
บทท่ี 5 
บทสังเคราะหและบทสรปุ 

 
 

“กาด” หรือตลาด เปนสถานท่ีแลกเปล่ียนคาขายส่ิงของ และพบปะสังสรรคเพื่อแลกเปล่ียน
ขาวสาร ความรู ความคิดและสานสัมพันธของคน ตลาดจึงเปนพื้นท่ีสะทอนใหเห็นสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนและเปนพื้นท่ีสาธารณะท่ีเช่ือมโยงสังคมชนบทเขา
ดวยกัน “กาด งัว กาดควาย” (กาดววั กาดควาย) เปนกาดท่ีต้ังข้ึนในชุมชน จัดใหมีข้ึนเฉพาะวันท่ี
กําหนดเทานัน้ แลวแตชุมชนจะประกาศนัดใหมาซ้ือของ ซ่ึงมีขายทุกอยาง รวมท้ังวัวและควาย 
ปจจุบันกาดววัควายมีหลงเหลืออยูไมมากนักกําลังประสบกับการเปล่ียนแปลงไปสูกระแสสมัยใหม 
มีผลตอการธํารงอัตลักษณเฉพาะของทองถ่ินท่ีเคยมีในอดตี ในชวงเวลาไมถึง 30 ป จาํนวนกาดวัว
ควายในภาคเหนือลดลงกวาคร่ึงหนึ่งและท่ีมีอัตลักษณของทองถ่ินมีหลงเหลืออยูเพยีงไมกีแ่หง ซ่ึง
กาดท่ียังคงรักษาลักษณะกายภาพและสังคมและมีพื้นท่ีของกาดใหญท่ีสุดคือ กาดววัควายทุงฟาบด 
เชียงใหม งานวิจัยกาดวัวควายท่ีมีอยูเปนประเด็นเศรษฐกิจและสังคมแตขาดมิติกายภาพท่ีมี
ความสําคัญยิ่งตออัตลักษณสภาพแวดลอม งานวิจยันี้จึงมุงศึกษาชองวางท่ีไมมีการศกึษามากอนคือ
องคประกอบในเชิงกายภาพและสังคมภายในกาดววัควาย ท่ีมีสวนสรางอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดววั
ควาย โดยมีเปาหมายเพื่อนาํไปสรางแนวทางการสงเสริมและอนุรักษอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดใหมี
ความเดนชัดยิง่ข้ึนและเปนอัตลักษณท่ีสามารถดึงดูดผูคนจากนอกทองถ่ินมาทองเท่ียว ซ่ึงเปนการ
สงเสริมกาดววัควายใหเปนพื้นท่ีสําหรับการทองเท่ียวชุมชนตอไป 

ผลการศึกษาในบทท่ีผานมาไดพบอัตลักษณของกาดวัวควายทุงฟาบดรวม 10 หัวขอ 
แบงเปน 2 สวน คือ กายภาพและสังคม ดังนี้ 
อัตลักษณทางกายภาพ 

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

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

ท้ังหมดท่ีแสดงคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีทําใหกาดโดดเดนข้ึนมาหรือแตกตางจากกาดอ่ืน (อภิญญา, 
2546 ; สันต, 2551) การหาอัตลักษณพืน้ถ่ินเพื่อการอนรัุกษเกดิจากการนําเอาผลวิจยัอัตลักษณรวม
ไปเทียบเคียงกบัอัตลักษณพืน้ถ่ินในบทท่ี 2 ซ่ึงไดผลวาอัตลักษณท่ีพบในกาดววัควายทุงฟาบดนัน้มี
ผลสอดคลองกับอัตลักษณพื้นถ่ินท่ีกลาวไวในวรรณกรรมสําคัญในหัวเร่ืองนี้  

อัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดววั ควายทุงฟาบดท่ีไดจากงานวจิยันี้ไดเพิ่มเติมมิติความสัมพันธ
เชิงกายภาพ-สังคม (Spatio-Social Relationship) ของ Oranratmanee, 2008 ท่ีกลาววาอัตลักษณของ
พื้นท่ีเกดิจากความสัมพันธเชิงกายภาพกับสังคมภายใตกรอบของสังคมวัฒนธรรมท่ีพืน้ท่ีนั้นต้ังอยู 
ความสัมพันธนี้ไดสรางความหมายเฉพาะทําใหกับพื้นท่ีนั้นตางจากท่ีอ่ืน งานวิจัยนีไ้ดเช่ือมโยงมิติ
เศรษฐกิจในการศึกษาเชิงกายภาพและสังคมท่ีกอใหเกิดอัตลักษณของกาดววัควายทุงฟาบด 
ความสัมพันธระหวางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจท่ีพบนี้เปนกลไกสําคัญในการกออัตลักษณของ
กาดท่ีเกดิข้ึนภายใตการเปล่ียนแปลงและพลวัต  ผลของการวิจยันี้ท่ีตอยอดงานวิจยัของ 
Oranratmanee, 2008 เปนอัตลักษณพืน้ถ่ินท่ีเกิดจากความสัมพันธเชิงกายภาพ-เศรษฐกิจ-สังคม ดัง
ภาพท่ี 5-1 
  

 
 

ภาพ 5-1 อัตลักษณเกิดจากความสัมพันธระหวางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ 
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5.1 แนวทางการอนุรักษและสงเสริมอัตลักษณพื้นถ่ินของกาดวัวควายทุงฟาบด 
จากอัตลักษณพื้นถ่ินท่ีสังเคราะหไดจากความสัมพันธเชิงกายภาพและสังคมในบริบท

เศรษฐกิจของกาดท่ีสรางความเฉพาะพืน้ถ่ินของกาดข้ึนมาเปนองคความรูสําคัญท่ีงานวิจยันี้ไดพบ 
อัตลักษณนีห้ากสามารถนํามาสงเสริมและอนุรักษใหยนืยงและมีความเดนชัดมากยิ่งข้ึนสามารถ
เปนสวนสําคัญในการอนุรักษสภาพแวดลอมพื้นถ่ินใหคงอยูตามบริบทของสถานท่ีและเวลาท่ี
เปล่ียนไป   

ผลจากการสัมภาษณเจาของกาดววัควายทุงฟาบด คุณบัวผิน ลอมศรี พบวามีแนวความคิด
ในเร่ืองของการอนุรักษตลาดแบบชนบทหรือทองถ่ินและอัตลักษณของกาดววัควาย ในความ
คิดเห็นของเจาของกาด อัตลักษณของกาดทุงฟาบด คือ “เปนกาดท่ีมีววัควาย มีของขายครบทุกอยาง 
คนเยอะแยะ” ซ่ึงเปนความคิดเห็นตรงกับสวนหนึ่งของผลการศึกษาอัตลักษณพืน้ถ่ินจากงานวิจยันี้  

ในการดแูลรักษาและอนุรักษกาดวัวควายทุงฟาบดของเจาของกาดมีแนวทางดงัตอไปน้ี 
- ดูแลกาดในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทีละข้ันเปนลําดับตามกําลังทรัพยของ

เจาของตลาด 
- การปกครองอยูอาศัยภายในกาด เหมือนพีเ่หมือนนอง ระหวางเจาของตลาด กับพอคา

แมคา เปนท่ีพึ่ง ดูแลและชวงเหลือ ท้ังพื้นท่ีคาขาย และความสัมพันธระหวางพอคา
แมคาภายในตลาด 

- สภาพแวดลอมภายในกาด ไมไดบังคับรูปแบบจํากดัในการสรางรานคา มิไดกาํหนด
ความสูงเทาไร หลังคาเปนรูปแบบใด ข้ึนอยูกับความสะดวกกับพอคาแมคา แลวแต
ความสามารถของแตละบุคคล แตอยูภายในพื้นท่ีคาขายของตน ไมใหเกินเขามาใน
พื้นท่ีถนน เนือ่งจากเปนพื้นท่ีสาธารณะ 

- การพัฒนาความสะอาดเปนระยะ ตามความเห็นของเจาของตลาดและตามการแนะนาํ
จากพอคาแมคาภายในตลาด เชนการทํารางระบายนํ้า การเทพื้นคอนกรีตถนนทางเดนิ
ภายในกาดท่ีมีการสัญจรมาก เพื่อสะดวกตอการเดินและขนถายสินคาสูรานคา   

จะเห็นไดวาเจาของกาดมีการดูแลกาดตามการจัดการกันเองของคนภายในกาดตามสภาพ
ความเปนอยูอยางพอเพยีง มีการพัฒนาเปนสวนไปตามกําลังทรัพยโดยมิไดติดยึดรูปแบบของ
สมัยใหมแตใหกําหนดหรือปรับเปล่ียนตามความตองการของผูคาขายแตละรานคาใหเหมาะสมกบั
บริบทและสภาพแวดลอมของพื้นท่ีต้ังรานคา ท้ังรูปแบบการปกครองและการจัดพื้นท่ีท่ีเปนกันเอง
โดยมิไดกําหนดพื้นท่ีอยางชัดเจน เจาของกาดตองการท่ีจะอนุรักษรูปแบบความเปนกาดชนบทให
สามารถดํารงอยูในลักษณะนี้ตอไปใหดํารงอยูตอไปตามการเปล่ียนแปลงของยุคสมัย แนวคิด
อนุรักษของเจาของกาดน้ีมีสวนสําคัญในการรักษาอัตลักษณของกาดใหดํารงอยูไดมาถึง 50 ป โดย
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ไมมีการเสียอัตลักษณไป อาจกลาวไดวา การสรางและดํารงอยูของกาดววัควายทุงฟาบดผาน
กาลเวลา ผลวัต ปจจัยตางๆ สวนหนึ่งเกิดมาจากความเขาใจในสภาพแวดลอมพื้นถ่ินของเจาของ
กาด 

แตกระนั้นกต็าม ผลของปจจัยตางๆ ท้ังภายในและภายนอกไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ไปท่ีทําใหอัตลักษณพืน้ถ่ินบางอยางภายในกาดเร่ิมเลือนหายไป ท้ังการใชบรรยากาศสมัยใหม การ
จัดระเบียบประเภทสินคา การสรางโครงสรางถาวรตายตัว ผลจากการสังเคราะหอัตลักษณพืน้ถ่ิน
ของกาดววัควายทุงฟาบดตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 จะเสนอแนวทางสงเสริมและอนุรักษกาดววั
ควายตอไป 

 
5.1.1 อัตลักษณพื้นถ่ินในพื้นท่ีทางกายภาพของกาด 

จากการสังเคราะหอัตลักษณพื้นถ่ินทางกายภาพของกาดประกอบดวย 4 หัวขอ คือ 
1. พื้นท่ีศูนยรวม ขนาดใหญ และทําเลที่ต้ังด ี  
2. พื้นท่ีเปล่ียนผานและเช่ือมตอ  
3. ความหลากหลายของสินคาและรูปแบบรานคา  
4. การจัดวางสภาพแวดลอมตามวถีิพื้นถ่ินชนบท  

 อัตลักษณท้ัง 4 ประการ นํามาสรางเปนแนวทางในการอนุรักษและสงเสริมอัตลักษณ
ท้ังหมด ดวยการวิเคราะหเปนพื้นท่ีทางกายภาพเพื่อนํามาสรางแนวทางการสงเสริมเพื่อสราง
บรรยากาศกาดพ้ืนถ่ินเพิ่มมากข้ึน จากแนวความคิดในการออกแบบของ วิมลสิทธ หรยางกูร (2532) 
ในการตีความหมายของความคิดในระดับนามธรรม (Programmatic Concepts) ใหเปนความคิดใน
ระดับรูปธรรม (Design Concept) เพื่อการแกปญหาทางพ้ืนท่ีและสถาปตยกรรม โดยการเสนอ
ผลลัพธทางกายภาพท่ีชัดเจน โดยมีกระบวนการ 3 ชวงความหมาย ไดแก 

- แนวความคิดมูลฐาน 
- หลักเกณฑหรือแนวทางในการแกปญหา 
- ผลลัพธทางกายภาพ 

 

 
ภาพ 5-2 แนวความคิดในการออกแบบ 
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จากแนวความคิดในการออกแบบของวิมลสิทธ หรยางกรู (2532) นําอัตลักษณพืน้ถ่ินทาง
กายภาพ มาสรางผลลัพธออกมาเปนรูปธรรม ในแตละขอสามารถมีผลลัพธท่ีมากกวาหนึ่งขอ 
โดยอัตลักษณพื้นถ่ินท้ังทางกายภาพท้ัง 4 ขอนํามาวิเคราะหในแนวความคิดมูลฐานเพื่อหาแนวทาง
ในการแกปญหา ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 สวนตามผลลัพธทางกายภาพท่ีสังเคราะหออกมา คือ 
การสงเสริมกาดใหเปนพื้นท่ีศูนยรวมชุมชนและการสงเสริมการจัดพืน้ท่ี สถาปตยกรรมและ
สภาพแวดลอมใหไดบรรยากาศพ้ืนถ่ิน 

 
5.1.1.1 การสงเสริมกาด ในการขยายพื้นท่ีศูนยรวมชุมชน 
จากอัตลักษณพื้นถ่ินของกาดท่ีเปน “พื้นท่ีศูนยรวม ขนาดใหญ และทําเลที่ต้ังด”ี แสดงให

เห็นจดุเดนของกาดท่ีเปนพืน้ท่ีศูนยรวมชุมชนท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม มีพื้นท่ีกวางใหญกวากาด
อ่ืนและทําเลทีต้ั่งท่ีเหมาะสมแกการตั้งกาดนัดท่ีสามารถดึงดูดคนไดจํานวนมาก แตเนื่องจากกาดววั
ควายทุงฟาบด เปนเพียงพื้นท่ีศูนยรวมชุมชนในการซ้ือขายสวนใหญ ในสวนกิจกรรมทางสังคม มี
อยูในสวนรานคาสินคาเฉพาะอยางและเฉพาะกลุมคนเทานั้น แนวความคิดในการพฒันากาดใหเปน
พื้นท่ีสวนศูนยรวมชุมชนใหทุกกลุมผูคาแตละประเภทสินคาลูกคาและบุคคลท่ัวไปที่มีศักยภาพมาก
ข้ึน สามารถทําไดโดยการเพ่ิมพื้นท่ีและสงเสริมกาดในการขยายพ้ืนท่ีศูนยรวมชุมชน (Central 
Place) โดยการสรางพื้นท่ีสวนหนึ่งข้ึนมาเพื่อเปนพืน้ท่ีศูนยรวมชุมชนในทุกกลุมท้ังพอคาแมคา
สินคาแตละประเภท ลูกคาและบุคคลท่ัวไปท้ังภายในชุมชนและชุมชนใกลเคียง หรือนักทองเท่ียวก็
ตาม เพือ่การมีกิจกรรมรวมกันภายในกาดและสรางปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานภายในพื้นท่ีท่ี
เหนีย่วแนนยิ่งข้ึน อีกท้ังยังสามารถเปนจุดเดนในการดึงดดูนกัทองเท่ียวจากนอกชุมชนใหมี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมท่ีเปนท่ีช่ืนชอบของนักทองเท่ียวตามแนวคิดการทองเที่ยวชุมชน  

 
 

 
 

ภาพ 5-3 แนวความคิดในการออกแบบสงเสริมพื้นท่ีศูนยรวม 
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แนวทางการพฒันาพืน้ท่ีเพื่อเปนศูนยรวมชุมชน มีทางเลือกในการพัฒนา ดงันี ้

- อยูในทําเลที่เหมาะสม โดยอาจอยูติดถนนหลวง เพื่อการมองเห็นเม่ือสัญจรผานไดงาย
หรืออยูบริเวณพื้นท่ีดานหลังในสวนรานคาอาหารพื้นเมือง เนื่องจากเปนพื้นท่ีเช่ือมตอ
ระหวางสวนหนาและสวนหลังซ่ึงลูกคาและบุคคลท่ัวไปรูจักดี บริเวณดังกลาวใน
ปจจุบันยังคงเปนพื้นท่ีลานโลงจึงสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได 

- ควรมีอาคารถาวรประกอบพืน้ท่ีลานโลง เพื่อเปนพื้นท่ีศูนยรวมผูคนภายในชุมชนโดย
มีกิจกรรมพิเศษสําหรับชุมชนรวมกนัไดอยางเอนกประสงค เชน การบรรยายพิเศษ
ตางๆ ท่ีมีประโยชนตอชุมชนและการประกอบวิชาชีพ กิจกรรมทางประเพณแีละ
วัฒนธรรมในชุมชน 

- ควรมีพื้นท่ีสําหรับนั่งพัก เนื่องจากการเดินซ้ือของในกาดขนาดใหญมีระยะเวลานาน
กอใหเกิดความเม่ือยลา หวิ กระหายน้ํา และภายในกาดมีแตรานคาไมมีสวนนั่งพกั เม่ือ
มานั่งพักรวมกันของผูท่ีมานั่งพัก จะสงเสริมปฏิสัมพันธชุมชนและนกัทองเที่ยว
ไดมากข้ึน 

- ควรเปนพื้นท่ีบอกเลาประวติัศาสตรและความสําคัญของกาด ตามแนวคิดทองเท่ียว
ชุมชน การบอกเลาประวัติศาสตรจะนํามาซ่ึงการจดจําไดและใหความสําคัญ พื้นท่ีจดั
แสดงประวัติศาสตรนี้ทําใหเร่ืองราวของกาดกลับมามีชีวติท้ังแกชุมชนและ
นักทองเท่ียวได 

- จัดสรางส่ิงอํานวยความสะดวกข้ันพืน้ฐานใหพอเพียงแกความตองการภายในชุมชน 
เชน หองน้ํา ถังขยะ เปนตน 

 
 จากการเพิ่มพืน้ท่ีและสงเสริมกาดในการขยายพ้ืนท่ีศูนยรวมชุมชนสามารถกอใหเกดิ
ประโยชนในการเปนพื้นท่ีศูนยรวมผูใชบริการในกาด เพื่อการมีสวนรวมในกิจกรรมพิเศษ ตามแต
ละเทศกาล ประเพณีทองถ่ิน เปนพืน้ท่ีนัง่พักผอนของผูใชบริการทั่วไป ท่ีมิไดมีรานคาประจํา และ
การสงเสริมในการทองเท่ียวชุมชนจากการเปนพื้นท่ีในการนําเสนอขอมูลความสําคัญของกาด 
และอัตลักษณของกาดเพ่ือการสงเสริมและอนุรักษรูปแบบกาดทองถ่ิน อีกท้ังยังสามารถเปนพื้นท่ี
ในการแลกเปล่ียนองคความรูขององคกรตางๆท่ีตองการถายทอดภูมิปญญาแกชุมชนได 
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5.1.1.2 การจัดพื้นท่ี สถาปตยกรรมและสภาพแวดลอมตามบรรยากาศพื้นถ่ิน 
การสังเคราะหในสวนนี้ประยุกตใชอัตลักษณพืน้ถ่ินทางกายภาพในเร่ือง “พื้นท่ีเปล่ียนผาน

และเช่ือมตอ” “ความหลากหลายของสินคาและรูปแบบรานคา” และ “การจัดวางสภาพแวดลอม
ตามวิถีพื้นถ่ินชนบท” ในการออกแบบจดัการจัดพื้นท่ี รูปแบบสถาปตยกรรมและสภาพแวดลอม
ภายในกาดท่ีมีลักษณะเฉพาะในการสงเสริมบรรยากาศกาดพ้ืนถ่ินใหมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน โดย
การสรางผลลัพธทางกายภาพในแตละขอของอัตลักษณดังนี ้

 
1) การสงเสริมและเพิ่มพื้นท่ีเชื่อมผานภายในกาด 
“พื้นท่ีเปล่ียนผานและเช่ือมตอ” มีสรางพื้นท่ีเปล่ียนผานเปนสวนเช่ือมตอผูคนท้ังสองสวน 

คือ รานคาอาหารแหงและสด แตละรานคามีพื้นท่ีรวมระหวางผูคากับลูกคาและพื้นท่ีสวนตัวท่ี
แตกตางกันออกไป ซ่ึงการจดัพื้นท่ีท้ังหมดเปนไปตามการจัดการพื้นท่ีกันเอง  

การสงเสริมการจัดพื้นท่ีภายในกาดสรางสงเสริมในสวนการเพิ่มพื้นท่ีเช่ือมผานภายในกาด
ใหเพิ่มมากย่ิงข้ึน เพื่อเช่ือมตอพื้นท่ีในแตละสวนไดใกลชิดกันมากข้ึน ซ่ึงเปนการขยายพื้นท่ีรวม
ของผูคาและลูกคา ในสวนการจัดการพื้นท่ีเปนส่ิงท่ีมิจําเปนในการปรับปรุงเนื่องจากการจัดพื้นท่ี ท่ี
เกิดจากการจดัการพื้นท่ีกนัเองจากคนในทองถ่ินถือเปนการจัดการพื้นท่ีรูปแบบพื้นถ่ินซ่ึงเปน      
อัตลักษณของกาด 

จากแนวความคิดในการออกแบบในระดับนามธรรม คือ การสงเสริมเพิ่มพื้นท่ีเช่ือมผาน 
รานคาอาหารพื้นถ่ินและเคร่ืองดื่ม เปนพืน้ท่ีเช่ือมตอระหวางสวนพื้นท่ีดานหนาและพื้นท่ีดานหลัง 
ซ่ึงเปนเหมือนท่ีนั่งพักรับประทานอาหารและนั่งพูดคุยระหวางบุคคลท่ัวไป จากการท่ีพื้นท่ีเช่ือม
ผานเปนพื้นท่ีนั่งพักผอน ในการที่เพิ่มสวนรานคาอาหารพื้นถ่ินและเคร่ืองดื่มอาจเปนทางเลือกท่ีไม
เหมาะสมเน่ืองจาก ในปจจุบันรานคาพืน้ถ่ินและเคร่ืองดื่มมีจํานวนเพียงพอตอความตอการภายใน
ชุมชน จึงมีแนวความคิดในระดับรูปธรรม คือ การเพิ่มพื้นท่ีเช่ือมภายในลักษณะของเปนพื้นท่ีนั่ง
พักผอนและนัง่พบปะกนัของคนในแตละกลุม (Transition Space) 

 

ภาพ 5-4 แนวความคิดในการออกแบบสงเสริมพื้นท่ีเช่ือมผาน 
การเพิ่มพื้นท่ีนั่งพักผอนเปนการจัดพื้นท่ีหรือเพิงสําหรับนั่งพักผอนของลูกคาและบุคคล

ท่ัวไป ท่ีไมเกีย่วของกับรานคาภายในกาด เปนการจดัเพิม่ของเจาของกาดเพื่อเปนพื้นท่ีบริการความ
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สะดวกเพ่ิมเติมแกผูใชงาน ซ่ึงจัดในบริเวณท่ีมีการสัญจรของผูคนหนาแนน หรือเพิ่มเติมในพ้ืนท่ี
เปล่ียนผานระหวางพืน้ท่ีสวนหนาและสวนหลัง เพื่อการนั่งพักผอนจากการจับจายใชสอย เนื่องจาก
มีกลุมลูกคาบางกลุมเปนผูสูงอายุมักเดินนานไมได จึงตองนั่งพักเปนชวง โดยพ้ืนท่ีนั่งพักผอนเปน
ในรูปแบบแครนั่งไมธรรมดาหรือวัสดุอ่ืนจากธรรมชาติ ต้ังอยูใตตนไม หรือในบริเวณท่ียังไมมี
รานคาเชาพื้นท่ี  

2) ความหลากหลายของสินคาและรานคา 
“ความหลากหลายของสินคาและรูปแบบรานคา” ภายในกาดทุงฟาบดมีหลากหลาย

ประเภทสินคาท่ีทําใหลูกคาสามารถเลือกสินคาไดทุกอยางท่ีตองการ ในแตละประเภทสินคามีการ
จัดวางสินคาท่ีแตกตางกันทําใหรูปแบบรานคามีหลากหลายข้ึนอยูกับพฤติกรรมของผูคาอีก มีหลาย
สวนท่ีสําคัญท้ัง สวนคาอาหารแหงและสด คาสินคาเกี่ยวกับเกษตรกรรม หัตถกรรม พื้นเมือง และ
สินคาท่ัวไป ท้ังเส้ือผา รองเทา เบ็ดเตล็ด ซ่ึงเปนอัตลักษณของกาดท่ีดึงดูดลูกคาและบุคคลท่ัวไป 
แสดงถึงผูคาขายจํานวนมากและหลากหลายภายในกาด การสงเสริมและอนุรักษในความ
หลากหลายของสินคาและรานคาจึง คือ การจัดพื้นท่ีของความหลากหลายใหเดนชัด (Management 
of Spatial Diversity)  และการแบงพืน้ท่ีในสินคาแตละประเภทใหมีสินคาประเภทท่ีหลากหลาย
ยิ่งข้ึน และมีการจัดพืน้ท่ีเปนสัดสวนท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน เพื่อท่ีเปนการดึงดูดพอคาแมคาในสินคา
ประเภทใหมหรือสินคาประเภทเดียวกนัเพิ่มข้ึนจากการจัดพื้นท่ีใหชัดเจนยิ่งข้ึน อีกท้ังเปนทางเลือก
ท่ีหลากหลายเพิ่มข้ึนในการเลือกซ้ือสินคาของลูกคาและบุคคลท่ัวไป จึงเปนการย้ําใหเกิดความ
หลากหลายของสินคาและรานคาเพิ่มเติมเขาไปภายในกาด 

 

 
 

ภาพ 5-5 แนวความคิดในการสงเสริมความหลากหลายของสินคาและรานคา 
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3) การสงเสริมบรรยากาศเพลิดเพลินในการเดิน  
“การจัดวางสภาพแวดลอมตามวิถีพื้นถ่ินชนบท”เปนองคประกอบทางกายภาพท่ีสราง

บรรยากาศท่ีกอใหเกดิความรูสึกเพลิดเพลินในการเดินซ้ือสินคาและการเดินเลนภายในกาดวัวควาย
ทุงฟาบด ประกอบดวย  

- ความเกาแกของรานคา ดูเปนบรรยากาศรานคาพื้นถ่ินและพื้นบาน 
- พื้นท่ีรานคาภายในกาดไดความรูสึกอบอุน เปนกนัเอง 
- ความรมร่ืนและเยน็สบายภายในกาด 
- โปรงโลง  
สภาพแวดลอมของกาดท้ังหลายเหลานีเ้ปนความคิดในรูปแบบนามธรรม ซ่ึงทําการสราง

แนวความคิดในการออกแบบเพื่อหาผลลัพธทางกายภาพในแตละสวนดังนี ้
 
ความเกาแกของรานคา ดูบรรยากาศรานคาพื้นถ่ินและพื้นบาน 
จากแนวความคิดในการออกแบบ ความคิดในระดับนามธรรม คือ ความเกาแกของรานคา 

ดูเปนบรรยากาศรานคาพื้นถ่ิน ซ่ึงความเกาแกของรานคาเกิดจากการสรางรานคาจากผูคาขายเอง ซ่ึง
มีหลากหลายรูปแบบ รวมท้ังรูปแบบพื้นถ่ิน ซ่ึงรูปแบบรานคาจากการสรางโดยผูคาขายเอง หรือ 
บุคคลในพื้นท่ีชุมชน ถือเปนสถาปตยกรรมพื้นถ่ินท้ังส้ิน จาก ระวิวรรณ โอฬารรัตนมณี (2552) 
กลาววา สถาปตยกรรมพื้นถ่ินหมายถึง ส่ิงกอสรางตลอดจนสภาพแวดลอมกายภาพท่ีมนุษยสราง
ข้ึนในแตละทองถ่ินโดยใชวสัดุกอสรางทองถ่ินท่ีมีลักษณะแตกตางกนัไปตามสภาพแวดลอม เพื่อ
สนองความตองการของชุมชนนั้นๆ รูปแบบของส่ิงกอสรางอาจจะพัฒนาไปจากรูปแบบเดิมโดย
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม รานคาภายในกาดวัว ควายทุงฟาบด ท้ังหมดจึงถือเปนสถาปตยกรรม
พื้นถ่ิน โดยรูปแบบรานคาท่ีใชวัสดุจากธรรมชาติหรือในทองถ่ินจะไดความรูสึกเปนสถาปตยกรรม
พื้นถ่ินมากกวารานคาประเภทอ่ืน  

ดังนั้นแนวความคิดในระดับรูปธรรมคือ การรักษารูปแบบรานคาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินและ
สรางแนวทางสําหรับผูท่ีสนใจในรานคาพืน้ถ่ิน  

 

 
ภาพ 5-6 แนวความคิดในการออกแบบความเกาแกรานคา 
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 การรักษารูปแบบรานคาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินและสรางแนวทางสําหรับผูท่ีสนใจในรานคา
พื้นถ่ิน โดยแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน จาก Rapoport (2006) กลาวถึงการศึกษาการ
ออกแบบสภาพแวดลอมพื้นถ่ิน (Vernacular Design) เปนการคนหาส่ิงประกอบสําคัญท่ีสรางข้ึนมา 
ท้ังสภาพแวดลอม พื้นท่ี สถาปตยกรรม โดยการนําส่ิงท่ีสนใจหรือมีเสนหดึงดดู มาเลียนแบบหรือ
คัดลอกเพ่ือ มาใชในการออกแบบ ซ่ึงนําตัวอยางท่ีมีรูปแบบรานคาท่ีไดบรรยากาศสถาปตยกรรม
พื้นถ่ิน ซ่ึงมีรูปแบบการใชวสัดุธรรมชาติหรือวัสดุทองถ่ินมาใชในการสราง 2 รานคา ดังนี ้
 

- รานคาผลไม บริเวณรานคาอาหารสดอาหารแหง 

    
ภาพ 5-7 รานคาผลไม บริเวณรานคาอาหารสดอาหารแหง 

 
- รานคาเชือกผูกสัตว บริเวณรานคาสินคาเกษตรกรรม 

   
ภาพ 5-8 รานคาเชือกผูกสัตว บริเวณรานคาสินคาเกษตรกรรม 

 
จากท้ัง 2 รานคานี้เปนตัวอยางท่ีมีรูปแบบรานคาท่ีไดบรรยากาศสถาปตยกรรมพืน้ถ่ิน มี

รูปแบบการใชวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุทองถ่ินท่ียังคงหลงเหลืออยูภายในกาดวัว ควายทุงฟาบด มี
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อยูจํานวนไมเกิน 5 รานคาภายในกาด รูปแบบและการจัดวางข้ึนอยูกับพฤตกิรรมการคาขายซ่ึง
สามารถนําแนวทางจาก 4.1.1.3 การจัดวางและการใชงานของรานคาภายในกาดวัว ควายทุงฟาบด 
มาใชในการออกแบบพื้นท่ีรานคาได 

รูปแบบรานคาท่ีไดบรรยากาศสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน เกดิจากการใชวสัดุธรรมชาติและการ
กอสรางตามวถีิพื้นถ่ิน (Natural Materials and Vernacular Construction Methods) คือ หลังคา
ใบตองตึง ใบตองเหียง หญาคา หญาแฝก ไม ไมไผ ซ่ึงถือเปนวสัดธุรรมชาติท่ีหาไดในทองถ่ิน 
นํามาประกอบเปนรานคาสวนใดสวนหน่ึง ซ่ึงผูคาสวนใหญเลือกท่ีจะไมใชเนื่องจากยุคสมัยเปล่ียน
มีวัสดุท่ีคงทนถาวรมากมายแทนท่ี รูปแบบรานคาจึงคอยลดความเปนพื้นถ่ินลงไป 
 ดังนั้นแนวทางในการสงเสริมการอนุรักษ คือการสรางความรูและความเขาใจใน
ความสําคัญของสถาปตยกรรมพื้นถ่ินท่ีสามารถสรางบรรยากาศใหไดรูปแบบกาดพืน้ถ่ิน แกเจาของ
กาดและพอคาแมคา ซ่ึงมีประโยชนตอพื้นท่ี สามารถกลายเปนแหลงทองเท่ียวทางพืน้ถ่ินท่ีมีคุณคา 
ทําใหเปนจุดเดนและจุดขาย แกบุคคลจากทองท่ีอ่ืน หรือนักทองเท่ียวมาใชบริการมากข้ึน ทําให
รายได เศรษฐกิจภายในพืน้ท่ีมีจํานวนสูงข้ึน ซ่ึงคอยพัฒนารานคาจากรานคาท่ีสรางข้ึนใหม หรือ
รานคาท่ีทรุดโทรมตองการการซอมแซม จากการแนะนาํจากเจาของกาดใหกาดวัวควายทุงฟาบดมี
บรรยากาศกาดพ้ืนถ่ินมากยิง่ข้ึน 
 

พื้นท่ีรานคาภายในกาดไดความรูสึกอบอุน เปนกันเอง 
 แนวความคิดในการออกแบบ ความคิดในระดับนามธรรม คือ ความรูสึกอบอุน เปนกนัเอง 
ซ่ึงความรูสึกนี้เกิดจากการจดัพื้นท่ีรานคาภายในกาดววั ควายทุงฟาบด ดังนี ้

- การจัดรานคาสวนใหญเรียงชิดกันหมดเรียงเปนแถวแนวยาว โดยไมมีพื้นท่ีเวนหาง
ระหวางรานคา 

- ทางเดินสัญจรภายในกาดแตละชองทาง ถูกขนาบดวยรานคาตลอดท้ังแถว โดย
ระยะทางเดินแคบ ทําใหถูกปดลอมดวยรานคาตลอดทางเดิน 

- ความสูงของหลังคาท่ีสูงประมาณ 2 เมตร แตละรานคามีความสูงตํ่าไมเทากัน โดย
หลังคาคลุมบริเวณทางเดินหมด ทําใหแสงลอดผานเพียงบางสวน 

- พื้นท่ีภายในกาด ยังคงเปนพืน้ดินอัดแนน  
พื้นท่ีภายในกาดท่ีมิไดเกิดจากความต้ังใจในการออกแบบ กอใหเกดิพื้นท่ีปดลอมตอลูกคา

และบุคคลท่ัวไป และแสงลอดผานภายในทางเดินจากการซอนทับกันของรานคา ทําใหแสงภายใน
ทางเดินสลัว จากพื้นท่ีดังกลาวกอใหเกิดความรูสึกอบอุนและเปนกนัเอง ทางสัญจรที่แคบรานคาท่ี
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วางตัวติดทางเดินทําใหผูคาและลูกคาความใกลชิดกนัมาก พื้นท่ีสวนบุคคล และเขตกันชนรางกาย
(Body Buffer Zone) ลดแคบลงทําใหรูสึกเปนกันเอง จากความใกลชิดระหวาง ผูคา ลูกคา และพ้ืนท่ี  

 

 
ภาพ 5-9 แนวความคิดในการออกแบบความรูสึกอบอุน 

พื้นท่ีปดลอมแบบไมจงใจ (Spontaneously Enclosed Space) ท่ีกอใหเกิดความรูสึกอบอุน
และเปนกันเอง สวนใหญสามารถรูสึกไดจากสวนทางเดนิสัญจร ซ่ึงสามารถเพิ่มการจัดพื้นท่ีภายใน
กาดใหใกลชิดเพิ่มข้ึนในสวนท่ียังหางกันอยู โดยมีองคประกอบทางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริม
บรรยากาศ ท้ังพื้นดิน และแสงท่ีลอดชองวางระหวางหลังคา โดยอาศัยการจดัรูปแบบพื้นท่ีใน 
4.1.1.3 การจัดวางและการใชงานของรานคาภายในกาดวัว ควายทุงฟาบด มาใชเปนแนวทางในการ
จัดพื้นท่ี  
 

ความรมร่ืนและเย็นสบายภายในกาด 
 แนวความคิดในการออกแบบ ความคิดในระดับนามธรรม คือ ความรมร่ืนและเย็นสบาย
ภายในกาด ความรูสึกนี้เกิดจากการสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ คือ ตนไมภายในบริเวณกาด ซ่ึงให
สามารถใหรมเงาแกรานคาท่ีอยูใตตนไม ซ่ึงเปนรูปแบบพื้นถ่ินท่ีรานคามีการแทรกตัวอยูภายใน
สรางแวดลอมและบริบททางธรรมชาติท่ีมีการไหลผานจากลมของตนไมพัดผานเขาสูรานคามาก
ข้ึน (Ventilation Space) 
 

 
ภาพ 5-10 แนวความคิดในการออกแบบความรมร่ืนและเย็นสบาย 

ปจจุบันจํานวนตนไมภายในกาดมีมากในสวนดานหลัง และมีบางสวนในสวนทางเดิน
สัญจรภายในกาด การสงเสริมรูสึกรมร่ืนและเยน็สบายภายในกาด คือการสงเสริมกาดใหใกลชิดกับ
บริบททางธรรมชาติ (Environment Closeness) ในการสรางสภาพแวดลอมทางธรรมชาติภายในกาด
ใหเพิ่มข้ึน โดยการเพิ่มพืน้ท่ีรมเงาใหแกกาดมากยิ่งข้ึนสงผลใหเกิดการไหลผานของลมจากรมไม
เขาสูท้ังภายในทางเดินและภายในรานคา ซ่ึงสามารถปลูกแทรกระหวางรานคาภายในพ้ืนท่ีคาขาย
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ได หากปลูกต้ังแตปจจุบัน เม่ือเวลาผานไป 6-10 ป ตนไมจะสูงใหญเพิ่มข้ึนเต็มพื้นท่ีกาด กอใหเกิด
ความรมร่ืนและเยน็สบาย และยังไดความรูสึกสภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

โปรงโลง  
 แนวความคิดในการออกแบบ ความคิดในระดับนามธรรม คือ โปรงโลง ความรูสึกนี้เกิด
จากเดนิภายในกาดท่ีเสนทางของรานคามีการเปดโลงเพือ่ใหแสงและลมสามารถพัดผานเขาสู
ภายในรานคาได มีลักษณะท่ีโปรงโลงในการสัญจร สามารถมองเห็นรานคาแตละรานคาไดอยาง
ท่ัวถึง และจากการสภาพพืน้ท่ีบางสวนท่ีมีลักษณะเปนลานโลงสามารถมองเห็นธรรมชาติ รานคา
และพ้ืนท่ีคาขาย ววั ควาย และไก ซ่ึงพืน้ท่ีในสวนนี้อยูสวนดานหลัง ท่ีเปนพื้นท่ีลานโลงกวางมาก 
สามารถรับกับบรรยากาศธรรมชาติไดเปนอยางดี  
 

 
ภาพ 5-11 แนวความคิดในการออกแบบความรูสึกโปรงโลง 

การสงเสริมกอใหเกดิความรูสึกโปรงโลง คือ จัดการพื้นท่ีเสนทางเดินใหมีชองแสงและ
ชองลมพัดผานได เพื่อใหเกิดการไหลของพื้นท่ี (Flow of Space) จากสภาพแวดลอมเขาสูภายใน
รานคาและพื้นท่ีกาดโดยรวม เนื่องจากกาดนัดสวนใหญมีการปดคลุมพื้นท่ีทางเดินท้ังหมด เชนกาด
นัดจตุจกัร ท่ีมีความปดทึบและเกดิความรูสึกท่ีอึดอัด จึงมีการแบงพื้นท่ีทางแนวต้ังใหเกิดการ
เช่ือมโยงระหวางพื้นท่ีเหนือศีรษะท่ีประกอบดวยทองฟาและรมไม ใหเห็นถึงบริบทของ
สภาพแวดลอมโดยรอบและกอใหเกิดความโปรงโลงของพื้นท่ีทางเดนิและสภาพโดยรวมของกาด
ในการเวนพืน้ท่ีสวนดานหลังไวคงเดิมเพื่อใหพื้นท่ีภายในกาดมีพืน้ท่ีเปดโลงในเพื่อสามารถ 
มองเห็นพืน้ท่ีคาวัว ควาย และบริบทธรรมชาติไดอยางชัดเจน  

ในการสรางแนวทางการสงเสริมอัตลักษณพื้นถ่ินทางกายภาพท้ังหมดเปนการสราง
สงเสริมบรรยากาศกาดพื้นถ่ินใหเดนชัดยิ่งข้ึนเพื่อสะดวกตอการรับรูของบุคคลท่ีไดมากาด เพื่อเปน
ส่ิงเฉพาะดึงดดูในการทองเที่ยวชุมชน ซ่ึงสามารถพัฒนาพื้นท่ีตามสภาพเศรษฐกจิและการจัดการ
ของเจาของกาดเปนลําดับ 
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5.1.2 อัตลักษณพื้นถ่ินในพื้นท่ีทางสังคมของกาด 
การสังเคราะหอัตลักษณพืน้ถ่ินทางสังคมของกาดประกอบดวย 6 อัตลักษณ คือ 
1. พื้นท่ีรวมของคนทองถ่ินและตางถ่ิน  
2. ความเกาแกของกาดและการสืบทอดประเพณีการซ้ือขายจากรุนสูรุน  
3. พื้นท่ีเฉพาะของกลุม เพศ วยั 
4. ปฏิสัมพันธของสังคมชนบทท่ีอบอุน ใกลชิด กันเอง  
5. การคาวัวควาย และสินคาเฉพาะ ท่ีมีชวงเวลาเปดท้ังชวงเชา  
6. บทบาทการเปนพื้นท่ีทางสังคมสําหรับกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีทองถ่ิน 
นําอัตลักษณพืน้ถ่ินทางสังคม มาสรางผลลัพธออกมาเปนรูปธรรมแบงเปนขอยอยในแตละ

หัวขอ ซ่ึงแบงออกเปน 5 สวน ดังนี ้
 
1) การประชาสัมพันธกาดวัวควายทุงฟาบด 
จากอัตลักษณในสวน “พื้นท่ีรวมของคนทองถ่ินและตางถ่ิน” ซ่ึงคนใชพื้นท่ีเปนจํานวน

มาก สวนใหญเปนคนในทองถ่ิน มาใชบริการทั้งซ้ือขายสินคาและมีคนจากนอกพื้นท่ีและ
นักทองเท่ียวเขามาเท่ียวมากขึ้น ซ่ึงสามารถเพิ่มการหมุนเวียนของเงินและสินคามากข้ึนภายใน
ชุมชนและชุมชนใกลเคียง โดยการประชาสัมพันธกาดววัควายทุงฟาบดเปนแหลงทองเท่ียวชุมชนท่ี
มีอัตลักษณหลากหลายประการในการดึงดูดผูคนเขามาทองเท่ียวและจับจายใชสอย ภายใตการ
ปรับปรุงและสงเสริมอัตลักษณใหเดนชัดยิ่งข้ึน  

 

 
ภาพ 5-12 แนวความคิดในการออกแบบใหคนใชพืน้ท่ีเปนจํานวนมาก  

 การประชาสัมพันธภายในกาดดวยการตดิปายความสําคัญ ท่ีมาและอัตลักษณท่ีสําคัญของ
กาดในสวนบริเวณดานหนาทางเขา ท่ีมีการสัญจรผานหนาแนนและไมขีดขวางทางเดิน สําคัญผูคน
ท่ีมาภายในพ้ืนท่ีสามารถนําไปบอกตอแกบุคคลท่ัวไป ซ่ึงจําเปนตองใชเวลาในระยะหน่ึงท่ีสามารถ
รับทราบโดยกวางและเม่ือเปนท่ีสนใจของผูคน ส่ือและส่ิงพิมพตางๆ จะเขามาทําการ
ประชาสัมพันธกาดใหจากความมีช่ือเสียงมากข้ึน 
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2) การปลูกจิตสํานึกในความสาํคัญของ ประวตัิ ประเพณีและวัฒนธรรม 
อัตลักษณท่ีเกีย่วของกับประวัติ ประเพณแีละวัฒนธรรม คือ ความเกาแกของกาดและ

วัฒนธรรมในการซ้ือขายท่ีถายทอดรุนตอรุนและกจิกรรมตามเทศกาลและประเพณท่ีีแทรกภายใน
กาด เปนคุณคาทางประวัติศาสตรของทองถ่ิน ท้ังเชิงสังคมเกษตรกรรม วัฒนธรรมการซ้ือขาย พธีิ
เกี่ยวของกับเทศกาลและประเพณีท่ีสําคัญภายในทองถ่ิน ซ่ึงคนรุนหลังภายในพืน้ท่ีเร่ิมไมทราบและ
ใหความสําคัญในเร่ืองเหลานี้ ในการสงเสริมอัตลักษณทางความเกาแกของพืน้ท่ี วัฒนธรรม 
เทศกาลและประเพณใีหคงอยู 
 

 
ภาพ 5-13 แนวความคิดในการออกแบบสงเสริมความเกาแก 

 แนวทางในการปลูกจิตสํานึกเปนรูปแบบเดียวกับการประชาสัมพันธใหผูคนรับรูพื้นท่ี ใน
รูปแบบการจดัทําปายนําเสนอ ความสําคัญและท่ีมาสําคัญเยาวชนรุนหลังถึงความสําคัญของพื้นท่ี ท่ี
เจริญเติบโตข้ึน รวมถึงรูปแบบวัฒนธรรมการคาขายจากรุนสูรุน ซ่ึงอาจมีการพัฒนาองคความรู
ดวยกันในแลกเปล่ียนความรูทางวิชาชีพแกกันและกนัภายในพื้นท่ีศูนยรวมชุมชนใน 5.1.1.1 และ
เปน พื้นท่ีในการนํากิจกรรมท่ีเกี่ยวของการเทศกาลและประเพณีไปจดัภายในพื้นท่ีแหงนี้ เพื่อการ
จัดการท่ีสะดวกและอยูภายในสวนท่ีกําหนด สวนท่ียังคงเดินขบวนแหภายในกาดกย็งัคงดํารงตอไป
เนื่องจากเปนอัตลักษณเดนของกาด 
 

3) การสงเสริมพื้นท่ีเฉพาะของกลุมคนและเฉพาะเพศ  
ภายในการมีการครอบครองพ้ืนท่ีทางเพศท่ีหลากหลายข้ึนอยูกับประเภทของสินคา เชน 

พื้นท่ีคาขายอาหารแหงและสด เปนสวนพืน้ท่ีเพศหญิง ในสวนการคาสัตว สินคาทางเกษตรกรรม 
และเชาพระ เปนสวนพืน้ท่ีเพศชาย และเปนพื้นท่ีเฉพาะกลุมคนที่มีความชอบในสินคาประเภท
เดียวกัน มาพบปะพูดคุย แลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน ในแตละพื้นท่ีเฉพาะน้ัน ปจจุบันมีพืน้ท่ี
รองรับตอการรวมกลุมและนั่งคุยกนั ซ่ึงเกิดจากการสรางพื้นท่ีกันเองตามใตรมไม หรือบริเวณ
ใกลเคียงรานคาสินคาแตละประเภท ซ่ึงสามารถเพิ่มพื้นท่ีนั่งพกัผอนเพิ่มเติมเชนเดียวกันการเพ่ิม
พื้นท่ีเปล่ียนผาน เพื่อเปนการเปนพื้นท่ีบริการความสะดวกเพ่ิมเติมแกผูใชงาน 
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ภาพ 5-14 แนวความคิดในการออกแบบสงเสริมพื้นท่ีเฉพาะ 

 
4) การสงเสริมปฏิสัมพันธของผูใชงานท่ีเปนกันเอง ทําใหการซ้ือขายไมเปนทางการ  
ปฏิสัมพันธระหวางผูคาและลูกคาท่ีเปนกนัเอง ทําใหการซ้ือขายไมเปนทางการ สวนหนึ่ง

เกิดจากการที่เปนคนภายในทองถ่ินท่ีขายระหวางคนภายในภูมิภาค การคาขายเปนแบบชาวบานจึง
ไมจําเปนตองมีพิธีรีตองในการคาขาย อีกท้ังมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน เปนพืน้ฐานของพอคาแมคา
และลูกคาภายในชุมชน ในสวนท่ีสามารถสงเสริมไดคือ การจัดพื้นท่ีรานคาภายในกาดใหเอ้ือตอ
ความรูสึกเปนกันเองแกลูกคา คือ การจดัพืน้ท่ีปดลอมตอลูกคาท่ีกอใหเกิดความรูสึกอบอุนและเปน
กันเอง เชนเดยีวกับการออกแบบพื้นท่ีรานคาภายในกาดไดความรูสึกอบอุน เปนกนัเอง ท่ีมีแนวทาง
ใน 5.1.1 

5) สงเสริมพื้นท่ีกาดวัว ควาย และพื้นท่ีคาขายสินคาเฉพาะอยาง 
พื้นท่ีในสวน กาดวัว ควาย และพื้นท่ีคาขายสินคาเฉพาะอยางถือเปนอัตลักษณท่ีสําคัญ

ประการหน่ึงท่ีทําใหบุคคลท่ัวไปรูจักพื้นท่ีแหงนี ้ เนื่องจากสวนพื้นท่ี แตกตางจากพื้นท่ีอ่ืน วิถีชีวิต
การคาขายยังคงรูปแบบเดิมต้ังแตอดีต ซ่ึงสมควรอนุรักษใหคงอยูในรูปแบบเดิมตอไป 

การสงเสริมพื้นท่ีกาดวัว ควาย จึงเปนไปในรูปแบบการประชาสัมพันธมากข้ึน จากการ
บอกกลาวตอกันของคนในพื้นท่ีและคนท่ีเคยมา ถึงพื้นท่ี คาววั ควาย ท่ียังคงเหลืออยูในปจจุบัน ซ่ึง
เยาวชนในเมืองสมัยใหมแทบไมเคยเห็น ไมเคยรูจักและไมเคยมา หรือเปนไปในรูปแบบ
ประชาสัมพันธทางส่ือส่ิงพิมพ หากมีทุนทรัพยจัดสรร ในสวนนี้ เพื่อเปนการดึงดูดผูคนจากพืน้ท่ี
อ่ืน ใหเห็นถึงอัตลักษณของกาดววัควายทุงฟาบด 

การสงเสริมและอนุรักษอัตลักษณพืน้ถ่ินในพ้ืนท่ีทางกายภาพและสังคมของกาด สามารถ
กระทําไดโดยความรวมมือของเจาของกาด พอคาแมคา ลูกคาภายในชุมชนและชุมชนใกลเคียงและ
บุคคลท่ัวไปที่มาทองเท่ียว เพื่อสงเสริมอัตลักษณพืน้ถ่ินท่ีคงอยูใหเดนชัดยิ่งข้ึนในการเปนแหลง
ทองเท่ียวชุมชน โดยการพัฒนาอัตลักษณทางกายภาพ ปลูกจิตสํานึกในการรักษาอัตลักษณทาง
สังคม เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกาดและการดํารงอยูอยางยั่งยืนตอไป 
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แนวทางแนะนําการออกแบบพ้ืนท่ีสถาปตยกรรมภายในกาดพ้ืนถ่ิน 
   แนวทางในการออกแบบพ้ืนท่ีและสถาปตยกรรมภายในกาดพ้ืนถ่ิน เพื่อใหไดความรูสึก
และบรรยากาศถึงสภาพแวดลอมพื้นถ่ิน จากอัตลักษณพืน้ถ่ินในพืน้ท่ีทางกายภาพของกาด นํามาใช
เปนกรอบแนวคิดในการออกแบบและจัดระเบียบแนวความคิดตามแนวทางการออกแบบของ  วิมล
สิทธ หรยางกรู (2532) มาขยายความเพ่ิมเติมดังนี ้

 
 ภาพ 5-15 แนวความคิดในการออกแบบสภาพแวดลอมภายในกาดพื้นถ่ิน 

แนวทางในการออกแบบพ้ืนท่ีและสถาปตยกรรมภายในกาดพ้ืนถ่ิน สามารถนําไปใชใน
การออกแบบพื้นท่ีศูนยรวมและรูปแบบรานคาภายในกาดได และยังคงอัตลักษณพืน้ท่ีทางกายภาพ 
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โดยผูวิจยัไดนาํแนวทางการออกแบบมาใชในการออกแบบพื้นท่ีกาด วัว ควายทุงฟาบด ในสวนไม
มีความเปนอัตลักษณพืน้ถ่ิน และเปนพื้นท่ี ท่ีมีการใชงานของผูคนภายในพ้ืนท่ีจํานวนนอย เพื่อเปน
ตัวอยางในการออกแบบ 
 

5.2 แนวทางการพัฒนาเพื่อการทองเท่ียวชุมชน และเปนแนวทางแกกาดนัดพื้นถ่ินอ่ืน 
การจัดสถานท่ีทองเท่ียวในแงการอนุรักษ ส่ิงท่ีควรนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ

ดําเนินการมีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวคาดหวังจะไดสัมผัส ส่ิงท่ี
ประชากรในชุมชนนั้นๆ คาดหวังจะใหเกิดข้ึน สนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศหรือทองถ่ิน (ศิริ ฮามสุโพธ์ิ, 2543) ซ่ึงหัวขอ 5.2 แนวทางการอนุรักษ
และสงเสริมอัตลักษณพืน้ถ่ิน ไดสงเสริมกาดใหไดองคประกอบท่ีสําคัญท้ัง 3 ประการแกอัตลักษณ
พื้นถ่ินของกาดววั ควายทุงฟาบด คือ 

อัตลักษณท่ีนกัทองเท่ียวคาดหวังจะไดสัมผัส คือ 
- การอนุรักษอัตลักษณทางการคาขายท่ีแตกตางจากกาดอื่นใหคงอยู 
- อัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดววัควายทุงฟาบด ท้ังอัตลักษณพื้นท่ีกายกาพภาพและอัต

ลักษณพืน้ท่ีทางสังคม  
- พื้นท่ีกาดววัควาย และพ้ืนท่ีคาขายสินคาเฉพาะอยาง 
อัตลักษณท่ีชุมชนคาดหวังจะใหเกิดขึ้น 
- การสงเสริมกาด ในการขยายพื้นท่ีศูนยรวมชุมชน  
- สงเสริมพื้นท่ีกอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานภายในกาดววัควายทุงฟาบด ท่ี

เขมแข็ง เปนอันหนึ่งอันเดยีวกันภายในพืน้ท่ี เพื่อการทํากิจกรรมรวมทางชุมชน หรือ
การพัฒนาพืน้ท่ีรวมกัน 

อัตลักษณท่ีควรไดรับการสงเสริมเพื่อการอนุรักษทรัพยากร และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของทองถ่ิน 

- การรักษารูปแบบรานคาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินและสรางแนวทางสําหรับผูท่ีสนใจใน
รานคาพื้นถ่ิน 

- การสรางสภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
- การแบงเวนพืน้ท่ีวางสําหรับการชมบรรยากาศและทัศนยีภาพภายในกาด 
ขอแนะนําเพิ่มเติมเพื่อสรางพื้นท่ีใหเปนสนับสนุนตอการทองเท่ียวชุมชนมากข้ึน  มีดังนี ้

1) ควรจัดสรางส่ิงอํานวยความสะดวกข้ันพื้นฐานใหพอเพยีงภายในพ้ืนท่ีศูนยรวมภายใน
กาด 
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2) การประชาสัมพันธแกชุมชนอ่ืนๆ หรือภายในเมืองถึงอัตลักษณของพืน้ถ่ินท่ีนาสนใจ
ในการมาทองเที่ยว 

3) การทําปายคําแนะนํา หรือพื้นท่ีแสดงการแนะนํา เพื่อการใหรับรูถึงความสําคัญของ
พื้นท่ีและอัตลักษณของกาด และ เพื่อช้ีแจงขอพึงปฏิบัติเม่ือเขาไปทองเท่ียวในสถานท่ี
นั้น 

4) อาจมีการจัดสรางรานจําหนายของท่ีระลึกและสินคาพื้นเมืองภายในกาด 
5) การรักษาความสะอาดและการรักษาความปลอดภัยท่ีเพิม่มากข้ึนเพื่อความปลอดภยัและ

สบายใจของผูท่ีมาทองเท่ียว 
แนวทางการอนุรักษและสงเสริมอัตลักษณพื้นถ่ินท้ังหมด รวมถึงการเพ่ิมองคประกอบสวน

ภายในกาด เพือ่ใหกาดววัควายทุงฟาบด มีความสมบูรณในการศูนยกลางทางชุมชน และเปนแหลง
ทองเท่ียวชุมชน และเปนแนวทางแกกาดนัดพืน้ถ่ินอ่ืนท่ีตองการสรางกาดใหเปนแหลงทองเท่ียว
ชุมชนได 
 
5.3 บทสรุปและขอเสนอแนะ 
  
 กาดววัควายเปนกาดพืน้ถ่ินท่ีเปนแหลงซ้ือขายของทุกชนิดรวมท้ังวัวและควายท่ีตอบสนอง
ตอสังคมเกษตรกรรม แมในจังหวดัเชียงใหมและลําพูนมีการจัดต้ังกาดววัควายหลายแหง แตกาดวัว
ควายทุงฟาบดถือเปนพื้นท่ีซ้ือขายแลกเปล่ียนววัควาย สินคาอุปโภคและบริโภคท่ีสําคัญไมเฉพาะ
แตอําเภอสันปาตอง แตรวมถึงอําเภอและจังหวดัอ่ืน ในการตั้งกาดแตละคร้ังมีเงินหมุนเวยีนภายใน
กาดมากกวาสิบลานบาท ท่ีแสดงศักยภาพความเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจภายในทองถ่ินท่ีมีเงิน
หมุนเวียนสูงท่ีสามารถสรางรายไดใหแกพอคาแมคาท้ังจากในทองถ่ินและพอคาแมคาเรขายท่ีมา
จากภายในเมือง  
 กาดววัควายมีบทบาทสําคัญท่ีเอ้ือประโยชนแกท้ังเมืองและชนบทท่ีเปนเหตุผลทําใหกาดมี
ศักยภาพในการดํารงอยูได กาดววัควายทุงฟาบดและกาดวัวควายอ่ืนสามารถเช่ือมตอผลิตผลที่
ชุมชนชนบทเปนผูผลิตและชุมชนเมืองเปนผูบริโภค ท้ังเนื้อวัวควาย สินคาทางเกษตรกรรม 
หัตถกรรมท่ีมีตนทุนไมสูงเพราะผลิตขายเองโดยไมผานคนกลาง แมวาระบบจะเปล่ียนแปลงจาก
ระบบการผลิตเพื่อการเกษตรเปนการผลิตเพื่อบริโภคเปนหลักท่ีทําใหวัวควายเปล่ียนบทบาทไปแต
การคาวัวควายยังคงเปนรายไดเสริมของชาวนานอกเหนือจากผลผลิตเกษตรกรรมท่ีอาจมีรายไดไม
แนนอนตามสภาพธรรมชาติ กาดววัควายจึงตอบสนองความตองการเล้ียงชีพของเกษตรกรและ
ความตองการบริโภคของชุมชนเมือง  
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นอกจากนี้พื้นท่ีกาดววัควายยังประกอบดวยการคาหลากหลายของพอคาแมคาท่ีนําสินคา
เหลือผลิตจากเมืองมากระจายใหชนบทไดใชในราคาไมแพง จึงเห็นไดวา ท้ังพอคาแมคา สินคาจาก
ภายในทองถ่ินและจากภายในเมืองมีการหมุนเวยีนซ่ึงกนัและกัน แมผูใชปจจุบันเปนคนภายใน
ทองถ่ินจากอําเภอสันปาตองและชุมชนใกลเคียง หากกาดไดรับการสรางเสริมใหเปนพื้นท่ี
ทองเท่ียวชุมชนมากข้ึน ยอมสามารถท่ีจะดึงดูดผูคนจากภายในเมือง หรือจากตางภูมิภาคมา
ทองเท่ียวกาดได ซ่ึงผลการวิจัยเร่ืองการสงเสริมอัตลักษณพื้นถ่ินของกาดววัควายทุงฟาบดท่ีคนพบ
นี้ไดแสดงแนวทางพัฒนาท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน  

กลาวโดยสรุป ผลการวิจัยของการสงเสริมอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดวัวควายทุงฟาบด โดย
ศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบเชิงกายภาพและสังคมของกาดทุงฟาบด ไดผล
สังเคราะหอัตลักษณพืน้ถ่ินท่ีเปนเฉพาะเจาะจงหรือเกิดเฉพาะถ่ิน (Endemic) ทําใหมีความแตกตาง
ไมเหมือนใคร (Unique) ท่ีมาสงเสริมและอนรัุกษเพื่อการทองเท่ียวชุมชน ซ่ึงเปนอัตลักษณพืน้ถ่ิน
ทางกายภาพและสังคม 10 หัวขอ แบงเปนอัตลักษณพืน้ถ่ินทางกายภาพ 4 หวัขอ คือ พื้นท่ีศูนยรวม 
ขนาดใหญ และทําเลที่ต้ังด ี พื้นท่ีเปล่ียนผานและเช่ือมตอ ความหลากหลายของสินคาและรูปแบบ
รานคา และการจัดวางสภาพแวดลอมตามวถีิพื้นถ่ินชนบท และอัตลักษณพืน้ถ่ินทางสังคม 6 หัวขอ 
คือ พื้นท่ีรวมของคนทองถ่ินและตางถ่ิน ความเกาแกของกาดและการสืบทอดประเพณีการซ้ือขาย
จากรุนสูรุน พื้นท่ีเฉพาะของกลุม เพศ วัย ปฏิสัมพันธของสังคมชนบทท่ีอบอุน ใกลชิด กันเอง 
การคาวัวควาย และสินคาเฉพาะ ท่ีมีชวงเวลาเปดท้ังชวงเชา และบทบาทการเปนพืน้ท่ีทางสังคม
สําหรับกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณทีองถ่ิน ซ่ึงอัตลักษณพืน้ถ่ินท้ังหมดทําไปสรางแนวทาง
เพื่อสงเสริมและการอนุรักษใหมีความเดนชัดของความเฉพาะถ่ิน (Endemic) เปนส่ิงท่ีดึงดูดใจการ
ทองเท่ียวใหคงอยูไมใหถูกทําลายหรือเปล่ียนแปลงไปโดยคงรูปแบบใกลเคียงอัตลักษณพืน้ถ่ิน 

จากอัตลักษณพื้นถ่ินของกาดววัควายทุงฟาบดท่ีคนพบท้ังหมดนํามาสรางความเดนชัดจาก
แนวทางการสงเสริมและอนรัุกษ เปนการนําจุดเดนและการจดัการของพ้ืนท่ีธรรมชาติและ
ทรัพยากรใหดาํรงอยูและเปนจุดสําคัญในการดึงดูดนักทองเท่ียวซ่ึงการทองเท่ียวสรางนํามาใชเปน
เคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนทําไดโดยการสงเสริมการจัดพื้นท่ี สถาปตยกรรมและ
สภาพแวดลอมใหไดบรรยากาศพ้ืนถ่ินมากยิ่งข้ึน สงเสริมและเพิ่มพื้นท่ีเช่ือมผานภายในกาดเพื่อ
เช่ือมตอพื้นท่ีสําหรับการรองรับนักทองเท่ียวท่ีเพิ่มมากยิง่ข้ึนจากการสงเสริมอัตลักษณใหเปน
จุดเดนในการดึงดูด การประชาสัมพันธผูคนในทองถ่ินและนักทองเท่ียวใหรับรูถึงอัตลักษณพืน้ถ่ิน
ท่ีสามารถจดจําและนําไปบอกตอผูอ่ืนใหมาเท่ียวตอไป เปนสวนสําคัญใหคนนอกชุมชนสนใจและ
มาทองเท่ียวกาดมากยิ่งข้ึน  
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การสงเสริมอัตลักษณของกาดววัควายทุงฟาบดใหเดนชัดยิ่งข้ึนสามารสนับสนุนใหเกิดการ
ทองเท่ียวชุมชนมากข้ึน เนื่องจากพื้นท่ีของกาดเองปจจุบันมีศักยภาพท่ีเปนศูนยทางเศรษฐกิจภายใน
ชุมชน อีกท้ังเปนพื้นท่ีเช่ือมความสัมพันธระหวางระบบการผลิตเนื้อวัว ควายเพื่อการบริโภคของ
ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท รวมท้ังเปนแหลงระบายสินคาอุปโภค บริโภคท่ัวไปจากเมืองสูชุมชน 
เปนพื้นท่ีศูนยรวมทางสังคมในการพบปะของผูคนและกิจกรรมตามเทศกาลและวฒันธรรมของ
ชุมชน การเปนศูนยรวมท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนรวมถึงอัตลักษณพืน้ถ่ินท่ีมีความโดด
เดนไมเหมือนพื้นท่ีอ่ืนนีน้ับเปนองคประกอบพื้นฐานท่ีสามารถพัฒนาตอเพื่อใหกาดมีศักยภาพใน
การเปนพื้นท่ีทองเท่ียวชุมชนมากยิ่งข้ึน อันเปนแนวทางในการรักษากาดววัควายพื้นถ่ินใหสามารถ
ดํารงภายใตการเปล่ียนแปลงไดอยางยั่งยนื  

ผลวิจัยของกาดทุงฟาบดน้ีสามารถใชเปนแนวทางในการอนุรักษและสงเสริมอัตลักษณ
สําหรับกาดนดัพื้นถ่ินอ่ืนๆ โดยพัฒนากาดตามวิถีพื้นถ่ินแบบคอยเปนคอยไปเพราะกาดนัดพืน้ถ่ิน
มิไดใชตนทุนสูงในการจัดสราง หากเจาของกาดมีการจัดสรรงบประมาณบางสวนนําไปใชใน
พัฒนากาดเปนลําดับในแตละป โดยไมตองพัฒนาพื้นท่ีกาดภายในคร้ังเดียว โดยควรพัฒนาแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมอัตลักษณพืน้ถ่ินใหมีความเดนชัดยิ่งข้ึน เพื่อดึงดดูบุคคลจากทองถ่ิน
อ่ืนเขามาทองเที่ยวภายในชุมชนของกาดตอไป 
 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยในการสงเสริมอัตลักษณพื้นถ่ินของกาดววัควายทุงฟาบด เชียงใหม มีการ
ลําดับเนื้อหาตัง้แตวัตถุประสงคถึงผลการสังเคราะหท่ีมีความตอเนื่องของขอมูลและสามารถ
แสดงผลชัดเจน (Explicit) ของอัตลักษณพื้นถ่ินของกาดววัควายในหลากหลายมิติท่ีแตกตางจาก
การศึกษากาดวัวควายและกาดนัดท่ัวไป ผลการศึกษาท่ีออกมาเปนหัวขอของอัตลักษณท่ีชัดเจน
อยางมีแนวทางและวิธีวิจยัท่ีเปนข้ันเปนตอนตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว  

ในสวนขอเสนอแนะนําสําหรับการทําวิจยัในสาขาวิชาสถาปตยกรรมและสาขาวิชาอ่ืนๆ 
ดังนี ้

1. งานวิจยันี่เปนงานระดับยอย (Micro Scale) ท่ีมองจากในออกนอก (Inside Out) ควรมี
การศึกษาระดบักวาง (Macro Scale) และจากนอกสูใน (Outside In) เพื่อนําผลมา
เปรียบเทียบใหไดการตอยอดความรูยิ่งข้ึน  

2. ในการศึกษาพืน้ท่ีเชิงมานุษยวิทยา เปนการมองความสัมพันธระหวางขอบเขตของ
พื้นท่ี ท่ีแบงออกเปน 3 ลําดบัช้ัน ระหวาง พื้นท่ีทางกายภาพ พืน้ท่ีทางสังคม และ พืน้ท่ี
ทางอภิปรัชญา ในงานวจิัยนี้ทําการศึกษาเพียงพื้นท่ีทางกายภาพและพื้นท่ีทางสังคม  
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หากมีการทําวจิัยตอไป ควรศึกษาในสวนพื้นท่ีทางอภปิรัชญา ภายในกาดววัควายทุง
ฟาบด ไดแก ความเช่ือในการคาขาย การครอบครองพ้ืนท่ีทางเพศ การปกครองภายใน
พื้นท่ีระหวางเจาของตลาดและผูคาขาย เปนตน ซ่ึงหากมีการศึกษาครบทั้ง 3 ลําดับช้ัน 
การศึกษาความสัมพันธของพื้นท่ีเชิงมานษุยวิทยาภายในกาดวัวควายทุงฟาบด จะมี
ความสมบูรณและมีคุณคามากยิ่งข้ึน 

3. งานวิจยัพบพืน้ท่ีสําหรับเดก็ภายในกาดท่ียังไมไดลงรายละเอียดควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมใหเกดิการพัฒนามากข้ึน 

4. ควรศึกษารูปแบบการคาขายเคล่ือนท่ีภายในกาดท่ีมีรานคาถาวรแตใชการสรางใหมทุก
คร้ังซ่ึงมีอัตลักษณรูปแบบการขายท่ีแตกตางจากรานคาประจําพื้นท่ีท่ีควรศึกษา
เพิ่มเติม 

5. ควรศึกษาเพื่อขยายความเร่ืองประเพณกีารซ้ือขายท่ีสืบทอดรุนตอรุนเปนภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีเปนอัตลักษณในการคาขายและสรางอนุรักษและสงเสริมใหคงอยูตอไป 

6. การเจาะกลุมเปาหมายในการเก็บขอมูลภายในกาดเชิงปริมาณเพื่อใหไดความสมบูรณ
ของผลการศึกษามากข้ึน 

7. การวัดผลจากการออกแบบพื้นท่ีและสถาปตยกรรมจากแนวทางการออกแบบ เพื่อ
ทดสอบการรับรูอัตลักษณพืน้ถ่ินภายในพืน้ท่ี ซ่ึงสามารถนําผลที่ไดมาใชในการแกไข
ใหแนวทางการออกแบบมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  

8. แนวทางในการทําวิจัยนี้ สามารถนําไปใชกับการหาอัตลักษณของพื้นท่ีกาดทองถ่ินอ่ืน
ได  โดยการเปล่ียนตัวแปรสําคัญตางๆ ใหเหมาะสมสําหรับบริบทสภาพแวดลอมของ
พื้นท่ีนั้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


