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บทคัดย่อ 
 

วทิยานิพนธ์เร่ืองการออกแบบแผนท่ีชุมชนเชิงวฒันธรรม มุ่งประเด็นไปในการ
ประยกุตอ์งคค์วามรู้ดา้นการออกแบบขอ้มูลภาพ(Data visualization) กบัการการศึกษารูปแบบวธีิ
ชีวติของชุมชนกาดหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ มีเอกลกัษณ์ในเร่ืองการเป็นชุมชนท่ีมีความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์อนัยาวนาน น าไปสู่การศึกษาวถีิชีวติชุมชนในพื้นท่ี อาศยัการ
ออกแบบ, การล าดบัภาพและขอ้มูลอา้งอิงมิติเวลา จนไดผ้ลลพัธ์ออกมาเป็น “แผนท่ีชุมชนเชิง
วฒันธรรม”  

วธีิการศึกษาจึงแบ่งเป็นขั้นตอนการคน้ควา้และส ารวจขอ้มูลของชุมชน  ซ่ึงประกอบ 
ดว้ย ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเชิงรูปธรรม เช่น การบ่งบอกพิกดัพื้นท่ี อาคารร้านคา้ ถนน และในส่วนท่ี 2 
ขอ้มูลเชิงนามธรรม เช่น ค่านิยมความเช่ือต่างๆของคนในชุมชน โดยแผนท่ีท่ีท าการออกแบบ
แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ (1) การออกแบบแผนท่ีเชิงประวติัศาสตร์(Heritage Mapping) (2) การออกแบบ
แผนท่ียา่นต่างๆชุมชน(Community Mapping) กล่าวถึงพื้นท่ีชุมชน 5 ส่วนใหญ่ๆ ไดแ้ก่ กาดวโรรส 
กาดตน้ล าไย กาดนวรัฐ กาดเทศบาลฯ และตรอกเหล่าโจว๊ (3) แผนท่ีเชิงอตัลกัษณ์(Identity 
Mapping) ทั้งสามส่วนน้ีเป็นการสร้างงานออกแบบ โดยอาศยักระบวนการท างานของระบบสัญญะ
(Organize system of sign) เพื่อสร้างความตระหนกัรู้ในวถีิชุมชนกาดหลวงและความพึงพอใจจาก
การใชง้านแผนท่ีของผูใ้ช้ 

จากการออกแบบแผนท่ีชุมชนกาดหลวงน าไปสู่กระบวนการส ารวจผูใ้ชแ้ผนท่ี  สามารถ
วเิคราะห์ผลจากผูใ้ชแ้ผนท่ีชุมชนทั้งสามส่วน โดยไดรั้บความพึงพอใจในระดบัท่ีดี  ซ่ึงท าให้
สามารถสรุปการท างานของระบบสัญลกัษณ์ในแผนท่ีท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูใ้ชไ้ดว้า่  ผูใ้ชส้ามารถ



จ 

รับรู้รูปแบบ “วถีิชีวติความเป็นอยู”่ ท่ีประกอบดว้ยอตัลกัษณ์ชุมชน รูปแบบการประกอบอาชีพ 
พื้นท่ีใชส้อย       การปกครอง ศิลปวฒันธรรม ภาษา ศาสนา และความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในพื้นท่ี  
รวมไปถึงประเด็นของการเปล่ียนแปลงสังคมสู่สภาวะสมยัใหม่เป็นพลวตัรหน่ึง ท่ีแสดงออกถึง
รูปการเปล่ียน แปลงของวถีิชุมชนท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นอยา่งเป็นรูปธรรมในการออกแบบแผนท่ี   

ในทา้ยท่ีสุดกระบวนการน าเสนอจึงมุ่งสู่การหยบิยกความสัมพนัธ์ในชุมชน การ
น าเสนอความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยผูอ้อกแบบเลือกเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์
ประเด็นดา้นประวติัศาสตร์และการปกครอง, การใชส้อยพื้นท่ีชุมชน, ขอ้มูลร้านคา้, ยา่นส าคญั
ต่างๆและขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์เก่ียวกบัการอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานของชนชาติต่างๆจนมาเป็น
ชุมชนชาวกาดในปัจจุบนั โดยชุดขอ้มูลไดมี้อิทธิพลต่อประสบการณ์ของผูใ้ชแ้ผนท่ี ในแง่การรับรู้
แบบของวฒันธรรมทางสายตา กระบวนการท างานของตวับทเชิงวฒันธรรม(Cultural Context) 
น าไปสู่การรับรู้ของผูใ้ชท้ ั้งในดา้นการน าไปใชง้าน(Functional)และการรับรู้ดา้นสุนทรียศาสตร์
(Emotional) รวมไปถึงการตระหนกัรู้ในระดบัของคุณค่าความเช่ือของชุมชนกาดหลวง 
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ABSTRACT 
 

The Cultural Mapping Design thesis focusing on the application of Data 
Visualization knowledge with the study on the way of life in Kad Luang community Chiang Mai 
province which has a unique cultural diversity and long history. Study on way of life in the area 
are include designing, editing and evaluating the information in each time frame into in order to 
create “The Cultural Mapping” 

Methodology processes are research and survey of the Kad Luang Community. The 
objective data collection is the localization of the buildings, stores, and roads. The subjective data 
collections are the core value and belief of people in the community. The Mapping processes 
were classified into 3 steps 1) Heritage Mapping 2) Community Mapping which were specified 
into 5 parts i.e. Waroros Market, Ton Lam Yai Market, Municipality Market, and ‘Lao Jo’ Alley 
and 3) Identity Mapping). These 3 steps are the semiology process of design to create the cultural 
awareness of the way of life in Kad Luang community and satisfaction of the map users. 

The concept of cultural mapping design is need to concomitant with education. 
Cultural being of community because the community information is the component relational 
data of human, animals, objects, architectures, politics, traditional beliefs, religions, and the 
utilization of community area that lead to the necessity of  physical data sequence and intangible 
data about social belief value which express the local identity. 
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Finally, the presentation has focus on the relationship and diversity within the 
community. The designer has presented the data from the analysis of historical and administrative 
aspect, local area usage, shop stores, various significant area and demographic information 
concern with the immigrants which become the population in the Kad Luang community 
nowadays. The data set has affected the experience of map user in the sense of visual cultural 
perception. The cultural context process leads to the perception of users both in functional and 
emotional dimension and also the awareness of the valuable belief in Kad Luang Community. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


