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กติตกิรรมประกาศ 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีสําเร็จลงไดด้้วยดีจากวิทยาอาจารย ์บุคคลหลายๆ ท่าน ผูว้ิจยัใคร่
ขอขอบพระคุณในทุกความช่วยเหลือและกาํลงัใจท่ีมีแก่ผูว้ิจยั 

              ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. สันต ์สุวจัฉราภินันท ์อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ผูใ้ห้
ความรู้ คาํแนะนาํ คาํปรึกษา และตรวจแกไ้ขจนการคน้ควา้แบบอิสระเสร็จสมบูรณ์ สร้างแรงผลกัดนั
และกาํลงัใจ ใหอ้งคค์วามรู้และมุมมอง ประสบการณ์ใหม่ๆ จนเกิดเป็นผลงานฉบบัน้ี 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนและ
คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูว้ิจยัมาโดยตลอด ตลอดจนพี่ๆ บุคคลากรฝ่ายบณัฑิตท่ีอาํนวยความ
สะดวกและใหค้วามดูแลเอาใจใส่ตลอดการศึกษาเป็นอยา่งดี 

และขอขอบคุณในทุกๆ กาํลงัใจและความห่วงใยในยามมีอุปสรรค และประสบการณ์ดีๆ 
ร่วมกนั จาก ครอบครัวทองชยัประสิทธ์ิ พี่ นอ้ง และเพื่อนๆ ทุกคน 

 หากมีส่ิงขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผูว้ิจยัขออภยัเป็นอย่างสูงมา ณ ท่ีน้ีและ
ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการคน้ควา้แบบอิสระน้ีคงมีประโยชน์และก่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆ เก่ียวกบั
พื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนับา้งไม่มากกน็อ้ย  แด่...ทุกพื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนในสงัคมปัจจุบนั 
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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 



ช 
 

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. 
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บทที ่1 

บทนํา 
 

1.1 ทีม่าของปัญหาและความสําคญัของโครงการวจัิย 

พื้นท่ีสาธารณะ มีความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีของผูค้นในสังคมท่ีเปิดกวา้ง
ให้แก่ทุกคนเขา้มาใช้ แลกเปล่ียนความคิดทาํกิจกรรมร่วมกันโดยอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของสังคม                       
มีความสําคัญในการพัฒนาเมือง งานวิจัยช้ินน้ีเร่ิมจากคาํถามท่ีสงสัยใคร่รู้ว่า พื้นท่ีสาธารณะ                        
ในปัจจุบนัของไทย คืออะไร? พื้นท่ีเราพบเห็นในปัจจุบนั ทั้งสวนสาธารณะ ลานหนา้หา้งสรรพสินคา้ 
ลานอเนกประสงค์ บาทวิถี  หรือพื้นท่ีต่างๆ  ท่ี ถูกเรียกว่าเป็นพื้นท่ีสาธารณะ ถูกออกแบบมา                        
ให้ตอบสนองต่อชีวิตในสังคมเมือง นั้นคือพื้นท่ีสาธารณะใช่หรือไม่ กฎระเบียบ เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึน                
ในพื้นท่ีทาํใหพ้ื้นท่ีนั้นเป็นพื้นท่ีสาธารณะจริงหรือไม่ มีพื้นท่ีสาธารณะรูปแบบอ่ืนอีกหรือไม่ท่ีเกิดข้ึน
ในสงัคมปัจจุบนั  

พื้นท่ีสาธารณะในปัจจุบนัท่ีถูกสรรคส์ร้างข้ึนมาเพื่อตอบสนองการใชชี้วิต ยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม มกัมีแบบแผนและกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัควบคุมอยูเ่พื่อความเรียบร้อยของสังคม 
โดยเกิดจากการพฒันาและวางผงัเมืองท่ีตอ้งการให้เมืองพฒันาอย่างรวดเร็วหรือท่ีเรียกกนัว่าระบบ
การพฒันาเมืองและคุณภาพชีวิตลกัษณะพฒันาจากเบ้ืองบน (Top down)แต่การพฒันาลกัษณะน้ีทาํให้
เกิดปัญหาเก่ียวกบัพื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีสาธารณะกลบักลายเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดหาประโยชน์
แอบแฝง พื้นท่ีกลายเป็นสินค้า พื้นท่ีสาธารณะไม่ได้ถูกกําหนดโดยคนท่ีเข้าไปใช้งานแต่กลับ
กาํหนดใหเ้อ้ือต่อผลกาํไรของกลุ่มคนบางกลุ่ม  ดงันั้นการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะแบบพฒันาจากเบ้ือง
บน (Top down) น้ีอาจทาํใหเ้กิดช่องว่างของการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะนาํมาซ่ึงจุดเปล่ียนของการใชพ้ื้นท่ี
สาธารณะ การปรับตวัตามจุดเปล่ียนนั้นทาํให้ เกิดรูปแบบพื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนจากผลของการใช้
พื้นท่ีเกิดการปรับตัวแบบเลือกรับปรับเปล่ียนของผูค้น ซ่ึงเป็นลักษณะการพฒันาแบบฐานล่าง 
(Bottom up) คือลกัษณะของผูใ้ช้พื้นท่ีเองโดยไม่ยอมถูกกดทบัจากขอ้กาํหนดทางสังคมของระบบ        
การพฒันาจากเบ้ืองบน (Top down) เกิดรูปแบบพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีความเฉพาะตวัพื้นท่ีสาธารณะ
รูปแบบใหม่ข้ึน  เช่น บาทวิถีของเมือง โดยความหมายแลว้เป็นพื้นท่ีของคนเดินเท้าเพื่อควบคุม                
จัดระเบียบระบบถนนและการจราจรของเมือง แต่ลักษณะของพ้ืนท่ีสาธารณะของไทยบาทวิถี                  
กลบัมีความหมายท่ีสะทอ้นออกถึงการใชชี้วิต มีการคา้ จบัจ่ายใช้สอย กลายเป็นพื้นท่ีท่ีมีการซ้อน                
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ทับกันระหว่างกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคมและผูค้นท่ีเข้าไปใช้พื้นท่ี มีการต่อรอง ผ่อนปรน 
อะลุ่มอล่วย ปรับตวัข้ึนในพื้นท่ี 

 

 
ภาพท่ี 1-1 พื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดจากการปรับตวัของผูใ้ชง้าน 

 

 ผูว้ิจยัมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัความหมายและหนา้ท่ีการใชง้านของพื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึน ประเด็น
ท่ีผูว้ิจยัสนใจคือ มีรูปแบบของพื้นท่ีสาธารณะแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากมีการปรับตวัของผูค้นสะทอ้น       
ให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างผูค้นกบัพื้นท่ีในชีวิตประจาํวนั  ใช้การต่อรองในการเอาตวัรอดจาก              
การปะทะ หลบหลีก ลักษณะล้วนแต่เป็นปฏิบัติการท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนท่ีสาธารณะในไทยทําให ้                     
เกิด รูปแบบเฉพาะตัว  จึงนําเอาประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาและอธิบายสํารวจพื้ น ท่ี  เพื่ อ                           
ถอดรายละเอียดท่ีทาํใหเ้กิดเป็นพื้นท่ีสาธารณะดงักล่าวและนาํไปใชใ้นการทดลองการออกแบบต่อไป 

ในสังคมไทยการพฒันาประเทศมาจากส่วนกลางเมืองหลวงหรือกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี
สาธารณะท่ีมีความเฉพาะตัวท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนั้ นในกรุงเทพมหานครเองเกิดข้ึนหลายจุด                    
มีความซับซ้อนและน่าสนใจในรูปแบบของสังคมเมือง มีการศึกษาวิจยัอยู่บา้งเช่นหาบเร่แผงลอย                
ฐานชีวิตคนจน-ปากท้องคนเมือง, การจัดการการคา้หาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครหากแต่                  
ในส่วนของภูมิภาค สังคมเมืองท่ียงัไม่มีความซับซ้อนของขอ้บงัคบัหรืออาํนาจการควบคุมซบัซ้อน
เท่ากับเมืองหลวง น่าจะทาํให้เห็นภาพของการเกิดพื้นท่ีสาธารณะได้อย่างน่าสนใจยิ่ง  เชียงใหม่                  
เป็นหวัเมืองสาํคญัเมืองหน่ึงของทางภาคเหนือ เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน เป็นเมืองท่องเท่ียว 
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และเป็นเมืองท่ีมีการขยายตัวของเมืองทั้ งทางด้านประชากร ท่ีอยู่อาศัย และด้านต่างๆ  ท่ี เกิด                       
การเปล่ียนแปลงข้ึนอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็วมากในปัจจุบัน  นับเป็นเมืองท่ีมีความน่าสนใจ                        
ในการลงศึกษาพื้นท่ีสาธารณะ เป็นจุดต่อของสงัคมเมืองสมยัใหม่และดั้งเดิม มีวฒันธรรม การใชชี้วิต
ท่ีเฉพาะตวัการพฒันาเมืองอยา่งรวดเร็วทาํให้พื้นท่ีสาธารณะของเมืองเชียงใหม่ขาดความสอดคลอ้ง
กบัสภาพความเป็นจริง เกิดการปรับตวัของผูค้นในการเลือกใชพ้ื้นท่ี เกิดเป็นรูปแบบพื้นท่ีสาธารณะ       
ท่ีมีความเฉพาะตวั หากนกัวางผงัเมือง ผูน้าํ หรือกลุ่มคนของเมืองเชียงใหม่สามารถเขา้ใจในลกัษณะ
ของพื้ น ท่ี สาธารณ ะใน รูปแบบ เฉพาะตัว น้ี  ก็ส ามารถนํ าลักษณ ะการป รับตัวของผู ้คน                           
ต่อการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีสาธารณะมาใช้เป็นแนวทางเลือกหน่ึงในการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะ                 
ได ้เป็นอีกทางเลือกหน่ึงเพื่อใหใ้หเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงทั้งในปัจจุบนัและอนาคตต่อไปได ้

 
1.2 วตัถุประสงค์โครงการวจัิย 

1.2.1   เพื่อจัดกลุ่ม อธิบาย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎีท่ีว่าด้วยพื้นท่ีสาธารณะและ
แนวคิดของการต่อรองบนพื้นท่ีสาธารณะ 

1.2.2   เพื่ อวิ เคราะห์และวิพากษ์ความหมาย  และ  การใช้พื้ น ท่ีสาธารณะในสังคม                          
เมืองเชียงใหม่ 

1.2.3   เพื่อนําเสนอแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยอาศัยแนวความคิดพื้นท่ี                    
แห่งกลวิธี (Space of Tactics) 
 

1.3 ขอบเขตของโครงการวจัิย 

1.3.1 ขอบเขตด้านพืน้ที ่ 

งานวิจยัน้ีมีขอบเขตการเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีชุมชนกาดช่างเค่ียนเป็นหลกัเน่ืองจากมีการสาํรวจ
พื้นท่ีในบริเวณเทศบาลนครเชียงใหม่แลว้สนใจวิธีการใชข้องพื้นท่ีสาธารณะท่ีเป็นตลาดและพ้ืนท่ี         
ช่างเค่ียนน้ี เป็นพื้ น ท่ี ท่ี มีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากพื้น ท่ี อ่ืนท่ีสํารวจมาก  และพื้ น ท่ีกรณี                       
ศึ กษ าตล าดนั ด เกษ ตรปลอดส าร พิ ษ ศูน ย์วิ จัย เพื่ อ เพิ่ ม ผลผ ลิ ตท างก าร เกษ ตร (MMC)                           
คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีทดลองการออกแบบ 

 
1.3.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
งานวิจัยน้ีศึกษาข้อมูลเน้ือหาเก่ียวกับกระบวนการแปลงทฤษฎีพื้นท่ีสาธารณะออกมา                     

เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงกรอบการออกแบบเพ่ือการปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะโดยเน้นศึกษา
ทฤษฎีพื้นท่ีสาธารณะนาํมาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์จากพื้นท่ีกรณีศึกษาจริง  
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1.4 วธีิการดําเนินการของโครงการวจัิย 

งานศึกษาวิจัยช้ินน้ีเป็นการวิเคราะห์พื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน  เป็นการวิจัย                     
แบบบรรยาย  (Descriptive research) อาศัยการรวบรวมข้อมูล  เพื่ อนํามาอธิบายหรือสรุปผล
ปรากฏการณ์ ท่ี เกิด ข้ึน ท่ี ใช้วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  (Qualitative research) ใช ้                       
การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม  (Participant observation) เป็นหลักในการเก็บข้อมูล  ร่วมกับ                      
การสัมภาษณ์ (Interview) และการร่างภาพผงัเชิงกายภาพ (Spatial map) แลว้นําขอ้มูลภาคสนาม                  
มาวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี (Spatial analysis) โดยมีขั้นตอนในการวิจยัดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนวรรณกรรมการศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัเก็บรวบรวบขอ้มูล

เอกสารดา้นต่างๆ (Literature review) และสรุปมุมมองเชิงวิพากษ ์(Critical point of view) ท่ีจะนาํไป

ทาํการสาํรวจพื้นท่ี 

ขั้นตอนท่ี 2 สํารวจพื้นท่ี ศึกษารูปแบบพื้นท่ีตามมุมมองเชิงวิพากษ์ (Critical point of view)                  

ท่ีไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรม เลือกพื้นท่ีกรณีศึกษาในเมืองเชียงใหม่ นําเสนอรูปแบบพื้นท่ี

สาธารณะท่ีเกิดข้ึนจากการสาํรวจ 

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนสงัเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจพื้นท่ีกรณีศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 4สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจพื้นท่ีกรณีศึกษา เพื่อนาํไปสู่แนวทางในการออกแบบ 

ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นตอนการเลือกพื้นท่ีทดลองออกแบบ วิเคราะห์พื้นท่ี การออกแบบโครงการ

ทดลอง 

 

1.4.1.การทบทวนวรรณกรรม  

การศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยเก็บรวบรวบข้อมูลเอกสารด้านต่างๆ (Literature 

review) เพื่อรวบรวมประเดน็และทบทวนขอ้มูลเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาประเดน็คาํถาม

และสร้างขอ้สรุปมุมมองเชิงวิพากษ ์(Critical point of view) ท่ีจะนาํไปทาํการสาํรวจพื้นท่ี 

 

1.4.2.การสํารวจพืน้ทีก่รณศึีกษา 

 ศึกษารูปแบบพื้นท่ีสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ ตามมุมมองเชิงวิพากษท่ี์ไดม้าจากการสรุป
ทบทวนวรรณกรรมเลือกพื้นท่ีกรณีศึกษาชุมชนตลาดช่างเค่ียน เชียงใหม่ นําเสนอรูปแบบพื้นท่ี
สาธารณะท่ีเกิดข้ึนจากการสาํรวจ 
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การสํารวจพื้นท่ีเพื่อสํารวจข้อมูลกายภาพและสังคมตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งข้ึน  โดยใช ้                     
การสังเกต สัมภาษณ์เบ้ืองต้น จดบันทึก ร่างภาพผงับริเวณและการจัดพื้นท่ีของตลาดช่างเค่ียน                   
การเร่ิมตน้และส้ินสุดการขายของตลาดตามเวลาในรอบวนัตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 23.00 น. 
ตลอดจนการบนัทึกภาพกิจกรรม บรรยากาศและทศันียภาพท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลท่ีไดจ้ะนาํประมวลผล
เบ้ืองตน้ เพื่อสร้างแนวทางในการออกแบบในขั้นต่อไปโดยทาํการเกบ็ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1)   ขอ้มูลทางกายภาพพื้นฐาน ประวติัของตลาดช่างเค่ียน 

2)   การจดัแบ่งการใชง้านพื้นท่ีลกัษณะการใชพ้ื้นท่ี การแบ่งขอบเขต ตลาดช่างเค่ียน 

3)   การจดัรูปแบบร้านคา้และการสญัจรท่ีเกิดข้ึนภายในตลาดช่างเค่ียนในแต่ละช่วงเวลา 

4)   การต่อรองท่ีเกิดข้ึนในตลาดช่างเค่ียน 

 

1.4.3.  ขั้นตอนสังเคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้จากการสํารวจพืน้ทีก่รณศึีกษา  

จากขอ้มูลท่ีได้จากการการสํารวจพื้นท่ีขั้นต้นนําขอ้มูลท่ีได้มาสู่การวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี 
(Spatial analysis) ประกอบดว้ย สรุปขอ้มูลภาคบรรยาย ผงับริเวณ (Site plan) ผงัการใชพ้ื้นท่ี (Spatial 
map) ผังการก่อรูปของตลาดตามเวลา (Morphological map) เพื่ อหาลักษณะการใช้พื้ น ท่ีและ
ความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างพื้นท่ีและการต่อรองของผูค้น ความหมายของพื้นท่ีสาธารณะ                       
ในปัจจุบนั รูปแบบพื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึน 

 

1.4.4. สรุปข้อมูลทีไ่ด้จากการสํารวจพืน้ทีก่รณศึีกษา (แนวทางในการออกแบบ) 

จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจากการสํารวจ นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสู่การวิเคราะห์ แนวทาง
เพื่อเป็นขอ้มูลหลกัท่ีตอบวตัถุประสงคแ์ละคาํถามท่ีตั้งข้ึนดงัน้ี 

1)   จดักลุ่ม อธิบาย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยพื้นท่ีสาธารณะและแนวคิดของ
การต่อรองบนพื้นท่ีสาธารณะ 

2)   วิเคราะห์และวิพากษ ์ความหมายและการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะท่ีผูว้ิจยัพบเจอ ในสังคมเมือง
เชียงใหม่ 

3)   นาํเสนอแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยอาศยัแนวความคิดพื้นท่ีแห่งกลวิธี 
(Space of  tactics ) 
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1.4.5.ขั้นตอนการเลอืกพืน้ทีท่ดลองออกแบบ  
เม่ือทาํการสํารวจพื้นท่ีและจดักลุ่มของลกัษณะพื้นท่ีสาธารณะรูปแบบใหม่ตามท่ีผูว้ิจยั                

พบเจอแลว้ นําขอ้สรุปนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการเลือกพื้นท่ีทดลองการออกแบบโดยเลือกจากพื้นท่ี                
มีลักษณะใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับพื้นท่ีกรณีศึกษา วิเคราะห์พื้นท่ีท่ีเลือกมา (Site analysis)                      
ทาํการเปรียบเทียบให้คะแนน (Site criteria) พื้นท่ีท่ีเลือกมาเพื่อไดม้าซ่ึงพื้นท่ีทดลองการออกแบบ               
ท่ีเหมาะสมกบัแนวทางการออกแบบท่ีสรุป 

การทดลองออกแบบพ้ืนท่ีทดลองการออกแบบเม่ือทาํการวิเคราะห์ข้อมูลหาขอบเขต                

การออกแบบเพื่อการปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะซ่ึงไดจ้ากสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสํารวจพื้นท่ี

กรณีศึกษาแล้วจากนั้ นทดลองนําเอากรอบการออกแบบท่ีได้มาออกแบบกับตัวพื้นท่ีทดลอง                       

การออกแบบ เพื่อเป็นทางเลือกในการออกแบบตวัอยา่งของงานวิจยัช้ินน้ี 

 
1.4.6. การประเมินสรุปผล 

1) สรุปผลวิจยัตามวตัถุประสงค ์
2) นาํเสนอขอ้จาํกดัและขอ้เสนอแนะ 
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ภาพท่ี 1-2  แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั 
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.5.1สามารถจดักลุ่ม อธิบาย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎีท่ีว่าด้วยพื้นท่ีสาธารณะและ

แนวคิดของการต่อรองบนพื้นท่ีสาธารณะ 

1.5.2. สามารถวิ เคราะห์และวิพากษ์ ความหมายและการใช้พื้ น ท่ีสาธารณะในสังคม                       
เมืองเชียงใหม่ 

1.5.3. สามารถนําเสนอแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยอาศยัแนวความคิดพื้นท่ี                      
แห่งกลวิธี (Space of  Tactics ) 
 

1.6 นิยามคาํศัพท์หรือคาํจํากดัความ 

“ข่วง” แปลว่า ลาน คือเป็นพื้นท่ีว่างๆ โล่ง สาํหรับเป็นสถานท่ีจดัพิธีกรรมต่างๆ หรือกิจกรรม
ของชุมชน ถา้เป็นบริเวณลานสนามหนา้บา้น ก็จะเรียกว่า ข่วงบา้น ถา้เป็นข่วงส่วนกลาง เช่น ข่วงวดั
เป็นตน้ 

“พื้นท่ีท่ีเกิดจากการพฒันาประเทศ” ในการศึกษาคร้ังน้ีหมายถึง พื้นท่ีท่ีเกิดจากการพฒันา

ประเทศตามนโยบายของภาครัฐหรือผูมี้อาํนาจ มีขอ้กาํหนดของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของสังคม 

เทียบไดก้บัการพฒันาเมืองท่ีมีลกัษณะพฒันาจากเบ้ืองบน (Top down) 

“พื้นท่ีท่ีเกิดจากการพฒันาแบบฐานล่าง” (Bottom up) คือลกัษณะพ้ืนท่ี ท่ีผูใ้ชพ้ื้นท่ีแสดงตวัตน

หรือการปรับตวัในการเขา้ใชพ้ื้นท่ีท่ีมีขอ้กาํหนดกฎเกณฑท่ี์ไม่สอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้านโดยการปรับตวั 

โดยไม่ยอมถูกกดทบัจากขอ้กาํหนดทางสงัคมของระบบการพฒันาจากเบ้ืองบน (Top down) 

“พื้นท่ีสาธารณะ” ในการศึกษาคร้ังน้ีหมายถึงรูปแบบของพ้ืนท่ีสาธารณะเฉพาะตวัท่ีเกิดข้ึน      

จากการต่อรองพื้นท่ี สะทอ้นให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างผูค้นกบัพื้นท่ีในชีวิตประจาํวนั โดยอาศยั

แนวความคิดพื้นท่ีแห่งกลวิธี (Space of Tactics) 

“ยุทธวิธี” (Strategy ) การใช ้อาํนาจ การควบคุม วิธีแห่งการครอบครอง เช่น กฎระเบียบของ

สงัคม กฎหมาย กฎกติกา  

“กลวิธี”(Tactics) ปฏิบติัการ หรือการกระทาํบางอยา่งท่ีอยูน่อกเหนือจากกฎเกณฑ ์กฎระเบียบ

ต่างๆ ไม่เช่ือและเคารพในกฎเกณฑท์างสังคมท่ีหยบิยืน่ให ้หลบหลีกเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความอะลุ่มอล่วย 

ในการใชพ้ื้นท่ีปรับตวัจากกลไกของการควบคุม มีลกัษณะของการเป็นตวัตนสูง 
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บทที2่ 

ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้
เก่ียวกบัพื้นท่ีสาธารณะ ความหมายและพื้นท่ีในวิถีชีวิตประจาํวนัท่ีสัมพนัธ์กบัการใชพ้ื้นท่ีในเมือง 
มองภาพรวมของคาํว่าพื้นท่ีสาธารณะ ประเด็นท่ีพบเจอท่ีผูว้ิจัยสนใจให้ความหมายแลว้จึงสรุป
แนวคิดของงานวิจยั 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงความหมายและการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะของตะวนัตกและการวิพากษพ์ื้นท่ี
สาธารณะของไทย แนวคิดท่ีว่าด้วยเร่ืองของพื้นท่ีสาธารณะ ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดพื้นท่ีสาธารณะท่ีดี                  
ท่ีสรุปไดจ้ากวรรณกรรม  พื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาของสังคมแบบพฒันาจากเบ้ืองบน 
(Top down) ปัญหาของพื้นท่ีสาธารณะท่ีส่งผลต่อรูปแบบของการใช้พื้นท่ีสาธารณะในปัจจุบัน 
(Bottom up) ซ่ึงมีทฤษฏีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งร่วมถึงทฤษฎีเชิงท่ีว่างของ มิเชลล์ เดอเซอร์โต 
(Michel de Certeau) ของการปรับตัว  เอาตัวรอด  การต่อรอง ยุทธวิ ธี  กลวิธี  การสร้างให้ เกิด                       
ช่องทางการใชพ้ื้นท่ีโดยการต่อรองอาํนาจ โดยตวัของผูใ้ชง้านแสดงออกมาเอง ปรับเปล่ียนดดัแปลง
พื้นท่ีให้สอดคลอ้งกบัตวัตนและกิจกรรมของผูใ้ชเ้อง ซ่ึงนาํมาอธิบายไดถึ้ง พื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนั ซ่ึงจะกล่าวถึงในหวัขอ้ต่อไป 

แนวคิดขา้งตน้กล่าวได้ว่าสนใจ รูปแบบของพื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนจากการต่อรองพื้นท่ี 
สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผูค้นกับพื้นท่ีในชีวิตประจาํวัน การใช้ยุทธวิธีกับกลวิธี                       
ในการต่อรองพื้นท่ี การเอาตวัรอด ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดพื้นท่ีสาธารณะท่ีดี วิเคราะห์ประเด็นดงักล่าวและ
อธิบายสํารวจพื้นท่ี เพื่อนํามาถอดรายละเอียดไปใช้ในหาแนวทางการออกแบบในการทดลอง                  
การออกแบบต่อไป 

การทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดแบ่งเน้ือหาออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 การใชพ้ื้นท่ีสาธารณะของตะวนัตกและการวิพากษพ์ื้นท่ี สาธารณะของไทย 
2.2 แนวคิดท่ีวา่ดว้ยพื้นท่ีสาธารณะ 
2.3 ทฤษฎีเชิงท่ีวา่งและแนวคิดของ มิเชลล ์เดอเซอร์โต (Michel de Certeau) 
2.4 ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดพื้นท่ีสาธารณะท่ีดี 
2.5 สรุปมุมมองเชิงวิพากษ ์(Critical point of view) 
2.6 พื้นท่ีสาธารณะเมืองเชียงใหม่ 
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2.1 การใช้พืน้ทีส่าธารณะของตะวนัตกและการวพิากษ์พืน้ทีส่าธารณะของไทย 
2.1.1 พืน้ทีส่าธารณะของตะวนัตก 
ลักษณะของพื้นท่ีสาธารณะของตะวนัตกมาจากการพัฒนาวางผงัเมืองท่ีเป็นแบบแผน                       

ท่ีชดัเจนและจงใจ ลกัษณะของพื้นท่ีสาธารณะเกิดข้ึนตามกลางเมือง เรียกว่าพลาซ่า (Plaza) บางท่ี                  
ก็เป็นใจกลางเมืองหรือ ย่านการคา้ (Time square) ซ่ึงพลาซ่าเกิดข้ึนตั้ งแต่ในอดีต นั้ นมักเกิดจาก                
การโอบลอ้มของตวัอาคารอยูบ่ริเวณใจกลางเมืองมกัมีแกนกลางหลกับอกตาํแหน่งท่ีสาํคญัของเมือง 
หรือเป็นแหล่งประชากรหนาแน่นเป็นพื้นท่ีทาํเลทองทางดา้น เศรษฐกิจ การเมือง การคา้ ศูนยร์วม
ของเมือง ลักษณะของการใช้พื้นท่ีสาธารณะ มักเป็นกลางแจ้งเป็นส่วนมาก เพราะวฒันธรรม                       
ของคนตะวนัตก อุณหภูมิของภูมิประเทศแถบตะวนัตกส่วนใหญ่เป็นเมืองหนาว บางประเทศ                          
มีฝนตกบ่อยเกือบตลอด เม่ือมีแสงแดดก็เป็นท่ีช่ืนชอบ ผูค้นก็จะหลัง่ไหลเขามาใช้พื้นท่ีสาธารณะ           
ของเมือง ทาํกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอ เป็นพื้นท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้นทางกายภาพสูง สภาวะอากาศ 
อุณหภูมิ บรรยากาศ โดยเฉพาะแสงแดดมีผลต่อการเขา้มาใชง้านพื้นท่ีสาธารณะมากในฝ่ังตะวนัตก 

ส่วนพื้นท่ีสาธารณะของสังคมตะวันออกแรกเร่ิมมาจากโครงสร้างตามความสัมพันธ์                    
ทางเครือญาติ การใช้พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีร่วมกันของบ้านเรือน อาจกล่าวได้ว่าผูค้นในฝ่ังตะวนัออก                          
มีความสนิทสนมผกูพนัต่อครอบครัว มากกว่าผูค้นในฝ่ังตะวนัตก ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี อภิปราย
แนวคิดการเกิดของถนนคนเดินกบัพื้นท่ีในวิถีชีวิตของโลกตะวนัออกท่ีเก่ียวเน่ืองและสัมพนัธ์กนั                      
ไว้ว่า เน่ืองด้วยพื้ น ท่ีในเมืองของโลกตะวันออกตั้ งอยู่บนฐานของสังคมเพาะปลูกและถูก                           
วางความสัมพนัธ์ตามระบบเครือญาติ จึงมีการเช่ือมต่อของบ้านต่อบา้นโดยมีลานหรือทางเช่ือม                    
ใช้ร่วมกัน ทาํให้เน้ือเมืองมีความซับซ้อน เกิดการขยายต่อออกไปอย่างไม่เป็นระบบ พื้นท่ีถนน                  
เป็นพื้นท่ีรอยต่อของการใช้ชีวิตทั้ งในเชิงพื้นท่ีและเวลา ท่ี เอ้ือให้มีการใช้พื้นท่ีท่ีปรับเปล่ียน                        
อยา่งร่วมสมยั การเกิดข้ึนของตลาดนดัถนนคนเดินหรือแมแ้ต่แผงลอยริมทาง ไม่เพียงแต่ตอบสนอง
ต่อบทบาทท่ีเปล่ียนไปของเมือง แต่ยงัตอบสนองต่อวิถีชีวิตของสังคมเมือง1ตะวนัออกมีพื้นฐาน                  
มาจากสังคมเกษตรกรรม เมืองจึงเกิดจากการทาํพื้นท่ีป่าให้เป็นพื้นท่ีทาํกิน เป็นไร่นาและขยาย                    
เป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยั ดงันั้นพื้นท่ีเคล่ือนจากความเป็นส่วนตวั ในครอบครัว, วงศาคณาญาติ, ชุมชน มาสู่
ความเป็นสาธารณะ ลักษณะพื้นท่ีเกิดจากการขยายตัวของจาํนวนประชากรและการจัดระบอบ                    
การปกครองจากสังคมชนบทสู่สั งคมเมือง  พื้ น ท่ีสาธารณะของตะวันตกและตะวันออก                           
มีความแตกต่างกนัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากพ้ืนท่ีสาธารณะของตะวนัตกมาจากการพฒันาวางผงัเมือง                           
ท่ีเป็นแบบแผน มาตั้งแต่แรก ต่างจากพื้นท่ีสาธารณะของตะวนัออกท่ีโครงสร้างของเมืองมาจากสงัคม

                                                 
1ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณีกุล. (2547). ถนนคนเดินในเขตเมืองเชียงใหม่, หนา้ 121-142 
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เกษตรกรรมและโครงสร้างของเมืองเป็นไป ตามความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ อีกทั้งเร่ืองของสภาพ
อากาศและสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี สงัคมและประวติัศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั  

แต่ในอีกด้านหน่ึงขณะท่ีประเทศตะวนัออกเร่ิมมีการพฒันาประเทศให้ทันเทียมตะวนัตก                       
ก็ไดรั้บอิทธิพลเร่ืองพื้นท่ีสาธารณะมากจากตะวนัตกเช่นกนั ไม่ว่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจาก การวางผงั
เมือง วฒันธรรม การล่าอาณานิคมหรือการตกเป็นเมืองข้ึนของฝ่ังตะวนัตก ส่งผลต่อการใช้พื้นท่ี
สาธารณะทั้ งส้ิน เช่น เกิดลานกลางเมือง เกิดสวนสาธารณะต่างๆ แต่เน่ืองจากความแตกต่างกัน                     
ในหลายแง่มุมท่ีไดก้ล่าวมา ทาํให้พื้นท่ีสาธารณะท่ีไดรั้บอิทธิพลมากจากตะวนัตกเกิดปัญหาและ
ช่องว่างของการใช้พื้นท่ี  พื้นท่ีสาธารณะถูกกาํหนดด้วยขอ้จาํกัด ด้วยรูปแบบ ไม่สอดคล้องกับ                      
การดาํเนินชีวิตของคนในพื้นท่ี ส่งผลต่อพื้นท่ีสาธารณะในหลายแง่มุม เช่นการท่ีผูค้นใชค้าํว่าพื้นท่ี
สาธารณะเป็นพื้นท่ีรองรับการบริโภค จํากัดการเข้าถึง เป็นพื้นท่ีหาผลกําไรของเอกชนหรือ                         
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึงไป พื้นท่ีสาธารณะท่ีรับอิทธิพลมาจากตะวนัตกนั้นขาดความมีชีวิตชีวา                  
ของวฒันธรรมและบริบทเดิมของพื้นท่ีไป 

 
2.1.2 การวพิากษ์พืน้ทีส่าธารณะของไทย 
ในสมยัอดีตของไทยไม่ปรากฏคาํว่า พื้นท่ีสาธารณะ แต่เป็นลกัษณะการใช้พื้นท่ีร่วมกัน

มากกว่า คําว่าพื้ น ท่ีสาธารณะ  ในประเทศไทยเร่ิมมาปรากฏในยุคของการพัฒนาประเทศ                           
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ีห้า ท่ีไดน้าํคาํว่าพื้นท่ีสาธารณะเขา้มาพร้อมกบั
วฒันธรรมตะวนัตก ซ่ึงปรากฏอยูใ่นบทความพื้นท่ีถนนราชดาํเนินในมิติวฒันธรรม 

การใชพ้ื้นท่ีร่วมกนัของไทยในสมยัอดีต ของบา้นเรือน หมู่บา้น เช่น ลานบา้น ลานหมู่บา้น 
ลานเมือง ลกัษณะการแบ่งการใชง้านพ้ืนท่ีตามวิถีชีวิตของผูค้น การใชพ้ื้นท่ีร่วมกนัเร่ิมจาก  ลานบา้น
ของแต่ละครอบครัว เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูงเป็นพื้นท่ีของคนในครอบครัว เพื่อนสนิท ญาติ
มาพูดคุยทํากิจกรรมร่วมกัน ความเป็นส่วนตัวน้ีถูกปิดกั้นและล้อมด้วยร้ัวบ้านซ่ึงมีทั้ งร้ัวบ้าน                     
ท่ีไม่มิดชิด และก่ึงเปิดโล่ง พื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนไม่ไดป้กปิดทั้งหมด  พื้นท่ีลกัษณะใหญ่ข้ึนมาจากลานบา้น 
คือ ลานของหมู่บา้น เป็นพื้นท่ีของหมู่บา้นท่ีแต่ละครอบครัวมาร่วมกนัเพื่อทาํกิจกรรมของชุมชน 
ความเป็นก่ึงสาธารณะน้ี จะมีมากแต่ในเฉพาะกลุ่มคนเท่านั้น เช่น กลุ่มเพื่อน กลุ่มโรงเรียน หรือ                 
กลุ่มกิจกรรม พื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนจะมีขนาดใหญ่เพื่อใชท้าํกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม ลกัษณะความเป็นส่วนตวั                 
ก็จะนอ้ยลงแต่มีอยูใ่นกลุ่ม ท่ีทาํกิจกรรมร่วมกนัเท่านั้น เหมือนการใชพ้ื้นท่ีของลานหมู่บา้นขยายตวั
ของเมืองเกิดเป็นลานเมือง เป็นท่ีชุมนุมของหลายๆ ชุมชนในระดับเมืองเพื่อทาํกิจกรรมร่วมกัน                   
ในทํานองเดียวกันกับพื้นท่ีสาธารณะ  (Public) ดังนั้ นการใช้พื้น ท่ีของไทยส่วนใหญ่เกิดจาก
ความสัมพนัธ์ สนิทสนมของผูค้นในครอบครัวและเพื่อนบา้น ซ่ึงเป็นลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีท่ีเห็นได้
อย่างชดัเจนในสังคมไทยสมยัอดีต อีกทั้งดว้ยลกัษณะนิสัยของคนไทยท่ีมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั
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ระหวา่งญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบา้น ทาํใหล้กัษณะการใชง้านพื้นท่ีเป็นลกัษณะถอ้ยทีถ่อยอาศยักนั 
เช่นพื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนในเรือนนอนในยุคแรกๆ ก็ไม่ไดมี้ความเป็นส่วนตวัสูง เพราะไม่มีการกั้นพื้นท่ี
ห้องนอนเป็นของแต่ละบุคคล แต่เป็นการจดัสรรพื้นท่ีการนอนเป็นสัดส่วนมากกว่าดงันั้นพื้นฐาน         
การใชพ้ื้นท่ีของไทยจึงเป็นการใชพ้ื้นท่ีร่วมกนั มากกวา่จะเป็นพื้นท่ีส่วนตวัของแต่ละบุคคล 

ประวติัศาสตร์คาํวา่พื้นท่ีสาธารณะท่ีปรากฏในไทย คือ เร่ิมจากพื้นท่ีทุกพื้นท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ
ประชาชนล้วนเป็นท่ีดินถึงครองของกษัตริย์ทั้ งส้ิน ทรัพย์สิน ท่ีดิน พื้นท่ีต่างๆ ท่ีประชาชนใช ้                 
เป็นสมบติัของกษตัริยท่ี์ปกครองดินแดนไทยอยู่ ประชาชนอยู่ใตฝ่้าละอองธุลีพระบาท ไม่มีสิทธิ                  
ในการถือครองพื้นท่ีข้ึนอยู่กับกษตัริยจ์ะมอบท่ีดินให้เป็นท่ีทาํมาหากิน ท่ีอยู่อาศยัของประชาชน 
ดังนั้ นพื้นท่ีทุกพื้นท่ีถือเป็นของพระมหากษัตริย  ์คาํว่าพื้นท่ีสาธารณะจึงเกิดจากท่ีกษัตริยน์ําเอา
อิทธิพลตะวนัตกมาใช ้ท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนเป็นแบบแผนคือ ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ีส่ี   ให้สร้างสวนสราญรมย์ หรือ พระราชอุทยานสราญรมย์ เม่ือ พ .ศ. 2409 
สวนสาธารณะแห่งแรกของไทยซ่ึง นําแบบอย่างมาจาก กรีนปาร์ค (Green Park) ขององักฤษเป็น
สวนสาธารณะอยูต่รงขา้มกบัพระบรมมหาราชวงัไปทางทิศตะวนัออกนับเป็นสวนสาธารณะท่ีแรก
ของประเทศไทยแต่ใชใ้นราชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ประชาชนทัว่ไปเขา้ใชต่้อมา
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้า พระราชทานให้กับรัฐบาล ในพ.ศ. 2503 
คณะรัฐมนตรีไดมี้มติมอบสวนสราญรมยใ์ห้แก่กรุงเทพมหานครเพ่ือปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ                
แก่ประชาชนทัว่ไปนบัเป็นพื้นท่ีสาธารณะตามแบบแผนของชาติตะวนัตกแห่งแรกของประเทศไทย2 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ีห้า ได้รับอิทธิพลมาจากตะวนัตก                   
เป็นส่วนมากในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการปกครอง การพัฒนาประเทศรวมถึงวฒันธรรมและ                     
ธรรมเนียมบางอย่างก็ได้นําของตะวนัตกมาใช้โดยตรง เน่ืองจากทรงไปเรียนท่ีประเทศอังกฤษ                  
เป็นเวลานาน  ในสมยันั้นนอกจากสวนสราญรมยท่ี์ไดก้ล่าวมานั้นท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะตามแบบแผน
ของตะวนัตกแลว้ ถนนราชดาํเนินเป็นหน่ึงในพื้นท่ีสาธารณะท่ีสําคญัของไทยในสมัยนั้ น และ                     
เป็นเสมือนหน่ึงในกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนภายใต้โครงการท่ีต้องการเปล่ียนแปลงพัฒนาประเทศ                       
ใหมี้ความสวยงามทนัสมยั พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงวางพื้นฐานของเมืองใหม่ 
มีการเลิกทาสวางรากฐานประชาธิปไตย  พฒันาเมือง มีการสร้างถนนราชดาํเนิน ซ่ึงเป็นเส้นทาง
สาธารณะหลักแสดงถึงการให้ความหมายแก่พื้นท่ีทางสังคม ถนนสายน้ีจึงเป็นฉากของเจริญ                     
ความทันสมัย  และความมีวัฒนธรรมเพื่อเสนอต่อนานาอารยประเทศ  ต่อเม่ือประเทศไทย                           
มีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็นการปกครองภายใตร้ะบอบ
รัฐธรรมนูญและไดรั้บการสร้างความหมายว่าเป็นพื้นท่ีท่ีแสดงออกถึงความทนัสมยั มีวฒันธรรม

                                                 
2 วีณา เอ่ียมประไพ. (2552). พืน้ท่ีถนนราชดาํเนินในมิติวัฒนธรรม, หนา้ 8. 
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ทดัเทียมกบัอารยประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท่ีสภาพทางกายภาพของถนนราชดาํเนินแวดลอ้ม
ด้วยส่ิงก่อสร้างตามแบบจารีตและแบบตะวันตกหลากยุคสมัย  รัฐบาลจึงมีนโยบายจัดให ้                          
ถนนราชดาํเนินเป็นถนนสายวฒันธรรมแต่ภาพลกัษณ์แทจ้ริงซ่ึงผูค้นส่วนใหญ่ใหค้วามหมายแก่ถนน
สายน้ีคือถนนสายประวติัศาสตร์ทางการเมือง เน่ืองจากไดเ้กิดเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง
บนถนนสายน้ีหลายคร้ังต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั การชุมนุมร่วมกนัของกลุ่มผูเ้รียกร้องก็สะทอ้น                
ออกถึงความเป็นวฒันธรรมชุมชนท่ีมีกฎเกณฑ์การดาํรงอยู่ร่วมกนั การเอ้ืออาทร ความช่วยเหลือ                 
ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงขาดหายไปในความเป็นสังคมเมืองปัจจุบนั3 รวมถึงการเป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีสาธารณะ
สําคัญถนนราชดําเนินนับได้ว่าเป็นเส้นทางสาธารณะในการให้ความหมายแก่พื้นท่ีทางสังคม                   
ผา่นความศิวิไลซ์ท่ีเร่ิมเกิดข้ึนในอดีตล่วงเลยมาถึงปัจจุบนั เป็นวฒันธรรมท่ีแสดงต่อต่างชาติเป็นพื้นท่ี
สญัลกัษณ์ เก่ียวพนักบัเร่ืองราวของการเปล่ียนแปลง 

ถนนราชดํา เนิ น เป็นกรณี ตัวอย่าง ท่ี ชัด เจนมาก ท่ีทําให้ พื้ น ท่ี ส าธารณ ะของไทย                           
เกิดการเปล่ียนแปลง ตามการปรับโครงสร้างการพัฒนาประเทศ  วางผังเมือง แบบแผนตาม                           
ชาติตะวันตก  ต้องการให้เมืองมีความสวยงามทันสมัย เร่ิมมีการสร้างสวนสาธารณะเกิดข้ึน                           
ในแต่ละหัวเมือง การพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนพฒันาประเทศการยึดครองพื้นท่ี
สาธารณประโยชน์ การขยายถนน วางผงัเมือง ลว้นส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีสาธารณะของไทย 
การเพิ่มจาํนวนสวนสาธารณะมากข้ึนจะเห็นไดว้่าการเกิดพื้นท่ีสาธารณะของไทยมาจากผูน้าํ กษตัริย์
นาํอิทธิพลมาจากตะวนัตก ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีดีทาํใหป้ระเทศพฒันาอยา่งรวดเร็วเท่าทนันานาประเทศและ
รอดจากการถูกดูถูกว่าเป็นเมืองท่ีล่าหลงั รอดจากการเป็นเชลยสงคราม แต่พื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึน
จากการเปล่ียนแปลงพฒันาอย่างรวดเร็วนั้นไม่สามารถรองรับการใชง้านของประชาชนไดท้ั้งหมด 
เช่น สวนสราญรมยส์มยัอดีตเป็นพวกขนุนางในวงัและวงศก์ษตัริยเ์ท่านั้นท่ีสามารถ เขา้ไปใชง้านได ้
ถนนราชดาํเนินในฐานะถนนสายประวติัศาสตร์ทางการเมืองและความศิวิไลซ์ ผูเ้ขา้ไปใชง้านก็จาํกดั
กลุ่มคนสังคมเมือง คนมีการศึกษาในยคุนั้น ชาวบา้นประชาชนทัว่ไปเขา้ไม่ถึงกบัการรับวฒันธรรม
พื้นท่ีสาธารณะของตะวนัตก ทาํให้เกิดช่องว่างของการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีสาธารณะ เม่ือผูค้นปรับตวั
ไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลง จึงเกิดการเลือกรับการปรับเปล่ียนการใช้พื้นท่ีสาธารณะนั้น ทาํให้เกิด
รูปแบบพื้นท่ีสาธารณะรูปแบบใหม่ข้ึนในสังคมไทย จากการประยุกต์และปรับเปล่ียนการใชพ้ื้นท่ี
นั้นเอง 

พื้นท่ีสาธารณะของไทยในปัจจุบนั อยา่งท่ีกล่าวมาขา้งตน้พื้นฐานในอดีตไดรั้บอิทธิพลเร่ิมตน้
มาจากตะวันตกจากการท่ีกษัตริย์นําวัฒนธรรมและการพัฒนาต่างๆ  เข้ามา เม่ือมีการเปล่ียน                 

                                                 
3 วีณา เอ่ียมประไพ. (2552). พืน้ท่ีถนนราชดาํเนินในมิติวฒันธรรม, หนา้ 10-14. 
 



 
 

14 
 

การปกครอง มีเร่ืองการเมืองมาเก่ียวข้อง พื้นท่ีสาธารณะในสังคมไทยก็มีการแสดงให้เห็นถึง
ประวติัศาสตร์ของพื้นท่ีดงัเช่นถนนราชดาํเนินท่ีกล่าวมาแต่นั้นเป็นเพียงรูปแบบท่ีเกิดข้ึนของพื้นท่ี
สาธารณะตามการพฒันาของเมืองเท่านั้ น การใช้พื้นท่ีแบบเก่าก่อนได้รับอิทธิพลตะวนัตก เช่น                 
ลานบ้าน ลานหมู่บ้านหายไป พื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนตามแบบแผนผูค้นอาจจะเข้าถึงได้ยาก                       
ในอีกดา้นมุมหน่ึงการใชพ้ื้นท่ีของไทยเกิดข้ึนจากการดาํรงชีวิตประจาํวนั เช่นพื้นท่ีบาทวิถีจากการตดั 
ขยายถนน การวางผงัเมืองมีการเขา้ไปใชพ้ื้นท่ีไม่ใช่เป็นเพียงบาทวิถีเท่านั้น ยงัเป็นพื้นท่ีพบปะ คา้ขาย
อีกดว้ย บา้งพื้นท่ีของบาทวิถีท่ีมีร่มเงาก็จะเกิดการใชพ้ื้นท่ีข้ึน เป็นตน้ แต่มีการปรับเปล่ียนให้เขา้กบั
การใชง้าน 

ดงัท่ี ไขศรี ภกัด์ิสุขเจริญ กล่าวว่าประเทศไทยซ่ึงเป็นเมืองร้อน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีใชต้อ้งการร่มเงา 
พื้นท่ีของไทย เป็นพื้นท่ีปะทะสงัสรรคอ์ยา่งไม่มีพิธีรีตองของผูค้นในชุมชน ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นพื้นท่ี
ท่ีถูกออกแบบ เป็นพื้นท่ีว่างสาธารณะ ไม่มีการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงของยานพาหนะ มีแต่การเดินเทา้ 
ร่มเงาจากชายคาอาคาร ตน้ไม้ เป็นพื้นท่ีทางสังคมขนาดเล็กๆ ท่ีมีชั้นเชิงในการเช่ือมต่อมุมมอง                    
จากพื้นท่ีสู่พื้นท่ี4ซ่ึงกต็รงกบัแนวความคิดของนกัวิชาการและนกัออกแบบตะวนัตก เจน จาคอป (Jane 
Jacobs) ท่ีกล่าวว่าพื้นท่ีท่ีมีถนนตดัผ่านแต่ถนนนั้ นมิใช่ การเป็นถนนสําหรับยานพาหนะ แต่เป็น
เสมือนบาทวิถีขนาดใหญ่ เป็นทางเท้าให้ผูค้นเดิน  คนเดินเท้า (Pedestrians) ท่ีสัญจรโดยอิสระ 
สามารถสร้างชีวิตสังคมเมืองท่ีสมบูรณ์แบบและยั้งยืนท่ีสุดพฤติกรรมการใชพ้ื้นท่ีของคนเดินทางเทา้ 
ถนนและทางเดินเทา้ คือดชันีวดัคุณภาพของเมือง เมืองท่ีน่าสนใจคือเมืองท่ีมีถนนและทางเทา้ท่ีมี
ชีวิตชีวาถนนและบาทวิถีเป็นพื้นท่ี รองรับชีวิตสังคมของคนในเมืองไดดี้สุด5 และตรงกบั เจน เกล 
(Jan Gehl) ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการเดินเทา้บนบาทวิถีรวมถึงสภาพแวดลอ้ม6 

จากแนวคิดท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนั้ น เม่ือมองยอ้นกลับมาสังเกตพื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึน                     
ในประเทศไทยนั้ น จะเห็นได้ว่าการเดินถนน ตรอกซอยเป็นลักษณะพื้นท่ีสาธารณะท่ีพบเห็น                     
ได้ทั่วไปในเมืองไทย   ซ่ึ งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก  เพราะพื้ น ท่ีทางเท้าของไทยนั้ น                           
มีความซับซ้อนของการใช้พื้นท่ีอยู่มาก  มีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนบนพื้นท่ีบาทวิถีท่ีนอกเหนือจาก                        
การเดินเทา้ปกติ   มีการพบปะผูค้น มีการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้  พื้นท่ีบาทวิถีกลายมาเป็นพื้นท่ี                 
ทาํมาหากินของผูค้นในสังคมเมือง เกิดจุดผ่อนผนัข้ึน ด้วยลักษณะนิสัยของคนไทยท่ีสามารถ                 
ต่อรองได ้ใจดี มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีความอะลุ่มอล่วย กนัไดเ้ป็นพื้นฐาน จนเกิดกิจกรรมอ่ืนข้ึน                    

                                                 
4 ไขศรี ภกัด์ิสุขเจริญ. (2550). ซอยลดัประหยดัพลังงาน : พืน้ท่ีว่างสาธารณะขนาดเลก็-พืน้ท่ีทางสังคมของชุมชน
ไทย, หนา้ 17-22. 
5 Jane Jacobs.(1961).  The Death and life of Great American Cities.New York : Random House, 5-12 
6Jan Gehl. (2001). Life Between Buildings :Using Public Space, Copenhagen, 27-32 
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บนบาทวิถีของเมืองไทย  พื้นท่ีบนทางบาทวิถีเป็นกลายส่วนหน่ึงของพื้นท่ีกิจวตัรประจาํวนัไป                 
โดยปริยาย เช่น ตลาด,โตรุ่้ง, รถเขน็ขายอาหาร,วินมอเตอร์ไซด์ ฯลฯซ่ึงผูว้ิจยัมองว่าพื้นท่ีลกัษณะน้ี
เป็นพื้นท่ีสาธารณะอีกแบบหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในเมืองไทย เพราะเกิดกิจกรรมใหม่ ทาํให้เมืองมีชีวิตชีวา 
เกิดการปรับตวัของผูค้นในการใชพ้ื้นท่ี สะทอ้นให้เห็นถึงการต่อรองการใชพ้ื้นท่ีท่ีถูกออกแบบมา        
เพื่อรองรับการพฒันาของเมือง แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการใชชี้วิตของผูค้นเท่าท่ีควร 

 
2.2  แนวคดิของพืน้ทีส่าธารณะ 

2.2.1 ความหมายของพืน้ทีส่าธารณะ  
ความหมายของคําว่าพื้ น ท่ีสาธารณะมีผู ้ให้ค ํานิยามไว้มากมายหลากหลายรูปแบบ                           

ทั้งทางกายภาพ นามธรรม มิติทางสังคม ในทางกายภาพพื้นท่ีสาธารณะ เป็นพื้นท่ีของผูค้นในสังคม               
ท่ีเปิดกวา้งให้แก่ทุกคนเขา้มาใช ้แลกเปล่ียนความคิดทาํกิจกรรมร่วมกนัได ้อย่างเสรีโดยอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ของสังคม  บราวน์  วิม  (Blauw Wim) ได้ให้ค ํานิยามของพื้นท่ีสาธารณะว่าเป็นพื้นท่ี                     
ท่ีเปิดให้กบัสาธารณชน แมว้่าในทางปฏิบติัจะมีขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงในระดบัท่ีแตกต่างกนัเสมอ 
เฉพาะบางคนบางกลุ่ม การเขา้ถึงข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขบางอย่าง การบดบงัสายตา ไปจนถึงการเขา้ถึง                 
ได้ยาก การเป็นท่ีคาดหมายว่า พื้นท่ีสาธารณะจะต้องกระตุ้นชีวิตสาธารณะ และเป็นพื้นท่ีของ                     
การพบปะสังสรรค์ 7 หรือ ความหมายเชิงนามธรรมท่ี เยอร์เกน ฮาเบอร์มาส (Jürgen Habermas)           
กล่าวไวคื้อ อาณาบริเวณท่ีซ่ึงสมาชิกในสังคมสามารถสรรสร้าง หรือแลกเปล่ียนความคิดไดอ้ยา่งเสรี8  
พื้นท่ีสาธารณะนอกจากจะเป็นพื้นท่ีส่วนรวมแลว้ ยงัเป็นพื้นท่ีเช่ือมคนและกิจกรรมทาํให้ผูค้น                  
เกิดสัมพนัธ์ต่อกนัดว้ย  เหมือนแนวคิดของ โจเซฟ โรลทรี (Joseph Rowntre) องคป์ระกอบของผูค้น
ทั่วไปใช้ในการตัดสินใจท่ีจะใช้ประโยชน์จากสถานท่ีนั้ นๆ พอๆ กับใช้ประโยชน์ทางกิจกรรม                 
ก็เป็นองค์ประกอบสําคญัในการทาํให้พื้นท่ีสาธารณะประสบความสําเร็จ กิจกรรมต่างๆ คือ อิฐ                         
ท่ีก่อตวัเป็นสถานท่ีหน่ึงๆ มนัเป็นเหตุผลท่ีว่า ทาํไมผูค้นมาใช้พื้นท่ีในคร้ังแรก แลว้ต่อมาทาํไม                 
เขาถึงกลบัมาอีกในภายหลงั มนัทาํให้สถานท่ีต่างๆ  มีความแตกต่างออกจากกนั เม่ือไรท่ีผูท่ี้มาเยือน 
เห็นหรือกระทาํเอง ไม่ว่าจะเป็นการทกัทาย พูดคุยระหว่างเพื่อนบา้น และความรู้สบายๆ ท่ีจะพูดคุย
กบัคนแปลกหน้า  ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะรู้สึกได้ถึงความเป็นกันเองและความเป็นชุมชนของสถานท่ี                      
ซ่ึงทาํให้เกิดกิจกรรมทางสังคมตามมา ทาํให้สถานท่ีนั้นประสบความสาํเร็จในฐานะพ้ืนท่ีสาธารณะ9 

                                                 
7 Blauw P.Wim. (1996). The Meaning and Use of Public Space. Ernesto : G. Arias, 239-251 
8 Habermas Jurgen.(1989). The Structural Transformation of Public Sphere, Cambridge: MIT Press. 
9 Joseph Rowntre.(2008) Foundation Project for Public Space Inc: The social value of public space, 2-13. 
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นอกจากจะมีผู ้คนเข้ามาใช้ทํากิจกรรมต่างๆ  ในพื้ น ท่ีแล้ว  พื้ น ท่ีนั้ นย ังเป็นพื้ น ท่ี ท่ีสะท้อน
ชีวิตประจาํวนักิจกรรมท่ีทาํอีกดว้ย  
 

2.2.2 พืน้ที่สาธารณะจากการพฒันาจากแบบเบือ้งบน (Top Down) และลกัษณะแบบฐานล่าง 
(Bottom up) 

พื้นท่ีสาธารณะมีความสาํคญัในการพฒันาเมืองลกัษณะของพื้นท่ีสาธารณะมาจากการพฒันา
วางผงัเมืองท่ีเป็นแบบแผน  การวางผงัอาคาร การตดัถนน มีแบบแผนของการคมนาคมสาธารณะ                  
ในเมือง ลกัษณะมาจากการพฒันาจากเบ้ืองบน คือ นโยบายหรือการวางแผนการพฒันาจากส่วนกลาง 
มกัจะถูกกาํหนด นโยบายจากระดบัสูง (แผนพฒันาระดบัชาติ) ขอ้ดีของการพฒันาลกัษณะน้ีคือสังคม
พฒันาไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถมีแบบแผนท่ีจะพฒันาพื้นท่ีหลายๆ พื้นท่ีไปในเวลาเดียวกนัได ้ทาํให้
เมืองพฒันาอยา่งรวดเร็ว แต่การพฒันาลกัษณะน้ีทาํใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัพื้นท่ีสาธารณะ ลกัษณะของ
พื้นท่ีสาธารณะในสังคมไทยในปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนตามระบบการพฒันาจากเบ้ืองบน โดยมีเร่ืองของ
หลกัการการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะเพ่ือใชส้าํหรับกิจกรรมต่างๆ ของสังคมเมืองซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ี
ล้วนสร้างข้ึนเพื่อตอบสนองระบบทุนนิยมพื้นท่ีสาธารณะได้ปรับเปล่ียนไปเพื่อตอบสนอง                      
ความตอ้งการของสังคมในยุคสมยัต่างๆ เช่น ลานหน้าห้างสรรพสินคา้ท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือให้เป็น
แห ล่ งรวม ผู ้ค น  ใช้ เป็ น ท่ี นั ดพ บป ะพู ด คุ ย  แ ต่ ใน ขณ ะ เดี ย วกัน ก็ เพื่ อ ส่ ง เส ริม ก ารค้ า                           
ให้แก่ห้างสรรพสินคา้ดว้ย หรือแมแ้ต่ในบริเวณ สวนสาธารณะซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีสามารถประกอบ
กิจกรรมนันทนาการ และพกัผ่อนหย่อนใจไดห้ลากหลายประเภท เช่น การปิกนิก พายเรือ ว่ายนํ้ า                
ตกปลา เล่นกีฬาต่างๆ บางแห่งมีสาธารณูปการเพื่อการคา้ขายสินคา้ เกิดข้ึน นิธิ เอียวศรีวงศ ์อธิบาย
พื้นท่ีสาธารณะในสังคมไทยไวว้า่ ตั้งแต่นาํความทนัสมยัมาสู่ประเทศจนถึงปัจจุบนั เกิดอะไรกบัพื้นท่ี
สาธารณะในสังคมไทยสองอย่าง อย่างแรกก็คือ พื้นท่ีสาธารณะเก่าหายไป ในขณะท่ีคนเขา้ถึงพื้นท่ี
สาธารณะอย่างใหม่ท่ีเกิดข้ึนได้ยาก  หรือต้องเข้าไปภายใต้การกํากับอย่างเข้มงวดรัดกุมจาก                     
ฝ่ายผูมี้อาํนาจ จนพื้นท่ีเหล่านั้นไม่ไดเ้ป็น "สาธารณะ" จริง อยา่งท่ีสองก็คือ ความไม่เท่าเทียมกนัของ
คนกลุ่มต่างๆ ในการสร้างพื้นท่ีสาธารณะในสังคมพื้นท่ีสาธารณะเก่าหายไป10 เช่น ทางดา้นกายภาพ
ข่วงกลางบา้นหายไปเน่ืองจากมีการตดัถนนใหม่ พื้นท่ีวดัถูกจบัจองจากผูมี้อิทธิพล นิธิกล่าวว่า พื้นท่ี
สาธารณะท่ีเกิดข้ึนใหม่ไม่ได้เปิดกวา้งให้ทาํกิจกรรมทุกอย่าง แต่กลับตกอยู่ในการควบคุมของ                     
ผู ้มีอ ํานาจ หรือกฎหมายจากภาครัฐ  ทั้ งๆ  ท่ี มีพื้น ท่ีสาธารณะอยู่ทั่วไปในสังคมไม่ว่าจะเป็น                           
วดั โรงเรียน ลาน ถนนซ่ึงตั้ งแต่อดีตพื้นท่ีสาธารณะกับพื้นท่ีส่วนตัวในสังคมมีความสัมพันธ์                       
คาบเก่ียวกนัอยูแ่ต่กบัถูก ความทนัสมยั การพฒันาเมืองทาํใหพ้ื้นท่ีเหล่าน้ีเปล่ียนไป แมใ้ครๆ ก็มีสิทธ์ิ

                                                 
10นิธิ เอียวศรีวงศ.์ (2554). พ้ืนท่ีสาธารณะโดยนิธิ เอียวศรีวงศ.์ มติชนออนไลน์.ฉบบัวนัจนัทร์ท่ี 20 มิถุนายน 2554 
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ใช้พื้นท่ีสาธารณะได้ แต่ก็ไม่ได้ใช้อย่างอิสรเสรีตามใจตัวเอง พื้นท่ีสาธารณะไม่ได้ถูกกําหนด                       
โดยคนท่ีเขา้ไปใชง้าน แต่กลบักาํหนดให้เอ้ือต่อผลกาํไรของกลุ่มคนบางกลุ่ม ดงันั้นการพฒันาพื้นท่ี
สาธารณะแบบพฒันาจากเบ้ืองบนน้ี ส่งผลทาํให้เกิดช่องว่างของการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะเน่ืองจากผูค้น
เข้าถึงพื้นท่ีสาธารณะตามท่ีกล่าวมายาก ทําให้เกิดการปรับตัวตามจุดเปล่ียนนั้ น รูปแบบพื้นท่ี
สาธารณะท่ีเกิดข้ึนผูใ้ช้พื้นท่ีเกิดการปรับตัวแบบเลือกรับปรับเปล่ียนของผูค้น ซ่ึงเป็นลักษณะ                     
แบบฐานล่างของผูใ้ชพ้ื้นท่ีเองโดยไม่ยอมถูกกดทบัจากขอ้กาํหนดทางสังคมของระบบการพฒันา               
จากเบ้ืองบน เจน เกล (Jan Gehl) สถาปนิก นักออกแบบวางผงั ไดท้าํการศึกษาและวิเคราะห์พื้นท่ี
สาธารณะในเมืองต่างๆ มากมาย ซ่ึงการศึกษาแต่ละคร้ัง เกลจะสังเกตจากลักษณะและรูปแบบ                  
ความเป็นอยูข่องผูค้นเมืองนั้นๆ  ลกัษณะงานของเกล คือ จะเขา้ไปปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะของเมือง
โดยปรับปรุงจากวิถีชีวิตของพื้นท่ีนั้นๆ ใชก้ารออกแบบทางสถาปัตยกรรมผนวกกบัการวิเคราะห์พื้น
ท่ีมาออกแบบพื้นท่ีสาธารณะท่ีสามารถตอบสนองคนในพ้ืนท่ีท่ีเข้ามาใช้งานให้ดีกว่าเดิม เกล                     
ให้ความสําคญักบัผูค้น และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูค้นมากกว่าการออกแบบและสร้างสถาปัตยกรรม                
ท่ีแปลกตาเพื่อดึงดูดผูค้นเพราะเกลเช่ือว่ากิจกรรมและปฎิสัมพนัธ์ของผูค้นข้ึนอยู่กบับริบทและวิถี
ของพื้นท่ีท่ีผูค้นอาศยัอยู ่

 
 

 
 

ภาพท่ี 2-1  ภาพแสดงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นสาธารณะกลางแจง้ 3 ประเภทของ เกล 
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เกล กล่าวถึงเร่ือง ไลฟ์บีทวีนบิวด้ิง (Life Between Building) ลกัษณะของกิจกรรมทางสังคม
แตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบับริบทท่ีพวกเขาอาศยัอยู่  ถนนละแวกบา้น, โรงเรียน, สถานท่ีใกลท่ี้ทาํงาน 
กิจกรรมทางสังคมในพ้ืนท่ีสาธารณะสามารถท่ีเกิดข้ึนมากคือ การทักทายสนทนาเกิดข้ึนจาก                   
ความสนใจร่วมกัน  กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีสาธารณะแบ่งได้เป็น  3 ประเภทคือ  กิจกรรม                           
ท่ีจาํเป็นตอ้งเกิดข้ึน (Necessary activities) เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั เช่น ไปโรงเรียน 
ไปทํางาน  ซ้ือของ เป็นต้น  กิจกรรมแบบท่ีสองคือ กิจกรรมท่ีอาจจะเกิดหรือไม่เกิดข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์นั้ น (Optional activities) ไม่ทาํก็ไม่มีผลอะไร เกิดตามสถานการณ์ สภาพอากาศ เช่น                 
เดินเล่น อาบแดด เป็นตน้ ส่วนกิจกรรมแบบท่ีสาม คือ กิจกรรมเชิงสังคม (Social Activities) กิจกรรม
ประเภทน้ีเกิดข้ึนเพราะการมีอยูข่องผูค้นในพื้นท่ี11 

จะเห็นไดว้่ากิจกรรมสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีซ่ึงมาจาก ชีวิตประจาํวนั กิจวตัร และปฏิสัมพนัธ์ของ
ผูค้นในพื้นท่ีเกลมองเห็นกิจกรรมเหล่าน้ีไดจ้ากพื้นท่ีถนนและการเดินเทา้ ยกตวัอย่างงานของเกล               
จากการศึกษาพฤติกรรมในการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะของเมือง ซูริค (Zurich) ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่พบวา่พื้นท่ี
สาธารณะข้ึนอยูก่บัระดบัของ  ชีวิต, พื้นท่ี, และอาคาร ขนาดของสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกนัสามารถ
จดัการกบัพื้นท่ีได ้ลกัษณะอาคารและถนนท่ีผา่นพื้นท่ีเป็นตวักาํหนดคุณภาพของพื้นท่ีสาธารณะและ
ได้พูดถึงปัจจัยของเกณฑ์ท่ีมีคุณภาพนํามาประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีสาธารณะ ว่ามีความสําคัญต่อ                        
การทาํงานของผูค้นและพื้นท่ี อันได้แก่ การจราจร (Traffic) การจราจรเป็นเร่ืองท่ีโดดเด่นมาก                    
หากพื้นท่ีมีการจราจรหนาแน่นมีเสียงรบกวนและฝุ่ นควนัการพบปะกนัในทางเทา้ก็จะเป็นไปไดย้าก 
เพราะโอกาสประสบอุบัติเหตุและความหวาดระแวงในการเดินจะเพิ่มสูงข้ึน  ความปลอดภัย 
(Security) การขาดท่ีพกัอาศยัใจกลางเมือง และกิจกรรมท่ีมีตลอด 24 ชั่วโมง จะทาํให้ คุณค่าของ               
การใช้ชีวิตช่วงกลางคืนลดลง, การเดินเท้า (Walking) สภาพแวดล้อมท่ีไม่มีประสิทธิภาพทาํให ้                 
การเดินเทา้ลดลง เช่นการขาดป้ายบอกสัญลกัษณ์ต่างๆ ทางพิเศษของผูพ้ิการ, การหยดุพกั (Staying) 
การพื้ น ท่ีหยุดพักเป็นการเพิ่มชีวิตชีวาของเมือง ผู ้คนต้องการพื้ น ท่ีหยุดพักเพื่ อผ่อนคลาย                           
ทั้งทางร่างกาย สายตา และจิตใจ ,การมอง-พูดคุย-ไดย้ิน (Seeing-talking-hearing) การมอง-พูดคุย-               
ได้ยิน เป็นส่วนหน่ึงของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สภาพแวดล้อมทางสายตาเช่นวิวทิวทัศน์หรือ
ทศันียภาพท่ีสวยงามจะทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูค้นมากข้ึน,กิจกรรมและการมีปฏิสัมพนัธ์ 
(Activities & Interaction) นอกจากการเดินเทา้ การหยดุพกั การมอง พูดคุย ไดย้ิน แลว้กิจกรรมพิเศษ
อ่ืนเช่น ออกกาํลงักาย สันทนาการ ปิกนิก กิจกรรมพิเศษสาํหรับกลุ่ม หรือฤดูต่างๆก็เป็นอีกปัจจยัของ
คุณภาพของพื้นท่ีสาธารณะ ,สภาพอากาศ (Climate)ท่ีดี , คุณภาพของความงาม (Aesthetic quality) 
ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นปัจจยัสําคญัของพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีคุณภาพ พื้นท่ีสาธารณะท่ีจะประสบผลสําเร็จ

                                                 
11 Jan Gehl. (1987). “Life Between Building”, London : Island Press, 14-46. 
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นอกจากจะตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัท่ีกล่าวมาแลว้ การเสริมทางเดินเทา้ยงัเป็นจุดสําคญัของพื้นท่ี
สาธารณะอีกด้วย ทางเดินเท้าจะต้องเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์  สภาพแวดล้อมดี มีทัศนียภาพ  และ                           
มีความรู้สึกมีชีวิตชีวาของเมืองหรือพื้นท่ีนั้ นๆ12 ความมีชีวิตชีวาของพื้นท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือถึงจุด                       
ท่ีทุกปัจจยัรวมตวัอยา่งสอดคลอ้งไม่แปลกแยก มีความสอดคลอ้งและสนองต่อปัจจยัต่างๆ 

จะเห็นไดว้่า เกลให้ความสาํคญักบัผูค้นท่ีจะเขา้ไปปฏิสัมพนัธ์กบัพื้นท่ี นั้นคือรูปแบบพื้นท่ี
สาธารณะท่ีเกิดข้ึนจากผลของการใชพ้ื้นท่ีเกิดการปรับตวัแบบเลือกรับปรับเปล่ียนของผูค้น ซ่ึงเป็น
ลกัษณะท่ีมาจากแบบฐานล่างแต่ในขณะเดียวกัน เกลมองพื้นท่ีสาธารณะผ่านปัจจยัต่างๆท่ีคิดว่า                  
เป็นปัจจยัในพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีคุณภาพควรมีซ่ึงเป็นลกัษณะการมองแบบ การพฒันาจากเบ้ืองบน เกล 
พยายามจัดการพื้นท่ีสาธารณะโดยการนําเอาประโยชน์จากแง่มุมทั้ งสองมาประยุกต์ใช้ในพื้นท่ี
สาธารณะ โดยมองปัจจยัทางกายภาพ เช่น การจราจร การเดินเทา้ การเขา้ถึง ฯลฯ เป็นลกัษณะการมอง
แบบการพฒันาจากเบ้ืองบน คือ สามารถพฒันาได้อย่างมีแบบแผนรวดเร็ว แต่นํามาผนวกเขา้กับ                  
การสังเกตลกัษณะ รูปแบบความเป็นอยู่ของผูค้นในพื้นท่ี เช่น กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ความมีเสน่ห์และ                 
มีชีวิตชีวา ท่ีเกิดจากกิจกรรมและการมีปฏิสมัพนัธ์ ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีมาจากแบบฐานล่าง  

ลกัษณะการพฒันาพื้นท่ีแบบการพฒันาจากเบ้ืองบน ยงัมีความจาํเป็นต่อสังคมปัจจุบนัอยู่
เน่ืองจากการพฒันาเมืองนั้นยงัคงดาํเนินต่อไปอยูต่ลอดเวลาตามยคุสมยั แมจ้ะพฒันาเมืองไปจนสาํเร็จ
แบบแผนท่ีตั้งไวแ้ลว้ ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ก็เป็นแรงผลกัดนัให้มีการพฒันา
เมืองต่อไปเร่ือยๆไม่มีท่ีส้ินสุด  ดังนั้ นเม่ือผูค้นไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันให้สอดคล้องกับ                       
การพฒันาเมืองอย่างรวดเร็วได ้ทั้งหมดทุกดา้นหรือได ้ครบ 100% การปรับตวัให้เขา้กบัการพฒันา
จากเบ้ืองบน ก็มีความจาํเป็นไม่แพก้นัในดา้นของการดาํรงชีวิตประจาํวนัของผูค้น ซ่ึงจะทาํให้ผูค้น
สามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมีความสุข มีส่วนช่วยให้เมือง มีชีวิตชีวา ตอบสนองและสอดคลอ้งต่อ
ผูใ้ชง้านอย่างแทจ้ริง  ผูว้ิจยัสนใจการปรับตวัการใชพ้ื้นท่ี ลกัษณะท่ีมาจากแบบฐานล่างน้ี รูปแบบ                
ของการปรับตวัลกัษณะน้ี  มีกลุ่มทฤษฎีท่ีใหค้วามสาํคญักบัประเดน็น้ีอยูโ่ดยจะกล่าวในหวัขอ้ถดัไป 

2.3 ทฤษฎปีฏิบัติการเชิงทีว่่างและแนวคดิของ มิเชลล์ เดอเซอร์โต (Michel de Certeau)  
งานเขียนของเชลล ์เดอเซอร์โต (Michel de Certeau) เร่ืองปฏิบติัการเชิงท่ีวา่งเพื่อทาํความเขา้ใจ

ถึงพื้นท่ีและการปฏิบัติการ ในเร่ืองของยุทธวิธีและกลวิธี ในการแสดงออกของการใช้พื้นท่ี                           
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการต่อตา้นและต่อรองท่ีพบเห็นในพ้ืนท่ีสาธารณะปัจจุบนั งานของเดอเซอร์โตน้ี
สามารถอธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีได ้

การต่อรองอาํนาจตามแนวคิดของ มิเชลล ์เดอเซอร์โต (Michel de Certeau) เร่ืองความสัมพนัธ์
ของอาํนาจ โดยวิธีการปฏิบติัต่ออาํนาจดว้ยการใชยุ้ทธวิธี (Strategy) สาํหรับ เดอเซอร์โต แลว้ คาํว่า 

                                                 
12Jan Gehl. (2004). “Zurich Publish Space”. Copenhagen: Narayana Press, 34-42. 
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ยทุธวิธี (Strategy) คือ วิธีแห่งการครอบครอง ถา้ตามนยัยะของทางทหารแลว้ ยทุธวิธี น่าจะหมายถึง 
หลกัการ หรือวิธีการ อยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือประกอบกนัหลายๆ อยา่งท่ีจะนาํมาซ่ึงชยัชนะในการรบ
กบัขา้ศึกศตัรู ในการยึดพื้นท่ีเป้าหมาย และในการควบคุมสถานการณ์ต่างๆ และ กลวิธี (Tactic) คือ
เป็นการนาํเสนอกระบวนการปรับเปล่ียนอาํนาจ การนาํเอาผลผลิตของอาํนาจมาใชใ้หม่ มาปรับใหม่ 
เพื่อก่อใหเ้กิดส่ิงใหม่ท่ีต่างแตกออกไป กลวิธีจึงใหน้ยัยะทั้ง กระบวนการทา้ทาย ปรับเปล่ียน กระจาย
อาํนาจ และผลผลิตของการทา้ทาย ปรับเปล่ียน กระจายอาํนาจนั้นๆ ในคราวเดียวกนัการสร้างให้เกิด
ช่องทางการต่อรองอํานาจโดยอาศัยการกระทํา ผู ้กระทํามีตัวตนเป็นของตนเองหาช่องว่าง                           
ในการกระทาํเพื่อต่อรอง อาํนาจ กฎเกณฑ์ท่ีเกิดข้ึนต่อตา้นกฎนั้นดว้ยการหาโอกาสท่ีจะอยู่ร่วมกบั
อาํนาจนั้นโดยท่ีตวัผูก้ระทาํเองสามารถอยู่รอดไดจ้ากอาํนาจนั้น ปรับตวัจากกลไกของการควบคุม 
นาํเอาแรงกดทบัปรับภายในตวัตนเพื่อตา้นแรงกด มีลกัษณะของการเป็นตวัตนสูง13 

พื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ก็มีลกัษณะคลา้ยกบัพื้นท่ีการปฏิบติัเช่นเดียวกนั ในพื้นท่ี
สาธารณะไม่ว่าจะเป็นถนน ทางเดินเทา้ลว้นแต่มีกฎขอ้บงัคบัจากกฎจราจร ของสังคมกาํกบัไวอ้ยู่
เปรียบเหมือนการใชอ้าํนาจควบคุม กดทบั พื้นท่ี ผูค้นเขา้ไปใชพ้ื้นท่ีนั้นโดยต่อรองกบัอาํนาจนั้นคือ
การปรับตวัของตวัตนผูใ้ชง้าน ในพื้นท่ีสาธารณะปัจจุบนัมีการต่อรองหรือทา้ทายอาํนาจนั้นแสดง                
ให้เห็นอยู่ เช่น  พวกหาบเร่ บริการต่างๆ  ตามริมบาทวิถี ปรับเปล่ียน  ฉวยโอกาสใช้พื้นท่ีนั้ น                       
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการใชพ้ื้นท่ีเพื่อสอดคลอ้งกบัชีวิต แสดงถึงความตอ้งการท่ีตวัเองเลือก โอกาสท่ีตวัเอง
เลือกท่ีจะใชพ้ื้นท่ี 

 

 
ภาพท่ี 2-2  พื้นท่ีสาธารณะท่ีมีการต่อรองต่ออาํนาจและแสดงออกถึงตวัตนของผูใ้ช ้

 

                                                 
13 Michel de Certeau. (1988). The Practice of Everyday Life. Berkeley : University of California Press. 
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ตวัตนในพ้ืนท่ีสาธารณะของผูว้ิจัยคือ การท่ีผูใ้ช้แสดงออกกับพื้นท่ีสาธารณะ รู้ว่าตนเอง
ต้องการใช้พื้นท่ีแบบไหน เพื่อให้สอดคล้องต่อกิจกรรมและการใช้ชีวิตประจาํวนั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี                    
พื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดจากการพัฒนาแบบเบ้ืองบนขาดหายไป หรือจะกล่าวได้ว่า พื้นท่ีท่ีเกิดข้ึน                           
เป็นการใชก้ลวิธีในแบบฉบบัของผูใ้ชแ้ต่ละคนกระทาํต่อพื้นท่ีท่ีถูกกาํหนดกรอบของเง่ือนไขของ
ตนเอง  

การใชพ้ื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะท่ีเขา้ไปใชพ้ื้นท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ ซ่ึงอาจเป็นพื้นท่ีของรัฐ
หรือเอกชน เม่ือเขา้ไปใชแ้ลว้ไม่ไดส้ร้างความเดือดร้อนให้ผูอ่ื้นแต่อาจอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดกฎเกณฑ ์
เพิ่มและส่งเสริมกิจกรรมให้พื้นท่ีและคนในละแวกนั้ น กฎเกณฑ์และขอ้บังคบัต่างๆ ของพื้นท่ี
เปรียบเสมือนยทุธวิธี ร่องรอยของการใชอ้าํนาจ และการเขา้ไปใชพ้ื้นท่ีโดยการปรับเปล่ียนพื้นท่ีนั้น 
เป็นการใชก้ลวิธี ของผูเ้ขา้ไปใชพ้ื้นท่ี พื้นท่ีไม่ไดท้าํหน้าท่ีบงัคบัใชข้อ้กาํหนดกฎเกณฑ์อย่างเต็มท่ี 
ผูใ้ช้งานพื้นท่ีทาํการปรับตวัเพื่อมิให้ตนถูกกระทาํหรือกดทับจากโครงสร้าง พยายามเอาตวัรอด                   
หลบหลีก ซ่ึงลกัษณะการเกิดพื้นท่ีเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นลกัษณะท่ีมาจากแบบฐานล่าง ยกตวัอย่างงาน                  
ท่ีเก่ียวกบั พื้นท่ีสาธารณะท่ีการนาํเอาพื้นท่ีรกร้าง พื้นท่ีท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ซ่ึงอาจเป็นพื้นท่ีของรัฐ
หรือเอกชน มาปรับใช้โดยการใช้ ยุทธวิธี และกลวิธีหนังสือยุทธวิธีและกลวิธีในพื้นท่ีสาธารณะ                    
ไดแ้สดงให้เห็นถึง การปรับใชพ้ื้นท่ี การใชพ้ื้นท่ีเกิดการปรับตวัแบบเลือกรับปรับเปล่ียนของผูค้น                
ซ่ึงเป็นลกัษณะแบบฐานล่างของผูใ้ชพ้ื้นท่ีเองโดยไม่ยอมถูกกดทบัจากขอ้กาํหนดทางสังคมของระบบ
การพฒันาจากเบ้ืองบน 

การออกแบบพื้นท่ีสาธารณะจากพ้ืนท่ีทางสังคมท่ีถูกท้ิงร้าง หรือ  ทรุดโทรม  โดยมี                          
การยืดหยุ่นของกฎเกณฑ์ทางสังคม ให้ผู ้คนสามารถ ใช้ประโยชน์ทางกายภาพจากพื้นท่ีนั้ น                           
ได้ผ่านกระบวนการการออกแบบ สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิควิธีการของการใช้พื้นท่ีในมุมใหม่ๆ                      
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ เดวิด  ชิฟเปอร์ฟิล  (David Chipperfield) เร่ือง คอมมอน  กราวด ์
(Common Ground) เป็นอีกแง่มุมหน่ึงของการมองพ้ืนท่ีโดยอาศยัความเช่ือท่ีว่า ผูก้ระทาํมีตวัตน                     
เป็นของตนเอง เหมือนมิเชลล์ เดอเซอร์โต  เช่ือในการมีตวัตนในสังคมท่ีมีส่วนรวม การรับรู้ของ
มนุษยไ์ม่ใช่เพียงการใช้พื้นท่ีเท่านั้นแต่ การใช้พื้นท่ีนั้ นผูค้นตอ้งมีส่วนรวมกบักิจกรรมและพื้นท่ี                    
ท่ีเกิดข้ึน ตวัสถาปัตยกรรมจะเป็นตวัช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมน้ี14 ส่ิงท่ีสําคญัท่ี เดวิดตอ้งการจะส่ือ         
ในแนวคิดน้ี คือ อยากให้สถาปนิกหรือผูอ้อกแบบ มองเห็นถึงการรับรู้ของสังคม ผูค้น มากกว่า                    
การมองเร่ืองความงามทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเพียงอยา่งเดียว   

                                                 
14 David Chipperfield. (2012).“Common Ground” International Venice Biennale. Find 19 ma\y 2014. From 
http://www.archdaily.com/?p=200806  
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ภาพ 2-3การบรรยายของ เดวิด ชิฟเปอร์ฟิล (David Chipperfield) เร่ือง คอมมอน กราวด ์

(Common Ground)และการออกแบบเก่ียวกบัเร่ืองของ Strategy and Tactics 
 

เดอ เซอร์โต ใช้กลวิธีเป็นหลกั ในการสร้างขอ้โตแ้ยง้ให้เกิดพื้นท่ีใหม่คือ อะลุ่มอล่วยต่อ                 
การใช้งานของคนในพื้นท่ีนั้ นได้ซ่ึงจุดน้ีเหมือนกับงานของ เกล และงานของเดวิด ชิฟเปอร์ฟิล 
(David Chipperfield) ท่ีพยายามสังเกตลกัษณะรูปแบบความเป็นอยู่ของผูค้นในพื้นท่ี ความมีเสน่ห์
และมีชีวิตชีวา ท่ีเกิดจากกิจกรรมและการมีปฏิสมัพนัธ์   

ความแตกต่างกันระหว่างแนวความคิดของเดอเซอร์โตกับแนวคิดงานของ เกลและเดวิด                 
ชิฟเปอร์ฟิล (David Chipperfield) คือ เดอ เซอร์โต ใชก้ลวิธี ปรับเปล่ียนพื้นท่ีท่ีมีอยูเ่ดิมแยง่ชิงโอกาส
ในการปรับเปล่ียนในท่ีเดิมให้สามารถเกิดพื้นท่ีรูปแบบใหม่ มากกว่าการพยายามสร้างหรือออกแบบ
พื้นท่ีใหม่ 

 
 
2.4 ปัจจัยทีท่าํให้เกดิพืน้ทีส่าธารณะทีด่ี 
จากหัวขอ้ท่ีผ่านมาสรุปได้ว่ามีวรรณกรรมท่ีส่ือให้เห็นถึงลกัษณะของพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี                    

อยู่หลากหลายวรรณกรรม เช่น ไขศรี ภักด์ิสุขเจริญ มองว่าพื้นท่ีสาธารณะเป็นพื้นท่ีท่ีใช้ร่มเงา                  
มีการเดินเทา้ ท่ีจะเอ้ือให้เกิดการพูดคุยปฏิสัมพนัธ์กนั ส่วน เจน จาคอป มองว่า ท่ีพื้นท่ีของคนเดิน             
ทางเทา้ ถนนและทางเดินเทา้ เป็นการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะท่ีรองรับกบัผูค้นไดดี้ท่ีสุด ส่วนโจเซฟ โรลทรี 
มองว่า พื้นท่ีสาธารณะท่ีจะประสบความสําเร็จต้องตอบรับกับกิจกรรมท่ีทําในพื้นท่ี ส่วน นิธิ                     
เอียวศรีวงศ์ มองว่าพื้นท่ีสาธารณะตอ้งสามารถเขา้ถึงและใช้งานได้ง่ายตอบรับกับผูเ้ขา้ใช้งานได ้                 
อยา่งเสรี และเจน เกล มองว่าการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะข้ึนอยูก่บักิจกรรม, ปฏิสัมพนัธ์ของผูค้น, บริบท
และวิ ถีของพื้ น ท่ี  และอีกหน่ึงวรรณกรรมคือ  เร่ืองของ  คอมมอน  กราวด์  มองว่าผู ้ใช้งาน                           
ตอ้งมีส่วนรวมกบักิจกรรมและพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึน จึงจะก่อใหเ้กิดพื้นท่ีสาธารณะท่ีดีข้ึนได ้
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จากวรรณกรรมท่ีผ่านมาผูว้ิจยัพบว่ามีปัจจยัท่ีทาํให้เกิดพื้นท่ีสาธารณะท่ีดีและน่าท่ีจะนํา                  
มาประยกุตใ์ชก้บัพื้นท่ีสาธารณะหลกัๆ ไดด้งัน้ี 

2.4.1 การเข้าถึงและมองเห็น พื้นท่ีสาธารณะท่ีดี ควรเขา้ถึงและมองเห็นไดง่้ายไม่ซับซอ้น 
ทําให้ผู ้ใช้พื้นท่ี รู้สึกสบายใจท่ีจะเข้าไปใช้ ไม่มีเง่ือนไขหรือข้อบังคับมาก  เป็นพื้นท่ีสบายๆ                           
ในการเขา้ถึง 

2.4.2 พื้นที่ที่ก่อให้เกิดการพบปะพูดคุย เป็นพื้นท่ีท่ีเอ้ือให้เกิดการพูดคุยกัน หรือพื้นท่ี                    
ในชีวิตประจาํวนั สามารถพบเจอกนัไดง่้ายอยา่งถนน ริมทางเทา้ เป็นตน้ 

2.4.3 สภาพแวดล้อม เป็นพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี เช่น สวยงาม มีร่มเงา มีการถ่ายเท
อากาศท่ีดี อุณหภูมิสบายไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป 

2.4.4 สัดส่วนการใช้พื้นที่ เป็นพื้นท่ีท่ีตอบรับกับสัดส่วนของคน (Human Scale) หรือ
กิจกรรมท่ีใชง้าน เอ้ือใหเ้กิดการใชง้านพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยปัจจยัเหล่าน้ีจะนาํไปสู่การมองพื้นท่ีกรณีศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการออกแบบต่อไป 
 

2.5 สรุปมุมมองเชิงวพิากษ์ (Critical point of view) 
ผู ้วิจัยสนใจการใช้กลวิธี  เป็นหลัก  ในการสร้างข้อโต้แย ้งให้ เกิดพื้ น ท่ีสาธารณะคือ 

อะลุ่มอล่วยต่อการใช้งานของคนในพ้ืนท่ีนั้ นใช้กลวิธีปรับเปล่ียนพื้นท่ีท่ีมีอยู่เดิมแย่งชิงโอกาส                    
ในการปรับเปล่ียนในท่ีเดิมให้สามารถเกิดพื้นท่ีรูปแบบใหม่ มากกว่าการพยายามสร้างหรือออกแบบ
พื้นท่ีเพื่อตอบสนองกบั การใชก้ลวิธี ผูว้ิจยัสนใจการทาํงานของแรงผลกัดนัจากขอ้กาํหนดกฎเกณฑ์
จากระบบพฒันาจากเบ้ืองบน ให้ผูค้นแสดงการพฒันาจากฐานล่าง เพื่อสามารถให้ตนเองอยู่รอดได้
จากแรงกดของอาํนาจ สามารถ ต่อรองต่อภาครัฐ การเอาตัวรอดได้จากการปรับตัวตามคันรอง                   
ตามสถานการณ์ หรือเวลา ท่ีเกิดข้ึนได้ โดยอาศยัแนวความคิดพื้นท่ีแห่งกลวิธี การต่อรองอาํนาจ                 
โดยอาศัยการกระทําและความเป็นตัวตนหาช่องว่างเพื่อปรับตัวอาตัวรอด เช่ือว่าการปรับตัวน้ี                    
เม่ือนํามาวิเคราะห์ถอดรายละเอียดแล้ว สามารถสร้างแนวทางในการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะ                       
ท่ีมีความเฉพาะตวั เพื่อมาปรับใช้ในการทดลองการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ี 
ผูค้น วิถีชีวิต ของพื้นท่ีนั้นๆ ได ้

จากการวิเคราะห์พื้นท่ีแห่งกลวิธี (Space of Tactics) นั้นไม่มีแบบแผน หรือหลกัการตายตวั 
เน่ืองจากพื้นท่ี หรือการกระทําท่ีเกิดนั้ นต้องข้ึนผูใ้ช้งาน อาํนาจ การควบคุมการต่อรองตัวตน                       
ของแต่ละพื้นท่ีท่ีจะเลือกแสดงออกถึงการปรับตวั แสดงการต่อรองกบัอาํนาจ แสดงกลวิธีออกมา                 
ในรูปแบบใด เช่น การใชพ้ื้นท่ีบาทวิถีในจุดผอ่นผนัของสงัคมไทย แผล่อย หาบแร่ รถเขน็ ตลาดโตรุ่้ง 
เป็นตน้ พื้นท่ีเหล่าน้ีลว้นแสดงใหเ้ห็นถึงพื้นท่ีแห่งกลวิธีทั้งส้ิน 
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ดงันั้นสรุปมุมมองเชิงวิพากษ์ ของพื้นท่ี คือ พื้นท่ีท่ีมีการปรับตวั ต่อรองกบัอาํนาจ ใชก้ลวิธี 
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีท่ีมีอยูเ่ดิมให้สามารถเกิดพื้นท่ีรูปแบบใหม่ ท่ีตอบสนองต่อการใชข้องผูค้นในพื้นท่ี
นั้นได ้ทาํให้พื้นท่ีสาธารณะ มีชีวิตชีวา เป็นพื้นท่ีสาธารณะแห่งกลวิธี (Space of Tactics) การจะหา
แนวทางการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะของผูว้ิจัยนั้ นต้องมาจากการสังเกตการใช้พื้นท่ี ต้องทํา                       
การสํารวจพื้นท่ีสาธารณะในเมือง (เชียงใหม่) ท่ีมีลกัษณะถูกเบียนบัง ปิดกั้น กดทับจากยุทธวิธี                  
แลว้จึงก่อนเลือกพื้นท่ีกรณีศึกษามา แลว้จึงวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงสํารวจเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ี
นั้นๆ สรุปมาเป็นแนวทางในการออกแบบ เพื่อจะไดน้าํแนวทางน้ีไปทดลองออกแบบพื้นท่ีสาธารณะ 
ซ่ึงจะกล่าวในหวัขอ้ต่อไป 

 
ภาพ 2-4 แผนภาพ สรุปมุมมองเชิงวิพากษ ์(Critical point of view) 

 
 2.6 พืน้ทีส่าธารณะเมืองเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ เป็นเมืองสําคญัเมืองหน่ึงของทางภาคเหนือ มีการขยายตวัของเมืองทั้งทางดา้น
ประชากร ท่ีอยู่อาศัย และด้านต่างๆเพิ่มและเปล่ียนแปลงข้ึนอย่างต่อเน่ือง พื้นท่ีสาธารณะของ                    
เมืองเชียงใหม่ก็มีการปรับเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว พื้นท่ีสาธารณะของเมืองเชียงใหม่ในอดีต                           
มีหลากหลายรูปแบบไม่วา่จะเป็นลานบา้น วดั ข่วงต่างๆ ตลาด(กาด) เป็นตน้ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีปฏิสัมพนัธ์
ของผูค้นในชุมชน อีกทั้งลกัษณะของชุมชนการปลูกบา้นสร้างเรือนทาํให้เกิดตรอกซอกซอย ถนน
เส้น เล็กๆ  กระจายไปทั่วเมืองเชียงใหม่  ย่านต่างๆ  เวลาผ่านไปการพัฒนาเข้ามาสู่หัวเมือง                           
อย่างเชียงใหม่ มีการตดัถนน วางผงัเมืองโดยมีแบบแผนมาจากเมืองหลวงพื้นท่ีสาธารณะในเมือง
เชียงใหม่เกิดการเปล่ียนแปลงไปจากการพฒันาเมือง ข่วงบา้น ข่วงเฮือนหายไป เน่ืองจากการตดัถนน
ขายท่ีดิน ยา้ยท่ีอยู่ เป็นตน้ ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั มองพื้นท่ีสาธารณะคือพื้นท่ีท่ีเกิดจากการพฒันา
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เมืองอยา่งรวดเร็ว ผูค้นในพื้นท่ีใชพ้ื้นท่ีพฒันานั้นไดไ้ม่สอดคลอ้งกบัชีวิตประจาํวนัเช่นคนเชียงใหม่
ไม่เดินทางดว้ยการเดินบนทางเทา้ในระยะใกล ้แต่ใชร้ถจกัรยานยนตใ์นเดินทางดงันั้นพื้นท่ีทางเทา้                           
จึงถูกใชเ้ป็นพื้นท่ีจบัจ่ายสินคา้ หรือบริการสร้างพื้นท่ีทาํมาหากินข้ึนเป็นตน้ทาํใหเ้กิดการปรับตวัของ
ผูค้นในการเลือกใช้พื้นท่ี เกิดเป็นรูปแบบการใช้พื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเฉพาะเป็นพื้นท่ีสาธารณะผูว้ิจยั
มุ่งเน้นการสํารวจพื้นท่ีกรณีศึกษาไปยงั ตลาด หรือ กาด เพราะเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีเด่นชดัในเร่ือง
การเป็นศูนยก์ลางในการพบปะสงัสรรค ์และยงัเป็นพื้นท่ีท่ีมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

ตลาด หรือยา่นการคา้ เป็นองคป์ระกอบสาํคญัของสังคมไทยมีการรวมกลุ่มของร้านคา้ สินคา้
และบริการจาํนวนมากเพ่ือตอบสนองผูใ้ชง้านในเมือง มีหนา้ท่ีเป็นตวักลาง เพื่อการแลกเปล่ียนสินคา้
บริโภคและอุปโภคเพ่ือแลกเปล่ียนข่าวสารความรู้ ความคิด ไปจนถึงวฒันธรรม ทั้งยงัเป็นสถานท่ี
สานสัมพันธ์ของคนในชุมชนเข้าด้วยกัน ถือได้ว่าตลาดและย่านตลาดเป็นภาพสะท้อนสภาพ                       
ทางเศรษฐกิจสังคม และวฒันธรรมของชุมชนหรือเมือง ตลาดในอดีตนั้นจะเร่ิมจากการพบปะกนัเอง
ของคนในชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนซ้ือขายของท่ีตนผลิตข้ึนในทางกายภาพเมือง ย่านตลาดมกัจะตั้งอยู่
บริเวณใจกลางหรือยา่นกลางเมืองหรือบริเวณท่ีเขา้ถึงสะดวก ทาํใหง่้ายต่อการคมนาคมติดต่อคา้ขาย15 

ผูว้ิจยัพบว่าบริเวณพื้นท่ีใกลย้า่นชุมชนท่ีมีตลาดสด จะเกิดพื้นท่ี ยทุธวิธี (Strategies) และการ
ใช ้กลวิธี (Tactic) จดัการพื้นท่ี มากกว่าพื้นท่ีทัว่ไป พื้นท่ีบริเวณตลาดเป็นพื้นท่ีของการจบัจ่ายสินคา้
บริโภคอุปโภค ขอบเขตของทางเดิน บาทวิถี ถนน ผูค้นท่ีเขา้มาจบัจ่ายสินคา้และผูข้ายสินคา้ ผนวก
พื้นท่ีและกิจกรรมเขา้กนัอย่างแนบเนียน พื้นท่ีบริเวณตลาดจึงเกิดความยืดหยุ่นของการใช้งานสูง                  
มีการปรับเปล่ียนการใช้งานอยู่ทุกช่วงเวลา ซ่ึงสามารถสังเกตได้จากการบันทึกภาพตามพื้นท่ี
กรณีศึกษาได ้

ในการสํารวจพื้นท่ีสาธารณะจะวิเคราะห์ลกัษณะของการใช้พื้นท่ี ช่วงเวลาของกิจกรรม 
ปฏิสัมพนัธ์ของผูค้นท่ีมีต่อพื้นตามแนวคิดและทฤษฎีสาธารณะท่ีไดส้รุปมา ยทุธวิธี (Strategies) และ
กลวิธี ท่ี เกิดข้ึนในพื้นท่ี  แนวคิดของ มิเชลล์ เดอ  เซอร์โต  ว่าด้วยเร่ืองของการต่อรองอํานาจ                          
โดยผูใ้ชง้านพ้ืนท่ีแสดงตวัตนในการใชง้านพื้นท่ีนั้น มาเป็นมุมมองในการสํารวจ สังเกตพื้นท่ีว่ามี       
การใชย้ทุธวิธีหรือกลวิธีของเจา้ของพื้นท่ีหรือรัฐและกลวิธีท่ีเกิดข้ึน จากการปรับตวัของเจา้ของพื้นท่ี
อย่างไร บนัทึกภาพ เก็บรวบรวมเพ่ือทาํการจดักลุ่มของลกัษณะพื้นท่ีต่อไปซ่ึงจะทาํการถ่ายภาพ
ลกัษณะของการใชพ้ื้นท่ีโดยอาศยักลวิธี ในรูปแบบต่างๆ และทาํการจดัหมวดหมู่หาลกัษณะเด่นของ
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนแยกประเภทและรูปแบบ เพื่อจะนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบต่อไป 

 
 

                                                 
15 สมรักษ ์ชยัสิงห์กานานนท.์ (2549).  ตลาดในชีวิต ชีวิตในตลาด, ศนูยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) 
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 2.6.1 การเกบ็ข้อมูลพืน้ทีก่รณศึีกษา (ตลาดช่างเคีย่น) 
จากการสรุป ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดพื้นท่ีสาธารณะท่ีดีและมุมมองเชิงวิพากษ์ (Critical point of 

view) ผูว้ิจยัเลือกพื้นท่ีกรณีศึกษาตลาดช่างเค่ียน ในชุมชนช่างเค่ียน จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากสนใจ
วิธีการใช้ของพื้นท่ีสาธารณะท่ีเป็นตลาดและพ้ืนท่ีช่างเค่ียนน้ีเป็นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงปัจจยั                 
ท่ีทาํให้เกิดพื้นท่ีสาธารณะท่ีดี ท่ีผูว้ิจยัสรุปไดจ้ากวรรณกรรม และเลือกพื้นท่ีกรณีศึกษาตลาดนัด
เกษตรปลอดสารพิษ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีทดลองการออกแบบโดยในบทท่ี 5 
จะแสดงรายละเอียดการเลือกพื้นท่ีทดลองการออกแบบต่อไป 

เน่ืองจากมีลกัษณะและรูปแบบการใช้พื้นท่ีสอดคลอ้งกับมุมมองเชิงวิพากษ์คือ พื้นท่ีท่ีมี               
การปรับตวั ต่อรองกบัขอ้บงัคบัโดยใชก้ลวิธี ปรับเปล่ียนพื้นท่ีท่ีมีอยูเ่ดิมให้สามารถเกิดพื้นท่ีรูปแบบ
ใหม่ ท่ีตอบสนองต่อการใชชี้วิตประจาํวนัของผูค้นในพื้นท่ีนั้นได ้ทาํให้พื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
มีชีวิตชีวา เป็นพื้นท่ีแห่งกลวิธีท่ีเกิดข้ึนจากการสํารวจขอ้มูลท่ีได้จะนําประมวลผลเบ้ืองตน้ เพื่อ               
สร้างแนวทางในการออกแบบในขั้นต่อไปเม่ือไดข้อ้มูลแลว้จะนาํไปวิเคราะห์และสรุปเป็นแนวทาง
ในการออกแบบพ้ืนสาธารณะท่ีมีแนวคิดของพื้น ท่ีแห่งกลวิธี  (Space of  Tactics) ในบทท่ี  4                           
การวิเคราะห์ผลขอ้มูลโดยทาํการเกบ็ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1) ขอ้มูลพื้นฐาน (Basic Information) คือ ประวติัความเป็นมาของตลาดและผูใ้ชง้าน 
2) พื้นท่ีทางกายภาพ (Physical Space) คือการจดัวางพื้นท่ีและการใชง้านพื้นท่ี 
3) กิจกรรม (Activities) คือ กิจกรรมการคา้ขาย พฤติกรรมการใชง้านพื้นท่ี  
4) สงัคม (Social Interaction) คือปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูค้นท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

 

 
 

ภาพท่ี 2-5  แผนภาพแสดงการแบ่งหวัขอ้ในการเกบ็ขอ้มูล 
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2.6.1.1 ข้อมูลพืน้ฐาน (Basic Information)  
ประวตัิความเป็นมาของตลาดช่างเคีย่น 
ชุมชนบา้นช่างเค่ียน เดิมช่ือทุ่งช่างเค่ียน อยู่ในเขตตาํบลสุเทพ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดั

เชียงใหม่  เป็นชุมชนเก่า แก่ท่ีอยูอ่าศยัมายาวนาน และในปัจจุบนัยงัคงความเป็นชุมชนไดอ้ยา่งชดัเจน 
ประกอบด้วย ท่ีอยู่อาศยั บ้าน วดั โรงเรียน มีวดัและโรงเรียนเป็นศูนยก์ลางชุมชน ท่ีน่าสนใจคือ
บริเวณตลาดช่างเค่ียนจะเป็นซอย ด้านฝ่ังซ้ายเป็นตลาด ฝ่ังขวาเป็นบ้านเรือนและอาคารพาณิชย ์                 
ยาวตั้งแต่ตน้ซอยถึงหนา้วดัช่างเค่ียน ตลาดน้ีก่อตั้งมาตั้งแต่ 20 ปีท่ีแลว้ โดยการรวมกลุ่มของชาวบา้น
ชุมชนช่างเค่ียนเพื่อขายของ ในอดีตการจดัสรรพื้นท่ีแลว้แต่ว่าใครมาก่อนต่อมาอยู่ในการดูแลของ
เทศบาลตาํบลชา้งเผือก มีผูค้นสัญจรไปมาตลอด ดว้ยการเดินเทา้ รถจกัรยาน และรถจกัรยานยนต ์              
มีคนสัญจรค่อนขา้งหนาแน่น มีอาคารพานิช บา้นพกัอาศยั และมีหอพกัอยู่ในบริเวณ เน่ืองจากซอย
สามารถเช่ือมต่อกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงใหม่ ประกอบกบัในซอยมีค่ายมวย
ช่ือดังจึงมีชาวต่างชาติมาเรียนมวยไทยและมาอยู่อาศัยชั่วคราวเป็นจาํนวนมาก ดังนั้ นผูใ้ช้งาน                  
ส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชนช่างเค่ียน นักเรียนนักศึกษา และชาวต่างชาติ มีการใช้พื้นท่ีตลอด                     
24 ชัว่โมง เน่ืองจากมีร้านสะดวกซ้ือสองแห่งในพื้นท่ีเปิดบริการ 24ชัว่โมง ตลาดบางแผงเปิดทั้งวนั 
บางแผงเปิดเฉพาะตอนเชา้ บา้งเปิดเฉพาะตอนคํ่า เวลาเร่ิมตั้งแต่ 06.00น. - 21.00 น. แยกเป็นช่วงเวลา
ดงัน้ี ช่วงเชา้ ประมาณ 06.00น - 09.00 น. และช่วงเยน็ ประมาน 15.00น - 21.00 น. ตลอดวนั ตั้งแต่
เวลา 06.00น. - 21.00 น. พื้นท่ีของตลาดช่างเค่ียน มีการจดัแบ่งลอ็ตขายของกนัเอง ทางเทศบาลเขา้มา
ต่อนํ้ า-ไฟให้ และเก็บค่าบาํรุงท่ี ปีละ 500 บาท ต่อร้านคา้ ค่านํ้ า-ไฟ เดือนละ 40 บาทต่อ 1 เมตร 
ร้านคา้ก็สร้างกนัเองโดยมีขอ้ตกลงกบัทางเทศบาลหรือขอบเขตวา่ไม่ใหเ้กินเส้นขอบถนนและช่วยกนั
รักษาความสะอาด ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากการสอบถามผูข้ายในตลาดช่างเค่ียน 

 

 
ภาพท่ี  2-6 สภาพชุมชนช่างเค่ียน 



 
 

28 
 

 

 
ภาพท่ี  2-7 แสดงตาํแหน่งท่ีตั้งชองตลาดช่างเค่ียน 

 

การเก็บขอ้มูลพื้นท่ีกายภาพจะทาํการทาํผงับริเวณ และผงัรายละเอียดร้านคา้ เพื่อจะมองเห็น
ภาพรวมของตลาดช่างเค่ียน ทั้งน้ีแผนท่ีท่ีไดน้ี้จะมีเน้ือหาในแง่ของขอบเขตและการใชป้ระโยชน์                
ของพื้นท่ีเร่ิมจากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศจากนั้ นทาํการร่างผงัจากการเดินสํารวจของผูว้ิจัย                        
สู่การเขียนผงัใหม่ท่ีผา่นการสาํรวจความถูกตอ้ง โดยมีขั้นตอนการเตรียมผงักายภาพพื้นท่ีดงัน้ี 

 
1) ผงับริเวณจากภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณตลาดช่างเค่ียนและชุมชนช่างเค่ียนมาเพื่อ

นาํมาเป็นแนวทางในการร่างเสน้ทางและการจดัตั้งร้านคา้ทั้งหมด 
2)  ผงับริเวณจากไฟลดิ์จิตอล ทาํจากการเปรียบเทียบกบัภาพถ่ายทางอากาศในโปรแกรม

ออโตแคด (Auto CAD) เพื่อให้ได้ผงับริเวณท่ีเป็นลายเส้นท่ีชัดเจนและสะดวกต่อ               
การจดบนัทึกขอ้มูลและวิเคราะห์ลงในผงับริเวณ 

3) ผงับริเวณจากการเดินสํารวจ ทาํจากเดินสํารวจพื้นท่ีจริงตามภาพถ่ายทางอากาศ                 
วาดภาพเสน้ทางท่ีไดต้ามการเดินและเปรียบเทียบ 
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4)  ผงับริเวณตน้ฉบบั ทาํการสํารวจในพ้ืนท่ีจริงอีกคร้ังเพื่อการตรวจสอบความถูกตอ้ง
สมบูรณ์และความสะดวกต่อการบันทึกขอ้มูลจริงลงในแผนผงั เพื่อได้ผงับริเวณ
ตน้ฉบบั 
 

ลกัษณะของกาดช่างเค่ียนนั้นเป็นตลาดท่ีเกาะติดกบั ขอบแนวกาํแพงของพื้นท่ี คริสตจกัร
สวนเจ็ดริน ริมตลอดแนวถนนในซอยช่างเค่ียน 2 แนวกาํแพงมีความสูง 2.50 เมตร ถดัจากกาํแพง               
เขา้ไป มีแนวไผ่สูงประมาน 15 เมตรโดยในช่วงบ่ายถึงเยน็ของวนั แนวตน้ไผ่น้ีจะทาํให้เกิดร่มเงา
ตลอดแนวของตลาด ลักษณะของตลาดเป็นจัดแบ่งพื้นท่ีการใช้งานเป็นช่องขายของ ขนาดของ                  
หน้ากวา้งร้านคา้ประมาณ 1-5 เมตร ข้ึนอยู่กับความตอ้งการและสินคา้ของผูข้าย ผูข้ายสร้างและ
จดัแบ่งพื้นท่ีกนัเองระหว่างผูข้ายดว้ยกนั ร้านคา้ส่วนใหญ่ทาํจากทั้งวสัดุก่อสร้างทัว่ไปตามทอ้งตลาด 
เช่น โครงเหล็ก สังกะสี ไม้ หรือแม้แต่การนําเอาส่ิงเหลือใช้ หรือวสัดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ ผา้                  
แผน่ป้ายโฆษณาฟิวเจอร์บอร์ดเป็นตน้ มาทาํเป็นร้านคา้โดยใชก้ารเช่ือมต่อโครงสร้างอยา่งง่าย ซ่ึงจะ
แจงรายละเอียดในหวัขอ้ของบทท่ี 4 ต่อไป แบ่งเป็นร้านคา้ทั้งหมด 30 ร้านดงัน้ี 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 เกบ็ขอ้มูล กมุภาพนัธ์ 2557 
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 ตารางท่ี  2-1  ตารางแสดงรายช่ือร้านคา้ตลาดช่างเค่ียน 
แผงที ่ รายช่ือร้านค้าในตลาดช่างเคีย่น 
1 ร้านลาบเพชรอมร 
2 ร้านกบัขา้วถุง 
3 แผงขายผกั 
4 แผงขายผกั 
5 แผงขายผกั 
6 แผงขายผกั 
7 แผงขายผกั 
8 ร้านถัว่-ขา้วโพดน่ึง 
9 แผงขายผกั 
10 แผงขายผกั 
11 แผงขายผกั 
12 แผงขายผกั 
13 แผงขายผกั 
14 ร้านขายผลไม ้
15 ร้านป่านานา อาหารเมือง 
16 ขนมไทยทองจนัทร์ 
17 ร้านกาแฟแซบเวอร์ (พีเ่บญ) 
18 ร้านฟลุค หมูป้ิงนมสด 
19 ร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
20 ร้านขา้วแกงนายภู 
21 ร้านลุงโทไก่ทอด 
22 ร้านขนมไข่นก 
23 วา่ง 
24 วา่ง 
25 ร้านป้ิงยา่ง 
26 ร้านขายผลไม ้
27 ร้านขายผลไม ้
28 ร้านขายนํ้า 
29 ร้านขายขนมจีน 
30 ร้านขายเน้ือหม ู
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ภาพท่ี  2-8 ผงับริเวณสภาพแวดลอ้มตลาดช่างเค่ียน 

 
 

ภาพท่ี  2-9 ผงับริเวณแสดงร้านคา้ตลาดช่างเค่ียน 
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2.5.1.2 พืน้ทีท่างกายภาพ (Physical Space) 
พื้นท่ีทางกายภาพ ท่ีพบในพื้นท่ีกรณีศึกษาตลาดช่างเค่ียนอีกอย่างหน่ึงท่ีผูว้ิจัยพบ คือ                   

ความงามของพื้นท่ี บรรยากาศ (Atmosphere) โดยลอ้มของพื้นท่ีกาดช่างเค่ียน มีแนวไผ่สูงประมาณ 
15 เมตร ปลูกเรียงยาวตลอดแนวของตลาด ทาํใหบ้างช่วงเวลาเกิดร่มเงาและแสงเงาจากตน้ไผ ่นบัเป็น
อีกหน่ึงกายภาพท่ีส่งผลให ้พื้นท่ีตลาดช่างเค่ียน งดงามดูมีชีวิตชีวา 

 

 
 

ภาพท่ี 2-10 แนวตน้ไผบ่ริเวณตลาดช่างเค่ียน 

 
 

ภาพท่ี 2-11 แนวตน้ไผบ่ริเวณตลาดช่างเค่ียน 
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2.6.1.3 กจิกรรม (Activities)  
ข้อมูลท่ีได้ในการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตพื้นท่ีตลาดช่างเค่ียน  กิจกรรมการค้าขาย                      

เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นหลกัของการใชง้าน พฤติกรรมการใชง้านพื้นท่ี ท่ีผูว้ิจยัสังเกตเห็นและสนใจ
คือ เวลากบัการใชง้านพื้นท่ี เน่ืองจากการซ้ือขายในตลาดช่างเค่ียนน้ี มีช่วงเวลาท่ีผูค้นเขา้มาใชพ้ื้นท่ี
หนาแน่นแตกต่างกันในช่วงวนั การเก็บขอ้มูลของผูว้ิจยัเร่ิมตน้ด้วยการสอบถาม ผูข้ายในตลาด                      
วา่ช่วงเวลาใดท่ีมีผูค้นเขา้มาจบัจ่ายซ้ือของมากนอ้ยเพียงใด โดยแบ่งช่วงเวลาคร่าวๆ เป็น เชา้ สาย บ่าย 
เยน็ และ คํ่า สรุปขอ้มูลไดต้ามตารางน้ี17 
 
 ตารางท่ี  2-2 ตารางแสดงการใชง้านพื้นท่ีแต่ละช่วงเวลา18 

ช่วงเวลา ปริมาณผู้คนเข้ามาใช้พืน้ที ่
เชา้(06.00-09.00 น.) มาก 
สาย(09.00-12.00น.) นอ้ย 
บ่าย (12.00-15.00น.) นอ้ย 
เยน็(15.00-18.00น.) มาก 
คํ่า(18.00-23.00น.) ปานกลาง 

 
การพูดคุยสอบถาม เพื่อท่ีจะให้ผูว้ิจยัไดท้ราบว่าควรบนัทึกภาพในช่วงเวลาใด เม่ือใดบา้ง 

ก่อนเร่ิมทาํการเก็บขอ้มูลดว้ยการบนัทึกภาพ เม่ือไดข้อ้มูลเบ้ืองตน้ในการใชง้านพื้นท่ีแลว้ ผูว้ิจยัได ้        
ทาํการเก็บขอ้มูลโดยการบนัทึกภาพของตลาดช่างเค่ียนตามช่วงเวลาตลอดวนั เร่ิมตั้งแต่ตลาดเปิด
ประมาณ 06.00 – 23.00 น. โดยทาํการบันทึกภาพทุก 1 ชั่วโมง และช่วงท่ีมีผูค้นเขา้ใช้พื้นท่ีมาก 
บนัทึกภาพทุก คร่ึงชัว่โมง นั้นคือ เวลา 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 และ 18.30 ช่วงเวลา แลว้นาํภาพท่ีบนัทึกไดม้าเรียงต่อกนัเป็นหน่ึงภาพทุกๆชัว่โมง วิเคราะห์
และสํารวจผล การสํารวจโดยการบนัทึกภาพตามช่วงเวลานั้นนอกจากจะแสดงให้เห็นปริมานผูค้น               
ท่ีเขา้มาใช้พื้นท่ีแลว้ ยงัแสดงให้เห็นถึงการเขา้ถึงร้านคา้ของผูใ้ช้งาน การเปล่ียนแปลงของร้านคา้               
ต่อสภาพแวดลอ้ม เช่นการสร้างแผงบงัแดดหน้าร้านในบางช่วงเวลา ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการต่อรอง
พื้นท่ีของผูใ้ชง้าน ซ่ึงจะวิเคราะห์โดยละเอียดในบทท่ี 4 การเก็บขอ้มูลละการวิเคราะห์ผล สรุปออกมา
เป็นแผนภาพไดด้งัน้ี19 

                                                 
17 สอบถามขอ้มูลจากผูข้าย 5 ร้าน  
18 วดัจากปริมาณผูค้นท่ีเขา้มาใชใ้นแต่ละช่วงเวลา 
19 บนัทึกขอ้มูล ช่วงเวลาตลาดช่างเค่ียน เม่ือ วนัศุกร์ท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2557 
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ภาพท่ี  2-12 แผนภาพแสดงช่วงเวลาของตลาดช่างเค่ียน เวลา 06.00-09.00น. 

 
 

 

 

ภาพท่ี  2-13 แผนภาพแสดงช่วงเวลาของตลาดช่างเค่ียน เวลา 10.00 - 15.00 น. 
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ภาพท่ี  2-14 แผนภาพแสดงช่วงเวลาของตลาดช่างเค่ียน เวลา 16.00-18.30น. 
 

 
 

ภาพท่ี  2-15 แผนภาพแสดงช่วงเวลาของตลาดช่างเค่ียน เวลา 19.00-23.00น. 
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ภาพท่ี  2-16 สรุปช่วงเวลาการใชง้านของตลาดช่างเค่ียน เวลา 19.00-23.00น. 
 

สรุปช่วงเวลาการใชง้านของตลาดช่างเค่ียน ตั้งแต่เวลา เวลา 19.00-23.00น.ช่วงเวลาท่ีผูค้น    
เข้ามาใช้พื้นท่ีหนาแน่นคือ ช่วงเช้าระหว่างเวลา 07.00- 09.00 น . เน่ืองจากผูค้นเข้ามาจับจ่าย                       
ซ้ืออาหารเช้า และอีกช่วงหน่ึงคือ ช่วงเย็น-คํ่า ตั้ งแต่เวลา 16.00-19.00 น. เป็นช่วงเวลาท่ีมีผูค้น                  
เขา้มาใช้งานพื้นท่ีมากท่ีสุด นอกจากน้ีผูว้ิจัยยงัสังเกตเหตุการณ์ปรับเปล่ียนลักษณะของร้านค้า
ระหว่างวนั เพื่อทาํแผงกนัแดด โดยใชว้สัดุท่ีหาไดง่้ายทัว่ไป หรือวสัดุเหลือใชด้ว้ย เช่น ไมไ้ผ่ ผา้ใบ 
ผา้ห่ม ป้ายโฆษณา มาทาํเป็นแผงกนัแดด ในช่วงเวลาท่ีแดดส่องเขา้ร้านคา้  (09.00-15.00 น. ข้ึนอยูก่บั
สภาพอากาศแต่ละฤดูกาลดว้ย) และดว้ยเห็นน้ีเองช่วงเวลาก่อน และหลงั แดดส่องจึงมีผูค้นเขา้มา                 
ใชง้านพื้นท่ีมาก  จะเห็นไดว้่าการเลือกท่ีตั้งตามท่ีมาของตลาด ลกัษณะของการใชแ้ผงกนัแดดและ
วสัดุเหลือใช้หรือหาง่ายในการสร้างร้านคา้ ช่วงเวลาของผูค้นท่ีเขา้มาใช้พื้นท่ี น้ีแสดงให้เห็นถึง                  
กลวิธีการใชพ้ื้นท่ีของทั้งผูข้าย และผูซ้ื้อ ซ่ึงจะสรุปโดยละเอียดในบทท่ี 4 การเกบ็ขอ้มูลและวิเคราะห์
ผลต่อไป 
 
2.6.1.4 สังคม (Social Interaction)  

จากการสังเกตของผูว้ิจัยในพื้นท่ีกรณีศึกษา ขอ้มูลในทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีตลาด                    
ช่างเค่ียนนั้ น เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อกับผูซ้ื้อด้วยกันเอง มีการพบปะ และ                 
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พูดคุยกนัอยา่งเป็นมิตร ดูมีชีวิตชีวา เป็นพื้นท่ีสาธารณะแบบไทย เป็นพื้นท่ีปะทะสังสรรคอ์ย่างไม่มี
พิธีรีตองของผูค้นในชุมชน20 ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนน้ี เกิดจากลกัษณะการเขา้ถึงของพื้นท่ี พื้นท่ีตลาด
ช่างเค่ียนมีการเขา้ถึงง่าย เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีริมถนน อยูใ่นซอยขนาดเลก็ ผูค้นสามารถเดินผา่นไปมา
ได้อย่างสะดวก รถจกัรยานยนต์ จกัรยาน เขา้ถึงได้ไงโดยการเทียบจอด จึงส่งผลให้พื้นท่ีน้ีเขา้ถึง
กิจกรรมหลกั ไดง่้าย ง่ายต่อการพบปะ พูดคุยกนั ช่องว่างระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายน้อย ลกัษณะของ                 
แผงร้านคา้ทาํจากวสัดุง่ายๆ ไม่มีพิธีรีตองมากทาํใหเ้กิดความเป็นกนัเองในพ้ืนท่ี  

 
 

ภาพท่ี  2-17 แสดงลกัษณะการเขา้ถึงและการใชง้านพื้นท่ี 
 

 
 

ภาพท่ี  2-18 แสดงลกัษณะการเขา้ถึงและการใชง้านพื้นท่ี 

                                                 
20 ไขศรี ภกัด์ิสุขเจริญ. (2550). ซอยลดัประหยดัพลังงาน: พืน้ท่ีว่างสาธารณะขนาดเลก็-พืน้ท่ีทางสังคมของชุมชน
ไทย. หนา้ 21 
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กล่าวโดยสรุปเน้ือหาของบทท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นการทบทวนวรรณกรรมถึงเร่ืองพื้นท่ีสาธารณะ
เพื่อทาํความเขา้ใจความหมายของพ้ืนท่ีสาธารณะภาพรวม วิเคราะห์ไดม้าซ่ึงปัจจยัท่ีทาํให้เกิดพื้นท่ี
สาธารณะท่ีดี โดยมีหลกัการ 4 ขอ้ คือ 1. การเขา้ถึงและการมองเห็น พื้นท่ีสาธารณะท่ีดี ควรเขา้ถึง
และมองเห็นไดง่้ายไม่ซบัซอ้น ทาํให้ผูใ้ชพ้ื้นท่ีรู้สึกสบายใจท่ีจะเขา้ไปใช ้ไม่มีเง่ือนไขหรือขอ้บงัคบั
มาก เป็นพื้นท่ีสบายๆ ในการเข้าถึง 2.พื้นท่ีท่ีก่อให้เกิดการพบปะพูดคุย เป็นพื้นท่ีท่ีเอ้ือให้เกิด                      
การพูดคุยกัน หรือพื้นท่ีในชีวิตประจาํวนั สามารถพบเจอกนัไดง่้ายอย่างถนน ริมทางเทา้ เป็นตน้                 
3. สภาพแวดล้อม เป็นพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี เช่น สวยงาม มีร่มเงา มีการถ่ายเทอากาศท่ีดี 
อุณหภูมิสบายไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป 4. สัดส่วนการใชพ้ื้นท่ี เป็นพื้นท่ีท่ีตอบรับกบัสัดส่วน                
ของคน (Human Scale) หรือกิจกรรมท่ีใชง้าน เอ้ือให้เกิดการใชง้านพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปัจจยัเหล่าน้ีเม่ือรวมกับมุมมองเชิงวิพากษ์ (Critical point of view)  ท่ีได ้               
จะนาํไปสู่การมองพื้นท่ีกรณีศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการออกแบบ 

พื้นท่ีสาธารณะท่ีผูว้ิจยัสนใจมีส่วนเก่ียวขอ้งกับทฤษฎีการต่อรองอาํนาจตามแนวคิดของ                    
มิเชลล ์เดอ เซอร์โต (Michel de Certeau) การปรับตวัเพื่อความอยู่รอด อยู่สบาย จากอาํนาจท่ีกดทบั 
ในพื้นท่ีตลาดช่างเค่ียนน้ีคือ กฏเกณฑ์ของการใช้ถนนตามกฎหมายจราจรและขอ้ตกลงระหว่าง
เทศบาลกบัผูข้ายและการแสดงออกถึงการใชพ้ื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนในตลาด ซ่ึงเป็นพื้นท่ีแห่งกลวิธี (Space of  
tactics) ไดป้ระเด็นท่ีเก่ียวกบัพื้นท่ี นาํไปหาขอ้สรุปนาํไปเก็บขอ้มูลพื้นท่ีกรณีศึกษา ส่วนในบทท่ี 3 
เป็นส่วนของวิธีวิจัย ในส่วนของการเก็บขอ้มูลพื้นท่ีกรณีศึกษาในบทท่ี 4 จะเป็นการเก็บขอ้มูล
พื้ น ฐาน  3  ส่ วน คือ  ข้อ มูลพื้ น ฐาน  (Basic Information) พื้ น ท่ีท างกายภาพ  (Physical Space)                         
ด้านกิจกรรม (Activities) และด้านสังคม (Social Interaction) และรายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้มูล                 
จะนาํไปประยกุตเ์พื่อสรุปเพื่อหาแนวทางในการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะเชิงวิพากษต่์อไป 
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บทที3่ 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

เน้ือหาบทน้ีอธิบายวิธีวิจัยวิเคราะห์พื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน  เป็นการวิจัย                     

แบบบรรยาย  (Descriptive Research)อาศัยการรวบรวมข้อมูลเพื่ อนํามาอธิบายห รือสรุปผล

ปรากฏการณ์ ท่ี เกิดข้ึนท่ีใช้วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดย                          

มี ขั้นตอนในการวิจยัดงัน้ี 

 
ภาพท่ี  3-1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั 
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ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนวรรณกรรมการศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัเก็บรวบรวบขอ้มูล

เอกสารดา้นต่างๆ (Literature review) และสรุปมุมมองเชิงวิพากษ ์(Critical point of view) ท่ีจะนาํไป

ทาํการสาํรวจพื้นท่ี 

ขั้นตอนท่ี 2 การเก็บข้อมูลพื้นท่ีกรณีศึกษา สํารวจพื้นท่ี ศึกษารูปแบบพ้ืนท่ีตามมุมมอง                     

เชิงวิพากษ ์(Critical point of view) ท่ีไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรม เลือกพื้นท่ีกรณีศึกษาในเมือง

เชียงใหม่ นาํเสนอรูปแบบพื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนจากการสาํรวจ 

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนสงัเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจพื้นท่ีกรณีศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 4 สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจพื้นท่ีกรณีศึกษา (แนวทางในการออกแบบ) 

ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นตอนการเลือกพื้นท่ีทดลองออกแบบ วิเคราะห์พื้นท่ี การออกแบบโครงการ

ทดลอง 

ขั้นตอนท่ี 6 การสรุปโครงการทดลองออกแบบดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

3.1 การทบทวนวรรณกรรม 

3.1.1 ทบทวนวรรณกรรม  

การศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยเก็บรวบรวบข้อมูลเอกสารด้านต่างๆ (Literature 

review) เพื่อรวบรวมประเดน็และทบทวนขอ้มูลเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาประเดน็คาํถาม

และสร้างขอ้สรุป มุมมองเชิงวิพากษ ์(Critical point of view) ท่ีจะนาํไปทาํการสาํรวจพื้นท่ี 

โดยเร่ิมจากการตั้งประเด็นคาํถามวิจยัเก่ียวกับพื้นท่ีสาธารณะท่ีผูว้ิจยัสนใจโดยพิจารณา                 
จากวตัถุประสงคข์องการศึกษาเป็นหลกัเพื่อสร้างคาํถามวิจยัจากวตัถุประสงคโ์ดยอาศยัจุดประสงค์
เป็นตวักาํหนดแนวทางในการหาขอ้สรุป มุมมองเชิงวิพากษ ์(Critical point of view) 

3.1.2 ทบทวนวตัถุประสงค์งานวจัิย 
(จุดประสงคข์อ้ท่ี 1) เพื่อจดักลุ่ม อธิบาย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยพื้นท่ีสาธารณะและ
แนวคิดของการต่อรองบนพื้นท่ีสาธารณะ 
 
ประเดน็คาํถามวิจยั  

- คาํว่าพื้นท่ีสาธารณะคืออะไร จากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัเก็บรวบรวบขอ้มูลเอกสาร                
ดา้นต่างๆ (Literature review) ทั้งความหมายรูปแบบ ลกัษณะของพื้นท่ีสาธารณะมีมากมาย 
ผูว้ิจยัใหค้าํจาํกดัความพื้นท่ีสาธารณะวา่อยา่งไร ? 
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ภาพท่ี  3-2 แผนภาพแสดงประเดน็คาํถามวิจยั วตัถุประสงคท่ี์ 1 

 
(จุดประสงค์ข้อท่ี 2) เพื่อวิเคราะห์และวิพากษ์ ความหมายและการใช้พื้นท่ีสาธารณะในสังคม                  
เมืองเชียงใหม่ 
 
ประเดน็คาํถามวิจยั  

- พื้นท่ีสาธารณะในสังคมเมืองเชียงใหม่ ท่ีผูว้ิจยัมองหรือสังเกตเห็นจากการศึกษาแนวคิด

ทฤษฏีและงานวิจยัเก็บรวบรวบขอ้มูลเอกสารดา้นต่างๆ (Literature review)มีลกัษณะอยา่งไร

เพื่อนาํไปสู่การสาํรวจพื้นท่ี 

 
ภาพท่ี  3-3 แผนภาพแสดงประเดน็คาํถามวิจยั วตัถุประสงคท่ี์ 2 

 
(จุดประสงคข์อ้ท่ี 3) เพื่อนาํเสนอแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยอาศยัแนวความคิดพื้นท่ี
แห่งกลวิธี (Space of  Tactics) 
 
ประเดน็คาํถามวิจยั  
       -      พื้นท่ีสาธารณะท่ีผูว้ิจยัสนใจเม่ือนาํไปวิเคราะห์แลว้สามารถก่อใหเ้กิดแนวทางการออกแบบ
พื้นท่ีสาธารณะไดใ้ช่หรือไม่? 

 
ภาพท่ี  3-4 แผนภาพแสดงประเดน็คาํถามวิจยั วตัถุประสงคท่ี์ 3 
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จากนั้นทาํการหาขอ้สรุปประเด็นคาํถามวิจยั ผนวกเขา้กบัองคค์วามรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็น

ท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมหาขอ้สรุปไดเ้ป็น มุมมองเชิงวิพากษ์ (Critical point of view) เพื่อ                 
จะนาํไปเกบ็ขอ้มูลพื้นท่ีกรณีศึกษาต่อไป 

 

3.2 การเกบ็ข้อมูลพืน้ทีก่รณศึีกษา 

เม่ือทําการสรุปมุมมองเชิงวิพากษ์(Critical point of view)ได้แล้วนํามาสํารวจพื้ น ท่ี
สาธารณะในเมืองเชียงใหม่ ว่ามีพื้นท่ีกรณีศึกษาใดบา้งท่ีมีลกัษณะและรูปแบบการใชพ้ื้นท่ีสอดคลอ้ง
กับมุมมองเชิงวิพากษ์ (Critical point of view) เลือกพื้นท่ีกรณีศึกษานั้ นมาทําการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ต่อในงานวิจัยน้ี ผูว้ิจัยทาํการเลือกพื้นท่ีกรณีศึกษาตลาดช่างเค่ียน ในชุมชนช่างเค่ียน 
จังหวดั เชียงใหม่ มานําเสนอรูปแบบพื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนจากการสํารวจข้อมูลท่ีได้จะนํา
ประมวลผลเบ้ืองตน้ เพื่อสร้างแนวทางในการออกแบบในขั้นต่อไปโดยทาํการเกบ็ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1) ขอ้มูลพื้นฐาน (Basic Information) คือ ประวติัความเป็นมาของตลาดและผูใ้ชง้าน 
2) พื้นท่ีทางกายภาพ (Physical Space) คือการจดัวางพื้นท่ีและการใชง้านพื้นท่ี 
3) กิจกรรม (Activities) คือ กิจกรรมการคา้ขาย พฤติกรรมการใชง้านพื้นท่ี  
4) สงัคม (Social Interaction) คือปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูค้นท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

 

 
ภาพท่ี  3-5 แผนภาพแสดงการแบ่งหวัขอ้ในการเกบ็ขอ้มูล 

 
3.2.1 การสํารวจพืน้ทีก่รณศึีกษา (Survey) 

การสํารวจพื้นท่ีเพื่อสํารวจข้อมูลกายภาพและสังคมตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งข้ึน  โดยใช ้                   
การสังเกต จดบนัทึก ร่างภาพผงับริเวณและการจดัพื้นท่ีของตลาดช่างเค่ียน การเร่ิมตน้และส้ินสุด                 
การขายของตลาดตามเวลาในรอบวนั ตลอดจนการบนัทึกภาพกิจกรรม บรรยากาศและทศันียภาพ                
ท่ีเก่ียวขอ้ง บนัทึกช่วงเวลาระหวา่งวนัของตลาดช่างเค่ียน 
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3.2.2 การจัดทาํแผนทีสํ่ารวจ 
เพื่อท่ีจะเก็บขอ้มูลพื้นท่ีกรณีศึกษาให้มีความเขา้ใจ ตอ้งทาํการรวบรวมและกาํหนดแผนงาน

จะตอ้งเตรียมแผนท่ีสําหรับการสํารวจ ทั้งน้ีแผนท่ีท่ีไดน้ี้จะมีเน้ือหาในแง่ของขอบเขตและการใช้
ประโยชน์ของพื้นท่ีเร่ิมจากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศจากนั้นทาํการร่างผงัจากการเดินสาํรวจของ
ผูว้ิจยั สู่การเขียนผงัใหม่ท่ีผา่นการสาํรวจความถูกตอ้ง โดยมีขั้นตอนการเตรียมผงักายภาพพื้นท่ีดงัน้ี 

1) ผงับริเวณจากภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณตลาดช่างเค่ียนและชุมชนช่างเค่ียนมาเพื่อ 
นาํมาเป็นแนวทางในการร่างเสน้ทางและการจดัตั้งร้านคา้ทั้งหมด 

2) ผงับริเวณจากไฟลดิ์จิตอล ทาํจากการเปรียบเทียบกบัภาพถ่ายทางอากาศในโปรแกรม
ออโตแคด (Auto CAD) เพื่อให้ไดผ้งับริเวณท่ีเป็นลายเส้นท่ีชดัเจนและสะดวกต่อ
การจดบนัทึกขอ้มูลและวิเคราะห์ลงในผงับริเวณ 

3) ผงับริเวณจากการเดินสํารวจ ทาํจากเดินสํารวจพื้นท่ีจริงตามภาพถ่ายทางอากาศ              
วาดภาพเสน้ทางท่ีไดต้ามการเดินและเปรียบเทียบ 

4) ผงับริเวณตน้ฉบบั ทาํการสาํรวจในพ้ืนท่ีจริงอีกคร้ังเพื่อการตรวจสอบความถูกตอ้ง
สมบูรณ์และความสะดวกต่อการบนัทึกขอ้มูลจริงลงในแผนผงั เพื่อได้ผงับริเวณ
ตน้ฉบบั 
 

 
ภาพท่ี  3-6 แผนภาพแสดงกระบวนการเตรียมผงับริเวณ 

 

 
ภาพท่ี  3-7 ผงับริเวณจากภาพถ่ายทางอากาศบริเวณตลาดช่างเค่ียนและชุมชนช่างเค่ียน 
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ภาพท่ี 3-8  ผงับริเวณจากไฟลดิ์จิตอล 

 

ภาพท่ี 3-9  ผงับริเวณจากการเดินสาํรวจ 

 
ภาพท่ี 3-10  ผงับริเวณตน้ฉบบั 
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3.2.3  การพูดคุย 
 การเก็บขอ้มูลโดยการพดูคุยกบัผูใ้ชพ้ื้นท่ี สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชพ้ื้นท่ี พิจารณา
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสํารวจเบ้ืองตน้และการเก็บขอ้มูลนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์พื้นท่ีต่อไป 
โดยใช้การสังเกตและพูดคุยกับผูค้นในพื้นท่ีทั้ งผูซ้ื้อและผูข้าย โดยมีกรอบการมองจากประเด็น                    
การหาขอ้มูลและกลุ่มเป้าหมายดงัน้ี 

1) หัวหน้าชุมชนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อคน้หาขอ้มูลพื้นฐาน ประวติัศาสตร์               
ความเป็นมา 

2) พ่อคา้แม่คา้และผูท่ี้อาศยัในย่านเพื่อไดผ้งักิจกรรมการคา้ขอ้มูลสถาปัตยกรรมและ
ประเด็นในการสังเคราะห์โดยสอบถามเก่ียวกับกิจกรรมการคา้การจดัวางพื้นท่ี
ความสมัพนัธ์ในชุมชนและบรรยากาศท่ีโดดเด่น 

3) ผูซ้ื้อและบุคคลทัว่ไปเพื่อไดผ้งัการใชพ้ื้นท่ีโดยสอบถามเก่ียวกบั จุดเด่นของตลาด
การและเหตุผลในการมา บรรยากาศและความแตกต่างเปรียบเทียบกบัตลาดทัว่ไป 

 

 
  ภาพท่ี 3-11 แผนภาพแสดงการเกบ็ขอ้มูลโดยการพดูคุย 
 

3.3  ขั้นตอนวเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้จากการสํารวจพืน้ทีก่รณศึีกษา  

จากขอ้มูลท่ีได้จากการการสํารวจพื้นท่ีขั้นตน้ นําขอ้มูลท่ีได้มาสู่การวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี 
(Spatial analysis) ประกอบดว้ย สรุปขอ้มูลภาคบรรยาย ผงับริเวณ (Site plan) ผงัการใชพ้ื้นท่ี (Spatial 
map) ผังการก่อรูปของตลาดตามเวลา (Morphological map) เพื่ อหาลักษณะการใช้พื้ น ท่ีและ
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ความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างพื้นท่ีและการต่อรองของผูค้น ความหมายของพื้นท่ีสาธารณะ                        
ในปัจจุบนั รูปแบบพื้นท่ีสาธารณะใหม่ท่ีเกิดข้ึนมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1) นาํผลจากการลงสาํรวจพื้นท่ีดว้ยการสังเกตจากมุมมองของผูว้ิจยัและการสัมภาษณ์
ชาวบา้นมาจดัทาํผงัวิเคราะห์ในมิติทั้งกายภาพ กิจกรรม และสังคม โดยวิเคราะห์
ร่วมกบัเน้ือหาจากการทบทวนวรรณกรรม 

2) คดัแยกขอ้มูลเป็นกลุ่มลกัษณะเฉพาะรูปแบบ แนวทาง การใชพ้ื้นท่ีท่ีมีการต่อรอง                
มีเน้ือหาและรูปแบบเฉพาะท่ีสอดคลอ้งต่อแนวทางการออกแบบ  

3) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นแนวทางการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะ 
 
3.4 สรุปข้อมูลทีไ่ด้จากการสํารวจพืน้ทีก่รณศึีกษา  

จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจากการสํารวจ นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสู่การวิเคราะห์ แนวทาง
เพื่อเป็นขอ้มูลหลกัท่ีตอบวตัถุประสงคแ์ละคาํถามท่ีตั้งข้ึนดงัน้ี 

1) จดักลุ่ม อธิบาย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยพื้นท่ีสาธารณะและแนวคิด
ของการต่อรองบนพื้นท่ีสาธารณะ 

2) วิเคราะห์และวิพากษ์ ความหมายและการใช้พื้นท่ีสาธารณะรูปแบบใหม่ท่ีผูว้ิจยั       
พบเจอ ในสงัคมเมืองเชียงใหม่ 

3) นําเสนอแนวทางการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะ  โดยอาศัยแนวความคิดพื้น ท่ี                 
แห่งกลวิธี (Space of tactics) 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะ(Conceptual design)                
คือองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์พื้นท่ีกรณีศึกษาตลาดช่างเค่ียน 
 
3.5 ขั้นตอนการเลอืกพืน้ทีท่ดลองออกแบบ  

เม่ือทาํการสํารวจพื้นท่ีและจดักลุ่มของลกัษณะพื้นท่ีสาธารณะรูปแบบใหม่ตามท่ีผูว้ิจยั                
พบเจอแล้ว นําข้อสรุปนั้ นมาเป็นเกณฑ์ในการเลือกพื้นท่ีทดลองการออกแบบ (Site selection) 
วิเคราะห์พื้นท่ีท่ีเลือกมา (Site Analysis) ทาํการเปรียบเทียบให้คะแนนพื้นท่ี (Site criteria) ท่ีเลือกมา
เพื่อไดม้าซ่ึงพื้นท่ีทดลองการออกแบบท่ีเหมาะสมกบัแนวทางการออกแบบท่ีสรุป 

การทดลองออกแบบพื้ น ท่ีทดลองการออกแบบ  เม่ือทําการวิ เคราะห์หาขอบเขต                           

การออกแบบเพื่อการปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะซ่ึงไดจ้ากสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสํารวจพื้นท่ี

กรณีศึกษาแล้วจากนั้ นทดลองนําเอากรอบการออกแบบท่ีได้มาออกแบบกับตัวพื้นท่ีทดลอง                      

การออกแบบ เพื่อเป็นทางเลือกในการออกแบบตวัอยา่งของงานวิจยัช้ินน้ี 
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ภาพท่ี 3-12  แผนภาพแสดงขั้นตอนท่ีนาํไปสู่การเลือกพื้นท่ีทดลองการออกแบบ 

 

3.6การประเมินสรุปผล 

1) สรุปผลวิจยัตามวตัถุประสงค ์
2) นาํเสนอขอ้จาํกดัและขอ้เสนอแนะ 

 
 

ภาพท่ี 3-13  แผนภาพแสดงภาพรวมกระบวนการวิจยั 
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บทที ่4 

การเกบ็ข้อมูลและผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

เน้ือหาในบทน้ีนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดตามวตัถุประสงคห์ลกัของการศึกษา 
เพื่อคน้หาเพื่อ อธิบาย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎีท่ีว่าด้วยพื้นท่ีสาธารณะและแนวคิดของ                  
การต่อรองบนพื้นท่ีสาธารณะความหมายและการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะในสังคมเมืองเชียงใหม่นาํไปสู่
แนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยอาศยัแนวความคิดพื้นท่ีแห่งกลวิธี (Space of  Tactics)                  
อยา่งสร้างสรรคต่์อไปในการศึกษาไดส้ร้างคาํถามวิจยัข้ึนมาจากวตัถุประสงค ์ไดด้งัน้ี 

จุดประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อจัดกลุ่ม อธิบาย วิเคราะห์  และสังเคราะห์ทฤษฎีท่ีว่าด้วยพื้นท่ี
สาธารณะและแนวคิดของการต่อรองบนพื้นท่ีสาธารณะ 

ประเดน็คาํถามวิจยั  
คาํว่าพื้นท่ีสาธารณะคืออะไร จากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัเก็บรวบรวบขอ้มูลเอกสาร
ด้านต่างๆ (Literature review) ทั้ งความหมายรูปแบบ  ลักษณะของพื้นท่ีสาธารณะ                     
มีมากมาย ผูว้ิจยัใหค้าํจาํกดัความพื้นท่ีสาธารณะวา่อยา่งไร ? 

จุดประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อวิเคราะห์และวิพากษ ์ความหมายและการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะในสังคม
เมืองเชียงใหม่ 

ประเดน็คาํถามวิจยั  
พื้นท่ีสาธารณะในสังคมเมืองเชียงใหม่ ท่ีผูว้ิจยัมองหรือสังเกตเห็นจากการศึกษาแนวคิด

ทฤษฏีและงานวิจยัเก็บรวบรวบขอ้มูลเอกสารดา้นต่างๆ (Literature review)มีลกัษณะ

อยา่งไรเพ่ือนาํไปสู่การสาํรวจพื้นท่ี 

จุดประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อนาํเสนอแนวทางการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะ โดยอาศยัแนวความคิด
พื้นท่ีแห่งกลวิธี (Space of  Tactics) 

ประเดน็คาํถามวิจยั  
พื้นท่ีสาธารณะท่ีผู ้วิจัยสนใจเม่ือนําไปวิเคราะห์แล้วสามารถก่อให้เกิดแนวทาง                     
การออกแบบพื้นท่ีสาธารณะไดใ้ช่หรือไม่? 

การตอบวตัถุประสงค์ของงานวิจัย ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามวตัถุประสงค ์                      
ท่ีกาํหนด ไดแ้ก่ส่วนท่ี 1 เพื่อจดักลุ่ม อธิบาย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยพื้นท่ีสาธารณะ
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และแนวคิดของการต่อรองบนพื้นท่ีสาธารณะ และ ส่วนท่ี 2 เพื่อวิเคราะห์และวิพากษ ์ความหมายและ
การใชพ้ื้นท่ีสาธารณะในสังคมเมืองเชียงใหม่ในส่วนท่ี 1 และ 2 ผูว้ิจยัไดท้าํการสรุปไวใ้นบทท่ี 2                  
การทบทวนวรรณกรรมแลว้ 

ในบทท่ี  4 น้ี เป็นการตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในส่วนท่ี  3 เพื่อนําเสนอแนวทาง                     
การออกแบบพื้นท่ีสาธารณะ โดยอาศยัแนวความคิดพื้นท่ีแห่งกลวิธี (Space of  Tactics) และปัจจยั               
ท่ีทาํใหเ้กิดพื้นท่ีสาธารณะท่ีดีจากการสรุปวรรณกรรมในบทท่ี 2 รวมถึงการลงสาํรวจพื้นท่ีกรณีศึกษา 
ตลาดช่างเค่ียน ชุมชนช่างเค่ียน จงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงการเก็บขอ้มูลพื้นฐานไดท้าํการสรุปไวใ้นบทท่ี 2  
ส่วนในบทท่ี 4 จะเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเหล่าน้ีอยา่งละเอียด เพื่อให้ไดม้าซ่ึงแนวทางการออกแบบ
พื้นท่ีสาธารณะผูว้ิจยัจะทาํการเรียบเรียงและนาํเสนอโดยแยกเป็นหวัขอ้หลกัตามลาํดบัดงัน้ี 

4.1  องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากพื้นท่ีกรณีศึกษาตลาดช่างเค่ียน 
4.2  สรุปแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะ  
 
4.1 องค์ความรู้ทีไ่ด้จากพืน้ทีก่รณศึีกษาตลาดช่างเคีย่น 
การเก็บขอ้มูลของพื้นท่ีกรณีศึกษาไดท้าํการสรุปไวใ้นบทท่ี 2  ในหัวขอ้เร่ืองพื้นท่ีสาธารณะ

เมืองเชียงใหม่ ท่ีแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ขอ้มูลพื้นฐาน (Basic information), ส่วนของพื้นท่ีทางกายภาพ 
(Physical Space) คือเร่ืองของการจดัวางพื้นท่ีและการใช้งานพื้นท่ี, กิจกรรม (Activities) กิจกรรม
การค้าขาย พฤติกรรมการใช้งานพื้นท่ี และสังคม (Social Interaction) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูค้น                     
ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีมาวิเคราะห์ในรายละเอียด  

โดยเร่ิมจากการสรุปลกัษณะและส่ิงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีกรณีศึกษาตามแผนภาพดงัน้ี 
4.1.1 พื้นท่ีสาธารณะแบบพฒันาจากเบ้ืองบน (Top down) 
4.1.2   พื้นท่ีสาธารณแบบพฒันาจากฐานล่าง (Bottom up) 
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ภาพท่ี  4-1 สรุปลกัษณะและส่ิงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีกรณีศึกษา 
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4.1.1 พืน้ทีส่าธารณะแบบพฒันาจากเบือ้งบน (Top down) 

พื้นท่ีกาดช่างเค่ียน ก่อตั้ งมาจากการรวมตวัของคนชุมชนใช้พื้นท่ีริมถนนมาทาํการคา้ขาย                  
เดิมเป็นถนนผ่านชุมชน ในอดีตการจดัสรรพื้นท่ีแลว้แต่ว่าใครมาก่อนหลงั ต่อมาอยูใ่นการดูแลของ
เทศบาลตาํบลช้างเผือก มีการจดัแบ่งล็อคขายของกันเอง ร้านคา้ก็สร้างกันเองโดยมีขอ้ตกลงกับ                 
ทางเทศบาลหรือขอบเขตว่าไม่ให้เกินเส้นขอบถนนและช่วยกนัรักษาความสะอาดการถูกควบคุมจาก
เทศบาลตาํบลช้างเผือก ขอ้กาํหนดทางจราจร กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีทางภาครัฐยื่นให้คือ คาํว่า ยุทธวิธี
(Strategy)ของพื้นท่ี แต่เป็นคาํว่า ยุทธวิธีท่ีถูกก่อกวนจากผูใ้ช้พื้นท่ีมาแลว้ระดับหน่ึง นั้นคือผูค้น                
เขา้มาใชพ้ื้นท่ีริมถนนตั้งแต่แรกเร่ิมก่อนการขยายหรือทาํถนนใหม่ของทางภาครัฐ ก่อนการควบคุม
ต่างๆ แต่กมี็กฎจราจรควบคุมขอบเขตของพ้ืนท่ีอยู ่

 
4.1.2 พืน้ทีส่าธารณะแบบพฒันาจากฐานล่าง (Bottom up) 

การถูกกฎทบัจากหรือการกระทาํนอกเหนือจากขอ้กาํหนดของสังคมคือการต่อตา้นยทุธวิธีของ
การพฒันาจากเบ้ืองบนในการใชพ้ื้นท่ีกาดช่างเค่ียนน้ี คือ อะลุ่มอล่วยต่อการใชง้านของคนในพื้นท่ี
นั้ นได้ ใช้กลวิธี ปรับเปล่ียนพื้นท่ีท่ีมีอยู่เดิมแย่งชิงโอกาสในกาปรับเปล่ียนในท่ีเดิมให้สามารถ                  
เกิดพื้นท่ีรูปแบบใหม่ เพื่อความอยูร่อดจากแรงกดของอาํนาจซ่ึงในท่ีน้ีคือการถูกควบคุมจากเทศบาล
ตําบลช้างเผือก ข้อกําหนดทางจราจร กฎเกณฑ์ท่ีทางภาครัฐยื่นให้สามารถต่อรอง โดยอาศัย
แนวความคิดพื้นท่ีแห่งกลวิธี และปัจจัยการเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีดีจากการสรุปวรรณกรรม                        
จากการศึกษาและวิเคราะห์กาดช่างเค่ียน ไดล้กัษณะการเกิดพื้นท่ีท่ีมีการต่อรอง ดงัน้ี 

 
1.ลักษณะทางนามธรรม หรือแนวคิดของพื้นท่ี การเป็นสาธารณะท่ีถูกเขา้ไปใชง้านโดยผูค้น

เอ้ือประโยชน์ให้คนในชุมชนเขา้ถึงใช้ได ้มีชีวีตชีวา มีเสน่ห์ มีความอะลุ่มอล่วย คือการเช่ือมโยง                  
ผูค้นเขา้มาในพื้นท่ีผ่านกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน โดยมีการต่อรองต่อกฎเกณฑ์ของพื้นท่ีอย่างอะลุ่มอล่วย                     
โดยผา่นลกัษณะทางรูปธรรม 

2. ลกัษณะทางรูปธรรม หรือรูปแบบทางกายภาพท่ีเกิดข้ึน ลกัษณะท่ีทาํใหบ้ริเวณกาดช่างเค่ียน 
เกิดพื้นท่ีท่ีเอ้ือประโยชน์ให้กบัผูค้นในชุมชนไดใ้ชง้านพ้ืนท่ีอย่างมีชีวิตชีวา และเขา้กบัวิถีชีวิตของ        
คนในชุมชน เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ 3 อยา่งดงัน้ี 

1. ช่วงเวลา (Time)  
2. ความสมัพนัธ์ตามแนวตั้ง(ระนาบด่ิง) 
3. ความสมัพนัธ์ตามแนวนอน (ระนาบนอน) 
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1. ช่วงเวลา (Time)  
จากการเก็บขอ้มูลพื้นท่ีกรณีศึกษาตลาดช่างเค่ียน ในบทท่ี 2 เร่ืองกิจกรรม สรุปช่วงเวลา               

การใชง้านของตลาดช่างเค่ียน ตั้งแต่เวลา เวลา 19.00-23.00น.ช่วงเวลาท่ีผูค้นเขา้มาใชพ้ื้นท่ีหนาแน่น
คือ ช่วงเชา้ระหว่างเวลา 07.00- 09.00 น. เน่ืองจากผูค้นเขา้มาจบัจ่ายซ้ืออาหารเชา้ และอีกช่วงหน่ึงคือ 
ช่วงเยน็-คํ่า ตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น. เป็นช่วงเวลาท่ีมีผูค้นเขา้มาใชง้านพื้นท่ีมากท่ีสุด นอกจากน้ี
ผูว้ิจยัยงัสังเกตเหตุการณ์ปรับเปล่ียนลกัษณะของร้านคา้ระหว่างวนั เพื่อทาํแผงกนัแดด โดยใชว้สัดุ               
ท่ีหาไดง่้ายทัว่ไป หรือวสัดุเหลือใชด้ว้ย เช่น ไมไ้ผ่ ผา้ใบ ผา้ห่ม ป้ายโฆษณา มาทาํเป็นแผงกนัแดด 
ในช่วงเวลาท่ีแดดส่องเขา้ร้านคา้ (09.00-15.00 น. ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศแต่ละฤดูกาลด้วย) และ                 
ดว้ยเหตุน้ีเองช่วงเวลาก่อน และหลงัแดดส่องจึงมีผูค้นเขา้มาใชง้านพื้นท่ีมาก 

ผูค้นท่ีเขา้มาใช้พื้นท่ีตลาด เลือกช่วงเวลาท่ีจะเขา้มาใช้ คือช่วงเช้าและช่วงเย็นถึงคํ่าของ                
วนั นั้นเพราะเป็นช่วงเวลา ท่ีตอ้งจบัจ่ายสินคา้ตามชีวิตประจาํวนั แต่อีกเหตุผลคือ สภาพแวดลอ้ม 
สภาพอากาศท่ีร้อนและแสงแดดส่องในเวลากลางวนัเป็นอีกปัจจัยหน่ึงของการเลือกช่วงเวลา                          
การเขา้ไปใชข้องพ้ืนท่ี ผูซ้ื้อตระหนกัดีวา่ ช่วงเวลาใด บนพื้นท่ีน้ีมีสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศท่ีน่าเดิน
จบัจ่ายสินคา้ ดงันั้น การเลือกเวลามาใชง้านคือ กลวิธีในการต่อรองของผูซ้ื้อในพื้นท่ีน้ี ในส่วนของ
ผูข้ายนั้นไม่สามารถเลือกช่วงเวลาของการตั้งร้านคา้สินคา้ได ้แต่มีการปรับตวัในแต่ละช่วงเวลานั้นคือ 
ช่วงเวลาท่ีมีแดดส่องถึง ก็จะสร้างแผงกนัแดดช่วงคราว วสัดุท่ีใชก้็จะเป็นวสัดุท่ีหาไดง่้าย สามารถ     
พบัเก็บได้ บา้งก็ใช้นํ้ าช่วยลดอุณหภูมิโดยการราดนํ้ าบริเวณหน้าแผงร้านคา้เพื่อลดอุณหภูมิหรือ                 
การใชก้ระดาษหนงัสือพิมพม์าช่วยเก็บความสดของผกัสด การกระทาํเหล่าน้ีในช่วงเวลาน้ีเองท่ีผูข้าย
ได้แสดงการใช้กลวิธีเพื่อหลบหลีกแสงแดด เพราะผูข้ายเลือกพื้นท่ีน้ีตั้ งแต่ตอนแรก ยอมรับ                       
ในกฎเกณฑ์หรือ ยุทธวิธีของพื้นท่ีน้ี ว่าไม่ใช้พื้นท่ีตลาดแต่เป็นพื้นท่ีว่างจากส่วนของทางจราจร
นั้นเอง โดยไดข้อ้มูลจากการพดูคุยกบัผูข้าย 

สรุปลกัษณะสาํคญัของการใชพ้ื้นท่ีแห่งกลวิธี (Space of  tactics) กบั ช่วงเวลา คือ ตอ้งอาศยั
ช่วงเวลาในพ้ืนท่ีเดิมเพื่อทาํการต่อรองในพื้นท่ีเดิม พื้นท่ีปฏิบติัการการต่อรองจะเกิดข้ึนในช่วงเวลา               
ท่ีเหมาะสม การแสดงออกของผูใ้ช้งานพื้นท่ีข้ึนอยู่กับช่วงเวลา เช่น ช่วงเวลาท่ีผูค้นสัญจรมาก 
สามารถจอดรถจกัรยานยนตเ์กินเส้นขอบได ้โดยท่ีผูค้นท่ีเขา้ไปใชง้านไม่กล่าวตาํหนิ หรือ ช่วงเวลา
กบัสภาพแวดลอ้ม การยืน่แผงบงัแดดในแต่ละช่วงเวลาท่ีแดดส่อง เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 4-2 ภาพแสดงกลวิธีของผูข้ายในการใชพ้ื้นท่ีในช่วงท่ีมีแดดส่องอุณหภูมิสูง 

 

 
ภาพท่ี 4-3 ภาพแสดงกลวิธีของผูข้ายในการใชพ้ื้นท่ีในช่วงท่ีมีแดดส่องอุณหภูมิสูง 

 

 
ภาพท่ี 4-4 ภาพแสดงกลวิธีของผูข้ายในการใชพ้ื้นท่ีในช่วงท่ีมีแดดส่องอุณหภูมิสูง 
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ภาพท่ี  4-5 ภาพตวัอยา่งแสดงการยืน่แผงบงัแดดแต่ละช่วงเวลาของร้านคา้ 
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ตารางท่ี 4-1   ตารางแสดงช่วงเวลาการใชแ้ผงบงัแดดท่ีผูข้ายประดิษฐข้ึ์นเอง 

                              
*หมายเหตุ เลือกตวัอยา่งร้านคา้จากการใชแ้ผงกนัแดดในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 
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จากการเก็บขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ีกรณีศึกษา ผูว้ิจยัสังเกตเห็น ลกัษณะของการใชพ้ื้นท่ี
แบ่งออกเป็นความสัมพนัธ์ 2 แนวไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ตามแนวตั้ง(ระนาบด่ิง) คือ สัดส่วนของพื้นท่ี
การใชง้าน, วสัดุท่ีใช ้และโครงสร้างและความสัมพนัธ์ตามแนวนอน (ระนาบนอน) คือ ขอบเขตของ
พื้นท่ีท่ีเอ้ือต่อการใชง้าน 

 
ภาพท่ี  4-6 ลกัษณะความสมัพนัธ์แนวตั้งและนอนของการใชพ้ื้นท่ี 

 
2. ความสัมพนัธ์ตามแนวตั้ง (ระนาบดิ่ง) 
ความสัมพนัธ์ตามแนวตั้ง (ระนาบด่ิง) คือ สัดส่วนของพื้นท่ีการใชง้าน การจดัสินคา้, วสัดุ                

ท่ีใช ้และโครงสร้าง ในแนวตั้ง หรือในระนาบด่ิง แบ่งเป็น 
2.1 สัดส่วนของพืน้ทีใ่ช้งาน ในระนาบด่ิงมีสดัส่วนของพื้นท่ีการใชง้านแบ่ง 
เป็น 4 ระดบัคือ 

1. ระดบัร่มเงาไม ้(ตน้ไผ)่ 
2. ระดบักาํแพง 
3.ระดบัหลงัคา (ร้านคา้) 
4.ระดบัการจดัวางสินคา้ (Display) 

 
ภาพท่ี  4-7 สดัส่วนของการใชง้านพื้นท่ี 
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1. ระดับร่มเงาไม้ (ต้นไผ่)การใชง้านสัดส่วนระดบัน้ี มีทั้งการใชง้านทางกายภาพคือใชร่้มเงา
จากแนวของตน้ไผ่ท่ีมีความสูงประมาน 15 เมตร เป็นร่มเงาให้กบัพื้นท่ีตลาด และการใชแ้นวตน้ไผ่
ทางนามธรรม เพื่อเพิ่มความงามและสุนทรียะของพื้นท่ี ทาํใหพ้ื้นท่ีมีชีวิต ชีวาและรู้สึกร่มเยน็ น่ามอง
ตลอดทั้งวนั 

 
ภาพท่ี  4-8 ระดบัร่มเงาไม ้แนวตน้ไผท่าํใหเ้กิดสุนทรียะ ความงามในพ้ืนท่ี 

 
2. ระดับกําแพง การใชง้านสัดส่วนน้ีเป็นการใชง้านพื้นท่ีท่ีเก่ียวเน่ืองกบั กาํแพง ของพื้นท่ี

คริสตจกัร สวนเจ็ดริน โดยมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกบัอีก 2 สัดส่วนคือ ระดบัหลงัคา (ร้านคา้) และ 
ระดับการจดัวางสินคา้ (Display) โดยการใช้งานระดับน้ีคือ เป็น โครงสร้างหลกั(Main Structure)
พื้นท่ีการใช้งาน  อีกทั้ งให้กับหลังคา และเป็นเสมือน  ผนังด้านหน่ึงของแผงร้านค้าทุกร้าน                     
เป็นพื้นหลงั (Background)อีกทั้งยงัเป็นตวักาํหนดขอบเขต จุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของตลาดดว้ย 

 

 
 

ภาพท่ี  4-9 ระดบักาํแพง เป็นโครงสร้างหลกัใหก้บัพื้นท่ี 
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3. ระดับหลังคา (ร้านค้า)ระดับหลงัคา แสดงให้เห็นถึงลกัษณะการใช้งานท่ีแตกต่างกัน                  
ในแต่ละร้านคา้ระดบัของหลงัคาจะสัมพนัธ์กบัระดบัการจดัวางสินคา้ (Display) บอกถึงสัดส่วนของ
การโชว์สินคา้ แต่ละประเภท เช่น ร้านท่ีเป็นแผงผกั จะอยู่สูงจากพื้นไม่มากนัก เพื่อจะได้วางผกั                 
ให้เห็นไดท้ัว่ถึง หลงัคาก็จะตํ่าลง เพื่อป้องกนัแสงแดดส่อง เป็นตน้ เป็นกลยุทธ์ (Tactic) ของผูข้าย                      
ในการสร้างร้านคา้ ดงันั้นระดบัของหลงัคามีผลต่อการใชง้านพื้นท่ี 

 

 
ภาพท่ี  4-10 ระดบัหลงัคา แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะการใชง้านท่ีแตกต่างกนัในแต่ละร้านคา้ 

 

 
ภาพท่ี  4-11 ระดบัหลงัคา แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะการใชง้านท่ีแตกต่างกนัในแต่ละร้านคา้ 

 

 
ภาพท่ี  4-12 ระดบัหลงัคา ของร้านแผงผกั 
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วสัดุโครงสร้างหลงัคา ในพื้นท่ีกรณีศึกษาน้ีมี 2 ลกัษณะคือ 1. การทาํโครงสร้างก่ึงถาวร คือ
ทําเป็นโครงสร้างเหล็กหรือไม้อย่างง่าย  สามารถถอดประกอบหรือร้ือถอดได้โดยง่าย  และ                           
2. คือ โครงสร้างจากวสัดุธรรมชาติ หรือ วสัดุเหลือใช้ ลกัษณะน้ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีกรณีศึกษาตลาด                 
ช่างเค่ียน มาตั้งแต่ยุคก่อตั้งตลาด คือ การใชว้สัดุอย่างง่ายมาทาํเป็นโครงสร้าง ดว้ยการยึดกบักาํแพง
โครงสร้างหลกั ดว้ยกนั มดั สาน ทบั ของวสัดุอยา่งง่าย 

 
ภาพท่ี  4-13 ลกัษณะการการทาํโครงสร้างก่ึงถาวร (ถ่ายเม่ือ มีนาคม 2557) 

 

 
ภาพท่ี  4-14 ลกัษณะโครงสร้างจากวสัดุธรรมชาติหรือวสัดุเหลือใช(้ถ่ายเม่ือ มีนาคม 2557) 
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4. ระดับการจัดวางสินค้า (Display )ระดับการจดัวางสินคา้ให้เห็นถึงลกัษณะการใช้งาน               
ของแต่ละร้านค้า ตามประเภทสินค้าท่ีขาย ในกรณีศึกษาตลาดช่างเค่ียนน้ี  มีการจัดวางสินค้า                           
2 ลกัษณะคือ 1.การวางกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่ละร้านคา้ ไม่ว่าจะเป็นชั้น โต๊ะ เก้าอ้ี บาร์ขายของ                       
ท่ีต่างก็ออกแบบมาให้สอดคลอ้งกบั ส้ินคา้ท่ีขาย เช่น แผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาล แผงการแสดง
สลาก ฝากติดไวก้บักาํแพงและตอ้งอยู่ในระดบัสายตาเพื่อเรียกความสนใจแก่ผูซ้ื้อและ 2. การแขวน
สินคา้ พื้นท่ีมีจาํกดัไม่เพียงพอต่อการวางสินคา้ในพื้นราบ ก็ทาํการหอ้ยส้ินคา้ในแนวด่ิงแทนวสัดุท่ีใช้
กจ็ะเป็นวสัดุเหลือใชห้าไดง่้าย มาเสริมต่อเขา้กบัโครงสร้างอยา่งง่าย เช่น ไม่ไผ ่เชือก เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี  4-15 ลกัษณะการจดัวางสินคา้ 2 แบบ คือ แบบวางกบัเฟอร์นิเจอร์และแขวนแสดงสินคา้ 

 

 
ภาพท่ี  4-16 ลกัษณะการจดัวางสินคา้ แบบวางกบัเฟอร์นิเจอร์ 

 

 
ภาพ  4-17 ลกัษณะการจดัวางสินคา้ แบบแขวนแสดงสินคา้ 
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3. ความสัมพนัธ์ตามแนวนอน (ระนาบนอน) 
ความสัมพนัธ์ตามแนวนอน (ระนาบนอน) คือ ขอบเขตของพื้นท่ี เอ้ือประโยชน์ในการใช้

พื้นท่ี ในระนาบนอน ประกอบดว้ย 
3.1 ขอบเขตทีค่รอบคลุมศีรษะ (Over Head Plane) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื  
3.1.1 ขอบเขตที่มีอยู่เดิม คือ ร่มเงาจากต้นไม้ หรือ ตวัอาคาร อาศัยร่มเงาของส่ิงเหล่าน้ี                  

เป็นพื้นท่ีการใช้งานโดยในพ้ืนท่ีกรณีศึกษาช่างเค่ียนน้ีคือ แนวร่มเงาของต้นไผ่นั้ นเอง ท่ี เป็น                  
ตวัช่วยหลกัในการสร้างให้เกิดขอบเขตของการใชง้านข้ึน คือการให้ร่มเงาต่อผูค้นในบางช่วงเวลา 
และยงัเป็นตวักาํหนดขอบเขตของการเร่ิมตน้และส้ินสุดแนวร้านคา้ของตลาดอีกดว้ย 

 

 
ภาพท่ี  4-18 ความสมัพนัธ์ตามแนวนอน (ระนาบนอน) 

 
ภาพท่ี  4-19 แนวตน้ไผท่ี่ช่วยกาํหนดขอบเขตแนวร้านคา้ และใหร่้มเงาตลอดทั้งแนวตลาด 
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3.1.2 ขอบเขตที่ต่อเติมเพิ่มช่ัวคราว  คือ การเสริมเติมต่อพื้นท่ีด้วยวสัดุชั่วคราว เพื่อเป็น                

การกาํหนดขอบเขต โดยในพื้นท่ีกรณีศึกษาช่างเค่ียนน้ี ส่วนใหญ่จะใชว้สัดุเหลือใชท่ี้หาไดง่้าย เช่น 
ไมไ้ผ่ สังกะสี มาเป็นต่อเติม ขอบเขตเพ่ิม เน่ืองจาก ตลาดช่างเค่ียนมีการแบ่งพื้นท่ีคา้ขายโดยการ                 
ตกลงกนัเองระหว่างร้านคา้ ดงันั้น จึงมีการยา้ยหรือสลบัปรับเปล่ียนพื้นท่ีร้านคา้อยูบ่า้ง วสัดุรีไซเคิล 
จึงสอดคลอ้งต่อการนาํมาต่อเติมเพิ่ม ชัว่คราว สามารถ ร้ือถอนหรือปรับยา้ยไดโ้ดยง่าย 

 
ภาพ  4-20การต่อเติมเพิ่มชัว่คราวเพื่อเป็นการกาํหนดขอบเขต 

 
3.2 ขอบเขตการใช้พื้นที่ (Occurring Boundary Space) คือ การจดัวางขอบเขตการเขา้ถึงของ

ร้านคา้โดยในพื้นท่ีกรณีศึกษาช่างเค่ียนน้ีจัดวางขอบเขตการเขา้ถึงโดยการเวน้พื้นท่ีให้มีจังหวะ                       
ในการเดินเขา้ถึงผูข้าย หรือ มีลกัษณะเทียบจอดซ้ือได้ เน่ืองจากพื้นท่ีกรณีศึกษาน้ีนอกจากจะมี                     
คนเดินเท้าเป็นส่วนผู ้ใช้งานส่วนใหญ่แล้วยงัมี  จักรยานยนต์และจักรยานสัญจรมากอีกด้วย                         
การเวน้พื้นท่ีลกัษณะน้ีจะทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อ เกิด การพูดคุยและเขา้ถึงง่าย            



 
 

63 
 

ทาํให้พื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนมีชีวิตชีวา  เป็นกันเอง เกิดความสนิทสนมระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย หรือแมแ้ต่ 
ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูซ้ื้อเอง  

 
ภาพ  4-21 ลกัษณะการจดัวางขอบเขตการเขา้ถึงของตลาดช่างเค่ียน 

 

 
ภาพ  4-22 ลกัษณะการจดัวางขอบเขตการเขา้ถึงของตลาดช่างเค่ียน 

 

 
ภาพ  4-23 ลกัษณะการจดัวางขอบเขตการเขา้ถึงของตลาดช่างเค่ียนการเทียบจอดของพาหนะ 
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ภาพท่ี 4-24  ภาพตดัแสดงขอบเขตการเขา้ถึงของคนและการเทียบจอดของพาหนะ 

 
4.2  สรุปแนวทางการออกแบบพืน้ทีส่าธารณะ  
พื้น ท่ีสาธารณะในท่ีน้ีของผู ้วิจัยคือพื้น ท่ี ท่ี มีการปรับตัว  ต่อรองกับอํานาจ  ใช้กลวิธี

ปรับเปล่ียนพื้นท่ีท่ีมีอยูเ่ดิมใหส้ามารถเกิดพื้นท่ีรูปแบบใหม่ ท่ีตอบสนองต่อการใชชี้วิตประจาํวนัของ
ผูค้นในพื้นท่ีนั้นได ้ทาํให้พื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนใหม่ มีชีวิตชีวา เป็นพื้นท่ีแห่งกลวิธีซ่ึงในพื้นท่ี                
ช่างเค่ียนน้ีก็ มีหลากหลายปัจจัยท่ีทําให้ เกิดพื้ น ท่ีสาธารณะน้ี ข้ึน  ทั้ งเร่ืองของช่วงเวลาและ
สภาพแวดลอ้ม ผูค้นในพื้นท่ีด้วย ความสัมพนัธ์ในแนวตั้ งและแนวนอนลกัษณะการใช้วสัดุและ
วิธีการสร้างร้านคา้ ลกัษณะของการเขา้ถึงของพื้นท่ีคือ การใช้การเดินเท้าเป็นส่วนใหญ่มีการใช้
จกัรยานหรือจกัรยานยนตบ์า้ง สัดส่วนของร้านคา้และการเขา้ถึงสอดคลอ้งกบัการใชง้านสะดวกและ
รับกับการเขา้ใช้งานพื้นท่ี ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มคือต้นไผ่ท่ีข้ึนเป็นทางยาวเป็นฉากบดบัง
แสงแดดและความร้อนให้แก่พื้นท่ี พื้นท่ีร่มเงาไมท่ี้เกิดข้ึนใชไ้ดดี้และมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบั
ช่วงเวลาของวันทําให้เกิดพื้นท่ีสาธารณะท่ีชีวิตชีวา จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มา สรุปเป็น                     
แนวทางการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะไดด้งัน้ี 

แนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมาจากกรณีศึกษาช่างเค่ียน บางเป็น 2 ส่วนคือรูปธรรม
คือ แนวคิดในการออกแบบ และ ส่วนของนามธรรม คือ แนวทางในการออกแบบ มีดงัน้ี 
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4.2.1 นามธรรม คอื แนวคดิในการออกแบบ  
แนวคิดในการออกแบบ เป็นพื้นท่ีท่ีมีการปรับตวั ต่อรองกบัอาํนาจ ใช้กลวิธี ปรับเปล่ียน

พื้นท่ีท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถเกิดพื้นท่ีรูปแบบใหม่ ท่ีตอบสนองต่อการใช้ชีวิตประจาํวนัของผูค้น                      
ในพื้นท่ีนั้นได ้ทาํใหพ้ื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนใหม่ มีความอะลุ่มอล่วยคือสามารถยดืหยุน่ปรับใชพ้ื้นท่ี
ไดต้ามสถานการณ์ เช่นการเลือกใชว้สัดุท่ีไม่ถาวร สามารถปรับหรือยา้ยไดใ้นกรณีถูกไล่ท่ี เป็นตน้                   
มีชีวิตชีวา มีเสน่ห์  เป็นกันเอง เอ้ือประโยชน์ให้คนในชุมชน เขา้ถึงง่าย ใช้งานได้ สอดคลอ้งกับ
กิจกรรมและชีวิตของคนในพื้นท่ี 

4.2.2 รูปธรรม คือ แนวทางในการออกแบบ คือ รูปแบบทางกายภาพ หรือ กลวิธีต่างๆ ท่ีได้
จากองคค์วามรู้พื้นท่ีกรณีศึกษาตลาดช่างเค่ียน สรุปเป็นแนวทางไดด้งัน้ี  

1. ช่วงเวลา (Time)  
การใช ้กลวิธีต่อรองกบัเวลา ตอ้งอาศยัช่วงเวลาในพื้นท่ีเดิมเพื่อทาํการต่อรองในพื้นท่ีเดิม  

พื้นท่ีปฏิบติัการการต่อรองจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม การแสดงออกของผูใ้ชง้านพื้นท่ีข้ึนอยูก่บั
ช่วงเวลาช่วงเวลาจะมีผลกระทบในเร่ืองของแสงแดด อีกทั้งเร่ืองของกิจกรรมกบัเวลา เช่น เลิกเรียน 
เลิกงาน เวลาอาหาร เป็นตน้ 

2.    ความสัมพนัธ์ตามแนวตั้ง (ระนาบดิ่ง) สรุปหลกัการมาจากสัดส่วนระดบัต่างๆ ของพ้ืนท่ี
กรณีศึกษาตลาดช่างเค่ียนไดด้งัน้ี 

2.1.  การใช้ร่มเงา (Shading) คือ การใช้ร่มเงาจากตน้ไมห้รือธรรมชาติ มาเป็นร่มเงา
ป้องกนัความร้อน และเพิ่มบรรยากาศความงาม สุนทรียะในการใชพ้ื้นท่ี 

2.2. การใช้โครงสร้างหลัก (Main Structure) คือ การใชโ้ครงสร้างเดิมท่ีมีอยู่ก่อนหรือ
โครงสร้างท่ีมีการเตรียมเอาไวใ้นพื้นท่ี เพื่อเป็นตวัช่วยในการสร้างโครงสร้างชัว่คราว ต่อเติมพื้นท่ี
การใชง้านข้ึน เช่น แนวร้ัว แนวกาํแพง เสาโครงสร้างเสาเดิม  

2.3. ระดับของหลังคา (Roof Level) ระดบัความสูงของหลงัคาตอ้งข้ึนอยูก่บัการใชง้าน
ของพื้นท่ี วา่ตอ้งการพื้นท่ีใตห้ลงัคามากนอ้ยเพียงใด หรือไม่ตอ้งการเลยสามารถเป็นพื้นท่ีเปิดโล่งได ้ 

2.4. ระดับการจัดวางสินค้า (Display) มี 2 ลกัษณะคือ 1.การวางกับเฟอร์นิเจอร์ของ                 
แต่ละร้านคา้ และ 2. การแขวนสินคา้ พื้นท่ีมีจาํกดัไม่เพียงพอ ก็ทาํการห้อยสินคา้ในแนวด่ิงแทน                  
ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัตวัสินคา้และระดบัสายตาของผูซ้ื้อดว้ย 

โดยวสัดุท่ีใชเ้ป็นวสัดุท่ีหาง่าย หรือเหลือใช ้เน่ืองจากการใชก้ลวิธีต่างๆ ในการต่อรองพื้น
สาธารณะลกัษณะน้ี ไม่ควรใชว้สัดุหรือการติดตั้งแบบถาวร  ควรเป็นลกัษณะก่ึงถาวร ถอดประกอบ
ไดม้ากกว่า เน่ืองจาก สามารถ ปรับเปล่ียน หรือปรับยา้ยพื้นท่ีไดต้ามสถานการณ์ของกฎเกณฑ์ หรือ 
กฎระเบียบของอาํนาจ 
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2. ความสัมพนัธ์ตามแนวนอน (ระนาบนอน) 
ความสัมพนัธ์ตามแนวนอน (ระนาบนอน) คือ ขอบเขตของพื้นท่ี เอ้ือประโยชน์ในการใช้

พื้นท่ี ในระนาบนอน ประกอบดว้ย 
3.1 ขอบเขตทีค่รอบคลุมศีรษะ (Over Head Plane) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื  

3.1.1 ขอบเขตที่มีอยู่เดิม คือ ร่มเงาจากต้นไม้ หรือ ตัวอาคาร อาศัยร่มเงาของส่ิงเหล่าน้ี                     
เป็นพื้นท่ีการใชง้าน 

3.1.2 ขอบเขตที่ต่อเติมเพิ่มช่ัวคราว  คือ การเสริมเติมต่อพื้นท่ีด้วยวสัดุชั่วคราว เพื่อเป็น                     
การกาํหนดขอบเขต 

3.2 ขอบเขตการใช้พื้นที่  (Occurring Boundary Space) คือ  การจัดวางขอบ เขต                     
การเขา้ถึงของร้านคา้โดยการเวน้พื้นท่ีให้มีจงัหวะในการเดินเขา้ถึงผูข้าย หรือ มีลกัษณะเทียบจอด                
ซ้ือได้ การเวน้พื้นท่ีลกัษณะน้ีจะทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อ เกิด การพูดคุยและ         
เขา้ถึงง่าย ทาํให้พื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนมีชีวิตชีวา  เป็นกนัเอง เกิดความสนิทสนมระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย หรือ
แมแ้ต่ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูซ้ื้อเอง ซ่ึงพื้นท่ีลกัษณะน้ีไม่สามารถพบไดใ้นซุปเปอร์มาเกต็แบบตะวนัตก  

 

 
ภาพท่ี  4-25 สรุปแนวทางการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะท่ีมาจากกรณีศึกษาช่างเค่ียน 
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บทที ่5 

การทดลองการออกแบบและงานออกแบบ 

 
 เน้ือหาในบทน้ีนาํเสนอการทดลองการออกแบบจากแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะ                   

ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นท่ีกรณีศึกษาตลาดช่างเค่ียนในบทท่ี 4 โดยทาํการเลือกพื้นท่ีทดลอง
การศึกษา (Site Criteria) โดยใช้เกณฑ์ในการเลือกพื้นท่ีจากปัจจยัท่ีก่อให้เกิดพื้นท่ีสาธารณะท่ีดี                       
ท่ีสรุปได้จากวรรณกรรม ท่ีมีลักษณะสอดคล้อง คล้ายคลึงกับพื้นท่ีกรณีศึกษาตลาดช่างเค่ียน                     
แลว้นําแนวทางการออกแบบท่ีสรุปได ้นาํไปผนวกเขา้กบัการวิเคราะห์พื้นท่ีทดลองการออกแบบ                  
ทาํการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะข้ึนมา  ผูว้ิจยัจะทาํการเรียบเรียงและนาํเสนอโดยแยกเป็นหัวขอ้หลกั
ตามลาํดบัดงัน้ี 

5.1   การเลือกพื้นท่ีทดลองการศึกษา (Site Criteria) 
5.2   การวิเคราะห์พื้นท่ีทดลองการออกแบบ (Site Analysis) 
5.3   สรุปปัญหาท่ีมีในพื้นท่ีทดลองการศึกษา 
5.4   วิธีการพฒันาการทดลองออกแบบ   
5.5   งานออกแบบ   
 
5.1   การเลอืกพืน้ทีท่ดลองการศึกษา (Site Criteria) 
จากจุดประสงค์ข้อท่ี  3 เพื่อนําเสนอแนวทางการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะ โดยอาศัย

แนวความคิดพื้นท่ีแห่งกลวิธี (Space of  Tactics) ประเดน็คาํถามวิจยั   
       - พื้นท่ีสาธารณะท่ีผูว้ิจัยสนใจเม่ือนําไปวิเคราะห์แล้วสามารถก่อให้เกิดแนวทาง                    

การออกแบบพื้นท่ีสาธารณะไดใ้ช่หรือไม่?  
ผู ้วิจัยจะนําแนวทางการออกแบบท่ีได้ น้ี  ไปทดลองออกแบบพื้ น ท่ีสาธารณะท่ี มี                           

ความสอดคลอ้ง หรือใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีกรณีศึกษา ช่างเค่ียน เพื่อตอบจุดประสงคข์อ้ท่ี 3 โดยทาํการ
เลือกพื้นท่ีทดลองการศึกษาจาก ลกัษณะของกรณีศึกษาตลาดช่างเค่ียน ดงัน้ี 

5.1.1 การเลอืกพืน้ที่ทดลองการออกแบบ ในการเลือกพื้นท่ีทดลองการออกแบบนั้นเลือกจาก
ลกัษณะพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีปัจจยัก่อให้เกิดพื้นท่ีสาธารณะท่ีดี เป็นพื้นท่ีท่ีถูกจดัการในชุมชนหรือ
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ขอ้ตกลงของคนในพ้ืนท่ีแลว้ทาํใหเ้กิดพื้นท่ีสาธารณะ ท่ีมีการจดัการท่ีน่าสนใจ ตอบรับกบัปัจจยัพื้นท่ี
สาธารณะท่ีดี ท่ีผูว้ิจยัไดเ้คยสรุปไวใ้น บทท่ี 2 มาประกอบการเลือกพื้นท่ีทดลองการศึกษา ดงัน้ี 

1. การเขา้ถึงและมองเห็น พื้นท่ีสาธารณะท่ีดี ควรเขา้ถึงและมองเห็นได้ง่ายไม่ซับซ้อน                  
ทําให้ผู ้ใช้พื้นท่ี รู้สึกสบายใจท่ีจะเข้าไปใช้ ไม่มีเง่ือนไขหรือข้อบังคับมาก  เป็นพื้นท่ีสบายๆ                        
ในการเขา้ถึง 

2. พื้นท่ีท่ีก่อให้เกิดการพบปะพูดคุย เป็นพื้นท่ี ท่ีเอ้ือให้เกิดการพูดคุยกัน  หรือพื้นท่ี                        
ในชีวิตประจาํวนั สามารถพบเจอกนัไดง่้ายอยา่งถนน ริมทางเทา้ เป็นตน้ 

3. สภาพแวดลอ้ม เป็นพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี เช่น สวยงาม มีร่มเงา มีการถ่ายเทอากาศ
ท่ีดี อุณหภูมิสบายไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป 

4. สัดส่วนการใชพ้ื้นท่ี เป็นพื้นท่ีท่ีตอบรับกบัสัดส่วนของคน (Human Scale) หรือกิจกรรม
ท่ีใชง้าน เอ้ือใหเ้กิดการใชง้านพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
โดยเม่ือพิจารณาการเลือกพื้นท่ีทดลองการศึกษาจากข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย                        

ท่ีผา่นมานั้น สรุปเป็นเกณฑใ์นการเลือกพื้นท่ี ดงัน้ี 
ข้อที่ 1 พื้นท่ีติดริมขอบถนนและทางเดินเทา้ หรือ เป็นเส้น(Liner)อา้งอิงกบักายภาพเดิม 

เน่ืองจากพื้น ท่ีกรณี ศึกษาตลาดช่างเค่ียนมีพื้น ท่ี เช่ือมต่อกับถนนทางสัญจรจราจร                           

มีขอ้กาํหนดกฎหมายทางการจราจร ควบคุมอยู ่ หรือพื้นท่ีท่ีมียทุธวิธี (Strategy) ควบคุมอยู ่

ข้อที ่2 เป็นพื้นท่ีท่ีมีการคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้ หรือ บริการต่างๆเน่ืองจากพื้นท่ีกรณีศึกษา

ตลาดช่างเค่ียนเป็นพื้นท่ีสําหรับการคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้ เป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึน                          

ในสงัคมไทย 

ข้อที่ 3 เป็นพื้นท่ีท่ีมีผูค้นสัญจร หรือใช้พาหนะเช่น รถจกัรยาน รถจกัรยานยนต์ มีแหล่ง

ชุมชนอาศยัอยู ่

ข้อที่ 4 เป็นพื้นท่ีท่ีมีขอ้ตกลงร่วมกนัของคนในพื้นท่ี หรือมีกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัจากภาครัฐ

หรือเอกชนควบคุมอยู ่(มียทุธวิธีควบคุมอยูใ่นพื้นท่ี) 
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ภาพท่ี  5-1 แผนภาพแสดงเกณฑก์ารเลือกพื้นท่ีออกแบบ 

5.1.2 การกาํหนดพืน้ทีต่ั้งโครงการทีเ่หมาะสม 

จากการสํารวจพื้นท่ีสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ ท่ีมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ในการเลือก

พื้นท่ีทดลองการออกแบบตามลกัษณะของพื้นท่ีกรณีศึกษาตลาดช่างเค่ียน สถานท่ีท่ีไดพ้ิจารณาจาก

เกณฑ์การเลือกพื้นท่ีทดลองการออกแบบท่ีสรุปมา เลือกสถานท่ีมา 3 ท่ีตั้ งอยู่ในเขตอําเภอ                          

เมืองจงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัน้ี 

พื้นท่ี 1 ถนนศรีวิชยัซอยขา้งวดัสวนดอกลกัษณะเป็นการใชพ้ื้นท่ีติดริมร้ัวสําหรับการคา้ขาย

เป็นแนวยาวตลอดแนวกาํแพงวดัสวนดอกลกัษณะคลา้ยคลึงกบักายภาพของตลาดช่างเค่ียนคือมีแนว

กาํแพงขนานไปกบัพื้นท่ีใชง้านลกัษณะเดียวกนั 

พื้นท่ี  2 ศูนย์จ ําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ  ถนน  2 เชียงราย  เป็นโครงการตลาด                      

ปลอดสารพิษมีส่วนท่ีเป็นตวัตลาดในโครงการและกลุ่มหาบเร่ท่ีใชพ้ื้นท่ีริมถนนในการคา้ขาย เฉพาะ

ช่วงเชา้วนัพธุเท่านั้น เป็นการเลือกใชพ้ื้นท่ีโดยอาศยัช่วงเวลา 

พื้นท่ี 3 แนวแผงขายส้ม ถนนมหิดล เป็นร้านค้าขายส้มบนบาทวิถีริมถนน ซ่ึงเป็นถนน                  

ขนาดใหญ่มุ่งหน้าออกไปยงัเส้นรอบเมือง มีการใช้พื้นท่ีติดขอบริมถนนลักษณะเดียวกับตลาด                     

ช่างเค่ียน 
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ภาพท่ี  5-2 การพิจารณาพิจารณา พื้นท่ีทดลองการออกแบบ 3 พื้นท่ี 
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พืน้ที ่1 ถนนศรีวชัิย ซอยข้างวดัสวนดอก 

 

ภาพท่ี  5-3 ถนนศรีวิชยั ซอยขา้งวดัสวนดอก 

 

ภาพท่ี  5-4 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงตาํแหน่งถนนศรีวิชยั ซอยขา้งวดัสวนดอก 

 

ทีต่ั้ง          ถนนศรีวิชยั ซอยขา้งวดัสวนดอก 
ลกัษณะ          มีเพิ่งขายของส่วนมากเป็นการปริโภค เช่น อาหารตามสัง่ ก๋วยเต๋ียว เป็นตน้ ตั้งอยูข่า้ง        
กาํแพงวดั ดา้นหลงัเป็นกฏิุสามเณรของวดัสวนดอกท่ีเป็นอาคารพกัอาศยั 3 ชั้นมีพื้นท่ีวา่งบางส่วน
สามารถนาํมาใชเ้ป็นพื้นท่ี ทดลองออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะได ้
สภาพแวดล้อม     เป็นยา่นพกัอาศยัของชุมชนและมีหอพกันกัศึกษาเป็นอาคารอยูจ่าํนวนมาก 
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พืน้ที ่2 ศูนย์จําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพษิ ถนน 2เชียงราย 

 
ภาพท่ี  5-5  ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้เกษตรปลอดสารพิษ ถนน 2เชียงราย 

 

ภาพท่ี  5-6 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงตาํแหน่งศูนยจ์าํหน่ายสินคา้เกษตรปลอดสารพิษ  

 

ทีต่ั้ง        ถนน 2 เชียงราย หนา้ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้เกษตร ชุมชนปลอดสารพิษ ขา้ง มช. 
ลกัษณะเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ทางการเกษตรปลอดสารพิษของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยจะมีตลาด 
ผกัปลอดสารพิษทุกวนัพธุ ตั้งแต่เวลา 05.00-14.00น.  
สภาพแวดล้อม     เป็นพื้นท่ีแปลงเกษตรของมหาวิทยาลยั มีบาทวิถีท่ี โล่งเน่ืองจากพ้ืนท่ีแปลงเกษตร
ครอบคลุมบลอ็ก ถนนของพื้นท่ี มีบา้นอาศยัอยูฝ่ั่งตรงขา้มติดกบัชุมชนนิมมานเหมินทร์มี
นกัท่องเท่ียวสญัจรไปมาอยูต่ลอด 
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พืน้ที ่3 แนวแผงขายส้ม ถนนมหิดล 

 

ภาพท่ี  5-7 แนวแผงขายส้ม ถนนมหิดล 

 

ภาพท่ี  5-8 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงตาํแหน่งแนวแผงขายสม้ ถนนมหิดล 

 

ทีต่ั้ง                    แนวแผงขายสม้ถนนถนนมหิดล 
ลกัษณะ              บาทวิถีบริเวณถนนมหิดล มีแผงขายสม้ตั้งอยูเ่ป็นแนวขนานกบัถนน 
สภาพแวดล้อม   ดา้นหลงัเป็นสวนกาญจนภิเษก เป็นสวนสาธารณะและใกลชุ้มชนทิพยเ์นตร ถนน
สายหลกัเป็นทางออกถนนเสน้รอบเมือง 
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5.1.3 การวิเคราะห์พื้นที่ตั้ งโครงการจากการตัดข้อดีข้อเสียของแต่ละพื้นท่ี  โดยการ                        
ตดัตวัเลือกตามลาํดบัความสาํคญัออก และสรุปผลไดผ้ลลพัธ์ตามตาราง 

ตารางท่ี  5-9 สรุปพื้นท่ีตั้งโครงการจากเกณฑก์ารเลือกพื้นท่ีท่ีกาํหนด 

 

จากตารางสรุปพื้นท่ีการทดลองการออกแบบได้ คือ พื้นท่ี 2 ศูนย์จาํหน่ายสินค้าเกษตร                  
ปลอดสารพิษ ถนน 2 เชียงรายเน่ืองจากถนน 2 เชียงราย ค่อนขา้งโล่ง และกวา้งมีบาทวิถีท่ีโล่ง                      
อีกทั้ งมีกิจกรรมเกิดข้ึนได้ทั้ ง 2 ฝ่ังถนนตรงกับเกณฑ์การเลือกพื้นท่ี พื้นท่ีติดริมขอบถนนและ               
ทางเดินเทา้ หรือ เป็นเส้นอา้งอิงกบักายภาพเดิม และพื้นท่ีน้ีเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ทางการเกษตร
ปลอดสารพิษของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยจะมีตลาด ผกัปลอดสารพิษทุกวนัพุธ (เดิมจะมีตลาด               
ทุกวนัพุธและเสาร์ในช่วงเชา้) ซ่ึงตรงกบัเกณฑ์การเลือกพื้นท่ี พื้นท่ีท่ีมีการคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้ 
หรือ บริการต่างๆอีกทั้ งเวลามีตลาดผกัปลอดสารพิษ คนสัญจรไปมามาก ทั้ งกลุ่มคนรักสุขภาพ 
คนชรา นักท่องเท่ียว มีรถจกัรยนต์และรถยนตผ์่านตรงตามผูใ้ชง้าน ท่ีมีผูค้นสัญจร หรือใชพ้าหนะ
เช่น รถจกัรยาน รถจกัรยานยนต์ มีแหล่งชุมชนอาศยัอยู่ ในเกณฑ์ และสุดทา้ยพื้นท่ีและกิจกรรม                 
อยูใ่นการดูแลของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีท่ีมีขอ้ตกลงร่วมกนัของคนในพ้ืนท่ี หรือมีกฎเกณฑ์
ข้อบังคับจากภาครัฐหรือเอกชนควบคุมอยู่หรือมียุทธวิธีควบคุมอยู่ในพื้นท่ี ตอบรับกับปัจจัย                        
ท่ีก่อใหเ้กิดพื้นท่ีสาธารณะท่ีดี สามารถพฒันาพื้นท่ีต่อไปได ้
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5.2 การวเิคราะห์ พืน้ทีท่ดลองการออกแบบ (Site Analysis) 

การวิเคราะห์ พื้นท่ีทดลองการออกแบบ (Site Analysis) จะทาํการวิเคราะห์พื้นท่ีทดลอง                 

การออกแบบศูนยจ์าํหน่ายสินคา้เกษตรปลอดสารพิษ ถนน 2 เชียงราย ตามแบบพ้ืนท่ีของกรณีศึกษา

กาดช่างเคียนดงัผงัรูปภาพดงัน้ี แบ่งการวิเคราะห์พื้นท่ีเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูลพื้นฐานของพื้นท่ี และ 

ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการออกแบบท่ีไดจ้ากตลาดช่างเค่ียน 

5.2.1 ข้อมูลพืน้ฐานของพืน้ที ่
ศูนย์จ ําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ  ถนน  2 เชียงรายเป็น ศูนย์จ ําหน่ายสินค้า                           

ทางการเกษตรปลอดสารพิษของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยจะมีตลาด ผกัปลอดสารพิษทุกวนัพุธ 
ตั้งแต่เวลา 05.00-14.00น. อยู่ภายใตก้ารดูควบคุมของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และ
กลุ่มสมาชิกร้านคา้เกษตรปลอดสารพิษสภาพแวดล้อมเป็นพื้นท่ีแปลงเกษตรของมหาวิทยาลัย                   
มีบาทวิถีท่ี โล่งเน่ืองจากพื้นท่ีแปลงเกษตรครอบคลุมบลอ็ก ถนนของพื้นท่ี มีบา้นอาศยัอยูฝ่ั่งตรงขา้ม
ติดกบัชุมชนนิมมานเหมินทร์มีนกัท่องเท่ียวสญัจรไปมา ประกอบดว้ยพื้นท่ี 3 ส่วนหลกั คือ  

1.หาบเร่ แผงลอย ร้านค้าที่อยู่บาทวิถีฝ่ังตรงข้ามโครงการในส่วนของหาบเร่ แผงลอย ร้านคา้
ท่ีอยูบ่าทวิถีฝ่ังตรงขา้มโครงการไม่ไดอ้ยูใ่นความดูแลของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
เป็นกลุ่มร้านคา้ท่ีนัดกนัมาขายสินคา้ให้ตรงกบัวนัท่ีมีตลาดสินคา้เกษตรปลอดสารพิษ ลกัษณะคือ 
เป็นหาบเร่ แผงลอย หรือรถพว่งขายของ มีการจดัตั้งร้านดว้ยเฟอร์นิเจอร์ท่ีเตรียมมาเอง เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี 
และร่มบงัแดดโดยมีทั้งหมดโดยประมาน 12-15 ร้าน โดยร้านคา้เหล่าน้ีไม่มีพื้นท่ีเพียงพอท่ีจะเขา้ไป
ขายสินคา้ในตลาดปลอดสารพิษเน่ืองจากพ้ืนท่ีร้านคา้ในตลาดปลอดสารพิษเตม็และใหเ้ฉพาะสมาชิก
ร้านคา้เท่านั้น 

2 . ตลาดปลอดสารพิษ  ตลาดนัด เกษตรปลอดพิษ  จัด ข้ึนโดยคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคพบปะพูดคุยกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างเกษตรกรและผูบ้ริโภคในด้านการผลิต และความตอ้งการของผูบ้ริโภค ส่งเสริมให้เกิด
เครือข่ายผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคไดติ้ดต่อซ้ือขายกนัและแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนักลุ่มผูใ้ชง้าน คือ              
คนรักสุขภาพ กลุ่มชีวจิต คนสูงอาย ุและ บุคคลทัว่ไปในจงัหวดัเชียงใหม่ 

3. ส่วนบริการเรือนเอนกประสงค์และร้านค้าโครงการในส่วนส่วนบริการเรือนเอนกประสงค์
มีหลกัในโครงการมี 2 จุดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัตลาดปลอดสารพิษ ใชส้ําหรับเป็นพื้นท่ีเตรียมของสาํหรับ
ร้านคา้โครงการ และเป็นพื้นท่ีขายของปลอดสารพิษบา้งในบางโอกาสท่ีมีจาํนวนสินคา้มากเกิน และ
ในส่วนร้านคา้โครงการเป็นร้านคา้เกษตรปลอดสารพิษ MMC โดยเปิดให้บริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 
06.00น.- 18.00 น. 
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ภาพท่ี  5-10 ผงับริเวณศูนยจ์าํหน่ายสินคา้เกษตรปลอดสารพิษแสดง 3 ส่วนหลกัของโครงการ 
 

ภาพท่ี  5-11 ผงับริเวณของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้เกษตรปลอดสารพิษ ถนน 2 เชียงราย 
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ภาพท่ี  5-12 หาบเร่ แผงลอย ร้านคา้ท่ีอยูบ่าทวิถีฝ่ังตรงขา้มโครงการ 

 
 ภาพท่ี  5-13 ตลาดนดัเกษตรปลอดพิษในโครงการ 

 
 ภาพท่ี  5-14 ส่วนบริการเรือนอเนกประสงค ์

 
ภาพท่ี  5-15 ร้านคา้โครงการ 
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5.2.2 ข้อมูลทีส่อดคล้องกบัแนวทางการออกแบบ 
1.ช่วงเวลา (Time)  
ในพื้นท่ีกรณีศึกษาตลาดช่างเค่ียน คือ การใช ้กลวิธีต่อรองกบัเวลา ตอ้งอาศยัช่วงเวลาในพ้ืนท่ี

เดิมเพื่อทาํการต่อรองในพื้นท่ีเดิม พื้นท่ีปฏิบัติการการต่อรองจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม                 
การแสดงออกของผูใ้ชง้านพื้นท่ีข้ึนอยู่กบัช่วงเวลาในกรณีตลาดนัดเกษตรปลอดพิษน้ี มีกลวิธีของ
เวลาอยูด่งัแผนภาพต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี  5-16 ช่วงเวลาและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในตลาดปลอดสารพิษ 

จะเห็นไดว้่าหาบเร่แผงลอย ใช้กลวิธี(Tactic) จากช่วงเวลาท่ี ถนนว่าง โล่ง จากการจราจร

ในช่วงเชา้ 06.00-09.00 น. และแสงแดดยงัไม่ส่องถึงในช่วงเวลาน้ีกลุ่มหาบเร่แผงลอยจึงเลือกพื้นท่ี         

ตั้งร้านคา้ ทาํให้สามารถซ้ือขายไดอ้ย่างสะดวกโดยใช้พื้นท่ีบาทวิถีฝ่ังตรงขา้มโครงการ หลงัเวลา

10.00 น. การขายสินค้าก็จะเร่ิมน้อยลงเน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีผูค้นเร่ิมเดินทางไปทาํงาน และ

แสงแดดเร่ิมส่องถึงร้านคา้ทั้งในและนอกโครงการ เป็นช่วงเวลาท่ีเร่ิมมีการติดตั้งแผงกนัแดดชัว่คราว

ข้ึน 
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2. ความสัมพนัธ์ตามแนวตั้ง(ระนาบดิ่ง) 
1.การใชร่้มเงา (Shading) คือ การใชร่้มเงาจากตน้ไมห้รือธรรมชาติ มาเป็นร่มเงาป้องกนั

ความร้อน และเพิ่มบรรยากาศความงาม สุนทรียะในการใชพ้ื้นท่ี ในพื้นท่ีตลาดปลอดสารพิษมีการใช้
พื้นท่ีใตร่้มเงาไม ้เป็นตวัสร้างบรรยากาศ 

2. การใชโ้ครงสร้างหลกั (Main Structure) คือ การใชโ้ครงสร้างเดิมท่ีมีอยู่ก่อน เป็นตวั
ช่วยในการสร้างโครงสร้างพื้นท่ีการใชง้านข้ึน เช่น แนวร้ัว แนวกาํแพง เสาโครงสร้างเดิม ปรากฏอยู่
บริเวณพื้นท่ีหาบแร่ แผงลอยฝ่ังตรงขา้มโครงการท่ีใช้แนวร่ัวของบ้านพกัอาศยัเป็นพื้นหลงั  แต่                  
ไม่ปรากฏในพื้นท่ีตลาดปลอดสารพิษ เน่ืองจากพื้นท่ีตลาดเองนั้นถูกออกแบบมาดว้ยส่ิงก่อสร้างถาวร
อยูแ่ลว้ 

3. ระดบัของหลงัคา (Roof Level) ระดบัความสูงของหลงัคาตอ้งข้ึนอยู่กบัการใช้งาน
ของพ้ืนท่ี ว่าตอ้งการพื้นท่ีใตห้ลงัคามากนอ้ยเพียงใด หรือไม่ตอ้งการเลยสามารถเป็นพื้นท่ีเปิดโล่งได ้
ในความสัมพนัธ์ขอ้น้ี ระดบัหลงัคาของพื้นท่ีตลาดปลอดสารพิษเป็นส่ิงก่อสร้างตายตวั จึงมีระดบั
หลงัคาระดบัเดียวกนัหมด  

4. ระดบัการจดัวางสินคา้ (Display) มี 2 ลกัษณะคือ  
1.การวางกบัเฟอร์นิเจอร์ของแต่ละร้านคา้ส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ง่ายๆท่ีสามารถ

พับเก็บได้ เช่นโต๊ะพับขา โครงเหล็กถอดประกอบ ตะแกรงเหล็กเป็นต้น แต่ในส่วนของตลาด                
ปลอดสารพิษ มีโตะ๊ท่ีเตรียมไวใ้หอ้ยูแ่ลว้ บางร้านคา้กเ็ตรียมมาเพ่ิมเอง 

2. การแขวนสินคา้ พื้นท่ีมีจาํกดัไม่เพียงพอ พื้นท่ีตลาดปลอดสารพิษและพ้ืนท่ีหาบเร่                
ฝ่ังตรงขา้มของโครงการ ทั้งสองพื้นท่ีมีการใชร้ะดบัการจดัว่างสินคา้ตามน้ีอยู่โดยอาศยัการต่อเติม
หรือมดัยดึกบัโครงสร้างหลกัเพื่อเพิ่มพื้นท่ีการจดัวางแบบแขวน 
 

 
ภาพท่ี  5-17 ระดบัการจดัวางสินคา้ 2 ลกัษณะคือ การวางกบัเฟอร์นิเจอร์และการแขวนสินคา้ 
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3. ความสัมพนัธ์ตามแนวนอน (ระนาบนอน) 
ความสัมพนัธ์ตามแนวนอน (ระนาบนอน) คือ ขอบเขตของพื้นท่ี เอ้ือประโยชน์ในการใช้

พื้นท่ี ในระนาบนอน ประกอบดว้ยขอบเขตท่ีครอบคลุมศีรษะและขอบเขตการเขา้ถึง 

1. ขอบเขตท่ีครอบคลุมศีรษะ (Over Head Plane) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  
1.1 ขอบเขตท่ีมีอยู่เดิม คือ ร่มเงาจากตน้ไม ้หรือ ตวัอาคาร อาศยัร่มเงาของส่ิงเหล่าน้ี        

เป็นพื้นท่ีการใชง้านซ่ึงพื้นท่ีตลาดปลอดสารพิษ มีการใชร่้มเงา เป็นตวักาํหนดขอบเขตการใชง้านอยู่
พื้ น ท่ีระหว่างพื้ น ท่ีตลาดท่ี เป็น ส่ิงปลูกสร้างถาวรเช่ือมต่อกับร่มเงาของต้นไม้ ต่อเติมด้วย                           
แผน่พลาสติกเขียวบงัแดด ทาํใหเ้กิดพื้นท่ีร่มข้ึนดงัรูป 

 
ภาพท่ี  5-18 ตลาดปลอดสารพิษ มีการใชร่้มเงาเป็นตวักาํหนดขอบเขตการใชพ้ื้นท่ี 

 

1.2 ขอบเขตท่ีต่อเติมเพิ่มชัว่คราว  คือ การเสริมเติมต่อพื้นท่ีดว้ยวสัดุชัว่คราว เพื่อเป็น
การกาํหนดขอบเขตซ่ึงปรากฏให้เห็นอยู่ทัว่ไปในโครงการ เช่นการต่อเติมแผงกนัแดด การต่อเติม
ร้านคา้จากวสัดุเหลือใช ้

2. ขอบเขตการใชพ้ื้นท่ี (Occurring Boundary Space) คือ การจดัวางขอบเขตการเขา้ถึงของ

ร้านคา้ โดยการเวน้พื้นท่ีให้มีจงัหวะในการเดินเขา้ถึงผูข้าย หรือ มีลกัษณะเทียบจอดซ้ือได ้การเวน้

พื้นท่ีลกัษณะน้ีจะทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อ เกิด การพูดคุยและเขา้ถึงง่าย ทาํให้

พื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนมีชีวิตชีวา  เป็นกนัเอง เกิดความสนิทสนมระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย หรือแมแ้ต่ ระหว่าง              

ผู ้ซ้ือกับผู ้ซ้ือเอง ในส่วนหาบเร่ฝ่ังตรงข้ามของโครงการมีความคล้ายกับลักษณะพื้น ท่ีของ                          

ช่างเค่ียนมากในขอบเขตการเขา้ถึงน้ี เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีลกัษณะเดียวกันคือพื้นท่ีติดริมถนน แต่                  

ในส่วนพื้นท่ีของตลาดปลอดสารพิษมีแนวเสาเป็นตวักาํหนดทางสญัจร  
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ภาพท่ี  5-19 แนวเสา เป็นตวักาํหนดเสน้ทางสญัจรของพื้นท่ี 

 
ภาพท่ี  5-20 แนวเสา เป็นตวักาํหนดเสน้ทางสญัจรของพื้นท่ี 

4.นามธรรม คอื แนวคดิในการออกแบบ  
ในพื้นท่ีกรณีศึกษาตลาดช่างเค่ียน แนวคิดในการออกแบบ คือ เป็นพื้นท่ีท่ีมีการปรับตัว 

ต่อรองกับอํานาจ ใช้กลวิธี การปรับเปล่ียนพื้นท่ี ท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถเกิดพื้นท่ีรูปแบบใหม่                           
ท่ีตอบสนองต่อการใชง้านของผูค้นในพื้นท่ีนั้นได ้ทาํให้พื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึน มีชีวิตชีวา มีเสน่ห์ 
เป็นกนัเอง เอ้ือประโยชน์ใหค้นในชุมชน เขา้ถึง ใชไ้ด ้แต่ในกรณีของตลาดปลอดสารพิษมีจุดท่ีผูว้ิจยั
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สังเกตเห็นคือ ความไม่ต่อเน่ืองในการใชพ้ื้นท่ี ทั้งท่ีฝ่ังตรงขา้มของโครงการมี แผงลอยและร้านคา้                 
มาขายสินค้าแต่ในทางฝ่ังตรงข้ามกับไม่มีร้านค้ามาตั้ งบริเวณบาทวิธี ทั้ งน้ี เน่ืองจากข้อห้าม                    
จากทางมหาวิทยาลยั กาํหนดจากโครงการทาํให้ไม่สามารถมีการคา้เกิดข้ึนได้บริเวณบาทวิถีฝ่ัง
โครงการ ทาํให้ความเป็นพื้นท่ีกิจกรรมสาธารณะไม่ต่อเน่ือง ไม่มีชีวิตชีวา ซ่ึงแนวร้ัวม่วงนั้นเองคือ 
ยทุธวิธีท่ีเกิดข้ึน เป็นตวักาํหนดหา้ม และควบคุมบาทวิถีฝ่ังโครงการ 

 

 
ภาพท่ี  5-21 แสดงยทุธวิธีท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

5.3 สรุปปัญหาทีมี่ในพืน้ทีท่ดลองการศึกษา 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ตลาดปลอดสารพิษ ถนน 2 เชียงราย น้ีนั้ น ทาํให้ทราบถึงปัญหา                 

ในการใชพ้ื้นท่ี ดงัน้ี 
1) ความสัมพันธ์ตามแนวตั้ ง(ระนาบด่ิง)และ แนวระนาบ(แนวนอน) ไม่เด่นชัด คือ                       

มีความสมัพนัธ์อยูแ่ต่ขาดชีวิตชีวา ขาดเสน่ห์ในการใชพ้ื้นท่ี เน่ืองจากตลาดปลอดสารพิษ
เป็นส่ิงก่อสร้างถาวรจึงทาํใหไ้ม่สามารถปรับความสมัพนัธ์ได ้

2) พื้นท่ีของตลาดปลอดสารพิษมีแนวเสาเป็นตวักาํหนดทางสญัจร  

3) พื้นท่ีบาทวิถีบริเวณแนวร้ัวม่วง ตวัร้ัวม่วงเป็นอุปสรรคในการใชพ้ื้นท่ี ลดความมีชีวิตชีวา
ของพื้นท่ีลง ทาํใหพ้ื้นท่ีกบักิจกรรมไม่ต่อเน่ืองสมัพนัธ์กนั 
 

5.4 วธีิพฒันาการออกแบบ  
การพฒันาการออกแบบจะเร่ิมจากการวิเคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีทดลองการออกแบบ และ                

การสรุปปัญหาท่ีมีในพื้นท่ีทดลองการออกแบบ  มาขยายผลจากการวิเคราะห์สู่วิธีการพัฒนา                      
การทดลองออกแบบผนวกเขา้กับแนวทางการออกแบบ โดยการสร้างแผนภาพผงัพื้นท่ีทดลอง                    
การออกแบบ (Diagram) เพื่อทําการทดลองงานออกแบบโดยอาศัยผลสรุปของปัญหาท่ีเกิดข้ึน                      
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ในพื้นท่ีทดลองการออกแบบแบ่งการพัฒนาการออกแบบเป็น  3 แบบ  ตามแนวความคิดของ                     
แนวทางการออกแบบท่ีสรุปได ้ 

แนวคิดในการออกแบบเป็นพื้นท่ีท่ีมีการปรับตัว ต่อรองกับอํานาจ ใช้กลวิธี (Tactic) 
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีท่ีมีอยูเ่ดิมใหส้ามารถเกิดพื้นท่ีรูปแบบใหม่ ท่ีตอบสนองต่อการใชชี้วิตประจาํวนัของ
ผูค้นในพื้นท่ีนั้ นได้ ทําให้พื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนใหม่ มีความอะลุ่มอล่วย มีชีวิตชีวา มีเสน่ห์                   
เป็นกันเอง เอ้ือประโยชน์ให้คนในชุมชน เขา้ถึง ในพื้นท่ีทดลองการออกแบบน้ีปัญหาหลัก คือ                  
ความไม่ต่อเน่ืองของกิจกกรมท่ีเกิดข้ึน  ผู ้วิจัยสร้างแผนภาพ  (Diagram) เพื่อเช่ือมต่อกิจกรรม                          
ด้วยการพยายามนํากิจกรรมจากภายนอกเข้าสู่พื้นท่ีภายในโครงการ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น                        
3 หวัขอ้ดงัน้ี 

5.3.1  แผนภาพแสดงการใชกิ้จกรรม (ActivityDiagram) 
5.3.2  แผนภาพแสดงการใชโ้ครงสร้างหลกั (Main Structure Diagram) 
5.3.3  แผนภาพแสดงทางสญัจร (Circulation Diagram) 
5.3.4  สรุปแผนภาพและเลือกจุดออกแบบ  
 

 
 

ภาพท่ี  5-22 แผนผงัแสดงการพฒันาการออกแบบ 
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ภาพท่ี  5-23 หุ่นจาํลองแนวคิดการออกแบบแสดงการเช่ือมต่อกิจกรรมดว้ยการยา้ยฝ่ัง (Mirroring) 

 
ภาพท่ี  5-24 หุ่นจาํลองแนวคิดการออกแบบแสดงการเช่ือมต่อกิจกรรม 

ดว้ยเขา้ก่อกวนโครงสร้างเดิม (ร้ัว,เสา) 

 
ภาพท่ี  5-25 แผนผงัแสดงการเช่ือมต่อกิจกรรมการเช่ือมต่อกิจกรรมดว้ยเขา้ก่อกวนทางสญัจร 

จากภาพท่ี 5-23 หุ่นจาํลองแนวคิดการออกแบบแสดงการเช่ือมต่อกิจกรรมดว้ยการยา้ยฝ่ัง 
โดยการแสดงความเช่ือมโยงสองฝ่ังของกิจกรรมด้วยเทคนิค การทาํภาพซ้อน (Mirroring) เพราะ               
เป็นการนาํเอากิจกรรมมบัซอ้นกนัสองส่วนดว้ยการยา้ยฝ่ัง 
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การวิเคราะห์  แผนภาพจะทําการวิเคราะห์พื้น ท่ีตามหัวข้อท่ีได้กล่าวข้างต้น  และทํา                       
การปรับปรุงแกไ้ขพื้นท่ีโดยการเขา้ก่อกวน ยุทธวิธีของโครงการท่ีมีอยู่เดิม ซ่ึงผูว้ิจยัมองว่ายุทธวิธี 
ของพ้ืนท่ี ณ จุดน้ี คือ โครงสร้างเดิมของโครงการ จุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะแกไ้ขจุดบกพร่องท่ีเจอเหล่าน้ี
ดว้ยกลวิธี เกิดเป็นพื้นท่ีแห่งกลวิธี 

 

5.3.1 แผนภาพแสดงการใช้กจิกรรม (Activity diagram) 
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีทดลองการออกแบบคือการคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้ ตามผงัพื้น               

จะสังเกตไดว้่ากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีนั้น เกิดข้ึนในตวัตลาดปลอดสารพิษและบาทวิถีฝ่ังตรงขา้ม
โครงการเป็นหลกั ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ กิจกรรมในพ้ืนท่ีไม่ต่อเน่ืองกนัจากการท่ีบาทวิถีฝ่ังโครงการ
และแนวร้ัวม่วง มีขอ้กาํหนดไม่ให้มีกิจกรรมเกิดข้ึน ซ่ึงกิจกรรมจะไหลจากกลุ่มร้านคา้หาบเร่บริเวณ
บาทวิถีฝ่ังตรงขา้มโครงการเขา้มาในตวัพื้นท่ีโครงการ ดงันั้นหากเรานาํแนวคิดทดลองนาํกิจกรรม         
จากบาทวิถีฝ่ังตรงขา้ม ขา้มมายงัฝ่ังโครงการจะเกิดกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองข้ึนตามภาพท่ี 5-26 แลว้ใช้
แผนภาพเหล่าน้ีทดลองแนวคิดการใชง้านพื้นท่ี ดงัต่อไปน้ี 

 

 
ภาพท่ี  5-26 แสดงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีทดลองการออกแบบ 
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ภาพท่ี  5-27 ทดลองนาํกิจกรรมฝ่ังตรงขา้ม ขา้มฝ่ังมายงัฝ่ังโครงการ (Diagram 1) 

 

ภาพท่ี 5-28 ทดลองนาํกิจกรรมฝ่ังตรงขา้ม ขา้มฝ่ังมายงัฝ่ังโครงการ  
อา้งอิงระยะห่างจากการขา้มฝ่ังก่ึงกลางถนน (Diagram 2) 
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จากภาพท่ี 5-27 (Diagram1) แสดงการทดลองยา้ยฝ่ัง (Mirroring) ของกิจกรรมมาฝ่ังโครงการ 
แต่ด้วย ยุทธวิธีของพื้นท่ี ท่ีมีข้อกําหนดไม่ให้ตั้ งแผงจาํหน่ายสินค้าบนบาทวิถีโครงการ ผูว้ิจัย                      
จึงทดลองหาหลกัในการนําเอากิจกรรมฝ่ังตรงขา้มโครงการ เขา้ไปในโครงการ จากภาพท่ี 5-27 
(Diagram2) แสดงการทดลองนาํกิจกรรมฝ่ังตรงขา้ม ขา้มฝ่ังมายงัฝ่ังโครงการโดยอา้งอิงระยะห่างจาก
การขา้มฝ่ังก่ึงกลางถนนขนานกบัแนวร้ัวม่วง และนาํระยะนั้นพาดผา่นพาดพื้นท่ีในโครงการซ่ึงไม่มี
ความสอดคลอ้งกบัตวัพื้นท่ีโครงการ จึงทดลองนาํเอาระยะจากโครงสร้างหลกัเขา้มาพิจารณา ซ่ึงอยู่
ในแผนภาพหวัขอ้ต่อไป  

 
5.3.2 แผนภาพแสดงการใช้โครงสร้างหลกั(Main Structure Diagram) 
จากภาพท่ี 5-29 (Diagram 3) แสดงโครงสร้างหลกั ของโครงสร้างทั้งหมดในพื้นท่ีโครงการ 

ประกอบด้วย  แนวร้ัวม่วง โครงสร้างเสาของตลาดปลอดสารพิษ  โครงสร้างเสาของอาคาร
เอนกประสงค ์(จุดสีนํ้ าเงิน) เพื่อนาํตาํแหน่งของโครงสร้างหลกั (โครงสร้างเดิม) น้ี เป็นหลกัอา้งอิง
การนาํจุดกิจกรรม(สีแดง) ร้านคา้เขา้สู่พื้นท่ีโครงการ 

 
ภาพท่ี  5-29 แผนภาพแสดงโครงสร้างหลกั (Diagram 3) 
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ภาพท่ี 5-30 แผนภาพแสดงเสน้ระยะอา้งอิงจากการพาดผา่นโครงสร้างเดิมในโครงการ (Diagram 4) 

 
ภาพท่ี  5-31 แผนภาพแสดงจุดกิจกรรม(สีแดง)อา้งอิงจากโครงสร้างเดิมในโครงการ (Diagram 5) 

จากภาพท่ี  5-29 (Diagram 4) แสดงเส้นระยะอ้างอิงจากการพาดผ่านโครงสร้างเดิม                 
ในโครง การทดลองนาํจุดกิจกรรมเขา้สู่พื้นท่ีโครงการโดยอา้งอิงจุดท่ีตรงกบัโครงสร้างเดิมไดภ้าพท่ี 
5-30 (Diagram 5) 
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5.3.3  แผนภาพแสดงทางสัญจร (Circulation Diagram) 
เส้นทางการสัญจรในพื้นท่ีทดลองการออกแบบมีเส้นทางหลกั 2 เส้นทาง ไดแ้ก่ทางสัญจร

ของคนเดิน และ ทางสญัจรของพาหนะ 
5.3.3.1  แผนภาพแสดงทางสัญจรคนเดิน (Walking Circulation Diagram) 
จากแผนภาพจะสังเกตได้ว่า โครงสร้างเสาเป็นตัวกําหนดเส้นทางการสัญจรของ

โครงการแสดงในภาพท่ี  5-31 (Diagram 6) ซ่ึงทําให้การเดินจากฝ่ังตรงข้ามของโครงการเข้าสู่
โครงการไม่ต่อเน่ือง ผูว้ิจยัเสนอแนวทางเลือกในการเดินโดยท่ีไม่จาํเป็นตอ้งอาศยั โครงสร้างเสาหรือ 
ลักษณะรูปแบบเดิมของโครงสร้างเสา แนวทางสัญจรตามโครงสร้างเสาเดิมตามภาพท่ี 5-32 
(Diagram 7) 

 
ภาพท่ี  5-32 แผนภาพแสดงทางสญัจรคนเดินเดิมในโครงการ (Diagram 6) 

 
ภาพท่ี  5-33 แผนภาพแสดงทางสญัจรคนเดินใหม่ในโครงการ (Diagram 7) 
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5.3.3.2  แผนภาพแสดงทางสัญจรพาหนะ (Vehicles Circulation Diagram) 

ทางสัญจรของรถยนต์เดิม จะผ่านผ่ากลางโครงการแสดงในแผนภาพท่ี 5-34 (Diagram 8)                

เขา้ออกทางเดียว เดินรถสองทางทาํใหล้าํบากต่อการสัญจรของคนเดินเทา้ ผูว้ิจยัเสนอแนวเดินรถใหม่ 

แยกทางเขา้ออกและเพิ่มทางออก เดินรถทางเดียวเพื่อแยกการปะทะกนัระหวา่งทางรถและทางเดินเทา้ 

ตามภาพท่ี 5-35 (Diagram 9) คือแบ่งทางเขา้ออกคนละทางเพื่อลดการปะทะการระหว่างผูค้นสัญจร

และทางเดินรถ ผูว้ิจยัมองว่าเส้นทางการเดินรถของโครงการเป็นหน่ึงในยทุธวิธี ท่ีกาํหนดทางสัญจร 

จึงเสนอแนะใหจ้ดัการทางเดินรถใหม่เพื่อเปิดโอกาสใหก้ลวิธีของผูใ้ช(้คนเดิน) มีโอกาสมากข้ึน 

 
ภาพท่ี  5-34 แผนภาพแสดงทางสญัจรพาหนะ (รถยนต)์ เดิมในโครงการ (Diagram 8) 

 
ภาพท่ี  5-35 แผนภาพแสดงทางสญัจรพาหนะ (รถยนต)์ ใหม่ในโครงการ (Diagram 9) 
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5.3.4  สรุปแผนภาพและเลอืกจุดออกแบบ 
สรุปจากแผนภาพทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมานั้น เม่ือนาํทุกหัวขอ้มาผนวกเขา้หากนัเป็นแผนภาพ

เดียว (Final Diagram) คือ แผนผงัแสดงการเช่ือมกิจกรรมภายนอก (แผงลอยบาทวิถีฝ่ังตรงขา้ม
โครงการ) เขา้สู่ภายในตลาดปลอดสารพิษ จะไดแ้ผนภาพท่ี 5-35 (Diagram 10) อธิบายตามแผนภาพ
ดังน้ี  แผนภาพแสดงการปรับหรือเข้าไปก่อกวนพื้นท่ีเดิม คือ การปรับเส้นทางการสัญจรของ                     
คนเดินเทา้และทางเดินรถ อีกทั้งการนําเอากิจกรรมภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีภายใน ทดลองลงตาํแหน่ง
พื้นท่ีร้านคา้โดยเลือกพื้นท่ีท่ีเกาะติดโครงสร้างเดิมคือ แนวเสา (Main Structure) และพื้นท่ีริมร้ัวฝ่ังใน
ได้ตามแผนภาพ สังเกตได้ว่ากิจกรรมกระจุกตัวอยู่ในบริเวณตลาดปลอดสารพิษ (ทางซ้ายของ
โครงการ) เป็นส่วนใหญ่เน่ืองดว้ยการอา้งอิงโครงสร้างเดิม คือ แนวเสาและแนวร้ัวม่วง ส่วนบริเวณ
อาคารอเนกประสงค์และร้านคา้โครงการนั้นมีความหนาแน่นของกิจกรรมน้อยกว่า ดงันั้น ผูว้ิจยั                  
จึงเน้นการเลือกจุดท่ีจะทาํการออกแบบมาทางบริเวณตลาดปลอดสารพิษอ้างอิงโครงสร้างเดิม                   
โดยทดลองการออกแบบบริเวณดงัน้ี  

1. บริเวณแนวร้ัวม่วง 
พื้นท่ีบริเวณบาทวิถีนอกโครงการตามแนวร้ัวม่วง มี กฎขอ้บังคบัของทางมหาวิทยาลัย                  

หา้มไม่ใหใ้ชพ้ื้นท่ีบริเวณนั้นอยู ่จึงทาํการทดลองแบบตามแนวร้ัวม่วง ฝ่ังในพ้ืนท่ีโครงการแทน 
 
2. บริเวณโครงสร้างเดิม (แนวเสา) 
ผูว้ิจยัเลือกใชเ้ฉพาะโครงสร้างหลกั คือ เฉพาะ เสาเดิมของบริเวณตลาดปลอดสารพิษ ไม่รวม

หลังคาเดิมท่ีมีอยู่ เน่ืองจากงานวิจัยน้ีจะทําการทดลองออกแบบพื้นท่ีสาธารณะตามแนวทาง                      
การออกแบบท่ีมี ดงันั้น จึงเลือกใชเ้ฉพาะโครงสร้างเสาโดยไม่อา้งอิงสดัส่วนโครงสร้างหลงัคา 
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ภาพท่ี  5-36 แผนภาพสรุปการปรับและเขา้ก่อกวนในโครงการ (Diagram 10) 

 

 
ภาพท่ี  5-37 แผนภาพการเลือกพื้นท่ีทาํการทดลองการออกแบบ 
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5.5 งานออกแบบ 

 
ภาพท่ี  5-38 ขั้นตอนการออกแบบ 

 

จากการทดลองพฒันาแผนภาพแนวคิดการออกแบบ  ไดแ้ผนภาพสรุป (Final Diagram) ของ
การเช่ือมกิจกรรมภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีภายในโครงการ เม่ือนาํมาผนวกเขา้กบั องค์ความรู้จากพ้ืนท่ี
กรณีศึกษาตลาดช่างเค่ียน หรือ แนวทางการออกแบบ จะไดอ้อกมาเป็น งานออกแบบ (New Design) 
มีขั้นตอนการออกแบบตามแผนภาพท่ี 5-37 จุดสีเขียวหมายถึงจุดพื้นท่ีเป็นตวัแทนการออกแบบ                
การเตรียมพื้นท่ีการออกแบบโดยการคงเหลือแต่โครงสร้างเดิมคือแนวเสาไวเ้พื่อใหพ้ื้นท่ีมีความอิสระ
จากโครงสร้างเก่าดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 5-39 สาํหรับพื้นท่ีทดลองการออกแบบน้ีการทดลองออกแบบ
ประกอบดว้ยหลกั 2 จุดในโครงการ ดงัน้ี 

1. บริเวณแนวร้ัวม่วง 
บริเวณติดแนวร้ัวม่วง ผูว้ิจยัไดท้าํโครงสร้างจากวสัดุหาง่ายเช่นไมม้าสร้างเป็นโครงสาํหรับ

บงัแดดเป็นยนิูตร้านคา้ ติดกบัโครงสร้างเสาของร้ัว โดยตวัแผงบงัแดดของยนิูตน้ีสามารถเล่ือนไปตาม
แนวลอ้เล่ือนได้ เพื่อปรับแนวการบงัแดดของพ้ืนท่ีโครงการ ในช่วงเวลาท่ีมีตลาดปลอดสารพิษ                  
ยูนิตร้านค้าน้ีจะตอบรับกับการใช้งานของร้านค้า ในทางตรงกันข้าม เม่ือช่วงเวลาท่ีไม่มีตลาด                        
กส็ามารถนาํแผงบงัแดดเล่ือนไปใชอี้กฝ่ังของร้ัวได ้

2. บริเวณโครงสร้างเดิม (แนวเสา) 
ผูว้ิจยัเลือกใช้เฉพาะโครงสร้าง เสาเดิมของบริเวณตลาดปลอดสารพิษ ไม่รวมหลงัคาเดิม                 

ท่ีมีอยู่ ไม่อ้างอิงสัดส่วนโครงสร้างหลังคา เพื่อให้การทดลองออกแบบมีข้อจาํกัดน้อยท่ีสุด ใช ้                 
องคค์วามรู้จากแนวทางการออกแบบเร่ืองระดบัของหลงัคา (Roof Level) ระดบัความสูงของหลงัคา
หรือการคลุมพื้นท่ีตอ้งข้ึนอยู่กับการใช้งานของพื้นท่ี ว่าตอ้งการพื้นท่ีใตห้ลงัคามากน้อยเพียงใด
หรือไม่ต้องการเลยสามารถท่ี เปิดโล่งได้ ในความสัมพันธ์น้ี  ระดับหลังคาของพ้ืนท่ีตลาด                          
ปลอดสารพิษเป็นส่ิงก่อสร้างตายตวั จึงมีระดบัหลงัคาระดบัเดียวกนัหมด ดงันั้นจึงเสนอการออกแบบ
หลงัคาท่ีสามารถเลือกปรับระดบัเองไดต้ามผูใ้ชง้านโดยใชโ้ครงสร้างเดิมคือแนวเสา บริเวณหัวเสา
ติดตั้งตวัขอ้เก่ียว 4 ดา้นบนหัวเสา เพื่อให้ผูข้ายแต่ละร้านคา้สามารถนาํผา้เต็นท์หรือวสัดุมุงหลงัคา                 
ท่ีเตรียมมาเองมาปรับใชไ้ดใ้นทุกๆ ช่วงเสา อาจเป็นวสัดุเหลือใช้เช่น ป้ายโฆษณาเก่า ผา้ห่ม แผ่น
พลาสติกเขียวกรองแสง มดัเขา้กบัเชือกอยา่งง่ายแลว้นาํมาคลอ้งกบัตวัขอ้เก่ียวท่ีหวัเสา ดงัภาพท่ี 5-43 



 
 

94 
 

 อีกทั้ งปรับทางสัญจรตามผงัท่ีกล่าวมาดังนั้ น การเดินของผูใ้ช้จึงมีอิสระมากข้ึน ผูว้ิจัย                  
ไดท้าํการแบ่งพื้นท่ีการขาย โดยใชผ้นงัตะแกรงเหลก็ท่ีมีลกัษณะเป็นบานพบั (บานเฟ้ียม) เพื่อสามารถ
ให้ผูข้ายทาํการแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีกนัเองและปรับรูปแบบร้านคา้ไดต้ามโอกาสและจาํนวนของร้านคา้
ท่ีมาในวนันั้นๆ  

ผูว้ิจยัใช้การออกแบบเป็นตวัสะทอ้นการใช้กลวิธีของผูใ้ช้งานพื้นท่ี โดยให้การออกแบบ               
เป็นเพียงส่วนหน่ึงของการก่อให้เกิดกลวิธี (Tactic) อีกส่วนหน่ึงคือการเข้าไปใช้ของผูใ้ช้งาน                     
ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการซ้ือขายของสินคา้แต่ละประเภท การออกแบบเป็นเพียงส่วนหน่ึง                          
ท่ีจะทาํใหผู้ใ้ชง้านแสดงตวัตนการปรับตวัของตนเองออกมาไดส้ะดวกในพ้ืนท่ีเท่านั้นเอง 

 

 
ภาพท่ี  5-39 ผงับริเวณเดิมและการจดัวางเฟอร์นิเจอร์เดิม 

 
ภาพท่ี  5-40 ผงับริเวณแสดงการเตรียมพื้นท่ีการออกแบบ 

โดยการคงเหลือแต่โครงสร้างเดิมคือแนวเสาไวเ้พื่อใหพ้ื้นท่ีมีความอิสระจากโครงสร้างเก่า 
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ภาพท่ี  5-41 ผงับริเวณแสดงพื้นท่ีทดลองการออกแบบ 

 

 
ภาพท่ี  5-42 ภาพรวมโครงการ 
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ภาพท่ี  5-43 การออกแบบปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณแนวร้ัวม่วง 
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ภาพท่ี  5-44 การออกแบบปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณโครงสร้างเดิม (แนวเสา) 
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ภาพท่ี  5-45 การออกแบบปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณแนวโครงสร้างเดิม (แนวเสา) 
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บทที ่6 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาเร่ือง การใช้พื้นท่ีสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ : กรณีกาดเช้าเกษตรชุมชน                 
ปลอดสารพิษ ถนน 2 เชียงรายน้ี เป็นการศึกษาความหมายและหน้าท่ีการใชง้านของพื้นท่ีสาธารณะ               
ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  ความคิดแรกท่ีผูว้ิจยันึกถึงและให้ความหมายกบัคาํว่าพื้นท่ีสาธารณะนั้น ผูว้ิจยั
กลบันึกถึง ลานกิจกรรมในเมืองตามหน้าห้างสรรพสินคา้ หรือสวนสาธารณะ ลานกิจกรรมท่ีผูค้น
มาร่วมตวักนัทาํกิจกรรมท่ีเจา้ของพื้นท่ีจดัสรรให้ แต่เม่ือไดเ้ร่ิมทาํการศึกษาคาํว่าพื้นท่ีสาธารณะ                 
ในหลากหลายความหมายและมุมมองแลว้ ผูว้ิจยักลบัพบว่าความหมายของคาํว่าพื้นท่ีสาธารณะ                     
ท่ีเขา้ใจนั้นแตกต่างกบัท่ีคิดไวต้อนแรกโดยส้ินเชิง พื้นท่ีสาธารณะท่ีผูว้ิจยัสนใจกลบักลายเป็นพื้นท่ี
สาํหรับผูค้นท่ีเขา้มาใชพ้ื้นท่ีแลว้ส่งผลให้พื้นท่ีและผูค้นนั้นมีชีวิตชีวา เป็นกนัเองมีความสุข ซ่ึงพื้นท่ี
สาธารณะนั้นอาจไม่ใช่พื้นท่ีท่ีมีการออกแบบทนัสมยั เขา้กบัยคุสมยัอยา่งท่ีเขา้ใจในตอนแรกก็เป็นได ้
กลบักลายเป็นพื้นท่ี ท่ีเราเขา้ไปใชแ้ลว้สามารถอยูห่รือทาํกิจกรรมต่างๆ ไดโ้ดยไม่อึดอดั เป็นตวัของ
ตัวเอง มีชีวิตชีวาต่างหาก ซ่ึงพื้นท่ีสาธารณะก็มีหลากหลายรูปแบบประเด็นท่ีผูว้ิจัยสนใจคือ                         
มีรูปแบบของพื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนจากการปรับตวัของผูค้นสะทอ้นให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูค้นกบัพื้นท่ีใช้งานจริง มีความอะลุ่มอล่วยสูง ใช้การต่อรองในการเอาตวัรอดจากกฎเกณฑ์ต่างๆ                 
ในสงัคมโดยไม่ทาํใหผู้อ่ื้นเดือดรอดหรือไม่  

เม่ือไดศึ้กษาทฤษฎีเก่ียวกบัพื้นท่ีสาธารณะและแนวคิดของการต่อรองบนพ้ืนท่ีสาธารณะ 
รวมถึงเก็บขอ้มูลพื้นท่ีกรณีศึกษาช่างเค่ียน ส่ิงท่ีผูว้ิจัยได้คือ มุมมองและทัศนคติใหม่เก่ียวพื้นท่ี
สาธารณะ พื้นท่ีสาธารณะในท่ีน้ีของผูว้ิจยัคือ พื้นท่ีท่ีมีการปรับตวั ต่อรองกบักฎเกณฑ์ของพื้นท่ี                 
ใชก้ลวิธี (Tactic) ปรับเปล่ียนพื้นท่ีท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถเกิดพื้นท่ีท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมของผูค้น                
ท่ีตอบสนองต่อการใช้ของผูค้นในพื้นท่ีนั้ นได้ ทําให้พื้นท่ีสาธารณะนั้ น มีชีวิตชีวา เป็นพื้นท่ี                     
แห่งกลวิธี (Space of  tactics) จากทฤษฎีการต่อรองอาํนาจตามแนวคิดของมิเชลล์ เดอ เซอร์โต 
(Michel de Certeau) การปรับตวัเพื่อความอยู่รอด อยู่สบาย จากอาํนาจท่ีกดทบั และในพ้ืนท่ีตลาด              
ช่างเค่ียน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีกรณีศึกษาท่ีผูว้ิจยัเลือกมาศึกษาเพราะมองเห็นถึงความงามของพ้ืนท่ีสาธารณะ
น้ี มีชีวิชีวาเป็นกันเองและใช้ได้ทุกวนัมีความอะลุ่มอล่วยสูง โดยผูค้นในพื้นท่ีเอง ผูว้ิจัยสนใจ                    
ท่ีจะศึกษาว่าปัจจัยอะไรหรือส่ิงใดท่ีทําให้ตลาดช่างเค่ียนเกิดบรรยากาศพื้นท่ีสาธารณะเช่นน้ี                     
จากการทบทวนวรรณกรรมหลายๆ วรรณกรรมพบวา่มีปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดพื้นท่ีสาธารณะท่ีดีอยูด่งัน้ี 
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2.4.1 การเขา้ถึงและมองเห็น พื้นท่ีสาธารณะท่ีดี ควรเขา้ถึงและมองเห็นไดง่้ายไม่ซับซ้อน 
ทําให้ผู ้ใช้พื้นท่ี รู้สึกสบายใจท่ีจะเข้าไปใช้ ไม่มีเง่ือนไขหรือข้อบังคับมาก  เป็นพื้นท่ีสบายๆ                   
ในการเขา้ถึง 

2.4.2 พื้นท่ีท่ีก่อให้เกิดการพบปะพูดคุย เป็นพื้นท่ีท่ีเอ้ือให้เกิดการพูดคุยกัน หรือพื้นท่ี                    
ในชีวิตประจาํวนั สามารถพบเจอกนัไดง่้ายอยา่งถนน ริมทางเทา้ เป็นตน้ 

2.4.3 สภาพแวดลอ้ม เป็นพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี เช่น สวยงาม มีร่มเงา มีการถ่ายเท
อากาศท่ีดี อุณหภูมิสบายไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป 

2.4.4 สัดส่วนการใช้พื้นท่ี เป็นพื้นท่ีท่ีตอบรับกับสัดส่วนของคน (Human Scale) หรือ
กิจกรรมท่ีใชง้าน เอ้ือใหเ้กิดการใชง้านพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยปัจจัยเหล่าน้ีจะนําไปสู่การวิเคราะห์แนวทางการออกแบบ  ทั้ งเร่ือง ช่วงเวลาและ
สภาพแวดลอ้ม ผูค้นในพื้นท่ีดว้ย ความสัมพนัธ์ในแนวตั้งและแนวนอน ลกัษณะการใช้วสัดุและ
วิธีการสร้างร้านคา้ ลกัษณะของการมองเห็นการเขา้ถึงของพื้นท่ีคือ การใชก้ารเดินเทา้เป็นส่วนใหญ่                        
มีการใช้จกัรยานหรือจกัรยานยนต์บา้ง สัดส่วนของร้านคา้และการเขา้ถึงสอดคลอ้งกบัการใช้งาน
สะดวกและรับกับการเข้าใช้งานพื้นท่ี  ลักษณะของสภาพแวดล้อมคือกอไผ่ท่ี ข้ึนเป็นทางยาว                      
เป็นฉากบดบงัแสงแดดและความร้อนให้แก่พื้นท่ี พื้นท่ีร่มเงาไมท่ี้เกิดข้ึน อีกทั้งการจดัการในชุมชน 
ขอ้ตกลงรวมกันในพื้นท่ี เป็นผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินในกันเองของผูค้นในพื้นท่ี ก่อเกิด                  
เป็นพื้นท่ีท่ีดีและมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัช่วงเวลาของวนั ทาํใหเ้กิดพื้นท่ีสาธารณะท่ีดีมีชีวิตชีวา  

ผลการศึกษาวิจัยในบทท่ีผ่านมาได้พบ แนวทางการออกแบบท่ีนําไปสู่พื้นท่ีแห่งกลวิธี 
(Space of  tactics)   บทสรุปรวมทั้งขอ้เสนอแนะ รายละเอียดดงัน้ี 

 
6.1 สรุปผลการศึกษา 
ในขอ้สรุปงานวิจยัช้ินน้ีตอ้งการท่ีจะตอบสนองต่อวตัถุประสงค ์3 ขอ้ คือ  
1)  เพื่อจดักลุ่ม อธิบาย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยพื้นท่ีสาธารณะและแนวคิด

ของการต่อรองบนพื้นท่ีสาธารณะ 
งานวิจยัช้ินน้ีพบวา่พื้นท่ีสาธารณะมีหลากหลายรูปแบบและความหมาย จากเดิมท่ีผูว้ิจยัเขา้ใจ

คาํว่าพื้นท่ีสาธารณะว่าคือ ลานกิจกรรมหนา้ห้างสรรพสิทธ์ิคา้ สวนสาธารณะ ฯลฯ เม่ือไดศึ้กษาและ
วิเคราะห์จากหลายๆ แนวคิดทฤษฎีท่ีว่าดว้ยพื้นท่ีสาธารณะแลว้กลบัพบว่า พื้นท่ีสาธารณะท่ีผูว้ิจยั
สนใจคือ พื้นท่ีสําหรับผูค้นท่ีเขา้มาใช้พื้นท่ีแลว้ส่งผลให้พื้นท่ีและผูค้นนั้นมีชีวิตชีวา เป็นกันเอง                     
มีความสุข พื้นท่ีสาธารณะในท่ีน้ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูค้นและความรู้สึกของการเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม การรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นท่ี ดังนั้ นภาพของพื้นท่ีสาธารณะท่ีผูว้ิจัยพบเจอ ไม่ได้เป็นพื้นท่ี
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สาธารณะท่ีปราศจากกฎกติกา ทุกพื้นท่ีนั้นมีกฎกติกาแฝงอยู่ กล่าวคือเราไม่สามารถลบลา้งยุทธวิธี
หรือกฎกติกาของพื้นท่ีไปได ้พื้นท่ีสาธารณะทุกท่ีลว้นแต่มีกฎกติกาของตวัมนัเองทุกพื้นท่ี แต่เรา
สามารถใช้กลวิธี ปรับพื้นท่ีให้อย่างน้อย คนท่ีเขา้ไปใช้พื้นท่ีมีความรู้สึกดีกับตนเอง มีความสุข                     
ในการใชพ้ื้นท่ีและยอมให้กฎกติกานั้นควบคุมพื้นท่ีอยู่ โดยท่ีรู้สึกว่าตวัเองก็สามารถมีอิสระอยู่ได ้                 
ในกฎกติกานั้น และยทุธวิธีหรือกฎกติกานั้นไม่รู้สึกว่ากลวิธีต่างๆ กาํลงัต่อตา้นมากนกั หรือกล่าวคือ
อยู่ในจุดท่ียุทธวิธีรับได้  จุดตรงกลางของทั้ งสองน้ี คือ  ความอะลุ่มอล่วยนั้ นเอง ซ่ึงจุดของ                       
ความอะลุ่มอล่วยน้ีเป็นภาพสะท้อนท่ีแสดงให้เห็นถึงรอยต่อระหว่าง ยุทธวิธีและกลวิธี ท่ีอยู่ใน               
บริบทใดบริบทหน่ึงอยา่งเฉพาะเจาะจง  

2)   เพื่อวิเคราะห์และวิพากษค์วามหมาย และ การใชพ้ื้นท่ีสาธารณะในสงัคมเมืองเชียงใหม่ 
พื้นท่ีสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ ในงานวิจยัช้ินน้ี พื้นท่ีตลาดช่างเค่ียนถูกเลือกมาใหเ้ป็นพื้นท่ี

กรณีศึกษา เน่ืองจากมีความเฉพาะเจาะจงของบริบทพื้นท่ี  มีลักษณะและรูปแบบการใช้พื้นท่ี
สอดคลอ้งกบัมุมมองเชิงวิพากษคื์อ พื้นท่ีท่ีมีการปรับตวั ต่อรองกบัขอ้บงัคบัโดยใชก้ลวิธี ปรับเปล่ียน
พื้นท่ีท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถเกิดพื้นท่ีรูปแบบใหม่ ท่ีตอบสนองต่อการใช้ชีวิตประจาํวนัของผูค้น                  
ในพื้นท่ีนั้ นได้ ทาํให้พื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนใหม่ มีชีวิตชีวาและความอะลุ่มอล่วย พื้นท่ีตลาด                    
ช่างเค่ียนเป็นพื้นท่ีริมขอบถนนซ่ึงมีกฎจราจรควบคุมอยู ่รวมถึงการเขา้มาดูแลจากภาครัฐ มีขอ้กาํหนด
ตกลงระหว่างภาครัฐและผูใ้ชห้รือมียทุธวิธีของพื้นท่ี ผูใ้ชง้านทั้งผูข้ายและผูซ้ื้อก็มีวิธีการแสดงกลวิธี
ในการใช้พื้นท่ี ผนวกเขา้กบับริบทแวดลอ้มของพื้นท่ีตลาดช่างเค่ียน ทาํให้พื้นท่ีมีความเป็นพื้นท่ี                  
แห่งกลวิธีท่ีเกิดข้ึน 

3)   เพื่อนาํเสนอแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยอาศยัแนวความคิดพื้นท่ีแห่งกลวิธี 
(Space of Tactics) 

แนวทางการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะท่ีผูว้ิจยัพบเจอ มีดงัต่อไปน้ี 
1) นามธรรม คือ แนวคิดในการออกแบบ  
แนวคิดในการออกแบบ เป็นพื้นท่ีท่ีมีการปรับตวั ต่อรองกบัอาํนาจ ใช้กลวิธี ปรับเปล่ียน

พื้นท่ีท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถเกิดพื้นท่ีรูปแบบใหม่ ท่ีตอบสนองต่อการใช้ชีวิตประจาํวนัของผูค้น                  
ในพื้นท่ีนั้นได ้ทาํให้พื้นท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนใหม่ มีความอะลุ่มอล่วย มีชีวิตชีวา มีเสน่ห์  เป็นกนัเอง 
เอ้ือประโยชน์ใหค้นในชุมชน เขา้ถึง ใชไ้ด ้ 

2) รูปธรรม คือ แนวทางในการออกแบบ   
คือ รูปแบบทางกายภาพ หรือ กลวิธีต่างๆ ท่ีไดจ้ากองคค์วามรู้พื้นท่ีกรณีศึกษาตลาดช่างเค่ียน สรุป         
เป็นแนวทางไดด้งัน้ี  



 
 

102 
 

2.1 ช่วงเวลา (Time)  การใช้ กลวิธีต่อรองกับเวลา ต้องอาศัยช่วงเวลาในพื้นท่ีเดิม                    
เพื่อทําการต่อรองในพื้นท่ีเดิม   พื้นท่ีปฏิบัติการการต่อรองจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม                        
การแสดงออกของผูใ้ชง้านพื้นท่ีข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา 

2.2 ความสัมพนัธ์ตามแนวตั้ ง (ระนาบด่ิง) สรุปหลักการมาจากสัดส่วนระดับต่างๆ                   
ของพื้นท่ีกรณีศึกษาตลาดช่างเค่ียนไดด้งัน้ี 

2.2.1.  การใช้ร่มเงา (Shading) คือ  การใช้ร่มเงาจากต้นไม้ห รือธรรมชาติ                     
มาเป็นร่มเงาป้องกนัความร้อน และเพิ่มบรรยากาศความงาม สุนทรียะในการใชพ้ื้นท่ี 

2.2.2. การใช้โครงสร้างหลัก  (Main structure) คือ การใช้โครงสร้างเดิมท่ีมี                      
อยูก่่อน เป็นตวัช่วยในการสร้างโครงสร้างพื้นท่ีการใชง้านข้ึน เช่น แนวร้ัว แนวกาํแพง เสาโครงสร้าง
เดิม  

2.2.3. ระดับของหลงัคา (Roof level) ระดับความสูงของหลงัคาตอ้งข้ึนอยู่กับ               
การใชง้านของพ้ืนท่ี ว่าตอ้งการพื้นท่ีใตห้ลงัคามากนอ้ยเพียงใด หรือไม่ตอ้งการเลยสามารถเป็นพื้นท่ี
เปิดโล่ง  

2.2.4. ระดบัการจดัวางสินคา้ (Display) มี 2 ลกัษณะคือ 1.การวางกบัเฟอร์นิเจอร์
ของแต่ละร้านคา้ และ 2. การแขวนสินคา้ พื้นท่ีมีจาํกดัไม่เพียงพอ ก็ทาํการห้อยสินคา้ในแนวด่ิงแทน 
ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัตวัสินคา้และระดบัสายตาของผูซ้ื้อดว้ย 

2.3 ความสัมพนัธ์ตามแนวนอน (ระนาบนอน) คือ ขอบเขตของพื้นท่ี เอ้ือประโยชน์                 
ในการใชพ้ื้นท่ี ในระนาบนอน ประกอบดว้ย  

2.3.1 ขอบเขตท่ีครอบคลุมศีรษะ (Over Head Plane)  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
  1)   ขอบเขตท่ีมีอยู่เดิม คือ ร่มเงาจากตน้ไม ้หรือ ตวัอาคาร อาศยัร่มเงาของ

          ส่ิงเหล่าน้ีเป็นพื้นท่ีการใชง้าน 
  2 ) ขอบเขตท่ีต่อเติมเพิ่มชัว่คราว  คือ การเสริมเติมต่อพื้นท่ีดว้ยวสัดุชัว่คราว 

         เพื่อเป็นการกาํหนดขอบเขต 
2.3.2 ขอบเขตการใช้พื้นท่ี (Occurring Boundary Space) คือ การจดัวางขอบเขต

การเขา้ถึงของร้านคา้ โดยการเวน้พื้นท่ีใหมี้จงัหวะในการเดินเขา้ถึงผูข้าย หรือ มีลกัษณะเทียบจอดซ้ือ
ได ้การเวน้พื้นท่ีลกัษณะน้ีจะทาํใหเ้กิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูข้ายและผูซ้ื้อ เกิด การพดูคุยและเขา้ถึงง่าย 
ทาํให้พื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนมีชีวิตชีวา  เป็นกันเอง เกิดความสนิทสนมระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย หรือแมแ้ต่ 
ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูซ้ื้อเอง  

การทดลองออกแบบพื้นท่ี กรณีกาดเชา้เกษตรชุมชนปลอดสารพิษ ถนน 2 เชียงราย ผูว้ิจยัใช้
การออกแบบเป็นตวัสะทอ้นการใชก้ลวิธีของผูใ้ชง้านพื้นท่ี โดยให้การออกแบบเป็นเพียงส่วนหน่ึง
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ของการก่อให้เกิดกลวิธี (Tactic) อีกส่วนหน่ึงคือการเขา้ไปใชข้องผูใ้ชง้านให้สอดคลอ้งกบักิจกรรม
การซ้ือขายของสินคา้แต่ละประเภท การออกแบบเป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีจะทาํให้ผูใ้ชง้านแสดงตวัตน
การปรับตวัของตนเองออกมาไดส้ะดวกในพ้ืนท่ีเท่านั้นเอง แต่เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ีเป็นเพียงแค่
แนวความคิดเท่านั้น ดงันั้นกลวิธีบางอย่างท่ีเราคิดว่าเป็นกลวิธีไม่ไดถู้กพิสูจน์ เป็นเพียงความเป็น                
ไปไดท่ี้จะเกิดข้ึน 

 แนวทางการออกแบบท่ีสรุปมานั้ นสามารถนํามาใช้ออกแบบพื้นท่ีสาธารณะในเมือง
เชียงใหม่ไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั และเป็นตวัอยา่งในการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะท่ีสอดคลอ้งกบั
การใช้งานของผูค้นในพื้นท่ี สร้างความมีชีวิตชีวา ให้กับพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีแห่งกลวิธีในสังคมเมือง                
ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งอะลุ่มอล่วยไดม้ากข้ึน 

งานวิจยัน้ียงัช่วยเกิดการจุดประกายให้คนในพื้นท่ีสาธารณะต่างๆ มองเห็นความสําคญัของ
การใช้ชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะในปัจจุบนั รู้และเขา้ใจการใช้กลวิธีของตน เพื่อสามารถ อยู่ร่วมกับ
กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัหรือยุทธวิถี ของสังคมท่ีกดทบัอยู่ได ้แนวทางการออกแบบท่ีเกิดข้ึนเม่ือผนวก               
เขา้กบัการใชก้ลวิธีของผูใ้ชเ้อง สามารถนาํไปปรับใชใ้นพื้นท่ีสาธารณะอ่ืนไดท้ั้งน้ีงานวิจยัยงัสามารถ
ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาพื้นท่ีสาธารณะรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นภูมิภาค เพื่อนาํไปสู่การ ปรับปรุง 
หรือพฒันา ท่ีตอ้งอาศยัช่วงเวลา การตกลงกนัของทั้งหลายฝ่าย เพื่อให้เกิดแนวทางการพฒันาพื้นท่ี
สาธารณะอยา่งท่ีย ัง่ยนืในสงัคมปัจจุบนั 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
คาํว่า กลวิธี (Tactics) จะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือผูใ้ชง้านนั้นรู้สึกและเขา้ใจถึงตวัตนของตนเอง               

ว่า ตอ้งการอะไร การจดัพื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนจึงตอ้งเกิดจากตวัตนของผูใ้ชพ้ื้นท่ี งานวิจยัช้ินน้ีไม่ไดแ้สดง              
ให้เห็นเฉพาะเจาะจงถึงตัวตนของบุคคลนั้ นๆ   เป็นเพียงข้อเสนอแนะท่ีพบเจอว่าอาจเกิดข้ึน                  
ในลกัษณะน้ีเท่านั้น 

เม่ือไหร่ก็ตามท่ีกลวิธีถูกยทุธวิธีคน้พบหรือไม่ยอมให้ใชก้ลวิธีต่อ จุดรวมตรงกลางท่ีเรียกว่า
ความอะลุ่มอล่วยหมดลง เม่ือนั้นยุทธวิธีจะเขา้มาควบคุมอาํนาจตามเดิม เช่นในระหว่างช่วงเวลา               
การทาํวิจยั พื้นท่ีกรณีศึกษาช่างเค่ียนมีการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีคร้ังใหญ่คือ มีการทาํการปรับปรุง
พื้นท่ีโดยภาครัฐ1 ดงันั้นการใชก้ลวิธีของพื้นท่ีท่ีพบเจอจึงบางกลวิธีจึงถูกทาํลายหรือหายไป งานวิจยั
ช้ินน้ีจึงเป็นเพียงทางเลือกหน่ึงใหเ้ห็นถึงการใชก้ลวิธีเท่านั้น 

ในส่วนการออกแบบ การวิเคราะห์ผูใ้ช้งานควรมองภาพรวมให้กวา้งข้ึน คือ ไม่ใช่เฉพาะ                 
ผูท่ี้เขา้มาใชง้านตลาดเชา้วนัพุธ ผูข้าย-ผูซ้ื้อ เพียงอยา่งเดียว ในช่วงเวลาท่ีไม่มีตลาดพื้นท่ีนั้นกลายเป็น
                                                                                 
1
 มภีาพประกอบในภาคผนวก 
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พื้นท่ีสําหรับอะไร สามารถใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนไดห้รือไม่ เน่ืองจากเราออกแบบพื้นท่ีสาธารณะ               
ให้เป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีดี เขา้ถึงไดง่้าย ดงันั้น ช่วงเวลาอ่ืน ควรนึกถึงผูใ้ชง้านอ่ืนดว้ย เสนอแนะให ้
เพิ่มมา้นัง่ หรือการปรับพื้นท่ีเป็นสวนสุขภาพเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ ของคนในละแวกนั้น 

การศึกษาเร่ือง การใช้พื้นท่ีสาธารณะในเมืองเชียงใหม่   ทั้ งหมดน้ีเป็นการศึกษาและ                     
เก็บขอ้มูลจากพื้นท่ีกรณีศึกษาเพียงพื้นท่ีเดียวแลว้ทาํการสรุปหาแนวทางการออกแบบออกมาจาก
กรณีศึกษาน้ี พื้นท่ีกรณีศึกษาตลาดช่างเค่ียน มีความเฉพาะตวัทั้งทางกายภาพและนามธรรมในพื้นท่ี
อยูม่ากจึงทาํให้เพียงพอต่อการศึกษางานคน้ควา้อิสระน้ีตามวตัถุประสงค ์แนวทางการออกแบบท่ีได้
สามารถนาํเป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบไดจ้ากการทดลองการออกแบบ แต่หากผูว้ิจยัทาํการศึกษา
พื้นท่ีกรณีศึกษา พื้นท่ีสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ท่ีมีความใกลเ้คียงและสอดคลอ้งกนัมากกว่าพื้นท่ี
เดียว จะทาํใหไ้ดแ้นวทางการออกแบบท่ีครอบคลุม สอดคลอ้งต่อเมืองเชียงใหม่มากยิง่ข้ึน 
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