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1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ในกระบวนการออกแบบส่ือมีองค์ประกอบท่ีส าคญัคือ ขอ้มูลเน้ือหา,ภาพ และเสียง 
องคป์ระกอบทั้งสามส่ิงน้ีจะถูกนกัออกแบบส่ือจดัวาง เรียบเรียงและคดัเลือก โดยมีผลท าให้
เกิดพื้นท่ีการน าเสนอ การเลือกเสนอส่ิงใดเป็นหลกัและส่ิงใดเป็นรอง ทั้งน้ีในการเลือกส่ิงใดๆ
มาน าเสนอ  จ าเป็นตอ้งมีการส ารวจขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ สัมภาษณ์ พิสูจน์ หรือภาพท่ี
เลือกใชก้็ควรมีความเช่ือมโยงกบัหรือเป็นผลผลิตของขอ้มูลนั้นๆแต่ในขณะเดียวกนัเราปฎิเสธ 
กระบวนการน าเสนอส่ือท่ีปราศจากทศันคติของผูผ้ลิตนั้นก็อาจเป็นไปไดย้าก  สาเหตุเพราะใน
การเรียบเรียงของข้อมูลจ าเป็นต้องใช้ภาษา วิธีการ และสุนทรียศาสตร์ของผูผ้ลิตส่ือ  แต่
กระนั้นก็ตามผูผ้ลิตส่ือก็ตอ้งอา้งอิงความเป็นกลางจากชุดขอ้มูลม่ีใกลเ้คียงความเป็นจริงมาก
ท่ีสุด คือการเขา้ไปส ารวจวฒันธรรมหรือบริบทของชุดขอ้มูล  จนกลายเป็นส่ือท่ีมีการส่ือสาร
ในรูปแบบวฒันธรรมทางสายตา (Visual Culture) โดยผูรั้บสารสามารถรับรู้ถึงประสบการณ์
และการถอดรหสัขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ีผูท้  างานวิจยัได้มีความสนใจในเร่ืองการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
เมืองเชียงใหม่  ซ่ึงเป็นภู มิล า เนาของตัวเอง และพื้นท่ี ท่ี น่าสนใจและมีเ ร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี สถาปัตยกรรม และเป็นสถานท่ีท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการใช้ชีวิตในจงัหวดัเชียงใหม่ก็คือ ชุมชนกาดหลวง การเล็งเห็นความเช่ือมโยง
และความจ าเป็นในการจดัการขอ้มูลของพื้นท่ีชุมชน ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัมากท่ีจะต่อยอดการ
พฒันาหรือการใช้ประโยชน์พื้นท่ีชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการมองเห็นถึง
ความสัมพนัธ์ในชุมชน ทั้งระหว่างคนกับคนแล้ว ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัพื้นท่ี และ
เง่ือนไขทางกฎหมาย (ทั้งเจา้ของพื้นท่ีส่วนบุคคลหรือราชการ) การเขา้ใจความสัมพนัธ์เหล่าน้ี
ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับชุมชนดังกล่าว หรือแม้แต่
นกัท่องเท่ียวเองก็ตาม ดว้ยความสนใจดงักล่าวจึงน าไปสู่การศึกษาคน้ควา้รูปแบบของแผนท่ี
ชุมชนเชิงวฒันธรรม(Cultural Community Mapping) ท่ีมีหลกัการเพื่อสร้างไดอะแกรมขอ้มูล
ของชุมชนท่ีอา้งอิงถึงวธีิชีวติชุมชนใหม้ากท่ีสุด 
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ในงานวจิยัช้ินน้ีผูท้  าการวจิยัจึงไดมี้ความพยายามในการเขา้ไปศึกษาขอ้มูลของชุมชน
ตลาดเก่าแก่ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัของคนในทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่และนักท่องเท่ียว  “กาดหลวง” 
ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ กาดวโรรส, กาดเจ๊กโอ๊ว, กาดตน้ล าไย และกาดเทศบาลฯ เน่ืองดว้ย
กาดหลวงเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีมีคุณค่าและความหลากหลายทั้งทางวฒันธรรม ภูมิปัญญา และ
แสดงออกไดถึ้งวิถีชีวิตของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ไดเ้ป็นอย่างดี รวมไปถึงชุดขอ้มูล
ทางประวติัศาสตร์ท่ีมีขอ้มูลเช่ือมโยงกบัววิฒันาการความสัมพนัธ์ระหวา่งชนชั้นของผูค้น เช่น 
ชนชั้นเจา้นาย, พอ่คา้ชาวไทย,พ่อคา้ชาวต่างชาติ และชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่น        ระแวกชุมชน
หรือชาวจีนและชาวอินเดียท่ีเดินทางเขา้มาคา้ขายก็ดี  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ในบริบทของชุมชนนั้นมี
ผูเ้ก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตของตลาดมากมายหลายร้อยชีวิต  ทั้ งกลุ่มคนท่ีคุ้นเคยและ
นักท่องเท่ียว จนมองเห็นความหลากหลายวฒันธรรมหรือการเป็นพหุวฒันธรรม(Cultural 
plurism) รวมไปถึงพลวตัรต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงตามสภาวะสมัยใหม่(Modernization)ของ
ชุมชนไทย  ทั้ งน้ีชุดข้อมูลต่างๆเหล่าน้ีจะถูกน ามาถ่ายทอดตามหลักการท างานของ
ระบบสัญญะ(Sign Representation) ในรูปแบบ “สร้ำงเป็นแผนที่ชุมชนเชิงวัฒนธรรม
(Community Cultural Mapping)” ซ่ึงเป็นการเสนอภาพแทนเชิงสัญลกัษณ์และหลกัการ
แปลงชุดข้อมูลจากตวับท(Text) แปลงเป็นการสร้างภาพข้อมูล(Data Visualization) โดย
จ าแนกกระบวนตามวิธีวิทยาเก่ียวกบัการเก็บขอ้มูลเชิงวฒันธรรม(Cultural Resources)ไดม้า
ซ่ึงขอ้มูลออกเป็นสองส่วนคือ      (1) การเก็บขอ้มูลทัว่ไป(Resource Mapping) ไดแ้ก่ ขอ้มูล
เชิงประวติัศาสตร์, รูปแบบวถีิชีวติ, รูปแบบร้านคา้, การใชส้อยพื้นท่ี, สถาปัตยกรรม, กิจกรรม
และเทศกาลต่างๆของชุมชน        (2) ขอ้มูลเชิงอตัลกัษณ์ เป็นขอ้มูลเชิงนามธรรม อาทิ ขอ้มูล
เก่ียวกบัความเช่ือ จารีตประเพณี ซ่ึงตอ้งอาศยัการวิเคราะห์จากการและส ารวจขอ้มูลทัว่ไป 
และการหยิบยกแก่นแทแ้ละความหมายของทอ้งถ่ินออกมา(Essence and meaning of local 
culture) หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นการถอดรหสัพนัธุกรรมเร่ืองราวทางวฒันธรรม(The DNA of 
culture) นัน่เอง 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1.2.1 0Bเพื่อออกแบบแผนท่ีวฒันธรรมชุมชนในเขตพื้นท่ีกาดหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ใหแ้สดง 

ถึงอตัลกัษณ์ในดา้นสังคมวฒันธรรมและวถีิชีวติของคนในชุมชน 
 

1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ในความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรม การเปล่ียนแปลง   
ตามกระแสสังคมสมยัใหม่(Modernization) 
 

1.2.3 เพื่อสร้างความพึงพอใจท่ีเกิดจากการใชป้ระโยชน์จากแผนท่ีชุมชนเชิงวฒันธรรม  
(Cultural Community Mapping) 

 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

5B 1.3.1  กลุ่มผูใ้ชแ้ผนท่ีชุมชนเชิงวฒันธรรม(Cultural Community Mapping)    รับรู้ถึง 
           

6Bความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงต่างๆ ในบริบทพื้นท่ี  เช่น ประวติัศาสตร์เร่ืองราวความเป็นมาในอดีต
จนถึงปัจจุบนั วถีิชีวติของคนในชุมชน และความเป็นไปในปัจจุบนั 
 
 1.3.2 เกิดการสร้างความหมายใหม่ของพื้นท่ีชุมชน ผา่นทศันคติของผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชน
และผูท่ี้เขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงเกิดจากการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันขอ้มูลของชุมชน 
 

1.3.3 เกิดมิติของการมองและการใชภ้าพสัญลษัณ์ในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของพื้นท่ี
ชุมชน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการใชส้อยพื้นท่ีจริงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

1.3.4    สามารถน าแบบแผนของแผนท่ีชุมชนเชิงวฒันธรรม (Cultural Community 
Mapping) ดงักล่าวมาเป็นตน้แบบในการสร้างแผนท่ีชุมชนเชิงวฒันธรรมในพื้นท่ีอ่ืนๆได ้
 
1.4 นิยำมศัพท์ 
 1.4.1 วฒันธรรมทำงสำยตำ (Visual culture) หมายถึง การเขา้ไปจอ้งมอง สังเกตการณ์ 
และแมแ้ต่การปล่อยใหภ้าพและเสียงผา่นโสตประสาท  ภาพทางสายตาเหล่าน้ี (Visual Word) ได้
ท าใหเ้กิดการผลิตความหมายต่างๆข้ึนมา ซ่ึงไดบ้รรจุคุณค่าขององคค์วามรู้ สุนทรียศาสตร์ รวมถึง
ทศันคติทางตวับุคคล เช่น ดา้นเพศ  ระดบัชนชั้น และความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ ซ่ึงประกอบดว้ยส่วน
ของการตีความปรากฏการณ์ทางสังคมดว้ย  
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1.4.2 แผนทีเ่ชิงวฒันธรรม (Cultural mapping) หมายถึง เป็นแผนท่ีท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในชุนชน ไดแ้ก่ วถีิชีวติ ศิลปวฒันธรรม ค่านิยมประเพณีและเศรษฐกิจ โดย
แบ่งการน าเสนอขอ้มูลออกเป็น (1)ขอ้มูลเชิงรูปธรรม เช่น การบ่งบอกพิกดัพื้นท่ี อาคารร้านคา้ 
ถนน เป็นตน้  (2)ขอ้มูลเชิงนามธรรม เช่น ค่านิยมความเช่ือต่างๆของคนในชุมชน 

 
1.4.3  กระบวนกำรสร้ำงสัญญะ (Sign Representation) หมายถึง การใชป้ระโยชน์จากภาพ

เพื่อใหเ้กิดการให้ความหมายกบัวตัถุ เกิดการเรียนรู้ จดจ า และระลึกถึงได้  ภาพแทนดงักล่าวจะถูก
ใช้ทั้ งในรูปแบบของการให้สัญลักษณ์ โดยการสร้างสัญลักษณ์ประเภทต่างๆดังน้ี การใช้
ภาพเหมือน(Similar), กาใชภ้าพเพื่อยกตวัอยา่ง(Example),การใชภ้าพแทน (Symbolic) และ การใช้
สัญลกัษณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง(Arbitrary) 

 
9B1.4.4 พหุวฒันธรรม(Cultural purism) หมายถึงรัฐประเทศท่ีมีหลายวฒันธรรม  ประเทศท่ี

เกิดข้ึนใหม่มกัจะเป็นรัฐพหุวฒันธรรม  เพราะประเทศเหล่าน้ีเกิดข้ึนภายหลงัการอพยพเคล่ือนยา้ย
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
 

101.4.5 กำรเป็นสังคมสภำวะสมัยใหม่ (Modernization) หมายถึง กระบวนการประวติัศาสตร์   
น าพาสังคมจากสังคมธรรมเนียมประเพณี (Tradition) สู่สังคมสมยัใหม่  ในสังคมสมยัใหม่

แห่งอายธรรมยโุรป-อเมริกนั ระบบคุณค่าและบทบาทแบบทางโลก (Secular) แบบปัจเจกชน 
(Individualistic) และแบบเป็นวทิยาศาสตร์ (Scientific) เป็นระบบท่ีครอบง าอยูเ่หนือระบบความ
เช่ือระบบอ่ืนของสังคม เกิดความเช่ือใหม่ๆตามสมยันิยม เช่น การบริโภคสินคา้ตามรูปแบบ
วฒันธรรมตะวนัตก เป็นตน้ 
 


