
 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
4.1 การศึกษารวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) 

โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์เร่ืองราวความเป็นมา การใชง้านของพื้นท่ี
ในชุมชนกาดหลวง และขอ้มูลทางกายภาพทัว่ไป(Resource data) 

4.1.1 การข้อมูลเชิงประวตัิศาสตร์เร่ืองราวความเป็นมาของชุมชนกาดหลวง 
ปีพุทธศักราช  พ.ศ.2432-2444 
เหตุการณ์ส าคญั  

บริษทัขององักฤษในพม่าไดท้  ากิจการป่าไมท้  าใหพ้ื้นท่ีป่าของพม่าลดลง ส่งผลใหเ้ขา้
มาท าป่าไมใ้นลา้นนา บริษทั บริติช บอร์เนียว จ ากดั ในปีพ.ศ.2432  และบริษทั บอมเบย ์ เบอร์ม่า ปี 
พ.ศ. 2435) จึงเขา้มาหาซ้ือสินคา้ไมส้ักจากลา้นนา น าไปสู่การโค่นป่าไมส้ักอยา่งขนานใหญ่ สร้าง
ฐานะร ่ ารวยใหแ้ก่ชนชั้นน าของลา้นนาจนเป็นเหตุใหส้ยามเขา้มาดูแลจดัการกิจการป่าไมใ้นลา้นนา 
โดยพื้นท่ีท่ีมีการชกัลากซุงไมส้ักคือบริเวณท่าวดัเกตการาม ส่วนพอ่คา้ชาวจีนก็ไดเ้ร่ิมอพยพจาก
กรุงเทพมหานครไปอยูต่ามหวัเมืองต่างๆ และไดส้ถาปนาตนเองเป็นชนชั้นกลางท่ีมีบทบาทส าคญั
ขนสินคา้จากกรุงเทพฯมาขายท่ีเชียงใหม่และขนสินคา้จากลา้นนาลงไปขายท่ีกรุงเทพมหานคร 
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ  

ท าใหบ้ริเวณริมฝ่ังแม่น ้าปิงมีการขนส่งซุงไมส้ัก บริเวณท่าวดัเกต เกิดชุมชนวดัเกตใน
ฝ่ังตะวนัออก ส่วนฝ่ังตะวนัตกเกิดชุมชนชาวกาดนอกก าแพงเมืองชั้นนอกหรือคู่เมืองแม่ข่าถึงริมฝ่ัง
น ้าปิง คุม้ท่าเจดีก่ิวถึงท่าน ้าท่าแพ เป็นท่าจอดเรือของพอ่หลวงชียงใหม่ เจา้นายจากสยาม พอ่คา้ชาว
จีน หมอสอนศาสนา และพอ่คา้ไมช้าวต่างชาติต่างเมือง 
 
ปีพุทธศักราช  พ.ศ.2444-2452 
เหตุการณ์ส าคญั  

เจา้ดารารัศมี ตั้งช่ือ “กาดวโรรส” ตามพระนามของเจา้อินทวโรรสสุริยวงศ ์ เจา้ผูค้รอง
นครเชียงใหม่ เน่ืองมาจากเงินลงทุนในการสร้างกาด  ส่วนหน่ึงมาจากพระองคท์่าน ส่วนผูค้นใน
ชุมชนจะเรียกวา่ “กาดหลวง”  ซ่ึงเป็นค าท่ีถูกใชเ้รียกกาดในภาษาเหนือ ส่วนค าวา่ “หลวง” ในระยะ
เร่ิมแรก แต่เดิมบริเวณกาดหลวงเป็นท่ีปลงพระศพของเจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่  ตามพระราชด ารัส
ของพระราชชายาเจา้ดารารัศมี ท่ีตอ้งการพฒันาพื้นท่ีบริเวณข่วงเมรุใหเ้ป็นกาดในปี พ.ศ. 2453 
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การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ  
หลงัจากพระเจา้อินทวชิยานนทถึ์งแก่พิราลยัในปี พ.ศ.2439 ไดมี้การใชส้ถานท่ีบริเวณ

น้ีเป็นท่ีพระราชทานเพลิงพระศพพระบิดา เม่ือเสด็จในงานพระราชพิธีฯ ในปี 2444 เจา้แกว้นวรัฐ
ไดจ้ดัพื้นท่ีส่วนหน่ึงบริเวณข่วงเมรุ สร้างตลาดสดแม่ข่าหรือตลาดสดข่วงเมรุเป็นตลาดสดส าหรับ
ชุมชนท่ีอยูน่อกก าแพงเมือง 
 
ปีพุทธศักราช  พ.ศ.2453 
เหตุการณ์ส าคญัและการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ  

เม่ือเจา้ดารารัศมีมีพระประสงคใ์นการปรับพื้นท่ีกาด กู่ทั้งหมดจึงถูกยา้ยไปตั้งอยูท่ี่วดั
สวนดอก โดยกู่ของพระเจา้อินทวชิยานนทเ์ป็นกู่ของพระเจา้องคสุ์ดทา้ยท่ีไดรั้บการก่อสร้างข้ึนท่ี
ข่วงเมรุ  ซ่ึงพระนามบางส่วนของพระองคเ์ป็นท่ีมาของถนนวชิยานนท ์  ทั้งน้ีพระราชชายา
ตระหนกัถึงการปฏิรูปการปกครองของสยามในสมยัรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงมีผลต่อรายไดข้องเจา้หลวงฝ่าย
เหนือจึงด าริใหมี้การขยบัขยายกาดแม่ข่าหรือกาดข่วงเมรุใหก้วา้งข้ึน โดยใหก้าดวโรรสเป็น “กาด
หลวง” ของคนเชียงใหม่และเพื่อจะจดัเก็บค่าเช่าตลาดใหมี้รายไดพ้อเล้ียงชีพแก่เจา้นายฝ่ายเหนือ
สืบไป 

 
ปีพุทธศักราช  พ.ศ.2457 
เหตุการณ์ส าคญั  

 พระราชชายาเจา้ดารารัศมี เสด็จกลบันครเชียงใหม่ โดยมีเจา้แกว้นวรัฐฯ เป็นเจา้
หลวงองคท่ี์ 9 (พ.ศ.2458-2482) ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเจา้หลวงและเจา้นายไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูป
การปกครอง ผลประโยชน์จากการท าสัมปทานป่าไม ้หรือการจดัเก็บภาษีอากรถูกโอนเขา้รัฐเจา้นาย
ฝ่ายเหนือได ้ รับเพียงส่วนแบ่งและเงินเดือนประจ าต าแหน่งเท่านั้น ในภายหลงัจึงมีการจ านองกาด
หลวงไวก้บัหลวงอนุสารสุนทรกิจและไม่สามารถไถ่ถอนไดต้ามก าหนด 
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 

การจ านองกาดหลวงไวก้บัหลวงอนุสารสุนทรกิจ 
 
ปีพุทธศักราช  พ.ศ.2462-2476 
เหตุการณ์ส าคญั  

หลงัจากมีการสร้างเส้นทางรถไฟมาถึงเชียงใหม่และไดมี้การสร้างสะพานนวรัฐ ท าให้
การขนส่งทางน ้ายติุลงการขนส่งทางบกสะดวกมากข้ึน แหล่งการคา้ไดข้ยายจากบา้นวดัเกตและ
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บา้นสันป่าข่อยสู่บา้นชา้งม่อยและบา้นท่าแพตามล าดบั ซ่ึงในภายหลงัพระราชชายาฯไดทู้ลขอ
รัชกาลท่ี 6 ใหกู้ย้มืเงินจากกระทรวงการคลงัมหาสมบติัเป็นจ านวนเงิน 250,000 บาท เพื่อทรงไว้
เป็นกรรมสิทธ์ิส่วนพระองค ์ กระทรวงการคลงัจึงไดป้ระสานไปยงัแบงคส์ยามกมัมาจลเพื่อขอให้
ช่วยพิจารณาอนุมติัการกูเ้งินของพระราชายาจนส าเร็จ 
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 

พระราชชายาเจา้ดารารัศมีทรงรับซ้ือและบริหารจดัการกาดวโรรส ไดรั้บปรุงสภาพ
ตลาดจากเดิมท่ีเป็นลานโล่งมีพอ่คา้แมค้า้หาบ(เป๊ียด) ใส่สินคา้มาวางขายตอนเชา้พอสายๆกาดวายก็
หาบบกลบับา้น ต่อมามีการพฒันาปรับปรุงถมดินยกพื้นก่ออิฐในคนสามารถนัง่ขายและสร้างทาง 
เดินใหผู้ซ้ื้อ สร้างตลาดมุงหลงัคาใหผู้ข้ายประเภทเส้ือผา้และสินคา้เบด็เตล็ดและสร้างหอ้งแถวให้
ผูค้า้เช่ารอบๆตลาด ส่งผลใหต้ลาดวโรรสสามรถเปิดขายไดต้ลอดทั้งวนัมีเจา้ของร้านคา้ในตลาด
ร่วม 400-500 คน 

 
ปีพุทธศักราช  พ.ศ.2476 

พระราชชายาเจา้ดารารัศมีส้ินพระชนเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ.2476 โดยจดัท า
พินยักรรมเฉพาะส่วนกาดวโรรสโดยทรงก าหนดให ้ “...ผลประโยชน์ท่ีเก็บไดจ้ากตลาดน้ีแบ่งเป็น
แปดส่วน คือ ใหแ้ก่พวก ณ เชียงใหม่ 6 ส่วน ไวส้ าหรับบ ารุงพระธาตุดอยสุเทพ 1 ส่วน ส าหรับ
บ ารุงโรงเรียน 1 ส่วน” 
 
กาดวโรรสสมัยสงครามโลกคร้ังที ่2 จนถึงปัจจุบัน 
ปีพุทธศักราช  พ.ศ.2476 

ทายาทตระกลู ณ เชียงใหม่ด าเนินกิจการ มีเจา้แกว้นวรัฐฯ เจา้ผูค้รองนครเป็นผูดู้แล 
โดยรวบรวมการจดัตั้งกาดวโรรสในรูปแบบบริษทัเชียงใหม่พานิชย ์ จ  ากดั มีนายคิวริเปิล ชาว
องักฤษอดีตผูจ้ดัการบริษทับอมเบยเ์บอร์มาเป็นผูจ้ดัการ ส่งผลใหก้าดวโรรสยงัคงเป็นของตระกูล               
ณ เชียงใหม่ ตลอดมา 

 
ปีพุทธศักราช  2484-2488 

 จนถึงเม่ือเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เจา้นายบางท่านจึงไดโ้อนหุน้ขายบางส่วน
ใหแ้ก่หา้งหุม้ส่งนอนุสารเชียงใหม่ เพื่อให้เขา้ไปถือหุน้และช่วยเหลือพฒันาบริหารงานกาดวโรรส
ในเวลาต่อมา 
 



60 

ปีพุทธศักราช  2492 
เหตุการณ์ส าคญั  

หลงัสงครามโลกส้ินสุดลงแลว้ หา้งหุน้ส่วนอนุสารเชียงใหม่ไดเ้ขา้ร่วมถือหุน้ใน
บริษทั เชียงใหม่พาณิชย ์ จ  ากดั และมอบหมายใหศ้าสตราจารย ์ อนั นิมมานเหมินทร์ แห่งคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 

 มีการเร่ิมสร้างอาคารกาดวโรรสและกาดตน้ล าไย (หา้งหุน้ส่วนอนุสารเชียงใหม่
เป็นเจา้ของอยูค่ร่ึงหน่ึง) ให้เป็นตลาดท่ีทนัสมยัท่ีสุดในเวลานั้น ทั้งสองตลาดน้ีจึงมีช่ือเสียงโด่งดงั
ไปทัว่ประเทศไทยมีนายกเทศบาลจากท่ีต่างๆมาขอชมกิจการ เพื่อน าเอาความคิดแบบแปลนแผนผงั
กลบั ไปพฒันาตลาดอ่ืนๆ 
 
ปีพุทธศักราช  2511 
เหตุการณ์ส าคญั  

 13 กุมภาพนัธ์ 2511 เกิดอคัคีภยัท าใหก้าดวโรรสและกาดตน้ล าไยถูกเพลิงเผา
พลาญจนไม่สามารถใชง้านไดอี้กต่อไป และการก่อสร้างตลาดใหม่ตอ้งใชเ้งินทุนเป็นจ านวนมาก 
เจา้นายสกุล ณ.เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นผูรั้บมรดกกาดวโรรสไดต้ดัสินในขายหุ้นทั้งหมดใหแ้ก่หา้งหุน้ 
ส่วนอนุสารเชียงใหม่ และบริษทัอนุสารจ ากดัของสกุลชุติมาและนิมมานเหมินทร์ 
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 

บริษทัในเครือ “อนุสาร” ไดท้  าการก่อสร้างกาดวโรรสและกาดตน้ล าไยข้ึนใหม่ โดย
น าเทคโนโลยแีละอุปกรณ์อ านวยความสะดวกสมยัใหม่ ไดแ้ก่ บนัไดเล่ือนเขา้มาติดตั้ง เม่ือสร้าง
แลว้เสร็จไดมี้พิธีเปิดตลาดแห่งใหม่ เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ.2515 

 
ปีพุทธศักราช  2515-2554 

ปัจจุบนัชุมชนกาดหลวง ก็ด าเนินการคา้สืบมาแมว้า่จะมีการเปล่ียนแปลงไปตามวนั
เวลาแต่ก็ยงัเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียว และคนในทอ้งถ่ินใหเ้ขา้มาซ้ือของกนัอยา่งไม่ขาด
สาย กาดหลวงหากแบ่งตามอาณาเขตพื้นท่ีจึงแบ่งได ้ 5 ส่วน ไดแ้ก่ กาดวโรรส กาดตน้ล าไย กาด
เทศบาล กาดนวรัฐและตรอกเล่าโจว๊ (ถนนข่วงเมรุ) 
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ข้อมูลเชิงประวตัิศาสตร์ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งกาดต้นล าไยจนมาถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2453-2554) 
ยุคที ่1 ยุคกาดก้อมใต้ต้นล าไย 

กาดตน้ล าไยและกาดวโรรส ไดมี้การพฒันาความเจริญไล่เล่ียกนั ผูเ้ฒ่าชาวกาดเก่า
เล่าวา่เดิมกาดตน้ล าไยเป็นแหล่งเล้ียงชา้งและท่ีอาบน ้าชา้งของเจา้หลวงหรือท่าชา้ง ซ่ึงอยูด่า้นเหนือ 
ต่อมาหม่องปันใหยว่หรือ หลวงโยนการพิจิตร  ตน้ตระกลูอุปโยคิน  พอ่คา้ไมส้ักเช้ือสายพม่าไดม้า
จบัจองขอเช่าและใชเ้ป็นท่ีเล้ียงชา้งชกัลาก ไมซุ้งท่ีล่องมาตามแม่น ้าปิงของบริษทับอร์เนียวและ
บริษทับอมเบย ์ หม่องปันโหยว่ไดส้ร้าง  "เฮือนแป" หอ้งแถวไมติ้ดกบัแม่น ้าปิงใหค้นงานส่วนหน่ึง
ซ่ึงเป็นชาวม่าน เง้ียว และขมุ อาศยัอยูแ่ถบดา้นใต ้ เม่ือเกิดชุมชนชาวกาดหลวงเพิ่มข้ึน  พอ่คา้แม่คา้
ไดท้ยอยน าสินคา้ขา้มถนนวิชยานนทม์าวางขายตามใตต้น้ล าไย  จึงเร่ิมเกิด "กาดกอ้ม" ข้ึนและ
พฒันามาเป็นกาดตน้ล าไย ท่ีชาวบา้นเรียกวา่ "กาดหลวงโยน" ในภายหลงั 
 
ยุคที ่2 ยุคกาดหลวงโยน กาดต้นล าไย  

 หลวงโยน คือ หม่องปันโหยว่ อุปโยคิน คหบดีชาวพม่าเช่ือสายมอญมีอาชีพ
หลากหลาย ทั้งการคา้  จดัตั้งโรงพิมพอุ์ปโยคิน และออกหนงัสือพิมพช่ื์อวา่ "ดดัจริต" เล่มแรกของ
เชียงใหม่  มีกิจการสร้างบา้นc]tสร้างร้านคา้ให้เช่า  ส่วนอาชีพท่ีท าใหร้ ่ ารวยคือ การคา้ไมส้ักกบั
บริษทับอร์เนียวและบอมเบยเ์บอร์ม่า หลวงโยนไดช่้วยเหลือสังคมและทางการ จนไดรั้บ
พระราชทานบรรดาศกัด์ิเป็น หลวงโยนการพิจิตร มีบา้นอยูท่ี่ถนนเจริญประเทศบริเวณโรงยอ้มท่ีตั้ง
โรงแรมเพชรงามในปัจจุบนั  หลวงโยนการพิจิตรไดป้รับสวนล าไยใหร้าบเรียบเหลือตน้ล าไยไว ้ 3 
ตน้และไดส้ร้างห้องแถว "เฮือนแป" ไมช้ั้นเดียวบนฝ่ังแม่น ้าปิง ซ่ึงเดิมมีพวกม่าน พวกขมุ คนเล้ียง
ชา้ง พวกเล่ือยไมแ้ละคนงานท าไมอ้าศยัอยู ่ ต่อมาชาวจีนเขา้มาขอเช่าอาศยัอยูเ่พื่อเปิดร้านท ามา
คา้ขาย  ทั้งในกาดหลวงโยนและกาดหลวงวโรรส  จึงไดมี้การขยายการสร้างเฮือนแปกวา่ 30 หลงัคา
เรือน  ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนอพยพ  ท่ีเหลือเป็นคนเมือง  คนไทและม่านเขา้มาเช่าอาศยัอยู ่ ดา้นหนา้
บา้นเฮือนแป เป็นลานช่วงมีตน้ล าไยใหญ่ 3 ตน้เป็นร่มเงาใหพ้อ่คา้แม่คา้วางขายสินคา้หาบแร่คา้ขาย
ส่วนใหญ่กางร่มบงั แดด  ในขณะท่ีกาดหลวงวโรรส  มีพอ่คา้ชาวไทย  คนเมืองและชาวชนบทมา
ปักหลกัตั้งร้านคา้ถาวรมากข้ึนจนเร่ิมเป็นชุมชนชาวกาดใหญ่ข้ึน  ต่อมาหลวงโยนไดส้ร้างบา้น 
"เฮือนไม"้ 2 ชั้นติดถนนวชิยานนทเ์ร่ิมทางดา้นเหนือ  บา้นหลงัแรกคือบา้นแปะจุน้ (ตน้ตระกลูร้าน
อ้ีจุน้หลี) ลูกพอ่คา้ปากน ้าโพรู้จกักบัหลวงโยนซ่ึงไดช้กัชวนใหอ้พยพมาตั้งร้านคา้อยูห่นา้กาดตน้
ล าไย  ต่อมาไดส้ร้างหอ้งแถวต่อเป็นเฮือนแปติดถนนวชิยานนทต์รงกนัขา้มกาดหลวงวโรรส 
ชาวบา้นเรียกกาดหลวงโยน  กาดเก๊าล าไย  หรือกาดข่วงเมรุ 
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ยุคที ่3 ยุคเฮือนแปกาดต้นล าไย  ก่อนสงครามโลกคร้ังที ่2 ถึง พ.ศ.2496 
 หลงัจากหลวงโยนการพิจิตร  พอ่คา้ไม ้ไดส้ร้างกาดหลวงโยนข้ึนมาเป็นรูปเป็น

ร่าง เร่ิมมีชุมชนชาวกาดเขา้มาท าการคา้ในลกัษณะกาดกอ้ม  ธุรกิจการคา้ไมข้องหลวงโยนการ
พิจิตรก็ประสบปัญหาการเงิน จึงไดห้ยบิยมืเงินจากมิตรสหาย  เช่น อาแปะจุน้ (อ้ีจุน้หลี)  และท า
สัญญาเงินกูจ้ากหลวงอนุสารสุนทร  และแปะอุย  แซ่เหลียว (เหลียวยง่งว้น)  แต่กิจการคา้ไมข้อง
หลวงโยนการพิจิตรก็ไม่ประสบความส าเร็จจึงถูกฟ้องร้อง กิจการกาดตน้ล าไยจึงไดเ้ปล่ียนเจา้ของ
มาเป็นของสองตระกลู คือตระกลูเลียวและตระกลูชุติมา  กาดตน้ล าไยไดพ้ฒันาความเจริญข้ึนมีการ
สร้าง "โฮงขายสินคา้" กลางข่วงกาดโดยตดัตน้ล าไยท่ีอยูก่ลางกาด  มีลกัษณะเป็นกาดท่ีสมบูรณ์
มากยิง่ข้ึนเช่นเดียวกบักาดวโรรส  แต่กาดตน้ล าไยต่างจากกาดหลวงคือ มีถนนตดัผา่นระหวา่งเฮือน
แปติดน ้าปิงกบัโฮงขายสินคา้  พอ่คา้แม่คา้จากต่างอ าเภอจะโดยสารรถคอกหมู น าสินคา้เขา้มาขาย
ในกาดตน้ล าไยและกาดวโรรส  สภาพกาดตน้ล าไย มีลกัษณะคลา้ยสถานีขนส่งสินคา้  ระบาย
ผลิตผลจากชนบทสู่เมืองเชียงใหม่  ต่อมาเฮือนแปกาดตน้ล าไยถูกร้ือในปี พ.ศ.2496 ท าใหมี้การ
เคล่ือนยา้ยของครอบครัวชาวกาดและการขยายตวัของธุรกิจการคา้สู่หนา้ศาลเจา้ปุงเถ่ากง กาดนวรัฐ 
(กาดเจก๊โอว๊) และกาดเทศบาล 
 
ยุคที ่4 กาดต้นล าไย ยุคตึกห้องแถว พ.ศ.2497-2511 

หลงัจากสงครามโลกคร้ันท่ี2 ผา่นไปความเจริญทางดา้นธุรกิจการคา้มีมากข้ึน เจา้ของ
ตลาดตอ้งการท่ีจะพฒันา  ในขณะท่ี "เฮือนแป"เร่ิมทรุดโทรมลงตามกาลเวลาท่ีผา่นมา  จึงจ าเป็น 
ตอ้งร้ือเฮือนแปห้องแถวไมเ้พื่อสร้างตลาดใหม่เป็นตึกแถวชั้นเดียวและโฮงกาดใหม่ ในปี พ.ศ.2496 
สภาพกาดตน้ล าไยจึงมีลกัษณะเป็นตลาดท่ีสมบูรณ์เป็นแหลงธุรกิจการคา้ของพ่อคา้แม่คา้ แต่สภาพ 
ชีวติเด็กๆชาวกาดท่ีอาศยัอยูท่ี่เฮือนแปและลงเล่นสนุกสนานในแม่น ้าปิงไม่มีอีกแลว้  ร้านคา้ใน
ตลาดเปิดธุรกิจคา้ปลีกและคา้ส่ง  กลายเป็นชุมชนชาวกาดขนาดใหญ่อีกแห่งหน่ึง  "โฮงไม"้ ขาย
สินคา้และอาหารกลางตลาดตน้ล าไย ไดเ้ปล่ียนเป็นโฮงคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตน้ล าไยท่ีเหลือใน
ตลาด 1 ตนัหนา้เฮือนแป และอีก 1 ตน้อยูแ่ถวใกลศ้าลเจา้ถูกตดัทิ้ง เหลือแต่ช่ือตลาดตน้ล าไย  ต่อมา
ในปี พ.ศ.2511 เกิดอคัคีภยัเผาผลาญ เพลิงเร่ิมจากตลาดตน้ล าไยลุกลามสู่ตลาดวโรรสจนท าให้
อาคารร้านคา้  หอ้งแถว  บา้นท่ีอยูอ่าศยัทั้ง ๒ ตลาดถูกไฟไหมไ้ม่เหลืออะไรถือเป็นการส้ินสุดชีวติ
ชาวกาดเก่าจนเกือบจะหมดส้ิน 
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ยุคที ่5 กาดต้นล าไย ยุคร้านค้าในอาคาร พ.ศ.2511-2554  
หลงัจากไฟไหมต้ลาดตน้ล าไย และตลาดวโรรส  ในปี พ.ศ.2511  ไดมี้การปรับปรุง

โครงสร้างของทั้ง 2 ตลาด  สร้างเป็นอาคารแบบใหม่รูปทรงแบบตะวนัตกเป็นอาคาร 2-3 ชั้น  มี
บนัไดข้ึนตรงกลางตลาด  ดา้นล่างเป็นตลาดสดขายอาหาร  ของกินของใช ้ พืชผกัผลไม ้ฯลฯ ชั้น 2 
เป็นร้านคา้ขายเส้ือผา้  ชั้น 3 เป็นร้านอาหาร  กล่าวกนัวา่คุณไกรศรี  นิมมานเหมินท ์ ไดน้ าหุน้ส่วน
ไปดูงานตลาดสดท่ีปีนงัและไดน้ ามาปรับรูปแบบใชเ้ป็นโครงสร้างตลาดวโรรส  ซ่ึงจะตอ้งมีการลง 
ทุนการก่อสร้างในราคาสูง  ในขณะท่ีหุน้ส่วนส่วนใหญ่เป็นของตระกลู ณ เชียงใหม่   ซ่ึงมีปัญหา
เร่ืองเงินลงทุน ตระกลูนิมมานเหมินทจึ์งขอซ้ือหุน้ทั้งหมด  การบริหารกิจการตลาดจึงอยูใ่นวงศ์
เครือญาติตระกลูนิมมานเหมินท ์และตระกลูชุติมา 

ส่วนตลาดตน้ล าไยผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารกิจการตลาดยงัเป็นของตระกลูชุติมา  และ
ตระกลูเลียว  ไดส้ร้างอาคารครอบคลุมพื้นท่ีเกือบทั้งหมดมีพื้นท่ียกระดบั 2 ชั้น ภายในเป็นการขาย
แบบตลาดสดมีการขายขา้วปลาอาหารสด อาหารแหง้ ดา้นหลงัตลาดขายดอกไมส้ด  ทั้งน้ีเทศบาล
นครเชียงใหม่ไดแ้กไ้ขและปรับปรุงภูมิทศัน์  โดยร้ือส่ิงปลูกสร้างดา้นหลงักาดตน้ล าไยและร้ือหอ้ง
แถวของชุมชนศาลเจา้เกือบทั้งหมด  เพื่อสร้างถนนตดัใหม่เช่ือมถนนไปรษณียเ์ลียบน ้ าปิง สร้างทาง
เทา้และเข่ือนริมตล่ิงกั้นแม่น ้ าปิงเป็นแนวเช่ือมกบัถนนวชิยานนทต์ั้งแต่หนา้ตลาดเทศบาลไปจนถึง    
ตลาดนวรัฐออ้มดา้นหลงักาดตน้ล าไย  ตดัเขา้สู่ชุมชนศาลเจา้ พิพิธภณัฑไ์ปรษณีย ์และสถานีต ารวจ
แม่ปิงสู่ส่ีแยกเชิงสะพานนวรัฐ  ส่วนดา้นหนา้กาดตน้ล าไยไดมี้การสร้างตึกห้องแถวรเนคา้ 4 ชั้น 

ปัจจุบนัเทศบาลนครเชียงใหม่ไดส้ร้างอาคารจอดรถดา้นหลงัตลาดรอบตลาดตน้ล าไย  
มีพอ่คา้แม่คา้หาบเร่มาตั้งร้านขายของถาวรทั้งกลางวนั-กลางคืน  ตลอด 24 ชัว่โมง  ปัญหาความ
แออดัของชุมชน การจราจรและมลภาวะจึงเกิดข้ึนทั้ง 2 ตลาด  คือ  กาดตน้ล าไยและกาดวโรรส  ซ่ึง
กลายเป็นยา่นธุรกิจและแหล่งการคา้ท่ีมีชุมชนหนาแน่นท่ีสุดของเชียงใหม่ 
 

4.1.2 การแบ่งแยกพืน้ทีส่่วนต่างๆในกาดหลวง แบ่งตามลกัษณะทางกายภาพและพื้นท่ี
ใชส้อยแบ่งแยกออกเป็น พื้นท่ีกาดวโรรส, กาดตน้ล าไย, กาดนวรัฐ, กาดเทศบาล และตรอกเล่าโจ๊ว 

(1)  กาดวโรรส  
บริเวณยา่นกาดวโรรสนั้นถือเป็นอาคารและพื้นท่ีท่ีกวา้งและเตม็ไปดว้ย หา้งร้านท่ีมี 

ความหลากหลายทั้งในแง่รูปแบบการคา้และการบริการ อาคารกาดแห่งน้ีถูกออกแบบหลงัคาแบบ 
ฟันเล่ือยเพื่อการระบายอากาศและการถ่ายเทแสงท่ีดี ส าหรับอาคาร 3 ชั้น บริเวณชั้น หน่ึงจะคบัคัง่
ไดด้ว้ยร้านคา้ประเภทต่างๆ แต่ส่วนใหญ่ร้านคา้แบบเดียวกนัจะกระจุกตวักนัอยูใ่น บริเวณใกล้ๆ กนั  
เช่น โซนกลางของชั้นหน่ึงนจะเป็นร้านขายของฝาก เร่ิมตั้งแต่ร้านขายไส้อัว่  หมูทอด น ้าพริก หนุ่ม  
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ผลไมแ้ช่อ่ิม  เคร่ืองแกง ทุกชนิด ร้านขายผกัผลไมส้ด รวมไปถึงของฝาก ประเภทแหนม หมูยอ 
แคบหมู ใบชาแหง้ ผลไมแ้ช่อ่ิม ส่วนบริเวณท่ีเป็นโซนขนมหวาน ร้านขายกาละแมเสวย ขา้วแต๋น 
ร้านขายเคร่ืองสังฑภณัฑ ์ และร้านขายของช า ของเล่นเด็ก ยาวไปจน สุดทางเดิน หากเดินเล้ียวไป
ทางขวาจะเป็นทางเดินลงไปชั้นใตดิ้นซ่ึงเป็นศูนยอ์าหารมีทั้ง ขนมจีน น ้าเง๊ียว ร้านป้ามุกอาหารไต 
เยน็ตาโฟและก๋วยเต๋ียว ต าย  ารสเด็ดเดินข้ึนไปชั้นสองจะพบ ร้านขายเส้ือผา้พื้นเมือง ซ่ึงถือไดว้า่เป็น
แหล่งรวมเส้ือผา้ ฝ้ายตดั ส าเร็จรูป ของท่ีระลึกประเภทไม ้ ชุดนกัเรียน นกัศึกษา กระเป๋าแฟชัน่   
ถดัไปชั้นสามของ อาคารจะพบศูนยอ์าหารและกาแฟโบราณ อีกแห่งหน่ึง ส าหรับร้านคา้รอบ นอก
ของตลาดจะมีร้านขายโซนขายผา้ ร้านขายปลีกอุปกรณ์เยบ็ ปัก ยา่นร้านทอง เส้ือผา้ส าเร็จรูป
กระเป๋า รองเทา้  ของกินนานา ชนิด ใหเ้ลือกจบัจ่ายกนัอีกมากมาย 

(2) กาดต้นล าไย 
ตลาดแห่งน้ีแต่เดิมมีตน้ล าไยขนาดใหญ่ปลูกอยู ่ จึงถูกเรียกวา่กาดตน้ล าไย (ค าวา่  

“ตน้”  เป็น ภาษาเหนือ แปลวา่ใต)้  ปัจจุบนัหากไล่มาตั้งแต่บริเวณหวัมุม เซเวน่อิเลเวน่ ก็เป็นโซน
ขายผลไม ้ตามฤดูกาลใหน้กัท่องเท่ียวไดม้าเลือกซ้ือไดต้ลอดปีซ่ึงถือเป็นท าเลท่ีดี และมี รถโดยสาร
ผา่นไปมาตลอดวนั  ส่วนทางฝ่ัง ถนนวชิยานนทจ์ะเป็นตึกแถว อาคารร้านคา้และอาคาร จอดรถ
ขนาดใหญ่  ซ่ึงสร้างข้ึนพร้อมๆกบักาดวโรรสหลงัเหตุการณ์เพลิงไหมเ้ม่ือปี พ.ศ.2511 ตึกแถวริม
ถนนเป็นหา้ง ร้านต่างๆ เช่น ร้านขายผา้ร้านทอง บริเวณทางเทา้ก็จะละลานตา ไปดว้ย สินคา้
พื้นเมือง  พืชผกั ผลไม ้ แมลงทอด ร้านขาย ขนมจีนน ้าเง้ียว  ไปจนถึงร้านซ่อมนาฬิกาและ เช่าพระ
เคร่ือง  เลยมาจนเกยพื้นท่ี ถนนท่ีมกัมีชาวเขาและแม่คา้น าผกัผลไมม้าวางเรียงรายจนชินตา  เม่ือเดิน
เลาะ ถดัมาดา้นในบริเวณชั้นหน่ึงจะเป็นร้านขายของช า สังฆภณัฑต์ลอดจนตลาดสดท่ีมี ตั้งแต่เคียง
หมูร้านขายน ้าพริกเคร่ืองแกงไปจนถึงอาหารทะเลครอบคลุมถึงชั้นสอง และทะลุไปถึง ฝ่ังทิศใต ้
ซ่ึงโผล่ออกถนนเส้นหลงัศาลเจา้ปุงเถ่ากงได ้ อาคารหลงัน้ีถูกเช่ือมต่อกบัอาคารกาดวโรรส ดว้ย
สะพานลอยชั้นสอง เสน่ห์ยามเชา้ของฝ่ังกาดตน้ล าไยคือจะมีร้านขายน ้าเตา้หูป้าท่องโก๋โกเหน่งท่ีมี
เอกลกัษณ์ ท่ีปาท่องโก๋เป็นรูปจระเขดึ้งดูดผูค้นท่ีเขา้ซ้ือของยามเชา้และคนในตลาดเองมานัง่พดู คุย
และรับประทานปาท่องโก๋รสเด็ดอยา่งไม่ขาดสาย 

(3)  กาดนวรัฐ   
ถูกสร้างข้ึนดว้ยเถา้แก่โอว๊เป็นตึกหลงัใหญ่สองชั้น  ตลาดนวรัฐปลูกยาวตามแนวแสง

ตะวนั  หวัตึกใหญ่ดา้นทิศตะวนัออกเป็นร้านทองโอ๊วจินเฮงในปัจจุบนั  ถดัจากตึกใหญ่ยาวไปทาง
ทิศใตเ้ป็นถนนในตลาด   ถดัจากถนนน้ีเป็นตึกแถวยาวเหยยีดยาวกวา่ตวัตึกท่ีเป็นตลาดนวรัฐตรง
กลางตึกแถวมีถนนทะลุผา่นไปทางทิศใตแ้ลว้โผล่ไปพบถนนชา้งม่อย   หากขา้มถนนชา้งม่อยไปจะ
พบตึกแถวสองชั้นท่ีมีทางเดินเขา้สู่กาดหลวง (อาคารตลาดวโรรส)  ส่วนตลาดตน้ล าไยนั้นอยูติ่ดน ้า
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แม่ปิง โดยมีถนนวชิยานนทป์ระกอบไปดว้ยร้านขายสมุนไพรอี เอ อาร์,ร้านขายยาสมุนไพรจีน “จ๊ิบ
องัตั้งโอสถ”, เชียงใหม่ใจดี, เชียงใหม่ใจกวา้งและร้านร้องเทา้บาจา 

(4)  กาดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
อยูติ่ดฝ่ังดา้นแม่น ้าปิงปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางของการซ้ือขายดอกไมน้านาชนิดท่ีส่งตรง

จากชาวสวนในภาคเหนือหรือดอกไมจ้ากต่างประเทศร้านดอกไมใ้นจงัหวดัเชียงใหม่จะนิยมมา
เลือกซ้ือดอกไมก้นั โดยสามารถเลือกซ้ือดอกไมต้ามฤดูกาลหรือสั่งมาจากปากคลองตลาดหรือ
แหล่ง เพราะปลูกได ้ รวมถึงพวงมาลยัดอกรักดอกพุตและดอกไมส้ าหรับจดัพานพุม่ใหเ้ลือก
มากมาย  

ทั้งน้ียงัมีร้านดอกไมต้ามสั่งท่ีสามารถจดัดอกไมไ้ดต้ามออดอร์ทางดา้นกายภาพบริเวณ
กาดเทศบาลจะมีอาคารตึกจอดรถและร้านดอกไมใ้นอาคารปูนจดัแบ่งใหเ้ช่าพื้นท่ีเป็นล็อคๆหากเลย
ข้ึนไปทางศาลเจา้ปุงเถา้กงอีกสักหน่อยจะเป็นร้านคา้ดอกไมพ้วงมาลยับายศรีและหมากพลูเป็นเพิง 
เล็กๆเรียงรายเป็นทางยาวทั้งสองฝ่ังถนนไปรษณียแ์ต่เดิมนั้น(ก่อนพ.ศ.2511)ท่ีดินบริเวณน้ีเป็นของ
ส่วนบุคคลมีบา้นไมข้องพอ่คา้แม่ในตลาดภายหลงัเหตุการณ์ไฟไหมก้็มีการยา้ยท่ีอยูป่ระกอบกบัใน
ภายหลงัมีการเวรคืนท่ีดินเพื่อสร้างถนนและมีการถมท่ีเขา้ไปยงัฝ่ังแม่น ้าปิงซ่ึงในปัจจุบนัทาง
เทศบาลไดจ้ดัใหพ้ื้นท่ีฝ่ังน้ีเป็นคิวรถมินิบสั รถสองแถว และเป็นลานฟุตบาทอเนกประสงคส์ าหรับ
บุคคล ทัว่ไปพื้นท่ีตรงน้ีนอกจากจะเป็นพื้นท่ีรอรถของผูค้นท่ีมาจากรอบนอกอ าเภอเมืองแลว้ ยงั
เป็นจุด เช่ือมระหวา่งชุมชนวดัเกตผา่นทางสะพานจนัทรสมอนุสรณ์(ขวัแขก)อีกดว้ย 

(5)  ตรอกเล่าโจ๊ว 
ตรอกเล่าโจ๊วซอยท่ีคงความเป็น เอกลกัษณ์ของกาดหลวงในฐานะท่ีเป็นเส้นทางเช่ือม 

ต่อชุมชนชา้งม่อยกบัชุมชนกาดหลวง ไปจนถึงถนนสายส าคญัอยา่งถนนวชิยานนท ์ และท่าแพ ท า
ใหต้รอกน้ีมีผูค้นผา่นไปมาแวะเวยีนจบัจ่ายซ้ือของ ร้านคา้ในยา่นน้ี ไดแ้ก่ ร้านขายสินคา้นานา ชนิด
อยา่งเชียงใหม่พลาสติก จ าหน่ายตั้งแต่เคร่ืองเขียนไปจนถึงเคร่ืองแกว้ บรรจุภณัฑ์ อีกทั้งยงัมี เพียว
ซุปเปอร์ มาร์ค เป็น ซุปเปอร์ มาเก็ตประจ าซอย ร้านวินคอสเมติค ขายเคร่ืองส าอางราคา ยอ่มเยา
ดึงดูดลูกคา้หนาตาตลาดวนั บริเวณตรอกเล่าโจว๊น้ีเองท่ีเป็นยา่นขาย ผา้ของ ชาวอินเดีย ไดแ้ก่ ร้าน
เชียงใหม่ ใจดี เด่นเจริญ นีน่า หา้งการาจี เชียงใหม่  บาซาร์  บางกอก บาซาร์ โอเค สองพี่นอ้ง ปีนงั 
จิมม่ี เป็นตน้ร้านทองร้านใหญ่ของตรอกน้ีเห็นจะเป็นร้านทอง แม่บุญเรือง เป็นร้านทองเก่าแก่ตั้งอยู่
บริเวณหวัมุมแยกท่ีจะออกไปถนนวชิานนทแ์ละถนนชา้งม่อย และหาก ใครชอบเยบ็ปักถกัร้อยหรือ
ตอ้งซ้ือการดอกไมพ้ลาสติก ร้านคา้แถบน้ีมีใหอุ้ดหนุนอยูห่ลายเจา้ ศาสนสถานท่ีส าคญัคือศาลเจา้
กวนอูเป็นสถานท่ีสักการบูชาของชุมชนชาวจีนในจงัหวดัเชียงใหม่ นอกจากน้ียงัมียา่นเกิดใหม่คือ
การเขา้มาขายเส้ือผา้และของท่ีระลึกของชนเผา่มง้ ก็เป็นยา่นท่ีสร้าง สีสันใหก้บัยา่นน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
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4.1.2 ผลการส ารวจย่านต่างๆในกาดหลวง แบ่งตามลกัษณะเช้ือสาย, ลกัษณะการ
ประกอบอาชีพ และท าเลท่ีตั้ง 

ตาราง 4.1 ผลการส ารวจยา่นต่างๆแบ่งตามรูปแบบการคา้ 
ยา่นต่างๆ เช้ือสายผูป้ระกอบการคา้ ท าเลท่ีตั้ง 

1.ยา่นร้านทอง  คนจีน,คนไทยเช้ือสายจีน ตึกแถวรอบกาดวโรรส,กาดนวรัฐ,
กาดตน้ล าไยและตรอกเล่าโจ๊ว 

2.ยา่นร้านขายผา้ คนอินเดีย,คนไทย ตรอกเล่าโจ๊ว,ตึกแถวหนา้กาดนวรัฐ
และกาดตน้ล าไย 

3.ยา่นของฝาก คนไทย(ส่วนใหญ่เป็นคน
เชียงใหม่) 

กาดวโรรสและกาดตน้ล าไย 

4.ยา่นขายเคร่ืองสังฆภณัฑ์ คนไทย,คนจีน,คนไทยเช้ือ
สายจีน 

กาดวโรรสและกาดตน้ล าไย 

5.กาดดอกไม ้ คนไทย,ชาวเขา กาดเทศบาล 
6.ยา่นตลาดสด  คนไทย,คนจีน,คนไทยเช้ือ

สายจีน 
กาดวโรรส,กาดตน้ล าไย และกาด 
นวรัฐ 

7.ยา่นเส้ือผา้พื้นเมือง  คนไทย ชั้นสองกาดวโรรสและกาดตน้ล าไย 
8.ยา่นเส้ือผา้แมว้ ชาวมง้ บริเวณตรอกเล่าโจว๊และสะพานแม่

ข่า 
 

4.1.3 พืน้ทีท่างประวตัิศาสตร์ อาคารโบราณ ร้านค้าเก่าแก่ โดยแบ่งออกเป็นสองมิติ
เวลาคือช่วงท่ี 1 (พ.ศ.2453-2510) และช่วงท่ี 2 (พ.ศ.2511-2554 ปัจจุบนั) ใชเ้หตุการณ์ไฟไหมใ้นปี 
2511 เป็นตวัแบ่งช่วงเวลา 
 
โรงหนังศรีพงิค์ 

ชาวเชียงใหม่มกัจะคุน้กบัช่ือ โจก๊ศรีพิงคเ์ยน็ตาโฟศรีพิงค ์และโรงหนงัศรีพิงค ์ ซ่ึงในอดีต
ลว้นมีท่ีมาจากแหล่งเดียวกนั แมใ้นปัจจุบนัจะกระจดักระจายกนัไปอยูใ่นท าเลใหม่ แต่คนในกาด
หลวงก็ยงัร าลึกนึกถึงโรงหนงัซ่ึงในสมยันั้นราคาตัว๋อยูท่ี่ 3-5 บาทแลกกบัการดูหนงัจีนอินเดียและ
ฝร่ังพากยไ์ทยแบบขบขนั นอกจากน้ียงัมีต้ือคาโคศรีพิงคท่ี์เป็นเป็นเจา้ดงัของยา่นกาด ปัจจุบนัยา้ย
ออกไปแลว้ โรงหนงัไดก้ลายเป็นอาคารพานิชย ์
ท าเลท่ีตั้ง  หวัมุมถนนราชวงค ์
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วดันามธารี 

วดันามธารีเป็นศาสนสถาน สร้างข้ึนดว้ยความศรัทธาของชาวซิกขท่ี์ยา้ยมาจากแควน้ 
ปัญจาบ  ประเทศอินเดียค าวา่ “นามธารี” นั้นเป็นนิกายหน่ึงของศาสนาซิกข ์ (Sikh)มีรากศพัทม์า 
จากค าวา่ “สิข”เป็นภาษาปัญจาบีซ่ึงเป็นภาษาหลกัของศาสนา ตรงกบัค าในภาษาบาลีวา่ “สิกขา” 
หรือ ในภาษา สันสกฤตตรงกบัค าวา่“ศิษย”์ ซ่ึงหมายถึงผูศึ้กษา ผูใ้ฝ่เรียน ลูกศิษยห์รือสาวก ดงันั้น 
ทุกคนจึงเป็นศิษยข์องครูหรือ “คุรุ” (Guru) ศาสนิกชนชาวซิกขน์ามธารีในประเทศไทยมกัเรียก 
ศาสนสถานของตนวา่วดั หรือ “คุรุ ทวารา” (Gur Dwara) ในภาษาปัญจาบีซ่ึงหมายถึงประตูสู่หน 
ทางแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ซ่ึงหมายถึงองค ์พระศาสดา 

“คุรุ ทวารา” นอกจากจะมีพื้นท่ีส าหรับใหศ้าสนิกชนประกอบศาสนกิจแลว้ ยงัมี “โรง
ทาน”(Langar) อยูภ่ายในดว้ย โดยก่อนเขา้โรงทานใหทุ้กคนถอดรองเทา้โพกศรีษะดว้ยผา้ขาว และ
ลา้งมือใหส้ะอาดก่อนรับประทานอาหารซ่ึงในโรงทานจะบริการอาหาร โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 
ส าหรับศาสนิกชนทุกคน รวมไปถึง นกั ธุดงค ์นกัเดินทาง และคณะท่ีมาเยีย่มเยยีน 
ท าเลท่ีตั้ง  ถนนชา้งม่อย - ถนนอเมริกนั 
 
อือ้ซ่งเซ้ง 

ร้านขายขนมเก่าแก่ของเชียงใหม่ไม่วา่ใครท่ีมากาดหลวงก็มกัจะซ้ือ “ขนมไข่” ติดไม้
ติดมือกลบับา้นเสมอ 
ท าเลท่ีตั้ง   ถนนอเมริกนั 
 
ถนนอเมริกนั 

เป็นถนนสายเดียวในเชียงใหม่ท่ีตอ้งขบัชิดเลนขวาเหมือนต่างประเทศ ถือเป็น
เอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของถนนเส้นน้ี 
 
สมานยมิ 

สมยัก่อนหนุ่มๆในชุมชนกาดหลวงรู้จกักนัดีวา่   หากใครอยากมีหุ่นงามกลา้มใหญ่
แบบพระเอกหนงัไทยในอดีต  ก็ตอ้งเขา้มาฟิตหุ่นท่ีสมานยมิ แต่หลงัจากท่ี อ.สมานเสียชีวติลง
กิจกรรมการเล่นเพาะกายตรงกาดหลวงก็ซบเซาตามไปดว้ย  จนในท่ีสุดสาครใจเสมอ(แม่แดง) ได้
ยา้ยอุปกรณ์เพาะกายต่างๆไปเปิดเป็นสนามยมิแห่งใหม่ท่ีขา้งวดัป่าแดง ต.ป่าแดด 
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ศาลเจ้ากวนอู 

ศาลเจา้บูเ้บ้ียปัจจุบนัรู้จกัในช่ือศาลเจา้กวนอูตั้งอยูใ่นตลาดข่วงเมรุหรือกองเล่าโจว๊    
ทางดา้นทิศตะวนัตกของตลาดวโรรส ศาลเจา้แห่งน้ีป้ายบอกอายศุาลเจา้ไม่นอ้ยกวา่ ๑๒๐ ปี แต่คาด
วา่ อายไุม่น่าจะถึง เพราะจากการค านวณโดยยดึหลกัจากการพิราลยัของเจา้อินทวชิยานนท ์ ในปี
พ.ศ. ๒๔๔๐ แต่ศาลเจา้แห่งน้ีกลบัสร้างก่อนซ่ึงเป็นไปไม่ไดเ้พราะการสร้างพระป้ายนั้นเพื่อ กราบ
ไหวผู้ล่้วงลบัไปแลว้ศาลแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีชาวจีนกราบไหวส้ักการะ ดงันั้นจึงควรจะมีแต่ 
สถาปัตยกรรมลวด ลายศิลปกรรมศาลเจา้หรือประติมากรรมเทพเจา้จีน แต่พบวา่มีศาลของเจา้หลวง 
เชียงใหม่และแม่เจา้ทิพเกสร ซ่ึงมีพระนามของท่านสลกัเอาไวท้ั้งภาษาจีนและตวัอกัษรธรรม 
ลา้นนาซ่ึงน่าจะเป็นศาลเจา้จีนท่ีชาวจีนสร้างใหก้บัเจา้หลวงเป็นศาลเจา้ประจ าตระกลู เพราะคนจีน 
ในเมืองจีนก็มีการสร้างศาลเจา้ประจ าตระกลูเช่นกนั 

ท าเลท่ีตั้ง   ตรอกเล่าโจว๊,ถนนข่วงเมร 
 

ศาลาแสงค ามา 
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์เป็นบนัทึกของมิชชนันารี แมคกิลวารี ผูส้ร้างโรงเรียน 

ปรินส์รอยแยลวทิยาลยั เม่ือ 150 ปีท่ีแลว้บนัทึกไวว้า่พื้นท่ีอนัเป็นท่ีตั้งศาลาแสงค ามา ซ่ึงเป็นท่ี
ส าหรับ คนมาพกัแรมจึงอาจกล่าวไดว้า่เป็นหลกัฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีเป็นจุดอา้งอิงทางประวติัศาสตร์
ก็วา่ได ้
ท าเลท่ีตั้ง   ตรอกเล่าโจว๊,ถนนข่วงเมรุ 
 
วดัแสนฝาง 

วดัแสนฝาง เป็นวดัเก่าแก่แห่งหน่ึงของจงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งอยูบ่นถนนท่าแพ  ต าบล
ชา้งม่อย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีท่ีดินตั้งวดัเน้ือท่ี 5 ไร่ 68 ตารางวาและมีท่ี ธรณีสงฆจ์ านวน 
1 แปลง เน้ือท่ี 90 ตารางวา ปัจจุบนัสังกดัคณะสงฆม์หานิกายตามต านาน เล่าวา่วดัแสนฝางสร้างข้ึน
ในสมยัพระญาแสนภู กษตัริยร์าชวงศม์งัราย ประมาณปี พ.ศ.๒๑๑๙ และคงอยูจ่นกระทัง่ถึงสมยั
พระญากาวลิะ โดยวดัแห่งน้ีไดรั้บความอุปถมัภด์ว้ยดีจากเจา้นคร เชียงใหม่ทุกพระองค ์ ดงัปรากฏ
หลกัฐานอยูใ่นแผน่จารึกไมส้ักในวดั ซ่ึงติดอยูท่ี่หอพระไตรปิฎกวา่ ช่ือวดัแสนฝางแต่เดิมเรียกกนั
วา่ “วดัแสนฝัง” โดยท่ีมาของช่ือน้ี คือการท่ีพระเจา้แสนภูทรงมี พระราชประสงคจ์ะฝากฝังขมุพระ
ราชทรัพยข์องพระองคไ์วก้บัพุทธศาสนาตามอยา่งพระเจา้ปู่  และ พระราชบิดาอีกทั้งพระองคท์รงมี
พระราชด าริท่ีจะฝังพระราชทรัพยเ์หล่านั้นไวใ้นท่ีรกร้างวา่งเปล่าใกล้ๆ แม่น ้าสายเล็กห่างจากแม่น ้า
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ระมิงคพ์อประมาณ เม่ือพระเจา้แสนภูทรงตดัสินพระทยัสละราช ทรัพยส่์วนพระองค ์ เพื่อสร้างวดั
ข้ึนเป็นการฝากพระราชศรัทธาและพระราชสมบติัของพระองค ์ไวใ้นพระพุทธศาสนา 
ท าเลท่ีตั้ง   ถนนอเมริกนั-ถนนท่าแพ 
 
ศาลเจ้าปุงเถ่ากง / วดัเณรจ๋ิว 

เม่ือก่อนศาลเจา้แห่งแรกของเชียงใหม่น้ีจะอยูติ่ดริมน ้าปิง   ซ่ึงอยูใ่นยา่นการคา้ทาง 
เรือ แต่ในปัจจุบนัท่ีมีการตดัถนนผา่นมีตึกอาคารไดบ้ดบงัศาลเจา้ซ่ึงสร้างโดยกลุ่มชาวจีนท่ีคา้ขาย 
ทางน ้าเม่ือประมาณ ๑๒๙ ปีก่อน วา่กนัวา่บริเวณน้ีในอดีตเคยเป็นวดัมาก่อน  ช่ือวา่วดัเณรจ๋ิว วดัน้ีมี 
เจดีย(์ซ่ึงมีทรงคลา้ยลกัษณะกบัเจดียว์ดัเกต)  บรรจุพระอฐิัธาตุของพระพุทธเจา้เอาไว ้ และวดัก็ร้าง 
ในเวลาต่อมาศาลเจา้น้ีตั้งอยูบ่ริเวณท่ีเดิมของวดัเณรจ๋ิว ซ่ึงศาลเจา้แต่เดิมเป็นศาลเจา้อาคารไมช้ั้น 
เดียว ทางการไดร้ื้อถอนเอาซากปรักหกัพงัของเจดียอ์อกไปเม่ือ 40 ปีก่อน ซ่ึงก็มีเร่ืองเล่า เช่ือมโยง
พระธาตุน้ีกบัท่ีวดัเกตเพราะเป็นชุมชนชาวจีนเหมือนกนั เร่ิมบูรณะเป็นอาคารก่ึงตึกก่ึงไม ้ เม่ือ พ.ศ. 
2519 

ต่อมา พ.ศ. 2539 ไดมี้การสร้างศาลเจา้เป็นอาคารรูปแบบปัจจุบนัการรวมกลุ่มสมาคม 
ช่วยกนั ปรับปรุงมี กิจกรรมงานง้ิวประจ าปี ภายในอาคารมีการประดบัตกแต่งสวยงาม ทั้งปูนป้ัน 
จิตรกรรมลวดลายต่างๆ ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตวา่การสร้างศาลเจา้ใหม่และฉลองในปี พ.ศ. 2542 เพื่อ
เป็นการฉลองปีพระชนมพรรษา ๖ รอบ ไดติ้ดตราสัญลกัษณ์พระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 6 
รอบไว ้ ลว้นแลว้แต่แสดงถึงการสร้างสัญลกัษณ์วา่น่ีเป็นศาลเจา้ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู ่ หวั
รัชกาลปัจจุบนัเป็นการแสดงความจงรักภกัดียกยอ่งกษตัริย ์ เหมือนท่ีศาลเจา้แม่ทบัทิมของ จงัหวดั
เชียงใหม่สมาคมไหหน า(ท่ีน่ีเรียกตวัเองวา่ไหหน าไม่ใช่ไหหล า) จดังานขบวนแห่เทิด พระเกียรติ
เน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมี พระชนมายคุรบ 6 รอบ 72 พรรษา พร้อมทั้งฉลอง
องคเ์จา้แม่ทบัทิมเม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 
 
ห้างตันตราภัณฑ์ 
 เป็นหา้งสรรสินคา้แห่งแรกๆของจงัหวดัเชียงใหม่ ไดรั้บความนิยมอยา่ง ในอดีตนั้นคา้ขาย
อยูใ่นกาดเป็นเรือนแถวไมห้นา้กาดตน้ล าไย ต่อมาในยคุหน่ึง (พ.ศ.๒๕๐๐) ยา้ยมาอยูบ่นถนนท่าแพ 
ปัจจุบนัปิดตวัลงไปแลว้ เจา้ของเดิมยงัคงท าธุรกิจซูเปอร์มาเก็ตริมปิงในปัจจุบนั 
ท าเลท่ีตั้ง   ถนนท่าแพ 
 
รัตนผล 
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 เดิมอาคารน้ีเป็นร้านขายผา้ฝ้ายช่ือ โต๋วยิน่เซง้ หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี2ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น
รัตนผล และภายหลงัจึงเปล่ียนมาขายเคร่ืองเขียนและแบบเรียนมาจนถึงปัจจุบนั 

ท าเลท่ีตั้ง   ถนนท่าแพ 
 
โรงหนังศรีวศิาล 
 โรงหนงัศรีวศิาล(ตงก๊ก) เป็นโรงภาพยนตร์ท่ีด าเนินการโดยครอบครัวชินวตัร(นายเลิศ ชิน
วตัร) ปัจจุบนัเป็นตึกส านกังาน AIS ตรงกนัขา้มวดัแสนฝาง ในอดีตมีเฮือนแปอยูบ่ริเวณน้ี เป็นหอ้ง
แถวเรียงติดกนัของชาวพม่า และชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ 
ท าเลท่ีตั้ง   ถนนท่าแพ 
 
ชาระมิง  ทเีฮ้าส์สยามศิลาดล 
 บา้นไมส้ักสองชั้นไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตกแบบเรือนขนมปังขิง บา้นหลงัน้ีเดิมเป็นของ
ขนุอนุกรบุรี ตน้ตะกลูนิมากร 
ท าเลท่ีตั้ง   ถนนท่าแพ 
 
ห้างกติิพานิช 
 เป็นอาคารของตระ กิติบุตร ในอดีตเป็นหา้งกิติพานิช หา้งใหญ่ของเชียงใหม่จ  าหน่ายของ 
ใชห้รูหราจากต่างประเทศรวมถึงรถยนตด์ว้ย 
ท าเลท่ีตั้ง   ถนนท่าแพ 
 
วดัอุปคุต 
 วดัอุปคุต ตั้งอยูบ่นถนนท่าแพ ดา้นสะพานนวรัฐมีประเพณนิยมการใส่บาตรพระอุปคุต 
ชาวเหนือเช่ือวา่หากเดือนใดมีวนัเพญ็ท่ีตรงกบัวนัพุธ หรือท่ีเรียกวา่ “เป็งพุธ”พระอุปคุตจะปลอม
เป็นเณรมาบิณฑบาตตอนเท่ียงคืนชาวบา้นเช่ือวา่หากไดใ้ส่บาตรพระอุปคุตจะไดบุ้ญมาก จึงมี
ประเพณีใส่บาตรตอนเท่ียงคืนมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัสีน ้ามนัเร่ืองพระเวสสันดรชาดก ซ่ึงสะทอ้น
วถีิชีวติของชาวเหนือ วาดข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2470 โดยพอ่บุญป๋ัง พงษป์ระดิษฐ ์ศิลปินลา้นนา 
ท าเลท่ีตั้ง   ถนนท่าแพ 
 
 
บ้านหลวงอนุสารสุนทร(บ้านตึก) 
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หลวงอนุสารสุนทรเป็คหบดีตระกลูใหญ่ของเมือเชียงใหม่ สร้างประโยชน์ใหแ้ก่สังคม
มากมายอาทิ ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรมการพิเศษ เมืองเชียงใหม่และเป็นผูบุ้คเบิกธุรกิจการคา้ของ
เมืองเชียงใหม่ บา้นตึกเป็นอาคารทรงโคโรเนียลผสมกบัฝีมือช่างสล่าลา้นนา ซ่ึงถือไดว้า่มีความ
สวยงามมาก ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลอนุสารสุนทรเชียงใหม่ผูบ้ริหาร
กิจการกาดวโรรส 
ท าเลท่ีตั้ง   ถนนท่าแพ 
 
โรงเรียนค าเที่ยงอนุสสรณ์ 
 เดิมเป็นโรงเรียนสตรีประจ าจงัหวดัเชียงใหม่หลวงอนุสารสุทรน์ไดข้ออนุญาติทางราชการ
พฒันาเป็นโรงเรียน โดยออกค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างอาคารใหท้ั้งหมด และใหช่ื้ออาคารท่ีสร้างวา่ 
ตึกค าเท่ียงนฤมิตรในขณะเดียวกนัก็ปรับปรุงสุขศาลาของเทศบาลนครเชียงใหม่ให้เป็นโรงพยาบาล
เทศบาล โดยทั้งหมดอุทิศให้กบั “นางค าเท่ียง อนุสารสุนทร” ผูเ้ป็นภรรยา 
ท าเลท่ีตั้ง   ถนนไปรษณีย ์
 
ศาลเจ้าปุงเถ่ากง 

สร้างข้ึนดว้ยพลงัศรัทธาของชาวจีนในจงัหวดัเชียงใหม่มาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 ต่อมาในปี 
พ.ศ.2539  ตรงกบัปีกาญจนาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงครองราชยค์รบ 50 พรรษา 
และตรงกบัวาระสมโภช 700  ปี นพบุรีศรีนครพิงคเ์ชียงใหม่ดว้ย จึงมีการก่อสร้างอาคารศาลเจา้
หลงัใหม่ข้ึนแทนหลงัเดิมท่ีทรุดโทรม และมีงานฉลองสมโภชในวนัท่ี   26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2542 
ศาลเจา้ปุงเถ่ากง ถือเป็นศูนยร์วมจิตใจของพี่นอ้งชาวจีนทั้งในกาดหลวงและชาวจีนในเชียงใหม่ 
ท าเลท่ีตั้ง   ถนนไปรษณีย ์
 
วศิาลบรรณาคาร 

เรือนไมเ้ก่าหลงัตาตั้งอยูป่ลายสะพานจนัทร์สมแต่เดิมเคยถูกเรียกวา่ “บา้นตีนขวัเก่า” เป็น
ตวัแทนหนงัสือพิมพรุ่์นแรกๆในเชียงใหม่  ไม่วา่จะเป็นสยามรัฐ  ไทยรัฐ ศรีกรุง ฯลฯ ปัจจุบนัคุณ
ยายซิวเฮียง โจลานนัท ์วยั 95 ปียงัอาศยัอยูท่ี่น่ีและถือวา่เป็นคนเก่าแก่ท่ีสุดของกาดหลวงในปัจจุบนั 

ท าเลท่ีตั้ง   ถนนวชิยานนท์ 
 
 
วดัเกตุการาม  
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สร้างเม่ือปี พ.ศ. 1971 เดิมช่ือวดัสระเกตุ สร้างข้ึนโดยพระเจา้สามฝ่ังแกน พระราชบิดาของ
พระเจา้ติโลกราชผูจ้ดัการก่อสร้างวดัเกตการาม คือ พระยาเมืองพระยาค า และพระยาลือ มีบริวาร
ทั้งหมด 2,000 คน ในการก่อสร้างวดัเกตการาม ในปัจจุบนัมีการจดัตั้งพิพิธภณัฑว์ดัเกตุการาม 
จดัแสดงเคร่ืองใชท่ี้มีคุณค่าเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของลา้นนาในช่วง 200 ปีท่ีผา่นมา
จ านวนมาก อาทิ ตาลปัตร พดัยศของพระภิกษุในวดั เคร่ืองแกว้ เจียระไนจากยโุรป เคร่ืองเคลือบจีน 
โตก เคร่ืองเขิน 
ท าเลท่ีตั้ง   ชุมชนวดัเกต 
 
คุ้มเจ้าแก้วนวรัฐ 

คุม้เจา้แกว้นวรัฐ เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่องคท่ี์ 9 หลงัเจา้แกว้นวรัฐพิราลยัทายาทไดข้าย
ใหก้บัเถา้แก่โอว้ ซ่ึงต่อมาในปี 2499 เจก๊โอว้ไดร้ื้อคุม้แลว้ใชพ้ื้นท่ีนั้นสร้างเป็นตลาด โดยใชช่ื้อวา่
ตลาดนวรัฐแต่ผูค้นก็ยงั เรียกอีกช่ือวา่ กาดเจก๊โอว้เป็นท่ีตั้งของร้านทองโอว๊จินเฮงในปัจจุบนั 
ท าเลท่ีตั้ง   ถนนวชิยานนท์ 
 
จ๊ิบองัตึง้โอสถ 
 แปลเป็นไทยวา่ “สถานท่ีท่ีรวมความสุข”เป็นร้านขายยาจีนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
เชียงใหม่ มีการตรวจวินิฉยัจากซินแซ และสั่งยาต าหรับจีนท่ีเป็นยาสมุนไพร และยาต าราหลวง     
ซ่ึงผา่นการรองรับโดยองคก์ารเภสัชกรรม 
ท าเลท่ีตั้ง   ถนนชา้งม่อย 
 
ร้านสมุนไพร อ ีเอ อาร์ 
 หา้งขายยาสมุนไพรท่ีเปิดมาแปดสิบกวา่ปีแลว้ตั้งแต่รุ่นพ่อ ปัจจุบนันายหา้งจนัทร์บาน เอม
วฒันาด าเนินกิจการเป็นรุ่นท่ีสาม 
ท าเลท่ีตั้ง   ถนนชา้งม่อย 
 
เกษม สโตร์ 

ร้านขายขนมปังม่ีข้ึนช่ือสมยัยคุแรกๆของเชียงใหม่ เดิมตั้งอยูท่ี่ตรอกเล่าโจว๊จ าหน่ายทั้ง
ขนมปังอบชนิดต่างๆและส่วนผสมในการท าเบเกอร่ีไดรั้บความนิยมมาจนถึงปัจจุบนั มีสาขาสองท่ี
ยา่นนิมมานเหมินทร์  ท าเลท่ีตั้ง   ถนนราชวงศ ์
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ร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียซ้ง 
 ร้านก๋วยเต๋ียวท่ีไดรั้บความนิยม ดว้ยความอร่อยและสะอาด ร้านเดิมอยูต่รอกเล่าโจว๊ ท าการ
คา้ขาย สืบทอดกนัมาสามชัว่อายคุนรสชาติอร่อยและสะอาดมีลูกช้ินหวัใจเป็นเอกลกัษณ์ของ
ก๋วยเต๋ียวร้านน้ี 
ท าเลท่ีตั้ง   ซอยเล็กๆแยกจากตรอกเล่าโจ๊วทะลุออกถนนอเมริกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 การสอบถามผู้ใช้แผนที ่ 
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การส ารวจความตอ้งการของผูใ้ชแ้ผนท่ีชุมชนเชิงวฒันธรรม (Cultural Community Maps)
ส าหรับชุมชนกาดหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการส ารวจในคร้ังน้ีเป็นส่วนงานเก่ียวกบัการออกแบบ
กราฟิกและรู้แบบล าดบัความส าคญัของขอ้มูลในการออกแบบแผนท่ีชุมชนเชิงวฒันธรรม ท าการ
ส ารวจกลุ่มบุคคลทัว่ไปจ านวน 200 คน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูท้  าการศึกษาไดว้เิคราะห์โดยใชค้่า
ร้อยละ ผลการวเิคราะห์ไดน้ าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 2 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที ่1 แบบส ารวจความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกบัแผนทีชุ่มชน (Community Maps) 
ตาราง 4.2 ผลการส ารวจความเขา้ใจและการรับรู้เก่ียวกบัแผนท่ีชุมชน (Community Maps) 

รายละเอียดของเน้ือหา 

ระดบัการใหค้วามส าคญั 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์(Cultural Heritage)      

1.1) ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ทัว่ไปความเป็นมาใน
อดีต 

65% 30% 3% 1% 1% 

1.2) ขอ้มูลเก่ียวกบัววิฒันาการวถีิชีวติของคนใน
ชุมชน เช่น รูปแบบการคา้ในอดีต การบริหาร
จดัการเชิงเศรษฐกิจและการเมือง 

56% 29% 7% 5% 3% 

1.3) ขอ้มูลภาพรวมเก่ียวกบัการใชส้อยพื้นท่ีของ
ชุมชนในปัจจุบนั เช่น ต าแหน่งหา้งร้าน,ท่ีจอดรถ
,ถนน ฯลฯ 

70% 22% 5% 2% 1% 

2. ขอ้มูลเชิงกายภาพ(Space&Facilities)      
2.1) ขอ้มูลเก่ียวกบัโบราณสถานและศาสนสถาน 61% 25% 10% 1% 3% 
2.2) ขอ้มูลร้านคา้และรูปแบบอาชีพในปัจจุบนั 72% 18% 3% 4% 3% 

3. ขอ้มูลความสัมพนัธ์ชุมชน(Community Cultural 
Oranization) 

     

3.1) ขอ้มูลเก่ียวกบัเอกลกัษณ์ของกาดหลวง 63% 24% 7% 2% 3% 
3.2)  ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลส าคญัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั  

ชุมชน 
50% 26% 7% 10% 7% 

3.3) ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากรในชุมชน เช้ือชาติ และ
รูปแบบของกิจการท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 

64% 24% 5% 6% 1% 

ตาราง 4.2 ผลการส ารวจความเขา้ใจและการรับรู้เก่ียวกบัแผนท่ีชุมชน (ต่อ) 
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รายละเอียดของเน้ือหา 
 

ระดบัการใหค้วามส าคญั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

3.4)    ขอ้มูลความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนในอดีต 60% 18% 10% 1% 1% 
3.5) ขอ้มูลความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนในปัจจุบนั 32% 12% 30% 10% 10% 
 

ส่วนที ่2 รูปแบบกราฟิก (Graphic Layout) 
ตาราง 4.3 ผลการส ารวจผูใ้ชแ้ผนท่ีเก่ียวกบัรูปแบบกราฟิก (Graphic Layout) 

รูปแบบกราฟิก ผลคะแนน 
รูปกราฟิกแบบลดทอน (Modern design) 62% 
รูปแบบภาพประกอบ (Illustration design) 38% 

รวม 100% 
 
ตาราง 4.4 ผลการส ารวจผูใ้ชแ้ผนท่ีเก่ียวกบัรูปแบบสัญลกัษณ์และภาพประกอบท่ีใช ้

รูปแบบสัญลกัษณ์และภาพประกอบท่ีใช ้ ผลคะแนน 
การใชรู้ปทรงเลขาคณิต (Ellipsoid) 74% 
การใชล้ายเส้นและรูปทรงอิสระ (Free Form) 26% 

รวม 100% 
 

ตาราง 4.5 ผลการส ารวจผูใ้ชแ้ผนท่ีเก่ียวกบัรูปแบบจ านวนการใชสี้ 
รูปแบบจ านวนการใชสี้ ผลคะแนน 

ใชสี้เด่ียว Monotone 12% 
ใชส้องสี Duotone 8% 
ใชส้ามสี Triadic color scheme 38% 
ไม่จ  ากดัการใชสี้ four colors 42% 

รวม 100% 
 
 
 

ตาราง 4.6 ผลการส ารวจผูใ้ชแ้ผนท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการใชสี้ 

http://dict.longdo.com/search/ellipsoid
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รูปแบบการใชสี้ ผลคะแนน 
โทนร้อน(Warm tone) 64% 
โทนเยน็(Cool tone) 30% 
โทนขาวด า(Black&White) 6% 

รวม 100% 
 

ตาราง 4.7 ผลการส ารวจผูใ้ชแ้ผนท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการตวัอกัษร 
รูปแบบการตวัอกัษร ผลคะแนน 

แบบสมยัใหม่ ไม่มีหวั  55% 
แบบสมยัใหม่ มีหวั   15% 
แบบตวัอกัษรไทยร่วมสมยั 30% 

รวม 100% 
 
สรุปผลจากการท าส ารวจแบบสอบถามผู้ใช้แผนที ่ เร่ืองการส ารวจความตอ้งการของผูใ้ชแ้ผนท่ี
ชุมชนเชิงวฒันธรรม (Cultural Community Maps) ส าหรับชุมชนกาดหลวง จงัหวดัเชียงใหม่
ผูอ้อกแบบควรใหค้วามส าคญักบัชุดขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์(Cultural Heritage) 
1.ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ทัว่ไปความเป็นมาในอดีต  
2.ขอ้มูลเก่ียวกบัววิฒันาการวิถีชีวติของคนในชุมชน  
3. ขอ้มูลภาพรวมเก่ียวกบัการใชส้อยพื้นท่ีของชุมชนในปัจจุบนั  

ขอ้มูลเชิงกายภาพ(Space&Facilities) 
1.ขอ้มูลเก่ียวกบัโบราณสถานและศาสนสถาน 
2.ขอ้มูลเก่ียวกบัร้านคา้และรูปแบบอาชีพในปัจจุบนั 

ขอ้มูลความสัมพนัธ์ชุมชน(Community Cultural Oranization) 
1.ขอ้มูลเก่ียวกบัเอกลกัษณ์ของกาดหลวง 
2.ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากรในชุมชน เช้ือชาติ และรูปแบบของกิจการท่ีสืบทอดมาจาก 
บรรพบุรุษ 
3.ขอ้มูลความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนในอดีต 
4.ขอ้มูลความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนในปัจจุบนั 

4.3 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึจากกลุ่มตัวอย่าง   งานวาดแผนท่ีและงานวิดีโอ 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัความเช่ือ จารีตประเพณี จะเป็นการเขา้ไปท าการสัมภาษณ์ และท า
แบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีใชชี้วติหรือครอบครัวเคยประกอบอาชีพอยูใ่นชุมชนกาด
หลวง แบ่งออกเป็นสองช่วงเวลาคือ ช่วงก่อนไฟไหมก้าด(ก่อน พ.ศ. 2511) และช่วงหลงัคือหลงั 
พ.ศ.2511 ในรูปแบบการวาดภาพแผนท่ี และการบรรยายประกอบ ในส่วนน้ีเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์เก่ียวกบั 

1.ชีวติความเป็นอยู ่
2.การใชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆของพื้นท่ีชุมชน 
3.ความประทบัใจต่อชุมชน 
4.การเปล่ียนแปลงสู่สภาวะสมยัใหม่ 

 
ตอนท่ี 1 ช่วงก่อนไฟไหมก้าด(ก่อน พ.ศ. 2511)  
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ อาจารย ์ดร.ดวงจนัทร์ (อาภาวชัรุตม)์ เจริญเมือง บรรณาธิการบริหารหนงัสือเร่ืองเล่า
ชาวกาด เล่ม 1-7 และเลขาธิการมูลนิธิสถาบนัเมือง(เชียงใหม่) 
ชีวติความเป็นอยู่และการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆของพืน้ที่ชุมชน : ในอดีตนั้นชุมชนกาดหลวงจะ
อาศยัอยูแ่ละท าการคา้เป็นตึกแถวรอบกาดวโรรส และหนา้กาดตน้ล าไย เส้นทางถนนวชิยานนทจ์ะ
เป็นตึกปะจนับานกนั บริเวณกาดตน้ล าไยจะมีประตูเปิดปิดเป็นเวลาอยูต่รงบริเวณวศิาลบรรณาคาร
(หวัมุมก่อนถึงสะพานจนัทร์สมอนุสรณ์) มีการขนส่งสินคา้ดว้ยรถคอกหมู คิวรถอยูบ่ริเวณกาดตน้
ล าไย ใชค้นในชุมชนรถสามลอ้ถีบหรือจกัรยานเป็นหลกั ส่วนบริเวณริมปิง แถบขา้งศาลเจา้ปุงเถ่า
กงจะเป็นเรือนแปของกลุ่มท่ีเรียกวา่ กลุ่มหนา้ศาลเจา้ ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของผูค้นท่ีท ามาคา้ขายใน
กาด ผูค้นท่ีคา้ขายและอาศยัอยูตึ่กแถวรอบกาดส่วนใหญ่เป็นชาวจีน และชาวอินเดีย(ส่วนใหญ่อาศยั
อยูฝ่ั่งวดัเกตุ) ส่วนคนเมือง(เชียงใหม่)จะขายพืชผกัผลไม ้ ของกินพื้นบา้นโดยหาบเป๊ียด(ใส่ตะกร้า)
มาขาย ร้านคา้เก่าแก่ท่ีเป็นตน้ก าเนิดของธุรกิจในจงัหวดัเชียงใหม่ไดแ้ก่ ร้านคา้ตนัตราภณัฑท่ี์ร้าน
ดั้งเดิมตั้งอยูบ่นถนนวชิยานนท ์ ตรงกนัขา้มกาดตน้ล าไย ซ่ึงในสมยันั้นขายของน าเขา้จาก
ต่างประเทศ สินคา้ท่ีไม่มีในพื้นท่ีเช่น ลูกพลบั เห็ดหอม เป็นตน้ นอกจากน้ีร้านนิยมพานิช(ขาย
อุปกรณ์ไฟฟ้า ในสมยันั้นขายวทิยซ่ึุงถือวา่ทนัสมยัมาก) ก็เร่ิมตน้กิจการยูบ่ริเวณโรงพยาบาล
เทศบาลในปัจจุบนั ทั้งน้ีความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนเป็นไปอยา่งใกลชิ้ด  ใหค้วามช่วยเหลือกนั
เป็นอยา่งดี และส่งเสริมการศึกษาใหลู้กหลาน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากบุคคลส าคญัๆเช่น นกัวชิาการ 
อาจารยม์หาวทิยาลยัและแพทยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ รวมถึงนายกเทศมนตรีหลายๆท่านก็ลว้นแลว้แต่
เป็นลูกหลานชาวกาดทั้งนั้น โดยนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนฝร่ัง คือเป็นโรงเรียนหลายๆ
แห่งท่ีจดัตั้งโดยมิชชัน่นารี เช่น โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลยั โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั เป็นตน้   



78 

ความประทบัใจต่อชุมชน : ในอดีตนั้นเด็กๆในกาดจะมีสนามเด็กเล่นคือเกาะกลาง(แม่น ้าปิง)และวิง่
เล่นกนัในกาด บุตรหลานของกาดหลวงจะไดรั้บการดูแลอยา่งดี ไม่มีใครติดยาเสพยติ์ด เน่ืองจากมี
ผูใ้หญ่ช่วยเตือน กิจกรรมอีกอยา่งท่ีส่งเสริมกนัในชุมชนคือกีฬา เช่น บาสเกตบอล แบตมินตนั 
และสเก็ต สถานท่ีอีกแห่งท่ีเป็นลานกีฬาและเล่นจู่งจา(ชิงชา) คือโรงเรียนช่องฟ้า ตั้งอยูบ่ริเวณไน
บาร์ซาใน(ปัจจุบนัยา้ยท่ีและเปล่ียนเป็นโรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวานิชบ ารุง) ร้านคา้ขวญัใจของเด็กๆ
ชาวกาดเห็นจะเป็น “ร้านเจ๊อูด๊เจแ๊อ๊ด” ท่ีขายขนมทั้งปลีกส่งและมีสลากใหเ้ด็กๆหยอดเหรียญแลก
รางวลั และยงัมีร้านน ้าแขง็ไสในกาดหลวงท่ีในสมยันั้นมีแต่น ้าแขง็กอ้น หากจะซ้ือกลบับา้นก็ตอ้ง
พกข้ีเล้ือยไปดว้ยเพื่อเก็บความเยน็ การเดินทางไปโรงเรียนก็จะนัง่สามลอ้ถีบหรือป่ันจกัรยาน ส่วน
สถานบนัเทิงในช่วงเวลานั้นมีแต่บาร์ท่ีเปิดมิดชิด        ไม่ส่งเสียงดงัรบกวนเพื่อนบา้นเหมือนสมยัน้ี 
การเปลีย่นแปลงสู่สภาวะสมัยใหม่ : ในปัจจุบนักาดหลวงเปล่ียนไปมาก ดว้ยการเติบโตของเมือง 
ประชากรท่ีเพิ่มข้ึน ท าใหเ้กิดมลภาวะทางอากาศ ปัญหาการจราจรและปัญหาการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะ 
โครงการพฒันาเมืองก็มีผลต่อการเปล่ียนแปลงชุมชนกาดอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เช่น การเวนคืนท่ีดิน
บริเวณริมปิงและถมชายฝ่ังแม่น าปิงใหมี้พื้นท่ีเพิ่ม เกิดเป็นกาดเทศบาลฯข้ึนมา พื้นท่ีท่ีเคยมีนโยบาย
จะสร้างเป็น “พื้นท่ีสีเขียว” ก็ถูกใชป้ระโยชน์เพื่อการคา้ กาดหลวงในปัจจุบนัไม่ไดจ้  ากดัการคา้แค่
เป็นตลาดเชา้และกลางวนั แต่ในเวลากลางคืนไดมี้พอ่คา้แม่คา้เขา้มาใชพ้ื้นท่ีบริเวณทางเทา้ตั้งแต่
ถนนชา้งม่อยจนมาถึงบริเวณถนนวชิยานนท ์และพบวา่ผูข้ายของส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่ ชาวเขา
ขายสินคา้การเกษตรท่ีเฉพาะเจาะจงกบักลุ่มชนของตวัเอง และมีคนไทยอยูบ่า้งขายซ้ือผา้ 
ปรากฏการณ์เหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีถึงการอพยพเขา้มาท ากินของกลุ่มชาติพนัธ์ุและคนต่างถ่ินดว้ย 
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ภาพท่ี 4.1 การวาดภาพแผนท่ีโดย อาจารย ์ดร.ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม ์เจริญเมือง 

 
ตอนท่ี 2 ช่วงก่อนไฟไหมก้าด(ก่อน พ.ศ. 2511)  
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ คุณสนิท คุณาธารกุล เจา้ของร้านขายเคร่ืองสังฆภณัฑ ์“ฟองจนัทร์” 
ชีวติความเป็นอยู่และการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆของพืน้ที่ชุมชน : หากเทา้ชีวติความเป็นอยูส่มยั 
ก่อนเกิดเพลิงไหม ้ ร้านฟองจนัทร์อยูก่าดหลวงมาสามชัว่อายคุนแลว้ สมยักางจอ้ง(ร่ม)ขายนั้นคุณ
ยายเร่ิมคา้ขายธูปเทียนจนมาถึงช่วงท่ีเกิดเหตุไฟไหม ้ คุณแม่มาขายแทน ส่วยเต่ีย(พ่อ)เป็นคนจีนเกิด
ท่ีเชียงใหม่ ขายของใชเ้บ็ดเตล็ดตั้งแต่ก่อนไฟไหม ้ ภายหลงัเลิกกิจการ เม่ือแต่งงานกบัแม่ประกอบ
กบัเป็นช่วงเวลาท่ีตลาดใหม่สร้างเสร็จจึงไดเ้ปิดร้านฟองจนัทร์ ซ่ึงอยูใ่นอาคารกาดวโรรสชั้น 1 
ส่วนพี่สาวนั้นเปิดร้านขายเคร่ืองส าอางเป็นเจา้แรกของกาดหลวงช่ือ,ร้านบุญชู และนา้เปิดร้านช่ือ
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ศรีพรรณอยูใ่นกาดวโรรสติดถนนวชิยานนทแ์ละร้านกนัเอง ของพี่ชายอยูใ่กล้ๆ กบัศาลเจา้กวนอู ยคุ
หลงัไฟไหมน้ั้นฝ่ังกาดนวรัฐค่อนขา้งคึกคกัเน่ืองจากมีร้านอาหาร โรงง้ิวและโรงภาพยนตร์ท่ีดึงดูด
ผูค้นเขา้มา ในขณะเดียวกนัอาคารกาดตน้ล าไยก็สร้างแลว้เสร็จก่อนปี พ.ศ.2513และอาคารกาดวโร
รสถูกสร้างเป็นตึกสามชั้นมีหอคอยแทง็น ้าอยูด่า้นบน หลงัจากการพฒันาในทางโครงสร้างอาคาร 
กาดหลวงจึงถูกแบ่งพื้นท่ีอาคารออกเป็น 4 กาด คือ กาดวโรรส กาดตน้ล าไย กาดเทศบาลฯและ
กาดนวรัฐ จนมาถึงปัจจุบนั 
 
ความประทบัใจต่อชุมชนและการเปลีย่นแปลงสู่สภาวะสมัยใหม่ : กาดหลวงในปัจจุบนัแมว้า่หา้ง 
สรรพสินคา้จะมีผลต่อสภาพคล่องทางการคา้ของกาดหลวงไปในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา แต่กาดหลวงก็
ยงัเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งความสามคัคีของชุมชนชาวกาดท่ี
ใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีจึงเกิดโครงการพฒันาท่ีมุ่งเนน้ในการส่งเสริม
การคา้และการท่องเท่ียวข้ึนเร่ือยมา เช่น แผนพฒันาการคา้ริมฝ่ังแม่น ้าปิงในระยะ 3 ปี, 5 ปี, 10 ปี
หรืองานเฉลิมฉลอง 100 ปีกาดหลวงโดยคุณนาวนิ ลาวลัยช์ยักุล ท่ีสร้างความต่ืนตวัใหก้บัการ
พฒันาชุมชนกาดใหมี้การกา้วตามสังคมสมยัใหม่อยา่งย ัง่ยนื 
 
 



81 

 
 

ภาพท่ี 4.13 การวาดภาพแผนท่ีโดย คุณสนิท คุณาธารกุล 
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จากผลการศึกษาในขอ้ 4.1 วา่ดว้ย การขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์เร่ืองราวความเป็นมา และ 4.2 การ
สอบถามผูใ้ชแ้ผนท่ี เร่ือง การส ารวจความตอ้งการของผูใ้ชแ้ผนท่ีชุมชนเชิงวฒันธรรม (Cultural 
Community Maps)ส าหรับชุมชนกาดหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตวัอยา่ง (งานวาดแผนท่ีและงานวดีิโอ) ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลและ
ท าการออกแบบ โดยอาศยัแนวคิดการสร้างแผนท่ีชุมชนอา้งอิงงานวจิยัของ การศึกษาวจิยัของ 
Dr.Greg Beaker และ Jeanete Hanna เร่ือง Cultural, Authenticity, Place : Connecting Cultural 
Mapping and Place Branding 

1. Asset Mapping หรือ Resource Mapping มีการใหข้อ้มูลและบนัทึกอยา่งชดัเจน(Tangible 
data) 

2. Community Identity Mapping    เป็นการเขา้ไปส ารวจรูปแบบวฒันธรรม ในเชิงนามธรรม 
(Intangible data) เร่ืองราวความเป็นมาของชุมชน จารีตประเพณี น าเสนออตัลกัษณ์และ 
ค่านิยมของพื้นท่ีดงักล่าว (Sense of place) 

 
ผูว้จิยัจึงท าการแบ่งหมวดหมู่การออกแบบดงัน้ี 

1) การสร้างแผนท่ีชุมชนกาดหลวงเชิงประวติัศาสตร์ (Heritage mapping) 
- ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ทัว่ไปความเป็นมาในอดีต  
- ขอ้มูลเก่ียวกบัววิฒันาการวถีิชีวติของคนในชุมชน  
- ขอ้มูลภาพรวมเก่ียวกบัการใชส้อยพื้นท่ีของชุมชนในปัจจุบนั  
- ขอ้มูลเก่ียวกบัโบราณสถานและศาสนสถาน 
2)  การสร้างแผนท่ีชุมชนกาดหลวง (Community mapping) 
- ขอ้มูลเก่ียวกบัร้านคา้และรูปแบบอาชีพในปัจจุบนั 
- ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากรในชุมชน เช้ือชาติ และรูปแบบของกิจการท่ีสืบทอดมาจาก  

บรรพบุรุษ 
- ขอ้มูลความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนในอดีต 
- ขอ้มูลความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนในปัจจุบนั 

 บ่งบอกการแบ่งแยกดา้นกายภาพและกลุ่มชน เป็นตน้วา่ชุมชนกาดถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ 
ไดแ้ก่ พื้นท่ีกาดวโรรส, กาดตน้ล าไย, กาดนวรัฐ,กาดเทศบาล(ตลาดดอกไม)้ และตรอกเล่าโจ๊ว  
ส่วนเน้ือหาขอ้มูลของกลุ่มชนชาติจะแสดงเพื่อใหเ้ห็นววิฒันาการดา้นประชากรท่ีมีความ
หลากหลายของพื้นท่ีดงักล่าว 
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3) การสร้างแผนท่ีชุมชนกาดหลวงเชิงอตัลกัษณ์(Identity mapping) 
น าเสนออตัลกัษณ์ของกาดหลวงผา่น รูปแบบการใชชี้วิต อาหาร สินคา้ สถานท่ีส าคญั 

ความสัมพนัธ์ของผูค้น ความประทบัใจในอดีต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


