปฏิสัมพนัธระหวางผูคากับลูกคา 
 
ปฏิสัมพันธระหวางผูคาและลูกคา ภายในกาดววัควายทุงฟาบด สามารถแบงออกเปน 2 

กลุมคือ ผูคากับลูกคาท่ัวไป และผูคากับลูกคาประจํา 
ผูคากับลูกคาท่ัวไป 
ปฏิสัมพันธระหวางผูคากับลูกคาท่ัวไป เปนมาตรฐานของพอคาแมคาท่ีแสดงปฏิสัมพันธ

และมนษุยสัมพันธท่ีดีตอลูกคา เพื่อใหสามารถคาขายสินคาภายในรานคาได ซ่ึงจากองคประกอบ
เชิงกายภาพท่ีจัดวางพื้นท่ีรานคาท่ีชิดติดกนั และทางสัญจรที่เล็กคับแคบ ทําดูอบอุนทําใหลูกคารูสึก
ความเปนหนึ่งเดียวกับพืน้ท่ี ไมกลายเปนคนแปลกหนาสําหรับพื้นท่ี จึงทําใหลูกคามีความรูสึกท่ีดี
และเปนกันเองตอพื้นท่ี 

 
ภาพ 4-72 ปฏิสัมพันธระหวางผูคากับลูกคาท่ัวไป 
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ผูคากับลูกคาประจํา 
ปฏิสัมพันธระหวางผูคากับลูกคาประจํา มีความสนิทสนมจากการเจอกนัเปนประจําจนรูจัก

กันหรือรูจักแตเดิม การซ้ือขายจึงเปนไปตามปกติ แตมีส่ิงท่ีเพิ่มเติมข้ึนมาคือ พื้นท่ีในสวนนั่งพักคุย
กันภายในรานคา ซ่ึงลูกคาสามารถเขามานั่งรวมภายในรานได และกลายเปนพืน้ท่ีจุดพบกันระหวาง
ผูคากับลูกคาประจําดวยกัน ในการนั่งพักผอนหรือสนทนากัน 

 
ภาพ 4-73 ปฏิสัมพันธระหวางผูคากับลูกคาประจํา 

 
ปฏิสัมพนัธระหวางผูคาภายในกาดวัวควายทุงฟาบด 
พอคาและแมคาภายในกาดวัวควายทุงฟาบด ท่ีท้ังหมดประมาณ 500 รานคา จาก

หลากหลายพืน้ท่ี สวนใหญเปนคนในชุมชนและตัวเมืองจังหวดัเชียงใหม ผูคาขายภายในกาดววั
ควาย ทุงฟาบด มีอยู 2 ประเภท คือ พอคาแมคาภายในชุมชน และพอคาแมคาเรขายสินคา ซ่ึง
สามารถแบงปฏิสัมพันธระหวางพอคาแมคาได 3 กลุม ตามการรูจักกนัของผูคา คือ 1) พอคาแมคา 
ท่ีมีความสัมพนัธกอนการคาขายสินคา ท่ีกาดแหงนี้ 2) พอคาแมคาท่ีสรางความสัมพันธจากการคา
ขายสินคาภายในกาดแหงนี้ และ 3) พอคาแมคาท่ีไมคอยมีความสัมพันธรวมกับรานคาสินคาอ่ืนๆ 
 

1) พอคาแมคา ท่ีมีความสัมพันธกอนการคาขายสินคาท่ีกาด 
ผูคาขายท่ีมีความสัมพันธ รูจักกนัมากอนการคาขายสินคาท่ีกาด สวนใหญเปนพอคาแมคา

ภายในชุมชน มีความสัมพันธกันเดิม เชน เปนสามีภรรยา มาจากครอบครัวเดียว มาจากหมูบาน
เดียวกัน หรือเปนเพื่อนกนั แลวชักชวนกนัมาคาขายท่ีกาดแหงนี้ โดยท่ีมีความสนิทสนม รูจกักนั มี
ความคุนเคยกนัเปนปกติ ซ่ึงจะต้ังรานคาอยูบริเวณใกลกัน  หรือต้ังอยูในรานคาเดียวกันแบงพืน้ท่ี
กันเชา เชน พืน้ท่ีคาขายอาหารแหงและสด สวนหนึ่งมาจากหมูบานเดียวกันในอําเภอสันปาตองซ่ึง
รูจักกันอยูแลว มีกิจกรรมภายในหมูบานกร็วมงานกนั เม่ือมาคาขายในพื้นท่ีเดียวกนั จึงแทบไมตอง
ทําความรูจักกนัเนื่องจากรูจกั สนิทสนมกนัแตกอนการคาขายสินคาท่ีกาดแหงนี ้



 
136 

 

2) พอคาแมคาท่ีสรางความสัมพันธจากการคาขายสินคาภายในกาด 
“อูดี เขากั๋น เลนพอง แตพอง” (พูดจากนัดี เขากันได พูดและกระทําเลนกันบาง พูดและ

กระทําจริงกนับาง) เปนความรูสึกจากผูคากันเองภายในพื้นท่ีต้ังรานคาใกลกัน แสดงความรูสึกของ
ความสนิทชิดเช้ือกัน มีการหยอกลอเลนกนัในหมูผูคาดวยกัน ซ่ึงเกิดจากการที่มาประกอบวิชาชีพ
คาขายทุกสัปดาห  และต้ังรานคาใกลกัน จึงเกิดความสนิทสนม พูดคุย การตั้งรานคาใกลกนั เจอ
หนากนัตลอดทั้งชวงการคาขาย เม่ือลูกคาไมคอยมี ก็สนทนาระหวางรานคาใกลเคียงกัน การพูดจา
ในเร่ืองประเภทสินคาการคาขายเหมือนกัน ซ่ึงความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการคาขายภายในกาด
แหงนีแ้ละพบปะกันทุกสัปดาห  เปรียบเสมือนพื้นท่ีทํางานรวมกนัท่ีจะตองแสดงความรูจัก และ
สรางความคุนเคยระหวางกนัเพื่อการดแูลกันและกันในรานคาใกลเคียง 
 

3) พอคาแมคาท่ีไมคอยมีความสัมพันธรวมกับรานคาสินคาอ่ืนๆ 
สวนมากเปนพอคาเรขาย ท่ีมีรานคาท่ีมีขนาดพื้นท่ีใหญและต้ังรานคาอยูรานคาเดยีว ไม

คอยมีเวลาในการสรางความสัมพันธและปฏิสัมพันธกับรานคาอ่ืน รานคามีพื้นท่ีกวางท่ีตองดแูล ซ่ึง
ภายในพ้ืนท่ีรานคา มีลูกนองท่ีตองดูแลและสามารถสนทนารวมกนัได พอคาแมคากลุมมักจะทํา
ความรูจักพอเปนพิธี เพื่อการสรางปฏิสัมพันธเบ้ืองตนกับรานคาใกลเคียง 

จากการสัมภาษณความสัมพนัธท่ีเกิดข้ึนสวนใหญเกดิจากเจอกนัทุกสัปดาห ในการขาย
สินคาภายในกาด กอใหเกิดความสนิทสนมและทําความรูจักคุนเคยกัน รองลงมาผูคาขายเปน
ครอบครัว หรือสามีภรรยากันอยูแลว จงึมิตองสรางความสัมพันธมากมายและการท่ีรานคาต้ังอยู
ใกลเคียงกัน หรืออยูในเพิงเดียวกัน ทําใหตองเจอหนากันตลอดท้ังชวงเวลาการคาขายท่ีกาดแหงนี้ 
ทําใหมีความสัมพันธระหวางกัน ในการพดูจาสนทนาระหวางกัน  

จากผลการศึกษาในสวนปฏิสัมพันธระหวางผูคากับผูคาภายในกาดววัควายทุงฟาบด เพื่อ
ตอบคําถามวิจยัปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานในกาดและความสัมพันธตอองคประกอบเชิงกายภาพ 
สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 



 
137 

 

 
ภาพ 4-74 ปฏิสัมพันธระหวางผูคากับผูคา 

 
 ปฏิสัมพันธระหวางผูคากับผูคาข้ึนอยูกับเวลาท่ีทําความรูจักกนัและพืน้ท่ีต้ังรานคา ซ่ึงการ
ทําความรูจักเกิดข้ึนภายในพื้นท่ี สวนใหญเกิดจากการขายสินคาเจอกันทุกสัปดาห  และการต้ัง
รานคาติดกัน หรืออยูในบริเวณเดียวกนั ทําใหมีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในการคาขายรวมกนั 
ในสวนรานคาท่ีไมคอยมีความสัมพันธรวมกันรานคาอ่ืน เนื่องจากการต้ังรานคาขนาดใหญ มีพื้นท่ี
ในการดแูลกวาง จึงไมคอยไดสรางปฏิสัมพันธรวมกันรานคาอ่ืน 

การสรางความสัมพันธระหวางผูคาดวยกนั เปนการสรางปฏิสัมพันธระหวางกันในชุมชน 
เพื่อสนับสนุนการสรางเครือขายความสัมพนัธในการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในพ้ืนท่ีกาดววัควาย
ทุงฟาบด  
 จากปฏิสัมพันธระหวางผูคากับผูคาภายในกาดววัควายทุงฟาบด สามารถแบงพื้นท่ีผูคาใน
แตละเพศออกจากกันไดอยางชัดเจน ซ่ึงไดทําการเก็บขอมูลแผนผังเพศผูคาขายในกาดววัควายทุง
ฟาบด แสดงออกมาเปนแผงผัง ดัง ภาพ 4-75 
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ภาพ 4-75 แผงผังเพศผูคาขายในกาดววัควายทุงฟาบด 

  
จากภาพ 4-75 สามารถแบงกลุมเพศของผูคาขาย ได 3 พื้นท่ี คือ การครอบครองพ้ืนท่ีของ

เพศหญิง การครอบครองพ้ืนท่ีของเพศชาย และการครองครองพื้นท่ีของครอบครัว 
การครอบครองพ้ืนท่ีของเพศหญิง  
พื้นท่ีเพศหญิงคือ พื้นท่ีการคาขายอาหารแหงและอาหารสด และสินคาท่ัวไป ซ่ึงอาชีพ

คาขายเปนของผูหญิงพบเหน็ไดโดยท่ัวไปและมีมาแตอดีต  
- มีพื้นท่ีอยูสวนดานหนากาดเปนสวนใหญในพื้นท่ีคาขายอาหารแหงและสด 
- มีพื้นท่ีอยูในสวนรานคาอาหารพื้นเมืองและเคร่ืองดื่ม 

 การครอบครองพ้ืนท่ีของเพศชาย 
 พื้นท่ีเพศชายคือ พื้นท่ีคา วัว ควาย ไก ซ่ึงเปนส่ิงประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมและงาน
อดิเรกสําหรับเพศชายในการชนไก เปนพืน้ท่ีแสดงความเปนบุรุษเพศในการซ้ือขายเจรจากัน 

- มีพื้นท่ีในสวนดานหลัง พื้นท่ีลานโลง คาวัว ควาย และไก 
การครอบครองพ้ืนท่ีของครอบครัว 

 พื้นท่ีของครอบครัวคือเปนรานคาท่ีคาขายเปนครอบครัว ท้ังพอคาและแมคารวมกัน และ
เปนกลุมพอคาแมคาเรขาย การกระจายพื้นท่ีท่ัวท้ังกาดแตกระจุดอยูในสวนกลางของกาด 

- มีพื้นท่ีท้ังบริเวณในกลุมรานคา สินคาท่ัวไปจากโรงงาน ท้ังเส้ือผา รองเทา และ
เบ็ดเตล็ดท่ัวไป ซ่ึงใครก็ไดสามารถคาขายได  
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4.1.2.2  กิจกรรมรวมกันภายในกาดวัวควายทุงฟาบด 
จากวัตถุประสงคขอท่ี 1 เพื่อคนหาองคประกอบในเชิงกายภาพและสังคมภายในกาดวัว

ควาย ในสวนคําถามวิจัยดงันี้ ปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานในกาดเปนอยางไร มีความสัมพันธตอ
องคประกอบเชิงกายภาพอยางไร  

ภายในกาดววัควายทุงฟาบดมีปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานนอกเหนือจากการซ้ือขาย ซ่ึงจาก
ผลการศึกษาสาเหตุของการมาในการมาใชบริการที่กาดทุงฟาบด มีผลดังนี ้

- รอยละ 40.74  การซ้ือของใช อาหารสําหรับการยังชีพ  
- รอยละ 29.63  การมาเดินเลน  
การเดินเลนภายในกาดวัวควายทุงฟาบด ลูกคาและบุคคลท่ัวไปถือวาเปนพื้นท่ีพักผอน

หยอนใจแกบุคคลท่ัวไปในการมาเดินชมบรรยากาศ หรือมาพบปะสนทนาในความสนใจสวนตัว
ของตน เชน ดวูัว ควาย ดูพระ คุยเร่ืองการเกษตรกรรม นัง่คุยสารทุกขสุขดิบกัน เปนตน  

กิจกรรมและปฏิสัมพันธรวมกันระหวางผูคนในกาดวัวควายทุงฟาบด สามารถแบงการมี
กิจกรรมท่ีสรางปฏิสัมพันธรวมกันได 2 แบบ 1) กิจกรรมการพบปะสังสรรคตามความสนใจสวน
บุคคล และ 2) กิจกรรมตามฤดูกาล ประเพณีและวิถีชีวิตทองถ่ิน 

 
1) กิจกรรมการพบปะสังสรรคตามความสนใจสวนบุคคล 
การพบปะสังสรรคกับของกลุมบุคคลท่ีมีความสนใจรวมกันในสินคาแตละชนดิโดยมี

รานคาหรือยานรานคาสินคาประเภทนั้นเปนศูนยกลางของกลุม มีการพบปะกับทุกสัปดาห โดยที่
ไมมีจุดประสงคในการมาซ้ือของเปนหลัก สวนใหญเปนผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป เนื่องจากเปนวยั
เกษยีณ ไมคอยมีกิจกรรมทํา สวนวยัรุนหรือวัยกลางคนมีบางสวน แลวแตความชอบสวนบุคคล 

พื้นท่ีสวนใหญท่ีมีการพบปะกันเปนพื้นท่ีรานคาสินคาเฉพาะอยางเชน พื้นท่ีคาววั ควาย คา
ไก คาสินคาเกษตรกรรม เชาพระเคร่ือง ซ่ึงในบริเวณรานคาสินคานี้มีการสรางพื้นท่ีสําหรับนั่ง เพื่อ
การพบปะสนทนากันในบริเวณรานคา หรือใตรมไมใหญ มีการพูดคุยสนทนาในเร่ืองสินคาเฉพาะ 
แลกเปล่ียนความรู และพูดคุยถึงชีวิตความเปนอยูภายในกลุม โดยนาํเสนอรูปกิจกรรมการพบปะ
สังสรรคดังนี้ 
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ภาพ 4-76 การพบปะสังสรรคของผูนิยมพระเคร่ือง 

 
 

  
ภาพ 4-77 การพบปะสังสรรคชาวบานในสินคาเกษตรกรรม 

 
 

    
ภาพ 4-78 การพบปะสังสรรคผูนิยมการซ้ือขายไก 
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ภาพ 4-79 การพบปะสังสรรคชาวบานการเลนดนตรีท่ีรานขายเคร่ืองดนตรีไทย 

 
จากรูปภาพประกอบ สวนมากเปนพืน้ท่ีพบปะสังสรรคของเพศชายสวนใหญ สวนเพศ

หญิงพบปะกนัเปนประจําอยูแลวภายในพืน้ท่ีคาขายอาหารแหงและสด รานคาบางรานภายในกาด 
จึงกลายเปนศูนยกลางของกลุมคนท่ีช่ืนชอบในสินคาแตละประเภทเพ่ือการพักผอนและผอนคลาย
ของบุคคลท่ัวไป  
 

2) กิจกรรมตามฤดูกาล ประเพณีและวิถีชีวิตทองถ่ิน 
ในรอบป ภายในกาดทุงฟาบดมีชวงกจิกรรม เทศกาล และประเพณีตางๆ ของวิถีชีวิต

ทองถ่ิน โดยเทศกาลที่สําคัญของภาคเหนือ คือ ปใหมเมือง และ ลอยกระทง ซ่ึง พอคาแมคานํา
สินคาท่ีเกี่ยวของกับเทศกาลมาคาขายเพ่ือเพิ่มรายไดใหแกผูคาขาย ไดแก ตุง 12 นักษัตร น้ําอบ สม
ปลอย ส่ิงท่ีใชในการลดนํ้าดาํหัวผูใหญ และไหวเจาท่ี เปนตน 

 

   
ภาพ 4-80 สินคาเฉพาะเทศกาล ปใหมเมือง 
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นอกเหนือจากการคาขายสินคาท่ีเพิ่มข้ึนสําหรับเทศกาลทีสํ่าคัญ มีประเพณเีกีย่วของกับ
ศาสนาพุทธมาใหบุคคลท่ัวไปภายในกาดทุงฟาบดไดรวมทําบุญ ดังเชน การอุปสมบทเณร พิธียก
ชอฟาวัด ฝงลูกนิมิต โดยเดินรอบๆบริเวณตลาด หรือ นั่งบนรถกระบะบริเวณถนนหลักทาง
ดานหนาของกาด เพื่อการบริจาคในการรวมทําบุญ แตละประเพณี ท่ีจดัข้ึน 

 
 

      
ภาพ 4-81 ขอรวมทําบุญในการอุปสมบทเณร 

 
 

     
ภาพ 4-82 รวมทําบุญยกชองฟาวัด และฝงลูกนิมิต  

 
จากภาพประกอบ พื้นท่ีกาดววัควายทุงฟาบด ถือเปนพื้นท่ีสําหรับสนับสนุนกจิกรรม 

เทศกาล และประเพณีท่ีเกีย่วของกับวิถีชุมชน ซ่ึงเดินรอบภายในกาด หรือติดถนนหลัก เพื่อใหผูคน
ภายในกาดและเดินผานไปผานมาสามารถเห็น และไดรวมกิจกรรมท่ีจดัข้ึนมา 
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ภายในกาดววัควายทุงฟาบด มีผูคาขายและลูกคา บุคคลท่ัวไปจํานวนมากท่ีมาใชพืน้ท่ี บาง
บุคคลนําบุตรหลาน หรือเดก็ๆมาภายในดวย กาดจึงกลายเปนพืน้ท่ีสําหรับเด็กเชนเดยีวกัน ท้ังใน
การจับจายใชสอยและการพกัผอนของเด็กเม่ือรอผูปกครองทํากิจกรรมภายในกาด จึงมีรานคาบาง
รานคาท่ีมีสินคาท่ีสําหรับวัยเด็ก  เชนของเลน ขนม จักรยานเดก็เปนตน 
 

  
ภาพ 4-83การซ้ือขายสินคาสําหรับวัยเด็กของครอบครัวท่ีมาซ้ือของ 

 
สําหรับ บุตรหลานของผูคา มีการพื้นท่ีสําหรับเดก็ในการเลนและพักผอน ข้ึนอยูกับ

ผูปกครองจัดหาใหภายในพืน้ท่ีรานคา หรือเด็กสรางของเลนข้ึนมาเองดังภาพตัวอยาง  

      
ภาพ 4-84 เด็กเลนและพักผอนภายในพื้นท่ีรานคา 

 
ภาพ 4-85 ของเลนเด็กจากแบบตัดกรอบพระเคร่ือง 
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จากวัตถุประสงคขอท่ี 1 เพื่อคนหาองคประกอบในเชิงกายภาพและสังคมภายในกาดวัว
ควาย สวนคําถามวิจัยดังนี ้ ปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานในกาดเปนอยางไร มีความสัมพันธตอ
องคประกอบเชิงกายภาพอยางไร ในสวนกิจกรรมรวมกนัภายในกาดววัควายทุงฟาบด สามารถสรุป
ผลไดดังนี ้

 

 
ภาพ 4-86 แผนภูมิกจิกรรมรวมกันภายในกาด 

 
 กิจกรรมรวมกนัภายในกาดววัควายทุงฟาบดนอกเหนือจากการซ้ือขายสินคาแลว ยงัเปน
พื้นท่ีทางสังคมท่ีเปนศูนยกลางกลุมคนใดกลุมคนหนึ่งท่ีมีความช่ืนชอบในเร่ืองเดยีวกัน และยังเปน
พื้นท่ีท่ีสนับสนุน เทศกาล ประเพณวีัฒนธรรมของคนในชุมชนและชุมชนใกลเคียงอีกดวย ซ่ึงพื้นท่ี
กาดทุงฟาบดแหงนี้ ยังเปนพืน้ท่ีสําหรับบุตรหลาน ท้ังของพอคาแมคา และลูกคา บุคคลท่ัวไป ใน
การจับจายใชสอย และพักผอนหยอนใจของคนในชุมชนทุกเพศทุกวยั 
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4.1.3 ความสัมพันธระหวางองคประกอบเชิงกายภาพและองคประกอบเชิงสังคม 
จากวัตถุประสงคท่ี 1 เพื่อคนหาองคประกอบในเชิงกายภาพและสังคมภายในกาดววัควาย 

ในคําถามวิจยั คือปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานในกาด มีความสัมพันธตอองคประกอบเชิงกายภาพ
อยางไร คือ ความสัมพันธระหวางองคประกอบเชิงกายภาพและองคประกอบเชิงสังคม 

จากการศึกษาองคประกอบเชิงกายภาพทางพื้นท่ีและสถาปตยกรรมของกาดววัควายทุงฟา
บด ประกอบดวย 3 สวน ไดแก การจัดแบงพื้นท่ี รูปแบบรานคาภายในกาดวัวควายทุงฟาบด และ
การจัดวางรานคาในกาดววัควายทุงฟาบด โดยมีผลสรุปในแตละรูปแบบดังตอไปนี ้

 
การจัดแบงพืน้ท่ีและความสัมพันธระหวางพืน้ท่ีภายในและรูปแบบรานคาในกาดวัวควาย

ทุงฟาบด  
การจัดแบงพืน้ท่ีภายในกาดวัวควายทุงฟาบด สามารถแบงออกเปน 4 พื้นท่ีหลัก ดังตอไปนี้ 

1) พื้นท่ีสวนหนาติดถนน 2) พื้นท่ีสวนกลางกาด 3) พื้นท่ีสวนหลังกาด และ 4) พื้นท่ีสวนคาววั 
ควายและไก โดยการแบงพื้นท่ีจาก การแบงกลุมพื้นท่ีสินคาประเภทเดียวกัน 

 

 
ภาพ 4-87 แผนผังการแบงพืน้ท่ีภายในกาดวัวควายทุงฟาบด 
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จากการแบงพืน้ท่ี รูปแบบรานคาท้ังหมด การจัดวางรานคาท้ังหมด และพื้นท่ีการ
ครอบครัวทางเพศ นํามาวิเคราะหเปนตารางขอมูล (Data Matrix) เพื่อหาความสัมพนัธรวมกันไดผล
ดังตอไปนี ้

พ้ืนที่ ประเภทรานคา รูปแบบรานคา รูปแบบการจัดวางรานคา เพศผูคาขาย 

สวนหนาติดถนน รานอาหารแหง-สด A,B,C I,II,III,IV XY 

  รานอาหารพื้นเมือง A III 
XX,XY&XX สวน

หนึ่ง 

สวนกลางกาด รานขายเส้ือผา A,C II,III,IV XY&XX  > XY,XX 

  รานคาเบ็ดเตล็ด A,C II,III,IV XY&XX  > XY,XX 

สวนหลังกาด 
รานคาสินคาทาง
เกษตรกรรม A,B,C III,IV XY 

  รานเชาพระเคร่ือง A IV XY 

พื้นที่คาวัว ควายไก พื้นที่คา วัว ควาย D V XY 

  พื้นที่คาไก D V XY 

  รานอาหารพื้นเมือง A III XX 

ตาราง 4-25 ความสัมพันธระหวางองคประกอบกายภาพและสังคม 
รูปแบบรานคาภายในกาด 

- A  รานคาถาวร   โครงสรางเสาคอนกรีต, ไม หลังคาสักกะสี, กระเบื้อง 
- B  รานคาก่ึงถาวร  โครงสรางไม  หลังคาใบตองตึง, หญาคา 

*รานคาก่ึงถาวรมีจํานวนเพียง 5 รานในกาด 
- C  รานคาช่ัวคราว  โครงสรางเหล็ก, ไมไผ หลังคาผาใบ 
- D  ลานโลง 

การจัดวางพ้ืนท่ีภายในรานคา    การครอบครองพ้ืนท่ีทางเพศ 
- I  รานคาน่ังขายสินคาบนพ้ืน   - XY เพศชาย พอคา 
- II  รานคาน่ังขายสินคาบนแคร   - XX เพศหญิง  แมคา 
- III  รานคาน่ังขายสินคาและมีสวนที่น่ังพัก  -XY&XX เพศชายและหญิง พอคาแมคา 
- IV  รานคาต้ังแผงยืนขายสินคา   (ครอบครัว) 
- V ยืนขายใกลสินคา 

จากตาราง 4-25 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบของพ้ืนท่ีทางกายภาพท่ีกอใหเกิด
ท้ังพื้นท่ีทางกายภาพและพืน้ท่ีทางสังคมข้ึนมากหลากหลายรูปแบบ จะเห็นไดวาแตละพื้นท่ีจะมี
ความสัมพันธระหวางของ พื้นท่ี รูปแบบรนคา การจัดวางพื้นท่ีและการครอบครองพ้ืนท่ีทางเพศ ท่ี
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เปนกลุมชุดเดยีวกัน ซ่ึงแสดงถึงความหลากหลายของลักษณะทางกายภาพและสังคมภายในกาดวัว
ควายทุงฟาบด 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบกายภาพและสังคมพบลักษณะเดนของกาด
วัวควายทุงฟาบดตาม Main Finding A ในภาพ 4-88 

 

 
ภาพ 4- 88 แผนภูมิความสัมพันธระหวางองคประกอบเชิงกายภาพกับปฏิสัมพันธทางสังคม 
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จากภาพ 4-88  สามารถสรุปผลการศึกษาหลักของสวนแรก (Main Finding A) จาก
ความสัมพันธระหวางองคประกอบเชิงกายภาพและสังคมในรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

1) “พื้นท่ีศูนยรวมชุมชนขนาดใหญ” ท้ังทางเศรษฐกิจและทางสังคม แกชุมชนและชุมชน
บริเวณใกลเคียง ผูใชบริการกาดสวนใหญเปนคนในชุมชน ประกอบอาชีพคาขาย
หมุนเวียนสินคาและเงินภายในพื้นท่ี สรางรายไดแกชุมชน เปนพืน้ท่ีศูนยในการพบปะ
ผูคนหลากหลาย เพศ วยั พืน้ท่ีเฉพาะกลุม เปนพื้นท่ีเพื่อการพักผอน แลกเปล่ียนองค
ความรูและกจิกรรมตามเทศกาล ประเพณท่ีีสําคัญในชุมชน  ประเด็นนี้สอดคลองกับ
งานวิจยัเร่ืองกาดววัควายอ่ืนท่ีไดกลาวแลวในบทท่ี 1 และ 2 ท่ีศึกษามากอนหนาแลว
หลายป ยืนยนัความดํารงอยูของกาดในชวงเวลาของวิกฤตเศรษฐกิจหลายคร้ังท่ีผานมา
ได 

2) “คนเดินสวนใหญเปนคนทองถ่ิน” มาใชบริการทั้งซ้ือขายสินคาและพกัผอนและมีคน
นอกพ้ืนท่ีและนักทองเท่ียวเขามาจากการบอกตอกันของผูท่ีเคยมา ลักษณะนี้นับวา
สําคัญในประเด็นการทองเท่ียวชุมชนในบทท่ี 2 ท่ีกลาวเนนความสมดลุระหวางคน
ทองถ่ินและนกัทองเท่ียว 

3) “ทําเลที่ต้ังท่ีดี” กาดววัควายทุงฟาบดต้ังอยูบนทางหลวงเชียงใหม-ฮอด จึงเปนเสนทาง
ท่ีผูคนสัญจรผานมากมาย ซ่ึงเปนทําเลเหมาะสมในการต้ังกาดนดัท่ัวไป ประเด็นนี้
สัมพันธกับผลวิจัยเร่ืองตลาดในบริบทท่ัวไปวาทําเลเปนปจจัยหลักของการดํารงอยู
ของตลาด 

4) “ประวัติและความเกาแกของกาดท่ีสรางโดยคนทองถ่ินเอง” แสดงถึงพัฒนาการของ
พื้นท่ีเศรษฐกจิสังคมชนบทท่ีเกิดโดยชุมชนในประเด็นท่ีกลาวแลวในเร่ืองการ
ทองเท่ียวและอนุรักษวามีความสําคัญในการสรางเร่ืองราวแกการทองเท่ียวชุมชน 

5) “ความเปนกาดนัดท่ีมีชวงดาํเนินการหลากหลายในชวงเวลาตางๆ” ทําใหมีการกระจาย
ลูกคาตามประเภทแตละชนิดสินคาท่ีมีเวลาในการคาขายแตกตางกัน แสดงถึงระบบ
การจัดการท ี่ตอบสนองความตองการของผูใชตามวิถีพืน้ถ่ินชนบท 

6) “การจัดวางพืน้ท่ีกันเอง แบบไมมีแบบแผน” แบงตามประเภทสินคาโดยการจดักนัเอง
ของพอคาแบงคาใหวางอยูภายในกลุมพื้นท่ีเดียวกัน เปนการเติบโตขึ้นตามธรรมชาติ
การคาขายโดยมิไดถูกการจดัการและออกแบบตามระบบ ลักษณะแบบแผนตาม
ธรรมชาติท่ีกําหนดการใชงานโดยผูใชโดยไมมีรูปแบบตายตัวนับเปนลักษณะเดน
ของอัตลักษณพื้นถ่ินท่ีปรากฏในวรรณกรรมเชนกัน 
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7) “การใชพื้นท่ีตามบริบทสภาพแวดลอม” การแบงสวนรานคาท่ีต้ังอยูทางทิศเหนือและ
ตะวนัออกโดยต้ังรานคาหลบทิศทางของแดด ใตรมตนไมและเพิงท่ีสรางข้ึน แบงสวน
ออกจากสวนคาสัตวต้ังอยูดานหลัง เพือ่กันลมพัดกล่ินรบกวนของมูลสัตว เปน
ลักษณะพ้ืนถ่ินท่ีมีการแบงสรรตามการใชงาน สภาพแวดลอมและบริบท ซ่ึงสอดคลอง
กับลักษณะของสถาปตยกรรมพื้นถ่ินท่ีกลาวในบทท่ี 2 

8) “การมีพื้นท่ีเปล่ียนผานเพื่อเช่ือมตอระหวางพื้นท่ีตางประเภท” การที่พื้นท่ีถูกแบงออก
อยางชัดเจนระหวางสวนหนาและสวนหลัง จึงเกิดพืน้ท่ีเช่ือมตอระหวางพื้นท่ี เชน 
สวนคาขายอาหารพื้นเมืองและเคร่ืองดื่ม เปนการสรางพื้นท่ีเช่ือมตอเพือ่การนั่งพักและ
พบปะกนัของคนในชุมชน ลักษณะของพืน้ท่ีเปล่ียนผานนี้เปนการหมายลําดับของการ
ใชพื้นท่ีตางประเภทท่ีพบในสภาพแวดลอมพื้นถ่ิน เชน ชาน ขวง เต๋ิน เปนตน  

9) “ความหลากหลายของสินคา” เนื่องจากมีรานคาขายสินคาหลากหลายประเภท ท่ีจดั
รานคาท่ีเอ้ือตอการคาขายและพฤติกรรมของผูคาขายและลูกคา เปนลักษณะท่ีดึงดดูใน
การเลือกซ้ือสินคาแกคนในชุมชนและเปนส่ิงดึงดูดในการทองเท่ียว ดังจะเห็นวาคนมา
เดินกาดมาดวยหลายวัตถุประสงคจากหลายทองถ่ิน ทําใหกาดมีศักยภาพของแหลง
ทองเท่ียวชุมชนได 

10) “ความหลากหลายของรานคา” รูปแบบรานคาและการจัดพื้นท่ีภายในท่ีหลากหลาย
ข้ึนอยูกับประเภทสินคาในการจัดวางและพฤติกรรมผูคาท่ีเปนคนชนบทเนนความ
ใกลชิดเพื่อตอบสนองตอรูปแบบคาขายในสินคาแตละประเภท 

11) “พื้นท่ีรวมภายในรานคาท่ีสงเสริมปฏิสัมพันธ” พื้นท่ีรวมเกดิจากปฏิสัมพันธระหวาง
ผูคาและลูกคาในการสรางความเปนกันเอง แสดงถึงการจัดการพืน้ท่ีภายในรานคาท่ี
คํานึงถึงปฏิสัมพันธในการคบคาสมาคมนอกเหนือจากการซ้ือขายของพอคาแมคาซ่ึง
เปนรูปแบบของกาดพ้ืนถ่ินสวนใหญ 

12) “พื้นท่ีกลุมคนเฉพาะ” การรวมกลุมของผูมีความสนใจสินคาเฉพาะอยาง แตละสัปดาห  
ในการสนทนา แลกเปล่ียนความรู และเปนการพบปะสังสรรคในกลุมผูมีความสนใจ
ส่ิงเดียวกัน ซ่ึงถือเปนการพกัผอนหยอนใจ ความเฉพาะตัวนี้ทําใหกาดวัวควายตางจาก
กาดสมัยใหมท่ีมีขาดพ้ืนท่ีเฉพาะสําหรับความตองการที่ตางกัน 

13)  “บรรยากาศท่ีใหรูสึกอบอุน รมร่ืน โปรงโลงและใกลชิดธรรมชาติ” เปน
สภาพแวดลอมกาดพื้นถ่ินท่ีไดไมเหมือนกาดท่ัวไป ท่ีสงผลใหเดินซ้ือของและพักผอน
ไดเพลิดเพลินและเปนกันเอง แสดงถึงการจัดการสภาพแวดลอมและรานคาพฒันา
รูปแบบเพื่อตอบสนองตอการใชงานและสภาพแวดลอม ตามวิถีสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 
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14)  “การสืบทอดประเพณกีารคาขาย” ผลการวิจัยแสดงถึงผูคาท่ีมีการสืบทอดการคาจาก
รุนสูรุน แสดงถึงระบบวิถีชีวิตการคาพื้นถ่ินท่ีมีการถายทอดใหดํารงอยูไมตางจากการ
สืบทอดประเพณีพื้นถ่ินในบริบทอ่ืน 

15) “การจัดวางพืน้ท่ีทางเพศ” ผลวิจัยดานกายภาพพบการแบงพื้นท่ีทางเพศชัดเจนตาม
ประเภทสินคาและกิจกรรม เชน พื้นท่ีคาอาหารแหงสดเปนของเพศหญิง พื้นท่ีคาววั
ควายเปนของเพศชาย ลักษณะการจดัวางพื้นท่ีตามเพศนี้พบในสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน
ในหลายกลุมวฒันธรรมเชนกัน  

16) “ปฏิสัมพันธตามวิถีสังคมชนบท” จากการเปนกาดภายในทองถ่ินทําใหผูใชงานท่ีสวน
ใหญเปนคนในทองถ่ิน พูดภาษาถ่ิน มีอัธยาศัยท่ีดี เปนกันเอง พดูจากนังายและการเพิ่ม
ความสัมพันธสนิทสนมระหวางกันมากข้ึนจากการใชบริการภายในกาดทุกอาทิตย 
เปนลักษณะพ้ืนฐานของคนทองถ่ินท่ีสรางความเปนกันเองท่ีเปนสวนท่ีสามารถ
สนับสนุนในการสงเสริมพื้นท่ีเพื่อการทองเท่ียวและอนรัุกษ 

17) “กิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีภายในกาด”  ในเทศกาลท่ีสําคัญของภาคเหนือ มี
ผูคานําสินคาท่ีเกี่ยวของกับเทศกาลมาคาขายเพ่ือเพิ่มรายไดและเปนพืน้ท่ีสําหรับ
สนับสนุนกิจกรรม เทศกาล และประเพณท่ีีเกี่ยวของกับวิถีชุมชน สอดคลองกับท่ีกลาว
ในบทท่ี 1 และ 2 ถึงวิถีชีวิตชุมชนท่ีมีกิจกรรมตามเทศกาลสอดแทรกภายในพ้ืนท่ี
ตลาด 

จากจุดเดนท่ีสามารถคนหาจากความสัมพนัธระหวางองคประกอบทางกายภาพและสังคม
ของกาดววัควายทุงฟาบดท้ัง 17 ขอนี้นําไปใชในการสังเคราะหรวมกับอัตลักษณท่ีไดจากความ
คิดเห็นของผูใชงานภายในกาดใน 4.2 ตอไปเพื่อหา อัตลักษณของกาดวัวควายทุงฟาบด 
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4.2 อัตลักษณพื้นถ่ินของกาดวัวควายทุงฟาบด 
จากวัตถุประสงค ท่ี 2 เพื่อหาอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดววัควายทุงฟาบด มีคําถามวิจัย คือ  
- อัตลักษณของกาดทุงฟาบดคืออะไร 
- องคประกอบในเชิงกายภาพและสังคมภายในกาดววัควายมีสวนสรางอัตลักษณพืน้ถ่ิน

ของกาดทุงฟาบดหรือไม อยางไร  
จึงแบงผลการศึกษาออกเปน 2 สวนคือ 1) อัตลักษณของกาดทุงฟาบด และ2) องคประกอบ

ในเชิงกายภาพและสังคมภายในกาดวัวควายท่ีมีสวนสรางอัตลักษณพื้นถ่ินของกาดทุงฟาบด 
 

4.2.1 ความคิดเห็นของผูใชพืน้ท่ีกับอัตลักษณของกาดวัวควายทุงฟาบด 
การศึกษาอัตลักษณของกาดวัวควายทุงฟาบด จากความคิดเห็นของผูใชงานในพ้ืนท่ี แบง

ออกความคิดเห็นจาก 2 กลุม คือ อัตลักษณในความคิดเห็นของผูคาขายภายในกาดววัควายทุงฟาบด 
และอัตลักษณในความคิดเหน็ของลูกคาและบุคคลท่ัวไป 
 

อัตลักษณในความคิดเห็นของผูคาขายภายในกาดวัวควายทุงฟาบด 
 จากการเก็บขอมูลสัมภาษณความคิดเหน็เกี่ยวกับอัตลักษณของผูคาขายภายในกาดวัวควาย
ทุงฟาบด แบงความคิดเหน็ดงันี้  
 

1) “ขายมวนกวาท่ีอ่ืน” คําสัมภาษณจากผูคาเนื่องจาก การท่ีมี “ลูกคาและบุคคลท่ัวไป
มากกวากาดอ่ืน” ผูคาขายมักชอบคนเดนิเยอะ เนื่องจากสามารถคาขายสินคาไดเยอะ
ตามเปาท่ีต้ังไว และกาดมีชวงเวลาท่ีเปดนานกวากาดนดัอ่ืน ทําใหชวงระยะเวลาการ
ขาย การเดนิเลือกซ้ือของจึงมีเวลานาน  

2) รองลงมา คือ “ผูคาสามารถวางสินคาไดมากและหลากหลายชนดิ” สามารถวางสินคา
ในการคาขายไดมากกวากาดอ่ืน เนื่องจากมีพื้นท่ีในการต้ังรานคาท่ีมากกวากาดอ่ืน 

3)  “กาดมีพื้นท่ีกวางใหญกวากาดอ่ืน” มีการต้ังรานคามาก รมเย็นสบาย สะดวกสบายตอ
การเดินและมีพื้นท่ีจอดรถมากมาย 

4) ความคิดเหน็ท่ีนาสนใจคือ “กาดวัวควายเปนเอกลักษณของกาด” เปนกาดนดัเปน
เฉพาะวันเสาร มี การคาขายสินคาเฉพาะท้ังสินคาเกษตรกรรมและหัตถกรรม ท่ีมีจุด
ดึงดูดผูคนใจและไมเคยพบเห็นการซ้ือขายวัวควายและสินคาคาเฉพาะ มาในพื้นท่ีและ
สงผลไปสูการหมุนเวียนซ้ือขายสินคาเพิ่มมากอีกท้ังมีราคาถูกในการจบัจายใชสอย 
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อัตลักษณในความคิดเห็นของลูกคาและบุคคลท่ัวไปภายในกาดวัวควายทุงฟาบด 
 จากการเก็บขอมูลสัมภาษณความคิดเหน็เกี่ยวกับอัตลักษณของลูกคาแลบุคคลท่ัวไปภายใน
กาดววัควายทุงฟาบด แบงความคิดเห็นดังนี้ 
พื้นท่ีและสภาพแวดลอมของกาด 
 

1) ความคิดเหน็สวนใหญคือ “สินคามีหลากหลายใหเลือกมาก” มีสินคาทุกอยางท่ี
ตองการ ซ่ึงมีตอบสนองตอความตองการพื้นฐานในจาํนวนมากเหมาะสมกับขนาด
ของกาดพื้นถ่ินในชุมชน   

2) ความคิดเหน็รองลงมาคือ “กาดวัวควายเปนเอกลักษณของกาด”  เปนพื้นท่ี ในการ
คาขายววัควายท่ีไมเห็นกาดพื้นถ่ินอ่ืนและเปนเอกลักษณในการดึงดูดผูคนจากนอก
ทองท่ี 

3) “คนใชพืน้ท่ีจํานวนมาก” ท้ังผูคาขายและบุคคลท่ัวไปทั้งหลากหลายพืน้ท่ี ท่ีมาจับจาย
ใชสอยสินคาภายในกาด ซ่ึงกอใหเกิดความรูสึกคึกคัก ครึกคร้ืน มีความรูสึกอบอุน
มากกวากาดนดัอ่ืนๆ และดูผูคนภายในกาดเปนคนกนัเอง 

4) “กาดมีพื้นท่ีใหญและกวางขวาง” ต้ังอยูในทําเลดแีละใกลชุมชน สามารถจอดรถได
สะดวก  

5)  “กาดมีความเปนพืน้ถ่ิน” เปนกาดพืน้บานท่ีมีชุมชน ท่ียังคงเหลืออยูและสามารถรับรู
บรรยากาศของกาดพ้ืนถ่ินไดงาย ซ่ึงอาจจะหาไมไดอีกแลว รานคามีแผงวางสินคาท่ีต้ัง
ใกลชิดกนัมาก มีเสนทางเดนิภายในท่ีไมเปนระเบียบ แตสามารถมองเหน็สินคาไดงาย
จากจัดรานคาเปนสัดสวนชัดเจน 

6)  “เดินเพลิน เดินมวน” (เดนิเลนสนุก) จากบรรยากาศภายในกาดท่ีรมเย็นสบาย อากาศ
ดี สงเสริมตอการเดินซ้ือของท่ีสะดวกสบาย 

7)  “อายุตั้งแตเปดกาดมีระยะเวลายาวนาน” เปดขายนาน ติดตลาด ทําใหผูคนในชุมชน
หรือชุมชนใกลเคียงมาซ้ือขายสินคา 

8) “ศูนยกลางของชุมชนและเศรษฐกิจ” ท่ีสรางปฏิสัมพันธระหวางคนในชุมชนและการ
หมุนเวียนการเงินภายในทองถ่ิน อีกท้ังยังเปนกาดสังคมเกษตรกรรมท่ีหลงเหลือใหพบ
เห็น 

9) “ผูคนเปนกันเอง” และมีความรูสึก “อบอุนกวากาดอ่ืน” เนื่องจากอัธยาศัยท่ีดีตอกนั
และกัน ซ่ึงมิไดมาเพียงแคซ้ือขายสินคากันเพยีงอยางเดียว แตเหมือนเปนการทําความ
รูจักคุนเคยกันและพื้นท่ีภายในกาดท่ีเอ้ือใหเกิดความรูสึกเปนกนัเองและอบอุน 
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10) “การซ้ือขายท่ีไมเปนทางการ” จากการเจรจาซ้ือขายท่ีเปนกันเองของคนในทองถ่ิน
ดวยกัน ท่ีสามารถพูดคุยกนัสะดวกดวยภาษาพืน้ถ่ิน และไมมีการแยกซ้ือสินคาซ่ึงกัน
และกัน 

11)  “สวนคาขายสินคาท่ีมีความเฉพาะ” มีสินคาเฉพาะอยาง ประกอบอยูเชน ไก ไกงวง 
จักรยาน และสินคาพื้นบานท่ัวไป กลายเปนพืน้ท่ีขายคาพื้นถ่ิน สําหรับชุมชนและ
ชุมชนใกลเคียง 

12) “เวลาคาขายท่ียาวนานกวากาดอ่ืน” ทําใหมีเวลาคาขายท่ีมากกวา และมีราคาสินคาท่ี
ถูก และไมแนนอน จากการตอราคาของลูกคาในราคาท่ีพึงพอใจท้ังสองฝาย 

จากศึกษาอัตลักษณของกาดวัวควายทุงฟาบด จากความคิดเห็นของผูใชงานในพ้ืนท่ี
สามารถสรุปเปนภาพแผนภมิูไดดังนี ้

 
 

 
ภาพ 4-89 ศึกษาอัตลักษณของกาดววัควายทุงฟาบด จากความคิดเห็นของผูใชงาน 
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จากผลการศึกษาความคิดเหน็ผูใชงานในพื้นท่ี ความคิดเห็นของท้ังผูคาและลูกคามีความ
เหมือนกนัท้ังหมด คือ ลูกคามีจํานวนมาก สินคามีหลากหลายประเภทใหเลือก กาดมีพื้นท่ีใหญ
กวางขวางและการท่ีมีกาดวัวควายเปนเอกลักษณของกาด โดยสวนความคิดเห็นของผูคามีสวนท่ี
เพิ่มท่ีไมซํ้าจากผูคาคือกาดมีอายุต้ังแตเปดกาดมีระยะเวลายาวนานเปนศูนยกลางของชุมชนและ
เศรษฐกิจ เวลาในการคาขายท่ียาวนานกวากาดอ่ืน มีความเปนพืน้ถ่ินและคาขายสินคาท่ีเปนสินคา
เฉพาะ สงเสริมตอบรรยากาศการเดิน ผูคนภายในพื้นท่ีคนเปนกนัเอง การซ้ือขายท่ีไมเปนทางการ 
กอใหเกิดความรูสึกอบอุนกวากาดอ่ืน ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณของกาดววัควายทุงฟาบดจาก
ผูคาและลูกคา ท้ังหมด 12 ประการถือเปน ผลการศึกษา B (Main Finding B) ซ่ึงนําไปใชในการ
เขารหัสกับ ผลการศึกษา A เพื่อหาอัตลักษณจากความสัมพันธระหวางองคประกอบเชิงกายภาพ
และสังคม กับ อัตลักษณของกาดววัควายทุงฟาบดจากความคิดเห็นของผูคาและลูกคาตอไป 
 

4.2.2 อัตลักษณของกาดวัวควายทุงฟาบด 
จากผลการศึกษาอัตลักษณจากการหาความสัมพันธระหวางองคประกอบเชิงกายภาพกับ

ปฏิสัมพันธทางสังคม (Main finding A) และอัตลักษณของกาดวัวควายทุงฟาบดจากความคิดเหน็
ของผูใชงาน (Main finding B) เม่ือนํามาทําการเขารหัส (Coding) โดยการรวมความหมายท่ี
ใกลเคียงกันเปนกลุมเดยีวกันและแยกความหมายท่ีแตกตางออกจากกัน เพื่อจัดกลุมและสังเคราะห
เปนอัตลักษณท่ีมีความหมายใกลเคียงกันและความหมายแตกตางกัน ดังภาพแผนภมิู 4-88 ดังนี ้
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ภาพ 4-90 อัตลักษณของกาดววัควายทุงฟาบด 
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ภาพ 4-88  ผลจาการสังเคราะหผลการวจิัย 2 สวนหลักไดเปนอัตลักษณของกาดวัวควายทุง
ฟาบด 10 หัวขอ ดังนี ้

1. พื้นท่ีศูนยรวม ขนาดใหญ และทําเลที่ต้ังด ี  
2. พื้นท่ีรวมของคนทองถ่ินและตางถ่ิน  
3. การจัดวางสภาพแวดลอมตามวิถีพื้นถ่ินชนบท  
4. ความเกาแกของกาดและการสืบทอดประเพณีการซ้ือขายจากรุนสูรุน  
5. พื้นท่ีเปล่ียนผานและเช่ือมตอ  
6. พื้นท่ีเฉพาะของกลุม เพศ วยั 
7. ปฏิสัมพันธของสังคมชนบทท่ีอบอุน ใกลชิด กันเอง  
8. ความหลากหลายของสินคาและรูปแบบรานคา  
9. การคาวัวควาย และสินคาเฉพาะ ท่ีมีชวงเวลาเปดท้ังชวงเชา  
10. บทบาทการเปนพื้นท่ีทางสังคมสําหรับกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีทองถ่ิน 

 
ผลการสังเคราะหอัตลักษณในสวนนีแ้สดงใหเห็นวาการศึกษาพหุสัมพนัธระหวางมิติของ

สภาพแวดลอมนํามาซ่ึงผลวิจัยท่ีเปนรูปธรรมของอัตลักษณท่ีมีนยัเชิงนามธรรม ความรูท่ีไดนี้ทําให
เราคนพบ “คุณคาท่ีควรอนรัุกษ” ท่ีไดกลาวแลวในบทนํา การรูคุณคานี้สามารถนํามาใชเพื่อหาแนว
ทางการอนุรักษและสงเสริมอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดววัควายทุงฟาบด “ใหดํารงอยูในสังคมท่ี
เปล่ียนไป” ภายใตวิถี “ทองเท่ียวชุมชน” 

อัตลักษณท่ีพบนี้สามารถมองจากแนวความคิดทางสภาพแวดลอม (Rapoport, 1990) 
องคประกอบของส่ิงแวดลอมท่ีประกอบดวย พื้นท่ี เวลา การส่ือสารและความหมาย และ
แนวความคิดพื้นท่ีเชิงมานษุวิทยา (Shirley, 1997) จาก 10 หัวขอแบงเปน 2 สวน คือ ทางกายภาพ
และสังคม ดังนี้ 
ทางกายภาพ 

1. พื้นท่ีศูนยรวม ขนาดใหญ และทําเลที่ต้ังด ี  
2. พื้นท่ีเปล่ียนผานและเช่ือมตอ  
3. ความหลากหลายของสินคาและรูปแบบรานคา  
4. การจัดวางสภาพแวดลอมตามวิถีพื้นถ่ินชนบท  

ทางสังคม 
1. พื้นท่ีรวมของคนทองถ่ินและตางถ่ิน  
2. ความเกาแกของกาดและการสืบทอดประเพณีการซ้ือขายจากรุนสูรุน  
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3. พื้นท่ีเฉพาะของกลุม เพศ วยั 
4. ปฏิสัมพันธของสังคมชนบทท่ีอบอุน ใกลชิด กันเอง  
5. การคาวัวควาย และสินคาเฉพาะ ท่ีมีชวงเวลาเปดท้ังชวงเชา  
6. บทบาทการเปนพื้นท่ีทางสังคมสําหรับกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีทองถ่ิน 
 
 กลาวโดยสรุป ผลการวิเคราะหและสังเคราะหในบทนี้แสดงถึงการทําความเขาใจ

สภาพแวดลอมท่ีมีมิติซับซอน การมองผานพหุสัมพนัธระหวางมิติไดนํามาซ่ึงภาพท่ีชัดเจนของ
ลักษณะสําคัญท่ีทําใหพืน้ท่ีหนึ่งเกิดความเฉพาะตัวอันกอใหเกิดเปนอัตลักษณของท่ีแหงนั้น ผล
การศึกษาในวธีิวิทยาและมุมมองพหุสัมพนัธนี้ทําใหเกิดความเขาใจท่ีลึกซ้ึงถึงสภาพแวดลอมกาด
วัวควายท่ีเปนชองวางท่ียังมิไดมีการศึกษามากอนท่ีสามารถนําไปตอยอดเปนความรูตอไปได  

บทตอไปแสดงการนําไปตอยอดดวยการสังเคราะหอัตลักษณของกาดวัวควายทุงฟาบดเพื่อ
ใชเปนแนวทางการอนุรักษและสงเสริมอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดววัควายทุงฟาบดภายในกรอบ
ทฤษฎีการออกแบบ การอนรัุกษและการทองเท่ียวชุมชน เพื่อใหไดแนวทางนําไปใชในการสงเสริม
และอนุรักษลักษณะทางกายภายของกาดววัควายทุงฟาบดและกาดทองถ่ินอ่ืนๆเพ่ือการดํารงอยูเปน
พื้นท่ีเศรษฐกจิสังคมรวมถึงเพื่อการทองเท่ียวชุมชนตอไป 


