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บทคัดยอ

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของพื้นที่วางและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นของ
เมืองในระดับภูมภิาค กรณีศกึษา กจิกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนทีว่างสาธารณะของเมืองเกาลําพนู โดย
ใชชุดทฤษฎีเชิงสัณฐานวิทยาที่เกี่ยวของดวยเรื่องของพ้ืนที่ และศักยภาพในการเขาถึงโครงขาย
พื้นท่ีวางของเมือง ที่เรียกวา  “Space Syntax” (Hiller, 1984) วิเคราะหรวมกับ การสังเกต
รปูแบบของกจิกรรมในชวีติประจาํวนัทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีว่างสาธารณะของเมอืง ทัง้ในชวงเวลาปกต ิ
และชวงวันสําคัญ 
 ผลจากการศึกษาพบวา ในชวงเวลาปกติกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่วางสาธารณะของเมือง
ลําพูนจะเกิดขึ้นกระจายทั่วไปในพื้นที่เมือง โดยมีอัตราการสัญจร หรือความนิยมในการใชพื้นท่ี
สูงสุดบริเวณพ้ืนที่วางกลางเมืองที่อยูในแนวแกนเหนือ-ใต ตะวันออก-ตะวันตก รูปแบบของ
กจิกรรมท่ีเกิดขึน้มคีวามหลากหลายและกลุมผูใชประโยชนกจิกรรมในพ้ืนทีว่างสวนใหญเปนกลุม
คนในระดับชุมชน ในขณะที่ในชวงวันสําคัญ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีวางสาธารณะจะลดลงไม
กระจายไปท่ัวเหมือนเชนในชวงวันปกติ โดยมีอตัราการสัญจร หรือความนิยมในการใชพืน้ท่ีสงูสดุ
บริเวณพ้ืนที่วางกลางเมืองฝงตะวันออก รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นมีความเฉพาะสูงและกลุม
ผูใชประโยชนกจิกรรมในพืน้ทีว่างสวนใหญเปนกลุมคนในระดบัเมอืงเปนหลัก แสดงใหเหน็วาการ
ใชงานพืน้ท่ีวางสาธารณะของเมืองเกาลําพนูในชวงปกติตองการลักษณะของพ้ืนทีท่ีส่ามารถตอบ

สนองตอกจิกรรมทีม่คีวามยดืหยุน และหลากหลาย และกลมกลนือยูในพืน้ทีย่อยระดบัชมุชนไดด ี
โดยศักยภาพในการเขาถงึพืน้ทีว่าง หรอืเสนทางสัญจรเปนปจจยัทีส่าํคัญตอการใชประโยชนพืน้ที่

สาธารณะของเมอืง และชวยใหเกดิความเขาใจในรปูแบบของพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีว่างของ
เมือง จากวิถีของชีวิตประจําวันที่สะทอนรูปแบบทางวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นผานพื้นที่วางและการ
ปฏิบัติการในพื้นที่ของเมืองนั้นอยางแทจริง

Abstract

 The objective of this research is to study the relationship between space 
and activities that happen in the regional city, with special reference to Lamphun 
Old Town, by using the theory of spatial morphology and potential of accessibility 
in spatial confi guration called “Space Syntax” (Hiller, 1984) to analyze the pattern 

of activities in everyday life happened in public space together both of traditional 
and on daily timeline.  
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 Result of the study shows that, during the day, the pattern of activities 
scattered all over the public space of the old Lamphun. Spaces at the central 
area of the north-south and east-west are the most popularity as well as have 
the highest rate of circulation. There is a various types of activities in spaces and 
those use space most are local. However, during the traditional festival period, 
the patterns of activities in public space have changed. The highest circulation rate 
or popularity is found at the central area of the east side.  The spaces are used 
mostly by the global level.  All of these shows that the old Lamphun city spaces 
need to accommodate the fl exibility for various types of activities during the day.  
It should be harmonized with the local space in between. The accessibility to 
the circulation is the main factor for the function of space.  Help to understand 
the pattern, from folkway to everyday life which happened in the public spaces.  
These genuinely refl ex cultural pattern through the spaces and social practice 
that happened.

1.  พื้นท่ีเมืองกับการเปลี่ยนแปลง
 ในยุคปจจุบันของประเทศไทยที่เมืองใหญอยางเชน 
กรุงเทพฯ ไดพยายามเรงรัด พัฒนาตนเองใหทันตอกระแสการ
พัฒนาของโลก เปนเหตุใหเกิดการพัฒนาในรูปแบบของเมืองขึ้น 
และเปนการสรางคานิยมผานรูปแบบการพัฒนาเมืองที่เรียกวา 
“ความเปนศิวิไลซ (civilization)” เพื่อตองการท่ีจะพนจากคํา
จํากัดความวา “ดอยพัฒนา หรือลาหลัง (underdeveloped)” 
ซึ่งเปนคําจํากัดความจากกลุมแนวคิดของประเทศท่ีเรียกตนเอง
วา “ประเทศพัฒนา” ภายใตระบบแนวคิดแบบทุนนิยม และดวย
ระบบคิดของการพัฒนาตามกระแสหลักสงผลใหวัฒนธรรมที่อยู

นอกกรอบ ขอบเขต ของหลักในการพัฒนาของประเทศ ถูกมอง
ขาม กดีกนั หรือถกูแทนทีด่วยวฒันธรรม สงัคมแบบใหม ดงัจะเหน็
ตัวอยางในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ที่มีการปลูกฝงคานิยม

ในการสรางชาติ ดวยขอหามกินหมาก หามเลนดนตรีไทย หรือแม
การเปลี่ยนการแตงกายใหเปนแบบสากล หรือแบบชาติตะวันตก 
จนปจจุบันคานิยมดังกลาวไดเขามามีบทบาทตอสังคมไทย จนเกิด
เปนวัฒนธรรมท่ีเปนกระแสหลัก เปนตนแบบของพ้ืนที่ที่เรียกวา
พัฒนาแลว (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2549)

ดวยความตองการทีจ่ะใชเมอืงใหญเปนศนูยกลางการกระจายความ
เจริญสูทองถ่ิน แตในทางกลับกันเมืองใหญไดกลายเปนพื้นที่ที่ดูด
กลืนพื้นที่โดยรอบเขาสูศูนยกลางแทน เมืองไดกลายเปนพื้นที่ที่มี
การกระจุกตัวท้ังเร่ืองของอํานาจการตอรอง ทรัพยากร และผูคน 
อีกท้ังยังเปนแหลงรวบรวมไวซึ่งปญหาท่ีหลากหลายทางสังคม 
และส่ิงแวดลอมเชนกัน เชน ปญหาการยายถิ่นฐาน เพื่อแสวงหา

ทรัพยากรที่สมบูรณกวา แหลงงานที่ดกีวา สงผลใหเกิดประชากร

แฝงในหลายพื้นที่ของเมืองใหญ เกิดชุมชนในลักษณะที่ขาดการ
ปฏิสัมพันธกันในลักษณะแบบพ่ึงพากัน ชุมชนท่ีเปนเพ่ือนบาน มี

ความเปนเครือญาติหายไป และยังขาดความตอเนื่องในเร่ืองการ
สบืสานทางวฒันธรรมในพืน้ทีด่ัง้เดมิ เน่ืองจากมลีกัษณะของชมุชน
ใหมทีเ่กดิจาการรวมตวัของคนทีห่ลากหลายทางดานวัฒนธรรมของ

แตละภูมิภาคในประเทศ ทําใหระบบโครงสรางทางสังคมภายใต
วฒันธรรมเดิมของทองถิน่มคีวามเขมแขง็นอยลง และอาจถกูแทนท่ี
ดวยวัฒนธรรมตามกระแสหลักของสังคมซึ่งเปนการยากที่จะตอ

ตานได สิ่งที่ยังคงหลงเหลืออาจมีแคเพียงคําบอกเลาจากผูสูงอายุ
ในทองถ่ิน หรอือาจเปนเพยีงแคเปลือกทางวฒันธรรม หรอืรองรอย

จากสถาปตยกรรมด้ังเดิม ซึ่งดูคลายจะเปนเพียงสถาปตยกรรม
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ที่ถูกหยุดเวลาไวไมใหเดินตอ จนในที่สุดก็ไมเหลือคุณคาใหคนรุน
หลังพอที่จะเขาใจถึงพัฒนาท่ีเกิดจากฐานวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม อัน
เปนทัง้รากแหงความคดิ และวิถคีวามเปนอยูทีส่อดคลองกบับริบท
อยางแทจรงิอยางไรก็ตาม แมวาปรากฏการณทีก่าํลังเกดิขึน้ในเมือง
ใหญ จะถูกวิพากษวิจารณอยางตอเน่ืองในฐานะของการทําลาย
วัฒนธรรม และเปนท่ีที่เต็มไปดวยปญหาสิ่งแวดลอม สังคม แตใน
แนวคิดของ เลอแฟรบ (Lefebvre, 1966) นักทฤษฎีดานพื้นที่คน
สําคัญคนหนึ่ง ไดกลาววา การที่จะเคารพและยอมรับใน “วิถีของ
เมือง” ความเปนเมือง ชีวิตแบบเมือง รวมถึงการสรางชุมชนและ
ประชาสังคมในพื้นท่ีชนิดพิเศษที่เรียกวา “เมือง” ไดนั้น สิ่งแรกที่
จําเปนจะตองทําก็คือ การคืนชีวิต คืนสภาพ และความเปนตัวตน 
เอกลกัษณใหกบัเมอืง ดวยการหนักลบัมาขบคดิ ทบทวนและศกึษา
สิง่ทีเ่รยีกวา “เมอืง” กนัใหม ในฐานะท่ีเปนตวัของตัวเอง นัน่คือ ใน
ฐานะที่เปนพ้ืนท่ีพิเศษเฉพาะแบบหนึ่ง (heterotopia) (ไชยรัตน 
เจริญสินโอฬาร, 2549 : 169)
 ดงันัน้ การศึกษาถงึการเปลีย่นแปลง หรอืการแทนทีข่อง
วัฒนธรรมทางสังคมใหม ภายใตแผนพัฒนาเมือง หรือวัฒนธรรม
กระแสหลัก ผานการปฏิบัติการในพื้นที่ที่เรียกวา “เมือง” นั้น
จึงเปนสิ่งที่สําคัญ เนื่องจากในสังคมปจจุบัน ไมอาจหลีกเล่ียงใน
เร่ืองของการรับวัฒนธรรมอ่ืน การเปล่ียนแปลงทางสังคม หรือ
กระแสของการพัฒนาของโลกได แตสิ่งที่สําคัญคือ การจัดการกับ
วัฒนธรรมหลักอยางไรใหเกิดความตอเนื่อง ผสม กลมกลืน และ
เชือ่มโยงกนัไดกบัวฒันธรรมเดมิท่ีเปรยีบเสมอืนวถิกีารดาํเนนิชวีติ
ประจาํวนัของคนโดยทัว่ไปในสงัคม เปนจดุรวมของวฒันธรรมทีอ่ยู
รวมกนัไดอยางเหมาะสมควบคูไปกบักระแสของโลกในปจจบุนั โดย
ไมกอใหเกดิเปนรอยราวและชองวางทางดานวฒันธรรมจนยากทีจ่ะ
ประสาน จนในท่ีสดุไดกลายเปนสภาพปญหาในการตอตานกระแส
วัฒนธรรมนั้นโดยทั้งตั้งใจ และไมไดตั้งใจ ผานการปฏิบัติการออก
มาเชิงพื้นที่ เชน การบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะประเภทตางๆ ไมวาจะ

เปนพื้นที่โบราณสถาน พื้นที่ริมแมนํ้า หรือพื้นที่ทางสัญจร เปนตน 

2.  พื้นที่ในเมืองเกาลําพูน
 พื้นที่เมืองเกาลําพูน เดิมเคยเปนที่ตั้งของอาณาจักร
หริภุญไชยที่รุงเรืองในอดีต เคยเปนศูนยกลางทั้งทางดานศาสนา 
วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนสินคาที่สําคัญแหงหนึ่งในภูมิภาค
ภาคเหนือตอนบน ซึง่ไดสะทอนรองรอยของวัฒนธรรมในอดีตผาน
รปูแบบของสถาปตยกรรม วดั วหิาร กูกดุ รวมทัง้แนวกาํแพงเมอืง 
หรือ คูเมืองเดิมที่ยังคงมีสภาพหลงเหลือใหเห็นไดในปจจุบัน แต
ถึงแมวาลักษณะ รูปแบบทางสถาปตยกรรมในพ้ืนที่ของเมืองจะ
ยังคงมีรองรอยท้ิงไวอยูก็ตาม แตรูปแบบสถาปตยกรรมแบบพ้ืน
ถิ่นในพื้นที่เหลาน้ันก็ไดมีการถูกปรับเปล่ียน ดัดแปลง แกไขจนรูป
ลักษณ สัญลักษณ ในเรือน หรืออาคารแบบด้ังเดิมไดเลือนหาย มี
การเปล่ียนแปลงเชิงทั้งเชิงความหมายและคุณคาในพื้นที่  
 ยกตัวอยางสภาพปญหาที่เกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลง
เชงิสญัลักษณในงานสถาปตยกรรมของจากการบูรณะวิหารของวัด
พระธาตุหริภุญชัยฯ เปรียบเทียบภาพเกากอนการบูรณะ (ดูภาพ
ที่ 1) และหลังจากการบูรณะ จะพบวามีการเปล่ียนแปลงท้ังเชิง
สญัลักษณขององคประกอบอาคาร รปูแบบอาคาร วสัดแุละสดัสวน
ในงานสถาปตยกรรมท่ีรูปแบบเดิม (1ก) ไดสะทอนรูปแบบท่ีเปน
เอกลกัษณในพืน้ทีแ่บบลานนา สวนรปูแบบใหม (1ข) ไดกลบักลาย
เปนรปูแบบผสมท่ีโนมเอียงไปในลักษณะนิยมของสวนกลาง แตกจ็ะ
พบวาการใชประโยชนในพืน้ทีข่องกลุมคนในเมือง หรือชุมชนยังคง
รูปแบบท่ีมีเอกลักษณทางดานวัฒนธรรมที่ชัดเจน กลาวคือ แมรูป
แบบอาคารจะมลีกัษณะคลายคลงึกบัภาคกลาง แตประเพณ ีวถิใีน
การใชชวีติประจําวนักย็งัคงแสดงออกถึงรปูแบบ ประเพณี พธิกีรรม
ตามรปูแบบความเชือ่ของลานนา เหลานีล้วนสะทอนใหเห็นวา แม

รปูแบบทางสถาปตยกรรมจะเปล่ียนแปลงไป แตวถิวีฒันธรรมแบบ
ดั้งเดิมยังคงอยูและสะทอนจากการใชประโยชนในพื้นที่วาง
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ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะทางสถาปตยกรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปของพระวิหารหลวงใน วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

ภาพที่ 2 แสดงบรรยากาศบริเวณพื้นที่วางริมแมนํ้ากวง
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 เชนเดียวกันกบั พืน้ทีส่วนสาธารณะริมแมนํา้กวง (ดภูาพ
ที ่2) ทีถ่กูสรางขึน้มาใหมตามรปูแบบการพฒันาพืน้ทีร่มินํา้ทีด่ทีี ่มี
การจัดภมูทิศัน และสภาพแวดลอมทีส่มบรูณ แตกลบัไมไดรบัความ
นยิมในการใชงานจากคนในพ้ืนที ่จนมีสภาพรกราง สะทอนใหเหน็
วาลักษณะทางสภาพแวดลอม และกายภาพที่ดีตามรูปแบบการ
พฒันาโดยทัว่ไป กไ็มไดกอใหเกิดการใชประโยชนในพืน้ทีว่างนัน้ได
จากทัง้ 2 ตวัอยางขางตน แสดงใหเหน็วาลกัษณะทางกายภาพ หรอื
สถาปตยกรรมที่เปลี่ยนไป ไมไดเปลี่ยนแปลงหรือมีผลนอยมากตอ
การใชประโยชนในพ้ืนทีเ่มอืงเกาลาํพนู หรืออกีนยัหน่ึงไดสะทอนให
เห็นวาวิถีวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมของคนลําพูนไมไดเปล่ียนแปลงไป
ตามรปูแบบทางกายภาพของเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยการศกึษา 
เรื่อง พื้นที่วางที่สรางใหเกิดความยั่งยืนทางสังคม มีความมุงหมาย
ทีศ่กึษาถงึลกัษณะของพืน้ท่ีทีส่ราง หรอืสงเสรมิใหเกดิการรกัษาไว
ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีแบบดั้งเดิมในพื้นท่ีเมือง ชุมชน โดยอาศัย
ปรากฏการณของรปูแบบการปฏบิตักิารผานพืน้ทีว่างสาธารณะของ
เมืองในวิถีชีวิตประจําวัน ที่อาจจะสงผลใหเกิดความรู ความเขาใจ
ในรูปแบบของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในเมืองปจจุบัน และเปนการหา
คําตอบของปญหาสําคัญของการศึกษาครั้งนี้วา
 - วิถีวัฒนธรรมที่มาจากรากฐานดั้งเดิม แทรกตัวอยู
ในพื้นที่ของเมืองไดโดยมีปจจัยใดบาง
 - ลักษณะทางกายภาพของเมืองรูปแบบใดท่ีชวยให
วิถีวัฒนธรรมด้ังเดิมในการใชพื้นท่ียังคงอยูได
 เพือ่เปนการคนหาจดุรวมทางดานวฒันธรรมทีเ่หมาะสม
ระหวางวัฒนธรรมทองถ่ินดัง้เดมิกบัการพฒันาสมยัใหม ทีส่ามารถ
จะเดินไปคูกันไดระหวาง “การฟนฟู อนุรักษ” และ “การพัฒนา

เมือง” ที่หวังวาจะเปนแนวทางในการสรางใหเกิดความยั่งยืนและ
ความเขมแขง็ของการจดัการเชงิพืน้ทีแ่ละวฒันธรรม แทนทีร่ปูแบบ

การพัฒนาเมืองแบบเดิมที่เนนแตในเชิงของวัตถุ และเศรษฐกิจ
เปนหลัก อันกอใหเกิดสภาพปญหาความขัดแยงมากมายในสังคม

ปจจุบันนี้ 

3.  แนวคดิเชงิสณัฐานวทิยาของเมือง กบัความสมัพนัธ
 ของพ้ืนที่วางและปฏิบัติการทางสังคม
 ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ (2548: 1-4) ไดกลาวไวในบทความ
เรือ่ง “วาทกรรมของเมืองผานโครงสรางเชิงสัณฐานวิทยา” เกีย่วกับ
สัณฐานวิทยาไววา เปนการศึกษาในเรื่องของสถาปตยกรรมและ
เมืองที่เนนการศึกษา เชิงกายภาพ (physical) และเชิงพื้นที่ (spa-
tial) การทําความเขาใจถึงรูปแบบโครงสรางเชิงสัณฐานวิทยาของ
เมืองเปนส่ิงสําคัญมาก เพราะถาไมสามารถทําความเขาใจรูปแบบ
สณัฐานของเมอืงทีป่รากฏอยูอยางชัดเจนกอน กย็ากทีจ่ะศกึษาตอ
ถึงปจจัยดานอ่ืนๆ อยางเชน ประวัติศาสตร หรือสังคมวิทยา โดยมี
แนวคิดทีว่ารปูรางในงานสถาปตยกรรมหรือพืน้ทีว่างไมสามารถถูก
กาํหนดข้ึนไดจากศาสตรใดเพียงศาสตรหนึง่ แตเปนการผสมผสาน
กันทั้ง วิทยาศาสตร สังคมวิทยา ศิลปะ มานุษยวิทยา ฯลฯ ที่ตอง
ผานกระบวนการออกแบบที่สอดคลองกับความตองการ กิจกรรม
ของมนุษยในสังคม งานออกแบบจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
ผูใชงานในพ้ืนที่เหลาน้ันภายใตบริบทที่แตกตางออกไป 
 จากแนวคิดนี้ แสดงใหเห็นวา การศึกษาและทําความ
เขาใจเมือง จากโครงสรางเชิงสัณฐานวิทยาของพื้นที่วางสาธารณะ
ของเมือง ผานการสังเกตรูปแบบพฤติกรรมของผูใชงานในพ้ืนที่ 
จะทําใหสามารถขยายผล ยอนไปสูการทําความเขาใจถึงหลักคิด
ในการกอรูปพื้นที่ที่เกิดจากหลากหลายปจจัย หลากหลายศาสตร 
จากการศึกษาความสัมพันธของรูปแบบกิจกรรม ปฏิบัติการทาง
สงัคมและรปูแบบของพืน้ทีว่างในเมอืงนัน้ๆ ได และทฤษฎสีาํคญัใน
การศึกษาความสัมพนัธ ระหวาง ลกัษณะโครงสรางเชงิสณัฐานของ
พืน้ที ่กบั รปูแบบกิจกรรม ความนิยมในการใชงานพ้ืนที ่คอื ทฤษฎี
ทีเ่รยีกวา “Space Syntax” ทีพ่ฒันาขึน้โดย ฮลิเลอร และ แฮนสนั 
(Hiller and Hanson, 1984) เปนเคร่ืองมือทางดานวิทยาศาสตร
ทีใ่ชอธบิายความสมัพนัธของระบบโครงสรางพืน้ที ่ในเชงิสงัคมและ

วัฒนธรรมได และมีรากฐานสําคัญมาจากทฤษฎีการสัญจรอิสระ 
(theory of natural movement) (Hiller et al., 1993) ที่มี
หลักการวา คนสัญจรเปนเสนตรง (axial line; ภาพที่ 3 a) ทํา
กจิกรรมในพืน้ทีห่นึง่ (convex space; ภาพที ่3 b) และมมีมุมองที่
ตางกันออกไปเม่ือเกิดการเคล่ือนไหว (ภาพท่ี 3 c) (อภิรด ีเกษมศุข, 

2548: 83-86)
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ภาพที่ 3 คําจํากัดความของ space ในทาง space syntax (Hiller et al., 1993)
ที่มา : อภิรดี เกษมศุข “a refl ex on the spatially scientifi c mind,” อาษา, (2548): 85.

 และถานําพื้นท่ีสัญจรและพื้นท่ีกิจกรรมเหลานั้นมามา
เรียงตอกันก็จะไดผังพื้นที่ของเมืองขึ้นมา และถาเขียนเสนสัญจร
ที่ยาวที่สุดและมีจํานวนนอยท่ีสุด เพื่อแทนแนวทางการเขาถึง
และมองเห็นพ้ืนที่ทั้งหมดท่ีเปนไปได (axial line) ที่ครอบคลุม

พื้นท่ีสัญจรและพื้นที่วางสาธารณะทั้งหมดของเมือง ก็จะไดแบบ
จาํลองของโครงขายพืน้ทีส่ญัจรและพ้ืนทีว่างของเมืองขึน้มา (axial 
model) 

ภาพที่ 4  แสดงตัวอยางการสรางโครงขายพื้นที่สาธารณะ (axial model) (STADT WIEN, Vienna)

ที่มา :  the social logic of space [ออนไลท] [อางเม่ือ 23 ธันวาคม 2554] เขาถึงไดจาก:  http://www.fi ndpdf.net/books/about-the-social-

 logic-of-space-download.html.
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 จากภาพที ่4 แสดงตวัอยางของการสรางแบบจาํลองโครง
ขายพืน้ทีว่างสาธารณะ (axial model) เปนพืน้ทีส่วนหนึง่ของเมอืง 
Brigittenau ในกรงุเวียนนา ประเทศฝรัง่เศส ในภาพที ่4a แสดงถงึ
ผังการใชพื้นที่ และในภาพที่ 4b เปนการแบงพื้นท่ีออกผืนๆ เรียง
ตอกัน ซึง่เปนพ้ืนทีท่ีอ่วนท่ีสดุ เรยีกวา convex space และในภาพ

ที ่4c เปนแบบจําลองเสนโครงขาย (axial line) ทีจ่าํนวนนอยทีส่ดุ
และยาวที่สุดในการเรียงรอยพื้นที่สัญจรและพื้นที่วางทั้งหมดใน
ระบบโครงขายนี ้โครงขายเหลานีก้ค็อื โครงขายของพืน้ทีส่ญัจรและ

พืน้ทีว่างของเมือง Brigittenau และจากรูปแบบของเสน axial line 
ทีเ่กดิขึน้ทีอ่าจจะสัน้หรอืยาวทีเ่รยีงรอยพืน้ทีข่องเมอืงเขาไวดวยกนั 
ยังสามารถนําไปวิเคราะหรูปแบบและลักษณะของโครงขายที่เกิด
ขึ้นวามีลักษณะเชนไร ยกตัวอยางเชน โครงขายในรูปแบบตาราง 
(grid system; ภาพท่ี 5 a) โครงขายท่ีเกิดจากเสนตรงหลายๆ 
เสนมาตอกัน (broken grid system; ภาพที่ 5 b) และโครงขาย
รูปวงลอ (wheel shape; ภาพที่ 5 c) เปนตน (อภิรดี เกษมศุข, 
2550)

ภาพที่ 5  ตัวอยางรูปแบบและลักษณะของโครงขายในพื้นที่
ที่มา :  อภริด ีเกษมศขุ, “โครงสรางเชงิสณัฐานของชมุชนเมอืงในลุมนํา้เพชรบรุผีาน axial model,” ใน   การวางผังชุมชนหลักในลุมนํา้เพชรบรุ,ี (2550).

4.  เครื่องมือในการวิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูล
 นอกจากน้ี axial line จะเปนเสนทีแ่สดงการเขาถงึพืน้ที่
วางจากการสญัจร (accessibility) เม่ือนาํเอาเสน axial line มาจดั
ลําดับความสัมพันธจะมีคาเทากับการจัดลําดับการสัญจรและการ
เขาถงึพ้ืนทีว่างไปดวย โดยท่ีโครงขายพืน้ทีส่ญัจรและพ้ืนทีว่างทีถ่กู
จดัลาํดบัความสัมพนัธในการเขาถงึแลว กค็อื โครงสรางเชงิสัณฐาน
และการวิเคราะหเชิงสณัฐาน กค็อืการวิเคราะหความสมัพนัธในการ
เขาถงึพ้ืนทีน่ัน่เอง และในทางคณิตศาสตรเรยีกคาความสัมพนัธใน
การเขาถงึพ้ืนทีว่า “ศกัยภาพในการเขาถงึ (integration value)” ที่
สามารถหาคาจาก axial line แตละเสนไดจากสมการ RA = 2(MD-

1)/k-2 โดย MD คอื ความลกึเฉลีย่ของเสน axial line, k คอื จาํนวน
เสน axial line ทัง้หมดในระบบโครงขาย โดยสามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในชุดของ Space Syntax ในการคํานวณคาศักยภาพ
ในการเขาถงึตามสมการ ทีเ่ปนทีน่ยิมในการวเิคราะหศกัยภาพการ
เขาถึงมีอยูดวยกัน 3 ระดับ ไดแก (Hiller and Hanson, 1984, 

อางถึงใน อภิรดี เกษมศุข, 2550)

 ระดับที่ 1 ศักยภาพการเขาถึงโครงขายระดับรวม (po-
tential of global accessibility) คือ การคํานวณศักยภาพใน
การเขาถึงของเสนทางใดเสนทางหนึ่ง โดยเปรียบเทียบกับเสนทา
งอื่นๆ ทั้งหมดในระบบ (n step หรือ radius n) คาสีตามวรรณะ
สีรุงที่แทนคาออกมาในแตละเสนทาง หมายความถึงเสนทางท่ีมี
ระดบัการเขาถงึจากมากไปหานอย (แดงถงึนํา้เงนิเขม) หรอืเสนทาง

ที่มีความสําคัญมากนอยแตกตางกันในระดับเมือง หรือระดับพื้นที่
ทั้งหมดโดยรวมตามขอบเขตของการวิเคราะห แสดงถึงเสนทางที่
คนนิยมใชสัญจรในการดําเนินกิจกรรมในระดับเมือง

 ระดับที่ 2 ศักยภาพการเขาถึงโครงขายระดับเฉพาะ 
(potential of local accessibility) คือ การคํานวณศักยภาพ
การเขาถึงของเสนทางใดเสนทางหนึ่ง โดยเปรียบเทียบกับเสนทาง
อื่นๆ ในระยะทุก 2 ชวงเล้ียว (3 steps หรือ radius 3) คาสีตาม
วรรณะสีรุงทีแ่ทนคาออกมาในแตละเสนทาง หมายความถึงเสนทาง

ทีม่รีะดับการเขาถงึจากมากไปหานอย (แดงถึงนํา้เงินเขม) หรอืเสน
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ทางทีม่คีวามสาํคญัในระดบัยาน หรอืระดบัเฉพาะบรเิวณใกลเคียง 
แสดงถึงเสนทางที่คนนิยมใชเดินทางไปทํากิจกรรมในระดับยาน
 ระดับที่ 3 ศักยภาพการเขาถึงของโครงขายในระดับตัว
เอง (connectivity) คือ การคํานวณจํานวนเสนทางทั้งหมดที่เสน
ทางเสนหนึง่ๆ เขาถงึไดโดยตรง คาสตีามวรรณะสีรุงแทนคาออกมา
ในแตละเสนทาง หมายความถึงเสนทางท่ีมรีะดับการเขาถงึของตัว
เองจากมากไปหานอย (แดงถึงนํ้าเงินเขม) และหมายถึง เสนทางที่
คนนยิมใชเดนิทางไปทาํกิจกรรมในระดบัยอยกวายาน จากผลการ
วิเคราะหศักยภาพในการเขาถึงพ้ืนที่ของเมืองลําพูนในระดับตางๆ 
ก็จะนํามาวิเคราะหรวมกับการศึกษาเชิงพฤติกรรมของกิจกรรมท่ี
เกดิขึ้นจากเครื่องมือตางๆ ดังนี้
 -  การสังเกตการณ (observation) เพ่ือสังเกต
รูปแบบ ลักษณะทั้งเชิงกายภาพ พฤติกรรมของการใชพื้นที่ ตาม
ปรากฏการณจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมือง รวมกับการศึกษาขอมูล
เบื้องตนที่เกี่ยวของในการศึกษา และใชการบันทึกขอมูลดวยการ
ถายภาพ การบันทึกลงในสมุด และการบันทึกลงแผนที่ที่ใชในการ
อางองิซึง่เปนเครือ่งมือสาํคญัในการเดนิสาํรวจ โดยมวีธิกีารในเกบ็
ขอมูลที่แตกตางกัน ดังนี้
 -  การเก็บขอมูล ตําแหนง รูปรางและประโยชนการ
ใชสอยพ้ืนทีว่างของเมือง ดวยวิธกีารสํารวจพ้ืนที ่(survey observa-
tion) เปนการเก็บขอมูลดวยการเดินสํารวจตําแหนงที่ตั้ง ขอบเขต
ของพ้ืนที่วาง และการใชประโยชนพื้นท่ีวางตามปรากฏการณ
จริงจากการสังเกต โดยบันทึกขอมูลดวยการถายภาพ และบันทึก
ลงในแผนที่ที่ใชในการอางอิง แบงเปน

 -  การเก็บขอมลูปฏบิตักิารทางสังคม ทีเ่กิดขึน้ในพ้ืนที่
วางของเมืองจากกิจกรรม ประเพณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมือง รวม
ถึงประเภทของกลุมคนท่ีใชประโยชนพื้นที่ ดวยวิธีการจับภาพช่ัว

ขณะ (static snapshot observation) เปนการเก็บขอมูลดวย
การกําหนดพื้นที่ในการสังเกตลักษณะของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น ณ 

ขณะนั้นในพื้นที่ที่กําหนดชวงระยะเวลาในการเก็บขอมูลแบงออก
เปนชวงของกิจกรรมตามปกติ และชวงของกิจกรรมตามประเพณี 
และบนัทกึขอมลูดวยการถายภาพ และจดบนัทกึขอมูลลงในตาราง 
- การเกบ็ขอมลูอตัราในการใชพืน้ทีว่างของเมอืง ดวยวธิกีารนบัดาน 
(gate observation) เปนการเก็บขอมูลโดยการนบัปรมิาณผูใชงาน
ในพื้นที่ ณ จุดที่เปนจุดตัด หรือจุดที่เปนทางเขา-ออกหลักสําคัญ

ของพ้ืนทีท่ีจ่ะศกึษา โดยแบงกลุมของผูใชงานออกเปน 3 ระดับ คอื 
ปจเจกชนหรือกลุมคน ชุมชน และเมือง และบันทึกขอมูลดวยการ

จดบันทึกขอมูลลงในตาราง และถายภาพประกอบ โดยมีเงื่อนไข
ในการเก็บรวบรวม ดังนี้
 -  ประชากรในการศึกษา คือ บุคคล หรือกลุมคนที่
เดินผาน หรือดําเนินกจิกรรมตางๆ ในพื้นที่วางที่ทําการศึกษา ณ 
ชวงเวลาทีก่าํหนดไวในการศกึษา เพือ่ตองการทราบถงึลักษณะของ
พื้นที่ และกิจกรรม ที่สงผลตอการปฏิสัมพันธทางสังคม ในแตละ
ระดับของกลุมความสัมพันธที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา
 -   ชวงเวลาในการเก็บขอมูล โดยแบงชวงเวลาในการ
เก็บขอมูลตามความสัมพันธของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่วาง โดย
แบงเปน 2 กลุม คือ กิจกรรมในชวงเวลาปกติทั่วไป และกิจกรรม
ชวงประเพณวีนัสําคัญ โดยมกีารแบงยอยชวงเวลาในการเกบ็ขอมลู 
ทั้งในชวงของรอบวัน และรอบเดือนของฤดูกาล ดังนี้
 ชวงเวลาในรอบป โดยใชปฏทินิวนัสาํคญัของเมอืงลาํพนู
ในการกําหนดวัน เวลาในการศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 3 ฤดูกาล ใน
รอบปของภมูภิาค คอื ชวงฤดหูนาว (พ.ย.-ม.ค.) ชวงฤดรูอน (ก.พ.-
มิ.ย.) และชวงฤดูฝน (ก.ค.-ต.ค.) (ดูตาราง 6) 
 ชวงเวลาในรอบวัน โดยใชมาตรฐานของการขึ้น-ลง 
พระอาทิตย คือ ชวงเชา ชวงสาย ชวงบาย ชวงเย็น และคํ่า ซึ่งแบง
ออกเปน 5 ชวงยอย คือ ชวงที่ 1 ชวงเชา (6.00 – 9.30 น.) ชวงท่ี 
2 ชวงสาย (9.30-13.00 น.) ชวงที่ 3 ชวงบาย (13.00-16.30 น.) 
ชวงที่ 4 ชวงเย็น (16.30-20.00 น.) และชวงที่ 5 ชวงคํ่า (20.00 
น. เปนตนไป) 
 โดยชวงเวลาปกติทัว่ไปของกิจกรรม จะใชเวลาในการเก็บ
ขอมูลในแตละจุดประมาณชวงละ 15 นาที สวนในชวงประเพณี 
วันสําคัญ จะใชเวลาในการเก็บขอมูลกิจกรรมในพ้ืนที่ประมาณ

ชวงละ 30 นาที
 ทัง้นีเ้พือ่ตองการทราบความสมัพนัธของชวงเวลา กบัการ

ปฏิบัติกิจกรรมในพื้นท่ี รวมท้ังความสัมพันธของสภาพแวดลอม 
อุณหภูมิกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามชวงเวลาตางๆ ในรอบวัน และ

ฤดูกาลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดวย 
 -  ตําแหนง พื้นที่ในการเก็บขอมูล โดยกําหนดพื้นที่ 
จากขอบเขตของพื้นที่วางสาธารณะของเมืองเกาลําพูน ซึ่งแบง
ออกตามลักษณะของการเกิดรูปแบบของกิจกรรมในพ้ืนท่ีทั้งหมด 
39 จุด (ดูแผนที่ 1) และแบงออกเปน 4 กลุมยอย คือ พื้นที่วางท่ี
เปนถนน (14 จุด) พื้นที่วางสาธารณะสวนกลาง (9 จุด) พื้นที่วาง

ในวัด (7 จุด) และพื้นที่วางในสถานท่ีสําคัญของเมือง (9 จุด)
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แผนที่ 1 แสดงตําแหนงพื้นที่ 39 จุดในการเก็บรวบรวมขอมูลกิจกรรมในพื้นที่วางสาธารณะเมืองเกาลําพูน

5.  โครงขายพื้นที่วางสาธารณะในเมืองเกาลําพูน และ
 ปฏิบัติการทางสังคมในพื้นที่วาง
 จากแผนท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหศักยภาพในการเขา

ถึงของพื้นที่เมืองเกาลําพูน ในระดับตางๆ โดยใชวิธี axial analy-

sis ในภาพ 6 (ก) แสดงถึง คาความสัมพันธในระดับรวม (global 
integration value) ในภาพ 6 (ข) แสดงถึง คาความสัมพันธใน
ระดับเฉพาะ (local integration value) และในภาพ 6 (ค) แสดง

ถึง คาความสัมพันธในระดับตัวเอง (connectivity) 
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แผนที่ 2 ผลการวิเคราะหศักยภาพในการเขาถึงของเมืองลําพูน ในระดับตางๆโดยใชวิธี axial   analysis

 โดยแบบจําลองโครงสรางเชิงสัณฐานของโครงขายพื้นที่

วางในเมอืงเกาลาํพนู ประกอบไปดวยเสนทัง้หมด 327 เสน คดิเปน
สัดสวนตอพื้นที่ของเมืองเกาลําพูนได 0.001988 เสน ตอ ตาราง

กิโลเมตร ซึ่งมีการจัดลําดับความสัมพันธไว 3 ระดับ และมีคา
เฉลี่ยของศักยภาพในการเขาถึงแตละระดับ ดังนี้ คือ ในระดับรวม 
1.1166 ระดับเฉพาะ 1.5797 และระดับตัวเอง 3.2844 โดยมีคา

สูงสุด-ตํ่าสุด ในระดับรวม 2.0957-0.2109 ระดับเฉพาะ 3.2803-
0.2109 และระดับตัวเอง 15-1 นอกจากน้ียังแสดงใหเห็นถึงโครง
ขายพ้ืนวางในเขตเมืองเกาลําพูน ที่มีลักษณะโดยรวมเปนรูปวงลอ 

โดยมีลักษณะของตารางซอนอยูภายใน แบงแยกพื้นท่ีภายในเมือง
ออกเปนพืน้ทีย่อย 5 พืน้ท่ี ซึง่มีถนนอินทยงยศ เปนแกนกลางหลัก

ในแนวเหนือ-ใต ในการเชื่อมโยงพื้นท่ีในจุดตางๆ พื้นที่สําคัญ คือ 

พื้นท่ีวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พื้นที่ศาลากลางจังหวัด

ลาํพนู และพิพธิภัณฑสถานแหงชาติหรภิญุไชย ถนนไชยมงคล และ
ถนนมกุดา เปนแกนกลางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตก และถนนรอบ

เมืองใน เปนพื้นที่เชื่อมตอพื้นทีโดยรอบนอก-ใน ของเมือง พื้นที่ที่
สาํคญั คอื ลานพระนางจามเทว ีสวนสาธารณะรมิแมนํา้กวง ตลาด
หนองดอก สวนสาธารณะนํ้าพุชาง ขัวมุง รวมถึงวัดพระธาตุหริ
ภุญชัยฯ ซึ่งเปนพ้ืนท่ีที่เช่ือมตอเสนแกนกลางของเมืองทั้งในแนว
เหนอื-ใต ตะวนัออก-ตะวนัตก และเสนรอบเมอืงใน สวนในบรเิวณ

พื้นที่ยอยมีลักษณะการเชื่อมตอที่เปนเสนตอกันยอยๆ ในพื้นที่ ซึ่ง
บางเสนก็สามารถเช่ือมตอกับเสนหลักได สวนบางเสนก็เปนแบบ
ปลายตัน
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แผนที่ 3 รูปแบบของประโยชนใชสอยพ้ืนที่เมืองหลัก ในพื้นที่วางของเมืองลําพูน

 และเมื่อเปรียบเทียบลักษณะของโครงขายการสัญจร 
(แผนที ่2) เทยีบกบัประเภทของการใชประโยชนทีด่นิหลกัของเมอืง 
(แผนที่ 3) แสดงใหเห็นวา พื้นท่ีที่เกาะไปตามเสนถนนอินทยงยศ 
ซึ่งเปนแกนหลักในการเช่ือมตอพื้นท่ีของเมือง มีการใชประโยชน
ในดาน พานิชยกรรม วัด และราชการโดยตลอดแนวเสนถนน ใน
ขณะทีเ่สนในการเช่ือมตอพืน้ท่ีรอบนอก บรเิวณถนนรอบเมืองนอก-
ใน จะมีการใชประโยชนพื้นที่ที่หลากหลาย โดยพ้ืนที่อยูอาศัยจะ

กระจุกตัวอยูมากบริเวณทิศตะวันออกของเมือง คอนมาทางทิศใต 
สวนพื้นที่พาณิชยกรรมนอกจากจะเกาะอยูตามเสนแกนหลักของ
เมืองแลว ยังมีการกระจุกตัวอยูในบริเวณทิศตะวันตกคอนมาทาง

ทิศใตของเมือง 
 ซึ่งเปนขอสังเกตในการศึกษาตอไปวา รูปแบบของ

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในระดับตางๆ ในเมืองจะมีรูปแบบที่สอดคลอง
กับประโยชนใชสอยพื้นท่ีที่และศักยภาพในการเขาถึงพื้นที่หรือไม 

ที่จากผลการวิเคราะหขอมูลดวยโครงขายเสนทางสัญจร จะพบ
วาในทุกระดับพื้นที่ที่อยูแกนกลางของเมืองนาจะไดรับความนิยม
ในการใชประโยชนมาก โดยกิจกรรมนาจะเกิดในรูปแบบที่หลาก
หลายตามประโยชนใชสอยหลักของพ้ืนที่เมือง สวนในพื้นที่ยอย

ของเมืองท่ีควรจะมีการใชในระดับชมุชน ควรจะเปนพืน้ท่ีฝงตะวัน
ตกของเมืองคอนมาทางทศิใต โดยจะทาํการเปรียบเทียบวเิคราะห
ขอมลูรวมกับกจิกรรม กลุมคน และอัตราท่ีเกดิขึน้ในพ้ืนทีท่ีส่ามารถ

นาํมาจดัคาระดบัความสมัพนัธแบงออกเปนคาสีทีส่ามารถนาํมาใช
เปรยีบเทยีบรวมกบัคาของเสน Axial line ตามคาสีรุง ทีส่โีทนรอน
คือคาสูงสุด และโทนเย็นคือคาตํ่าสุด ดังตารางที่ 1 ที่แสดงใหเห็น

พื้นที่ศึกษาที่มีการแบงประเภทของพื้นที่วางออกเปน 4 กลุมยอย 
โดยพ้ืนที่ที่ใชงานในชวงประเพณี (traditional timeline) มีดวย

กันทั้งหมด 16 จุด และพื้นที่ที่ใชงานในชวงปกติมีทั้งหมด 39 จุด
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ตารางท่ี 1  แสดงความสัมพันธดวยคาระดับสีของประเภท รูปแบบของพ้ืนที่วาง กับ ปฏิบัติการ กลุมคน และอัตราการใชงานในพ้ืนที่วาง
สาธารณะของเมืองลําพูน ตามชวงเวลาปกติ เปรียบเทียบ กับชวงประเพณี 

Type

Space / Symbol

Social Practices

Social Group
(SP)

(SG)

Traditional Timeline Daily Timeline
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1.
1 

ถน
น

อินทยงยศ (A1) SP-4 SG-1 ST-2 SS-2 SP-1 SG-1 ST-1 SS-1

รอบเมืองนอก (A2) SP-8 SG-1 ST-6 SS-6 SP-9 SG-2 ST-2 SS-2

รอบเมืองใน ตะวันออก (A3) SP-1 SG-1 ST-1 SS-1 SP-7 SG -2 ST-3 SS-3

รอบเมืองใน ตะวันตก (A4) SP-7 SG -1 ST-1 SS-1

ถนนวังซาย (A5) SP-3 SG -1 ST-4 SS-4

ถนนวังขวา (A6) SP-8 SG-1 ST-6 SS-5 SP-7 SG -2 ST-4 SS-4

ถนนมุกดา (A7) SP-9 SG -2 ST-4 SS-4

ถนนไชยมงคล (A8) SP-4 SG-1 ST-6 SS-6 SP-7 SG -2 ST-4 SS-4

ถนนอัฎฐารส (A9) SP-9 SG -2 ST-5 SS-5

ถนนรถแกว (A10) SP-9 SG -2 ST-5 SS-5

ถนนราชวงศ (A11) SP-9 SG -2 ST-5 SS-5

ถนนทานาง (A12) SP-9 SG-2 ST-5 SS-5

ถนนแวนคํา (A13) SP-9 SG-2 ST-5 SS-5

ถนนภาติกาวงศ (A14) SP-9 SG -6 ST-5 SS-5

1.
2 

พื้น
ที่ส

วน
กล

าง

อนุสาวรียพระนางฯ (B1) SP-5 SG-3 ST-2 SS-4 SP-4 SG -3 ST-2 SS-2

หนองพระนางฯ (B2) SP-9 SG-7 ST-6 SS-6

ศาลพระนางจามเทวี (B3) SP-5 SG-7 ST-6 SS-6

ประตูทานาง (B4) SP-9 SG-7 ST-6 SS-6

ประตูมหาวัน (B5) SP-5 SG-7 ST-5 SS-5

สวนริมสะพานทาขาม (B6) SP-5 SG-6 ST-6 SS-6

สวนนํ้าพุชาง (B7) SP-4 SG-6 ST-5 SS-5

สวนริมนํ้ากวง (B8) SP-9 SG-5 ST-6 SS-6 SP-5 SG-5 ST-5 SS-5

สวนริมคูเมือง (B9) SP-9 SG-5 ST-5 SS-5 SP-8 SG-7 ST-5 SS-5
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ตารางท่ี 1  แสดงความสมัพนัธดวยคาระดบัสขีองประเภท รปูแบบของพืน้ทีว่าง กบั ปฏบิตักิาร กลุมคน และอตัราการใชงานในพืน้ทีว่าง
สาธารณะของเมืองลําพูน ตามชวงเวลาปกติ เปรียบเทียบ กับชวงประเพณี (ตอ)

Type

Space / Symbol

Social Practices

Social Group
(SP)

(SG)

Traditional Timeline Daily Timeline
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2.
1 

วัด

วัดพระธาตุฯ (C1) SP-2 SG-3 ST-1 SS-1 SP-1 SG-1 ST-3 SS-3

วัดชางรอง (C2) SP-9 SG-6 ST-5 SS-5 SP-5 SG-4 ST-6 SS-6

วัดธงสัจจะ (C3) SP-9 SG-6 ST-5 SS-5 SP-5 SG-4 ST-6 SS-6

วัดชางสี (C4) SP-9 SG-6 ST-5 SS-5 SP-5 SG-4 ST-6 SS-6

วัดศรีบุญเรือง (C5) SP-9 SG-6 ST-5 SS-5 SP-5 SG-4 ST-6 SS-6

วัดชัยมงคล (C6) SP-9 SG-6 ST-4 SS-5 SP-5 SG-4 ST-5 SS-5

วัดสุพรรณรังษี (C7)   SP-9 SG-7 ST-6 SS-6

2.
2 

สถ
าน

ที่ส
ําค

ัญ

ขัวมุง (D1)   SP-7 SG-1 ST-3 SS-4

ตลาดหนองดอก (D2)   SP-3 SG-1 ST-1 SS-1

ศาลากลาง (D3)   SP-9 SG-3 ST-6 SS-6

พิพิธภัณฑแหงชาติฯ (D4)   SP-9 SG-3 ST-6 SS-6

พิพิธภัณฑชุมชนเมือง (D5)   SP-5 SG-1 ST-6 SS-6

พิพิธภัณฑปมสามทหาร (D6)   SP-5 SG-7 ST-6 SS-6

ศูนยนันทนาการฯ (D7)   SP-5 SG-3 ST-6 SS-6

ศูนยบริการนักทองเที่ยวฯ (D8) SP-5 SG-2 ST-2 SS-1 SP-5 SG-3 ST-5 SS-6

สภาวัฒนธรรมฯ (D9) SP-5 SG-2 ST-4 SS-4 SP-5 SG-4 ST-6 SS-6

ตารางท่ี 2 แสดงผลเปรียบเทียบคาศักยภาพในการเขาถึงพื้นที่วางสาธารณะของเมืองเกาลําพูน

Spaces Mean Global

Integration
Value

Mean local Integration

Value

Mean

Connectivity
Value

Urban space 1.1166 1.5797 3.2844

Daily Space 1.2233 1.7379 3.6311

Traditional Space 1.1959 1.6696 3.4811
Urban space  คือ พื้นที่บนเสนโครงขายการสัญจรทั้งหมดของพื้นที่ศึกษา
Daily space  คือ พื้นที่บนเสนโครงขายการสัญจรในพ้ืนที่วาง 39 จุด ในชวงปกติ
Traditional space  คือ พื้นที่บนเสนโครงขายของพื้นที่วาง 16 จุด ในชวงประเพณี
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 จากตารางที ่2 แสดงใหเหน็คาเปรยีบเทยีบของศกัยภาพ
ในการเขาถึงพ้ืนที่ในแตละระดับ พบวา คาศักยภาพในการเขาถึง
พื้นที่วางที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน (daily space) มีคาการเขา
ถึงในทุกระดับสูงสุด รองลงมาคือ คาศักยภาพในการเขาถึงพื้นที่
วางที่เกี่ยวของกับประเพณี (traditional space) โดยศักยภาพใน
การเขาถึงพืน้ทีใ่นระดบัภาพรวมของพืน้ทีว่างภายในเมอืง หรอืโครง
ขายเสนทางสัญจรท้ังหมดของเมือง มีคานอยที่สุด 
 สามารถอธิบายไดวาพื้นที่วางสาธารณะของเมืองที่เกิด
การใชงานในชวงเวลาปกติ จะเขาถงึไดงายทีส่ดุ โดยพืน้ทีส่าธารณะ
ที่เกิดการใชงานในชวงประเพณีมีการเขาถึงไดรองลงมา สวนพื้น
ของเสนทางสัญจร หรือถนนเองมีการเขาถึงโดยรวมไดนอยที่สุด
เมือ่เปรียบเทยีบกันทัง้ 3 พืน้ที ่ซึง่ตองอาศยัปจจยั 3 กลุม ทีม่คีวาม
เกี่ยวของสัมพันธกับการเกิดรูปแบบการใชงานในพ้ืนที่ของเมือง
รวมในการวิเคราะหความสัมพันธที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีแตละระดับ คือ 
ลักษณะของปฏิบัติการในพื้นท่ี ลักษณะของกลุมผูใชประโยชนใน
พื้นที่ อัตราการการสัญจรของผูคนในพื้นท่ี ดังตอไปน้ี 
 -  รูปแบบของของกลุมผูใชประโยชนในพ้ืนท่ีวาง 
(social group) (ดูแผนที่ 4) จะพบวารูปแบบพื้นท่ีวางสาธารณะ
ของเมือง มกีารใชงานจากกลุมท่ีหลากหลายท้ังในระดับเมือง ชมุชน 
และปจเจก ทั้งในชวงวันปกติและประเพณี กระจายอยูทั่วเมืองทั้ง
พื้นที่ขนาดใหญ ถนนและพื้นที่ขนาดยอย โดยการใชพื้นที่มีความ
สอดคลองกับรูปแบบของกลุมผูใชงาน ที่ในพ้ืนที่ยอยจะมีความไม
หลากหลายของกลุมคนในการใชงาน สวนในพ้ืนท่ีขนาดใหญ และ
เสนทางสญัจรหลักก็มกีารใชงานของกลุมคนท่ีหลากหลายข้ึน และ

จากขอมลูทีศ่กึษา กจ็ะพบวาชวงประเพณกีารใชงานพืน้ทีฝ่งตะวนั

ตกของเมืองไดหายไป โดยจะเกิดการกระจุกอยูในพื้นที่ฝงตะวัน
ออกของเมอืง แสดงใหเหน็วาพืน้ทีว่างฝงตะวันตะวนัออกมลีกัษณะ

การใชงานทีใ่นรปูแบบของประเพณีซึง่สงเสรมิใหเกิดการใชงานจาก
กลุมคนท่ีมคีวามหลากหลายข้ึนในระดับเมือง หรือชุมชน สวนพ้ืนที่
ฝงตะวันตกมีการใชประโยชนโดยกลุมคนระดบัปจเจกเปนสวนใหญ 

จากขอมูลกลุมผูใชงานในพื้นท่ีวาง แสดงใหเห็นปจจัยที่นาจะมีผล
ตอรปูแบบพฤตกิรรมการใชงานของกลุมคนทีเ่กิดข้ึน จากปจจยัใน
เรื่องของเสนทางการเขาถึง และประโยชนการใชสอยพื้นที่อาคาร
ที่เกี่ยวของกับพื้นที่นั้นๆ ที่สงผลใหเกิดรูปแบบการใชงานของกลุม
คนในระดับตางๆ 

แผนที่ 4 รูปแบบของกลุมผูใชงานในพื้นที่วางของเมืองลําพูน

 -  รูปแบบของของปฏิบัติการทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ (social practice) (ดูแผนที่ 5) จะพบวารูปแบบของพ้ืนที่

วางสาธารณะของเมืองลําพูน ในชวงปกติมีการใชงานจากรูปแบบ
ของกจิกรรมทีไ่มหลากหลาย เกดิขึน้กระจดักระจายทัว่ทัง้เมอืงแยก

ยอยเฉพาะกิจกรรม ที่สอดคลองกับรูปแบบการใชงานของกลุมคน
ที่มีความหลากหลาย แสดงใหเห็นวาในชวงปกติพื้นที่ของเมืองจะ
เกิดการใชงาน หรือกิจกรรมในลักษณะเฉพาะของตัวพื้นที่เองท่ีไม
กอใหเกดิรปูแบบการรวมกลุมดาํเนินกจิกรรมรวมกนัทางสงัคม ใน
ขณะที่ชวงประเพณีการเกิดกิจกรรมในพื้นที่โดยทั่วไปของเมืองลด
ลง คือ มีกิจกรรมกระจุกตัวอยูในพื้นที่ฝงตะวันออกของเมือง โดย

รูปแบบของกิจกรรมมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึนโดยท่ียังคงมี
การใชงานของกลุมคนท่ีหลากหลายเชนเดียวกับชวงปกติ แสดง
ใหเห็นวาในชวงประเพณีเกิดรูปแบบการทับซอนกันของกิจกรรม
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หลากหลายประเภทรวมอยูในพืน้ทีเ่ดยีวกนั อนัเปนผลใหเกดิรปูแบบ
ความสัมพันธทางสังคมจากการดําเนินกิจกรรมที่หลากหลายรวม
กันในพื้นที่

แผนที่ 5 รูปแบบของปฏิบัติการท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่วางของเมืองลําพูน

 จากขอมูลปฏิบัติการท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่วาง แสดงใหเห็น
ปจจัยที่นาจะมีผลตอรูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นที่ จาก
ปจจัยเร่ืองของประโยชนใชสอยพ้ืนที่ดินและอาคาร และชวงเวลา

ของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ที่สงผลตอการตัดสินใจในการเลือก
ใชพื้นที่เพ่ือดําเนินกิจกรรมตางๆ ทางสังคมที่แตกตางกันออกไป

 -  รูปแบบของของอัตราการสัญจรในพ้ืนที่วาง
สาธารณะของเมือง (social rate) (ดูแผนที่ 6 และ 7) พบวาใน

ชวงปกติของรอบวันจะมีรูปแบบการสัญจรในพ้ืนที่วางสาธารณะ
ของเมือง ในพื้นที่ที่หลากหลายท้ัง 5 ชวงเวลา และ 3 ชวงฤดูกาล 
โดยมีการสัญจรในชวงเย็น และในชวงฤดูหนาวมากท่ีสุด ทั้งชวง
ปกติและประเพณี แสดงใหเห็นถึงปจจัยของการสัญจรในพ้ืนที่ที่
นาจะมีความสัมพันธกับอุณหภูมิ และฤดูกาล นอกจากนี้ยังพบ
วา ในชวงปกติอัตราการสัญจรจะเกิดในพ้ืนที่ถนน กระจายท่ัวท้ัง
เมือง โดยชวงประเพณีจะมีการสัญจรในพื้นที่ถนนลดลง และเพิ่ม
มีการสัญจรเพิ่มมากข้ึนในพ้ืนท่ีวางขนาดใหญ และยอยของเมือง 
สอดคลองกับผลของปฏิบัติการทางสังคมที่จะพบวาเกิดกิจกรรม
รวมกันในพ้ืนที่มากข้ึนในชวงประเพณี โดยมีรูปแบบการใชพื้นที่
ลดลงในสวนของถนน 

   

แผนที่ 6  สรุปรูปแบบอัตราการสัญจร แบงตามชวงรอบวัน       
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แผนที่ 7   สรุปรูปแบบอัตราการสัญจร แบงตามเวลาในฤดูกาล 

 จากขอมูลอัตราสัญจรในพื้นท่ีวางสาธารณะของเมือง 

แสดงใหเห็นปจจัยที่นาจะมีสวนเกี่ยวของตออัตราการสัญจรใน
พื้นที่ จากปจจัยในเรื่องสภาพแวดลอมของอุณหภูมิ ฤดูกาล และ

ปจจยัทีเ่กีย่วเนือ่งดวยเสนทางสญัจรในพืน้ทีท่ีส่งผลใหเกดิรปูแบบ

การสัญจรที่แตกตางกัน            
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6.  ความสัมพันธของโครงขายพื้นที่วางและปฏิบัติการทางสังคมในพื้นที่เมืองเกาลําพูน

ตารางท่ี 3  สรุปความสัมพันธของศักยภาพในการเขาถึงพื้นที่ กับ ปฏิบัติการทางสังคม กลุมผูใชประโยชนทางสังคม และอัตราการใช
ประโยชนในพื้นท่ีวาง ชวงวัน และฤดูกาล

Period Mean
SP

Mean
SG

Mean
ST

Mean
SS

Level Mean Integration 
Value

Daily 
Timeline

3.8 4.5 2.3 2.2 Global Integration 1.22330

Local Integration 1.73786

Connectivity 3.63106

Traditional 
Timeline

3.4 4.6 2.9 2.9 Global Integration 1.19585

Local Integration 1.66960

Connectivity 3.48107

Mean SP  คือ คาเฉลี่ยระดับของรูปแบบปฏิบัติการทางสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา
Mean SG  คือ คาเฉลี่ยระดับของรูปแบบกลุมผูใชงานในพ้ืนที่วางในพื้นที่ศึกษา
Mean ST คือ คาเฉลี่ยระดับอัตราการสัญจรในพื้นที่วางของพื้นที่ศึกษา ในรอบวัน
Mean SS คือ คาเฉลี่ยระดับอัตราการสัญจรในพื้นที่วางของพื้นที่ศึกษา ในรอบฤดูกาล

 จากตารางที่ 3 แสดงถึงรูปแบบเปรียบเทียบของกลุม
ผูใชงาน อตัราการสญัจรในพืน้ท่ีวางและกจิกรรม หรอืปฏบิตักิารที่
เกดิขึน้ในพ้ืนท่ีของเมอืง ทีส่ะทอนใหเหน็ความสัมพันธกบัโครงขาย
พื้นที่วางสาธารณะของเมืองดังตอไปน้ี

 -  ความสัมพันธของโครงขายการเขาถึงพื้นที่วางของ
เมืองกับรูปแบบของกลุมคน ในการใชที่วางของพ้ืนที่เมืองลําพูน 
พบวากลุมคนในพ้ืนที่เมือลําพูนมีความตองการในการใชพื้นที่ที่
ตอบสนองตอรูปแบบของกลุมคนทั้งในระดับเมือง ชุมชน และ
ปจเจก โดยการใชงานจะกระจายตัวอยูทั่วไปในโครงขายพื้นที่ของ
เมือง ซึ่งเสนที่มีการเขาถึงไดงายอยางเชนเสนแกนกลางของเมือง 
รปูแบบของกลุมคนทีใ่ชงานในพ้ืนท่ีนัน้ก็จะมคีวามหลากหลายเชน
เดยีวกัน สวนในเสนท่ีมกีารเขาถงึไดรองลงมา กจ็ะมีกลุมคนเฉพาะ

พื้นที่ใชงานในพื้นที่เหลานั้น และเมื่อเปรียบเทียบกับชวงประเพณี
แลวจะทําใหเห็นขอแตกตางในการใชงานพื้นที่ของกลุมคนทีมีการ
รวมกลุมกันดําเนินกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นท่ีของกิจกรรมทาง
ดานประเพณีและจะมีลกัษณะของผูใชงานในพ้ืนทีเ่ดยีวกนัจากกลุม
คนที่หลากหลายมากขึ้น แสดงใหเห็นขอเปรียบเทียบอยางชัดเจน

วา ภายใตความตองการและการใชงานที่หลากหลายของกลุม

คนในเมอืง ชวงเวลาปกตมิกีารเลือกใชพืน้ทีโ่ดยอาศยัปจจยัในการ
เขาถึงเปนหลักใหเกิดความสอดคลองกับการใชงานของกลุมเมือง 
ชุมชน และปจเจกที่ตองการรูปแบบพื้นที่และการเขาถึงท่ีแตกตาง
กนั ทาํใหการใชงานพืน้ทีว่างตองมลีกัษณะของกลุมพืน้ทีท่ีม่กีารฝง

ตัวอยูรวมในพื้นที่ไดดีในระดับชุมชน ที่มีความหลากหลาย  (mix 
used) คอนขางสูง และสอดคลองกับลกัษณะของประโยชนใชสอย

หลักของพ้ืนทีเ่มืองในฝงตะวันตก ในขณะท่ีชวงประเพณีตอบสนอง

รูปแบบความตองการของกลุมคนท่ีหลากหลาย ดวยการรวบรวม
รปูแบบของกจิกรรมใหอยูในพืน้ทีเ่ดยีว โดยพืน้ทีเ่หลาน้ีตองสามารถ

รองรับกลุมคนจํานวนมากไดเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบใน
พื้นที่ตอบรับตอกลุมคนในการใชงาน อีกทั้งตองมีความสัมพันธกับ
กิจกรรมหรือกลุมผูใชงานสูง รวมทั้งควรจะอยูบนเสนโครงขายท่ี

เขาถึงไดงายในระดับเมืองดวย
 -  ความสัมพันธของโครงขายการเขาถึงพื้นที่วางของ
เมอืงกบัรปูแบบกจิกรรม ปฏสิมัพนัธทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีว่างของเมือง

ลําพูน พบวากิจกรรมที่เกิดขึ้นมีรูปแบบชัดเจนของกิจกรรมที่เกิด
ขึ้นในระดับเมืองและระดับชุมชน โดยในชวงวันปกติจะมีกิจกรรม

เกิดขึ้นที่สัมพันธกับรูปแบบโครงขายการเขาถึงพื้นที่วางของเมือง 
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ที่มีรูปแบบที่หลากหลายเขาถึงไดดีเฉพาะในพื้นที่แกนกลางของ
เมือง และในสวนพื้นที่ยอยที่มีศักยภาพในการเขาถึงรองลงมาจะ
มกีจิกรรมทีแ่คบลง หรอืเฉพาะกลุมมากข้ึนตามลกัษณะการเขาถงึ
พื้นที่วาง โดยในชวงประเพณีจะพบวารูปแบบกิจกรรมแบบสัญจร
และคาขายจะลดลงในพื้นที่วางของเมือง โดยมีการรวมรูปแบบ
กิจกรรมเหลานั้นซอนทับไวในพื้นที่เดียวของเมืองที่อยูบนเสน
ทางการเขาถึงพื้นที่ที่ดีที่สุด 
 -  ความสัมพันธของโครงขายการเขาถึงพื้นที่วางของ
เมอืงกบัรูปแบบการสัญจรในพืน้ทีว่างของเมอืงลาํพนู พบวา รปูแบบ
การสัญจรมีความสอดคลองกับรูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนบน
เสนโครงขายของพ้ืนท่ีสาธารณะของเมือง และจะพบวาเสนแกน
กลางของพื้นที่ถนนอินทยงยศ (A-1) เปนพื้นที่สําคัญในการเชื่อม
ตอกิจกรรม กลุมคนใหเกิดขึ้นในระดับเมือง โดยเสนถนนนี้มี
คุณสมบัติที่นอกจากจะเขาถึงไดดีที่สุดในพื้นที่แลวยังเปนพื้นที่ที่
ยืดหยุนรองรับกับรูปแบบการเปลี่ยนถายความสัมพันธของกลุม
คน และกิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยในระดับชุมชนเสนถนนวังซาย (A-
5) ที่มีการวางตัวในแนวเหนือ-ใต ขนานไปกับพื้นที่ถนนอินทยง
ยศ (A-1) กม็คีณุสมบัตทิีด่ใีนการเช่ือมตอ เปล่ียนถายรูปแบบความ
สัมพันธของกิจกรรม และกลุมคนในพ้ืนท่ีชุมชนเอง ซึ่งทั้งสองเสน
นี้มีลักษณะรวมที่เหมือนกันคือเปนเสนที่มีความหลากหลายของ
รปูแบบประโยชนใชสอยพืน้ทีห่ลกั แตในสวนถนนอินทยงยศ (A-1) 
จะเปนพืน้ทีส่าํคญัในระดบัเมอืง สวนถนนวงัซายจะเปนพืน้ทีส่าํคัญ
ในระดับชุมชนยอยลงมา นอกจากน้ียังมีพื้นที่อีกรูปแบบหน่ึงมี
ลักษณะการรองรับกิจกรรม การสัญจรที่หลากหลายใหเกิดขึ้นใน
พื้นที่ขนาดใหญพื้นที่เดียว คือ พื้นท่ีวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ (C-1)  
ที่เมื่อถึงชวงประเพณีจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการสัญจร และและ
เคล่ือนยายกิจกรรมท่ีหลากหลายในพ้ืนท่ีเมืองไปรวมอยูในพ้ืนที่
หลักทางดานทิศตะวันออกของเมือง โดยที่ในชวงปกติพื้นที่นี้ก็ยัง
ทาํหนาทีใ่นการเช่ือมตอโครงขายพืน้ทีว่างของเมืองในฝงตะวนัออก
ไดดีอยูเชนกัน

 -  จากปจจัยในเรื่องของโครงสรางทางสัณฐานวิทยา
ของเมอืงทีก่อใหเกดิรปูแบบความสมัพนัธกบักจิกรรม ปฏิบตักิารใน
พืน้ทีข่องเมืองทีท่าํใหทราบวา ในเมืองลาํพนูทีเ่ปนเมอืงขนาดเล็กมี
รปูแบบของพืน้ท่ีสาธารณะของเมอืงใน 2 ระดบัทีช่ดัเจน คอื ระดบั
ชมุชนเมอืง และยานชมุชนยอยในพืน้ที ่โครงสรางทางสณัฐานของ

พื้นที่กอใหเกิดรูปแบบของพื้นที่วางสําคัญที่มีผลตอการสญัจรและ
การใชงานของพ้ืนทีเ่มือง ในลักษณะเปนเสนถนนเช่ือมโยงกิจกรรม
ในพ้ืนที่ในแนวเหนือ-ใต กับลักษณะของพ้ืนที่ที่รวบรวมกิจกรรม

สาธารณะของเมืองไวในพืน้ทีเ่ดยีวในแนวแกนตะวันออก-ตะวนัตก 
โดยปจจัยที่เกิดขึ้นนอกจากสัณฐานของพื้นที่แลว ความเปนยานท่ี
มีการผสมผสานรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายก็สงผลใหโครงขาย
เสนทางสัญจรนั้นไดรับความนิยม หรือมีการสัญจร ทํากิจกรรมใน
พื้นที่นั้นมากขึ้น 

7.  บทสรุปและการอภิปรายผลการศึกษา
 ปจจัยที่กอใหเกิดการรักษาไวดวยวิถีวัฒนธรรมแบบ
ดั้งเดิมในพื้นที่ เกิดจากรูปแบบโครงสรางในการเขาถึงพื้นที่วาง
ของเมืองที่มีการเปล่ียนแปลงไปคอนขางนอย ดวยขอจํากัดใน
การใชประโยชนพื้นที่ดินและอาคารของเมืองท่ีแนนไปดวยอาคาร 
และยังเปนพื้นที่ราชการ และวัดโดยสวนใหญ ทําใหรูปแบบการ
พัฒนาพ้ืนที่เหลาน้ีจากภาครัฐ หรือเอกชนเปนไปไดลําบาก รวม
ทัง้อาจสงผลกระทบจากหลายสวนเนือ่งดวยความแนนในพืน้ท่ีของ
เมอืง นอกจากนีพ้ืน้ท่ีวางขนาดใหญทีย่งัดํารงอยูไดกเ็กดิจากความ
สาํคัญเชิงพ้ืนที ่ทัง้เร่ืองศาสนา และพ้ืนทีร่าชการท่ีมกีารกําหนดการ
ใชสอยที่คอนขางเฉพาะเจาจงอยูแลวในพื้นที่เดิม
 โดยลักษณะทางกายภาพมีผลชวยในการดํารงไวของ
วฒันธรรมแบบดัง้เดมิ คอื ลกัษณะของโครงสรางในการเขาถงึ และ
พื้นที่ตั้งของพื้นที่กิจกรรมนั้น ประกอบกับลักษณะของสัญลักษณ
เฉพาะในบางพ้ืนที่ โดยโครงขายของพ้ืนที่เมืองลําพูนมีลักษณะ
เปนวงลอและมีตารางยอยอยูในพื้นที่ของเมืองดานใน ซึ่งแสดงให
เห็นถึงลักษณะโครงการท่ีเหนียวแนนภายในเมือง ที่มีรูปลักษณะ
ไมตางจากพื้นที่เมืองเดิมตั้งแตการสรางเมือง อีกทั้งเสนทางสัญจร

ในแนวเหนือใตที่จําลอง และเปลี่ยนถายมาจากแนวเสนแมนํ้า 
และขอบเขตพ้ืนที่ของเมืองในที่ดิน ที่แมจะมีการเปล่ียนแปลงทาง
สถาปตยกรรม ความหนาแนนของอาคารไป แตการใชประโยชน 

หรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนที่ก็ยังเปนรูปแบบเดิมอยู ยกตัวอยาง
เชน พื้นที่วัดพระธาตุฯ ที่เดิมเปนลานโลง และมีการเปล่ียนแปลง

รปูแบบทางสถาปตยกรรมซอนทับในพ้ืนทีห่ลายคร้ัง แตกย็งัคงรูปแบบ

ของกิจกรรมและการใชประโยชนพืน้ทีท่ีม่คีวามหมายของคนลําพนู
อยูเชนเดิม
 ผลจากการศึกษาโครงสรางพื้นท่ีวางสาธารณะของเมือง
ทําใหพบวา ความสัมพันธของปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในพื้นที่วางของ
เมืองสงผลใหเกิดการรักษาไวของการใชพื้นที่ในรูปแบบเดิมของ

เมือง สังเกตไดจากตัวอยางการใชพื้นที่ตลาดหนองดอกท่ีทางเขา-
ออกถูกจัดไวดานถนนรอบเมืองในตะวันตก แตการศึกษากลับพบ
วามีการเขาถึงพื้นที่จากถนนวังซาย ที่กอใหเกิดความสัมพันธจาก
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การสัญจร การเขาถึงที่มากกวา อีกทั้งในสวนพ้ืนที่วัดพระธาตุ ฯ 
และพื้นที่ยอยตางๆ ในภายเมืองก็มีการใชประโยชนจากกิจกรรม
ที่ทับซอนข้ึนในพ้ืนที่ถนนท่ีมีความสัมพันธกับการเขาถึงที่งายกวา
การใชพื้นที่วางสาธารณะของเมืองที่รัฐจัดไวในพื้นที่โดยรอบของ
เมือง โดยรูปแบบวิถีที่สะทอนออกมาท้ังในระดับชุมชน และเมือง
ไดสะทอนใหเห็นวิถีของการปรับเปลี่ยน ยืดหยุนมีการพึ่งพากันสูง
ในพื้นที่ของเมืองโดยไมไดแบงขอบเขตวาเปนพื้นท่ีวัด หรือ พื้นที่
อยูอาศัย หรือเปนพื้นท่ีสาธารณะของเมืองหรือไม 
 แสดงใหเห็นวาโครงสรางของพ้ืนที่วางเปนปจจัยสําคัญ
ตอการสงเสริมใหเกิดรูปแบบปฏิบัติการเชนนี้ นอกจากนี้ในชวง
ประเพณกีม็ปีจจยัเพิม่เตมิในเรือ่งของสญัลกัษณของพืน้ทีท่ีส่มัพนัธ
กับกิจกรรม แตอยางไรก็ตามยกตัวอยางที่ชัดเจนไดจากวัดพระ

ธาตุฯ ที่ทั้งในชวงปกติและวันสําคัญ เหตุจากรูปแบบโครงสราง
เชิงพื้นที่ที่เอื้อใหเกิดการสัญจรในพื้นท่ีไดดี และตําแหนงที่ตั้งที่อยู
ในโครงสรางนี ้ทาํใหเปนปจจยัหลกัสาํคญัทีส่ะทอนใหรปูแบบพืน้ที่
ที่ยังคงเอ้ือประโยชนตอการเกิดรูปแบบกิจกรรมตามวิถีวัฒนธรรม
เดิมไดอยูในพื้นที่ของเมืองเกาลําพูน
 และจากผลการศกึษาทําใหพบวา ลาํดบัความสาํคญัของ
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีว่ดัมีความสมัพนัธกบัวถิวีฒันธรรมในเรือ่ง
ของประเพณี รวมถึงการใชพื้นท่ีในระดับชุมชน และเมืองที่ชัดเจน 
ดังนั้น การนํารูปแบบของกิจกรรมท่ีไมสอดคลองมาสงเสริมการใช
ประโยชนดานการทองเที่ยวของเมืองลําพูน อาจจะสงผลใหเกิด
การทําลายรูปแบบ ลําดับความสําคัญตอการใชพื้นที่ทางศาสนา
ของกลุมคนในเมืองลําพูนท่ียึดถือพื้นท่ีของวัดพระธาตุฯ เปนพื้นที่
สําคัญสูงสุดในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมกันในระดับ
เมือง สวนพื้นที่วัดอื่นๆ ในชุมชนยอยเปนพื้นท่ีรวมในระดับชุมชน
เฉพาะ ซึ่งแนวทางในการสงเสริมการทองเที่ยวควรที่จะตองศึกษา
รูปแบบของกิจกรรม พื้นท่ีและชวงเวลาที่เหมาะสมในการกําหนด
รูปแบบโครงการ หรือกิจกรรมท่ีหนุนเสริมใหเกิดความสอดคลอง
จริงกับพื้นที่เมืองลําพูน

 นอกจากน้ีรปูแบบการพฒันาพืน้ท่ีสาธารณะของเมืองใน
ปจจุบันพยายามกําหนดรูปแบบที่เปนสากลเขามาใชกับพื้นที่ของ
เมือง โดยจากพ้ืนท่ีเมืองลําพูนจะพบวารูปแบบของการพัฒนาท่ี
ไมสอดคลองกับโครงสรางกิจกรรมและพื้นท่ีของเมืองในสวนของ

พื้นที่สาธารณะริมแมนํ้า และโดยรอบคูเมือง ที่พบวา แมจะมี
รูปแบบของพื้นท่ีทางดานภูมิทัศนที่เหมาะสม แตการใชงาน หรือ
ความคุมคาในการใชประโยชนพื้นที่มีนอย อันเนื่องมาจากปจจัย
ทางดานการเขาถึง และกิจกรรมที่เกิดขึ้นไมสอดคลองกัน ซึ่งการ
พฒันาพืน้ทีใ่นลกัษณะนีม้กัจะเกดิขึน้และใหคาํจาํกดัความถงึความ
เปนสาธารณะไวรปูแบบเดียว ดงันัน้ทางเลือกของการเกิดพืน้ท่ีวาง
สาธารณะท่ีเหมาะสมท่ีแทจริง การศึกษาถึงโครงสรางเชิงสัณฐาน
ของพืน้ทีว่างและปฏิบตักิารทีเ่กดิขึน้ในสงัคมของพ้ืนทีน่ัน้ อาจเปน
เสนทางนําไปสูการสรางทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่วางของเมือง
ใหเกิดเปนพื้นที่กิจกรรมที่สอดคลองกับรูปแบบวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตแบบด้ังเดิมของคนในพื้นที่นั้นไดอยางแทจริง  
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