
 

 

 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
2.1 ประวตัิศาสตร์และความส าคัญของชุมชนกาดหลวง  ( ตลาดวโรรส จ.เชียงใหม่ ) 

เน่ืองดว้ยการศึกษาประวติัศาสตร์ทั้งทางสังคมวฒันธรรม และเศรษฐกิจ เป็นการท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการเปล่ียนแปลง ท าใหเ้รามองเห็นความเปล่ียนแปลงท่ีเป็นตวับ่งช้ีถึง
ววิฒันาการ ชุมชน เช่น ส่ิงปลูกสร้าง รูปแบบการใชชี้วิต เส้นทางการคมนาคม ผา่นหลกัฐานใน
รูปแบบต่างๆ  เช่น ภาพถ่าย  การจดบนัทึก เอกสารตีพิมพ ์ และจากค าบอกเล่าของผูค้นในชุมชน
นั้นๆ เร่ืองราวต่างๆจะเป็นล าดบัการท่ีสร้างความเขา้ใจในเร่ืองการรับรู้โครงสร้างความสัมพนัธ์ทาง
สังคมในชุมชน เป็นตน้วา่ระยะแรกของการท ามาคา้ขายในแทบชุมชนกาด มีรูปแบบอยา่งไรต่อ
รูปแบบการเอ้ือเผือประโยชน์ระหวา่งชาวบา้นดว้ยกนั หรือระบบศกัดินาในแต่ระยะเวลามีผล
อยา่งไรต่อชีวติความเป็นอยูท่ ั้งเชิงเศรษฐกิจและวฒันธรรม ทั้งน้ีความรู้ความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ 
ดงักล่าว จะน าไปสู่การออกแบบส่ือสารผา่นภาพท่ีอา้งอิงคุณค่าทางสังคมและวฒันธรรมของชุมชน
กาด 

2.1.1  ประวตัิศาสตร์ตลาด  ท่าน า้ และเมืองเชียงใหม่   
ในอดีตก่อนสมยัรัตนโกสินทร์(พ.ศ.2325) ระบบเศรษฐกิจของคนไทยทุกกลุ่มเป็น

แบบศกัดินา สังคมมี 2 ชนชั้น คือ เจา้ของท่ีดินและไพร่ เศรษฐกิจเป็นแบบพอยงัชีพ การคา้ขายมี
จ ากดั เมืองเป็นท่ีตั้งของวงัและวดั เมืองท่ีมีก าแพงลอ้มรอบเป็นศูนยก์ลางอ านาจ เรียกวา่ “เวยีง” 
นอกจากภายในเวยีงจะมีวงัและวดั จะมีเพียงขา้ทาสบริวารท่ีเจา้นายไวใ้จ นอกเขตก าแพงเมืองเป็น
เขตเกษตร ไพร่ท านาไร่ ส่วนไพร่ส่วยมกัอยูใ่นเขตห่างไกล มีหนา้ท่ีหาของป่ามาเป็นส่วยส่งให้
เจา้นายส าหรับเวยีงเชียงใหม่ เม่ือมีการกวาดตอ้นประชาชนชาวล้ือยองมาจากรัฐสิบสองปันนา เชียง
ตุง และลาวเหนือ ในสมยัรัชกาลท่ี 1 ของกรุงรัตนโกสินทร์ พวกเขาถูกก าหนดใหต้ั้งบา้นเรือนนอก
เขตเวยีงทั้งส้ิน ตั้งแต่เขตอ าเภอสันทราย ดอยสะเก็ด สันก าแพง หางดง สันป่าตอง และอ าเภอต่างๆ 
ของจงัหวดัล าพนูในปัจจุบนั คนเหล่านั้นรวมทั้งคนยวนซ่ึงเป็นคนพื้นเมือง ต่างอยูน่อกเขตเวยีง 
พื้นท่ีนอกเขตก าแพงเมือง ส่วนเขตเวยีงเชียงใหม่ เดือนละ 1-2 คร้ัง จะมีตลาดบริเวณท่ีปัจจุบนั
เรียกวา่ “ส่ีแยกกลางเวยีง” เพื่อใหเ้จา้นายและขา้ทาสบริวารในเวยีงไดซ้ื้อสินคา้จากท่ีต่างๆ ท่ีคน
นอกเวยีงไดรั้บอนุญาตใหน้ าเขา้ไปขาย จะเห็นไดว้า่เศรษฐกิจแบบศกัดินาท่ีมี 2 ชนชั้น และมีการคา้
จ ากดันั้น คนส่วนใหญ่ท านาท าไร่อยูน่อกเขตเวยีง ส่วนคนในเขตเวยีงก็คือชนชั้นน า ซ่ึงมีไพร่ 
หลวง,ไพร่สมและไพร่ส่วยคอยท างานรับใชใ้นรูปแบบต่างๆกนั ไม่มีเสรีชนหรือชนชั้นกลางท่ีเดิน 
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ทางเสรีหรือสามารถท ากิจกรรมต่างๆไดอ้ยา่งเสรี จึงท าใหร้ะบอบสังคมเช่นน้ีด ารงอยูเ่ป็นเวลานาน 
เม่ือถึงช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจชะงกังนั ศูนยก์ลางอ านาจมีแต่ค าสั่งและการบริโภคเพียงอยา่ง คร้ันเม่ือ
พุทธศาสนาเขา้มาในสังคมไทยและไดรั้บการสนบัสนุนและค ้าจุนจากเจา้นาย วงักบัวดัจึงถูกสร้าง
อยูคู่่กนัในเวยีง(เมือง) เจา้หลวงเกณฑแ์รงงานไพร่มาสร้างวดัเป็นจ านวนมาก เพื่อสร้างสมบุญและ
ส่งเสริมพระศาสนา วดัจึงมีอยูม่ากมายในเขตเวยีง การอพยพของพี่นอ้งชาวจีนจากจีนตอนใตเ้ขา้มา
ในสยาม ซ่ึงเกิดจากความแร้นแคน้ฝืดเคืองตั้งแต่ตอนปลายสมยัอยธุยา ชาวจีนเหล่าน้ีเขา้มาช่วยท า
หนา้ท่ีเป็นชนชั้นกลางในสังคมสยามท่ีการคา้มีไม่มากนกั เป็นพอ่คา้ท่ีช่วยใหก้ารผลิตและการคา้
ขยายตวัในสังคมชาวจีนแตจ๋ิ้ว เพิ่มมากข้ึนเป็นพิเศษในสมยักรุงธนบุรีและตน้รัตนโกสินทร์ 
เน่ืองจากพระเจา้ตากสินมีเช้ือสายจีนแตจ๋ิ้วและพระราชวงศย์คุต่อมาจึงมีเช้ือสายจีน ต่อจากนั้นเม่ือ
กรุงเทพฯมีประชากรชาวจีนหนาแน่นมากข้ึน พี่นอ้งชาวจีนเหล่านั้นจึงไดรั้บการส่งเสริมใหอ้อกมา
ประกอบอาชีพในต่างจงัหวดั ไม่วา่จะเป็นการคา้ขายหรือเก็บภาษีอากรใหเ้จา้นาย  

เม่ือองักฤษยดึครองอินเดียและตอนใตข้องพม่าได ้ พ่อคา้ชาวองักฤษ(เป็นกลุ่มท าไม้
และท าการคา้ระหวา่งเมืองเชียงใหม่กบัพม่า บริษทัขององักฤษในพม่าไดท้  ากิจการคา้ไม ้ ท าให้
พื้นท่ีป่าของพม่าลดลง ส่งผลใหเ้ขา้มาท าป่าไมใ้นลา้นนา บริษทั บริติช บอร์เนียว จ ากดั ในปีพ.ศ.
2432  และบริษทั บอมเบย ์เบอร์ม่า ปีพ.ศ.2335) จึงเขา้มาหาซ้ือสินคา้ไมส้ักจากลา้นนา น าไปสู่การ
โค่นป่าไมส้ักอยา่งขนานใหญ่ สร้างฐานะร ่ ารวยให้แก่ชนชั้นน าของลา้นนาจนเป็นเหตุใหส้ยามเขา้
มาดูแลจดัการกิจการป่าไมใ้นลา้นนา โดยพื้นท่ีท่ีมีการชกัลากซุงไมส้ักคือบริเวณท่าวดัเกตการาม 
ส่วนพอ่คา้ชาวจีนท่ีอพยพจากกรุงเทพฯไปอยูต่ามหวัเมืองต่างๆ และไดส้ถาปนาตนเองเป็นชนชั้น
กลางมีบทบาทส าคญัขนสินคา้จากกรุงเทพฯมาขายท่ีเชียงใหม่ และขนสินคา้จากลา้นนาลงไปขายท่ี
กรุงเทพฯ จะเห็นวา่วถีิชีวิตของชาวจีนคือการออกไปท าการคา้ขายหรือเก็บภาษีอากรตามหวัเมือง 
คร้ันเม่ือเส้นทางรถไฟมาถึงเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2464 ถนนจากสถานีรถไฟผา่นถนนสันป่าข่อยขา้ม
สะพานนวรัฐมายงัถนนสุเทพจึงมีความส าคญัเพิ่มข้ึน ส่งผลใหชุ้มชนการคา้ในยา่นสันป่าข่อยและ
ริมสะพานนวรัฐเติบโตมากข้ึน ชุมชนท่าวดัเกตลดบทบาทลงไปมาก ส่วนตลาดทั้งสองบนถนน     
วชิยานนท(์บริเวณกาดหลวง)ยงัคงความส าคญัเช่นเดิม กระทัง่ไดเ้กิดตลาดนวรัฐทางทิศเหนือของ
ตลาดตน้ล าไยและยา่นการคา้บนถนนชา้งคลาน (ไนทบ์าซาร์ในปัจจุบนั)  

ทั้งน้ีรูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวเชียงใหม่จึงรับอิทธิพลจากการเขา้มาครอบครอง
พื้นท่ีทางการคา้ของชาวยุโรปและประเทศอาณานิคม การเขา้มาเผยแผศ่าสนาของมิชชัน่นารีชาว
อเมริกนั ซ่ึงต่อมาไดเ้ป็นท่ีมาของโรงเรียนส าคญัๆของเชียงใหม่ ตลอดจนการอพยพของชาวจีนจาก
ภาคกลางมาตั้งรกรากท ามาท ากินท่ีเชียงใหม่ เน่ืองจากถูกรัฐบาลไทยขดูรีดภาษีอยา่งหนกั เกิดเป็น
การผสมผสานผูค้นจากหลากหลายชาติพนัธ์และวฒันธรรม จนเกิดเป็นรูปลกัษณ์ของวถีิชีวติคนใน
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ข่านกาดหลวง ตวัอยา่งเช่น การคา้ขายผา้ของชาวอินเดียหรือระบบการคา้ไมส้ักของบริษทัต่างชาติ
ท่ีครอบคลุมตั้งแต่ล าน ้าปิงภายในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ล าพนูจนไปถึงลุ่มน ้าวงั จงัหวดัล าปาง 
และการรับซ้ือจ าน าขา้วของชาวจีน มีผลท าใหร้ะบบเศรษฐกิจของเชียงใหม่เกิดการเคล่ือนไหวและ
เติบโตอยา่งต่อเน่ือง ชาวบา้นในจงัหวดัเชียงใหม่เองท่ีประกอบอาชีพท าการเกษตรก็จะส่งสินคา้
พืชผกั รวมถึงขา้วสารมาจ าหน่ายภายในตวัเมือง  ท าให้เกิดชุมชนกาดข้ึนในบริเวณท่ีราบลุ่มน ้าปิง 
หรือบริเวณท่ีเรียกวา่ข่วงเมรุและเป็นท่ีมาของชุมชนกาดหลวงมาจนถึงบจัจุบนั 

 
2.1.2  ประวตัิศาสตร์ชุมชนกาดหลวง   
“ตลาดวโรรส” เป็นช่ือเรียกตลาดท่ีไดรั้บพระราชทานนามจากพระราชชายา เจา้ดารา

รัศมี ตามพระนามของเจา้อินทวโรรสสุริยวงศ ์ เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2444-2452 
เน่ืองมาจากเงินลงทุนในการสร้างตลาดส่วนหน่ึงมาจากพระองคท์่าน ผูค้นในชุมชนจะเรียกวา่ 
“กาดหลวง” ซ่ึงเป็นค าท่ีถูกใชเ้รียกตลาดในภาษาเหนือ  ส่วนค าวา่ “หลวง” ก็มาจากการท่ีตลาดแห่ง
น้ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ขายท่ีใหญ่และมีความส าคญัมากท่ีสุดในขนาดนั้น  กาดหลวงจึงเป็นช่ือท่ีแฝง
ไปดว้ยความยิง่ใหญ่ของขนาดและผูถื้อครองในขณะเดียวกนั 

จุดเร่ิมตน้ของกาดหลวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนชั้นปกครองของเชียงใหม่ในอดีตนั้นเห็นได้
จากช่ือถนนหลายสายท่ีรายลอ้มรอบตวักาดอยู ่ เช่น ถนนข่วงเมรุ ท่ีตรงกบัช่ือของพระเมรุ  หรือ
ทอ้งสนามหลวงหนา้พระบรมมหาราชวงัท่ีกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงก็ไม่น่าแปลกใจแต่อยา่งใดเพราะ
ถา้เรายอ้นกลบัไปดูประวติัศาสตร์เมืองก็จะพบวา่ยา่นท่ีตั้งของกาดหลวง  แต่เดิมเป็นท่ีปลงพระศพ
ของเจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่  ตามพระราชด ารัสของพระราชชายาเจา้ดารารัศมี ท่ีตอ้งการพฒันา
พื้นท่ีบริเวณข่วงเมรุใหเ้ป็นตลาดในปี พ.ศ. 2453 ซ่ึงมาถึงปัจจุบนั พ.ศ.2553 กาดหลวงจึงมีอายคุรบ
ร้อยปีพอดี  ปัจจุบนักู่ทั้งหมดก็ยงัคงตั้งอยูท่ี่วดัสวนดอก  โดยกู่ของพระเจา้อินทวิชยานนทเ์ป็นกู่
ของพระเจา้องคสุ์ดทา้ยท่ีไดรั้บการก่อสร้างข้ึนท่ีข่วงเมรุ  ซ่ึงพระนามบางส่วนของพระองคเ์ป็นท่ีมา
ของถนนวชิยานนท ์  ดงันั้นดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนานท าใหก้าดหลวงสัมพนัธ์กบัการเติบโต
ของกาดอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกนั  ไม่วา่จะเป็นกาดวโรรส กาดตน้ล าไย  กาดเจก๊โอว๊ หรือ
ตลาดนวรัฐ และตลาดเทศบาล  โดยมีถนนท่ีกล่าวมาเป็นตวัเช่ือมท าใหพ้ื้นท่ีทั้งหมดเป็นตลาดขนาด
ใหญ่ เป็นพื้นท่ีคา้ขายระดบัเมืองท่ีส าคญัท่ีสุด และทั้งยา่นถูกเรียกรวมกนัวา่ “กาดหลวง” 

กาดตน้ล าไย(คนเชียงใหม่เรียกวา่ กาดตน้ล าไย ตน้ล าไยแปลวา่วา่ใตต้น้ล าไย)  ตั้งอยู่
ดา้นทิศตะวนัออกของกาดวโรรส โดยมีถนนวชิยานนทค์ัน่กลาง ช่ือของกาดมีท่ีมาจากแต่เดิม
บริเวณนั้นมีตน้ล าไยอยูห่นาแน่น  ปัจจุบนัตน้ล าไยทั้งหลายถูกตดัทิ้งจากการพฒันาตลาดในแต่ละ
ช่วงไปจนหมดแลว้  แต่เดิมพื้นท่ีบริเวณน้ียงัเป็นท่ีลุ่มริมฝ่ังแม่น ้าปิง  ท่ีเคยเป็นท่ีเล้ียงชา้งและ
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อาบน ้าชา้งของเจา้นายฝ่ายเหนือ รวมถึงเป็นท่ีเล้ียงชา้งท่ีใชช้กัลากไมล่้องไปตามแม่น ้าปิง  ก่อนท่ี
การคา้ขายในฝ่ังกาดวโรรสจะเจริญรุ่งเรือง ซ่ึงมีรูปแบบเป็นกาดหมั้วก่อนท่ีตลาดจะไดรั้บการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองจนกลายเป็นอาคารตลาดถาวรในปัจจุบนั 

ดา้นทิศเหนือของกาดหลวงจะเป็นท่ีตั้งของกาดเจก๊โอว้หรือท่ีมีช่ืออยา่งเป็นทางการวา่ 
“ตลาดนวรัฐ” อนัเป็นช่ือเรียกท่ีตั้งตามพระนามของเจา้แกว้นวรัฐ  ซ่ึงเป็นเจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่
ในช่วงปี พ.ศ. 2454-2482 และเป็นเจา้ผูค้รองนครองคสุ์ดทา้ย  เพราะบริเวณท่ีตั้งของตลาดเคยเป็น
ท่ีตั้งของคุม้เจา้แกว้นวรัฐอนัเป็นท่ีประทบัของพระองค ์  ส่วนช่ือกาดเจก๊โอว้  ถูกเรียกตามเฒ่าแก่-
โอว้  ซ่ึงไดซ้ื้อคุม้หลงัน้ีและพฒันาพื้นท่ีเป็นตลาดในระยะเวลาต่อมาโดยการร้ือคุม้ลง  เน่ืองจากตวั
อาคารมีสภาพทรุดโทรมมาก  ส่วนบริเวณพื้นท่ีหลงักาดตน้ล าไยติดกบัแม่น ้าปิง  ทางการเทศบาล
นครเชียงใหม่ไดท้  าการร้ือถอนหอ้งแถวและบา้นเรือน  เพื่อตดัถนนสร้างทางเทา้จากทางตอนเหนือ
ของถนนวชิยานนท ์  ทะลุผา่นชุมชนศาลเจา้พอ่ปุงเถ่ากง  เช่ือมเขา้กบัถนนไปรษณียท์างดา้นทิศใต้
ออกสู่สะพานนวรัฐ  พื้นท่ีริมถนนฝ่ังตรงขา้มแม่น ้าปิงไดส้ร้างเป็นตลาดอีกแห่ง คือตลาดเทศบาล 
โดยมีท่ีจอดรถดา้นบน ปัจจุบนัเป็นแหล่งซ้ือขายดอกไมส้ดทั้งใรรูปแบบคา้ส่งและคา้ปลีก 

พื้นท่ีของกาดทั้ง 4 แห่ง แบ่งแยกออกเป็นเอกเทศในเชิงโครงสร้างในการบริหาร
จดัการแต่กาดทั้งหมดก็ถูกเช่ือมโยงเป็นเป็นเน้ือเมืองเดียวกนั  ดว้ยกิจกรรมทางการคา้ท่ีแผค่ลุมไป
ทัว่บริเวณทั้งหมด  ความแออดัของร้านคา้และความจอแจของผูซ้ื้อผูข้ายไดล้น้ออกมาบนพื้นท่ีถนน
ท าใหเ้ช่ือมกาดเขา้หากนั โดยเฉพาะตรอกเหล่าโจ๊วท่ีตดัผา่นกลางยา่นและร้านคา้สองฝ่ังตรอกได้
เช่ือมชุมชนคา้ขายจากฝ่ังถนนชา้งม่อยกบัถนนท่าแพใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั      จนท าใหค้วามเป็นกาด
หลวง ไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ค่ตลาดวโรรสอีกต่อไป แต่ละยคุสมยัผูค้นท่ีอาศยัและคา้ขายอยูท่ี่กาดหลวง
ต่างก็มีความผกูพนักบัพื้นท่ีและสมาชิกของชุมชนอยา่งเหนียวแน่นถึง แมจ้ะตอ้งเผชิญกบัความ
เปล่ียนแปลงอยา่งไม่คาดฝัน  เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2511 ท่ีไฟไดไ้หมก้าดวโรรส  และกาด
ตน้ล าไยอยา่งหมดส้ิน  จนสืบเน่ืองมาถึงปัจจุบนั ความเขม้แขง็ ความผกูพนั  และหวงแหนใน
ชุมชนท่ีตนเองอาศยัอยูข่องผูค้นท่ียงัสังเกตเห็นไดจ้ากกิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึน  เช่น งานฉลอง
ครบรอบร้อยปีกาดหลวง หรือการรวมตวักนัคดัคา้นการขยายแนวเขตถนนตามร่างผงัเมืองรวมเมือง
เชียงใหม่ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3 เป็นตน้ ถึงแมว้า่กาดทั้งหมดจะกลายเป็นพื้นท่ีระดบัยา่นของเมือง  
ท่ีมีกิจกรรมการคา้ขายท่ีต่อเน่ืองถึงกนั  แต่กาดแต่ละแห่งก็มีลกัษณะเฉพาะของสินคา้และลูกคา้คน
ละกลุ่มกนั  โดยกาด วโรรสเป็นศูนยร์วมของฝากของกินพื้นเมือง  เส้ือผา้ส าเร็จรูปและผา้หลาย
ชนิดท่ีนกัท่องเท่ียวและคนเชียงใหม่เองแวะมาซ้ือหาเป็นประจ า  แต่ถา้จะหาซ้ือผกัผลไมแ้ละผล 
ผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆก็ตอ้งไปท่ีกาดตน้ล าไย  ส่วนกาดเจก๊โอว๊นั้นเป็นศูนยร์วมสินคา้อุปโภค
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บริโภคท่ีผลิตมาจากโรงงาน  ในขณะท่ีตลาดเทศบาลฯเป็นศูนยร์วมของสินคา้ทัว่ไป  เช่น  เส้ือผา้  
มือถือ  กระเป๋า  ของกิน ของใชใ้นครัวเรือนและดอกไมน้านาชนิด 
 

2.1.3  ความส าคัญของชุมชนกาดหลวงสู่สภาวะสมัยใหม่ 
ยา่นการคา้ของเมืองเป็นตวัแปรส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงพฒันาการของเมืองท่ีเปล่ียน 

แปลงไปในแต่ละช่วงสมยั  ยิง่ถา้ยา่นการคา้แห่งนั้นเคยเป็นสถานท่ีตั้งส าคญัอยา่งเช่น วดั วงั หรือ
ลานเมืองมาก่อน  ก็ยิง่ท  าใหพ้ฒันาการของยา่นการคา้นั้นน่าสนใจยิง่ข้ึนไปอีก  กาดหลวงของเมือง
เชียงใหม่ก็เช่นกนัในฐานะยา่นการคา้ท่ีส าคญัท่ีสุดของเมืองเชียงใหม่ 

อาย ุ100 ปี ของกาดหลวง อาจดูยาวนานแต่ถา้เทียบกบัอายขุองเมืองเชียงใหม่กวา่ 700 
ปี  กาดหลวงดูยงัมีอายท่ีุสั้นนกัแต่การจะติดเป็นกาดถาวรท่ีไดรั้บความนิยมจากผูค้นในทอ้งถ่ินมา
จบัจ่ายซ้ือของโดยตลอดนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ  ดว้ยพฒันาการของกาดท่ีมีลกัษณะเป็นไปอยา่งค่อย
เป็นค่อยไป  เร่ิมจากการเป็นกาดหมั้วซ่ึงเป็นตลาดชัว่คราวและเม่ือกาดนั้นไดรั้บความนิยมก็ถูก
พฒันาใหเ้ป็นเรือนคา้ชัว่คราวและถาวรในยคุต่อๆมา  การด ารงอยูม่าไดถึ้งปัจจุบนัโดยท่ียงัไดรั้บ
ความนิยมมาโดยตลอด  ก็อาจเป็นเพราะท าเลท่ีตั้งของกาดซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่งก าแพงเมืองเก่ากบัแม่น ้า
ปิงถือเป็นจุดยทุธศาสตร์ในการขนส่งและล าเลียงสินคา้มาขาย  แต่เดิมยงัเป็นจุดท่ีซุงไมส้ักจ านวน
มากล่องมาตามแม่น ้าปิง  ในยคุท่ีการท าไมย้งัเฟ่ืองฟูผูค้นจึงแออดักนัอยูท่ี่น่ีไม่วา่จะมาซ้ือขายหรือ
มาใชป้ระโยชน์จากล าน ้าปิงในการสัญจรก็ตาม  อีกทั้งการเกิดและการเจริญรุ่งเรืองข้ึนมาของกาด
หลวงยงัไดส้ัมพนัธ์กบัยา่นอ่ืนๆในบริเวณใกลเ้คียงดว้ย 

การคา้ขายนอกเวยีงไม่ไดก้ระจุกตวัอยูใ่นบริเวณริมฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าปิงเท่านั้น 
ฝ่ังตรงท่าน ้าดา้นทิศตะวนัออกของแม่น ้าท่ีเรียกวา่บา้นท่าวดัเกต  ยงัเป็นแหล่งชุมชนคา้ขายของชาว
จีนและชาวต่างชาติอ่ืนๆท่ีอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานท ามาหากินในจงัหวดัเชียงใหม่  แม่น ้าซ่ึงเป็น
อุปสรรคในการขา้มมายงัฝ่ังเวยีงท าใหฝ่ั้งตรงขา้มเวยีงเป็นท่ีชนบทไร่นาท่ียงัไม่มีใครพฒันา  การตั้ง
ชุมชนใหม่ของผูท่ี้มาทีหลงัจึงเป็นเร่ืองง่ายกวา่ฝ่ังท่ีเวยีงตั้งอยู ่ เปรียบเสมือนกบัเป็นชุมชนคา้ขายท่ี
คอยสนบัสนุนการส่งเสบียงสินคา้ใหก้บัเจา้นายและคนทอ้งถ่ินท่ีอยูฝ่ั่งตรงขา้ม  ซ่ึงด ารงชีวติอยูใ่น
ระบบสังคมท่ีแทบจะไม่มีชนชั้น  ท าใหพ้่อคา้คนจีนและคนต่างชาติท่ีอพยพเขา้มามองเห็นโอกาส
ในการประกอบอาชีพคา้ขายในเมืองน้ี ชุมชนการคา้ท่ีน าสินคา้ล่องข้ึนลงระหวา่งเชียงใหม่และ
กรุงเทพมหานครจึงเกิดข้ึนบริเวณฝ่ังตรงขา้มแม่น ้าปิงของเวยีงเชียงใหม่ซ่ึงอยูต่รงขา้มกาดหลวงใน
ปัจจุบนั(ฝ่ังท่าวดัเกต) อนัเป็นจุดท่ีสายน ้าปิงเปล่ียนทิศโคง้ลงใตท้  าใหฝ่ั้งดา้นท่าวดัเกตเป็นต าแหน่ง 
ท่ีเหมาะสมในการจอดเรือขนถ่ายสินคา้  การมารวมตวักนัอยูเ่ป็นชุมชนการคา้ของผูค้นจ านวนมาก
จากหลากวฒันธรรม ปัจจุบนัแมว้า่การคา้ขายแบบเก่าของชุมชนวดัเกตจะสงบน่ิงไปนานแลว้  แต่
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ยงัคงยงัแวดลอ้มไปดว้ยบา้นและอาคารเรือนแถวคา้ขายแบบเก่า  และศาสนสถานจากหลากหลาย
วฒันธรรม  ไม่วา่จะเป็นวดัเกตการาม ,โบสถข์องสภาคริสตจกัรท่ี 1 เชียงใหม่  มสัยดิอตัตกัวา  และ
สมาคมศรีคุรุสิงห์สภาของชาวซิกข ์  แม่น ้าปิงไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคอีกต่อไปในการคา้ขายกบัฝ่ังเวยีง
ของชุมชนบา้นท่าวดัเกต  เม่ือขวัไมส้ักของหมอชีคไดถู้กสร้างข้ึนในปี พ.ศ.2427  การขนถ่ายระบบ
สินคา้จากบา้นท่าวดัเกตมายงับา้นชา้งม่อยบนฝ่ังเวยีงจึงเป็นไปไดส้ะดวกยิง่ข้ึน  การคา้ขายจึง
พฒันาข้ึนเป็นตลาดเล็กๆ  ตามริมฝ่ังแม่น ้าปิงและรุกล ้าเขา้ไปบริเวณข่วงเมรุ  อนัเป็นท่ีตั้งของอู่เก็บ
พระอฐิัของเจา้เมืองเชียงใหม่จ  านวนมาก จนในท่ีสุดพระราชชายาจึงมีพระด าริใหย้า้ยกู่ไปไวท่ี้วดั
สวนดอก  และพฒันาพื้นท่ีบริเวณน้ีใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในยคุนั้นข้ึนเป็นตลาดในปี 
พ.ศ.2453 กาดวโรรสและชุมชนกาดหลวงจึงเร่ิมเกิดข้ึน ณ บดันั้นเป็นตน้มา  และยา่นกาดหลวงก็
เร่ิมขยายตวัออกไปกวา้งข้ึนตามล าดบัในยคุต่อๆมา โดยมีปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
เป็นตวัเสริมใหย้า่นกาดหลวงเจริญรุ่งเรืองยิง่ข้ึนและสามารถด ารงกิจการการคา้มาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ในระยะเร่ิมตน้ของกาดหลวง พอ่คา้ชาวจีนเร่ิมขยบัขยายกิจการการคา้ของตนจากฝ่ัง
ตะวนัตกของน ้าปิงมายงัฝ่ังกาดหลวง เกิดชุมชนชาวจีนคา้ขายท่ีส าคญัข้ึนตั้งแต่บนฝ่ังบริเวณท่ีติด
น ้าปิงจรดถนนวชิยานนท ์  และขยายตวักวา้งออกไปมากจนถึงตรอกเล่าโจว๊มีชาวจีนอพยพเขา้มา
มากข้ึนเร่ือยๆ ตามการคา้ท่ีขยายตวัข้ึนในช่วงยคุต่อๆมา  การคา้ขายท่ีขยายตวัไปตามตรอกเล่าโจ๊ว
และถนนวชิยานนทไ์ดเ้ช่ือมต่อกบัถนนชา้งม่อยดา้นทิศเหนือ  ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้กิจกรรมการคา้ของ
กาดหลวงไล่ลงมาทางใตจ้นเช่ือมต่อกบัถนนท่าแพในท่ีสุด  ปัจจุบนัตรอกเล่าโจว๊ถูกขนานนามวา่
เป็น “ไซน่าทาวน์” ของเมืองเชียงใหม่  เน่ืองจากการคา้ขายของชาวจีนท่ีน่ียงัคงด าเนินอยูต่่างจาก
ยา่นบา้นท่าวดัเกต  ถึงแมว้า่จะเป็นชุมชนคา้ขายของชาวจีนยคุรุ่นก่อตั้งแต่การคา้ขายแบบเดิมไดย้ติุ
ลงไปนานแลว้  การปักหลกัตั้งฐานท ามาคา้ขายอยา่งมัน่คงในบริเวณน้ีท าใหเ้กิดศาลเจา้พอ่ปุงเถ่ากง 
ในบริเวณท่ีเคยเป็นท่ีวดัร้างริมฝ่ังแม่น ้าปิงและศาลเจา้กวนอูในตรอกเล่าโจว๊ตามมา  นอกจากชาว
จีนแลว้คนชาติอ่ืน  เช่น  คนอินเดียก็อพยพเขา้มาท าการคา้ท่ีกาดหลวงน้ีเช่นกนั  วดันามธารีของชาว
ซิกขอิ์นเดีย  ร้านขายผา้  ร้านขายยาสมุนไพร  และเคร่ืองเทศในกาดหลวง  เป็นหลกัฐานของ
ววิฒันาการในการเขา้มาตั้งถ่ินฐานของชาวอินเดียท่ีสังเกตเห็นไดใ้นปัจจุบนั 

การสร้างสะพานนวรัฐข้ึนป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2453 ซ่ึงเป็นสะพานไม ้ เป็นอีกปัจจยั
หน่ึงท่ีกระตุน้ใหก้ารคา้ขายจากยา่นบา้นท่าวดัเกต  ขยายตวัขา้มฟากมายงัฝ่ังเวยีงดา้นทิศใตข้องกาด
หลวงตามถนนท่าแพ  และเช่ือมต่อเป็นยา่นการคา้ขายกินบริเวณกวา้งของเมืองในท่ีสุด การคา้คง
ด าเนินไป  จนกระทัง่การมาถึงของรถไฟในปี พ.ศ. 2464 ซ่ึงตามมาดว้ยการสร้างสะพานนวรัฐ
ข้ึนมาใหม่เป็นสะพานเหล็กในปีเดียวกนั   เพื่อรองรับการเดินทางขนส่งจากฝ่ังตรงขา้มแม่น ้าปิงเขา้
สู่เมืองท่ีขยายตวัข้ึนตามการมาถึงของรถไฟ  การขนส่งท่ีสะดวกรวดเร็วข้ึนท าใหก้ารล่องเรือสินคา้
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ข้ึนลงระหวา่งเชียงใหม่-กรุงเทพฯท่ีใชเ้วลานาน  และเส่ียงอนัตรายหมดความนิยมลง  ยงัผลให้
กิจกรรมการคา้ในบริเวณบา้นท่าวดัเกตเงียบเหงา  แต่กลบัมาคึกคกัในยา่นกาดหลวงและบนถนน 
ท่าแพซ่ึงเช่ือมสะพานนวรัฐเขา้สู่ในเขตเวยีงแทน ในขณะท่ีฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าปิงช่วงลงจาก
สะพาน นวรัฐไปจนถึงสถานีรถไฟ  ก็เร่ิมมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจการคา้มากข้ึนตามสองฝาก
ถนนเจริญเมืองเกิดกาดสันป่าข่อยข้ึน รวมทั้งธุรกิจการคา้และสถานบนัเทิงอ่ืนๆ  ยิง่ท  าใหก้าร
ขยายตวัของเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวนัออกเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม 

หลงัจากเส้นทางถนนระหวา่งเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ไดรั้บการพฒันาจนมีความสะดวก 
สบายในการเดินทางขนส่งและสามารถแข่งขนักบัเส้นทางรถไฟได ้  ความนิยมในการขนส่งทาง
รถไฟก็เปล่ียนไปใชร้ะบบขนส่งทางถนนแทน  ธุรกิจการคา้ตามแนวเส้นทางสถานีรถไฟมุ่งสู่เมือง
บนถนนเจริญเองและถนนท่าแพจึงเส่ียมความนิยมลงไปดว้ย แต่การคา้ขายในบริเวณกาดหลวง
ยงัคงมีอยูต่ลอดทุกยคุทุกสมยั  ซ่ึงถา้เปรียบเทียบกบัทางตะวนัตกของเมืองเชียงใหม่แลว้(บริเวณตีน
ดอยสุเทพ ทางไปมหาวทิยาลยัเชียงใหม่)ยงัมีการพฒันาท่ีชา้กวา่มาก  ถึงแมจ้ะมีเวยีงสวนดอกตั้งอยู่
ก่อน   
 เม่ือความสมยัใหม่เขา้มาดว้ยปัจจยัการมาถึงของนกัท่องเท่ียวในยคุต่อมา  ยา่นการคา้
บนถนชา้งคลานท่ีเช่ือมต่อกบัถนนท่าแพไดเ้กิดข้ึน ถนนท่าแพท่ีเคยตกอยูใ่นความเงียบเหงาใน
ระยะหน่ึงไดเ้ร่ิมกลบัมามีชีวติอีกคร้ังกบัธุรกิจกาคา้และบริการส าหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ใน
ขนาดท่ีไนทบ์าซาร์บนถนนชา้งคลานโดนถนนคนเดินเสาร์-อาทิตยแ์ยง่ลูกคา้ไปเกือบทั้งหมด  จน
ตวัเองตอ้งเปล่ียนเป็นถนนคนเดินบา้ง  ในขณะเดียวกนัฝ่ังตะวนัตกของเมือง    ธุรกิจการคา้ขายและ 
การบริการการท่องเท่ียวในแถบถนนนิมมานเหมินทร์   ไดข้ยายตวัมีความเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่ง 
รวดเร็วตามกระแสการบริโภคสมยัใหม่ หากเราลองยอ้นกลบัไปมองกิจกรรมการคา้และวถีิชีวติ
ของชุมชนกาดหลวงก็สะทอ้นใหเ้ห็นถึงรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะสังคม
สมยัใหม่  การปรับตวัเขา้กบัเมืองท่ีเติบโตข้ึนยอ่มมีผลต่อทั้งกลุ่มคนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนกาดและผูท่ี้
เขา้มาซ้ือสินคา้และบริการเช่นกนั 
 
2.1.4  พืน้ทีใ่ช้สอยและสถาปัตยกรรมของชุมชนกาดหลวง 

เร่ิมจากอาคารกาดวโรรสท่ีตั้งอยูใ่นปัจจุบนัไดรั้บการออกแบบเพื่อทดแทนอาคารหลงั 
ก่อนหนา้น้ีท่ีถูกเพลิงไหมล้งจนหมดส้ินในปี พ.ศ.2511 โดยอาคารทั้งหลงัเก่าและใหม่ไดรั้บการ 
ออกแบบจากสถาปนิกคนเดียวกนัคือ ศ. อนั นิมมานเหมินท ์เปิดใชอ้าคารข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2515   ซ่ึง
เม่ือสังเกตการวางผงั รูปทรงและอุปกรณ์ประกอบอาคารต่างๆ นบัวา่เป็นอาคารท่ีทนัสมยัมาก ใน
ยคุนั้น  ยิง่เป็นตลาดส าหรับหวัเมืองท่ีไกลออกไปจากเมืองหลวงแลว้ก็ยิง่นบัวา่แปลกใหม่ทีเดียว 
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จุดเด่นของอาคารอยูท่ี่โครงสร้างท่ีเรียบง่ายแต่สวยงาม มีส่วนพุง่ข้ึนไปรับหลงัคาฟันเล่ือยท่ีเปิดรับ 
แสงสวา่งเขา้สู่ภายในตวัอาคารจากทางดา้นทิศเหนือและการเปิดช่องวา่งตรงกลางใหแ้สงธรรมชาติ
ส่องลงมาไดท้ัว่ทั้งพื้นท่ีภายใน ในขณะท่ีผูท่ี้มาจบัจ่ายสามารถมองเห็นไดว้า่ชั้นบนของอาคารขาย 
สินคา้อะไรและช่วยในการหมุนเวยีนระบายอากาศข้ึนสู่ดา้นบนไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย 

ตลาดโดยทัว่ไปมกัมีกิจกรรมคา้ขายในทางราบเม่ือตอ้งท าการออกแบบตลาดข้ึนทาง 
สูง ผูค้า้ซ่ึงอยูช่ั้นบนๆยอ่มมีโอกาสขายสินคา้ไดน้อ้ยกวา่ผูค้า้ท่ีอยูใ่นระดบัดินหรือชั้นล่างๆ การ 
ออกแบบให้ตลาดมีการเล่นระดบัของชั้น เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการสัญจรมากกวา่จะเป็นชั้น 
หน่ึงชั้นสองอยา่งชดัเจนเป็นการแกปั้ญหาวธีิหน่ึง    ขณะเดียวกนัก็มีการใชท้างลาดเช่ือมต่อการเล่น  
ระดบัคร่ึงชั้นเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนัและในส่วนท่ีเป็นชั้นเตม็มีการใชบ้นัไดเล่ือนเพื่อเช้ือเชิญใหผู้ม้าจบั 
จ่ายข้ึนสู่ดา้นบน พื้นท่ีใชส้อยภายในกาดวโรรสจึงมีการไหลเช่ือมและเปิดโล่งรับแสงสวา่งจากดา้น 
บนลงมาไดอ้ยา่งทัว่ถึงพื้นท่ีรอบกาดดา้นนอกท่ีติดถนน ถูกออกแบบใหเ้ป็นห้องแถวลอ้มรอบแต่ 
เวน้วา่งเป็นบางช่วงในแต่ละดา้นเพื่อเป็นทางเขา้สู่กาดดา้นใน หอ้งแถวเหล่าน้ีถูกออกแบบใหมี้ 
ลกัษณะเรียบเกล้ียงตามแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่นิยมท่ีก าลงัเฟ่ืองฟูในยคุนั้น เช่น เดียวกบัการ 
ออกแบบพื้นท่ีกาดดา้นในท่ีปราศจากการตกแต่งโดยไม่จ  าเป็นเนน้ประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกั  

ขา้มฝ่ังถนนวชิยานนทม์าเป็นกาดตน้ล าไย ซ่ึงออกแบบโดยสถาปนิกคนเดียวในช่วง 
เวลาเดียวกนัทดแทนอาคารเก่าท่ีถูกเพลิงไหมไ้ปเช่นกนั การออกแบบและวางผงัจึงมีลกัษณะท่ี 
คลา้ยคลึงกนั พื้นท่ีดา้นนอกโดยรอบท่ีติดถนนถูกออกแบบใหเ้ป็นห้องแถวเช่นเดียวกบักาดวโรรส 
ยกเวน้ดา้นท่ีติดกบัถนนไปรษณีย ์ ภายในมีการเล่นระดบัชั้นใชห้ลงัคาฟันเล่ือยเปิดรับแสงจาก ดา้น 
ทิศเหนือและเปิดพื้นท่ีโล่ง ตรงกลางเช่นเดียวกบักาดวโรรสเพียงแต่กาดตน้ล าไยมีโครงสร้าง ท่ี
เรียบง่ายกวา่ เน่ืองจากมีช่วงเสาท่ีแคบกวา่ของกาดวโรรสตวัอาคารของทั้งสองกาดเป็นตวัอยา่ง ของ
สถาปัตยกรรมท่ีเนน้ประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกั โดยลดทอนรายละเอียดท่ีไม่จ  าเป็นได ้ เป็น อยา่งดี
ยิง่ โดยทั้งกาดวโรรสและกาดตน้ล าไยมีหอคอยใชเ้ป็นท่ีตั้งของถงัเก็บน ้าอยูด่า้นบน  ซ่ึงถา้ ใครไดมี้
โอกาสข้ึนไปก็จะสามารถเห็นความงามของโครงสร้างหลงั คาฟันเล่ือยและกิจกรรม บริเวณ
โดยรอบกาดหลวงจากเบ้ืองสูงไดท้ั้งหมด 

นอกเหนือจากหอ้งแถวท่ีลอ้มกาดทั้งสองท่ีถูกออกแบบ และก่อสร้างมาในคราวเดียว 
กนัแลว้  บริเวณโดยรอบกาดหลวงยงัมีเรือนแถวหลากชนิดหลงเหลืออยูใ่หเ้ห็นซ่ึงเป็นเร่ืองปกติท่ี 
เราจะสามารถพบเห็นเรือนแถว(Shophouse) คา้ขายแบบเก่าตามยา่นธุรกิจการคา้เก่าแก่ในทุกๆเมือง 
เรือนแปซ่ึงเป็นเรือนคา้ขายทอ้งถ่ินชั้นเดียวสร้างดว้ยไมห้ลงัคามุงกระเบ้ืองดินขอดา้นหนา้ไวค้า้ขาย 
ดา้นหลงัไวอ้ยูอ่าศยัท่ีเคยมีอยูด่าษด่ืนทัว่ไปในสมยัก่อน ก็ยงัพบเห็นไดบ้นถนนวชิยานนทเ์รือน 
แถวสองชั้นในยคุถดัมาท่ีมีโครงสร้างเป็นก าแพงอิฐรับน ้าหนกัในชั้นล่าง  และเป็นโครงสร้างไมใ้น 
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ชั้นบนก็ยงัสามารถพบเห็นไดห้ลายหลงั เช่น  อาคารเก่าของตระกลูตียาภรณ์ ริมถนนวชิยานนทต์ดั 
กบัถนนท่าแพอาคารไมฉ้ลุ 5 คูหา ตรงขา้มโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่บนถนนวชิยานนท ์
เช่นกนั อาคารเรือนแถวไมส้องชั้นลูกผสม เหล่าน้ีมกัถูกเรียกรวมๆจากคนทัว่ไปวา่อาคารแบบชิโน-
โปรตุกีส ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลของสถาปัตยกรรมประเภทน้ีไดแ้ผม่าถึงภาคใตข้องไทยและถูกลอกเลียน 
มายงักรุงเทพฯรวมทั้งตามหวัเมืองต่างๆ ในลุ่มแม่น ้า เจา้พระยา               

อาคารเรือนแถวของเชียงใหม่มีลกัษณะรูปแบบท่ีแตกต่างออกไป แต่โดดเด่นเป็น 
เอกลกัษณ์ของตนเอง        อาคารบางหลงัมีระเบียงทางเดินท่ีเป็นหลงัคาคลุมดา้นหนา้  (Colonnade)            
แต่ก็เป็นของหลงัใดหลงัหน่ึงไม่ไดต่้อเน่ืองเป็นทางเดินยาวท่ีเรียกวา่ ‘five foot way’ เหมือนใน 
เรือนแถวท่ีพบในมาเลเซียและสิงคโปร์ ซ่ึงก็ไม่มีใครเรียกช่ือน้ีกบัทางเดินหนา้อาคารของเรือนแถว 
ในจงัหวดัเชียงใหม่  ในยคุแรกๆเรือนแถวในเมืองเชียงใหม่ยงัใชไ้มเ้ป็นโครงสร้างองคป์ระกอบ 
อาคารและรายละเอียดตกแต่งมากกวา่เรือนแถวในภูมิภาคอ่ืนของประเทศ ทั้งน้ีอาคารเรือนแถว ไม้
สองชั้นจะมีเป็นลกัษณะอาคารท่ีสร้างดว้ยคอนกรีตมีโครงสร้างแบบเสาคานก็มีใหเ้ห็นอยูท่ ัว่ไป ใน
ยา่นน้ี ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัคือ ร้านอี เอ อาร์ และร้านจ๊ิบองัต๊ึงโอสถท่ีตั้งอยูติ่ดกนัขายสินคา้ท่ี 
คลา้ยคลึงกนัแต่อยูภ่ายใตอ้าคารท่ีมีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง  
(นิตยสารเขม็ทิศเชียงใหม่, 2553) 
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2.2 แนวคิดเกีย่วกบัวฒันธรรมศึกษา  
กรอบการศึกษาเร่ืองวฒันธรรมเป็นส่วนส าคญัอยา่งมากในการศึกษา และเรียนรู้วถีิ

ชีวติชุมชนดว้ยวา่วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงตามพื้นท่ีและเวลา  บริบทต่างๆคลอ้ยตามค่านิยม
ของคนหมู่มาก ทั้งน้ีเราไม่สามรถยดึเอาวฒันธรรมในช่วงเวลาหน่ึงๆมาตดัสินปรากฏการณ์ทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนใหม่ และมีการสร้างความหมายใหม่อยูต่ลอดเวลาได ้  การท าความเขา้ใจวฒันธรรม
ในระดบัของการเฝ้ามองพลวตัรและคาดกาลถึงการเปล่ียนแปลงตามปัจจยัต่างๆ ก็อาจจะตอ้งเกิด 
ข้ึนเพื่อท่ีวา่การเขา้ไปอธิบายส่ิงเก่าและการใหค้วามส าคญักบัส่ิงใหม่จะใกลเ้คียงกบัระบบความเช่ือ 
ของคนในสังคม ณ ขณะเวลานั้นไดใ้กลเ้คียงท่ีสุด 

2.2.1  นิยามวฒันธรรม 
Edward Tylor (ค.ศ. 1832-1917) ศาสตราจารยท์างมานุษยวทิยาคนแรกของโลกชาว

องักฤษไดใ้หค้  านิยามเอาไวว้า่ วฒันธรรม คือ ส่ิงทั้งหมดท่ีมีลกัษณะซบัซอ้น ซ่ึงรวมทั้งความรู้
ความเช่ือศิลปะ จริยธรรม ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณีและความสามารถอ่ืนๆ รวมทั้งอุปนิสัยต่างๆ 
ท่ีมนุษยไ์ดม้าโดยการเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของสังคม 

Alfred Kroeber (ค.ศ. 1876-1960) วฒันธรรมประกอบไปดว้ยแบบแผนพฤติกรรมท่ี
ไดม้าโดยการเรียนรู้และท่ีถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง โดยใชร้ะบบสัญลกัษณ์เป็น
ผลส าเร็จท่ีแตกต่างกนัไปในกลุ่มชนต่างๆ วฒันธรรมยงัรวมถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้มนุษยส์ร้าง
ข้ึนมา ส่วนประกอบส าคญัของวฒันธรรมยงัประกอบไปดว้ยความคิดตามประเพณีและค่านิยมท่ี
ติดตามมา ระบบวฒันธรรมนั้นอาจพิจารณาในแง่หน่ึงวา่เป็นผลผลิตของการกระท า และในอีกแง่
หน่ึงมนัเป็นเง่ือนไขท่ีจะท าใหเ้กิดการกระท าอ่ืนๆอยา่งต่อเน่ือง 

อมรา พงศาพชิญ์ (พ.ศ. 2534) วฒันธรรมคือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาและก าหนดข้ึน 
มิใช่ส่ิงท่ีมนุษยท์  าตามสัญชาตญาณ อาจเป็นการประดิษฐ์วตัถุส่ิงของข้ึนใชห้รืออาจเป็นการก าหนด
พฤติกรรมหรือความคิด ตลอดจนวธีิการหรือระบบการท างาน วฒันธรรมเกิดข้ึนเม่ือมนุษยท่ี์อยูใ่น
บริเวณใกลเ้คียงกนัในสังคมเดียวกนัท าความตกลงกนัวา่จะยดึระบบพฤติกรรมและแนวความคิดใด 
บา้งในการด ารงอยูใ่นสังคม ขอ้ตกลงเหล่าน้ีคือการก าหนดความหมายใหก้บัส่ิงต่างๆในสังคมโดย
สมาชิกของสังคมไดเ้ขา้ใจตรงกนัและยดึถือปฏิบติั เราอาจเรียกระบบท่ีไดรั้บการตกลงกนัแลว้น้ีวา่ 
“ระบบสัญลกัษณ์”  ดงันั้นวฒันธรรมก็คือระบบสัญลกัษณ์ในสังคมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และไดมี้การ
ถ่ายทอดสั่งสอนใหค้นรุ่นหลงัๆเรียนรู้และน าไปปฏิบติัต่อมา และเม่ือพิจารณาวฒันธรรมในสังคม 
เราอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ(1)วฒันธรรมในลกัษณะท่ีเป็นสัญลกัษณ์ (2)วฒันธรรมท่ีจบั
ตอ้งไม่ได ้เป็นตน้วา่ภาษาพดู,ระบบความเช่ือ,โลกทศัน์,กิริยามารยาท และขนบธรรมเนียมประเพณี
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วฒันธรรมทางดา้นวตัถุ เช่น อาคารบา้นเรือน วดั ศิลปกรรม ประติมากรรมต่างๆ    และส่ิงของ
เคร่ืองใชต่้างๆท่ีใชเ้ป็นประจ าทุกวนั 

อยา่งไรก็ตามการแบ่งวฒันธรรมออกเป็นวฒันธรรมนามธรรมกบัวฒันธรรมรูปธรรม
ก็ไม่ไดห้มายความวา่จะเป็นการแบ่งแยกออกจากกนัอยา่งเด็ดขาด เพราะวฒันธรรมประเภทวตัถุก็
สามารถส่ือความหมายในลกัษณะเป็นระบบสัญลกัษณ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ เช่นกนัจากความหมายของ
วฒันธรรมต่างๆ ขา้งตน้ พอจะเห็นไดว้า่วฒันธรรมจะเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติของมนุษย ์ เรียกได้
วา่ตั้งแต่เกิดจนตาย วฒันธรรมจึงไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีหยดุน่ิงตายตวัแต่เป็นกระบวนการ(Process)ท่ีมี
พลวตั(Dynamics) มีการปรับเปล่ียนไปตามสภาพสังคมและพฒันาไปพร้อมๆกบัมนุษย ์ กล่าวคือ
วฒันธรรมเกิดข้ึนด ารงอยูอ่ยา่งสอดคลอ้ง กลมกลืนกบัการใชชี้วติของมนุษยจ์นไม่อาจแยกออกจาก
กนัได ้ วฒันธรรมจึงไม่ใช่เพียงงานศิลปะหรือระเบียบจารีตชั้นสูงเท่านั้น แต่ยงัหมายถึงส่ิงท่ีปรากฏ
อยูใ่นชีวติประจ าวนั(Everyday Life) และยงัเป็นรูปแบบหน่ึงของการส่ือสารระหวา่งกนัผา่นระบบ
สัญลกัษณ์อีกดว้ย แน่นอนวา่การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมยอ่มส่งผลต่อรูปแบบและ
ความหมายของวฒันธรรม ตั้งแต่การแบ่งแยกฐานะของวฒันธรรมท่ีส่วนหน่ึงของวฒันธรรมถูก
แบ่งแยกและยกฐานะใหมี้ความพิเศษกลายเป็นวฒันธรรมชั้นสูงส าหรับชนชั้นปกครอง ไม่วา่จะ
เป็นงานศิลปะ กิริยามารยาท การแต่งกาย ฯลฯ ส่วนวฒันธรรมท่ียงัคงใกลชิ้ดกบัชีวติความเป็นอยู่
โดยทัว่ไปจึงเหมือนถูกขีดเส้นใหก้ลายเป็นวฒันธรรมชั้นล่างหรือวฒันธรรมพื้นบา้น (Low culture / 
Folk culture) ไปโดยปริยาย จนมาถึงวฒันธรรมแบบประชานิยม (Popular culture) หรือวฒันธรรม
มวลชน (Mass culture) ท่ีเกิดข้ึนในยคุสังคมสมยัใหม่ ซ่ึงมีลกัษณะของการผสมผสานหยบิยมืโดย
น าวฒันธรรมชั้นสูงมาปรับรูปลกัษณ์ใหร่้วมสมยัและง่ายต่อความเขา้ใจของผูค้นส่วนใหญ่ในสังคม
และการท่ีวฒันธรรมมวลชนเขา้ถึงผูค้นเป็นจ านวนมากได้ นั้นก็เพราะอาศยักระบวนการทางส่ือ 
มวลชนและกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม 

สรุปจากความหมายของวฒันธรรมดงักล่าวขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ วฒันธรรมคือ          
ลกัษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงามของหมู่คณะ และเป็นวถีิการด าเนินชีวิตของสังคม เป็นแบบ
แผนท่ีสมาชิกในสังคมเดียวกนัยดึถือปฏิบติัสืบต่อกนัมา สามารถเขา้ใจและซาบซ้ึงร่วมกนัได ้ เป็น
ผลรวมของการสั่งสม ส่ิงสร้างสรรคแ์ละภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดสืบต่อกนัมาช่วยใหม้นุษยใ์นสังคม
นั้นๆอยูร่อดและเจริญงอกงาม ทั้งน้ีวฒันธรรมจะด ารงอยูย่าวนานเพียงใดข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจ
ของคนในสังคม ซ่ึงเป็นไปตามคุณค่าทางความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ เพราะการสร้างสรรคคื์อ
การต่อสู้ด้ินรนคน้หาแนวทางใหม่ๆโดยไม่สูญเสียรูปแบบดั้งเดิมของตนเองไป  อีกทั้งยงัสืบทอด
และเรียนรู้กนัระหวา่งสมาชิก  ดงันั้นวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติของมนุษยชนจึงเปล่ียนแปลง
ไปตามเง่ือนไขของพื้นท่ีและกาลเวลา 
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2.2.2  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
การผสมผสานทางวฒันธรรมและชาติพนัธ์ุเกิดข้ึนก่อนหนา้ท่ีเราจะมีความหมายของ

ค าวา่ "รัฐชาติ"  โดยค าวา่ "ชาติ" ในภาษาไทยสมยัก่อนไม่ไดแ้ปลวา่รัฐชาติ  แต่หมายถึงชาติน้ี ชาติ
หนา้ ชาติก่อน  และชาติตระกลู  ส่วนค าวา่ชาติท่ีเราใชใ้นปัจจุบนัน้ี  ส่วนใหญ่มกัหมายถึงแต่รัฐชาติ
ซ่ึงถือเป็นประดิษฐกรรมของสังคมสมยัใหม่เพราะเพิ่งก่อตวัข้ึนในยุโรปเม่ือ 100 กวา่ปีมาน้ีเองแลว้
ก็ขยายเขา้มาสู่สังคมไทยผา่นระบบอาณานิคม(Colonization) 
                       ในอดีตก่อนการสร้างชุดความเช่ือเก่ียวกบัรัฐชาติ  การใหค้วามส าคญัเร่ืองพรหมแดน
หรือดินแดนรัฐต่างๆจะสนใจในเร่ืองการคุมก าลงัคนมากกวา่  ผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีแถบน้ีก็จะ
เคล่ือนไหวไปมาหาสู่กนัโดยไม่ไดคิ้ดถึงเร่ืองเส้นเขตแดน  การเคล่ือนไหวจึงด าเนินไปอยา่งล่ืน
ไหลมีการผสมผสานและเปล่ียนแปลงวฒันธรรมอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง  วฒันธรรมจึงไม่ไดมี้ลกัษณะ
ตายตวั หากถามวา่คนไทยมีลกัษณะวฒันธรรมอยา่งไร?  คงตอบไดไ้ม่ง่ายนกัเพราะในอดีตคนไทย
ไม่ไดอ้ยูอ่ยา่งโดดเด่ียว  แต่จะตั้งถ่ินฐานอยูท่่ามกลางกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ กล่าวคือคนไทยไม่ใช่คน
กลุ่มเดียวท่ีอาศยัอยูแ่ถบน้ีแทจ้ริงแลว้เราอาศยัอยูก่บัคนในกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนหรือคนท่ีพดูภาษาอ่ืนๆ
มาโดยตลอด 

กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีใหญ่ท่ีสุดในดินแดนท่ีเราอาศยัอยู ่ ปัจจุบนัมีอยูส่องกลุ่มใหญ่ๆดว้ยกนั 
ไดแ้ก่ ในทางทิศตะวนัออกจะเป็นกลุ่มท่ีพดูภาษามอญเขมร  ซ่ึงมีอยูก่ระจายทัว่ไปแต่มีอยูห่นาแน่น
ในประเทศเขมรรวมทั้งชาวมอญท่ีอยูใ่นประเทศพม่า  ส่วนในประเทศไทยกลุ่มท่ีพดูภาษาเขมร-
มอญ  จะมีอยูห่ลายกลุ่มดว้ยกนั  ในภาคเหนือมีกลุ่มส าคญั คือ ลวัะ  ซ่ึงเช่ือวา่เป็นคนทอ้งถ่ินดั้งเดิม  
ในภาคอีสานก็มีพวกขมุ  ส่วนในภาคอีสานใตมี้กลุ่มท่ีเรียกตวัเองวา่กวยหรือกุย  คือพวกเล้ียงชา้ง
เก่งอยูใ่นแถบจงัหวดัสุรินทร์และบุรีรัมยซ่ึ์งเป็นกลุ่มชนดงัเดิมในแถบน้ี  ต่อมาภายหลงัจึงค่อยๆ
คลุกคลีผสมผสานกบัคนไทยในทางวฒันธรรม ส่วนทางทิศตะวนัตกก็มีกลุ่มชาติพนัธ์ุหลกัท่ี
เรียกวา่กลุ่มท่ีพดูภาษาพม่า-ทิเบต และกลุ่มคนท่ีอยูภ่าคเหนือของประเทศไทยก็คือกระเหล่ียง  อีซู  
และอาหู่ ซ่ึงมกัพบวา่พวกเขาอาศยัอยูร่่วมกบัคนไทยมาโดยตลอด  ไม่วา่จะอสศยัอยูใ่นประเทศไทย
หรือประเทศพม่า  จีน  ลาว และเวยีดนาม  ก็อาจกล่าวไดว้า่คนไทยท่ีกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไปใน
เอเชีย  ไม่เคยอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวแต่จะมีความสัมพนัธ์และแลกเปล่ียนวฒันธรรมกลบักลุ่มคนต่างๆ
เหล่าน้ีอยูเ่ร่ือยมา 

ดงันั้นวฒันธรรมผูค้นในแถบน้ี จึงไม่มีลกัษณะเชิงเด่ียวแต่เป็นวฒันธรรมผสมผสาน
ในลกัษณะท่ีซบัซอ้นและเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา  นอกจากความซบัซอ้นแลว้วฒันธรรมจากการ
ผสมผสานเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดความหลากหลายของวฒันธรรม  ตวัอยา่งเช่น  คนไทยในภาคเหนือเรียก
ตวัเองวา่คนเมือง  ซ่ึงแถบใกล้ๆ ก็จะมีไทล้ือ  ไทเขิน  ไทใหญ่  เป็นตน้  ลกัษณะผสมผสานเหล่าน้ี

http://dict.longdo.com/search/colonization
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ไดมี้นกัมานุษยวทิยาชาวองักฤษ ช่ือ เอด็มชั ลีซ(Edmund Leach) เขียนหนงัสือส าคญัเล่มหน่ึงช่ือวา่ 
Political Systems of Highland Burma (Leach, 1954)  ท าการศึกษาท่ีพม่า  โดยเอด็มชั ลีชได้
ท าการศึกษากลุ่มชนสองกลุ่มท่ีมีความสัมพนัธ์กนัคือคนฉานหรือไทใหญ่(Shan) กบัคนคะฉ่ิน(Ka-
chin) คือพวกชาวเขาท่ีอยูใ่นรัฐคะฉ่ินของพม่า  คนไทใหญ่กบัคนคะฉ่ินอยูใ่นรัฐเดียวกนั  แต่คนไท
ใหญ่มกัอาศยัอยูใ่นท่ีราบในขณะท่ีคนคะฉ่ินอยูใ่นท่ีสูง  เอด็มชั ลีชพบวา่  ทั้งคนฉานและคนคะฉ่ิน
มีการแต่งงานแลกเปล่ียนวฒันธรรมไปมาหาสู่กนัตลอดเวลา  แต่ถา้เม่ือใดก็ตามไปอาศยัอยูใ่นท่ีสูง
แลว้ท าไร่พร้อมๆกบัการนบัถือผ ี กลบัถูกมองวา่เป็นคะฉ่ิน แต่ไม่วา่คนนั้นจะเกิด เป็นคะฉ่ินหรือ
ฉานก็ตาม  หากอาศยัอยูใ่นท่ีราบ ท านา นบัถือพุทธศาสนาจะถูกมองวา่เป็นคนฉาน 

การท่ีเอ็ดมชั ลีช มองลกัษณะน้ีเพื่ออธิบายวา่ความเป็นคะฉ่ิน  หรือความไม่เป็นฉาน
ไม่ผกูติดตั้งแต่เกิด  แต่ข้ึนอยูก่บัสถานภาพทางสังคมเป็นอยา่งไรข้ึนอยูก่บัวา่อาศยัอยูบ่นท่ีสูงหรือท่ี
ราบ  นบัถือศาสนาอะไรและท าการผลิตแบบไหน  ความเป็นชาติพนัธ์ุจึงไม่ไดม้ากบัการเกิด  แต่จะ
เก่ียวขอ้งกบัสถานภาพทางสังคมท่ีหล่อหลอมมาแต่ภายหลงั การศึกษาดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นชดัวา่ 
เอด็มชั ลีช พยายามแสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มคนต่างๆวา่ไม่ไดเ้ป็นส่ิงตาย 
ตวัแต่มีการปรับเปล่ียนไดต้ลอดเวลา  งานท่ีส าคญัอีกช้ินหน่ึงของนกัมานุษยวทิยาชาวฝร่ังเศสช่ือวา่ 
ยอร์จ  คอนโดมินสั (Georges Condominas) เร่ือง “From  Lawa to Mon, From Saa to Thai: 
Historical and Anthropological Aspect of Southest Asian Social Space” คอนโดมินสั 
(Condominas, 1990) ท าการศึกษาคนไท โดยเฉพาะคนไทท่ีอยูใ่นประเทศไทยและเวียดนาม  จึงพบ 
วา่คนไทหลายแห่งอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนักบักลุ่มต่างๆท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้คือ  พวกมอญ เขมร  
ขมุ  ข่า  ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีพดูมอญ-เขมร ในความพยายามท่ีจะอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งคนไทกบั
กลุ่มชาติพนัธ์ต่างๆ  คอนโดมินสัไดส้ร้างความคิดรวบยอดข้ึนมาความคิดหน่ึงคือ  “กระบวนการ
เปล่ียนมาป็นไท(Thai-ization)” เขาพบวา่กลุ่มชาติพนัธ์ุจ  านวนมากท่ีอาศยัอยูร่อบๆเมืองหรือชุมชน
คนไทท่ีอยูใ่นลาวและเวยีดนาม  พยายามท่ีจะมายบิยมืลกัษณะความเป็นไทและอาจจะพยายามท า
ตวัเป็นคนไทมากยิง่ข้ึนเร่ือยๆเพื่อยกสถานภาพทางสังคมของตนเอง  ความคิดในเร่ือง “กระบวน 
การเปล่ียนมาเป็นไท” ของคอนโดมินสัสามารถน ามาใชอ้ธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งคนไทกบัคน
กลุ่มอ่ืนๆไดแ้มแ้ต่ในกรุงเทพฯเองก็ตาม  คนไทยในปัจจุบนัก็สัมพนัธ์กบัทั้งคนจีน  มอญ  และคน
ต่างชาติพนัธ์ุอ่ืนๆในแถบน้ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่คนจีน  เราพบวา่คนจีนพยายามจะเปล่ียนสถานภาพ  
เช่น  เปล่ียนนามสกุลและเปล่ียนช่ือมาเป็นไทยมากข้ึนเร่ือยๆ  การเปล่ียนแปลงดงักล่าวแสดงให้
เห็นความพยายามท่ีจะเล่ือนสถานภาพของสังคม  ไม่ใช่เปล่ียนเพราะอยากเป็นคนไทยแต่ช่วยเล่ือน
สถานภาพทางสังคมในสังคมไทยไดดี้ยิง่ข้ึน 
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การยกตวัอยา่งงานสองช้ินน้ีข้ึนมาก็เพื่อช้ีใหเ้ห็นวา่มีวธีิการผสมผสานทางวฒันธรรม 
หลากหลายรูปแบบ  ในสังคมไทยเราไม่ไดมี้ลกัษณะวฒันธรรมแบบเดียวเป็นการผสมผสาน
มากกวา่  ในแง่ความรู้เราพบวา่สังคมไทยนิยมไปหยบิยมืหรือแลกเปล่ียนความรู้จากท่ีอ่ืนอยูเ่สมอ  
ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ก่อนหนา้ท่ีจะมีรัฐชาติ  ผูค้นไม่มีพรมแดนแต่กลบัมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ผสมผสานทางวฒันธรรมมาโดยตลอด  ท าใหว้ฒันธรรมมีลกัษณะซบัซอ้นและหลากหลาย  ท่ีจริง
แลว้อาจกล่าวไดว้า่ไม่มีวฒันธรรมใดท่ีบริสุทธ์ิผดุผอ่งและเป็นแก่นแทเ้หมือนแนวความคิดท่ีเคยยดึ 
ถือกนัในอดีต  แต่ลว้นเป็นการสร้างมาข้ึนโดยการผสมผสานเรียนรู้จากกนัและกนัตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัชุมชนและสภาวะสมัยใหม่ 
2.3.1 วฒันธรรมศักดินาใหม่ ระบบเศรษฐกจิทุนนิยม และการก่อตัวของชนช้ันกลาง

ในสังคมแอ่งเชียงใหม่-ล าพูน  
นอกเหนือจากกลุ่มขา้ราชการทั้งชาวสยามและชาวต่างประเทศท่ีมีอ านาจทางการเมือง 

และไดเ้ขา้มาเป็นผูอุ้ปถมัภก์ลุ่มใหม่ในสังคมลา้นนา ยงัมีกลุ่มคนต่างชาติท่ีมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ
และวฒันธรรมอยา่งสูงในลา้นนา ช่วงตน้ของยคุสมยัใหม่น้ี คือพ่อคา้ต่างชาติ และมิชชนันารี
อเมริกนั ซ่ึงถือเป็นชนชั้นกลางในสังคมแอ่งเชียงใหม่-ล าพนูความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุด ารงคง
อยูม่าจนถึงยคุสมยัใหม่ ปรากฏในรายงานตรวจราชการหวัเมืองภาคเหนือของเจา้พระยายมราช 
(ป้ัน สุขมุ) ในปี พ.ศ. 2465 กล่าวถึงประชากรในมณฑลพายพัวา่มีทั้งคนชาติภาษาต่างๆกนั ทั้งไท
ใหญ่ พม่า และขมุ มีคนในบงัคบัต่างชาติอยูร่ะคนปนกนัไปหมด และมีนายทุนพอ่คา้ต่างชาติมี
บทบาทส าคญัในระบบการคา้ขายแลกเปล่ียนในแอ่งเชียงใหม่-ล าพนูมาเป็นเวลานาน อาทิเช่น 
พอ่คา้ฮ่อ พอ่คา้ไทใหญ่ และพอ่คา้พม่าลว้นแลว้แต่มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจของเเมือง ในฐานะผู ้
น าเขา้สินคา้ต่างชาติและกระจายสินคา้จากทอ้งถ่ินหน่ึงไปยงัอีกทอ้งถ่ินหน่ึง  พอ่คา้กลุ่มใหม่ท่ีเขา้
มามีอิทธิพลมากข้ึนเร่ือยๆ จนควบคุมเศรษฐกิจการคา้ของลา้นนาไดเ้กือบทั้งหมด พอ่คา้กลุ่มใหม่น้ี 
คือ พอ่คา้จีนจากกรุงเทพมหานครไดเ้ขา้มามีบทบาททางการคา้แทนท่ีพอ่คา้ต่างชาติเดิม และเร่ิม
อพยพเขา้สู่ลา้นนาตั้งแต่ปลายสมยัพระเจา้กรุงธนบุรี (พ.ศ. 2310-2325) เพื่อหลีกหนีปัญหาความ
วุน่วายทางการเมืองในสมยันั้นดว้ยการอพยพตามล าน ้าใหญ่สาขาของแม่น ้าเจา้พระยาทั้งส่ีสาย ตั้ง
ถ่ินฐานตามเมืองส าคญัๆ ราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 25 คนจีนอพยพข้ึนเหนือมากข้ึน ดงับนัทึกของ
ขา้ราชการองักฤษท่ีระบุวา่ ช่วงท่ีอพยพมากเป็นประวติัการณ์คือ ปี พ.ศ. 2433 จนถึงปี พ.ศ. 2462 มี
คนจีนในมณฑลพายพัถึง 3,626 คน ยิง่เม่ือเส้นทางรถไฟมาถึงเชียงใหม่ก็ยิง่มีคนจีนอพยพเขา้มา
มากข้ึน คนเหล่าน้ีมธัยสัถ ์ อดออม ขยนัขนัแขง็ท ามาหากินพยายามสะสมเงินใหไ้ดม้ากท่ีสุดเพื่อ
ลงทุนท าการคา้ แมว้า่บางคนจะท างานรับจา้งเป็นคนใช ้ แต่ก็ยงัไม่ยอมยติุอยูเ่พียงแค่นั้น ไม่วา่จะ
ไดรั้บเงินค่าจา้งมากเพียงใดก็จะขวนขวายเก็บเงินเพื่อท าการคา้ เพราะเช่ือวา่การเป็นพอ่คา้ยอ่ม
ดีกวา่ การเป็นเจา้ภาษีนายอากรก็เป็นความหวงัของชาวจีนเหล่าน้ีเช่นกนั โดยมีพ่อคา้ใหญ่ซ่ึงมัง่คัง่
ข้ึนมาไดเ้พราะเป็นเจา้ภาษี ไดส้ะสมเงินจนมากพอท่ีจะลงทุนท าการคา้ต่างๆ อาทิ การท าป่าไมแ้ละ
การส่งสินคา้เขา้ออก พอ่คา้จีนท่ีเขา้มาใหม่น้ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากพอ่คา้ต่างชาติเดิม ถือไดว้า่เป็น
หวัหอกส าคญัในการผลกัดนัระบบเศรษฐกิจของแอ่งเชียงใหม่-ล าพนูใหเ้ป็นระบบทุนนิยม  

เม่ือระบบการคา้ในแอ่งเชียงใหม่-ล าพนูขยายตวั ชาวบา้นกลบัไม่ไดเ้ขา้ไปมีบทบาท
ในการคา้มากเท่าท่ีควร พอ่คา้ววัต่างลดบทบาทลงเน่ืองจากขอ้จ ากดัหลายประการ พอ่คา้ววัต่างซ่ึง
เป็นพอ่คา้ชาวนาจ านวนนอ้ยมากท่ีจะท าการผลิตเพื่อขาย โดยทัว่ไปแลว้การขายขา้ว ชาวนาจะขาย
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เฉพาะส่วนเกินท่ีเหลือกิน ซ่ึงก็มีจ  านวนจ ากดัเช่นกนั เพราะขาดแรงงานในการผลิต หรือมีแรงงาน
ไม่เพียงพอท่ีจะผลิตเพื่อขาย   การคมนาคมล าบากท าใหมี้ตลาดค่อนขา้งจ ากดั จนกระทัง่มีการสร้าง
ถนนและเส้นทางรถไฟเพื่อขนส่งขา้วไปยงัทอ้งถ่ินท่ีห่างไกล จึงท าใหต้ลาดส าหรับขายขา้วขยาย
กวา้งขวางข้ึน พอ่คา้จีนเล็งการณ์ไกลจึงเขา้มาลงทุนกิจการโรงสีขา้วก่อน การมีทุนรอนท าใหพ้อ่คา้
จีนสามารถท าหนา้ท่ีพ่อคา้คนกลางซ้ือขา้วโดยตรงจากชาวนา  ซ่ึงเห็นวา่การขายขา้วใหโ้รงสีท่ีอยู่
ใกล ้แมจ้ะไดร้าคาถูกกวา่แต่ก็สะดวกกวา่การขนขา้วไปขายเองในตลาดท่ีอยูไ่กลออกไป นอกจากน้ี
ยงัมีการซ้ือขา้วเขียว และการใหช้าวนากูย้มืเงินหรือสินคา้ท่ีเป็นการประกนัวา่พ่อคา้จะไดข้า้วใน
ราคาถูกและมากพอ  

พอ่คา้จีนยดึการคา้เป็นอาชีพหลกั เนน้การซ้ือถูกขายแพงและใหไ้ดก้  าไรสูงสุด พวกน้ี
มีทศันะต่ออาชีพพอ่คา้ต่างกบัพอ่คา้ชาวนา พอ่คา้จีนมุ่งสะสมทุนจึงอดออมกระเหมด็กระแหม่
มากกวา่ ยอมล าบากตรากตร าและสู้ไม่ถอย ชาวจีนส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาสู่ลา้นนาไม่ไดคิ้ดจะอยูช่ัว่ชีวติ 
แต่ตอ้งการจะหาเงินใหไ้ด ้ มากท่ีสุดเพื่อส่งกลบัไปบา้นเกิด เพื่อท่ีวา่จะไดก้ลบัไปอยูอ่ยา่งสุขสบาย
เม่ือแก่ตวัลง ดงันั้นจึงยอมท างานหนกัอดม้ือกินม้ือ ซ่ึงจะแตกต่างอยา่งมากจากชาวนาลา้นนาท่ีชีวติ
มีความมัน่คง จึงนิยมจะอยูอ่ยา่งสบายหาความสุขจากสภาพแวดลอ้มและท าตวัให้สอดคลอ้งกบั
สังคมของตน เพราะไม่เคยคิดจะยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืนๆชาวจีนประสบความส าเร็จในการลงทุนและการ
เส่ียงของตนในลา้นนา เพราะความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในกลุ่มของตนเอง พวกน้ีจะให้
ความช่วยเหลือแก่พวกเดียวกนัเป็นพิเศษ เม่ือมีคนใหม่มาคนเก่าก็จะช่วยเร่ืองเงินทุน การใหกู้ย้มื
เงิน ใหข้อ้มูล และการฝึกหดัท าธุรกิจประเภทต่างๆ ตั้งเป็นเครือข่ายการคา้ท่ีช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
กลางพุทธศตวรรษท่ี 25 มีตระกลูพอ่คา้จีนหลายตระกลูท่ีควบคุมเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน และด าเนิน
มาอีกหลายทศวรรษ  

การเขา้มาของพ่อคา้จีนสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีน าไปสู่ระบบ
การผลิตเพื่อการคา้ การเก็บภาษีเป็นเงิน และการเก็บภาษีรายหวัหรือค่าแรงแทนเกณฑ ์ ผลกัดนัให้
ชาวบา้นตอ้งผลิตเพื่อขายจะไดน้ าเงินมาเสียภาษี นโยบายรวมศูนยอ์  านาจท าใหรั้ฐบาลตอ้งเร่ง
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การคมนาคมใหส้ะดวกรวดเร็วข้ึน การสร้างเส้นทาง
รถไฟมาถึงเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2464 แมจ้ะมีนยัทางการเมืองอยูม่าก แต่ก็ส่งเสริมใหก้ารคา้ขยายมาก
ยิง่ข้ึน เพราะมีโอกาสในการขนส่งสินคา้ทอ้งถ่ินออกไปพร้อมกบัการน าเขา้สินคา้ใหม่ๆ ท่ีกระตุน้
ความตอ้งการสินคา้และการผลิตในทอ้งถ่ิน (โครงการวจิยัเขตเศรษฐกิจวฒันธรรมภาคเหนือตอน 
บน, 2552 )  

จากบทบาทท่ีส าคญัของการก าเนิดข้ึนของชนชั้นกลางในแทบเชียงใหม่-ล าพนู ส่ิงท่ี
เห็นไดช้ดัคือกิจการคา้ขายของชาวจีน ท่ีมีผลต่อการหมุนเวยีนเงินตราภายในระบบเศรษฐกิจของ
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เชียงใหม่  การรับซ้ือขา้ว การคา้ขายยาสมุนไพรจีนและกิจการหา้งร้านต่างๆ  อาทิเช่น การถือก าเนิด
ข้ึนของตนัตราภณัฑห์า้งสรรพสินคา้แห่งแรกๆของเชียงใหม่ ก็มีจุดก าเนินมาจากชาวจีนอพยพมา
ตั้งรกรากท่ีเชียงใหม่  สั่งสมทุนและก่อตั้งกิจการขยบัขยายจนเกิดหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน 
ซ่ึงร้านเดิมก็ตั้งอยูบ่ริเวณถนนวชิยานนท ์ เป็นเรือนแถวอยูบ่ริเวณกาดวโรรส  กระแสการเงินท่ีมาก
ข้ึนประกอบกบัการขยายตวัของประชากร ส่งผลใหก้ารคา้แบบกางจอ้ง(ร่ม) ในยคุสมยัริเร่ิมกาด  
นวรัฐ-กาดวโรรสเปล่ียนไป มีการสร้างตึกแถวและอาคารส าหรับการคา้ท่ีมัง่คงถาวรมากข้ึน คน
เชียงใหม่เองก็เร่ิมส่งลูกหลานไปเรียนโรงเรียนฝร่ัง เกิดโรงเรียนท่ีก่อตั้งข้ึนโดยมิชชัน่นารีในช่วง ปี
พ.ศ.2433 เช่น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยัและโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั รวมถึงโรงเรียน
รัฐบาลอยา่งโรงเรียนยพุราชวทิยาลยั การศึกษาและเศรษฐกิจส่งผลใหเ้ชียงใหม่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง  
รูปแบบวถีิชีวติจากเดิมท่ีเป็นเมืองเงียบๆถนนหนทางยงัไม่มีรถจอแจ และเส้นทางยงัคงเช่ือมต่อกนั
เฉพาะในเขตตวัเมืองและเมืองชนบทท่ีส าคญัๆ ก็มีการสร้างขยายเส้นทางวงแหวนรอบกลาง วง 
แหวนรอบใหญ่ เพื่อเช่ือมแตละชุมชนท่ีขยายออกอยา่งรวดเร็วเขา้ดว้ยกนั การขยายตวัของเมืองยอ่ม
ส่งผลถึงอ านาจการซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนและมีผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนกาดหลวงมากนอ้ยแลว้แต่กรณี
ท่ีเราตั้งเป็นดชันีวดัค่า  เป็นตน้วา่หากเรามองในเชิงเศรษฐกิจและรายได ้  การเพิ่มข้ึนของหา้งร้าน
ต่างๆในจงัหวดัเชียงใหม่ก็แบ่งส่วนเอาลูกคา้ท่ีแต่เดิมเขา้มาจบัจ่ายใชส้อยในยา่นกาดหลวงออกไป 
โครงสร้างเศรษฐกิจทุนนิยมสมยัใหม่ไดส้ร้างค่านิยมการเดินเท่ียวหา้งสรรพสินคา้  การบริโภค
อาหารเคร่ืองด่ืมไม่ใช่แค่การอุปโภคบริโภคแต่ยงัเสริมสร้างคุณค่าทางสังคม  ทั้งน้ีปริมาณการซ้ือ
ขายของภายในกาดหลวงจึงลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั  ประกอบกบัความหนาแน่นทางการจราจรและ
ขอ้จ ากดัของท่ีจอดรถก็มีผลอยูม่าก กาดหลวงเองท่ีในขณะน้ีมีอายถึุง 100 ปีแลว้สภาพอาคารก็ทรุด
โทรมตามกาลเวลา แมจ้ะมีการปรับปรุงและสร้างอาคารใหม่แต่ก็มีขอบเขตท่ีจ ากดั ในส่วนของการ
เปล่ียนแปลงภายในชุมชนเองเม่ือการด าเนินกิจการการคา้มาสู่ยคุลูกหลาน  แต่ดว้ยสภาพสภาวะ
สมยัใหม่ท่ีผูค้นไดรั้บการศึกษาท่ีกวา้งขวา้งข้ึน รูปแบบการประกอบอาชีพจึงมีผลให้ร้านคา้บางร้าน
ยกเลิกกิจการไปประกอบอาชีพอ่ืน ตามความตอ้งการของสังคมยคุมยัใหม่ เช่นการประกอบอาชีพ
วศิวกรรมในโรงงาน หรือแมแ้ต่แรงงานไทยเองก็ถูกดึงไปรองรับแรงงานภาคอุตสาหกรรม ส่ิงท่ียงั
ด ารงพลวตัทางสังคมการคา้ขายและวถีิชีวติของชุมชนกาดไดอ้ยู ่ เห็นจะเป็นความเป็นไปไดด้า้น
การท่องเท่ียวซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัของการไหลเวยีนเม็ดเงินเศรษฐกิจภายในจงัหวดัเชียงใหม่  ชุมชน
กาดหลวงเองเป็นชุมชนท่ีมีความเก่าแก่ เร่ืองราวความเป็นมาในอดีตและความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ประเพณีพิธีกรรมจากหลากหลายชนชาติและศาสนา  ได้ถูกน ากลบัมาส่งเสริมใน
รูปแบบเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลกินเจ การเปิดใหต้รอกเล่าโจ๊วเป็นไซน่าทาวน์เชียงใหม่ งาน
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เฉลิมฉลองตามเทศกาลต่างๆ เช่นทศกาลลอยกระทง รวมไปถึงการเฉลิมฉลองการครอบครอบ 100 
ปีกาดหลวงในช่วงปลายปี(พ.ศ.2553)ท่ีผา่นมา 

 
2.3.2 การเป็นสมัยใหม่เกี่ยวโยงกบัแนวคิดชุมชน 
ความเป็นสมยัใหม่ของชุมชนเป็นเร่ืองท่ีท าการศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจ  ส่ิงท่ีก าลงั

เปล่ียนแปลงตามกาลเวลาในแง่ของคุณค่าความเช่ือทางสังคม ดว้ยกรอบความการศึกษาประวติั- 
ศาสตร์ ศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีทางตะวนัตกมาเปรียบเทียบปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีเราก าลงั
ศึกษา เพื่อใหเ้ห็นปัจจยัหลกัและปัจจยัรองและอิทธิพลต่อสังคม อาทิเช่นค่านิยมทางชนชั้นของการ
เคารพผูอ้าวโุส รวมถึงการเป็นสังคมประชาธิปไตยโดยมีประมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

อาจารย ์ ดร.ฉตัรทิพย ์  นาถสุภา  ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัความเป็นสภาวะสมยัใหม่ 
โดยกล่าวถึงหวัขอ้วิจยัเร่ืองการพฒันาเศรษฐกิจของไทย  ร่วมกบัการศึกษาประวติัศาสตร์ไทยแต่
ยงัคงศึกษาโดยอิงกบัทฤษฎีประวติัศาสตร์แบบตะวนัตก  คือมีทฤษฎีมาร์กซิสเป็นกรอบค าถามคือ
ท าไมระบบก่อนทุนนิยมหรือศกัดินาของไทยไม่สามารถววิฒัน์ไปสู่การเป็นทุนนิยมอุตสาหกรรม  
จึงมุ่งประเด็นไปศึกษาชนชั้นนายทุนอิสระในสังคมไทยท่ีจะมีอิทธิพลต่อการน าสังคมไทยไปสู่ยคุ
อุตสาหกรรมภายใตแ้นวคิดประชาธิปไตย  จากการศึกษาไม่พบวา่นายทุนไทยตอ้งแบ่งส่วนเกินให้
เจา้นายและขา้ราชการแต่อยา่งใด  ไม่มีอ านาจทางการเมืองและไม่ปรากฏผูน้ าทางวฒันธรรม  การ
เขา้ไปศึกษาประวติัศาสตร์เศรษฐกิจโดยท าใหค้น้พบวา่มีกลุ่มคนจ านวนมาก  ซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่
ของประเทศ  คือชาวบา้นหรือชาวนาและเป็นกลุ่มคนท่ีมีการวจิยัถึงนอ้ย  งานวจิยัในช่วงปี 
พ.ศ.2521-2526 ไดเ้ปล่ียนความคิดจากมุมมองของรัฐและทุนนิยม  เป็นมุมมองชาวบา้นจากท่ีเคย
มองชาวบา้นเป็นตวัปัญหาเป็นผูล้า้หลงัเหน่ียวร้ังการพฒันา เปล่ียนเป็นมองวา่ชาวบา้นเป็นผู ้
พยายามพึ่งตวัเองเล้ียงตวัเองได ้ เป็นผูรั้กษาวฒันธรรมไทย  มุมมองน้ีท าใหต้ระหนกัถึงความส าคญั
ของสถาบนัชุมชนหมู่บา้น  ซ่ึงคือองคก์รพื้นฐานของสังคมของชาวบา้น ณ ระดบัชาวบา้นและใน
ประวติัศาสตร์ไทยแลว้มีลกัษณะพิเศษ คือเป็นองคก์รท่ีมีความเป็นชุมชนเขม้ขน้ ฉตัรทิพยไ์ดส้ร้าง
ทฤษฎีข้ึนมาวา่  สังคมศกัดินาไทย "มี 2 ส่วน คือส่วนรัฐและส่วนหมู่บา้น  ซ่ึงส่วนหลงัมีลกัษณะ
ก่อนศกัดินา  แต่ถูกรักษาไวใ้นระบบศกัดินาจึงอาจร้ือฟ้ืนได"้ (ฉตัรทิพย ์ นาถสุภา,2530) 

"แนวคิดชุมชน" ใหมุ้มมองท่ีแตกต่างจากทฤษฎีสภาวะสมยัใหม่ (modernization) ใน
แง่ท่ีวา่ไม่ไดม้องสังคมและวฒันธรรมไทยวา่ลา้หลงัหมดทุกมิติ  วฒันธรรมชุมชนอาจสามารถใช้
พฒันาสังคมไทยแทนวฒันธรรมกระฎุมพีได ้  สังคมไทยมีศกัยภาพ "มีสินทรัพยซ่ึ์งมีค่ามหาศาลคือ
มรดกวฒันธรรมอนัเก่าแก่ท่ีร้อยรัดชาวบา้นไทยไวด้ว้ยกนัอยา่งมีจิตส านึกและเอกลกัษณ์" ในขณะ 
เดียวกนัแนวคิดชุมชนก็แตกต่างจากทฤษฎีมาร์กซิสในแง่ของการให้โอกาส  ใหค้วามส าคญักบั



 

23 

ศกัยภาพอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะด ารงอยูแ่ละพฒันาใหสู้งของชุมชนชาวนาและหตัถกร (artisan) ผูผ้ลิตเหล็ก
อิสระ (petty commodity production) และชุมชนของพวกเขา  เช่น เครือข่ายอาชีพ  สหกรณ์ 
(วฒันธรรมตะวนัตกกบัพฒันาการสังคมไทย,2533)   

กระบวนการ "แนวคิดชุมชน"  แบ่งไดเ้ป็นสองกลุ่มใหญ่  คือกลุ่มท่ีหน่ึงพยายามโยง
เสนอเส้นทางชุมชนกบัขอ้เท็จจริงการด ารงอยู ่ และความส าคญัของระบบชุมชนในประวติัศาสตร์ 
ประเทศชาติของตน  คือแนวคิด Slavophile และรานอดนิค (Narodnik) ในรัสเซีย  สังคมนิยม
แห่งชาติหรือนาซี(Nation Socialism หรือ Nasi) ในเยอรมนั  สังคมนิยมของมาเรียเตกี  ( Jose  
Carlos Mariategui, 1894-1930) ในเปรู  แนวคิดของคานธี (Mohandas Karamchand Gandhi 1869-
1948) ในอินเดีย  เป็นตน้  กลุ่มท่ีสองพยายามเสนอเส้นทางแบบชุมชนโดยการประกอบสร้างข้ึนมา
ใหม่  อาจไม่จ  าเป็นตอ้งอา้งอิงความชอบธรรมโดยเฉพาะกบัประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของ
ประเทศชาติของตน หรืออาจไม่จ  าเป็นตอ้งอา้งอิงความชอบธรรมโดยเฉพาะกบัประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมของประเทศชาติของตนและอาจไม่จ  าเป็นตอ้งเอาประวติัศาสตร์มาสนบัสนุน คือแนวคิด
สังคมยโูทเปีย(Utopia Socialism)  อนาปัตยนิ์ยม (Anarchism)   แนวคิด Communicatism ใน
สหรัฐอเมริกา เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตามแนวคิดชุมชนก็มีแนวโนม้ของการน าไปสู่อุดมการณ์ขวาหรือขวาจดัได้
แมว้า่แนวความคิดชุมชนโดยปกติจดัเป็นแนวคิดฝ่ายซา้ย เพราะมุ่งไปท่ีประชาชนโดยใหค้วาม 
ส าคญัแก่ประชาชนคนธรรมดาสามญั  เศรษฐกิจและวฒันธรรมของสามญัชน  แต่ในบางบริบท
แนวความคิดชุมชนอาจถูกใชป้ระโยชน์จากรัฐหรือผูเ้ผด็จการ อา้งเป็นผูแ้ทนผูเ้ดียวในการใชอ้ านาจ  
ปราบปรามและท าลายผูอ่ื้นอยา่งรุนแรง  ดงัเช่นท่ีปรากฏในเยอรมนัช่วงสังคมโลกคร้ังท่ี 2  พฒันา
เป็นส านกัคิดสังคมนิยมแห่งชาติหรือนาซีภายใตฮิ้ตเลอร์ (Adolf Hitler , 1889 -1945)  

ทั้งน้ีการเป็นสมยัใหม่มีไดห้ลายรูปแบบ และเราควรกา้วขา้มการเป็นสมยัใหม่แบบ
ตะวนัตกโดยการประกอบสังคมใหม่ในแบบท่ีเหมาะสม  เพื่อหลีกหนีการครอบง าทางความคิด  
น าไปสู่การจินตนาการถึงสังคมแบบชุมชนท่ีมีสภาวะสมยัใหม่  รูปแบบระบบชุมชนจะเป็นแนวตั้ง
บุคคลในสังคมสามารถเลือกองคป์ระกอบท่ีปรารถนาและเป็นจริงไดใ้นสังคมของตน  บางองค ์
ประกอบอาจมาจากระบบตะวนัตกสมยัใหม่  บางองคป์ระกอบก็มาจากระบบอ่ืนและเราประกอบ
ส่วนต่างๆน้ีเขา้ดว้ยกนัในสัดส่วนท่ีเราตอ้งการ  ท่ีส าคญัคือความกลา้คน้หาและเดินทางไปสู่เส้น 
ทางสมยัใหม่  สังคมแบบชุมชนสมยัใหม่จะเป็นความทนัสมยัในแบบของชุมชนเอง  ทุนนิยมกลาย 
เป็นสถาบนัหน่ึงในระบบชุมชน  โดยความมุ่งหวงัวา่จะสามารถน าชุมชนไปสู่สังคมสมยัใหม่อยา่ง
สอดคลอ้ง  ระหวา่งอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต  อีกทั้งเป็นระบบสมยัใหม่ในทุกมิติ   (ฉตัรทิพย ์
นาถสุภา, 2553) 
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2.3.3 ความเป็นเมืองจากมุมมองของนิเวศวิทยา  
เมือง คือสภาพแวดลอ้มอยา่งหน่ึงท่ีมีหลกัการเป็นของตนเอง หลกัการน้ีปรากฏตวัข้ึน

ในรูปของความสัมพนัธ์ทางพื้นท่ีระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีผสานตวัเขา้หากนัจนเกิดเป็นเมือง
ข้ึนมา อาทิเช่น เขตธุรกิจการคา้ เขตสถานบนัเทิง เขตหน่วยงานราชการ สถานศึกษา สถานีขนส่ง 
ตลาด ยา่นอุตสาหกรรม ยา่นท่ีพกัอาศยัของผูมี้อนัจะกิน ชนชั้นกลาง ชุมชนแออดั ฯลฯ การกระจาย
ตวัขององคป์ระกอบทางดา้นหนา้ท่ีเหล่าน้ีในอาณาบริเวณต่างๆ ภายในเมืองมิใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตาม
อ าเภอใจโดยไร้หลกัการ นอกจากจะไม่ไร้หลกัการแลว้ ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงการกระท าของอ านาจท่ีมี
ต่อพื้นท่ีอยา่งมีพลวตั กล่าวไดว้า่ส านกัชิคาโก ้ คือ ผูน้ าอนัหน่ึงในการอธิบายเมืองดว้ยมุมมองแบบ
นิเวศวทิยา งานท่ีสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัการศึกษาเมืองในเชิงนิเวศวทิยาในยคุตน้ๆก็คืองานเขียน 
เร่ือง The Division of Labor in Society (1893) ของ เอมิล เดอร์ไคม ์ ซ่ึงมีขอ้สมมุติฐานวา่เม่ือผูค้น
จ านวนมากมารวมตวัอยูอ่าศยัในท่ีเมืองแห่งหน่ึง มนัจะท าใหเ้กิดการแบ่งงานกนัอยา่งสลบัซบัซอ้น 
ทั้งน้ีก็เพื่อใหส้ังคมเมืองโดยรวมท่ีตั้งอยูบ่นความสัมพนัธ์เชิงอินทรียด์ ารงอยูไ่ด ้ ส่ิงท่ีจะเห็นไดจ้าก
ปรากฏการณ์น้ีก็คือมนุษยจ์  าเป็นตอ้งพึ่งพากนัในลกัษณะของระบบนิเวศน์ หรือพึ่งพากนัโดยอาศยั
ความถนดัช านาญเฉพาะดา้นเฉพาะกลุ่มมาเป็นตวัก าหนด ความคิดท านองน้ีเม่ือมาผสมผสานกบั
ความคิดแบบดาร์วนิในเชิงสังคม (Social Darwinist) ท่ีพยายามช้ีใหเ้ห็นวา่การแข่งขนัขบัเค่ียวกนั
ขององคป์ระกอบต่างๆ ในสังคมไดท้  าใหเ้กิดอ านาจครอบง า (Dominance) และการยอมตกอยูใ่ต้
อ  านาจ (Subordination) ในรูปแบบต่างๆข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ในท่ีสุดก็ไดก้ลายมาเป็นฐานของการคิด
ใหก้บัแนวการศึกษาแบบนิเวศวทิยาเมืองต่อไป  

ผูน้ าทางความคิดในเร่ืองนิเวศวทิยาเมืองแห่งส านกัชิคาโกท่ี้ส าคญัก็คือ โรเบิร์ต พาร์ค 
(Robert Park) ในปี ค.ศ.1926 พาร์คไดน้ าเอาหลกัการของวทิยาศาสตร์ธรรมชาติมาใชใ้นการ
วเิคราะห์พื้นท่ีเมือง พาร์คสังเกตเห็นวา่ลกัษณะการกระจายตวัของกลุ่มพืชประเภทต่างๆในสภาพ 
แวดลอ้มตามธรรมชาติกบัการกระจายตวัของอาณาบริเวณทางธรรมชาติของคนกลุ่มต่างๆ ภายใน
เมืองมีความคลา้ยกนั ทั้งในกลุ่มชุมชนพืชและในกลุ่มชุมชนมนุษยแ์ต่ละกลุ่มจะมีความเป็นเอกภาพ
ทางหนา้ท่ี (Unity of Function) เป็นของตวัเอง เพียงแต่ในกรณีของกลุ่มชุมชนมนุษยจ์ะมีความเป็น
เอกภาพทางจรรยาบรรณของการคิด การกระท า (Moral Unity) หรือจิตวิญญาณดา้นธรรมเนียม
ปฏิบติัของชุมชนท่ีมีความเป็นหน่ึงเดียวกนั (Community Ethos) เพิ่มเขา้มาความเป็นเอกภาพเหล่าน้ี 
คือตวัสร้างระบบคุณค่าและบรรทดัฐานของการปฏิบติัอนัมีลกัษณะจ าเพาะใหแ้ก่ชุมชนนั้นๆ ภาย 
ใตค้วามเป็นไปดงักล่าว เมืองจึงเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีประกอบไปดว้ยโลกทางสังคมต่างๆท่ีมี
ลกัษณะ เด่นทั้งในเชิงโครงสร้างและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัไป  
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การศึกษาเมืองในแนวนิเวศวิทยาไดป้รับเปล่ียนตวัเองสืบต่อมาเป็นล าดบัจนมาถึง
ปัจจุบนัการปรับเปล่ียนน้ีก็ยงัคงมีอยู ่  การกลายเป็นอาณาบริเวณเมืองขนาดใหญ่หรือมหานครซ่ึง
เร่ิมปรากฏข้ึนอยา่งรวดเร็วในโลกตะวนัตกช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง นบัเป็นปรากฏการณ์
ส าคญัอนัน ามาซ่ึงการขยายตวัของเมืองออกสู่เขตชานเมืองและเขตชนบทท่ีแวดลอ้มเมืองมาแต่เดิม 
หนา้ท่ีหลายอยา่งท่ีเคยกระจุกตวัอยู ่  ณ ศูนยก์ลางเมืองเร่ิมถูกโยกยา้ยออกไปจากเขตศูนยก์ลางเดิม 
พื้นท่ีเมืองเร่ิมสูญเสียความเป็นพื้นท่ีท่ีลกัษณะกะทดัรัด ตามแบบฉบบัเดิมของตน(Compact)ไปและ 
ไดก้ลายมาเป็นพื้นท่ีท่ีก าลงัแผข่ยายตวั(Sprawling)อยา่งต่อเน่ือง ท่ามกลางสภาวการณ์เช่นน้ีการ 
ศึกษาเมืองในแนวนิเวศวทิยาก็จ  าเป็นตอ้งปรับตวัตามไป ภายหลงัคริสตศ์ตวรรษท่ี 1950 นิเวศ- 
วทิยาเมืองไดแ้ตกตวัออกมาเป็น 2 แนว แนวแรกสนใจศึกษาพื้นท่ีเมืองและประชากรเมือง ในเชิง
ประจกัษห์รือสืบหาหลกัฐานขอ้มูลเพื่อน ามาใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ในรายละเอียด แนวท่ีสองเป็น
แนวการศึกษาท่ีพยายามประยกุตเ์อาความคิดทางปรัชญาสังคมทุกอนัท่ีคิดวา่เก่ียวขอ้งเขา้มาสู่การ 
ศึกษาคน้ควา้ของตนเอง ทั้งน้ีก็เพื่อจะสร้างหลกัของการจดัการพื้นท่ีและการจดัการสังคมตามฐาน
คิดแบบนิเวศวทิยาของตนข้ึนมา (Flanagan, 1993: 45-52)  

อยา่งไรก็ดีปัจจุบนัเราจะพบวา่เมืองมิไดห้ยดุววิฒันาการของมนัไวแ้ค่การกลายเป็น
มหานครนอกจากมหานคร(Metropolis)แลว้ แต่เมืองยงัคงไดว้วิฒัน์หรือพฒันามาเป็นอภิมหานคร 
(Megalopolis) ภูมิภาคเมืองระดบัโลก (Global city-regions) เมืองโลก (Global Cities) เมืองขา้มชาติ 
(Transnational Cities) หรือกระทัง่เมืองท่ีอยูใ่นจินตนาการท่ีเกิดผา่นระบบคอมพิวเตอร์ (Virtual 
Cities) ววิฒันาการเหล่าน้ีของเมือง มิไดเ้กิดข้ึนอยา่งเล่ือนลอยไร้เหตุปัจจยัหรือสภาวการณ์ท่ีเป็น
เง่ือนไขทุกปรากฏการณ์สะทอ้นใหเ้ห็นถึงบริบททางพื้นท่ีสังคมวฒันธรรมและเวลา ยคุสมยัท่ี
เปล่ียนแปลงไปภายใตส้ภาวการณ์อนัเป็นเง่ือนไขใหม่ๆเหล่าน้ีนิเวศวทิยาเมืองจะปรับเปล่ียนตวัเอง 
เพื่อคงไวซ่ึ้งคุณค่าอนัมีความหมายเฉพาะตวัของตน (ไพโรจน์ คงทวศีกัด์ิ, 2552) 
 
การศึกษาความเช่ือมโยงระหวา่งแนวคิดชุมชนและระบบสัญญะศาสตร์ 

เน่ืองจากการศึกษาแนวคิดชุมชนเป็นการท าความเขา้ใจระบบความสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้น
ระหวา่งช้ินส่วนต่างๆท่ีประกอบเป็นสังคม ตั้งแต่ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ เช่น คน สัตว ์ ส่ิงของ อากาศ ธาตุ 
ไปจนถึงส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่น ความสัมพนัธ์ ความรัก ความเช่ือ คุณค่าต่อส่ิงต่างๆ ซ่ึงในพื้นท่ี
สังคมหน่ึงจะมีชุดความเช่ือในแบบท่ีคลา้ยคลึงกนัมีโครงสร้างการปกครองและความสัมพนัธ์อยูชุ่ด
หน่ึงท่ีเป็นหลกัเกณฑ์โดยเป็นท่ียอมรับของคนส่วนใหญ่ในสังคม แต่ขอ้จ ากดัของการอธิบายโครง 
สร้างท่ีใหญ่มากๆอาจท าไดย้าก การมองสังคมใหลึ้กลงไปโดยการเพง่มองใหเ้ป็นกลุ่มกอ้นความ 
สัมพนัธ์ท่ีแคบลง เช่น การศึกษาชุมชนใดชุมชนหน่ึงก็เป็นแนวทางหน่ึงในการสร้างขอบเขตของ
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การศึกษา   ตวัอยา่งในงานวจิยัช้ินน้ีมีขอบเขตการศึกษาคือพื้นท่ีชุมชนกาดหลวง ซ่ึงเป็นชุมชนตลาด
เก่าแก่ มีอาณาบริเวณกวา้งขวา้งครอบคลุมถนนหลายสาย ไดแ้ก่ ถนนชา้งม่อย ถนนราชวงศ ์ถนนท่า
แพ ถนนวชิยานนท ์ถนนข่วงเมรุ กล่าวไดว้า่เป็นยา่นเศรษฐกิจท่ีส าคญัของเมืองเชียงใหม่มามากกวา่ 
100 ปีนั้น หากกล่าวถึงทฤษฎีเก่ียวกบัวฒันธรรมศกัดินาใหม่และระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ค าวา่ 
“ศกัดินา” นั้นท าให้เราสามารถอธิบายล าดบัชั้นทางสังคมไทย เม่ือยอ้นหลงัไป 100 ปี ชนชั้นเจา้
เมืองเหนือจึงเป็นชนชั้นท่ีมีอ านาจมากท่ีสุด มีขา้ทาสบริวารในเขตหวัเมืองคอยส่งเสบียงสร้างความ
มัง่คัง่ใหก้บักลุ่มชนชั้นน าเหล่าน้ี แต่ในช่วงปี พ.ศ.2458-2482 เม่ือมีการเขา้มาของอาณานิคม
ตะวนัตก ประเทศมหาอ านาจในขณะนั้น เช่น องักฤษและฝร่ังเศสไดเ้ขา้มามีอ านาจเหนือประเทศใน
แถบเอเชีย กอบโกยเอาทรัพยากรทั้งธรรมชาติและก าลงัคน ในการหาแหล่งวตัถุดิบและผลก าไร การ
ลุกล ้าอาณาเขตของกลุ่มมหาอ านาจมีผลอยา่งไรต่อการรับรู้ของคนในชาติในระยะเวลาต่อมา  ส่ิงท่ี
เห็นไดช้ดัในช่องทางส่ือเห็นจะเป็น "การก าหนดเขตรัฐ" โดยการสร้างแผนท่ีหรือกระบวนการจ ากดั
อาณาเขต ค าวา่ "รัฐชาติ"(Nation) นั้นถือก าเนิดเกิดข้ึนเม่ือคนในชาติ(กลุ่มชนชั้นน า เช่น ทหารและ
นกัปกครอง) พยายามสร้างภาพและอาณาเขตใหป้รากฏชดัข้ึน  เพื่อเสถียรภาพทางการทหารและการ
ปลุกเร้าคนในชาติใหเ้กิดส านึกในการรักษาแผน่ดิน ระบบการใชส้ัญลกัษณ์ในการออกแบบงานดา้น
การส่ือสาร ถูกใชม้าตั้งแต่มนุษยย์คุแรกๆ เพียงแต่วา่ยงัไม่มีทฤษฎีส่ือใดๆเขา้ไปอธิบาย เช่น การวาด
ฝาผนงัถ ้า ทั้งน้ีหากเราพิจารณาจากการสร้างแผนภาพในรูปแบบแผนท่ีเป็นระบบสัญลกัษณ์ซ่ึงถูกใช้
แทบทุกสังคมรัฐชาติ แผนท่ีท างานโดยเป็นการแฝงอ านาจจากชนชั้นปกครองอยา่งเบ็ดเสร็จ สร้าง
ส านึกใหค้นในชาติเกิดความเป็นเจา้ขา้วเจา้ของ รักแผน่ดินและท างานเพื่อรับใชส้ถาบนัการปกครอง 
ซ่ึงเป็นอิทธิพลของวธีิคิดแบบ‘ทุนนิยมป่ีเซียะ’ (Internal Colonization) ซ่ึงเกิดข้ึนอยา่งชดัเจนในรัช
สมยัรัชกาลท่ี5 (ดร.นิเลอมาน นิตา, 2553) ซ่ึงเป็นยคุท่ีมีการสร้างอาณานิคมภายในประเทศเป็น
ยทุธการบริหารทรัพยากร ธรรมชาติของต่างจงัหวดั เพื่อใหธุ้รกิจท่ีตั้งอยูใ่นเมืองหลวงสามารถ
เจริญเติบโตได ้มโนทศัน์ของการผลิตส่ือในขณะนั้นจึงมุ่งสู่ประเด็นเดียวคือผลิตและสร้างอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรมจากส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) เพื่อใหส้อดคลองกบัชนชั้นกลางท่ีก าลงัเกิดข้ึนและ
คุณค่าแบบ "กระแสหลกั" ซ่ึงเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของการสร้างแผนภาพอาณาเขตประเทศไทยใน
เวลานั้น เม่ือพน้ยคุสมยัของการคลัง่ชาติ(ยคุรัฐบาลทหาร) แผนท่ีในท่ีมีมโนทศัน์ใหม่ๆเร่ิมเขา้มามี
บทบาทในเชิงการใหข้อ้มูลจริงทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนท่ีทางหลวงหรือแผนท่ีเพื่อเศรษฐกิจ เช่น 
แผนท่ีเพื่อการท่องเท่ียวของเมืองต่างๆ ระบบสัญญศาสตร์และวฒันธรรมการมองไดเ้ขา้มามีบทบาท
กบัชีวติของคนทุกชนชั้น และน าไปสู่กระแสของการสร้างการรับรู้ในระดบัของการมองหลายๆมิติ 
เช่น การสร้างแผนท่ีในส่ิงพิมพ ์การสร้างแผนท่ีในโลกออนไลน์ จนมาถึงยคุฐานขอ้มูล(Database)ท่ี
แผนท่ีใน google map ไดก้ลายเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีผูส้ร้างเวบ็ไซตแ์ละผูใ้ชส้ามารถใชป้ระโยชน์จาก
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การจดัการขอ้มูลท่ีไม่มีค่าใชจ่้าย (Open Source) น้ีได ้ จนไดก้ลายเป็นวฒันธรรมภาพกระแสหลกั
ของยคุน้ีซ่ึงการใชป้ระโยชน์ก็เป็นไปอยา่งแพร่หลาย แต่ก็มีขอบเขตในการส่ือสารอยูเ่ช่นกนัในแง่
ของการเขา้ถึงเทคโนโลย ี ในยคุวฒันธรรมแบบประชานิคม (Pop Culture) หรือในยุคท่ีมีการสร้าง
ผลิตภณัฑท์างวฒันธรรมเพื่อตอบสนองโลกของทุนนิยมในสภาวะสมยัใหม่ ตามกระแสเศรษฐกิจ
และค่านิยมของโลก ซ่ึงถือเป็นการครอบง าจากโลกท่ีหน่ึงก็วา่ได ้ หากเรามองทวนกลบัเขา้ไปยงั
ชุมชนตลาดท่ีมีพอ่คา้แม่คา้ ชาวบา้น ชนชั้นล่าง ชนชั้นกลาง และอตัลกัษณ์ต่างๆในชุมชนตลาด
เก่าแก่ ส่ิงเหล่าน้ีถูกน ามาใชเ้ป็นตวัละครปรับเปล่ียนความหมายของพื้นท่ีเก่าแก่ ใหก้ลบัมาเป็นพื้นท่ี
แห่งความทรงจ า การยบิยกความโหยหาอดีต(Nostalgia)ของคนยคุน้ี เช่น การสร้างพื้นท่ีวฒันธรรม
ตลาดสามชุก ตลาดน ้าอมัพวา หรือการสร้างพื้นท่ีใหม่แต่ยบิยมืบริบทการหวนระลึกถึงอดีตอยา่ง 
"เพลินวาน" ส่ิงเหล่าน้ีเองท่ีท าใหเ้ราตอ้งกลบัมาทบทวนพลงัของการผลิตสัญญะ การศึกษา
วฒันธรรมทางสายตา การน าเสนอขอ้มูลเชิงภาพ(Data Visualization) โดยการซอ้นเร้นเจตนารมณ์
หรือค่านิยมต่างๆเอาไว ้ ซ่ึงค่านิยมนั้นเป็นส่ิงท่ีเราควรพิจารณาในประเด็นท่ีวา่ ค่านิยมในระดบั
กระแสหลกัสัมพนัธ์อยา่งไรกบัระบบนิเวศน์ชุมชนในพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา ส่ิงท่ีเราไม่ควรละเลยใน
ระดบัของการสร้างภาพการเล่าเร่ืองของชุมชนคือมิติความสัมพนัธ์ของชุมชนตลาด ท่ีประกอบดว้ย
พื้นท่ีทางประวติัศาสตร์ ยา่นการคา้ต่างๆท่ีมีหนา้ท่ีและพื้นท่ีซอ้นทบักนัอยู ่ รวมไปถึงกลุ่มชนท่ีมี
ความหลากหลายทางเช้ือชาติและวฒันธรรม ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัของชุมชนกาดหลวงมากกวา่
การน าเสนอสินคา้หรือการสร้างภาพแทนข้ึนมาใหม่เพียงเพื่อตอบรับวฒันธรรมป๊อป( Pop Culture )
เพียงอยา่งเดียว อนัจะน าไปสู่ความพยายามในการผลิตและวเิคราะห์ส่ือโดยมีความรู้ดา้นวฒันธรรม
ศึกษามาก ากบั เพื่อเปิดกวา้งใหก้ารออกแบบส่ือเก่ียวกบัขอ้มูลของชุมชนเมืองเป็นไปในรูปแบบท่ี
สร้างการตระหนกัรู้เชิงวฒันธรรมท่ีมีอยูจ่ริงและมีพลวตัรอยูต่ลอดเวลา  
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2.4 ทฤษฎกีารส่ือสารและระบบสัญลกัษณ์ 
2.4.1 ความหมายของการส่ือสาร 
ค านิยามเก่ียวกบัค าวา่ “การส่ือสาร” มีหลายท่านใหค้  านิยามแตกต่างกนัไป โดยมี

หลกัเกณฑก์ารใหนิ้ยามจากการสังเกตพิจารณาอนัเน่ืองมาจากความตอ้งการของมนุษย  ์ บางคร้ังก็
จากการศึกษาวจิยัในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม บางคร้ังก็จากรากศพัทเ์ดิมเป็นตน้ค าศพัทภ์าษา 
องักฤษ “Communication” ซ่ึงภาษาไทยแปลวา่ “การส่ือสาร” หรือ “การติดต่อ” มาจากรากศพัท์
ภาษาลาตินวา่ Communis ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Commonness” คือร่วมกนัหรือคลา้ยคลึงกนั  
ดงันั้นหากแปลตามรากศพัทเ์ดิมจะเนน้วตัถุประสงคข์องการส่ือสารวา่หมายถึง กิจกรรมท่ีมุ่งสร้าง
ความร่วมกนัหรือความคลา้ยคลึงกนัใหเ้กิดข้ึนระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง นัน่คือมีความเขา้ใจความ 
หมายท่ีตรงกนั กล่าวอีกนยัหน่ึงการส่ือสารเป็นความพยายามท่ีตอ้งการถ่ายทอด(Transmit) เพื่อ
แลกเปล่ียน (Share) ข่าวสาร (Information) ความคิด (Ideas) และทศันคติ (Attitudes) ระหวา่งกนั
แปลความหมายตรงกนัและเป็นการสร้างความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั (Mutual understanding) (ยพุา 
สุภากุล, 2543) 

Merriam-webster Dictionary ไดใ้หนิ้ยามวา่การส่ือสาร คือ กระบวนการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลระหวา่งบุคคล โดยผา่นระบบสัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย หรือพฤติกรรมท่ีเขา้ใจร่วมกนั (A 
process by which information is exchanged between individuals through a common system of 
symbols, signs, or behavior)(Merriam-webster Dictionary online) 

Edward Sapir นิยามความหมายของการส่ือสารไวว้า่  “การส่ือสารคือการแปลความ 
หมายดว้ยสัญชาตญาณต่อท่าทางท่ีแสดงออกเป็นสัญลกัษณ์ โดยไม่รู้ตวัต่อความคิดและพฤติกรรม
เชิงวฒันธรรมของบุคคล” คือกิจกรรมหน่ึงในกระบวนการรับรู้ของมนุษยซ่ึ์งท าใหม้นุษยเ์ขา้ใจ
ความหมายของส่ิงต่างๆรอบตวั(สุรัตน์ ตรีสกุล, 2548) 

Warren W. Weaver อธิบายวา่การส่ือสารมีความหมายครอบคลุมถึงกระบวนการทุก
กระบวนการท่ีท าใหจิ้ตใจของบุคคลหน่ึงอาจก่อใหเ้กิดผลต่อจิตใจของอีกบุคคลหน่ึง การส่ือสาร
ตามทรรศนะน้ีไม่ไดจ้  ากดัวา่การส่ือสารตอ้งเกิดข้ึนโดยใชก้ารเขียนและการพดูเท่านั้น แต่ยงัหมาย
รวมถึงดนตรี ภาพ การแสดง การเตน้บลัเลย ์และพฤติกรรมทุกอยา่งของมนุษยอี์กดว้ย ความหมาย
ซ่ึง Weaver อธิบายไวน้ี้แสดงใหเ้ห็นแนวคิดเร่ืองการส่ือสารโดยใชว้จันภาษาและอวจันภาษา        
(สุรัตน์ ตรีสกุล, 2548) 

ทั้งน้ีการส่ือสารสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ การส่ือสารทางเดียวกบัการส่ือสาร
สองทาง การส่ือสารทางเดียว (One - Way Communication) เป็นการส่งข่าวสารหรือการส่ือ
ความหมายไปยงัผูรั้บแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยท่ีผูรั้บไม่สามารถมีการตอบสนองในทนัที (Immediate 
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response) ใหผู้ส่้งทราบได ้ แต่อาจจะมีปฏิกิริยาสนองกลบั (Feedback) ไปยงัผูส่้งภายหลงัได ้ การ
ส่ือสารในรูปแบบน้ีจึงเป็นการท่ีผูรั้บไม่สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัไดท้นัที จึงมกัเป็นการส่ือสาร
โดยอาศยัส่ือมวลชน เช่น การฟังวทิยหุรือการชมโทรทศัน์ การส่ือสารสองทาง (Two-Way 
Communication) เป็นการส่ือสารหรือการส่ือความหมายท่ีผูรั้บมีโอกาสตอบสนองมายงัผูส่้งได้
ในทนัที โดยท่ีผูส่้งและผูรั้บอาจจะอยูต่่อหนา้กนัหรืออาจอยูค่นละสถานท่ีก็ได ้ แต่ทั้งสองฝ่ายจะ
สามารถมีการเจรจาหรือการโตต้อบกนัไปมา โดยท่ีต่างฝ่ายต่างผลดักนัท าหนา้ท่ีเป็นทั้งผูส่้งและ
ผูรั้บในเวลาเดียวกนั เช่น การพดูโทรศพัท ์การประชุม เป็นตน้ 
 

2.4.2 องค์ประกอบและแบบจ าลองการส่ือสาร 
Wilbur Schramm (1954) กล่าววา่การส่ือสารจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย 

3 อยา่งนัน่คือ ตน้ก าเนิดหรือผูส่้งสาร (Source), สาร (Message) และปลายทางหรือผูรั้บสาร 
(Destination) ซ่ึงตน้ก าเนิดหรือผูส่้งสารอาจเป็นปัจเจกบุคคล (ผา่นการพดู การเขียน การวาดภาพ 
การแสดงท่าทาง) หรือเป็นองคก์รดา้นการส่ือสาร เช่น ส านกัข่าว ส านกัพิมพ ์หรือสถานีโทรทศัน์ 
ส่วนสารอาจอยูใ่นรูปของน ้าหมึกบนแผน่กระดาษ คล่ืนเสียงในอากาศ การโบกมือ การโบกธงไป
มาในอากาศ หรือลกัษณะอ่ืนใดท่ีสามารถน าไปตีความหมายได ้ ปลายทางหรือผูรั้บสารนั้นอาจ
เป็นไดท้ั้งปัจเจกบุคคลท่ีไดย้ิน ไดเ้ห็น ไดอ่้าน หรือเป็นสมาชิกของกลุ่ม เช่น กลุ่มอภิปราย ผูน้ัง่ฟัง
การบรรยาย กองเชียร์กีฬา ตลอดจนผูอ่้านหนงัสือพิมพ ์หรือผูช้มโทรทศัน์ ท่ีเรียกวา่มวลชน (Mass 
Audience) เม่ือผูส่้งสารตอ้งการสร้างใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกบักบัผูรั้บสาร ส่ิงแรกท่ีผูส่้งสารจะตอ้ง 
ท าก็คือการน าสารท่ีตอ้งการส่ือออกไปนั้นเขา้รหสั(Encode) เช่น จากภาพในจินตนาการท่ีปรากฏ
ข้ึนในสมองของผูส่้งสารจะถูกเขา้รหสัใหเ้ป็นภาษาพดูหรือภาษาเขียนท่ีสามารถ่ายทอดต่อไปยงัคน
อ่ืนได ้เม่ือเขา้รหสัและส่งออกไปแลว้ สารนั้นจะเป็นอิสระจากผูส่้งสาร และเพื่อใหก้ระบวนการส่ือ 
สารเกิดข้ึนอยา่งสมบูรณ์ สารนั้นจะตอ้งถูกถอดรหสั (Decode) เสียก่อน ซ่ึงสามารถเขียนเป็น
แบบจ าลองไดด้งัรูปท่ี 2.1 

 
 

รูป 2.1 แบบจ าลองระบบการส่ือสารของมนุษย ์ของ Wilbur Schramm 
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แบบจ าลองขา้งตน้ใชเ้ปรียบไดก้บัการส่ือสารอิเล็กทรอนิคส์ และถา้จะเทียบกบัการ
ส่ือสารของมนุษย ์ ส่วนของ Source และ Encoder จะเป็นบุคคลผูห้น่ึง ส่วน Decoder และ 
Destination ก็คืออีกบุคคลหน่ึงและ Signal คือภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารนัน่เอง  การส่ือสารจะ
ประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัวา่ผูส่้งและผูรั้บสารจะสามารถสร้างความเขา้ใจตรง 
กนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด เท่าท่ีประสบการณ์ท่ีตนเองมีอยูเ่ท่านั้น 

 
รูป 2.2 แบบจ าลองการส่ือสารของมนุษยภ์ายใตเ้ง่ือนไขประสบการณ์ 

วงกลมเปรียบเทียบไดก้บัขอบเขตประสบการณ์ของคน 2 คนท่ีพยายามจะส่ือสารกนั
ถา้ภายในวงกลมขอบเขตประสบการณ์มีร่วมกนั หรือมีพื้นท่ีซอ้นทบักนัยิง่มากเท่าไรการส่ือสารก็
จะเป็นไปไดง่้ายและราบร่ืน ในทางตรงขา้มถา้วงกลมทั้งสองไม่มีส่วนท่ีซอ้นกนัเลยการส่ือสารนั้น
ก็ไม่อาจเกิดข้ึน จึงกล่าวไดว้า่ถา้ประสบการณ์ของผูส่้งและผูรั้บสารไม่คลา้ยคลึงกนั จะเป็นเร่ืองยาก
ท่ีจะเขา้ใจความหมายท่ีส่งมาได ้ เหมือนตวัอยา่ง ถา้ใหค้นท่ีไม่เคยเรียนรู้และฝึกฝนทางวทิยาศาสตร์
มาก่อนเลยอ่านบทความทางวทิยาศาสตร์ คนๆนั้นอาจไม่เขา้ใจหรือเวลาท่ีเราพยายามท่ีจะส่ือสาร
กบัคนท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างจากเรามาก เป็นตน้ 

อน่ึงในกระบวนการส่ือสารนั้น คนๆหน่ึงยอ่มเป็นไดท้ั้งผูส่้งและผูรั้บสาร เป็นทั้งผู ้
เขา้รหสัและถอดรหสั การส่ือสารของมนุษยท่ี์เป็นกระบวนการส่ือสาร 2 ทางนั้นผูส่้งสารซ่ึงอาจ
เป็นวจัสารหรืออวจันสาร ผา่นช่องทางใดช่องทางหน่ึงไปใหผู้รั้บสารภายใตส้ภาพแวดลอ้มหน่ึง
ผูรั้บสารตีความหมาย (Interpret) ของสารและส่งสารหรือปฏิกิริยาตอบสนอง (Feedback) อาจเป็น
วจันสารหรืออวจันสาร ซ่ึงตอ้งตีความหมายท่ีไดรั้บจากผูรั้บสารเช่นเดียวกนั หรือกล่าวโดยสรุปคือ
ในการส่ือสาร เช่น การสนทนาระหวา่งบุคคล 2 คน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งนั้นคือการส่ือสารโตต้อบ
กลบัไปมาตลอดเวลาซ่ึง Schramm ไดเ้ขียนเป็นแบบ  จ าลองดงัรูป 2.3 
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รูป 2.3 แบบจ าลองแสดงการส่ือสาร 2 ทาง 

นอกจาก Schramm ยงัมีนกัวชิาการดา้นส่ือสารมวลชนอีกท่านหน่ึงท่ีไดอ้ธิบาย
แบบจ าลองการส่ือสารท่ีไดรั้บการยอมรับกนัทัว่ไป นัน่คือ David K. Berlo ไดเ้ขียนหนงัสือช่ือ The 
Process of Communication (1960) และอธิบายถึงแบบจ าลองกระบวนการส่ือสารอนัเป็นท่ีรู้จกักนั
ในนามของ SMCR Model ซ่ึงยอ่มาจาก Source, Message, Channel และ Receiver แบบจ าลอง
ดงักล่าวมีลกัษณะดงัรูป 2.4 

 
รูป 2.4 แบบจ าลององคป์ระกอบของการส่ือสาร ตามแนวคิดของ David K. Berlo 

 
จะเห็นไดว้า่องคป์ระกอบและแบบจ าลองของ Schramm และ Berlo มีจุดร่วมกนั

บางอยา่งนัน่คือ ในการส่ือสารจะตอ้งประกอบดว้ยผูส่้งสาร สาร และผูรั้บสาร นอกจากน้ียงัตอ้ง
อาศยัพื้นฐานทกัษะความรู้และประสบการณ์ท่ีคลา้ยคลึงหรือใกลเ้คียงกนั จึงจะท าใหก้ารส่ือสาร
สัมฤทธ์ิผล สารและช่องทางการส่ือสารท่ีน ามาใชมี้ความหลากหลาย เป็นไดท้ั้งการพดู การเขียน 
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ภาพวาด การแสดงพฤติกรรม การใชส้ัญลกัษณ์หรือสัญญาณใดๆ ซ่ึงจะเห็นวา่ทั้งหมดทั้งมวลนั้น 
คือ สัญญะท่ีถูกก าหนดร่วมกนัในบริบททางสังคมและวฒันธรรมหน่ึงๆ 
 

2.4.3 แนวคิดสัญวิทยา (Semiology) 
นิยามความหมายของสัญวทิยา “สัญศาสตร์” หรือ “สัญวทิยา” มาจากค าวา่ Semiotics 

และ Semiology ตามล าดบั ทั้งสองค ามาจากรากศพัทภ์าษากรีกค าเดียวกนั คือ Semeion แปลวา่ 
Sign หรือสัญญะนัน่เอง 

Semiotics เป็นค าท่ีนกัปรัชญาชาวอเมริกนั Charles S. Peirce (ค.ศ. 1839-1914) ใช้
และท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในวงวชิาการในสหรัฐอเมริกา ส่วน Semiology เป็นค าท่ีนกัภาษา 
ศาสตร์ชาวสวสิผูมี้ช่ือเสียงคือ Ferdinand de Saussure (ค.ศ. 1857-1913) ตั้งข้ึน และนิยมใชใ้นหมู่
นกัวชิาการชาวยโุรป (สรณี วงศเ์บ้ียสัจจ,์ 2544)  

ส าหรับความหมายของสัญวิทยา (Semiology) นั้นไดมี้ผูใ้หค้  าอธิบายไวต่้างๆ ดงัน้ี 
Ferdinand de Saussure ไดใ้หค้  าอธิบายถึงสัญวทิยาวา่เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาถึงวถีิชีวติ 

ของสัญญะภายในสังคมท่ีสัญญะดงักล่าวถือก าเนิดข้ึนมา เม่ือขยายความค าวา่ “วถีิชีวติ” ของสัญญะ
ใหก้วา้งขวางออกไปก็จะหมายความถึงการศึกษาการก าเนิด การเจริญ การแปรเปล่ียน และการสูญ
สลายของสัญญะตวัหน่ึงๆ รวมทั้งวเิคราะห์กฎท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัวถีิชีวติดงักล่าว ศาสตร์น้ีจึงสอนเราให้
รู้วา่สัญญะประกอบข้ึนมาจากอะไรและกฎเกณฑใ์ดท่ีควบคุมมนั (Saussure, 1974) 

Mark Gottdiener (1995)  ไดนิ้ยามวา่  สัญวทิยา คือรูปแบบหน่ึงของความรู้ในการ
ท าความเขา้ใจโลกในฐานะของระบบของความสัมพนัธ์ซ่ึงมี “สัญญะ” เป็นหน่วยพื้นฐาน หรือก็คือ 
สัญศาสตร์ศึกษาธรรมชาติของส่ิงท่ีเป็นตวัแทน (The Nature of Representation) นัน่เอง ส าหรับ 
Umberto Eco ซ่ึงเป็นนกัวชิาการชาวอิตาเลียน ไดพู้ดถึงขอบเขตการศึกษาวา่ สัญวทิยาเก่ียวขอ้งกบั
ทุกส่ิงท่ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองหมายได ้ สัญญะก็คือทุกๆอยา่งท่ีสามารถใชเ้ป็นตวัแทนท่ีมีความ
หมายถึงอีกส่ิงหน่ึงไดผู้ว้างรากฐานของทฤษฎีสัญวทิยาดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้คือ Ferdinand de 
Saussure และ Charles Sanders Peirce แมว้า่ทั้งสองต่างท าการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้
กบัสัญญะโดยพยายามส ารวจปัญหาเก่ียวกบัความรู้ ซ่ึงมาจากความคิดท่ีวา่วธีิการท าความเขา้ใจโลก
ของมนุษยเ์รานั้นข้ึนอยูก่บัภาษาหรือระบบของสัญญะท่ีมีการจดัการ (Organized system of signs) 
เหมือนกนัก็ตาม แต่วธีิการในการมองรูปแบบและลกัษณะการท างานของสัญญะของทั้งสองมีความ
แตกต่างกนัอยู ่นัน่คือ Saussure จะใหน้ ้าหนกัไปท่ีภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารเป็นส าคญั  
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ส่วน Peirce จะพยายามท าความเขา้ใจระบบเคร่ืองหมายอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษา และในภายหลงัก็ไดมี้นกั 
วชิาการอีกหลายคนท่ีน าแนวคิดทางสัญศาสตร์ไปพฒันาต่อ อาทิเช่น Roland Barthes ดงัจะไดก้ล่าว
ต่อไป (Gottdiener, 1995) 

Ferdinand de Saussure ตามแนวคิดของ Saussure สัญญะ (Sign)   ประกอบข้ึนมาจาก
องคป์ระกอบ  2  ส่วนคือ“รูปสัญญะ” (Signifier) ท่ีเราสามารถรับรู้ผา่นประสาทสัมผสันั้นเอง เช่น 
เสียง (Acoustic-image) ของค าพดูท่ีเปล่งออกมาและผูรั้บสารไดย้นิกบั “ความหมายสัญญะ” 
(Signified) ท่ีเกิดข้ึนภายในใจของผูรั้บสาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัญญะตวัหน่ึงกบัสัญญะตวัอ่ืนๆ 
เกิดข้ึนโดยตรรกะวา่ดว้ยความแตกต่าง (The logic of difference) นัน่คือ สัญญะแต่ละตวัจะมี
ความหมายไดก้็จากการเปรียบเทียบวา่ตวัมนัแตกต่างไปจากสัญญะตวัอ่ืนๆ ในระบบเดียวกนัหาก
ปราศจากความต่าง “ความหมายไม่อาจเกิดข้ึนได”้ ความต่างท่ีท าใหค่้าความหมายเด่นชดัท่ีสุดคือ
ความต่างแบบตรงกนัขา้ม (Opposition)  เช่น บน-ล่าง ร้อน-หนาว ด า-ขาว ซ่ึงต่างก็สร้างความหมาย
ใหแ้ก่กนัและกนั ในแง่น้ีความหมายของสัญญะหน่ึงจึงเกิดจากความไม่มีหรือไม่เป็นของสัญญะอ่ืน 
(สรณี วงศเ์บ้ียสัจจ,์ 2544) 

การรวมตวักนัระหวา่งรูปสัญญะและความหมายสัญญะ เป็นเร่ืองของขนบทาง
วฒันธรรม(Cultural Convention) เป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นไปตามธรรมชาติและอธิบายไม่ไดต้าม
ตรรกะ แต่เป็นเพียงการสมมุติข้ึนลอยๆ(Arbitrary)  จึงไม่มีเหตุผลสากลท่ีลอยอยูโ่ดดๆเหนือความ
เขา้ใจ (Transcendent)ท่ีก าหนดใหรู้ปสัญญะหน่ึงๆ ตอ้งใชก้บัความหมายสัญญะหน่ึงๆ ซ่ึงกฎเกณฑ ์
กติกาต่างๆท่ีสร้างข้ึนอยา่งเป็นระบบอนัซ่อนอยูเ่บ้ืองหลงัการจบัคู่กนัของรูปสัญญะและความหมาย 
สัญญะนั้นเราเรียกวา่ “รหสั” (Code) Saussure กล่าวถึงการจดัระบบระเบียบสัญญะหรือรหสัสัญญะ
วา่มี 2 ระนาบ คือความสัมพนัธ์แนวด่ิงหรือกระบวนทศัน์ (Paradigmatic Relation) และ
ความสัมพนัธ์แนวระนาบหรือวากยสัมพนัธ์ (Syntagmatic Relation)  กระบวนทศัน์หรือ Paradigm 
คือชุดสัญญะซ่ึงประกอบดว้ยสัญญะท่ีมีความเหมือนมาก  พอท่ีจะอยูใ่นชุดเดียวกนั (Set of Signs) 
แต่ก็มีความต่างมากพอท่ีจะแยกออกจากกนัไดอ้ยา่งชดัเจน ตวัอยา่งเช่น ชุดกระบวนทศัน์ท่ีพกัแรม
ประกอบดว้ยโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย ์ บงักาโล เกสตเ์ฮาส์หรือกระบวนทศัน์ของสถานท่ี
ท่องเท่ียว เช่น น ้าตก ชายหาด แม่น ้า ภูเขา เป็นตน้ การวเิคราะห์ความหมายในแบบกระบวนทศัน์น้ี
เป็นการหาแบบแผนท่ีซ่อนเร้นของคู่ตรงขา้มและสร้างความหมายข้ึนมา (Hidden Pattern of 
Opposition) ทั้งน้ีเน่ืองมาจากขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัความหมายท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่หากปราศจากความ
แตกต่าง ความหมายก็กลายเป็นส่ิงท่ีไม่มีความหมาย (กาญจนา แกว้เทพ, 2542) 

ความสัมพนัธ์แบบกระบวนทศัน์ของสัญญะน้ีเป็นความสัมพนัธ์แบบเปรียบเทียบ
ความต่างบนความเหมือน ความต่างท าใหแ้ยกได ้ เลือกได ้แทนค่าได ้แต่ความเหมือนท าใหเ้กิดการ
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โยง(Association)ระหวา่งหน่วยท่ีถูกแยกหรือถูกเลือกใชก้บัหน่วยท่ีไม่ถูกเลือก เกิดเป็นความ 
สัมพนัธ์แบบโยง (Associative Relation) ซ่ึงเป็นวธีิการสร้างความหมายแบบหน่ึงส่วนวากยสัมพนัธ์
เป็นความสัมพนัธ์แบบเรียงล าดบัก่อน-หลงั (ในกรณีท่ีเป็นประโยคหรือเร่ืองเล่า) หรือแบบจดัรวม 
(กรณีท่ีเป็นอวจันภาษา) เราสามารถน าสัญญะท่ีเลือกออกมาจากกระบวนทศัน์ชุดใดชุดหน่ึงมาจดั
รวมกบัตวัอ่ืนๆเกิดเป็นความหมาย หลกัของการวิเคราะห์แบบน้ีจะใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบ
ในระบบความหมาย โดยจะเนน้การล าดบัขั้นหรือช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์หรือการปรากฏของ 
สัญญะ (สรณี วงศเ์บ้ียสัจจ,์ 2544 และ กาญจนา แกว้เทพ, 2542) 

ตวัอยา่งของการสร้างความหมายผา่นความสัมพนัธ์แบบเรียงล าดบัก่อนหลงั จาก
ประโยค“หมากดัแมว” ถา้มีการสลบัต าแหน่งระหวา่งประธานและกรรมของประโยคมาเป็น “แมว
กดัหมา”ความหมายท่ีไดก้็จะเปล่ียนไป หรือเม่ือเราเห็นภาพของห้องสีชมพู เคร่ืองนอนเป็นลาย
การ์ตูน มีตุก๊ตาวางเรียงรายอยูบ่นเตียงก็สามารถคิดไปไดท้นัทีวา่นัน่เป็นหอ้งของเด็กผูห้ญิง ทั้งน้ี
เกิดจากน าเอาองคป์ระกอบต่างๆท่ีเห็น  ซ่ึงแต่ละส่ิงน ามาประกอบสร้างเป็นความหมายแบบจดัรวม
ข้ึนอาจพอสรุปคร่าวๆ วา่การสร้างและส่ือความหมายตามแบบ Saussure คือการใชร้หสัหรือการ
เลือกและรวม สัญญะอยา่งมีระบบระเบียบตามขนบหรือกติกาท่ีชุมชนหรือสังคมก าหนดไวเ้กิดเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีมีความหมาย ความหมายสัญญะท่ีถูกเลือกเกิดจากความหมายของสัญญะอ่ืนๆท่ีไม่
ถูกเลือก และความหมายของสัญญะท่ีถูกจดัรวมเกิดจากความสัมพนัธ์ของสัญญะหน่ึงๆ กบัสัญญะ
อ่ืนๆ ท่ีมาก่อน-หลงัหรือท่ีปรากฏรวมอยูใ่นโครงสร้างเดียวกนั การเลือก-ไม่เลือก และการจดัรวม
จึงเป็นการประกอบสร้างความหมาย 

Roland Barthes เป็นนกัสัญวทิยาชาวฝร่ังเศสท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากในช่วงหลงั
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเป็นนกัคิดท่ีเร่ิมน าเอาการวเิคราะห์แบบสัญวทิยาไปใชก้บัวฒันธรรม
ศึกษา แนวคิดส าคญัของ Barthes ท่ีจะกล่าวถึงเก่ียวขอ้งกบัความหมายของสัญญะ โดยเขาเห็นวา่
ความหมายของสัญญะนั้นมีอยู ่2 ระดบั ไดแ้ก่ 

1) Denotation เป็นระดบัความหมายตรง ท่ีถูกสร้างข้ึนมาอยา่งเป็นภววสิัย (Objective) 
เป็นความหมายท่ีผูใ้ชเ้ขา้ใจตามตวัอกัษร เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปตามขอ้ตกลงท่ีก าหนดข้ึนมา จดัอยู่
ในลกัษณะของการอธิบายหรือพรรณนา (Descriptive level) 

2) Connotation เป็นระดบัความหมายแฝง ท่ีเกิดข้ึนจากการตีความโดยอตัวสิัย
(Subjective) ข้ึนอยูก่บัตวับุคคลจากประสบการณ์ต่างๆ ท่ีไดป้ระสบมาในชีวติหรือบริบททางสังคม
วฒันธรรมหน่ึงๆในผลงานท่ีช่ือวา่ “มายาคติ” (Mythologies) บาร์ตส์ไดน้ าเราไปสู่ความคิดเร่ือง 
“มายาคติ” (Myth) ซ่ึงในชั้นตน้น้ี เราสามารถท่ีจะนิยามไดว้า่หมายถึงการส่ือความหมายดว้ยคติ
ความเช่ือทางวฒันธรรมซ่ึงถูกกลบเกล่ือนใหเ้ป็นท่ีรับรู้เสมือนวา่เป็นธรรมชาติ 
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 Barthes เห็นวา่ส่ิงต่างๆท่ีอยูล่อ้มรอบตวัเราในสังคมนั้นลว้นเป็นสัญญะ มีระบบ
วฒันธรรมเป็นรหสัหรือกฎเกณฑใ์นการสร้างความหมายของสัญญะ แต่ดว้ยความเคยชินหรือการ
อ าพรางของวฒันธรรมเราจึงมองขา้มหรือมองไม่เห็นความหมายในระดบัท่ีสรรพส่ิงต่างๆ มีฐานะ
เป็นสัญญะหรือถูกท าใหก้ลายเป็นสัญญะและมีบทบาทหนา้ท่ีในเชิงสัญญะ (Sign-function) ไปมอง 
เห็นความหมายของสรรพส่ิงนั้นเป็นเร่ืองของธรรมชาติธรรมดาหรือเป็นเพียงส่ิงของเพื่อการใชส้อย
เท่านั้น Barthes เรียกกระบวนการในการเปล่ียนแปลง ลดทอน ปกปิด อ าพราง บิดเบือน ฐานะการ
เป็นสัญญะของสรรพส่ิงในสังคมใหก้ลายเป็นเร่ืองของธรรมชาติ เป็นส่ิงปกติธรรมดาหรือเป็นส่ิงท่ี
มีบทบาทและหนา้ท่ีในเชิงใชส้อยแคบๆในสังคมวา่ “กระบวนการสร้างมายาคติ” และเรียกส่ิงท่ีเป็น
ผลลพัธ์หรือผลผลิตของกระบวนการน้ีวา่ “มายาคติ” (Myth/Alibi/Doxa) หรือความคิด ความเช่ือท่ี
คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับโดยไม่ตั้งค  าถามและเป็นความคิดความเช่ือท่ีสอดรับกบัระบบอ านาจ
ท่ีด ารงอยูใ่นสังคมในขณะนั้น (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร , 2545) 
ในระดบัของภาษา ความหมายจะเกิดข้ึนจากการมีองคป์ระกอบครบ 3 ส่วนคือ 

1) รูปสัญญะ 
2) ความหมายสัญญะ 
3) สัญญะ 

แต่ในระดบัของประสบการณ์การรับรู้ในชีวิตประจ าวนัเรามองเห็นเพียงสองส่วนคือ
รูปสัญญะกบัความหมายสัญญะเท่านั้น  แต่มองไม่เห็นสัญญะซ่ึงเป็นผลรวมของรูปและความหมาย
ในระดบัของมายาคติ ก็มีลกัษณะการท างาน 3 มิติเช่นกนั โดยท่ีสัญญะในระดบัของภาษาไดก้ลาย
ไปเป็นรูปสัญญะของมายาคติ ซ่ึงหมายถึงมนัสามารถส่ือความหมายไดเ้ลยไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัการ
รวมตวักนัของรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะในระดบัของภาษา ดงัท่ี Barthes ไดใ้หอ้รรถาธิบาย 
ทางวชิาการเก่ียวกบักระบวนการดงักล่าวไวด้งัน้ี “มายาคติเป็นระบบส่ือความหมายซ่ึงมีลกัษณะ
พิเศษตรงท่ีมนัก่อตวัข้ึนบนกระแสการส่ือความหมายท่ีมีอยูก่่อนแลว้ จึงถือไดว้า่มายาคติเป็นระบบ 
สัญญะในระดบัท่ีสองส่ิงท่ีเป็นหน่วยสัญญะ (ผลลพัธ์จากการประกอบของรูปสัญญะกบัความ 
หมาย) ในระบบแรกกลายมาเป็นเพียงรูปสัญญะในระบบท่ีสอง ขอย  ้าในท่ีน้ีวา่วสัดุส าหรับสร้าง   
วาทะแห่งมายาคติ (เช่น ภาษา ภาพถ่าย ภาพวาด โปสเตอร์ พิธีกรรม วตัถุ ฯลฯ) ไม่วา่ในเบ้ืองตน้
นั้นจะมีความแตกต่างหลากหลายเพียงใดก็ตาม แต่คร้ันเม่ือถูกจบัยดึโดยมายาคติแลว้ก็จะถูกทอน
ใหเ้หลือเป็นเพียงรูปสัญญะเพื่อส่ือถึงส่ิงอ่ืนเสมอ” (วรรณพิมล องัคศิริสรรพ, 2544) 
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2.4.4 วฒันธรรมทางสายตาและการน าเสนอข้อมูลเชิงภาพ  (Visual Culture and 
Data Visualization) 

วฒันธรรมทางสายตา( Studying Visual Culture ) เป็นการเขา้ไปจอ้งมองสังเกตการณ์ 
และแมแ้ต่การปล่อยใหภ้าพและเสียงผา่นโสตประสาท  ภาพทางสายตาเหล่าน้ี (Visual Word) ได้
ท าใหเ้กิดการผลิตความหมายต่างๆข้ึนมา ซ่ึงไดบ้รรจุคุณค่าขององคค์วามรู้ สุนทรียศาสตร์ รวมถึง
ทศันคติทางตวับุคคล เช่น ดา้นเพศ  ระดบัชนชั้น และความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ ในส่วนของวธีิการ
ตีความปรากฏการณ์ทางสังคม อา้งอิงแนวความคิดของ Derrida ในเร่ืองความแตกต่าง (Difference) 
และความสัมฤทธ์ิผลของมนัมีสองหลกัปัจจยั คือ ปัจจยัแรกคือ เป็นเร่ืองของโครงสร้างต่างๆของ
ความหมายและการตีความ ปัจจยัท่ีสองเป็นเร่ืองของ โครงร่างทางญาณวทิยา(ความรู้)และเก่ียวกบั
สถาบนัท่ีพยายามจะสร้างรูปแบบของระบบข้ึนมา  จึงเป็นท่ีมีมาของรูปแบบการวจิารณ์เก่ียวกบั
ตรรกะท่ีมีอยูส่องดา้น (Binary Logic)  ซ่ึงแก่นแทข้องการสร้างความหมายไดถู้กล็อคสู่การบ่งช้ี 
(Signification)ในความสัมพนัธ์กบัส่ิงอ่ืนๆ 

ความหมายของรูปสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏ จึงท าใหเ้ราสามารถอดความจากส่ิงนั้นตาม
ประสบการณ์และคุณค่าความเช่ือของสังคมนั้นๆ เช่น เห็น “ลูกกุญแจ” มนัอาจไม่ไดห้มายถึงการ
ไขประตูแต่มนัหมายถึง “การมีค าตอบ” โครงสร้างการผลิตความหมายและการถอดความจึงไม่อาจ
หยดุน่ิงไวเ้พียงความประสงคข์องผูผ้ลิตสัญลกัษณ์ไวเ้พียงอยา่งเดียว  การเลือกถ่ายทอด ดดัแปลง
ขอ้มูลจึงมีเร่ืองเฉพาะเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ การเมืองท่ีเก่ียวกบัชุมชนของชุดขอ้มูลเหล่านั้นอยู ่ ซ่ึง
ไม่วา่จะอา้งอิงจากผลประโยชน์ใดๆก็ท าใหก้ารน าเสนอและการรับรู้ปิดพล้ิว ไปอยา่งปฏิเสธไม่ได ้
ดว้ยลกัษณะของภาพทางสายตาดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พลวตัรของส่ิงน้ีไดแ้พร่กระจายไปในทิศทาง
ของการใชภ้าพถ่ายทอดขอ้มูลและการสร้างทศันคติต่างๆโดยมีอิทธิพลต่อสไตล ์ การก าหนดการ
บริโภคโดยท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางความสัมพนัธ์เชิงอ านาจต่างๆ 

การผสมผสานภาพแทนต่างๆจึงถูกผลิตข้ึนอยา่งไร้ขอบเขต มีการสร้างเร่ืองราวจาก
หลายๆสาขาวชิาความรู้ บางทีเราก าลงัเขา้ใกลค้  าอรรถาธิบายของ Roland Barthes ท่ีมีมายาวนาน
เก่ียวกบัความเป็นสหวทิยาการ(Interdisciplinary)  ในวฒันธรรมการวจิารณ์ซ่ึงเป็นผลผลิตของการ
ถอดรหสัสัญลกัษณ์  การปรับประยกุตใ์ชห้ลกัการท างานภาพผา่นทางสายตาคู่ต่างๆ  จึงเป็นท่ีมา
ของการค านึงถึงการรับรู้ของกลุ่มผูรั้บส่ือ  ไม่วา่ขอบเขตจะแคบเล็กหรือกวา้งขวา้งจนยากจะควบ 
คุมแต่ในกระบวนการจะมีวตัถุประสงคห์ลกัๆท่ีมีความหนกัแน่นในการถ่ายทอด เหมือนจุดๆหน่ึง
เม่ือมีการเร่ิมตน้ข้ึนแลว้ก็จะแผก่ระจายออกอยา่งมีทิศทางท่ีถูกก าหนดไวใ้นส่วนหน่ึง  แต่ในส่วนท่ี
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ควบคุมไม่ไดภ้าพสัญลกัษณ์จะท างานอยา่งอิสระ ในตวักลางท่ีหลากหลายทั้งในโลกออนไลน์และ
ออฟไลน์ ไม่วา่ภาพดงักล่าวจะทรงอิทธิพลหรือเป็นแค่กอ้นขอ้มูลท่ีไม่มีผลในเชิงปฏิบติัการใดๆ ผู ้
เสพยว์ฒันธรรมทางสายตาเหล่าน้ีก็จะมีมิติการมอง การถอดความท่ีเปล่ียนแปลงไปไดเ้ร่ือยๆ ตาม
ชุดคุณค่าความเช่ือท่ีเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลาเช่นกนั (Irit Rogoff, 1999, สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล
และเรียบเรียง ) 

การน าเสนอข้อมูลเชิงภาพ(Data Visualization) เป็นการศึกษาการน าเสนอขอ้มูลเชิง
ภาพ  ความหมายของขอ้มูลจะถูกออกแบบ ผา่นรูปแบบแผนผงั  การผนวกรวมลกัษณะเฉพาะหรือ
น าเสนอความหลากหลายชุดขอ้มูล   กล่าวคือ “การท าใหข้อ้มูลมองเห็นได”้ 

ไวทาร้ี ไฟยด์แมน (Vitaly Friedman,2008) วตัถุประสงคข์อง Data Visualization คือ 
การส่ือสารท่ีท าใหข้อ้มูลกระจ่างชดัและมีประสิทธิภาพในรูปแบบของส่ือกราฟิก  ซ่ึงไม่ไดห้มาย 
ความวา่การน าเสนอนั้นจะท าใหรู้้สึกน่าเบ่ือ แต่เป็นไปในเชิงอรรถประโยชน์ใหน่้าสนใจและมุ่ง 
เนน้ดา้นความงาม  เพื่อประสิทธิภาพดงักล่าวควรค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยและสุทรียศาสตร์ไป
พร้อมๆกนั ซ่ึงการล าดบัขอ้มูลท่ีซบัซอ้นนั้นจะถูกท าใหเ้กิดการส่ือสารดว้ยหลกัการท่ีง่ายต่อการ
รับรู้ใหม้ากท่ีสุด  บ่อยคร้ังท่ีมีความเป็นไปไดว้า่นกัออกแบบจะลม้เหลวในการพยายามรักษาสมดุล 
ระหวา่งงานออกแบบและประโยชน์ใชส้อย   

ตวัอยา่งเช่นในหนา้ Data Visualization ของนิตยสารออนไลน์ช่ือ Smashing 
Magazine  เนน้เร่ืองการออกแบบเชิงขอ้มูล มีการรวบรวมโปรแกรมและ application ส าหรับวาด
แผนภูมิแบบใหม่ๆ เพื่อจบัทิศทางของข่าวสารความรู้ ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของสังคม บา้งก็ใช้
การอธิบายความหมายของขอ้มูลความรู้  ระบบความเช่ือของศาสนา  ปรัชญา และวทิยาศาสตร์ 
รวมทั้งเร่ืองเล่า ล าดบัเหตุการณ์ และความสัมพนัธ์ทางการเมือง  ซ่ึงก็มกัจะอาศยัหลกัการของขนาด
พื้นท่ีและสัดส่วนของปริมาณ  บางตอ้งการถึงขั้นเสนอภาพอารมณ์ความรู้สึก  แต่ทั้งหมดตอ้งเป็น 
ไปตามการใชส้อยในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ นัน่คือปรับแปรขอ้มูลตามเวลาไดอ้ยา่งทนัท่วงที ดงันั้น
จุดเด่นท่ีน่าสนใจของเทคนิคน้ีคือการท าอารมณ์ความรู้สึกใหก้ารเป็นปริมาณ รวมทั้งการสร้าง
โปรแกรมใหเ้ราสามารถสัมผสัจดัระบบและคน้หาอารมณ์ของคนและชุมชนหน่ึงๆได้  
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รูป 2.5 ตวัอยา่งงานออกแบบประเภท Data Visualization  ภาพจากปกหนงัสือ TOTAL 
INTERACTION 

(The Interaction Design Institute of the University of Applied Sciences and Arts Zürich, 2004) 
 คิมเบอร์(Kim Baer) นกัออกแบบขอ้มูลผูเ้ขียนหนงัสือ Information Design Workbook ได้
ใหค้วามส าคญักบัการออกแบบขอ้มูลโดยยดึถือกติกา คือ การท าใหข้อ้มูลท่ีซบัซอ้น ถูกน าเสนอให้
กระจ่างชดัมากท่ีสุด ความเขา้ใจและการยอมรับของผูใ้ชถื้อเป็นหวัใจส าคญั และการสร้าง
ไดอะแกรมแผนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการดงักล่าว โดยมีหลกัการสร้าง(Process of diagram)
ดงัน้ี  

1. ล าดบัภาพผา่นมิติเวลา(Timeline) 
2. ระบุและจดัล าดบั (Identity and Prioritize) 
3. อารมณ์และความรู้สึกท่ีผูใ้ชต้อ้งการ(Emotional Requirement) 
4. การใชง้าน(Functional Requirement) 
5. การจดัการเน้ือหา(Organizing Content) 
6. การอธิบายดว้ยภาษา(Plain Language) 
7. การวเิคราะห์ขอ้มูล(Content Analysis) 
8. การสรุปขอ้มูล(The Creative Brief) 
จากหนงัสือ Information Design Workbook อา้งอิงถึงค ากล่าวของลา เบรคค ์ (La Brecque) 

ท่ีวา่ทา้ยท่ีสุดแลว้ หลกัการของการสร้างแผนท่ีไดใ้หค้วามส าคญักบัภาพรวมมากกวา่รายละเอียด
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ปลีกยอ่ย ตวัอยา่งเช่น London Underground Mapping ซ่ึงมีการลดทอนขอ้มูลในการสร้างบรรทดั
ฐานบนขอ้มูลชุดเดียวกนั 

 
2.4.5 ผลงานอ้างองิเกี่ยวกับงานออกแบบกราฟิกแผนที่ London Underground  

Mapping (Tube map:transit map)  
London Underground Map (1933) แผนท่ีรถไฟใตดิ้นกรุงลอนดอนถือเป็นไอคอน

หน่ึงของงานดีไซน์ยคุโมเดิร์น และถูกใชเ้ป็นตน้แบบของแผนท่ีรถไฟใตดิ้นทัว่โลก ไดรั้บการ
ยอมรับในแง่ของความสวยงาม เรียบง่ายและมีประโยชน์ ผูอ้อกแบบคือ แฮร์ร่ี แบค็(1903-1974) เขา
เป็นเพียงดราฟตแ์มนท่ีเคยท างานอยูใ่นแผนกวศิวกรรมของอนัเดอร์กราวน์ ซ่ึงท างานออกแบบแผน
ท่ีน้ีหลงัจากถูกปลดออกจากการเป็นพนกังานประจ าแลว้ 

 
ภาพ 2.6 ผูอ้อกแบบแผนท่ีรถไฟใตดิ้นกรุงลอนดอน(London Underground Map)  แฮร์ร่ี แบค็ 

 
LPTB(London Passenger Transport Board)  ยอมรับแผนท่ีดงักล่าวมีการอนุมติัให้

ตีพิมพแ์จกจ่ายในปี ค.ศ.1933 ลกัษณะเฉพาะของแผนท่ีจะเห็นไดจ้ากหนา้ตาท่ีคลา้ยแผนภูมิของ
วงจรไฟฟ้าและมีช่ือเล่นวา่ไดอะแกรม เบค็ใชก้ารลดทอนในแบบฉบบัของงานโมเดิร์นดีไซน์  เช่น 
ตดัเส้นทางเดินรถท่ีคดโคง้ในความเป็นจริงให้เป็นเส้นตรง ใชมุ้มฉากหรือมุมเฉียงบ่งบอกทางโคง้ 
และใชค้วามแตกต่างของสีแบ่งแยกเส้นทาง  บางพื้นท่ีก็ขยายใหใ้หญ่กวา่ความเป็นจริง  เพื่อรักษา
ความงามไวแ้ละละทิ้งความจริงทางภูมิศาสตร์ออกไป  แมแ้ต่แม่น ้าไทมเ์องยงัถูกลดทอนใหเ้หลือ
แค่เส้นตรง 
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นอกจากน้ีเบค็ยงัละเลยความแตกต่างระหวา่งสถานท่ี  สัญลกัษณ์จึงเหลือเพียงสอง
อยา่งคือเส้นขีดกบัวงกลม  ซ่ึงเป็นตวัแทนของสถานีกบัสถานีเช่ือมหรือชุมทาง  กล่าวคือในแผนท่ี
ฉบบัน้ีลอนดอนไม่มีสถานท่ี(Place) มีแต่พื้นท่ี (Space) ท่ีวา่งเปล่า เบค็เคยใหส้ัมภาษณ์วา่เขา
ออกแบบดว้ยสามญัส านึก “ถา้เราอยูใ่ตดิ้นภูมิศาสตร์จึงไม่มีความหมายอะไร การเช่ือมโยง
(Connection) ต่างหากท่ีส าคญั ระบบของเบค็ท างานเหมือน “ตรรกะเชิงสายตา” (Visual logic) ชุด
หน่ึงท่ีมีความสมบูรณ์ในตวัเอง ซ่ึงงานดีไซน์ดงักล่าวไดส้ร้างอิทธิพลใหแ้ก่งานออกแบบแผนท่ีใน
เวลาต่อมา (ประชา สุวรีานนท,์2551) 

 

รูป 2.7 แผนท่ีรถไฟใตดิ้นกรุงลอนดอน (London Underground Map)  ปี ค.ศ.1993 
  

2.4.6 เวบ็ไซต์อ้างองิทีใ่ช้แผนทีใ่นการจัดการข้อมูลเขตพืน้ทีจั่งหวดัเชียงใหม่ 
Chiangmai Travel Clip Video (http://www.openchiangmai.com) 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์น าเสนอคลิปวิดีโอเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเพื่อเจาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ภายในเวบ็ประกอบดว้ยขอ้มูลร้านอาหาร  กิจกรรมการท่องเท่ียว โรงแรม  ห้องพกั
โฮมสเตย ์ แหล่งจบัจ่ายใชส้อย สินคา้บริการ กีฬา และอีเวน้ต่างๆในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมุ่งเนน้ท่ี
จะน าเสนอในรูปแบบวดิีโอเพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงไดง่้าน เปรียบไดก้บัการนัง่ดูโทรทศัน์ท่ีบา้น 
รวมไปถึงการใชแ้ผนท่ีจาก Googlemap ในการสร้างความเขา้ใจและแบ่งแยกขอ้มูลตามพื้นท่ีของ
เมืองได ้และน าเสนอเป็นภาษาองักฤษทั้งหมด 
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Openchiangmai เป็นผลงานของ Gomew Company Limited. ใชก้ลยทุธ์เก่ียวตลาด
ของธุรกิจอินเตอร์เนตดว้ย เพราะเล็งเห็นถึงความประสิทธิภาพของการเขา้ถึงสินคา้และบริการภาย 
ใต ้แนวคิด “JUST SHOW YOURSELF TO THE WORLD !” ในส่วนของแผนท่ีน าเสนอขอ้มูล 
อาทิ เส้นทางคมนาคมขนส่ง แหล่งช็อปป้ิง ตลาด โรงภาพยนตร์ วดั แกลเลอรีแสดงงาน และ
สวนสาธารณะ 

 
รูป 2.8 ภาพการใชป้ระโยชน์ไดอะแกรมแผนท่ีจากเวบ็ไซต ์Openchiangmai 

 
http://www.chiangmai.jp/map/  เป็นเวบ็ไซตไ์ดอะแกรมแผนท่ีโดยแยกพื้นท่ีการ

ท่องเท่ียวท่ีส าคญัๆของจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ตวัเมืองเชียงใหม่, ยา่นถนนท่าแพ, ไนทบ์าร์ซาร์, 
นิมมานเหมินทร์, ยา่นหว้ยแกว้, ยา่นถนนลอยเคราะห์ และยา่นถนนชา้งคลาน เป็นตน้ ใหผู้ใ้ช้
สามารถดาวน์โหลดเป็น PDF ไฟลไ์ด ้โดยมีการใชภ้าพแทนเชิงสัญลกัษณ์ในการแบ่งหมวดหมู่ของ
ขอ้มูลโดยใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการอธิบายทั้งหมด 
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รูป 2.9 ภาพแผนท่ียา่นไนทบ์าร์ซาร์ 

 
2.4.7 โครงการอ้างองิเกี่ยวกบัการสร้างแผนทีชุ่มชน 
Explore Florida Market (http://www.scribd.com/doc/19889319/Florida-Market-

Directory-Handout) เป็นการออกแบบและจดัเรียงการใหบ้ริการขอ้มูลของร้านอาหารและบริการ
ของยา่นการซ้ือขายท่ีส าคญัของฟอร์ริดา้ (Florida Market) ท่ีน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจร้านคา้
(Retail Business Directoty)และขอ้มูลการเดินทาง (Road Mapping)  โดยมีขอ้มูลอยูส่องส่วนคือ  
ส่วนประวติัความเป็นมาและววิฒันาการของพื้นท่ีดงักล่าว  ในส่วนท่ีสองจะเป็นขอ้มูลร้านคา้ปลีก 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย  ร้านอาหาร สถานบริการ ร้านขายสินคา้ รวมถึงการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตไร้
สาย  ป้ายรถเมย ์  โทรศพัทส์าธารณะ ตูก้ดธนบตัรอตัโนมติั(ATM) รวมไปถึงเส้นทางระบบขนส่ง
สาธารณะ เป็นตน้  โดยใชรู้ปสัญลกัษณ์และภาพประกอบสองมิติในการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบ
ส่ือส่ิงพิมพแ์ละหนงัสืออิเล็กทรอนิคส์(E-book) 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.scribd.com/doc/19889319/Florida-Market-Directory-Handout
http://www.scribd.com/doc/19889319/Florida-Market-Directory-Handout


 

43 

เน้ือหาและโครงสร้างของขอ้มูล (Content & Site Structure) 

 
รูป 2.10 แผนภาพแสดงเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของตลาดฟอร์ริดา้ (Florida Market) 

การออกแบบกราฟิก (Graphic Design) 

 
รูป 2.11 แผนภาพแสดงพื้นท่ียา่นธุรกิจในปัจจุบนัของตลาดฟอร์ริดา้ (Florida Market) 
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Project: Create a Doodle About Finding Solitude in the City  
รูปแบบของโครงการ คือการวาดแผนภาพง่ายๆ ไดต้ั้งหวัขอ้เก่ียวกบั ความเป็น

ส่วนตวัในเมืองใหญ่ ใหผู้ท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความเห็นเก่ียวกบัวถีิของเมือง และผลกระทบต่อ
ชีวติในเชิงปัจเจกของตงัเอง โดยโครงการดงักล่าวเป็นโครงการขององคก์ร GOOD ซ่ึงเป็นองคก์รท่ี
ท างานเก่ียวกบัการจดัทั้งกิจกรรมและเผยแพร่ขอ้มูลของชุมชนเมือง โดยมีช่องทางการส่ือสารคือ
นิตยสาร GOOD และเวบ็ไซต ์www.good.is  

 

รูป 2.12 ภาพประชาสัมพนัธ์โครงการ “Urban solitude.” 
 

จุดประสงคห์ลกัของโครงการคือ การจดักิจกรรมวาดภาพ เพื่อประสิทธิภาพในการ
ไดรั้บขอ้มูล  โดยผูจ้ดัมองวา่ท าไดง่้ายและดึงขอ้มูลกลบัมายงัส่วนกลางไดร้วดเร็วและน่าสนใจ 
ภายใตห้วัขอ้ “Urban solitude.”โดยท าการส ารวจผูค้นท่ีอาศยับริเวณเมืองใหญ่ และมีความตอ้งการ
ในการหาความสงบจากพื้นท่ีนั้นๆ 

วธีิการก็คือผูเ้ขา้ร่วมโครงการน้ีสามารถวาดภาพตามส่ิงท่ีตวัเองคิด เก่ียวกบัความสงบ
ของเมือง  เป็นตน้วา่หากในช่วงท่ีเมืองท่ีอาศยัอยูเ่ป็นช่วงท่ีหนาแน่นไปดว้ยนกัท่องเท่ียวหรือคนใน
พื้นท่ีเอง ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความคิดเห็นอยา่งไร เกิดการตั้งค  าถามกบัตวัเองวา่ อารมณ์ความรู้สึก
ของคุณเป็นไปในทิศทางไหน? หากคุณตอ้งการหลีกเล่ียงจากความวุน่วายของเมือง ผูเ้ขา้ร่วม

http://www.good.is/
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กิจกรรมก็สามารถเสนอความคิดเห็นไดใ้นโครงการน้ีในทุกๆสถานท่ีแลว้ส่งแผนภาพดงักล่าว
กลบัมาท่ีองคก์ร GOOD 

 
 

รูป 2.13 ภาพวาดตวัอยา่งในการท ากิจกรรมของโครงการ “Urban solitude.” 
 
จากกระบวนการของการสร้างการรับรู้โดยระบบการส่ือสารท่ีมนุษยต์อ้งใช ้ ไดแ้ก่ 

การถ่ายทอด(Transmit) เพื่อแลกเปล่ียน (Share) ข่าวสาร (Information) ความคิด (Ideas) และ
ทศันคติ (Attitudes) ระหวา่งกนัแปลความหมายตรงกนัหรือการสร้างความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
จะตอ้งอาศยัระบบสัญลกัษณ์ท่ีเป็นมาตรฐานของสังคมนั้นๆ โดยคนในสังคมหรือชุมชนไดมี้การ
เรียนรู้หรือประสบการณ์ท่ีจะถอดความหมายของสัญลกัษณ์นั้นเห็นตรงกนัได ้ ในกระบวนการ
ท างานของสัญญะ(Sign)นั้น ความหมายต่างๆของสัญญะจะถูกจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั(Set of 
Signs) หรือถูกจ าแนกออกเป็นคู่ตรงขา้ม(Opposition)  
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ทั้งน้ีความมายของส่ิงๆหน่ึงจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือมีส่ิงเทียบเคียงเสมอ ทั้งน้ีเราจะใชป้ระโยชน์จาก
ระบบสัญลกัษณ์เล่าน้ีไดอ้ยา่งไร ในการตีความหมายและส่ือสารกบัคนในสังคม  การศึกษาเร่ือง
วฒันธรรมทางสายตาอาจกล่าวไดว้า่เป็นการท าความเขา้ใจการรับรู้ของคนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยคุ
สมยัและเทคโนโลย ี  ถึงแมว้า่ความนิยมหรือการใชป้ระโยชน์จากภาพจะเกิดข้ึนตั้งแต่ยคุสมยัของ
การวาดภาพตามผนงัถ ้า การบนัทึกภาพพิมพใ์นสมยัโบราณ จนมาถึงการใชป้ระโยชน์จากภาพถ่าย
กลอ้งฟิลม์ ผูค้นรับรู้การส่ือสารผา่นภาพเชิงสัญลกัษณ์เหล่าน้ีทางโทรทศัน์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์
และส่ิงพิมพ ์ แต่หากในปัจจุบนัการส่ือสารไดเ้พิ่มช่องทางท่ีมีอิทธิพลอยา่งมาคือ ช่องทาง
อินเตอร์เน็ต  ซ่ึงไดเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบการรับรู้ของคนไปอยา่งมากดว้ยความรวดเร็วในการเขา้ถึง
ขอ้มูล  ท าใหใ้นปัจจุบนัผูรั้บสารมีความสนใจกบัขอ้มูลในระยะสั้นๆ  แต่มีความสนใจท่ีหลากหลาย
มากข้ึน  ดงันั้นการใชป้ระโยชน์จากสัญลกัษณ์ถือเป็นการช่วงชิงพื้นท่ีทางสายตาและสร้างการจดจ า  
จนน าไปสู่การตีความตามวตัถุประสงคข์องผูส่ื้อสาร  ดงันั้นการออกแบบภาพท่ีอา้งอิงทฤษฎี
วฒันธรรมทางสายตาและ(Visual Culture) และการน าเสนอขอ้มูลเชิงภาพ (Data Visualization) จึง
เป็นการไล่ตามพฤติกรรมการรับรู้และน าไปสู่การออกแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ ใชป้ระโยชน์ได้
ตามวตัถุประสงค ์  และสร้างการจดจ า เราพบเห็นการสร้างขอ้มูลภาพเหล่าน้ีหรือเป็นท่ีรู้จกักนัใน
รูปแบบของการออกแบบขอ้มูล Information Design ทั้งน้ีการน าขอ้มูลของเมืองหรือของชุมชนท่ี
เป็นขอ้มูลเชิงการบรรยายบา้ง  ภาพเก่าบา้ง หรือขอ้มูลเชิงสถิติ มารวมรวมและออกแบบการ
น าเสนอให้น่าสนใจนั้นก็เป็นหนา้ท่ีของนกัออกแบบท่ีจะตอ้งจดัแจง้ ตีความ ล าดบัความ ออกมาใน
รูปแบบต่างๆไม่วา่จะเป็นแผนภูมิภาพ แผนท่ี เส้นกราฟภาพเคล่ือนไหวฯลฯ ใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายต่อไป 
 
2.5  แนวคิดเกีย่วกบัการสร้างแผนทีชุ่มชนและแผนที่เชิงวฒันธรรม   

2.5.1 แนวคิดการสร้างแผนที่ 
แผนท่ีมีวาทะในการน าเสนออยู ่3  เร่ืองใหญ่ๆคือ การน าเสนอทางเชิงภูมิศาสตร์พื้นท่ี 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นเชิงปริมาณ น าเสนอขอ้มูลเชิงกายภาพ(Fact Data) ในส่วนท่ีสองคือ การน าเสนอ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงอาจเป็นการน าเสนอในแง่ของแผนท่ีเชิงวฒันธรรม ท่ีตอ้งอา้งอิงเร่ือง
ประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และชีวติความเป็นอยูข่องผูค้นในพื้นท่ีดงักล่าว ซ่ึงตอ้งอาศยั
การศึกษาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาคชุมชน ส่วนท่ีสามเป็นมายาคติแฝงของแผนท่ี  ท่ีบางคร้ัง
ไดถู้กหยบิยกข้ึนมาเป็นรูปแบบหรือสัญญะของความทนัสมยั  ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสังคม
ผา่นชุดขอ้มูลและงานออกแบบ  โดยวธีิการออกแบบอยา่งมีชั้นเชิงนั้นถือเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญั
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ท่ีจะท าใหเ้กิดการถูกยอมรับของขอ้มูลเชิงแผนท่ีนั้นๆ และถูกยอมรับใหเ้ป็นบรรทดัฐานของสังคม
ต่อไป ตวัอยา่งเช่น แผนท่ีรถไฟใตดิ้นของลอนดอน(London Underground Mapping) 

 

2.5.2 แนวคิดการสร้างแผนที่ชุมชน(Community Mapping)  

เป็นแนวคิดส่ือท่ีท าใหเ้กิดความเป็นไปไดใ้หม่ๆ ทั้งในดา้นความสัมพนัธ์ของชุมชน, 
เศรษฐกิจ  และการเมืองมีการเผยแพร่ของอตัลกัษณ์ท่ีอาจถูกละเลย  ความส าคญัรวมไปถึงในเชิง 
สุนทรียศ์าสตร์ร่วมกนั น าไปสู่การปรับประยกุคต์ามยคุดิจิตอล ในรูปแบบของ world wild web 
ทั้งน้ีความยดืหยุน่ของ ขอ้มูลและการเลือกใหซ้อฟแวร์ต่างๆ ท าใหผู้ค้นสามารถสร้างแผนท่ีของ 
ตวัเองได ้ และมีประสิทธิภาพในการแพร่ขอ้มูลเพิ่มมากข้ึนในองคก์รต่างๆ จึงอาศยัใชส่ื้อกลาง 
ประเภทน้ีเพื่อสร้าง โอกาสและสนบัสนุนการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในบริบทของชุมชนนั้นๆดว้ยปัจจยั 
ดงักล่าวจึงท าให ้เกิดการเพิ่ม ข้ึนของแผนท่ีชุมชน(Community mapping) อยา่งต่อเน่ือง 

 

2.5.3 แนวคิดการร้างแผนที่เชิงวัฒนธรรม (Cultural Mapping) หมายถึง เป็น
แผนท่ีท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในชุนชน ไดแ้ก่ วิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม ค่านิยมประเพณี
และเศรษฐกิจ โดยแบ่งการน าเสนอขอ้มูลออกเป็น (1)ขอ้มูลเชิงรูปธรรม เช่น การบ่งบอกพิกดัพื้นท่ี 
อาคารร้านคา้ ถนน เป็นตน้  (2)ขอ้มูลเชิงนามธรรม เช่น ค่านิยมความเช่ือต่างๆของคนในชุมชน 
การศึกษาวจิยัของ Dr.Greg Beaker และ Jeanete Hanna เร่ือง Cultural, Authenticity, Place : 
Connecting Cultural Mapping and Place Branding     โดยมีพื้นท่ีการศึกษาอยู ่
ในแถบออนเตอร์ริโอประเทศแคนนาดา(South Bay Cultural Mapping Project) ประเด็นเก่ียวกบั
ความคิดสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัวฒันธรรม และคุณภาพชีวติมีการระดมทุนเพื่อจดัสร้างโปรเจค 
เก่ียวกบัการสร้างแผนท่ีเชิงวฒันธรรมข้ึนมาโดยมีหลกัการดงัน้ี(georgianbaymappingculture.com, 
2010) 

(1) Asset Mapping มีการใหข้อ้มูลและบนัทึกอยา่งชดัเจน ส่วนใหญ่มกัจดั 
เก็บในรูปแบบของ Geographic Information System (GIS) 

(2) Community Identity Mapping    เป็นการเขา้ไปส ารวจรูปแบบวฒันธรรม 
ในเชิงนามธรรม(Intangible) เร่ืองราวความเป็นมาของชุมชน จารีตประเพณี น าเสนออตัลกัษณ์และ 
ค่านิยมของพื้นท่ีดงักล่าว (sense of place) 
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กระบวนการไดม้าซ่ึงขอ้มูลของพื้นท่ีวฒันธรรม แบ่งออกเป็น 6 แหล่งขอ้มูล ดงัน้ี 
1) ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณค่าทางประวติัศาสตร์ (Cultural Heritage) เช่น พื้นท่ีและเร่ืองราว

ทางประวติัศาสตร์, เร่ืองราวและความเป็นมาของกลุ่มคนในชุมชนและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ 
2) ขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมชุมชน (Community Cultural Organization) เช่น องคก์ร

หรือการรวมตวัของกลุ่มคนในชุมชนเพื่อวตัถุประสงคต่์างๆ 
3) ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม (Natural Heritage) ประกอบดว้ย ส่ิงแวดลอ้มทาง

ธรรมชาติ ตน้ไม ้สนามหญา้  
4) ขอ้มูลเก่ียวกบัพื้นท่ีและส่ิงปลูกสร้าง (Space and Heritage) เช่น บา้นเรือน หา้งร้าน 

และท่ีจอดรถ 
5) ขอ้มูลเก่ียวกบัเทศกาลและกิจกรรมต่างๆ (Festival Event) เช่น งานเฉลิมฉลอง

เน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนา 
6) ขอ้มูลเชิงการพฒันาเศรษฐกิจ (Creative Cultural Industries) เช่น ประเภทของ

ธุรกิจ สินคา้และบริการ 
 
 

 
รูป 2.14 แผนผงัการจดัหาขอ้มูลเพื่อสร้างแผนท่ีเชิงวฒันธรรม 
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ความเช่ือมโยงของอตัลกัษณ์กบัแผนทีชุ่มชน 
โครงการดงักล่าวมีจุดเด่นในเร่ืองการถอดพนัธ์ุกรรมของวฒันธรรมออกมา  โดยใช ้

วธีิการน าขอ้มูลจากคนในชุมชนมาแลกเปล่ียนกนั   ซ่ึงสร้างแรงผลกัดนัให้เกิดกระบวนการของ 
ความร่วมมือในการสร้างแผนท่ีเชิงวฒันธรรม  โดยมี 3 ประเด็นหลกัในการศึกษาคือ 

1. เร่ืองราวความเป็นมาในอดีต 
2. ปรากฎการณ์ในปัจจุบนั 
3. ทศันคติต่อความเป็นไปในอนาคต 

ทั้งน้ีช่องทางของการแลกเปล่ียน น าเสนอขอ้มูลในปัจจุบนั  ก็คือการจดักิจกรรมใน 
ชุมชนและส่ือใหม่ (Social Media)  เช่น Googlemaps ซ่ึงการประยกุตว์ธีิการนั้นอาจไดผ้ลลพัธ์เป็น
เวบ็ไซตเ์ชิงปฏิสัมพนัธ์(Interactive Web Maps) หรือเป็นงานออกแบบดา้นภาพ ส่ิงพิมพ ์ฯลฯ และ
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะท าใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูล  นอกจากจะเป็นกลุ่มคนในชุมชนหรือองคค์วามรู้ท่ีมีอยู ่ใน
ชุมชนดงัเดิมแลว้  แลว้ยงัเป็นผูท่ี้เขา้มาท่องเท่ียวไดอี้กดว้ย เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือในการสร้าง 
แผนท่ีผา่นเวบ็ไซตเ์ป็นช่องทางใหเ้กิดขอ้มูลของบริบทพื้นท่ีจริง(georgianbaymappingculture.com, 
2010)  

Greg Baeker and Jeanette Hana กล่าวในวารสารงานวจิยัเก่ียวกบัแผนท่ีเชิงวฒันธรรม
(Culture, Authenticity, Place : connecting cultural mapping and place branding) วา่เคร่ืองมือท่ีจะ
น าไปสู่ขอ้มูลเชิงนามธรรมท่ีเป็นคุณค่าความเช่ือของชุมชนนั้น ไม่เพียงแต่จะใชว้ธีิการสัมภาษณ์ตวั
ต่อตวัแลว้ วธีิการท ากิจกรรม(workshop scenario) ก็เป็นอีกทางหน่ึงของการไดม้าซ่ึงผลส ารวจ 
จุดส าคญัอีกอยา่งหน่ึงของการเล่าเร่ืองผา่นแผนท่ีคือแผนท่ีท่ีน่าสนใจไม่เพียงแต่บอกเล่าเร่ืองราวใน
อดีตและปัจจุบนัเท่านั้น แต่ควรมีแนวทางเชิญชวนใหผู้ค้นไดจิ้นตนาการถึงชุมชนในอนาคตไดด้ว้ย 

แนวคิดการสร้างแผนท่ีชุมชนจ าเป็นจะตอ้งท าควบคู่ไปกบัการศึกษาวฒันธรรมชีวิต
ความเป็นอยูข่องชุมชนท่ีท าการศึกษา  เน่ืองจากขอ้มูลของชุมชนเป็นขอ้มูลเชิงความสัมพนัธ์
ประกอบกนัหลายส่วน ตั้งแต่ คน สัตว ์ ส่ิงของ สถาปัตยกรรม การศึกษา การเมือง ประเพณีความ
เช่ือ ศาสนา และรวมถึงการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีต่างๆในชุมชน ทั้งน้ีจึงตอ้งมีการจดัล าดบัขอ้มูล
ในเชิงขอ้มูลทางกายภาพท่ีจบัตอ้งได ้  และในส่วนขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัคุณค่าความเช่ือของคนในสังคม
นั้นๆ  ท่ีจะบ่งบอกถึงคุณลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินได ้  แผนท่ีชุมชนอาจไม่ใช่แผนท่ีท่ีบอก
ถึงทิศทางของของสถานท่ีต่างๆภายในชุมชนเพียงอยา่งเดียว แต่ควรหมายรวมถึงการส่ือสารถึง
ความหมายในเชิงความสัมพนัธ์ของเมืองดว้ย ซ่ึงขอ้มูลอยา่งหลงัเป็นขอ้มูลท่ีวดัผลยากแต่สร้าง
ส านึกและความตระหนกัรู้ถึงคุณค่าของพื้นถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี  แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัวธีิการเก็บขอ้มูล  
การจดัจ าแนก การตีความ และการน าเสนอให้แผนท่ีชุมชนท่ีไดอ้อกมานั้นน าเสนอความสันพนัธ์
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ในระดบัท่ีน่าสนใจกบักลุ่มเป้าหมายได ้  แผนท่ีชุมชนเชิงวฒันธรรมไดรั้บความนิยมมากข้ึน
เน่ืองจากผูค้นเร่ิมหยบิยกเร่ืองราวเก่าแก่ของเมือง  การอนุรักษภ์ูมิปัญญา  หรือแนวคิดการพฒันา
เมืองอยา่งย ัง่ยนืเพื่อประโยชน์ในการพฒันาเมืองในอนาคต ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจการท่อง 
เท่ียวหรือแมแ้ต่ความพยายามปลูกฝังใหเ้ยาวชนไม่ละเลยวฒันธรรมดัง่เดิมของตน  การน าองค์
ความรู้ดา้นการผลิตขอ้มูลเชิงภาพ (Data Visualization) จึงเป็นแนวคิดใหม่ท่ีสามารถปรับ
ประยกุตใ์ชก้บัการสร้างความเขา้ใจดงักล่าวได ้ โดยค านึงถึงการท างานของระบบสัญญะ, การจดั
จ าแนก(Set of sign) หรือกระบวนการสร้างมายาคติเพื่อสร้างกระบวนทศัน์ใหเ้กิดข้ึนกบัผูรั้บสาร 
โดยแผนท่ีชุมชนอาจไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ค่การน าเสนอความจริงในปัจจุบนัหรือเป็นการสร้างพื้นท่ีและ
ความทรงจ าใหม่บนประวติัศาสตร์ชุดเดิม และอาจช้ีน าให้ผูใ้ชแ้ผนท่ีชุมชนเชิงวฒันธรรมจิตนาการ
ถึงพื้นท่ีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตหรือเป็นการสร้างพื้นท่ีทางอุดมคติก็เป็นได ้
 


