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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีเป็นการศึกษาลกัษณะของพื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
ผู ้วิ จัย มีข้อสงสั ย เก่ี ยวกับความหมายและหน้าท่ีการใช้งานของพื้ น ท่ีสาธารณะท่ี เกิด ข้ึน                    
โดยวตัถุประสงคข์องการศึกษาคือ 1. เพื่อจดักลุ่ม อธิบาย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎีท่ีว่าดว้ย
พื้นท่ีสาธารณะและแนวคิดของการต่อรองบนพื้นท่ีสาธารณะ 2. เพื่อวิเคราะห์และวิพากษ ์ความหมาย
และการใช้พื้นท่ีสาธารณะในสังคมเมืองเชียงใหม่  3. เพื่อนําเสนอแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ี
สาธารณะ โดยอาศยัแนวความคิดพื้นท่ีแห่งกลวิธี (Space of  Tactics) โดยใชก้รณีศึกษาตลาดช่างเค่ียน 
จงัหวดัเชียงใหม่  ผูว้ิจยัสนใจรูปแบบของพื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนจากการปรับตวัของผูค้นซ่ึงสะทอ้น
ให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูค้นกบัพื้นท่ีในชีวิตประจาํวนั ใชก้ารต่อรองในการเอาตวัรอดจาก
การปะทะ หลบหลีก จากการกฎเกณฑห์รือขอ้บงัคบัทางสังคมท่ีเกิดข้ึนโดยไม่สอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้าน 
ซ่ึงลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนปัจจุบนับนท่ีสาธารณะในไทย จึงนาํเอาประเด็นดงักล่าวมาพิจารณาและ
อธิบายสํารวจพื้นท่ีกรณีศึกษาตลาดช่างเค่ียน จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อถอดรายละเอียดหาองคค์วามรู้                         
ไปใชใ้นการทดลองการออกแบบ 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัพื้นท่ีสาธารณะโดยอาศยัแนวความคิดพื้นท่ี
แห่งกลวิธี ( Space of  Tactics ) มาวิเคราะห์พื้นท่ีกรณีศึกษา ตลาดช่างเค่ียนและในขั้นตอนของ
การศึกษาจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาการเกิดข้ึนของพื้นท่ีสาธารณะแล้วนําแนวทางท่ีได ้                    
ไปทดลองออกแบบพ้ืนท่ีทดลองการออกแบบกาดเช้าเกษตรชุมชนปลอดสารพิษ ถนน 2 เชียงราย                 
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีกรณีศึกษา แนวทางการออกแบบน้ีจะทาํใหพ้ื้นท่ี



จ 
 

สอดคล้องกับการใช้งานของผู ้ใช้  เพื่ อให้พื้ น ท่ีสาธารณะท่ี เกิด ข้ึน มี ชีวิตชีวาและเป็นไป                           
ตามการดาํรงชีวิตในสภาวะสงัคมปัจจุบนั 

ส่วนหน่ึงของงานวิจยัน้ีเป็นการออกแบบในเชิงทดลองโดยใชแ้นวทางท่ีสรุปมา โดยหลกัการ
ออกแบบท่ีผูว้ิจยัพบตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการปรับให้เป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีดี โดยมีหลกัการ 4 ขอ้ คือ 
การเขา้ถึงและการมองเห็น พื้นท่ีท่ีทาํให้เกิดการพูดคุย สภาพแวดลอ้มและสัดส่วนในการใช้พื้นท่ี                  
ซ่ึงสามารถ สรุปออกเป็น 3 ปัจจยัหลักท่ีจะนําไปใช้สําหรับการออกแบบ คือ 1.มิติของช่วงเวลา                  
ต้องสอดคล้องกับกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  2.สร้างความสัมพันธ์ตามบริบทของพื้นท่ีทั้ งแนวตั้ งและ
แนวนอน ได้แก่ ระดบัของหลงัคา ตอ้งข้ึนอยู่กบักิจกรรมหรือสัดส่วนของผูใ้ช้, การจดัวางสินคา้ 
ระดบัของการจดัวาง การมองเห็น และความสัมพนัธ์ตามแนวนอน ขอบเขตพ้ืนท่ี ท่ีเอ้ือประโยชน์               
ต่อการใชง้าน เช่น ขอบเขตจากธรรมชาติตามแนวร่มเงาของตน้ไมห้รือตวัอาคาร 3. การพิจารณามิติ
ทางนามธรรมของพ้ืนท่ี คือ ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดสนิมสนมของผูค้นในชุมชน ความรู้สึกเป็นเจา้ของ
พื้นท่ี ความงามของพ้ืนท่ีท่ีเกิดจากธรรมชาติ แนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะเหล่าน้ี จะช่วย                
ต่อยอดความคิดหรือนาํไปพฒันาการออกแบบประยุกต์พื้นท่ีสาธารณะท่ีสอดคลอ้งกบัสังคมเมือง               
ในปัจจุบนัต่อไปได ้ 

บทสรุปขอ้งานวิจยัช้ินน้ี จากท่ีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลคน้พบแนวทางการออกแบบเพื่อนาํไป
ปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะ และไดท้าํการทดลองการออกแบบแลว้ พบว่า แนวทางการออกแบบพ้ืนท่ี
สาธารณะโดยอาศัยแนวคิดพื้นท่ีแห่งกลวิธี (Space of  Tactics) นั้ น  เป็นการปรับใช้พื้นท่ีให้มี                  
ความเป็นสาธารณะ โดยตั้งคาํถามกบักฎระเบียบหรือเง่ือนไขของพื้นท่ี (ยุทธวิธีของพื้นท่ี) ผูว้ิจยั
พบว่าหากเลือกใช้กลวิ ธีในการปรับเปล่ียนพื้ น ท่ีอย่างเหมาะสมจะเอ้ือให้ เกิดเป็นพื้น ท่ี ท่ี มี                          
ความเป็นสาธารณะมากข้ึนและนาํไปสู่พื้นท่ีสาธารณะท่ีดีในท่ีสุด 
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ABSTRACT 
 

This independent study is the study of public space in a present day, which raises                        
the question about the meaning and function of public space. The purpose of this study is                        
1. to categorize and analyze the concepts of public space 2. to analyze and critique the meaning and 
using public spaces in Muang Chiang Mai. 3. to provide guidelines for designing public space based 
on the notion of Space of Tactics. Using Chang Kian Market as the case study, the researcher argues 
for a new form of public space situated by the relationship between the people and the area on                   
a daily basis. In order to avoid the confrontation with the public and local authorities, tactic 
practices are normally used in public space in Thailand. Chiang Kien Market is regarded as                 
a conceptual model in order to decode some of the specific tactic to use for an experimental design. 
Partially this study explores Chiang Kien Market to find a way of how to design public space 
applying to the Case of Safety Agriculture Community Morning Market Thanon 2 Chiang Rai.                
The public areas are as vibrant and according to everyday life conditions.  

Part of this research is an experimental design by using guidelines base on 4 items.                   
There are access and visibility, talking space, environment and human scale that can be summarized 
into three main factors. 1. The dimension of time to comply with the activities. 2. Creating a space 
related to the context of both vertical and horizontal, including the level of the roof that depends on 
the activity or the proportion of users, product display and placement. The degree of alignment of 
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vision and relationships horizontally like a boundary. To facilitate the use of natural boundaries, 
such as the shade of a tree or a building. 3. To consider about the cultural dimension of this space 
such as the people in relation to the community, ownership, and a natural setting. The completed 
guideline will be fosters the development of new ideas to applied in designing urban solutions. 

In conclusion, the researcher found that the guidelines for the design of public space could 
be done. The experiment found that the public space design base on the concept of tactic space is                         
to apply using public space by questioning the rules and conditions of the area (Tactical area).                    
The researcher found that if the tactics happen at the right place right time. It could offer the place 
to be publicized and eventually become a successful public space. 

 

 


