
 

บทที ่6 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการศึกษา 

6.1.1  ผลจากการท าส ารวจความพงึพอใจแผนทีชุ่มชนกาดหลวงเชิงประวตัิศาสตร์ 
(Heritage mapping) 

1) เร่ืองสร้างการรับรู้เชิงประวติัศาสตร์ทัว่ไป ความเป็นมาในอดีต (The timeline)  
ไดผ้ลคะแนนมากท่ีสุดคือ 57%  อยูใ่นระดบัมาก 

2) สร้างการรับรู้เก่ียวกบัววิฒันาการวถีิชีวติของคนในชุมชน เช่น รูปแบบการคา้ในอดีต 
การบริหารจดัการเชิงเศรษฐกิจและการเมือง  
ไดผ้ลคะแนนมากท่ีสุด คือ 57% อยูใ่นระดบัดี  

3) ภาษาท่ีใชใ้นการอธิบาย   
ไดผ้ลคะแนนมากทคือ 57%อยูใ่นระดบัมาก 

4) การรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์และชนชั้นปกครองท่ีมีบทบาทในพื้นท่ี 
ไดผ้ลคะแนนมากท่ีสุดคือ 50% อยูใ่นระดบัพอใช ้

5) โทนและอารมณ์ของงานออกแบบ  
ไดผ้ลคะแนนมากท่ีสุดคือ 38%อยูใ่นระดบัมากและรองลงมาคือ 34% อยูใ่นระดบัมาก 

 
6.1.2  ผลการส ารวจความพงึพอใจการสร้างแผนทีชุ่มชนกาดหลวง (Community 

mapping) 
1) การรับรู้เชิงความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนในปัจจุบนั  

ไดผ้ลคะแนนมากท่ีสุดคือ 58% อยูใ่นระดบัดีมาก  
2) การรับรู้เชิงกายภาพ การใชส้อยพื้นท่ี ท าเลท่ีตั้งร้านคา้ ต าแหน่งของยา่นต่างๆ  

ไดผ้ลคะแนนมากท่ีสุดคือ 51% อยูใ่นระดบัมาก 
3) การรับรู้ความส าคญัของยา่นต่างๆในชุมชนกาดหลวง  

ไดผ้ลคะแนนมากท่ีสุดคือ 61% อยูใ่นระดบัมาก 
4) การรับรู้ววิฒันาการเชิงเศรษฐกิจและสังคมของพื้นท่ีกาดหลวง  

ไดผ้ลคะแนนมากท่ีสุดคือ 41% อยูใ่นระดบัพอใช ้
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5) การรับรู้เก่ียวกบัความหลากหลายทางชนชาติ  
ไดผ้ลคะแนนมากท่ีสุดคือ 58% อยูใ่นระดบัมาก 

6) สร้างการรับรู้เก่ียวกบัเปล่ียนแปลงตามสภาวะสมยัใหม่การของสังคมเมือง 
ไดผ้ลคะแนนมากท่ีสุดคือ 41% อยูใ่นระดบัมาก 

7) ภาษาท่ีใชใ้นการอธิบาย  
ไดผ้ลคะแนนมากท่ีสุดคือ 56% อยูใ่นระดบัมาก 

 
6.1.3 ผลการส ารวจความพงึพอใจการสร้างแผนทีชุ่มชนกาดหลวงเชิงอตัลกัษณ์  (Identity  

mapping) 
1) การรับรู้อตัลกัษณ์หรือเอกลกัษณ์ของชุมชนกาดหลวง  

ไดผ้ลคะแนนมากท่ีสุดคือ 51% อยูใ่นระดบัมาก 
2) การรับรู้รูปแบบวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชุมชนกาดหลวง  

ไดผ้ลคะแนนมากท่ีสุดคือ 40% อยูใ่นระดบัมาก 
3) การรับรู้เก่ียวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม  

ไดผ้ลคะแนนมากท่ีสุดคือ 47% อยูใ่นระดบัมาก 
 

สรุปการท างานของข้อมูลภาพ (Data visualization) 
 จากการออกแบบขอ้มูลภาพกระบวนการท าแผนท่ีชุมชนเชิงวฒันธรรมสามารถสรุปเน้ือหา
และการบวนการท างานของ “ระบบสัญลกัษณ์” ต่อการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางสังคม
วฒันธรรมของชุมชนกาดหลวง ดงัน้ี 

(1) ปรากฏการณ์เก่ียวกบัวถีิชีวชุิมชนเป็นภาพร่างของ “การมีชีวติอยู”่ อนัประกอบดว้ย
การประกอบอาชีพ พื้นท่ีใชส้อย การปกครอง ศิลปวฒันธรรม ภาษา ศาสนาและ
ความสัมพนัธ์ระวา่งคนในพื้นท่ี 

(2) การเปล่ียนแปลงชุมชนสู่สภาวะสมยัใหม่เป็นพลวตัรหน่ึงของความต่อเน่ืองในวถีิชีวิต
ชุมชนท่ีตอ้งแสดงใหเ้ห็นอยา่งเป็นรูปธรรมในส่วนงานออกแบบ 

(3) กระบวนการน าเสนอความสัมพนัธ์ในชุมชนเป็นแผนท่ี เป็นการน าเสนอสัญญะ(Sign 
Representation) ท่ีผูอ้อกแบบเลือกท่ีน าเสนอขอ้มูลจากการวเิคราะห์วฒันธรรมศึกษา
อนัประกอบไปดว้ยประเด็นดา้นประวติัศาสตร์, ขอ้มูลสถานท่ี, ศาสนสถาน, ขอ้มูล
ร้านคา้และยา่นท่ีส าคญัต่างๆ,  ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์และอตัลกัษณ์ของชุมชน 
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(4) ผลจากการส ารวจความพึงพอใจของแผนท่ีทั้ง 3 ส่วน (6.1.1-6.1.3) เป็นตวัช้ีวดัผลการ
ออกแบบ 

 
6.2 อภิปรายผล 

เม่ือผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาขอ้มูลการท าสัมภาษณ์และท าการออกแบบแผนท่ีชุมชนเชิง
วฒันธรรมในเขตพื้นท่ีกาดหลวงและส ารวจผลการยอมรับของผูใ้ชแ้ลว้  สามารถอภิปรายเป็น
กระบวนการทางวฒันธรรมและความสัมพนัธ์ชุมชนในเขตพื้นท่ีกาดหลวง (กาดวโรรส, กาดนวรัฐ, 
กาดตน้ล าไย, กาดเทศบาลนครเชียงใหม่และตรอกเล่าโจ๊ว) และท าการอภิปรายกระบวนการกลาย 
เป็นระบบสัญลกัษณ์หรือภาพแทนแบ่งเป็น 6 หวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี 

6.2.1 ผลการยอมรับของผู้ใช้แผนที่ 
การทดสอบความพึงพอใจผูใ้ชใ้นกระบวนการออกแบบแผนท่ี วเิคราะห์จากขอ้มูล

เป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ แผนท่ีเชิงประวติัศาสตร์ แผนท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ชุมชน และแผนท่ีเชิงอตั
ลกัษณ์ ดงัน้ี  

(1)  เน้ือหาเชิงประวติัศาสตร์ความเป็นมาทัว่ไป รูปแบบการคา้และวธีิชีวติในอดีตและ
โทนอารมณ์การออกแบบอยูใ่นระดบัดี-ดีมาก แต่ขอ้มูลในส่วนบทบาทของชนชั้น
ปกครองในพื้นท่ีไดค้ะแนนความพึงพอใจในระดบัพอใช ้ในส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์เก่ียวกบัระบบการครอบครองพื้นท่ีของชนชั้นน า ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิง
คุณภาพและอาจยากท่ีจะต่อการท าความเขา้ใจในระดบัแผนภูมิภาพ 

ในส่วนน้ีเป็นการล าดบัขอ้มูลผา่นเวลา (The time line) ดงันั้นจุดส าคญัของการ
เล่าเร่ืองผูอ้อกแบบจ าเป็นตอ้งใหค้วามสัมคญักบัล าดบัของช่วงเวลา การอา้งอิงตวั
เลขท่ีเป็นสากล เช่น ปีพุทธศกัราชก ากบัดว้ยเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ เช่น ช่วงเวลา
ท่ีเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสองในปี พ.ศ.2488 หรือเหตุการณ์เพลิงไหมข้องชุมชน
ในปี พ.ศ.2511 ซ่ึงจะเป็นจุดอา้งอิงเวลาท่ีสร้างฐานการรับรู้ท่ีตรงกนั 

(2)  เน้ือหาเก่ียวกบักลุ่มกอ้นความสัมพนัธ์ในแต่ละยา่น เน้ือหาในส่วนการน าเสนอ
ความสัมพนัธ์, การใชป้ระโยชน์ภายในพื้นท่ี, ท าเลท่ีตั้งของร้านคา้และสถานท่ีส าคญั, 
ความเป็นมาเก่ียวกบัชาติพนัธ์ุท่ีผสมผสานในพื้นท่ีกาดหลวง, สร้างการรับรู้เก่ียวกบั
เปล่ียนแปลงตามสภาวะสมยัใหม่การของสังคมเมือง และภาษาท่ีใชไ้ดรั้บความพึงพอ
ในอยูใ่นระดบัดี-ดีมาก แต่ขอ้มูลในส่วนววิฒันาการเชิงเศรษฐกิจและสังคมของพื้นท่ี
ไดค้ะแนนความพึงพอใจในระดบัพอใชซ่ึ้งขอ้มูลในส่วนน้ีผูท้  าการวจิยัมีความคิดเห็น
วา่การออกแบบท่ีท าออกมานั้นถูกน าเสนอเป็นแผนภาพประกอบค าบรรยาย แต่เน้ือหา
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เชิงเศษฐษกิจเป็นขอ้มูลท่ีอาจตอ้งหยบิยกตวัเลขทางเศรษฐศาสตร์มากล่าวอา้ง เพื่อให้
เห็นความแตกต่างในแต่ละช่วงเวลา เช่น การขยายตวัของกระแสทุน, อ านาจการซ้ือ
ขายและการต่อรองภายในชุมชนการคา้ของยา่นกาดหลวง เป็นตน้ ซ่ึงตวัแผนท่ีท่ีได้
ออกแบบไปนั้นยงัมีขอ้มูลในส่วนน้ีนอ้ย ทั้งน้ีการจะเขา้ถึงความเช่ือมโยงระหวา่งคน
กลุ่มหน่ึงไปหาคนอีกกลุ่ม หรือความเช่ือมโยงของพื้นท่ีหน่ึงไปสู่อีกพื้นท่ีหน่ึงนั้น 
ตอ้งอาศยัการมองรูปแบบการพึ่งพาอาศยัหรือการใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของกิจกรรมใน
ชุมชน อาทิ ผลพลอยไดข้องแม่คา้ขายผลไมท่ี้ไดลู้กคา้เพิ่มจากท าเลท่ีอยูใ่กลจุ้ดจอดรถ
สองแถว บริเวณดา้นหนา้ตลาด เป็นตน้ ขอ้มูลท่ีลงรายละเอียดปลีกยอ่ยเหล่าน้ีเป็น
ขอ้มูลเชิงลึก ซ่ึงมีความเป็นไปไดว้า่หากคนท่ีเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีจริงก็อาจ
ไม่ไดม้ากการจดัจ าแนกหรือมองเห็นความสัมพนัธ์ในแบบเดียวกนัก็ได ้

(3)  เน้ือหาเชิงอตัลกัษณ์ 
ความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนเป็นเร่ืองของการเลือกยกประเด็นการอธิบาย การช้ี
เฉพาะและใหค้วามส าคญักบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง จนท าให้เกิดรูปแบบท่ียอมรับวา่เป็น
ความโดดเด่น น่าสนใจ จนน าไปสู่กระบวนการท าให้เป็นความตระหนกัรู้และ
คุน้เคยกบัพื้นท่ี เช่น ซ้ือของฝากประเภทไส้อัว่และแคบหมูก็ตอ้งมาซ้ือท่ีกาด
หลวง หรือช่วงเทศกาลตรุษจีนก็เป็นท่ีเขา้ใจกนัดีวา่มีอาหารและสินคา้ประจ า
เทศกาลวางขาย เป็นตน้  ในกระบวนการสร้างความเขา้ใจในเชิงอตัลกัษณ์น้ีมี
อ านาจการช้ีน าการรับรู้ของผูรั้บสารอยูสู่ง เน่ืองจากในการรับรู้ในขอ้มูลระดบัท่ี
ไม่ลึกมากภาพแทนหรือความเป็นสัญลกัษณ์จะถูกท าใหจ้ดจ า โดยมีเง่ือนไขแค่
การมองเห็นและความนิยมของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง คลา้ยกบัการท างานของ
วฒันธรรมแบบป๊อป(Popular Culture) กล่าวคือเป็นการสร้างอุคมคติในระดบัท่ี
เหนือกวา่การท ามาหากิน รูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีใชป้ระโยชน์
จากอตัลกัษณ์ในระดบัทอ้งถ่ิน(Localization) แต่น าไปสู่การดึงดูดนกัท่องเท่ียว
จากเมืองต่างๆ ซ่ึงเป็นค่านิยมในระดบัโลกาภิวตัน์(Globalization)  

 

6.2.2 ด้านประวตัิศาสตร์และการปกครอง 
ในการศึกษาวฒันธรรม ผูศึ้กษามุ่งประเด็นไปท่ีการมองหาความสัมพนัธ์ระหวา่งวถีิ

ชีวติของคนพื้นท่ีและเวลาดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้วา่วฒันธรรมเป็นการหลอมรวมของศิลปะวฒันธรรม 
ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี รวมไปถึงลกัษณะบุคลิกและอุปนิสัยของผูค้นท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใน
พื้นท่ีดงักล่าว ประเด็นหลกัท่ีตอ้งหยบิยกชุดขอ้มูลของชุมชนมาน าเสนอ คือ “ระบบสัญลกัษณ์” ซ่ึง
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ประกอบดว้ยสองส่วนคือ (1) วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไดห้รือวฒันธรรมท่ีเป็นรูปธรรม  ไดแ้ก่  อาคาร 
บา้นเรือน วดั ศิลปะ ประติมากรรม (2)วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดห้รือวฒันธรรมท่ีเป็นนามธรรม 
ไดแ้ก่ ภาษาพดู ระบบความเช่ือ โลกทศัน์ กิริยามารยาท และขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงทั้งสอง
ส่วนน้ีไม่สามารถแยกออกจากกนัไดอ้ยา่งเด็ดขาด เพราะสองส่ิงน้ีส่ือสารกนัอยูต่ลอดเวลา  เม่ือเรา
กล่าวถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนกาดหลวง เราจะแบ่งแยกสองส่ิงน้ีออกมาเพื่อท าการจ าแนก
ขอ้มูลเพื่อท าความเขา้ใจในเบ้ืองตน้ และมองหาประเด็นความสัมพนัธ์ท่ีควรกล่าวถึง ผูว้จิยัจึงได้
สร้างแผนท่ีเชิงประวติัศาสตร์ อนัประกอบไปดว้ยแผนภาพท่ีน าเสนอเร่ืองราวเก่าแก่ซ่ึงถือไดว้า่เป็น
มรดกทางวฒันธรรม ผา่นสถาปัตยกรรมของร้านคา้ ศาสนสถานและอาคารเก่าแก่ท่ีมีประวติัความ
เป็นมาในอดีตท่ีน่าสนใจ โดยมีช่วงเวลาก ากบัเพื่อใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจบริบทของพื้นท่ีและเวลาไปพร้อมๆ
กนั ทั้งน้ีการเสนอภาพสัญลกัษณ์และการหยบิยกเน้ือหาดา้นสถาปัตยกรรมพื้นท่ีเหล่าน้ีไดแ้ฝง
คุณค่าความเช่ือ ค่านิยมของคนในพื้นถ่ิน เช่น การก่อตั้งศาลเจา้ของชุมชนชาวจีน การก่อตั้งวดั
นาธารีของชาวซิกข ์ วดัแสนฝางท่ีมีสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าและวดัเก่าแก่อยา่งวดัเกตุและวดัอุป-
คุตความหมายโดยนยัหรือท่ีเรียกวา่เป็นความมายเชิงมายาคติ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงระบบคุณค่าความ
เช่ือและความศรัทธาของผูท่ี้นบัถือลิทธิศาสนานิกายต่างๆ  ส่วนขอ้มูลดา้นการปกครองประกอบ 
ดว้ยเร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการก่อตั้งตลาด(วโรรสและตน้ล าไย) รูปแบบการ
ครอบครองพื้นท่ีและกิจการจากตระกลูเจา้นายฝ่ายเหนือไปจนกระทัง่โอนถ่ายกิจการใหก้บัตระกลู
คหบดีเช้ือสายจีนและด าเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบนั โดยแผนภาพในส่วนน้ีจะเป็นการสะทอ้นถึง
สังคมศกัดินาไทยและการเขา้มามีอิทธิพลของกลุ่มพอ่คา้ชาวจีนท่ีเรียกไดว้า่เป็นการก่อร่างของกลุ่ม
ชนชั้นกลาง (bourgeois) ในยคุแรกๆ ซ่ึงแผนท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดการรับรู้ของผูใ้ชด้งัน้ี  เร่ืองสร้างการ
รับรู้เชิงประวติัศาสตร์ทัว่ไป ความเป็นมาในอดีต (The timeline), ววิฒันาการวถีิชีวติของคนใน
ชุมชน, การรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์และชนชั้นปกครองท่ีมีบทบาทในพื้นท่ี, โทน/อารมณ์
ของการออกแบบ และความเหมาะสมของภาษาท่ีใชส่ื้อสาร 
 

6.2.3 ด้านชุมชน กจิกรรมและพืน้ที ่
ในส่วนขอ้มูลความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนในชุมชน ผูว้ิจยัไดแ้บ่งแยกพื้นท่ีออกเป็นยา่น

ต่างๆโดยมองภาพรวมความสัมพนัธ์ในรูปแบบของนิเวศวทิยา เพง่มองความสัมพนัธ์ของคนกลุ่ม
ต่างๆ ท่ีแต่ละกลุ่มมีบทบาทหนา้ท่ีของตวัเองเปล่ียนแปลงไดต้ามสภาพเศรษฐกิจและอ านาจครอบ 
ง า(Dominance) ท่ีมีขอบเขตจากโครงสร้างทางพื้นท่ีและการบริหารจดัการเป็นตวักบัก ากบัอาณา
บริเวณ  และมีรูปแบบการคา้หรือการกระท า(Moral Unity) ท่ีเป็นเอกภาพในแต่ละยา่นการคา้ โดย
จดักลุ่มตามการประกอบกิจการของประชากรและการจดัการพื้นท่ีโดยแบ่งออกเป็นยา่นกาดวโรรส, 

http://dict.longdo.com/search/bourgeois
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ยา่นกาดตน้ล าไย, ยา่นกาดนวรัฐ, ยา่นตรอกเล่าโจว๊ และกาดเทศบาลฯ โดยพื้นท่ี 5 ส่วนน้ีมีรูปแบบ
การคา้ท่ีมีความเช่ือมโยงกนัอยู ่ เช่นร้านขายผา้จะกระจุกตวัอยูม่ากบริเวณตรอกเล่าโจว๊และ กระจาย
ตวัอยูบ่ริเวณหนา้กาดตน้ล าไย (ถนนวชิยานนท)์ และบริเวณตึกแถวดา้นหนา้กาดนวรัฐ (ถนนชา้ง-
ม่อย) เป็นตน้  ส่วนยา่นท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดจะเป็นยา่นกาดวโรรสท่ีมีร้านคา้ของฝากกระจุกตวั
อยู ่  ซ่ึงแผนท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดการรับรู้ของผูใ้ชด้งัน้ี การรับรู้เชิงความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนในปัจจุบนั, 
การรับรู้เชิงกายภาพ การใชส้อยพื้นท่ี ท าเลท่ีตั้งร้านคา้ ต าแหน่งของยา่นต่างๆ, ความส าคญัของยา่น
ต่างๆ , ววิฒันาการเชิงเศรษฐกิจและสังคม, สร้างการรับรู้เก่ียวกบัการเปล่ียน แปลงตามสภาวะสมยั 
ใหม่การของสังคมเมือง และความเหมาะสมของภาษาท่ีใชส่ื้อสาร 
 

6.2.4 ด้านประชากรศาสตร์ 
เม่ือรูปแบบการคา้ของชุมชุนกาดหลวงมีววิฒันาการของการเขา้มาตั้งรกรากของผูค้น

ในกาด โดยมีความหลากหลายของชนชาติและวฒันธรรม ในส่วนน้ีเป็นการน าเสนอแผนภาพ
เก่ียวกบัการเขา้มาของกลุ่มชนต่างๆ ไดแ้ก่ กลุ่มคนไท(ลา้นนา) กลุ่มพอ่คา้ชาวจีน กลุ่มพอ่คา้ชาว
อินเดีย และกลุ่มชาติพนัธ์ุ เช่น ชาวมง้และชาวพม่าท่ีเขา้มาใชแ้รงงาน  เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั
การเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์และหลอมรวมเป็นกลุ่มคนในพื้นท่ีแบบพหุวฒันธรรม (Cultural plurism)   
ซ่ึงสามารถอธิบายการแปรเปล่ียนชนชาติดว้ย “กระบวนการกลายเป็นไทย” (Thai-ization) เช่น การ
เปล่ียนนามสกุลของคนจีน จนกลายเป็นสถานภาพไทยอยา่งสมบูรณ์ ตลอดจนการแต่งงานขา้มชน
ชาติ กระบวนการเหล่าน้ีเองท่ีท าใหเ้กิดเอกลกัษณ์ของชุมชน เน่ืองจากวฒันธรรมท่ีผสมผสานท าให้
เกิดการแลกเปล่ียนความรู้จนเกิดเป็นสังคมแบบลูกผสม(Hybrid) ซ่ึงแผนท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดการรับรู้
ของผูใ้ช ้คือ การรับรู้เก่ียวกบัความหลากหลายทางชนชาติ 

 
6.2.5 อตัลกัษณ์ชุมชน 
กระบวนการของการหยบิยกอตัลกัษณ์นั้นเป็นการท างานของ “ระบบสัญลกัษณ์” 

อา้งอิงจากทฤษฎีสัญวทิยาของ  Ferdinand de Saussure วา่ดว้ยเร่ืองการเรียนรู้วธีิการส่ือสารของ
ส่ิงของบางอยา่ง ยกตวัอยา่งการศึกษาวจิยัเป็นตน้วา่การยกเอาผลิตภณัฑข์องชุมชน เช่น แคบหมู 
ออกมาเป็นตวัชูโรงใหว้างอยูบ่นกระบวนการส่ือสาร ก็เท่ากบัการเนน้ย  ้าใหส่ิ้งน้ีเกิดข้ึนและกระตุน้
ใหเ้กิดการับรู้เชิงสัญลกัษณ์ ทั้งน้ีท่าทีในการอธิบายขยายความจะเป็นไปในทิศทางใดก็ข้ึนอยูก่บั
ผูผ้ลิตรูปสัญญะ(Sign) ในน้ีข้ึนมาวา่ตอ้งการใหผู้รั้บสารยอมรับในรูปแบบไหน เช่น เป็นของฝากท่ี
ขายดีท่ีสุด หรือเป็นแค่องคป์ระกอบหน่ึงของยา่นการคา้ซ่ึงประเด็นหลงัน้ีถือเป็นความหมายสัญญะ 
(Signifier)ท่ีตอ้งอาศยัคู่ตรงขา้มหรือการใหค้วามหมายผา่นประสบการณ์การการรับรู้ ทั้งน้ีผูอ้อก 
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แบบหรือนกัผลิตส่ือจริงมีอิทธิพลต่อการยบิยกประเด็นในการส่ือสาร ภาษาและภาพประกอบ หรือ
ภาพแทนท่ีเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการส่งสาร(Message) หากจะกล่าววา่ผูผ้ลิตส่ือมีอิทธิพลสูงต่อการ
จดัการระบบของสัญญะ (Organize system of sign) ก็วา่ไดแ้ผนภาพในส่วนของแผนท่ีเชิงอตัลกัษณ์
ในงานวจิยัช้ินน้ีจึงแสดงออกมาในรูปแบบการหยบิยกตวัละครออกมาเด่ียวๆ เช่น สถานท่ีส าคญั 
สินคา้และบริการ เพื่อใหเ้กิดจุดสนใจและการตีความหมายต่อตวัละครนั้น  และเกิดการเทียบเคียง
ประสบการณ์หรือองคค์วามรู้ท่ีมีต่อพื้นท่ีกาดอนัจะเป็นการถอดรหสั(Decode) ในการมองภาพอีก
คร้ังหน่ึง ซ่ึงแผนท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดการรับรู้ของผูใ้ชด้งัน้ี การรับรู้อตัลกัษณ์หรือเอกลกัษณ์ของชุมชน
กาดหลวง, การรับรู้รูปแบบวิถีชีวติความเป็นอยู ่และความหลากหลายทางวฒันธรรม 

 
6.2.6 บทบาทของแผนทีชุ่มชนเชิงวฒันธรรมในเขตพืน้ที่กาดหลวงต่อกระบวนท างาน

ของส่ือและการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
หากเราวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของแผนท่ีชุมชนท่ีท าการออกแบบข้ึนมา แผนท่ีดงั 

กล่าวอาจกล่าวไดว้า่เป็นพื้นท่ีทดลองของการจดัการขอ้มูลใหถู้กเปิดกวา้งและสร้างชุดความรู้หน่ึงๆ
ข้ึนมาใหแ้ก่ผูใ้ช ้ ซ่ึงชุดขอ้มูลท่ีเป็นคุณค่าความเช่ือก็จะน าพาไปสู่การตระหนกัรู้ในระดบัความ
ศรัทธาต่อสถานท่ี ต่อบุคคล หรือต่อวถีิชีวติชุมชน หรือชุดขอ้มูลเชิงสัญลกัษณ์ท่ีเป็นกุญแจส าคญั
ของการสร้างความจดจ าต่อการผกูเร่ืองราว จนเป็นประกอบสร้างเป็นบุคลิคเฉพาะของชุมชนกาด 
ทั้งน้ีในแง่ของการออกแบบแผนท่ีผูท้  าการวิจยัจึงเลือกใชรู้ปแบบโมเดิร์นดีไซน์ ในขณะเดียวกนั
งานดีไซน์ก็กลบัมีอิทธฺพลในแง่ “การเขา้ถึงขอ้มูล” ส่ิงน้ีจะช่วยใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ดู
น่าสนใจ ในแง่ของการซอ้นทบัของตวับทเน้ือหาท่ีเป็นอดีตกบัรูปแบบกราฟฟิกท่ีใหค้วามรู้สึกร่วม
สมยั ความเก่าและใหท่ี้ขดัแยง้กนัในตวัเอง(Paradox) เป็นจุดขดัแยง้และเช่ือมโยงขอ้มูลกบัภาพ 
กราฟฟิกในเวลาเดียวกนั การดึงสายตาผูใ้ชด้ว้ยรูปแบบการลดทอนของสัญลกัษณ์และไอคอน ท า
ใหผู้ใ้ชส้ามารถจินตนาการถึงการเปล่ียนแปลงสู่สังคมสมยัใหม่ในบริบทพื้นท่ีจึงได ้ เป็นตน้วา่ ใน
พื้นท่ีกาดหลวงมีการเปล่ียนแปลงในดา้นกายภาพ สถาปัตยกรรมอยูเ่ร่ือยมา มีอาคารพานิชยส์ร้าง 
ใหม่แทรกตวัอาคารเก่าท่ีบา้งก็ยงัหลงเหลือใหเ้ห็นความเก่าแก่และไดถู้กท าใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนัดว้ย
วถีิชีวติของชุมชนชาวกาดท่ีก็ตอ้งไล่ตามโครงสร้างการคา้ในสภาวะสมยัใหม่ แผนท่ีนั้นมิไดมุ้่งเนน้
ใหเ้กิดแค่เพียงการมองภาพในปัจจุบนัแต่มนักลบัเป็นจุดเช่ือมโยงของอดีต ปัจจุบนัและอนาคต  

หากกล่าวถึงอนาคตอิทธิพลของแผนท่ีชุมชนเชิงวฒันธรรมก็มีความเป็นไปไดท่ี้จะท า
ใหเ้กิดรูปแบบใหม่ของการสร้างเมืองในอุดมคติ(Utopia) เน่ืองดว้ยสภาพสังคมในปัจจุบนัไดมี้การ
พฒันาไปอยา่งรวดเร็ว การจินตนาการถึงเมืองในอนาคตกลบัการเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั 
ดว้ยปัจจยัท่ีวา่มรดกทางวฒันธรรมของชุมชนจะยงัคงถูกจารึกและรักษาต่อไปอยา่งไรในยคุท่ีอาจมี
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การสร้างสินคา้หรือคุณค่าความเช่ือใหม่ๆอยูต่ลอดเวลา ในอนาคตกาดหลวงอาจถูกเปล่ียนแปลงไป
เป็นหา้งสรรพสินคา้หรืออาจจะยงัคงรูปแบบเดิมได ้ เพราะเจตจ านงของการอนุรักษม์รดกทาง
วฒันธรรมยงัคงเขม้แขง็และสามารถตา้นทางกระแสโลกาภิวฒัน์ได ้  ทั้งน้ีแผนท่ีอาจท าใหเ้รากา้ว
ขา้มผา่นจุดอา้งอิงของเวลาใดเวลาหน่ึงไปได ้ หากมองในแง่ของการสร้างประโยชน์แก่สาธารณะ 
การจดัการขอ้มูลเชิงวฒันธรรมก็อาจท าให้ภาครัฐและเอกชนหนัมา ร่วมมือกนัวางกรอบคิดของ
เมืองให้ร่วมสมยัมากข้ึน การรักษาสมดุลระหวา่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัการส่งเสริมกระแสเงินหมุน 
เวยีนของจงัหวดัเชียงใหม่อาจตอ้งพึ่งพาการออก แบบและจดัการขอ้มูลเน่ืองจากประเด็นส าคญัของ
การตระหนกัรู้ของผูค้นในปัจจุบนัเป็นเร่ืองการช่วงชิงของ “การเขา้ถึง” ขอ้มูลและการประกาศจุด 
ยนืเก่ียวกบัคุณค่าทางสัมคม 

ในทา้ยท่ีสุดกระบวนการรับรู้ของผูใ้ชห้รือผูรั้บสารนั้นบางคนมีประสบการณ์กบัพื้นท่ี
กาดหลวงโดยส่วนตวัและบางคนก็มีไม่มาก ซ่ึงมีผลกบัการท างานของแผนท่ีอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้
จะสร้างความเขา้ใจในระดบัท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีกระบวนการรับรู้ในแง่ของขอ้มูลและสัญญะนั้นจะ
แสดงออกและรับรู้สองทางคือในแง่ของการน าไปใชง้าน(Functional) ในอีกส่วนหน่ึงคือในแง่ของ
สุนทรียศาสตร์และอารมณ์(Emotional) สองส่ิงจะรวมกนัเป็นองคป์ระกอบของงานออกแบบแผนท่ี
ชุมชนเชิงวฒันธรรม พร้อมๆกบักระบวนการท างานของตวับทเชิงวฒันธรรม(Cultural Context)ท่ีมี
อยูจ่ริง ในบางคร้ังถูกป้ันแต่งความหมายข้ึน(Meaning-making practices) โดยเราไม่อาจกลบัไปสืบ
หาขอ้เท็จจริงจากประวติัศาสตร์ไดใ้นฐานะท่ีเป็นแก่นแท(้Essence) ของชุมชนไดใ้น ขณะเดียวกนั
การสรรคส์ร้างอตัลกัษณ์ใหแ้ก่ชุมชน หากมองในมุมการท างานของภาพจึงเป็นสร้างการรับรู้แบบ
วฒันธรรมทางสายตา (Visual culture) ก็เป็นผลผลิตหน่ึงของการเขา้ไปอธิบายช้ินส่วนต่างๆของ
สังคมและวฒันธรรม  ทั้งน้ีการน าเสนอขอ้มูลจึงเป็นการท างานคู่ขนานไปกบัปฏิบติัการ(Action 
upon) ท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมและก่อใหเ้กิดความหมายจากบริบทใหม่ๆ ในฐานะท่ีมีการแปรเปล่ียน
ชีวติความเป็นอยูต่ามยคุสมยัอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นแนวทางในระดบัต่อไปของการใชป้ระโยชน์
ระบบการจดัการขอ้มูลของชุมชนจึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัของการพฒันาพื้นท่ีและวถีิทาง
ของเมือง ทั้งในแง่ของการใชชี้วติประจ าวนัของคนในทอ้งถ่ินหรือการรับรู้ของคนต่างพื้นท่ี ปัญหา
บางอยา่งท่ีคน้พบเก่ียวกบัการพฒันาเมืองอยา่งรวดเร็วตามกระแสทุนคือการไม่ไดใ้ห้น ้าหนกักบั
คุณภาพชีวติท่ีดี ในระยะยาวส่ือก็เป็นวถีิทางหน่ึงท่ีท าใหป้ระชากรในพื้นท่ีเล็งเห็นถึงคุณค่าความ
เช่ือทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญา เช่ือมโยงกบัการใชป้ระโยชน์จากส่ือใหม่ๆ เช่น ในช่องทางอินเตอร์เนต  ส่ือ
ส่ิงพิมพห์รือกิจกรรมรวมสมยัต่างๆภายในพื้นท่ี เป็นตน้ 
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6.3 ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการสร้างแผนท่ีชุมชนเชิงวฒันธรรมในเขตพื้นท่ีกาดหลวงมีดงัน้ี 
(1.) ขอ้เสนอแนะจากการใชแ้ผนท่ีชุมชนกาดหลวงเชิงประวติัศาสตร์ ในส่วนงานออกแบบ

ขอ้มูลประชากร(Demographic) นั้นดูยากและยงัมองความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลแต่ละชุด
ท่ีอยูใ่นแผนท่ีไม่ชดัเจน แนวทางการแกไ้ขคือการช้ีเฉพาะใหเ้ห็นถึงการใชป้ระโยชน์พื้นท่ี
กาดหลวงของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ วา่มีความสัมพนัธ์กนัแบบไหนในรูปแบบของการสร้าง
ภาพวงกลมท่ีมีบางส่วนซอ้นทบักนั บางส่วนเป็นอิสระจากกนั เพื่อสร้างความเขา้ใจให้มาก
ข้ึน 

(2.) ควรเพิ่มเติมขอ้มูลเชิงนามธรรม (Intangible Heritage) ของพื้นท่ี ไดแ้ก่มิติการรับรู้, ความ
ทรงจ า หรือท่าทีการปฏิสัมพนัธ์ของผูค้นกบัพื้นท่ีและเวลา (Time & Space) ของพื้นท่ีนั้นๆ 
เน่ืองจากงานอนุรักษแ์ละการส่ือสารเพื่อการอนุรักษท์ั้งหลายบนโลกใบน้ี มกัใหค้วาม 
ส าคญัเร่ืองน้ีเป็นอนัดบัแรก เพราะถา้ไม่อนุรักษม์รดกท่ีไม่มีตวัตน(ท่ีอยูใ่นใจของคน) 
อนุรักษตึ์กเก่าบา้นเก่าใหม้ากเท่าไร สุดทา้ยมนัก็ไม่มีความหมาย จะท าใหง้านดูมีมิติ มี
ชีวติชีวา มีวถีิแห่งเครือข่ายทางวฒันธรรม(Cultural Relativism) ในวธีิคิดของคนท่ีโยงใย
กนัอยู ่ในส่วนน้ีรวมไปถึงทศันคติของคนในชุมชนต่อพื้นท่ีทั้งอดีต ปัจจุบนั อนาคต ความ
ห่วงใย ความปรารถนา แรงบนัดาลใจ ความทรงจ า ซ่ึงจะท าใหง้านดูกลมข้ึนและไม่ท าให้
รู้สึกวา่ผูใ้ชเ้ป็นผูส้ังเกตการณ์ท่ีมองอยูภ่ายนอกเพียงอยา่งเดียว 

(3.) แผนท่ีชุมชนเชิงวฒันธรรม สามารถพฒันาต่อในแง่ของการใชง้าน กล่าวคือผูอ้อกแบบ
สามารถเลือกหาเคร่ืองมือหรือฐานขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างแผนท่ี ยกตวัอยา่งเช่นการสร้าง
แผนท่ีจาก open source เช่น google map หรือการใส่พิกดั GIS ของสถานท่ีซ่ึงเป็นสเกล
ตามจริงท่ีสถานท่ีนั้นตั้งอยู ่ในส่วนน้ีก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใชง้านได(้Functional) 


