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กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเพื่อขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม” เปนโครงการ

ภายใตแผนงานยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead) ดานสังคม แผนงานคนไทย 4.0  ที่มุงเนนปฏิบัติการ

ทางสังคมเปนกระบวนการหลัก  โดยมีการทำงานรวมกับภาคีหลายภาคสวนและไดรับการสนับสนุนจาก

บุคคลจำนวนมากจนทำใหงานสำเร็จลุลวงลงได  คณะนักวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณบุคคลตาง ๆ ท่ี

สนับสนุนการทำงานของทีมวิจัยดังนี้  

 ขอบคุณศาสตราจารย ดร.มิ ่งสรรพ ขาวสอาด  ประธานบริหารแผนงานแผนงานบูรณาการ

ยุทธศาสตรเปาหมายดานสังคม คนไทย 4.0 และเจาหนาที่หนวยงานจัดการและสงมอบผลลัพธ (ODU: 

Outcome Delivery Unit) ทุกทานที่ชวยประสานงานดานการจัดการเอกสารใหกับทีมวิจัย  ทำใหการ

ทำงานงานราบรื่นและบรรลุเปาหมายตามท่ีไดต้ังไว 

 ขอบคุณกลุมเครือขายประชาสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายเชียงใหมเขียว สวย หอม  กลุม

เชียงใหมทรัสต  เครือขายเชียงใหมอาน  The last Shelter Stands  เครือขายผูประกอบการยานชางมอย  

รวมทั้งชุมชนชางมอย  ชุมชนแจงหัวริน  ชุมชนทานตะวัน  ชุมชนหมื่นเงินกอง  ชุมชนกูเตา  ชุมชนยาน

ถนนราชดำเนิน  และภาคีสนับสนุนทุกกลุม  ที่ใหการสนับสนุนและรวมมือในการทำงานวิจัยครั้งนี้อยาง

เต็มท่ี      

 ขอบคุณทีมพัฒนาส่ือเฟซบุค “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” นายคมสัน ไชยวงศ  นางสาวอาคิรา ศิริ

วัฒนานุกุล  นายธนกร เจริญเชื่อมสกุล ที่ทำงานสื่อสารพื้นที่กลางใหกับงานวิจัยจนบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  

ทีมงานทำขอมูล อาจารยชยกฤต มาลำพองและคณะ ท่ีไดเขามาชวยสรางระบบฐานขอมูลเมืองในรูปแบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตรจนสำเร็จ  ทีมงานทำจินตภาพเมือง  ทีมงาน Last Shelter Stands นางสาวจิดา

ภา ชัยวรรณา  นางสาวพิยดา ศุภาวิศิษฏ  นายพุฒิพงศ แผนทอง  นางสาวพิมพฤติ พฤฒิโชติ นางสาวทิพร

ดา จินดาธรรม  นายภานุวัฒน ดอนทอง และผูประสานงานกลุม นายพีระพงษ พรมชาติ ซึ่งชวยเหลือใน

การทำงานแผนจินตภาพเมืองเชียงใหม และทีมงานทำอินโฟกราฟฟค  นางสาวอิศรภรณ ศรีพุทธา และ

คณะ   

 และขอบคุณทีมนักวิจัยหลักและทีมสนับสนุน รศ.ดร.สันต สุวัจฉราภินันท  ผศ.ดร.จิรันธนิน กิติ

กา อาจารยอจิรภาส ประดิษฐ ที่เปนกำลังสำคัญในการทำงานวิจัย  ทำการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลและ

ชวยออกแบบสรางสรรคกระบวนการทำงานวิจัยจนสามารถทำงานสำเร็จลุลวงไปพรอมกันได  และนางสาว

จุฑาพร อินทวงศ  นางสาวบุปผรัตนา ศิริลาภ นายสุมน คำมาเมือง ในการสนับสนุนการเก็บรวบรวมขอมูล

และชวยคนควาขอมูลใหกับนักวิจัย   ชวยจัดการภาระทางงานธุรการ  การประสานงาน  และงานจัดทำ

รูปเลมเอกสาร   
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 ทีมวิจัยไดมุงหวังใหงานวิจัยนี้ไดเกิดประโยชนในการชวยยกระดับศักยภาพของประชาคมเมือง

และประชาสังคมเมืองเชียงใหมใหมีบทบาทอยางสำคัญมากขึ้นในการกำหนดนโยบายการพัฒนาเมือง

เชียงใหมและชวยกระตุนใหองคกรของรัฐในทุกระดับใหเรียนรูในการยืดหยุนปรับตัวองคกรเพื่อรับมือกบั

สถานการณในการพัฒนาเมืองไปสูอนาคต 

 

สุวารี  วงคกองแกว  และคณะนักวิจัย 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

1. ความสำคัญและท่ีมาของปญหาในการวิจัย 

   ภายใตนโยบายการพัฒนาเมืองเชียงใหม  รวมไปถึงแผนงานและโครงการท่ีมีหนวยงานรัฐหลาย

ระดับเปนหนวยงานรับผิดชอบปฏิบัตินั้น  เชียงใหมยังคงมีกลุมหรือองคกรท่ีเรียกวาประชาสังคมซึ่งเกิดข้ึน

แบบอาสาสมัครเพื่อทำหนาท่ีสะทอนความตองการหรือทำหนาท่ีแทนเสียงของประชาคมเมืองหรือทำหนาท่ี

บางอยางแทนรัฐ  หรือปรับปรุงการทำงานใหตอบสนองตอปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 

หรือเพื่อแสดงจุดยืนในการเรียกรองใหหนวยงานรัฐแกไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย  เชน โครงการกอสราง

บานพักราชการตุลาการบริเวณพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพซึ่งเปนท่ีรูจักกันท่ัวไปในนามโครงการบานปาแหวง  เปน

โครงการท่ีเปนขอขัดแยงระหวางคนทองถ่ินกับหนวยงานของรัฐซึ่งมีความแข็งแกรงและมีกฎหมายสนับสนุน  

แตโครงการนี้ไดทำใหเกิดเปนปรากฏการณของการรวมตัวกันของประชาคมเมืองเชียงใหมขนาดใหญในนาม 

“เครือขายขอคืนพื้นที่ปาดอยสุเทพ” เพื่อรวมพลังกันคัดคานและตอสูใหเกิดการแกไขและยกเลิกโครงการ  
โดยมีการขับเคล่ือนงานอยางเปนขบวนและมีแนวรวมอยางกวางขวางโดยทำงานตอเนื่องนับจากป 2561 ถึง

ปจจุบัน  หรือกรณีปญหามลพิษฝุนควันในจังหวัดเชียงใหมซึ่งเรื้อรังมานานมากกวา 15 ป  แมวารัฐบาลจะ

ประกาศใหปญหานี้เปนวาระแหงชาติมาตั้งแตป พ.ศ. 2550  แตก็ไมมีนโยบายชัดเจนในการแกไขปญหา  

เครือขายประชาคมเมืองเชียงใหมจึงไดจัดตั ้ง ‘สภาลมหายใจเชียงใหม’ ขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 

2562  นับเปนองคกรภาคประชาสังคมที่มีองคประกอบหลากหลายและรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อหาทาง

แกไขปญหาฝุนควัน  สภาลมหายใจเปนองคกรประชาสังคมท่ีทำงานท้ังภาคเมืองและชนบท  และยังทำงาน

รวมกับหนวยงานภาครัฐเพื่อกระตุนใหเกิดการแกไขปญหาฝุนควันจากตนเหตุมากข้ึนกวาท่ีเคยเปนมา  การ

เกิดเครือขายประชาคมเมืองและกลุมประชาสังคมเชนนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงชองวางระหวางพื้นที่ทาง

นโยบายของหนวยงานกับความคิดความตองการของประชาคมเมือง  ดังนั้น โครงการวิจัย “การพัฒนา

กระบวนการเพื่อขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม” จึงไดมุงศึกษาถึงชองวางของการพัฒนาเมืองท่ี

เกิดขึ้นและเครื่องมือตาง ๆ ที่จะทำใหการขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหมนั้นไดเติบโตเปนขบวนการท่ี

แข็งแรงและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาอยางมีคุณภาพ   

 งานวิจัยนี้ ไดศึกษาถึงนโยบายและแผนพัฒนาเมืองของภาครัฐ/องคกรปกครองทองถิ่นซึ่ง

กำหนดทิศทางใหเปนเมืองหลักหรือเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 3 

(พ.ศ.2515-2519)  เพื่อเปนเมืองที่รองรับโครงการพัฒนาขนาดใหญที่รัฐมองเห็นวามีความคุมคา  ทำให

เมืองเชียงใหมขยายตัวอยางรวดเร็วแตในอีกดานหนึ่งก็ไดทำใหเมืองเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว  งานวิจัยนี้ยังได

ศึกษาบทบาทของภาคประชาชนที่มีตอการพัฒนาเมืองเชียงใหมเพื่อทำความเขาใจพื้นที่การทำงานและ

ประเด็นการทำงานซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความคิดและความสนใจของประชาสังคมที่แตกตางออกไปจาก

หนวยงานรัฐ  มีท้ังดานความขัดแยงและความรวมมือกันในการทำงาน  มีท้ังความตองการคัดคานนโยบาย



ง 

 

หรือแผนงานโครงการที่ประชาชนไมเห็นชอบ  หรือการเรียกรองใหรัฐเขามาดำเนินการในภารกิจที่เห็นวา

จำเปนตอคุณภาพชีวิตของคนเมืองเชียงใหม  ทั้งหมดนี้ไดแสดงใหเห็นถึงชองวางของกระบวนการกำหนด

นโยบายการพัฒนาเมืองจากบนลงลางท่ีไมตอบสนองคนท้ังมวล  และแสดงใหเห็นดวยวาความตองการจาก

ภาคประชาชนเองก็ไมมีการส่ือสารไปถึงหนวยงานรัฐไดจึงตองอาศัยการรวมกลุมออกมาเรียกรองหรือแสดง

พลังกันเปนครั้งคราวเพื่อทำใหเสียงของภาคประชาชนดังมากพอที่จะเสนอไปยังหนวยงานรัฐ  การทำงาน

วิจัย “การพัฒนากระบวนการเพื่อขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม” จึงเปนการหาเครื ่องมือ หรือ

กระบวนการที่จะชวยทำใหประชาคมเขมแข็งและเปนสวนเติมชองวางที่มีอยู ในกระบวนการกำหนด

นโยบายของรัฐเพื่อสรางอนาคตเมืองท่ีดีข้ึน   
 

2. วัตถุประสงคงานวิจัย  

1) เพื่อวิเคราะหหาชองวางในระดับนโยบายท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเมืองตามความตองการ

ของประชาชนและหาเครื่องมือและกลไกที่จะชวยใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางรัฐและประชาคมเพื่อใหเกิด

การขับเคล่ือนเมืองท่ีมีคุณภาพ   

2) เพื่อสรางระบบฐานขอมูลสำหรับการทำความเขาใจปญหาการพัฒนาเมือง และเปนเครื่องมือ

ในการกระตุนใหเกิดความรวมมือเพื่อลดชองวางในการพัฒนาเมือง  

3) เพื่อกระตุนใหประชาคมเมืองเขมแข็งข้ึนโดยใชแพลตฟอรมออนไลน (เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ 

และ chiangmaiwecare) เปนพื้นท่ีในการแสดงความคิดเห็นรวมทางสังคมในรูปแบบดิจิตอล  

4) เพื่อสรางกจิกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนประชาคมกลุมตาง ๆ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน

ขาวสารขอมูลทำใหเกิดความเขมแข็งของประชาคม   

5) เพื่อสรางตัวแบบของกระบวนการทำจินตภาพการพัฒนาเมืองเชียงใหมจากความคิดเห็นของ

ประชาคมเมืองเพื่อใหเกิดรูปแบบในการขับเคล่ือนเมืองเชียงใหมอยางยั่งยืน 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัย “การพัฒนากระบวนการเพื่อขับเคล่ือนประชาคมเมืองเชียงใหม” เกิดจากสมมติฐานวา 

การทำงานของหนวยงานภาครัฐกับการทำงานประชาสังคมมีความแตกตางกันทำใหเกิดชองวางในการ

ทำงานพัฒนาเมือง  ดังนั ้น  เพื ่อทำความเขาใจ “ชองวาง” และหาแนวทางในการเติมเต็ม “ชองวาง”  

งานวิจัยจึงไดกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

1) การวิเคราะหการทำงานของหนวยงานโดยการทำความเขาใจโครงสรางและการขับเคล่ือนงาน

ของเทศบาลนครเชียงใหม  ใชการวิเคราะหเอกสารแผนและงบประมาณของเทศบาลนครเชียงใหม  และ

บรรยายผลในรูปแบบการพรรณนา 

2) การวิเคราะหโครงสรางและการทำงานของภาคประชาสังคม  โดยการทบทวนวรรณกรรมและ

การสัมภาษณตัวแทนประชาสังคม และเนื่องจากประชาสังคมเปนกลุมการปฏิบัติการที่มีกลุมทำงาน การ
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ปฏิบัติการ และผลการปฏิบัติการ จึงไดนำเอากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร “การวิเคราะหโครงสราง

ตลาด พฤติกรรมของหนวยผลิต และผลการดำเนินงาน” หรือ “Structure-Conduct-Performance (S-C-

P)” มาปรับใชในการวิเคราะหการทำงานของประชาสังคม เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสราง

ประชาสังคม  พฤติกรรมของกลุมประชาสังคม  และผลการดำเนินงานของกลุมประชาสังคม  โดยมีกรอบใน

การวิเคราะห ดังตอไปนี ้
 

กรอบแนวคิดความสัมพันธระหวาง 

โครงสราง การทำงาน และผลการดำเนินงานของกลุมประชาสังคม 
 

โครงสราง การขับเคลื่อน ผลสัมฤทธ์ิ 

• ความเปนนิติบุคคล 

เป นนิต ิบ ุคคล/ไม  เป นน ิ ติ

บุคคล 

• ขนาดขององคกร 

      ประจำ แกนนำ/ สมทบ  

• ทุน 

ทุนประเดิม/ ทุนเฉพาะกิจ 

• เปาหมาย 

• กิจกรรม 

• วิธีระดมทรัพยากร 

• ความรวมมือกับหนวยงาน 

• ความรวมมือระหวางประชา

สังคม 

• ลักษณะการทำงาน 

• ระดับการบรรลุเปาหมาย 

• ผลงานเดนของแตละกลุม 

• จำนวนผูติดตามใน

Facebook/ สื่ออ่ืนๆ 

 

 

 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย  

  งานวิจัยนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบเครื่องมือ กลไก กระบวนการที่จะเสริมกำลังให 

“ประชาคม” เมืองเชียงใหม  ซึ่งในโครงการวิจัยนี้หมายถึงประชาชนที่มีการตอบสนองตอการแสดงความ

คิดเห็นหรือปฏิบัติการรวมกัน  โดยเนนไปท่ีประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงใหมและประชาชนท่ีเขา

มามีสวนรวมในพื้นท่ีออนไลน “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” และยังรวมถึงกลุมประชาสังคมท่ีทำงานในการอุด 

“ชองวาง” ระหวางภาครัฐกับภาคประชาคมเมือง  โดยไดกำหนดองคประกอบในการทำงานวิจัย ดังนี้ 

1) การสำรวจ “ชองวางในการทำงานเมือง” โดยศึกษาจากเอกสารแผนและนโยบาย ทั้งใน

ระดับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาเทศบาล รวมถึงเอกสาร

งบประมาณของเทศบาลนครเชียงใหม เพื ่อทำความเขาใจกับเคาโครงของนโยบาย แผนงานและ

งบประมาณ  และความสัมพันธตามกรอบที่ถูกกำหนดลงมาให (Passive Citizen – Top down Model)  

เพื่อเขาใจถึงปญหาท่ีทำใหประชาคมเมืองขาดโอกาสแลกเปล่ียนและนำเสนอแนวทางตออนาคตเมืองท่ีเขา

อยูมากข้ึน (Active Citizen – Bottom up Model) 
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2) งานวิจัยนี้ไดทำกิจกรรม “ประชาคมเขมแข็ง” เปนการทำงานรวมกับกลุมประชาสังคมและ

ชุมชนในเมืองเชียงใหม 9 กิจกรรม เพื่อทำความเขาใจการทำงานของประชาสังคมและพลเมืองตื่นรู ถึง

รูปแบบการทำงานเมือง แนวคิด วิธีการทำงาน ปญหาและขอจำกัด เพื่อจะชวยเพิ่มศักยภาพของประชา

สังคมใหเขมแข็งข้ึน และสามารถเขาไปมีบทบาทในการลดชองวางทางนโยบายการพัฒนาเมือง 

3) งานวิจัยไดสราง“ชุดขอมูลเมือง” โดยกำหนดโครงสรางขอมูลจากประเด็นสนใจของประชา

สังคมตามกิจกรรม “ประชาคมเขมแข็ง” และสัญญาณความสนใจของประชาคมเมืองที่สะทอนจากการ

ส่ือสารแลกเปล่ียนในแพลตฟอรม “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” การทำชุดขอมูลเมืองจะแยกเปนสองกลุมโดย

ทำงานรวมกับศูนยออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC)  ในงานวิจัยเรื่อง “การสังเกตการณและเสริมสราง

พฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคล่ือนและสรางการเปล่ียนแปลงโดยใชขอมูลนำ : กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม” ซึ่ง

จะรับผิดชอบขอมูลในระดับภาพรวม  และงานวิจัยนี้จะรับผิดชอบงานขอมูลในระดับรายละเอียดประเด็น

ในพื้นท่ีและขอมูลท่ีคนหาเพิ่มเติมไดจากหนวยงานหรือองคกรในพื้นท่ี  

4) งานวิจัยไดทำเฟซบุคเพจ “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ใหเปนพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น

รวมทางสังคมในรูปแบบดิจิตอลเพื่อเช่ือมผูคนเขาหากันโดยไมมีเงื่อนไขของเวลาและสถานท่ีแบบเดิม  และ

ใชเปนพื้นท่ีส่ือสารประเด็นเมืองเพื่อสรางการมีสวนรวมทางความคิดเห็น   

5) ทำ “จินตภาพการพัฒนาเมือง” โดยการเก็บบทเรียนจาก กิจกรรมประชาคมเขมแข็ง และ

งานขอมูล เพื่อสรางฐานภาพของเมืองในปจจุบัน  และเก็บประเด็นเปาหมายจากกลุมประชาสังคมและ

ประชาคมเมืองผานเครื่องมือ “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” และการทบทวนบทเรียนประชาสังคม  เพื่อสราง

แผนภาพการพัฒนาเมืองเปนทางเลือกอนาคตในอนาคตท่ีประชาคมเมืองอยากเห็นและไมอยากเห็น   

 

5. ผลการวิจัย  

    งานวิจัย “การพัฒนากระบวนการเพื่อขับเคล่ือนประชาคมเมืองเชียงใหม” มีสมมติฐานท่ีเช่ือวา

การทำงานของกลุมประชาสังคมและความเขมแข็งของประชาคมเมืองจะชวยลดชองวางนี้ลงได  จึงไดทำ

กิจกรรมประชาคมเขมแข็ง  สรางแพลตฟอรมเมือง“เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ”  สรางระบบฐานขอมูลเมอืง

เชียงใหม และสรางแผนจินตภาพการพัฒนาเมืองเชียงใหมข้ึน  การทำงานท้ังหมดนี้เช่ือมโยงเกาะเกี่ยวกัน

เพื่อใหไดภาพหลากมิติของกระบวนการทำงานที่จะมีผลตอการขับเคลื่อนการทำงานของประชาคมเมือง  

โดยมีเปาหมายท่ีการทำใหประชาคมเมืองเขมแข็งและเขาไปมีบทบาทตอนโยบายการพัฒนาเมืองในอนาคต 
 

  5.1 “ชองวาง” จากโครงสรางการทำงานภาครัฐ  

หลายทศวรรษที่ผานมาทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหมไดเปนไปตามกรอบแนวทางการพัฒนา

ของภาครัฐซึ่งถูกถายโอนลงมาตามลำดับการบริหารราชการ  โครงการพัฒนาเมืองเชียงใหมสวนใหญจึงมี

ขึ้นเพื่อตอบสนองตอเปาหมายของหนวยงาน  ซึ่งในชวงเวลาเดียวกันก็ไดเริ่มปรากฏความขัดแยงระหวาง
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ภาคประชาชนกับหนวยงานรัฐอันเปนผลมาจากโครงการของหนวยงานรัฐ  สะทอนใหเห็นวามี “ชองวาง” 

ท่ีเกิดข้ึนจากพื้นท่ีทางนโยบายของภาครัฐกับความตองการท่ีแทจริงของภาคประชาชนซึ่งเกิดจาก :  

(1) ลักษณะของโครงสรางของทางเทศบาลนครเชียงใหมมีการทำงานแบบแข็งเกร็งที ่แบงตาม

ยุทธศาสตรซึ่งปรับเปล่ียนไดยากและมีโอกาสท่ีจะไมตอบโจทยประเด็นใหมๆ ของสังคมเมืองท่ีมีพลวัตรสูง 

(2) ภาพรวมของแผนรายรับรายจายนั้น คาใชจายในสวนบุคลากรเปนสัดสวนที่สูงมากเมื่อเทียบ

กับงบประมาณดำเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาตางๆ  

(3) ขาดระบบฐานขอมูลเมืองที่ดี  จึงทำใหขาดเครื่องมือในการสรางแผนเชิงรุกเพื่อใชเปนกลไก

หนึ่งในการวางแผนและกำหนดทิศทางของเมือง  และเนนการทำแผนแบบต้ังรับมากกวา 

(4) นโยบายและการตัดสินใจจากสวนกลางเปนสวนสำคัญในการผลักใหหนวยงานในเชียงใหม

ตองทำตามแทนท่ีจะสามารถมีแผนการพัฒนาอยางชัดเจนของตัวเอง  

(5) ลักษณะการบริหารงานของหนวยงานรัฐไมเปดโอกาสใหทางภาครัฐสามารถจัดหาหรือจัดจาง

คนท่ีเช่ียวชาญเขามาชวยรับผิดชอบงานท่ีรัฐไมมีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ 

(6) วิธีการวัดผลสำเร็จของงานไมมีความละเอียด  ไมเปนปจจุบัน และเนนปริมาณ ทำใหขาดมิติ

ความสำคัญในเชิงประเด็นและในเชิงคุณภาพ 

(7) ขาด “พื้นท่ีกลาง” หรือ “ชองทาง” ท่ีเปนรูปธรรมจากฝงของภาครัฐท่ีจะเปดใหประชาคมเขา

มามีสวนรวมในการเสนอแนวทางการพัฒนาจากมุมมองใหมของคนท่ีอยูอาศัยในเมือง   
 

 5.2 โครงสรางและการทำงานของประชาสังคมเชียงใหม 

โครงสรางและการทำงานของกลุมประชาสังคมในเชียงใหมท่ีมีบทบาทตอการขับเคลื่อนเมือง

เชียงใหมมาอยางตอเนื่องนั้น  สามารถอภิปรายประเด็นความสัมพันธหลักๆ ได 4 ประการ คือ ลักษณะของ

องคกร  โครงสรางองคกร ประเด็นและการขับเคล่ือนองคกร และ ปจจัยแหงความสำเร็จ ดังนี้  

(1) โครงสรางขององคกร กลุมประชาสังคมที่ทำงานขับเคลื่อนเมืองเชียงใหมมีโครงสรางของ

กลุมขนาดเล็กและสวนมากไมไดจดทะเบียนนิติบุคคล  เปนการรวมตัวกันในลักษณะกลุมคนทำที ่ มี

เปาหมายคลายกัน สวนมากมีโครงสรางท่ีไมไดเนนใหเกิดการขยายตัวของกลุม   และมีทุนทำงานไมตอเนื่อง

จึงมักทำงานเปนการเฉพาะกิจ  

(2) การขับเคล่ือนองคกร เปนการรวมตัวของคนท่ีคุนเคยและเติบโตในพื้นท่ีหรือเรียนจบในเมือง

เชียงใหม  จึงมีพื้นฐานความเขาใจเมืองและชุมชนแตไมไดมีฐานขอมูลเมืองที่ทันสมัยและรอบดานเปน

พื้นฐานของการทำงาน  การทำงานที่มักจะพิจารณางานขับเคลื่อนเมืองเปนกิจกรรมและเปนภารกิจ

มากกวาท่ีจะเปนเปาหมายในระยะยาว  และแมวาแตละกลุมจะไมไดมีความขัดแยงในเชิงเปาหมายเพียงแต

แตละองคกรก็เลือกท่ีจะดำเนินงานและเคล่ือนงานแบบปจเจกมากกวาโดยรวมงานกันเปนครั้งคราวเทานั้น  

(3)   ผลสัมฤทธิ์ กลุมประชาสังคมที่เปนที่รูจักกันดีจะมีผูติดตามในเฟสบุคเพจเกิน 10,000 คน 

โดยประเด็นหลักที่ใหความสนใจแยกไดเปนสองประเด็น คือ “กินดีอยูดี” ที่เนนการเปนอยู ชีวิต สุขภาวะ 
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เชน อากาศสะอาด ส่ิงแวดลอมท่ีดี มีพื้นท่ีสีเขียว ตนไมใหญ แหลงน้ำท่ีสมบูรณ และอีกประเด็นคือ “ขาย

มวนขายหมาน” ท่ีเนนท้ังเศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจชุมชน ทุนวัฒนธรรมและการทองเท่ียว 

(4) ปจจัยแหงความสำเร็จ  งานของประชาสังคมหลายกลุมเปนประเด็นใกลตัวและไดรับความ

สนใจร วมกันในวงกวาง  มีผลกระทบตอผู คนโดยตรง เชน อากาศ สภาพแวดลอม พื ้นที ่ส ีเขียว 

ศิลปวัฒนธรรมลานนา สงผลให งานของสภาลมหายใจ เขียวสวยหอม มือเย็นเมืองเย็น ใจบานสตูดิโอ เปน

ที่รูจักของคนสวนมาก  สวนประเด็นที่หางออกไปหรือยังไมเห็นความเชื่อมโยงกับชีวิตและทรัพยสินอยาง

ชัดเจน เชน การกระจายอำนาจ พื้นที่ในศาสนสถาน พื้นที่สาธารณะ เปนประเด็นที่ทำใหประชาสังคมท่ี

ทำงานในสวนนี้อาจจะไมไดเปนที่รูจักมากนัก  และพบวาผูนำประชาสังคมและการสื่อสารองคกรมีสวน

สำคัญตอความสำเร็จ และยังทำใหกลุมท่ีสามารถสรางเครือขายและเขาถึงแหลงทุนไดดี 
 

5.3 บทเรียนจากกิจกรรม “ประชาคมเขมแข็ง” 

ตัวอยางการทำงานของภาคประชาสังคม 9 กิจกรรมประกอบดวย ราชดำเนินโมเดล,  ตุงชาง

มอย, ครัวงาน, กิจกรรมฟนฟูพื้นที่วัดราง, East Each การฟนฟูยานชางมอยโดยกลุมผูประกอบการและ

ชุมชน, ทางเล็กซอยลัด อารักษซอย 4, นิทานสรางเมืองอยูดีกินดี, How to ปรับตัว (ปรับปรุงบานเกายาน

ตลาดสันปาขอย), การประกวดออกแบบโครงงานขับเคล่ือนเมือง “เชียงใหม...ใหฉันดูแลเธอ   โดยจากท้ัง 9 

กิจกรรมทำใหเราถอดรูปแบบการทำงานของกลุมประชาสังคมได ดังนี้  

- การขับเคลื่อนงานมีรูปแบบทำงานหลายแบบ คือ (1) ประชาสังคมทำงานดวยองคกรเดียว  

(2) ประชาสังคมทำงานรวมกับบุคลากรจากหนวยงานราชการ   (3) ประชาสังคมทำงานรวมกับคนในชุมชน  

(4) ประชาสังคมทำงานรวมกับคนในชุมชนและวัด  (5) ประชาสังคมทำงานรวมกับคนในชุมชนและ

หนวยงานรัฐรวมท้ังองคกรภาควิชาการ  (6) ประชาสังคมหลายกลุมรวมมือกันเพื่อทำงานรวมกับชุมชน  

- ประเด็นสนใจ พบวากลุมประชาสังคมใหความสนใจในการทำงานในประเด็นที่หลากหลาย  

เกี่ยวของกับการสงเสริมเศรษฐกิจในระดับยาน  การฟนฟูสิ่งแวดลอม การพัฒนาภูมิทัศน  การอนุรักษ

ศิลปะวัฒนธรรม  การพัฒนาเยาวชน  และประเด็นปญหาเรงดวน เชน ผลกระทบจากโรคระบาด    

- กระบวนการทำงานมีทั้งการทำงานรวมกับผูนำชุมชน  มีการใชเครื่องมือแอพลิเคชั่นไลนใน

การส่ือสารเพื่อสรางกลุมชนชนข้ึนมา  มีการใชเฟสบุคเพจในการส่ือสารและระดมความชวยเหลือจากผูคน

ไปสูกลุ มชุมชนที่ไดรับผลกระทบความเดือดรอนจากผลกระทบของการแพรระบาดโควิด – 19  มีการ

กระตุนการรวมกลุมผูประกอบการในการพัฒนายาน  มีการทำงานเชิงการสรางเครือขาย และมีการทำงาน

เชิงเทคนิควิชาการ  

- การออกแบบกิจกรรม เกิดจากการสะสมบทเรียน ความรู และขอมูล และประสบการณ 

- บทเรียนที่ไดรับ พบวาประชาสังคมทุกกลุมใหความสำคัญกับการฟงความคิดเห็นคนในพื้นท่ี

หรือคนในชุมชน  และใหความสำคัญกับทุนของชุมชนทั้งในเชิงวัฒนธรรมหรือกายภาพของพื้นที่ ทั้งนี้ มี

บทเรียนสำคัญจากกิจกรรม เชน “ราชดำเนินโมเดล” ซึ่งเปนการสรางยานโดยถือเอาผูอยูอาศัยในแนวถนน



ฌ 

 

เสนเดียวกัน  ซึ่งเริ่มตนงานโดยการรับฟงความเห็นรวมกันและชุมชนไดเลือกปญหาขยะเปนปญหารวม  

การดำเนินงานไปไดดวยดีแตตอมากลุมไดมีการรับโจทยเรื่องการปรับปรุงทางเดินเทาจากหนวยงานวิชาการ

และเทศบาลโดยใชเครือขายราชดำเนินโมเดลที่สรางขึ้นเปนชองทางการทำงาน  แตโจทยนี้ไมไดเกิดจาก

ความตองการของคนพื้นท่ีจึงทำใหชุมชนมีความเห็นแตกแยกจนไมสามารถกุมสภาพได   

  โดยสรุปแลว “กิจกรรมประชาคมเขมแข็ง” คือ การทดสอบสมมติฐานของกลไกการทำงานรวม

ระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาคมเมือง (ประธานชุมชน, นักวิชาการ, และนักธุรกิจใน

พื้นที่ชุมชน) โดยที่มี สื่อออนไลน และ ขอมูลเมือง เปนปจจัยที่สำคัญการดำเนินการของกลไกการทำงาน

รวมนี้ จึงทำใหเห็นถึง (1) รูปแบบของการทำงานรวม (2) ปจจัยที่มีตอความสำเร็จและไมสำเร็จในการ

ทำงานรวม  โดยไดขอสรุป ดังนี้  

- รูปแบบของการทำงาน สามารถแยกแยะออกมาได 3 รูปแบบ  (1) การทำงานเปนการริเริม่

จากคนใน จากจุดเล็กๆ คนๆ เดียว หรือ กลุมคนกลุมเดียวอาจเปนคนในชุมชนหรือในพื้นที่ (2) จุดเริ่มตน

เกิดข้ึนจากความสนใจในประเด็นเมืองของภาคประชาสังคม แบบกึ่งนอกกึ่งใน (3) จุดเริ่มตนเกิดข้ึนจากคน

นอก นำไปตอเช่ือมเขากับชุมชน   

- ปจจัยที่สงผลใหกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองประสบความสำเร็จ คือความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ

กิจกรรมหรือของชุมชน  ความเขมแข็งของคนในชุมชน  ทีมประชาสังคมที่ทำงานจริงจังและตอเนื่อง  มี

เปาหมายชัดเจน  งบประมาณสมดุลกับขอบเขตและระยะเวลาการทำงาน  การไดรับโอกาสใหทำงานใหม 

มุมมองใหม รับฟงสิ่งใหม จากคนและทีมใหมๆ  สวนปจจัยที่สงผลใหกิจกรรมไมประสบความสำเร็จ คือ 

หนวยงานรัฐไมสนับสนุนในระยะยาว  มีเงื่อนไขของกรอบกฎหมายและขอจำกัด  การสื่อสารไมเพียงพอ  

การทำงานไมตอเนื่อง  ทำงานตามเปาหมายของของแหลงทุนมากจนไมตรงกับความตองการของชุมชน  
 

5.4 สื่อออนไลนในบทบาทแพลตฟอรมเพื่อสรางประชาคมเมือง 

 เฟซบุคเพจ “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” เปนเครื่องมือส่ือออนไลนสำหรับ“กระบวนการการมีสวน

รวมของประชาชน” ที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับรูปแบบและเนื้อหาท่ีมีผลตอการสรางพื้นที่ใน

การทำงานเมืองรูปแบบใหม ดังนี้  

     รูปแบบของส่ือออนไลนในการเปนพื้นท่ีในการแสดงความคิดเห็นรวมทางสังคมในรูปแบบดิจิตัล

ไดทำใหกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปล่ียนแปลงไปตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุนกลางถึงรุนใหม

และชวยขยายขอบเขตการมีสวนรวมของประชาคมเมืองใหทำไดอยางกวางขวาง  โดยมีเครื่องมือท่ีแตกตาง

กัน เชน เฟซบุกเพจ “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ทำหนาที่เปนเวทีในการสื่อสารขอมูล  เปดประเด็นเพื่อ

กระตุนการมีสวนรวมจากประชาคมเมือง เว็บไซต “chiangmaiwecare” เปนแพลตฟอรมสะสมขอมูล

ความรูเพื่อเอื้ออำนวยตอการเรียนรูและการใชงานตอเนื่องในระยะยาว  และ Clubhouse “เชียงใหมฉันจะ

ดูแลเธอ” ซึ่งเนนการรับฟงแลกเปล่ียนเรียนรูแบบลงลึกและมีปฏิสัมพันธผานการพูดคุย    
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   เนื้อหาที่ทำให “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” เปนพื้นที่กลางที่มีประสิทธิภาพ  เกิดจากการเขาใจ

พฤติกรรมของผูใชและออกแบบการสรางขอมูลและใชกราฟกรูปภาพในการส่ือสารเนื้อหาประเด็นเมืองท่ี

สำคัญไปยังผูใช  และไดรับความสนใจและกระตุนใหเกิดการแชรและขยายการรับรูไปในวงกวางกวาเดิม 

รวมไปถึงการจับคลื่นความสนใจและการแลกเปลี่ยนของผูคนเพื่อทำความเขาใจความคิดของประชาคม

เมือง  ซึ่งพบวาประชาคมเมืองมีความสนใจในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมการใชชีวิตรวม

สมัยมากที่สุดแตประเด็นดังกลาวมักไมไดรับความสนใจเชิงนโยบายทั้งโดยหนวยงานหรือแมแตในการ

ทำงานของกลุมประชาสังคมในอดีต   

ปญหาของแพลตฟอรมเมืองออนไลน  คือการท่ีกลุมคนสูงอายุหรือคนจนท่ีมีขอจำกัดในการการ

ใชเทคโนโลยีหรือรายไดอาจเขาไมถึงแพลตฟอรม และการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีทักษะความชำนาญในการ

ทำงานดานเนื้อหาขอมูลหรือการทำสื่อกราฟก  และที่สำคัญคือแพลตฟอรมออนไลนเปนสื่อที ่มีความ

ออนไหวตามกระแสสูง จนบางครั้งอาจเบ่ียงเบนออกจากขอเท็จจริงไดงาย 

 5.5 ฐานขอมูลเมืองในบทบาทการขับเคลือ่นประชาคมเมือง 

   ปญหาของงานระบบขอมูลเมืองเชียงใหมพบวาแตเดิมนั้นขอมูลอยูในลักษณะกระจัดกระจาย

เพราะไมมีหนวยงานหลักในการรวบรวมวิเคราะหและบริหารจัดการระบบฐานขอมูล  ไมไดออกแบบการ

เก็บขอมูลใหมๆ เพิ่มเติม  ขอมูลอยูในรูปแบบงานทำมือจึงไมสามารถแบงปนการใชไดโดยงาย  และขอมูล

สวนใหญไมลงลึกในระดับพื้นท่ียานชุมชน  จึงขาดการนำขอมูลไปใชประโยชนในเชิงนโยบายและทำใหการ

ทำงานของทุกภาคีอยูภายใตภาวะความจำกัดของขอมูล   ซึ่งทำใหการวินิจฉัยปญหาของเมืองเชียงใหมไมมี

ประสิทธิภาพและสงผลใหเกิดชองวางในการกำหนดนโยบายและปญหาในการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัด  

ดังนั้น  งานวิจัยนี้ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลเมืองเชียงใหม 64 ชุดขอมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

เพื่อเปนเครื่องมือสำคัญที่จะชวยยกระดับการทำความเขาใจกับปญหาของเมืองที่แทจริงและเชื่อมโยงการ

ทำงานระหวางภาคีทำใหการทำงานพัฒนาเมืองเขมแข็งขึ ้น  ซึ ่งการพัฒนาระบบฐานขอมูลเมืองเพื่อ

ขับเคลื่อนประชาคมเมืองนั้นแบงไดงานออกเปนสองสวน คือ การพัฒนาระบบขอมูล  และการจัดการใน

การแบงปนขอมูล  

(1) การพัฒนาระบบฐานขอมูลเมือง โดยการกำหนดรายละเอียดโครงสรางขอมูล แบงเนื้อหาตาม

กลุมประเด็นและแบงตามพื้นที่   การรวบรวมขอมูลเมืองจากแหลงขอมูลตาง ๆ และจัดกลุมประเด็น  ใช

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเขามาเปนเครื่องมือหลักในการจัดระเบียบขอมูล  ทำคูมือการใชงาน

ในรูปแบบพจนานุกรมขอมูล (Data dictionary)  

(2) การแบงปนขอมูล  เปนกุญแจสำคัญในการทำงานเพื่อขับเคล่ือนประชาคมเมืองใหมีศักยภาพ

สูงและเขมแข็งมากขึ้น   โดยชวยสรางความเขาใจรวมกันระหวางกลุมตอขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาของ

เมืองและสงเสริมใหเกิดการกำกับดูแลการพัฒนาเมืองโดยประชาชน ซึ่งในการทำงานดานนี้มีงานที่ตอง

ดำเนินการ คือ เทศบาลนครเชียงใหมควรตองเปนหนวยงานรับผิดชอบเนื่องจากมีความรับผิดชอบโดยตรง
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กับการพัฒนาเมืองและสามารถทำหนาที่คนกลางในการแบงปนขอมูลได  แตทั ้งนี ้  พบวาปญหาของ

ระบบงานขอมูลเมืองคือขาดหนวยงานและบุคลากรที่มีความสามารถและรับผิดชอบในการทำงานดาน

ขอมูลโดยตรง   
 

 5.6 จินตภาพเมืองกับความคาดหวังของคนเชียงใหม 

 การทำตัวแบบกระบวนการเพื่อสรางจินตภาพเมือง  เปนการสรางภาพเมืองปจจุบันเปนภาพฐาน

โดยการวิเคราะหขอมูลจากขอมูลพื้นท่ี เชน ยานท่ีอยูอาศัยหนาแนน ยานชุมชน สวนสาธารณะ ยานอาคาร

มีคุณคา  และขอมูลเชิงประเด็น เชน PM 2.5  พื้นท่ีสีเขียว อาคารสูง   วิเคราะหการทำงานของภาคประชา

สังคมเก็บรวบรวมความคิดเห็นซึ่งสะทอนความสนใจและสะทอนปญหาของเมือง  พัฒนาเปนจินตภาพอ

นาคตทางเลือกสามภาพ คือ ระหวางภาพเมืองเชียงใหมที่ “กินดีอยู ดี” และ “ขายมวนขายหมาน” ท่ี

ประชาคมเมืองอยากใหเปน  ภาพเมืองเชียงใหมที่อลหมานจากการตอรองกันระหวางการพัฒนาที่ทุกฝาย

ตางคนตางทำ  และภาพเมืองเชียงใหมท่ีมีปญหารุมเราจากการถูกปลอยใหพัฒนาไปตามทิศทางการพัฒนา

ที่ขาดสมดุล  แตมีปญหาในการนำกระบวนการนี้ไปปฏิบัติจริงคือขาดกลไกกลางในการทำ “จินตภาพการ

พัฒนาเมือง” เพื่อจะทำกระบวนการเพื่อใหประชาคมเมืองเขมแข็งนี้  กลุมประชาสังคมควรมีการรวมกลุม

กำหนดเปาหมายการพัฒนาเมืองรวมกันเพื่อใหเกิดพลังที่เพียงพอตอการทำขอเสนอเชิงนโยบายและมี

สถานภาพท่ีแข็งแรงในการเปนตัวแทนประชาคมเมือง   
 

6. ผลสำเร็จและความคุมคา 

  ผลสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยมีดังนี ้

(1) เมืองเชียงใหมมีระบบขอมูลเมืองเชียงใหม  โดยระบบขอมูลเมืองเชียงใหมนี้ไดมอบใหเทศบาล

นครเชียงใหม ผานศูนยฟนบาน ยาน เวียงเชียงใหม  ภายใตงานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

อนุรักษและพัฒนาเมืองรับผิดชอบดำเนินการบริหารจัดการตอไป 

(2) แพลตฟอรมออนไลน “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนประชาคม

เมืองเชียงใหม ที่สรางพื้นที่การแลกเปลี่ยนและรับฟงขอมูลความคิดเห็นและความตองการของประชาคม

เมืองท่ีขยายจากพื้นท่ีการส่ือสารท่ีมีขอจำกัดขอบเขตเชิงกายภาพ  ซึ่งไดมอบใหเทศบาลนครเชียงใหม ผาน

ศูนยฟนบาน ยาน เวียงเชียงใหม  ภายใตงานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและพัฒนา

เมืองดำเนินการบริหารจัดการตอโดยมีทีมวิจัยเปนพี่เล้ียง 

(3)  “แผนจินตภาพเมือง” ใชเปนแนวทางการทำงานเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและของประชาคม

เมืองสรางเปนขอเสนออนาคตเมืองเชิงนโยบายที่เปนรูปธรรมผานการทำจินตภาพเมือง กระบวนการ

ดังกลาวนี้  จะมีการดำเนินงานตอโดยงานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและพัฒนา

เมือง  กองยุทธศาสตรและงบประมาณ เทศบาลนครเชียงใหม รวมกับเครือขายประชาสังคมเชียงใหม 
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(4) ขอสรุปเกี่ยวกับ “ชองวาง” ใชเปนแนวทางในการรวมมือกันระหวางหนวยงานรัฐและประชา

สังคมเพื่อสรางรูปแบบการทำงานท่ีชวยกัน “ลดชองวาง” และสรางความรวมมือในการพัฒนาเมือง   

(5) รูปแบบการทำงานของประชาสังคมไดคลี ่ใหเห็นรูปแบบการทำงานที่หลากหลายและเปน

แนวทางใหม  ซึ ่งสามารถนำไปขยายผลใหกลุ มประชาสังคมตางๆ ออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อ

ยกระดับศักยภาพของประชาสังคมมากข้ึน 

(6) การวิจัยเชิงปฏิบัติการไดทำใหผูรวมปฏิบัติเกิดการเรียนรูไปพรอมกับการทำงานวิจัยของทีม

นักวิจัย  และสรางชุดประสบการณท่ีขยายผลตอเนื่องรวมกับกลุมประชาสังคมและประชาคมเมืองเชียงใหม

ผานกิจกรรมประชาคมเขมแข็ง  การทำงานผานแพลตฟอรมออนไลน “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ”   
 

7. กลุมเปาหมายและประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 

กลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการนี้ ประกอบดวย  ประชาคมเมือง กลุมประชาสังคม 

หนวยงานรัฐและองคกรปกครองทองถ่ินท่ีมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในการพัฒนาเมืองเชียงใหม  

เชน เทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม สำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งการใชประโยชนมีความแตกตางกันไปตามบทบาท

และภารกิจ ดังนี้  

1) ประชาคมเมือง  จะเขาใจสถานการณของเมืองมากขึ้นโดยเรียนรูผานชุดขอมูลเมือง  ผาน

แพลตฟอรม “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ประชาคมกลุมนี้มีโอกาสจะเขามาเปนประชาสังคมเมืองท่ีเขมแข็ง  

มีความรับผิดชอบและรวมแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาเมืองไดอยางมีคุณภาพ   และมีขีดความสามารถ

ในการดูแลชุมชนตนเองเพิ่มข้ึน   

2) กลุมประชาสังคม  จะมีขอมูลสำหรับการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและปจจัยความสำเร็จใน

การทำงานของเครือขายประชาสังคม  สรางการทำงานที่คมชัดและตรงกับเปาหมายความเดือดรอนของ

ประชาชนหรือความจำเปนในการพัฒนาเมืองอยางเปนจริง  และยังมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการเชื่อมตอกับ

หนวยงานรัฐเพื่อทำงานรวมในกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย  

3) หนวยงานรัฐและองคกรปกครองทองถิ่นที่มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา

เมืองเชียงใหม  จะมีขอมูลสำหรับการใชประโยชนในการกำหนดนโยบายหรือแผนงานโครงการที ่จะ

ตอบสนองตอความคิดเห็นหรือความตองการของประชาชน  หนวยงานรัฐยังสามารถพัฒนาความรวมมือ

ทำงานกับชุมชนและประชาคมเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเมืองในอนาคต  รวมทั้งหนวยงานรัฐ

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังใชระบบฐานขอมูลเมืองและเครื่องมือการทำจินตภาพเมืองเพื่อสราง

ความรวมมือกับภาคีในการทำงานเพื่อพัฒนาเมืองตอไป 

4) นักวิชาการและนักวิจัยจะมีระบบฐานขอมูลเมืองเชียงใหมสำหรับแบงปนและใชงานรวมกัน   
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8. การนำไปใชประโยชน 

 มีการนำผลการวิจัยทั้งจากรูปแบบของกระบวนการและขอคนพบจากการวิจัยไปใชประโยชน 

ดังนี้ 

(1) งานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและพัฒนาเมือง  ในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงใหม  ไดนำผลจากวิจัยจากการคนพบ “ชองวาง” ไปสูการดำเนินการทบทวนและปรับบทบาทภารกิจ

หนวยงานเพื่อสรางความเช่ือมโยงกับภาคประชาสังคมใหมากข้ึน  และไดทำการปรับปรุงหองสมุดฟนบาน 

ยาน เวียงเชียงใหมเพื่อจัดต้ังเปนศูนยฟนบาน ยาน เวียงเชียงใหม สำหรับการทำงานดานการมีสวนรวมของ

ประชาคมเมืองในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเชียงใหม  

(2) ศูนยฟนบาน ยาน เวียงเชียงใหม ไดทำหนาที่ดูแลรับผิดชอบระบบขอมูลเมืองเชียงใหม เพื่อ

ใหบริการขอมูลแกผูสนใจ ท้ังหนวยงานวิชาการ ประชาสังคม และบุคคลท่ัวไป  

(3) งานวิจัยไดทำงานรวมกับทีมงานวิจัย “โครงขายทองถ่ินกับการเรียนรูเมืองเชียงใหม” ในสวน

ของการสนับสนุนอุปกรณเครื ่องเซิรฟเวอรสำหรับบันทึกขอมูล  และงานวิจัย “การสังเกตการณและ

เสริมสรางพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคล่ือนและสรางการเปล่ียนแปลงเมืองโดยใชขอมูลนำ: กรณีศึกษาเมือง

เชียงใหม” สำหรับการทำชุดขอมูลเมืองเพิ่มเติมในอีกสวนหนึ่ง  

(4) ทีมทำงานแพลตฟอรม “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ในการทำส่ือแพลตฟอรมออนไลนไดทำการ

อบรมเจาหนาท่ีของงานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและพัฒนาเมืองและอาสาสมัคร

จำนวนหนึ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพใหเจาหนาท่ีในหนวยงานใหมีความสามารถในการเขามาดำเนินงาน “เชียงใหม

ฉันจะดูแลเธอ” และเพือ่หาอาสาสมัครทำเนื้อหาใหกับเมืองตอไป 

(5) การจัดทำกิจกรรมประชาคมเขมแข็งในโครงงาน “เชียงใหม...ใหฉันดูแลเธอ” เปนตัวแบบใน

การทำความเขาใจแนวคิดของคนรุนใหมตอการพัฒนาเมือง  ซึ่งจะชวยใหกลุมประชาสังคมในปจจุบันได

เขาใจแนวโนมความคิดของกลุมประชาสังคมท่ีจะเกิดใหมดวยเชนกัน 

(6) กระบวนการทำแผนจินตภาพเมือง เปนแนวคิดและเครื ่องมือที่ศูนยฟ นบาน ยาน เวียง

เชียงใหมหารือรวมกับแกนนำกลุมประชาสังคมเพื่อรวมมือกันขับเคล่ือนใหเกิดการทำขอเสนอเชิงนโยบายท่ี

เปนรูปธรรมจากประชาคมเมือง  
 

9. ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

งานวิจัย “การพัฒนากระบวนการเพื่อขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม” เปนงานวิจัยที่ใช

วิธีดำเนินการการสรางขบวนงานหลายรูปแบบไปพรอมกัน ท้ังงานกิจกรรม งานการส่ือสาร งานขอมูล ท้ังนี้  

เพื่อคนหาเครื่องมือใหม หรือกระบวนการใหม ที่จะชวยสรางความเขมแข็งใหกับประชาคมเมืองเชียงใหม  
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และทำใหประชาคมเมืองไดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมืองเชียงใหมใหไปสูอนาคตในรูปแบบท่ีประชาคม

เมืองไดมุงหมายไว   ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย มีดังนี้   

1) การยกระดับศักยภาพการขับเคลื่อนเมืองของกลุมประชาสังคม 

- กลุมประชาสังคมควรมีการรวมกลุมกันเพื่อกำหนดเปาหมายการพัฒนาเมืองรวมกัน  เปนการ

รวมมือเพื่อผสานความคาดหวังที่แตกตางหลากหลายใหกลายเปนจินตภาพเมืองที่เปนที่ยอมรับรวมกัน  

เพื่อใหเกิดพลังที่เพียงพอตอการทำขอเสนอเชิงนโยบายตอหนวยงานรัฐและมีสถานภาพที่แข็งแรงในการ

เปนตัวแทนขอเสนอของประชาคมเมือง  ซึ่งขอเสนอนี้มาจากการพบวากลุมประชาสังคมมีเปาหมายในการ

ทำงานที่มีประเด็นคลายคลึงกันแตทุกกลุมมีความถนัดที่จะทำงานดวยตนเอง  ทำใหไมมีพลังพอที่จะ

ขับเคลื่อนความคิดใหไปถึงจุดที่มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนงานของหนวยงานรัฐ  แตใน

กรณีที ่ประสบความสำเร็จแทบทุกกรณีจะเกิดจากการรวมกำลังของประชาสังคมหลายกลุมรวมกับ

ประชาคมเมืองเพื่อขับเคล่ือนประเด็นรวมกัน  ดังนั้น  หากกลุมประชาสังคมสามารถรวมกันทำขอเสนอเชิง

นโยบายแตสามารถแยกยายกันไปทำงานของกลุมตนเอง  ก็จะเปนการทำงานที่เพิ่มศักยภาพของประชา

สังคมท่ีมีตอการพัฒนาเมืองแตก็รักษาความเปนอิสระของตนเองไวดวย 

- กลุมประชาสังคมควรมีบทบาทในการสนับสนุนใหเกิดภาคีผูประกอบการในยานเพื่อทำงาน

พัฒนาในยานตางๆ ของเมอืง  และจัดบทบาทใหมใหตนเองเปนผูสนับสนุน  ซึ่งปจจุบันจะพบการทำงานใน

ลักษณะนี้มากขึ้นเพราะผูประกอบการเริ่มตระหนักวาการพัฒนายานที่อยูอาศัยของตนเองใหดีนั้นมีสวน

สัมพันธโดยตรงกับการประกอบการของตนเอง    

- กลุมประชาสังคมควรทำแผนงานเพื่อสรางคนรุนใหมเปนประชาสังคมในอนาคต เปนการ

เตรียมการสรางประชาสังคมแถวสองแถวสามอยางตอเนื่อง  เพื่อทำใหงานการพัฒนาเมืองจากประชาคม

เมืองทำไดอยางตอเนื่องแข็งแรงและรักษาความสม่ำเสมอไวได   

- กลุมประชาสังคมควรมีแผนงานในการเพิ่มศักยภาพของ “ภาคประชาสังคม”  โดยเนนท่ีการ

เพิ่มขีดความสามารถ เชน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานประชาสังคม  หรือการใชเครื่องมือใหมอัน

หลากหลาย  หรือการเสริมความรูความสามารถใหองคกรมีระบบและกลไกในการทำงาน    

- เทศบาลนครเชียงใหมควรสนับสนุนการทำงานของกลุมประชาสังคมโดยเปดพื้นท่ีกลางในการ

รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  และเปดพื้นท่ีทำงานรวมกันระหวางกลุมประชาสังคมกับเทศบาลนคร

เชียงใหม  เปดโอกาสใหมีการเสนอนโยบายแผนงานและสนับสนุนการทำงานของกลุมประชาสังคม  

2) การใชประโยชนจากระบบขอมูลเมือง 

- เทศบาลนครเชียงใหมควรพัฒนาระบบฐานขอมูลตอเนื่อง โดยอาจทำงานรวมกับภาควิชาการ 

โดยเฉพาะการออกแบบเพื่อพัฒนาการเก็บขอมูลใหมๆ ซึ่งจะทำใหเทศบาลนครเชียงใหมสามารถพัฒนา

ระบบฐานขอมูลนี้ใหดียิ่งข้ึน 
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- เทศบาลนครเชียงใหมควรมีการพัฒนาบุคลากรหรือสรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความชำนาญมา

บริหารจัดการระบบขอมูลเมืองเชียงใหม เพื่อใหเกิดการใชประโยชนสูงสุดจากระบบฐานขอมูลเมือง 

- เครือขายประชาสังคมควรพัฒนาความสามารถในการใชขอมูลเมือง  โดยประสานงานกับทีม

วิชาการเพื่อขอใหมีการฝกอบรมสัมมนาการใชขอมูลเพื่อทำงานเมือง  

- นักวิชาการควรมีการตอยอดงานวิจัยในประเด็นการออกแบบเครื่องมือ “การเก็บขอมูลโดย

ชุมชน” เพื่อใหไดขอมูลที่ลงลึกถึงรายละเอียดในระดับพื้นที่ยานและชุมชน และทำงานดาน  “เครื่องมือ 

Data Collection Practices โดยชุมชนเปนเจาของขอมูล”  เพื่อใหคนในยานตางๆ มีความรูสึกในการเปน

เจาของขอมูลและเรียนรูชุมชนของตนเองผานการจัดทำขอมูล   

3) การขับเคลื่อนเมืองโดยภาคีสื่อ “สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง” 

ภาคีส่ือเปนพื้นท่ีขนาดใหญท่ีจะชวยในการระดมความคิดเห็นของประชาคมเมืองซึ่งชวยทำใหงาน

กระบวนการจินตภาพเมืองสามารถเขาถึงความคิดเห็นของคนจำนวนมากได  ท้ังนี้ หากมีการรวมกำลังกัน

ระหวางภาควิชาการ ประชาสังคม และเครือขายส่ือ เพื่อใชพื้นท่ีส่ือเปนแพลตฟอรมสำหรับสนับสนุนการทำ 

“ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อเปนขอตกลงรวมของเมือง”  ก็จะทำใหการทำ “จินตภาพเมือง” มีโอกาสประสบ

ความสำเรจ็สูง 
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  ภายใตความเชื ่อวาประชาคมเมืองที่เขมแข็งจะมีสวนในกระบวนการพัฒนาเมืองเชียงใหม    

เพื่อไปสูอนาคตที่ดีขึ้น  งานวิจัยนี้จึงมีเปาหมายในการหาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนประชาคมเขมแข็ง  โดย

การวิเคราะหหาชองวางในระดับนโยบายท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเมืองตามความตองการของประชาชน

และหาเครื่องมือและกลไกที่จะชวยใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางรัฐและประชาคมเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อน

เมืองท่ีมีคุณภาพ   ซึ่งไดออกแบบเครื่องมือในงานวิจัยประกอบดวยการสรางระบบฐานขอมูลสำหรับการทำ

ความเขาใจปญหาการพัฒนาเมือง  กระตุนใหประชาคมเมืองเขมแข็งขึ้นโดยใชแพลตฟอรมออนไลนเปน

พื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นรวมทางสังคมในรูปแบบดิจิตอล  สรางกิจกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน

ประชาคมกลุมตาง ๆ เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนขาวสารขอมูลทำใหเกิดความเขมแข็งของประชาคม  และ

สรางตัวแบบของกระบวนการทำจินตภาพการพัฒนาเมืองเชียงใหมจากความคิดเห็นของประชาคมเมือง

เชียงใหมเพื่อใหเกิดรูปแบบในการขับเคล่ือนเมืองเชียงใหมอยางยั่งยืน 

 ผลการวิจัยพบชองวางจากโครงสรางการทำงานภาครัฐที่ขาดความยืดหยุนตอการรับมือสังคม

เมืองท่ีมีพลวัตรสูง  ดานกลุมประชาสังคมเชียงใหมสวนใหญเปนองคกรขนาดเล็กแตมีจุดแข็งในการทำงาน

รวมกับคนในพื้นที่ทำใหมีศักยภาพที่จะยกระดับสูการเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนาในระดับเมือง  แตจะขาด

เงินทุนและกำลังคนอีกทั้งสวนใหญไมมีฐานะนิติบุคคลตามกฎหมายทำใหไมมีสถานภาพรองรับหรือไม

สามารถรับงบประมาณสนับสนุนได  ดานขอมูลเมืองเชียงใหมพบวาเดิมอยูในลักษณะกระจัดกระจายเพราะ

ไมมีหนวยงานหลักในการรวบรวมวิเคราะหและบริหารจัดการระบบฐานขอมูล  จึงขาดการนำขอมูลไปใช

ประโยชนในเชิงนโยบายและทำใหการทำงานของทุกภาคีอยูภายใตภาวะความจำกัดของขอมูล  งานวิจัยนี้

ไดจัดทำฐานขอมูลจำนวน 64 ชุดขอมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรพรอมทั้งไดนำขอมูลมาแบงปน

ผานเฟซบุค “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ”แตท้ังนี้  พบวาปญหาของระบบงานขอมูลเมืองคือขาดหนวยงานและ

บุคลากรที่มีความสามารถและรับผิดชอบในการทำงานดานขอมูลโดยตรง  ดานงานแพลตฟอรมออนไลน

เฟซบุค “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” เปนพื้นท่ีกลางท่ีงานวิจัยใชสำหรับสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

โดยมุงออกแบบเพื่อให “การมีสวนรวมของประชาชน” เกิดการเปล่ียนแปลงท้ังในระดับรูปแบบและเนื้อหา

เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไป  อีกทั้งยังสื่อสารไปถึงกลุมคนอยางกวางขวางและเปน

เครื่องมือจับคล่ืนความคิดและความตองการของประชาชนตอการพัฒนาเมืองอีกดวย  แตประสิทธิภาพของ

พื้นท่ีกลางออนไลนยังข้ึนอยูกับการออกแบบประเด็นเนื้อหาขอมูลและการออกแบบส่ือ  และมีขอจำกัดใน

คนบางกลุมที่ไมชำนาญการใชเทคโนโลยีหรือมีรายไดจำกัดในการใชแพลตฟอรมนี้  รวมท้ังขาดแคลน

บุคลากรท่ีมีทักษะในการทำงานดานส่ือออนไลน  รวมท้ังส่ือออนไลนเปนส่ือท่ีมีความออนไหวตามกระแสสูง

จนอาจเบ่ียงเบนออกจากขอเท็จจริงไดงายดานแผนจินตภาพเมืองซึ่งเปนเครื่องมือท่ีทำการรวบรวมความคิด

ของประชาคมเมืองเพื่อนำเสนอออกมาเปนภาพทางเลือกอนาคตเมืองเชียงใหม  ระหวางภาพเมืองเชียงใหม
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ที่ “กินดีอยูดี” และ “ขายมวนขายหมาน” ที่ประชาคมเมืองอยากใหเปน  ภาพเมืองเชียงใหมที่อลหมาน

จากการตอรองกันระหวางการพัฒนาที่ทุกฝายตางคนตางทำ  และภาพเมืองเชียงใหมที่มีปญหารุมเราจาก

การถูกปลอยใหพัฒนาไปตามทิศทางการพัฒนาที่ขาดสมดุล  ปญหาในการนำไปปฏิบัติจริงคือขาดกลไก

กลางในการทำ “จินตภาพการพัฒนาเมือง” เพื่อจะทำกระบวนการเพื่อใหประชาคมเมืองเขมแข็งนี้  กลุม

ประชาสังคมควรมีการรวมกลุมกำหนดเปาหมายการพัฒนาเมืองรวมกันเพื่อใหเกิดพลังท่ีเพียงพอตอการทำ

ขอเสนอเชิงนโยบายและมีสถานภาพท่ีแข็งแรงในการเปนตัวแทนประชาคมเมือง   

 กระบวนการท้ังในดานการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเมืองผานการแบงปนขอมูล  มีพื้นท่ีกลาง

ออนไลนท่ีเปดใหคนเขาถึงและแบงปนความคิดความคาดหวังตอการพัฒนาเมือง  การทำจินตภาพเมืองเพื่อ

เปนตัวแทนความคิดเห็นของคนในเมืองที่มีตออนาคตของเมือง  รวมทั้งการรวมมือกันในการปฏิบัติการ

ตางๆ ในชุมชนในยาน  จะเปนกระบวนการท่ีชวยใหประชาคมเมืองเขมแข็งและมีบทบาทท่ีเปนสวนสำคัญ

ตอกำหนดทางเลือกการพัฒนาเมืองเพื่อนำไปสูอนาคตเมืองอยางท่ีประชาคมเมืองคาดหวัง  
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Abstract 

There is a belief that a strong urban community should be involved in the 

development process of Chiang Mai City for a better future. This research aims to find tools 

to support such urban communities by analyzing gaps at the policy level that impede urban 

development, according to people's needs. It also aims to develop tools and mechanisms 

that facilitate connection between the state and the community in order to develop a 

quality city. Research tools include building a database system for understanding urban 

development problems, empowering urban communities by using online platforms as a 

digital platform for social commentary, arranging developmental and empowerment 

activities for various community groups to exchange knowledge and information to 

strengthen the community, and creating a model for the process of visualizations of Chiang 

Mai City’s development based on the opinions of the Chiang Mai community.  This will 

create a model for driving the future of the city of Chiang Mai in a sustainable way. 

Findings have revealed gaps in government structures which lack flexibility in dealing 

with highly dynamic urban societies. Most civil society groups in Chiang Mai are small 

organizations, but possess the ability to work with local people, giving them the potential 

to be included in urban development initiatives. However, such groups are inefficient, lack 

funds and manpower, and the majority do not have legal entity status. This results in no 

support status, or the inability to receive budget support. Chiang Mai City data is fragmented 

as no central unit exists for collecting, analyzing and managing the database system. This 

results in a lack of utilization of information throughout the policy-making process and 

subjection of the work of all parties to data constraints. This research has created a database 

of 64 data sets in the Geographic Information System which was shared via the "Chiang Mai 

We Care" Facebook page. 

 A fundamental problem with the city’s information system is lack of competent 

agencies and personnel directly responsible for information work. The Facebook online 

platform “Chiang Mai We Care”, is a central area where research is used to promote public 

participation by effecting changes in public participation both in form and content, in 

response to the changing behavior of people. It communicates to a wide range of people 

and acts as a tool for capturing trends in ideas and people's urban development needs. 

However, the effectiveness of the online medium depends on the design of issue-related 



ท 

 

content and media. Additionally, access is restricted for those who are not tech-savvy or 

lack sufficient income to use the platform. As well as a shortage of skilled personnel, online 

media is so highly sensitive to trends that it can easily deviate from facts with respect to 

“urban imagination” - a tool which collects ideas from the urban community to present an 

alternative image of the future of Chiang Mai. The city community wishes to realize an image 

of Chiang Mai based on the concepts "Eat Well, Live Well", and "Abundance", through 

collaborative negotiations among all acting parties. This is in contrast to the chaotic image 

of Chiang Mai City beset by the problem of being allowed to develop in an unbalanced 

manner. The main obstacle to implementation is lack of a central mechanism for doing so 

- "Imagination of Urban Development". In order to carry out the process to strengthen the 

urban community, civil society groups should collaborate to establish urban development 

goals. This will provide them with sufficient power to make policy proposals and a strong 

standing to represent urban communities. 

The whole process of educating the city through information sharing includes 

providing a central online space that allows people to access and share their thoughts and 

expectations for urban development, urban visualization to represent citizen opinions on 

the future of the city, and cooperation during various operations within communities and 

neighborhoods. It is a process which helps to strengthen the urban community and allows 

it to play an important role in determining the options for urban development. This is in 

accord with the expectations of the urban community. 
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1. ท่ีมาและความสำคัญของปญหา 

    การพัฒนาเมืองในประเทศไทยท่ีผานมาดำเนินการโดยหนวยงานภาคราชการท้ังในระดับ  สวนกลาง 

สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น  ทั้งการแบงแยกเมืองหลัก  เมืองรอง  เมืองลักษณะพิเศษ      เมืองทองเที่ยว  

เมืองอุตสาหกรรม เมืองเศรษฐกิจพิเศษ  เหลานี้เปนไปตามนโยบายหรือแผนพัฒนาระดับชาติ และถายทอด

นโยบายลงมาตามลำดับชั้น  ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา  ทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหมก็เปนไปตาม

กรอบแนวทางการพัฒนาของภาครัฐโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งถูกถายโอนลงมาตามลำดับ

การบริหารราชการของหนวยงานตาง ๆ  โครงการพัฒนาเมืองเชียงใหมสวนใหญจึงมีขึ ้นเพื่อตอบสนองตอ

เปาหมายของหนวยงาน  และเมื่อเวลาผานไปหลายทศวรรษ  ผลของการพัฒนาไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ

ภาคการผลิตของเชียงใหมจากภาคการเกษตรท่ีมีสัดสวนสูงในจังหวัดเปนลำดับตนๆ เขาสูการเปนเมืองท่ีมีภาค

การผลิตดานการบริการเกี่ยวเนื่องกับทองเท่ียวเปนลำดับสัดสวนท่ีสูงกวาภาคการผลิตอื่น ๆ ในเวลาอันรวดเร็ว   

   ในชวงเวลาเดียวกันกับที่เมืองเชียงใหมมีการขยายตัวอยางรวดเร็วนี้  ไดเริ่มปรากฏความขัดแยงใน

สังคมระหวางภาคประชาชนกับหนวยงานรัฐอันเปนผลมาจากโครงการของหนวยงานรัฐเปนระยะ ๆ  มีท้ังการ

ประทวงตอตานแบบเผชิญหนา และการกอรูปทั้งในเชิงขบวน ในเชิงองคกรและในเชิงงานวิชาการ   มีความ

ขัดแยงดานความคิดเห็นทั้งในตอโครงการ แผนงาน จนถึงนโยบาย  ทั้งหมดนี้ไดสะทอนใหเห็นวามีชองวางท่ี

เกิดข้ึนจากการท่ีพื้นท่ีทางนโยบายของภาครัฐกับความตองการท่ีแทจริงของภาคประชาชนไมไดสอดคลองกัน  

และเมื่อความขัดแยงที่เกิดขึ้นมีซ้ำๆ จึงไดกลายเปนสวนที่สำคัญในการกระตุนและพัฒนาพลังภาคประชาชน

ของเมืองใหแข็งแรงและมีความชัดเจนมากข้ึน  จนเริ่มมีอิทธิพลตอการดำเนินนโยบายและการบริหารงานของ

ภาครัฐ   
 

นโยบายและแผนพัฒนาเมืองของภาครัฐ/องคกรปกครองทองถ่ิน (Top Down Implementation)   

   ดวยความท่ีเปนหัวเมืองหลักในภาคเหนือมาต้ังแตอดีต เปนเมืองท่ีมีทุนทางเศรษฐกิจ สังคม และทุน

วัฒนธรรมสูงมาก  เชียงใหมจึงถูกกำหนดทิศทางใหเปนเมืองหลักหรือเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคมา

ตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2515-2519) เปนนโยบายเพื่อกระจายออกจากกรุงเทพฯ แกปญหาใหกับ

กรุงเทพท่ีเปนเมืองใหญโตเด่ียวในเวลานั้น  ดวยการเปนเมืองหลักในภาคเหนือตอนบนตามนโยบายรัฐประกบ

กับทุนเดิมของเมืองเอง  เชียงใหมจึงเปนทั้งเมืองทองเที่ยวหลัก  เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา 

สาธารณสุข และการบริหารราชการ  ในขณะเดียวกัน ความทาทายในการเปนเมืองใหญคือเปนเมืองในการ

รองรับโครงการพัฒนาขนาดใหญที่รัฐมองวาจะมีความคุมคาหรือรับประกันความสำเร็จ รวมทั้งเปนเมือง

สำหรับทดลองตนแบบในนโยบายใหมๆ  เมืองเชียงใหมท่ีมีการพัฒนาและขยายตัวในทุกดานเชนนี้จึงสงผลให

ชุมชนในเขตเทศบาลหนาแนนและขยายตัวอยางรวดเร็ว  

  แตโครงการพัฒนาขนาดใหญและความเจริญท่ีหล่ังไหลเขามาสูเมืองเชียงใหม  แมจะสรางโอกาสทาง

เศรษฐกิจใหมๆ ใหกับคนจำนวนมาก  แตในอีกดานหนึ่งก็ไดทำใหเมืองเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว  คนทองถิ่นได

เริ่มเกิดการยายออกจากพื้นท่ีอยูอาศัยเดิมและคนจากถ่ินอื่นไดยายเขามาแทนท่ีทำใหรูปแบบชุมชนและเมือง
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เปล่ียนแปลงไป สถาบันอื่น เชน วัด ที่เคยทำหนาที่เปนพื้นที่สาธารณะและศูนยกลางทางจิตใจของชุมชนก็มี

ความจำเปนทางเศรษฐกิจและวิกฤตการณการจัดการทรัพยากรของตนเองดวยเชนกัน  จนทำใหเมืองขาด

กลไกหลักท่ีจะทำหนาท่ีรองรับเวลาเกิดสถานการณวิกฤติข้ึน  การรวมกลุมกันของผูคนเพื่อแสดงความคิดเห็น

ตอการพัฒนาเมืองจึงมีรูปแบบท่ีเกิดการผสมผสานระหวางคนทองถ่ินเดิม  คนเขามาอยูอาศัยท่ีมาจากถ่ินอื่น 

นักวิชาการ และองคกรเอกชน ผสมผสานเปนรูปแบบท่ีเกิดพลังในการเคล่ือนไหว  
 

การแสดงความคิดเห็นของภาคประชาชนตอการพัฒนาเมืองเชียงใหม (Bottom Up Alteration)  

   แมจะมีแผนพัฒนาเมืองเชียงใหมจำนวนมากที่ทำโดยหลายหนวยงาน  ทั้งจากหนวยงานสวนกลาง

จากกระทรวง ทบวง กรม, หนวยงานสวนภูมิภาค เชน จังหวัด, และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีทั ้งท่ี

ดำเนินการจัดทำโดยสถาบันการศึกษาหรือบริษัทท่ีปรึกษา  มีท้ังแผนท่ีมีเปาหมายในเชิงพื้นท่ี เชน พื้นท่ีเมือง

เกาเชียงใหม  พื้นที่ยานสำคัญๆ  อีกทั้งยังมีแผนในเชิงประเด็นท่ีหลากหลาย เชน จราจร  น้ำเสีย  ผังเมือง  

การอนุรักษและพัฒนาเมือง  การทองเที่ยว แตในขณะเดียวกับที่มีการทำแผนพัฒนาเมืองอยางหลากหลาย

เชนนี้  เพื ่อดำเนินการพัฒนาเมืองโดยหนวยงานตางๆ  เชียงใหมก็มีการประทวงของภาคประชาชนเพื่อ

แสดงออกถึงขอเรียกรองตองการของประชาชนใหหนวยงานรัฐไดระงับยับยั้งในนโยบายหรือโครงการของรัฐ

มากมายหลายครั้งในหลายสิบปที ่ผานมา  เชน การออกมาเรียกรองใหเทศบาลนครเชียงใหมและจังหวัด

เชียงใหมออกขอกำหนดกฎเกณฑเพื่อระงับยับยั้งการกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นท่ีเมืองเกาเชียงใหมและรอบ

วัดสำคัญ รวมทั้งสองฝงแมน้ำปง ซึ่งคนเชียงใหมเห็นวาเปนพื้นที่ที่มีสำคัญของเมืองเชียงใหม  ซึ่งถือเปน

จุดเริ่มตนของการออกกฎกระทรวงและเทศบัญญัติเพื่อควบคุมการกอสรางในเขตพื้นท่ีเมืองเกาเชียงใหมและ

พื้นที่พิเศษของเมืองเชียงใหมในเวลาตอมา  และเปนจุดเริ่มตนของนโยบายการพัฒนาเมืองเกาใหเปนพื้นท่ี

อนุรักษพิเศษของเชียงใหมตอเนื่องมาจนปจจุบัน  นอกจากนี้แลว  ขบวนการภาคประชาชนเชียงใหมยังมี

บทบาทสำคัญในการตอตานการสรางกระเชาลอยฟาขึ ้นดอยสุเทพซึ่งเปนโครงการที่เกิดจากนโยบายของ

รัฐบาลหลายสมัย  รวมท้ังยังมีการคัดคานนโยบายหรือแผนงานโครงการพัฒนาของรัฐอีกหลายครั้ง  เชน การ

ขยายถนนในพื้นที่วัดเกตอันเปนพื้นที่ที่มีประวัติศาสตรชุมชนที่สำคัญ พลังภาคประชาชนสงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนสีผังเมืองบริเวณวัดเกต - ฟาฮามจากสีแดง (ที่อยูอาศัยประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน

มาก) เปนสีเหลืองเสนทแยงขาว (ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อการอยูอาศัย) ซึ่งปรากฏในผังเมืองรวมเชียงใหม 

ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 ในป พ.ศ.2551  การแสดงออกถึงความตองการภาคประชาชนยังคงครอบคลุมไปถึงการ

ตอตานโครงการกอสรางที่พักอาศัยในที่ดินของกรมธนารักษในพื้นที่ที ่ประชาชนคาดหวังวาจะเปนพื้นท่ี

สาธารณะของเมืองจนสามารถเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ใหเปนสวนสาธารณะของเมือง  รวมไปถึงการขอใช

พื้นท่ีวางของเทศบาลนครเชียงใหมเพื่อสรางสวนผักคนเมือง  การรณรงคใหหนวยงานรัฐเขามาแกไขปญหาน้ำ

เสียในคลองแมขาอยางจริงจัง  เปนตน   

    การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่มีความตื่นตัวโดยมีประเด็นความตองการที่จะคัดคานนโยบาย

หรือแผนงานโครงการที่ประชาชนไมเห็นชอบ  หรือรวมกันเพื่อเคลื่อนไหวเรียกรองใหรัฐเขามาดำเนินการใน

ภารกิจที่เห็นวาจำเปนตอคุณภาพชีวิตของคนเมืองเชียงใหม  ไดแสดงใหเห็นถึงชองวางของกระบวนการ



5 
 

กำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองจากบนลงลางที่ไมอาจตอบสนองคนทั้งมวล  ขณะเดียวกันความตองการจาก

ภาคประชาชนเองก็ไมมีโครงสรางรองรับที่จะสื่อสารไปถึงหนวยงานรัฐได  จนตองอาศัยการรวมกลุมออกมา

เรียกรองหรือแสดงพลังกันเปนครั้งคราวไป  เพื่อมุงหวังใหเสียงของภาคประชาชนดังมากพอที่จะเสนอไปยัง

หนวยงานรัฐ  ซึ่งหลายครั้งก็ไดเกิดผลลัพธที ่นำไปสูการที่หนวยงานรัฐตองรับความคิดเห็นเหลานี้เขาเปน

แผนงานหรอืนโยบายการพัฒนาเมืองของภาครัฐในเวลาตอมา 

    ประสบการณการเคลื่อนไหวและแสดงออกของภาคประชาชนกลายเปนประสบการณที ่ทำให

ประชาชนท่ีมีความกระตือรือรนเขามามีสวนรวมในการขับเคล่ือนเมืองเชียงใหมมีจำนวนมากข้ึน  และเกิดเปน

กลุมคนท่ีสนใจทำงานสังคมหลายกลุมและมีความสนใจในหลากหลายประเด็น  กลุมคนทำงานสังคมเหลานี้มี

ลักษณะการทำงานท่ีเปนอิสระแตสามารถจะรวมกันเพื่อสนับสนุนงานของกันและกันในยามท่ีมีประเด็นความ

สนใจรวมกันไดเสมอ  หลายกลุมพัฒนาข้ึนมาเปนงานเครือขายท่ีสนับสนุนการทำงานใหมีกำลังมากข้ึน  กลุม

คนท่ีทำงานเมืองเหลานี้กลายเปนกลุมพลังท่ีนาสนใจเพราะเปนเสมือนภาพสะทอนความตองการของชุมชนท่ี

ขาดหายไปจากการกำหนดนโยบายของภาครัฐ 
 

ชองวางของการเช่ือมตอระหวางนโยบายการพัฒนาของภาครัฐกับความตองการของภาคประชาชน 

   เมื่อนโยบาย  แผน และโครงการพัฒนาเมืองของภาครัฐเกิดข้ึนเพื่อตอบตอภารกิจของหนวยงานเปน

หลักและมีจุดออนตอการตอบสนองความตองการของประชาชน  ขาดโครงสรางท่ีจะเช่ือมโยงความคิดเห็นของ

ภาคประชาชนกับนโยบายและแผนพัฒนาเมืองของภาครัฐ/องคกรปกครองทองถิ่น   จึงทำใหเกิดชองวางท่ี

นำไปสูความขัดแยงและไมพึงพอใจตอการทำงานเพื่อการพัฒนาเมืองของหนวยงานตาง ๆ มีความหวาดระแวง

และไมเกิดการบูรณาการในการพัฒนาเมืองรวมกัน  ดังนั้น  จึงเกิดคำถามท่ีเปนท่ีมาของงานวิจัยวาจะดีแคไหน

หากประชาชนในเมือง สามารถมีโอกาสที่จะทราบ รับรู รวมตัดสินใจ กำกับดูแล และเปนสวนหนึ่งของการ

รับผิดชอบตอการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในเมือง จะดีแคไหนถาประชาชนในเมืองสามารถท่ีจะใชสิทธิในการ

อยูอาศัยในเมืองที่จะตัดสินใจถึงเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวพวกเขา และจะดีแคไหนถาประชาชนในเมือง

สามารถมีขอมูลท่ีสามารถเขาถึงได เปนขอมูลท่ีเขาใจไดงาย เปนขอมูลท่ีเกิดข้ึนจากชีวิตประจำวันของพวกเขา

ท่ีพวกเขาเองสามารถใชขอมูลเหลานั้นในการปกปองสิทธิของตัวเอง ในการดูการเปล่ียนแปลง และเลือกท่ีจะ

ใหเมืองเติบโตอยางท่ีพวกเขาเลือกจริงๆ  

 โครงการวิจัยนี้ จึงมีสมมติฐานวาการพัฒนาเมืองที่ดีนั ้นจะตองสามารถผสานความตองการของ

ประชาชนเขากับการทำนโยบายและแผนการพัฒนาเมืองของหนวยงานรัฐได  โดยมเีปาหมายท่ีจะหาแนวทาง

ในการพัฒนากระบวนการเพื่อขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหมใหเขมแข็งและเขามามีสวนเติมเต็มชองวาง

ของการบริหารนโยบายสาธารณะในการพัฒนาเมือง   โดยผลจากงานวิจัยจะสามารถถอดบทเรียนเพื่อเปน

รูปแบบหรือกลไกท่ีเช่ือมตอความตองการของประชาชนเขากับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของหนวยงาน

ภาครัฐ  มีการใชเครื่องมือแบบออนไลนแพลตฟอรมเดิม “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” (Reactivating “Chiang 

Mai We Care”) กลับมาปรับปรุงเพิ่มรายละเอียดในการใชเปนพื้นท่ีเผยแพรขอมูลและเปนพื้นท่ีส่ือสารกลางท่ี

สามารถใชเชื่อมตอความตองการของคนในเมืองกับหนวยงานรัฐและภาคีอื่น ๆ เพื่อสงเสริมใหภาคประชาชน
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ยกระดับเปนประชาคมเมืองที่เขมแข็ง (Initiating Active Citizen) โดยมีฐานขอมูลความรูเกี่ยวกับเมืองเปน

เครื่องมือสำคัญ  ขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงการทำงานระหวาง Online Platform กับ Offline Platform 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพประชาคมในหลายระดับ  ผลจากการทำงานวิจัยจะปรากฏในรูปแบบของงานขอมูลท่ี

จะเผยแพรตอประชาคม  ขอมูลที่ไดรับจากประชาคม และ Platform online ที่เปนฐานของการปฏิสัมพันธ

กับประชาคมและเครือขายประชาสังคมที่มีการทำงานรวมกัน  ผลของการทำงานรวมกันภายใตเคาโครง

แนวความคิดนี้จะปรากฏในรูปแบบของแผนภาพเชิงยุทธศาสตรที่ประชาชนมีสวนรวมในการออกแบบและ

แสดงความคิดเห็นและความตองการของประชาคมเมืองเชียงใหม  
 

2. วัตถุประสงค 

1) เพื่อวิเคราะหหาชองวาง (Gap) ในการทำงานพัฒนาเมืองในระดับนโยบายหรือแผนที่ทำใหไม

สามารถขับเคล่ือนเมืองไดตามความตองการของประชาชน  และหาตัวแบบท่ีจะเปนท่ีจะชวยลดชองวางโดยทำ

ใหเกิดการเช่ือมโยงระหวางรัฐและประชาคมเพื่อใหเกิดการขับเคล่ือนเมืองท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

2) เพื่อสรางระบบฐานขอมูลสำหรับการทำความเขาใจปญหาการพัฒนาเมือง และเปนเครื่องมือ

หนึ่งในการสรางความรวมมือเพื่อลดชองวาในการพัฒนาเมือง  

3) เพื่อกระตุนใหประชาคมเมืองเขมแข็งขึ้นโดยใชแพลตฟอรมออนไลน (เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ 

และ ‘Chiang Mai We Care’ Online Platform) เปนพื้นท่ีในการแสดงความคิดเห็นรวมทางสังคมในรูปแบบ

ดิจิตอล และสรางกิจกรรมเพื่อใหคนสนใจเขามามีสวนรวม (Engagement)  มากข้ึน 

4) เพื่อสรางกิจกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนประชาคมกลุมตาง ๆ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน

ขาวสารขอมูลทำใหเกิดความเขมแข็งของประชาคม (Active Citizen)  

5) เพื ่อสรางตัวแบบของกระบวนการทำแผนภาพการพัฒนาเมืองเชียงใหม (Strategic Vision 

Plan) จากนโยบายของประชาชนเมืองเชียงใหม เพื่อใหเกิดรูปแบบในการขับเคล่ือนเมืองเชียงใหมอยางยั่งยืน 
 

3. ประโยชนท่ีไดรับ 

   ประโยชนจากโครงการนี้ ประกอบดวย  ประชาคมเมือง กลุมประชาสังคม หนวยงานรัฐและองคกร

ปกครองทองถ่ินท่ีมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในการพัฒนาเมืองเชียงใหม  เชน เทศบาลนครเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งการใชประโยชนมีความแตกตางกันไปตามบทบาทและภารกิจ ดังนี้  

1) ประชาคมเมือง  จะเขาใจสถานการณของเมืองมากขึ้นโดยเรียนรูขอมูลเมืองผานแพลตฟอรม 

“เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ประชาคมกลุมนี้มีโอกาสจะเขามาเปนประชาสังคมเมืองที่เขมแข็ง  มีความ

รับผิดชอบและรวมแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาเมืองไดอยางมีคุณภาพ   และมีขีดความสามารถในการ

ดูแลชุมชนตนเองเพิ่มข้ึน   

2) กลุมประชาสังคม จะมีขอมูลสำหรับการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและปจจัยความสำเร็จในการ

ทำงานของเครือขายประชาสังคม  สรางการทำงานท่ีคมชัดและตรงกับเปาหมายความเดือดรอนของประชาชน



7 
 

หรือความจำเปนในการพัฒนาเมืองอยางเปนจริง   และยังมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการเชื่อมตอกับกระบวนการ

ตัดสินใจเชิงนโยบายของหนวยงานรัฐ  

3) หนวยงานรัฐและองคกรปกครองทองถิ่นที่มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา

เมืองเชียงใหม  จะมีขอมูลสำหรับการใชประโยชนในการกำหนดนโยบายหรือแผนงานโครงการท่ีจะตองสนอง

ตอความคิดเห็นหรือความตองการของประชาชน  หนวยงานรัฐยังสามารถพัฒนาความรวมมือทำงานกับชุมชน

และประชาคมเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเมืองในอนาคต  รวมท้ังหนวยงานรัฐและองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินยังใชระบบฐานขอมูลเมืองและเครื่องมือการทำจินตภาพเมืองเพื่อสรางความรวมมือกับภาคีในการ

ทำงานเพื่อพัฒนาเมืองตอไป 

4) นักวิชาการและนักวิจัยจะมีระบบฐานขอมูลเมืองเชียงใหมสำหรับแบงปนและใชงานรวมกัน   
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บทที่ 2 

วรรณกรรมปริทัศน 
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 ดวยการตั้งขอสันนิษฐานวาสิ่งท่ีเปนจุดรวมกันของทุกภาคสวนในการทำงานเพื่อเมืองนั้นคือความ

ตองการท่ีจะใหเมืองเกิดการพัฒนาเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน  ดังนั้น ภาคสวนผูทำการพัฒนาเมือง

จึงเปนขอพิจารณาท่ีสำคัญ  ซึ่งโดยปกติแลวคนท่ัวไปมักจะเขาใจวาการพัฒนาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในเมืองนั้น

ตองเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของภาครัฐ  ซึ่ง “ภาครัฐ” ในท่ีนี้อาจจะหมายถึงหนวยงานตางๆ ท่ีแตกตาง

กันไป  เชน  ผูวาราชการจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  องคการบริหารสวนตำบล (อบต.)  หรือ

เทศบาลตางๆ ที่เขามารับผิดชอบดูแลสารทุกขสุกดิบของประชาชน   และทำหนาท่ีตอเชื่อมโครงสรางการ

ทำงานและการบริหารจากระดับประเทศมาสูระดับภูมิภาคจนมาถึงระดับทองถิ่น   แตทวาในความเปนจริง

แลวการทำงานเพื่อเมืองนั้นยังเกิดขึ้นจากผูคนในเมืองไดเชนกัน  กลุมคนที่มีใจในการปกปองบานเมือง  เปน

กลุมคนท่ีกลาท่ีจะแสดงความคิดและแสดงจุดยืน   ซึ่งบางครั้งบางทีในแตละกลุมก็สะทอนใหเห็นถึงจุดยืนและ

เปาหมายในการทำงานเมืองท่ีแตกตางหลากหลายกันไป   และหลายครั้งก็อาจจะไมใชในทิศทางเดียวกันกับส่ิง

ท่ีทางภาครัฐตองการ  กลุมคนกลุมนี้เราเรียกวา “ภาคประชาสังคม” 

    การทำงานระหวาง “ภาครัฐ” และ “ภาคประชาสังคม” นั้นเปนแนวทางการทำงานท่ีเกิดข้ึนมาเปน

เวลานานโดยเฉพาะในเมืองเชียงใหม  สามารถ สุวรรณรัตน ไดทำการเรียบเรียงและสรุปรองรอยของการ

ทำงานของภาคประชาสังคมท่ีพบเห็นในเมืองเชียงใหมยอนกลับไปไดต้ังแตในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมฉบับที่ 7 หรือราวๆ ป พ.ศ.2535  เมื่อเชียงใหมกลายเปนเมืองรวมศูนยราชการ  เมืองการศึกษา เมือง

เศรษฐกิจ  มีการเติบโตของการทองเท่ียวสุดขีด  และเริ่มสอเคาเกิดปญหาดานส่ิงแวดลอมเมืองทำใหเกิดการ

คัดคานโครงการขนาดใหญของรัฐ  ในเวลานั้นเองท่ี “คนเมือง” เชียงใหมไดแสดงใหเห็นถึงจุดยืนของคน

ทองถิ่นที่แสดงออกผานวิถีวัฒนธรรมอันเขมแข็งและสำนึกหวงแหนเมืองเชียงใหม  สามารถไดชี้ใหเห็นการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองเชียงใหมของภาคประชาสังคมเชียงใหมซึ่งแบงไดออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะท่ี 1 

ปลายทศวรรษ  2470-2520 มีชนชั ้นสูงเปนแกนนำ  ระยะที่ 2 ตั ้งแตทศวรรษ 2530-2549 เปนชวง

นักวิชาการช้ีนำภาคประชาสังคม  น้ำหนักของประเด็นการพัฒนาถวงไปในทางการคัดคานโครงการพัฒนาของ

รัฐ  และระยะท่ี 3 ต้ังแตป 2550-ปจจุบัน  มีการเคล่ือนตัวของกลุมพลเมืองอาสาซึ่งมักมีการดำเนินงานท่ีแยก

ขาดจากประเด็นการเมืองและสวนใหญเปน “ประเด็นเย็น” เชน การสงเสริมการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 

การรณรงคสิ่งแวดลอม เปนตน  โดยประชาชนเขาไปมีบทบาทสำคัญมากขึ้น เชน ภาคีคนฮักเมืองเชียงใหม, 

เครือขายเชียงใหม เขียว สวย หอม, โฮงเฮียนสืบสานลานนา, กลุมสถาปนิกคนใจบาน, ชมรมชาวนิมมานเห

มินท, โครงการฟนบานยานเวียงเชียงใหม, เครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม, และกลุมละครกั๊บไฟ 0

1 ประเด็น

สำคัญที่สามารถชี้ใหเห็น คือ การทำงานรวมกันระหวาง “ภาครัฐ” และ “ภาคประชาสังคม” นั้นดูเหมือนยัง

ขาด “พื้นท่ีกลาง” ในการทำงานรวมกัน  โดยที่สามารถไมไดนำเสนออยางละเอียดวา “พื้นที่กลาง” นั้นมี

ลักษณะอยางไร  มีโครงสรางการทำงานอยางไร  และจะมีปจจัยและเงื่อนไขอะไรบางท่ีสงเสริมใหเกิด “พื้นท่ี

กลาง” นี้ข้ึน   

 
1 อนาคตของเมืองเชียงใหม ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยภาคประชาสังคม โดย สามารถ สุวรรณรัตน  
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   งานวิจัย “การพัฒนากระบวนการเพื่อขับเคล่ือนประชาคมเมืองเชียงใหม” นี้  ทีมผูวิจัยตองการท่ีจะ

นำเอาแนวคิดเรื่อง “พื้นที่กลาง” นี้ขึ้นมาขยายและวิเคราะหเพื่อลงรายละเอียด  เพราะเชื่อวาการทำใหเกิด

“พื้นท่ีกลาง” ตามคำนิยามของสามารถนี้ไมใชเรื่องใหมแตก็ไมใชเรื่องงาย  ดวยเหตุผลท่ีวาการสรางใหเกิดการ

ทำงานรวมกันภายใตกลไกและระบบของภาครัฐนั้นจำเปนตองรูวิเคราะหยอนกลับไปเพื่อใหรูถึงที ่มาของ

โครงสราง วิธีคิด และการทำงาน  กอนท่ีจะเขาไปต้ังคำถามเพื่อปรับเปล่ียนแกไขและทาทายใหเกิดโครงสราง

และรูปแบบการทำงานใหมๆ ได  ดังนั้น ในงานสวนที่ 1 ของงานวิจัยนี้จึงตั้งสมมติฐานถึง “พื้นที่กลาง” ใน

ฐานะที่เปน “ชองวาง” (Gap)  เปนชองวางของโครงสรางการทำงานที่เอื ้อใหเกิดการเชื่อมโยงกันระหวาง

ภาครัฐและภาคประชาสังคม  ดังนั้นหากสามารถระบุ “ชองวาง” ของโครงสรางการทำงานและวิธีการคดิได  

ทีมผูวิจัยเชื ่อวาจะสามารถนำมาซึ่งรูปแบบและวิธีการในการทำงาน   ประสานกันระหวางทั้งสองสวน 

เชื่อมโยงทั้งจากแผนกลยุทธจากสวนบน (Top Down Strategies) เขากับวิธีคิด มโนทัศนในการทำงานเพื่อ

เมือง ที่อาจจะสามารถเรียกไดวาเปนกลวิธีจากทองถิ่นสวนลาง (Bottom Up Tactics) ได  และจะสามารถ

นำมาซึ่งภาพรางของ “พื้นท่ีกลาง” ไดชัดเจนข้ึน   

  โดยในการวิเคราะหงานสวนนี้จะประกอบไปดวย ขอมูล 3 สวนหลักๆ คือ  

1) รวบรวมและวิเคราะหโครงสรางการทำงานของภาครัฐ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงจากแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10-11-12 ไปสูแผนยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  และแผนยุทธศาสตรของ

เทศบาลเมืองเชียงใหม  เชื ่อมโยงกับโครงการใหญๆ ที่เกิดขึ ้นในเมืองเชียงใหม ตามมติของการประชุม

คณะรัฐมนตรีสัญจรในชวงเวลาดังกลาว  

2) รวบรวมและวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและอนุรักษเมืองเชียงใหมในชวงเวลา

ดังกลาว  

3) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลของภาคประชาสังคมที่ทำงานในชวงเวลาดังกลาว  แสดงใหเห็นถึง

จุดยืน เปาหมาย และพื้นท่ีหรือโครงการท่ีภาคประชาสังคมเหลานั้นดูแล  

   เมื ่อไดเรียบเรียงและจัดกลุมขอมูลทั้งสามขางตนแลว ทีมผู วิจัยจะทำการสังเคราะหถึงความ

เช่ือมโยงของขอมูลท้ังสามสวนขางตน  เพื่อระบุใหเห็นถึง “ชองวาง” ของโครงสรางการทำงานและความคิดใน

การพัฒนาและดูแลเมืองเชียงใหม  และจะวิเคราะหหาวิธีในการปรับ “ชองวาง” ดังกลาวใหกลายเปนพื้นท่ี

ของการเช่ือมโยงไมเพียงแคของภาครัฐและภาคประชาสังคม  แตยังรวมถึงประชาชนท่ัวไปท่ีสามารถเขามามี

สวนรวมในการพัฒนาและดูแลเมืองเชียงใหมอีกดวย  
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2.1 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปสูแผนยุทธศาสตรเทศบาลนครเชียงใหม  

    กอนที่จะเขาสูการวิเคราะหและแยกแยะรายละเอียดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่มีผลตอการ

ทำงานของเทศบาลเมืองเชียงใหม  และเปนปจจัยสำคัญในการเกิดขึ้นของภาคประชาสังคมที่ตอบรับหรือต้ัง

คำถามกับการทำงานนั้น  เนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ กอนหนาทั้ง 9 ฉบับจะถูกนำมาเสนอใน

เบ้ืองตนเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางความเขาใจ ดังนี้ 

    แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) เปนแผนท่ีเนนดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

เปนสำคัญ โดยเฉพาะการลงทุนสิ่งกอสรางขั้นพื้นฐานในรูปแบบของระบบคมนาคมและขนสง    การสราง

เขื ่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและพลังงานไฟฟา  และระบบสาธารณูปการตางๆ  สวนในดานการ

กระจายความเจริญสูพื้นที่นอกเขตเมืองเริ่มมีพูดถึงกันบางในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514)  ซึ่ง

เนนการขยายขอบเขตการพัฒนาไปสู “เขตทุรกันดาร หางไกลความเจริญ” เชน โครงการพัฒนาภาค พัฒนา

ชนบท เชนเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) ท่ียังคงเนนการกระจาย

บริการเศรษฐกิจและสังคมสูชนบท  และเริ่มมีประเด็นดานการพัฒนาเศรษฐกิจดวยการสงออก  ยกระดับการ

ผลิตสินคาเกษตร  และลดอัตราการเพิ่มของประชากร  

    ประเด็นเรื่อง “อุตสาหกรรม” การคาและการลงทุนในภาคการเกษตรไดรับการหยิบยกใหเปน

ประเด็นหลักในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524)  มุงเนนการกระจายรายไดและการมีงานทำใน

ภูมิภาคและเริ่มใหความสำคัญกับ “ทรัพยากรธรรมชาติ” ใหเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาฯ โดยเฉพาะที่ดิน 

แหลงน้ำ ปาไมและแหลงแร  รวมถึงเรงร ัดการปฏิรูปที่ดิน จัดสรรแหลงน้ำในประเทศ อนุร ักษทะเล

หลวง สำรวจและพัฒนาแหลงพลังงานในอาวไทยและภาคใตฝ งตะวันออก  แนวคิดเรื ่องกระจายรายได 

กระจายความเจริญ  สงเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะการสงออกเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ  แนวทางนี้

ยังคงพบไดในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2525-2529) แตเพิ่มประเด็นการดึงใหเอกชนเขามารวมลงทุน  

    ความพยายามในการขยับขยายการพัฒนาที่เรียกวาการกระจายความเจริญสูภูมิภาคตาง ๆ  หรือ

หัวเมืองในภูมิภาคนั้นเห็นไดชัดเจนขึ้นในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534)  เนนการพัฒนาฝมือ

แรงงานและคุณภาพชีวิต  และการเพิ่มบทบาทองคกรประชาชนในทองถ่ินเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  สวนในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539)  มุงเนนการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ  เนนการกระจายรายไดและการพัฒนาไปสูภูมิภาคและชนบท  เนนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย สงเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  และเนนการพัฒนากฎหมาย รัฐวิสาหกิจ และระบบ

ราชการ 

    อาจจะกลาวไดวาประเด็นหลักๆ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ ตั้งแตฉบับที่ 2 – 7 ซึ่งอยูในชวงเวลา 

มากกวา 20 ป นั้น  รัฐไดพยายามสรางและขยายโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหเปนปจจัยในการพัฒนาและปจจัย

เกื ้อหนุนใหภาคเอกชนเขามาลงทุน  รวมทั้งเปนเครื ่องมือการขยายความเจริญไปสูสวนภูมิภาค  อาศัย

อุตสาหกรรมและการพัฒนาการเกษตรเพื่อการสงออก  จากนั้นจึงเริ ่มใหความสำคัญกับธรรมชาติและ

ทรัพยากรท่ีมีอยูภายในทองถ่ิน  จนกระท่ังในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเกิดวกิฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรง  ทำ
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ใหมีทิศทางการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544)  ซึ่งมีการเปล่ียนแปลง

โดยเนนการสรางความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  และใหความสำคัญกับ 

“คน” ในฐานะท่ีเปน “ศูนยกลางของการพัฒนา”  เนนการพัฒนาศักยภาพของคน  พัฒนาส่ิงแวดลอมใหเอื้อ

ตอการพัฒนาคน  เนนใหคนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ตอมาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-

2549) มีการนำเอาแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ  เพื่อกำหนดเปน

นโยบายใหประเทศรอดพนจากวิกฤตและสามารถดำรงอยูไดอยางมั่นคง และนำไปสูการพัฒนาท่ีสมดุลภายใต

กระแสโลกาภิวัฒนและสถานการณตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง  โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลท้ัง

ดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมเพื่อนำไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย  ซึ่ง

ผลของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 นี้ประสบความสำเร็จเปนที่นาพอใจ   เศรษฐกิจของประเทศ

ขยายตัวไดอยางตอเนื่องในอัตราเฉล่ียรอยละ 5.7 ตอป  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสูความมั่นคง  ความ

ยากจนลดลง  ขณะเดียวกันระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ ้นมาก  อันเนื่องมาจากการดำเนินการ

เสริมสรางสุขภาพอนามัยและการมีหลักประกันสุขภาพซึ่งครอบคุลมท้ังดานปริมาณและคุณภาพใหกับคนสวน

ใหญของประเทศ  รวมถึงมีการลดลงของปญหายาเสพติด1

2 

    เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเมืองผานพัฒนาการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 1-9 นั้นทำใหเห็นถึงทิศทางของการพัฒนาจากฝงของภาครัฐ  ซึ่งสามารถสรุปเปน

ประเด็นส้ันๆ ได เชน  

• มุงเนนการสราง “โครงสรางพื้นฐาน” ท้ังสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เพื่อเปนฐานในการ

ขยายความเจริญไปสูสวนภูมิภาคและใชเปนปจจัยในการกระตุนการลงทุนจากภาคเอกชน   

• การกระจายความเจริญสูสวนภูมิภาคโดยอาศัย “อุตสาหกรรม” เปนหลักโดยเฉพาะในภาคของ

การเกษตร  โดยท่ีพยายามปรับเปล่ียนภาคเกษตรกรรมใหสามารถแขงขันและสงออกได 

• สภาพแวดลอมและ “ทรัพยากรธรรมชาติ” เริ่มถูกใหความสำคัญตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 

แตคอยๆ ปรับเปลี่ยนวิธีคิดถึง “ทรัพยากรธรรมชาติ” ในฐานะที่ตองอนุรักษและสงเสริมรักษา  

มาเปนปจจัยหนึ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8  ซึ่ง

นั่นก็หมายถึงการพิจารณาครอบคลุมถึง “สภาพแวดลอมเมือง” ดวยเชนกัน  

• การสราง “ความสมดุล” ถูกนำมาใชเปนแนวคิดหลักในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ 9 ซึ่งเปน

ชวงที ่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดการพัฒนาเมืองที่สำคัญ  เพราะนอกจาก 

“ทรัพยากรธรรมชาติ” เปนสวนสำคัญในการบำรุงรักษา  ความสมดุลนี้ยังทำใหเห็นถึงส่ิงท่ีเคยมี

 
2 สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-12 

https://sites.google.com/site/socialstudiesbykrupichet/srup-phaen-phathna-sersthkic-laea-sangkhm-haeng-chati-chbab-thi-1-

12 
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อยูแตไมไดใหความสำคัญ  เชน “การอนุรักษศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ความงดงามของวิถี

ชีวิต” ของแตละภูมิภาคทามกลางกระแสของการพัฒนาอีกดวย  

2.1.1 “คน” ศูนยกลางของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-

2554) สูนโยบายและแผนพัฒนาของเทศบาลนครเชียงใหม  

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยังคงวางแนวปฏิบัติเปน

องครวมท่ีมี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องมาจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 และแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9  

ซึ่งใหความสำคัญกับการรวมพลังสังคมจากทุกภาคสวนใหมีสวนรวมดำเนินการในทุกข้ันตอนของแผนฯ  พรอม

ทั้งสรางเครือขายการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  และมีการติดตามตรวจสอบผลการ

ดำเนินงานตามแผนอยางตอเนื ่อง  ซึ่งทำใหเห็นถึงการเชื ่อมโยงมาสูยุทธศาสตรของการพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมระยะ 5 ป พ.ศ. 2550 - 2554 ที่เรียกไดวายุทธศาสตร “อยูดีมีสุขจังหวัด” โดยสวนที่เห็นความ

เชื่อมโยงไปสูพันธกิจหลักที่ชัดเจนคือ ดานสังคม - สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี, สงเสริมใหประชาชนเปน

คนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรูตลอดชีวิต, สงเสริมใหประชาชนดำรงชีวิตบนพื้นฐานหลักศาสนา

และวัฒนธรรมทองถิ่น, สงเสริมใหประชาชนไดรับสวัสดิการสังคมอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางเปนสุข, 

สงเสริมใหประชาชนมีงานทำ มีศักยภาพและมีความมั่นคงในการทำงาน; ดานเศรษฐกิจ - สงเสริม พัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน, สงเสริมอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม, สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว, 

แกไขปญหาความยากจน, พัฒนาระบบการจัดการเคลื่อนยายสินคา (Logistics)  และมีการเชื ่อมโยงมาสู

แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม ป พ.ศ. 2551-2553, ป พ.ศ. 2552-2554, และ ป พ.ศ. 2553-2556 2

3 

ซึ่งขณะนั้นวิสัยทัศนของเทศบาลนครเชียงใหมระบุวา “เทศบาลนครเชียงใหม จะเปนหนวยงานหลักในการ

พัฒนาเมืองเชียงใหมใหคงความงดงามนาอยู มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมประเพณี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชน

เขมแข็ง ภายใตหลักธรรมาภิบาล”3

4  โดยมีพันธกิจหลัก  คือ อนุรักษและพัฒนาคน ฟนฟูศิลปะ วัฒนธรรมและ

ส่ิงแวดลอม สงเสริมเศรษฐกิจ และกำกับดูแลใหเกิดการพัฒนาตามกรอบท่ีวางเอาไว  โดยเฉพาะในกรอบของ

การเติบโตของเมือง  อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลวกลับพบวาโครงการหลายๆ โครงการอาจ

ไมไดตอบสนองตอหลักการอยางชัดเจนนัก เชน การพัฒนาพื้นที่สีเขียวกไ็มไดมีการระบุรายละเอียดแยกแยะ

ประเภท  ทำใหการเก็บขอมูลไมชัดเจน  หรือหลายๆ โครงการเกิดขึ้นจากการแกไขปญหาอยางเฉพาะหนา

และเรงดวน  พบวาโครงการบางโครงการนั้นอยูนอกแผนงบประมาณ  ซึ่งสะทอนใหเห็นวาอาจจะเกิดข้ึนจาก

การขาดการพิจารณาประเด็นปญหารอบดาน  และการทำแผนแบบตั้งรับมากกวาแผนเชิงรุกในการปองกัน

ไมใหปญหาเกิดข้ึนต้ังแตแรก  
 

 
3 แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม จะจัดทำทุกๆ ป โดยใชกรอบการคิดทุกๆ ชวงสามป เชน 2551-2553 ตอมาจะเปนแผนของป 2552-2554 

และ 2553-2556 ซ่ึงจะเปนการคาบเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่จัดทำทุกๆ 5 ป  
4 วิสัยทัศนเทศบาลนครเชียงใหม ในแผนพฒันายุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนครเชยีงใหม พ.ศ. 2551-2553 
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2.1.2 ความพยายามในการสราง “ความสอดคลองและเชื่อมโยง” จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) สูแผนยุทธศาสตรเทศบาลนครเชียงใหม  

   ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  ความสอดคลองและ

เชื่อมโยงกันของแผนยุทธศาสตรในสวนของหนวยงานภาครัฐไดรับการผลักดันอยางมากโดยเชื่อมโยงจาก

สวนกลางมายังสวนภูมิภาคและทองถ่ิน   ซึ่งในระดับจังหวัดและเทศบาลนครเชียงใหมนั้นยังคงเปนแบบ "ต้ัง

รับ" มากกวา "รุก" โดยเนนการปองกันปญหาจากวิกฤตการณที ่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 4

5  เพราะในขณะนั้น

ประเทศไทยเพิ่งผานวิกฤตการณเศรษฐกิจโลกและวิกฤตการณทางการเมืองภายในประเทศมาไมนานนัก5

6  ไม

วาจะเปนการพยายามปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความคิดสรางสรรคและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน  

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  เตรียมความพรอมของไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน  การเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจไทยในตลาดภูมิภาคและเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอำนาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

 เมื่อพิจารณาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2554–2557 และป 

พ.ศ. 2558-2561 ที่ไดกำหนดวิสัยทัศนเอาไววาเปน “นครแหงชีวิตและความมั่งคั่งบนพื้นฐานของความสงา

งามทางวัฒนธรรมและศูนยกลางการทองเท่ียว การคา และการลงทุนระดับสากล” 6

7  ซึ่งไดกำหนดยุทธศาสตร

พัฒนาระดับจังหวัดเชียงใหมใหสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จะเห็นไดวามีความชัดเจนขึ้นและใหมี

ความเปนรูปธรรมมากขึ้น เชน โครงการระดับจังหวัดที่ตองการผลักดันใหจังหวัดเชียงใหมเปน MICE CITY8  

 
5 สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-12 

https://sites.google.com/site/socialstudiesbykrupichet/srup-phaen-phathna-sersthkic-laea-sangkhm-haeng-chati-chbab-thi-1-

12 
6 วิกฤตการณการเมืองไทย พ.ศ. 2548-2553 เปนความขัดแยงระหวางกลุมการเมืองซ่ึงตอตาน และสนับสนุน ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีต

นายกรัฐมนตรี เชน การชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. 2551 (https://th.wikipedia.org/wiki/วิกฤตการณเมืองในประเทศ

ไทย พ.ศ. 2548-2553; และอาจจะรวมถึงที่มาของการเปลีย่นแปลงการปกครอง เพราะเกิดรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นำโดย พล.อ.สนธิ 

บุญยรัตกลิน ยึดอำนาจรัฐบาลรักษาการ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และตอมารัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นำโดย พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา ยึดอำนาจรัฐบาลรักษาการนิวัฒนธำรง บุญทรงไพ.ศ.าล (ปฏบิัติหนาที่นายกรัฐมนตรีหลังยิ่งลักษณ ชินวัตรถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหพน

จากตำแหนง) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน https://th.wikipedia.org/wiki/รัฐประหารในประเทศไทย, 28 กุมภาพันธ 2564)  
7 วิสัยทัศน ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2558-2561 
8 องคประกอบของคำวา M-I-C-E 

M - Meetings การประชุมของบริษัทเอกชน ซ่ึงบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเอง ทั้งน้ี หมายรวมถึง การฝกอบรม (Company Training) 

และ/หรือการทองเที่ยวสังสรรคของพนักงานบริษัท (Company Outing)  

I – Incentives การทองเที่ยว เพื่อเปนรางวัล โดยเปนการจัดทำเที่ยวเปนหมูคณะใหกับพนักงานหรือ ตัวแทนขายของบริษัท และ/หรือบริษัท

ตัวแทนจำหนาย เพื่อตอบแทนที่ทำงานไดตาม เปาหมายของบริษัทโดยบริษัทผูใหรางวัลจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  

C – Conventions การประชุมของสมาคม/องคกร ที่ไมมุงหวังผลทางดานธุรกิจ (Non-profit Organization) ซ่ึงเปนการรวมตัวกันของกลุมบุคคล

ที่อยูในสาขาอาชพีเดียวกันหรือใกลเคียง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกันผูเขารวมประชุมตางมารวมงานดวยความสมัครใจและเปน ผูรับผิดชอบคาใชจาย

เองE – Exhibitions การจัดงานแสดงสินคา/นิทรรศการ สินคา ผลิตภัณฑ หรือ บริการ โดยเจาะจงหมวดงาน แสดงสินคาตามรายอุตสาหกรรม 

เพื่อนำเสนอใหกับลูกคากลุมเปาหมาย 
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แตในสวนอื่น ๆ ไมวาจะเปนเรื่องการพัฒนาคน สิ่งแวดลอม กลับไมมีโครงการที่ออกมาเปนรูปธรรมอยาง

ชัดเจน  ปญหาเรื่องฝุนควันยังคงเปนปญหาท่ียังคงจัดการไมไดและมีปญหาอยางตอเนื่อง 

      ในสวนการทำงานของเทศบาลนครเชียงใหมในชวงป พ.ศ. 2557-2559  ยังคงทำงานตามกรอบเดิม  

ถึงแมวาเทศบาลนครเชียงใหมระบุวามุงเนนการสรางเมืองใหเปนระเบียบ  รมรื่น  สวยงาม  อนุรักษสงเสริม

ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  พัฒนาระบบการศึกษาใหกาวไกล  เสริมสราง

ชุมชนใหเขมแข็งปลอดภัยจากสารเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง  แตก็ยังพบปญหาการจัดการ

ขยะ  ปญหาน้ำในคลองแมขาเนาเสีย ปญหาตนไมใหญในเขตเมืองท่ีเกี่ยวสายไฟฟา และปญหาของนายทุนท่ี

เขามากวานซื้อที่ดินในเมืองเกาและปรับเปนโรงแรม ปญหาเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการตั้งรับกับปญหา

มากกวาที่จะหากลไกในการปองกันไมใหเกิดขึ้น  ที่สำคัญประเด็นในการเสริมสรางความเขมแข็งของคนใน

ชุมชน  คณะกรรมการชุมชน  และการเสริมสรางความตระหนักรักในพื้นท่ียังไมไดรับความสนใจจากโครงการ

ของเทศบาลอยางเปนรูปธรรมมากนัก  

นอกจากการสำรวจความเชื่อมโยงของแผนตาง ๆ  แลว  อีกปจจัยหนึ่งที่นาสนใจเพราะทำใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงในระดับของเมืองอยางชัดเจนคือโครงการใหญ ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชวงท่ีมีการประชุม “คณะรัฐมนตรี

สัญจร” (ครม.สัญจร)8

9  ซึ่งเกิดข้ึนในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (ป พ.ศ. 2555-2559) หรือก็คือในสมัยท่ี 

คุณยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี (ระหวาง 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) คือ 

ครม.สัญจร (พ.ศ. 2555)  เชน โครงการ “รถไฟฟาความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม”  การพัฒนาและ

ปรับปรุง “โครงการเชียงใหมไนทซาฟารี” รวมถึงมีการใหการสนับสนุนการดำเนินการจากงบกลางประจำป 

2555 ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 200 ลานบาท  โครงการ

จัดระบบสาธารณูปโภคลงใตดินเพื่อพัฒนานครเชียงใหม งบประมาณ 180 ลานบาท  โครงการอุทยาน

เทคโนโลยีและความสรางสรรคภาคเหนือ งบประมาณ 3,800 ลานบาท  รวมถึงขอเสนอในการเพิ่มวงเงินใน

การสรางสนามบินเชียงใหมแหงท่ีสอง เปนตน  

2.1.3 สงเสริมและตามหา “คุณภาพ” จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ป พ.ศ. 

2560-2564) สูแผนยุทธศาสตรเทศบาลนครเชียงใหม 

   แนวคิดหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังเปนความตอเนื่องของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และ 

ฉบับที่ 11  โดยที่มีสาระสำคัญที่มีความแตกตางออกไปบาง เชน การมุงเนนแกไขปญหาคุณภาพการศึกษา 

 
9 คณะรัฐมนตรีสัญจร (ครม. สัญจร) เกิดจากแนวคิดจัดประชุม ครม.สัญจร ตั้งแตรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่เขามาบริหาร

ประเทศในป 2548 โดยกำหนดใหประชุม ครม.นอกสถานที่ 12 เดือนตอครั้ง สวนจังหวัดใดที่ไดรับการเปนเจาภาพจะมีการยกเหตุผลผานสำนัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สศช. เปนจังหวัดนำรองในการพัฒนาภูมิภาคบาง หรือไมก็เปนจังหวัดแถวหนากลุมยุทธศาสตรภาค เพื่อกลบขออาง

คัดเลือกจังหวัดตามความตองการนายทุน และขออางทางหัวคะแนนการเลือกต้ังในจังหวัดของตน โดยการบริหารประเทศดวยรูปแบบ ครม.สัญจร 

จึงถือวาไดผล ไดผล 2 ดานหลักๆ คือ ดานแรก คณะผูบริหารเขาถึงประชาชน ไดรับฟงปญหาอยางใกลชิด และตรงจุด และ ดานที่สอง ไดภาพชุด

สวยงามผานสื่อสารมวลชน และเมื่อนำทั้งสองดานมารวมกันยอมขยายฐานคะแนนนิยมภูมิภาคของรัฐบาลน้ัน 
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ความรู  ทักษะ  ทัศนคติ  จริยธรรมในประชาชน  คุณภาพแรงงานโดยเฉพาะที่สามารถมีทักษะที่ตรงกับ

ภาคอุตสาหกรรม  การรับมือกับสังคมผูสูงอายุ  ปญหาคุณภาพบริการสาธารณะ  บริการดานสาธารณสุขและ

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีมีความเหล่ือมล้ำในสังคมมีการใหบริการท่ีไมท่ัวถึงและไมมีคุณภาพ 

  ในสวนของการเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ป พ.ศ. 2560-2564 กับแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาระดับจังหวัดและระดับเทศบาลนครเชียงใหม  จะพบวาจังหวัดเชียงใหมไดนำเอาคำสำคัญ “ความ

มั่งค่ัง” มาใชในการกำหนดวิสัยทัศนและจุดยืนของจังหวัดท่ีจะทำใหการทำงานสอดคลองไปกับทางแผนพัฒนา

ฯ จากสวนกลาง  โดยกำหนดนโยบายใหเชียงใหมเปน “นครแหงชีวิตและความมั่งคั ่ง” (City of Life and 

Prosperity)  มุงจะทำใหเชียงใหมเปนเมืองท่ีใหความสุขและชีวิตท่ีมีคุณคาแกผูอยูอาศัยและผูมาเยือนในฐานะ

เมืองท่ีนาอยูและนาทองเท่ียวในระดับโลก9

10  ขยายความโดยการกำหนดตำแหนงของการพัฒนาท้ัง  6 ดานคือ 

ทำเชียงใหมใหเปนเมืองศูนยกลางทองเที่ยวและบริการสากล (MICE City, Wellness City), ใหเปนเมือง

ศูนยกลางการคาการลงทุนและการคมนาคมขนสง (Northern Landport), ใหเปนเมืองแหงเกษตรปลอดภัย 

(Northern Food Valley), ใหเปนเมืองศูนยกลางการศึกษาระดับภูมิภาค (Education Hub), ใหเปนเมือง

ศูนยกลางการแพทยและบริการสุขภาพ (Medical and Health Hub), และใหเปนเมืองแหงความหลากหลาย

ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม (Diversity of Nature and Culture)  

 อยางไรก็ตาม  นโยบายของเทศบาลแสดงใหเห็นถึงแนวคิดที่เปน “องครวม” มากขึ้น  คือไม

พิจารณาแค “คน” แตเปนการพิจารณาถึง “ชีวิต” ที่รวมถึงการพิจารณาสภาพแวดลอม  การดูแลสุขภาวะ  

การเปนอยู องคความรู  ครอบครัวและชุมชน  รวมถึงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรเมือง เชน โครงการ

ขับเคล่ือนเชียงใหมสูเมืองมรดกโลก (2559-ปจจุบัน)  และโครงการจัดทำแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษ

และพัฒนาบริเวณเมืองเกาเชียงใหม (2562) เปนตน  แตในสวนของการดูแลรักษาฟนฟูส่ิงแวดลอมนั้น  ยังไม

เห็นการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรมมากนัก  ในแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม ป พ.ศ. 2559-2561 มี

การกำหนดนโยบายใหเกิด…ชองทางใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาเมืองและ

พัฒนาชุมชนของตนเองเพื่อใหตรงกับความตองการและความจำเปนอยางแทจริงของประชาชน...  แตทวา 

“ชองทาง” ท่ีจะใหประชาชนเขามามีสวนรวมนั้นไมไดระบุเอาไวอยางชัดเจน  มีโครงการท่ีเกิดการกระจายงาน

ใหกับเอกชนที่จะเขามารับงานในสวนของเทศบาล เชน “โครงการจางเหมาเอกชนดำเนินการจัดทำส่ือ

ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ (2,500,000 บาท)  ทำใหเห็นวาทางเทศบาลกำลังปรับทิศทางของการทำงานท่ี

เปดโอกาสใหภาคเอกชนไดเขามาชวยในการพัฒนาใหเกิดผลลัพธที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อตอบโจทย

ยุทธศาสตรตาง ๆ ท่ีวางเอาไว 

 เมื่อพิจารณาดานการพัฒนาเมืองจาก ครม.สัญจร ป พ.ศ.2560 พบวามีหลายโครงการท่ีเกิดข้ึนใหม

หรือถูกกระตุน เชน โครงการรถไฟฟาความเร็วสูงเสนทางกรุงเทพ ฯ – เชียงใหม, เรงรัดโครงการกอสรางทา

อากาศยานนานาชาติเชียงใหมแหงท่ี 2, โครงการมอเตอรเวยเชียงใหม-เชียงราย เจาะภูเขาและอุโมงค, สราง

ศูนยการขนสงสินคาไปสู การขนสงหลายรูปแบบ (Multi Modals Transportation Logistics Center), 

 
10 วิสัยทัศน ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2561-2564 
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ติดตามการพัฒนาระบบรถไฟฟารางเบา จังหวัดเชียงใหม หรือ Light Rail Transit System (LRL), กอสราง

ทางหลวงแนวใหม (เชียงใหม-เล่ียงเมืองลำพูน), และโครงการดูแลผูสูงอายุแบบครบวงจร, การผลักดันนโยบาย

เมืองสมุนไพร (Herb City)  สวน ครม.สัญจร ในป พ.ศ. 2562 มีการพูดถึงสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ

เช่ือมโยงเมืองเกา กลุมเหนือตอนบน 1 ท้ัง 4 จังหวัดสูการเปนเมืองทองเท่ียวเช่ือมอารยธรรมลานนา,  เรงรัด

ดำเนินการกอสรางทางเล่ียงเมอืงแมริม, และเรงรัดโครงการเสริมสรางเชียงใหมเมืองอัจฉริยะในกิจกรรมพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานบริเวณถนนนิมมานเหมินทหรือ“โปรเจคสมารทนิมมาน”  ซึ่งจะเห็นไดวามีโครงการเดิมท่ี

เคยพูดถึงเมื่อครั้ง ครม.สัญจร ในป พ.ศ. 2558  หลาย ๆ โครงการเปนติดตามและเรงรัด  สวนโครงการใหมท่ี

เกิดขึ ้นคือ“โปรเจค สมารท นิมมาน” ที่เห็นทิศทางของแนวคิด Smart City วาเริ ่มเขามามีสวนสำคัญ  

เชนเดียวกันกับที่โครงการของเทศบาลก็เริ่มที ่จะเห็นโครงการลักษณะเชนนี้ ในป 2564 “โครงการจัดทำ

แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะดานส่ิงแวดลอมเทศบาลนครเชียงใหม” เปนตน  
 

2.1.4 การวิเคราะห “ชองวาง” ของโครงสรางและการทำงานภาครัฐ (เนนงานเมือง – พื้นที่สีเขียว พื้นท่ี

สาธารณะ พื้นท่ีชุมชนเมือง งานกำกับดูแลผังเมือง รวมถึงการต้ังถ่ินฐานของชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาล

เมืองเชียงใหม)   

  การพัฒนาเมืองในประเทศไทยท่ีผานมา ดำเนินการโดยหนวยงานภาคราชการท้ังในระดับสวนกลาง 

สวนภูมิภาค  และสวนทองถ่ิน  ท้ังการแบงแยกเมืองหลัก  เมืองรอง  เมืองลักษณะพิเศษ  เมืองอุตสาหกรรม  

เมืองทองเที่ยว  เมืองเศรษฐกิจพิเศษ  เปนไปตามนโยบายหรือแผนพัฒนาระดับชาติและถายทอดนโยบายลง

มาตามลำดับชั้น  ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหมเองก็เปนไปตามกรอบแนว

ทางการพัฒนาของภาครัฐโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งถูกถายโอนลงมาตามลำดับการบริหาร

ราชการของหนวยงานตาง ๆ  โครงการพัฒนาเมืองเชียงใหมสวนใหญจึงมีขึ้นเพื่อตอบสนองตอเปาหมายของ

หนวยงาน  อยางไรก็ตาม  ผลของการพัฒนานั้นไดเปล่ียนแปลงรูปแบบของภาคการผลิตของเชียงใหมจากภาค

การเกษตรท่ีมีสัดสวนสูงในจังหวัดเปนลำดับตน ๆ เขาสูการเปนเมืองท่ีมีภาคการผลิตดานการบริการเกี่ยวเนื่อง

กับทองเที่ยวเปนลำดับสัดสวนที่สูงกวาภาคการผลิตอื่น ๆ  ในเวลาอันรวดเร็ว  ในชวงเวลาเดียวกันกับที่เมอืง

เชียงใหมมีการขยายตัวอยางรวดเร็วนี้ก็ไดเริ่มปรากฏความขัดแยงในสังคมระหวางภาคประชาชนกับหนวยงาน

รัฐอันเปนผลมาจากโครงการของหนวยงานรัฐเปนระยะ ๆ  ซึ่งสะทอนใหเห็นวามี “ชองวาง” ท่ีเกิดข้ึนจากการ

พื้นที่ทางนโยบายของภาครัฐกับความตองการที่แทจริงของภาคประชาชน  และในอีกมุมหนึ่ง“ชองวาง”

ดังกลาวก็สามารถพิจารณาไดจากภาพสะทอนของกลุมภาคประชาสังคม ณ ปจจุบัน (ป พ.ศ. 2564) มีอยาง

นอยประมาณ 30 กลุม 10

11 หรือแมแตภาคการศึกษาที่เขามาชวยในการเชื่อมตอในสวนที่เห็นเปนจุดออนของ

การทำงานของภาครัฐและลุกข้ึนมาแกไขและปกปองตัวเองและชุมชนจากปญหาดังกลาว  

 
11 อางอิงจาก อานันท กาญจนพันธุ, คนไทยใจดี : ทบทวนแนวคิดจติสาธารณะกับสังคมไทย, ภายใตแผนงานยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead) 

ดานสังคม แผนงานคนไทย 4.0 สนับสนุนโดยสำนักงานวิจัยแหงชาติ (วช.), เชียงใหม: คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2565), หนา 48-

55; และ รางรายงานฉบบัสมบูรณ นิรมล เสรีสกุลและคณะ, “การสังเกตการณและเสริมสรางพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อนและสรางการ
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 จากการรวบรวม จัดกลุม วิเคราะหนโยบายและแผน  รวมถึงผังโครงสรางการเชื่อมตอของการ

ทำงานของภาครัฐ  ตั้งแตแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและการเชื่อมโยงมาสูแผนยุทธศาสตรของจังหวัด

และของเทศบาลนครเชียงใหม  พิจารณาจากโครงการตางๆ ท่ีปรากฏอยูในแผนงบประมาณรายรับรายจายแต

ละป  ทางโครงการวิจัยพบวา “ชองวาง” ท่ีเกิดข้ึนของโครงสรางการทำงานเมืองเกิดข้ึนจาก :  

1) โครงสรางของทางเทศบาลนครเชียงใหมมีลักษณะการทำงานเปนแบบแข็งเกร็ง  เปนไซโล  หรือ

แทงที่แบงตามยุทธศาสตรวิ่งตามกันลงมา  ในกรณีหรือประเด็นที่เกิดขึ้นกับเมืองเปนสวนที่เชื่อมตอหรืออยู

ระหวางแทงของยุทธศาสตรจะเปนชองวางท่ีเกิดสุญญากาศ  โครงสรางดังกลาวปรับเปล่ียนไดยากและมีโอกาส

อยางยิ่งท่ีจะไมตอบโจทยหรือประเด็นใหมท่ีเกิดข้ึนของสังคมเมืองท่ีมีพลวัตรสูง 

2) โครงการตาง ๆ ท่ีอยูภายใตแผนยุทธศาสตรและแผนงบประมาณของทางเทศบาลนครเชียงใหม

นั ้นจะสอดคลองกัน  แตจะไมไดเปดโอกาสใหเกิดโครงการใหมๆ ที่อาจเกิดข้ึนระหวางทางหรือหลังจาก

ชวงเวลาของการยื่นแผนงบประมาณไปแลว  และหากสามารถมีงบกลางหรืองบอุดหนุนท่ีเปดโอกาสใหภาครัฐ

มีความคลองตัวและสามารถปรับใชไดก็จะเปนผลดีที่กอใหเกิดการเกิดขึ้นโครงการใหมๆ ที่ตอบปญหาของ

ประชาชนโดยตรงและทันทวงทีมากข้ึน  นอกจากนี้  ในภาพรวมของแผนรายรับรายจายนั้น  เงินท่ีจะตองจาย

ในหมวดเงินเดือนคาจางคาตอบแทนเจาหนาที่เปนสัดสวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับงบประมาณในการผลักดัน

โครงการตามยุทธศาสตรตาง ๆ ท่ีจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางเปนรูปธรรม  

3) การทำแผนตั้งรับมากกวาแผนเชิงรุกของทางเทศบาลนครเชียงใหมก็เปนเหตุสำคัญที่กอใหเกิด

“ชองวาง”ของการทำงานเมือง  ดังเชนที่กลาวไปแลววาเมืองมีการพัฒนาอยูทุกวันเปนพลวัตรที่ไมอยูนิ่ง  

ดังนั้นการทำแผนเมืองในเชิงต้ังรับจะทำใหไมสามารถสนองตอบตอประเด็นใหม ๆ ปญหาใหม ๆ หรือตัวละคร

ใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเมืองได  ดังนั้น ส่ิงท่ีจะเปนเครื่องมือในการสรางแผนเชิงรุกคือ ฐานขอมูลเมือง เพื่อใชเปน

กลไกหนึ่งในการวางแผนและกำหนดทิศทางของเมือง  

4) กลไกของส่ิงท่ีอยูนอกระบบการทำงานของเทศบาลนครเชียงใหม เชน โครงการพัฒนาเมืองใหญ 

ๆ ที่เกิดขึ้นจากนโยบายและการตัดสินใจจากสวนกลาง เชน จากการประชุม ครม.สัญจร  ซึ่งโครงการใหญ ๆ 

เหลานี้กลายเปนการผลักใหเชียงใหมรวมถึงเทศบาลนครเชียงใหมจะตองวิ่งตามแทนที่จะสามารถมีแผนการ

พัฒนาของตัวเองอยางชัดเจน 

5) รูปแบบการทำงานมีลักษณะที่รวมศูนยอยูที ่ภาครัฐ  โดยไมเปดโอกาสใหทางภาครัฐสามารถ

จัดหาหรือจัดจางคนที่เชี่ยวชาญเขามาชวยรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทำใหเห็นวาหลาย ๆ โครงการ

เปนโครงการท่ีดีและควรมี  แตไมประสบความสำเร็จและซ้ำซอน 

6) โครงการตาง ๆ นั้นมีวิธีการวัดผลหรือวิธีการเก็บขอมูลท่ีไมมีความละเอียด  ไมเปนปจจุบัน และ

เนนปริมาณ  จนทำใหรายละเอียดในเชิงประเด็นและในเชิงคุณภาพไมปรากฏในการรายงานผล 

 
เปลี่ยนแปลงเมืองโดยใชขอมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม” ภายใตแผนงานยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead) ดานสังคม แผนงานคนไทย 4.0 

สนับสนุนโดยสำนักงานวิจัยแหงชาติ (วช.) กุมภาพันธ (2565), หนา 4-4 
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7) ที่สำคัญคือขาด “พื้นที่กลาง” หรือ “ชองทาง” ที่เปนรูปธรรม สำหรับการสื่อสารจากฝงของ

ภาครัฐและเปนชองทางที่จะสามารถเปดใหประชาคมเขามามีสวนรวมในการเสนอทางออก เสนอทางเลือก 

หรือแนวทางใหเกิดการพัฒนาจากมุมมองใหม ๆ ของคนท่ีอยูอาศัยในเมืองดวย   

  ภาพสะทอนของโครงสรางท่ีแข็งเกร็งของภาครัฐนี้เองท่ีทำใหโครงการวิจัยนี้เช่ือวาส่ิงนี้คือ“ชองวาง” 

ในการทำงานเมือง  ชองวางนี้จำเปนจะตองทำใหแคบลงและทำใหเกิดการเชื ่อมโยงกันมากขึ้น  ดังนั้น

โครงการวิจัยนี้จึงพยายามสำรวจและวิเคราะหวาดวยเงื่อนไขและปจจัยใดที่จะทำให “ชองวาง” ของการ

ทำงานเมืองนี้ลดลง แคบลง หรือหายไปในที่สุด  ซึ ่งในสวนตอไปจะเปนอีกมุมมองหนึ่งในการสำรวจและ

วิเคราะหการทำงานของภาคประชาสังคม ซึ่งเปนอีกภาพสะทอนหนึ่งที ่ทำใหเห็นถึง “ชองวาง” ของการ

ทำงานเมืองจากอีกฝงหนึ่ง กอนท่ีจะนำเสนอแนวทางในการลดหรือเช่ือมชองวางนี้ (Bridging the Gap)    
 

2.2 สะทอนยอนคิดตัวตนและการทำงานของภาคประชาสังคม เมืองเชียงใหม  

  การวิเคราะหหาชองวางในการทำงานระหวางภาครัฐและภาคประชาสังคมไมเพียงแคเปน 

วัตถุประสงคหลักของงานแตยังเปนหมุดหมายสำคัญในการหาทางอุดชองวางนี้ดวยกลไกและวิธีการตาง ๆ 

อยางเปนรูปธรรม  ในสวนแรกของงานเปนการวิเคราะหการทำงานของภาครัฐผานเครื ่องมือของภาครัฐท่ี

สำคัญคือ “แผนยุทธศาสตร” และ “แผนงบประมาณ” เพื่อทำใหเราเห็นถึงโครงสรางและวิธีการวางแผนการ

ทำงานและเห็นถึงการกระจายงบประมาณและการควบคุมดูแล  รวมถึงเห็นการวัดผลในรูปแบบตาง ๆ แลว   

ในสวนตอไปนี้ก็จะเปนการวิเคราะหการทำงานในสวนของภาคประชาสังคม  เพื่อท่ีจะทำใหเห็นและเขาใจถึง

ที่มา ตัวตน และจุดยืน  รวมทั้งทัศนคติและพื้นที่การทำงานของประชาสังคมในเมืองเชียงใหม  เพื่อที่จะทำ

ความเขาใจถึงเงื่อนไขและปจจัยตาง ๆ ในการทำงานเมือง  และรูปแบบการทำงานรวมกนักับภาคีอื่น ๆ  และ

ท่ีสำคัญคือการทำงานของภาคประชาสังคมท่ีเช่ือมโยงกับภาครัฐ  

  การเรียบเรียงงานในสวนนี้จะประกอบไปดวย 6 สวนยอย คือ  

1) นิยามศัพทตาง ๆ ท่ีวาดวย “ภาคประชาสังคม และประชาคม ”  

2) ประวัติศาสตรและพัฒนาการของภาคประชาสังคม  

3) ปจจัยของการเปนภาคประชาสังคม  

4) เงื่อนไขของการทำงานรวมกันของภาคประชาสังคม  

5) ภาคประชาสังคม ณ เชียงใหม ในวันนี้ และ  

6) กฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการทำงานภาคประชาสังคม  

  หลังจากการวิเคราะหขอมูลในสวนท่ี 2 นี้แลวจะเปนการนำเสนอชองทางในการอุดชองวางหรือการ

กาวขามเงื่อนไขตาง ๆ ของทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม และที่สำคัญคือการเปดโอกาสใหสามารถสราง

ความเช่ือมโยงในการทำงานระหวางท้ังสองสวนไดดีข้ึน   
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2.2.1 อะไรคือ “ประชาสังคม” และ “ประชาคม” 

“ประชาสังคม” 

   คำวา ประชาสังคมหรือ Civil Society เปนแนวคิดที่ผูใหความหมายไวหลากหลายทั้งในชาวไทย 

และตางประเทศ  โดยจากความหมายของ “ประชาคม” และ “ประชาสังคม” ในงานวิจัยชิ้นนี้ไดใชคำวา 

“ประชาคม” (Community, Commune Society) ในความหมายที่กวางหมายถึง ชุมชน, กลุมชนซึ่งอยู

รวมกันและมีการติดตอสัมพันธกัน  สวนในนิยามของ World Health Organization (WHO) กลาววา 

“ประชาสังคม” (Civil Society) หมายถึงพื้นที่สำหรับการทำงานรวมกัน (space for collective action) 

ภายใตผลประโยชน เปาหมาย และคุณคารวมกัน  ประชาสังคมประกอบไปดวย  กลุมทำงานเพื่อสังคม  

องคกรที่ไมแสวงผลกำไร  กลุมชุมชน  กลุมเคลื่อนไหวเพื่อสังคม  และอื่น ๆ  ซึ่งทำงานแยกออกจากภาครัฐ

และงานท่ีแสวงหาผลกำไร  ผูท่ีทำงานในกลุมประชาสังคมทำหนาท่ีในการยกระดับกระบวนการมีสวนรวมของ

ชุมชนในกระบวนการตัดสินใจและการสรางนโยบาย  

   มีหลายคนพยายามใหคำนิยามและความหมายของ “ประชาสังคม” ที่แตกตางกันออกไป  แตละ

นิยามใหภาพที่แตกตางกันเชนคำวา “ประชาสังคม” (Civil Society)  ในงานวิจัยของ จามรี เชียงทอง 

หมายถึงการท่ีภาคพลเมือง (เชนนายทุนและชางหัตถกรรมในเมืองจากศตวรรษท่ี 16 เปนตนมา) มีสวนรวมใน

การกำหนดนโยบายการบริหารเมืองของตน  ดังนั้น“ประชาสังคม”จึงมักเกิดขึ้นสอดคลองกับการเติบโตขึ้นสู

การเปนสังคมเมืองแบบทุนนิยมและเปนประชาธิปไตยในยุโรป 11

12  สวน กฤติยาพร วงษา อธิบายวา“ประชา

สังคม”คือประชาชนที่มีจิตสาธารณะและมีความเปนจิตอาสาที่ดำเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดอัตถะประโยชนตอ

สาธารณสังคม  ทั้งที่ดำเนินงานเปนเอกเทศเพียงผูเดียวและที่เปนการรวมกลุมหรือองคกร   กิจกรรมของ

ประชาสังคมไมใชธุรกิจที่อาศัยกลไกตลาดเปนตัวตั้งและไมใชการบริหารรัฐกิจ  แตคาบเกี่ยวเชื่อมโยงกับท้ัง

ภาครัฐและภาคธุรกิจทั้งในแงการดำเนินงานและในแงเครือขายความสัมพันธ  โดยมองวา ผูที่มีจิตอาสา มี

ความเปนจิตสาธารณะเปนเบื้องตนอยูแลว 12

13  และ Larry Diamond ขยายความคำวา “ประชาสังคม” วา

เปนเวทีแหงชีวิตทางสังคมท่ีมีการจัดต้ังข้ึนเปนเอกเทศจากรัฐและนอกภาคการเมือง    อันเปนพื้นท่ีของกลุม

และผูกระทำการทางสังคมซึ่งมีวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท่ีหลากหลายมารวมกันแสดงตนเพื่อแลกเปล่ียนขอมูล

ขาวสารและความคิด  อันนำไปสูการสรางเอกลักษณ ความผูกพัน และความเช่ือรวมกัน  โดยมีเปาหมายเพื่อ

การพิทักษหรือเพิ่มพูนผลประโยชนท่ีเปนรูปธรรมของกลุม13

14  

 
12 จามะรี เชียงทอง, “จิตสาธารณะ” (Public Minds) รายงานฉบับสมบูรณ, หนวยบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ แผนงานคนไทย 4.0, 16 

ธันวาคม 2563 
13 กฤติยาพร วงษา, “การพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อศึกษาจิตสาธารณะไทยในยคุ 4.0”, ภายใตแผนงานบูรณาการยุทธศาสตรเปาหมาย 

(Spearhead) ดานสังคม : คนไทย 4.0, 16 สงิหาคม 2563 
14 (อางอิงจาก Larry Diamond, “การสัมมนาเร่ือง ประชาสังคมกับประชาธิปไตย (Civil Society and democracy),” วารสารสังคมศาสตร, 

2537) , http://thaicivilsociety.com/?p=content&id_content=250  

องคกรภาคประชาสังคมในประเทศไทย ความสำคัญและการขับเคลื่อน เพื่อสงเสริมความเขมแข็งขององคกรภาคประชาสังคม 

http://thaicivilsociety.com/?p=content&id_content=250
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“ประชาสังคม” ในความหมายกวางๆ หมายถึงการรวมกลุมกันของประชาชนที่มีวัตถุประสงครวมกัน

ดวยความสมัครใจ  มีสำนึกรับผิดชอบเพื่อสวนรวม  อาจรวมตัวกันเปนกลุมบุคคล ชุมชน องคกร สมาคม 

ชมรม หรือเครือขายที่ไมใชภาครัฐหรือราชการ  เนนกระบวนการมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมที่เปน

ประโยชนตอสังคม ไมแสวงหากำไร  ไมรวมถึงนิติบุคคล  องคกร  หรือคณะบุคคลท่ีจัดต้ังหรือดำเนินการโดย

พรรคการเมืองหรือเอื้อประโยชนตอพรรคการเมือง14

15  โดยมีเงื่อนไขวาภาคประชาสังคมเหลานั้นทำงานดวย

“จิตสาธารณะ”15

16 และ“จิตอาสา”16

17  

 บอยครั้งท่ีคำวา “ประชาสังคม” มักจะถูกแทนดวยคำวา “Active Citizen” ซึ่งหมายถึงประชาชนท่ี

กระตือรือรนเกี่ยวพันกันอยางมากกับสังคม  เกิดขึ้นที่สังคมตะวันตกในชวงปฏิรูปศาสนาและการกอตัวของ

ระบบทุนนิยม  เปนสมาชิกของกลุม “สมาคมมิตรภาพ” ทางศาสนามักมีลักษณะของ “จิตอาสา” คืออาสาตน

ลงแรงกระทำกิจกรรมเพื่อสวนรวมเปน “ประชาชนที่กระตือรือรน” (Active Citizen) ที่พรอมจะลงแรงทำ

กิจกรรมไมใชเฉพาะสมาคมของตนเทานั้นแตเพื่อสาธารณะประโยชนดวย17

18 

  “องคกรภาคประชาสังคม” จากรายงานการศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม

ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย  ไดแบงออกเปน 6 ประเภท18

19 ไดแก  

1) องคกรพัฒนาเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดรวบรวมภาพขององคกร

สาธารณประโยชน  ซึ่งลักษณะดังตอไปนี้มักเรียกวา “องคกรพัฒนาเอกชน” (1) ทำกิจกรรมเพื่อสวนรวมและ

สาธารณประโยชน , (2) ดำเนินงานอยางเอกเทศ , (3) ไมแสวงหากำไรและไมมีการแบงปนผลประโยชนแก

สมาชิก , (4) ไมใชองคกรรัฐ , (5) ไมใชองคกรศาสนาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อศาสนาอยางเดียว , (6) ไมใชองคกร

ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการเมือง , (7) ไมรวมสหภาพแรงงาน , (8) ไมรวมองคกรประชาชนทองถ่ิน  

 
15 รศ.วินัย ดะหลัน รองประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานบทบาทของภาคประชาสังคมเพื่อการศึกษา ไดใหคำนิยามของคำวา “ภาค

ประชาสังคม”  
16 คำวา “จิตสาธารณะ” หมายถึง สำนึก หรือความคิดที่จะทำสิ่งที่เปนประโยชนแกสังคม หรือคนทั่วไป คำวาจิตสาธารณะ มักจะเชื่อมโยงกับ เร่ือง

ของการทำบุญ และสาธารณกุศล (Philanthropy) และคาบเก่ียวกับ “ประชาสังคม” (Civil Society) ในสังคมประชาธิปไตยสมยัใหมเพราะเปน

จิตใจที่เห็นแกประโยชนสาธารณะ ภายใตสังคมที่มคีวามเทาเทียมกัน อางอิงจาก จามะรี เชียงทอง, “จิตสาธารณะ” (Public Minds) รายงานฉบบั

สมบูรณ, หนวยบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ แผนงานคนไทย 4.0, 16 ธันวาคม 2563 
17 คำวา “จิตอาสา” หมายถึง จิตแหงการใหความดีงามทั้งปวงแกเพือ่นมนุษยโดยเต็มใจสมัครใจอ่ิมใจ ซาบซ้ึงใจ ปติสุข ที่พรอมจะเสียสละเวลา 

แรงกาย แรงสติปญญา เพื่อสาธารณะประโยชนในการทำกิจกรรม หรือสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได

ชวยเหลือผูอ่ืน เปนจิตใจที่ไมน่ิงดูดายเมื่อพบเห็นปญหา หรือความทุกขยากที่เกิดขึ้นกับผูคน เปนจิตที่มีความสุขเมื่อไดทำความดีและเห็นน้ำตา

เปลี่ยนแปลงในรอยยิ้ม เปนจิตที่เปยมดวย “บุญ” คือความสงบเยอืกเย็น และพลังแหงความดี อีกทั้งยงัชวยลด “อัตตา” หรือความเปนตัวตนของ

ตนเองลงได อางอิงจาก จามะรี เชียงทอง, “จิตสาธารณะ” (Public Minds) รายงานฉบับสมบูรณ, หนวยบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ 

แผนงานคนไทย 4.0, 16 ธันวาคม 2563 
18 จามะรี เชียงทอง, “จิตสาธารณะ” (Public Minds) รายงานฉบับสมบูรณ, หนวยบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ แผนงานคนไทย 4.0, 16 

ธันวาคม 2563 
19 http://thaicivilsociety.com/?p=content&id_content=250 องคกรภาคประชาสังคมในประเทศไทย ความสำคัญและการขับเคลื่อน เพื่อ

สงเสริมความเขมแขง็ขององคกรภาคประชาสังคม 

http://thaicivilsociety.com/?p=content&id_content=250
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2) องคกรสาธารณประโยชน กลุมเอกชนที่ทำงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตั้งขึ้นตามกฎหมาย

เฉพาะดานการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  จึงหมายถึง มูลนิธิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชนที ่ มี

วัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคมหรือมีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม เชน การบริการสังคม  

การศึกษา  สุขภาพอนามัย  ท่ีอยูอาศัย  การฝกอาชีพนันทนาการ  และกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ  การทำงาน

ครอบคลุมทั้งดานการสงเสริม  การพัฒนา  การสงเคราะหการคุมครอง  การปองกัน  การแกไข  และการ

บำบัดฟนฟู  ซึ่งไดรับการรับรองใหดำเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ขอมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเม่ือ

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 ระบุวาประเทศไทยมีจำนวนองคกรสาธารณประโยชนตาม พ.ร.บ. นี้ทั้งสิ้น 3,654 

องคกร  โดยมีการจำแนกเปนองคกรภาคเอกชน 2,545 องคกร  มูลนิธิ 633 องคกร  สมาคม 476 องคกร  

ทั้งนี้ กระจายอยูในภาคกลาง 991 องคกร  ภาคเหนือ 871 องคกร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 800 องคกร  

ภาคใต 750 องคกร  และกรุงเทพมหานคร 242 องคกร 

3) องคกรสวัสดิการชุมชน เปนกลุมองคกรเอกชนที่หมายถึงองคกรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมี

วัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคมใหแกสมาชิกในชุมชนหรือปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมของ

เครือขายองคกรสวัสดิการชุมชน  และไดร ับการรับรองใหดำเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ขอมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยเมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556 ระบุวาประเทศไทยมีจำนวนองคกรสวัสดิการชุมชนท้ังส้ิน 

3,593 องคกร  กระจายอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,021 องคกร  ภาคกลาง 942 องคกร  ภาคเหนือ 

875 องคกร  ภาคใต 696 องคกร  และกรุงเทพมหานคร 59 องคกร  

4) องคกรชุมชน สวนหนึ่งหมายถึง “สภาองคกรชุมชน” ที่เปนการรวมตัวของชุมชน ทองถิ่น หรือ

ชุมชนทองถ่ินด้ังเดิมซึ่งประชาชนจัดต้ังกันเองหรือโดยการแนะนำหรือสนับสนุนของหนวยงานรัฐ เอกชน หรือ

องคกรพัฒนาเอกชน  แจงจัดต้ังเปนองคกรชุมชนและสภาองคกรชุมชนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาองคกร

ชุมชน พ.ศ. 2551 เพื่อทำหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรชุมชนอนุรักษ ฟนฟูจารีตประเพณี  ภูมิ

ปญญาทองถ่ินวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและชาติ  คุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  รวมมือ

กับองคกรปกครองสวนทองถิ ่นและหนวยงานของรัฐในการจัดการ บำรุงรักษาและใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาหรือความตองการของประชาชนเพื่อนำไป

พิจารณาจัดทำแผนการพัฒนา  จัดเวทีปรึกษาหารือเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการให

ขอคิดเห็นตอการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐ  หรือ

เอกชนรวมท้ังสนับสนุนใหองคกรชุมชนในตำบลเกิดความเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 

5) องคกรภาคประชาชน  ในที่นี้หมายถึงองคกรเอกชนไมแสวงหากำไร  ทั้งที่มีการรวมตัวกันมี

สถานะทางกฎหมายหรือไมมีสถานะทางกฎหมาย  โดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาสังคม  ตอสูเพื่อความเปน

ธรรมหรือเรียกรองสิทธิของตนเอง  รวมท้ังสามารถมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  แตกิจกรรมดังกลาวตองไมไดมุง

แสวงหากำไรเขากลุมตนเอง  องคกรในกลุมนี้เกิดขึ้นเองตามยุคสมัยหรือตามภาวการณและเงื่อนไขที่เอื้อตอ

การเกิด  ขณะเดียวกันก็เส่ือมสลายและยุติการดำเนินการไปตามเหตุการณตามภาวการณและเงื่อนไขท่ีทำให
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ตองสลายตัว  สำนักงานสถิติแหงชาติมีการสำรวจองคกรเอกชนท่ีไมแสวงหากำไรเปนประจำทุก 5 ป  โดยครั้ง

ลาสุดสำรวจเมื่อ พ.ศ. 2556 พบวาประเทศไทยมีองคกรเอกชนไมแสวงหากำไรจำนวน 76,685 แหง  กระจาย

อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด (รอยละ 31)  รองลงมาคือภาคกลาง  ภาคเหนือ  กทม. และภาคใต 

ทุกภาคมีแนวโนมการเพิ่มข้ึนของจำนวนองคกรโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 

     ในมุมหนึ่งการแบงประเภท “องคกรประชาสังคม” นั้นเปนไปตามเงื่อนไขและปจจัยท่ีหลากหลาย 

เชน การเรียกช่ือประเภทนั้นข้ึนอยูกับตนสังกัดอะไร  สำนักของรัฐสำนักไหน  หนวยงานไหนเปนคนเก็บขอมูล

และพิจารณา  หรือเปนไปตามสถานการณหรือสาเหตุของปญหาซึ่งอาจจะไมไดเปนกลุมกอนการทำงานใน

ชวงเวลาที่ยาวนัก  อยางไรก็ตามการแบงประเภทของ “องคกรประชาสังคม” นี้ไมไดมีประเด็นในแงทาง

กฎหมาย  เนื่องจากกฎระเบียบในการจดทะเบียน “องคกรประชาสังคม” ตาง ๆ นั้นยังไมไดถูกนำออกมาใช

เพราะยังติดขัดในรายละเอียดอยูพอสมควร   
 

“ประชาคม” 

คำวา ประชาคม มี 2 ความหมาย  ความหมายแรกหมายถึง กลุมชนท่ีอาศัยรวมกันอยูในพื้นท่ีหนึ่ง มี

การติดตอสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยกัน มีเอกลักษณเฉพาะกลุม เชนในดานวิถีดำเนินชีวิตและประเพณีท่ียึดถือ

ปฏิบัติรวมกัน มีการจัดสินคาและบริการขั้นพื้นฐานหลายอยางใหแกผูอยูอาศัยในลักษณะเปนหนวยทาง

เศรษฐกิจ คำวา ประชาคม ไมใชกับหนวยหรือองคกรทางการเมือง การปกครอง เชน ประชาคมชาว

นครศรีธรรมราชรวมมือกันรักษาประเพณีทองถ่ิน. ความหมายท่ี 2 คำวา ประชาคม หมายถึงผูคนจำนวนหนึ่ง

ซึ่งมีขนบประเพณีหรือผลประโยชนรวมกัน บุคคลผูเปนสวนหนึ่งของประชาคมไมจำเปนตองอยูรวมในพืน้ท่ี

เดียวกันก็ได เชน ขอตกลงของผูท่ีมีผลประโยชนรวมกันหรือผูท่ีมีแนวคิดเหมือนกันเรียกวา  สัญญาประชาคม. 

ประชาคมอาเซียน หมายถึง การรวมตัวกันของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อเพิ่มอำนาจตอรองในเวที

ระหวางประเทศ. 19

20 

 “ประชาคม” (Civil Society) เปนสังคมรูปแบบใหมที่พัฒนาขึ้นโดยกลุมชนชั้นกลาง หรืออาจกลาวได

วา “ประชาคม” เปนสังคมท่ีเกิดจากการรวมกลุมของปจเจกชน โดยมีจุดมุงหมายท่ีตองการความมั่นคง ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งการรวมกลุมนั้นทำใหเกิดความเปนสังคมเมือง และชาวเมืองตางก็สรางความ

เขมแข็งใหกับตนเอง หรือท่ีเรียกโดยท่ัวไปวา “ชุมชนเขมแข็ง” 20

21
 

 

2.2.2 ประวัติศาสตรและพัฒนาการของประชาสังคมเมืองเชียงใหม 

    ในปจจุบันประชาสังคมตาง ๆ มีความเดนชัดขึ ้นในบริบทของสังคมสมัยใหม  โดยหากกลาวถึง

วิวัฒนาการของการเกิดขึ้นของประชาสังคมในไทยนั้น  ชวงป พ.ศ. 2520 มีคำอื่น ๆ ที่ใชในความหมายของ

ประชาสังคม  เชน  ภาคประชาชนภาคพลเมือง  หรือองคกรพัฒนาเอกชน เปนตน  ในป พ.ศ. 2531 การเมือง

 
20 สาํนกังานราชบณัฑิตยสภา, www.orst.go.th 
21 สาํนกับริหารการปกครองทอ้งท่ี กรมการปกครอง, 2541, หนา้ 88 
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ภาคประชาชนเดนชัดขึ้นเมื่อมีการเดินขบวนเรียกรองของชาวบานชุมชนทองถิ่นในชวงการประชุมรัฐมนตรี

สัญจรยุคพลเอกชาติชาย ชุณหวรรณ ป พ.ศ. 2540 หลังยุคม็อบมือถือ (เหตุการณจลาจลเมื่อกลางเดือน 

พฤษภาคม พ.ศ. 2535)  มีกฎหมายหลายฉบับที่บัญญัติคำวา “ประชาสังคม” เชน รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540, 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 หรือมีการกำหนดบทบาทหนาท่ีของผูแทนภาคประชาสังคม

ในหลายพ.ร.บ. เชน  พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550, พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 หรือ พ.ร.บ. 

สภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 เปนตน 21

22  

  จากขอมูลสำนักงานสถิติแหงชาติมีการสำรวจองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากำไรเปนประจำทุก 5 ป  

โดยครั้งลาสุดสำรวจเมื่อ พ.ศ.2556 พบวาประเทศไทยมีองคกรเอกชนไมแสวงหากำไรจำนวน 76,685 แหง 

กระจายอยูใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด (รอยละ 31)  รองลงมาคือภาคกลาง  ภาคเหนือ  กทม.  

และภาคใต  โดยในทุกภาคของประเทศมีแนวโนมการเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ของภาคประชาสังคม  ซึ่งจากท่ีกลาวมา

จะทำใหเห็นไดวาสังคมไทยมีองคกรภาคประชาสังคมมายาวนาน  แตมีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามกฎหมาย

หรือแตกตางไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน  อยางไรก็ตามองคกรเหลานี้ลวนแลวแตมีเปาหมายเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีแตกตางไปตามเจตนารมณขององคกร เชน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

ดานสิทธิเด็ก การพิทักษ เปนตน 

   โดยหากเรากลาวถึงประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหมเราจะเห็นไดวาจังหวัดเชียงใหมเปนอีกหนึ่งจังหวัด

ที่มีการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมหลายกลุม  และมีการเกิดขึ ้นที่ของกลุมประชาสังคมที่เพิ ่มมากข้ึน

เรื่อยๆ โดยหากมองไปต้ังแตการพัฒนาเมืองของจังหวัดเชียงใหม  พัฒนาการความเปนเมืองของเมืองเชียงใหม

จะแบงได 4 ชวงเวลาตามชวงยุคการปกครองและการพัฒนาในยุคตาง ๆ  ของเมืองเชียงใหม  เราจะมองเห็น

การเริ่มตนของประชาสังคมออกเปน 4 ชวงหลัก ๆ 22

23 คือ 

1) การเกิดข้ึนของประชาสังคม ชวงท่ี 1 : กอต้ังเมืองเชียงใหม (พ.ศ. 1835 - พ.ศ. 1839) ชวงเวลา

แหงการตั้งเมืองและการวางบทบาทเมืองเชียงใหมใหเปนราชธานีของอาณาจักร  ภายใต

คุณลักษณะของการเปนเมืองศูนยกลางทางการปกครอง และการคาทางน้ำ 

2) การเกิดข้ึนของประชาสังคม ชวงท่ี 2 : เมืองเชียงใหมในราชวงศมังรายและภายใตการปกครอง

ของพมา (พ.ศ. 1839 - พ.ศ. 2317)  ชวงเวลาแหงความรุงเรืองของเมืองเชียงใหม  

3) การเกิดข้ึนของประชาสังคม ชวงท่ี 3 : หลังการเปนเอกราชจากพมา “ยุคเก็บผักใสซา เก็บขาใส

เมือง” (พ.ศ. 2317 - พ.ศ. 2400) ชวงแหงการฟนฟูเมืองเชียงใหมดวยการกวาดตอนผูคนจาก

 
22 http://www.thaicivilsociety.com/?p=content&id_content=250 องคกรภาคประชาสังคมในประเทศไทย ความสำคัญและการขับเคลื่อน 

เพื่อสงเสริมความเขมแข็งขององคกรภาคประชาสังคม 
23 http://www.furd.in.th/cities/thai-cities-reviews/view/6rO9Q1J90jZd/ อนาคตของเมืองเชียงใหม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยภาค

ประชาสังคม 

 

http://www.thaicivilsociety.com/?p=content&id_content=250
http://www.furd.in.th/cities/thai-cities-reviews/view/6rO9Q1J90jZd/


27 
 

พื้นที่ใกลเคียงเขามาอยูอาศัย  การกลับมารุงเรืองอีกครั้งของเมืองผานการคาขายทรัพยากรใน

พื้นท่ี  และการถูกผนวกรวมกับสยามในฐานะหัวเมืองหลักของภูมิภาค  และฐานะจังหวัดหนึ่งของ

ประเทศไทยตามลำดับ 

4) การเกิดข้ึนของประชาสังคม ชวงท่ี 4 : เมืองเชียงใหมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 (4.1) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1-3 (พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2519) การพัฒนาเมืองทางดานโครงสราง

พื้นฐาน การศึกษา และการทองเท่ียว  

  (4.2) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4-6 (พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2534) การรับนโยบายการพัฒนาเมือง

หลักและกาวสูการเปนเอกนคร (เมืองโตเดี่ยว) และจากขอมูลรายงานสรุปโครงการสงเสริมการ

จัดการเชียงใหมเมืองยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมไดกลาววาในป พ.ศ. 2523 ได

มีการกอตั้งโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมซึ่งตอมาไดพัฒนาเปนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 

(มอส.)  และในชวงป พ.ศ. 2526 สืบเนื่องจากเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 นักศึกษาทยอย

ออกจากปาบางคนไดเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่จะไปทำงานราชการกอใหเกิดกลุมองคกร

อิสระท่ีสนใจการทำงานบนพื้นท่ี (Area Based) ในพื้นท่ีภาคเหนือและเชียงใหม  ตอมาในป พ.ศ. 

2534  องคกรพัฒนาเอกชนในเวลานั้นไดรับทุนสนับสนุนจากตางประเทศ เชน “ชมรมนักพัฒนา

ภาคเหนือ” ซึ่งไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 

  (4.3) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7-10 (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2544)  เมืองเชียงใหมกลายเปนเมือง

รวมศูนยราชการ เมืองการศึกษา เมืองเศรษฐกิจ และการเติบโตของการทองเที่ยว  และจาก

ขอมูลรายงานสรุปโครงการสงเสริมการจัดการเชียงใหมเมืองยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของภาค

ประชาสังคมไดกลาววาในป พ.ศ. 2540 เกิดการจัดทำรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540  มีการต้ัง

รัฐบาลชั่วคราวและใหความสนใจการทำงานของประชาสังคม  ทำใหองคกรพัฒนาเอกชนและ

ประชาสังคมมีพื ้นที ่ทำงานดานนโยบายมากขึ ้น  และเริ ่มหันมารับการสนับสนุนจากทุน

ภายในประเทศมากข้ึน เชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) จนเกิดเปน

การทำงานประเด็นเล็กและการทำโครงการขนาดเล็กขึ ้น  ตอมาในชวงป พ.ศ. 2543 เกิด 

“กองทุนพัฒนาเมือง” ซึ่งตอมาถูกพัฒนาเปนกองทุน “สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน” (พอช.)   

  (4.4) แผนฉบับที่ 9-11 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2557) เมืองเชียงใหมไดรับโครงการขนาดใหญ

อยางตอเนื่องดวยผลพวงจากการเมืองระดับประเทศ มีการคัดคานโครงการพัฒนาของรัฐเพิ่มมาก

ข้ึน เกิดกระแสฟนฟูมรดกทางวัฒนธรรม และความขัดแยงทางการเมือง  

     โดยเราจะเห็นไดวาในชวงที่ 4 เปนชวงที่เกิดปญหาหลาย ๆ อยางท่ีเกิดพรอมไปกับการพัฒนา  ซึ่ง

อาจเปนอีกเหตุผลที่ทำใหเกิดประชาสังคมในเมืองเชียงใหมมากขึ้น  เนื่องจากที่ผานมาในชวงยี่สิบปที่ผานมา

เราจะเห็นไดอยางชัดเจนวารัฐเขามามีบทบาทในการพัฒนาเมืองที่เปนไปอยางไมมีทิศทางและเกิดความ

แตกแยกของคนในสังคมดวยปญหาการเมือง   ทำใหนักวิชาการเขามามีบทบาทในการชี้นำ  รวมแกไข และ

ตอตานปญหาท่ีเกิดข้ึน  พรอมท้ังเกิดการเคล่ือนไหวการรวมกันเปนประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการแกไข
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ปญหาและเปนตัวกลางในการสื่อสารกับภาครัฐ  และจากการคนหาขอมูลสำรวจพรอมสอบถามพูดคุยกับ

ประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหมเราจะสามารถเห็นการพัฒนาการเกิดขึ ้นการของประชาสังคมในจังหวัด

เชียงใหม ดังตารางดังนี้ 

 

ป พัฒนาการเกิดข้ึนการของประชาสังคม ประเภทการทำงานของประชาสังคม 

พ.ศ. 2477 คนรวมตัวสรางถนนข้ึนดอยสุเทพ วางบทบาทเมืองยุคใหม การสืบคนตัวตน 

เสนอแนะการพัฒนาเมืองถึงภาครัฐ พ.ศ. 2490 เกิดเรียกรองสรางมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พ.ศ. 2500 เกิดชมรมลานนาคดี (ชมรมจิ้นลาบ) 

พ.ศ. 2510 เร่ิมมีการเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมเคลื่อนไหวทางการเมืองระดับประเทศ 

พ.ศ. 2515 ต้ังการกลุมหนุมสาวเชียงใหม 

พ.ศ. 2519 คัดคานโครงการกระเชาไฟฟา 

พ.ศ. 2520 เริ ่มมีการเขามาของนักวิชาการสนับสนุนงาน NGOs ที่มี

ความสนใจในการทำงานเกี ่ยวเรื ่องชายแดน และคนชาย

ขอบ 

การเขาศึกษาปญหา เพื ่อนำไปสูแกไข

ปญหาปญหาผูคนชายขอบ เขาไปมุงหนุน

เสริมใหเกิดองคกรชาวบาน หรือองคกร

ประชาชน ใหมีความเขมแข็ง  
พ.ศ. 2533 ตั้งศูนยศึกษาปญหาเมืองเชียงใหม และชมรมเพื่อเชียงใหม

คัดคานคอนโด 

งานวิชาการกับการเคลื ่อนไหวพัฒนา

เม ือง และคัดคานการเตร ียมสมโภช

เชียงใหม 700 ป  พ.ศ. 2539 มีการจัดต้ัง กลุมรักษลานนา จากความสนใจของคนในพื้นท่ี

เชียงดาว 

พ.ศ. 2540 คัดคานการพัฒนาของภาครัฐ การรวมมือเพื ่อคัดคานโครงการพัฒนา

จากรัฐสวนกลาง พ.ศ. 2545 จัดต้ังมูลนิธิโรงเรียนสืบสานลานนา 

พ.ศ. 2548 จัดต้ังภาคีคนรักเชียงใหม  

ป พัฒนาการเกิดข้ึนการของประชาสังคม ประเภทการทำงานของประชาสังคม 

พ.ศ. 2549 มีเหตุขัดแยงเสื้อแดง และเสื้อเหลือง การเมือง และการขัดแยง การแบงพวก

ภาวะชะงักของผูคนกับการพัฒนาเมือง พ.ศ. 2550 เกิดการเคลื ่อนไหวดานสิ่งแวดลอมของเมือง จากสมาชิก

ภาคีคนรักเชียงใหมสูการพัฒนาเครือขาย เขียวสวยหอม 

ในชวงเวลาตอมา 

พ.ศ. 2551 เกิดชมรมนิมมานเหมินท 

เริ ่มมีการขับเคลื ่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตัวเอง โดย

คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ 

และสถาบันการจัดการทางสังคม และนักวิชาการอิสระ

ตางๆ 

ภาคประชาสังคมกับประเด็นที่ม ีความ

หลากหลาย ทั ้งในเรื ่องของวัฒนธรรม 

เม ืองเก า ส ิ ่งแวดล อม ฝ ุ นคว ัน ด าน

ทรัพยากร พื้นที ่สีเขียวการพัฒนาเมือง 

และการจัดการตนเอง 

พ.ศ. 2552 เกิดการจัดต้ังเขียว สวย หอม 

พ.ศ. 2554 เกิดการจัดต้ังสถาปนิกคน ใจ บาน 
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พ.ศ. 2554 เกิดการจัดต้ังกลุมฟนบานยานเวียงเมืองเชียงใหม 

เกิดการจัดตั้งเครือขายขับเคลื่อนจังหวัดจัดการตัวเอง เพื่อ

เสนอรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม

มหานคร 

พ.ศ. 2555 เกิดการจัดตั้งเครือขายชุมชนเมืองรักษเมืองเชียงใหมและ

เครือขายชุมชน 27 ชุมชน 

พ.ศ. 2556 เกิดการจัดต้ังเชียงใหมจัดการตัวเอง 

เกิดการจัดต้ังกลุมชุมชนลามชาง 

พ.ศ. 2557 ผูคนเริ่มมีการขับเคลื่อนทั้งในดานการเมืองและการพฒันา

เมือง 

พ.ศ. 2558 เกิดการจัดต้ังกลุมมือเย็น เมืองเย็น 

 

พ.ศ. 2558 เร่ิมมีการสนใจในการคนหาแนวทางรวมในการพัฒนาเมือง 

พ.ศ. 2558 เกิดการจัดต้ังกลุมดอยหลวงเชียงดาว 

พ.ศ. 2561 เกิดการจัดต้ังสถาปนิกฮอมสุข สตูดิโอ 

พ.ศ. 2562 เกิดการจัดต้ัง สภาลมหายใจ 

พ.ศ. 2563 เกิดการจัดต้ังสายบุญสีเขียว 

ตารางท่ี 2.1  แสดงชวงเวลาพัฒนาการของกลุมภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม23 24 

   จากขอมูลที่กลาวมาเราจะเห็นการพัฒนาการการเกิดขึ้นและการทำงานของประชาสังคมในแตละ

ชวงเวลาในจังหวัดเชียงใหม  หากเราแบงจากประเด็นการทำงานของประชาสังคมเราจะเห็นการทำงานท่ี

เกิดขึ้นจากประเด็นที่เกิดขึ้นแตกตางกันไมวาจะเปนในเรื่องของปา (พ.ศ. 2518), เรื่องเมืองและวัฒนธรรม 

(พ.ศ. 2535), เรื ่องโครงการขนาดเล็กเพื่อแกปญหาเชิงประเด็นที่สอดคลองกับการไดรับเงินทุนจากการ

สนับสนุนจากภายในประเทศ เชน ส.ส.ส. (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2549), เรื่องชุมชน (พ.ศ. 2552), เรื่องปญหาฝุน

ควัน และพื้นที่สีเขียว (พ.ศ. 2557), เรื่องเกี่ยวกับแนวคิดราชบัญญัติเชียงใหมจัดการตัวเอง (พ.ศ. 2557) ซึ่ง

โดยสรุปเราสามารถแบงกลุมของประชาสังคมตามประเด็นการทำงานของประชาสังคมโดยจะสามารถแบงออก

เปนได 3 กลุมใหญๆ 24

25 คือ 1) กลุมที่ทำงานดานทรัพยากร และธรรมชาติ 2) กลุมทำงานดานเมืองและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน และ 3) กลุมท่ีทำงานดานสิทธิ และนโยบาย  

2.2.3  ปจจัยของการเปน “ประชาสังคม” 

   สิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้ใหความสนใจคือ คำถามวาทำไมคนถึงอยากเขามาทำงานใน “ประชาสังคม”  

อะไรคือแรงจูงใจท่ีดึงใหคนกลุมข้ึนเขามาทำงานเพื่อประชาชนและบอยครั้งท่ีทำงานอยูตรงกันขามกับงานของ

 
24 เก็บขอมูลและวิเคราะหโดยผูวิจัย, 2563 
25 เก็บขอมูลและวิเคราะหโดยผูวิจัย, 2563 
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รัฐ  “ประชาสังคม”ไดเขามามีบทบาทในการชวยใหประชากรในระดับลางไดมีความรูความเขาใจมากขึ้นตอ

การมีสวนรวมในนโยบายตางๆ ที่จะสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของเขาโดยตรง  รวมทั้งชวยใหเขา

เหลานั้นสามารถ “ตอตานโครงการพัฒนาท่ีไดรับการออกแบบโดยหนวยงานจากสวนกลางโดยท่ีพวกเขาเองไม

มีสวนรูเห็น”26  อีกท้ังการเกิดข้ึนของประชาสังคมยังสะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวของรัฐในการแกไขปญหา  

การท่ีรัฐไมสามารถดำเนินงานใหความชวยเหลือผูคนในสังคมไดมีประสิทธิภาพนั้นสวนหนึ่งเปนผลจากการขาด

แคลนทรัพยากรบุคคลหรือขาดงบประมาณ  และที่สำคัญคือ ระบบงานราชการไมเอื้อตอการปฏิบัติงานใน

สถานการณฉุกเฉิน  สวนหนึ่งมาจากความรูสึกวา เรายอมใหเกิดปญหาไมได  และเราอยากลงมือทำอะไร

บางอยาง   โดยต้ังคำถามตอการออกแบบเพื่อสังคมกับบทบาทหนาท่ีของรัฐวาการออกแบบเพื่อสังคมควรเปน

บทบาทของรัฐหรือรัฐขาดแคลนทรัพยากรท่ีเอื้อตอการออกแบบเพื่อสังคมท่ีดี  นำไปสูการรวมมือกับภาครัฐใน

การพัฒนาพื้นท่ีเมืองใหมีประสิทธิภาพ “เพื่อนำเสนอแนวความคิดท่ีแตกตางไปจากการทำงานของรัฐ”  และ

นำไปสู “แรงผลักดันหรือแรงบันดาลใจการทำงานใกลเคียงกัน  โดยเกิดจากกระบวนการเรียนรู  การขัดเกลา

ทางสังคม  และประสบการณดำเนินชีวิตของแตละบุคคล” (จากครอบครัว ศาสนาและวัฒนธรรม และ

ประสบการณการดำเนินชีวิต) มีจิตใจอยากใหความชวยเหลือผูอื่นในสังคม  และความพรอมในปฏิบัติงานการ

ระดมหรือแสวงหาทรัพยากร  เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาโดยเฉพาะการแกไขปญหาในสถานการณวิกฤต26

27  

  นอกจากจุดยืนและความเห็นท่ีแตกตางกับส่ิงท่ีรัฐทำแลว  อีกปจจัยหนึ่งคือ “ศาสนา” โดยเฉพาะใน

สังคมไทยนั้นคำสอนทางพุทธศาสนาที่ใหความสำคัญตอการบริจาค  อยางเชนในภาคเหนือที่มี “กิจกรรม

สาธารณะ” เดิมที่อิงกับวัฒนธรรมและศาสนา(ชวยงาน รวมกันทำงานประเพณี) สวนอีกมุมหนึ่งคือ ความคิด

แบบตะวันตกเรื่อง “ความเทาเทียม” ซึ่งทำใหเราตองดูแล “ความยุติธรรมใหกับผูอื ่น” ในฐานะเปน Civil 

Virtue หรือคุณธรรมในภาคประชาชน  เปนพื้นฐานทาง “ศีลธรรม” ท่ีตองเติบโตควบคูไปกับความเสมอภาค

ในปริมณฑลทางการเมืองซึ่งคอย ๆ พัฒนาขึ้นมาอยางตอเนื ่องในสังคมไทยที่พัฒนาจากการเปนสังคม

เกษตรกรรมชนบทมาเปนสังคมเมืองมากข้ึน  มีการเติบโตของกลุมนักศึกษาและคนช้ันกลางซึ่งรับคานิยมทาง

สังคมเมืองแบบ“ประชาธิปไตย” จากตะวันตกมากขึ้น ๆ  เพราะเปน “สังคมอุตสาหกรรมทุนนิยมสมัยใหม” 

(พื ้นฐานประชาธิปไตยเสรีนิยม) พื้นฐานความคิดสาธารณะจึง based on ประชาสังคม  ความเสมอภาค  

ความเทาเทียมกันในโลกนี้ 27

28 

   จากการเก็บขอมูลจากงานวิจัยและบทความตาง ๆ ที่พยายามที่จะอธิบายปจจัยของการเขามา

ทำงานของประชาสังคม  ในภาพรวมเราอาจกลาวไดวาการเกิดข้ึนของประชาสังคมนั้นกอตัวมาจากหลายเหตุ

 
26 รายงานเร่ือง “ภาคประชาสังคมในประเทศไทยโดยสังเขป” Asian Development Bank (ADB) 

(https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29444/csb-tha-th.pdf)  
27 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพลิน ภูจีนาพันธุ, “Sense of Belonging : พลเมืองกับความไมเปนอ่ืน”, สำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะ

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2563,. P30. 
28 จามะรี เชียงทอง, “จิตสาธารณะ” (Public Minds) รายงานฉบับสมบูรณ, หนวยบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ แผนงานคนไทย 4.0, 16 

ธันวาคม 2563,. p15. 
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ปจจัยดวยกันไมวาจะเปน  (1) การเกิดจิตสำนึกและการกอรูปของอุดมการณรวม  (2) วิกฤตในสังคม ซึ่งเกิด

จากการที่รัฐและทุนไมสามารถแกไขปญหาวิกฤตนั้นได  (3) การกอกำเนิดของชนชั้นกลาง (พอคา, นักธุรกิจ, 

นักวิชาการ, นักเรียนนักศึกษา เปนตน) ที่มีการศึกษาและมีฐานะทางเศรษฐกิจ  (4) การพัฒนาการของ

กระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงออกทางความคิดเห็นไดโดยอิสระ  (5) 

ระบบการติดตอสื่อสาร ซึ่งชวยใหมีการรวมตัวและสื่อสารกันไดงายมากขึ้น หรือ  (6) การเกิดชองวางและ

ปญหาเรื่องประสิทธิภาพความโปรงใสในการทำงานของภาครัฐท่ีไมสามารถแกปญหาไดจึงทำใหตองหาวิธีหรือ

ทางเลือกอื่นเพื่อแกไขปญหานั้น 

  การทำงานของภาคประชาสังคมเปรียบเสมือนพลังของสังคมท่ีกอเกิดจากหลากหลายสวนประกอบ  

ไมวาจะเปนจากความเขมแข็งของ นักธุรกิจ นักวิชาชีพ นักศึกษา ปญญาชนชาวบาน ผูมีความรู บุคคลท่ัวไปท่ี

รวมแรงรวมใจกัน กลุมคนที่มองเห็นไปในเรื่องเดียวกันและมองเห็นถึงชองวางของการทำงานการเกิดปญหา

ของภาครัฐจนนำไปสู การผลักดันทางสังคม, การมีจิตสำนึกรวมกัน, การมีสวนรวมกับบุคคล, การมี

ระบบส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ, การสัมพันธกันดวยความสมานฉันท  การรวมกลุมกันเปนประชาสังคมนี้เพื่อทำ

หนาท่ีในการเปนตัวแทนเพื่อแสดงจุดยืนท่ีแตกตางออกไปจากจุดยืนของรัฐ   หรือเพื่อนำไปสูการเปล่ียนแปลง

และเปนพลังขับเคล่ือนใหแกสังคม  หรืออาจกลาวไดวาเปนเวทีแหงชีวิตทางสังคมท่ีมีการจัดต้ังข้ึนเปนเอกเทศ

จากรัฐและอยูนอกภาคการเมือง  เปนพื้นที่ของกลุมผู กระทำการทางสังคมซึ่งมีวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท่ี

หลากหลายมารวมกันแสดงตนเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและความคิดซึ่งนำไปสูการสรางเอกลักษณ ความ

ผูกพัน และความเชื ่อรวมกัน  และมีกิจกรรมที ่เกิดขึ ้นภายใตสำนึกและขอเรียกรองของประชาชนใน

ความหมายของสิทธิและการมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายสาธารณะและผลประโยชนจากกิจกรรมมี

เปาหมายเพื่อการพิทักษหรือเพิ่มพูนผลประโยชนสาธารณะหรือของกลุม 

2.2.4 เง่ือนไขของการทำงาน “รวมกัน” ของประชาสังคม  

  ความแตกตางหลากหลายของประชาสังคมถือวาเปนจุดเดนอยางหนึ่งของประชาสังคม  เพราะเปน

เหมือนภาพสะทอนใหเห็นถึงมุมมองที่หลากหลายที่มีตอสังคม  วิถีชีวิต  และการเปนไปของสังคม อยางไรก็

ตามภายใตความแตกตางหลากหลายนี้เอง  ส่ิงท่ีทำใหประชาสังคมเขมแข็งคือการทำงาน “รวมกัน” ไมวาจะ

เปนไปตามเงื่อนไขของสถานการณ  เงื่อนไขของปญหา  เงื่อนไขของประเด็น  หรือเงื่อนไขของกิจกรรม  ท้ังนี้ 

หากจับประเด็นและวิเคราะหถึงเงื่อนไขในการทำงานรวมกันของประชาสังคมได  นาจะทำใหการขับเคล่ือนจะ

เปนไปดวยความคิดสรางสรรค มีพลัง และกอใหเกิดการทำงานท่ียั่งยืนข้ึน  

   การทำงานประชาสังคมนั้นคือการตัดสินใจสาธารณะรวมกันของพลเมือง  ซึ่งเปนหนทางหนึ่งในการ

บรรลุ “ประชาธิปไตย” และการเปนพลเมืองท่ีทำบทบาทหนาที่ตอผลประโยชนสาธารณะโดยไมไดเกิดจาก

การถูกกำหนดดวยกฎหมายหรือรัฐ  โดยมีเงื่อนไขท่ีสำคัญคือ “ความรูสึกเปนเจาของ” (Sense of Belonging) 

ไมวาจะเปนความรูสึกถึงการเปนสมาชิกของชุมชนและหรือเปนสวนหนึ่งของพื้นท่ี  เหลานี้จะเปนปจจัยพื้นฐาน

ท่ีนำมาสูความรูสึกของ Sense of Belonging  และเมื่อพิจารณารวมกับหลักสิทธิมนุษยชนก็จะเห็นไดวาการ
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ทำงานประชาสังคมนั้นเกิดขึ้นจากความรักและความหวงแหน “ความรูสึกเปนเจาของ” พื้นที่นั้น ๆ   มีความ

ตองการท่ีจะชวยทำใหดีข้ึน พัฒนาข้ึน และท่ีสำคัญการทำงานรวมกันก็จะชวยสงเสริมความเปนประชาธิปไตย

ได 28 29 Sense of Belonging เปนตัวชี ้ว ัดประการหนึ ่งของการเปนพลเมืองที ่ม ีความสำคัญตอร ูปแบบ  

พฤติกรรมพลเมืองและจิตสาธารณะ  ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของคนในการทำงานหรือกิจการเพื่อสังคม  

ผสมผสานความหลากหลาย  มีการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม  มีการส่ือสารภายในท่ีดีมีความหวงใยตอกัน  มีความ

เช่ือ  มีลักษณะการทำงานเปนทีม  มีการพึ่งพาอาศัยระหวางกลุม  รวมมือกัน  มีการแบงหนาท่ีของความเปน

ผูนำรวมกัน  มีการพัฒนาคนวัยหนุมสาวและตองมีความเช่ือมโยงกับโลกภายนอก (Gardner, 1987, p.19) 30 

และ Sense of Belonging นั้นนำไปสูการเกิดขึ้นของ “อาสาสมัคร” ในสังคมไทย พบวา มี สามภาพใหญ ๆ 

30

31 คือ (1) อาสาสมัครท่ีเกิดข้ึนโดยรัฐ (2) อาสาสมัครท่ีเกิดข้ึนโดยความสนใจสวนบุคคล และ (3) อาสาสมัครท่ี

เกิดข้ึนเมื่อมีประเด็นหรือวิกฤติ  

     สุวารี วงคกองแกว อธิบายถึงวิธีการทำงานของประชาสังคมในงานวิจัยชิ ้นสำคัญที ่รวมเอาบท

สัมภาษณของคนท่ีทำงานในประชาสังคมในเมืองเชียงใหมเอาไววา  ประชาสังคมท่ีทำงานเกิดผลสำเร็จนั้นตอง

เลือกวิธีการที่เหมาะสม  ชาวบานหรือผูเปนเจาของพื้นที่คือกลุมคนที่ตองมีสวนรวมในการจัดทำขอมูลเพื่อ

นำไปสูการพัฒนา  และในสวนของการทำงานจะตองมีขอมูลที่มีความเปนกลาง  เขาใจถึงสาเหตุ  เชื่อมโยง

ความรูหลากหลายสาขา  โดยมีการใชเครื ่องมือดานเทคโนโลยีเขามา  และมีเปาหมายหลักคือการทำงาน

รวมกับสังคมพรอมกับการต้ังเปาหมายอยูท่ีสาธารณะและสังคมเปนสวนใหญ  โดยประชาสังคมสรางตัวตนของ

ตนเองข้ึนมาใหชัดเจนเปนเอกลักษณและมีมาตรฐานท่ีชัดเจนเพื่อขยับตนเองข้ึนมาได  ในการทำงานเพื่อสังคม 

แตตองรอดดวยระบบตลาด ระบบการลงทุนที่ตัวเองสามารถเชื่อมโยงกับระบบใหม ๆ ได  และในขณะท่ี

ภาครัฐที่อยูโครงสรางสวนบนตองสรางนโยบายที่ลดทอนการอยูภายใตอภิมหาโปรเจคนอยลง  และในการ

ทำงานของประชาสังคมจะตองสามารถปรับตัวและเปดกวางพรอมยืดหยุนไดตามประเด็นเรงดวน  พยายามทำ

ความเขาใจถึงขอเท็จจริงของลักษณะชุมชนจึงจะทำงานพื้นท่ีควบคูไปดวย  ประชาสังคมยังมีการรวมเครือขาย

การทำงานภายใตเปาหมายเดียวกันแตเคลื่อนงานแบบเปนปจเจก  รัฐท่ีไมสามารถจะขับเคลื่อนใหมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือผูกขาดการเปลี่ยนแปลงไวในมือไดอีกตอไป โดยตัวแปรที่สำคัญในการทำงานนั้นคือภาค

ประชาสังคม   และภาคประชาสังคมของคนยุคใหมนาจะมีขนาดไมตองใหญแตตองมีความแข็งแรงในเชิงดาน

ความคิด  โครงสราง  และดานการจัดการ  เพื ่อชวยเหลือสังคม  ยกตัวอยางเชนการเกิดประชาสังคม 

 
29 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพลิน ภูจีนาพันธุ, “Sense of Belonging : พลเมืองกับความไมเปนอ่ืน”, สำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะ

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2563, หนา 4 
30 ศาสตราจารย ดร.ไพลิน ภูจีนาพันธุ, “Sense of Belonging : พลเมืองกับความไมเปนอ่ืน”, สำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตรและ

รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2563, หนา 7 
31 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพลิน ภูจีนาพันธุ, “Sense of Belonging : พลเมืองกับความไมเปนอ่ืน”, สำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะ

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2563, หนา 8 
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“เชียงใหมจัดการตนเอง” ซึ่งการจัดการตนเองจะทำใหเกิด Sense of Belonging32 ของคนจำนวนมากข้ึน 

สามารถทำไดโดยการกระจายความรูผานเครือขายใหมากข้ึน32

33  

   เมื่อกลาวถึงปญหาและอุปสรรคในการทำงานของประชาสังคมในบริบทของสังคมไทย ประกอบไป

ดวย 3 ประการ33

34 คือ  

1) ไมมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย  ทำใหไมมีบทบัญญัติรวมถึงกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวของในการรองรับการมีพื้นท่ีทางการเมืองของกลุมประชาสังคม34

35  

2) ไมมีงบประมาณในการทำงานเปนของตัวเอง  จึงยังตองอาศัยงบประมาณในการทำกิจกรรม จาก

หนวยงานอื่น ๆ เชน เทศบาล กระทรวงสาธารณสุข  

3) ไมมีหนวยงานหรือกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานของกลุมประชาสังคมอยางชัดเจนทำใหการ

ดำเนินกิจกรรมของกลุ มประชาสังคมไมมีอำนาจหนาที ่ชัดเจนในการกำหนดทิศทางและ

ยุทธศาสตรในการพัฒนาชุมชน  การดำเนินกิจกรรมจึงเปนเพียง “ภารกิจ” เทานั้น  

   การทำงานของประชาสังคมเปนงานท่ีมีปญหาอุปสรรคและมีขอทาทายในการทำงานอยางมาก  

แมแตกับคณะทำงานเครือขายประชาสังคมจังหวัดซึ่งเปนคณะทำงานท่ีไดรับการแตงต้ังตามกฎหมาย  กจ็ะพบ

ปญหาทั้งระดับโครงสรางและระดับปจเจกบุคคล  ทั้งระบบราชการหรือการเมืองลวนเปนสิ่งที่บั่นทอนการ

เติบโตและความเขมแข็งของประชาสังคม  ฉะนั้น หากไมไดมีการพิจารณาแกไขอยางจริงจังแลวพลังประชาชน

ก็จะออนแอลงเรื่อยๆ จนไมสามารถทำงานเปนภาคสวนและไมอาจบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตองการได  และ

ยิ่งเมื่อประชาสังคมมีการเคลื่อนไหวหรือมีบทบาททางการเมืองมากยิ่งขึ้นก็ทำใหการตอสูและการขัดแยงกับ

กลุมอื่น ๆ ที่ตองการรักษาอำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมากยิ่งขึ้น  โดยเปนการตอสูเคลื่อนไหว

และขัดแยงบนพื้นฐานความแตกตางดานอุดมการณและการเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  จึงมีความจำเปนท่ี

ภาคประชาสังคมจะตองสรางขบวนการท่ีเขมแข็ง  มียุทธศาสตรท่ีชัดเจน  มีความเปนเอกภาพ  เพื่อใหเกิด

 
32 Sense of belonging หมายถึงจิตใตสำนึกที่รูสึกวางานที่ตนกำลังทำอยูน้ันตนมีสวนรวมเปนเจาของ 
33 สุวารี กองแกว, รายงานสรุปโครงการสงเสริมการจัดการเชียงใหมเมืองยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม, สำนักงานการวิจัยแหงชาติ 

(วช.) ภายใตแผนงานยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead) ดานสังคม คนไทย 4.0, สิงหาคม 2563 
34 ระวิชพงษ อิสสสรธมโน, ดร.จันทนา สุทธิจารี, เอกกมล สายจันทร, ฐิติวุฒิ บุญยวงศวิรัชร, “ความเขมแขง็ของประชาสังคมกับการพฒันาชุมชน

อยางยัง่ยืน: กรณศีึกษาชุมชนเทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง”, เอกสารการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 11, 

มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2010 
35 สิ่งที่นาจะเปนประเด็นที่ชวนคิดมากกวาคือ ตัวตนของประชาสังคม ในแงของกฎหมายที่มีศักด์ิและสิทธ์ิที่จะไดรับการยอมรับ “เทียบเทา” กับ

หนวยงานของรัฐ ปจจุบันหลายๆ ประเด็นยังคงเปนที่ถกเถียงและยังหาขอสรุปไมได ณ ปจจุบัน ที่เก่ียวของกับ 1) “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม” (พ.ศ. 2558); 2) “พระราชบัญญัติ สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งของภาคประชาสังคม 

พ.ศ. .......” (ฉบบั กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) และ ฉบับ ภาคประชาชน); และ 3) “รางกฎหมายวาดวยการดำเนินงาน

ขององคกรที่ไมแสวงหากำไรมาแบงปนกัน ซ่ึงจะเห็นไดวา ณ ปจจุบันการรับรองการจัดต้ังนิติบุคคลของประชาสังคมยังเปนที่ถกเถียง กฎหมายยัง

ไมไดรับการยอมรับ ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจวาการทำงานของประชาสังคมหลายๆ กลุมไมสามารถเขาถึงแหลงทุนดวยตัวเอง ไมตอเนื่อง และ

จำเปนตองทำงานตามภารกิจ และกรอบงบประมาณของทุนวิจัยตามโครงการตางๆ เทาน้ัน  
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ความยุติธรรมในสังคม  รวมท้ังทำใหเกิดการกระจายผลประโยชนท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมตอภาค

ประชาชนไดมากท่ีสุด  

2.2.5 ประชาสังคม ณ เชียงใหม ในวันนี้  

   งานวิจัยนี้ไดทำการสำรวจประชาสังคม 15 กลุมท่ีกำลังทำหนาท่ีตาง ๆ ในเมืองเชียงใหมเพื่อเปนตัว

แบบการวิเคราะห  โดยการพิจารณาจากตัวแบบท่ีมีลักษณะแตกตางกัน เชน เครือขายท่ีแตกตางแตยึดโยงกัน

ดวยภารกิจ  เครือขายชุมชน  กลุมทำงานเชิงประเด็น  กลุมเฉพาะกิจ  กลุมท่ีทำงานอาชีพและกึ่งอาสา  กลุม

งานวัฒนธรรม  กลุมสนใจดานส่ิงแวดลอม เปนตน  โดยทำการสัมภาษณทางโทรศัพท ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 

2564  และเรียบเรียงแยกเปนประเด็นการทำงานและพื้นที่ในการทำงานเพื่อที่จะพิจารณาวามีประเด็นไหน

บางท่ีเปนสนใจ  หรือมีจุดไหนบางท่ีไมคอยไดรับความสนใจ  ผูวิจัยไดทำการสรุปประเด็นการทำงานและพื้นท่ี

การทำงานแยกออกมาเปนรายละเอียดของภาคประชาสังคมแตละกลุม ไดดังนี้:  

1) กลุมสภาลมหายใจ เปนกลุมที่ทำงานในพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม  โดยเนนประเด็นเรื่องมลพิษ

ทางอากาศ PM 2.5 ในพื้นท่ีเมือง เปนการทำงานในลักษณะ ใหความรูใหผูคนไดเขาใจถึงตนเหตุ

ของปญหาที่แทจริงวามีอะไรบาง การเชื่อมโยงพื้นที่ในเมืองและชนบท เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลด

แหลงกำเนิดมลพิษ  และมีการระดมคณะทำงานในภาคเมืองและชนบทเพื่อนำไปสูขอเสนอตางๆ   

2) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนกลุมที่ทำงานในพื้นท่ีชนบท กับเครือขายผูนำปาชุมชนและ

เครือขายลุมน้ำ โดยใหความสำคัญกับสิทธิชุมชนในการมีสวนรวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

3) เชียงใหมจัดการตัวเอง มีการทำงานเกี่ยวการเคล่ือนไหวดานนโยบายการกระจายอำนาจท่ีเนน

การจัดการ 2 ระดับ คือ ระดับทองถิ่นที่ตองการเทศบาลใหเขามารับฟงภาคประชาชนผานการ

จัดการของสภาพลเมืองเชียงใหม  และระดับจังหวัดท่ีมีเปาหมายใหเชียงใหมสามารถเลือกต้ัง

ผูวาราชการของตนเองได 

4) เครือขายชุมชนลามชาง เปนกลุมท่ีทำงานในเขตพื้นท่ีชุมชนลามชางโดยตองการท่ีปกปองสิทธิ

ของคนในชุมชน  พรอมทั้งชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการทองเที่ยวของเมืองเชียงใหม  และ

ตองการท่ีจะเปนตนแบบเพื่อใหเกิดการแกไขปญหาในชุมชนอื่น ๆ ดวย 

5) สายบุญสีเขียว ทำงานการออกแบบพื้นที่สีเขียวใหกับพื้นที่วัดในเขตเมืองเกา โดยไดมองวาวัด

เปนพื้นที่ดั้งเดิมของคนในชุมชนและเปนพื้นที่สาธารณะของคนในชุมชนที่สามารถจะเขามาใช

ประโยชนจากพื้นท่ีได  อีกท้ังยังเปนพื้นท่ีสีเขียวท่ีชวยสรางส่ิงแวดลอมท่ีดีกับผูคนอีกดวย  

6) ฮอมสุขสตูดิโอ เปนกลุ มที ่เกิดจากการรวมตัวของสถาปนิกที ่จบสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีสนใจในการพัฒนาเมืองเชียงใหม  เพื่อชวยทำใหเมืองเปนเมืองท่ีดีและมี

บริบทท่ีเหมาะสมกับคนในพื้นท่ี  
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7) เครือขายเชียงใหมเขียวสวยหอม เปนกลุมท่ีมีจุดมุงหมายในการแกไขปญหาสถานการณปญหา

ส่ิงแวดลอม  สภาพอากาศและฝุนควัน  ภายใตแนวคิดรวมกันดูแลฟนฟูและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเมือง

เชียงใหม  และการอนุรักษตนไมใหญในเมือง  

8) กลุมรักษลานนา เปนกลุมที่มีพื้นที่เริ่มแรกและเปาหมายหลักอยูในพื้นที่อำเภอเชียงดาว  เกิด

จากการรวมกลุมเยาวชนเพื่อรวมกันสืบทอดภูมิปญญาพื้นบาน  สืบสานศิลปะวัฒนธรรม  สราง

ความสมัครสมานสามัคคีรวมท้ังอนุรักษธรรมชาติส่ิงแวดลอม  

9) กลุมเรารักดอยหลวงเชียงดาว เปนกลุมที่ทำงานในพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาวและดำเนินงาน

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและประเด็นเรื่องไฟปาในมิติของท่ีอยูคนท่ีอาศัยในพื้นท่ี  ในลักษณะของการ

เปนอาสาสมัครจิตสาธารณะดับไฟปาและการทำแนวกันไฟ  ตลอดจนการระดมสิ่งของบริจาค

เพื่อสงไปใหกับชุมชนท่ีชวยจัดการไฟปา  

10) ใจบานสตูดิโอ เกิดจากการรวมของกลุมสถาปนิกชุมชนที่ตองการทำใหเมืองเชียงใหมมีการ

พัฒนา ควบคูไปกับการทำงานเรื่องสิ่งแวดลอม  โดยทำงานดานการออกแบบโดยชุมชนมีสวน

รวมเปนหลักมุงหวังใหชุมชนตาง ๆ มองเห็นคุณคาของการอยูอาศัยที่เอื้ออาทรตอธรรมชาติ  

นำไปสูการพัฒนาเชิงสรางสรรคในประเด็นเรื่องที่อยูอาศัย วัฒนธรรมชุมชน สิ่งแวดลอม และ

มรดกทางวัฒนธรรม  

11) กลุมมือเย็นเมืองเย็น เปนกลุมท่ีเนนประเด็นเรื่องส่ิงแวดลอมและพื้นท่ีสีเขียว โดยตองการฟนฟู

สภาพแวดลอมเมือง  โดยใชเครื่องมือการสื่อสารในการระดมกำลังคนเขารวม  และแผขยาย

แนวคิดไปสูคนกลุมตาง ๆ ในสังคม โดยเริ่มท่ีเชียงใหมและขยายกิจกรรมไปอีกหลายพื้นท่ีในไทย 

12) เครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม เปนกลุมที่เกิดจากการรวมตัวของของชุมชนในพื้นที่เขต

เมืองเชียงใหมโดยตองการใหประชาชนในพื ้นที ่ไดตระหนักและตื่นตัวตอประเด็นปญหา

สาธารณะตาง ๆ ท่ีเกิดในพื้นท่ีของชุมชนตนเอง  เนนงานดานฟนฟูศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม 

13) นักวิชาการสนับสนุนงาน NGOs จะเนนการทำงานในเขตพื้นท่ีท้ังหมดในเชียงใหม  ในเรื่องของ

การทำงานเรื่องชาติพันธุ คนชายขอบ ปญหาชุมชนแออัด ปญหาสุขภาพ  และสิทธิมนุษยชน  

เพื่อตอรองกับรัฐบาล  ซึ่งเห็นไดวาประชาสังคมแตละกลุ มมีรูปแบบการทำงานที ่ม ีความ

หลากหลายเรื่องท่ีสนใจแตกตางกัน  

14) เครือขายเชียงใหมอาน เกิดจากการรวมตัวกันของภาคีเครือขาย 16 องคกร ประกอบดวย  

องคกรหนวยงานรัฐในพื้นท่ี 4 องคกร (อบจ.เชียงใหม เทศบาล กศน. และสพฐ) กลุมภาคี

สงเสริมการอาน 11 องคกร ไดแก  เครือขายบานเรียน  โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา  ศูนย

การศึกษานอกโรงเรียนศูนยการศึกษาโจะมาโลลือหลา  หองสมุดฟนบานยานเวียง  โรงเรียน

สมเด็จยา  โรงเรียนชุมชนมอวาคี  กลุมบานใหมสามัคคี  สโมสรนักเขียนเชียงใหม  รานเลา  

เครือขายเขียวสวยหอม  และภาคีสื ่อสงเสริมการอาน  เพื ่อจัดทำพื้นท่ีการอานและรณรงค

สงเสริมการอานหนังสือแกคนทุกเพศทุกวัยในจังหวัดเชียงใหม 
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15) Last Shelter Stands เปนกลุมท่ีมีการเชิญชวนนักออกแบบและผูที ่ชอบการทดลองเพื่อมา

รวมกัน “คิดและทำในส่ิงท่ีเรียกวา Commune Facilities” ในพื้นท่ีท่ีผูคนยังเขาไมถึงทรัพยากร 

ท้ังดานการศึกษา การรักษาพยาบาล การอยูอาศัย และปจจัยข้ันพื้นฐานตาง ๆ  
 

 ตารางตอไปนี้เปนการรวบรวมและสรุปประเด็นสำคัญ ๆ  จากทั้ง 15 กลุมประชาสังคมที่ไดทำการ

สัมภาษณ โดยแบงเนื้อหาออกเปน การวิเคราะหโครงสรางการทำงาน การขับเคลื่อนและเปาหมาย และ

ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึน  

ตารางท่ี 2.2 แสดงประเภทการทำงาน พื้นท่ีในการทำงาน ประเด็นของกลุมของภาคประชาสังคมแตละกลุม 
 

 ขอมูลท่ัวไป (General Info)  

1 ช่ือกลุมประชาสังคม  กลุมสภาลมหายใจ 

 ผูนำท่ีมีบทบาทในทีม คุณชัชวาลย ทองดีเลิศ 

 แนวทางการวิเคราะห (SCP Framework)   

 โครงสร  างการทำงาน 

(Structure)  

ทำงานเปนแบบเช่ือมโยงกับกลุมอื่นๆ ท่ีทำงานในลักษณะเดียวกัน เพื่อสรางให

เกิดเปน Network หรืออาจจะเรียกไดวาเปนแบบ Heterogenous Group Work  

 ความเปนนิติบุคคล  องคกรเปด 

 ขนาดขององคกร  ไมสามารถระบุจำนวนได เพราะมีจำนวนคนเขารวมมากข้ึนเรื่อย ๆ  

 จำนวนสมาชิกประจำ มากกวา 10 คน 

 จำนวนสมาชิกสมทบ 20 – 50 คน (มีจำนวนคนเขารวมมากข้ึนเรื่อย ๆ) 

 ทุน และการดำเนินงาน  มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม 

กองทุนเพื่อลมหายใจเชียงใหม กองทุนพัฒนาเชียงใหมอยางยั่งยืน 

 การขับเคล่ือนและเปาหมาย (Conduct)   

 ระยะยาว หรือ เฉพาะกิจ  มีการกำหนดเปาหมายระยะยาว ตามสามยุทธศาสตรหลัก คือ 1) เสริมสราง

ความเขมแข็งของประชาชน ชุมชน ทองถ่ิน จัดการมลพิษทางอากาศ 2) สราง

และผลักดันนโยบายสาธารณะในการแกปญหาฝุนควันและมลพิษทางอากาศ 

และ 3) เสริมสรางความเขมแข็งของสภาลมหายใจ  

 ก ิจกรรมประจำ หรือ 

เฉพาะกิจ 

กิจกรรมประจำในการ พัฒนาแนวทางการจัด เพื่อลดฝุนควันจังหวัดเชียงใหม 

ใหความสนใจกับ ปญหามลพิษฝุนควัน การเชื ่อมโยงพื้นที่ในเมืองจังหวัด

เชียงใหมเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ใหความรูใหผูคนไดเขาใจถึงตนเหตุของปญหาท่ี

แทจริงวามีอะไรบาง 

 วิธีการระดมทรัพยากร  อาศัยการทำงานแบบ Network ดังนั้นจะมีการเช่ือมโยงความรู ความสามารถ 

มุมมองจากหลากหลายภาคสวน ทั้งในดานสังคม วิชาการ และรวมถึงกลุม

ประชาสังคมอื่นๆ/ ระดมผานสื่อออนไลน โดยการเปดใหมีการระดมทุนเปน
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เงิน และกำลังแรง/ ระดมผานการทำกิจกรรมโดยเปดใหมีการระดมทุนเปนเงิน 

และกำลังแรง 

 การรวมมือกับหนวยงาน

ราชการ  

มีความรวมมือกับหนวยงานราชการ เพราะเปนนโยบายที่เชื่อมโยงกับภาครัฐ

โดยตรง   

 การรวมมือกับภาค

ประชาสังคมดวยกัน  

ปญหาฝุนควัน มุงเนนการทำงานรวมกับภาคีเครือขายภาคประชาสังคมและ

ประสานความรวมมือกับชุมชนในพื้นที่ ภายใตแนวความคิด “เพราะเรามีลม

หายใจเดียวกัน” 

 ผลสัมฤทธิ์ (Peformance)  

 ระดับการบรรลุเปาหมาย สามารถสรางใหเกิดการตระหนักรูในวงกวาง แตยังไมบรรลุผลในการลดและ

จัดการฝุนควันไดอยางเต็มที่ เพราะปญหาฝุนควันมีวงกวางกวาในขอบเขต

พื้นท่ีของเทศบาล จังหวัด หรือของประเทศอีกดวย  

 ผลงานเดนของกลุม  พื้นท่ีรูปธรรมการจัดการฝุนควันท้ังเมืองและชนบท พัฒนาแนวทางการจัด เพื่อ

ลดฝุนควันจังหวัดเชียงใหม 

 จำนวนผูติดตาม https://breathcouncil.org/?fbclid=IwAR2bEHnN_myxAPrTqJVe0sL-

tc64Yi9VHrx2sK0yhNpf007OfCu4IiPtrc4 

เพจ สภาลมหายใจเชียงใหม (ติดตามเพจ 14,543 คน) 

https://www.facebook.com/breathcouncil.org/ 

เฟสบุค Chatchawan Thongdeelert (เพื่อน 4.9 พันคน) 

(https://www.facebook.com/chatchawan.thongdeelert) 

เพจ เฟสบุค แลกเปล่ียนกับชัชวาลย ทองดีเลิศ (ติดตามเพจ 378 คน) 
 

 

 ขอมูลท่ัวไป (General Info)  

2 ช่ือกลุมประชาสังคม  มูลนิธิเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน (ภาคเหนือ)  

 ผูนำท่ีมีบทบาทในทีม คุณเดโช ไชยทัพ 

 แนวทางการวิเคราะห (SCP Framework)   

 โครงสรางการทำงาน 

(Structure)  

มีการทำงานเชื่อมโยงกับกลุมอื่น ๆ (ภาครัฐ, ชุมชน, คนในพื้นท่ี) ที่ทำงานใน

ลักษณะเดียวกันเพื่อสรางความรวมมือในการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม ท้ังในมิติ

ของกฎหมาย องคความรูในการจัดการที่ชัดเจน พรอมทั้งมีการจัดการท่ี

ยุติธรรมพรอมเขาจัดการดูแลส่ิงแวดลอมรวมกับบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ 

 ความเปนนิติบุคคล  - จดทะเบียนเปนองคกรนิติบุคคล 

- ข้ึนทะเบียนเปนองคกรส่ิงแวดลอมฯ กับกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  
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- องคกรภาคประชาสังคม (จดแจงตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการจดแจงเปน

องคกรภาคประชาสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 ขนาดขององคกร  คนทำงานแกนหลัก 6-7 คน และมีอาสาสมัครในแตละโครงการ 

 จำนวนสมาชิกประจำ มากกวา 6-10 คน 

 จำนวนสมาชิกสมทบ 20 – 50 คน (มีจำนวนคนเขารวมมากข้ึนเรื่อย ๆ) 

 ทุน การจัดกิจกรรม https://sdfmap.com / บัญชีกองทุนลมหายใจเชียงใหม 

 การขับเคล่ือนและเปาหมาย (Conduct)   

 ระยะยาว หรือ เฉพาะ

กิจ  

ระยะยาว เนนท่ีพื้นท่ีชนบทในปาเขา, พื้นท่ีทรัพยากรธรรมชาติ, พื้นท่ีปาเส่ือม

โทรม, พื้นที่ชายขอบ โดยสนับสนุนการทำงานและสรางความเขมแข็งใหกับ

กลุมองคกรพัฒนาเอกชนและองคกรประชาชน กลุมชุมชนทองถิ่น  เผยแพร

แนวคิดและสรางบทเรียนการทำงาน พัฒนาองคความรู และยกระดับภูมิ

ปญญาในการพัฒนา รวมทั้งสนับสนุนการประสานความรวมมือกับกลุมคน

ตางๆ ในสังคม เพื่อใหผลประโยชนของการพัฒนาที่ยั่งยืนตกอยูกับประชาชน

ระดับลาง สรางความรูสึกเปนเจาของปารวมกันระหวางคนในพื้นท่ีกับภาครัฐ 

 กิจกรรมประจำ หรือ 

เฉพาะกิจ 

กิจกรรมประจำ เชน สงเสริมใหชุมชนมีสิทธิในการพัฒนาและดูแลปาตนน้ำ 

โดยใหความสำคัญกับการเชื ่อมโยงเม ืองและชนบทตามความเหมาะสม  

ขับเคล่ือนการพลิกฟนผืนปา และแกไขปญหาพื้นท่ีทำกินอยางยั่งยืน 

 วิธีการระดมทรัพยากร  การทำงานรวมกับภาคีเครือขายโดยการจัดขบวนภายในชุมชนและเครือขาย จัด

องคกร สรางสำนึกรวม เรียนรูสถานการณภายในชุมชนและสถานการณระดับ

กวาง สรางสำนึกและการตระหนักรูในสถานการณ เช่ือมโยงความรู และตอยอด 

สรางแรงจูงใจเพื่อความยั่งยืน  และระดมผานการทำกิจกรรมโดยการเปดใหมี

การระดมทุนเปนเงิน และกำลังแรง 

 การรวมมือกับหนวยงาน

ราชการ  

การประสานงานกับหนวยงานภาครัฐดานนโยบาย ขั้นตอนและระบบในการ

ประสานงานของสวน ราชการ 

 การร  วมม ื อก ับภาค

ประชาสังคมดวยกัน  

รวมกับภาคีเครือขายหลายภาคสวน ขับเคล่ือนมติ 

สรางความต่ืนตัวตอปญหาอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการลงพื้นท่ีเพื่อสราง

ความเขาใจกับชุมชน และฝกฝนองคกรภาคประชาสังคม และตองคำนึงถึง

ประโยชนของทุกฝาย 
 ผลสัมฤทธิ์ (Peformance)  

 ระดับการบรรลุ

เปาหมาย 

1. การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2.  เสร ิ มสร  า งและยกระด ับ เคร ื อข  ายพลเม ือ งปฏ ิ ร ู ป  การจ ั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  3. ภาคีความรวมมือสูแนวทางการจัดการ
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รวม 4. การจัดการไฟปา ลดไฟปา ลดหมอกควัน 5. พัฒนาพื้นที่ตนแบบการ

เสริมศักยภาพชุมชน และพัฒนากลไกการมีสวนรวม 

"ถาเราทำทองถิ่นใหเขมแข็งไดจริง เราจะมีสถานะน้ำหนักการจัดการกับ

นโยบายขางบนมากข้ึน ถึงแมโครงสรางราชการจะเปล่ียนโดยตลอด" 

 ผลงานเดนของกลุม  พัฒนาแนวทางการจัดแกปญหาปาไมและที่ดินบนดอย ทำความเขาใจการ

แกไขปญหาฝุนควันและไฟปาควบคูไปกับการแกไขปญหาเรื ่องสิทธิของ

ชาวบานในการจัดการปาไมและที่ดิน (เชน “ปญหาหมอกควันภาคเหนือ” 

เปล่ียนการปลูกพืชเชิงเด่ียวอยางขาวโพดอาหารสัตวเพียงอยางเดียว ใหเกิด

เปนกลไกของการปลูกพืชท่ียั่งยืน) 

 จำนวนผูติดตาม เพจ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน(ภาคเหนือ)  

(จำนวนผูติดตามเพจ 968 คน) https://www.facebook.com/sdfnorth 

เฟสบุค เดโช ไชยทัพ (จำนวนเพื่อน 2.1 พัน คน) 

 
 

 ขอมูลท่ัวไป (General Info)  

3 ช่ือกลุมประชาสังคม  เชียงใหมจัดการตัวเอง 

 ผูนำมีบทบาทในทีม คุณสุรียรัตน ตรีมรรคา 

 แนวทางการวิเคราะห (SCP Framework)   

 โครงสรางการทำงาน 

(Structure)  

เกิดจากกระบวนการทำงานที่มา จากหลายภาคสวนในสังคม ทั้งหนวยงาน

ภาคเอกชน รวมถึงหนวยงานภาค ประชาชน ซึ่งทั้งหมดตางเห็นตรงกันวา ถึง

เวลาที่จะพัฒนาจังหวัดเชียงใหมใหดียิ ่งขึ ้น โดยขับเคลื ่อนในรูปแบบเชิง

ประเด็นปญหา 

 ความเปนนิติบุคคล  การรวมตัวของกลุมคน/ภาคีเครือขาย แบบเปด 

 ขนาดขององคกร  เปนการรวมกลุมคนและกลุมเครือขายภาคประชาชน กันเพื่อหาทางแกไข ใน

ช่ือกลุมวา “บานชุมเมืองเย็น” และะภาคีขับเคล่ือนเชียงใหมจัดการตนเอง   

(ไมสามารถระบุจำนวนได) 

 จำนวนสมาชิกประจำ 1-5 คน 

 จำนวนสมาชิกสมทบ 20 – 50 คน 

 ทุน - 

 การขับเคล่ือนและเปาหมาย (Conduct)   

 ระยะยาวหรือเฉพาะกิจ  ระยะยาว พื้นท่ีท้ังหมดจังหวัดเชียงใหม 

 กิจกรรมประจำ หรือ 

เฉพาะกิจ 

เชียงใหมจัดการตนเองมีจุดประสงคของการจัดต้ังองคกร ปกครองสวนทองถ่ิน

รูปแบบพิเศษในรูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง เพื่อพยายามท่ีจะลดระดับของ 
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ความขัดแยงทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการเมืองในระดับชาติ อีก

ทั้งตองการการกระจาย อำนาจบริหารจัดการมาอยูที่ทองถิ่นเพื่อการจัดการ

ผลประโยชน รวมทั้งเพิ่มบทบาท อำนาจใหกับ ประชาชนภายในทองถิ่นเพื่อ

การบริหารจัดการดวยตนเอง เพราะไมมีใครรูปญหาภายในทองถ่ินไดดี เทากับ

คนภายในทองถ่ินเอง ท้ังนี้ เพื่อการร ักษาทร ัพยากรทางประว ัต ิศาสตร 

ทรัพยากรความรู ทรัพยากรบุคคล รวมถึงทรัพยากรทองถิ ่น สำหรับราง

พระราชบัญญัติเชียงใหมมหานครนั ้นเกิดการ ผสมผสานแนวคิดตาง ๆ 

มากมายทั้งจากรูปแบบจากตางประเทศ ที่มีความชัดเจนในดานโครงสราง 

ทางการปกครอง ทำใหประชาชนสามารถเขาถึงอำนาจทางการปกครองในการ

มีสวนรวมกับการ กําหนดทิศทางพัฒนาทองถิ ่นตอไป และรูปแบบจาก

ภายในประเทศท่ีเนนโครงสรางทางวัฒนธรรม เพื่อการดำรงอยูรวมกัน เพราะ

เชียงใหมเปนจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื ้อชาติ เปน

จำนวนมาก การพัฒนาที ่มาจากความตองการของประชาชนในพื ้นที ่มี

ความสำคัญตอการ เปล่ียนแปลงของจังหวัดเชียงใหมในอนาคต 

 วิธีการระดมทรัพยากร  เปนการทำงานแบบรวมกลุมคนที่มีความสนใจรวมกันมองเห็นปญหารวมกัน 

ดังนั้นจะมีการเช่ือมโยงความรู ความสามารถ มุมมองจากหลากหลายภาคสวน 

ท้ังในดานสังคม วิชาการ  

  ไมมีการะดมทุนผานส่ือออนไลนและผานการทำกิจกรรม 

 

 

ก า ร ร  ว ม ม ื อ กั บ

หนวยงานราชการ  

กองเลขาสภาพลเมือง เขามาทำหนาท่ีทำหนาท่ีในการเปนผูประสานงานกับผูท่ี

เกี่ยวของ จัดการอภิปราย 

 การร  วมม ื อก ับภาค

ประชาสังคมดวยกัน  

การประสานเครือขายทางสังคมที่มีความหวงใยตอสถานการณความขัดแยง 

โดยการสรางเวทีรวมแลกเปลี่ยนพูดคุย ซึ ่งมีกลุมของนักวิชาการ และกลุม

องคกร NGOs เขารวมในกระบวน  รวมท้ังการมีกิจกรรมทางการเมืองดวยการ

นําเสนอแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองซึ่งมีฐานคิดมาจากแนวคิดการพึ่งตนเอง  

รวมท้ังสนับสนุนภาคประชาสังคมโดยการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นรวมกันทุก

พื้นท่ีอำเภอของจังหวัดเชียงใหมเพื่อรวมกันทางหาทางออกของปญหา 

 ผลสัมฤทธิ์ (Peformance)  

 ร ะ ด ั บ ก า ร บ ร ร ลุ

เปาหมาย 

“การจัดการเชิงนโยบายโดยตองการใหเชียงใหมเปนพื้นท่ีการจัดการพิเศษ 

จุดมุงหมายสำคัญพึ่งตนเองได นําเชียงใหมไปสูมหานครแหงสุขภาวะ” จาก 

วิสัยทัศนดังกลาวมาสามารถนําไปสูการสรุปเปนขอได ดังนี้  

- การจัดการดานโครงสรางการบรหิารจังหวัด/ การจัดการดานงบประมาณ / 

การจัดการดานการมีสวนรวมของประชาชน/ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดลอม/ การจัดการภูมิปญญา/ การจัดการดานสุขภาพ/ การจัดการ

ดานสวัสดิการชุมชน/ การจัดการดานการศึกษา 

 ผลงานเดนของกลุม  เสนอวาเชียงใหมควรเปนพื้นท่ีการจัดการพิเศษท่ีสามารถเลือกต้ังผูวาราชการ

ของตนเอง 

 จำนวนผูติดตาม เฟสบุค สุรีรัตน ตรีมรรคา (จำนวนเพื่อนผูติดตาม 387 คน) 
 

 

 ขอมูลท่ัวไป (General Info)  

4 ช่ือกลุมประชาสังคม  ชุมชนลามชาง  

 ผูนำท่ีมีบทบาทในทีม คุณรุจิพัฒน สุวรรณสัย/ คุณวีรวิทย แสงจักร 

 แนวทางการวิเคราะห (SCP Framework)   

 โครงสรางการทำงาน 

(Structure)  
รวมมือทำงานเปนเครือขายเช่ือมโยงกับกลุมท่ีประสบปญหารูปแบบเดียวกัน 

และผูท่ีตองการสงเสริมกิจการโรงแรมขนาดเล็ก ธุรกิจท่ีพักรายเล็ก 

ผูประกอบการรายยอย ผลตอประโยชนสาธารณะของชุมชน 

 ความเปนนิติบุคคล  กลุมชุมชน / กลุมคน แบบเปด 

 ขนาดขององคกร  กลุมคนด้ังเดิมในชุมชน 

 จำนวนสมาชิกประจำ 6 – 10 คน 

 จำนวนสมาชิกสมทบ 20 – 50 คน 

 ทุน - 

 การขับเคล่ือนและเปาหมาย (Conduct)   

 ระยะยาวหรือเฉพาะกิจ  ระยะยาว เนนพื้นท่ีชุมชนลามชาง ปกปองสิทธิ์พื้นฐานของทุกคน / สิทธิในการ

ทำกินของคนในชุมชน คือ กิจการโรงแรมขนาดเล็กโดยการใชอาคารของ

ตนเอง) ซึ่งมีสวนขับเคลื่อนเศรษฐกิจการทองเที่ยวของเมืองเชียงใหม และยัง

ชวยสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม การมีปฏิสัมพันธกับกลุมตาง ๆ ท่ีเขามาในชุมชน 

เปนตัวแบบเพื่อนำไปสูนโยบายท่ีใชไดในทุกชุมชน 

 กิจกรรมประจำ หรือ 

เฉพาะกิจ 
การสงเสียงใหรัฐเขามาชวยเหลือ เกสทเฮาส,โฮสเทล,โฮมสเตย ขนาดเล็กแบบ

วิถีชุมชน ใหแกผูอยูอาศัยและทำธุรกิจเดิม (คนด้ังเดิม) 

 วิธีการระดมทรัพยากร  การระดมคนและความชวยเหลือตางๆ/เขาไปเปนตัวแทนพูดคุยกับทางรัฐ เพื่อ

หาทางออกรวมกันใหแกคนด้ังเดิม คนในชุมชน และผูท่ีเขามาใหม แตไมมีการ

ระดมทุนผานส่ือออนไลนและผานการทำกิจกรรม 

 การรวมมือกับหนวยงาน 

ราชการ  

พูดคุยแสดง-รับฟงความคิดเห็น 
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 การร  วมม ื อก ับภาค

ประชาสังคมดวยกัน  
การรวมกันศึกษาโอกาสในการสรางประโยชนตางๆ ในพื้นท่ี เชน โครงการ 

“สวนเคล่ือนเมือง” รวมกับใจบานสตูดิโอ , การคัดคานการนำวัดตนปูน (วัด

ลามชาง) ไปทำเปนโรงแรม รวมกับเครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม  

 ผลสัมฤทธิ์ (Peformance)  

 ร ะ ด ั บ ก า ร บ ร ร ลุ

เปาหมาย 

การสงเสริมกิจการโรงแรมขนาดเล็ก การขับเคล่ือนเศรษฐกิจการทองเท่ียวของ

เมืองเชียงใหม และอีกท้ังยังชวยสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม การมีปฏิสัมพันธโดย

ผานการเขามาในชุมชน   

 ผลงานเดนของแตละ

กลุม  

การสงเสริมกิจการโรงแรมขนาดเล็ก (การใชอาคารของตนเอง) ของชุมชนตาง

ก็มีสวนขับเคล่ือนเศรษฐกิจการทองเท่ียวของเมืองเชียงใหม 

 จำนวนผูติดตาม เพจ ชุมชนลามชาง (จำนวนผูติดตาม 257 คน) 

https://www.facebook.com/ชุมชนลามชาง-428384487327166/  
 

 ขอมูลท่ัวไป (General Info)  

5 ช่ือกลุมประชาสังคม  สายบุญสีเขียว 

 ผูนำท่ีมีบทบาทในทีม คุณชนกนันน นันตะวนั, คุณนุสรา เตียงเกตุ, และคุณลักขณา ศรีหงส 

 แนวทางการวิเคราะห (SCP Framework)   

 โครงสรางการทำงาน 

(Structure)  

สายบุญสีเขียว มีโครงสรางการทำงานอยางหลวม ๆ และอิสระ เปนการ

รวมกลุมประชาสังคมและประชาชนที่ใหความสำคัญของการมีพื้นที่สีเขียวที่มี

คุณภาพ โดยเนนพื้นท่ีสีเขียวในบริเวณศาสนสถาน  

ลักษณะการทำงาน เปนการรวมตัวกันเฉพาะกิจ ทำงานประสานเครือขายเพื่อ

ทำกิจกรรมที่สรางสรรค โดยเนนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในบริเวณศาสนสถาน

และพื้นอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

งบประมาณที่ใชในการดำเนินโครงการและกิจกรรมทั้งหมดมาจากการบริจาค

ของผูที่สนใจ โดยการใชงบประมาณนี้โดยมติของผูประสานงานหลักสามคน

เห็นชอบใหใชเงินบริจาคไปกับกิจกรรมพัฒนาพื้นท่ีสีเขียว  

 ความเปนนิติบุคคล  กลุมคน 

 ขนาดขององคกร  ขนาดเล็ก 

 จำนวนสมาชิกประจำ 1 – 5 คน 

 จำนวนสมาชิกสมทบ 1 – 20 คน 

 ทุน ทุนตั ้งตนจำนวน 53,618.25 บาท จากเง ินบริจาคของชมรมอนุร ักษ นก

เชียงใหม 
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 การขับเคล่ือนและเปาหมาย (Conduct)   

 ระยะยาวหรือเฉพาะกิจ  เนนที่ พื ้นที่วัดในเขตเมืองเกาเชียงใหม พื้นที่สาธารณะของคนในชุมชนท่ี

สามารถจะเขามาใชประโยชนจากพื้นท่ีได อีกท้ังยังเปนพื้นท่ีสีเขียวท่ีชวยสราง

ส่ิงแวดลอมท่ีดีกับผูคนอีกดวย 

 กิจกรรมประจำ หรือ 

เฉพาะกิจ 

จัดหากลาพันธุไม ปลูกตนในในพื้นวัด และชวยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

การดูแลตนไมสำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตรของเมืองเชียงใหม 

 วิธีการระดมทรัพยากร  เปดรับบริจาคจากเครือขายและประชาชนท่ัวไป และระดมผานการทำกิจกรรม 

โดยการเปดใหมีระดมดวยกำลังแรง 

 การรวมมือกับ

หนวยงานราชการ  

เทศบาลนครเชียงใหม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

เชียงใหม และสำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม และคณะสถาปตยกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 การรวมมือกับภาค

ประชาสังคมดวยกัน  

- 

 ผลสัมฤทธิ์ (Peformance)  

 ระดับการบรรลุ

เปาหมาย 

เกิดมาสเตอรแพลนการจัดการพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีวัดทรายมูล (พมา) และพื้นท่ี

ตนแบบการจัดทำมาสเตอรแพลนพื้นท่ีสีเขียวใหกับวัดอื่น ๆ ในเมืองเชียงใหม 

 ผลงานเดนของกลุม  การสนับสนุนการสรางและอมรบรุขกร (หมอตนไม) ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม / 

ปลูกพันธุไมพื้นถิ่นและคติความเชื่อลานนา /รวมรวมพันธุกลาไมเพื่อแจกจาย

ใหกับศาสนสถาน / ระดมทุนเพื่องานดานส่ิงแวดลอม 

 จำนวนผูติดตาม เฟสบุค Nuii Chanok (จำนวนเพื่อน 1.2 พันคน) 
 

 

 ขอมูลท่ัวไป (General Info)  

6 ช่ือกลุมประชาสังคม  ฮอมสุขสตูดิโอ 

 ผูนำท่ีมีบทบาทในทีม คุณโอบเอื้อ กันธิยะ และคุณกฤษฎิ์ธาดา อินทยศ   

 แนวทางการวิเคราะห (SCP Framework)   

 โครงสรางการทำงาน 

(Structure)  

ไมมีสวนของการกำกับดูแล หรือจากท่ีปรึกษาใด ๆ  

 ความเปนนิติบุคคล  บุคคลธรรมดา 

 ขนาดขององคกร  4 คน  

 จำนวนสมาชิกประจำ 4 คน 

 จำนวนสมาชิกสมทบ - 

 ทุน ใชงานออกแบบสถาปตยกรรมในการหาเงินมาทำงาน  
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 การขับเคล่ือนและเปาหมาย (Conduct)   

 ระยะยาวหรือเฉพาะกิจ  พื้นที่ทั้งหมดจังหวัดเชียงใหม เนนการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เกิดปญหาในพื้นท่ี

เมืองเชียงใหม 

 กิจกรรมประจำ หรือ 

เฉพาะกิจ 

กิจกรรมเฉพาะกิจ “เมียง มอง มุม เมือง” 3 ครั้ง 

 วิธีการระดมทรัพยากร  ทรัพยากรทุนและคนในการทำงานมาจากคนรูจักติดตอกันโดยตรง / ไมมีการ

ระดมทุนผานส่ือออนไลนและผานการทำกิจกรรม 

 การรวมมือกับ

หนวยงานราชการ  

ไมมี 

 การร  วมม ื อก ับภาค

ประชาสังคมดวยกัน  

ใจบาน สตูดิโอ / สภาลมหายใจเชียงใหม / ปาจ๋ิม(เครือขายชุมชนเมืองรักษ

เชียงใหม) 

 ผลสัมฤทธิ์ (Peformance)  

 ร ะ ด ั บ ก า ร บ ร ร ลุ

เปาหมาย 

การส่ือสารประเด็นท่ีตองการออกสูสาธารณะ   ท้ังออนไลนและออฟไลน   

 ผลงานเดนของกลุม  คลองแมขา , วัวลาย การออกแบบสถาปตยกรรมกับรวมกับบริบท (ชุมชน/

คน/นิเวศ) 

 จำนวนผูติดตาม เพจ ฮอมสุข สตูดิโอ (จำนวนผูติดตาม 3,403 คน) 

https://www.facebook.com/homesookstudio/  

https://www.instagram.com/homesook.studio/ (จำนวนผูติดตาม 162 

คน) 

เฟสบุค Kridtada Toora Kit (จำนวนเพื่อน1.3 พนั คน/ผูติดตาม 79 คน) 

เฟสบุค Op-ua Kanthiya (จำนวนเพื่อน2.0 พัน คน /ผูติดตาม 108 คน) 

 
 

 ขอมูลท่ัวไป (General Info)  

7 ช่ือกลุมประชาสังคม  เครือขายเชียงใหมเขียวสวยหอม 

 ผูนำท่ีมีบทบาทในทีม คุณลักขณา ศรีหงส 

 แนวทางการวิเคราะห (SCP Framework)   

 โครงสร างการทำงาน 

(Structure)  

เปนการรวมตัวกันของคนที่มีความคิดและความเชื่อรวมกันในการสรางพื้นที่สี

เขียว และปกปองเมือง การทำงานแบงเปนสวนตาง ๆ 6 งานหลัก คือ 1) งาน

เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลจัดการตนไมใหญและพื้นท่ีสีเขียวอยางยั่งยืน 2) งาน

เครือขายความรวมมือเพื่อหนุนเสริมความเขมแข็งของทองถิ่น 3) เขียวสวย

https://www.facebook.com/homesookstudio/
https://www.instagram.com/homesook.studio/
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หอมกิจการเพื่อสังคม 4) การทองเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร 5) งานเกษตร

อินทรียในพื้นท่ีเมือง และ 6) งานเยาวชน และมีกรรมการท่ีปรึกษากำกับดูแล 

ทำงานโดยการประสาน เชื่อมโยง สนับสนุนและรณรงคใหประชาชน ภาครัฐ 

องคกรสวนทองถ่ินไดรวมกันดูแล ฟนฟูและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหเมืองเชียงใหม   

 ความเปนนิติบุคคล  ไมไดจดทะเบียนนิติบุคคล  

 ขนาดขององคกร  คนทำงานแกนหลัก 4-5 คน และมีอาสาสมัครอีกจำนวนหนึ่ง 

 จำนวนสมาชิกประจำ 6 – 10 คน 

 จำนวนสมาชิกสมทบ มากกวา 50 คน 

 ทุน และการดำเนินงาน มีการรับทุนสนันสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม กองทุนสื่อ อบจ.เชียงใหม ฯลฯ 

ซึ่งในการรับทุนนี้ ทางเขียวสวยหอมใชวิธีการอาศัยหนวยงานเครือขายอื่นท่ีอยู

ในรูปแบบของนิติบุคคลในการชวยรับหรือบางครั้งรับงานโดยใชบุคคล แตเขียว 

สวย หอม มีบัญชีที่ตรวจสอบไดและมีการรายงานผลการดำเนินการอยูเสมอ 

ดำเนินงานมาเปนระยะเวลาอยางนอย 12 ป  

 การขับเคล่ือนและเปาหมาย (Conduct)   

 ระยะยาว หรือ เฉพาะ

กิจ  

มีเปาหมายระยะยาวดูแลพื้นที่ทั้งหมดจังหวัดเชียงใหม สนใจปญหาการดูแล 

ฟนฟู และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเมืองเชียงใหม โดยการอนุรักษตนไมใหญนอยท่ีมีอยู

ในพื้นที่และการปลูกเพิ่มตนไมเพิ่มในสถานที่ตาง ๆ การสรางพื้นที่สีเขียว  

กระตุนใหคนในสังคมตระหนักถึงปญหาและมีความรูสึกรวมในการเขาเปนสวน

หนึ่งในการแกไขปญหา 

 ก ิจกรรมประจำ หรือ 

เฉพาะกิจ 

มีทั้งกิจกรรมที่ทำเปนประจำเชน การอบรม การจัดทัศนศึกษาในเมือง และมี

กิจกรรมเฉพาะกิจตามภารกิจท่ีเกิดข้ึน  

 วิธีการระดมทรัพยากร  ระดมผานการทำกิจกรรม โดยการระดมทุนเปนเงินและกำลังแรง / มีนักศึกษา

ฝกงานเขามาฝกงานท่ี เขียว สวย หอม เปนจำนวนมาก และมีการสงตอกันเปน

รุนๆ ซึ่งเกิดข้ึนจาก นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ภาควิชาสังคมศาสตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน)   

 ก า ร ร  ว ม ม ื อ กั บ

หนวยงานราชการ  

ทำงานรวมกับหนวยงานรัฐบอยครั้ง  

 การร  วมม ื อก ั บภ า ค

ประชาสังคมดวยกัน  

ทำงานรวมกับกับกลุมประชาสังคมอื่น ๆ บอยครั้ง ซึ่งเกิดจากบุคลิกลักษณะ

ของแกนนำกลุมที่เปนคนใจเย็น และทำงานรวมกับคนอื่น ๆ ไดงาย มีจุดยืนท่ี

ชัดเจน มีภาระใจท่ีตอเนื่อง ทำงานรวมกับกลุมประชาสังคมดวยดี คุณลักขณา

เปรียบเหมือนเปน Brand Ambassador ใหกับเขียวสวยหอม  
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 ผลสัมฤทธิ์ (Peformance)  

 ร ะ ด ั บ ก า ร บ ร ร ลุ

เปาหมาย 

ความสำเร็จของ เขียว สวย หอม คือการกระตุนจิตสำนึกของการปลูกตนไม 

รักษาสิ่งแวดลอมของคนในเมืองเชียงใหม และสรางภาพจำในการทำงานดาน

ส่ิงแวดลอมและพื้นท่ีสีเขียวในเมืองเชียงใหม ก็จะตองนึกถึงเขียวสวยหอมเสมอ  

 ผลงานเดนของกลุม  รณงคการดูแลตนไมใหญ และถนนตนยางเชียงใหม-สารภี  

 จำนวนผูติดตาม เพจ เขียว สวย หอม Greenery.Beauty.Scent (ผูติดตาม 13,047 คน)  

https://www.facebook.com/GREENERY.BEAUTY.SCENT/ 

เว็ปไซต  http://www.greenbeautyscented.org/ 

 
 

 ขอมูลท่ัวไป (General Info)  

8 ช่ือกลุมประชาสังคม  กลุมรักษลานนา 

 ผูนำท่ีมีบทบาทในทีม คุณประสงค แสงงาม 

 แนวทางการวิเคราะห (SCP Framework)   

 โครงสร างการทำงาน 

(Structure)  

ทำงานเปนแบบเชื่อมโยงกับผูท่ีมีความสนใจเดียวกัน ทั้งในพื้นที่เดียวกันและ

พื้นท่ีใกลเคียง  เปนการรวมตัวของกลุมคน กำหนดเปนศูนยการเรียนรูเยาวชน

รักษศิลปลานนา 

 ความเปนนิติบุคคล  ไมมีการจดทะเบียน  

 ขนาดขององคกร  ไมสามารถระบุจำนวนได เพราะมีจำนวนคนเขารวมมากขึ้นเรื ่อย ๆ (กลุม

เยาวชนท่ีรวมตัวกันอนุรักษ สืบสาน และเพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมลานนา) 

 จำนวนสมาชิกประจำ 6 – 10 คน 

 จำนวนสมาชิกสมทบ ไมมีสมาชิกสมทบ 

 ทุน การจัดกิจกรรม  

 การขับเคล่ือนและเปาหมาย (Conduct)   

 ระยะยาว หรือ เฉพาะ

กิจ  

ระยะยาว การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นท่ีที่เชียงดาว เพื่อ

รวมกลุมเยาวชนจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ มารวมกันสืบทอดภูมิปญญา

พื้นบาน สืบสานศิลปวัฒนธรรม สรางความสมัครสมานสามัคคี รวมกันตอลม

หายใจของแผนดินเพื่อรักษาเอกลักษณแหงแผนดินลานนา รวมทั้งอนุรักษ

ธรรมชาติสิ่งแวดลอมอันดีงาม สงเสริมจริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม สราง

จิตสำนึกใหเกิดความรักในทองถ่ิน 

 ก ิจกรรมประจำ หรือ 

เฉพาะกิจ 

สืบสานกิจกรรมสืบสานศิลปะตีกลองลานนา, ฟอนเจิง, ฟอนดาบ, ฟอนนก, 

ฟอนโต, ดนตรีพื้นเมือง, การตัดตุง, การทำโคมลานนา (สืบสาน หมายถึง การ

สืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาใหคงอยู/ สรางสรรค หมายถึง 
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การสรางสรรคและพัฒนาวัฒนธรรม ภูมิปญญา เพื่อการปรับใชใหสอดคลอง

กับยุคปจจุบัน/ แผนดินลานนา หมายถึง แผนดินของกลุมชาติพันธุ ชาติเช้ือ 

สายใย ของพี่นองกลุมลานนาไทย) 

 วิธีการระดมทรัพยากร  การจัดกิจกรรม เช่ือมโยงความรูดวยกิจกรรม (ไมมีการระดมทรัพยากร) 

 การรวมมือกับหนวยงาน

ราชการ  

การจัดกิจกรรม 

 การ ร  ว มม ื อก ั บ ภ า ค

ประชาสังคมดวยกัน  

การรวมกลุมกันผลักดันงานทางดานวัฒนธรรม แกนนำกลุมรักษลานนาจึงเกิด

แนวคิดขยายเครือขายตามพื้นท่ี ๆ  

 ผลสัมฤทธิ์ (Peformance)  

 ระดับการบรรลุ

เปาหมาย 

 

 ผลงานเดนของกลุม  พัฒนาดอยหลวงเชียงดาวทางมิติในดานวัฒนธรรมความเชื่อ/ กิจกรรมลาผี

ลานนาตานกระเชาไฟฟาดอยหลวงเชียงดาว (ลารายชื่อผูที่ไมสนับสนุน) / ไฟ

ปารวมกับภาคีทองเท่ียวทองถ่ินเชียงดาว กลุมมวนใจเชียงดาว กลุมขับเคล่ือน

เมืองเชียงดาว สำนักขาวทองเที่ยวนิเวศ เพื่อที่ไมตองการที่จะทำลายวิถีชีวิต 

ความเปนอัตลักษณของเชียงดาว 

 จำนวนผูติดตาม กลุม รักษลานนา : Raklanna ใน facebook (ผูติดตาม สมาชิก 1.1 พันคน)  

เฟสบุค ประสงค แสงงาม (จำนวนเพื่อน 2,402 คน) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357697698 

เพจ รักษลานนา : Raklanna (จำนวนผูติดตาม 1,833 คน) 

https://www.facebook.com/lovelanna/ 
 

 

 ขอมูลท่ัวไป (General Info)  

9 ช่ือกลุมประชาสังคม  กลุมเรารักษดอยหลวงเชียงดาว 

 ผูนำท่ีมีบทบาทในทีม คุณประสงค แสงงาม 

 แนวทางการวิเคราะห (SCP Framework)   

 โครงสร างการทำงาน 

(Structure)  

เปนการรวมตัวกันของบุคคลในพื้นท่ี สรางกระบวนการทำงานรวมกัน และไม

เห็นโครงสรางภายในทีมบริหารอยางชัดเจน ไมเห็นผูประสานงาน / ขอทุน

สนับสนุนหนวยงานอื่นๆ 

 ความเปนนิติบุคคล  ไมไดจดทะเบียนนิติบุคคล  

 ขนาดขององคกร  ไมสามารถระบุจำนวนได เพราะมีจำนวนคนเขารวมมากข้ึนเรื่อยๆ  

 จำนวนสมาชิกประจำ มากกวา 10 คน 
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 จำนวนสมาชิกสมทบ มากกวา 50 คน 

 ทุน และการดำเนินงาน  กองทุนพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว มีงานหลัก 4 งานแยกแยะอยาง

ชัดเจน คือ ปลูกปา ประชาสัมพันธ ศิลปวัฒนธรรม และวิชาการ  

 การขับเคล่ือนและเปาหมาย (Conduct)   

 ระยะยาว หรือ เฉพาะ

กิจ  

ระยะยาว เนนการอนุรักษปาและสิ่งแวดลอมและสรางความตระหนักในการ

รักษาพื้นท่ีดอยหลวงเชียงดาว และการปองกนัปญหาไฟปา 

 ก ิจกรรมประจำ หรือ 

เฉพาะกิจ 

กิจกรรมประจำ ศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว และชุมชนในเชียงดาวและ

รอบ ๆ 14 ชุมชน มีกิจกรรมเฉพาะกิจ เพื่อสรางกระบวนการแกไขและปองกัน

ปญหาอยางยั่งยืน ตลอดจนการขับเคลื่อนประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นไปสูการมี

สวนรวมในระดับจังหวัดเชียงใหม 

 วิธีการระดมทรัพยากร  ออกแบบกิจกรรมใหกลุมเปาหมายเขารวมดำเนินกิจกรรม/ มีการระดมผานส่ือ

ออนไลน โดยการเปดใหมีการระดมทุนเปนเงิน กำลังแรงและวัสดุ / มีการ

ระดมผานการทำกิจกรรม โดยเปดใหมีการระดมทุนเปนกำลังแรง 
 การรวมมือกับหนวยงาน

ราชการ  

การดูแลพื้นท่ีรวมกันระหวางรัฐและคนในพื้นท่ี 

 การ ร  ว มม ื อก ั บ ภ า ค

ประชาสังคมดวยกัน  

รวมกับคนในพื้นท่ีท่ีเห็นปญหารวมกัน แกปญหารวมกัน 

 ผลสัมฤทธิ์ (Peformance)  

 ร ะ ด ั บ ก า ร บ ร ร ลุ

เปาหมาย 

สรางกระบวนการปองกันและแกไขปญหาอยางยั่งยืน ตลอดจนการขับเคลื่อน

ไปสูการมีสวนรวมในระดับจังหวัดเชียงใหม และอนุรักษโดยมีทิศทางท่ีผานการ

มีสวนรวม และการแสดงความคิดเห็นจากคนในพื้นท่ี 

 ผลงานเด นของแต ละ

กลุม  

- สงเสริมแนวคิดการอยูรวมกันของคนกับปา  

- การแกไขปญหาและปองกันปญหาไฟปาและทำงานรวมกับชุมชน  

- เปนตัวกลางในการไกลเกลี่ยประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ภาครัฐ 

และชุมชน 

 จำนวนผูติดตาม facebook กลุมรักดอยหลวงเชียงดาว (กลุมสาธารณะสมาชิก 2.3 หมื่นคน) / 

เพจเรารักดอยหลวงเชียงดาว (จำนวนผูติดตาม 11,204 คน) 

https://www.facebook.com/welovedoichiangdao/ 

ประสงค แสงงาม (จำนวนเพื่อน 2,402 คน) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357697698 
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 ขอมูลท่ัวไป (General Info)  

10 ช่ือกลุมประชาสังคม  ใจบานสตูดิโอ 

 ผูนำท่ีมีบทบาทในทีม คุณศุภวุฒิ บุญมหาธนากร คุณแพรวพร สุขัษเฐียร คุณทนวินท วิจิตรพร 

 แนวทางการวิเคราะห (SCP Framework)   

 โครงสร  างการทำงาน 

(Structure)  

ใจบานสตูดิโอทำงานรวมกับชุมชน การออกแบบจะคำนึงถึงธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมความเปนอยูของคนในทองถิ่นเปนหลัก รองลงมา

ถึงจะเปนเรื่องการดีไซน 

 ความเปนนิติบุคคล  จดทะเบ ียนในร ูปแบบนิต ิบ ุคคล/  เป นน ักก ิจกรรมหรือองค กรเพื่อ

สาธารณประโยชน (สตูดิโอบริการออกแบบสถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม 

พื้นท่ีเกษตรกรรม และการทำงานออกแบบเมืองและชุมชน) 

 ขนาดขององคกร  10 คน  

 จำนวนสมาชิกประจำ 6 – 10 คน 

 จำนวนสมาชิกสมทบ มากกวา 50 คน 

 ท ุน และล ักษณะการ

ดำเนินงาน  
สามารถหาแหลงทุนสนับสนุนไดดวยตัวเอง ในลักษณะของการขอทุนวิจัย 

และทุนอีกสวนหนึ่งไดมาจากการทำงานดานปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม มี

การแบงเปนทีมบริหารกับทีม Support ท่ีชัดเจน ไมมีสวนของการกำกับดูแล 

หรือจากที่ปรึกษาใด ๆ , การการระดมทุนในโครงการตาง ๆ เพื่อสรางการมี

สวนรวมของทุกคน เชน สวนจากการฮอม สวนผักคนเมืองเชียงใหม เปนตน 

 การขับเคล่ือนและเปาหมาย (Conduct)   

 ระยะยาว หรือ เฉพาะกิจ  ระยะยาว กระบวนการเชิงการออกแบบทางกายภาพและกระบวนการ

ออกแบบระบบจะชวยเขาไปแกปญหาหรือคลี ่คลายปญหาในพื้นที่เม ือง

เชียงใหม ที ่ม ี เคร ือขายของผู คนลุกขึ ้นมาพัฒนาเม ืองและต องการ

กระบวนการทางการออกแบบ เชน พื้นท่ียานตาง ๆ ในเมือง  

 ก ิจกรรมประจำ หรือ 

เฉพาะกิจ 

กิจกรรมมีทั้งแบบประจำและเฉพาะกิจ ใหความสำคัญของงานเมือง เทาๆ 

กับงานอื่นๆ ในสวนของการปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรมและการเขียนแบบ  

 วิธีการระดมทรัพยากร  ระดมผานสื่อออนไลน โดยการเปดใหมีการระดมทุนเปนเงิน กำลังแรง และ

วัสดุอุปกรณ / ระดมผานการทำกิจกรรม โดยการเปดใหมีการระดมทุนเปน

เงิน กำลังแรง และวัสดุอุปกรณ 

 การรวมมือกับหนวยงาน

ราชการ  

การนำเสนอไอเดียและรวมพูดคุยกับเทศบาล , ผูวาฯ 
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 ก า ร ร  ว ม ม ื อ ก ั บ ภ า ค

ประชาสังคมดวยกัน  

มีการทำงานท่ีรวมทำโครงการกับชุมชน ภาคี และสตูดิโออื่นๆ หรือแบงปน

ความรู เมื ่อมีโอกาส มีพันธมิตรที ่คิดคลายกัน มีเปาหมายเดียวกัน คือ

ภูมิคุมกันท่ีเขมแข็ง เชน ทีมฮฮมสุข , เขียวสวยหอม , ชุมชนลามชาง เปนตน 

/ การเปนแพลตฟอรมที่ขยายหรือเชื่อมกับผูอื่น/ การสรางกลุมเยาวชนรุน

ใหมๆ ควบคูไปกับการแกไข 

 ผลสัมฤทธิ์ (Peformance)  

 ระดับการบรรลุเปาหมาย การออกแบบในแตละครั้งจะเลือกใชวัสดุท่ีมีอยูในทองถ่ิน เพื่อชวยลดท้ังการ

ขนสง เพิ่มโอกาสในการสรางงาน สรางคุณคา ใหกับคนในชุมชนไปพรอมกัน 

ในการออกแบบคำนึงถึงการพึ่งพาพลังงานลมและแสงจากธรรมชาติให

ไดมากท่ีสุด รวมไปถึงทำอยางไรใหผูอยูอาศัยไดใชประโยชนจากทรัพยากรท่ี

มีอยางคุมคา(สะทอนถ่ินท่ีอยู ผานวัฒนธรรม สูสถาปตยกรรม) 

 ผลงานเด นของแต ละ

กลุม  

คลองแมขา พื้นท่ีเชิงดอย พื้นท่ีรกราง พื้นท่ีชุมน้ำ พื้นท่ีเชิงประวัติศาสตรท่ีมี

คุณคาในเชียงใหม พัฒนาเมืองดวยกระบวนการมีสวนรวมในพื้นที ่ที ่มี

ความสำคัญหรือมีโอกาสเชิงนิเวศในการฟนฟูเชิงนิเวศ, สวนผักคนเมือง

เชียงใหม ทำงานรวมกับกลุมภาคีเครือขายภาคประชาชนและภาครัฐ 

(งานออกแบบและงานชุมชน) 
 จำนวนผูติดตาม เพจเฟสบุค JaiBaan Studio (จำนวนผูติดตาม 13,368 คน) 

เฟสบุค Supawut Boonmahathanakorn (จำนวนเพื่อน 2,453 คน) 

 
 

 ขอมูลท่ัวไป (General Info)  

11 ช่ือกลุมประชาสังคม  มือเย็นเมืองเย็น / เชียงใหมทรัสต  

 ผูนำท่ีมีบทบาทในทีม คุณภราดล พรอำนวย, Lee Ayu Chuepa, และ พงษศิลา คำมาก  

 แนวทางการวิเคราะห (SCP Framework)   

 โครงสร  างการทำงาน 

(Structure)  

ทำงานในระบบกลุม แกนนำสามคนตัดสินใจรวมกัน  และมีเพื่อนๆ มาชวย

ทำในงานภารกิจ เชน ชวยการจัดการเงิน การประสานงาน เปนตน   

 ความเปนนิติบุคคล  มือเย็นเมืองเย็น ไมไดจดทะเบียนในฐานะนิติบุคคล แตกลุมแกนนำไดพัฒนา

เปนเชียงใหมทรัสตและจดทะเบียนเปนคณะบุคคล  

 ขนาดขององคกร  Core Team จะมีสามคน  

 จำนวนสมาชิกประจำ 1 – 5 คน 

 จำนวนสมาชิกสมทบ มากกวา 50 คน 

 ทุน มือเย็นเมืองเย็นจึงมีการระดมทุนในรูปแบบของการสนับสนุนตาง ๆ จาก

เครือขาย ทั้งในรูปแบบของวัตถุดิบ เชน ตนไม หรือแรงกำลัง และระดม
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เฉพาะเมื่อมีภารกิจ แตไมสะสม  แตเชียงใหมทรัสตเองมีการระดมทั้งสอง

รูปแบบ เชน งานครัวกลาง คือ เงิน วัตถุดิบ แรงกำลัง และใชตามเปาหมาย

จนหมด  และมีการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อรับงานวิจัย  

 การขับเคล่ือนและเปาหมาย (Conduct)   

 ระยะยาว หรือ เฉพาะกิจ  การขับเคลื่อนของมือเย็นเมืองเย็น เปนแบบระยะยาว เนน การปลูกตนไม 

ส่ิงแวดลอม พื้นท่ีสีเขียว โดยมีขอบเขตคือพื้นท่ีท้ังหมดจังหวัดเชียงใหม สวน

เชียงใหมทรัสตนั้น จะเนนที่การทำงานกับชุมชนเปราะบาง คนชายขอบ คน

จนเมือง  

 ก ิจกรรมประจำ หรือ 

เฉพาะกิจ 

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจะเปนกิจกรรมเฉพาะกิจ เกิดข้ึนจากการแกไขปญหาเฉพาะ 

หรือแบบมุงเปา  

 วิธีการระดมทรัพยากร  การระดมคนและความชวยเหลือตาง ๆ  โดยใชตัวตนบุคคลเปนสำคัญ เพราะ

ท้ัง ภราดล ลี และ พงษศิลา เปนคนท่ีมีคนรูจักมากท้ังในพื้นท่ีเมืองเชียงใหม

และรอบนอก รวมถึงหนวยงานตาง ๆ ทั้งเอกชนและภาครัฐ  สวนใหญใช

ระดมผานสื่อออนไลน โดยการเปดใหมีการระดมทุนดวยกำลังแรง และวัสดุ

อุปกรณ  / ระดมผานการทำกิจกรรม โดยการเปดใหมีการระดมทุนเปนกำลัง

แรง และวัสดุอุปกรณ 

 การรวมมือกับหนวยงาน

ราชการ  

การทำงานท่ีรวมกับภาครัฐจะเกิดข้ึนตามกิจกรรม 

 ก า ร ร  ว ม ม ื อ ก ั บ ภ า ค

ประชาสังคมดวยกัน  

การทำงานที่รวมกับประชาสังคมจะเกิดขึ ้นตามภารกิจ แตอาจจะมีการ

ออกแบบกิจกรรมท่ีแตกตางกันบนเปาหมายเดียวกัน  

 ผลสัมฤทธิ์ (Peformance)  

 ระดับการบรรลุเปาหมาย มือเย็นเมืองเย็นเนนกิจกรรมการกระตุนจิตสำนึกในการปลูกตนไมในเมือง 

ถือเปนการบรรลุเปาหมายที่สุด สวนเชียงใหมทรัสตจะเนนไปที่กิจกรรมเชน 

ครัวกลาง แนวคิดในการกระจายทรัพยากรในชวงสถานการณโควิด-19 ท้ังใน

การจางงาน และการแจกอาหาร  

 ผลงานเดนของกลุม  เชียงใหมมีปากลางเมือง  การต้ังครัวกลางในชวงโควิด ชวงแรกขยายสูชุมชน

ประมาณ 20 ชุมชน  และโควิดรอบท่ี 3  

 จำนวนผูติดตาม - กลุมเฟสบุคชาวมือเย็นทำเมืองใหเย็น (สมาชิกกลุม 133 คน) 

- เพจเฟสบุค มือเย็นเมืองเย็น meuyen (ผูติดตาม 10,748 คน) 

https://www.facebook.com/meuangyen/ 

- เฟสบุค Pharadon Phonamnuai (เพื่อน 5,000 คน ผูติดตาม 4,260 คน) 

https://www.facebook.com/opor13 

https://www.facebook.com/opor13
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- เฟสบุค Lee Ayu Chuepa 

https://www.facebook.com/Reallee.Coffee 

- เฟสบุค Phongsila Commak  (เพื่อน 2,900 คน)  

https://www.facebook.com/phongsila.commak 

 

 

 ขอมูลท่ัวไป (General Info)  

12 ช่ือกลุมประชาสังคม  เครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม 

 ผูนำท่ีมีบทบาทในทีม คุณเสาวคนธ ศรีบุญเรือง 

 แนวทางการวิเคราะห (SCP Framework)   

 โครงสร  างการทำงาน 

(Structure)  

ทำงานเช่ือมโยงกับกลุมอื่นๆ รวมกันมองปญหาและชวยเหลือกันเช่ือมโยงกัน

เปนเครือขาย  มีประธานเครือขาย และผูประสานงาน ตัดสินใจแบบมติกลุม 

 ความเปนนิติบุคคล  ไมเปนนิติบุคคล  ทำงานแบบเครือขาย   

 ขนาดขององคกร  ปจจุบันชุมชนตาง ๆ ที ่เขามารวมประชุมกับเครือขายชุมชนเมืองรักษ

เชียงใหมเปนประจำจะอยูท่ีประมาณ 13-15 ชุมชน 

 จำนวนสมาชิกประจำ มากกวา 10 คน 

 จำนวนสมาชิกสมทบ มากกวา 50 คน 

 ทุน จัดต้ังกองทุน (มบัีญชีของกองทุน/กิจกรรม) 

 การขับเคล่ือนและเปาหมาย (Conduct)   

 ระยะยาว หรือ เฉพาะกิจ  ระยะยาว พื ้นที ่ทั ้งหมดจังหวัดเชียงใหม โดยเนนการอนุร ักษประเพณี 

วัฒนธรรมตามจารีตลานนา  มีชุมชนเปนแรงขับเคล่ือนสำคัญ  และชูประเด็น

ปญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีของชุมชนของตน 

 ก ิ จกรรมประจำ หรื อ 

เฉพาะกิจ 

ขับเคล่ือนงานดานวัฒนธรรมและประเพณีของเมืองเชียงใหม มุงเนนกิจกรรม

ทางประเพณีเมือง  และทำงานในเขตเมืองเกาเชียงใหม  ชุมชนรอบขางและ

บริเวณคลองแมขาเปนหลัก 

งานหลักของเครือขาย มีอยู 2 งาน คือ ‘ตามผางประทีปสองฟา ฮักษาเมือง’ 

ในชวงประเพณียี่เปง และ ‘ยอสวยไหวสาพญามังราย’ ในวันที่ 12 เมษายน

ของทุกปซึ่งเปนวันสรางเมืองเชียงใหม  จัดเพราะอยากใหคนเชียงใหมเขามา

มีสวนรวมในงานประเพณีของเมืองและตระหนักรูในคุณคาของเมืองและ

ตระหนักท่ีจะรวมรักษาเมือง 

 วิธีการระดมทรัพยากร  ของความรวมมือกับหนวยงานทั้งรัฐและเอกชน โรงเรียน วิทยาลัย รวมท้ัง

ประชาสังคมอื่น ๆ เพื่อระดมกำลัง และทุน ในการจัดกิจกรรม  

https://www.facebook.com/Reallee.Coffee
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  ระดมผานส่ือออนไลน โดยการเปดใหมีการระดมทุนดวยวัสดุอุปกรณ 

  ระดมผานการทำกิจกรรม โดยการเปดใหมีการระดมทุนเปนเงิน กำลังแรง 

และวัสดุอุปกรณ 

 การรวมมือกับหนวยงาน

ราชการ  

รวมมือกับหนวยงานราชการในหลายกลุ ม ทั ้งองคกรปกครองทองถ่ิน 

หนวยงานในจังหวัด และหนวยงานรัฐอื่น ๆ  เชน สำนักงานเครือขายองคกร

งดเหลา  

 ก า ร ร  ว ม ม ื อ ก ั บ ภ า ค

ประชาสังคมดวยกัน  

มีการทำงานรวมกับสมาชิกในเครือขายฯท่ีมีปญหาในชุมชน ขับเคล่ือนวิธีการ

แกปญหาโดยวิธีท่ีคิดวาเหมาะสมคือการใชวัฒนธรรม และรวมมือกับประชา

สังคมอื่น และเด็ก ๆ รุนใหม 

 ผลสัมฤทธิ์ (Peformance)  

 ระดับการบรรลุเปาหมาย ดำเนินงานตอเนื่องมาเปนปท่ี 10  

 ผลงานเดนของแตละกลุม  “งานตามผางปะตี๊ด สองฟา ฮักษาเมือง”, “งานยอสวยไหวสา พระญามัง

ราย”, การขับเคลื่อนชุมชนกับประเด็นเมืองตาง ๆ, การผลักดันใหรัฐเรง

ดำเนินการ “โครงการขวงหลวงเวียงแกว”, การสนับสนุนการขอคืนพื้นท่ี

โครงการปาแหวง, การคัดคานโครงการบานประชารัฐ 

 จำนวนผูติดตาม - เพจเฟสบุค เครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม (ผูติดตาม 4,958 คน) 

https://www.facebook.com/Rakchiangmainetwork/ 

- เฟสบุค Saowakhon Sriboonruang 

https://www.facebook.com/saowakhon.sriboonruang 

 
 

 ขอมูลท่ัวไป (General Info)  

13 ช่ือกลุมประชาสังคม  นักวิชาการสนับสนุนงาน NGOs 

 ผูนำท่ีมีบทบาทในทีม ดร.ชยันต วรรธนภูติ 

 แนวทางการวิเคราะห (SCP Framework)   

 โครงสร  างการทำงาน 

(Structure)  

บุคคลเด่ียว 

 ความเปนนิติบุคคล  ไมไดเปนนิติบุคคล ทำงานในนามของบุคคล แตขณะเดียวกัน ดร.ชยันต 

ทำงานในฐานะนักวิชาการ เปนประธานกรรมการและหัวหนาศูนยศึกษาชาติ

พันธุและการพัฒนาท่ีทำงานในระดับนานาชาติ ดังนั้น ดร.ชยันต จึงมีบทบาท

เปนท่ีปรึกษาหลักใหกับกลุมประชาสังคมหลายกลุมท่ีทำงานในดานชาติพันธุ 

คนชายขอบ ผูล้ีภัย  

 ขนาดขององคกร  N/A 
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 จำนวนสมาชิกประจำ - 

 จำนวนสมาชิกสมทบ - 

 ทุน ทุนสวนใหญจะเปนทุนจากตางชาติในการทำงานวิจัยที่เกี ่ยวของกับสิทธิ

มนุษยชนและเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศลุมแมน้ำโขง  

 การขับเคล่ือนและเปาหมาย (Conduct)   

 ระยะยาว หรือ เฉพาะกิจ  ระยะยาว เนนท่ี คนชายขอบ ผูล้ีภัย ชาติพันธุ 

 ก ิจกรรมประจำ หรือ 

เฉพาะกิจ 

เฉพาะกิจ เพราะเนนท่ี Case-based หรือ Problem-based และโดยมากจะ

เกิดข้ึนควบคูไปกับงานวิจัย  

 วิธีการระดมทรัพยากร  แสดงจุดยืนและระดมทรัพยากร (สมองและกำลัง) ผาน ศูนยศึกษาชาติพันธุ

และการพัฒนา 

  ไมมีการะดมเงินทุน กำลังแรง และวัสดุอุปกรณผานส่ือออนไลนและผานการ

ทำกิจกรรม 

 การรวมมือกับหนวยงาน

ราชการ  

ศูนยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา อยูภายใตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเปน

องคกรในกำกับอยูแลว 

 ก า ร ร  ว ม ม ื อ ก ั บ ภ า ค

ประชาสังคมดวยกัน  

เปนท่ีปรึกษาและผูใหการสนับสนุนกลุมประชาสังคมในดานงานวิชาการ 

 ผลสัมฤทธิ์ (Peformance)  

 ระดับการบรรลุเปาหมาย ฐานความคิดเริ่มตนของปาชุมชน  และงานวิจัยตางๆ ในระดับนานาชาติ ท่ี

เกิดข้ึนจากศูนยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา 

 ผลงานเด นของแต ละ

กลุม  

การทำวิจัยชุมชน Community research และ ทางเลือกเชิงนโยบายการแกไข

ผูล้ีภัย และประเด็นทางชาติพนัธุ  

การประเมินผลโครงการคุมครองสิทธิเด็กไรรัฐ ไรสัญชาติ  

 จำนวนผูติดตาม - เว็ปไซต https://www.thaingo.org/jobs/detail/7610 

- เว็ปไซต ศูนยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา 

http://www.cesd.soc.cmu.ac.th/wordpress/our-team/ดร-ชยันต-

วรรธนะภูติ/ 

- เว็ปเพจ ศูนยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา  

https://www.facebook.com/pages/CESD (ผูติดตาม 158 คน)  

 

 ขอมูลท่ัวไป (General Info)  

14 ช่ือกลุมประชาสังคม  เครือขายเชียงใหมอาน 

 ผูนำท่ีมีบทบาทในทีม คุณทัทยา  อนุสสรราชกิจ 

http://www.cesd.soc.cmu.ac.th/wordpress/our-team/%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B4/
http://www.cesd.soc.cmu.ac.th/wordpress/our-team/%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B4/
https://www.facebook.com/pages/CESD
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 แนวทางการวิเคราะห (SCP Framework)   

 โครงสร  างการทำงาน 

(Structure)  

ทำงานรวมกันเปนเครือขายภายใตความรวมมือของเครือขายครูศูนยเด็กเล็ก, 

เครือขายการศึกษาทางเลือก ภาคเหนือ, กลุมคนทำงานสงเสริมวัฒนธรรม

การอาน, คนทำงานที่เกี่ยวของกับการเรียนรู การอาน การเขียน ในจังหวัด

เชียงใหม, เครือขายสโมสรนักเขียนเชียงใหม 

 ความเปนนิติบุคคล  ไมไดเปนนิติบุคคล, เปนองคกรเปด และมีเครือขายสมาชิก 

 ขนาดขององคกร  50 แกนนำใน 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดอื่นๆ เชน เชียงราย 

ขอนแกน และอุบลราชธานี เปนตน ปจจุบันยังมีจำนวนคนเขารวมมากข้ึน

เรื่อยๆ  

 จำนวนสมาชิกประจำ 6 – 10 คน 

 จำนวนสมาชิกสมทบ มากกวา 50 คน 

 ทุน ไดจากการเขียนโครงการขอทุน เชน ทุนสนับสนุนจากแผนงานสรางเสริม

วัฒนธรรมการอาน สสส., กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค” และ

จัดกิจกรรมที ่เกี ่ยวกับการอาน, จัดตั้งกองทุนฮอมหื้อดอยเพื่อระดมทุน

จัดพิมพหนังสือแจกเด็กปฐมวัย / ระดมทุนและหนังสือ 

 การขับเคล่ือนและเปาหมาย (Conduct)   

 ระยะยาว หรือ เฉพาะกิจ  ระยะยาว พื้นที่ทั้งหมดจังหวัดเชียงใหม รณรงคและสงเสริมการอานหนังสือ

ใหแกปฐมวัย และคนทุกเพศทุกวัย  

 ก ิจกรรมประจำ หรือ 

เฉพาะกิจ 

นวัตกรรมสงเสริมวัฒนธรรมการอาน 1. การจัดส่ิงแวดลอมใหเหมาะกับการ

อาน เขาถึงหนังสือไดทันที และเห็นหนังสือตลอด 2. ใชวัฒนธรรมกระตุนให

เกิดการอาน 3. อานแลวเอามาเลา คือการนำเรื่องท่ีอานมาสงตอสูผูอื่น 4. 

ทำใหหองสมุดมีชีวิต สรางกิจกรรมใหมีความเคล่ือนไหว ดึงคนไปหองสมุด 

สถานท่ีท่ีทำใหเกิดการมองอดีตและปจจุบัน” บันทึกเหตุการณสำคัญๆ สกัด

ความรู และสรุปบทเรียนบางอยางไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อกาวเดินตอไป

ในอนาคต-สูการสรางเสริมวัฒนธรรมการอาน-อยางมั่นคงแข็งแรง ถูกทาง

และยั่งยืน 

 วิธีการระดมทรัพยากร  เขียนโครงการเพื่อขอทุน และทำงานเครือขายเชื่อมโยงกับหลากหลายภาค

สวน ท้ังในดานสังคม วิชาการ รวมถึงกลุมประชาสังคมอื่นๆ 

  ระดมผานการทำกิจกรรม โดยการเปดใหมีการระดมทุนเปนเงิน กำลังแรง 

และวัสดุอุปกรณ 
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 การรวมมือกับหนวยงาน

ราชการ  

ถูกผลักดันใหกลายเปนสวนหนึ่งของนโยบายระดับจังหวัดในแผนงานปฏิรูป

การศึกษาขององคการบริหารจังหวัดเชียงใหม ไดรับงบมาปละ 10,000 บาท 

(ตอนหลังเครือขายก็คอย ๆ ลดบทบาทลงจนเงียบหายไปทีละคน) 

**การกระจายหนังสือผานหนวยงานรัฐ “หนังสือมาถึง อบต.แลว แตถูกเก็บ

ใสตูเพราะเปนทรัพยสินของราชการ” “ไมไดรับหนังสือ” “ไดรับมาแลวแต

ไมไดใช” “ไมรูหนังสืออยูท่ีไหน” ฯลฯ 

 ก า ร ร  ว ม ม ื อ ก ั บ ภ า ค

ประชาสังคมดวยกัน  

มุงเนนการทำงานรวมกับภาคีเครือขายภาคประชาสังคมและประสานความ

รวมมือกับโรงเรียนภายใตแนวความคิดสราง “วัฒนธรรมการอาน” และสราง

นักอานหนาใหมอยางแทจริง โดยใช “นิทาน” เปนส่ือ 

 ผลสัมฤทธิ์ (Peformance)  

 ระดับการบรรลุเปาหมาย กระตุนการขับเคลื่อนการอานอยางจริงจัง เพื่อทำใหเชียงใหมเปนนครแหง

การอาน / สราง “วัฒนธรรมการอาน” และสรางนักอานหนาใหม โดยใช 

“นิทาน” เปนส่ือ และกลุมเปาหมายหลักคือ “เด็กปฐมวัย”  

 ผลงานเดนของกลุม  ป 2557 เกิด “เครือขายเชียงใหมอาน” ดำเนินกิจกรรมทอดผาปาหนังสือ/ 

มีสมาชิกรวมทำงาน เชน เครือขายบานเรียน, สโมสรนักเขียนเชียงใหม, ราน

เลา, โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา, โรงเรียนมอวาคี, ศูนยการศึกษาโจะ

มาโลลือหลา, โรงเรียนฯ สมเด็จยา อ.แมแจม, หนังสือพิมพไทยนิวส, สมาคม

อิมเปค เชียงใหม ทำกิจกรรมนวัตกรรมสงเสริมการอาน  

ป 2558 ทำงานสรุปนวัตกรรม 4 แบบ ใหเครือขายนำไปใช คือ หองสมุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, หอสมุดฯ รัชมังคลาภิเษก เชียงใหม, วัดพระธาตุดอย

ผาสม, หองสมุดรังไหม, มูลนิธิมะขามปอม อ.เชียงดาว, โรงเรียนวชิรวิทย ทำ

กิจกรรม “โครงการบาทเดียวก็อานได” และ “เชียงใหมอานสัญจร”  

ป 2559  ผลักดันนโยบาย เชื ่อมตอกับอบจ., กศน. เขารวมงานปฏิรูป

การศึกษาจังหวัดเชียงใหม/ ผลักดันใหเกิดธนาคารหนังสือ/ จัดโครงการปน

ปนปญญา/ ระดมทุนจัดต้ังธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย  

ป 2560 อบรมครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 500 คน รวมกับ อบจ.   ทำช้ัน

หนังสือสาธารณะ, เชียงใหมอานสัญจร, และจัดอบรมครู ศพด. รวมกับ อบจ. 

ป 2563 โครงการ“นิทานสรางเมือง” ที่เชียงใหม/ ผลิตหนังสือนิทาน “มา

ชวยเพื่อนเรากันนะ”/ สรางแกนนำครูเกิดเปน “แกนนำเครือขายเชียงใหม

อาน”/ ชั้นหนังสือสาธารณะสำหรับเด็กใน 25 อำเภอ จากความรวมมือของ

ภาคเอกชนทั้งในทองถิ่นและสวนกลาง(โครงการอานทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน 
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และนิทานสรางเมือง ทำใหทีมไดรับทุนจาก TK Park ใหดำเนินโครงการ

เดียวกันนี้ท่ีเชียงราย จนเกิดเครือขายการเรียนรูเมืองเชียงราย) 

ป 2564 โครงการ “นิทานสรางเมืองอยู ดีก ินดี”/ สงเสริมการอานใน

กลุมเปาหมาย “ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย” เนนพัฒนาศักยภาพ

กลุมครูแกนนำ 25 อำเภอ ยกระดับเปนวิทยากรแกนนำนักสื่อสาร สามารถ

ออกแบบหลักสูตร โครงการ การจัดกิจกรรม โดยใชงบประมาณจากตนสังกัด 

ไดรับเลือกใหเปนตัวอยางโครงการสงเสริมวัฒนธรรมการอานในงาน

ประชุม The Asian Festival  of Children’s Content (AFCC) 2021 ของ

สมาคมผูจัดพิมพและจำหนายหนังสือระดับภูมิภาคอาเซียน 

 จำนวนผูติดตาม - เพจ เชียงใหมอาน (ผูติดตาม 3,658 คน) 

https://www.facebook.com/readforlifechiangmai/ 

- เว็ปไซต เชียงใหมอาน https://anyflip.com/homepage/teffc 

 

 ขอมูลท่ัวไป (General Info)  

15 ช่ือกลุมประชาสังคม  last Shelter Stands 

 ผูนำท่ีมีบทบาทในทีม คุณพีรพงษ พรหมชาติ 

 แนวทางการวิเคราะห (SCP Framework)   

 โครงสร  างการทำงาน 

(Structure)  

ทำงานเชื่อมโยงกับกลุมอื่นที่ทำงานคลายกัน (มีเครือขายภาคประชาสังคม

และโรงเรียนสอนออกแบบและสถาปตยกรรม) โดยสรางความเปนไปได 

คำนึงถึงความเชื ่อมโยงของสถานที ่และวิถีชีว ิต/ การทำงานของ Last 

Shelter Stands จะควบคูไปกับบริษัทออกแบบ Housescape Design Lab  

ในกรณีท่ี Last Shelter Stands จะระดมเงินทุนหรือกำลัง ก็อาศัยบริษัท  

แตอนาคตมีนโยบายจะจดทะเบียนนิติบุคคลแยกกัน และในขณะนี้ไมมีสวน

ของการกำกับดูแล หรือจากท่ีปรึกษาใด ๆ 

 ความเปนนิติบุคคล  ปจจุบันไมไดจดทะเบียนนิติบุคคล  

 ขนาดขององคกร  6 - 10 คน  

 จำนวนสมาชิกประจำ มากกวา 10 คน 

 จำนวนสมาชิกสมทบ มากกวา 50 คน 

 ทุน และการดำเนินงาน  ทุนบางสวนมาจากการทำงานในภาคปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม และการ

รับงานจากแหลงทุนอื่นๆ / มีการกำหนดทีมในการหางานวิจัยและการหาทุน 

และมีการกำหนดตำแหนง “ผูประสานงาน” หลัก เพื่อเชื่อมโยงงานในทีม

และมีการทำ Cloud Funding ท่ีเปนการระดมทุนออนไลน  
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 การขับเคล่ือนและเปาหมาย (Conduct)   

 ระยะยาว หรือ เฉพาะกิจ  ระยะยาว พื้นที่จังหวัดเชียงใหม การหาวิธีออกแบบและกอสรางรวมกับการ

ระดมทุนผานแพลตฟอรมออนไลน  พรอมทำประชาพิจารณกับคนในชุมชน

เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน เชื ่อในแนวคิดของการลดความ

เหล่ือมล้ำและอาศัยสถาปตยกรรมและกอสรางสภาพแวดลอมเปนตัวกลางใน

การทำงานใหชุมชนท่ีถูกตัดขาดการเขาถึงทรัพยากรโดยนโยบายของรัฐ 

 ก ิจกรรมประจำ หรือ 

เฉพาะกิจ 

งานที่ดำเนินการสวนมากเปนแบบเฉพาะกิจ ในปจจุบันคือการปรับปรุง

หองเรียนที่โรงเรียนหนองอร ตำบลอินทขิล อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

ซึ่งเปนบานเกิดของคุณพีรพงษ  โดยเชื่อมโยงกับ ผอ.โรงเรียน และขยายวง

ไปยังเจาอาวาส ผูนำชุมชน และชาวบาน เพื่อระดมวัสดุและทุนในการทำงาน 

อาศัยกลไกของความสัมพันธสวนบุคคลเปนหลัก และใช Facebook เปนตัว

กระจายและประชาสัมพันธ 

 วิธีการระดมทรัพยากร  ไมมีการระดมเงินทุน กำลังแรง และวัสดุอุปกรณผานสื่อออนไลนและผาน

การทำกิจกรรม อาศัยกลไกของความสัมพันธสวนบุคคลของคุณพีรพงษเปน

หลัก และใช Facebook เปนตัวกระจายและประชาสัมพันธ 

 การรวมมือกับหนวยงาน

ราชการ  

ยังไมมีการทำงานรวมกับทางหนวยราชการ  

 ก า ร ร  ว ม ม ื อ ก ั บ ภ า ค

ประชาสังคมดวยกัน  

Last Shelter Stands เพิ่งเริ่มดำเนินการ จึงยังไมมีการทำงานรวมกับกลุม

ประชาสังคมอื่น ๆ 

 ผลสัมฤทธิ์ (Peformance)  

 ระดับการบรรลุเปาหมาย - 

 ผลงานเดนของกลุม  โครงการนำรอง คือโครงการปรับปรุงหองเรียนโรงเรียนหนองอร ซึ่งทดลอง

ใชระบบ Cloud Funding แตกำลังรอการอนุมัติจากหนวยราชการ 

 จำนวนผูติดตาม - เพจ Last Shelter Stands (ผูติดตาม 595 คน) - IG last.shelterstands 

https://www.facebook.com/lastshelterstands/ 

https://www.instagram.com/last.shelterstands (ผูติดตาม 27 คน) 

- เฟสบุค Peerapong Promchart (เพื่อน 716 คน)   

https://www.facebook.com/nietzschean.juden  

- เพจ Housescape Design Lab (ผูติดตาม 3019 คน)  

https://www.facebook.com/housescape 

 

https://www.instagram.com/last.shelterstands
https://www.facebook.com/nietzschean.juden
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ตารางท่ี 2.3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสราง การทำงาน และผลการดำเนินงานของกลุมประชาสังคม 

สภาลมหายใจ 

มูลนิธิเพ
ื่อการพ

ัฒ
นาที่

ยั่งยืน

เชียงใหมจัดการตนเอง 

ชุมชนลามชาง 

สายบุญ
สีเขียว 

ฮอมสุขสตูดิโอ 

เขียวสวยหอม 

กลุมรักษลานนา 

เรารักษดอยหลวงเชียง
ดาว

ใจบานสตูดิโอ 

เชียงใหม ทรัสต 

เครือขายชุมชนเมือง
รักษเชียงใหม

นักวิชาการสนับสนุน 
NGO

s
 เชียงใหมอาน 

The last Shelter 
Stand

โครงสราง 

ความเปนนิติบุคคล เปนมูลนิธิ 2 ธุรกิจ 2 คณะ

บุคคล 1 และไมเปนนิติบุคคล 

10 

เปนนิติบุคคล 

มูลนิธิ / / 

สมาคม 

คณะบุคคล / 

บริษัทจำกัด/ หจก. / 

ธุรกิจเพ่ือสังคม 

ไมเปนนิติบุคคล / / / / / / / / / / / 

ขนาดขององคกร มีแกนนำไมเกิน 5 คน 5 กลุม/ 

ไมเกิน 10 คน 7 กลุม/ มากกวา 

10 คน 3 กลุม/ และทำกิจกรรม 

โดยไมมีสมาชิกสมทบ 2 กลุม/  

สมทบไมเกิน 20 คน 1 กลุม/

สมทบ 20-50 คน 6 กลุม  และ

สมทบมากกวา 50 คน 8 กลุม 

ประจำ 

1-5 คน / / / / / 

6-10 คน / / / / / / / 

มากกวา 10 คน / / / 

สมทบ 

ไมมีสมาชิกสมทบ / / 

1-20 คน / 
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สภาลมหายใจ 

มูลนิธิเพ
ื่อการพ

ัฒ
นาที่

ยั่งยืน

เชียงใหมจัดการตนเอง 

ชุมชนลามชาง 

สายบุญ
สีเขียว 

ฮอมสุขสตูดิโอ 

เขียวสวยหอม 

กลุมรักษลานนา 

เรารักษดอยหลวงเชียง
ดาว

ใจบานสตูดิโอ 

เชียงใหม ทรัสต 

เครือขายชุมชนเมือง
รักษเชียงใหม

นักวิชาการสนับสนุน 
NGO

s
 เชียงใหมอาน 

The last Shelter 
Stand

20 – 50 คน / / / / / / 

มากกวา 50 คน / / / / / / / / 

ทุน 5 กลุมมีการของบจากหนวยงาน

รัฐ/ 5 กลุมมีการทำงานวิจัย/ 3 

กลุมทำงานรวมกับองคกร

ปกครองทองถ่ิน/ 3 กลุมทำ

ธุรกิจ/กลุมเขียวสวยหอม และ

กลุมใจบานสตูดิโอ มีรูปแบบ

ของการหาทุนท่ีหลากหลายกวา

กลุมอ่ืน และในจำนวนน้ีมีบาง

กิจกรรมของบางกลุมท่ีทำโดย

แรงและไมไดของบประมาณจาก

ใคร 

ทุนประเดิม 

ทุนจดทะเบียน / / 

ทุนต้ังตน / 

ทุนเฉพาะกิจ 

ทุนจากกองทุนหรือ

องคกรของรัฐโดย

โครงการ 

/ / / / / / 

ทุนวิจัย / / / / / 

ทุนจากองคกร

ปกครองทองถ่ิน 

/ / / 

ทุนจากการทำธุรกิจ / / / / 

อ่ืนๆ / / / / / / / 

การขับเคลื่อน 

เปาหมาย สวนใหญมีเปาหมายระยะยาว มี

แคสองกลุมเทาน้ันท่ีมีเปาหมาย

เฉพาะกิจ 

เฉพาะกิจ / / / 

ระยะยาว / / / / / / / / / / / / / 
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สภาลมหายใจ 

มูลนิธิเพ
ื่อการพ

ัฒ
นาที่

ยั่งยืน

เชียงใหมจัดการตนเอง 

ชุมชนลามชาง 

สายบุญ
สีเขียว 

ฮอมสุขสตูดิโอ 

เขียวสวยหอม 

กลุมรักษลานนา 

เรารักษดอยหลวงเชียง
ดาว

ใจบานสตูดิโอ 

เชียงใหม ทรัสต 

เครือขายชุมชนเมือง
รักษเชียงใหม

นักวิชาการสนับสนุน 
NGO

s
 เชียงใหมอาน 

The last Shelter 
Stand

กิจกรรม มี 7 กลุม ทำกิจกรรมเฉพาะกิจ, 

6 กลุมทำกิจกรรมประจำ และ 

6 กลุมทำรายสะดวก ในจำนวน

น้ีมี 4 กลุมท่ีทำกิจกรรมในหลาย

รูปแบบ  

เฉพาะกิจ / / / / / / / 

ประจำ / / / / / / 

รายสะดวก / / / / / / 

วิธีระดมทรัพยากร มีกลุมท่ีระดมทรัพยากรการ

ทำงานผานสื่อออนไลน 5 กลุม 

ระดมผานเครือขาย 7 กลุม 

ระดมผานสื่อออนไลน 

เงิน / / / / 

กำลังแรง / / / / 

วัสดุอุปกรณ / / / / 

ระดมผานการทำกิจกรรม มีกลุมท่ีระดมทรัพยากรผาน

เครือขายและการทำกิจกรรม 9 

กลุม ท้ังในแบบระดมเงิน หรือ

ชวยแรงและวัสดุอุปกรณ 

มี 9 กลุมท่ีไมมีการระดมทุนใน

การทำงาน 

เงิน / / / / / / 

กำลังแรง / / / / / / / / / 

วัสดุอุปกรณ / / / / 

ไมมีการระดมทุน / / / / / / 

ความรวมมือกับหนวยงานราชการ มีกลุมประชาสงัคมท่ีมีการ

ทำงานรวมกับหนวยราชการ 9 

กลุม ทำเปนประจำ 2 กลุม เปน

มี / / / / / / / / / 

เปนประจำ / / 
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สภาลมหายใจ 

มูลนิธิเพ
ื่อการพ

ัฒ
นาที่

ยั่งยืน

เชียงใหมจัดการตนเอง 

ชุมชนลามชาง 

สายบุญ
สีเขียว 

ฮอมสุขสตูดิโอ 

เขียวสวยหอม 

กลุมรักษลานนา 

เรารักษดอยหลวงเชียง
ดาว

ใจบานสตูดิโอ 

เชียงใหม ทรัสต 

เครือขายชุมชนเมือง
รักษเชียงใหม

นักวิชาการสนับสนุน 
NGO

s
 เชียงใหมอาน 

The last Shelter 
Stand

เปนครั้งคราว / / / / / / / ครั้งคราว 7 กลุม  และไมไดทำ

รวมกันเลย 6 กลุม ไมมี / / / / / / 

ความรวมมือกับประชาสังคม

ดวยกัน 

แทบทุกกลุมมีการทำงานรวมกับ

ประชาสงัคมดวยกันเองเปนครั้ง

คราว มี / / / / / / / / / / / / / / 

เปนประจำ 

เปนครั้งคราว / / / / / / / / / / / / / / 

ไมมี / 

ลักษณะการทำงาน มี 5 กลุมทำท้ังสองแบบ 8 กลุม

ทำงานเชิงรณรงค และ  12 

กลุมทำงานแบบปฏิบัติการ  

รณรงค / / / / / / / / 

ลงมือทำ / / / / / / / / / / / / 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับการบรรลุเปาหมาย 

สูง / / / / 

กลาง / / / / / / / / 

ต่ำ / / / / 

ผลงานเดนของกลุม กลุมประชาสงัคมสวนใหญสนใจ

ประเด็นสิ่งแวดลอม12 กลุม/ 

รองลงมาคือวัฒนธรรม 5 กลุม/

สิ่งแวดลอม / / / / / / / / / / / / 

วัฒนธรรม / / / / / 
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สภาลมหายใจ 

มูลนิธิเพ
ื่อการพ

ัฒ
นาที่

ยั่งยืน

เชียงใหมจัดการตนเอง 

ชุมชนลามชาง 

สายบุญ
สีเขียว 

ฮอมสุขสตูดิโอ 

เขียวสวยหอม 

กลุมรักษลานนา 

เรารักษดอยหลวงเชียง
ดาว

ใจบานสตูดิโอ 

เชียงใหม ทรัสต 

เครือขายชุมชนเมือง
รักษเชียงใหม

นักวิชาการสนับสนุน 
NGO

s
 เชียงใหมอาน 

The last Shelter 
Stand

การศึกษา / การฟนฟูเศรษฐกิจ 2 กลุม/

การศึกษา 1 กลุม/ ทำงาน

ตอบสนองภาวะวิกฤต 1 กลุม 

สาธารณสุข 

เศรษฐกิจ / / 

การเมืองการปกครอง / / 

การตอบสนองภาวะวิกฤติ / 

การติดตามใน Facebook มี 5 กลุม ท่ีมีคนกดติดตามทาง 

Facebook มากกวา 5000 คน 100 – 500 คน / / 

501 – 1000 คน / / / 

1001 – 3000 คน / 

3001 – 5000 คน / / / 

5001 – 10000 คน / 

มากกวา 10000 คน / / / / / 
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จากตาราง  จะเห็นไดวากลุมการทำงานของประชาสังคมทั้ง 15 กลุมที่ปรากฏอยูในงานวิจัยนี้ 

นอกจากจะเปนกลุมประชาสังคมที่ยังมีการเคลี่อนไหวอยูอยางตอเนื ่อง สามารถวิเคราะหและอภิปราย

ความสัมพันธหลัก ๆ ได 4 ประการ คือ ลักษณะขององคกรโครงสรางองคกรมีผลตอการรับงานและการ

ขยายตัวของกลุม ประเด็นและการขับเคล่ือนองคกร และ ปจจัยแหงความสำเร็จ ไดดังนี้  

• รูปแบบของการดำเนินงานของกลุมประชาสังคม พิจารณาจากการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือเปนการ

รวมตัวของกลุมคนตามความสนใจ เพราะประเด็นนี้จะชี้ใหเห็นถึงโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน และ

ความตอเนื่องของการทำงาน

o มีกลุมท่ีจดทะเบียนในรูปแบบของนิติบุคคล (4/15)

สภาลมหายใจ, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (ภาคเหนือ), ใจบานสตูดิโอ, เชียงใหมทรัสต

o กลุมท่ีรวมตัวกันดวยความสนใจไมมีนิติบุคคลใดๆ มารองรับ (11/15)

เชียงใหมจัดการตัวเอง, ชุมชนลามชาง, สายบุญสีเขียว, ฮอมสุขสตูดิโอ, กลุมรักษลานนา,

เขียวสวยหอม, กลุมดอยหลวงเชียงดาว, เครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม, เครือขายเชียงใหม

อาน, ดร.ชยันต วรรธนภูติ นักวิชาการสนับสนุนงาน NGOs, Last Shelter Stands

เปนท่ีนาสังเกตวาในกลุมประชาสังคมบางกลุมถึงแมวาจะไมไดจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล แตก็มี

ความสามารถในการเขาถึงแหลงทุน ทุนจากหนวยงานรัฐตาง ๆ เพราะประชาสังคมนั้น ๆ สามารถท่ี

จะหาวิธีในการใชหรืออาศัยนิติบุคคลอื่น ๆ ในการเขารับงานได หรือกลุมประชาสังคมบางกลุมท่ี

ดำเนินการไปพรอม ๆ กันกับธุรกิจอื่นดวย เชน ใจบานสตูดิโอ หรือ Last Shelter Stands ท่ีมีบริษัท

รับงานออกแบบสถาปตยกรรมประกบอยูดวย บางครั้งบางทีการรับงานขับเคลื่อนเมืองก็สามารถใช

บริษัทดานการออกแบบท่ีมีการจดทะเบียนเปนนิตบุคคลไวในการรับงานได  

• ลักษณะของโครงสรางองคกร พิจารณาจากที่มาของการเขามาเปนสมาชิก จำนวนสมาชิก การ

เช่ือมโยงกับกลุมอื่น ๆ หรือเครือขายอื่น ๆ และท่ีสำคัญการเช่ือมโยงเขากับแหลงทุน

o แบบท่ีโครงสรางองคกรประกอบจากลุมสมาชิกท่ีคอนขางเฉพาะตัว อาจจะเรียกไดวามีความเปน

เครือญาติสูง (Homogenous) ทำงานจากความรูจักคุนเคย ไมไดเนนการขยายตัวหรือแสวงหา

สมาชิกใหม ๆ หรือเปนกลุมสมาชิกท่ีเกิดข้ึนจากพื้นท่ี (2/15)

ชุมชนลามชาง, กลุมดอยหลวงเชียงดาว

o แบบท่ีโครงสรางองคกรเปนแบบเฉพาะตัว กลุมมีขนาดเล็ก ไมถึง 10 คน แตมีสมาชิกสมทบเปน

จำนวน 20-50 คน แตสามารถสรางความสัมพันธกับหนวยงานหรือหาการสนับสนุนจากแหลง

ทุนภายนอกได ทำใหเกิดการทำงานตอเนื่องโดยอาจจะไมตองพึ่งพาอาศัยภาคประชาสังคมอื่นๆ

หรือหากเกิดการพึ่งพาก็จะเปนวงเล็กที่อาจจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธของคนในทีมเปนหลัก

(Homogenous + Outsourceing Funding) (7/15)
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สายบุญสีเขียว, ฮอมสุขสตูดิโอ, ใจบานสตูดิโอ, เชียงใหมทรัสต, เครือขายชุมชนเมืองรักษ

เชียงใหม, ดร.ชยันต วรรธนภูติ นักวิชาการสนับสนุนงาน NGOs, Last Shelter Stands  

o แบบท่ีโครงสรางองคกรท่ีเปดโอกาสใหเกิดการสรางความหลากหลายและนำไปสูการทำงานของ

สมาชิกที่มีเครือขาย (Heterogenous) การทำงานในลักษณะนี้อาจจะเกิดจากประเด็นความ

สนใจรวมกัน อยูในตางพื้นท่ี ตางบริบท แตสามารถเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลการทำงานสงเสริม 

กันได ซึ่งอาจจะทำใหสามารถมีสมาชิกสมทบเปนจำนวนมาก (3/15) 

เชียงใหมจัดการตัวเอง, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (ภาคเหนือ), กลุมรักษลานนา 

o แบบที่โครงสรางองคกรเปนแบบเปนเครื่อขายที่คอนขางเปดกวาง มีรูปแบบที่เอื้อใหเกิดการ

ขยายตัว ซึ่งอาจจะไมสามารถนับจำนวนสมาชิกสมทบได (เกิน 50 คน) เพราะจำนวนเพิ่มข้ึน

เรื่อยๆ และสามารถสรางความสัมพันธกับภายนอก หาการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกได 

ทำใหเก ิดการทำงานตอเน ื ่องและเช ื ่อมโยงกับกลุ มภาคประชาสังคมอื ่น ๆ อยู  เสมอ 

(Heterogenous + Outsourceing Funding) (3/15) 

สภาลมหายใจ, เขียวสวยหอม, เครือขายเชียงใหมอาน  
 

• ประเด็นที่ประชาสังคมใหความสนใจ แบงออกไดเปน สอง กลุมใหญ ๆ หรือสามารถเรียกไดวามี 2 

เปาหมายรวมใหญ ๆ คือ  

o ประเด็นเปาหมายของการทำงานมุงเนนทางดานระบบนิเวศ พื้นท่ีสีเขียว พื้นท่ีสาธารณะ ซึ่งรวม

ไปถึงประเด็นเรื่องอากาศสะอาดและพื้นท่ีสาธารณท่ีมีคุณภาพดวย หรืออาจจะเรียกวากลุมท่ีให

ความสนใจตอ “การอยูดีกินดี” (11/15)  

o มูลนิธิเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน, เครือขายเชียงใหม เขียว สวย หอม, สภาลมหายใจเชียงใหม, ฮอม

สุขสตูดิโอ, ใจบานสตูดิโอ, กลุมมือเย็นเมืองเย็น, กลุมรักษลานนา, สายบุญสีเขียว, Last Shelter 

Stands, เครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม, เครือขายเชียงใหมอาน 

o ประเด็นเปาหมายของการทำงานมุงเนนทางดานระบบเศรษฐกิจปากทองการจางงานของชุมชน 

รวมถึงแงมุมทางการทองเที่ยวก็อยูในเปาหมายนี้ดวย ซึ่งทั้งสองเปาหมายนี้แนนอนวา ประชา

สังคมแตละทีมก็ยังมีประเด็นปลีกยอยและเชื่อมโยงกับความหลากหลายของผูคนในเมือง กลุม

ชาติพันธุ  กลุ มคนเปราะบาง กลุมคนชายขอบ ซึ่งอยู ในเปาหมายทั้งสองนี้ดวย หรืออาจจะ

เรียกวากลุม “ขายมวนขายหมาน” (9/15)  

o เครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม, ชุมชนลามชาง, กลุมรักษลานนา, ใจบานสตูดิโอ, Last 

Shelter Stands, ฮอมสุขสตูดิโอ, นักวิชาการสนับสนุนงาน NGOs 
 

• ปจจัยแหงความสำเร็จ เปนส่ิงท่ีนาสนใจท่ีทำใหเห็นถึงความสำเร็จของกิจกรรมท่ีแตละภาคประชา

สังคมทำ ความตอเนื่องของการทำงานและการเติบโตขององคกรในประเด็นเปาหมาย  
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o ปจจัยที่ทำใหเกิดความสำเร็จเพราะเปนประเด็นใหญเปนที่สนใจรวมกันในวงกวาง และเปน

ประเด็นที ่ ใกลต ัว ม ีผลกระทบตอชีว ิตและทรัพยส ินของป จเจกโดยตรง เชน อากาศ 

สภาพแวดลอม พื้นที่สีเขียว สงผลให สภาลมหายใจ เขียวสวยหอม มือเย็นเมืองเย็น ใจบาน

สตูดิโอ เปนท่ีรูจักของคนสวนมาก สวนประเด็นท่ีหางออกไป หรือยังไมเห็นความเช่ือมโยงเดนชัด

กับชีวิตและทรัพยสิน เชน ปาตนน้ำ โครงสรางของการปกครองในระดับทองถิ่น พื้นที่ในศาสน

สถาน ศิลปวัฒนธรรมลานนา พื้นท่ีสาธารณะ เปนประเด็นท่ีทำใหประชาสังคมท่ีทำงานในสวนนี้

อาจจะไมไดโดดเดนเทา  

o ความนิยมชมชอบในตัวบุคคลท่ีเปนผูนำหรือเปนภาพลักษณขององคกร พบวาสวนนี้เปนปจจัยท่ี

สำคัญ เพราะปจจัยความสำเร็จอยางหนึ่งคือ การกระตุนใหเกิดการเขารวม หรือการสรางการต่ืน

รูกับผูคน ดังนั้นอิทธิพลของการทำงานของท้ังผูนำประชาสังคม กับการส่ือสารองคกรของแตละ

ภาคประชาสังคมจำเปนตองนำมาพิจารณารวมดวย พบวาจำนวนคนที่ติดตามเพจเฟสบุคของ

ประชาสังคมท่ี เกิน 10,000 คน เปนกลุมท่ีสามารถสรางเครือขายและเขาถึงแหลงทุนไดดี เชน  

 คุณชัชวาลย ทองดีเลิศ (จำนวนเพื่อน 4,900 คน) กับเพจสภาลมหายใจ (ผูติดตามเฟสบุค

เพจ 14,543 คน) 

 คุณศุภวุฒิ บุญมหาธนากร (จำนวนเพื่อน 2,453 คน) กับเพจใจบานสตูดิโอ (ผูติดตามเฟสบุค

เพจ 13,368 คน) 

 คุณลักขณา ศรีหงส (จำนวนเพื่อน 950 คน) แตเปนคนท่ีมีบุคลิกลักษณะเปนมิตรและเปนท่ี

เชื่อถือไววางใจในการทำงานดวยทามกลางภาคประชาสังคมกับหนวยงานของรัฐในเมือง

เชียงใหม กับเพจเขียวสวยหอม (ผูติดตามเฟสบุคเพจ 13,047 คน) 

 คุณประสงค แสงงาม (จำนวนเพื่อน 2,402 คน) กับเพจเรารักดอยหลวงเชียงดาว (ผูติดตาม

เฟสบุคเพจ 11,204 คน) 

 คุณภราดล พรอำนวย (จำนวนเพื่อน 5,000 คนและมีผูติดตามอีก 4,260 คน) กับเพจมือเย็น

เมืองเย็น (ผูติดตามเฟสบุคเพจ 10,748 คน)  

 นอกจากนั้นแลว โครงการวิจัยไดมีโอกาสพูดคุยกับภาคประชาสังคมตางๆ ในชวงเดือนสิงหาคม 

2564 ในเวทีท่ีเรียกวา Chiang Mai City Forum No.1 ซึ่งมีภาคประชาสังคมจาก 15 กลุมท่ีระบุเอาไวขางตน

และกลุมอื่นๆ แวะเวียนเขามาใหขอคิดเห็น  สรุปประเด็นของจุดแข็ง (Gain Point) และจุดออน (Pain Point) 

ของภาคประชาสังคมเชียงใหมเพิ่มเติมไดวา   

 จุดแข็ง  

1) จุดแข็งของกลุมภาคประชาสังคมในปจจุบันคือเปนการทำงานโดยใชหลักการและขอมูลวิชาการ

สนับสนุนการทำงาน  มีกระบวนการสำรวจและประเมินพื้นที่ทำงานกอนการปฏิบัติการเพื่อให

ทราบถึงสาเหตุ สภาพปจจุบัน ปญหา โอกาส ศักยภาพ และความตองการของคนในชุมชน 

รวมท้ังประเมินส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  
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2) การทำงานเนนกระบวนการมีสวนรวมของคนในพื้นที่และชุมชน  การตอรองเพื่อผสานความ

รวมมืออยางเทาเทียมกัน  ทำใหเกิดเปนสภาวะการพึง่พาอาศัยกันมากกวาการเรียกรอง  

3) ดวยการที่ภาคประชาสังคมเปนที่รูจักของคนในเมืองเชียงใหม  จึงทำใหมีการเชื่อมงานตอกับ

ภาครัฐและเอกชนและมีกิจกรรมท่ีทำรวมกันอยูอยางตอเนื่อง ทำใหการทำงานมีศักยภาพและมี

โอกาสในการท่ีจะยกระดับการทำงานสูการเคล่ือนไหวเพื่อการพัฒนาเมืองในระดับเมือง 

4) ดวยพื้นฐานของสังคมวัฒนธรรมท่ีสงเสริมใหเกิดจิตอาสาและพื้นฐานจากท่ีเติบโตข้ึนมาในพื้นท่ี

จึงมี Sense of Belonging สูง  ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการทำงานเพื่อสาธารณะ 

จุดออน  

1) จุดออนของกลุมประชาสังคมเชียงใหมในปจจุบัน คือ มีการสนับสนุนกิจกรรมของกันและกันแต

การทำงานไมคอยมีการทำงานรวมกันอยางจริงจังในระดับแผนและนโยบาย  ถึงแมวาหลายกลุม

จะมีประเด็นสนใจในการทำงานในเรื่องเดียวกัน  แตกิจกรรมที่สรางขึ้นอาจจะไมไดสงเสริมกัน 

หรือทำใหไมบรรลุเปาหมายใหญท่ีต้ังใจ 

2) ภาคประชาสังคมกลุมตาง ๆ มีการทำงานที่หลากหลาย แตขาดงานขอมูลสนับสนุน ขอมูล

เกี่ยวกับเมืองและชุมชนมีกระจัดกระจายและเขาถึงยาก (ไมมี Common Data Set)   

3) ขาดพื้นท่ีกลางในเช่ือมกลุมคนอาสาและองคกรท่ีหลากหลายจึงทำใหการทำงานไมตอเนื่อง  และ

ในกลไกการทำงานรวมกันของทุกฝายที่เกี ่ยวของกับงานการพัฒนาเมืองบางสวนยังคงมีเรื่อง

ผลประโยชนและการเมืองเขามาเกี่ยวของ 

4) ประเด็นการทำงานของกลุมประชาสังคม  สวนใหญขับเคล่ือนงานองคกรตนเองในกลุมประเด็น

เย็น  (ไมใชประเด็นรอนหรือเปนประเด็นทางการเมืองโดยตรง)  จะขับเคลื่อนในลักษณะงาน

รวมกันในกลุมประเด็นรอน  

5) ประชาสังคมสวนใหญไมมีฐานะนิติบุคคลตามกฎหมาย  เปนสถานภาพท่ีไมมีบทบัญญัติรวมถึง

กฎหมายที่เกี่ยวของในการรองรับ  ทำใหไมมีหนวยงานหรือกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานของ

กลุมประชาสังคมอยางชัดเจน  กลุมประชาสังคมจึงไมมีบทบาทหรืออำนาจหนาท่ีไดรับการ

ยอมรับในการเขามีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมหรือการเขาไปมีสวนรวมกำหนดทิศทางและ

ยุทธศาสตรในการพัฒนาชุมชน  ดังนั้นจึงถูกบัญญัติการดำเนินกิจกรรมใหเปนเพียง “ภารกิจ” 

เทานั้น และกลายเปนขอจำกัดในการขอรบังบประมาณสนับสนุนการทำงานจากหนวยงานตาง ๆ   

ในขณะที่ ประชาสังคมยังจำเปนตองอาศัยงบประมาณในการทำกิจกรรมตาง ๆ จากหนวยงาน

อื่น ๆ เชน เทศบาล กระทรวงสาธารณสุข  
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โดยสรุปคือ   

• กลุมประชาสังคมที่ทำงานขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม ณ ปจจุบันนี้มีลักษณะโครงสรางเปนกลุม

ขนาดเล็ก (ไมเกิน 10 คน)  และสวนมากไมไดจดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบใดก็ตาม  โดยมากมักเปนการ

รวมตัวกันในแบบกลุมคนโดยมีลักษณะการทำงานท่ีเปนไปตามภาระใจ เฉพาะกิจ  และตองอาศัยแหลงทุน

หรือทำงานใหกับโครงการตางๆ   

• กลุมประชาสังคมที่ทำงานขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม มีลักษณะของการรวมตัวของคนในพื้นที่ท่ี

คุนเคยและเติบโตในพื้นท่ี  หรือเรียนจบในเมืองเชียงใหม  จึงมีพื้นฐานของความเขาใจในขอเท็จจริงของเมือง 

และของชุมชน แตไมไดมีฐานขอมูลเมืองท่ีทันสมัยและรอบดานเปนพื้นฐานของการทำงาน  

• กลุมประชาสังคมสวนมากมีโครงสรางชองกลุมที่ไมไดเอื้อใหเกิดการเชื่อมโยงในเชิงโครงสราง 

(ไมไดเนนใหเกิดการขยายตัวของกลุม)  ดังนั้นจึงสะทอนใหเห็นถึงการทำงานท่ีขับเคล่ือนเมืองเปนกิจกรรมและ

เปนภารกิจมากกวาที่จะเปนเปาหมายในระยะยาว  และหากมีการทำงานรวมก็ไมไดมีความขัดแยงในเชิง

เปาหมาย  แตมักเลือกท่ีจะดำเนินงานและเคล่ือนงานแบบปจเจก  

• กลุมประชาสังคมที่เปนที่รู จักและอาจจะเรียกไดวาเปนแกนนำของประเด็นปญหาของเมือง 

มักจะมีผูติดตามในเพจเฟสบุคเกิน 10,000 คน และมีการทำงานท่ีตอเนื่อง  

• ประเด็นหลัก ๆ ที่กลุมประชาสังคมใหความสนใจ สามารถแยกไดเปนสองประเด็นหลักๆ คือ 

“กินดีอยูดี” ที่เนนการเปนอยู ชีวิต สุขภาวะ รวมถึงสิ่งที่สงเสริมใหการเปนอยูของคนมีคุณภาพเชน อากาศ

สะอาด ส่ิงแวดลอมท่ีดี มีพื้นท่ีสีเขียว ตนไมใหญ แหลงน้ำท่ีสมบูรณ และอีกประเด็นคือ “ขายมวนขายหมาน” 

ท่ีเนนการเศรษฐกิจ ท้ังเศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจชุมชน กลุมคนท่ีเกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจ รวมถึง

การเช่ือมโยงกับการทองเท่ียว 

• ขอเสนอของทางกลุมประชาสังคมเสนอวา ตองการใหเทศบาลสงเสริมและสนับสนุนก็คือ  

o ใหเทศบาลมีนโยบายสนับสนุนกลุ มประชาสังคมที่ชัดเจน รวมถึงมีการใหงบประมาณ

สนับสนุนการทำงานของประชาสังคมตามนโยบายอยางเปนรูปธรรม เชน จัดใหมีกองทุน

ประชาสังคม  

o สรางฐานขอมูลเมือง รวบรวมและสรางฐานขอมูลเมืองท่ีเปนปจจุบัน รอบดาน เขาถึงและใช

ประโยชนได รวมถึงผูท่ีสามารถวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ในฐานขอมูลเมืองนี้อยางตอเนื่องและ

เปนระบบ  

o สราง  “พื้นที่กลาง” ใหเปนพื้นที่ที ่รัฐและประชาสังคมเขามาทำงานรวมกัน  เปนพื้นท่ี

เช่ือมโยงเครือขายการทำงาน  เปนพื้นท่ีในการแลกเปล่ียนขาวสาร อบรม ประชุม และหารือ

ในเชิงของแผนเมืองจากมุมมองของทางประชาคมเมืองและประชาสังคม  

o อบรมเสริมสราง (Upskill and Reskill) เทคนิคการทำงานและเครื่องมือในการทำงานเมอืง

ใหกับประชาสังคมตาง ๆ รวมถึงการเปดอบรมเทคนิควิธีในการเขาถึงแหลงทุน  
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กระบวนวิธีวิจัย 
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3.1 กรอบแนวคิด  

   การวิจัย “การพัฒนากระบวนการเพื่อขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม” เกิดจากสมมติฐานวา 

การทำงานของหนวยงานภาครัฐกับการทำงานประชาสังคมมีความแตกตางกันและทำใหเกิดชองวางในการ

ทำงานพัฒนาเมือง   และเพื่อการทำความเขาใจ “ชองวาง” รวมท้ังเพื่อหาแนวทางในการเติมเต็ม “ชองวาง” 

นี้  งานวิจัยจึงไดกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

3.1.1 การวิเคราะหการทำงานของหนวยงานรัฐ โดยการทำความเขาใจโครงสรางและการ

ขับเคลื่อนงานของภาครัฐหรือก็คือเทศบาลนครเชียงใหม  โดยใชการวิเคราะหทบทวนวรรณกรรมและ การ

รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของประกอบดวย การรวบรวมนโยบายภาครัฐต้ังแตแผนพัฒนาและยุทธศาสตรระดับชาติ

จนมาถึงระดับจังหวัดและเอกสารแผนและเอกสารงบประมาณของเทศบาลนครเชียงใหม โดยทั้งหมดนี้ใช

วิธีการคนหารวบรวมจากเอกสารเพื่อการวิเคราะหและบรรยายผลในรูปแบบการพรรณนา   

3.1.2 การวิเคราะหโครงสรางและการทำงานของภาคประชาสังคม  โดยการทบทวนวรรณกรรม

และการสัมภาษณตัวแทนประชาสังคม  การจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากองคกรประชาสังคม  ในประเด็น

โครงสรางการทำงาน กลไกการทำงาน  ความสนใจในประเด็นและลักษณะการทำงาน  งานวิจัยไดกำหนดใหมี

การทำกิจกรรมประชาคมเขมแข็ง 8 กิจกรรม ในฐานะตัวแบบกิจกรรมขับเคล่ือนเมือง เพื่อใชทดสอบกลไกการ

ทำงาน  และใชเพื่อการถอดบทเรียนการทำงานรวมของประชาคมเมือง องคกรประชาสังคม หนวยงานภาครัฐ 

และผูประกอบการเอกชนในพื้นท่ี    การวิเคราะหขอมูลประชาสังคม  ไดนำเอากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร 

“การวิเคราะหโครงสราง พฤติกรรม และผลการดำเนินงาน” หรือ “Structure-Conduct-Performance (S-

C-P)” มาปรับใช เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางประชาสังคม  พฤติกรรมของกลุมประชาสังคม 

และผลการดำเนินงานของกลุมประชาสังคม  โดยมีกรอบในการวิเคราะห ดังตอไปนี ้

ตารางท่ี 3.1 กรอบแนวคิดความสัมพันธระหวาง 

โครงสราง การทำงาน และผลการดำเนินงานของกลุมประชาสังคม 
 

โครงสราง การขับเคลื่อน ผลสัมฤทธิ์ 

• ความเปนนิติบุคคล 

 เปนนิติบุคคล 

 ไมเปนนิติบุคคล 

• ขนาดขององคกร 

 ประจำ แกนนำ 

 สมทบ  

• ทุน 

 ทุนประเดิม 

 ทุนเฉพาะกิจ 

• เปาหมาย 

• กิจกรรม 

• วิธีระดมทรัพยากร 

• ความรวมมือกับหนวยงาน

ราชการ 

• ความรวมมือกับประชาสังคม

ดวยกัน 

• ลักษณะการทำงาน 

 

• ระดับการบรรลุเปาหมาย 

• ผลงานเดนของแตละกลุม 

• จ ำ น ว น ผู ติ ด ต า ม ใ น

Facebook/ สื่ออื่นๆ 
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3.1.3  กรอบแนวคิดในการพัฒนางานขอมูลของเมืองเชียงใหม เปนการวิเคราะหสถานการณงาน

ขอมูลของเมืองเชียงใหมและประเด็นขอมูลที่มีความจำเปนในใชงาน  โดยเฉพาะประเด็นที่ประชาคมเมืองมี

ความสนใจและมีความตองการใชขอมูล   เพื่อนำไปสูการรวบรวมขอมูลท่ีมีอยูกระจัดกระจายผานการเผยแพร

ของหนวยงานตาง ๆ และขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ และสรางชุดขอมูลเมืองที่เปนระบบเปดท่ีประชาคม

สามารถเขาถึงไดและเตรียมการเพื่อใหขอมูลสามารถนำไปใชในการวิเคราะหและวางแผนเมือง   ขอมูลจะถูก

รวบรวมท้ังในรูปแบบ GIS และรูปแบบอื่น ๆ ตามลักษณะของขอมูล   

3.1.4 การวิเคราะหการใช “พื้นท่ีกลางในระบบออนไลน” ของเมือง เพื่อวิเคราะหกระบวนการมี

สวนรวมของภาคประชาชนผาน Digital Platform  โดยการกระตุนเฟซบุค “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ใหใช

งานอีกครั ้งเพื ่อทำหนาที่ในการเปนพื้นที ่กลางในการสรางความตระหนักรู และสรางการมีสวนรวมของ

ประชาคม  งานวิจัยจะทดลองรูปแบบการสื่อสารขอมูล การสังเกตุการมีสวนรวมของประชาคมเมืองในพื้นท่ี

กลางเพื่อวิเคราะห “พื้นที่กลางในระบบออนไลน” ในฐานะเครื่องมือที่จะชวยขับเคลื่อนประชาคมเมืองให

เขมแข็งและเติมเต็มชองวางการพัฒนาเมือง   

3.1.5 การวิเคราะหเพื่อหากลไกการสรางแผนภาพการพัฒนาเมือง เพื่อวิเคราะหและรวบรวม 

ประเด็นจากการทำงานของประชาสังคมโดยเฉพาะประเด็นการทำงานและประเด็นพื้นท่ี รวมทั้งวิเคราะห

รวมกับขอมูลเมืองและความคิดเห็นของประชาคมเมือง   และสรางแผนภาพการพัฒนาเมืองในอนาคตท่ี

ประชาคมเมืองอยากเห็นและไมอยากเห็นเพื่อกำหนดเปนทางเลือกการพัฒนาเมือง   ท้ังหมดนี้เพื่อหากลไกท่ี

จะชวยเติมเต็มชองวางการพัฒนาเมืองดวยกระบวนการทำแผนภาพการพัฒนาเมือง 
 

3.2  เทคนิคการวิจัย 

3.2.1 รูปแบบการวิจัย 

งานวิจัยเชิงขับเคล่ือนโดยการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

3.2.2 ประชากร/กลุมตัวอยาง/ผูเขารวมการวิจัย 

- ประชากรท่ีเขามามีสวนรวมผาน Online platform  

Facebook “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” 

Website “Chiang Mai We Care” 

Club House “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” 

- กลุมประชาคมเมืองที่ทำงานเมืองและเขารวมผานการสัมภาษณ และการทำกิจกรรม

ตัวแบบ 
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3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.3.1 การทบทวนเอกสาร เปนการศึกษาขอมูลจากเอกสารทั้งแผนระดับชาติจนถึงแผนพัฒนา

ทองถ่ิน  เอกสารงบประมาณ  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

3.3.2 การสอบถาม เปนชุดคำถามที่เกี่ยวของกับประเด็นตัวชี ้วัดสำหรับเมืองเชียงใหมที ่ยั่งยืน 

ประเด็นปญหาและประเด็นยุทธศาสตร โดยใชกระบวนการทางระบบ Online เพื่อสอบถาม

ผูคนจำนวนมาก   

3.3.3 การสัมภาษณ มาจากการสัมภาษณและสอบถามกลุมคนทำงานเมืองแบบอาสาสมัคร เพื่อ

รวบรวมกรอบแนวทางเบ้ืองตนในการรวบรวมขอมูลเพื่อเผยแพร และกรอบแนวทางสำหรับ

การทำแบบสอบถาม เพื่อใหไดกลุมขอมูลท่ีตรงกับวัตถุประสงคการวิจัย 

3.3.4 การสังเกตการณ (Observation ) เพื่อรวบรวมขอมูลเหตุการณ  ปรากฏการณตาง ๆ ผาน

สถานการณในสังคมและผานกิจกรรมของประชาสังคม เพื่อใหเขาใจลักษณะธรรมชาติของ

ประชาคมเมืองเชียงใหม 

3.3.5 การทำกิจกรรม (Activities) เนื่องจากเปนงานวิจัยเชิงขับเคลื่อน  เครื ่องมือที่ใชจึงเปน

เครื่องมือเชิงขับเคล่ือน ประกอบดวย กิจกรรมสองกลุม คือ 

- กิจกรรมรูปธรรมในพื้นที่ โดยคาดหวังใหเกิดความเชื่อมั่นตอการขับเคลื่อนเมืองโดย

ประชาคม และคาดหวังใหเกิดความรวมมือระหวางกลุมประชาคมในการทำงานเปน

เครือขายเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในพื้นท่ี  และสามารถวิเคราะหกิจกรรมเพื่อ

ถอดตัวแบบการทำงานของประสังคมและประชาคมเมือง 

- กิจกรรมการผลิตแผนจินตภาพการพัฒนาเมือง โดยมาจากการแบงปนขอมูลและ

แบงปนความคิดเห็น และการส่ือสารผาน “พื้นท่ีกลาง” รวมถึงผลจากการทำกิจกรรม

ตัวแบบ 
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3.4 ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย 

 

 
แผนภูมิท่ี 3.1 กระบวนการทำงานวิจัย “การพัฒนากระบวนการเพื่อขับเคล่ือนประชาคมเมืองเชียงใหม” 
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3.4.1  การวิเคราะห “ชองวาง” การพัฒนาเมือง  การศึกษาขอมูลจากเอกสารท้ังแผนยุทธศาสตร

ระดับชาติคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  จนถึงแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนงบประมาณ และ

งานวิจัยที่เกี ่ยวของ เพื ่อหาจุดออนการทำงานของรัฐที่ทำใหเกิดชองวางในการทำงานพัฒนาเมือง  และ

วิเคราะหการทำงานของภาคประชาสังคมในฐานะที ่ม ีบทบาทในการพัฒนาเมืองโดยใชกรอบแนวคิด

ความสัมพันธระหวางโครงสราง การทำงาน และผลการดำเนินงานของกลุ มประชาสังคม  Structure-

Conduct-Performance (S-C-P) โดยมีกรอบรายละเอียด ดังนี้ 
 

กรอบแนวคิดความสัมพันธระหวางโครงสราง การทำงาน และผลการดำเนินงานของกลุมประชาสังคม 

โครงสราง การขับเคลื่อน ผลการดำเนินงาน 

• ความเปนนิติบุคคล 

 เปนนิติบุคคล 

- มูลนิธิ 

- คณะบุคคล 

- สมาคม 

- บริษัท/ หจก. อ่ืนๆ  

- SE  

- อ่ืนๆ 

 ไมเปนนิติบุคคล 

• ขนาดขององคกร 

 ประจำ แกนนำ 

- 3-5 คน 

- 6-10 คน 

- มากกวา 10 คน 

 สมทบ  

     (ประมาณการในชวงทำกิจกรรม) 

- 1 - 20 คน 

- 20 – 50 คน 

- 51 – 100 คน 

- มากกวา 100 คน 

• ทุน 

 ทุนประเดิม 

 ทุนเฉพาะกิจ 

- ทุนวิจัย 

- ทุนเทศบาล/หนวยงานรัฐ 

- อ่ืนๆ        

• เปาหมาย 

- เฉพาะกิจ 

- ระยะยาว 

• กิจกรรม 

- เฉพาะกิจ 

- ประจำ 

- รายสะดวก 

• วิธีระดมทรัพยากร 

- ระดมผานสื่อออนไลน 

- ระดมผานเครือขาย 

- ระดมผาน 

• ความรวมมือกับหนวยงานราชการ 

- มีเปนประจำ 

- เปนคร้ังคราว 

- ไมมี 

• ความรวมมือกับประชาสังคมดวยกัน 

- มีเปนประจำ 

- เปนคร้ังคราว 

- ไมมี 

• ลักษณะการทำงาน 

- รณรงค 

- ลงมือทำ 

• ระดับการบรรลุเปาหมาย 

- สูง 

- กลาง  

- ต่ำ 

• ผลงานเดนของแตละกลุม 

- สิ่งแวดลอม 

- วัฒนธรรม 

- การศึกษา 

- สาธารณสุข 

- การตอบสนองภาวะวิกฤติ 

• การติดตามในFacebook/ สื่ออ่ืนๆ 

- 300 – 1000 คน 

- 1001 – 3000 คน 

- 3001 - 10000 คน 

- มากกวา 10000 คน 

ตารางท่ี 3.2 กรอบการวิเคราะหความสัมพันธ “โครงสราง การทำงาน และผลการดำเนินงานของประชาสังคม” 



76 

 

3.4.2 การออกแบบกิจกรรมเพื่อทดสอบสมมติฐานของการเชื่อมโยงและปดชองวางของการ

ทำงานเมือง  

  งานวิจัยไดออกแบบกิจกรรม “ประชาคมเขมแข็ง” ซึ่งเปนกิจกรรมขับเคลื่อนเมือง  โดยคำนึงถึง

กลไกของการทำงานเมืองที่มีความลักษณะของการทำงานแตกตางกัน 8 กิจกรรม  เพื่อสังเกตุการณและหา

รูปแบบการทำงานของภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคประชาคม  โดยแตละกิจกรรมมีเปาหมายท่ีแตกตาง

กันไป  งานวิจัยนี้จะใชกิจกรรมทั้ง 8 ในฐานะที่เปนกรณีศึกษาเพื่อพิสูจนสมมติฐาน โดยทำงานรวมกับ

สวนขอมูลเมืองและบทบาทของ “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ”  

 ตารางท่ี 3.3 ประเด็นวิเคราะหตัวแบบกิจกรรม “ประชาคมเขมแข็ง” 
  กิจกรรม การสังเกตการณ และถอดบทเรียน 

กิจกรรม องคประกอบของหนวยงาน กลไกความรวมมือ ประเด็นของการถอดบทเรียน 

1 ราชดำเนิน

โมเดล 

กลุมวิถีราช

ดำเนิน  

หอศิลปฯ 

เทศบาล

นคร

เชียงใหม 

และ UDDC 

การออกแบบโจทย

การพัฒนาโดยคน

ในพื้นที่และ

เทศบาลสนับสนุน 

1. จุดเร่ิมตนของเครือขายการทำงานในพื้นทีผู่อาศัยในยาน 

2. การเก็บขอมูลและกระบวนการมีสวนรวมในการสรางโจทย

พื้นที่ 

3. โครงสรางการทำงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่

ระหวางกลุมผูอาศัยในยานธุรกิจ และหนวยงานรัฐ  

4. วิธีการสื่อสารกิจกรรมในพื้นที่ตอสาธารณะ  

5. วิธีการทดลองกิจกรรมบนพื้นที่และการประเมินผล  

2 ตุงชางมอย  ผูประกอบ 

การยานชาง

มอย16ราน/ 

เครือขาย

ชุมชนเมือง

รักษ

เชียงใหม 

ทีม

ขับเคลื่อน

กลไกภาค

ประชาชน 

เชียงใหมฉัน

จะดูแลเธอ 

การพัฒนายานและ

ความรวมมือของ

ชุมชนดวยการ

เชื่อมโยงกับ

ประเพณีปใหม

เมืองของเชียงใหม 

1. กลไกการสรางความรวมมือใหมของภาคผูประกอบการและ

ภาคประชาสังคม  

2. การสรางกิจกรรมรวมกันของชุมชนดวยการมีสวนรวม ต้ังแต

การคิดโจทยและการออกแบบ  

3.การสรางเครือขายผูประกอบการในยานและผลผลิตทาง

วัฒนธรรมคือ การจัดงานตุง ไดแก โปสเตอร ผังแผนที่งาน และ

สมุดสรุปงานออนไลน  

3 ครัวงาน  

(ชุมชนแจงหัว

รินและชุมชน

ทานตะวัน) 

เชียงใหม 

ทรัสต  

แผนงานคน

ไทย 4.0, 

Chiang Mai 

Internation

al Rotary 

Club  

ประชาสังคม กับ 

ชุมชน  

1) ประชาสังคมมีบทบาทอยางไรในภาวะวิกฤต  

2) ดวยเงื่อนไขหรือบทบาทใดที่ประชาสังคมจะไดรับความ

ไววางใจจากชุมชน  

3) ภาคประชาสังคมในการทำงานลักษณะใหม ดวยการสื่อสาร 

รูปแบบการทำงาน การเชื่อมโยงประสานหลายฝาย 

4 ฟนฟูพื้นที่วัด

ราง(ยานชุมชน

วัดกูเตา) 

เครือขาย

เชียงใหม

เขียว สวย

หอม 

สำนักพระ

พุทธจว.ชม. 

สน.ศิลปากร 

/เทศบาล 

 

 

 

 

 

 

ประชาสังคม 

ชุมชน วัด และ รัฐ  

1) ขอมูลหรือแผนที่ที่สนับสนุนการทำงาน   

2) กลไกความรวมมือกันของชุมชน วัด สน.พระพุทธ สำนัก

ศิลปากรที่ 7 เทศบาล และประชาสังคม 

3) บทบาทของประชาสังคมในการทำงานรวมกับหัวหนาชุมชน 

และวัดเปนอยางไร  

4) วิธีการทำงานที่แตกตางกันมีผลตอการทำงานรวมกันหรือไม   
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  กิจกรรม การสังเกตการณ และถอดบทเรียน 

กิจกรรม องคประกอบของหนวยงาน กลไกความรวมมือ ประเด็นของการถอดบทเรียน 

5 EastEach 

การฟนฟูยาน

ชางมอยโดย

กลุม

ผูประกอบการ

และชุมชน 

Mitte-

Mitte 

ผูประกอบ 

การยานชาง

มอย /ชุมชน 

ผูประกอบการ / 

เทศบาล/CEA 

1) บทบาทของผูประกอบการในฐานะประชาสังคมใหมในการ

ทำงานกับประเด็นเศรษฐกิจสรางสรรค 

2) การสื่อสาร รูปแบบการทำงาน ลักษณะใดที่จะเหมาะกับการ

เชื่อมโยงระหวาง ชุมชนกับผูประกอบการ  

3) การพิจารณาผลสำเร็จของโครงการ  

4) การใชประโยชนจากขอมูล แผนที่หรืองานวิจัย 

6 ทางเล็กซอย

ลัด (อารักษ

ซอย 4)  

เครือขาย

เชียงใหม

เขียวสวย

หอม 

เทศบาล

นคร

เชียงใหม 

ประชาสังคมกับ 

ชุมชน 

1) ความเปนมาของการที่ชุมชนตองการปรับปรุงพื้นที่ซอย  

2) บทบาทหนาทีข่องภาคประชาสังคมในกิจกรรมน้ี 

3) การสื่อสาร รูปแบบการทำงานของกิจกรรม  

4) ผลสำเร็จของโครงการจากการทำงานโดยชุมชน 

5) การใชประโยชนจากขอมูล แผนที่หรืองานวิจัย 

7 How to 

ปรับตัว (การ

ปรับปรุงบาน

เกายานตลาด

สันปาขอย) 

Last 

Shelter 

Stands 

ผูประกอบ 

การในยาน

สันปาขอย  

ประชาสังคมกับ 

ผูประกอบการ  

1) ความเปนมาของความตองการปรับปรุงบานเกาในภาวะ

เศรษฐกิจใหม 

2) บทบาทหนาทีข่องภาคประชาสังคมในกิจกรรม 

3) การสื่อสาร รูปแบบการทำงาน ที่เหมาะสมกับกิจกรรม 

4) การพิจารณาผลสำเร็จของโครงการ  

5) การใชประโยชนจากขอมูล แผนที่หรืองานวิจัย 

8 นิทานสราง

เมืองอยูดีกินดี  

เครือขาย

เชียงใหม

อาน 

สมาคมครู

ผูดูแลเด็กศรี

นครพิงค, 

อปท.จังหวัด

เชียงใหม 

การขยายเครือขาย

ในพื้นที่จังหวัดและ

ตางจังหวัดและ

หนาที่ของประชา

สังคมตอองคกรรัฐ 

1. ความเปนมาของการทำงานและการสรางเครือขายกลุม

เชียงใหมอาน 

2. วิธีสรางโจทยการขับเคลื่อน  

3. กระบวนการทำงานที่เขาไปแกปญหาของประเด็นการอาน

และกระบวนการเชื่อมตอระหวางรัฐและภาคประชาสังคม 

4. รูปแบบและกระบวนการขยายเครือขายครู โรงเรียน และ

หนวยงานสนับสนุน  
 

  

3.4.3 การพัฒนางานระบบฐานขอมูลเมืองเชียงใหม 

   งานวิจัยนี้มุงใหระบบฐานขอมูลเมืองเปนเครื่องมือท่ีสรางความเขมแข็งใหประชาคมเมืองเพื่อทำให

การขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองสอดรับไปกับการทำงานของประชาสังคมและการทำงานรวมมือกับหนวยงานรัฐ  

ง านว ิ จ ั ยนี้ จ ึ ง ออกแบบข ั ้ นตอนการทำงาน เพ ื ่ อพ ัฒนาระบบฐานข  อม ู ล เม ื อ ง เช ี ย ง ใหม  โดย                                                                                                                                                    

การรวบรวมและจัดทำขอมูลใหพรอมสำหรับการนำไปใชทั้งการใชโดยหนวยงาน  ประชาสังคม  และการใช

เพื่อการส่ือสารกับประชาคมเมือง  โดยมีข้ันตอนดังนี้   

- ขั้นตอนของการรวบรวมขอมูลเมือง จากขอมูลหนวยงานรัฐ ขอมูลจากงานวิจัย ขอมูลจากภาค

ประชาสังคม  ขอมูลความคิดเห็นของประชาชนที่สะทอนผานแพลตฟอรมออนไลน ขอมูลจากกลุมประชา

สังคมและขอมูลท่ีสะทอนผานการทำกิจกรรมรวมกับประชาคมเมือง 8 กิจกรรม 
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- การวิเคราะหสถานการณงานขอมูลของเมืองเชียงใหมและประเด็นขอมูลที่มีความจำเปนในใช

งานโดยเฉพาะประเด็นท่ีประชาคมเมืองมีความสนใจและมีความตองการใชขอมูล  

- การจัดระเบียบตามประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมือง  ซึ่งไดจากการวิเคราะหขอมูลการ

ทำงานของกลุมประชาสังคม 

- การปรับฐานขอมูลและจัดระเบียบขอมูล  พรอมทั้งแบงกลุมขอมูลตามประเด็นการพัฒนาเมอืง 

ปรับฐานใหอยูฐาน GIS เปนฐานเดียวกัน  ยกเวนขอมูลท่ีไมไดเปนขอมูลเชิงพื้นท่ี   

- สรางเปนระบบขอมูลเปดเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและนำไปใชประโยชนได 
 

 

แผนภูมิท่ี 3.2 ข้ันตอนในการพัฒนางานระบบฐานขอมูลเมือง 

 

3.4.4 การทำงานเพื่อสราง “พื้นที่กลางในระบบออนไลน” งานวิจัยนี้ใหความสำคัญกับการ

ออกแบบใหมีพื้นที่กลางในระบบออนไลนเพื่อเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งใหกับประชาคมเมือง  

และเปนกลไกในการเช่ือมโยงรัฐ ประชาสังคม และประชาคมเมืองโดยใชแพลตฟอรมออนไลน  ใชแพลตฟอรม

เพื่อส่ือสารและรับสงขอมูลกับประชาคมเมือง  และยังสามารถขยายฐานการมีสวนรวมออกไปอยางกวางขวาง

ไดโดยงาย  แมจะมีขอจำกัดในการเขาถึงสำหรับคนบางกลุมซึ่งอาจตองใชเครื่องมือรูปแบบเดิมมาเพิ่มเติม   
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ท้ังนี้  งานวิจัยจะไดทำการสังเกตุการมีสวนรวมของประชาคมเมืองในพื้นท่ีกลางเพื่อวิเคราะห “พื้นท่ีกลางใน

ระบบออนไลน” ในฐานะเครื่องมือท่ีจะชวยขับเคล่ือนประชาคมเมืองใหเขมแข็งและเติมเต็มชองวางการพัฒนา

เมือง   

 งานวิจัยนี้ไดใชเครื่องมือหลักอยูสองสวนคือ  Facebook page “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” โดยการ

ใชวิธีการออกแบบขอมูลเพื่อการสื่อสารหลายรูปแบบ เพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรูผานขอมูลและเนื้อหาท่ี

สื่อสาร รวมทั้งการต้ังประเด็นคำถามเพื่อกระตุนใหเกิดการแสดงความคิดเห็น และWebsite ที่ใชทั้งเปนฐาน

ในการรวบรวมสะสมขอมูลและเนื้อหาในระยะยาว และใชเปนเครื่องมืในการทำ Survey Poll  ผลลัพธที่ได

จากเครื่องมือทั้งสองสวนนี้คือไดประเด็นสำคัญในการพัฒนาเมืองจากความคิดเห็นและความตองการของ

ประชาชนอยางเปนจริง โดยเฉพาะความคิดเห็นของประชาชนจะสะทอนความเรงดวนของปญหาและความ

คิดเห็นในบริบทของสถานการณปจจุบัน   

 

 
 

แผนภูมิท่ี 3.3 กระบวนการทำงานเพื่อสราง “พื้นท่ีกลางในระบบออนไลน” 

 

3.4.5 การสรางกลไกทำงาน “แผนภาพเชิงยุทธศาสตร” เพื่อเปนเครื่องเมืองในการทำงานดาน

การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองโดยประชาคมเมือง  ดวยการสรางทางเลือก (Alternative Practices) การ

พัฒนา  การใชความรูขอมูลท่ีมีคุณภาพ (Active Citizen) เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการขับเคล่ือนเมือง โดย

มีข้ันตอนการทำงาน คือ 

- เพื่อวิเคราะหและรวบรวมประเด็นจากการทำงานของประชาสังคมโดยเฉพาะประเด็นการ

ทำงานและประเด็นพื้นท่ี  

- วิเคราะหขอมูลเมืองในสถานการณท่ีเปนอยู 

แสดงผลออกเป็น 

กลุ่มคําทีม่คํีาร่วม

มากทีสุ่ด Info-
wording

ประเด็นเมืองเร่งด่วน

Poll

Survey poll
โพลประเด็นเมืองที่

อยากใหผ้ลักดัน

Survey 
Ques�on

คําถามเพื่อพัฒนาเมือง

Opinion เกี่ยวกับ

สถานการณ์ของเมือง

Facebook page

Facebook page

Website (poll)

Website (category/opinion)

กลไกการขับเคลื่อนภาคประชาชนบนสื่อออนไลน์ 

ประเด็นสําคัญจากเฟซบุค

ประเด็นสําคัญจากเว็บไซต์

ประเด็นของเมืองเร่งด่วน

ความคิดเหน็ของประชาชน
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- วิเคราะหความคิดเห็นของประชาคมเมืองโดยการสังเกตุการณผานแพลตฟอรมเมือง     

- สรางแผนภาพการพัฒนาเมืองในอนาคตที่ประชาคมเมืองอยากเห็นและไมอยากเห็นเพื่อ

กำหนดเปนทางเลือกการพัฒนาเมือง   ทั้งหมดนี้เพื่อหากลไกที่จะชวยเติมเต็มชองวางการ

พัฒนาเมืองดวยกระบวนการทำแผนภาพการพัฒนาเมือง 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล/การประมวลผล 

3.5.1 จัดระเบียบขอมูลความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการประมวลผลโดยแบงกลุมขอมูล ดังนี้  

- จากการแสดงความคิดเห็นของกลุมคนทำงานเมืองในการประชุมแบบ Offline 

Platform 

- จากการแสดงความคิดเห็นจากโพสตของ Online Platform เฟซบุค “เชียงใหมฉันจะ

ดูแลเธอ” และ เวบ็ไซต “Chiang Mai We Care”  

- จากการตอบแบบสอบถามผาน Platform Online 

3.5.2 การประมวลผลขอมูลโดย 

- จัดเรียงขอมูลจากการเขารวมในแพลตฟอรมเมืองของประชาคมเมืองเชียงใหมจากโพสต

ขอมูลของเพจ “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ”  ใหกลายเปนกลุมประเด็นตามประเภทของ

ตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีกลุมคนทำงานสังคมเมืองเชียงใหมไดรวมกันทำ 

- การสรุปผลขอมูล เพื่อแปรผลไปเปนผังภาพยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองเชียงใหมอยาง

ยั่งยืนตามความคิดเห็นและความตองการของประชาชน 

- จัดเตรียมระบบฐานขอมูลเมืองเพื่อใหเปนขอมูลท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
 

3.6 การสัมภาษณ 

การรวบรวมขอมูลจากภาคประชาสังคมไดใชวิธีการสัมภาษณดวยชุดคำถาม ดังนี้   

(1) อยากทราบถึงปท่ีเริ่มทำงาน ประชาสังคม  

(2) อยากทราบถึงจุดยืน หรือแนวคิดของกลุมประชาคมของทาน ในการทำงานเกี่ยวกับเมือง

เชียงใหม  

(3) อยากทราบถึงพื้นท่ีเปาหมายในการทำงานของกลุมประชาคมของทาน 

(4) อยากทราบถึงโครงการตาง ๆ ท่ีกลุมประชาคมของทานไดดำเนินการ ไดเขาไปสำรวจ หรือได

เขาไปทำโครงการรวมกับชุมชนตาง ๆ รวมถึงชวงเวลา หรือ ป ท่ีไดทำโครงการ  
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กลุมประชาสังคมจำนวน 15 กลุม ประกอบดวย  

1) กลุมสภาลมหายใจ : คุณชัชวาลย ทองดีเลิศ 

2) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน คุณเดโช ไชยทัพ 

3) เชียงใหมจัดการตัวเอง : คุณสุรียรัตน ตรีมรรคา 

4) ชุมชนลามชาง : คุณรุจิพัฒน สุวรรณสัย 

5) สายบุญสีเขียว : คุณชนกนันน นันตะวัน 

6) ฮอมสุขสตูดิโอ : คุณโอบเอื้อ กันธิยะ และคุณกฤษฎิ์ธาดา อินทยศ   

7) เขียวสวยหอม : คุณลักขณา ศรีหงส  

8) กลุมรักษลานนา : คุณประสงค แสงงาม  

9) กลุมดอยหลวงเชียงดาว : คุณประสงค แสงงาม 

10) คนใจบานสตูดิโอ : คุณศุภวุฒิ บุญมหาธนากร 

11) มือเย็นเมืองเย็น : คุณภราดล พรอำนวย 

12) เครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม : คุณเสาวคนธ ศรีบุญเรือง 

13) นักวิชาการสนับสนุนงาน NGOs : ดร.ชยันต วรรธนภูติ 

14) เครือขาย เชียงใหมอาน : คุณทัทยา  อนุสสรราชกิจ 

15) last Shelter Stands: คุณพีรพงษ พรหมชาติ 
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บทที ่4 

ผลการดำเนินการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



84 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 งานวิจัย “การพัฒนากระบวนการเพื่อขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม” ไดกำหนดรูปแบบการ

ทำงานไวโดยเริ ่มจากการทำความเขาใจรูปแบบโครงสรางการทำงานพัฒนาเมืองโดยเนนภาครัฐและภาค

ประชาสังคมเพื่อคนหาชองวางของการทำงานเมืองท่ีมีอยู  นำไปสูการออกแบบรูปแบบโครงสรางและกลไกท่ี

จะชวยเติมเต็มชองวางโดยมีกลุมประชาสังคมตาง ๆ เปนตัวเชื่อมและสนับสนุน  ซึ่งการพัฒนากระบวนการ

เพื่อขับเคล่ือนประชาคมเมืองเชียงใหมครั้งนี้  ทีมวิจัยไดใชกระบวนการทำงานหาชุดหลักดวยกัน คือ  

1) การวิเคราะหความเปนไปไดในการลด “ชองวางของการทำงานเมือง” ระหวางภาครัฐ ประชา

สังคม และประชาชน  โดยงานวิจัยไดทำการวิเคราะหการทำงานเชิงแผนและนโยบายของ “ภาครัฐ” และการ

ทำงานของ “ภาคประชาสังคม” เพื่อทำความเขาใจและเพื่อเปดมุมมองไปสูความเปนไปไดในการปดชองวาง

ในกระบวนการพัฒนาเมือง 

2) การทำกิจกรรมประชาคมเขมแข็ง เปนการทดลองกระบวนการทำงานพัฒนาเมืองโดยรูปแบบ

ตางๆ  ทั้งหาโครงสรางการทำงาน ความรวมมือในการทำงาน  ประเด็นที่สนใจ  ความสามารถของประชา

สังคมในการใชขอมูลทำงาน  ความสามารถของประชาสังคมในการทำงานรวมกับชุมชน  ไปจนถึงการมีกลไก

รูปแบบใหม ๆ เชนกลุมผูประกอบการในพื้นที่ เปนตน  กิจกรรม “ประชาคมเขมแข็ง” จะชวยสรางกรอบ

ใหกับการจัดทำฐานขอมูลเมืองเชียงใหม  และนำเนื้อหาและประเด็นของการทำกิจกรรมตัวแบบการพัฒนา

เมืองโดยประชาสังคมไปสื่อสารผานแพลตฟอรม “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” และรับขอมูลความคิดเห็นจาก

ประชาคมเมืองกลับมา 

3) การสรางฐานขอมูลเมืองเพื่อพัฒนาใหไปสูฐานขอมูลเปดดวยโครงสรางที่จะมีการออกแบบข้ึน 

โดยมีเปาหมายใหฐานขอมูลเมืองสามารถชวยพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของกลุมประชาสังคม  

เสริมกำลังใหกับงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเมือง  และขยายฐานความรูความเขาใจเกี่ยวกับเมืองเชียงใหมใหกับ

ประชาคมเมือง  เพื่อกระตุนใหเกิดประชาคมต่ืนรูสำหรับเสริมพลังการพัฒนาเมืองในอนาคต 

4) สรางกระบวนการส่ือสารดวยแพลตฟอรมกลางแบบเปดใหกับเมืองเชียงใหม  โดยใชเฟซบุคเพจ  

“เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ”  และเว็บไซต “www.chiangmaiwecare” เปนเสนเชื่อมระหวางการทำงานของ

หนวยงานรัฐ  การทำงานของประชาสังคม  และการขยับการทำงานมาเช่ือมกับการสง - รับความคิดเห็นของ

ประชาคมเมืองข้ึนไป   

5) กระบวนการทำ “แผนภาพการพัฒนาเมือง” เปนการรวบรวมเอาผลจากการทำงานในสาม

กระบวนการขางตนมาทดลองทำแผนภาพการพัฒนาเมือง เพื่อใชแนวทางในการเติมเต็มชองวางในการพัฒนา

เมืองโดยการสรางกลไกสำหรับการทำขอเสนอเชิงนโยบายจากประชาคมเมืองสูภาครัฐ   

   กระบวนการทำงานทั้งหมดนี้เชื ่อมโยงเกาะเกี่ยวกันเพื่อใหไดภาพหลากมิติท่ีจะมีผลตอการ

ขับเคลื่อนการทำงานของประชาคมเมืองใหเขมแข็งมากขึ้นและสามารถมีบทบาทตอนโยบายและแผนงานใน

การพัฒนาเมืองในอนาคต 
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ภาพท่ี 4.1  การวิเคราะห “ชองวาง” ในการทำงานพัฒนาเมือง 
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4.1 การลด “ชองวางของการทำงานเมือง” ระหวางภาครัฐ ประชาสังคม และประชาชน 

4.1.1 “ชองวาง” ของโครงสรางและการทำงานภาครัฐ  

หลายทศวรรษท่ีผานมาทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหมไดเปนไปตามกรอบแนวทางการพัฒนาของ

ภาครัฐซึ่งถูกถายโอนลงมาตามลำดับการบริหารราชการ โครงการพัฒนาเมืองเชียงใหมสวนใหญจึงมีขึ้นเพื่อ

ตอบสนองตอเปาหมายของหนวยงาน   แตในชวงเวลาเดียวกัน  ก็ไดเริ่มปรากฏความขัดแยงระหวางภาค

ประชาชนกับหนวยงานรัฐอันเปนผลมาจากโครงการของหนวยงานรัฐ  สะทอนใหเห็นวามี “ชองวาง” ท่ีเกิดข้ึน

จากการพื้นที่ทางนโยบายของภาครัฐกับความตองการ ที่แทจริงของภาคประชาชน    ทั้งนี้ ทางโครงการวิจัย

พบวา“ชองวาง”ท่ีเกิดข้ึนของโครงสรางการทำงานเมืองของภาครัฐเกิดจาก :  

(1) ลักษณะของโครงสรางของทางเทศบาลนครเชียงใหมมีลักษณะการทำงานเปนแบบแข็งเกร็ง  ท่ี

แบงตามยุทธศาสตร  ซึ่งปรับเปล่ียนไดยากและมีโอกาสอยางยิ่งท่ีจะไมตอบโจทยประเด็นใหม ๆ 

ท่ีเกิดข้ึนของสังคมเมืองท่ีมีพลวัตรสูง 

(2) ในภาพรวมของแผนรายรับรายจายนั้น  คาใชจายในสวนบุคลากรเปนสัดสวนท่ีสูงมากเมื่อเทียบ

กับงบประมาณดำเนินการตามยุทธศาสตรตาง ๆ  

(3) ขาดระบบฐานขอมูลเมืองท่ีดี ทำใหขาดเครื่องมือในการสรางแผนเชิงรุกเพื่อใชเปนกลไกหนึ่งใน

การวางแผนและกำหนดทิศทางของเมือง จึงเนนการทำแผนแบบต้ังรับมากกวา 

(4) นโยบายและการตัดสินใจจากสวนกลางเปนสวนสำคัญในการผลักใหหนวยงานในเชียงใหมตองวิ่ง

ตามแทนท่ีจะสามารถมีแผนการพัฒนาอยางชัดเจนของตัวเอง  

(5) ลักษณะการบริหารงานของหนวยงานรัฐไมเปดโอกาสใหทางภาครัฐสามารถจัดหาหรือจัดจางคน

ท่ีเช่ียวชาญเขามาชวยรับผิดชอบงานท่ีรัฐไมมีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ 

(6) วิธีการวัดผลสำเร็จของงานไมมีความละเอียด  ไมเปนปจจุบัน และเนนปริมาณ ทำใหขาดมิติ

ความสำคัญในเชิงประเด็นและในเชิงคุณภาพ 

(7) ขาด “พื้นท่ีกลาง” หรือ “ชองทาง” ท่ีเปนรูปธรรมจากฝงของภาครัฐท่ีจะเปดใหประชาคมเขามา

มีสวนรวมในการเสนอแนวทางการพัฒนาจากมุมมองใหมของคนท่ีอยูอาศัยในเมือง   

ในขณะเดียวกัน แมสถานการณทั่วไปเปนดังที่กลาวมาแตงานวิจัยกพ็บวามีหลายหนวยงานรัฐที่ทำ

หนาท่ีในการชวยประสานความรวมมือหรือรวมกันปดชองวางของการทำงานเมืองในหลายรูปแบบเชนการให

ทุนพัฒนาเมืองผานสำนักงานการวิจัยแหงชาติ  หนวยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมดานการพัฒนา

ระดับพื้นที่(บพท.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  หรือการตั้งขึ้นของหอศิลปวัฒนธรรม

เมืองเชียงใหมหรือในช่ือใหมวา “ศูนยมรดกเมืองเชียงใหม” ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของเทศบาลนครเชียงใหมท่ี

ทำหนาที่ในการประสานเครือขายตางๆ ในการทำงานเมือง  การทำงานของสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจ

สรางสรรคสาขาเชียงใหม  หนวยงานที่เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยเชน ศูนยออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โครงการลานนาสรางสรรค  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  อุทยานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี(STeP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ฯลฯ  หรือกองทุนที่ใหการสนับสนุนจากตางประเทศเชน British 



88 

 

Council และสภาสถาปนิก เปนตน  ซึ่งโครงการวิจัยพบวากลุมตางๆ เหลานี้วาเปนหนวยงานที่ทำงานขาม

องคกร (Cross-Function Organization) หรือหนวยงานท่ีทำหนาท่ีเช่ือมโยงท้ังภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่ง

การดำเนินงานนี้ พบวามีความเปนไปไดในการเชื่อมชองวางในการทำงานพัฒนาเมืองจากโครงสรางภาครัฐ 

ดังนี้ 

1) “ศูนยฟ นบานยานเวียงเชียงใหม (Chiang Mai City and Community Engagement 

Center)” เปนหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม  เปนองคกรที่มีการทำงานรวมกับ ชุมชน กับ 

ประชาคม  ปจจุบันทิศทางของการทำงานของศูนยฟนบานยานเวียงเปนที่รูจักดีในกลุมประชาสังคมเมือง

เชียงใหมและกลุมชุมชนเมือง  ซึ่งหากมีการพัฒนาการทำงานของศูนยฟนบาน ยาน เวียงเพื่อยกระดับใหเปน 

“พื้นท่ีกลาง” ท่ีทำงานในลักษณะเปดเพื่อให ประชาชน และประชาคม สามารถเขามามีสวนรวมในการคิดและ

ตัดสินใจในการกำหนดทิศทางเมือง รวมกับภาครัฐได (Seamless Connectivity)  ท้ังนี้  โครงการวิจัยการจะ

พัฒนาและยกระดับการทำงานของ “ศูนยฟ นบานยานเวียงเชียงใหม” ใหเปนหนวยงานที ่ทำหนาท่ี

ประสานงานและเช่ือมโยงกับภาคประชาสังคมและประชาคมเมืองนั้น  ศูนยฟนบานยานเวียงจะตองมีศักยภาพ

เพิ่มขึ้นโดยแสดงจุดยืนการทำงานใหมีความคมชัด  มีระบบฐานขอมูลที่ลงลึกไปถึงขอมูลชุมชน  การตอยอด

และการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  สามารถดึงจุดเดนของชุมชนและดึงเอาความโดดเดนนั้นออกมา

สรางใหเกิดบทเรียนเมืองเพื่อการตอยอดและขยายผล ดังนั้น  เพื่อใหทำหนาท่ีดังกลาวได “ศูนยฟนบานยาน

เวียงเชียงใหม” จึงตองมีคุณสมบัติสำคัญ 3 ประการ คือ 

- “ศูนยฟ นบานยานเวียงเชียงใหม” อยูในตำแหนงแหงที่ที ่ทำหนาที่เสมือน “จุดเชื ่อม” 

(Connected) ท่ีสำคัญมากในกระบวนการเรียนรู  เพราะเปนหนวยงานภายใตการดูแลของเทศบาล

นครเชียงใหมที่มีภารกิจหลักในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและพัฒนา

เมือง  มีพื้นที่เปาหมายสำคัญคือพื้นที่เวียงเกาหรือพื้นที่อนุรักษซึ่งมีชุมชนดั้งเดิมตั้งอยู  และเปน

แหลงทรัพยากรทางประวัติศาสตรท่ีสำคัญมากของเมือง  

- “ศูนยฟนบานยานเวียงเชียงใหม” กับความพรอมในความเปนพื้นท่ีการเรียนรู  (Combined) 

เพราะตำแหนงท่ีต้ังของตัวศูนยอยูใจกลางพื้นท่ีเขตเวียงเกา  ในบริเวณของ หอประวัติศาสตรเมือง

เชียงใหม  และตัวศูนยเองถูกออกแบบเปน Co-working Space ที่ผสมผสานกับหองสมุด และมี

พื้นท่ีรองรับการทำกิจกรรม   

- “ศูนยฟนบานยานเวียงเชียงใหม” เปนท่ีรูจักของกลุมคนทำงานเมืองในฐานะของพื้นท่ีกลาง 

(Common) อาคารศูนยฟนบานยานเวียงเชียงใหมอยูในพื้นท่ีศูนยมรดกเมืองเชียงใหมท่ีประกอบไป

ดวย หอกลางเวียง หอประวัติศาสตรลานนา และหอพื้นถิ่นลานนา ซึ่งถือวาเปนแหลงขอมูลและ

พื้นที่การเรียนรูดานทุนประวัติศาสตรที่สำคัญของเมือง นอกจากนี้ ศูนยมรดกเมืองเชียงใหมเองได

ทำงานรวมกับกลุมประชาสังคมและกลุมชุมชนตาง ๆ มาเปนเวลานาน  

2) “ศูนยเมือง” (City Lab)” การสนับสนุนใหเกิดการสราง “ศูนยเมือง” (City Lab)”  เพื่อ

ยกระดับการทำงานรวมกันของศูนยฟนบาน ยาน เวียงเชียงใหมและประชาสังคมเชียงใหม  เนื่องจากกลุม
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ประชาสังคมมีรูปแบบการทำงานที่มีความอิสระและมีภารกิจที่กระจายตามความสนใจ  รวมทั้งมีเปาหมายท่ี

หลากหลายและขาดจุดรวมในเปาหมาย  ดังนั้น   “ศูนยเมือง” (City Lab)”  จะเชื่อมใหเกิดเปาหมายการ

ทำงานรวมระหวางภาคประชาสังคมเชียงใหมกับศูนยฟนบานยานเวียงเชียงใหม เพื่อชวยลดชองวางการทำงาน

พัฒนาเมือง  “ศูนยเมือง” (City Lab)”  ยังจะชวยใหการทำงานรวมกันท้ังภาครัฐและภาคเอกชนราบรื่นมาก

ข้ึนดวยระบบขอมูลเมืองชุดเดียวกัน และศูนยเมืองยังจะเปนพื้นท่ีกลางสำหรับการทำงานรวมกันของเทศบาล

นครเชียงใหมและภาคประชาสังคมในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายของประชาคมเมือง และสรางประชาคม

เมืองรุนใหม ๆ ท่ีรอบรูและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเมือง ข้ึนมา  

3) “หนวยงานทำงานขามองคกร” (Cross-Function Organization) เปนองคกรที่ทำงานใน

รูปแบบความรวมมือซึ่งทำงานแบบตอเชื่อมงานระหวางองคกร  โดยที่อาจจะมาจากภาครัฐ  ภาคการศึกษา  

หรือภาคประชาสังคม   เชน สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคสาขาเชียงใหม สำนักงานนวัตกรรม

แหงชาติ  หนวยงานที่เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยเชน ศูนยออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC)  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  โครงการลานนาสรางสรรค  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(STeP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม  สภาลมหายใจเชียงใหม  เครือขายเชียงใหมเขียว สวย หอม เปนตน  องคกร

หรือหนวยงานเหลานี้ทำหนาที่ผสานเชื ่อมโยงการทำงานหลายภาคสวน  ซึ่งสามารถตอยอดใหเกิดความ

เขมแข็งของการพัฒนาเมืองได  

4) “งบอุดหนุนการทำงาน” โครงการวิจัยพบวาขอจำกัดสำคัญของกลุมประชาสังคมคือการขาด

งบประมาณในการทำงาน  แตขณะเดียวกันก็มีทักษะสำคัญคือการทำงานโดยมีสวนรวมกับชุมชน  ดังนั้น 

ในขณะท่ีเทศบาลนครเชียงใหมขาดแคลนบุคลากรท่ีจะลงไปทำงานพัฒนาเมืองรวมกับชุมชน  จึงอาจสนับสนุน

ใหมี “งบอุดหนุนการทำงาน” เพื่อสนับสนุนใหกลุมประชาสังคมในการเขามาทำงานสนับสนุนการพัฒนาเมือง  

5) สนับสนุนความเขมแข็ง ของ “ภาคประชาสังคม” ในรูปแบบของการสนับสนุนความเขมแข็ง 

ของ “ภาคประชาสังคม” ดังที่เสนอไปขางตน (1) ขอมูลเมือง (2) ผูดูแลและผูวิเคราะหขอมูล (3) สรางพืน้ท่ี

กลาง (4) กองทุนประชาสังคม และ (5) Upskill and Reskill ในดานตาง ๆ เชน กฎหมาย การใชเครื่องมืออัน

หลากหลายในการเก็บขอมูลเมือง หรือเสริมความรูความสามารถมีระบบและกลไกในการทำงานเมืองใน

อนาคต   
 

4.1.2 โครงสรางและการทำงานของประชาสังคมเชียงใหม 

โครงสรางและการทำงานของกลุมประชาสังคมในเชียงใหมที ่มีบทบาทตอการขับเคลื่อนเมือง

เชียงใหมมาอยางตอเนื่องนั้น  สามารถอภิปรายประเด็นความสัมพันธหลัก ๆ ได 4 ประการ คือ ลักษณะของ

องคกร  โครงสรางองคกร ประเด็นและการขับเคล่ือนองคกร และ ปจจัยแหงความสำเร็จ ไดดังนี้  

(1) โครงสรางขององคกร กลุมประชาสังคมที่ทำงานขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม ณ ปจจุบันนี้ มี

ลักษณะของโครงสรางของกลุมขนาดเล็ก (ไมเกิน 10 คน) และสวนมากไมไดจดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบใด

ก็ตาม มักเปนการรวมตัวกันในลักษณะกลุมคน ทำใหลักษณะการทำงานจึงเปนไปตามภาระใจ เฉพาะกิจ ตอง

อาศัยแหลงทุนหรือกลายเปนทีมทำงานใหกับโครงการวิจัยตาง ๆ  หรือใชทุนจากการระดมทุน  
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(2) การขับเคลื่อนองคกร กลุมประชาสังคมที่ทำงานขับเคลื่อนเมืองเชียงใหมมักเปนการรวมตัว

ของคนในพื้นที่ที่คุนเคยและเติบโตหรือเรียนจบในเมืองเชียงใหม  จึงมีพื้นฐานความเขาใจในขอเท็จจริงของ

เมืองและของชุมชน  แตไมไดมีฐานขอมูลเมืองท่ีทันสมัยและรอบดานเปนพื้นฐานของการทำงาน   นอกจากนี้ 

กลุมประชาสังคมสวนมากมีโครงสรางของกลุมท่ีไมไดเอื้อใหเกิดการเช่ือมโยงในเชิงโครงสรางหรือไมไดเนนให

เกิดการขยายตัวของกลุม  ดังนั ้นจึงสะทอนใหเห็นถึงการทำงานที่มักจะพิจารณางานขับเคลื่อนเมืองเปน

กิจกรรมและเปนภารกิจมากกวาท่ีจะเปนเปาหมายในระยะยาว  ขณะเดียวกันแมจะไมไดมีความขัดแยงในเชิง

เปาหมายเพียงแตแตละองคกรก็เลือกท่ีจะดำเนินงานและเคล่ือนงานแบบปจเจกมากกวา โดยรวมงานกันเปน

การเฉพาะกิจ  

(3) ผลสัมฤทธิ์ กลุมประชาสังคมท่ีเปนท่ีรูจักและอาจจะเรียกไดวาเปนแกนนำของประเด็นปญหา

ของเมือง มักจะมีผูติดตามในเพจเฟสบุคเกิน 10,000 คน และทำงานมาอยางตอเนื่องยาวนาน   และประเด็น

หลัก ๆ ที่กลุมประชาสังคมใหความสนใจ สามารถแยกไดเปนสองประเด็นหลักๆ คือ “กินดีอยูดี” ที่เนนการ

เปนอยู ชีวิต สุขภาวะ รวมถึงส่ิงท่ีสงเสริมใหการเปนอยูของคนมีคุณภาพเชน อากาศสะอาด ส่ิงแวดลอมท่ีดี มี

พื้นท่ีสีเขียว ตนไมใหญ แหลงน้ำท่ีสมบูรณ และอีกประเด็นคือ “ขายมวนขายหมาน” ท่ีเนนการเศรษฐกิจ ท้ัง

เศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจชุมชน กลุมคนที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการเชื่อมโยงกับการ

ทองเท่ียว 

(4)  ปจจัยแหงความสำเร็จ  เนื่องจากงานของประชาสังคมหลายกลุมประเด็นใหญเปนที ่สนใจ

รวมกันในวงกวางและใกลตัว มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของผูคนโดยตรง เชน อากาศ สภาพแวดลอม 

พื้นท่ีสีเขียว ศิลปวัฒนธรรมลานนา สงผลให สภาลมหายใจ เขียวสวยหอม มือเย็นเมืองเย็น ใจบานสตูดิโอ เปน

ท่ีรูจักของคนสวนมาก สวนประเด็นท่ีหางออกไปหรือยังไมเห็นความเช่ือมโยงเดนชัดกับชีวิตและทรัพยสิน เชน 

ปาตนน้ำ การกระจายอำนาจ พื้นท่ีในศาสนสถาน พื้นท่ีสาธารณะ เปนประเด็นท่ีทำใหประชาสังคมท่ีทำงานใน

สวนนี้อาจจะไมไดโดดเดนเทา  

   นอกจากนี้  ปจจัยที่สำคัญของความสำเร็จอีกสวนหนึ่ง คือ ความนิยมชมชอบในตัวบุคคลที่เปน

ผูนำหรือเปนภาพลักษณขององคกร ซึ่งชวยกระตุนใหเกิดการเขารวมหรือการสรางการตื่นรูกับผูคน ดังนั้น

อิทธิพลของการทำงานของท้ังผูนำประชาสังคมกับการส่ือสารองคกรของแตละภาคประชาสังคมจึงมีสวนสำคัญ

ตอความสำเร็จ และพบวาจำนวนคนที่ติดตามเพจเฟสบุคของกลุมประชาสังคมที่เกิน 10,000 คน เปนกลุมท่ี

สามารถสรางเครือขายและเขาถึงแหลงทุนไดดี 

(5) จุดแข็งและจุดออนของกลุมประชาสังคมเชียงใหม  

จุดแข็ง  

- ทำงานโดยใชหลักการและขอมูลวิชาการ  มีกระบวนการสำรวจและประเมินพื้นที่กอนการ

ปฏิบัติการเพื่อใหทราบถึงสาเหตุ สภาพปจจุบัน ปญหา โอกาส ศักยภาพ และความตองการของ

คนในชุมชน รวมท้ังประเมินความเปนไปได 

- เนนกระบวนการมีสวนรวมของคนในพื้นท่ีและชุมชน  และผสานความรวมมือในการทำงาน  
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- มีการเชื่อมงานตอกับภาครัฐและเอกชนและมีกิจกรรมที่ทำรวมกันอยางตอเนื ่อง  ทำใหการ

ทำงานมีศักยภาพท่ีจะยกระดับสูการเคล่ือนไหวเพื่อการพัฒนาในระดับเมือง 

- มี Sense of Belonging สูง  ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการทำงานเพื่อสาธารณะ 

จุดออน  

- การทำงานสวนใหญประชาสังคมจะไมคอยมีการรวมกันระหวางกลุมในการทำงาน  แมวาหลาย

กลุมจะมีประเด็นสนใจในเรื่องเดียวกัน 

- ขอมูลเกี่ยวกับเมืองและขอมูลชุมชนมีความกระจัดกระจายและเขาถึงยาก 

- ขาดพื้นท่ีกลางและกลไกในเช่ือมกลุมคนอาสาและเช่ือมองคกรท่ีหลากหลาย  

- การทำงานไมตอเนื่อง  ข้ึนอยูกับทุน กำลัง  และเวลา  

- ประเด็นการทำงานและประเด็นพื้นที่ที ่ทำงานรวมกัน เปนกลุมประเด็นเย็นสวนใหญจะเปน

ประเด็นเรื่อง การกินอยู และ การคาขาย (ไมใชประเด็นรอนหรือเปนประเด็นทางการเมือง

โดยตรง)  

- สวนใหญไมมีฐานะนิติบุคคลตามกฎหมาย  ทำใหบางหนวยงานไมรับรองใหกลุมประชาสังคมมี

บทบาทหรือสถานภาพท่ีจะเขาไปทำงานรวมหรือไมสามารถรับงบประมาณสนับสนุนได 

 หลังจากที่ทางโครงการวิจัยไดวิเคราะหความเปนไปไดในการ “ปดชองวางของการทำงานพัฒนา

เมือง”  ทั้งในแบบของการทำงานตามโครงสรางแบบบนลงลางและแบบลางขึ้นบน  โครงการวิจัยเลือกที่จะ

พิสูจนสมมติฐานถึงความเปนไปไดนี้ โดยการทำงานแยกเปนสองสวน คือ  

 1) โครงการวิจัยออกแบบกิจกรรม “ประชาคมเขมแข็ง” เพื่อสังเกตุการณกลไกของการทำงานเมือง

ของภาคประชาสังคม ท่ีมีลักษณะแตกตางกันไปหลายรูปแบบและหลายเปาหมายแตกตางกันไป โครงการวิจัย

จะใช กิจกรรมประชาคมเขมแข็งเปนกรณีศึกษาโดยสานงานรวมกับงานขอมูลเมืองและบทบาทของ “เชียงใหม

ฉันจะดูแลเธอ” เขาไวดวยกัน และนำไปเปนพื้นฐานสำหรับการทำ “จินตภาพการพัฒนาเมือง” ตอไป  

 2) การรวบรวมและสรางชุดขอมูลเมือง พรอมทั้งจัดทำใหเปนฐานขอมูลในระบบเปดท่ีคนทั ่วไป

สามารถเขาถึงได และขอมูลจะสามารถนำไปใชประโยชนในการทำงานของหนวยงานรัฐ เอกชน และประชา

สังคม และในการวิเคราะหเพื่อการวางแผนเมือง (Sets of City Data)  

 3) ปรับปรุงเฟซบุคเพจ “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ซึ่งเปน Digital Platform ทำหนาที่ในการเปน

พื้นท่ีกลางในการสรางความตระหนักรูและสรางใหเกิดการมีสวนรวมของประชาคม   

  4) “จินตภาพการพัฒนาเมือง” เปนการออกแบบเครื่องมือในการสรางนโยบายสาธารณะ โดย

ประชาคมเมืองรวมกัน ซึ ่งจะตองใชทั ้งกำลังของประชาสังคม กำลังของสื่อ กำลังของหนวยงานรัฐ และ

ฐานขอมูลเมือง เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองรวมกัน 
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ภาพท่ี 4.2 ภาพ Infographic แสดงรายละเอียดขอมูลเมืองและพื้นท่ีกลาง 
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4.2 บทเรียนจากตัวแบบการขับเคลื่อนงาน “ประชาคมเขมแข็ง”  

 กิจกรรมขับเคล่ือน “ประชาคมเขมแข็ง” เปนกิจกรรมทดสอบความเช่ือมโยงปดชองวางการทำงาน

เมือง  และทดสอบกลไกการทำงานของภาคประชาสังคมท่ีผสานกับประชาคมเมือง  หนวยงานรัฐ  หรือแมแต

ผูประกอบการในพื้นที่  กิจกรรมขับเคลื่อนยังเปนการเชื่อมโยงไปสูการสรางฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับความ

สนใจหรือความจำเปนในการนำมาใชเพื่อยกระดับศักยภาพในการทำงานพัฒนาเมืองของกลุมตางๆ  รวมท้ังยัง

นำกิจกรรมมาสรางเนื้อหาในการส่ือสารและรับฟงความเห็นจากประชาคมเมือง   

ทั้งนี ้  กิจกรรม “ประชาคมเขมแข็ง” ไดเปนแกนกลางของการทำการวิจัย  โดยมีกระบวนการ

ทำงานท่ีเปนไปตามความพรอมของพื้นท่ีและภาคีท่ีรวมดำเนินการ  ผสานเขากับงานขอมูลหรืองานพื้นท่ีกลาง

การสื่อสาร “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ซึ่งไดดำเนินการควบคูกันตลอดระยะเวลางานวิจัย  โดยสรุปผลการ

ดำเนินงานไดดังนี้ 

4.2.1 กิจกรรมประชาคมเขมแข็ง 9 กิจกรรม  

    กิจกรรมประชาคมเขมแข็งไดออกแบบไว 8 กิจกรรม และตอมาภายหลังงานวิจัยไดกำหนดกิจกรรม

ประชาคมเขมแข็งเพิ่มอีก 1 กิจกรรมรวมเปนท้ังหมด 9 กิจกรรม ประกอบดวย 

1) ราชดำเนินโมเดล ( 2562 มาจนถึงปจจุบัน) 

2) ตุงชางมอย  (มีนาคม -เมษายน 2564) 

3) ครัวงาน (เมษายน - มิถุนายน 2564) 

4) กิจกรรมฟนฟูพื้นท่ีวัดราง  (มิถุนายน - กรกฎาคม 2564) 

5) EastEach การฟนฟูยานชางมอยโดยกลุมผูประกอบการและชุมชน (กรกฎาคม – พฤศจิกายน 

2564) 

6) ทางเล็กซอยลัด อารักษซอย 4  (สิงหาคม 2564) 

7) นิทานสรางเมืองอยูดีกินดี (กันยายน 2564) 

8) How to ปรับตัว (ปรับปรุงบานเกายานตลาดสันปาขอย) (สิงหาคม - กันยายน 2564) 

9) การประกวดออกแบบโครงงานขับเคลื่อนเมือง “เชียงใหม...ใหฉันดูแลเธอ” (พฤศจิกายน – 

ธันวาคม 2564)  

ท้ังนี้  แตละกิจกรรมมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้  

1) ราชดำเนินโมเดล  

   เริ่มตนจากการดำเนิน “ กิจกรรมจันทร หอม ฮอม แฮง” เปนการทำงานรวมกันของโรงแรมแทมมา

รีนวิลเลจซึ่งเปนผูประกอบการบนยานถนนราชดำเนินทำงานรวมกับเครือขายเชียงใหมเขียวสวยหอม  ทำ
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กิจกรรมทำความสะอาดถนนราชดำเนินทุกวันจันทรต้ังแตป 2560 ตอมาก็เริ่มขยายผลเปนการดูแลตนไมใหญ

ในถนนรวมกับเทศบาลนครเชียงใหม   

    ในปลายป 2562 ทางกลุมงานสงเสริมการพัฒนาเมืองไดมีเปาหมายที่จะทำงานชุมชนในรูปแบบ

ใหมที่เปนชุมชนตามแนวริมถนนจึงไดรวมกับเครือขายเชียงใหมเขียวสวยหอมและโรงแรมแทมมารีนวิลเลจ 

เพื่อกอรูปงาน “ราชดำเนินโมเดล” ซึ่งเปนการทำงานรวมกันในลักษณะของการสรางเครือขายผูคนตลอดถนน

ราชดำเนิน  ผลการทำงานไดเกิดแผนการจัดการเรื่องความสะอาดซึ่งเครือขายคนราชดำเนินไดรวมกันกำหนด

แผนการจัดการขยะท้ังการแยกขยะและแผนการเก็บขยะรวมกับทางเทศบาลนครเชียงใหม  การตัดแตงตนไม

ใหญสองขางถนน  การทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมกันเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจของผูประกอบการในยาน

ถนนราชดำเนินท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด – 19  

    “ราชดำเนินโมเดล” ไดเชื่อมโยงเครือขายคนในถนนราชดำเนินโดยใชแอพลิเคชั่นไลนเพื่อสรางไลน

กรุ ปมีสมาชิกสูงสุดถึง 80 คน  อยางไรก็ตามเมื่อกิจกรรมของเทศบาลนครเชียงใหมไดเขามาเชื ่อมตอกับ      

ราชดำเนินโมเดล เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงทางเดินเทา  ผลปรากฏวาไดมีความคิดเห็นของ

คนในพื้นท่ีแตกตางกันอยางมากท้ังในสวนท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวยสงผลทำใหกลุมราชดำเนินโมเดลเกิดการ

ชะงักและการชะลอตัวของกิจกรรมในระยะตอมา  
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ภาพท่ี 4.3  ภาพ infographic แสดงการขับเคล่ือนกิจกรรมราชดำเนิน/วิถีราชดำเนิน 1 
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ภาพท่ี 4.4 ภาพ infographic แสดงการขับเคล่ือนกิจกรรมราชดำเนิน/วิถีราชดำเนิน 2 
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ภาพท่ี 4.5  ภาพ infographic แสดงการขับเคล่ือนกิจกรรมราชดำเนิน/วิถีราชดำเนิน 3 
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2) งานตุงชางมอย (มีนาคม – เมษายน 2564) 

   เปนการขับเคล่ือนกิจกรรมของผูประกอบการยานชางมอย  16 รายรวมกับกลุมเครือขายชุมชนเมือง

รักษเชียงใหมและบานครูตุ รักษเชียงใหม  จัดงานขึ้นในชวงวันท่ี 1-30 เมษายน 2564 ผานสโลแกน “สราง

ยาน เช่ือมคน ขับเคล่ือนวัฒนธรรม”  เพื่อกระตุนความเปนยานและเช่ือมโยงความสัมพันธผานเทศกาลปใหม

เมืองและเพื่ออุปถัมภเศรษฐกิจจากผูประกอบการทองถ่ินในชุมชน 

  กิจกรรม “ตุงชางมอย” เปนกระบวนการการทำงานรวมกันของผูประกอบการในเมืองเพื่อสราง

ความรวมมือในเชิงการวางแผนพัฒนายานในเชิงบูรณาการ  ทีมประชาสังคมในยานซึ่งกรณีนี ้เปนกลุม

ผูประกอบการรวมกับทีมเชียงใหมฉันจะดูแลเธอไดมองเห็นมิติการสรางยานวัฒนธรรมในพื้นท่ีชุมชนชางมอย  

และไดรวมมือกับทีมไอเชียงใหม (iChiangmai) กลุมคอนเทนครีเอเตอรรุนใหมเพื่อลงพื้นท่ีทำงานรวมกันโดย

เชื่อมโยงกลุมผูประกอบการในยานทำใหเกิดเครือขายของกลุมผูประกอบการ  ทีมทั้งหมดนี้ชวยกันประกอบ 

ผังแนวความคิด (Conceptual plan) และสัมมนาเบื้องตนเพื่อออกแบบความคิดรวมกัน (Design thinking) 

จนไดขอสรุปเปนการทำงานวัฒนธรรมรูปแบบใหมท่ีมีท้ังความรูเชิงประเพณีจากภาคประชาสังคม (เครือขาย

ชุมชนเมืองรักษเชียงใหม และโฮงเฮียนสืบสานลานนา) รวมกับกลุมคนในยานที่เปนภาคผูประกอบการท่ีทำ

หนาที่เปนผูรวมจัดงาน  อีกทั้งทีมเชียงใหมฉันจะดูแลเธอไดเพิ่มความสรางสรรคลงไปในงานดวยการจัดทีม

ออกแบบ ซี่งเปนกลุมนักออกแบบรุนใหมโคจอย (Co-join) มารวมกันขับเคล่ือนงานในครั้งนี้ดวย  
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ภาพท่ี 4.6 : ภาพ infographic แสดงการขับเคล่ือนกิจกรรมงานตุงชางมอย 1 
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ภาพท่ี 4.7  ภาพ infographic แสดงการขับเคล่ือนกิจกรรมงานตุงชางมอย 2 
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ภาพท่ี 4.8  ภาพ infographic แสดงการขับเคล่ือนกิจกรรมงานตุงชางมอย 3 
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3) ครัวงาน (ชุมชนแจงหัวรินและชุมชนทานตะวัน)    

  ในชวงการระบาดของโรคโควิด 19 ตั ้งแตชวงตนป พ.ศ. 2563  ทางกลุมเชียงใหมทรัสตไดทำ

กิจกรรมชวยเหลือผูไดรับความเดือดรอนจากการตกงานและขาดรายได  โดยไดระดมการสนับสนุนดานอาหาร

และพัฒนาไปเปนการจัดตั้ง “ครัวกลางชุมชน” ที่ชุมชนเปนแกนกลางในการจัดการและไดรับการสนับสนุน

โดยเครือขายตาง ๆ เชียงใหมท้ังจากคนท่ัวไป และภาคี อาทิ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) และ มูลนิธิ

สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (PPSI)  จนเมื่อสถานการณโควิดในพื้นที่เบาบางลงชวงระยะเวลาหนึ่ง

กิจกรรมครวักลางก็ยุติไป  จนเมื่อเกิดการระบาดโควิด -19 อยางรุนแรงอีกครั้งในชวงเดือนเมษายน พ.ศ 2564 

ทางกลุมเชียงใหมทรัสตจึงไดหารือกับชุมชนที่เคยรวมทำครัวกลางมาดวยกัน  โดยในครั้งนี้จัดตั้งกิจกรรม 

“ครัวงาน” ขึ้นเพื่อหางบประมาณในการจางงานผูที่ตกงานหรือถูกเลิกจางเนื่องจากการปดกิจการเพราะ

สถานการณเพื่อใหผูเดือดรอยมีรายไดในการดำรงชีพช่ัวคราว  โดยกิจกรรมท่ีจะดำเนินการจางเปนกิจกรรมท่ี

ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนไปดวยพรอม ๆ กัน  กิจกรรมครัวกลางนี้ทางกลุมเชียงใหมทรัสตไดรวมกับ

เครือขายเชียงใหมเขียว สวย หอม ในการดำเนินงาน  

“ครัวกลาง”เนนที่การวางแผนพัฒนาชุมชนไปพรอม ๆ กับการชวยเหลือคนในชุมชน  และมีการ

แบงบทบาทกันทำโดยกลุมประชาสังคมทำหนาท่ีสนับสนุนเงินทุน วัสดุอุปกรณ ชวยสังเกตกระบวนการทำงาน 

และประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูและขยายแนวรวม  ประธานชุมชนทำหนาท่ีคนกลางในการจัดกำลังและ

ดูแลการทำงานของชุมชนโดยใหชาวชุมชนที่ตกงานเปนมีโอกาสไดทำงานเพื่อรับคาตอบแทน  คนในชุมชน

หมุนเวียนอาสากำลังชวยเหลือกิจกรรมและนำเงินทุนมาอุดหนุนอาหารจากรานคาของชุมชนเพื่อนำมาเล้ียงแก

แรงงาน    
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ภาพท่ี 4.9  ภาพ infographic แสดงการขับเคล่ือนกิจกรรมชุมชนแจงหัวริน และ ชุมชนทานตะวัน 1 
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ภาพท่ี 4.10  ภาพ infographic แสดงการขับเคล่ือนกิจกรรมชุมชนแจงหัวริน และ ชุมชนทานตะวัน 2 
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ภาพท่ี 4.11 ภาพ infographic แสดงการขับเคล่ือนกิจกรรมชุมชนแจงหัวริน และ ชุมชนทานตะวัน 3 
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4) ฟนฟูพื้นท่ีวัดราง (ยานชุมชนวัดกูเตา) 

  เนื ่องจากเมืองเชียงใหมมีวัดรางอยูเปนจำนวนมากซึ่งหลายแหงไดมีการขึ้นทะเบียนสำนักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติและโบราณสถานในพื้นท่ีวัดรางไดข้ึนทะเบียนกับกรมศิลปากร  แตท่ีผานมาเนื่องจาก

ขอจำกัดของหนวยงานทำใหพื้นท่ีขาดการดูแล  เมื่อรวมกับการถูกระบุวาเปนพื้นท่ีของหนวยงานทำใหพื้นท่ีถูก

ตัดขาดจากชุมชนเพราะชุมชนไมกลาเขาไปดูแลทำนุบำรุงจนกลายเปนวาหลาย ๆ แหงมีสภาพเสื่อมโทรมลง  

กิจกรรมนี้เกิดข้ึนจากความตองการของผูนำชุมชนท่ีรวมมือกับกลุมคนในชุมชนมุงท่ีจะพัฒนาวัดรางดวยความ

รวมมือของชุมชน วัด กลุมประชาสังคม และหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะในสวนของกรมศิลปากร  

 ประเด็นสำคัญของกิจกรรมนี้คือ  ปจจุบันในเขตพื้นท่ีเมืองไมมีพื้นท่ีสาธารณะในระดับชุมชนมากนัก

และเมื่อพื้นท่ีวัดรางมีศักยภาพท้ังในเชิงพื้นท่ีและในเชิงคุณคาจึงควรสรางสรรคใหพื้นท่ีวัดรางกลับมาเปนสวน

หนึ่งของพื้นที่สาธารณะของชุมชน  ชุมชนกูเตาโดยประธานชุมชนและกรมศิลปากรพรอมดวยชาวบานและ

กลุมประชาสังคมเครือขายเชียงใหมเขียว สวย หอม จึงไดเขาสำรวจวัดราง 4 แหง คือ วัดกูเบ้ีย วัดปาตาล วัด

กูแดงนอก และวัดกูแดงใน ในท่ีสุดกรมศิลปากรมีมติอนุญาตใหทางชุมชนเขาทำความสะอาดวัดรางดังกลาวได   

 กิจกรรมฟนฟูพื้นท่ีวัดราง (ยานชุมชนวัดกูเตา) นี้มีกลุมเครือขายเชียงใหมเขียว สวย หอม ทำหนาท่ี

เปนผูชวยประสานงาน  มีการกระจายงานใหกับเครือขายผูวางงานในชุมชน(ตามโมเดล ครัวงาน) และทำงาน

รวมกับประธานชุมชนของวัดกูเตา  
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ภาพท่ี 4.12 ภาพ infographic แสดงการขับเคล่ือนกิจกรรมวัดราง ชุมชนกูเตา 1 
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ภาพท่ี 4.13 ภาพ infographic แสดงการขับเคล่ือนกิจกรรมวัดราง ชุมชนกูเตา 2 
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ภาพท่ี 4.14  ภาพ infographic แสดงการขับเคล่ือนกิจกรรมวัดราง ชุมชนกูเตา 3 
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5) EastEach ผังและปายทางเดินเชื่อมผูประกอบการ โดยกลุมผูประกอบการและคนในชุมชน

ชางมอย 

 ยานชางมอยไดพัฒนาไปเปนยานธุรกิจสรางสรรคดวยความรวดเร็วในชวงระยะเวลาอันส้ัน 

ผูประกอบการเดิมมีการปรับตัว  และมีผูประกอบการใหมไดเขามาประกอบธุรกิจของตัวเองอยูในพื้นท่ียานนี้  

แตเนื่องจากถนนชางมอยเปนเสนทางเช่ือมไปสูตลาดกลางเมืองคือกาดหลวง  เปนผลทำใหชุมชนและกลุมบาน

เด่ียวในถนนชางมอยเการวมไปถึงคลองแมขาซึ่งอยูลับตาเขาไปดานในถูกทำใหหายไปจากการสัญจรและการ

รับรูเมือง  ผูประกอบการในปจจุบันถึงแมจะใชการปกตำแหนงบนเว็บไซตแลวแตนักทองเที่ยวก็ไมสามารถ

เขาใจตำแหนงและภูมิทัศนเมืองชางมอยไดชัดเจน  การประกอบธุรกิจใหมจงึประสบความยากลำบาก  กลุม

แกนหลักของผูประกอบการรุนใหมในพื้นท่ีจึงรวมมือกันกับคนในชุมชนเพื่อออกแบบเครื่องมือท่ีจะชวยใหเกิด

การบอกตำแหนงและผังเสนทางของกลุมผูประกอบการบนถนนชางมอยเกา-ถนนสิทธิวงศ  และยิ่งไปกวานั้น

การออกแบบจะตองสะทอนอัตลักษณของชุมชน  กระบวนการทำปายบอกทางจึงเปนส่ิงท่ีทุกคนเห็นรวมกันวา

จะชวยแกไขปญหาและท่ีสำคัญคือชวยสรางกลไกการมีสวนรวมของผูคนในยานเพื่อใหเปนชุมชนที่แข็งแรงมี

กลุมประชาสังคมเพื่อขับเคล่ือนกิจกรรมของตัวเองไดในอนาคต 

 กลไกการทำงานท่ีเปนจุดเดนของกิจกรรมนีคื้อ การทำงานรวมกันของกลุมผูประกอบการในยาน 16 

รายรวมกับคนในชุมชน  การต้ังประเด็นและวางแผนการทำงานภายในทีมขับเคล่ือนกิจกรรม  การลงพื้นท่ีเก็บ

ขอมูลเสนทางและความทรงจำของคนในยานดวยเครื่องมือแบบสอบถาม และการสรางกลไกภาคประชาชน

ดวยกิจกรรม Design thinking เพื ่อแสดงความคิดเห็นกับผลงานขั้นตน  ตอมาจึงมีการสรุปแนวคิดการ

ออกแบบข้ันสุดทายรวมกับชุมชน  และการประสานงานกับภาครัฐและผูลงทุน  จนถึงวางแผนการสรางผลงาน

จริงเพื่อติดต้ังบนพื้นท่ี   ผลลัพธสำคัญของกิจกรรมนี้คือการกอรูปเครือขายยานท่ีชัดเจนมากข้ึนและสามารถ

พัฒนาตอยอดไปได  

 

 



111 
 

 
ภาพท่ี 4.15 ภาพ infographic แสดงการขับเคล่ือนกิจกรรม East Each 1 
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ภาพท่ี 4.16 ภาพ infographic แสดงการขับเคล่ือนกิจกรรม East Each 2 
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ภาพท่ี 4.17 ภาพ infographic แสดงการขับเคล่ือนกิจกรรม East Each 3 

 



114 

 

6) ทางเล็กซอยลัด (ถนนอารักษ ซอย 4) 

   ซอยอารักษ 4 เปนเสนทางเช่ือมโยงผูคนจากฝงคูเมืองดานนอกยานโรงพยาบาลสวนดอกใหเดินขาม

มายังฝงเมืองเกาดานในคูเมือง  จึงเปนเสนทางท่ีมีศักยภาพสูงในการใชเปนซอยลัดเดินเขามายังวัดผาบองและ

วัดปราสาทไดโดยงาย  และดวยความมุงหวังจากคนในชุมชนทำใหตัวแทนชุมชนในยานซอยอารักษ 4 ได

ประสานกับ “เครือขายเชียงใหม เขียว สวย หอม” เพื่อแสดงความตองการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ในซอยดวย

แนวคิดตนไมกินได   ซึ่งจะทำใหซอยอารักษ 4 เปนซอยตัวอยางในการใชพื้นที่รอบ ๆ หนาบานเพื่อการเพิ่ม

พื้นท่ีสีเขียวและเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับชุมชน   

การพัฒนาอารักษซอย 4 เปนการทำงานระหวางชุมชนผูอยู อาศัยในอารักษซอย 4  รวมกับกลุม

ประชาสังคม  โดยตัวแทนชุมชนไดออกแบบสิ่งที่อยากทำและเปนแกนหลักในการจัดการ  เปนผูลงพื้นที่เพื่อ

สำรวจและดำเนินการโดยมีการเขารวมของคนในซอยรวมท้ังคนวางงานท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด  กิจกรรมมี

บทเรียนที่สามารถนำไปพัฒนาตอในปจจัยที่ทำใหการขับเคลื่อนสัมฤทธิ์ผล  เปนการขยายแผนงานจากผูอยู

อาศัยจริงในพื้นท่ีและมีกลุมประชาสังคมรวมสนับสนุนในการวางแผนงาน  ท่ีสำคัญคือชุมชนคนหาศักยภาพใน

การพัฒนาในพื้นท่ีตนเอง เชน ท่ีรกราง ความรวมมือในชุมชนและแนวทางการรวมพัฒนา  
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ภาพท่ี 4.18 ภาพ infographic แสดงการขับเคล่ือนกิจกรรมซอยลัด (ซอยอารักษ 4) 1 
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ภาพท่ี 4.19 ภาพ infographic แสดงการขับเคล่ือนกิจกรรมซอยลัด (ซอยอารักษ 4) 2 
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ภาพท่ี 4.20 ภาพ infographic แสดงการขับเคล่ือนกิจกรรมซอยลัด (ซอยอารักษ 4) 3 
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7) นิทานสรางเมืองอยูดีกินดี  

กิจกรรมนิทานสรางเมือง “เมืองอยูดีกินดี” เปนการทำงานกับกลุมเปาหมายกลุมครูศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก – เด็กปฐมวัยในทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม  แมเปนการดำเนินงานในชวงการแพรระบาดของโควิด – 

19 แตเนื่องจากเครือขายไดถูกกอรูปอยางแข็งแรงโดยส่ือสารและเช่ือมความสัมพันธกันอยางสม่ำเสมอผานแอ

พลิเคชั่นไลน  จึงทำใหสามารถดำเนินกิจกรรมนิทานเมืองกินดีอยูดีกับครูศูนยเด็กเล็กทุกอำเภอได  กิจกรรม

นิทานสรางเมือง “เมืองอยูดีกินดี” เนนการพัฒนาศักยภาพใหกลุมครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กแกนนำ 25 อำเภอ

สามารถยกระดับเปนวิทยากรแกนนำนักส่ือสารท่ีสามารถออกแบบการหลักสูตรโครงการและการจัดกิจกรรม

ไดเอง  โดยเนนเนื้อหาในนิทานท่ีมุงสงเสริมคุณภาพชีวิตและความแข็งแรงของส่ิงแวดลอมทองถ่ิน 

   เชียงใหมอานเปนกลุมประชาสังคมท่ีมีวิธีการชัดเจนในการใชเครื่องมือเรื่องการอานหนังสือ/หนังสือ

นิทานในการเขาไปดำเนินการขับเคลื่อน  เปนเครือขายที่มีการรวมตัวกันหลวมๆ แตทำงานไดอยางเขมแข็ง  

หลังจากดำเนินการมาหลายปเชียงใหมไดอานคนพบวิธีดำเนินการโดยการสรางเครือขายหลายภาคี ทั้งกลุม

ผูปกครอง กลุมหนวยงานรัฐ กลุมประชาสังคม กลุมภาคเอกชน กลุมโรงเรียน และกลุมเครือขายครูเด็กเล็กซึ่ง

เปนกำลังสำคัญในการขยายผล 
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ภาพท่ี 4.21 ภาพ infographic แสดงการขับเคล่ือนกิจกรรมเชียงใหมอาน 1 
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ภาพท่ี 4.22  ภาพ infographic แสดงการขับเคล่ือนกิจกรรมเชียงใหมอาน 2 
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ภาพท่ี 4.23 ภาพ infographic แสดงการขับเคล่ือนกิจกรรมเชียงใหมอาน 3 
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8) How to ปรับตัว (ปรับปรุงบานเกายานตลาดสนัปาขอย) 

  ยานสันปาขอย – เจริญเมือง เปนอาคารท่ีอยูฝงตะวันออกของแมน้ำปง  ซึ่งมีการขยายตัวของเมือง

ชากวายานตะวันตก  ในพื้นที่ยานยังคงมีอาคารเกาทั้งตึกแถว ตึกเดี่ยว และอาคารไมเปลี่ยนถายจากรุนสูรุน 

ผานผูคน  ผานความทรงจำ  หลายอาคารไดถูกปรับเปลี่ยนรูปรางหนาตาและการใชงานไปจนหนาตาอาคาร

เปล่ียนแปลงไปมาก  แตในปจจุบันหลายกิจการไดมีความพยายามรักษาเอกลักษณของอาคารและยานไวดวย

วิธีการตางๆ เชน  การปรับลักษณะทางกายภาพของอาคารเพื่อมาชวยสงเสริมใหธุรกิจมีความโดดเดนมาก

ยิ่งขึ้น  หรือการปรับตัวดวยการใชนามธรรม เชน ความทรงจำและสถานท่ี  โดยอางอิงมาจากประวัติศาสตร 

แลวนำเรื่องราวเหลานี้มาตีความใหมทำใหยานมีความรวมสมัยมากยิ่งข้ึน 

 กลุม Last Shelter Stands ไดทำงานรวมกับผูประกอบการในพื้นท่ีเพื่อทำความเขาใจ “สถานะ” 

และ “การปรับตัว” ของอาคารท่ีมีรูปแบบของงานสถาปตยกรรมสมัยใหมในยานสันปาขอย – เจริญเมือง  โดย

สรางชุดขอมูลและแผนผังความสัมพันธของอาคารสมัยใหมยานสันปาขอย – เจริญเมือง  ใชท้ังขอมูลเดิมท่ีมีอยู

และสำรวจสัมภาษณเพิ่มเติม  โดยเลือกตัวแบบจาก 8 อาคารท่ีมีการปรับตัวโดยเปนอาคารโมเดิรนท่ีมีการปรับ

รูปลักษณภายนอกของอาคารและอาคารท่ีปรับการใชงานโดยอิงการใหความหมายเชิงนามธรรม (abstraction) 

และมีการนำเอาประเด็นทางประวัติศาสตร  สถาปตยกรรม ประเด็นดานความทรงจำของเจาของรานท่ีเกี่ยวกับ

พื้นท่ีมาใชในการปรับปรุง  หรือประเด็นเรื่องสถานท่ีหรือความเกี่ยวเนื่องกับพื้นท่ีมาใชในการปรับปรุง 

 เปาหมายของโครงการ “How to ปรับตัว (ปรับปรุงบานเกายานตลาดสันปาขอย)” คือ 1) ตองการ

เขาใจ “สถานะ” และ “การปรับตัว” ของงานสถาปตยกรรมสมัยใหมของยานสันปาขอย – เจริญเมือง ในชวง 

5 ปยอนหลัง และ 2) สรางชุดขอมูลและแผนผังความสัมพันธของอาคารสมัยใหมยานสันปาขอย – เจริญเมือง

ใหเปนขอมูลสาธารณะ  ซึ่งการดำเนินเต็มรูปแบบจำเปนตองใชระยะเวลาดำเนินการและงบประมาณมากกวา

ที่มีอยูตามกิจกรรมนี้  ดังนั้น กิจกรรมนี้จึงเปนเพียงสวนหนึ่งของเปาหมายระยะยาว  โดยเปนเพียงการทำ

ขอมูลพื้นฐานเบื้องตนของอาคารทั้งหมดที่เลือกมาวิเคราะห  ทั้งนี้  ผลลัพทของกิจกรรมกค็ือผังขอบเขตการ

รับรู ใหมของยานที ่เกิดขึ ้นจากการเปดประเด็นเรื ่องของ “การปรับตัวของอาคารโมเดิร น” และไดเห็น 

“ตำแหนงท่ีต้ัง” ของอาคารเหลานั้น  ซึ่งสามารถทำเปนฐานขอมูลเพื่อใหภาคประชาสังคมอื่น ๆ ท่ีสนใจศึกษา

โครงสรางความสัมพันธของยานสันปาขอย-เจริญเมือง ไดเอาไปพัฒนาตอได 
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ภาพท่ี 4.24 ภาพ infographic การขับเคล่ือนกิจกรรม How to ปรับตัว 

(ปรับปรุงบานเกายานตลาดสันปาขอย) 1 
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ภาพท่ี 4.25 ภาพ infographic การขับเคล่ือนกิจกรรม How to ปรับตัว 

(ปรับปรุงบานเกายานตลาดสันปาขอย) 2 
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ภาพท่ี 4.26 ภาพ infographic กิจกรรม How to ปรับตัว (ปรับปรุงบานเกายานตลาดสันปาขอย) 3 
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9) กิจกรรมประกวดแบบการออกแบบโครงงานขับเคลื่อนเมือง “เชียงใหม...ใหฉันดูแลเธอ” 

   กิจกรรมนี้เปนการทำงานรวมกันของทีมวิจัยจากสามโครงการ (1) โครงการ “การพัฒนากระบวนการ

เพื่อขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม” ที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภายใตคณะ

เศรษฐศาสตรในฐานะหนวยบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ (ODU) แผนงานคนไทย 4.0 ปที่ 2 (2562);  

และ (2) โครงการวิจัย “การพัฒนาเมืองเชียงใหมนครแหงการเรียนรู เพื่อการพัฒนาเมืองพลวัตท่ียั่งยืน” และ 

(3) โครงการวิจัย “โครงขายทองถ่ินกับการเรียนรูเมืองเชียงใหม” โครงการท่ี 2 และ 3 ไดรับทุนสนับสนุนจาก

กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (ววน.) และหนวยบริหารและจัดการทุนดานการ 

พัฒนาระดับพื้นท่ี (บพท.) ภายใตกรอบ “การพัฒนาเมืองแหงการเรียนรู (Learning City)” โปรแกรมท่ี 15    

กิจกรรมนี้เปนการทำงานระหวางทีมวิจัย ภาครัฐ และกลุมประชาสังคม  โดยเริ ่มตนจากความ

รวมมือของสามทีมวิจัยรวมคิดโจทยและประเด็นของการขับเคลื่อนในการดูแลเมืองเชียงใหมที่นาสนใจและ

เปนไปได   โดยไดเชิญชวนเยาวชนอายุ 15-25 ปเขารวมการประกวดการออกแบบโครงงานขับเคลื่อนเมือง

เชียงใหม ในหัวขอ “เชียงใหม...ใหฉันดูแลเธอ” โดยกำหนดประเด็นการขับเคล่ือนเพื่อการดูแลเมืองเชียงใหม

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ดูแลเศรษฐกิจเมือง (2) ดูแลสภาพแวดลอมเมือง (3) ดูแลพื้นท่ีสีเขียวของเมือง (4) ดูแล

ภาคประชาสังคม และ (5) ดูแลประชาคมเมือง   การประกาศรับสมัครผูที่สนใจทำงานโดย “ทีมเชียงใหมฉัน

จะดูแลเธอ” ทางชองทางเฟซบุค   

การคัดเลือกแบงออกเปน 2 รอบคือรอบท่ี 1 ใหผูท่ีสนใจสงประเด็นและแนวทางท่ีสนใจเพื่อคัดเลือก  

ท้ังนี้  ในการประกวดรอบท่ี 1 นั้นมีผูสงรวมประกวดท้ังหมด 13 ทีม  และคณะกรรมการทีมวิจัยไดคัดเลือกให

เหลือ 8 ทีมเพื่อเขารอบท่ี 2   ทีมท่ีไดรับคัดเลือกเขารอบท้ัง 8 ทีมไดนำแนวคิดท่ีสงประกวดไปพัฒนางานตอ

และสงเขามาใหกรรมการพิจารณาอีกครั้งในรอบตัดสิน  โดยในรอบสุดทายนี้  คะแนนการตัดสินจะมาจาก

ผูแทนเทศบาลนครเชียงใหม  ผูแทนกลุมประชาสังคมประกอบดวยตัวแทนจากกลุมเชียงใหมทรัสต  ตัวแทน

กลุมยุวธิปตยเพื่อสังคม, ตัวแทนจากใจบานสตูดิโอ, ตัวแทนจากสภาลมหายใจ, ตัวแทนจากกลุมเชียงใหมเขียว 

สวย หอม, ตัวแทนจากฮอมสุขสตูดิโอ, และกลุมทีมนักวิจัย  โดยแบงรางวัลออกเปนคือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 

1 , 2 , 3 และรางวัลชมเชย  ทีมผูสงโครงการเขาประกวดประกอบไปดวยทีมนักศึกษาจากมหาลัยเชียงใหม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  มหาวิทยาลัยแมโจ  

 กรอบประเด็นของการขับเคลื่อนในการดูแลเมืองเชียงใหม 5 ประเด็น คือ (1) ดูแลเศรษฐกิจเมือง 

(2) ดูแลสภาพแวดลอมเมือง (3) ดูแลพื้นท่ีสีเขียวของเมือง (4) ดูแลภาคประชาสังคม และ (5) ดูแลประชาคม

เมือง พบวาบางหัวขอไมมีผูสนใจสงประกวด อกีท้ังกลุมเยาวชนท่ีสนใจในการสงโครงการเขาประกวดสวนใหญ

มาจากคณะสถาปตยกรรมศาสตรจากทั้งสามมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม  สะทอนความสนใจในมิติเมือง

ในเชิงส่ิงแวดลอม  การฟนฟูกายภาพเมือง  พื้นท่ีสาธารณะ และการกระตุนเศรษฐกิจใหม 
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ภาพท่ี  4.27 กิจกรรม การประกวดโครงงาน "เชียงใหม..ใหฉันดูแลเธอ" 
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ตารางท่ี 4.1 สรุปกิจกรรมประชาคมเขมแข็ง 

กิจกรรม ผูมีสวนรวม ผลผลิต/กระบวนการทำงาน ผลลพัธของกิจกรรม ปจจัยท่ีเก่ียวของ ผลการสังเคราะหรวม 

1.ราชดำเนินโมเดล

ท่ีมาท่ีไปของกิจกรรม

A.1 เปนสวนหน่ึงของกิจกรรม

เมือง “ราชดำเนินโมเดล” ที่

ขับเคลื่อนโดยกลุมวิถีราชดำเนิน

A.2 เปนกิจกรรมที่ตองการ

ทดลองการวางเสนทางการจราจร

ในรูปแบบใหมใหเปนเสนทาง

การจราจรทางเดียว เพิ่มเลน

จักรยาน และเลนจอดรถใหม

A.3 มุงประเด็นไปที่การเชื่อมโยง

กับกิจกรรมของการเดิน และการ

เพิ่มศักยภาพของการคนเดินถนน

เชื่อมโยงกับแนวคิด “เมืองเดินได

เดินดี”

B. องคกรท่ีรวมกิจกรรม

B.1 กลุมวิถีราชดำเนิน

B.2 หอศิลปฯเมืองเชียงใหม

B.3 เทศบาลนครเชียงใหม

B.4 UDDC

C. กระบวนการทำงาน

C.1 การออกแบบโจทยการพัฒนา

โดยคนในพื้นที่และเทศบาลรวมกัน

C.2 หลังจากรวมกันคิดและ

พิจารณาแลว มีการประชาสัมพันธ

ในพื้นที่ดวยการประกาศเสียงตาม

สาย ออกแบบโปสเตอรโปรโมท

ตามรานคาและพื้นที่ชุมชน

ประชาสัมพันธกลุมคนบนโซเซียล

C.3 มีออกแบบเสนทางและพื้นที่

ตนแบบของการปรับปรุงพื้นที่

C.4 มีการทดลองทำจริงในพื้นที่ใน

ถนนราชดำเนิน

D. ผลลัพธของกิจกรรม

D.1   ขอคิดเห็นจากการ

ออกแบบ การสรางเมืองเดินได

น้ันจะตองคิดรวมกับระบบขนสง

มวลชน และเชื่อมโยงกับที่พัก

อาศัยของคนและสถานทีใ่น

ชีวิตประจำวัน เชน ที่ทำงานและ

สถานศึกษา

D.2 การออกแบบอาจจะยังไม

ตรงกับความตองการของคนใน

พื้นที่ และอาจจะยังไมไดให

ความสำคัญกับกลุมคนในตรอก

ซอกซอยและพื้นที่ที่เก่ียวของ

มากเพียงพอ

D.3 มีความต่ืนตัวและแสดงความ

คิดเห็นของคนที่มีสวนรวมมากกวา

ที่คาด

E. ปจจัยท่ีทำใหเกิด

ความสำเร็จ

E.1 เทศบาลรวมลงมืออยางเต็มที่  

E.2 การสรางใหแห็นภาพที่

เปลี่ยนไปจริงมีผลอยางมากตอ

ความคิดเห็นของผูคน

E.3 เปนปจจัยที่เก่ียวกับเศรษฐกิจ

และชีวิตประจำวัน

F. ปจจัยท่ีทำใหเกิดความไม

สำเร็จ

F.1 การสื่อสารในเชิงรุกอาจจะ

ยังทำไดไมดีพอ

F.2 กระบวนการสรางความ

รวมมือของภาคประชาชนอาจจะ

ทำไดไมดีพอ

G. ผลของการสังเคราะหรวม

G.1 กระบวนการคิดและรวมรับฟง

แบบควรจะมีการออกแบบที่

เหมาะสมกับคนในเมืองเชียงใหม

G.2 การลงพื้นที่จริงเพื่อสัมผสัปญหา

จะทำใหทีมวิจัยไดเขาใจถึงวิถีชีวิต

และความตองการจริงของคนในพื้นที่

G.3 ลำดับของความสำคัญของ

กิจกรรมน้ี คือ
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2. ตุงขางมอย

A. ท่ีมาท่ีไปของกิจกรรม

A.1  เกิดขึ้นจากปญหาของการ

พัฒนาภายในยาน ที่ตองการใหมี

การอนุรักษวัฒนธรรมของ

เชียงใหมในขณะที่ตอบโจทยตอ

เศรษฐกิจการทองเที่ยวที่เพิ่มมาก

ขึ้นภายในยาน

A.2 กิจกรรมเกิดขึ้นจากคำถาม

ที่วาจะทำอยางไรใหชุมชนยาน

ชางมอยสามารถดำเนินกิจกรรม

ดวยตนเองไดอยางยั่งยืน

A.3 เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากคน

ภายในชุมชนในยานเอง ซ่ึงมีการ

ทำงานรวมกับกลุมนักออกแบบ

จากภายนอก ที่เหมาะสมกับ

กิจกรรมน้ันๆ

B. องคกรท่ีรวมกิจกรรม

B.1 ผูประกอบการยานชางมอย

16 ราน

B.2 เครือขายชุมชนเมืองรักษ

เชียงใหม

B.3 ทีมขบัเคลื่อนกลไกภาค

ประชาชน เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ

B.4 กลุมผูออกแบบ Co-Join

C. กระบวนการทำงาน

C.1 กระบวนการออกแบบเกิดขึ้น

จากความรวมมือของภาค

ผูประกอบการและภาคประชาสังคม

C.2 การสรางกิจกรรมรวมกันของ

ชุมชนดวยการมีสวนรวมต้ังแตคิด

โจทยและการออกแบบ

C.3 เลือกใชผลผลิตทางวัฒนธรรมคือ

การจัดงานตุง เปนเคร่ืองมือในการ

สรางความรวมมือ และขับเคลื่อน

วัฒนธรรมในพื้นที่ ที่ทุกคนสามารถ

เขารวมได

C.4 ใชสื่อออนไลนไดแก โปสเตอร

ผังแผนที่งาน และสมุดสรุปงาน

ออนไลน เปนสวนในการขับเคลื่อน

งานและประชาสัมพันธงาน

D. ผลลพัธของกิจกรรม

D.1 งานตุงปใหมเมืองของเมืองเกา

เชียงใหมสามารถเปนเคร่ืองมือ

หน่ึงในการใช เพื่อการพัฒนายาน

และความรวมมือของชุมชน

D.2  การทำตุง เปนกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมที่ไมยาก ไมตองใชฝมือ

ในการทำมาก และดึงดูดใหคนใน

ชุมชนเขารวมไดโดยทั่วกัน

D.3 เกิดการรวมตัวของคนใน

ชุมชนและผูประกอบการ ดำเนิน

กิจกรรมตามความสามารถของตน

เทาที่ตนจะทำได ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตน

ที่ดี

E. ปจจัยท่ีทำใหเกิดความสำเร็จ

E.1 รวมกันคิดรวมกันวางแผนจาก

คนในชุมชน

E.2 นักออกแบบเขามาเปนปจจยั

เสริม

E.3 ใชประเด็นที่เก่ียวของกับ

วัฒนธรรมเปนเคร่ืองมือในการ

เชื่อมโยงและสรางการมีสวนรวม

E.4 กิจกรรมไมยากจนเกินไป

F. ปจจัยท่ีทำใหเกิดความไม

สำเร็จ

F.1 รูปแบบการทำงานจะตอง

ทำซ้ำจนเปนสวนหน่ึงของกิจกรรม

ชุมชน

F.2 นักออกแบบจากภายนอกเปน

ปจจัยที่สำคัญ

G. ผลของการสังเคราะหรวม

G.1 การทำใหคนในพื้นที่รูสึกเปนสวน

หน่ึงของชุมชนเปนปจจยัสำคัญที่

กอใหเกิดความสำเร็จ

G.2 การคนหาปญหาหรือประเด็น

รวมกัน เชน การอนุรักษประเพณี และ

รองรับเศรษฐกิจการทองเที่ยว ทำให

การมีสวนรวมเกิดความสำเร็จ

G.3 ลำดับของความสำคัญของ

กิจกรรมน้ี คือ
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3. ครัวงาน (ชุมชนแจงหัวริน

และชุมชนทานตะวัน)ท่ีมาท่ีไป

ของกิจกรรม

A.1 เปนกิจกรรมที่ตองการ

บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโค

วิด-19

A.2 สำรวจคนวางงานและคนจน

เมือง หรือที่เรียกวากลุมคน

เปราะบางในเมือง

A.3 สรางโอกาสในการสราง

รายได โดยการจางงานภายใน

ชุมชนเอง

B. องคกรท่ีรวมกิจกรรม

B.1 เชียงใหมทรัสต

B.2 แผนงานคนไท 4.0

B.3 Chiang Mai International

Rotary Club

B.4 เทศบาล

B.5 ชุมชนแจงหัวริน และ ชุมชน

ทานตะวัน

C. กระบวนการทำงาน

C.1 เร่ิมตนจากกิจกรรม “ครัวกลาง”

ซ่ึงเปนกิจกรรมในการบรรเทาความ

เดือดรอนของกลุมคนเปราะบางใน

เมือง ซ่ึงพัฒนาไปสูการสรางงาน

สรางรายไดจากคนในชุมชนเอง

C.2 มีการสำรวจคนวางงานในชุมชน

ทานตะวัน

C.3 สำรวจความสามารถและ

ศักยภาพในการทำงาน เพื่อใหเกิด

การจางงานที่เหมาะสมกับ

ความสามารถ

C.4 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมและ

ปรับเปลี่ยนเคร่ืองมือในการเชื่อมตอ

ระหวางความตองการในการหางาน

และการจางงาน รวมถึงการเชื่อมตอ

กับภาคเอกชนตางๆ

D. ผลลพัธของกิจกรรม

D.1 สามารถจัดสรรแรงงานที่มี

ศักยภาพและมีฝมือไดเกิดการจาง

งานจริง

D.2 มีการเผยแพรขอมูลตางๆ

ผานระบบออนไลนทำใหเกิดการ

จางงานอีกหลายงานตามมาและได

งานประจำในที่สุด

D.3 มีการออกแบบกิจกรรม

รวมกันระหวางประธานชุมชน คน

ในชุมชนและภาคประชาสังคม จึง

สามารถขอใชพื้นทีข่องเอกชนใน

การพัฒนาสวนผักชุมชนได

D.4 เกิดการดูแลพื้นที่รวมกันของ

ชุมชน

D.5 ไดใหการเยียวยาและ

ชวยเหลือชุมชนจากกิจกรรมครัว

งาน จำนวน 15 ราย

E. ปจจัยท่ีทำใหเกิดความสำเร็จ

E.1 รวมกันคิดรวมกันวางแผนจาก

คนในชุมชน

E.2 ประชาสังคมเขามาเปนสวน

เสริม

E.3 การปรับเปลี่ยนและพัฒนา

ตัวกลางใหมๆ สำหรับเชื่อมตอ

ระหวางผูวาจางและคนวางงาน

E.4 ความเขมแข็งของประธาน

ชุมชน

F. ปจจัยท่ีทำใหเกิดความไม

สำเร็จ

F.1 การสื่อสาร โดยเฉพาะความ

กังวลของผูจาง

F.2 อุปกรณที่ใชในการสื่อสารและ

เชื่อมตอของกลุมคนเปราะบาง คน

จนเมืองมีขอจำกัดในสวนน้ี

G. ผลของการสังเคราะหรวม

G.1 กิจกรรมน้ีคือการสรางโอกาสและ

การหาชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม

ในการจางงาน

G.2 การมีขอมูลของเหลาแรงงานใน

เมืองเหลาน้ีเปนสิ่งสำคัญมากในการ

วางแผนรับมือสถานการณในอนาคต

ของเมือง

G.3 ลำดับของความสำคัญของ

กิจกรรมน้ี คือ
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4. ฟนฟูและพัฒนาภูมิทัศนพื้นท่ี

วัดราง (ยานชุมชนวัดกูเตา)

A. ท่ีมาท่ีไปของกิจกรรม

A.1 เปนกิจกรรมที่เร่ิมตนจาก

ความตองการของเจาอาวาสวัดกู

เตา ในการทำนุบำรุงวัดรางในเขต

รอบๆ วัดกูเตา

A.2 เปนความเขมแข็งของผูนำ

ชุมชนในการประสานสรางความ

รวมมือในการนำอาสาสมัครลง

พื้นที่ในการฟนฟูและพัฒนาภูมิ

ทัศน

A.3 มองหาโอกาสในการพัฒนา

พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนคร

โดยเฉพาะพื้นที่รอบๆ วัดรางใน

เขตชางเผือก

B. องคกรท่ีรวมกิจกรรม

B.1 ชุมชนวัดกูเตา

B.2 วัดกูเตา

B.3 ประชาสังคม เขียวสวยหอม

B.4 สำนักพระพุทธ

B.5 กรมศิลป

B.6 เทศบาลนครเชียงใหม

C. กระบวนการทำงาน

C.1 รับฟงความตองการจากวัดกูเตา

และชุมชนวัดกูเตา

C.2 สำรวจและจัดลำดับวัดรางรอบๆ

ยานชางเผือก

C.3 ดึงเอาขอมูลงานวิจัยเดิมหรือ

แผนที่ที่เคยทำ Survey เอาไวเดิมมา

เปนฐานในการทำงาน

C.4 ประชาสังคมเปนตัวเชื่อม

ประสาน ระหวางชุมชนและภาครัฐ

C.5 รวมประชุม ประสานงานกับ

ประธานชุมชนและอาสาสมัครในการ

ลงพื้นที่

D. ผลลพัธของกิจกรรม

D.1 วัด ชุมชน และประชาสังคม

รวมกันออกแบบกิจกรรมฟนฟู

พื้นที่วัดราง

D.2 กิจกรรมน้ีเปนจุดเร่ิมตนใน

การกลับเขาไปพูดคุยความเปนไป

ไดในการฟนฟูและใชพื้นที่รอบๆ

วัดรางกับทางหนวยงานรัฐ เชน

กรมศิลป

D.3 เกิดความรูสึกเปนสวนหน่ึง

ของคนในพื้นที่

D.4 เกิดการดูแลพื้นที่รวมกันของ

ชุมชนแบบยั่งยืน

E. ปจจัยท่ีทำใหเกิดความสำเร็จ

E.1 รวมกันคิดรวมกันวางแผนจาก

คนในชุมชน

E.2 ประชาสังคมเขามาเปนสวน

เสริม

E.3 จุดสมดุลของพื้นที่ศักด์ิสิทธ์ิ

และพื้นที่สาธารณะของคนใน

ชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนกิจกรรม

F. ปจจัยท่ีทำใหเกิดความไม

สำเร็จ

F.1 กรอบและเงื่อนไขของ

กฎหมายทีค่วบคุมการใชพื้นที่

โบราณสถาน

F.2 ความรูสึกถึงวัดรางไมเปนสวน

หน่ึงของชุมชน

G. ผลของการสังเคราะหรวม

G.1 ชุมชนเปนแกนหลักของกิจกรรม

การพัฒนา และการมีผูนำที่เขมแข็ง

เปนปจจัยสำคัญ

G.2 ฐานขอมูลเปนสิ่งที่สำคัญในการ

ทำงาน

G.3 การฟนฟูความรูสึกถงึถิ่นที่เปน

ปจจัยทำใหกิจกรรมประสบ

ความสำเร็จ

G.3 ลำดับของความสำคัญของ

กิจกรรมน้ี คือ
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5. East Each

A. ท่ีมาท่ีไปของกิจกรรม

A.1 เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการ

ต้ังคำถามวา “ชางมอยมีอะไรบาง”

A.2 เปนกิจกรรมที่เร่ิมตนจากคน

ในชุมชนที่อาศัยอยูในชุมชนชาง

มอย ที่ตองการสรางสรรคปายบอก

ทางที่เขากับยานและเปน

เอกลักษณใหมของชางมอย

A.3 เปนสวนหน่ึงของการทบทวน

คนหา “ความเปนชุมชนชางมอย”

ในปจจุบัน ทามกลางกระแส

เศรษฐกิจสรางสรรค

B. องคกรท่ีรวมกิจกรรม

B.1 ชุมชนชางมอย

B.2 ประชาสังคม Mitte Mitte

B.3 นักออกแบบกิจกรรม

B.4 เทศบาลนครเชียงใหม

C. กระบวนการทำงาน

C.1 เร่ิมตนจากการสำรวจความเปน

“ชางมอย” เพื่อคนหานิยามและภาพ

ตัวแทนของ “ชางมอย” ในปจจบุัน

C.2 ลงสำรวจพื้นที่ดวยตัวเอง โดย

วิธีการสำรวจและถายภาพอาคาร

บานเรือน ตึกแถวตางๆ ในยาน และ

จัดกลุมขอมูลแยกแยะเอาไวเปน

สวนๆ

C.3 คนพบปญหาที่เฉพาะเจาะจงใน

พื้นที่ คือ ปายบอกทางที่หันไมถูกทิศ

ถูกทาง

C.4 ทำการออกแบบรวมกับ นัก

ออกแบบ

C.5 นำแบบไปรับฟงขอคิดเห็นจาก

ชุมชน และสาธารณะ และนำแบบที่

ไดรับเลือกไปเสนอตอ เทศบาล

D. ผลลพัธของกิจกรรม

D.1 ไดมีการออกแบบปายบอก

ทางใหม ที่ผสมผสานเร่ืองราวใน

ชุมชน สถาปตยกรรมในพื้นที่

รวมถึงลวดลายที่มาจาก

“เหล็กดัด” ในอาคารยานชางมอย

D.2 ไดมีการเปดรับฟงความ

คิดเห็นจากสวนรวม และไดมีการ

นำขอเสนอไปใหหนวยงานรัฐ ใน

การสนับสนุนและจัดทำตอไป

D.3 เปนกิจกรรมที่เอ้ือใหเกิดการ

ผสานความรวมมือของคนหลาย

กลุม หลายชวงวัยในชุมชน

E. ปจจัยท่ีทำใหเกิดความสำเร็จ

E.1 ความรักและหวงแหนชุมชน

E.2 ใชการออกแบบในฐานะที่เปน

Soft Power เพื่อดึงความสนใจ

และความรวมมือ

E.3 มีความรวมมือของคนในชุมชน

F. ปจจัยท่ีทำใหเกิดความไม

สำเร็จ

F.1 มีการเปลี่ยนแปลงไวมากใน

พื้นที่ชางมอย

F.2 มีเพียงคนบางกลุมเทาน้ันทีใ่ห

ความสนใจ หากดึงคนในชุมชน

มากกวาน้ีเขารวมจะดีขึ้น

G. ผลของการสังเคราะหรวม

G.1 การทำงานที่มาจากคนในชุมชน ที่

รักและหวงแหนชุมชน อยากใหชุมชน

มีกลไกในการรับมือการเปลี่ยนแปลง

เปนปจจัยที่สำคัญ

G.2 มีกระบวนการทำงานที่เปนระบบ

มีขั้นตอน มีการรับฟงความคิดเห็นจาก

สาธารณะชน

G.3 ลำดับของความสำคัญของ

กิจกรรมน้ี คือ
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6. ปรับปรุงซอยหลังวัดปราสาท

ซอยอารักษ

A. ท่ีมาท่ีไปของกิจกรรม

A.1 เปนกิจกรรมที่เร่ิมตนจากคน

ในชุมชนที่อาศัยอยูในซอยอารักษ

โดยมีคุณลิขิต ที่เปนผูอาศยัในพื้น

ที่มาต้ังแตรุนปู ยา ตา ยาย

A.2 เปนกิจกรรมที่ตองการพัฒนา

พื้นที่ภายในซอยอารักษซอย 4 ที่มี

ความเสื่อมโทรมมีสภาพที่ดีขึ้น

สวยงาม นาใช และปลอดภัย

A.3 เอ้ือใหเกิดการใชพื้นที่ริมถนน

บริเวณไหลทางในการปลูกตนไม

พื้นผักสวนครัว ที่สามารถกินได

ในชวงที่มีผลกระทบจากโควิด-19

B. องคกรท่ีรวมกิจกรรม

B.1 ชุมชนวัดผาบอง

B.2 ชุมชนวัดปราสาท

B.3 ประชาสังคม เขียวสวยหอม

B.4 คณุลิขิต เรือนวุฒ ิคนในชุมชน

C. กระบวนการทำงาน

C.1 เร่ิมตนจากความสนใจและเปน

หวงพื้นที่ซอยของชุมชนตัวเอง ที่

เสื่อมโทรมและขาดการดูแล

C.2 คุณลขิิตที่เปนคนในชุมชน

ประสานงานกับทางเขียวสวยหอมใน

การรวมกันคิดและหารูปแบบที่

เหมาะสม

C.3 เลือกพื้นที่ชองวางระหวางหนา

บานกับถนน ซ่ึงเปนพื้นที่ที่สามารถ

พัฒนาไดไมยากโดยการใชตนไม

กระถาง และปลูกตนไมกินได

C.4 สรางระบบของการดูแลพืชผัก

สวนครัวรวมกับคนในชุมชน

C.5 รวมกับคนชุมชนลงมือทำ

D. ผลลพัธของกิจกรรม

D.1  มีกลไกการทำงานที่เขมแข็ง

และตอเน่ือง เปนกลไกที่คอย ๆ

เติบโตและทำใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางพื้นที่อยางเปน

รูปธรรม

D.2  พื้นที่ในการปลูกพืชผักสวน

ครัวในตำแหนงที่ลงน้ัน ไมไดเปน

พื้นที่ที่ใหญ แตเปนจุดสำคัญที่ทุก

คน หรือในชุมชนสามารถทำได

ดูแลพื้นที่หนาบานของตัวเองได

ถือวาเปน Pocket Garden ใน

รูปแบบหน่ึงที่เปนตัวอยางได

E. ปจจัยท่ีทำใหเกิดความสำเร็จ

E.1 ความเปนผูนำ

E.2 ความมุงมาดปรารถนาในการ

พัฒนาพื้นที่

E.3 การสนับสนุนชวยเหลือจาก

ประชาสังคมในสัดสวนที่เหมาะสม

E.4 มีความรวมมือของคนในชุมชน

F. ปจจัยท่ีทำใหเกิดความไม

สำเร็จ

F.1 พื้นที่ที่ใชทำงานอยูไดไมยั่งยืน

เพราะเปนพื้นที่ก้ำก่ึงระหวางพื้นที่

รัฐกับพื้นที่เอกชน

F.2 รัฐไมมองรายละเอียดในการ

พัฒนาปรับปรุง

G. ผลของการสังเคราะหรวม

G.1 บทบาทของผูนำในฐานะ Active

Citizen เปนหัวใจสำคัญที่จะทำให

เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลง

G.2 พื้นที่ซอย เปนพื้นที่ชุมชนที่มี

ศักยภาพ เปนวิถีชีวิตประจำวันของ

ผูคนในยานที่สำคัญ

G.3 ลำดับของความสำคัญของ

กิจกรรมน้ี คือ
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7. เชียงใหมอาน นิทานสรางเมือง

อยูดีกินดี

A. ท่ีมาท่ีไปของกิจกรรม

A.1 เปนโครงการที่จุดประกายจาก

สสส. โดยแผนงานสรางสรรค

วัฒนธรรมการอาน

A.2 เปนโครงการที่ใช วัฒนธรรม

การอาน ในการแกปญหา

ครอบครัวและเยาวชน ความไมเทา

เทียม ขอจำกัดถึงการเขาถึงองค

ความรู และทรัพยากรตางๆ

A.3 ใชการอาน เปนเคร่ืองมือใน

การเชื่อมโยง ประสานเครือขาย

ตางๆ เขามาทำงานรวมกัน และ

นำไปสูการพัฒนาเมืองในหลายๆ

มิติ เชน ลดความเหลื่อมล้ำ เสริม

ความรูดานนิเวศวัฒนธรรม และ

สภาพแวดลอมเมืองใหกับเด็ก ตาม

ประเด็นที่เกิดขึ้นจากการอาน

B. องคกรท่ีรวมกิจกรรม

B.1 เชียงใหมอาน (คุณหัทยา

อนุสสรราชกิจ)

B.2 สมาคมครูผูดูแลเด็ก

B.3 กลุมครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

B.4 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

11 แหง

C. กระบวนการทำงาน

C.1 เร่ิมตนจากการสำรวจวามีองคกร

ไหนที่ดูแลรับผิดชอบเร่ืองการ

สงเสริมวัฒนธรรมการอาน

C.2 เกิดการออกแบบการทำงาน

รวมกัน มี ผูประสานงานหลัก และ

ปลอยใหทุกกลุมทำงานในแบบที่

ตัวเองถนัด โดยมีเปาหมายรวมกัน

C.3 ทบทวนวิธีการทำงานกับกลุมคน

ในสเกลใหญ ดวยทีมงานเล็ก จึง

จะตองปรับเปลี่ยนวิธีการ

C.4 ทำงานรวมกับ “สมาคมครูผูดูแล

เด็ก” และทำงานผานกลไกของ

ภาครัฐ  คือทำงานจากลางขึ้นบน

อบรมครูแตละอำเภอ และใหครู

เหลาน้ันดำเนินงานเชื่อมโยงกับ

เชียงใหมอานตอ

D. ผลลพัธของกิจกรรม

D.1 ไมใชเพียงแคการสงเสริมให

เกิดวัฒนธรรมการอาน แตยัง

สงเสริมความสำคัญของครู เพราะ

ครูจะเปนกำลังสำคัญในการ

เปลี่ยนแปลงเมือง ถาสามารถสอน

เด็กใหมีคุณภาพ

D.2 เกิดการสรางวัฒนธรรมการ

อานอยางตอเน่ืองและในหลายชวง

วัย

D.3 เกิดการทำงานกับเครือขายที่

หลากหลายและไมจำกัดรูปแบบ

E. ปจจัยท่ีทำใหเกิดความสำเร็จ

E.1 มีความคิดและ Mind Set ที่

เปนบวก

E.2 เปดรับฟงความคิดเห็น และ

ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให

เหมาะสม

E.3 ใชกลยุทธการทำงานจากลาง

ขึ้นสูบน จากครูไปสูเด็กและ

เยาวชน

F. ปจจัยท่ีทำใหเกิดความไม

สำเร็จ

F.1 การทำงานตองทำอยาง

ตอเน่ือง และยาวนาน

F.2 ตองใชกำลังคน กำลังกาย

และกำลังทรัพยมากพอควร

ตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ

G. ผลของการสังเคราะหรวม

G.1 วิธีคิดในการดำเนินการที่เปดให

เกิดการเปลี่ยนแปลงได ไมยึดติด ซ่ึง

เปนสิ่งที่เอ้ือใหเกิดการทำงานใน

เครือขายที่ใหญ

G.2 การทำงานอยางตอเน่ืองและเอา

จริงเอาจัง

G.3 เชื่อมโยงจากลางขึ้นบน ของการ

ทำงาน

G.4 ลำดับของความสำคัญของ

กิจกรรมน้ี คือ
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8. บานเกา ปรับตัว ยานสันปา

ขอย

A. ท่ีมาท่ีไปของกิจกรรม

A.1 เปนกิจกรรมที่เกิดจากความ

สนใจของประชาสังคม Last

Shelter Stands ที่มีตออาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็กรวมสมัยที่ถูก

สรางอยูในพื้นที่ยานสันปาขอย ทีมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบบางสวน

เพื่อรองรับกิจกรรมและรูปแบบ

ธุรกิจใหมๆ

A.2 เปนกิจกรรมที่มุงในการสราง

ชุดขอมูลและแผนผังความสำคัญ

ของสถาปตยกรรมสมัยใหม ในยาน

สันปาขอย

B. องคกรท่ีรวมกิจกรรม

B.1 ประชาสังคม Last Shelter

Stands

B.2 ผูประกอบการยานสันปาขอย

C. กระบวนการทำงาน

C.1 ลงพื้นที่สำรวจ และ แบงการเก็บ

ขอมูลกลุมอาคาร ซ่ึงแบงออกไดเปน

สอง กลุม ที่เกิดการปรับตัว คือ การ

ปรับตัวโดยใชกายภาพ และการ

ปรับตัวโดยใชนามธรรม

C.2 กรอบการพิจารณาแบงออกเปน

สาม กรอบ คือ ประวัติศาสตร ความ

ทรงจำ และ ความเปนสถานที่

C.3 เก็บขอมูลดวยภาพและการทำ

แบบสามมิติคอมพิวเตอร

C.4 รวบรวมชุดขอมูลของการพัฒนา

เมือง แนวทางในการปรับตัวใหกับ

ผูประกอบการ

D. ผลลพัธของกิจกรรม

D.1 ไดชุดขอมูลของสถาปตยกรรม

คอนกรีตเสริมเหล็กในยุคสมัยใหม

ในยานสันปาขอย รวมถึงตำแหนง

ในเชิงแผนที่

D.2 สามารถแยกแยะและ

วิเคราะห ถึงวิธีการปรับตัวใหเกิด

การการตอยอดทางธุรกิจรูปแบบ

ใหม

E. ปจจัยท่ีทำใหเกิดความสำเร็จ

E.1 มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน

E.2 มีเปาหมาย และกลุมเปาหมาย

ที่ชัดเจน

E.3 ทำงานกลุมเล็กและทำงาน

แบบมุงเปาเปนหลัก

F. ปจจัยท่ีทำใหเกิดความไม

สำเร็จ

F.1 ขอจำกัดดานเวลา ในการเก็บ

ขอมูลจำนวนมาก

F.2 ขาดขอมูลของพื้นทีใ่นการ

เร่ิมตนทำงาน

G. ผลของการสังเคราะหรวม

G.1 เปนการทำงานจากมุมมองของนัก

ออกแบบเปนหลัก

G.2 ภาครัฐสามารถเขามาชวยได ใน

การสรางความรวมมือ และสรางชุด

ขอมูลของการพัฒนาเมืองใหกับ

ผูประกอบการ

G.3 ลำดับของความสำคัญของ

กิจกรรมน้ี คือ
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กิจกรรม ผูมีสวนรวม ผลผลิต/กระบวนการทำงาน ผลลพัธของกิจกรรม ปจจัยท่ีเก่ียวของ ผลการสังเคราะหรวม 

9. การประกวดโครงงาน

“เชียงใหม...ใหฉันดูแลเธอ”

A. ท่ีมาท่ีไปของกิจกรรม

A.1 เปนกิจกรรมที่เกิดจากการเห็น

ประเด็นของคนรุนใหมที่มีแนวโนม

จะเขาสูการเปนภาคประชาสังคม

ใหม 

A.2 เปดโอกาสใหคนรุนใหมไดเขา

มามีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นตอการพัฒนาเมืองผานการ

เสนอแนวคิดโครงงาน

B. องคกรท่ีรวมกิจกรรม

B.1 ทีมวิจยัเปนผูดำเนินการหลัก

B.2 เยาวชนคนรุนใหมที่เขารวมสง

โครงงานประกวด

B.3 กลุมประชาสังคมที่เขารวม

เปนกรรมการ

B.4 ผูแทนเทศบาลนครเชียงใหมที่

เขารวมเปนกรรมการ

C. กระบวนการทำงาน

C.1 ต้ังโจทยการประกวดโครงงาน

C.2 ทำขอกำหนดและลำดับขั้นตอน

การพิจารณาและการตัดสิน

C.3 พิจารณาขอเสนอโครงงานรอบที่ 

1 โดยทีมวิจัย

C.4 ผูเสนอโครงงานประกวดที่ผาน

เขารอบ นำเสนอรายละเอียด

โครงงาน

C.5 พิจารณาตัดสินขอเสนอโครงงาน

ที่ผานเขารอบ โดยคณะกรรมการ

รวมจากภาคีภาคสวนตางๆ และมอบ

รางวัลใหแกผูชนะ

D. ผลลพัธของกิจกรรม

D.1 เขาใจถึงมุมมองของคนรุนใหม

ที่มีตอปญหาการพัฒนาเมืองและ

แนวความคิดในการแกไข

D.2 เปนแนวทางของการสราง

พลเมืองต่ืนรูรุนใหม

E. ปจจัยท่ีทำใหเกิดความสำเร็จ

E.1 คนรุนใหมมคีวามสามารถใน

การเขาถึงขอมูลขาวสาร ทำให

ขอเสนอโครงงานคอนขางมี

คุณภาพในเชิงประเด็น

E.2 กลุมนักศึกษาสถาปตย

คอนขางมีประสบการณในการทำ

โครงงานดานการพัฒนาเมือง

F. ปจจัยท่ีทำใหเกิดความไม

สำเร็จ

F.1 ระยะเวลาการทำงานมีจำกัด

ตามระยะเวลาของงานวิจัย

G. ผลของการสังเคราะหรวม
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4.2.2 บทเรียนจาก “กิจกรรมประชาคมเขมแข็ง” ตอการพัฒนากระบวนการขับเคลื ่อน

ประชาคมเมืองเชียงใหม  

กิจกรรมประชาคมเขมแข็งทั้ง 9 กิจกรรมมีลักษณะการดำเนินงานที่แตกตางกันเพื่อใหทีมวิจัยได

ติดตามสังเกตุการณและสรุปขอคนพบเพื่อทำความเขาใจโครงสรางความสัมพันธในการเอื้ออำนวยตอการ

ทำงาน  รูปแบบการทำงาน  เงื่อนไขที่จะชวยใหการทำกิจกรรมประสบความสำเร็จหรือเปนอุปสรรคตอการ

ทำงาน  ทักษะการทำงานและความคาดหวังและความสนใจที่หลากหลายของกลุมประชาสังคมและมุมมองท่ี

แตกตางออกไปจากประชาคมเมืองท่ีมีตอการพัฒนาในระดับพื้นท่ียอย  กิจกรรมประชาคมเขมแข็งท้ัง 9 ยังได

บงบอกถึงการขาดแคลนขอมูลท่ีจะสามารถนำมาใชใหเปนประโยชนตอการทำงานของกลุมประชาสังคม  และ

ดวยผลจากกิจกรรมประชาคมเขมแข็ง ทำใหโครงการวิจัยนี้กำหนดกรอบงานในการรวบรวมขอมูลที ่ม ีอยู

กระจัดกระจายใหอยูในรูปแบบที่พรอมใชงานทั้งในระดับภาพใหญและขอมูลในระดับพื้นที่ยอย  ขอมูลสวน

ใหญจะไดรับการจัดการใหอยูบนระบบฐาน GIS ที่พรอมพัฒนาตอเนื่องและประมวลผลงาย  แตบางสวนเปน

กลุมขอมูลในรูปแบบตัวอักษรหรือตัวเลขท่ีไมไดอิงกับพื้นท่ี ก็จะจัดการใหใชงานไดงายโดยการจัดขอมูลเปนชุด

เพื่อสอดคลองตามกลุมประเด็นที่อยูในความสนใจของคนทั่วไป   รวมทั้ง กิจกรรมประชาคมเขมแข็งยังทำ

หนาท่ีในการเปนประเด็นส่ือสารกับประชาคมเมืองเพื่อเปนเครื่องมือสังเกตการณความคิดเห็นและความสนใจ

และลักษณะการรับรูของคนทั่วไปตอการทำงานของประชาสังคมและรัฐและเชื่อมตอกับงานขอมูลในเวลา

เดียวกัน  โดยเชื่อมโยงการสื่อสารขอมูลผานแพลตฟอรม “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” เพื่อเปนแนวทางในการ

สรางโครงสรางขอมูลในอีกระดับช้ันคือช้ันของการใชขอมูลท่ีสนับสนุนการทำงานในระดับพื้นท่ี  ขณะเดียวกัน 

การสรางฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาประชาคมเมืองยังเปนหนึ่งในกระบวนการวิจัยที่ไมเพียงแตเปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลมา เพื่อจัดระเบียบเทานั้นแตเปนการสรางฐานขอมูลท่ีจะสามารถพัฒนาตอไปเปนชุดความรูเพื่อ

ส่ือสารและยกระดับความรูความเขาใจเรื่องเมืองกับคนท่ัวไปผานขอมูลเมืองได  ซึ่งผลการดำเนินงานกิจกรรม

ประชาคมเขมแข็ง สรุปไดดังนี้ 

1) เปาหมายของกิจกรรม “ประชาคมเขมแข็ง

- เปนการทดสอบความเช่ือมโยง ปดชองวางการทำงานเมือง

- ทดสอบกลไกการทำงานของภาคประชาสังคมท่ีผสานกับประชาคมเมือง  หนวยงานรัฐ  หรือ

แมแตผูประกอบการในพื้นท่ี  

- กิจกรรมไดมุงเนนไปท่ีการเชื่อมโยงไปสูการสรางฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับความสนใจหรือ

ความจำเปนในการนำมาใชเพื่อยกระดับศักยภาพในการทำงานพัฒนาเมืองในอนาคต 

- นำเอากิจกรรมมาสรางเนื้อหาในการส่ือสารและรับฟงความเห็นจากประชาคมเมือง สวนหนึ่ง

ของการกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมซึ่งเช่ือวาจะนำไปสู การเพิ่มจำนวนข้ึนของ Actvie Citizen 

งานวิจัยนี้ใชกิจกรรมพัฒนาเมืองทั้ง 9 เพื่อเปนบททดสอบสมมติฐานดังกลาว  โดยทุกกิจกรรมจะ

ขับเคล่ีอนในขอบเขตการทำงานท่ีอยูในระหวาง 2-3 เดือน  หรือในบางกิจกรรมซึ่งเปนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนอยาง

ตอเนื่องหรือใชเวลาดำเนินการนานกวาท่ีงานวิจัยใช  ก็จะทำกิจกรรมโดยดึงเอาประเด็นบางอยางมาใชเพื่อมุง
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มองหากลไกในการทำงานรวมกันหรือคนหาปจจัยหรือเงื่อนไขที่ทำใหกิจกรรมนั้นประสบความสำเร็จหรือไม

สำเร็จ  ดังนั้นในสวนสรุปตอนทายท่ีวาดวยกิจกรรมท้ัง 9 ในฐานะท่ีเปนบททดสอบการอุดชองโหวการทำงาน

รวมกัน ประเด็นที่วาดวยขอมูลของพื้นที่เมือง และ ประเด็นที่วาดวยการใชขอมูลของกิจกรรมทั้ง 9 ในการ

สื่อสารทั้งไปและกลับเพื่อสรางการมีสวนรวมในภาพรวมนั้นจะไดไปนำเสนอในสวนที่เกี่ยวของในลำดับตอไป 

ในสวนนี้จะนำเสนอประเด็นหลักๆ 3 ประเด็นท่ีไดจากการสะทอนยอนคิด คือ รูปแบบของการทำงาน รูปแบบ

ของการทำงานที่สัมพันธกับลักษณะและขอบเขตของกิจกรรม และปจจัยที่สงผลใหเกิดความสำเร็จและไม

สำเร็จของกิจกรรม  
 

2) รูปแบบของการทำงาน 

รูปแบบของการทำงานรวมกัน สามารถแยกแยะออกมาได 3 รูปแบบ คือ  

- รูปแบบที่หนึ่ง การทำงานเปนการริเริม่จากคนในพื้นท่ี จากคน ๆ เดียว หรือ กลุมคนกลุมเดียว 

โดยเปนคนในชุมชนหรือในพื้นที่ (ไมใชคนจากภายนอก เชน ผูวิจัย หรือ ภาคประชาสังคม) ซึ่งพบปญหาใน

ระดับชีวิตประจำวัน หรืออาจเปนประเด็นที่เกิดขึ ้นจากความตองการของคนในชุมชนซึ่งไมไดเปนปญหาท่ี

ซับซอน  อาจเปนเพียงปญหาเล็กๆ ท่ีทางภาครัฐมองขาม  ดังนั้น จึงไดมองหาความชวยเหลือที่เขาถึงไดงาย

หรือประสานงานตอไปยังประชาสังคมที่รูจัก  และทำงานรวมกันในการลงรายละเอียด  ขยายแนวคิด  รวม

ออกแบบกิจกรรมและขยายการมีสวนรวมกับภาคสวนอื่นๆ เชน กิจกรรมซอยลัด  กิจกรรมปรับปรุงวัดราง  

และกิจกรรมตุงชางมอย เปนตน 

- รูปแบบท่ีสอง เกิดข้ึนจากความสนใจในประเด็นเมืองของภาคประชาสังคมเอง ท่ีเล็งเห็นถึงแงมุม

ท่ีละเอียดออน หรือประเด็นท่ีถูกมองขาม หรือประเด็นใหม  ซึ่งประเด็นแบบนี้จะเกิดจากความคุนเคยในพื้นท่ี  

ในบางกิจกรรมประชาสังคมเองก็เปนคนท่ีเติบโตในพื้นท่ีทำใหสามารถทำการออกแบบกิจกรรมหรือสรางการ

เชื่อมโยงออกไปจากจุดเล็กที่ตองการเริ่มตนไดดวยตัวเอง  หรือในบางกิจกรรมประชาสังคมดำเนินการดวย

ตัวเองเพราะมีแหลงขอมูลและมีแหลงทรัพยากรอยูแลวในระดับหนึ่ง  อยางไรก็ตามประเด็นและมุมมองเชนนี้  

ไมไดกำหนดถูกกำหนดจากองคกรภายนอกหรือไมตองเดินตามกรอบของแหลงทุน จึงเปนขอคิดเห็นและ

มุมมองของคนที่อาจจะเรียกไดวากึ่งนอกกึ่งใน เชน กิจกรรม EAST EACH หรือ กิจกรรมบานเกาปรับตัว    

เปนตน  

- รูปแบบท่ีสาม ประเด็นเกิดข้ึนจากคนนอก เชนจากนักวิจัยหรือประชาสังคม  อาจจะเกิดข้ึนจาก

ประเด็นจากแหลงทุนที่ไดรับมา  หรือนักวิจัยหรือประชาสังคมไดทำการเฟนหาปญหาประเด็นเมือง เมื่อเริ่ม

การทำงานและเช่ือมตอเขากับชุมชน  เชนเขาทางประธานชุมชนหรือเขาทางประชาสังคมท่ีทำงานในพื้นท่ีนั้น

ซึ่งมีความคุนเคยกับพื้นที่นั้น  ภายหลังจากนั้นจึงคอยตอเชื่อมไปยังคนในชุมชนตอไป  ในกิจกรรมลักษณะนี้

ชุมชนเปนคนรับขอมูลและเขามาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทำงานท่ีอาจจะถูกออกแบบกระบวนการเอาไว

แลวต้ังแตแรก  เชน  กิจกรรมเชียงใหมอาน  กิจกรรมราชดำเนินโมเดล กิจกรรมครัวงาน  เปนตน  
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3) รูปแบบของการทำงาน  ความสัมพันธกับลักษณะและขอบเขตของกิจกรรม 

รูปแบบของการทำงานไมวาจะเปนจากจุดเล็ก ๆ  จากคนกึ่งในกึ่งนอก  หรือจากคนนอกนั้นมี

ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับลักษณะของเนื้อหา  ขอบเขตของพื้นที่เมืองที่เกี่ยวของ  และขนาดของ

กิจกรรม โดยสามารถแยกแยะไดออกเปนสามระดับ คือ   

- ระดับเล็ก สัมพันธกับรูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากคนใน จากจุดเล็ก ๆ ของชุมชน ลักษณะ

และขอบเขตของกิจกรรมมักจะเปนในสเกลเล็ก ในสเกตของการชีวิตประจำวัน กิจกรรมในระดับเล็กนี้มักจะ

เกิดข้ึนในพื้นท่ีเมืองท่ีเปน สเกลเล็กเชน พื้นท่ีซอย ตรอก เชน หนาบาน เชนท่ีเห็นในกิจกรรมทางเล็กซอยลัด  

- ระดับกลาง สัมพันธกับรูปแบบของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากคนกึ่งในกึ่งนอก หรือจากการทำงาน

ของภาคประชาสังคมท่ีคุนเคยกับพื้นท่ี  มีใจและมีความเปนสวนหนึ่งและผูกพันกับพื้นท่ีเปนอยางมาก  ขนาด

ของกิจกรรมจะเกิดในระดับของยาน  เชน  พื้นท่ีถนนชางมอย  ยานชางมอย  ยานสันปาขอย  ยานชุมชนแจง

หัวริน  และชุมชนทานตะวัน  เชน ในกิจกรรมตุงชางมอย  กิจกรรม EAST EACH   กิจกรรมบานเกาปรับตัว  

กิจกรรมครัวงาน เปนตน  

- ระดับใหญ สัมพันธกับรูปแบบของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากคนนอก เชน นักวิจัย หรือเปนไปตาม

นโยบายของแหลงทุนท่ีมีเปาหมายในการทำงานท่ีชัดเจน  ซึ่งบางครั้งบางทีอาจจะไมใชเปนความตองการของ

คนในชุมชนเองต้ังแตแรก  ขนาดของงานท่ีมักจะเกิดข้ึนจะเปน  พื้นท่ีระดับเมืองซึ่งมีความสัมพันธกับผูคนใน

หลายระดับ  หลายสวน  หลายฝาย เชน  เชียงใหมอาน  ราชดำเนินโมเดล เปนตน  
 

4) ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความสำเร็จและไมสำเร็จของกิจกรรมขับเคลื่อนเมือง  

ปจจัยท่ีสงผลใหกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองประสบความสำเร็จ คือ 

- ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม ซึ่งเชื่อมโยงไปที่ประเด็นของปญหา ความรูสึกวาเปน

สวนหนึ่งของชุมชน  

- ตอมาเปนความเขมแข็งของคนในชุมชน ของประธานชุมชน คนทีมวิจัย ที ่ทำงานอยาง

จริงจังและตอเนื่อง  

- ความชัดเจนของเปาหมายที่จะทำ ที่เกิดขึ้นจากการวางแผนและการออกแบบการทำงาน

อยางมีระบบ มีข้ันตอนท่ีชัดเจน และเห็นเปาหมายรวมกัน 

- ความสมดุลระหวางงบประมาณการทำงาน ขอบเขตการทำงาน และระยะเวลาการทำงาน 

- การไดรับโอกาสใหม ๆ การเปดโอกาสใหเกิดการทำงานใหม ๆ มุมมองใหม ๆ ยอมรับฟงส่ิง

ใหม จากคนและทีมใหม ๆ  

ปจจัยท่ีสงผลใหกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองไมประสบความสำเร็จ คือ  

- หนวยงานรัฐท่ีเขามารวมมือดวยไมเอาจริงเอาจัง ไมคิดวาเปนปญหา  

- มีเงื่อนไขของกรอบกฎหมายและขอจำกัดมากเกินไปจนไมสามารถทำอะไรในการพัฒนาได

เลย (เชน กิจกรรมปรับปรุงวัดราง)  
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- การทำงานที่ตองการการสื่อสารจำนวนมากและกวางอาจจะทำไดไมเพียงพอจนเกิดความ

เขาใจผิด (ราชดำเนินโมเดล)  

- การทำงานที่จะตองอาศัยการทำงานตอเนื่องและยาวนาน (ครัวงาน) และที่สำคัญคือ การ

ทำงานแบบไมสนใจคนในพื้นที่ ไมฟงเสียงความตองการของคนในพื้นที่ ทำตามเปาหมาย

ของแผนงานและนโยบายของแหลงทุนมากจนไมไดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
 

4.2.3 ขอสรุป “กิจกรรมประชาคมเขมแข็ง” 

การทำงานของภาคประชาสังคมเปนการทำงานบนพื้นฐานของความสนใจเฉพาะกลุมหรือบุคคล  มี

การตัดสินใจโดยอิสระที่จะเลือกดำเนินการ  และมีรูปแบบการทำงานในแบบที่กลุ มของตนถนัด  การทำ

กิจกรรมประชาคมเขมแข็งไดแสดงใหเห็นภาพตัวอยางของการทำกิจกรรมของกลุมประชาสังคมท่ีหลากหลาย

รูปแบบการทำงาน  โดยแปรผันไปตามลักษณะการทำกิจกรรม  มีท้ังในรูปแบบ 

(1) ประชาสังคมทำงานดวยองคกรเดียว   

(2) ประชาสังคมทำงานรวมกับบุคลากรจากหนวยงานราชการ   

(3) ประชาสังคมทำงานรวมกับคนในชุมชน   

(4) ประชาสังคมทำงานรวมกับคนในชุมชนและวัด   

(5) ประชาสังคมทำงานรวมกับคนในชุมชนและหนวยงานรัฐรวมท้ังองคกรภาควิชาการ   

(6) ประชาสังคมหลายกลุมรวมมือกันเพื่อทำงานรวมกับชุมชน   

 กลุมประชาสังคมใหความสนใจในการทำงานในประเด็นที่หลากหลาย  เกี่ยวของกับการสงเสริม

เศรษฐกิจในระดับยาน  การฟนฟูสิ่งแวดลอม การพัฒนาภูมิทัศน  การอนุรักษศิลปะวัฒนธรรม  การพัฒนา

เยาวชน และประเด็นปญหาเรงดวน   และมีกระบวนการทำงานในหลายรูปแบบ  ทั้งการทำงานรวมกับผูนำ

ชุมชนของกิจกรรมพัฒนาพื้นท่ีวัดราง  การใชเครื่องมือแอพลิเคช่ันไลนในการส่ือสารเพื่อสรางกลุมชนชนข้ึนมา

ของราชดำเนินโมเดล  การใชเฟสบุคเพจในการสื่อสารและดึงเอาความชวยเหลือจากผูคนในวงกวางไปสูกลุม

ชุมชนที่ไดรับผลกระทบความเดือดรอนทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพรระบาดโควิด – 19 ของ

กิจกรรมครวักลาง  การทำงานโดยกระตุนการรวมกลุมผูประกอบการในยานชางมอยและทำงานรวมกับชุมชน

ของกิจกรรมตุงชางมอยและกิจกรรมนี้ยังพัฒนาตอมาเปนกิจกรรม East Each  กิจกรรมนิทานสรางเมือง 

‘เมืองอยูดีกินดี’ ที่กลุมเชียงใหมอานทำงานรวมกับเครือขายและกลุมครูจากศูนยเด็กเล็กทั่วทุกอำเภอใน

จังหวัดเชียงใหม  และกิจกรรมบานเกาปรับตัวที่ทำงานในเชิงเทคนิคดวยการสำรวจอาคารเกาในยานสันปา

ขอย  โดยพบวาการออกแบบกิจกรรมของกลุมประชาสังคมนั้นมีท้ังท่ีเกิดจากการสะสมบทเรียน ความรู และ

ขอมูล เชน ประเด็นการทำงานซอยเล็กเกิดจากชุดประสบการณท่ีเคยเรียนรูแลกเปล่ียนกับผูนำบางคนในพื้นท่ี

และรอจังหวะเวลาที ่ เหมาะสมสามารถดำเน ินการได  หร ืองานคร ัวกลางที ่เกิดจากการทำงานของ

เชียงใหมทรัสตรวมกับชุมชนมาต้ังแตเริ่มมีการเกิดสถานการณการแพรระบาดของโควิด – 19 และคนในเมือง

ไดรับผลกระทบจากการขาดรายได เชียงใหมทรัสตไดทำการแจกอาหารและพัฒนาไปเปนการสนับสนุนให
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ชุมชนทำอาหารแจกผูเดือดรอนในชุมชน  จนเมื่อมีการแพรระบาดของโควิด -19 รอบที่สาม ทำใหมีการ

ออกแบบงานโดยพัฒนาจากประสบการณมาออกแบบเปนงานครัวกลางท่ีเนนการชวยคนตกงานในชุมชน 

   งานวิจัยชิ้นนี้พบวา กลุมประชาสังคมทุกกลุมที่เขามารวมทำกิจกรรมประชาคมเขมแข็งมีลักษณะ

การทำงานคลายคลึงกันคือการใหความสำคัญกับการฟงความคิดเห็นคนในพื้นท่ีหรือคนในชุมชน  มีการทำงาน

รวมกันตามความคิดเห็นของกลุมประชาคมในชุมชนนั้น ๆ  และใหความสำคัญกับทุนของชุมชนท่ีมีอยูท้ังในเชิง

วัฒนธรรมหรือกายภาพของพื้นท่ี  อยางไรก็ตาม  มีปจจัยภายในการทำงานของกิจกรรมท่ีเปนบทเรียนสำคัญ 

เชน กิจกรรมราชดำเนินโมเดลท่ีเปนการสรางยานตามแนวถนนโดยถือเปนผูมีสวนไดสวนเสียดวยการอยูอาศัย

ในถนนเสนเดียวกัน  ตอนเริ่มตนงาน “ราชดำเนินโมเดล” ผูคนในกลุมราชดำเนินโมเดลเห็นรวมกันในการ

เลือกปญหาขยะเปนปญหารวมกันสำหรับการเริ่มตนและการดำเนินงานเปนไปไดดวยดีเพราะทุกฝายรวมมือ

กัน  แตพอดำเนินงานมาไดระยะหนึ่ง  ไดมีการขยับงานมาเปนการรับโจทยจากหนวยงานวิชาการและเทศบาล

คือการปรับปรุงทางเดินเทาถนนราชดำเนินโดยใชเครือขายราชดำเนินโมเดลท่ีสรางข้ึนเปนชองทางการทำงาน

เนื่องจากเปนกลุมกอนที่มีความสัมพันธและสะดวกตอการสื่อสาร  แตเนื่องจากโจทยนี้ไมใชเปาหมายความ

ตองการของคนพื้นท่ีที่รวมกันเลือกขึ้นมาและเปนโจทยที่คนในถนนราชดำเนินมีความแตกตางกัน ขยายผล

ดวยสื่อสาธารณะอื่นๆ โดยความไมเขาใจในตัวโครงการทำใหเกิดความเห็นแตกตางกันโดยไมสามารถหา

ขอสรุปได  และนอกจากนี้การขาดแกนนำทำใหไมสามารถกุมสภาพได  แกนกลางของการสรางความสัมพันธ

เปนราชการทองถ่ินทำใหซอนทับบทบาทและกลายเปนผูมีสวนไดสวนเสียอีกสวนหนึ่งไป   

  โดยสรุปบทเรียนท่ีสำคัญจากกิจกรรม “ประชาคมเขมแข็ง” คือ เพราะงานวิจัยช้ินนี้อาศัยกิจกรรม

ประชาคมเขมแข็งในการ “ทดสอบสมมติฐาน” ของกลไกการทำงานรวมระหวางภาครัฐ  ภาคประชาสังคม  

และภาคประชาคมเมือง (ประธานชุมชน, นักวิชาการ, และนักธุรกิจในพื้นที่ชุมชน) โดยที่มี สื่อออนไลน และ 

ขอมูลเมือง เปนปจจัยที่สำคัญการดำเนินการของกลไกการทำงานรวมนี้ จึงทำใหเห็นถึง (1) รูปแบบของการ

ทำงานรวม (2) ประเด็นรวมของการทำงาน และ (3) ปจจัยท่ีมีตอความสำเร็จและไมสำเร็จในการทำงานรวม  
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ภาพท่ี 4.28 แสดงระบบการทำงานสื่อเพ่ือขับเคลื่อนประชาคมเมือง 
 



143 
 

4.3 “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ในบทบาทแพลตฟอรมสรางประชาคมเมือง 

   โครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม” ไดพบวาการทำงาน

พัฒนาเมืองเชียงใหมยังขาด “พื้นท่ีกลาง” ท่ีจะเปนชองทางการเช่ือมโยงประชาคมใหเขามามีสวนรวมในการ

รับรูความเปนไปของเมือง  มีสวนรวมในการเลือกอนาคตเมืองท่ีตนเองอยูอาศัย รวมแสดงความคิดเห็น เสนอ

ทางออก เสนอทางเลือกการพัฒนาจากมุมมองใหม ๆ ของคนท่ีอยูอาศัยในเมือง  ดังนั้น  เมืองจึงตองการพื้นท่ี

กลางเพื่อเปน “เครื่องมือ” ในการเติมเต็มชองวางในการทำงานซึ่งจะชวยทำใหชองวางในการทำงานนี้แคบลง

และทำใหการทำงานเช่ือมโยงกันมากข้ึน   

   แมวาในอดีตที่ผานมา “พื้นที่กลาง” จะเปนพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแบบพบหนา  แต

ในชวงสามทศวรรษมานี้  ไดมีพัฒนาการของพื้นท่ีกลางท่ีสนับสนุนใหเกิดประชาคมข้ึนในรูปแบบอื่น ๆ มากข้ึน  

เชน ประชาคมที่มีการเชื่อมโยงกันผานทางสถานวีิทยุ จส.100  เฟซบุคเพจ เชน  เชียงใหม108CM 108 เปน

ตน  จนถึงปจจุบัน ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีการส่ือสารจะมีผลตอการสรางพื้นท่ีในการทำงานเมือง

รูปแบบใหมๆ ข้ึนมา เปนรูปแบบท่ีตอบรับกับพฤติกรรมของคนรุนกลางถึงรุนใหมในปจจุบัน และเปนเครื่องมือ

ในการเขาถึงภาคประชาชนในวงกวาง  

   “เครื่องมือแพลตฟอรมออนไลน” จึงเปนโอกาสสำหรับการพัฒนาประชาคมเมืองใหเขมแข็งและชวย

เช่ือมผสาน “ชองวาง” ของการทำงานเมืองนี้ดวยการทำหนาท่ีเปนเสมือนเวทีกลางในการแลกเปล่ียนขาวสาร 

กระดานขอมูล การสื่อสารสองทาง เพื่อกระตุนการมีสวนรวมจากประชาคมเมืองในกระบวนการพัฒนาเมอืง  

รวมถึงการส่ือสารกับภาคสวนตาง ๆ ท้ังรัฐ ประชาสังคม และเอกชน  ดังนั้น เครื่องมือ Interactive Online ท่ี

มีอยูในปจจุบัน คือ Facebook เปนแพลตฟอรมหรือเวทีกลางที่เขาถึงผูคนสวนใหญและงานวิจัยไดใชเปน

กลไกสำคัญท่ีจะชวยผสานใหเกิดการอุดชองวางของการทำงานเมืองของภาคสวนตาง ๆ ใหแคบลง 

   “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” เปนเฟซบุคเพจที่เกิดขึ้นมาตั้งแตชวงประมาณป พ.ศ. 2557 ดวยการ

ทำงานของอาสาสมัครอิสระเพื่อทำหนาท่ีทดลองรูปแบบการสื่อสารขอมูลเชิงภาพและขอความสั้นเพื่อที่จะ

กระตุนสำนึกความรักเมืองเชียงใหมและสรางกลไกการขับเคล่ือนภาคประชาชนข้ึนมา  จากนั้นก็ถูกปลอยท้ิงไว

ไมไดใชงานในชวงระยะเวลาหนึ่ง  งานวิจัยนี้ต้ังใจจะกระตุนการทำงานของเฟซบุค “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” 

ใหใชงานไดอีกครั้งตามเจตนาเดิมโดยผานการออกแบบกลไกการทำงานของเฟซบุคในรูปแบบใหมเพื่อกระตุน

การใชงานของผูคนในเมืองใหสามารถนำไปสูการผลักดันประเด็นเมือง  สรางความรวมมือ  สรางความคิดเห็น

รวม ไปจนถึงการสรางขอมูลเมืองผานผูคนรวมกันได  ท้ังนี้ การวิเคราะหการทำงานของเฟซบุคเพจ “เชียงใหม

ฉันจะดูแลเธอ” กอนท่ีจะเริ่มเขาสูกระบวนการทำงานวิจัย และมีขอสรุปดังนี้   
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ตารางท่ี 4.2  การวิเคราะห (SWOT Analysis) การทำงานของเฟซบุคเพจ “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” 

 

กลยุทธเชิงรุก (SO) จุดแข็งและโอกาส กลยุทธเชิงรับ (WT) จุดออนและอปุสรรค 

Strength (จุดแข็ง) 

• ฐ านของคนต ิ ดตาม  ( 2 ,1 15  likes, 2,130 

followers)  

• ยอดวิวของวิดีโอเฉลีย่โดยรวมไมต่ำกวา 300 วิว  

• ยอดเขาถึงเพจเฉลี่ย 147 ครั้งตอสัปดาห 

 

Weakness (จุดออน) 

• ยอดชมขอมูล โดยเฉลี่ย 36 วิวตอโพส (คิดเปน 1.8% 

ของคนติดตาม) 

• เนื ้อหาและแนวทางของเพจไมช ัดเจน (Uncertain 

Direction) 

• ความไมช ัดเจนของพื้นที ่และสาระของเนื ้อหา (No 

specific Area/Field) 

• ความไมสม่ำเสมอของ Content (No Post Schedule) 

Opportunity (โอกาส) 

แนวโนมยอดคนใชเฟซบุค ในไทยสูงขึ ้นเรื ่อยๆ เนื ้อหา

เกี่ยวกับเมืองเชียงใหม โดยเฉพาะประเด็นกิจกรรมของ

เมืองและเสวนาเมือง *ยอดวิวของคอนเทนเก ี ่ยวกับ

ประเด็นรอนของ เพจ และรูปแบบของเพจ 

Threats (อปุสรรค) 

• พฤติกรรมผู ใชเฟซบุค มองเปนสื ่อที ่เปนเชิงขอมูลท่ี

รวดเร็ว โดยรูปแบบของสื่อเปนแนวโนมการชมคลิปสั้น 

(Clip) บนแพลตฟอรมระยะเวลาการชมเฉลี่ย 0.25-2.41

นาที 

• คนทํางานและนักออกแบบสื่อไมไดเชื่อมโยงขอมูลและ

ความค ืบหนาของการทํางานเม ืองสะทอนความไม

เชื ่อมโยงระหวางภาคีเครือขายภาคประชาสังคม และ

ความเปนพลเมืองเชิงรุก นำไปสูการสรางความเชื่อมโยง

ของภาคประชาส ังคมและประชาชนดวยการสร าง

ภาพลักษณใหมใหกับเพจ และรูปแบบของเพจ 
 

  ท้ังนี้  ทีมวิจัยไดพยายามคนหาเงื่อนไขความสำเร็จท้ังในแงเนื้อหา รูปแบบ และโครงสรางการทำงาน 

เพื่อให “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” เปนตัวแบบพื้นท่ีกลางในการสรางความตระหนักรูและสรางใหเกิดการมีสวน

รวมของประชาคม (New Platform of Participation)  และเปนเครื่องมือสำหรับการมีสวนรวมของประชาชน

ท่ีคาดหมายวาจะทำใหเกิดการเปล่ียนแปลง “กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน” ท้ังในระดับรูปแบบ

และเนื้อหาท่ีมีผลตอการสรางพื้นที่ในการทำงานเมืองรูปแบบใหม ๆ ขึ้นมา  นอกจากนี้ทีมวิจัยยังไดทำการ

ปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต “Chiang Mai We Care” เพื่อใหเปนพื้นท่ีรองรับขอมูลการทำงานทั้งหมดของ

งานวิจัย  พรอมทั้งทำการขยายผลในการใชเครื่องมือ “Club House” เพื่อรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมในอีก

ทางหนึ่ง  
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4.3.1 กระบวนการสรางเฟซบุคเพจ “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” 

 

1) ระยะท่ี 1 การเร่ิมตนสรางรูปแบบและภาพลักษณใหมของเฟซบุคเพจ 

1.1) การออกแบบกลไกขับเคลื่อนประเด็นเมืองบนเฟซบุคเพจระยะแรก ทีมวิจัยไดนำเฟสบุคเพจ

เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ(เดิม) และเว็บไซต Error! Hyperlink reference not valid. ซึ่งมีจุดเริ่มตนเกิดข้ึน

จากการทำงานของอาสาสมัครและไดรับการพัฒนาในระยะตอมาดวยโครงการวิจัย  กอนที่จะมาอยูในความ

ดูแลของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหมในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม  ทั้งเว็บไซตและเฟซบุคไมมีการ

เคลื่อนไหวมาระยะเวลาหนึ่งแลว  ดังนั้นทีมวิจัยจึงไดเริ่มทำการวิเคราะหศักยภาพของเฟซบุค “เชียงใหมฉัน

จะดูแลเธอ” (เดิม) และนำขอมูลมาพัฒนาเพื่อสรางกลไกและฐานขอมูลเมืองจากภาคประชาสังคมเมือง ภาค

ประชาชนและกลุมคนใหม ๆ ในเมืองเพื่อใหมารวมขับเคล่ือนเมืองดวยกัน  ในชวงการขับเคล่ือนระยะแรกนี้ได

ออกแบบใหมีการเชื่อมโยงประเด็นเมืองระหวางเว็บไซตและเฟซบุคเพจ  เพื่อใหเปนเครื่องมือในการนำไปสู

คำถามและแบบสำรวจประเด็นเมืองและนำไปสูการสรุปแนวคิดของคนเมอืง 

 

ภาพท่ี 4.29 การสรางกลไกการมีสวนรวมบนส่ือออนไลนของประชาชนระหวางเว็บไซตและเฟซบุคเพจ 
 

ทีมวิจัยไดออกแบบใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการสรางประเด็นเมืองรวมกันเพื่อนำไปสูการ

สรางประเด็นเมืองเปนเนื้อหาประจำสัปดาห  และเริ่มสรางภาพลักษณของเพจ “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ข้ึน

ใหม  ท้ังสัญลักษณ  ธีมสี  รูปแบบตัวอักษร  ท่ีทันสมัยมากข้ึน และออกแบบเนื้อหาผานเฟซบุคท่ีเนนการขยาย

ฐานผูติดตามเพจในกลุมวัยรุนและคนทำงานรุนใหมของเมือง  โดยรูปแบบของเนื้อหาที่ทีมวิจัยตองสรางเพื่อ

เปนฐานขอมูลภาคประชาคมเมืองมี 4 รูปแบบเนื้อหาคือ  
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- การสรางฐานขอมูลเมืองจากภาคประชาสังคมบนเฟซบุคเพจและเว็บไซต   โดยการเรียบเรียง

ขอมูลภาคประชาสังคมท่ีเคยเก็บไวแลวเผยแพรเปนฐานขอมูลใหม   และสรางขอมูลองคกรภาคประชาสังคม

ผานการอธิบายแตละกลุมประชาสังคมดวยการสรุปประเด็นสำคัญ 3 หัวขอ ไดแก จุดเริ่มตนในการทำงานภาค

ประชาสังคม  การทำงานในภาคประชาสังคม  และอนาคตท่ีอยากใหเปน  

- ประเด็นเมืองใหม เปนการนำเสนอเรื่องราวของเมืองเชียงใหมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส อาทิ คลิป

วิดีโอส้ัน รูปภาพ  

- การนำเสนอขอมูลเมืองผานอินโฟกราฟกโดยเปนสรุปเนื้อหาของขอมูลเมืองเปนรูปภาพ 

- กิจกรรมภาคสนามเชิงรุก (pilot event) เปนการทดลองขับเคลื่อนกิจกรรมรวมกับภาคประชา

สังคมและผูประกอบการยานชางมอยผานกิจกรรม “งานตุงชางมอย”  ผลที่ไดจากการทำงานกิจกรรม “ตุง

ชางมอย” ทำใหทีมวิจัยพบวามีเครื ่องมือใหมในการการจัดทำขอมูลในรูปแบบอินโฟกราฟก เปนผังยาน

เศรษฐกิจรวมสมัยประกอบงานตุงชางมอย  เพื่อใชในการประชาสัมพันธบนเว็บไซตและนำไปปริ้นทลงบน

อาคารในยานชางมอย  มีงานออกแบบโปสเตอร 3 ชิ้นประกอบงานสื่อเว็บไซตและประชาสัมพันธบนพื้นท่ี, 

หนังสือพับออนไลนเพื่อสรุปกระบวนการทำงานของทีมขับเคลื่อนเมืองในชื่อทีมเชียงใหมฉันจะดูแลเธอ  ซึ่ง

สามารถอานผานลิงค:  https://.com/pstaryu/docs/20210423_p03_booklet-03 

1.2) การออกแบบกลไกขับเคลื่อนประเด็นเมืองรวมบนเว็บไซตเพจระยะแรก  การดำเนินงาน

เว็บไซต‘chiangmaiwecare.com’ ทีมวิจัยไดเริ่มงานจากการยายโดเมน (Domain) และพื้นที่จัดเก็บไฟล 

(Hosting) มายังเว็บไซตใหม  การทำงานสวนแรกคือการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต  และตอมาไดออกแบบ

การใชงาน ทำโพลล ทำกราฟกและขึ้นโครงรางเว็บไซต  และเริ่มเผยแพรใหแกบุคคลทั่วไปไดเขาถึงไดตั้งแต

วันท่ี 1 เมษายน 2564   ท้ังนี้ บทบาทเว็บไซตเปนเสมือนแฟมขอมูลท่ีสรางไวเพื่อใหคนสามารถเขาถึงขอมูลได

งาย โดยในระยะแรกเพิ่มขอมูลและบทความเกี่ยวกับประชาสังคมลงในเว็บไซตตามขอมูลที่ไดเผยแพร

ในเฟซบุคเพจไปเพื่อเก็บเปนขอมูลในการเขาถึงและคนหายอนหลัง  เมื่อทีมวิจัยทำการออกแบบองคประกอบ

ของกลไกในเว็บไซตเรียบรอยแลวไดทดลองใชกลไกเฟซบุคเพจรวมกับเว็บไซตเพื่อรับความคิดเห็นและสราง

ประเด็นเมืองรวมกันผานการต้ังคำถามถึงกิจกรรมราชดำเนินเดินไดเดินดีซึง่เปนโครงการทดลองปรับใชถนนรถ

วิ่งเลนเดียวและขยายทางเดินเทาในชวงเดือนเมษายน และเปนประเด็นใหเกิดการแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

1.3) สรุปผลการดำเนินการสื่อออนไลนในระยะแรก  จากการขับเคล่ือนในระยะแรกนี้ ทีมวิจัยได

จัดทำเนื้อหาและเผยแพรเนื้อหาท้ังส้ิน 39 โพสต กำหนดเนื้อหาใหมีความเกี่ยวของกับภาคประชาสังคมเมือง  

จากการสรางโพสและเผยแพรขอมูลภาคประชาสังคมเมืองลงบนเฟสบุคเพจแลวสรุปเปนขอมูลเชิงสถิติและ

ประเมินผลการเขาถึงโพสและวิเคราะหขอมูลผูเขาถึงต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 – 31 พฤษภาคม 2564  

พบวามีจำนวนการเขาดูเพจทั้งหมด 357 ครั้ง  มีการกดถูกใจเพจทั้งหมด 112 ครั้ง ปรากฏการเขาถึงโพส

ท้ังหมด 12,839 ครัง้  การมีสวนรวมกับโพสตท้ังหมด 2,135 ครั้ง และมีผูติดตามเพจเพิ่มข้ึนท้ังหมด 118 คน 

https://.com/pstaryu/docs/20210423_p03_booklet-03
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ภาพท่ี 4.30 ขอมูลเชิงสถิติอธิบายถึงการเขาถึงของบัญชีเฟซบุคและการใชงานบนเพจ สถิตบนการงานเฟซบุคเพจ 

   ในการดำเนินการพบวาการออกแบบส่ือผานการทำกราฟกโปสเตอรและการนำเสนอรูปภาพกิจกรรม

เมืองจากงานตุงชางมอยนั้นเปนโพสตที ่ไดรับความนิยมสูงสุด  จากการดำเนินการที่ผานมายอดถูกใจเพจ

เพิ่มขึ้นจนถึงประมาณ 2,700 ไลค  สงผลใหเพจเลื่อนขึ้นมาอยูอันดับที่ 5 ของการจัดอันดับโดย Facebook 

ในกลุมเพจท่ีมีเนื้อหาและการดำเนินงานคลายกัน 

1.4) การประเมินผลและวิเคราะหการทำงานของสื่อออนไลนระยะแรก พบวายังไมสามารถ

กระตุนใหเกิดการมีสวนรวม  ขยายฐานการเขาถึงของคนเชียงใหม  และกระตุนการรับรูประเด็นเมืองผาน

ขอมูลเปดใหมๆ (Open data)  จึงทำใหทีมวิจัยทบทวนการทำงานเพื่อนำไปสูการปรับปรุงการทำงาน  โดย

วางแผนการทำงานระยะตอไปใหเนนไปที่การสรางฐานการเขาถึงของคนเชียงใหมใหมากขึ้น  และเปาหมาย

ของการถูกใจเพจจะตองเพิ่มมากขึ้นเพื่อสะทอนความรวมมือของภาคประชาชนที่มากขึ้นดวย  เนนการสราง

ความรวมมือทางออนไลนมากกวาการนำเสนอการทำงานวิจัยรวมกับชุมชนในภาคสนาม  และสรางประเด็น

เมืองท่ีชัดเจนข้ึนในการทำงานระยะท่ีสอง 
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ภาพท่ี 4.31 ภาพ infographic แสดงกลยุทธการส่ือสารแพลตฟอรมออนไลน 
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2) ระยะท่ี 2 การทำขอมูลเมืองและกลไกการมีสวนรวมบนสื่อออนไลน 

   แนวทางการทำงานขับเคล่ือนภาคประชาคมเมืองผานส่ือออนไลนในระยะท่ี 2  ทีมวิจัยไดสรางกลไก

และแนวทางในการทำงานโดยแบงตามรายสัปดาห  โดยหัวขอหลักที่กำหนดขึ้นในแตละสัปดาหจะทำหนาท่ี

เปนแกนหลักในการพัฒนาเนื้อหาเพจ  และมีการเรียงลำดับการโพสตของแตละสัปดาหอยางเปนระบบ ซึ่งทำ

ใหมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดานและดึงดูดผูเยี่ยมชมเพจใหเพิ่มมากข้ึน   

2.1) การออกแบบกลไกขับเคลื่อนประเด็นเมืองบนสื่อออนไลนระยะท่ีสอง  เนนไปท่ีการสรางฐาน

การมีสวนรวมของผูคนในวงกวางใหมากขึ้น  โดยวางกรอบประเด็นในแตละสัปดาหออกเปน 4 เสาเนื้อหา 

(Content Pillar)  จัดสรรใหมีรูปแบบท่ีทำงานกับผูรับสารแตกตางกัน ตามลำดับดังนี้ 

- เสาเนื้อหาท่ี 1  เรื่องราวและขาวสารเมือง [Pillar 01: News & Story] เปนการเปดประเด็น

เมืองผานเรื่องราวท่ีมาจากการสำรวจประเด็นสำคัญของเมืองหรือเหตุการณเรงดวนของเมือง โดยนำเสนอใน

รูปแบบของวีดีโอท่ีมีความยาว 1-3 นาที   

- เสาเนื้อหาท่ี 2 ขอมูลเมือง [Pillar 02: City data] เปนการเลาเรื่องราวตามประเด็นโดยมีการนำ

ขอมูลทางสถิติมานำเสนอพรอมกับเลาเรื่องราวใหนาสนใจสำหรับเปนขอมูลเปดใหผูรับสารเห็นภาพรวม

ปจจุบันเปนฐานในการตอยอดความคิด  โดยนำเสนอผานรูปแบบบทความและชุดภาพกราฟกขอมูล  

- เสาเนื้อหาท่ี 3 เสนอความรู [Pillar 03: Knowledge] โพสตท่ีนำเสนอกรณีศึกษาจากท่ัวโลกถึง

แนวทางในการพัฒนาเมืองตามประเด็นของสัปดาห  พรอมเสนอความเปนไปไดในการพัฒนาเมืองเพื่อเสริม

มุมมองในการแกปญหาเมืองเชียงใหม 

- เสาเนื้อหาที่ 4 โพลลและคำถาม [Pillar 04: Poll/Question] จะเปนโพสตสุดทายของแตละ

สัปดาหเพื่อสรุปประเด็นตางๆ ที่ไดรับจากความคิดเห็นของผูที่เขามาเยี่ยมชมเพจ  เก็บเปนขอมูลจากภาค

ประชาชนสำหรับภาคประชาสังคมหรือหนวยงานเพื่อสามารถนำไปใชตอยอดตอไป  โดยความคิดเห็นจะ

นำไปสูการสรุปความคิดเห็นภาคประชาชนท่ีสะทอนความคิดและแนวทางการพัฒนารวมกัน  
 

 
ภาพท่ี 4.32 แผนภาพการวางเสาเน้ือหาประจำสัปดาหบนเฟซบุคเพจในการขับเคลื่อนสื่อออนไลนระยะท่ีสอง 
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2.2) การออกแบบกลไกขับเคลื่อนประเด็นเมืองรวมบนเว็บไซตเพจระยะที่สอง  ทีมวิจัยไดเพิ่ม

ระบบแสดงความคิดเห็นจากประชาชนในเว็บไซตใหใชงานรวมกับเฟซบุค  โดยสรางระบบแสดงความคิดเห็น

จากประชาชนในเว็บไซตในสวนของหนาหลักและสวนของโพสตในเฟซบุค  รวมถึงการทำโพลลเพื่อรับความ

คิดเห็นจากประชาชน  การดำเนินการนี้ใชเปนการคนหาจับสัญญาณประเด็นเมืองท่ีควรจะนำมาเปนเสาเนื้อหา

ในแตละสัปดาห 
 

 
 

ภาพท่ี 4.33 การทำงานของเว็บไซตเพ่ือรับฟงประเด็นเมืองท่ีประชาชนตองการใหเมืองขับเคลื่อน 

และปนประเด็นสัปดาหรวมกัน 
 

นอกจากนี้เว็บไซตยังไดนำเนื้อหาประเด็นเมืองและขอมูลเมืองท่ีสรางข้ึนเพื่อเผยแพรในเฟซบุคเพจ

จำนวน 21 เนื้อหามารวบรวมไวสำหรับใหคนที่สนใจคนหาไดโดยสะดวก  ชวยเพิ่มการแสดงผลในเว็บไซต

คนหาอยาง google.com  และมีการเพิ่มระบบการแสดงความคิดเห็นในบางสวน  รวมไปถึงการเก็บบันทึก

วิดีโอจำนวน 11 วีดีโอ พรอมท้ังขอมูลของวีดีโอนั้น ๆ เพื่อสรางใหเกิดคำคนหา  ทำใหสถิติการเขาชมเว็บไซตท่ี

ผานมามีผูชมเว็บไซตมากขึ้นถึง 1,815% โดยมีการเขาชมมากกวา 1 หนา  ทั้งนี้จากการวิเคราะหจะมีผูชม

เว็บไซตในระยะยาวอยางตอเนื่องจากคำคนท่ีเกิดข้ึนจากบทความ 

 



151 
 

 

แผนภูมิท่ี 4.1 สถิติของการเขาถึงและการใชงานบนเว็บไซต www.chiangmaiwecare.com 
 

ในชวงแรกผูเขาชมเว็บไซตสวนใหญมาจากการเขาชมตอเนื่องจากเฟซบุค  แตตอมาจะมาจากการ

คนหาคำใน Google และการเขาเว็บไซตโดยตรง  ซึ่งบงช้ีวาขอมูลเปดของเมืองเชียงใหมรวมถึงประเด็นเมือง

ตางๆ นั้นเปนท่ีสนใจเรียนรู  และยังพบอีกวาผูเขาชมเว็บไซตสวนใหญใชมือถือในการเขาถึงเว็บไซตถึง 58.3%  

ลำดับ 2 เปนการเขาชมผานคอมพิวเตอรถึง 35.8%  และพบวาผูเขาชมสวนใหญเขาชมในชวงวันจันทรและวัน

พฤหัสบดี  โดยพบวาสวนใหญเขาชมในชวงเวลา 10:00 น. เปนตนไป 
 

2.3) การประเมินผลและวิเคราะหการทำงานของสื่อออนไลน  สรุปการดำเนินงาน “เชียงใหมฉัน

จะดูแลเธอ” ในระยะทำงานชวงท่ี 2 พบวาเฟซบุคเพจมีผูติดตามท้ังหมด 5,116 คน  และมีผูถูกใจเพจท้ังหมด 

4,887 คน  อยูในอันดับท่ี 4 ของเพจท่ีมีเนื้อหาใกลเคียงกันดวยการจัดลำดับของ Facebook   
 

 

ภาพท่ี 4.34 สถิติและการวิเคราะหการทำงานของเฟซบุคเพจในการทำงานระยะท่ีสอง 
 



152 

 

 การทำงานระยะที่สองพบวามีจำนวนการเขาดูเพจเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนา 90%  มีการกดถูกใจ

เพจเพิ่มขึ้น 115% การเขาถึงโพสต (จำนวนคนที่เห็นโพสตของเพจอยางนอยหนึ่งครั้ง) เพิ่มขึ้น 143% การ

เขาถึงเนื ้อหาเพิ่มขึ ้น 100% การมีสวนรวมกับโพสต (จำนวนครั้งของการแสดงความคิดเห็นและแสดง

ความรูสึกภายในโพสต) เพิ่มขึ้น 126%  การรับชมวิดีโออยางนอย 3 วินาทีเพิ่มขึ้น 3%  และผูติดตามเพจ

เพิ่มข้ึน 109%  ขอมูลผูติดตามท่ีมากข้ึนนี้มาจากการปรับรูปแบบของส่ือท้ังในเรื่องประเด็นเมือง  ขอมูลเมือง

ในรูปแบบอินโฟกราฟก  รวมไปถึงการรับฟงความคิดเห็น ทำใหทีมวิจัยสามารถสรางฐานผูติดตามไดเพิ่มข้ึน

และขยายความรวมมือไปได   วงกวางข้ึน 
 

 
แผนภูมิท่ี 4.2 กราฟแสดงการกดไลคและผูติดตามเพจในการทำงานของสื่อออนไลนระยะท่ีสอง 

 

 เม่ือพิจารณาจากกราฟแสดงจำนวนการกดไลคและติดตามเพจของแตละสัปดาหในไตรมาสท่ี 2 ของ

การดำเนินงานวิจัย  จะสังเกตไดวาสัปดาหที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดคือสัปดาหที่ 2, 8, และ 9 ตามลำดับ  

ในสัปดาหดังกลาวมีหัวขอหลักของแตละสัปดาหตามลำดับ ดังนี ้  เชียงใหมถาไมเที ่ยวแลวจะทำอะไร  

เชียงใหมเมืองกาแฟและเสนหของเมือง  และผูคนและอาคารในเชียงใหม  

   ประเด็นเนื้อหาท่ีไดรับความสนใจนี้เปนเรื่องท่ีใกลตัวของคนท่ัวไปในเชียงใหม  โดยเฉพาะการพัฒนา

ท่ีเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวเชียงใหมไปจากเดิมในชวงเกือบ 20 ปท่ีผานมา เชน เรื่องของการทองเท่ียวท่ีมี

ผลตอเศรษฐกิจของเชียงใหมในทุกระดับ  เร ื ่องของกาแฟในเชียงใหมที ่เปนเสนหสำคัญที ่ชวยดึงดูด

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศเขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมและชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

เมือง  และสุดทายเปนเรื่องของการพัฒนาเมืองท่ีสงผลตอภูมิทัศนวัฒนธรรม วิถีชีวิต  และจากขอมูลผูเขาชม

เพจพบวาสวนใหญอยูในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครฯ และยังมีเมืองใกลเคียงเชนเชียงราย รวมถึง

เมืองใหญ ๆ อยาง ขอนแกน ชลบุรี สงขลา (หาดใหญ) นครราชสีมา อีกดวย 
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2.4) การประเมินผลและวิเคราะหการทำงานของสื่อออนไลนโดย SWOT 

    การทำงานของแพลตฟอรมกลาง “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ในชวงที่ 2  นี้พบวาประสิทธิภาพนั้น

เกิดจากการท่ีทีมวิจัยเขาใจการทำงานของแพลตฟอรมออนไลนและพฤติกรรมของผูใชมากข้ึน  ทำใหสามารถ

สรางขอมูลและใชกราฟกรูปภาพเพื่อมุงไปยังประเด็นเมืองท่ีนำเสนอ  ทำใหเกิดการรับรูในวงกวางกวาเดิม  อีก

ทั้งปรับรูปแบบการเลาเรื่องใหทันสมัยและอานงายทำใหมีฐานคนติดตามมากขึ้น  แตมีความทาทายที่เกิดข้ึน

คือ การกระตุนความสนใจและการผลักดันใหคนติดตามเปนมากกวาแคคนกดถูกใจโพสต แตมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นและกลายเปนพลเมืองเชิงรุก (Active Citizen) เพื่อนำไปสูการสรางคนขับเคลื่อนเมืองได

จริง  ซึ่งเปนโจทยในการพัฒนากลไกตอในระยะท่ีสาม 

 
ภาพท่ี 4.35 การวิเคราะห “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ชวงท่ี 2  
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ภาพท่ี 4.36 ภาพแสดงความเชื่อมโยงของ “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” และ “กิจกรรมประชาคมเขมแข็ง”  
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3) ระยะท่ี 3 การบูรณาการงาน “แพลตฟอรมกลาง” รวมกับ “กิจกรรมประชาคมเขมแข็ง” 

การพัฒนากลไกขับเคลื่อนภาคประชาชนบนแพลตฟอรมออนไลน “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ใน

ระยะที่สามไดวางเปาหมายเปนแหลงของการกระจายขาวสารและรับฟงความเห็น ขณะเดียวกัน ไดสราง

ชองทางอื่น ๆ  เพื่อรวบรวมความคิดเห็นใหมีความหลากหลายและเพียงพอที่จะทำใหนำไปสูการทำงาน  การ

สราง facebook group ที่มีความอิสระในการตั้งคำถามและตั้งประเด็นโดยกลุมสนใจเฉพาะ  และสรางให

เช่ือมกับแอบพลิเคชันคลับเฮาส (clubhouse) ซึ่งมีลักษณะเปนหองเสวนาออนไลน  สรางระบบขอมูลเมืองท่ี

สะดวกตอการเผยแพรและทำความเขาใจ  สรางปฏิทินรวมกิจกรรมพัฒนาเมือง/รายช่ือและขอมูลกลุมประชา

สังคม  และใชกลไกพัฒนาใหเกิดผลลัพทที่เปนรูปธรรม (Prototype) เพื ่อสรางความเชื่อมั ่นวาการแสดง

ความเห็นบนแพลตฟอรมออนไลนสามารถผลักดันใหเกิดผลลัพธกับเมืองไดจริง 

   การทำงานในชวงที่ 3 นี้เปนการปรับลักษณะการสื่อสารใน “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” เพื่อสราง

ความเปนสวนหนึ่งและเปนกลไกการแสดงความคิดเห็นไปสูการบูรณาการงานวิจัยจากกิจกรรมของภาคประ

คมเมือง  นำมาประชาสัมพันธและสรางการแลกเปล่ียนผานเสวนาออนไลนและถอดบทเรียนเมือง  

3.1) การออกแบบกลไกขับเคลื่อนประเด็นเมืองบนเฟซบุคเพจระยะท่ี 3  

การขับเคลื่อนสื่อออนไลนในระยะที่ 3  ทำหนาท่ีเชื่อมงาน “กิจกรรมประชาสังคมเขมแข็ง” และ

การสะทอนตัวตนของกลุมประชาคมเมืองท่ีเปนพลเมืองเชิงรุกใหปรากฏตัวเพื่อแสดงความคิดเห็นในกลไกของ

เฟซบุคเพจ  โดยใชแพลตฟอรมสื่อสารรวมกับการเชื่อมโยงกิจกรรมของกลุมประชาสังคม และจัดเรียงการ

นำเสนอเสาเนื้อหาในแตละสัปดาหใหม ดังนี้ 

- เสาเนื้อหาที่ 1 การสื่อสารและเผยแพรกิจกรรมเมือง (Communication & Publication) 

เปนการนำเสนอกิจกรรมประชาคมเมืองเขมแข็ง ความเปนมา  ประเด็นขบเคล่ือน  ผูขับเคล่ือนกิจกรรม  พื้นท่ี

การทำงาน  ซึ่งนำเสนอในรูปแบบส่ือ อาทิ กราฟก ภาพถาย และวิดีโอคลิปส้ัน  

- เสาเนื้อหาท่ี 2 การนำเสนอขอมูลเมืองและกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม (City Data & 

Case study) เปนการส่ือสารขอมูลรวมกับประเด็นกิจกรรมเมืองท่ีกำลังขับเคล่ือน  เพื่อนำไปสูความเปนไป

ไดในการตอยอดขยายผล  ทำใหเห็นโอกาสใหมท่ีจะเกิดผลดีตออนาคตเมืองภายใตการทำงานรวมกันของกลุม

ประชาสังคม ภาคประชาชน และรัฐ นำเสนอในรูปแบบชุดภาพกราฟกขอมูล (Infographic) 

- เสาเนื้อหาที่ 3 การสรางการมีสวนรวมผานการเสวนาออนไลน (Participation: Online 

Seminar) ผานการจัดเสวนารวมกับภาคประชาสังคมและกลุมคนท่ีเกี่ยวของ  เปนการตอยอดการทำงานส่ือ

ออนไลน  ยกระดับการเขารวมการแสดงความเห็นกับเมืองของประชาชนผานส่ือออนไลน  โดยจัดวงเสวนาใน

ประเด็นของกิจกรรมผานแอปพลิเคชันคลับเฮาส  

- เสาเนื้อหาที่ 4 การถอดบทเรียนกิจกรรม (Lesson learning) ถอดบทเรียนเพื่อเปนขอมูล

การขับเคล่ือนกิจกรรมและนำไปสูการพัฒนารูปแบบการทำงานของภาคประชาสังคม  ภาคประชาชน  และรัฐ  

นำไปสูการนำรูปแบบไปใชทำงานเมืองในอนาคตโดยรูปแบบเปนบทความและรูปภาพ  
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ภาพท่ี 4.37 การขับเคลื่อนงานแพลตฟอรมกลางออนไลนรวมกับกิจกรรมประชาคมเขมแข็ง 
 

กลไกนี้ใชกิจกรรมประชาคมเขมแข็งเปนประเด็นหลักในการสรางเนื้อหาเพื่อเลาเรื่องขอมูลเมืองและ

เชื่อมโยงเขากับกรณีศึกษาจากเมืองอื่น ๆ  เพื่อทำใหเห็นถึงการทำงานของภาคประชาสังคมและเครือขายท่ี

เกี่ยวของในแตละกิจกรรม รวมไปถึงประเด็นการเสวนาและกลุมคนที่เขารวมที่สะทอนความสนใจที่จะแสดง   

ความคิดเห็นและมีสวนรวมกับเมืองอยางแทจริง  

3.2) สรุปการทำงานแพลตฟอรมออนไลน “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ระยะท่ี 3 

 เฟซบุคกรุปและแอบพลิเคชันคลับเฮาสคือเครื่องใหมท่ีทีมวิจัยนำมาใชในการขับเคล่ือน  โดยเริ่มตน

จากการโพสตเลาเรื่องเมือง “เชียงใหมจะเดินไดเดินดีไหม?” ผานกิจกรรม “ลองดู” จากกิจกรรม “ราชดำเนิน

เดินไดเดินดี”  จากนั้นไดโพสตคำถาม “กระบวนการคิดและรับฟงแบบไหนเหมาะสำหรับคนเชียงใหม?”  เพื่อ

เก็บขอมูลความคิดเห็นของคนเชียงใหม  เพื่อลดลองกระบวนการในการถามความคิดเห็นจากภาคประชาชนท่ี

เหมาะสมและทั่วถึง  เนื่องจากกิจกรรมนี้ผานประสบการณกระแสการตีกลับของโครงการราชดำเนินเดินได

เดินดีมาแลวในชวงกอนหนาเพราะการประชาสัมพันธเชิงรุกที่ไมคอยไดรับการตอบรับแมจะไดพยายาม

เผยแพรขอมูลแลว  ทำใหกิจกรรม “ลองดู” ไมไดคำตอบจากภาคประชาชนหลากหลายมากนักจนเกิดประเด็น

ปญหาตามมา   
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  ตอจากนั้นเปนโพสตประเด็นกิจกรรม “งานตุงชางมอย-การอนุรักษวัฒนธรรมสงเสริมการทองเท่ียว

อยางไร” เปนโพสตที่ไดรับความสนใจเปนอยางมากจากภาคประชาชน (สังเกตไดจากจำนวนคนที่เขาถึงมี 

6,076 คน และมีการแชรผานส่ือออนไลนไปกวา 58 ครั้ง)  จากนั้นจึงเปนการโพสตการถอดบทเรียนออนไลน

โดยใชแพลตฟอรม Clubhouse และดำเนินการไปจนครบทุกกิจกรรม  
 

ตารางท่ี 4.3 การเสวนา “กิจกรรมประชาคมเขมแข็ง” โดยใชแอปพลิเคชันคลับเฮาส  

กิจกรรม ภาคประชาสังคมและ

เครือขาย 

ประเด็นในการถอดบทเรียน ผูรวมเสวนาหลักใน 

Clubhouse 

จำนวน

ผูเขารวม 

1) ราชดำเนิน

เดินไดเดินดี 

- กลุมวิถีราชดำเนิน 

- หอศิลปวัฒนธรรมเม ือง

เชียงใหม 

- เทศบาลนครเชียงใหม 

- UDDC ศูนยออกแบบและ

พัฒนาเมือง 

- ขอคิดเห็นของการออกแบบ และ

การหารือเพื ่อกลไกการมีสวนรวม

ของประชาชนท่ีมากข้ึน 

- ผศ.ดร.จิรันธนิน กิติกา 

- อ.อจิรภาส ประดิษฐ 

19 คน 

2 )  ง า น ตุ ง

ชางมอย 

- กลุมเครือขายชุมชนเมือง

รักษเชียงใหม 

- ตุงลานนาบานครูตุ 

- กลุ ม 16 ผู ประกอบการ

ของยานชางมอย 

- ทำอยางไรใหก ิจกรรมสามารถ

ดำเนินไปไดอยางย่ังยืน 

-  หากไม ม ี น ั กออกแบบเข  ามา

สนับสนุนจะสามารถดำเนินกิจกรรม

ตอไปไดอยางไร 

- ผศ.ดร.จิรันธนิน กิติกา 

- คุณศตายุ แสนคำ 

- คุณคมสันต ชวชาติ 

- คุณภณวาท โกชุม 

21 คน 

3) งาน

พัฒนาภูมิ

ทัศนของ 

วัดรางใน

เชียงใหม 

- เขียว สวย หอม 

- ชุมชนวัดกูเตา 

-  ส ำ น ั ก ศ ิ ล ป า ก ร ท ี ่  7 

เชียงใหม 

- ชุมชนเปนแกนหลักของการพัฒนา 

มีผูนำชุมชนท่ีเขมแข็ง และทำงาน

รวมกับวัด  

- ภาคประชาสังคมชวยประสานงาน 

อำนวยความสะดวก เปนตัวกลาง

เชื่อมโยงในการขับเคลื่อนงาน และ

สนับสนุนขอมูล  

- ผศ.ดร.จิรันธนิน กิติกา 

-  รศ .ดร .ส ันต   ส ุว ัจฉ

ราภินันท 

- คุณลักขณา ศรีหงษ 

18 คน 

4) คร ัวงาน

เชียงใหม 

- เชียงใหมทรัสต 

-  สถาบ ันพ ัฒนาองค กร

ชุมชน (พอช.) 

-  ม ู ลน ิ ธ ิ ส ถาบ ั นศ ึ กษ า

นโยบายสาธารณะ (PPSI) 

-เคร ือขายเชียงใหม เขียว 

สวย หอม  

- ครัวงานเปนกิจกรรมที่ตอยอดมา

จากกิจกรรมครัวกลาง เกิดขึ ้นเพ่ือ

บรรเทาผลกระทบจากโควิด 19 ตอ

คนในชุมชน  

- ผศ.ดร.จิรันธนิน กิติกา 

- อ.อจิรภาส ประดิษฐ 

- คุณภราดล พรอำนวย 

15 คน 

5) ทางเล็ก 

ซอยลัด 

- ชุมชนหมื่นเงินกอง 

- เคร ือขายเช ียงใหมเขียว 

สวย หอม 

- “ก ิจกรรมทางเล ็กซอยล ัด” ท่ี

เกิดขึ้น เกิดมาจากการผลักดันของ

คนในช ุมชนท ี ่อาศ ัยอย ู  ในซอย

- ผศ.ดร.จิรันธนิน กิติกา 

-  รศ .ดร .ส ันต   ส ุว ัจฉ

ราภินันท 

18 คน 
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(ซอยอารักษ 

4) 

อารักษ โดยมีจ ุดเร ิ ่มมาจากการ

ผลักดันของคุณลิขิตท่ีเปนผูอยูอาศัย

ภายในพ้ืนท่ี 

- กระบวนการสรางเครือขายคนใน

พื้นท่ีเพื่อการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว

ภายในพ ื ้นท ี ่  และแนวทางการ

ดำเนินงานตอไปในอนาคต 

- คุณลักขณา ศรีหงส 

- คุณลิขิต เรือนวุฒิ 

 

6) บานเกา 

ป ร ั บ ตั ว

(เจริญเมือง-

สันปาขอย) 

- Last Shelter Stands 

- ผูประกอบการยานสันปา

ขอย-ถนนเจริญเมือง 

-  ว ิ ธ ี ก า รทำ ง านของท ี ม  Last 

Shelter Stands 

- การทำงานประชาสังคมดวยวิธีการ

เชิงวิจัยรูปแบบการปรับตัวที่เกิดข้ึน

ภายในยานเพื ่อรองร ับวัฒนธรรม

สมัยใหมอยาง  

- ผศ.ดร.จิรันธนิน กิติกา 

- คุณพีระพงษ พรมชาติ 

 

12 คน 

7)  ผ ั ง และ

ป  า ย บ อ ก

ทางยานชาง

มอย 

 

- East Each 

- ชุมชนยานชางมอย 

- Mitte Mitte 

- จ ุด เร ิ ่ มต นและการลงม ื อ ทำ

กิจกรรมของทีม 

- การลงสำรวจและเก็บขอมูลในยาน 

จนนำไปสูกระบวนการออกแบบ 

-  การทำงานโดยหา เคร ื อข  า ย

ผูออกแบบเขามารวมทีม 

- การนำเสนองานตอหนวยงานรัฐ

อยางเทศบาล 

- ผศ.ดร.จิรันธนิน กิติกา 

- คุณโสรยา ระดาฤทธ์ิ 

- คุณลัทธภพ สุทธมงคล 

- คุณไกร ศรีดี 

10 คน 

8) เชียงใหม

อาน 

 

- เชียงใหมอาน 

- สสส. 

- สมาคมครูผูดูแลเด็ก 

- จุดเริ่มตนการทำงานของเชียงใหม

อาน  

- กระบวนการทำงานของเชียงใหม

อานที ่ประสบความสำเร ็จในการ

สรางกลไกและผูคนในความรวมมือ

ท่ีขยายผลเพ่ิมเติมได 

- ผศ.ดร.จิรันธนิน กิติกา 

- อ.อจิรภาส ประดิษฐ 

- คุณทัทยา อนุสสรราช

กิจ 

11 คน 

 ทีมวิจัยพบวาการบูรณาการกิจกรรมประชาคมเขมแข็งนี้ใหเปนเนื้อหาบนแพลตฟอรมออนไลนตองใช

เวลาในการสรางโพสตและประชาสัมพันธไปสูการเขารวมเสวนาในคลับเฮาสนั้นรวมประมาณ 2 สัปดาห ท้ัง

การโพสตผานเพจและกรุป  แตเนื่องจากการเปลี่ยนการใชเครื่องมือจากเฟซบุคไปเปนคลับเฮาสทำใหเปน

ขอจำกัดปจจัยในเรื่องจำนวนคนเขารวม  และยังเปนปญหาเรื่องผูใชแอพพลิเคชั่นเปนคนละกลุม  แตในทาง

กลับกันกท็ำใหเขาถึงคนเฉพาะกลุมมากขึ้น  ซึ่งเครื่องมือคลับเฮาสนี้เหมาะอยางยิ่งในการสรางกลุมเสวนาวง

เฉพาะท่ีเนนความสนใจรวมกัน    
   

 

 

 

 



159 
 

3.3) สรุปผลการดำเนินการสื่อออนไลนในระยะท่ีสาม 

 ขอมูลจากเฟซบุคเพจเชียงใหมฉันจะดูแลเธอ (อางอิงจากขอมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2564) มีผูถูกใจ

เพจท้ังหมด 5,865 คน อยูในอันดับท่ี 3 ของเพจท่ีมีเนื้อหาใกลเคียงกันดวยการจัดลำดับของ Facebook  ซึ่ง

ในชวงเวลาต้ังแตวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 – 13 ธันวาคม 2564 จำนวนคนถูกใจเพจเพิ่มข้ึน 849 คน  ท้ังนี้ แม

จำนวนคนถูกใจเพจและอันดับของเพจขยับสูงขึ้นก็ตามแตพบวาปริมาณการกดถูกใจเพจมีปริมาณลดลงเมื่อ

เทียบกับการทำงานระยะท่ีสองถึง 64.4% ซึ่งสะทอนใหเห็นวากลไกของการขับเคล่ือนส่ือในแนวทางบูรณาการ

รวมกับกิจกรรมประชาคมเมืองเขมแข็งนี้มีความเปนประเด็นเฉพาะตัว  และสรางความรูสึกมีสวนรวมทาได

คอนขางนอย  เนื่องจากเปนการนำเสนอสิ่งที่กิจกรรมไดเกิดขึ้นไปแลว  แตพบวาไดรับความสนใจในเชิงลึก

ผานการเขารวมเฟซบุคกรุปและการรวมเสวนาในคลับเฮาส  ซึ่งผูเขารวมกรุปและคลับเฮาสตางแสดงความ

คิดเห็นอยางคึกคัก  จึงถือวากลไกการขับเคลื่อนสื่อในระยะที่สามนี้ เปนแนวการทำงานเฉพาะประเด็นและ

เนนกลุมคนเชิงคุณภาพมากกวาปริมาณ 

 

 

 

ภาพท่ี 4.38 แผนภาพแสดงสถิติของการใชงานเฟซบุคเพจในระยะการทำงานท่ีสาม 
  

 ผลของการนำเสนอเนื้อหา “กิจกรรมประชาคมเขมแข็ง” ในแพลตฟอรม “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ”  

มีผลใหการเขาถึงผูรับสารนอยลงอยางตอเนื่อง  ซึ่งเกิดจากเนื้อหาในชวงนี้นั้นมีลักษณะทำใหประชาชนท่ัวไปมี

ความรูสึกวาไมใชเรื่องของตนเองและเขาถึงยาก   แตมีบางโพสตของ “กิจกรรมประชาคมเขมแข็ง” ที่ไดรับ

การตอบรับเปนอยางดีซึ่งเปนผลมาจากการที่คนจัดกิจกรรมเมืองในครั้งนั้นมีคนรูจักที่ใช Facebook อยูแลว

เปนจำนวนมากจึงเกิดการแชรตอกันเปนทอด ๆ  เชน กิจกรรมเมืองครั้งท่ี 7 ของกลุม East Each นอกจากนั้น

โพสตท่ีมีกิจกรรมเมืองท่ีนาสนใจและสามารถเขาถึงไดทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะในชวงอายุ 25-34 ปก็ไดรับยอด

การเขาถึงมากเชนเดียวกัน เชน กิจกรรม “งานตุงชางมอย” 
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3.4) การประเมินผลและวิเคราะหการทำงานของสื่อออนไลน 

   การวิเคราะหจุดออนและอุปสรรคเพือ่หาแนวทางการแกไขปญหาการขับเคล่ือนส่ือออนไลนและเพื่อ

สรางกลยุทธการส่ือสารบนแพลตฟอรมออนไลนในระยะท่ี 3 เปนดังนี้ 
  

ตารางที่ 4.4 การวิเคราะหขอดอยและอุปสรรคเพื่อออกแบบการแกไขปญหาของการขับเคลื่อนส่ือ

ออนไลน 

 Weakness/ Threat Solution 

1 ทีมวิจัยทีมสื ่อและผูวิจัยหลักเปนคนละคนในการทำ

คอนเทนต จึงเปนการยากที่จะสงตออรรถรสในการ

สื่อสารผานสื่อออนไลน 

- ใหผูเขียนไดพูดคุยสัมภาษณผูวิจัยเพ่ิมเติม 

- สนับสนุนนักวิจัยเปนผู เขียนบทความไดสื ่อสารดวยตนเอง

เพื่อใหบทความมีชีวิตชีวา ไดเลาเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดนอยในการ

ลงพ้ืนท่ี เพ่ือใหผูอานรูสึกใกลตัว และรูสึกจับตองไดงายข้ึน  

2 การสรางทีมออนไลนทำงาน เพื ่อการผลัดเปลี ่ยน

คณะทำงานในอนาคต 

- คณะทำงานเดิม จัดทำคูมือการทำงาน (Manual) หรือสงตอ

ความรูผานการทำงานรวมกันเพื่อการสรางคนทำคอนเทนตใน

เมืองรุนใหม 

3 ขอจำกัดของทีมงานทำใหไมมีความหลากหลายดาน

เน้ือหา 

- สรางระบบนักเขียนอิสระ ใหสามารถสงบทความมารวมกันได 

4 ก ล ไ ก ร ะ บบ ปร ะ เ มิ น ขอ ง เ ฟ ซบ ุ  ค  ( Facebook 

Algorithm) ทำใหคนเห็นนอยลง  เนื ่องจากประเด็น

ของเพจไมไดเกี่ยวของกับคำสำคัญในแตละชวงสัปดาห 

- พูดถึงเรื่องท่ีกำลังเปนกระแส ในแงมุมของการขับเคลื่อนเมือง 

- ขอมูลทางสถิติพบวาโพสตท่ีจะถูกแสดงใหเห็นถ่ีเปนโพสตกลุม

สร างอารมณทางบวก ประเภท Funny stuff, Meme อาจ

ทดลองโพสตตลกที่เกี่ยวของกับเมือง, Active Citizen ชวยดึง 

Reach 

5 ผูอานจำนวนหนึ่งเก็บโพสตเนื้อหาขนาดยาวไวอานใน

ภายหล ัง และไม ทราบว า เราม ีระบบเก ็บขอมูล 

(Archive) บนเว็บไซต  

- ประชาสัมพันธเว็บไซต chiangmaiwecare.com ใหมีความถ่ี

เพ่ิมข้ึน 

- ทดลองบทความท่ีกระชับข้ึน, ใช Infographic 

6 ผูอานบางกลุมนิยมอานบทความขนาดยาวจากรูปแบบ

เว็บไซต หรือหลีกเลี่ยงที่จะอานหากขอความเต็มไป

ดวยตัวหนังสือจำนวนมาก 

- ทดลองสื่อสารบทความขนาดยาวในบางโพสต ดวยการเกริ่น

แนะนำสั ้นๆและคลิกอานเพิ ่มเติม ไดจากลิงคเว็บไซตจากดู

แนวทางของเพจตางๆ อาทิ The Cloud 

7 การส ื ่อสารข อความสำค ัญ  (Key Message) ยาก 

เน่ืองจากเน้ือหาของกิจกรรมท่ีเยอะเกินไป 

- ทดลองเขียนโดยขึ้นตนสรุป (Brief) ตัวอยางการทำงานเพจ 

The Matter  
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ภาพท่ี 4.39 ภาพ Infographic แสดงแนวทางการทำงานของภาคประชาสังคม Frame ท่ี 4 
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4) ระยะท่ี 4 การสรางกลไกทำงานรวมกันระหวางทีมวิจัย เทศบาล และภาคประชาคมเมือง 

   ในชวงสุดทาย ทีมวิจัยไดกำหนดเปาหมายเพื่อถอดบทเรียนการทำส่ือเพื่อการพัฒนาเมืองเพื่อสงตอ

บทเรียนใหกับศูนยฟนบาน ยาน เวียงเชียงใหม ในสังกัดงานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ

และพัฒนาเมือง กองยุทธศาสตรและงบประมาณ  เทศบาลนครเชียงใหม  ซึ่งจะเขามารับผิดชอบ “เชียงใหม

ฉันจะดูแลเธอ” ตอไปภายหลังการทำงานวิจัยเสร็จสิ้นลง โดยทีมวิจัยไดออกแบบการออกเปน 3 สวนใหญ ๆ 

คือ 

4.1) สวนท่ี 1 เครือขายการทำงานรวมกัน  

 ทีมวิจัยไดถอดบทเรียนการทำงาน “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” เพื่อเปนแนวทางการทำงานใหกับศูนย

ฟนบาน ยาน เวียงเชียงใหม อยูภายใตงานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและพัฒนาเมือง  

เปนสวนงานของเทศบาลนครเชียงใหมท่ีมีการขยับบทบาทมาเช่ือมกับกลุมประชาสังคมและประชาคมเมืองใน

ลักษณะ Cross – Function Agencies  โดยทีมวิจัยไดหารือแนวการทำงานรวมกับทีมงานของศูนยฟนบาน 

ยาน เวียงเชียงใหมและออกแบบการทำงาน ดังนี้  

(1) ทำงานเปนกลุมต้ังประเด็นเมือง 

(2) รวบรวมขอมูลของภาคประชาสังคมและประชาชนเพื่อสรางเครือขายการทำเนื้อหา   

(3) รวมกลุมคนรุนใหมในการสรางเนื้อหา  

(4) ทีมศูนยฟนบาน ยาน เวียงเชียงใหมจะตองวางแผนลวงหนา  โดยการตั้งประเด็นสำคัญจะได

จากปจจัยเมือง เชน กิจกรรมเมืองและประเพณีเมืองสำคัญรายป ประเด็นเมืองที่ภาคประชา

สังคมสนใจและขับเคลื่อนอยู  และแนวโนมของเมืองที่มาจากทิศทางของภาครัฐ ภาคประชา

สังคม และผูคน 

(5) วางแผนแบงงานใหทีมทำงานคอนเทนตท้ังในสวนการวางงานใหกลุมนักศึกษาฝกงาน และการ

เปดรับอาสาสมัครคนทำงานเมือง ที่ทีมเชียงใหมจะเริ่มประกาศรับสมัครออนไลนในชวงเดอืน 

10-12 ของงานวิจัย เพื่อต้ังเปาหมายใหเกิดประชากรเชิงรุกท่ีมาทำงานเมืองรวมกับภาครัฐและ

ภาคประชาสังคม (เปนการทำงานลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.40 กรอบแนวคิดการทำงาน “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ของทีมศูนยฟนบาน ยาน เวียงเชียงใหม 
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4.2) สวนท่ี 2 ทักษะการทำคอนเทนตเมือง 

   ทีมวิจัย “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ไดแบงทักษะในการทำคอนเทนตตามประเด็นเมืองออกเปน 2 

ทักษะคือ ทักษะการเขียนหรือการเขียนเมือง  และทักษะการสรางภาพหรือการวาดเมือง  

- ทักษะการเขียนเมือง เปนการอธิบายประเด็นเมืองผานการเขียนเนื้อหาเฟซบุค  ซึ่งรูปแบบการ

เขียนเนื้อหานั้น  ทีมวิจัยแบงการเขียนออกเปน 3 รูปแบบคือ 

- เนื้อหาขอมูลเมือง (City data) เปนการเขียนเนื้อหาเชิงขอมูล  สรุปขอเท็จจริงของเมืองผาน

ตัวเลขเชิงสถิติหรือขอมูลใหมของเมือง  โดยมีการอางอิงแหลงที่มาและวิธีคิดอยางมีตรรกะ

และสมเหตุสมผล 

- เนื้อหากรณีศึกษา (Case study) เปนการนำเสนอความเปนไปไดของเมืองใหมๆ ผานตัวแบบ

ของเมืองอื่น ๆ  โดยเนนประเด็นที่เกี่ยวของกับเมืองเชียงใหม เพื่อทำใหผูคนเห็นโอกาสของ

เมืองในหลากหลายรูปแบบ 

- เนื ้อหาการถอดบทเรียนเมือง (Lesson learn) เปนการถอดความรูและความเขาใจผาน

กิจกรรมหรือการประชุมเสวนาที่สำคัญ เปนการรวบสรุปแนวคิดและขอสรุปของการทำงาน

กิจกรรมหรือประเด็นเสวนาท่ีทำใหเกิดการขับเคล่ือนเมืองตอไป 

- สวนทักษะการวาดเมืองนั้นเปนการสรางกราฟกหรือออกแบบภาพประกอบคอนเทนต  เพื่อ

ส่ือสารและนำเสนอขอมูลเมืองและประเด็นเมืองตาง ๆ ใหสามารถดึงดูดความนาสนใจ  เรียบเรียงขอมูลและ

ทำใหเขาใจเนื้อหาไดงาย  โดยทีมวิจัยแบงเทคนิคการวาดเมืองออกเปน 3 เทคนิคคือ 

- อินโฟกราฟก (infographic) คือ การแปลงขอมูลเชิงสถิติหร ือขอเท็จจร ิงออกมาเปน 

แผนภาพหรือแผนภูมิท่ีเขาใจไดงาย  

- การขึ้นภาพใหม (new sketch) คือ การขึ้นภาพใหมขึ้นมาเพื่ออธิบายความนาจะเปนหรือ

ความเปนไปไดใหมๆ แกผูอาน  

- การตัดแปะและจัดสรรรูปถายจริง (collage photograph) คือ การนำภาพถายกิจกรรมหรือ

โปรเจคที่อางในบทความมาจัดเรียงหรือยอมภาพผานฟลเตอรใหกลายเปนชุดภาพเดียวกัน 

เพื่อใชเลาประกอบเนื้อหา 

   การเขียนเมืองและการวาดเมืองนี ้จำเปนจะตองผานการกำหนดซีไอหรืออัตลักษณองคกร 

(Collaborate identity)   

4.3.2 กระบวนการทำงานของ “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ในฐานะพื้นที่กลางเพื่อขับเคลื่อน

ประชาคมเขมแข็ง 
 

(1) เนื้อหาของ “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ”  

   เนื ้อหาที่ทำให “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” เปนพื้นที่กลางที่มีประสิทธิภาพ  เกิดจากการเขาใจ

พฤติกรรมของผูใชและออกแบบการสรางขอมูล และใชกราฟกรูปภาพในการสื่อสารเนื้อหาประเด็นเมืองท่ี
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สำคัญไปยังผูใช  ผลท่ีไดคือความสนใจและกระตุนใหเกิดการแชรและขยายการรับรูไปในวงกวางกวาเดิมมาก

จนมีคนติดตามมากขึ้น  รวมไปถึงทำใหเกิดจับคลื่นความสนใจและการแลกเปลี่ยนของผูคนเพื่อการทำความ

เขาใจความคิดของประชาคมเมือง  และใชเปนขอมูลในการตอยอดสรางสรรคประเด็นเพื่อชวนคิดถึงการ

พัฒนาเมืองที่ดีขึ้น  การจับสัญญาณความสนใจของคนเชียงใหมจากพื้นที่กลาง “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” 

พบวามีความสนใจในประเด็นเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมการใชชีวิตรวมสมัยมากท่ีสุด  

ซึ่งเปนประเด็นที่ไมไดรับการกลาวถึงมากนักในการทำงานเชิงนโยบายของหนวยงานรัฐหรือแมแตในการ

ทำงานของกลุมประชาสังคมในอดีต  ดังนั้นในดานเนื้อหาแลวแพลตฟอรมออนไลนจึงเปนพื้นท่ีกลางท่ีไมเพียง

มีการส่ือสารเนื้อหาออกไปเทานั้นแตยังเปนพื้นท่ีท่ีเปดใหมีการส่ือสารเนื้อหากลับมาดวย  

(2) บทบาทของแพลตฟอรมออนไลนในการสรางประชาคมเมือง  

   ทีมวิจัยไดใช “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” เปนเครื่องมือสำหรับพัฒนากลไกการขับเคล่ือนเมืองอยางมี

สวนรวมดวยขอมูลจากประชาชน ผานการปนประเด็นเมืองหลายหลากใหเปนเรื่องสนุก เขาถึงงาย พรอมชวน

คิด ชวนคุย หาทางออกเชิงสรางสรรค เพื่อสะทอนเสียงใหผูกำหนดนโยบายสาธารณะไดรับฟงเรื่องท่ีเปนความ

ตองการของคนหมูมาก และวางหลักไมลนำสูการออกแบบแผนภาพการพัฒนาเมือง (Strategic Plan) ดวย

เปาหมายการทำหนาท่ีเปนพื้นที่กลางในการสื่อสารออนไลน จึงทำให “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” วางบทบาท

ตอการทำงานขับเคล่ือนประชาคมเมือง ดังนี้  

- “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” เปนการเติมเต็มการสื่อสารประเด็นเมืองไปยังคนทุกกลุม ทั้งคนรุน

เกา รุนใหม เพื่อรองรับคนทุกกลุมที่อยากเห็นเมืองดีขึ้นและเปนเครื่องมือที่ตอบสนองความตองการใชชีวิต 

แกไขปญหา นำเสนอหรือเรียกรองพัฒนาส่ิงท่ีดีกวา  

- เปนเครื่องมือขับเคล่ือนเมืองท่ีมีศักยภาพในสังคมปจจุบัน  เพราะเปนพื้นท่ีแหงสังคมใหมท่ี เปด

โอกาสคนท่ัวไปเขาถึงขอมูลอยางเทาเทียมกัน เพื่อยกระดับศักยภาพประชาคมเมืองผานขอมูลความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับเมือง 

- “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” สรางโอกาสใหประชาชนมีสวนในการออกแบบนโยบายสาธารณะท่ี

ตอบโจทยคุณภาพชีวิตของตัวเองมากขึ้น  ดวยการรวมประชาสังคมกับประชาชนใหใกลชิดและเขาใจกันเพื่อ

สรางพลงัเสียงท่ีเขมแข็ง เพื่อสามารถผลักดันไปสูนโยบายการพัฒนาเมือง  

- “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” นำวิธีการจับคลื่นความสนใจของผูคนเพื่อตอยอดสรางสรรคและ

พัฒนาตอเปนขอเสนอการพัฒนาเมืองตามแนวทางท่ีชาวเชียงใหมมีความเห็นอยากใหเมืองเชียงใหมเดินไปใน

อนาคต 

- กระตุนความสนใจและผลักดันใหผูใช “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” เปนมากกวาแคผูรับสารแตเขา

มามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและกลายเปนพลเมืองเชิงรุก (Active Citizen)  เพื่อมีสวนในการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาเมือง 
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4.3.3 ปญหาของแพลตฟอรมเมืองออนไลน   

แพลตฟอรมออนไลนมีศักยภาพสูงในการขยายใหคนท่ัวไปเขาถึงไดกวางขวาง  ส่ือสารไดในกลุมคน

วงกวาง  แตก็มีปญหาบางประการ เชน  

- ขอจำกัดของแอพลิเคชั่น เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว  ทำใหแอพลิเคช่ัน

ใหมๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา  ซึ่งแตละแอพลิเคช่ันจะมีลักษณะของกลุมผูนิยมใชแตกตางกันไป  และยังเหมาะกับ

การใชงานคนละแบบ  ทำใหผูใชงานจะตองเลือกใชแอพลิเคช่ันท่ีเหมาะสมและตรงกับความตองการมากท่ีสุด  

เชน  “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” เลือกใชเฟซบุคเพจเปนเครื่องมือหลักเพราะครอบคลุมฐานผูใชงานกวาง  แต

คนรุนใหมจะชอบใชแอพลิเคช่ันทวิตเตอร และอินสตราแกรม  รวมท้ังใชการเขากลุมในคลับเฮาสเพื่อเขาสูกลุม

สนใจ  ซึ่ง “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ไมมีกำลังพอจะทำงานในหลายแอพลิเคช่ัน 

- ขอจำกัดในการเขาถึงการใชงานเครื่องมือสื่อสาร  เชน กลุมคนสูงอายุอาจขาดทักษะในการใช

งาน  หรือคนจนท่ีมีขอจำกัดในการจายเพื่อการใชเทคโนโลยี  ทำใหอาจเขาไมถึงการใชงาน   

- ขอจำกัดในดานคนทำงานดานการผลิตเนื้อหางานและใชงานเครื่องมือ  การขาดแคลนบุคลากรท่ี

มีทักษะความชำนาญในการทำงานดานเนื้อหา การเขียน การวิเคราะหขอมูล การทำกราฟกเพื่อส่ือสารผานส่ือ

ออนไลน  

- แพลตฟอรมออนไลนเปนสื่อที่มีความออนไหวตามกระแสสูง จนบางครั้งอาจเบี่ยงเบนออกจาก

ขอเท็จจริงไดงาย   

 

4.4 ฐานขอมูลเมืองในบทบาทการขับเคลื่อนประชาคมเมือง 

   การสำรวจขอมูลเมืองและทำการการรวบรวมขอมูลเมือง โดยพิจารณางานขอมูลเมืองในฐานะท่ีเปน

เครื่องมือ “การพัฒนากระบวนการเพื่อขับเคล่ือนประชาคมเมืองเชียงใหม”  โดยพบวา : 

4.4.1 สถานการณงานขอมูลเมืองเชียงใหม 

การระดมความคิดเห็นจากกลุมประชาสังคมในประเด็น “การพัฒนากระบวนการเพื่อขับเคลื่อน

ประชาคมเมืองเชียงใหม” ในการประชุมวันที่ 3 มีนาคม 2564  กลุมประชาสังคมไดกลาวถึงปญหาอุปสรรค

การทำงานพัฒนาเมืองคือการไมมีขอมูลสนับสนุนการทำงาน และไมสามารถเขาถึงขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ  

และการหาขอมูลดวยตนเองเองทำไดยากดวยขอจำกัดของการทำงานแบบอาสาสมัคร ทั้งนี ้  ทีมวิจัยได

วิเคราะหสถานการณงานขอมูลเมืองเชียงใหมสรุปไดดังนี้   

1. ขอมูลถูกเก็บโดยหนวยงานรัฐแตใชภายในหนวยงานเทานั้น - หนวยงานระดับจังหวัดและ

เทศบาลนครเชียงใหมเปนหนวยงานหลักในการจัดเก็บขอมูลหรือฐานขอมูล  แตขอมูลมักจัดเก็บตามระบบท่ี

สะดวกสำหรับหนวยงานและไมไดพัฒนาใหเกิดการเก็บขอมูลใหมๆ ข้ึน  ขอมูลบางจำพวกจัดเก็บในกระดาษ

จึงไมไดถูกนำมาประมวลผลซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทำใหขอมูลเขาถึงยาก นำไปใชรวมกับขอมูลของหนวยงานอื่น

ยาก และนำไปแบงปนการใชงานไดยาก  
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2. ขอมูลอยูในรูปไฟลเอกสาร  การสำรวจและเก็บขอมูลเชิงสถิติตัวเลขมีเปาหมายเพื่อนำไปสูการ

วางแผนทางดานนโยบาย รวมไปถึงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและนโยบายของหนวยงาน  ผลการ

สำรวจและเก็บขอมูล เชน ขอมูลดานประชากร ขอมูลการยายถิ่น และขอมูลดานสาธารณสุข สวนใหญถูก

รวบรวมไวในรูปแบบตารางและสรุปรายงานการวิเคราะหเบ้ืองตนซึง่อยูในรูปเอกสารหรือไฟลเอกสาร ซึ่งทำให

ยากในการนำไปวิเคราะหรวมกับขอมูลสวนอื่นๆ ในเชิงพื้นท่ี และจำเปนตองดัดแปลงขอมูลใหเปนขอมูลในเชิง

สารสนเทศภูมิศาสตรและมีความซับซอนโดยเฉพาะรายละเอียดดานขอบเขต (Boundary) และตำแหนง 

(Location)  

3. ความไมสอดคลองกันของขอมูล  องคกรปกครองทองถ่ินคือเทศบาลนครเชียงใหมท่ีดำเนินการ

เก็บขอมูลในพื้นที่จะแยกเก็บขอมูลตามภารกิจที่หนวยงานตนเองรับผิดชอบ เชน งานทะเบียนราษฎรเก็บ

ขอมูลเกี่ยวกับประชากรในเขตเทศบาล  สำนักการชางเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตกอสรางและ

จำนวนอาคาร สำนักสาธารณสุขเก็บขอมูลการขออนุญาตประกอบการบางประเภท ท้ังหมดนี้  ไมมีหนวยงาน

ที่คำนึงถึงการนำขอมูลมาผสานกันหรือสามารถอยูบนฐานขอมูลเดียวกันได   ทำใหมีความตางดานรูปแบบ 

(Format) และความถี่ในการเก็บ (Regularity) สงผลใหมีความยากลำบากในการนำขอมูลมาจัดการใหอยู

ภายใตรูปแบบเดียวกันเพื่อการผสานขอมูลเขาดวยกันสำหรับการวิเคราะห 

4. ขอมูลไมไดนำมาใชในการวางแผนงาน  เมื่อขอมูลเปนการเก็บเพื่อบันทึกการปฏิบัติงานแต

ไมไดถูกนำมาวิเคราะหเพื่อใชประกอบการวางแผนพัฒนาเมืองอยางจริงจัง  หนวยงานจึงไมไดเห็นความจำเปน

ในการพัฒนาฐานขอมูลสำหรับเมืองขึ้นมา  ดังนั้นหนวยงานจึงไมมีบุคลากรที่จะมีความรูความสามารถและ

ทักษะในการจัดการระบบฐานขอมูล  ขอมูลจึงกระจัดกระจายและไมไดถูกจัดการเพื่อนำมาใชใหเปนประโยชน

ตอการวางแผนพัฒนาเมือง 
 

4.4.2 ประเด็นขอมูลเพื่อการขับเคลื่อนเมืองโดยประชาคม  
 

1) ประเด็นขอมูลจากการวิเคราะหการทำงานของกลุมประชาสังคมท่ีผานมา 

  การสกัดประเด็นขอมูลท่ีจำเปนตอการขับเคล่ือนเมืองโดยพิจารณาจากกิจกรรมท่ีกลุมประชาสังคมมี

การดำเนินการ  (รวบรวมขอมูลกลุมประชาสังคมตั้งแต ป พ.ศ. 2527 จนถึง ป พ.ศ. 2564 จำนวน 29 กลุม)  

พบวา 3 อันดับประเด็นที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด ประกอบดวย อันดับที่ 1 ประเด็นที่เกี่ยวของกับชุมชน 

(รอยละ 16) อันดับท่ี 2 ประเด็นการอนุรักษเมือง (รอยละ 15.3) และอันดับท่ี 3 ประเด็นเมืองและส่ิงแวดลอม 

(รอยละ 12.9)  
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ตารางท่ี 4.5 สรุปประเด็นขับเคล่ือนของกลุมประชาสังคมในพื้นท่ีเมืองเชียงใหมต้ังแตป พ.ศ. 2527 - 

พ.ศ. 2564 

ลำดับ ประเด็นขับเคลื่อน จำนวน (กลุม)  รอยละ  อันดับ 

1 วัฒนธรรม 10 6.1 6 

2 ศิลปะ 9 5.5 7 

3 พื้นที่สีเขียว  10 6.1 6 

4 เมืองและสิ่งแวดลอม 21 12.9 3 

5 อนุรักษเมือง 25 15.3 2 

6 การออกแบบ 11 6.7 5 

7 เด็กและเยาวชน 11 6.7 5 

8 อาหาร 8 4.9 8 

9 ขาวสาร/ประชาสัมพันธ 4 2.5 9 

10 ชุมชน (คุณภาพชีวิต)  26 16 1 

11 สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ และทรัพยากร 20 12.3 4 

12 นโยบาย 8 4.9 8 

 

นอกจากนี้ ยังพบวากลุมประชาสังคมจะทำหนาท่ีเปน “ตัวแทน” ของพื้นท่ีและชุมชนในการทำงาน

พัฒนาเมือง  ซึ่งมีความจำเปนตองใชชุดขอมูลเฉพาะพื้นท่ีในการวิเคราะห (Area Based Data Analysis) เปน

ขอมูลท่ีมีความละเอียดเชิงพื้นท่ีมากกวาขอมูลจากสวนกลาง ตัวอยางของการใชงานขอมูลทำงานเชิงพื้นท่ี เชน  

(1) ชุมชนวัดเกต  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนการตอตานการขยายถนนในยานชุมชนวัด

เกต-ฟาฮาม ซึ่งเปนชุมชนที่มีคุณคาประวัติศาสตร  หากเกิดการเวนคืนพื้นที่เพื่อขยายถนนตามแนวทางการ

ปรับปรุงรางผังเมืองรวมเชียงใหม ฉบับท่ี 3 ชวงป พ.ศ 2549 – 2550  ซึ่งกำหนดใหพื้นท่ีชุมชนวัดเกตใหเปน

พื้นท่ีสีแดง (เขตพาณิชยกรรมและมีชุมชนอยูอยางหนาแนน) จะทำใหสามารถสรางอาคารสูงและขยายถนนให

มีความกวาง 20 เมตร  ประชาคมเมืองประกอบดวย กลุมชาวบานจากยานวัดเกต-ฟาฮาม ยานซอยวัดอุโมงค 

ยานถนนนิมมานเหมินท ยานถนนเจริญประเทศ ยานชางเผือก ยานวัดเจ็ดยอด องคกรดานสังคมฯ และสิทธิ

มนุษยชนใน จ.เชียงใหม รวมกับนักวิชาการ  ไดรวมมือกันภายใตแนวคิดที่วาชาวบานควรมีสวนรวมในการ

กำหนดสีผังเมือง  โดยทำการรวบรวมขอมูล เชน การอยูอาศัยในพื้นท่ีวัดเกต-ฟาฮาม ขอมูลดานสถาปตยกรรม

ที่มีคุณคา และขอมูลดานประวัติศาสตรของพื้นที่  เพื่อผลักดันขอเสนอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสีผังเมืองใน

ชุมชนวัดเกต-ฟาฮามในประกาศผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม พ.ศ. 2555 จากสีแดง (เขตพาณิชยกรรมและมี

ชุมชนอยูอยางหนาแนน) เปนสีเหลืองทแยงขาว (ท่ีดินประเภทอนุรักษเพื่อการอยูอาศัย) ลาสุดในป พ.ศ. 2565 
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ไดมีการประกาศกฎกระทรวง กำหนดพื้นท่ีตำบลวัดเกต และพื้นท่ีอีกหลายตำบลในจังหวัดเชียงใหมและลำพูน

เปนพื้นท่ีคุมครองส่ิงแวดลอม  
 

ภาพท่ี 4.41 การใชขอมูลเพ่ือตอตานการขยายถนนและการเปลี่ยนสีผังเมืองยานวัดเกต 
 

(2) โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหมสู เมืองมรดกโลก เปนโครงการขององคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหมทำงานรวมกับนักวชิาการ เพื่อจัดทำเอกสาร Nomination File เสนอตอ UNESCO World 

Heritage Committee  เพื่อเสนอพื้นท่ีเมืองเกาเชียงใหมตามแนวเขตท่ีกำหนดเปนเมืองมรดกโลก  โครงการมี

การจัดทำขอมูลดานมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไดและจับตองไมได (Tangible and Intangible Cultural 

Heritage) เพื่อเปนฐานขอมูลสำคัญในการระบุคุณคาของเมืองเชียงใหม  ขอมูลดังกลาวทำใหเกิดแผนที่ทาง

วัฒนธรรม (Cultural Mapping) บันทึกและจัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มีการเผยแพรและนำขอมูล

ไปใชอยางแพรหลาย อยางไรก็ตามขอมูลดังกลาวยังไมสามารถเขาถึงอยางเปนสาธารณะ  และขอมูลไมไดมี

การเก็บใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่องเพื่อบงช้ีถึงการเปล่ียนแปลงของแหลงมรดก 

 

ภาพท่ี 4.42 แผนท่ีแสดงแหลงมรดกท่ีมีคุณคาภายใตการทำงานของโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม 

สูเมืองมรดกโลก 

ท่ีมา: องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2563)   
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(3)  โครงการศึกษาการพัฒนาพื้นที ่ร ิมคลองแมขาเพื ่อการอยู อาศัยอยางยั ่งยืน Imagine 

Maekha ซึ ่งมีหลายหนวยงานเขารวมเปนภาคีดำเนินการ อาทิ ใจบานสตูดิโอ เทศบาลนครเชียงใหม 

เครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ผลักดันการทำแผนการพัฒนาที่อยูอาศัย

ชุมชนริมคลองแมขาโดยกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาคลองแมขาอยางยั่งยืน  มีการเก็บขอมูลคนจน

เมืองและที่อยูอาศัยและดำเนินกิจกรรมการมีสวนรวมเพื่อนำไปสูการจัดทำแผนภาพการพัฒนาพื้นท่ีริมแนว

คลองแมขา  นอกจากนั้น ขณะนี้ท้ังหนวยงานภาครัฐและเครือขายประชาสังคม ยังมีไดการเก็บรวบรวมขอมูล

ท่ีเกี่ยวของกับผูอยูอาศัยริมคลองแมขาอยางละเอียดซึ่งกำลังอยูในข้ันตอนดำเนินงานเบ้ืองตน  

 

ภาพท่ี 4.43 แผนท่ีแสดงสถานการณท่ีอาศัยไมมั่นคงพื้นท่ีริมคลองแมขา 

ท่ีมา: ใจบานสตูดิโอ (พ.ศ. 2564) 
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(4) การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่สีเขียวมีคุณภาพ  ในชวงป 2562 ใจบานสตูดิโอไดทำงาน

รวมกับ บริษัท Mor and Farmer จัดทำขอมูลพื้นที่สีเขียวที่เชื่อมโยงกับพื้นที่อุณหภูมิในเมือง  และพัฒนา

เปน “สมุดปกเขียว” เมืองเชียงใหม  โดยชุดขอมูลถูกส่ือสารผานชองทาง Facebook Page ของท้ัง 2 องคกร 

และถูกแชรขยายผลเปนวงกวาง  

ภาพท่ี 4.44 แสดงขอมูลพื้นท่ีสีเขียวเมืองเชียงใหม 

ท่ีมา: ใจบาน สตูดิโอ (พ.ศ. 2562) 

 

(5) งานผังแมบทการพัฒนายานเพื่อการพัฒนาเมืองในอนาคต : ยานลามชาง เปนงานท่ีใจบาน

สตูดิโอรวมกับเครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม และชุมชนลามชาง โดยไดจัดทำกระบวนการรวมกับชุมชนใน

การใชกระบวนการออกแบบการพัฒนายานเพื่อรักษาความสัมพันธของผูคนในยานนั้นๆ มีออกแบบกิจกรรม

เพื่อสรางการมีสวนรวม อาทิ กิจกรรม Zero Waste  มีการเก็บขอมูลดานการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีชุมชน

และจัดทำแผนท่ีเพื่อการเผยแพร อยางไรกต็ามกระบวนการเก็บและคำนวนขอมูลยังเปนในรูปแบบการบันทึก

ลงแผนที่ดวยมือโดยอางอิงตำแหนงจาก Google Earth ไมไดถูกจัดเก็บและเผยแพรในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร  
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ภาพท่ี 4.45 การวิเคราะหการใชประโยชนอาคารและแนวคิดการพัฒนายานลามชาง 

ท่ีมา: สำนักงานสถาปนิกใจบาน สตูดิโอ (พ.ศ. 2563)  
 

(6)  โครงการสำรวจขอมูลเชิงเศรษฐกิจและศึกษากรอบแนวทางการพัฒนายานสรางสรรค

จังหวัดเชียงใหม 3536 โดยสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคร วมกับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยสังคม  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดทำชุดขอมูลเมืองดานเศรษฐกิจ  ภายใตวัตถุประสงคที ่สำคัญ คือ เพื่อสำรวจ

สถานภาพปจจุบันดานพืน้ท่ีและดานเศรษฐกิจสรางสรรคของยานเมืองเกาจังหวัดเชียงใหม โครงการไดทำการ

สำรวจและรวบรวมขอมูล และเก็บขอมูลบนฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร  ชุดขอมูลดังกลาวประกอบไป

ดวย องคประกอบทางดานกายภาพสรางสรรค  ดานเศรษฐกิจสรางสรรค และดานส่ิงแวดลอมสรางสรรค  ซึ่ง

วิเคราะหจากการใชประโยชนอาคารในพื้นที่เมืองเกาเชียงใหม  ซึ่งชวยบงชี้ถึงสถานการณของพื้นที่ไดอยาง

ชัดเจน  มีการเก็บรายละเอียดระดับชุมชน ประกอบกับแผนท่ีขอมูลและขอมูลเชิงปริมาณของแตละชุมชน  ถือ

เปนชุดขอมูลฐาน หรือ Baseline Data ท่ีสำคัญ  ขอมูลชุดนี้ถูกจัดทำเปนรายงานและเผยแพรในรูปบทความ

และ Infographic37 ซึ่งสามารถขอขอมูลดังกลาวจากสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค จังหวัดเชียงใหม   

 
36 โครงการสำรวจขอมูลเชิงเศรษฐกิจและศึกษากรอบแนวทางการพัฒนายานสรางสรรคจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2562 
37 https://www.cea.or.th/th/single-research/Creative-City-Chiangmai 
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ภาพท่ี 4.46 สรุปขอมูลโครงการสำรวจขอมูลเชิงเศรษฐกิจและศึกษากรอบแนวทางการพัฒนายานสรางสรรค 

จังหวัดเชียงใหม 

ท่ีมา:  สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) (พ.ศ. 2563) 

 

   การกวาดสัญญาณความตองการขอมูลโดยอางอิงจากการขับเคลื่อนงานของภาคประชาสังคมเมือง

เชียงใหมและเครือขายพบวามีความเกี่ยวของกับกลุมขอมูลดังนี้  

- กลุมท่ี 1 พื้นท่ีสีเขียวและส่ิงแวดลอม และพื้นท่ีศักยภาพในการพัฒนา  

- กลุมท่ี 2 การใชประโยชนท่ีดิน ขอมูลอาคารและการสัญจร   

- กลุมท่ี 3 ขอมูลประชากรท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตและชุมชน 
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2) การวิเคราะหความตองการขอมูลจากกิจกรรมประชาคมเขมแข็ง 
 

กิจกรรมประชาคมเขมแข็งทำหนาที่เปนตนแบบการทดลองกระบวนการขับเคลื่อนประชาคม

เมือง โดยทีมวิจัยไดเชื่อมงานขอมูลเมืองกับกิจกรรมประชาคมเขมแข็งเพื่อสรางชุดขอมูลที่สอดคลองกับ

ประเด็นงานข้ึน  เปนการขยับโจทยงานฐานขอมูลเมืองใหเขาใกลกับการใชงานขอมูลในการทำงานจริง  ซึ่ง

สรุปไดดังนี้  
  

ตารางท่ี 4.6 กิจกรรมประชาคมเขมแข็งและความตองการดานขอมูล 

ลำดับ กิจกรรม ขอมูลที่ใช ขอมูลที่ไดรับ/ตองทำเพิ่มเติม 

1 ราชดำเนินโมเดล - ขอมูลประเภทการใชอาคาร เพ่ือ

ศึกษาแหลงท่ีมาของขยะจากการใช

อาคาร 

- ขอมูลดานประวัติศาสตร เพ่ือเขาใจ

พัฒนาการและขอมูลดานคุณคาของ

พ้ืนท่ีศึกษา 

- บูรณาการขอมูลดานการเดินเทาจาก 

UDDC เพ่ือศึกษาและเขาใจพ้ืนท่ี 

- ขอมูลปริมาณขยะ เพ่ือการคำนวณ

ปริมาณขยะเบื้องตนในพ้ืนท่ีศึกษา 

2 ตุงชางมอย - ไมมีการใชฐานขอมูลทางภูมิศาสตร - ขอมูลกลุมประชาสงัคมในพ้ืนท่ี  

- รายชื่อผูประกอบการ 

3 ครัวงาน  - ขอมูลการสำรวจผูไดรับผลกระทบ

จากสถานการณโควิด 19 จาก

งานวิจัยภายใตแผนงานคนไทย 4.0  

- ขอมูลผูตกงานและชุมชนท่ีตองการ

ความชวยเหลือ  

- เก็บขอมูลเพ่ิมเติมผูตกงานและเขามา

ชวยเหลืองานในชุมชนภายใตกิจกรรมครัว

งาน 

 

4 ฟนฟูพ้ืนท่ีวัดราง

(ยานชุมชนกูเตา) 

- ขอมูลพ้ืนท่ีวัดรางในเมืองเชียงใหม  

- ขอมูลพ้ืนท่ีวัดราง พ้ืนท่ีหนวยงานรัฐ 

และพ้ืนท่ีสีเขียว    

- พ้ืนท่ีวัดรางท่ีไดรับการพัฒนา 

- ประเมินสภาพเบื้องตนของวัดราง  

- ตัวอยางการทำงานในการพัฒนาพ้ืนท่ีวัด

ราง 

5 EAST EACH 

(ปายบอกทาง

ฟนฟูยานชาง

มอย) 

- ไมมีการใชฐานขอมูลทางภูมิศาสตร - ขอมูลเสนทางและความทรงจำของคนใน

ยานดวยเครื่องมือแบบสอบถาม 

- การทดลองใชผงัและเสนทางเดินจริงใน

ชุมชน   

6 ทางเล็กซอยลัด 

(อารักษซอย 4) 

- ไมมีการใชฐานขอมูลทางภูมิศาสตร 

- ขอมูลเรื่องเลาและความทรงจำใน

พ้ืนท่ี  

- Base map ซอยและถนน 

- ขอมูลของประชากรยานวัดผาบองและวัด

ปราสาท  

- ขอมูลขอบเขตของพ้ืนท่ีและเสนทาง  
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ลำดับ กิจกรรม ขอมูลที่ใช ขอมูลที่ไดรับ/ตองทำเพิ่มเติม 

- ขอมูลผูใชถนนและความถ่ีของการสัญจร 

7 นิทานสรางเมือง

อยูดีกินดี  

- ไมมีการใชฐานขอมูลทางภูมิศาสตร 

- เครือขายการทำงานรวมกับเชียงใหม

อาน 

- ขอมูลประวัติศาสตรเมืองเชียงใหม  

- รายชื่อและเครือขายการทำงานนิทาน

สรางเมืองระดับจังหวัด  

8 How to ปรับตัว 

(ปรับปรุงบานเกา

ยานตลาดสันปา

ขอย) 

- ขอมูลอาคารยุค Modern  

- ขอมูลอาคาร/บานเกา และอาคาร/

บานไม  

 

- ขอมูลการต้ังถ่ินฐานของ 9 กลุมชาติพันธุ

ในยานสันปาขอย เมื่อ 100 ปกอน 

- ขอมูลการพัฒนาถนนเจริญเมืองตาม

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 

1  

- ภาพถายและแผนท่ีเกา คณะกรรมการ

ชำระประวัติศาสตรไทย. (2539). 

 

  สรุปความตองการชุดขอมูลอางอิงจากกิจกรรมประชาคมเขมแข็ง 

1) ระยะทางการเดินทางเขามาในเมืองเกาสัมพันธกับความหนาแนนประชากรในพื้นท่ีเมือง  

2) อัตราเช็คอินนำเสนอในรูปแบบ Heat Map  

3) การจราจร และความถ่ีของรถท่ีผานตามชวงเวลา  

4) ตำแหนงตลาดสด ชุมชน และระยะการเดินท่ีเขาถึง 

5) บานเกา และการใชงานอาคารโดยรอบ 

6) ตำแหนงชุมชนท่ีมีการชวยเหลือโควิด และการเขาถึงโรงพยาบาล (ระยะเวลาการเดินทาง)  

7) ตึกสูง และผังสีตามผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม 

8) ซอยขนาดเล็กในเมืองเหมาะกับการเดินแคไหน   

9) การจอดรถบนถนน และพื้นท่ีวัดซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาเปนพืน้ท่ีสาธารณะของเมือง 

10) โซนรานกาแฟ มีพื้นท่ีวางและพืน้ท่ีไมไดใชงานท่ีสามารถรองรับกิจกรรมได 
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ภาพท่ี 4.47 การเช่ือมโยงกิจกรรมประชาคมเขมแข็งและกระบวนการดำเนินการดานขอมูลเมือง 
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3) การวิเคราะหความตองการขอมูลจากจากเฟสบุค “เชียงใหมฉันจะดูและเธอ”   

 กวาดสัญญาณจากการนำเสนอขอมูลใน “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ที่มีการเขาถึง การแชร และ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นมากท่ีสุด 5 อันดับ  สรุปแนวโนมความตองการขอมูล ดังนี้  
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงการนำเสนอขอมูลท่ีไดรับความนิยมสูงสุด 5 อันดับและแนวโนมความตองการขอมูล 

ลำดับ โพสต ประเด็นแลกเปลี่ยน แนวโนมความตองการขอมูล 

1 ถาเช ียงใหมไมพ ึ ่งพาการ

ทองเที ่ยวแลวควรพึ ่งอะไร 

(180.5K)  

แนวโนมอยากใหเชียงใหมเปนเมือง

เกษตรกรรม เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

Hub 

ขอมูลดานการใชประโยชนท่ีดิน และอาคาร 

ณ ปจจุบันเพื ่อประมวลความพรอมและ

สถานการณ การกำหนดสีผังเมืองรวมเมือง

เช ียงใหม   ข อม ูลย านนว ัตกรรม และ

การศึกษา 

2 เชียงใหมเมืองกาแฟ ชิมวัน

ละรานใชเวลา 7 ป (77.1K)  

การเติบโตของธุรกิจรานกาแฟ ท่ีสราง

วัฒนธรรมการทองเที่ยวในเมืองแบบ

ใหม ภาพสะทอนของการขาดแคลน

พื ้นที ่สาธารณะที ่ด ี คนจึงหันไปใช

บริการรานกาแฟท่ีตกแตงสวยงาม  

ขอม ูลร านกาแฟ และการเข าถ ึงพ ื ้ น ท่ี

โดยรอบ 

3 เชียงใหมเมืองบุฟเฟต หมู

กะทะ ป   งย  าง ส ุก ี ้  ชาบู  

อาหารญ่ีปุน (39.6K) 

ภาพสะทอนพฤติกรรมของผูอยูอาศัย

ในเมืองเชียงใหม ที ่เนนการทานให

คุมคา 

ขอมูลคุณภาพชีวิตคนในเมือง รายได และ

กิจกรรมในพ้ืนท่ีเมืองเชียงใหม  

4 10 ตึกที่สูงที่สุดในเชียงใหม 

(28.5K) 

ความเหมาะสมของการวางผังเมือง

และวิถีช ีว ิตท ี ่แท จร ิงของคนเม ือง

เชียงใหม การเติบโตเมืองที ่ไมใชแค

การมีตึกสูง แตตองการการออกแบบท่ี

คำนึงถึงเมืองทุกดาน 

ขอมูลอาคารสูง สีผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม 

ขอมูลระดับชุมชน ประชากร และความ

ปลอดภัย 

5 งานตุงชางมอย ปใหมเมือง 

2564 (21.5K)  

การนำเสนอวัฒนธรรมทองถ ิ ่นใน

รูปแบบใหมแบบรวม 

ขอม ูลว ัฒนธรรมทองถ ิ ่นในพื ้นท ี ่ เม ือง

เชียงใหม ความเชื่อ และสถาปตยกรรมที่มี

คุณคา  

  

 นอกเหนือจากการกวาดสัญญาณจากโพสตที่มีการเขาถึงมากที่สุดใน “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” 

แลว  ทีมวิจัยไดทำการกวาดสัญญาณจากความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

สรุปไดดังนี้  

• ยานท่ี 1 ยานจินตภาพแกนเมืองอนุรักษ  เปนยานอยูอาศัย นักลงทุน คนทองเท่ียว ท่ีรับรูและ

สงเสริมจินตภาพเมืองรวมกัน ครอบคลุมชุมชนสันนาลุง วัดเกต สันปาขอย ชางฆอง บานฮอม เชตวัน 

บานปง พันอน พระเจาเม็งราย หมื่นเงินกอง    
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 ขอมูลสนับสนุน :  

- ขอมูลเทศบัญญัติเมืองอนุรักษ  

- ขอมูลอาคารเกา 

- ขอมูลความสูงของอาคาร  

- ขอมูลประชากร  

- ขอมูลธุรกิจการทองเท่ียว  

- ขอมูลการจราจร  

• ยานท่ี 2 ยานภูมิทัศนวัฒนธรรมและชาติพันธุ ครอบคลุม ทิพยเนตร หาธันวา ฟาใหม วัดธาตุ

คำ กำแพงงาม ดาวดึงส ระแกง ลอยเคราะห ศรีดอนชัย ชางฆอง ชมพูชางมอย 

ขอมูลสนับสนุน :  

- ขอมูลชุมชนเมือง  

- ขอมูลเทศบัญญัติเมืองอนุรักษ  

- ขอมูลตนไมและพืชพรรณเมือง 

- ขอมูลพื้นท่ีสีเขียว  

- ขอมูลพื้นท่ีสาธารณะของเมือง  

- ขอมูลแรงงานและประชากรแฝง   

- ขอมูลธุรกิจการทองเท่ียว  

• ยานท่ี 3 ยานนวัตกรรม/สุขภาพคนเมือง ครอบคลุมชุมชนสวนดอก นิมมานเหมินท แจงหัวริน 

ขอมูลสนับสนุน :  

- ขอมูลสุขภาพคนเมือง  

- ขอมูลขนสงมวลชนการเดินทางระหวางยาน  

- ขอมูลสาธารณะสุขของเมือง   

- ขอมูลการศึกษาและพื้นท่ีการศึกษา   

- ขอมูลพื้นท่ีเมืองอัจฉริยะ  

- ขอมูลกลุมนวัตกรของเมือง  

- ขอมูลประชากรในพื้นท่ี กลุมคนเปราะบาง /  

- ขอมูลการเขาถึงระบบสาธารณสุขของชุมชน 

• ยานที่ 4 ยานเทศกาลเมืองบนพื้นที่สาธารณูปโภครวมสมัย ครอบคลุมชุมชนชมพูชางมอย 

เชียงมั่น ลามชาง และควรคามา 
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ขอมูลสนับสนุน :  

- ขอมูลพื้นท่ีสาธารณูปโภคหลักของเมือง เชน ไฟฟา โทรศัพท ดับเพลิง จราจร ระบบน้ำ 

และการกำจัดขยะตางๆ  

- ขอมูลกิจกรรมและประเพณีของรัฐและเอกชนรายป  

- ขอมูลการทองเท่ียว   

- ขอมูลเสนทางเมืองเดินได  

- ขอมูลกลุมคนทางสังคมและภาคประชาสังคมเมือง  

• ยานที่ 5 ยานอาคารธุรกิจและที่พักอาศัยใหม ครอบคลุมชุมชนทานตะวัน โลกโมี ศรีวิชัย 

สามัคคีพัฒนา ปาเปา เชียงยืน คูปูลุน กูเตา หล่ิงกอก และเจดียปลอง 

ขอมูลสนับสนุน :  

- ขอมูลตึกสูง  

- ขอมูลส่ิงกอสรางและพื้นท่ีวางของเมือง  

- พื้นท่ีการขนสงสินคาและเดินทางในเมือง  

- ขอมูลประชากรและการพัฒนาท่ีดิน   

- ขอมูลเศรษฐกิจดิจิทัล  

- ขอมูลวัดราง  

- ขอมูลพื้นท่ีดินและอสังหาของวัด  

- ขอมูลของพื้นท่ีท่ีมีโอกาสพัฒนาเปนพื้นท่ีสาธารณะ 

• ยานท่ี 6 ยานอาคารมีเอกลักษณ ครอบคลุมชุมชนวัดเกต สันปาขอย ชางฆอง เชตวัน บานฮอม  

ขอมูลสนับสนุน :  

- ขอมูลอาคารเกา อาคารโมเดิรนและแหลงมรดก 

- ขอมูลชุมชน และขอบเขตชุมชน  

- ขอมูลประเภทพของธุรกิจในยาน  

- ขอมูลยานเศรษฐกิจเมือง 

- ขอมูลของ Zone การจำหนายสุรา  

- ขอมูลของรานท่ีอยูใน List ของเศรษฐกจิสรางสรรค 

- ขอมูลเสนทางการจราจร  

- ขอมูลเสนทางการเดินเทา  

- ขอมูลเสนทางจักรยาน  

- ขอมูลอาคารควรคาแกการอนุรักษ  

- ขอมูลและแผนผังชุมชน 

- ขอมูลของกิจกรรมในเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ี 
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ภาพท่ี 4.48 กระบวนการจัดทำฐานขอมูลเมืองเพื่อขับเคล่ือนประชาคมเมืองเชียงใหม  
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4.4.3 การพัฒนาระบบฐานขอมูลเมืองเชียงใหม  
 

1) การสรางชุดขอมูลเมืองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร   ทีมวิจัยไดนำความตองการขอมูลจาก

การรวบรวมความตองการขอมูลจากประสบการณการทำงานภาคประชาสังคม เฟสบุคเชียงใหมฉันจะดูแล

เธอ และกจิกรรมประชาคมเขมแข็ง  มาทำกระบวนการสรางชุดขอมูลเมืองในรูปแบบขอมูลฐาน (Baseline 

Data) บนฐานสารสนเทศภูมิศาสตร   ซึ่งมีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี ้

 

แผนภูมิท่ี 4.3  ข้ันตอนการดำเนินงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรเมืองเชียงใหม 

 

2) ชุดขอมูลเมืองเชียงใหม   งานวิจัยไดรวบรวมชุดขอมูลได 69 ชุดขอมูล ชุดขอมูลขยายผล

ไปสูการผลิตฐานขอมูล (Database) และแผนท่ีแสดงขอมูล (Map) ไดหลากหลายข้ึนอยูกับความตองการใช

งาน โดยสามารถสรุปกลุมขอมูลแบงเปน 2 กลุม ประกอบดวย  
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- ชุดขอมูลพื้นฐานท่ีสำคัญตอกายภาพเมือง อธิบายลักษณะทางกายภาพระดับเมืองถึงระดับ

ชุมชน สะทอนสถานการณปจจุบันของพื้นท่ี เหมาะแกการใชงานในการแสดงหลักฐานเชิงกายภาพของพื้นท่ี 

และองคประกอบสำคัญในพื้นท่ี  

ตารางท่ี 4.8  สรุปชุดขอมูลพื้นฐานท่ีสำคัญตอกายภาพเมือง 

ลำดับ ขอมูลในรูปแบบแผนที่ 

ประเภทชุดขอมูล 

เมือง สิ่งแวดลอม 
คุณภาพ

ชีวิต 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

การ

สัญจร 

1 
การกระจายตัวของอาคารสูง และวัสดุอาคารใน

เมืองเชียงใหม  
/   /   

2 

การใชประโยชนอาคาร และกิจกรรมในเมือง เชน

ตลาด รานกาแฟ พิพิธภัณฑ และ Co-Working 

Space  

/   /   

3 

การใชประโยชนอาคารตามสีผงัเมืองรวมและความ

หนาแนนของประชากร 

 

/   / /  

4 การใชประโยชนอาคารระดับชุมชน / / / /   

5 การอยูอาศัยในเขตผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม /  / /   

6 
ขอบเขตย่ืนเสนอเปนมรดกโลกและสถาปตยกรรม

ลานนาท่ีสำคัญและอาคารยุคโมเดิรน 
/    /  

7 พ้ืนท่ีสีเขียว วัดราง และพ้ืนท่ีธนารักษ  / /    

8 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
/ /  /   

 

- ชุดขอมูลท่ีเกิดจากการวิเคราะหความตองการจากประชาสังคม อธิบายความเช่ือมโยงและ

ความเขมขนของความสัมพันธระหวางสินทรัพย (Asset) และกิจกรรมที่เกิดขึ้น เหมาะแกการใชงานดาน

การอธิบายพฤติกรรมและความสัมพันธของพื้นท่ี หรือ สินทรัพย กับคนในเมือง 
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ตารางท่ี 4.9  ชุดขอมูลท่ีเกิดจากการวิเคราะหความตองการจากประชาสังคม 

ลำดับ ขอมูลในรูปแบบแผนที่ 

ประเภทชุดขอมูล 

เมือง สิ่งแวดลอม 
คุณภาพ

ชีวิต 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

การ

สัญจร 

1 
ความหนาแนนประชากร รายไดตอครัวเรือน การ

ยายออกและบานมั่นคง 
/      

2 
คลัสเตอรโบราณสถานและการเขาถึงพ้ืนท่ีจากการ

เดินในเมืองเกาเชียงใหม  
 /   / / 

3 
การเขาถึงพ้ืนทีบริการตามระยะทางจากพ้ืนท่ีสี

เขียวในเมือง  
/ / /   / 

4 
การเดินทางจากโรงแรมท่ีพักสูอาคารเกาในเมือง

เชียงใหมเพ่ือโปรโมทการทองเท่ียว 
/   /  / 

5 รานกาแฟและการเขาถึงพ้ืนท่ีใกลเคียง /   / /  

6 ชุมชนท่ีเกิดโควิดและสถานพยาบาลท่ีใกลเคียง /  /   / 

7 
สถานีดับเพลิงและการเขาถึงในเขตพ้ืนท่ีประสบภัย

ในเมืองเชียงใหม  
/  /   / 

8 
การกระจุกและการกระจายตัวของประชากรใน

เมืองเชียงใหม  
/ / /    

9 พ้ืนท่ีการคาและแหลงเช็คอินเมืองเชียงใหม  /   / / / 

10 
ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีควรปลอดภัยรอบโรงเรียนอนุบาล

และสถานรับเลี้ยงเด็ก 
/  /   / 

11 วัดและการจอดรถในเมืองเชียงใหม  / /    / 

 

3) การสรางฐานขอมูลพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) โดยใชระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) เปนเครื่องมือในการจัดการระบบฐานขอมูล เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ การจัดการ และการแสดงผลขอมูล  รวมถึงการเตรียมพรอมเพื่อนำขอมูลสู

การวิเคราะหเชิงพื้นท่ีซึ่งประกอบดวยการจัดกลุมขอมูล จัดโครงสรางของระบบฐานขอมูล และรายละเอียด

โครงสรางตารางขอมูล ซึ่งผูใชงานระบบฐานขอมูลสามารถเรียกใชงานขอมูลในระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ภูมิศาสตรไดงายและรวดเร็วมากข้ึน (ดูภาคผนวก เอกสารพจนานุกรมขอมูล) 
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4.4.4. การแบงปนขอมูล  

การแบงปนขอมูล  เปนกุญแจสำคัญในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนประชาคมเมืองใหมีศักยภาพ

สูงขึ้นและเขมแข็งมากขึ้น  เพื่อใหระบบฐานขอมูลเมืองทำหนาที่เปนเครื่องมือของ “ขอเท็จจริง” ที่ชวย

สรางความเขาใจรวมกันระหวางกลุมเกี่ยวกับปญหาของเมืองและสงเสริมใหเกิดการกำกับดูแลการพัฒนา

เมืองโดยประชาชน  และขอมูลยังเปนเครื่องบงช้ีความสำเร็จหรือความลมแหลวของนโยบายการพัฒนา

เมืองดวย  นอกจากนี้  “ขอมูล” ยังเปนเครื่องมือที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูดังเชนในแพลตฟอรมเมือง

ออนไลน “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” เราพบวาเนื้อหาการนำเสนอที่มีขอมูลรองรับเปนเนื้อหาที่ไดรับความ

สนใจและกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนมากกวาเนื ้อหารูปแบบอื่น ๆ   ดังนั ้น การแบงปนขอมูลจึงมี

ความสำคัญมากในปจจุบัน  ซึ่งในการทำงานดานนี้มีงานท่ีตองดำเนินการ คือ 

- ควรมีหนวยงานท่ีมีบุคลากรและภารกิจรับผิดชอบในการทำงานดานการแบงปนขอมูลโดยตรง  

และหนวยงานท่ีรับผิดชอบควรมีบุคลากรทำงานดานตางๆ ดังนี ้

- ควรมีบุคลากรท่ีมีความสามารถในการอานและวิเคราะหขอมูล เพื่อทำหนาท่ีนำขอมูลมายอย

เพื่อลดทอนความซับซอน พรอมสำหรับการเผยแพรตอสาธารณะ  

- ควรมีบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงานกราฟฟคและการออกแบบสื่อตองมีการสื่อสาร

ออกไปในรูปแบบท่ีผูรับสามารถเขาใจไดโดยงาย ท้ังรูปแบบตาราง กราฟ แผนภูมิ ไดอาแกรม อินโฟกราฟค  

- ควรมีบุคลากรที่จะทำงานดานการเผยแพร ซึ ่งควรมีความสามารถในการกำหนดประเด็น  

เรียบเรียงเนื ้อหา  กำหนดเคาโครงนำเสนอ วิเคราะหสถานการณ และรับมือกับความออนไหวของ

แพลตฟอรมได   

    งานวิจัยไดพบวา งานดานการแบงปนขอมูลเปนงานที่หนวยงานรัฐทองถิ่นเชนเทศบาลนคร

เชียงใหมมีความเหมาะสมท่ีจะเปนหนวยงานรับผิดชอบ  เนื่องจากมีความรับผิดชอบโดยตรงกับการพัฒนา

เมืองและสามารถดำรงบทบาทคนกลางในการแบงปนขอมูลได  แตทั้งนี้ จากการทำงานรวมกับหนวยงาน

ของเทศบาลนครเชียงใหม เชน ศูนยฟ นบาน ยาน เวียงเชียงใหม ยังพบวาบุคลากรของเทศบาลนคร

เชียงใหมมีขอจำกัดเกี ่ยวกับความรูความสามารถในการการวิเคราะหขอมูลและการทำงานสื่อกราฟฟค  

หรือการทำงานดานการเรียบเรียงและเผยแพร  ซึ่งทั้งหมดนี้เปนอุปสรรคสำคัญในการดำเนินการดานการ

แบงปนขอมูลเมืองเพื่อใหขยายผลออกไปสูการรับรูและการใชงานขอมุลในระดับสาธารณะ  ดังนั้น  จึงมี

ความจำเปนที่จะตองเรงใหมีการพัฒนาความสามารถของเมืองในการจัดการระบบขอมูล รวบรวมขอมูล 

และการใชงานขอมูล  การกระตุนใหเกิดนวัตกรรมการทำงานขอมูลของหลายหนวยงานในเมือง   และชวย

กระตุนใหเกิดการตัดสินใจเชิงนโยบายภายใตความรูจากขอมูล  โดยการฝกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพของเมืองในการรวบรวมขอมูลและแบงปนการใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ   สรางบุคลากร

และกลไกที ่จะเปนเครื ่องมือในการทำงานดานการแบงปนขอมูลเพื ่อสงเสริมการกำกับดูแลโดย

ประชาคมเมืองที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากข้ึน  เพื่อเปาหมายใหเมืองไดมีนโยบายสาธารณะที่

ครอบคลุมและมีความรับผิดชอบสูง   
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4.4.5 ปญหาและความทาทายในการพัฒนาระบบขอมูลเมืองเชียงใหม 

ทีมวิจัยพบวา อุปสรรค ปญหา และความทาทายในการสรางชุดขอมูลเมืองภายใตงานวิจัย และ

แนวทางการแกไข มีดังนี้  

ตารางท่ี 4.10  แสดงอุปสรรค ปญหา และความทาทายในการพัฒนาระบบขอมูลเมืองเชียงใหม  

อุปสรรค/ปญหา/ความทาทาย แนวทางการแกไข 

- ขอมูลที่รวบรวมไดเมื ่อจัดกลุมเนื ้อหาเดียวกัน

พบวามีรายละเอียดเชิงโครงสรางแตกตางกัน 

ขึ้นอยูกับแหลงขอมูล  ซึ่งสงผลตอการออกแบบ

โครงสรางตารางขอมูล 

- สังเคราะหขอมูลที่มีเพื่อวิเคราะหภาพรวมและ

ออกแบบโครงสรางขอมูลใหครอบคลุมเนื้อหา

และวัตถุประสงคการใชงาน และมีความยืดหยุน

เพื่อรองรับการนำเขาขอมูลเพิ่มได 

- ชุดขอมูลไมครบถวน เชน ขาดขอมูลเปนบางป  

หรือขาดรายละเอียดขอมูลบางพื้นท่ี 

- สืบคนเพิ่มเติมเพื่อใหขอมูลมีความสมบูรณ  ใน

กรณีท่ีไมสามารถหาขอมูลเพิ่มได  ใหเวนการลง 

ขอมูลในตารางเพื่อใหสามารถเพิ่มเติมไดภายหลัง 

- ขอมูลไมไดอยู ในรูปแบบ (Format) ที่สามารถ

นำเขาสูระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไดทันที 

- แปลงรูปแบบขอมูลใหอยู ในรูปแบบที ่พรอม

นำเขาสูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

- ขอมูลท่ีรวบรวมไดอยูในรูปแบบของขอมูลระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรหรือขอมูลแผนที่แลวแตมี

ร ะบบพ ิ ก ั ดอ  า ง อ ิ ง ไ ม  ต ร ง ก ั น  ส  ง ผลต อ

คลาดเคลื่อนเชิงพื้นที่ รวมถึงการระบุตำแหนงท่ี

คลาดเคล่ือนจากพืน้ท่ีจริง 

- ปรับระบบพิกัดของขอมูลใหอยู ในระบบพิกัด

อางอิงที่เหมือนกัน  โดยอางอิงจากระบบพิกัด

มาตรฐานของประเทศไทย 

- ปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงพื้นที่ใหมีความ

ถูกตอง 

- ความถี่การเก็บขอมูลจากตนทาง (Regularity) 

และความท ันสม ัยของข อม ูล (Up-to-date 

Database) เปนอุปสรรคตอการวิเคราะหและ

การคาดการณ เชน ฐานขอมูลการใชประโยชน

ที ่ดินของสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

เชียงใหม  ซึ่งพบขอมูล 2 ชุด ไดแก ขอมูลการใช

ประโยชนอาคารในเขตผังเม ืองรวมจังหวัด

เชียงใหม ป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2558 ซึ่ง

- การทำแผนที่สำหรับนำเสนอขอมูลจะพิจารณา

เลือกใชขอมูลที่มีชวงเวลาใกลเคียงกันมากที่สุด

เพื่อลดชองวางของความแตกตางของชวงเวลา 

- ในกรณีที ่ตองการเจาะลึกขอมูลในพื้นที่ขนาด

เล็ก จะพิจารณาความเปนไปไดในการปรับปรุง

ขอมูลโดยอาศัยเทคนิคทาง GIS หรือการสำรวจ

ภาคสนามเพื่อปรับปรุงขอมูล 
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อุปสรรค/ปญหา/ความทาทาย แนวทางการแกไข 

ทิ้งชวง 15 ป เมื ่อนำไปเชื ่อมโยงกับขอมูลการ

ยายเขา-ออกของประชากรในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหมมีการเก็บขอมูลรายป ทำใหยากตอการ

วิเคราะหเชิงพื ้นที ่ (Spatial Analysis) ในชวง

ชองวาง 15 ป  

- ความซับซอนของประเด็นการพัฒนาเมืองท้ัง

ดานภายภาพและดานสังคม เปนโจทยสำคัญ

ของการสรางชุดขอมูลซึ่งแสดงความสัมพันธ

ระหวางทรัพยสิน (Asset) บนพื้นที่ (Space)  

ซึ่งการประมวลผลและแสดงความสัมพันธเชิง

พื ้นที ่ (Spatial Relationship) จำเปนตองมี

การวางเปาหมายการส่ือสารขอมูล  

- กำหนดเปาหมายการส่ือสารขอมูลเพื่อวิเคราะห

และออกแบบแผนที่ที ่สามารถแสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธตามเปาหมาย  ภายใตขอจำกัด

ของขอมูลท่ีมีอยูในระบบฐานขอมูล 

 

4.4.6 สรุปการดำเนินการจัดทำระบบฐานขอมูลเมืองเชียงใหม  

   เปาหมายของงานวิจัยนี้ในการสรางระบบฐานขอมูลเมืองเชียงใหมขึ้นมาเพื่อเปนเครื่องมือที่เขา

ไปสนับสนุนใหกระบวนการเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองเชียงใหมโดยประชาคมเมืองเขมแข็งข้ึน  ดวยการ

สรางความรู ความเขาใจที ่ม ีที ่มาที่ไปจากขอมูลและการเปดใหคนเขาถึงขอมูลหรือการยกระดับขีด

ความสามารถในการเผยแพรขอมูลของหนวยงานตางๆ จะชวยใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันระหวางหนวยงาน

และประชาคมเมือง  ทีมวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูลจากทุกแหลงที่สามารถเขาถึงเพื่อสราง Baseline Data 

และจัดกลุมขอมูลออกตามประเด็นตาง ๆ ซึ่งไดจากการทำงานรวมกับกลุมประชาสังคมในกิจกรรม 

“ประชาคมเขมแข็ง” ขอมูลท้ังหมดท่ีรวบรวมได   ไดจัดระเบียบขอมูลแบงเปนช้ันขอมูลและชุดขอมูลท่ีถูก

พัฒนาใหเกิดความเขากันได  อยูบนฐานที่สามารถนำมาวิเคราะหรวมกันได  ทดลองสื่อสารขอมูลและรับ

ขอมูลสะทอนความคิดเห็นกลับผานแพลตฟอรมออนไลนเฟซบุค “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ”  ซึ่งสรุป

ประเด็นสำคัญไดดังนี้  

- การทำงานพัฒนาเมืองขาดแคลนขอมูลท่ีจะใชทำงาน  ซึ่งเกิดจากขอมูลของหนวยงานตาง ๆ 

ตางแยกสวนกันเก็บรวบรวมตามการใชประโยชนหรือภารกิจของตน  และไมมีหนวยงานรวบรวมขอมูลใน

ภาพรวม  สวนใหญเปนการเก็บในรูปแบบเอกสารทำมือซึ่งทำใหคนสวนใหญเขาไมถึงขอมูลและข้ันตอนการ

ขอใชขอมูลก็มีความยุงยากซับซอน   
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- ปญหาและอุปสรรคของงานขอมูลทำใหการจัดทำนโยบายและแผนงานของหนวยงานภาครัฐ

ทั้งระดับจังหวัดและเทศบาลนครเชียงใหมบางครั้งไมตอบสนองตอประเด็นปญหาที่แทจริง  และทำให

ประชาคมเมืองสวนใหญเกิดความไมพอใจในงานของหนวยงานอยูบอยครั้ง   

- ขณะท่ีกลุมประชาสังคมก็กำหนดแนวทาง กิจกรรมการพัฒนาเมืองโดยความต้ังใจดีเปนหลัก  

โดยไมมีขอมูลมายืนยันประเด็นปญหาท่ีดำเนินงานอยู   ความขัดแยงกับหนวยงานจึงเกิดข้ึนเปนครั้งคราว

มาโดยตลอด    

- ระบบฐานขอมูลเมืองเชียงใหมท่ีจัดทำข้ึนในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตรภายใตโครงการวิจัย 

เปนฐานขอมูลเมืองที่ไดรับการปรับฐาน (Unify) จากแหลงขอมูลที่แตกตางกันใหสามารถอยูในรูปแบบ 

(Format) ตัวแบบ (Template) พรอมสำหรับการใชงานในการจัดทำแผนท่ีแสดงขอมูลเมือง สามารถใชใน

การอางอิงและเผยแพรอยางเปนสาธารณะ เปาหมายเพื่อกระตุนใหเกิดการเขาถึงและการใชประโยชน

ขอมูล  

- ขอมูลเมืองท่ีดำเนินการภายใตมาตรฐานการจัดทำขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรมีความถูกตอง

และแมนยำ  สามารถนำไปใชเปนเครื่องมือประกอบการเจรจาตอรองเชิงนโยบายระหวางกลุมประชาสังคม 

องคกร และภาครัฐ  

- ผลผลิตระบบฐานขอมูลเมืองเชียงใหม คือ “แผนที่ขอมูลเมือง”  ซึ่งเปนผลผลิตของการ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีชวยใหเห็นประเด็นซึ่งแสดงความสัมพันธเชิงพื้นที่ (Spatial Relationship)   

คลี่คลายความซับซอนของชั้นขอมูลในเชิงพื้นท่ีและพรอมสำหรับการนำไปประกอบการขับเคลื่อนงาน 

วางแผน วิเคราะหสถานการณของพื้นท่ีโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  

- ความคิดเห็นและแนวโนมความตองการดานขอมูลท่ีไดจากการกวาดสัญญาณจากเฟซบุค 

“เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” และจาก “กิจกรรมประชาคมเขมแข็ง”  เปนตัวชวยสำคัญในการพัฒนาชุดขอมูล

เมืองเชียงใหม  

- แผนที่และชุดขอมูลเมืองที่เกิดจากงานวิจัย จะถูกเผยแพรผานแพลทฟอรมออนไลน คือ 

“เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ”  เว็บไซต “chiangmaiwecare.com”  และ “ศูนยฟนบาน ยาน เวียงเชียงใหม”  

เพื่อสรางกระบวนการรับรูและมีสวนรวมในการใชขอมูลนำไปสูการสรางนโยบายสาธารณะจากประชาคม

เมือง  

- ชุดขอมูลเมืองที่ไดจากการทำงานวิจัยตองมีการประสานและสงตอขอมูลไปยังหนวยงานท่ี

เกี ่ยวของ  และในอนาคตควรมีการตั้งคณะทำงานรวมโดยประกอบดวยตัวแทนหนวยงานที่เกี ่ยวของ  

นักวิชาการ และตัวแทนภาคประชาสังมคมเพื่อการจัดเก็บขอมูลอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาเมือง

เชียงใหมในอนาคตและเพื่อใหมีการบริหารจัดการขอมูลไดอยางเปนระบบ  
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4.5 จินตภาพเมืองกับความคาดหวังของคนเชียงใหม 

   ดวยเหตุท่ีนโยบายและแผนการพัฒนาเมืองของรัฐที่ไมตอบโจทยตอภาพจินตนาการของเมือง

เชียงใหมในอนาคตของประชาชนท่ีคาดหวังไวจึงทำใหเกิดขอ “ชองวาง” เกิดขอขัดแยงและทำใหประชาชน

เมืองเชียงใหมไมเชื่อมั่นตอนโยบายและแผนงานของภาครัฐ  แตขั้นตอนการวางแผนพัฒนาเมืองก็ยังเปน

กระบวนการท่ีจำเปนตอการบริหารงานเมืองเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคซึ่งมุงใหเมืองเปล่ียนแปลงไปในทาง

ท่ีดีข้ึน  แตอยางไรก็ตามระบบการวางแผนของหนวยงานยังคงมีปญหาท่ีสำคัญ คือ  

- ความแข็งตัวและความลาชาของระบบการวางแผน : แผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

ลักษณะคงท่ีเกินไปและใชเวลานานมากในการเตรียมการจัดทำ เมื่อถึงเวลาการใชแผนก็ลวงเลยสถานการณ

และบริบทเปล่ียนแปลงไป  และขณะเดียวกันการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมแผนก็มีขอบังคับท่ีทำใหไมสามารถ

ปรับปรุงแผนไดบอยนัก 
- ฐานขอมูลที่ออนแอ : แผนพัฒนาเมืองทำขึ้นโดยไมไดยึดโยงกับขอเท็จจริงแตไมไดยึดโยงกับ

ขอมูลในการวางแผน ยึดโยงกับสภาพปญหาเฉพาะหนาในปจจุบันแตไมไดตอบจุดหมายปลายทางใน

อนาคต 
- การมีสวนรวมของประชาชนที่ไมไดผล : ชุมชน/ประชาคมเมือง/ประชาสังคม หรือองคกร

พัฒนาเอกชนไมไดเขามามีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการวางแผนอยางมีนัยสำคัญ  

   ดังนั้น  แผนพัฒนาเมืองซึ่งเปนเครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของเมืองท้ัง

ทางกายภาพและเศรษฐกิจและสังคมที่ถูกยึดถือโดยหนวยงานรับผิดชอบแตประสิทธิภาพของแผนก็ถูกต้ัง

คำถามจากสังคมท้ังรูปแบบของแผนซึ่งไมใชเวลานานในการเตรียมการและการอนุมัติ นโยบายและแผนงาน

โครงการไมเพียงพอหรือไมตอบสนองปญหาของประชาชน  ลักษณะของแผนการพัฒนาเมืองที่ผานมาจึง

กลายเปนอุปสรรคของการพัฒนาเมืองไปในตัว  ในงานวิจัยนี้  ไดสมมติฐานถึงการทำจินตภาพเมืองซึ่ง

วางเปาหมายสำคัญใหเปนเครื่องมือสำหรับการเปล่ียนรูปแบบสูการกระจายอำนาจในการเลือกอนาคตเมือง

ใหกับประชาชนในทองถิ่น   โดยแผนซึ่งเปนเครื่องมือเดิมสำหรับการพัฒนาเมืองจะใชเปนเครื่องมือใหม

สำหรับการเติม “ชองวาง” การพัฒนาเมืองไดอยางไร  จะประสบความสำเร็จในการตอบสนองความ

คาดหวังของประชาชนไดอยางไร  จะคาดการณความตองการและความมุงหวังของประชาชนไดอยางไร  จะ

สรางความยืดหยุนใหเพียงพอที่จะตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบันได

อยางไร    

   ทั้งนี้  ประชาคมเมืองเชียงใหมมีประสบการณในการตอรองและคัดคานแผนงานโครงการของ

หนวยงานรัฐที่ประชาคมเมืองไมเห็นดวยมาหลายทศวรรษและไดพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา

เมืองของตนเองข้ึนโดยมีแกนหลักเปนกลุมประชาสังคมจำนวนมาก  มีการขับเคล่ือนเปนการพัฒนาในระดับ

ปจเจกองคกรเปนสวนมากแตในหลายครั้งไดมีการขับเคลื่อนในระดับขบวนเครือขายที่รวมเอากำลังของ

ประชาคมเขาไป  ซึ่งการขับเคล่ือนในระดับขบวนมักจะมีโอกาสในการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือปรับเปล่ียน
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แผนงานของหนวยงานรัฐท่ีไมเปนท่ีตองการของประชาชนไดสำเร็จ  แตท่ีผานมาการขับเคล่ือนเพื่อคัดคาน

และตอรองเชิงนโยบายแบบนี้จะเกิดขึ ้นเปนครั ้งคราวและเกิดขึ ้นเพื่อตั ้งรับนโยบายการพัฒนาเมืองท่ี

ประชาคมไมพึงประสงค  โดยขาดการขับเคลื่อนในเชิงรุกเพื่อกำหนดอนาคตของเมืองที่ประชาคมพึง

ประสงค  ดังนั้น  เพื่อการขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหมใหเขมแข็งขึ้น  งานวิจัยจึงไดสรางเครื่องมือ 

“แผนจินตภาพเมือง” ข้ึนเพื่อใชในการทำงานเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับประชาสังคมและประชาคมเมือง

เชียงใหม  แนวทางนี้จะอาศัยเครื่องมือการสรางทางเลือกการพัฒนาเมืองใหเปนไปตามที่ประชาคมเมือง

คาดหวังและบรรลุเปาหมายการพัฒนาในระยะกลางถึงระยะยาว   

4.5.1 กระบวนการทำ “จินตภาพเมือง”  

  การทำ “จินตภาพเมืองเชียงใหม” ในงานวิจัยนี้มุงเนนที่กระบวนการทำงานที่จะชวยใหทีม

ทำงานไดเขาใจถึงภาพเมืองในจินตนาการของคนเชียงใหมเพื ่อประกอบกันขึ้นเปนจินตภาพ  โดยใชทุน

ประสบการณการทำงานของประชาสังคมซึ่งมีพื้นท่ีการทำงานในระดับรายละเอียดและเห็นประเด็นปญหา

ที่แตกตางหลากหลายและสะทอนความตองการในระดับหนวยยอยจนถึงภาพใหญของเมืองได  และยัง

อาศัยขอมูลจากการเผยแพรขอมูลและขอเท็จจริงใหกับประชาคมเมืองเพื่อสรางสมดุลดวยเหตุผลและ

ขอเท็จจริงและมีการจับสัญญาณสะทอนกลับจากแพลตฟอรม “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” เพื่อจับสัญญาณ

ความคิด ความคาดหวัง และขอทาทายของประชาคมเมืองเชียงใหม   และถอดความออกมาในแบบของการ

พัฒนาเปนจินตภาพเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่  ที่ สะทอนถึงรูปแบบเมืองเชียงใหมในอนาคตที่สามารถทำ

หนาท่ีเปนตัวแทนความคิด ความหวัง หรือความตองการของประชาชนในเมอืง  

กระบวนการทำ “จินตภาพเมือง” ในงานวิจัยครั้งนี้มีกรอบจำกัดดานเวลา  ดังนั้น จึงเปนการ

ทำงานหลายกระบวนที่จำเปนตอการทำจินตภาพเมืองไปพรอม ๆ กัน โดยประกอบดวย  การสรางระบบ

ฐานขอมูล  การทำกิจกรรมประชาคมเขมแข็งของประชาสังคม  และการส่ือสาร “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” 

โดยการทำจินตภาพเมืองไดสะสมความรูจากแตละกระบวนการดังนี้   

(1) การวิเคราะหขอมูล  โดยแยกเปนสองแนวทางคือ (1) ขอมูลเชิงพื้นที่ เชน ยานที่อยูอาศัย

หนาแนน สวนสาธารณะ ยานชุมชน ยานที่มีอาคารมีคุณคา  (2) ขอมูลเชิงประเด็น เชน PM 2.5  พื้นที่สี

เขียว อาคารสูง เศรษฐกิจสรางสรรค   

(2) วิเคราะหพื้นที่และประเด็นสำคัญ  โดยการทบทวนประสบการณการทำงานของภาคประชา

สังคม ซึ่งไดสะทอนความสนใจของกลุมประชาสังคมท่ีมีตอการพัฒนาเมืองและการทำกิจกรรม “ประชาคม

เขมแข็ง” ซึ่งสะทอนทั้งประเด็นสำคัญตอการพัฒนาเมือง และกลุมพื้นที่ที่ประชาสังคมใหความสนใจและ

สะทอนปญหาของเมือง   

(3) สรางทางเลือกของเมืองเชียงใหมในอนาคตโดยแยกเปนสามภาพ  คือ 1. ภาพเมืองเชียงใหมท่ี 

“กินดีอยูดี” และ “ขายมวนขายหมาน” ซึ่งเปนไปในแนวทางท่ีประชาคมและกลุมประชาสังคมมุงหมาย 2. 

ภาพเมืองเชียงใหมที่ตอรองกันระหวางการพัฒนาที่เปนไปตามแนวทางมุงหมายของประชาสังคม กับการ

พัฒนาเมืองท่ีอลหมาน คือ ทุกฝายท้ังรัฐและประชาสังคมตางคนตางทำงาน 3. ภาพเมืองเชียงใหมท่ีสับสน



189 

 

วุนวายและมีปญหารุมเราคือเมืองที่ถูกปลอยใหพัฒนาไปตามกลไกการพัฒนาเมืองที่เนนการเจริญเติบโต

ทางการเศรษฐกิจ     

   อยางไรก็ตาม ปญหาของการทำจินตภาพการพัฒนาเมือง คือ การขาดกลไกกลางในการทำ

หนาที่ทำ “จินตภาพการพัฒนาเมือง”  ซึ่งตองทำงานเชื่อมโยงเครือขายทุกภาคสวนเพื่อทำจินตภาพเมอืง

และผลิตนโยบายการพัฒนาเมืองเพื ่อใหเกิดภาพอนาคตเมืองที่ประชาคมเห็นวาเปนอนาคตรวมกัน 

นอกจากนี้ การสรางจินตภาพการพัฒนาเมืองยังตองมีการพัฒนากระบวนการเพิ่มเติมเพื่อใหนำไปสู

ขอเสนอเชิงนโยบายของประชาคมเมืองตอไป 
 

ภาพท่ี 4.49 ตัวแบบกระบวนการทำงาน แผนจินตภาพการพัฒนาเมือง 
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4.5.2 จินตภาพเมืองเชียงใหม 
 

การเก็บรวบรวมประเด็นสำคัญของเมืองเชียงใหมซึ่งทีมวิจัยไดสังเคราะหจากขอมูลการวิเคราะห

กลุมประชาสังคมเมืองเชียงใหมและไดจากขอมูลเมืองซึ่งรวมถึงขอมูลจาก “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” เพื่อ

สรางภาพเมืองเชียงใหมในอนาคตในจินตนาการข้ึนนั้น  ผลของการรวบรวมความคิดและขอคนพบไดภาพ

การพัฒนาเมืองเชียงใหมในอนาคตสามภาพเรียงตามลำดับ คือ 

ภาพท่ี 4.50 จินตภาพการพัฒนาเมืองเชียงใหมในอนาคต 

 

• ภาพเมืองเชียงใหมที ่ “กินดีอยูดี” และ “ขายมวนขายหมาน” ซึ่งเปนไปในแนวทางท่ี

ประชาคมเมืองเชียงใหมและกลุมประชาสังคมมุงหมาย   

• ภาพเมืองเชียงใหมท่ีตอรองกันระหวางการพัฒนาสองทาง  ท้ังท่ีเปนไปตามแนวทางมุงหมาย

ของประชาสังคมและเปนไปตามท่ีหนวยงานตางๆ มีแผนงานโครงการลงมายังพื้นท่ี  เปน

สภาพการพัฒนาเมืองท่ีอลหมาน คือ ทุกฝายท้ังรัฐและประชาสังคมตางคนตางทำงาน  

• ภาพเมืองเชียงใหมท่ีสับสนวุนวายและมีปญหารุมเราคือเมืองท่ีถูกปลอยใหพัฒนาไปตาม

กลไกการพฒันาเมืองท่ีเนนการเจริญเติบโตทางการเศรษฐกิจ 
 

   ภาพการพัฒนาเมืองท้ังสามภาพช้ีใหเห็นถึงทางเลือกการพัฒนาวามีความสำคัญตอภาพอนาคตท่ี

จะเกิดข้ึนตอไป  ภาพแรกเปนเสมือนตัวแทนเคาโครงความคิดและเปาหมายของการทำงานพัฒนาเมอืงและ

เปนภาพที่ชวยทำใหภาคีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมืองไดเขาใจถึงภาพเมืองเชียงใหมที่คนจำนวนมากมี

ความปรารถนา   แตหากการพัฒนาเมืองอยูในฐานะที่ตางคนตางทำงานโดยไมสามารถรวมกำลังกันเพื่อ

กำหนดทิศทางการพัฒนาอยางใดอยางหนึ่งไดก็จะเกิดสภาพเมืองที่พัฒนาไปอยางสับสนวุนวาย  มีความ

ขัดแยงและการปะทะตอรองกันเปนครั ้งคราว และอาจตองใชเวลานานขึ้นเพื่อนำพาเมืองไปสูภาพที่พึง

ประสงค  แตหากวาการพัฒนาเมืองละท้ิงเปาหมายท่ีคนสวนใหญวาดหวังไวและนำพาไปสูภาพของเมืองท่ี

สับสนวุนวายและตองเผชิญกับปญหาท่ีรุนแรงข้ึน  ความขัดแยงและ “ชองวาง” ในกระบวนการพัฒนาเมือง

จะยิ่งขยายกวางข้ึน 



191 

 

ก็ 

เมืองท่ีมีการตอรองกันระหวางการพัฒนาหลายทิศทาง 

ภาพท่ี 4.51 จินตภาพเมืองเชียงใหมในสถานการณท่ีเปนการเผชิญกับการพัฒนาแบบไมมีทิศทาง 

ภาพเมืองเชียงใหมในสถานการณที ่เปนการเผชิญกับการพัฒนาแบบไมมีทิศทาง  ทุกฝายทั้งรัฐและ

ประชาสังคมตางคนตางทำงานไปในแนวทางและเปาหมายของตนเอง  ดังนั้น  ในขณะที่มีฝายตองการ

พัฒนาเมืองแบบมุงผลลัพธในการเติบโตเฉพาะหนาทางเศรษฐกิจและเนนการลงทุนเขมขน  ก็จะมีฝายท่ี

ตองการพัฒนาเมืองแบบยั่งยืนท่ีมุงผลลัพธตอคุณภาพชีวิต  จึงเกิดสภาพเมืองท่ีมีการตอรองกันระหวาง

การพัฒนาหลายทิศทาง  ท้ังท่ีเปนไปตามแนวทางมุงหมายของประชาสังคมและเปนไปตามท่ีหนวยงาน

ตาง ๆ มีแผนงานโครงการลงมายังพื้นท่ี  จึงเกิดเปนภาพการพัฒนาเมืองท่ีอลหมาน  
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“กินดีอยูดี” และ “ขายมวนขายหมาน” 

ภาพท่ี 4.52  จินตภาพเมืองเชียงใหมท่ี “กินดีอยูดี” และ “ขายมวนขายหมาน” 

 

ภาพเมืองเชียงใหมที่ “กินดีอยูดี” และ “ขายมวนขายหมาน” เปนภาพในแนวทางที่ประชาคมเมือง

เชียงใหมและกลุมประชาสังคมมุงหมาย  คือการมุงท่ีการพัฒนาเมืองในทางเศรษฐกิจสรางสรรค  ใชทุน

วิถีชีวิตเดิมในการตอยอด  เชน ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม อาคารบานเรือนที่มีคุณคา ประเพณี

วัฒนธรรม  ซึ่งยังรวมถึงการพัฒนาเมืองที่เนนคุณภาพชีวิต พัฒนาสภาพแวดลอม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและ

พื้นท่ีสาธารณะใหกับเมือง เมืองท่ีปราศจากปญหามลพิษอากาศท่ีรุนแรง  การจัดการขยะท่ีดี และปญหา

น้ำเสียถูกแกไข  ฟนฟูภูมิทัศนใหกลับมาเปนทุนชีวิตในอนาคต  ในขณะเดียวกันก็เปดรับวิถีการดำรงชีวิต

ของคนรุนใหม ๆ การใชเทคโนโลยีเขามามีสวนในการพัฒนาเมือง    
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Utopia 

A พื้นท่ีริมแมน้ำปง 

B กำแพงดิน 

C คลองแมขา 

D พื้นท่ีดอยสุเทพ/ปาตนน้ำ 

E สวนสาธารณะหนองบวกหาด / พื้นท่ีสาธารณะ 
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A : พ้ืนท่ีริมแมน้ำปง  

เปนแมน้ำสายหลักที ่ไหล

ผานกลางเมืองเชียงใหมท่ี

ควรพัฒนาใหเปนพื ้นท่ีสี

เข ียวขนาดใหญและ เปน

พื ้นที ่สาธารณะริมแมน้ำท่ี

ประชาชนสามารถเข าใช

ประโยชนไดง าย ทำหนาท่ี

เปนปอดของเมืองที ่สำคัญ  

การพัฒนาจะชวยสงเสริม

ใหเกิดพื ้นที ่เศรษฐกิจใหม

ตามแนวริมแมน้ำ   

 

B : กำแพงดิน 

แนวกำแพงเม ืองโบราณ

เม ื อง เช ี ยง ใหม   ทำการ

พัฒนาเชิงอนุร ักษเพื ่อให

เ ป  นสถาน ท่ี ส ำค ัญทาง

ประวัต ิศาสตร ของเม ือง 

และมีพ ื ้ นท ี ่ บ าง ส  ว น ท่ี

สามารถพัฒนาเปนเสนทาง

สำหรับทางเดินเทาและออก

กำลังกายได 

 

 

C : คลองแมขา 

เปนคลองที ่มีความสำคัญ

ทางประวัติศาสตรสำคัญ  

ควรถูกพัฒนาใหมีคุณภาพ

น้ำดีขึ ้น พัฒนาใหการอยู

อาศ ั ยสองฝ   งคลอง เปน

ระเบียบและมีคุณภาพชีวิต

ดีข้ึน พ้ืนท่ีริมคลองปรับเปน

พื ้นท่ีสาธารณะที ่ เข ียวท่ี

สงเสริมสิ่งแวดลอมเมือง    
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D : พ้ืนท่ีดอยสุเทพ/ปาตน

น้ำ 

การอนุรักษดอยสุเทพ ใน

ฐานะ “ดอยศักดิ ์สิทธ ปา

วิเศษ” เปนพื ้นท่ีตนน้ำท่ี

อ ุ ด ม ส ม บ ู ร ณ  ฟ   น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ อำนวย

ประโยชนเก ี ่ยวก ับความ

เปนอยู ตลอดจนการทำมา

หาก ินให แก ประชาชน ท่ี

อาศัยอยูในเขตลุมน้ำอยาง

ท่ัวถึง  

 

 

E : สวนสาธารณะหนอง

บวกหาด / พ้ืนท่ีสาธารณะ 

เป นสวนสาธารณะในใจ

กลางเม ืองเก าเด ิมท่ีควร

พัฒนาให สวนสาธารณะ

หนองบวกหาดมีค ุณภาพ

ม า ก ข ึ ้ น ต  อ ไ ป  แ ล ะ

ตอบสนองตอกล ุ มคนให

มากข้ึน เชน คนสุงอายุ เด็ก 

และคนรุนใหม เพื่อกำหนด

ทิศทางเมืองสุขภาพดี  
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เมืองเชียงใหมท่ีสับสนวุนวายและปญหารุมเรา 

ภาพท่ี 4.53 จินตภาพเมืองเชียงใหมท่ีสับสนวุนวายและมีปญหารุมเรา 

 

ภาพเมืองเชียงใหมท่ีสับสนวุนวายและมีปญหารุมเรา คือ ท่ีถูกปลอยใหพัฒนาไปตามกลไกการพัฒนา

เมืองที่เนนการเจริญเติบโต  เมืองขาดการวางแผนที่มีประสิทธิภาพทำใหเกิดปญหาสะสมท่ีไมไดรับการ

แกไข เชน ปญหามลพิษฝุนควัน PM 2.5 พื้นท่ีสีเขียวท่ีไมเพียงพอ  ความแออัดของเมือง  น้ำในแมน้ำลำ

คลองเนาเสีย  ดังนั้น  จึงเกิดการเผชิญหนาระหวางหนวยงานรัฐท่ีรับผิดชอบนโยบายและแผนงานในการ

พัฒนาเมืองกับกลุมประชาสังคมและประชาคมเมืองที่คาดหวังใหเกิดการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน  ความ

ขัดแยงนี้เกิดจากการแกไขปญหาอยูที่ปลายเหตุ เชน แกปญหา PM 2.5 ดวยการสรางหอคอยดักฝุน  

สรางท่ีพักอาศัยในเชิงแนวตั้งโดยที่โครงสรางพื้นฐาน เชน ทอระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียไม

เพียงพอรองรับปริมาณการใชน้ำของคนในเมืองที่เพิ ่มขึ ้น  ที ่จอดรถไมเพียงพอจนเบียดเบียนผิว

การจราจรพอ เกิดปญหารถติดเพราะอาคารสูงสรางในยานท่ีมีพื้นผิวการจราจรจำกัด เปนตน   
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Dystopia 

A สะพานนวรัฐ 

B อาคารสูง 

C ยานสันปาขอย 

D หอคอยดักฝุน 

E อาคาร/สวนแนวด่ิง 



198 

 

 

A : สะพานนวรัฐ 

ก า ร อ อ ก แ บ บ

สถาป ตยกรรมใหมเ พ่ือ

ครอบสะพานนวรัฐ โดยมุง

ใ ห  ม ี ค ว ามด ึ ง ด ู ด แ ล ะ

นาสนใจ  สำหรับสงเสริม

การทองเที่ยว มุงเนนการ

สรางสีส ันใหเมืองและมี

ความสนุกสนาน 

 

 

B : อาคารสูง 

การใชประโยชนพื ้นที ่ ใน

แนวตั้งเพื ่อรองรับการอยู

อาศัยของคนจำนวนมาก

ในยานกลางเมือง  โดยจะ

อยู ในโซนที่มีความแออัด

หรือเปนยานอยูอาศัยเดิม 

เชน ยานสันติธรรม  ยาน

ชางเผือก ยานที่อยู อาศัย

แออัดในแนวต้ังจะตามมา

คนจำนวนมาก การบริโภค

จำนวนมากจึงจะเก ิดสิ่ ง

อ ำ น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก

ร อ ง ร ั บ  เ ช  น  ร  า น ค า 

รานอาหาร  สถานบันเทิง  

ซ ึ ่ ง จ ะ ป ะ ป น อ ย ู  กั บ

สิ่งกอสรางประวัติศาสตร

เดิม  
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C : ยานสันปาขอย 

การกระต ุ นการพ ัฒนา

พื ้นที ่เม ืองฝ งตะวันออก

ของเมือง ดวยการท่ีเอกชน

ลงทุนกับการฟนฟูอาคาร

เ ด ิ ม ท ี ่ ม ี ค ุ ณ ค  า ม า

สรางสรรคเปนธุรกิจใหม  

และเชื่อมตอกับยานเมือง

เชียงใหมฝงตะวันตกดวย

ขนสงสาธารณะ อีกท้ังยาน

นี้มีพื้นที่วางจึงมีการสราง

สิ่งกอสรางใหมเพ่ิมเติม 

 

D : หอคอยดักฝุน  

แกไขปญหาฝุ นควัน PM 

2.5ดวยการสรางหอคอย

ดักฝุน  เนื่องจากปญหามี

ค ว า ม ร ุ น แ ร ง แ ล ะ ไ ม

สามารถแกไขปญหาดวย

การจัดการที ่ต นเหตุของ

ปญหาได จ ึงแกที ่ปลาย

เหตุแทน 

 

 

E : อาคาร/สวนแนวต้ัง 

สร างพ ื ้นท ี ่สวนแนวต้ัง

ควบค ู ก ับอาคารแนวต้ัง 

เนื ่องจากที่ด ินมีราคาสูง

และพ ื ้ นท ี ่ ส ี เ ข ี ยวและ

สวนสาธารณะในเมืองไม

เพียงพอ เพื่อชวยบรรเทา

ปญหาสิ่งแวดลอมโดยรอบ

ได  
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4.5.3 ปญหาและโอกาสของการทำ “จินตภาพเมือง” 

   ปญหาของการทำ “จินตภาพเมือง” จินตภาพเมืองโดยประชาคมเปนกระบวนการมีสวนรวม

โดยตรงที่เกิดขึ้นเพื่อทดแทน “ชองวาง” ที่เกิดจากความรูสึกที่หนวยงานไมสามารถตอบสนองไดตรงจุด   

และการมอบสิทธิในการบริหารจัดการเมืองดวยระบบผูแทนโดยการเลือกต้ังยังไมสามารถเติมเต็มชองวางนี้

ได  ดังนั้น งานวิจัยนี้ไดออกแบบเครื่องมือในการทำนโยบายสาธารณะโดยประชาคมเมืองเพื่อใหเกิดภาพ

อนาคตเมืองเชียงใหมท่ีประชาคมเห็นวาเปนอนาคตรวมกัน  โดยการรวบรวมประเด็นความคิดเห็นเพื่อการ

ทำจินตภาพเมืองเชียงใหม  แตกระบวนการทำงานนี้ ยังคงมีปญหาสำคัญคือ 

(1) ในภาคีการทำงานพัฒนาเมืองท่ีมีอยู ในปจจุบันยังขาดตัวกลางและกลไกกลางที่จะเปน

ผูรับผิดชอบในการทำ “จินตภาพการพัฒนาเมือง”  

(2) การรวบรวมแนวคิด (Collective Idea) เพื่อนำไปสูการสรางจินตภาพเมืองตองการระยะเวลา

มากกวาท่ีใชในการทำงานวิจัย  เพื่อใหการดำเนินการแตละกระบวนการมีความสมบูรณ  

(3) การใชเครื่องมือทางออนไลนในการเก็บรวบรวมแนวคิด ทำใหไดฐานความคิดจากคนจำนวน

มาก  และจะขาดกระบวนการปรึกษาหารือ ซึ่งเปนการทำงานความคิดเชิงลึก จึงอาจตองเพิ่ม

กระบวนการปรึกษาหารือเพิ่มเติมมากกวาท่ีดำเนินการในงานวิจัยนี้ 

(4) ความสำเร็จของการทำจินตภาพเมืองออกมาเปนความสำเร็จสวนหนึ่งของกระบวนการ

ทั้งหมด  ซึ่งจะตองมีการทำงานขั้นตอไปในการทำใหหนวยงานรับผิดชอบรับเอาจินตภาพ

เมืองไปทำงานตอใหเปนนโยบายและแผนงานเพื ่อขับเคลื ่อนใหเมืองมีอนาคตอยางท่ี

ประชาคมมุงหวัง ดังนั ้นประเด็นสำคัญในขั้นตอนตอไป คือ รัฐเปดประตูรับความคิดของ

ประชาคมเมืองมากนอยแคไหน 

(5) การเปนพลเมืองที่กระตือรือรนและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเมืองระยะยาว  ยังตองมี

การทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพพลเมืองดวยการยกระดับความรูความเขาใจ จึงตองมีการทำงาน

ดานการแบงปนขอมูลและการส่ือสารอยางตอเนื่อง   

โอกาสของการทำ “จินตภาพเมือง”   แรงผลักดันสำหรับกระบวนการมีสวนรวมนี้สามารถทำ

ไดจากบนลงลาง เชน โดย รัฐบาล/องคกรที่ริเริ่มแนวทางการมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย  เชน การ

ทำงานของศูนยฟนบาน ยาน เวียงเชียงใหม หรือจากลางขึ้นบนผานกลุมประชาสังคมเมืองเชียงใหมและ

ประชาคมที่เกิดจากกระบวนการวางแผน เชน สื่อเฟซบุค ผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะที่สนับสนุนการมี

สวนรวม  ซึ่งการทำงานเพื่อการมีสวนรวมจากลางขึ ้นบนใหมีศักยภาพนั้นก็จำเปนที่จะตองมีการจัด

โครงสรางหรือเครื่องมือท่ีจำเปนและออกแบบกระบวนการเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย

ท่ีมีประสิทธิภาพเชนกัน 
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บทที่ 5 

ขอสรุปผลการดำเนินการและขอเสนอแนะ 
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5.1 ผลการดำเนินงาน 

   “การพัฒนากระบวนการเพื่อขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม” เปนการวิจัยเกี่ยวกับการ

พัฒนาเมืองโดยกระบวนการจากฐานลางหรือประชาคมเมือง  เนื่องจากพื้นที่ทางนโยบายของภาครัฐกับ

ความตองการที่แทจริงของภาคประชาชนมี “ชองวาง” ที่เกิดขึ ้นจากนโยบายหรือโครงการตางๆ ท่ี

หนวยงานรัฐไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนและเกิดปรากฏการณความขัดแยงระหวางรัฐกับ

ประชาคมเมืองข้ึนซ้ำ ๆ   ซึ่งเกิดจากโครงสรางการทำงานของหนวยงานรัฐนั้นมีกรอบท่ีแข็งเกร็งขาดความ

ยืดหยุนและไมสามารถปรับตัวไดทันตอสถานการณการเปล่ียนแปลงของคน เมือง และโลก  “ชองวาง” นี้

กระตุนใหกลุมประชาสังคมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเปนประชาสังคมท่ีมีรูปรางหนาตาบทบาทที่ปรับตัว

เปล่ียนแปลงตามยุคสมัยซึ่งมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาเมืองเชียงใหมมากข้ึนเรื่อย ๆ   ดังนั้น  “ชองวาง” 

ในการทำงานเมืองนี้ควรจะตองถูกทำใหแคบลงเพื่อทำใหเกิดการเช่ือมโยงกัน ระหวาง ภาครัฐ ประชาสังคม 

และประชาชนมากขึ้น  โดยสรางโอกาสใหประชาชนมีโอกาสรับทราบรับรูขอมูลเมืองและมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็น  เพื ่อสรางความเขมแข็งและมีศักยภาพในการสรางขอเสนอทางนโยบายและแผนงานท่ี

สามารถส่ือสารไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบได  โดยคาดหวังวาหากกระบวนการของประชาคมเมืองเขมแข็ง

แลว  จะมีผลใหหนวยงานรับผิดชอบสานตอจนไปถึงข้ันท่ีพัฒนาเปนนโยบายการพัฒนาเมืองท่ีประชาคมได

มีสวนรวมและมีสวนในการเลือก  อีกทั ้ง ประชาคมเมืองจะเปนสวนหนึ ่งในการรับผิดชอบตอการ

เปล่ียนแปลงเมืองที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตดวย  ดวยเหตุนี้  ทีมวิจัยจึงไดดำเนินการสำรวจหาเหตุผลและ

ความสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองโดยประชาคมเมือง  และออกแบบทดลองกระบวนการ

ทำงานของประชาสังคม  เพื ่อหาขอเสนอตัวแบบ รูปแบบ โครงสราง และแนวทางการทำงานเพื่อการ

ขับเคล่ือนเมืองใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด   โดยผลของการดำเนินงานวิจัยมีดังนี้ 

5.1.1 การขับเคลื่อนประชาคมเมืองดวย “ขอมูลเมือง”  

  กอนการทำงานวิจัยนี้  เมืองเชียงใหมอยูในสถานะที่ไมมีระบบฐานขอมูลกลาง  หนวยงานตาง

เก็บขอมูลของตนเองตามภารกิจหนาท่ี  ทำใหขอมูลของตางหนวยงานไมสอดคลองกันทำใหไมสามารถ

ประยุกตใชขอมูลรวมกันได  ขอมูลของหนวยงานสวนใหญยังเปนขอมูลทำมือซึ่งยากตอการเผยแพร  ทำให

กลุมประชาสังคมและคนทั่วไปแทบไมมีโอกาสที่จะเขาถึงขอมลูของเมืองได  กลายเปนชองวางที่ทำใหการ

ทำงานพัฒนาเมืองไมมีขอมูลสำหรับเปนขอเท็จจริงท่ีจะสนับสนุนการทำงานรวมกัน 

 ผลการดำเน ินงานจัดทำระบบฐานข อมูลเม ืองเชียงใหมในงานว ิจ ัยน ี ้  ไดใช ระบบ GIS 

(Geographic information system) เปนพื้นฐาน  สรุปเปนชุดขอมูล 64 ชุด  ซึ่งเปนขอมูลท่ีรวบรวมจาก

หนวยงานตาง ๆ ขอมูลจากงานวิจัยของหนวยงานภาควิชาการ  ขอมูลจากการปฏิบัติงานของภาคประชา

สังคม  ขอมูลจากการสำรวจ  สังเกตการณ  และสอบถามจากภาคประชาคมเมือง  และขอมูลจากการ

ปฏิบัติในงานวิจัยครั้งนี้  โดยระบบขอมูลเมืองเชียงใหมนี้ไดมอบใหเทศบาลนครเชียงใหม ผานศูนยฟนบาน 

ยาน เวียงเชียงใหม  ภายใตงานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเพื่อ

ดำเนินการตอไป 
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5.1.2 การขับเคลื่อนประชาคมเมืองดวย “พื้นท่ีกลาง”  

งานว ิจ ัยได  ใชแพลตฟอร มออนไลน    เฟซบ ุ ค “เช ียงใหม ฉ ันจะด ูแลเธอ”  เว็บไซต  

“chiangmaiwecare” และคลับเฮาส “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” สำหรับการเปนเครื่องมือในการขับเคล่ือน

ประชาคมเมืองเชียงใหม  โดยทำหนาที่สื่อสารประเด็นเมือง ขอมูลเมือง และตัวแบบกิจกรรมขับเคลื่อน

เมือง  เช่ือมโยงความเขาใจระหวางภาคประชาสังคมกับประชาคมเมืองเชียงใหม  สรางความตระหนักรูและ

สรางใหเกิดการมีสวนรวมของประชาคมดวยการพื้นที่การแลกเปลี่ยนและรับฟงขอมูลความคิดเห็นและ

ความตองการของประชาคมเมืองที่ขยายจากพื้นที่การสื่อสารที่มีขอจำกัดขอบเขตเชิงกายภาพเปนพื้นท่ี

ออนไลนที ่ไมจำกัดขอบเขต เนื ้อหาของ “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” มุงฉายภาพวาการสรางนโยบาย

สาธารณะจากภาคประชาชนขึ้นมาจะเปนตัวแบบของการพัฒนาเมืองไดอยางไร  การเก็บรวบรวมความ

คิดเห็นจากประชาคมท่ีแสดงความคิดเห็นผานเพจเพื่อดูวาแทจริงผูคนคิดอยางไร  รวมถึงสกัดขอมูลระดับ

ชุมชนหรือยานมารอยเรียงกันเขาไปเติมในแพลตฟอรมของขอมูล  และไดใชส่ือ Clubhouse “เชียงใหมฉัน

จะดูแลเธอ” ในการเปดหองถอดบทเรียน  ซึ่งเมื่องานวิจัยยเสร็จสิ้นไดมอบ “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ให

เทศบาลนครเชียงใหม ผานศูนยฟนบาน ยาน เวียงเชียงใหม งานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

อนุรักษและพัฒนาเมือง               กองยุทธศาสตรและงบประมาณเปนผูรับผิดชอบตอไปโดยมีทีมวิจัยเปน

พี่เล้ียง 

5.1.3 การขับเคลื่อนประชาคมเขมแขงดวย “แผนจินตภาพเมือง”  

  เปนเครื่องมือในการทำใหเคาโครงความคิดเห็นของประชาคมเมืองเปลี่ยนรูปไปเปนขอเสนอเชิง

นโยบายท่ีเปนรูปธรรม   โดยการรวบรวมความคิดของประชาคมเมืองผาน “พืน้ท่ีกลาง” และการสรุปจาก

การทบทวนบทเรียน “ประชาสังคม” รวมท้ัง “ขอมูลเมือง” มาผลิตเปน “จินตภาพเมืองเชียงใหม” สะทอน

ใหเห็นถึงภาพทางเลือกการพัฒนาท่ีประชาคมเมืองพึงประสงคหรือไมพึงประสงค  อนาคตเมืองเชียงใหมท่ี

คนเชียงใหมคาดหวัง  เพื่อท่ีจะใชเปนเครื่องมือในการส่ือสารไปถึงหนวยงานรับผิดชอบเพื่อใหนำแผนจินต

ภาพเมืองของประชาคมเมืองไปทำเปนนโยบายและแผนงานเพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหมตอไป  ในการ

ทำงานพักระบวนการทำแผนจินตภาพเมืองดังกลาวนี้ยังคงมีปญหาเรื ่องของกลไกการขับเคลื่อนงานใน

อนาคต  เนื่องจากยังคงไมมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนท้ังจากหนวยงานรัฐหรือภาคประชาสังคมเนื่องจากเปนการ

ทำงานท่ีตองใชเครื่องมือหลากหลายในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะหและใชเวลาดำเนินการอยาง

ตอเนื่องเปนข้ันตอน 
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5.1.4 ขอสรุปเก่ียวกับ “ชองวาง”  

   “การพัฒนากระบวนการเพื่อขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม” ดวยการพิจารณาเกี่ยวกับ 

“ชองวาง” ของกระบวนการทำงานพัฒนาเมืองนั ้น  ไดขอสรุปวามีแนวทางที ่จะชวยลดชองวางใน

กระบวนการพัฒนาเมือง  โดยการรวมมือกันเพื่อปรับบทบาทของหนวยงานรัฐและประชาสังคมเพื่อสราง

รูปแบบการทำงานท่ีชวยกัน “ลดชองวาง” และสรางความรวมมือในการพัฒนาเมือง  ดังนี้  

1) ศูนยฟนบาน ยาน เวียงเชียงใหมซึ่งเปนหนวยงานในสังกัด กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

เทศบาลนครเชียงใหม  เปนตัวแบบของการปรับหนวยงานของรัฐใหมีความยืดหยุนในการทำงานรวมกับ 

ชุมชน และภาคีกลุมประชาสังคมเมืองเชียงใหม 

2) เทศบาลนครเชียงใหมควรสนับสนุนการทำงานรวมกันของประชาสังคมและหนวยงานตางๆ  

ทั้งหนวยงานภาครัฐ หรือภาคการศึกษา ที่เรียกวา Cross-Organization Agencies เชน ศูนยลานนา

สรางสรรค, อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม, สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจ

สรางสรรค, หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นท่ี (บพท.), สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ เปนตน โดยลักษณะของการผสานเช่ือมโยงการทำงานจะทำใหเกิดประโยชน

ตอเมืองและสามารถตอยอดใหเกิดความเขมแข็งของการพัฒนาชุมชนได 

3) เทศบาลนครเชียงใหมควรใชวิธีการทางงบประมาณในการสนับสนุน “งบอุดหนุน” เพื่อ

สงเสริมนโยบายการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเมือง  โดยท้ังในรูปแบบของการทำงานโดยชุมชน  

หรือโดยกลุมประชาสังคม  

4) เทศบาลนครเชียงใหมควรสนับสนุนความเขมแข็ง ของ “ภาคประชาสังคม” ในดานตางๆ เชน 

การใหความรูดานกฎหมาย การใหการสนับสนุนขอมูลเมือง ใหสนับสนุนใหองคกรประชาสังคมสามารถ

พัฒนาไปสูความเปน “นิติบุคคล” ท่ีสามารถเขาถึงแหลงทุน 
 

5.1.5 การเรียนรูรูปแบบการทำงานของประชาสังคม  

  ผลการดำเนินงานวิจัย ไดคล่ีใหเห็นรูปแบบและลักษณะการทำงานท่ีหลากหลายของกลุมประชา

สังคม  และทำใหเห็นจุดออนจุดแข็งจนถึงความเปนไปไดของแนวทางการทำงานใหม ๆ  ซึ่งกลุมประชา

สังคมสามารถนำไปขยายผลในการพัฒนาองคกรของตนเอง และสามารถนำขอมูลไปใชออกแบบ

กระบวนการทำงานเพื่อยกระดับศักยภาพของประชาสังคมมากข้ึน 
 

5.1.6 การเรียนรูรวมกัน 

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการไดทำใหประชาคมเมืองที่เขามามีสวนรวมในการทำงาน “ประชาคม

เขมแข็ง”   หรือมีสวนรวมเรียนรูแลกเปลี่ยนผานในแพลตฟอรมออนไลน “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” หรือ

เขารวมในการรเรียนรูแลกเปล่ียน “คนสรางเมือง คนเขียนเมือง คนวาดเมือง” เกิดการเรียนรูไปพรอมกับ

การทำงานวิจัยของทีมนักวิจัย  และสรางชุดประสบการณท่ีขยายผลตอเนื่องไปสูการเปนพลเมืองต่ืนรูใหม

และสรางประชาสังคมกลุมใหม ๆ ในอนาคต 
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5.2 กลุมเปาหมายและประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 

   กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการนี้ ประกอบดวย  ประชาคมเมือง กลุมประชาสังคม 

หนวยงานรัฐและองคกรปกครองทองถ่ินท่ีมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในการพัฒนาเมืองเชียงใหม  

เชน เทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม สำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งการใชประโยชนมีความแตกตางกันไปตามบทบาท

และภารกิจ ดังนี้  

1) ประชาคมเมือง  จะเขาใจสถานการณของเมืองมากข้ึนโดยเรียนรูขอมูลเมืองผานแพลตฟอรม 

“เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ประชาคมกลุมนี้มีโอกาสจะเขามาเปนประชาสังคมเมืองที่เขมแข็ง  มีความ

รับผิดชอบและรวมแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาเมืองไดอยางมีคุณภาพ  และมีขีดความสามารถในการ

ดูแลชุมชนตนเองเพิ่มข้ึน   

2) กลุมประชาสังคม จะมีขอมูลสำหรับการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและปจจัยความสำเร็จในการ

ทำงานของเครือขายประชาสังคม  สรางการทำงานที่คมชัดและตรงกับเปาหมายความเดือดรอนของ

ประชาชนหรือความจำเปนในการพัฒนาเมืองอยางเปนจริง   และยังมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการเชื่อมตอกับ

กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของหนวยงานรัฐ  

3) หนวยงานรัฐและองคกรปกครองทองถิ่นที่มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา

เมืองเชียงใหม  จะมีขอมูลสำหรับการใชประโยชนในการกำหนดนโยบายหรือแผนงานโครงการที่จะตอง

สนองตอความคิดเห็นหรือความตองการของประชาชน  หนวยงานรัฐยังสามารถพัฒนาความรวมมือทำงาน

กับชุมชนและประชาคมเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเมืองในอนาคต  รวมทั้งหนวยงานรัฐและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังใชระบบฐานขอมูลเมืองและเครื่องมือการทำจินตภาพเมืองเพื่อสรางความ

รวมมือกับภาคีในการทำงานเพื่อพัฒนาเมืองตอไป 

4) นักวิชาการและนักวิจัยจะมีระบบฐานขอมูลเมืองเชียงใหมสำหรับแบงปนและใชงานรวมกัน   

5.3 การนำไปใชประโยชน 

   มีการนำผลการวิจัยทั้งจากรูปแบบของกระบวนการและขอคนพบจากการวิจัยไปใชประโยชน 

ดังนี้ 

(1) งานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและพัฒนาเมือง  ในสังกัด เทศบาล

นครเชียงใหม  ไดนำผลจากวิจัยจากการคนพบ “ชองวาง” ไปสูการดำเนินการทบทวนและปรับบทบาท

ภารกิจหนวยงานเพื่อสรางความเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมใหมากขึ้น  และไดทำการปรับปรุงหองสมุด

ฟนบาน ยาน เวียงเชียงใหมเพื่อจัดตั้งเปนศูนยฟนบาน ยาน เวียงเชียงใหม สำหรับการทำงานดานการมี

สวนรวมของประชาคมเมืองในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเชียงใหม  

(2) ศูนยฟนบาน ยาน เวียงเชียงใหม ไดทำหนาที่ดูแลรับผิดชอบระบบขอมูลเมืองเชียงใหม เพื่อ

ใหบริการขอมูลแกผูสนใจ ท้ังหนวยงานวิชาการ ประชาสังคม และบุคคลท่ัวไป  
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(3) งานวิจัยไดทำงานรวมกับทีมงานวิจัยอื่น ๆ คือ งานวิจัย “โครงขายทองถ่ินกับการเรียนรูเมือง

เชียงใหม” ในสวนของการสนับสนุนอุปกรณเครื ่องเซิรฟเวอรสำหรับบันทึกขอมูล  และงานวิจัย “การ

สังเกตการณและเสริมสรางพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคล่ือนและสรางการเปล่ียนแปลงเมืองโดยใชขอมูลนำ: 

กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม” สำหรับการทำระบบขอมูลเมืองในอีกสวนหนึ่ง  

(4) เจาหนาที่ของงานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและพัฒนาเมืองและ

อาสาสมัครจำนวนหนึ่งไดรับการอบรมจากนักวิจัยและทีมทำงานแพลตฟอรม “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ใน

การทำส่ือแพลตฟอรมออนไลน เพื่อเพิ่มศักยภาพใหเจาหนาท่ีในหนวยงานเพื่อใหมีความสามารถในการเขา

มาดำเนินงาน “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ตอไป 

(5) การจัดทำกิจกรรมประชาคมเขมแข็งในโครงงาน “เชียงใหม...ใหฉันดูแลเธอ” เปนตัวแบบใน

การทำความเขาใจแนวคิดของคนรุนใหมตอการพัฒนาเมือง  ซึ่งจะชวยใหกลุมประชาสังคมในปจจุบันได

เขาใจแนวโนมของกลุมประชาสังคมท่ีจะเกิดใหมดวยเชนกัน 

(6) กระบวนการทำแผนจินตภาพเมือง เปนแนวคิดและเครื ่องมือที่ศูนยฟ นบาน ยาน เวียง

เชียงใหมหารือรวมกับแกนนำกลุมประชาสังคมเพื่อเริ่มขับเคลื่อนใหเกิดการทำขอเสนอเชิงนโยบายที่เปน

รูปธรรมจากประชาคมเมือง  

5.4 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

   งานวิจัย “การพัฒนากระบวนการเพื่อขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม” เปนงานวิจัยที่ใช

วิธีดำเนินการการสรางขบวนงานหลายรูปแบบไปพรอมกัน ท้ังงานกิจกรรม งานการส่ือสาร งานขอมูล และ

งานทบทวนวรรณกรรม ท้ังนี้  เพื่อคนหาเครื่องมือใหม กระบวนใหม หรือวิธีการใหม ๆ ท่ีจะชวยสรางความ

เขมแข็งใหกับประชาคมเมืองเชียงใหม  และทำใหประชาคมเมืองไดมีบทบาทสำคัญในการสรางการพัฒนา

เมืองเชียงใหมใหไปสูอนาคตในรูปแบบที่ประชาคมเมืองไดมุงหมายไว   ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย มี

ดังนี้   

1) การยกระดับศักยภาพการขับเคลื่อนเมืองของกลุมประชาสังคม 

 กลุมประชาสังคมควรมีการรวมกลุมกันเพื่อกำหนดเปาหมายการพัฒนาเมืองรวมกัน (จินต

ภาพเมือง) เปนการรวมมือกันเพื่อผสานความคาดหวังที่แตกตางหลากหลายใหกลายเปนจินตภาพเมืองท่ี

เปนท่ียอมรับไดรวมกัน  เพื่อใหเกิดพลังท่ีเพียงพอตอการทำขอเสนอเชิงนโยบายตอหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ได  และมีสถานภาพท่ีแข็งแรงถึงการเปนตัวแทนขอเสนอของเครือขายประชาสังคม   ซึ่งขอเสนอนี้มาจาก

การทบทวนโครงสรางและความสัมพันธของการทำงานของกลุมประชาสังคม โดยพบวากลุมประชาสังคมมี

เปาหมายในการทำงานท่ีมีประเด็นคลายคลึงกันและแทบทุกกลุมมีความถนัดท่ีจะทำงานดวยตนเอง  แตจะ

มีความรวมมือเปนครั้งคราวระหวางกันในชวงเวลาของการทำกิจกรรมกันเปนประจำ  นอกจากนี้ ยังพบวา

ในการทำงานของกลุมประชาสังคมท่ีสามารถขับเคล่ือนไปถึงจุดท่ีมีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือ

แผนงานของหนวยงานรัฐนั้นแทบทุกสถานการณจะเกิดจากการรวมกำลังของประชาสังคมหลายกลุม

รวมกับประชาคมเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเด็นรวมกัน    ดังนั้น  หากกลุมประชาสังคมสามารถรวมกันทำ
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ขอเสนอเชิงนโยบายแตสามารถแยกยายกันไปทำงานของกลุมตนเอง  ก็จะเปนการทำงานที่เพิ่มศักยภาพ

ของประชาสังคมท่ีมีตอการพัฒนาเมืองแตก็รักษาความเปนอิสระของตนเองไวดวย 

 กลุมประชาสังคมควรมีบทบาทในการสนับสนุนใหเกิดภาคีผูประกอบการ โดยประชา

สังคมหรือหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเขาไปทำงานพัฒนาในยานตาง ๆ ของเมืองอาจจัดบทบาทใหกับตนเองใหมเปน

ผูสนับสนุนใหกลุ มผูประกอบการในยานเพื่อใหขึ้นมามีบทบาทเปนคนทำงานพัฒนาหลักใหกับยานของ

ตนเอง  ซึ ่งรูปแบบการทำงานเพื่อพัฒนายานในปจจุบันจะพบการทำงานในลักษณะนี้มากขึ้นเพราะ  

ผูประกอบการเริ่มตระหนักวาการพัฒนายานที่อยูอาศัยของตนเองใหดีนั้นมีสวนสัมพันธโดยตรงกับการ

ประกอบการของตนเอง   กลุมประชาสังคมจึงควรชวยกระตุนใหเกิดพลังการรวมกลุมของผูประกอบการใน

ยานใหลุกข้ึนมาชวยกันทำกิจกรรมพัฒนาในยานของตนเอง   ในอดีตกลุมประชาสังคมมักจัดผูประกอบการ

ในยานเปนผูมีสวนไดสวนเสียหรือเปนคนในชุมชน  ทำใหลดบทบาทการนำของคนกลุมนี้ลงไปเปนเพียงผูมี

สวนรวมเทานั้น   

 กลุมประชาสังคมควรรวมกันเปนเครือขายและทำแผนรวมกันเพื่อสรางคนรุนใหมเปน

ประชาสังคมในอนาคต กลุมประชาสังคมควรมีแผนการพัฒนาคนรุนใหมเพื่อเตรียมการสรางประชาสังคม

แถวสองแถวสามอยางตอเนื่อง  เพื่อทำใหงานการพัฒนาเมืองจากประชาคมเมืองมีตอเนื่อง แข็งแรงและ

รักษาความสม่ำเสมอไวได  โดยเฉพาะคนรุนใหมปจจุบันที่มีเครื่องมือเรียนรูผานระบบออนไลนทำใหมีขีด

ความสามารถท่ีจะเขาใจการพัฒนาเมืองและการพัฒนายานและยังมีความสนใจตอการรวมอนาคตของเมือง

เชนกัน   

 กลุมประชาสังคมที่แข็งแรงควรมีแผนงานในการเพิ่มศักยภาพของ “ภาคประชาสังคม”  

โดยเนนที่การเพิ่มขีดความสามารถในดานตาง ๆ เชน กฎหมายเกี่ยวกับประชาสังคมซึ่งจะเกี่ยวของกับ

สถานภาพของประชาสังคมในการเขาหาแหลงทุน  การใชเครื่องมืออันหลากหลายในการเก็บขอมูลเมือง   

การวิเคราะหขอมูลเมืองเพื ่อนำไปใชประโยชนในการวางแผนงานโครงการ  หรือการเสริมความรู

ความสามารถใหองคกรมีระบบและกลไกในการทำงาน    

 เทศบาลนครเชียงใหมควรสนับสนุนการทำงานของกลุมประชาสังคม ดวยการสนับสนุนให

เกิดเวทีกลางในการรับฟงความคิดเหนและขอเสนอแนะ  พื้นที่กลางเพื่อใหเกิดการทำงานรวมกันระหวาง

กลุมประชาสังคม และประชาสังคมกับเทศบาลนครเชียงใหม  เปดโอกาสใหที ่การเสนอนโยบายและ

แผนงาน  และหาแนวทางการใชงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุมประชาสังคม  

2) การใชประโยชนจากระบบขอมูลเมือง 

 เทศบาลนครเชียงใหมพัฒนาระบบฐานขอมูลตอเนื่อง โดยควรทำงานรวมกับทีมวิจัยเพื่อ

พิจารณาหาจุดออนของการเก็บรวบรวมขอมูลและนำจุดออนไปปรับปรุง  โดยเฉพาะการออกแบบเพื่อ

พัฒนาการเก็บขอมูลซึ่งจะทำใหเทศบาลนครเชียงใหมสามารถพัฒนาระบบฐานขอมูลนีใ้หดียิ่งข้ึน 

 เทศบาลนครเชียงใหมควรมีการพัฒนาบุคลากรหรือสรรหาบุคลากรที่มีความรูความ

ชำนาญในการบริหารจัดการระบบขอมูลเมืองเชียงใหมท้ังการจัดการขอมูล  การวิเคราะหขอมูล รวมถึงการ
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ออกแบบขอมูลเพื่อการสื่อสารมาทำงานดานระบบฐานขอมูลเมืองเชียงใหม  หรือมีการทำงานรวมกันกับ

สถาบันการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในเรื่องดังกลาว  เพื่อใหเกิดการใชประโยชนสูงสุดจากระบบฐานขอมูล

เมือง 

 เครือขายประชาสังคมควรพัฒนาความสามารถในการใชระบบฐานขอมูลเมือง  โดย

ประสานงานกับทีมวิจัยเพื่อขอใหมีการสัมมนาระบบฐานขอมูลเมืองเชียงใหม  เพื่อสงเสริมประชาสังคมมี

ความสามารถในการเขาใชระบบฐานขอมูลเมืองและมีการนำขอมูลไปใชประโยชนในการทำงานตอไป   

 นักวิชาการควรมีการตอยอดงานวิจัยในประเด็นการออกแบบเครื่องมือ “การเก็บขอมูล

โดยชุมชน” เนื่องจากระบบขอมูลเมืองเชียงใหมท่ีไดจัดทำข้ึนจากงานวิจัยนี้ไดพบวาขอมูลไมสามารถลงลึก

ถึงรายละเอียดในระดับพื้นที่ยานและชุมชนทำใหทั้งหนวยงานราชการและกลุมประชาสังคมไมสามารถนำ

ขอมูลไปสนับสนุนเพื่อจัดทำนโยบายและแผนงานโครงการในระดับยานและชุมชนได  นอกจากนี้ ชุมชน

และคนในยานตาง ๆ ยังไมมีความรูสึกในการเปนเจาของขอมูล  ดังนั้น เพื่อใหเกิดขอมูลในระดับยานใน

พื้นที่ผานการมีสวนรวมของชุมชนจึงควรทำการออกแบบ “เครื่องมือ Data Collection Practices โดย

ชุมชนเปนเจาของขอมูล”  มาใชในการปรับปรุงฐานขอมูลเมืองเชียงใหมเพื่อเติมเต็มขอมูลในระบบยานและ

ระดับชุมชนและเพื่อสรางความรูสึกเปนเจาของขอมูลโดยชุมชนรวมท้ังกระตุนใหคนในชุมชนและยานตางๆ 

เกิดการเรียนรูชุมชนของตนเองผานการจัดทำขอมูล   

3) การขับเคลื่อนเมืองโดยภาคีสื่อ “สื่อแหงการเปลี่ยนแปลง” 

 ภาคีสื่อควรรวมมือกันเพื่อใชพื้นที่เฟซบุคเพจเปนแพลตฟอรมสำหรับสนับสนุนการทำ 

“ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อเปนขอตกลงรวมของเมือง” หรือ “จินตภาพเมือง” เนื่องจากกลุมส่ือออนไลนเปน

ภาคีท่ีมีศักยภาพสูงในปจจุบัน  เนื่องจากมีความสามารถในการส่ือสารถึงคนในวงกวางซึ่งทำใหมีอิทธิพลตอ

การเปล่ียนแปลงสูงดวยขนาดของการส่ือสาร  เฟซบุคเพจของแตละส่ือจึงสามารถเปนพื้นท่ีขนาดใหญท่ีจะ

ชวยในการระดมความคิดเห็นของประชาคมเมืองซึ่งชวยทำใหงานกระบวนการจินตภาพเมืองสามารถเขาถึง

ความคิดเห็นของคนจำนวนมากได  ทั้งนี้ หากมีการรวมกำลังกันระหวางภาควิชาการ ประชาสังคม และ

เครือขายส่ือ จะชวยใหกระบวนการทำงานเพื่อขับเคล่ือนประชาคมเมืองใหเขมแข็งและสำเร็จข้ึนมาได 
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สวนท่ี 2 
ผลผลิตและผลลพัธของงานวิจัย 
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1. เฟซบุค “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” 
 

1.1 โลโกและภาพประจำตัว 
 

1.2 ภาพประจำตัว 

 

1.3 ขอมูลประจำตัว  
 

- “เชียงใหม ฉันจะดูแลเธอ” คือ การสรางกลไกของเมืองเชียงใหม ท่ีตองการเช่ือมโยงภาคประชาชน 

ผูคนที่แครเชียงใหมในฐานะ “Active citizen” เพื่อสรางความคิดเห็นและพัฒนาไปเปนขอมูลภาค

ประชาชน เพื ่อการออกแบบแผนเชิงยุทธศาสตร (strategic plan) และผังออกแบบเชิงแนวคิด 

(conceptual design plan) สำหรับเมืองท่ีมาจากภาคประชาชนอยางแทจริง 

- กลไกเมืองเช่ือมโยงภาคประชาสังคมและประชาคมเมืองเพราะ“ประชาคมเชียงใหม คือ อนาคต

เมือง 

- “เพราะเชียงใหมเปนของทุกคน” 

- 6,073 people like this 

- 6,397 people follow this 
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1.4 ขอมูลการขับเคลื่อนบนสื่อออนไลน 
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11/3/21 

#เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ #ประชาสังคม

เชียงใหม ep.01 “เครือขายชุมชนเมืองรักษ

เชียงใหม” บทสัมภาษณคุณ เสาวคนธ ศรี

บุญเรือง 

      1 1655 260 87 

13/3/21 
#เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ TV01: #ประชา

สังคมเชียงใหม - “เครือขายชุมชนเมือง

รักษเชียงใหม”  
      1 503 42 1 

14/3/21 
#เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ POLL 01: “งาน

ตุงปใหม จะจอยกันไมเจา” 
    1   1324 141 30 

24/3/21 
RECAP: 01 การสัมมนาภาคประชาสังคม 

ครั้งท่ี 1/2564 
      1 785 88 23 

28/3/21 #เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ “ตุงมงคล”      1  2765 255 94 

31/3/21 
เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ design thinking 

“งานตุงปใหมชางมอย" 
    1   693 118 1 

31/3/21 

#ประชาสังคมเชียงใหม ep.02 “ฮอมสุข

สตูดิโอ” บทสัมภาษณกลุมสถาปนิกอิสระ

ในนามฮอมสุขสตูดิโอ 

      1 3538 559 114 

3/4/21 
งานตุงชางมอย ปใหมเมือง 2564 

workshop ตุงไสหม ู
     1  1390 104 44 

3/4/21 ภาพบรรยากาศ Workshop ตุงไสหม ู"งาน

ตุงชางมอย  ปใหมเมือง 2564" 
     1  539 41 2 

6/4/21 งานตุงลานนาประดับอาคารตามแนวถนน

ชางมอยและถนนชางมอยเกา 
    1   21546 1999 917 

8/4/21 Roadmap “งานตุงปใหมชางมอย” 

อัพเดทความคืบหนาสวนสื่อและการ

ขับเคลื่อนภาคประชาสงัคมและผูคน 

      1 506 68 2 
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9/4/21 "งานตุงชางมอย ปใหมเมือง 2564"     1   1205 180 68 

10/4/21 "งานตุงชางมอย ปใหมเมือง 2564"     1   1528 142 45 

10/4/21 เวิรกชอปตุงไสหมู โดย ปาจิ๋ม เครือขาย

ชุมชนเมืองรักษเชียงใหม  
     1  690 66 3 

10/4/21 Roadmap to “งานตุงปใหมชางมอย” (2) 

การระดมความคิดเพ่ือการทำงานชุมชน ใน

รูปแบบการทำงานแบบรวมกัน 

      1 1245 136 40 

14/4/21 ความรวมมือรูปแบบใหมของภาคประชาชน

ในเมืองเชียงใหม #งานตุงชางมอย ปใหม

เมือง 2564 

    1   425 36 3 

15/4/21 #งานตุงชางมอย ปใหมเมือง 2564 มีราน

เขารวม 1) The Localist 2) Siamaya 

Chocolate 

    1   526 41 7 

16/4/21 #งานตุงชางมอย ปใหมเมือง 2564 มีราน

เขารวม 5) Chiang Mai Heart 6) 

Brewginning 

    1   483 40 1 

16/4/21 #งานตุงชางมอย ปใหมเมือง 2564 มีราน

เขารวม 3) แหนมปายน 4) Suneta 

Hostel Chiang Mai 

    1   556 48 4 

17/4/21 #งานตุงชางมอย ปใหมเมือง 2564 มีราน

เขารวม 9) My BEER Friend 10) Khun 

Jack ชุดผาไทย ผาทอมือ ยอมสีธรรมชาติ 

    1   2734 91 25 

17/4/21 #งานตุงชางมอย ปใหมเมือง 2564 มีราน

เขารวม 7) Goodsouls Kitchen 8) W8 x 

viangpha cafe 

    1   822 34 4 

18/4/21 #งานตุงชางมอย ปใหมเมือง 2564 มีราน

เขารวม 13) รานดาราเวียดนาม 14) 

Banhmita บานมิตา 

    1   454 24 0 
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18/4/21 #งานตุงชางมอย ปใหมเมือง 2564 มีราน

เขารวม 11) TOKKI Izakaya bar ใชสีขาว

ลวน เพ่ือเลนกับสีไฟของรานในตอน

กลางคืน 12) ใตถุนบาน 

    1   460 18 1 

19/4/21 แผนท่ี #งานตุงชางมอย ปใหมเมือง 2564     1   2734 304 71 

19/4/21 #งานตุงชางมอย ปใหมเมือง 2564 มีรานเขา

รวม 15) ไสอ่ัวปาพัน 16) MITTE MITTE 
    1   515 32 1 

21/4/21 บทสัมภาษณคุณ ลักขณา ศรีหงส       1 567 27 2 

22/4/21 เท่ียวถายรูป งานตุงชางมอย ปใหมเมือง 64     1   10548 1130 238 

23/4/21 บทสัมภาษณคุณ ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร 

ผูรวมกอต้ัง บริษัท ใจบาน สตูดิโอ 
      1 736 62 2 

26/4/21 บทสัมภาษณคุณ ประสงค แสงงาม       1 674 41 1 

28/4/21 บทสัมภาษณ อ.ดร.ชยันต วรรธนะภูติ       1 2222 280 72 

30/4/21 บทสัมภาษณคุณ ชชัวาลย ทองดีเลิศ       1 828 36 3 

3/5/21 บทสัมภาษณ อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล       1 628 11 0 

5/5/21 บทสัมภาษณ อ.อรรถจักร สัตยาณุรักษ       1 866 52 3 

10/5/21 #เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ #REcap 02 

ประชุมภาคประชาสังคม (ออนไลน) 
      1 737 44 0 

15/5/21 ประเด็นไหนคือประเด็นเรงดวนท่ีเชียงใหม

ตองการดูแล 
      1 1648 94 26 

20/5/21 [REACT] #ราชดำเนินเดินไดเดินดี คิดเห็น

อยางไร? 
    1   2904 343 54 

24/5/21 “ฮอมสุขสตูดิโอ” #เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ 

TV02: #ประชาสังคมเชียงใหม  
      1 1756 243 9 

5/6/21 “นิมมาน ยังเปนเชียงใหมอยูไหม?”     1   4142 1156 36 

7/6/21 นิมมานยังเปนเชียงใหมไหม ประเด็นท่ีถูก

พูดคุยในกลุมคนรุนใหมในเชียงใหม 
    1   2405 616 224 

9/6/21 ผังเมืองเชียงใหมแบบไหนจึงเหมาะสม     1   6932 871 167 
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11/6/21 [Chiang Mai Active Citizen] ตอง 

Roast8ry กับการเปลี่ยนแปลงของนิมมาน 
    1   15001 1465 335 

12/6/21 "ทุกวันน้ีนิมมานยังเปนเชียงใหมอยูมั้ย ?"     1   1522 126 18 

15/6/21 “เชียงใหมถาไมเท่ียว แลวจะทำอะไรดี”     1   5364 705 36 

17/6/21 ถาเชียงใหมไมพ่ึงการทองเท่ียว แลวควรพ่ึง

อะไร 
    1   180735 20200 4646 

18/6/21 Knowledge Based Economy เศรษฐกิจ

ท่ีขับเคลื่อนดวยองคความรู 
    1   5199 566 118 

20/6/21 "ถาเชียงใหมไมพ่ึงการทองเท่ียว แลวควร

พ่ึงอะไร?" 
    1   3294 421 82 

21/6/21 ขนสงมวลชนหรือทางเทาท่ีดี อะไรมากอน    1    5637 772 18 

23/6/21 เชียงใหม ขนสงมวลชนหรือทางเทาท่ีดี 

อะไรควรมากอนกัน 
   1    5744 809 138 

25/6/21 "ปรับเปลี่ยนทางเทาและขนสงใหดีกวาเดิม"    1    5822 612 117 

27/6/21 "ขนสงมวลชนหรือทางเทาท่ีดี อะไรควรมา

กอนกัน?" 
   1    1374 119 21 

28/6/21 คนเชียงใหมใหม - กลุมคนใหมๆท่ี

ขับเคลื่อนเชียงใหม 
    1   4744 594 36 

30/6/21 เชียงใหม-ใหม จากคนตางถ่ินสูคนทองถ่ิน     1   6269 646 99 

2/7/21 พลังของมนุษยยายถ่ิน โครงขายขับเคลื่อน

โลก 
    1   1231 85 16 

4/7/21 "คนเชียงใหม-ใหม" คือ กลุมคนตางถ่ินท่ี

ตัดสินอยูอาศัยท่ีเชียงใหมในระยะยาว 
    1   2761 394 40 

5/7/21 พ้ืนท่ีสีเขียวคุณภาพ กับ คนเมืองใน

เชียงใหม “คนเมือง กับ พ้ืนท่ีสีเขียว

คุณภาพ”  

1       3216 560 22 

7/7/21 พ้ืนท่ีสีเขียวเมืองเชียงใหม 1       6135 785 233 

9/7/21 #สวนบนท่ีสูงทางเลือกของเมืองหนาแนน 1       1286 93 9 
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11/7/21 "พ้ืนท่ีสีเขียวคุณภาพ" คือ ภูมิทัศนทาง

ธรรมชาติ ท้ังลำธาร ลำน้ำ ทางดิน หินทราย 
1       892 49 2 

12/7/21 พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีแททร ูของคนเชียงใหมรุน

ใหม 
    1   11381 2045 115 

15/7/21 พ้ืนท่ีสาธารณะเชียงใหมมีไหน? (มีอยูท่ีไหน)     1   6561 546 80 

18/7/21 #พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีครอบครองโดยเอกชน 1       2704 231 40 

19/7/21 บทความเรื่องของเชียงใหมในประเด็น 

"พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีแททร"ู 
    1   2099 282 58 

20/7/21 “งานคราฟตเชียงใหม” งานหัตถกรรมเปน

ตนทุนทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม 
    1   1501 168 8 

21/7/21 #เชียงใหมคราฟท ไปไกลไดแคไหน     1   5942 592 95 

24/7/21 สรางคราฟทใหมใหมดวยวิธีคิดอยางนัก

ออกแบบ 
    1   3334 315 61 

25/7/21 สัปดาหน้ีเพจเชียงใหมฉันจะดูแลเธอไดพา

ทุกคนมาทำความรูจักกับงานฝมือหรืองาน

คราฟทในเมืองเชียงใหม 

    1   5396 607 234 

26/7/21 #เชียงใหมเมืองกาแฟ สัปดาหน้ี เชียงใหม

ฉันจะดูแลเธอ ชวนมองเมืองเชียงใหมผาน

ธุรกิจรานกาแฟ 

    1   2827 283 22 

26/7/21 ขอเสียงชาวเชียงใหม “โครงการบานคน

ไทยประชารัฐ” 
    1   3402 374 30 

29/7/21 เชียงใหมเมืองกาแฟ - ชิมวันละรานใชเวลา 

7 ป 
    1   77394 8100 1996 

30/7/21 หลายคนกลาววาเชียงใหมเปนเมืองกาแฟ

หรือเมืองแหงรานกาแฟ 
    1   2210 132 19 

2/8/21 เชียงใหมฉันจะดูแลเธอพาทุกคนไปสำรวจ

รานกาแฟในเชียงใหมท่ีตองใชเวลาถึง 7 ป 

ในการตามด่ืมกาแฟ 1แกวตอ 1 วัน 

    1   85748 588 164 
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3/8/21 เสนหของเมือง ผูคน และ #อาคารใน

เชียงใหม เสนหของเมืองเชียงใหม 
    1   8912 1238 45 

7/8/21 10 ตึกสูงท่ีสุดในเชียงใหม แลวตึกสูงจำเปน

หรือไมสำหรับคนเชียงใหม  
    1   28693 3240 318 

8/8/21 Design code จำเปนแคไหนในเมือง

อนุรักษ 
    1   4211 402 71 

9/8/21 #วัยรุนเชียงใหม กับ พ้ืนท่ีแสดงตัวตน     1   2542 422 18 

9/8/21 “คิดอยางไรกับตึกสูงในเชียงใหม”     1   4626 519 74 

10/8/21 วัยรุนเชียงใหม กับ พ้ืนท่ีการแสดงออก     1   7940 729 88 

13/8/21 #พ้ืนท่ีของวัยรุน เปนยานท่ีขับเคลื่อนสังคม

และเศรษฐกิจ 
    1   9493 942 153 

15/8/21 "พ้ืนท่ีแสดงออก - สรางแรงบันดาลใจ - 

ออกแบบรวมกับธรรมชาติ" 
    1   5186 512 74 

16/8/21 #แฟชั่นเชียงใหม คือ ไลฟสไตลผูคน แฟชั่น

ในเชียงใหม สะทอนไลฟสไตลหลากหลาย

ของผูคน 

    1   12356 4541 84 

18/8/21 เชียงใหมไมใชเมืองฟาสตแฟชั่น     1   3770 361 44 

20/8/21 #แฟชั่นและไลฟสไตลคนเมืองเชียงใหม     1   12269 1030 183 

22/8/21 อะไรคือไลฟสไตละแฟชั่นคนเชียงใหม???     1   8323 714 49 

23/8/21 “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ คืออะไร?”     1   4451 748 39 

25/8/21 เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ… อยางไร?     1   2745 163 9 

27/8/21 Open Government บริหารโปรงใสโดย

ประชาชน 
    1   2193 172 36 

29/8/21 ขอเรียนเชิญลูกเพจทุกทานเขารวมกลุม 

"เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ-Chiang Mai We 

Care" 

    1   1150 98 15 

4/9/21 มีความคิดเห็นอยางไรกับการเปดเมือง

เชียงใหม 1 ตุลาฯ น้ี 
    1   1815 155 24 
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9/9/21 พูด ขับเคลื่อน "เมืองเชียงใหม"     1   1567 75 14 

10/9/21 เชียงใหมจะเดินไดเดินดีไดไหม ? ผานการ 

“ลองดู” ในกิจกรรม “ราชดำเนินเดินได

เดินดี” 

    1   1751 182 13 

12/9/21 กระบวนการคิดและรับฟงแบบไหนเหมาะ

สำหรับคนเชียงใหม 
    1   1902 143 23 

15/9/21 การถอดบทเรียนกิจกรรมเมือง (1) “ราช

ดำเนินเดินไดเดินดี” โดย ทีมเชียงใหมฉัน

จะดูแลเธอ 

   1    4514 421 49 

20/9/21 "โควิด19 กับ รานคาทองถ่ินในเชียงใหม"     1   1275 170 5 

21/9/21 “งานตุงชางมอย” - การอนุรักษวัฒนธรรม

สงเสริมการทองเท่ียวอยางไร 
     1  6221 542 125 

22/9/21 เชิญชวนพูดคุยในหัวขอ "ถอดบทเรียน (2) 

งานตุงชางมอย-ตอยอดวัฒนธรรมโดย

ผูประกอบการ" 

     1  2988 173 42 

28/9/21 “ชัางมอย” ของคุณคือยานอะไร?     1   5936 694 95 

30/9/21 การถอดบทเรียนกิจกรรมเมือง (2) “งานตุง

ชางมอย” โดย ทีมเชียงใหมฉันจะดูแลเธอ 
     1  1499 111 16 

7/10/21 Join "เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ" clubhouse 

เชิญชวนพูดคุยในหัวขอ "ถอดบทเรียน (3) 

งานพัฒนาภูมิทัศนของวัดราง 

1       3014 140 51 

9/10/21 เมืองเชียงใหมมีวัดรางอยูมากกระจายอยูท่ัว

ตัวเมือง 
1       2357 204 10 

10/10/21 “ดอยหลวง เชียงดาว” กับ การไปสูพ้ืนท่ีชีว

มณฑลตามแนวคิด UNESCO Heritage City 
1       11667 405 105 

11/10/21 “การพัฒนาวัดราง” การถอดกิจกรรมเมือง

ประชาคมเมืองเขมแข็งบนพ้ืนท่ีละแวกบาน

ชุมชนวัดกูเตา 

1       5014 793 34 
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15/10/21 การถอดบทเรียนกิจกรรมเมือง (3) “งาน

พัฒนาภูมิทัศนของวัดรางในเมืองเชียงใหม” 
1       1550 120 8 

21/10/21 เชียงใหม และ โควิด 19 กับ เศรฐกิจ การ

วางงาน ประชาสังคมสูกิจกรรมศึกษา "ครัว

งาน" 

    1   1925 104 12 

22/10/21 ถอดบทเรียน (4) ครัวงาน I เชียงใหม โค

วิด-19 เศรษฐกิจ การวางงาน และประชา

สังคม 

    1   1275 68 6 

25/10/21 "ครัวงาน” - การชวยเหลือกลุมผูเปราะบาง

ชุมชนทานตะวัน แจงหัวลิน 
    1   1472 148 6 

28/10/21 ถอดบทเรียน (4) ครัวงาน I เชียงใหม “โค

วิด-19 เศรษฐกิจ การวางงาน และภาค

ประชาสงัคม” 

    1   1079 40 6 

30/10/21 ชวนมองความเปนไปไดท่ีจะตอยอดครัวงาน     1   992 29 3 

3/11/21 เชิญชวนพูดคุยในหัวขอ "ถอดบทเรียน (5) 

ซอยลัด (ซอยอารักษ) ชุมชนวัดผาบอง และ

วัดปราสาท 

    1   3113 131 38 

3/11/21 เชียงใหมซอยลัด ซอยเล็ก พ้ืนท่ีทางสังคม

กรณีศึกษากิจกรรมของประชาสงัคม

เชียงใหม 

    1   2497 322 33 

5/11/21 เชิญชวนรวมประกวดการออกแบบ

โครงงานขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม 
    1   4425 269 41 

9/11/21 กิจกรรมการถอดบทเรียนครั้งท่ี 5 ซอยลัด 

(ซอยอารักษ) ชุมชนวัดผาบอง และชุมชน

วัดปราสาท 

    1   1915 110 17 

10/11/21 เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ เพจเลาเรื่องเมือง     1   1126 256 52 

11/11/21 เชิญชวนมาทำเทศกาล ท่ีจัดโดยผูคนในยาน 

“คนขาวยาคูชางมอย" 
     1  4859 436 101 



222 

 

วันท่ี ชื่อโพสต 

ประเด็น 

กา
รเ

ขา
ถึง

 

กา
รม

ีสว
นร

วม
 

กา
รแ

ชร
 

กินดีอยูดี 
ขายมวน 

ขายหมาน 

ปร
ะช

าส
งัค

ม 

พื้น
ที่ส

ีเขี
ยว

 

PM
 2

.5
 

น้ำ
เส

ีย 

กา
รเ

ดิน
ทา

ง 

เศ
รษ

ฐก
ิจ 

วัฒ
นธ

รร
ม 

13/11/21 เมืองและภาพยนตร session 01 Dude, 

Movie x 
    1   1436 85 12 

13/11/21 ชวนเชิญมารวมงานเทศกาลโดยภาค

ประชาชน #คนขาวยาคูชางมอย 
     1  10236 555 153 

16/11/21 เชิญชวนชาวชางมอยและผูคนท่ีสนใจรวมฮ

อมแรงสราง "ซุมประตูปา" 
     1  1621 130 36 

17/11/21 อาคารโมเดิรน ยานสันปาขอย-ถนนเจริญ

เมืองท่ีไปท่ีมาและการเอาตัวรอดของ

อาคาร 

    1   2976 239 9 

17/11/21 คนขาวยาคูชางมอย ย่ีเปงโดยภาค

ประชาชน ย่ีเปงเชียงใหมปน้ี  
     1  2207 144 10 

18/11/21 เชิญชวนพูดคุยในหัวขอ "ถอดบทเรียน (6) 

บานเกา ปรับตัว ปรับปรุงบานเกายาน

ตลาดสันปาขอย 

    1   838 32 1 

18/11/21 เปดกาดหมั้วคนขาวยาคูชางมอย ณ ลาดวัด

ชมพู ถนนชางมอยเกา 
    1   5223 321 119 

22/11/21 เสวนาการถอดบทเรียนกิจกรรมเมืองครัง้ท่ี 

6 เรื่อง “บานเกา ปรับตัว” 
    1   1185 117 24 

23/11/21 <<ประกาศ>> เชิญชวนน.ศ.คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร หรือใกลเคียงท่ีสนใจ 

เขารวมเวิรคชอปเมือง Chiang Mai 

1       2228 211 35 

24/11/21 การพัฒนายานของคนในยานและการ

ออกแบบ ผังและปายบอกทาง ยานชางมอย 
    1   6583 616 100 

24/11/21 เชียงใหม ฉันจะดูแลเธอ ชวนอาน ขอบคุณ 

CONT. ครับผม 
    1   822 62 3 

25/11/21 เสวนา การถอดบทเรียนกิจกรรมเมืองครัง้ท่ี 

7 East each ปายบอกทางเชื่อมยานชางมอย 
    1   2464 246 48 

26/11/21 [TALK] เสวนาเมืองและชุมชนเชียงใหม 

โดย เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ 
    1   1659 221 41 
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26/11/21 “EAST EACH” วันใหม – ปายบอกทาง

เชื่อมยานเชื่อมผูประกอบการ ยานชางมอย 
    1   2288 384 20 

29/11/21 กิจกรรมถอดบทเรียนครั้งท่ี 7 EAST EACH 

ปายบอกทางยานชางมอย-คลองแมขา 
    1   588 29 1 

1/12/21 4 Talk Chiang Mai City and 

Community Seminar Series 
    1   1573 140 25 

2/12/21 ขอเชิญรวมรับฟงแลกเปลี่ยนเรียนรู การ

พัฒนาและการถอดบทเรียนแหงเมืองการ

เรียนรูในมุมมองตางๆ 

    1   2261 188 36 

3/12/21 #CMWCCMDW2021 พ้ืนท่ีรวมกัน - 

common area 
    1   5264 394 108 

3/12/21 ขอเชิญรวมรับฟงเสวนาออนไลนถอด

บทเรียนกิจกรรมเมือง # 8 "เชียงใหมอาน" 
    1   591 25 1 

3/12/21 Chiang Mai City and Community 

Exhibition Series : CHIANG MAI 

DESIGN WEEK 2021 

    1   844 42 5 

4/12/21 เชียงใหมอาน การอานสูการพัฒนาเมือง

เชียงใหม 
    1   1131 51 5 

4/12/21 ประกาศรายชื่อการประกวดออกแบบ

โครงงานขับเคลื่อนฯ 
    1   1910 195 48 

5/12/21 เชิญมารับรู รับฟง ประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวกับ

เมือง และรวมแสดงความคิดเห็นกัน 
    1   8156 491 65 

6/12/21 เสวนา : คน “วาด” เมือง (Collaboration 

and Collectiveness ประชาสังคม ศลิปะ 

ชุมชน 

    1   733 79 2 

6/12/21 เสวนา : คน “เขียน” เมือง (Media และ

การมีสวนรวมของการทำงาน) 
    1   1196 223 8 

6/12/21 เสวนา : คน “สราง” เมือง (เมื่ออนาคต

เมืองจะถูกกำหนดโดยคนของเมือง) 
    1   1547 319 18 



224 

 

วันท่ี ชื่อโพสต 

ประเด็น 

กา
รเ

ขา
ถึง

 

กา
รม

ีสว
นร

วม
 

กา
รแ

ชร
 

กินดีอยูดี 
ขายมวน 

ขายหมาน 

ปร
ะช

าส
งัค

ม 

พื้น
ที่ส

ีเขี
ยว

 

PM
 2

.5
 

น้ำ
เส

ีย 

กา
รเ

ดิน
ทา

ง 

เศ
รษ

ฐก
ิจ 

วัฒ
นธ

รร
ม 

7/12/21 เสวนา Urban dataverse     1   533 47 0 

7/12/21 การถอดบทเรียนกิจกรรมเมืองครัง้ท่ี 8 

“เชียงใหมอาน” 
    1   572 18 0 

14/12/21 [WATCH] “Common Area” โดย 

เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ 
    1   2270 233 14 

19/12/21 [PHOTO] ภาพบรรยากาศนิทรรศการ

พูดคุยได “Common Area” 
    1   1166 192 5 

20/12/21 [WATCH] เสวนา “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ”     1   1107 58 12 

22/12/21 We have saved 134 cups of plastic 

from the earth 
  1     2784 116 50 

27/12/21 #CNXTREE - โครงการเครือขายการ

จัดการตนไมในเมืองเชียงใหม 
1       1813 135 44 

27/12/21 {ประกาศผล} การออกแบบโครงงาน

ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม 
    1   1539 186 21 

28/12/21 ถนนคนเดินใหม - การจัดการพ้ืนท่ีและ

เสนทางถนนคนเดินเชียงใหมใหม 
    1   1093 28 3 

28/12/21 #NimmanArtStreet - ภูมิทัศนยาน

นิมมานใหมดวยศิลปะ 
    1   1558 56 0 

28/12/21 แอปพลิเคชันดูแลเศรษฐกิจทองเท่ียวชุมชน

เมืองเชียงใหมใหม 
    1   1615 101 40 

28/12/21 #เล็กๆไดใหญๆไมทำ - ปรับปรุงภูมิทัศน

และแผงลอยตลาดประตูเชียงใหม 
    1   3019 234 119 

29/12/21 Walkable Maeping - เมืองเดินไดท่ีริม

แมน้ำปง 
1       2373 69 16 

29/12/21 #ลาบสุดยอด - โครงการจัดการวัฒนธรรม

อาหารริมทางใหม 
    1   2570 146 55 

5/1/22 สวัสดีปใหม 2022 ครับทุกคน     1   907 21 1 
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9/1/22 เชียงใหมเมืองบุฟเฟต - หมูกระทะ ปงยาง 

สุกี้ ชาบ ู
    1   31769 950 396 

10/1/22 วันเด็กปน้ีชาวเชียงใหมไดพาลูกหลานไป

เท่ียวงานวันเด็กกันมั้ยครับ 
    1   823 16 0 

26/1/22 การออกแบบ หรือ กฎหมาย ชวยลด

อุบัติเหตุไดมากกวากัน 
   1    7453 296 212 

29/1/22 [CONTEST] โปรเจค “คนเขียนวาดเมือง”     1   9158 192 149 

5/2/22 ทางเว็บไซตของเพจเชียงใหมฉันจะดูแลเธอ 

ไดทำการอัปโหลดขอมูลเมืองเปนท่ี

เรียบรอยแลว 

    1   2127 109 38 

5/2/22 [Public Talk] เวทีเสวนาแผนภาพเมือง

เชียงใหม 
    1   1436 18 8 

8/2/22 แผนภาพเมือง โดยกลไกประชาคมเมือง 2/2     1   1518 71 11 

8/2/22 แผนภาพเมือง โดยกลไกประชาคมเมือง 1/2     1   1562 92 40 

13/2/22 ฝุนควันเชียงใหม แกไมไดหรือไมไดแก  1      2535 133 33 

17/2/22 กลุมเชียงใหมฉันจะดูแลเธอ ทำdata เมือง     1   1214 67 0 

17/2/22 คาฝุน PM2.5 ก็กำลังเริ่มสูงข้ึน โควิดก็ยัง

ไมไปไหน 
 1      847 21 2 

21/2/22 เด็กเชียงใหมควรโตตรงไหน     1   8061 364 150 

23/2/22 กิจกรรมเวิรคชอป “คนเขียนวาดเมือง”     1   1735 59 18 

24/2/22 เชียงใหมเมืองสวยไรสาย แค(ถนน)บางสาย   1     2670 153 59 

25/2/22 [Public Talk] เวทีเสวนาแผนภาพเมือง

เชียงใหม 
    1   3010 208 116 

28/2/22 [POLL] ขอเวลา 1 นาที ตอบ Quiz 3 ขอ     1   1998 66 38 

4/3/22 คาฝุนบานคุณเทาไหร?!  1      638 26 4 

22/3/22 ใครสายตาสั้นระวังสับสนระหวางเสาไฟฟา

กับตนไมนะครับ 
   1    512 12 0 
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23/3/22 แผนภาพเมืองอนาคตเชียงใหม ยานจินต

ภาพแกนเมืองอนุรักษ 
    1   956 29 4 

24/3/22 แผนภาพเมืองอนาคตเชียงใหม ยาน

นวัตกรรมสุขภาพและการศึกษา 
    1   509 12 1 

24/3/22 แผนภาพเมืองอนาคตเชียงใหม ยานภูมิ

ทัศนวัฒนธรรมและชาติพันธุ 
    1   524 19 0 

25/3/22 แผนภาพเมืองอนาคตเชียงใหม ยานอาคาร

ธุรกิจและท่ีพักอาศัยใหม 
    1   342 7 0 

26/3/22 แผนภาพเมืองอนาคตเชียงใหม ยานเทศกาล

เมืองบนพ้ืนท่ีสาธารณูปโภครวมสมัย 
    1   297 5 0 

27/3/22 แผนภาพเมืองอนาคตเชียงใหม ยานอาคาร

ตึกแถวสมัยใหม 
    1   1086 43 17 

5/4/22 เงินเดือนชาวเชียงใหมอยูตรงไหนใน

ประเทศ? 
    1   2279 132 17 

12/4/22 เชิญชวนรวมทำความสะอาดวัดชมพู 1       744 22 6 

18/4/22 30+รานขาวเหนียวมะมวง     1   1512 81 13 

 รวม 14 3 2 7 128 11 16 930341 85591 16207 
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2. www.chiangmaiwecare.com   
 

2.1 การโพสตในเว็บไซต 
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3. บทความ “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ”  
 

3.1  Chiang Mai We Care 

 เปนบทความจากการสัมภาษณทีมวิจัยเผยแพรลงเว็บไซตคอนเทนตและไลฟสไตล  Read the 

Cloud สรุปลงบทความผานลิงคเว็บไซต https://readthecloud.co/chiang-mai-we-care/  

 

 
 

 

Chiang Mai We Care 
คุยกับกลุมนักคิด-นักสรางสรรคเชียงใหมท่ีใชส่ือขับเคล่ือนเมือง เปนพื้นท่ีใหประชาชนออกแบบนโยบายรัฐ

และคุณภาพชีวิตดวยเสียงของตัวเอง 

เร่ือง คุณากรภาพ กรินทร มงคลพันธ 
 

10 พฤศจิกายน 2564 

 

เคยสงสัยกันมั้ยครับวา ทำไมนโยบายสาธารณะบางอยางไมสามารถสนองตอบความตองการของ

ประชาชน บางนโยบายกอความขัดแยง บางทำแลวไมสัมฤทธิ์ผล หรือแมแตไมอาจเกิดข้ึนไดจริง 

‘เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ’ คือ แฟนเพจเฟซบุกโดยกลุมนักคิดนักสรางสรรคเชียงใหม ที่มองเห็นวา

ชองวางของปญหาดังกลาวนั้นเติมเต็มได หากเช่ือมโยงความเขาใจระหวางภาคประชาสังคมกับประชาคม 

https://readthecloud.co/chiang-mai-we-care/
https://readthecloud.co/chiang-mai-we-care/
https://readthecloud.co/chiang-mai-we-care/
https://readthecloud.co/chiang-mai-we-care/
https://readthecloud.co/chiang-mai-we-care/
https://readthecloud.co/author/kunakorn
https://readthecloud.co/author/karin-mongkonphan
https://www.facebook.com/chiangmaiwecare
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พวกเขาหยิบจับโซเชียลมีเดียมาเปนเครื่องมือ สำหรับพัฒนากลไกท่ีจะทำใหเกิดขับเคล่ือนเมืองอยาง

มีสวนรวมดวยขอมูลจากประชาชน ผานการปนประเด็นเมืองหลายหลากใหเปนเรื่องสนุก เขาถึงงาย พรอม

ชวนคิด ชวนคุย หาทางออกเชิงสรางสรรค เพื่อสะทอนเสียงใหผูกำหนดนโยบายสาธารณะไดรับฟงเรื่องท่ี

เปนความตองการของคนหมูมาก และวางหลักไมลนำสูการออกแบบแผนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Plan) 

และผังออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Design Plan) ซึ่งบางประเด็นกลายเปนไวรัลท่ีมีจำนวนผูสนใจ

หลักแสน ยอดแชรหลักพัน 

ไมเพียงเทานั้น ยังชวยจุดประกายใหเมืองอื่นๆ ตื่นตัว สรางการรับรูขอมูลเมือง รวมถึงเปนพื้นท่ี

แสดงออกของคนท่ีอยากเห็นเมืองดียิ่งข้ึนกวาเดิม 

เรานัดหมายกันท่ีศูนยฟนบาน ยาน เวียงเชียงใหม เพื่อคุยมุมมองความคิด วิธีการทำงานขับเคล่ือน

และสรางกลไกเมืองดวยส่ือสมัยใหม กับ ตา-สุวารี วงศกองแกว, ภูวา-ผศ.ดร.จิรันธนิน กิติกา, หมูใหญ-

คมสัน ไชยวงศ, ดรีม-ธนกร เจริญเช่ือมสกุล และ แปง-อาคิรา ศิริวัฒนานุกุล ทีมผูอยูเบ้ืองหลังเพจท่ีเช่ือ

วา เชียงใหมเปนของทุกคนท่ีแคร 

ซายไปขวา : แปง-อาคิรา ศิริวัฒนานุกุล ภูวา-ผศ.ดร.จิรันธนิน กิติกา ดรีม-ธนกร เจริญเช่ือมสกุล ตา-สุวารี 

วงศกองแกว และ หมูใหญ-คมสัน ไชยวงศ 
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ขอมูลเคลื่อนเมือง 

เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ เปนสวนหนึ่งของโครงงานวิจัย ‘การพัฒนากระบวนการเพื่อขับเคลื่อน

ประชาคมเมืองเชียงใหม’ แผนงานคนไทย 4.0 ท่ีมีจุดเริ่มตนมาจากการสังเกตพัฒนาการเติบโตของประชา

สังคมเมืองเชียงใหม ซึ ่งเอื ้อความเปนไปไดในการขยับวงจรการทำเรื ่องนโยบายสาธารณะของรัฐ ให

ประชาชนมีโอกาสออกแบบนโยบายที่ตอบโจทยคุณภาพชีวิตของตัวเองมากขึ้น ดวยแนวคิดรวมประชา

สังคมกับประชาชนใหใกลชิดและเขาใจกัน เพื่อสรางพลังเสียงท่ีเขมแข็ง โดยใชโซเชียลมีเดีย 

 “สมัยกอนถารัฐหรือหนวยงานเรียกประชุมระดมความคิดเห็น ทุกคนจะสละงานแลวมาประชุมกัน 

แตปจจุบันเปนยุคของคนรุนใหม กลุมคนที่มีศักยภาพ แตก็มีภาระหนาที่มาก จนทำใหการประชุมรูป

แบบเดิมอาจไมตอบโจทย ดังนั้น เราจึงแสวงหาชองทางใหมสำหรับรวบรวมความคิดของพวกเขา และ

รองรับผูคนที่อยากเห็นเมืองดีขึ้นเหมือนกัน โดยเปนชองทางที่ไมไดรบกวนกันทุกวัน ใหขอมูลไปเรื่อยๆ 

คอยๆ เติบโตแลกเปลี่ยนความเห็น สรางความเขาใจซึ ่งกันและกัน ซึ ่งถือเปนตัวแปรสำคัญของการ

ขับเคล่ือนเปาหมายตรงนี้ เลยกลายเปนท่ีมาของการกอต้ังเพจเชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” ตา หัวหนากลุมงาน

สงเสริมการพัฒนาเมือง หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม และหนึ่งในคณะนักวจัิย 

ขยายไอเดียการเลือกโซเชียลมีเดียมาเปนเครื่องมือขับเคล่ือนเมือง 

ขณะเดียวกัน ภูวา อาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หัวเรือใหญของทีม

เสริมวา โซเชียลมีเดียเปนพื้นที่เชื่อมโยงโลกเสมือนกับโลกจริง ชวยสรางการรับรูและแสดงออกที่นาสนใจ 

ทำใหผูคนยุคใหมเขาถึงมิติความเคล่ือนไหวของภาคประชาสังคม ผูประกอบการ หรือชุมชน ไดอยางฉับไว 

แถมเปดกวางสำหรับการแบงปนขอมูล 
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“ผมรูสึกวาการทำงานเชิงกายภาพแบบเดิม เต็มไปดวยกฎเกณฑแข็งท่ือและยุทธศาสตรท่ีลาชา แต

ปจจุบันเรามี Digital Disruption ท่ีล่ืนไหลมาก ซึ่งคนรุนใหมเห็นชองวางและการใชพื้นท่ีแบบนี้เกิดข้ึนอยู

ตลอดเวลา ในเมื่อพวกเขาเห็นแลววา ระบบและโครงสรางเปนแบบนี้ แลวก็ใชวิธีของโซเชียลมีเดีย 

ตอบสนองความตองการใชชีวิต แกไขปญหา นำเสนอ หรือเรียกรองพัฒนาส่ิงท่ีดีกวา  

“แตจะทำยังไงใหพื้นที่เหลานี้ที่เปนพื้นที่เสมือนและกำลังจริงขึ้นเรื่อยๆ ไปอยูในวิธีคิดของรัฐได 

ฉะนั้น เราจึงจำเปนตองเขาใจกลไกและวิธีคิดแบบนี้ สวนรัฐก็จะตองรูทันและเช่ือมโยงกัน ไมใชตางคนตาง

อยูคนละมิติ เพราะที่ผานมากับดักของ Urban Development คือมันไมเคยรูทัน Urban Gentrification 

รัฐออกแบบพื้นท่ีแลวใชคำวา พัฒนา แตเปนการพัฒนาแบบทำลายคน ท้ังท่ีความสำเร็จของเมืองเชียงใหม

เกิดข้ึนจากผูคนตลอดมา 

“ผมวาส่ิงนี้คือความทาทายของเมือง วาเมืองของความจริงเชิงกายภาพกับเมืองของโลกเสมือน มัน

จะบรรจบและหลอมรวมกันไดอยางไร”  

 

ภูวา เลาความตั้งใจหลักของพวกเขาตอวา คือการขับเคลื่อนเมืองดวยขอมูลของประชาชน โดยวาง

แฟนเพจเฟซบุกเปนพื้นท่ีแหงสังคมใหมท่ีพูดคุย แสดงออก และเช่ือมโยงกัน ผานขอมูลเมืองท่ีจับตองได ไม

วาจะขอมูลของฝงเห็นดวย ขอมูลของฝงเห็นแยง แลวรวมหาทางออกใหกับมัน 

“หัวใจสำคัญคือการพยายามผลักดันใหขอมูลเหลานั้นถูกสงออกและสะทอนกลับไป เพื่อใหเกิดผล

กับเมืองดวย” 
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กวาดสัญญาณ 

ทามกลางประเด็นเมืองมากมายกายกอง เชียงใหมฉันจะดูแลเธอมีแนวคิดในการนำเสนอเนื้อหาดวย

วิธ ีการเฉพาะที ่พวกเขาเรียกมันวา ‘กวาดสัญญาณ’ จับคลื ่นขอมูลความสนใจของผูคน มาตอยอด

สรางสรรคประเด็น ชวนกระตุกตอมคิดถึงเมืองท่ีจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี 

“จริงๆ ประเด็นอยาง ‘ถาเชียงใหมไมพึ่งการทองเท่ียวแลวควรพึ่งอะไร’ มันก็เริ่มมาจากการท่ีเราจับ

สัญญาณไดวา พอเกิดวิกฤตโควิด-19 แลวเศรษฐกิจมันแย ทุกคนลำบากกันหมด ซึ่งเชียงใหมเองก็กระทบ

หนัก โดยเฉพาะดานการทองเท่ียว เราเลยมาชวยกันตบประเด็น เปดเปนคำถามชวนแลกเปล่ียน เผยตัวเลข

มูลคาทางเศรษฐกิจและสำรวจศักยภาพดานอื่นๆ ของเมือง เพื่อเสนอความเปนไปไดวา ถาไมใชการ

ทองเท่ียวแลว เชียงใหมยังมีจุดแข็งอะไรใหขับเคล่ือนเศรษฐกิจอีกบาง  

“ปรากฏวาประเด็นนี้เปรี้ยงมาก และกลายเปนไวรัลท่ีมีคนพูดถึงหลักแสน แชรหลักพัน รวมท้ังเมือง

ท่ีมีบทเรียนคลายกันกับเรา อยางภูเก็ต ขอนแกน ชลบุรี ก็แชรไปถกตอ ตลอดจนมีหนวยงานดานการ

ทองเท่ียวนำขอมูลไปอางอิงในกิจกรรมของเขาดวย” ภูวาเลาอยางคลองแคลวดวยความภูมิใจ 

ควบคูกับการคัดสรรประเด็นดึงดูดในมุมมองชวนติดตาม กระบวนทาอันโดดเดนของเพจคือการ

เชื่อมโยงสูงานขอมูลเมืองไดอยางกลมกลอม ยอยงาย โดยฝมือของหมูใหญท่ีถายทอดสาระนารูจากการ

คนควางานวิจัย ผสานรูปแบบการนำเสนอสนุกๆ ดวยเครื่องมือสุดสรางสรรค 

“ตอนทำประเด็น ‘พื้นท่ีสาธารณะคนเชียงใหมมีไหน’ เรามีไอเดียวา พื้นท่ีสาธารณะจะตองเปนพื้นท่ี

ที่คนเขาไปวิ่ง ปนจักรยาน หรือเดินเลนผอนคลาย ประกอบกับตอนนั้นกวาดสัญญาณพบวา อางแกวของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ก็เปนอีกแหงที่คนนิยมไปใชทำกิจกรรมทำนองนี้ เลยอยากรูมีที่ไหนอีกบางที่เปน

พื้นท่ีสาธารณะ นอกเหนือจากสวนหยอมหรือสวนสุขภาพของเมือง  

“นึกถึงแอปพลิเคชันเก็บขอมูลออกกำลังกาย Strava ก็นำมันตรวจสอบผานแท็ก แลวเจอกับพื้นท่ี

สาธารณะที ่มีคนวิ ่งวนๆ ตรงนั ้นเยอะมาก แตเราคาดไมถึง เชน สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที ่ 1 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม หรือเทศบาลตำบล

หนองจอม ซึ่งประชาชนสามารถเขาไปใชไดหมดเลย” หมูใหญยกตัวอยาง 

ถัดมาประเด็นเดียวกัน จะถูกดันตอดวยกรณีศึกษาที่นาสนใจจากทั่วโลก เพื่อนำเสนอวายังมีความ

เปนไปไดอะไรอีกบาง ท่ีจะพอเปนทางออกของเมือง ซึ่งผูรังสรรคเนื้อหาสวนนี้คือแปง กอนปลายสัปดาหด

รีมจะทำหนาที่เก็บรวบรวมทุกคอมเมนต สัมภาษณเพิ่มเติมผูเกี่ยวของ สำหรับทำบทสรุปเปนแนวทางวา 

แตละประเด็นชาวเชียงใหมมีความเห็นอยากใหเมืองเดินไปในทิศทางใด 

“ทุกวันนี้เสียงท่ีเราไดรับกระจายวงคอนขางกวาง สมาชิกเพจของเราสวนมากอยูในชวงอายุสามสิบ

ถึงส่ีสิบป แตท่ีมีการตอบสนองสูงสุดมาจากชวงวัยมหาวิทยาลัย” ดรีมวา 

“เปาหมายหลักของเราคือเนนคนเชียงใหม” ภูวาเสริม “แตกลายเปนวา คนเชียงใหมมีเยอะสุดก็จริง 

ประมาณหกสิบกวาเปอรเซ็นต หากรองลงมาคือคนกรุงเทพฯ ตามดวยจังหวัดปริมณฑลและหัวเมืองใหญๆ 
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เพจของเราจึงไมใชแคเปนพื้นท่ีคุยเรื่องเมืองเชียงใหม แตเปนพื้นท่ีของคนท่ีแครเมือง และ Active Citizen 

ดวย” 

ความนาสนใจอีกอยาง คือพฤติกรรมการเสพขอมูลของสมาชิกเพจท่ีชอบแชร แตไมคอมเมนต 

“บางคนเขาชอบแชรโพสตของเราไปลงกลุมหรือหนาเฟซบุกสวนตัวแลวไปคุยกันตอในนั้น เราก็ตอง

ตามไปเก็บขอมูล ซึ่งบางความเห็นมันเจงมากๆ เชน ประเด็น ‘10 ตึกสูงท่ีสุดในเชียงใหม แลวตึกสูงจำเปน

หรือไมสำหรับคนเชียงใหม’ มีคอมเมนตเปดโลกเรามาก เขาถามวาไมนับตึกของมหาวิทยาลัยและ

โรงพยาบาลเหรอ” หมูใหญหัวเราะรวน “เราก็ตอบไปวา นับครับ แคไมติดท็อป 10 เฉยๆ หรือ แคปเจอร

ขอมูลเราไปแปะถามในกลุม ‘คนรัก ตึกสูงเชียงใหม’ วาขอมูลนี้ถูกตองมั้ยครับ แลวก็แลกเปล่ียนกัน กระท่ัง

แตกประเด็นคุยไปถึงเรื่องของผังเมืองเชียงใหมนูนเลย” 

“จำไดวาสัปดาหนั้น มีคนหนึ่งคอมเมนตประมาณยี่สิบกวาความคิดเห็น หมายความวาเขาสนใจใน

ประเด็นนี้มาก มีการยกกรณีศึกษาตัวอยางและแนวคิดตางๆ นานา มาลงเพียบเลย” ดรีมเพิ่มเติม 

“ใชๆ” ภูวาสำทับ ดวยเสียงตื่นเตน “อยางประเด็นของตึกสูง ไมทองเที่ยวจะทำอะไร หรืองาน

คราฟตเชียงใหม ผมวาทุกคนมาปลอยของเลย รูเยอะกวาพวกเราอีก 

“สำหรับเรื่องตึกสูง ผมวาเสียงของคนที่อยากไดตึกนาสนใจนะ เพราะเปนเสียงที่คิดวาภาคประชา

สังคมไมคอยไดยิน เสียงที่พูดถึงความเจริญและการเติบโตของเศรษฐกิจในเมือง ซึ่งบางทีก็ติดกับดักของ

เมืองอนุรักษมากไปหนอย แตวาอะไรคือจุดสมดุลละ ส่ิงนี้ทุกฝายตองแลกเปล่ียนและตกผลึกรวมกัน” 

แผนพัฒนาท่ีเห็นคนและกลไก 

ปจจุบันนอกจากเฟซบุก เชียงใหมฉันจะดูแลเธอยังจับส่ือ Clubhouse มาเสริมพลังขับเคล่ือนเมือง 

ผานการเปดหองถอดบทเรียน เจาะกลุมคนรุนใหมและบมเพาะ Active Citizen ในอนาคต โดยประเดิม

ดวยการแลกเปล่ียนถอดบทเรียนกิจกรรมเมือง ‘ราชดำเนินเดินไดเดินดี’ ของกลุมวิถีราชดำเนิน รวมกับหอ

ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม และ UDDC ศูนยออกแบบและพัฒนาเมือง จาก

กิจกรรมขีดเสนทางเดิน เลนจักรยาน เลนจอดรถ และถนนใหม เพื่อใชทางสัญจรทางเดียวตลอดเสนถนน

ราชดำเนินในเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา 

ภูวารูสึกวากิจกรรมนี้นานำมาพูดคุยกัน เพราะหลังจากอานรายละเอียดของโครงการ พบวาเขา

ดำเนินการกันมาเปน 10 กวาป แถมมีเวิรกชอปเยอะมาก 

“แลวอะไรเปนจุดออนที่ทำใหมีเสียงคัดคาน คนไมรับรู  ไมเขาใจ ก็เลยพยายามตีแผและถอด

บทเรียนออกมา ซึ่งมันนาสนใจตรงที่ในวันเปดหอง Clubhouse ถกเรื่องนี้ มีคนเขารวมเยอะมาก ทั้งเด็ก

นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม คนใชรถใชถนน และเจาของบานใน

ละแวกนั้น คือ เขารูสึกวาทำไมทำแบบนี้ เขาเคยไมรูเรื่องมากอนเลย เราจึงถามกลับไปวาตองทำยังไงถึงจะ

รูเรื่อง เขาเลยบอกกลไกตางๆ อาทิ ประกาศเสียงตามสาย ทำโปสเตอรโปรโมตตามรานคาและพื้นท่ีชุมชน 
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หรือโพสตลงกลุมกาดมั่ว กลายเปนวานี่แหละคือเครื่องมือสำคัญที่คนทำงานเมืองตองรู ไมใชแคการแปะ

ปายฝากเทศบาล แตเขาตองแอคทีฟกวานั้น 

“ในทางกลับกัน คนในเมืองก็ตองรูวาจะติดตามเรื่องเมืองไดจากไหน ตองแสวงหาและเขาถึงมนัได

ยังไง สำหรับเชียงใหมฉันจะดูแลเธอ บทเรียนที่เราไดรับคือการหาชองทางเชื่อมตอขอมูลใหทั้งนักพัฒนา

เมืองและคนในเมืองไดมาเจอกัน เรามองวาสิ ่งนี้คือการพัฒนาเมือง และเราอยากเห็นเมืองที่มีคนเปน

ศูนยกลางของการออกแบบ” 

 

กลไกขับเคลื่อนเมืองโดยภาคประชาชาวเน็ต 

สำหรับราชดำเนินเดินไดเดินดี เปน 1 ใน 8 กิจกรรม ท่ีทางเพจต้ังใจเพิ่มพื้นท่ีบอกเลาเรื่องราว และ

ถอดบทเรียนกิจกรรมดีๆ ชวยฟนฟูพัฒนาเมืองของภาคประชาสังคมเชียงใหม พรอมแนะนำภาคประชา

สังคมใหทุกคนไดรูจัก เพื ่อสานความเขมแข็งและเติมเต็มความเขาใจกันระหวางภาคประชาสังคมกับ

ประชาชน 

โดยกิจกรรมลาสุดท่ีเพิ่งเสร็จส้ินไปคือ ถอดบทเรียน ‘งานพฒันาภูมิทัศนของวัดรางในเมือง

เชียงใหม’ 

“ตามขอมูลของศูนยออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ระบุวา ในพื้นท่ีเมืองเกาเชียงใหมของ

เรา มีวัดและโบราณสถานท่ีสำคัญกวารอยแหง ต้ังแตพระอารามหลวงช้ันเอกไปจนถึงวัดราง และบางแหง

ยังข้ึนทะเบียนกับกรมศิลปากรเรียบรอย แตกลับขาดการดูแลรักษา  
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“ทาง ‘เขียว สวย หอม’ ภาคประชาสังคมของเมืองเชียงใหมที่ทำงานเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว จึงผุด

กิจกรรมสรางกลไกความรวมมือของชาวชุมชนวัดกูเตา เพื่อจุดประกายการดูแลรักษาวัดราง ซึ่งมีทีมนักวิจัย

ในโครงงานไดลงไปถอดบทเรียนแลวพบวา มีกลไกนาสนใจในการปรับปรุงรักษาและจัดการดวยวิธีใหมๆ 

“ดานเชียงใหมฉันจะดูแลเธอ จึงรับชวงตอนำบทเรียนมาถายทอด ถอดออกมาเปนเชิงของขอมูล 

และเสนอกลไก ประกอบกับชวนคนทำงานนี้มาแลกเปลี่ยนกันใน Clubhouse ถึงแมวาประเด็นอาจไมได

ใหญมาก ทวามันเปนประเด็นที่คนควรรูและเอาไปคิดตอ เพราะวัดรางเปนสัญลักษณของการคงอยูอยาง

รวมสมัยของเมืองประวัติศาสตร และเศรษฐกิจใหมที่เปนพลวัติของเมือง ถือเปนอีกหนึ่งสินทรัพยสำคญัท่ี

รอการพลิกฟน พรอมเช่ือมโยงสงเสริมเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม” ภูวาอธิบาย 

สวนกิจกรรมครั้งหนา อยาง ถอดบทเรียน ‘ครัวงาน เชียงใหม : โควิด-19 เศรษฐกิจ การวางงาน 

และประชาสังคม’ ก็นาสนใจไมแพกัน 

ตาขยายรายละเอียดเรื ่องนี้ใหฟงวา “ครัวงาน เปนโปรเจกตของกลุม ChiangmaiTrust รวมกับ 

เขียว สวย หอม พูดถึงการผสานระหวางการชวยบรรเทาความเดือดของคนจนเมือง สะทอนออกมาใหเห็น

ผานการจางงาน ทั้งสรางพื้นที่ใหคนตกงานมาหางาน และจางงานคนตกงานใหเขามาเปนแรงงานตาม

ความสามารถ เพื่อสรางตนแบบกระบวนการทำงานแบบเกื้อกูลในระดับชุมชน โดยมีชุมชนแจงหัวรินเปน

ชุมชนนำรองพัฒนาในการพื้นที่สาธารณะ เชน ขุดลอกทอระบายน้ำ และยังมีการฝกทักษะดานการปลูก

พืชผัก ซึ่งไดทีมเขียว สวย หอม เขามาดูแล 

“อันนี้ผมวาสำคัญนะ เพราะบางทีคนไมรูจัก เขียว สวย หอม หรือ ChiangmaiTrust แลวไปเห็น

กิจกรรม คนจะงงวาทำอะไร ทำทำไม เราก็ตองถอดบทเรียน บอกเลาเรื่องราว อีกอยางมันเปนการแนะนำ

ภาคประชาสังคมและแนะนำประเด็นเมือง เคยมีบางคนถามผมวา อะไรคือภาคประชาสังคม แลวเราจะ

เปนไดไหม อยากทำงานเมืองบาง ซึ่งเชียงใหมฉันจะดูแลเธอมันจุดประเด็นเลยวา ทำงานเมืองมันทำได และ

ขับเคล่ือนเมืองไดจริงๆ ดวย” ภูวาเสริมความหมายของคำวาภาคประชาสังคมอยางเห็นภาพ 

“ในมุมมองของชาวบาน เขารูสึกวาเชียงใหมมีกลุมประชาสังคมเยอะมาก แลวก็เห็นวามันทำงาน

แยกกันเปนกลุมๆ เพราะฉะนั้น เรารูสึกวาโปรเจกตมันดีเนอะท่ีเขาไดมาทำงานรวมกัน คอยๆ มารวมกัน” 

แปงเอยข้ึนกอนบทสนทนาจะจบลง 

“เหลานี้คือทดลองสรางกลไกขับเคล่ือนเมืองโดยภาคประชาชนบนอินเทอรเน็ต เนื่องจากเรามองวา

ท้ังแปดกิจกรรม ทำหนาท่ีเปนตัวยึดโยงของความคิดเรื่องชองวาง การถมชองวาง และฉายภาพวาการสราง

นโยบายสาธารณะจากภาคประชาชนขึ้นมา จะเปนตัวแบบของการพัฒนาเมืองไดอยางไร กอปรกับเปน

เปาหมายหนึ่งของงานวิจัยท่ีเราพยายาม Ground Up ความคิดเห็น ดูวาแทจริงผูคนคิดอยางไร รวมถึงสกัด

ขอมูลระดับชุมชนหรือยานมารอยเรียงกัน เขาไปเติมในแพลตฟอรมของขอมูล เพื่อนำสูการออกแบบแผน

เชิงยุทธศาสตร (Strategic Plan) และผังออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Design Plan) จากฐานลาง 

ซึ่งมองเห็นคนและกลไกอยูรวมกัน 

https://readthecloud.co/chiangmaitrust/
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“แมวาพอทำเสร็จ มันอาจไมกลายเปนคำตอบเลยทันที แตอยางนอยๆ จะทำใหประชาชนมีพื้นท่ี

หรือพูดดังข้ึน จากไมมีใครรับฟง ก็จำเปนตองฟงแลวละ” ตากลาวสรุปท้ิงทายอยางมั่นใจ 
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3.2  เชียงใหม ฉันจะดูแลเธอ กลไกต้ียะเจียงใหมห้ือยั่งยืน 

 

 
 

November 20, 2021 

“เชียงใหม ฉันจะดูแลเธอ คืออะไร?” เปนคำถามท่ีคนท่ัวไปนาจะสงสัยเมื่อไดเห็นเพจและเว็บไซตนี้เปนครั้ง

แรก 

เกือบปแลวที่เพจ ‘เชียงใหม ฉันจะดูแลเธอ’ กลับมามีชีวิตชีวาบนโลกออนไลน โดยการรวมพลังของทีม

ดูแลเพจจำนวน 5 คน ไดแก ภูวา-จิรันธนิน กิติกา, หมูใหญ-คมสัน ไชยวงศ, ดรีม-ธนกร เจริญเชื่อมสกุล, 

ตา-สุวารี วงศกองแกว และแปง-อาคิรา ศิริวัฒนานุกุล ที่แท็กทีมดวยความตั้งใจทำประเด็นเกี่ยวกับพื้นท่ี 

รวบรวมขอมูลเมืองเจียงใหม นำเสนอกรณีศึกษาท่ีสำคัญ และสรางกลไกใหเกิดการขับเคล่ือนภาคประชาชน

บนแพลตฟอรมออนไลนท้ังบนเฟซบุกเพจ และขาของเว็บไซต www.ChiangmaiWeCare.com 

โปรเจกตดูแลเมืองที่รวมหัวใจของคนเจียงใหมนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงงานวิจัย ‘การพัฒนากระบวนการ

เพื่อขับเคล่ือนประชาคมเมืองเชียงใหม’ แผนงานคนไทย 4.0 โดยมีทัพทีมวิจัยท่ีเช่ียวชาญอยาง ตา สุวารี, ภู

วา จิรันธนิน, รศ. ดร.สันต สุวัจฉราภินันท และ อ.อจิรภาส ประดิษฐ ทำงานสอดประสานกับภาคประชา

สังคม ภาครัฐ และคนเมืองเจียงใหม เพื่อใหความฝนท่ีอยากเห็นเมืองดีเกิดข้ึนไดจริง และเกิดการขับเคล่ือน

เมืองอยางมีสวนรวม นำไปสูการออกแบบแผนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Plan) และผังออกแบบเชิง

แนวคิด (Conceptual Design Plan) สำหรับเมืองจากภาคประชาคมเมือง 

เชียงใหม ฉันจะดูแลเธอ จึงไมใชแคกระดานขาวประชาสัมพันธหรือแพลตฟอรมทำคอนเทนตฉาบฉวย แต

เปนกลไกของเมืองเชียงใหมท่ีตองการเช่ือมโยงภาคประชาสังคม และกลุมคนแครเชียงใหมในฐานะ Active 

Citizen เพื่อสรางความเขมแข็งของพลเมือง และสรางสรรคคอนเทนตใหมๆ เพื่อขับเคล่ือนและสรางกลไก

เมืองอยางยั่งยืน ดังนั้นทุกๆ การกดไลกเพจ ทุกการมีสวนรวมเชิงประเด็น เชน การแสดงความคิดเห็น การ

แบงปนโพสตคอนเทนตของเชียงใหม ฉันจะดูแลเธอ จะชวยสะทอนถึงการมีสวนรวมและการนำทางเมอืง

https://urbancreature.co/chiangmai-we-care/
https://urbancreature.co/chiangmai-we-care/
https://www.facebook.com/chiangmaiwecare/
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เชียงใหมใหกาวไปพรอมกับความตองการของคนทุกคน ดวยการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากการที่คนมามี

สวนรวมกับคอนเทนตของเพจในทุกๆ สัปดาห 

เชียงใหม ฉันจะดูแลเธอ เชื่อวา ทุกคนที่แครเชียงใหมคือคนเชียงใหม ดังนั้นไมวาเราจะเปนใครก็ตามก็

แสดงความคิดเห็นผานโพสตและเว็บไซตท่ีทีมต้ังประเด็นเมืองประจำสัปดาหได เชน การพูดคุยถึงยานตางๆ 

อยางชางมอย ยานสันปาขอย หรือยานนิมมาน เปนตน 

นอกจากนั้นแพลตฟอรมยังไมลืมที่จะชวยแจงขาวเมือง ประชาสัมพันธสิ่งที่นาสนใจ และยกขอเสนอแนะ

ตางๆ แลวนำขอมูลไปตอยอดและนำเสนอผานชองทางออนไลน ทั ้งชองทางเฟซบุก และอินสตาแกรม 

@chiangmai_wecare รวมไปถ ึงการสร  างช ุดข อม ูลเม ือง (City Data) ของทีมอย างต อ เน ื ่ อง ท่ี  

www.ChiangMaiWeCare.com  

เห็นพลังบวกของคนเจียงใหมแบบนี้แลว การยะหื้อเมืองดีอยางยั่งยืน (ทำเมืองใหดีอยางยั่งยืน) คงบจาย

เรื่องยากแตอยางใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/chiangmai_wecare/
https://www.instagram.com/chiangmai_wecare/
http://www.chiangmaiwecare.com/
http://www.chiangmaiwecare.com/
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3.3  เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ 

 

 

กลุมคนเมืองที่สรางกลไกขับเคลื่อนเมืองเชียงใหมอยางมีสวนรวมดวยขอมูลจากประชาชน ผานการใช

โซเชียลมีเดียมาเปนเครื่องมือ เพื่อปนประเด็นเมืองหลายหลากใหเปนเรื่องสนุก เขาถึงงาย พรอมชวนคิด 

ชวนคุย หาทางออกเชิงสรางสรรค เพื่อสะทอนเสียงใหผูกำหนดนโยบายสาธารณะไดรับฟงเรื่องท่ีเปนความ

ตองการของคนหมูมาก และวางหลักไมลนำสูการออกแบบแผนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Plan) และผัง

ออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Design Plan) ภายใตการเปนสวนหนึ่งของโครงงานวิจัย ‘การพัฒนา

กระบวนการเพื่อขับเคล่ือนประชาคมเมืองเชียงใหม’ แผนงานคนไทย 4.0 
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#เชียงใหมฉันจะดูแลเธอทำอะไร 

“ขับเคลื่อนกิจกรรมประชาสังคมเมืองเขมแข็งในเชียงใหมทั้งหมดแปดโครงการผานเฟซบุกและคลับเฮาส 

อาทิ กิจกรรมวัดรางละแวกวัดกูเตาเชียงใหม กิจกรรมงานตุงชางมอย กิจกรรมราชดำเนินเดินไดเดินดี 

กิจกรรมซอยลัดซอยอารักษ เปนตน เพื่อถอดบทเรียนและสรางกลไกความรวมมือแบบใหมๆ ในเมือง 
 

งาน Chiang Mai Design Week 2021 สรุปการทดลองการสรางกลไกขับเคลื่อนเมืองโดยภาคประชาชน

บนอินเทอรเน็ต เนื่องจากเรามองวาทั้งแปดกิจกรรมทำหนาที่เปนตัวยึดโยงของความคิดเรื่องชองวาง การ

ถมชองวาง และฉายภาพวาการสรางนโยบายสาธารณะจากภาคประชาชนขึ้นมาจะเปนตัวแบบของการ

พัฒนาเมืองไดอยางไร กอปรกับเปนเปาหมายหนึ่งของงานวิจัยท่ีเราพยายาม Ground Up ความคิดเห็น ดู

วาแทจริงผูคนคิดอยางไร รวมถึงสกัดขอมูลระดับชุมชนหรือยานมารอยเรียงกัน เขาไปเติมในแพลตฟอรม

ของขอมูล เพื ่อนำสู การออกแบบแผนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Plan) และผังออกแบบเชิงแนวคิด 

(Conceptual Design Plan) จากฐานลาง ซึ่งมองเห็นคนและกลไกอยูรวมกัน 
 

‘เชียงใหม ใหฉันดูแลเธอ’ การจัดประกวดโครงการขับเคล่ือนเมือง 5 ประเด็นเปนการทำงานรวมกันของทีม

วิจัยจากสามโครงการ หลังจากท่ีคณะทำงานตัดสินในรอบแรกแลว จะมีการประกาศผลผานทางเพจเฟซบุก 

‘เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ’ และ ‘Chiang Mai Learning City’ ภายในวันท่ี 3 ธันวาคม 2564 โดยทีมท่ีผาน

รอบแรกจะตองเขารวมการอบรมและทำเวิรกช็อปสั้นๆ กับทีมคณะทำงาน เพื ่อปรับปรุงและพัฒนา

โครงงานสำหรับการนำเสนอในรอบสุดทายในวันท่ี 10 ธันวาคม 2564 ซึ่งรางวัลของแตละประเด็นของการ

ขับเคล่ือนจะมี 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท” 
 

#หนังสือท่ีอยากแนะนำ 

• BIG. Formgiving. An Architectural Future History โดย Bjarke Ingels Group  

“การรวบรวมการออกแบบอาคารสาธารณะบนโจทยเมืองรวมสมัยตางๆ ของบริษัทสถาปนิกหัวกาวหนา

อยาง Bjarks Ingels ที่เนนการออกแบบรวมกับบริบท และการสรางโจทยพื้นที่เมืองใหมๆ ทำใหเราเขาใจ

กระบวนการทำงานเมอืงและการสรางสถาปตยกรรมท่ีเกี่ยวของกันในหลากหลายรูปแบบ เกิดเปนไอเดียใน

การมองและวิเคราะหเมืองในรูปแบบใหม เพื ่อทำใหเมืองกลายเปนพื ้นที่สาธารณะของทุกคนที่ท้ัง

หลากหลายและเทาเทียม” 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3?__eep__=6&__tn__=*NK*F
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4. กิจกรรมเสวนา “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ”  
    

   

 ในงาน Chiang Mai Design Week 2021 ท่ีผานมา ทีมวิจัยทำงานกลไกขับเคล่ือนภาคประชาคม

เมือง ไดจัด กิจกรรมเสวนา “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ”  เพื ่อขับเคลื่อนเมืองไปในทิศทางที่คนในเมือง

สามารถเปนผูรวมคิดแผนยุทธศาสตรและรวมออกแบบผังแนวคิดเมืองไปดวยกัน  
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 กิจกรรมเสวนา “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ”  ไดนำผลดำเนินงานและขอสรุปจากงานวิจัยมาผลิตเปน

ประเด็นในการเสวนาและสรางการมีสวนรวมกับประชาคมเมือง  โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 หัวขอยอย 

ประกอบดวย  หัวขอ  คน “สราง” เมือง, คน “เขียน” เมือง, คน “วาด” เมือง การสัมมนาจัดข้ึนท่ี ศูนยฟน 

บาน ยาน เวียงเชียงใหม  ในวันที่ วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2464  และไดเก็บเนื้อหาการสัมมนาที่สามารถ

ยอนหลังตามหัวขอเสวนาได (ดวยขอจำกัดจากสถานการณโรคระบาด ทำใหไดออกแบบการประชุมสัมมนา

เพื่อเผยแพรผลการวิจัยและแผนจินตภาพการพัฒนาเมือง เปนการประชุมเผยแพรทางระบบออนไลนเปน

หลัก และในการจัดประชุมสัมมนาในสถานท่ีจริงก็ควบคุมจำนวนคนใหเปนไปตามแนวทางการควบคุมโรค

ระบาดของทางราชการ)     
 

4.1 เสวนาคน “สราง” เมือง โดยนักวางแผนเมืองและนักวิชาการ 

 

คลิปเสวนา คนสรางเมือง จำนวนการชม 455 ครั้ง การแชรคลิป 21 การแชร และจำนวนการเขาถึง 1,260 

ผูใช  รับชมคลิปวิดีโอยอนหลังผานลิงคเว็บไซต https://fb.watch/9_UOepx0Fl/ 

https://fb.watch/9_UOepx0Fl/
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4.2 เสวนาคน”เขียน”เมือง โดยนักเขียนและคนทำสื่อรุนใหม  

 

คลิปเสวนา คนเขียนเมือง จำนวนการชม 353 ครั้ง การแชรคลิป 8 การแชร และจำนวนการเขาถึง 1,039 

ผูใช  รับชมคลิปวิดีโอยอนหลังผานลิงคเว็บไซต https://fb.watch/9_URbrR-uH/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://fb.watch/9_URbrR-uH/
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4.3 เสวนาคน”วาด”เมือง โดยภาคประชาสังคมและศิลปน  

 

 

 คลิปเสวนา คนวาดเมือง จำนวนการชม 178 ครั้ง การแชรคลิป 5 การแชร และจำนวนการเขาถึง 597 

ผูใช  รับชมคลิปวิดีโอยอนหลังผานลิงคเว็บไซต https://fb.watch/9_USZze0qT/ 

 

https://fb.watch/9_USZze0qT/
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5. กิจกรรมการออกแบบโครงงานขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม “เชียงใหม...ใหฉัน

ดูแลเธอ” ประกวดแนวคิดการพัฒนาเมืองเชียงใหม 
 

 
 
  เปนกิจกรรมตอยอดความรวมมือไปสูการจัดกิจกรรมเมืองใหม โดยการประกวดการออกแบบ

โครงงานขับเคลื่อนเมืองเชียงใหมในหัวขอ “เชียงใหม...ใหฉันดูแลเธอ” (Chiang Mai… Let me take 
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good care of you) โดยมีประเด็นในการูแลเมืองเชียงใหมเปนโจทย 5  ประเด็น  คือ (1) ดูแลเศรษฐกิจ

เมือง (2) ดูแลสภาพแวดลอมเมือง (3) ดูแลพื้นที่สีเขียวของเมือง (4) ดูแลภาพประชาสังคม และ (5) ดูแล

ประชาคมเมือง  โดยรับสมัครผูเขารวมโครงการเปนกลุมเยาวชนที่มีอายุระหวาง 15-25ป การประกวดรับ

ผลงานตั้งแต 5 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และไดคัดเลือกทีมมีผลงานเขารอบสุดทาย เพื่อใหโอกาสใน

การพัฒนาโครงการ   
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   ไดมีการตัดสินผลงาน โดยตัวแทนจากภาคีตางๆ เขารวม ประกอบดวยตัวแทนจากเทศบาลนคร

เชียงใหม  (รองนายกเทศมนตรีและผูอำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม) ภาคีภาคประชาสังคม 

(ตัวแทนภาคประชาสังคม อาทิ เขียว สวย หอม Greenery.Beauty.Scent สภาลมหายใจเชียงใหม กลุม

ยุวธิปตยเพื่อสังคม ฮอมสุข สตูดิโอ Last Shelter Stands) และนักวิจัย (รศ.ดร.สันต สุวัจฉราภินันท ผศ.

ดร.จิรันธนิน กิติกา อ.อจิรภาส ประดิษฐ)  และประกาศผลรางวัลเมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย

ฟนบานยานเวียงเชียงใหม 

1) รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 ทีม CNXTREE ผลงานโดย นายพลกาญจน ศิลปพิสุทธิ์ , นางสาวเอลิน 

ขยันทำ ชมผลงานผานลิงคเว็บไซตนี้  

https://www.facebook.com/398777063570715/posts/4691146861000359/?d=n 

2) รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 2 เล็กๆได ใหญๆ(ไมทำ) ผลงานโดย นางสาวกุลนารี ทะสมบูรณ , 

นางสาวณัฐกานต วรรณติ ชมผลงานผานลิงคเว็บไซตนี้  

https://www.facebook.com/398777063570715/posts/4693027744145604/?d=n 

3) รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 3 Historical to Digital Economy การดูแลเศรษฐกิจเมือง ผลงานโดย 

นางสาวพัทธนันท ศรีวิพัฒน ชมผลงานผานลิงคเว็บไซตนี้  

https://www.facebook.com/398777063570715/posts/4693594560755589/?d=n 

4) รางวัลชมเชย 

- ทีม ดูแลสภาพแวดลอมเมือง ผลงานโดย นายปาณัท ฉวีวรรณ ชมผลงานผานลิงคเว็บไซตนี้  

https://www.facebook.com/398777063570715/posts/4694039884044390/?d=n 

- ทีม ถนนคนเดิน : การสงเสริมเศรษฐกิจเมืองผลงานโดย นายปยปราชญ ปทานุคม ชมผลงาน

ผานลิงคเว็บไซตนี้  

https://www.facebook.com/398777063570715/posts/4694454790669566/?d=n 

- ทีม (ลาบ) สุดยอด ผลงานโดยนายอุดมศักด์ิ คำหลา ชมผลงานผานลิงคเว็บไซตนี้  

https://www.facebook.com/398777063570715/posts/4695978013850577/?d=n 

- ทีม Chiangmal walkable city at mae ping ผลงานโดย Aiya Mesaman , Phonnawee 

Tritan , Andarawee Na Lampang ชมผลงานผานลิงคเว็บไซตนี้   

https://www.facebook.com/398777063570715/posts/4696564347125277/?d=n 
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6.  กิจกรรมนิทรรศการพูดคุยได “Common Area”  

 
  

  เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ รวมกับ soon และ dude movie ไดทำกิจกรรมในประเด็นวัฒนธรรม

กาแฟเช ียง ใหม  ใหม  ไม  ผล ิตขยะ  #zerowaste และพ ื ้นท ี ่ สาธารณะทดลองโดยผ ู  คนร  วมกัน 

#commonpeople   ในงาน Chiang Mai Design Week 2021 เมื่อวันท่ี 4-12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ใน

พื้นท่ีลานขางพิพิธภัณฑพื้นถ่ินลานนา (ศาลแขวงเกา)  นิทรรศการพูดคุยได “Common Area” ไดสราง

การทดลองพื้นท่ีสาธารณะในนาม “พื้นท่ีรวมกัน” ผานการเลาขอมูลเมือง 3 ประเด็น คือ 
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6.1 เชียงใหมคราฟท - จากงานทำมือเชียงใหมที่กลายเปนการพึ่งพาตลาดนัดนายทุน ไปสูการออกแบบ

งานคราฟทใชจริง มากกวาสินคาแตคือวิถีชีวิต บนผลงาน “CRAFT PAVILLION” ท่ีนำไปใชท้ังกาดนัด

ชุมชน ในกิจกรรมคนขาวยาคูชางมอย และงานนี้ออกแบบโดย studiophuwa รวมงานกับ สมชัย ศัพ

ทศรีนคินทร และลัทพภพ สุทธมงคล  
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6.2 พื้นท่ีสาธารณะเมือง - จากกรณีศึกษาเมืองสิงคโปร และนิวยอรกหลังค.ศ. 2020 พบวา การเพิ่มพื้นท่ี

สาธารณะเมืองนั้นตองถูกพัฒนาจากพื้นท่ีท่ีไมถูกใชในเมือง และพื้นท่ีระหวางอาคาร เพื่อลดกรรมสิทธิ์

ของรัฐและเอกชน ไปสูการสรางศักยภาพใหมของพื้นที่ที่ใชเพื่อสนองกิจกรรมคนในเมือง ทำใหเขียง

ใหมฉันจะดูแลเธอ และกลุมจัดภาพยนตร dude, movie ทดลองกระจายเฟอรนิเจอรเพื่อสรางความ

เปนสาธารณะเพื่อเกิดการทดลองพื้นท่ีของผูคนรวมกัน 

6.3 เชียงใหมเมืองกาแฟ - จากศักยภาพของตนทุนกาแฟ และวัฒนธรรมกาแฟในเชียงใหม ตอยอดไปสู 

วัฒนธรรมกาแฟเชียงใหมใหม ท่ีไมผลิตขยะเพื่อความยั่งยืนของส่ิงแวดลอมเมือง เชียงใหมฉันจะดูแล

เธอ รวมมือกับ soon ทดลองทำรานกาแฟ ขายกาแฟตนทุนเพื่อสงเสริมใหคนเมืองพกแกวติดตัว 

ไมเชนนั้นก็ตองซื ้อแกวพลาสติก 450 บาท เปนราคาจากปที ่พลาสติกยอยสลายไดไป เพื ่อสราง 

common sense ของคนเมืองกับการไมสรางขยะ 
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7. เอกสารสรุปกระบวนการทำงาน “ตุงชางมอย”  

    งาน “ตุงชางมอย” เปนกิจกรรมประชาคมเขมแข็ง ท่ีทีม “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ” รวมกับ 

ภาคประชาสังคมเครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม และกลุมผูประกอบการชางมอย 16 รานคา 

ลิงคในการชม Booklet ออนไลน: https://issuu.com/pstaryu/docs/20210423_p03_booklet-03 

 

 
 

https://issuu.com/pstaryu/docs/20210423_p03_booklet-03
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8. งานผลิตวิดีทัศน ที่ใชสื่อสารผานพ้ืนที่กลาง “เฟซบุค”  
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1. “เครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม” : บทสัมภาษณคุณ เสาวคนธ ศรีบุญเรือง แกนนำ

เครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม จุดเริ่มตน ความมุงหวัง และพัฒนาการการทำงานของกลุม 

ล้ิงก https://fb.watch/at23eFgkHk/ 

2. “งานตุงปใหมชางมอย” : ไลฟสดการทำงานหารือรวมกันของเครือขายผูประกอบการในยาน

ชางมอยเพื่อออกแบบสรางสรรคกิจกรรมตุงชางมอย 2564 รวมกัน 

ล้ิงก https://fb.watch/at1RKxtpaK/ 

3. เวิรกชอปตุงไสหมู : สาธิตการทำตุงไสหมู โดยปาจ๋ิมจากเครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม 

ล้ิงก https://fb.watch/at1-K2HCtt/ 

4. “ฮอมสุขสตูดิโอ” : บทสัมภาษณกลุมประชาสังคมใหม กลุมสถาปนิก “ฮอมสุขสตูดิโอ” 

ล้ิงก https://fb.watch/at27uQr9M6/ 

5. “นิมมาน ยังเปนเชียงใหมอยูไหม?” : คำถามถึงเศรษฐกิจเชียงใหมที่พึ่งพานักทองเที่ยวสูงและ

ผลกระทบจากการแพรระบาด โควิด 19   

ล้ิงก https://fb.watch/at2b4aPk6V/ 

6. “เชียงใหมถาไมเท่ียว แลวจะทำอะไรดี” : การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจใหไปดวยกันเปนความ

ทาทายใหมของเมือง 

ล้ิงก https://fb.watch/at2ifGtnUa/ 

7. “ขนสงมวลชน หรือ ทางเทาท่ีดี อะไรควรมากอนกัน?” : เชียงใหมกับปญหาการเดินทางสัญจร 

ล้ิงก https://fb.watch/at2lmRNrQx/ 

8. คนเชียงใหมใหม – กลุมคนใหมๆท่ีขับเคล่ือนเชียงใหม : การสะทอนความคิดของกลุมคนท่ีเขา

มาอาศัยอยูในเมืองเชียงใหม และการสรางนิยาท “คนเชียงใหม” ในปจจุบัน 

ล้ิงก https://fb.watch/at2onrZ9oi/ 

9. พื้นท่ีสีเขียวคุณภาพ กับ คนเมืองในเชียงใหม : ปรากฏการณเมืองตอความตองการพื้นท่ีสีเขียวท่ี

มีคุณภาพ 

ล้ิงก https://fb.watch/at2q-zlpTq/ 

10. พื้นท่ีสาธารณะท่ีแททรู ของคนเชียงใหมรุนใหม : การสะทอนวิธีคิดเรื่องพื้นท่ีสาธารณะของคน

รุนใหมเพื่อสรางความหมายและรองรับกิจกรรมของคนรุนใหม ผานความเห็นของกลุมสเก็ตบอรด 

ล้ิงก https://fb.watch/at2tE3QjOL/ 

11. "งานคราฟตเชียงใหม" จะไปไหนดี?! : ใหขอมูลเศรษฐกิจสรางสรรคจากงานหัตถกรรมซึ่งเปน

ทุนชีวิตของคนเชียงใหมกับโอกาสการพัฒนาตอยอดในอนาคต 

ล้ิงก https://fb.watch/at2wFr-EvO/ 

https://fb.watch/at23eFgkHk/
https://fb.watch/at1RKxtpaK/
https://fb.watch/at1-K2HCtt/
https://fb.watch/at27uQr9M6/
https://fb.watch/at2b4aPk6V/
https://fb.watch/at2ifGtnUa/
https://fb.watch/at2lmRNrQx/
https://fb.watch/at2onrZ9oi/
https://fb.watch/at2q-zlpTq/
https://fb.watch/at2tE3QjOL/
https://fb.watch/at2wFr-EvO/
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12. #เชียงใหมเมืองกาแฟ วัฒนธรรมกาแฟในเชียงใหม : มองเมืองผานวัฒนธรรมกาแฟและการ

เติบโตของธุรกิจกาแฟท่ีมีผลตอการทองเท่ียวและเศรษฐกิจรูปแบบใหม 

ล้ิงก https://fb.watch/at2zlNm2S8/ 

13. VESPA เสนหเมืองรวมสมัย ผูคน #อาคารในเชียงใหม : บทสัมภาษณที่สะทอนความหมาย 

ของอาคารในแตละยุคสมัยท่ีบงบอกถึงรูปแบบวิถีชีวิตและความงามของเมือง 

ล้ิงก https://fb.watch/at2Clsq5Cx/ 

14. #วัยรุนเชียงใหม และพื้นที่แสดงตัวตน : ไลฟสไตลของวัยรุนที่เขามาเรียนและใชชีวิตในเมอืง

เชียงใหม 

ล้ิงก https://fb.watch/at2FSxY7gx/ 

15. #แฟชั่นเชียงใหม คือ ไลฟสไตลผูคน : ความหลากหลายของผูคนที่ทำใหเมืองมีสีสันตามยุค

สมัย สะทอนตัวตนผานเครื่องแตงกาย 

ล้ิงก https://fb.watch/at2JwOcPei/ 

16. เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ คือ อะไร??? : เพื่อทำใหเกิดการขับเคลื่อนเมืองอยางมีสวนรวม และ

เปนกลไกของเมืองเชียงใหมท่ีตองการเช่ือมโยงภาคประชาสังคม และกลุมคนแครเชียงใหมในฐานะ 

Active citizen เพื่อสรางความเขมแข็งของคนเชียงใหมในบทบาทตอการพัฒนาเมือง 

ล้ิงก https://fb.watch/at2Nf15zrs/ 

17. "โควิด กับ รานคาทองถิ่น" :  การปรับตัวของรานอาหารเมืองขางเจดียหนองลมอยาง "ปาดา 

ชางมอย"  หนึ่งในผูประกอบทองถ่ินหรือคนในชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด  

ล้ิงก https://fb.watch/at2-MIlkHk/ 

18. “การพัฒนาวัดราง” บนพื้นท่ีละแวกบานชุมชนวัดกูเตา : กิจกรรมเมืองประชาคมเมืองเขมแข็ง

บนพื้นท่ีละแวกบานชุมชนวัดกูเตาท่ีเกิดจากความเขมแข็งและกลไกของชุมชนรวมกับกลุมประชา

สังคมพัฒนายานท่ีอยูอาศัยของตนเอง 

ล้ิงก https://fb.watch/at39Kwgem7/ 

19. "ครัวงาน” - การชวยเหลือกลุมผูเปราะบางชุมชนทานตะวัน แจงหัวลิน : การชวยเหลือกลุมผู

เปราะบางชุมชนทานตะวัน แจงหัวลิน จากความรวมมือของภาคประชาสังคมเมือง ทำใหเกิดการ

ออกแบบกิจกรรมการสรางงานเพื่อกระจายรายไดหมุนเวียนในชุมชน โดยใหแรงงานท่ีวางงาน มา

ทำงานจากการประกาศและหางานในเมือง 

ล้ิงก https://fb.watch/at3h1siWMR/ 

20. #คนขาวยาคูชางมอย งานเทศกาลยี่เปงโดยภาคประชาชน : การเชิญชวนผูคนมารวมงาน

เทศกาลของชุมชนชางมอย ซึ่งจัดโดยชุมชนชมพูชางมอย  

ล้ิงก https://fb.watch/at3sLItp61/ 

https://fb.watch/at2zlNm2S8/
https://fb.watch/at2Clsq5Cx/
https://fb.watch/at2FSxY7gx/
https://fb.watch/at2JwOcPei/
https://fb.watch/at2Nf15zrs/
https://fb.watch/at2-MIlkHk/
https://fb.watch/at39Kwgem7/
https://fb.watch/at3h1siWMR/
https://fb.watch/at3sLItp61/
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22. easteach : ปายบอกทาง-เช่ือม-ยานชางมอย : กิจกรรมเพื่อสรางเครือขายผูประกอบการและ

คนในชุมชน และสรางกลไกการมีสวนรวมของผูคนในยานในอนาคตเพื่อใหเปนชุมชนท่ีแข็งแรง มี

กลุมประชาคมเพื่อขับเคล่ือนกิจกรรมของตัวเองไดในอนาคต 

ล้ิงก https://fb.watch/at3F2amNVT/ 

23. คน"สราง"เมือง – เสวนาอนาคตเมืองท่ีถูกกำหนดโดยคนเมือง : เสวนา : คน “สราง” เมือง 

(เมื่ออนาคตเมืองจะถูกกำหนดโดยคนของเมือง) วันท่ี 6 ธันวาคม 2564 

ล้ิงก https://fb.watch/at3HetlRtI/ 

24. คน"เขียน"เมือง – เสวนาสื่อใหมและการทำงานเมืองอยางมีสวนรวม : เสวนา : คน “เขียน” 

เมือง (Media และการมีสวนรวมของการทำงาน) วันท่ี 6 ธันวาคม 2564 

ล้ิงก https://fb.watch/at3N0zASfL/ 

25. คน “วาด” เมือง - เสวนาประชาสังคม ชุมชน ศิลปะ เพื่อการขับเคลื่อนเมือง : เสวนา : คน 

“วาด” เม ือง (Collaboration and Collectiveness ประชาสังคม ศิลปะ ชุมชน เพ ื ่อการ

ขับเคล่ือนเมือง) วันท่ี 6 ธันวาคม 2564 

ล้ิงก https://fb.watch/d_m4FWDFNN/ 

26. “Common Area” โดย เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ x soon x dude, movie :  การทดลอง

พื้นท่ีสาธารณะ ในนาม “พื้นท่ีรวมกัน” ผานการเลาขอมูลเมือง 3 ประเด็น คือ (1) เชียงใหม

คราฟท (2) พื้นท่ีสาธารณะเมือง และ (3) เชียงใหมเมืองกาแฟ  

ล้ิงก https://fb.watch/at3QaCq58I/ 

27. เวทีเสวนาแผนภาพเมืองเชียงใหม : [Public Talk] การเสวนาวิชาการเรื ่อง "แผนภาพการ

พัฒนาเมือง : เครื่องมือการพัฒนาเมืองของประชาคม" วันเสารท่ี 5 กุมภาพันธ 2565 

ล้ิงก https://fb.watch/d_mii2_30J/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fb.watch/at3F2amNVT/
https://fb.watch/at3HetlRtI/
https://fb.watch/at3N0zASfL/
https://fb.watch/d_m4FWDFNN/
https://fb.watch/at3QaCq58I/
https://fb.watch/d_mii2_30J/
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9. Clubhouse “เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ”  

  เพื่อขยายฐานการทำงานเขาสูกลุมสนใจเฉพาะ  ทีมวิจัยไดทำงานผานแอพพลิเคชั่นแพลตฟอรม 

Clubhouse  จำนวน 8 ครั้ง ดังนี้   
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9.1 ราชดำเนินเดินไดเดินดี  
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9.2  งานตุงชางมอย 
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9.3 งานพัฒนาภูมิทัศนของวัดรางในเชียงใหม 
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9.4 ครัวงานเชียงใหม 
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9.5 ซอยลัด (ซอยอารักษ) 
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9.6 บานเกา ปรับตัว 
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9.7 ผังและปายบอกทางยานชางมอย 
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9.8 เชียงใหมอาน 
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10. อินโฟกราฟค 
 

10.1  Infographic ถอดกลไก Digital Platform และ Facebook เชียงใหมฉันจะดูแลเธอ 
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10.2 Infographic แสดงวิเคราะหระบบขอมูลเมือง  
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10.3 Infographic ประชาคมเขมแข็ง 8 กิจกรรม 
 

1) ราชดำเนินโมเดล  
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2) งานตุงชางมอย (มีนาคม – เมษายน 2564) 
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3) ครัวงาน (ชุมชนแจงหัวรินและชุมชนทานตะวัน)    
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4)  กิจกรรมฟนฟูพื้นท่ีวัดราง (ยานชุมชนวัดกูเตา) 
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5)  East Each ผังและปายทางเดินเช่ือมผูประกอบการ โดยกลุมผูประกอบการและคนชุมชนชางมอย 
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6)  ทางเล็กซอยลัด (ถนนอารักษ ซอย 4) 

 
 
 



321 

 

 
 

 

 

 

 



322 

 

 
 

 

 



323 

 

7)  นิทานสรางเมืองอยูดีกินดี  
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8)  How to ปรับตัว (ปรับปรุงบานเกายานตลาดสันปาขอย) 
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10.4 การวิเคราะหการพัฒนากระบวนการเพ่ือขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม 
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11. พจนานุกรมขอมูลเมือง (Data Dictionary)  

พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื ่อใชอางอิงขอมูลในฐานขอมูลระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรที ่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน “โครงการการพัฒนากระบวนการเพื่อ

ขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม ประจำปงบประมาณ 2564” ที่พิจารณาถึงความจำเปนตองใชขอมูลเชิง

พื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: 

GIS) เปนเครื ่องมือในการจัดการระบบฐานขอมูล การวิเคราะห และการนำเสนอขอมูลเชิงภูมิศาสตร 

(Geographic Data) เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ การจัดการ และการแสดงผลขอมูล รวมถึงการ

เตรียมพรอมเพื่อนำขอมูลสูการวิเคราะหเชิงพื้นที่  รายละเอียดในเอกสารประกอบดวยการจัดกลุมขอมูล 

ภาพรวมโครงสรางของระบบฐานขอมูล และรายละเอียดโครงสรางตารางขอมูล ซึ่งผูใชงานระบบฐานขอมูล

สามารถใชสำหรับอางอิงเพื่อเรียกใชงานขอมูลในระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรไดงายและรวดเร็วมาก

ข้ึน  

พจนานุกรมขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเมืองเชียงใหม (GIS Data Dictionary) 

กลุมท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานเมือง (Baseline Data) 

1.1 
ช่ือช้ันขอมูล : Boundary_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : แนวเขตการปกครองระดับตำบล อำเภอ จังหวัด 

ประเภทขอมูล : Polygon ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : แผนท่ีฐาน ESRI Topographic map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

TB_IDN  Double  รหัสตำบล  

TB_CODE Text 2 หมายเลขตำบล 

TB_TN Text 50 ชื่อตำบล (ภาษาไทย) 

TB_EN Text 50 ชื่อตำบล (ภาษาอังกฤษ) 

AP_IDN  Double  รหัสอำเภอ 

AP_CODE Text 2 หมายเลขอำเภอ 

AP_TN Text 50 ชื่ออำเภอ (ภาษาไทย) 

AP_EN Text 50 ชื่ออำเภอ (ภาษาอังกฤษ) 

PV_IDN  Double  รหัสจงัหวัด 

PV_CODE Text 2 หมายเลขจังหวัด 

PV_TN Text 50 ชื่อจังหวัด (ภาษาไทย) 

PV_EN Text 50 ชื่อจังหวัด (ภาษาอังกฤษ) 
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1.2 
ช่ือช้ันขอมูล : Municipal_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : แนวเขตการปกครองระดับเทศบาล 

ประเภทขอมูล : Polygon ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : ประกาศเขตเทศบาล 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

TB_IDN Double  รหัสตำบล 

MUNI_ID Double 15 รหัสเทศบาล 

TBMUNI_ID Double  รหัสตำบลท่ีอยูในเขตเทศบาล 

MUNI_TN Text 120 ชื่อเทศบาล (ภาษาไทย) 

MUNI_EN Text 120 ชื่อเทศบาล  (ภาษาอังกฤษ) 

 

1.3 
ช่ือช้ันขอมูล : Communities_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : แนวเขตการปกครองระดับชุมชน 

ประเภทขอมูล : Polygon ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : รายงานโครงการสำรวจขอมูลเชิงเศรษฐกิจฯ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

TB_IDN  Double  รหัสตำบล 

Com_ID Short Integer  รหัสชุมชน 

Com_ZoneTN Text 120 ชื่อแขวง  (ภาษาไทย) 

Com_ZoneEN Text 120 ชื่อแขวง  (ภาษาอังกฤษ) 

Com_TN Text 50 ชื่อชุมชน (ภาษาไทย) 

Com_EN Text 50 ชื่อชุมชน (ภาษาอังกฤษ) 

 

1.4.1 
ช่ือช้ันขอมูล : LU43TB_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : การใชประโยชนท่ีดินป 2543 

ประเภทขอมูล : Polygon ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : กรมพัฒนาท่ีดิน 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

TB_IDN  Double   รหัสตำบล  

TB_CODE Text 2 หมายเลขตำบล 

TB_TN Text 50 ชื่อตำบล (ภาษาไทย) 

TB_EN Text 50 ชื่อตำบล (ภาษาอังกฤษ) 

AP_IDN  Double   รหัสอำเภอ 

AP_CODE Text 2 หมายเลขอำเภอ 
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AP_TN Text 50 ชื่ออำเภอ (ภาษาไทย) 

AP_EN Text 50 ชื่ออำเภอ (ภาษาอังกฤษ) 

PV_IDN  Double   รหัสจงัหวัด 

PV_CODE Text 2 หมายเลขจังหวัด 

PV_TN Text 50 ชื่อจังหวัด (ภาษาไทย) 

PV_EN Text 50 ชื่อจังหวัด (ภาษาอังกฤษ) 

area_sqm Double   พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

area_rai Double   พ้ืนท่ี (ไร) 

LUL1_CODE Text 254 รหัสการใชท่ีดินระดับท่ี 1 

LUL2_CODE Text 254 รหัสการใชท่ีดินระดับท่ี 2 

 

1.4.2 
ช่ือช้ันขอมูล : LU49TB_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : การใชประโยชนท่ีดินป 2549 

ประเภทขอมูล : Polygon ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : กรมพัฒนาท่ีดิน 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

TB_IDN  Double   รหัสตำบล  

TB_CODE Text 2 หมายเลขตำบล 

TB_TN Text 50 ชื่อตำบล (ภาษาไทย) 

TB_EN Text 50 ชื่อตำบล (ภาษาอังกฤษ) 

AP_IDN  Double   รหัสอำเภอ 

AP_CODE Text 2 หมายเลขอำเภอ 

AP_TN Text 50 ชื่ออำเภอ (ภาษาไทย) 

AP_EN Text 50 ชื่ออำเภอ (ภาษาอังกฤษ) 

PV_IDN  Double   รหัสจงัหวัด 

PV_CODE Text 2 หมายเลขจังหวัด 

PV_TN Text 50 ชื่อจังหวัด (ภาษาไทย) 

PV_EN Text 50 ชื่อจังหวัด (ภาษาอังกฤษ) 

area_sqm Double   พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

area_rai Double   พ้ืนท่ี (ไร) 

LUL1_CODE Text 254 รหัสการใชท่ีดินระดับท่ี 1 

LUL2_CODE Text 254 รหัสการใชท่ีดินระดับท่ี 2 
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1.4.3 
ช่ือช้ันขอมูล : LU53TB_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : การใชประโยชนท่ีดินป 2553 

ประเภทขอมูล : Polygon ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : กรมพัฒนาท่ีดิน 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

TB_IDN  Double   รหัสตำบล  

TB_CODE Text 2 หมายเลขตำบล 

TB_TN Text 50 ชื่อตำบล (ภาษาไทย) 

TB_EN Text 50 ชื่อตำบล (ภาษาอังกฤษ) 

AP_IDN  Double   รหัสอำเภอ 

AP_CODE Text 2 หมายเลขอำเภอ 

AP_TN Text 50 ชื่ออำเภอ (ภาษาไทย) 

AP_EN Text 50 ชื่ออำเภอ (ภาษาอังกฤษ) 

PV_IDN  Double   รหัสจงัหวัด 

PV_CODE Text 2 หมายเลขจังหวัด 

PV_TN Text 50 ชื่อจังหวัด (ภาษาไทย) 

PV_EN Text 50 ชื่อจังหวัด (ภาษาอังกฤษ) 

area_sqm Double   พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

area_rai Double   พ้ืนท่ี (ไร) 

LUL1_CODE Text 254 รหัสการใชท่ีดินระดับท่ี 1 

LUL2_CODE Text 254 รหัสการใชท่ีดินระดับท่ี 2 

 

1.4.4 
ช่ือช้ันขอมูล : LU58TB_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : การใชประโยชนท่ีดินป 2558 

ประเภทขอมูล : Polygon ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : กรมพัฒนาท่ีดิน 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

TB_IDN  Double   รหัสตำบล  

TB_CODE Text 2 หมายเลขตำบล 

TB_TN Text 50 ชื่อตำบล (ภาษาไทย) 

TB_EN Text 50 ชื่อตำบล (ภาษาอังกฤษ) 

AP_IDN  Double   รหัสอำเภอ 

AP_CODE Text 2 หมายเลขอำเภอ 

AP_TN Text 50 ชื่ออำเภอ (ภาษาไทย) 

AP_EN Text 50 ชื่ออำเภอ (ภาษาอังกฤษ) 
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1.4.4 
ช่ือช้ันขอมูล : LU58TB_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : การใชประโยชนท่ีดินป 2558 

ประเภทขอมูล : Polygon ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : กรมพัฒนาท่ีดิน 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

PV_IDN  Double   รหัสจงัหวัด 

PV_CODE Text 2 หมายเลขจังหวัด 

PV_TN Text 50 ชื่อจังหวัด (ภาษาไทย) 

PV_EN Text 50 ชื่อจังหวัด (ภาษาอังกฤษ) 

area_sqm Double   พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

area_rai Double   พ้ืนท่ี (ไร) 

LUL1_CODE Text 254 รหัสการใชท่ีดินระดับท่ี 1 

LUL2_CODE Text 254 รหัสการใชท่ีดินระดับท่ี 2 

 

1.4.5 
ช่ือช้ันขอมูล : LU61TB_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : การใชประโยชนท่ีดินป 2561 

ประเภทขอมูล : Polygon ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : กรมพัฒนาท่ีดิน 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

TB_IDN  Double   รหัสตำบล  

TB_CODE Text 2 หมายเลขตำบล 

TB_TN Text 50 ชื่อตำบล (ภาษาไทย) 

TB_EN Text 50 ชื่อตำบล (ภาษาอังกฤษ) 

AP_IDN  Double   รหัสอำเภอ 

AP_CODE Text 2 หมายเลขอำเภอ 

AP_TN Text 50 ชื่ออำเภอ (ภาษาไทย) 

AP_EN Text 50 ชื่ออำเภอ (ภาษาอังกฤษ) 

PV_IDN  Double   รหัสจงัหวัด 

PV_CODE Text 2 หมายเลขจังหวัด 

PV_TN Text 50 ชื่อจังหวัด (ภาษาไทย) 

PV_EN Text 50 ชื่อจังหวัด (ภาษาอังกฤษ) 

area_sqm Double   พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

area_rai Double   พ้ืนท่ี (ไร) 

LUL1_CODE Text 254 รหัสการใชท่ีดินระดับท่ี 1 

LUL2_CODE Text 254 รหัสการใชท่ีดินระดับท่ี 2 
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1.4.6 
ช่ือตารางขอมูล : LanduseL1_CNX21_Description 

รายละเอียดขอมูล : คำอธิบายประเภทการใชท่ีดิน 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : กรมพัฒนาท่ีดิน 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

LUL1_Code text 1 รหัสการใชท่ีดินระดับท่ี 1 

LU_TN text 150 คำอธิบายประเภทการใชท่ีดิน  (ภาษาไทย) 

LU_EN text 150 คำอธิบายประเภทการใชท่ีดิน  (ภาษาอังกฤษ) 

 

1.4.7 
ช่ือตารางขอมูล : LanduseL2_CNX21_Description 

รายละเอียดขอมูล : คำอธิบายประเภทการใชท่ีดิน 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : กรมพัฒนาท่ีดิน 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

LUL2_Code text 2 รหัสการใชท่ีดินระดับท่ี 2 

LU_TN text 150 คำอธิบายประเภทการใชท่ีดิน  (ภาษาไทย) 

LU_EN text 150 คำอธิบายประเภทการใชท่ีดิน  (ภาษาอังกฤษ) 

 

1.5 
ช่ือช้ันขอมูล : LU61TB_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : การใชประโยชนท่ีดินป 2561 

ประเภทขอมูล : Polygon ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : กรมท่ีดิน 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Land_ID Long Integer  รหัสแปลงท่ีดิน 

 

1.6 
ช่ือตารางขอมูล : Population_Municipal_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : จำนวนประชากร 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : กรมการปกครอง 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

TB_TN Text 50 ชื่อตำบล (ภาษาไทย) 

TB_IDN Long Interger  รหัสตำบล 

MUNI_TN Text 50 ชื่อเทศบาล (ภาษาไทย) 
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1.6 
ช่ือตารางขอมูล : Population_Municipal_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : จำนวนประชากร 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : กรมการปกครอง 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

MUNI_ID Long Interger  รหัสเทศบาล 

TBMUNI_ID Double  รหัสตำบลท่ีอยูในเขตเทศบาล 

POP_MALE Short Integer  จำนวนประชากรชาย 

POP_FEMALE Short Integer  จำนวนประชากรหญิง 

TOTAL Short Integer  จำนวนประชากรรวม 

HOUSE Short Integer  จำนวนครัวเรือน 

YEAR Short Integer  ปท่ีสำรวจขอมูล (ป 2554 - 2563) 

 

1.6.1 
ช่ือตารางขอมูล : Population_Municipal_Move_in_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : จำนวนประชากรยายเขา 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : กรมการปกครอง 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

TB_TN Text 50 ชื่อตำบล (ภาษาไทย) 

TB_IDN Long Interger  รหัสตำบล 

MUNI_TN Text 50 ชื่อเทศบาล (ภาษาไทย) 

MUNI_ID Long Interger  รหัสเทศบาล 

TBMUNI_ID* Double  รหัสตำบลท่ีอยูในเขตเทศบาล* 

MMOVE_IN Short Integer  จำนวนประชากรชายท่ียายเขา 

FMOVE_IN Short Integer  จำนวนประชากรหญิงท่ียายเขา 

MOVE_TOTAL Short Integer  จำนวนประชากรรวมท่ียายเขา 

YEAR Short Integer  ปท่ีสำรวจขอมูล (ป 2554 - 2563) 
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1.6.2 
ช่ือตารางขอมูล : Population_Municipal_Move_out_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : จำนวนประชากรยายออก 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : กรมการปกครอง 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

TB_TN Text 50 ชื่อตำบล (ภาษาไทย) 

TB_IDN Long Integer  รหัสตำบล 

MUNI_TN Text 50 ชื่อเทศบาล (ภาษาไทย) 

MUNI_ID Long Integer  รหัสเทศบาล 

TBMUNI_ID Double  รหัสตำบลท่ีอยูในเขตเทศบาล 

MMOVE_IN Short Integer  จำนวนประชากรชายท่ียายออก 

FMOVE_IN Short Integer  จำนวนประชากรหญิงท่ียายออก 

MOVE_TOTAL Short Integer  จำนวนประชากรรวมท่ียายออก 

YEAR Short Integer  ปท่ีสำรวจขอมูล (ป 2554 - 2563) 

 

1.7 
ช่ือช้ันขอมูล : Stream_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : เสนทางน้ำ 

ประเภทขอมูล : Polyline ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Str_ID Short Integer  รหัสเสนทางน้ำ 

Str_TN Text 150 ชื่อเสนทางน้ำ (ภาษาไทย) 

Str_Use Long Integer  รหัสการใชเสนทางน้ำ 

 

1.8 
ช่ือช้ันขอมูล : Road_CNX2 

รายละเอียดขอมูล : เสนถนน 

ประเภทขอมูล : Polyline ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : กรมทางหลวง 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

RD_ID Long Integer  รหัสถนน 

RD_TN Text 120 ชื่อถนน (ภาษาไทย) 

RD_EN Text 120 ชื่อถนน (ภาษาอังกฤษ) 

RD_No Text 50 หมายเลขถนน 

RD_Type Text 50 ประเภทถนน 
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1.8 
ช่ือช้ันขอมูล : Road_CNX2 

รายละเอียดขอมูล : เสนถนน 

ประเภทขอมูล : Polyline ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : กรมทางหลวง 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

RD_Lane Short Integer  จำนวนเลน 

RD_MaxSpd Short Integer 3 ความเร็วถนน 

 

1.9 
ช่ือช้ันขอมูล : UrbanPlan_CNX2 

รายละเอียดขอมูล : ผงัเมือง 

ประเภทขอมูล : Polygon ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

ID Long Integer   รหัสพ้ืนท่ี 

Zone_Color Short Integer   เขตสีตามผังเมือง 

LU_Zone Text 150 ประเภทการใชท่ีดินตามผังเมือง 

Area_SqKM Text 10 พ้ืนท่ี (ตารางกิโลเมตร) 
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กลุมท่ี 2 ขอมูลแผนและผังพัฒนาของเมือง 

2.1 
ช่ือช้ันขอมูล : Project_Location_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ตำแหนงโครงการแผนพัฒนา 

ประเภทขอมูล : Point ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : เทศบาลนครเชียงใหม/องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Proj_LoID Long Integer   รหัสตำแหนง 

Proj_LoTN Text 150 ชื่อตำแหนงท่ีเกิดโครงการ 

Proj_LoX Double   ตำแหนงท่ีเกิดโครงการ พิกัด UTM แกน X 

Proj_LoY Double   ตำแหนงท่ีเกิดโครงการ พิกัด UTM แกน Y 

 

2.1.1 
ช่ือตารางขอมูล : Proj_Muni_Develop_CNX21_Point 

รายละเอียดขอมูล : ตารางอธิบายตำแหนงโครงการพัฒนา 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : เทศบาลนครเชียงใหม/องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Proj_ID Long Integer  รหัสโครงการ 

Proj_TN Text 254 ชื่อโครงการ 

Proj_LoID* Long Integer  รหัสตำแหนง* 

Strategic_N Text 254 ชื่อยุทธศาสตร 

Roadmap Text 254 ชื่อแผนงาน 

 Budget_61  Long Integer  งบประมาณป 2561 

Budget_62 Long Integer  งบประมาณป 2562 

Budget_63 Long Integer  งบประมาณป 2563 

Budget_64 Long Integer  งบประมาณป 2564 

Major_Agen Text 254 หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 
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2.2.1 
ช่ือตารางขอมูล : Proj_Muni_Develop_CNX21_Line_Str 

รายละเอียดขอมูล : โครงการพัฒนาตามแนวเสนทางน้ำ 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : เทศบาลนครเชียงใหม/องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Proj_ID Long Integer  รหัสโครงการ 

Proj_TN Text 254 ชื่อโครงการ 

Str_ID Long Integer  รหัสเสนทางน้ำ* 

Strategic_N Text 254 ชื่อยุทธศาสตร 

Roadmap Text 254 ชื่อแผนงาน 

 Budget_61  Long Integer  งบประมาณป 2561 

Budget_62 Long Integer  งบประมาณป 2562 

Budget_63 Long Integer  งบประมาณป 2563 

Budget_64 Long Integer  งบประมาณป 2564 

Major_Agen Text 254 หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 

 

2.2.2 
ช่ือตารางขอมูล : Proj_Muni_Develop_CNX21_Line_RD 

รายละเอียดขอมูล : โครงการพัฒนาตามแนวเสนถนน 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : เทศบาลนครเชียงใหม/องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Proj_ID Long Integer  รหัสโครงการ 

Proj_TN Text 254 ชื่อโครงการ 

RD_ID Long Integer  รหัสถนน 

Strategic_N Text 254 ชื่อยุทธศาสตร 

Roadmap Text 254 ชื่อแผนงาน 

Budget_61  Long Integer  งบประมาณป 2561 

Budget_62 Long Integer  งบประมาณป 2562 

Budget_63 Long Integer  งบประมาณป 2563 

Budget_64 Long Integer  งบประมาณป 2564 

Major_Agen Text 254 หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 
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2.3.1 
ช่ือตารางขอมูล : Proj_ComZone_Develop_CNX21_Polygon 

รายละเอียดขอมูล : พ้ืนท่ีโครงการพัฒนาระดับแขวง 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : เทศบาลนครเชียงใหม/องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Proj_ID Long Integer  รหัสโครงการ 

Proj_TN Text 254 ชื่อโครงการ 

Com_ZoneTN Text 120 ชื่อแขวง  (ภาษาไทย) 

Strategic_N Text 254 ชื่อยุทธศาสตร 

Roadmap Text 254 ชื่อแผนงาน 

Budget_61  Long Integer  งบประมาณป 2561 

Budget_62 Long Integer  งบประมาณป 2562 

Budget_63 Long Integer  งบประมาณป 2563 

Budget_64 Long Integer  งบประมาณป 2564 

Major_Agen Text 254 หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 

 

2.3.2 
ช่ือตารางขอมูล : Proj_Muni_Develop_CNX21_Polygon 

รายละเอียดขอมูล : พ้ืนท่ีโครงการพัฒนาระดับเทศบาล 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : เทศบาลนครเชียงใหม/องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Proj_ID Long Integer  รหัสโครงการ 

Proj_TN Text 254 ชื่อโครงการ 

MUNI_ID Double 15 รหัสเทศบาล 

Strategic_N Text 254 ชื่อยุทธศาสตร 

Roadmap Text 254 ชื่อแผนงาน 

Budget_61  Long Integer  งบประมาณป 2561 

Budget_62 Long Integer  งบประมาณป 2562 

Budget_63 Long Integer  งบประมาณป 2563 

Budget_64 Long Integer  งบประมาณป 2564 

Major_Agen Text 254 หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 
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2.4 
ช่ือช้ันขอมูล : GreenSpace_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : พ้ืนท่ีสีเขียว 

ประเภทขอมูล : Polygon ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม 4 ป 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Green_ID Short Integer  รหัสพ้ืนท่ีสีเขียว 

Green_Type Text 2 ประเภทพ้ืนท่ีสีเขียว 

Green_TN Text 150 ชื่อพ้ืนท่ีสีเขียว (ภาษาไทย) 

Green_EN Text 150 ชื่อพ้ืนท่ีสีเขียว (ภาษาอังกฤษ) 

 

2.4.1 
ช่ือตารางขอมูล : GreenSpace_Description_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : คำอธิบายประเภทพ้ืนท่ีสีเขียว 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม 4 ป 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Green_Type Text 2 ประเภทพ้ืนท่ีสีเขียว 

GreenDesTN Text 150 คำอธิบายประเภทพ้ืนท่ีสีเขียว  (ภาษาไทย) 

GreenDesEN Text 150 คำอธิบายประเภทพ้ืนท่ีสีเขียว  (ภาษาอังกฤษ) 

 

2.5.1 
ช่ือช้ันขอมูล : PublicSpace_Polygon_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : พ้ืนท่ีสาธารณะ 

ประเภทขอมูล : Polygon ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : งานมรดกโลก องคการบริหารสวนจังหวัด 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

PubS_ID Short Integer  รหัสพ้ืนท่ีสาธารณะ 

PubS_Type Text 2 ประเภทพ้ืนท่ีสาธารณะ 

PubS_TN Text 150 ชื่อพ้ืนท่ีสาธารณะ (ภาษาไทย) 

PubS_EN Text 150 ชื่อพ้ืนท่ีสาธารณะ (ภาษาอังกฤษ) 
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2.5.2 
ช่ือช้ันขอมูล : PublicSpace_Point_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : พ้ืนท่ีสาธารณะ 

ประเภทขอมูล : Point ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : งานมรดกโลก องคการบริหารสวนจังหวัด 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

PubS_ID Short Integer  รหัสพ้ืนท่ีสาธารณะ 

PubS_Type Text 2 ประเภทพ้ืนท่ีสาธารณะ 

PubS_TN Text 150 ชื่อพ้ืนท่ีสาธารณะ (ภาษาไทย) 

PubS_EN Text 150 ชื่อพ้ืนท่ีสาธารณะ (ภาษาอังกฤษ) 

 

2.5.3 
ช่ือตารางขอมูล : PublicSpace_Description_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : คำอธิบายประเภทพ้ืนท่ีสาธารณะ 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : งานมรดกโลก องคการบริหารสวนจังหวัด 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

PubS_Type Text 2 ประเภทพ้ืนท่ีสาธารณะ 

PubS_DesTN Text 150 คำอธิบายประเภทพ้ืนท่ีสาธารณะ  (ภาษาไทย) 

PubS_DesEN Text 150 คำอธิบายประเภทพ้ืนท่ีสาธารณะ  (ภาษาอังกฤษ) 

 

2.9 
ช่ือช้ันขอมูล : Building_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลอาคาร 

ประเภทขอมูล : Polygon ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : งานมรดกโลก องคการบริหารสวนจังหวัด 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Land_ID Long Integer  รหัสแปลงที่ดิน 

BL_ID Text 15 รหัสอาคาร 

BL_TYPE Text 2 ประเภทอาคาร 

BL_HEIGHT Double  ความสูงอาคาร 

BL_NSTOREY Long Integer 10 จำนวนชัน้ 

BL_OWNER Long Integer 10 เจาของอาคาร 

BL_AREA Double  พ้ืนท่ีอาคาร 

BL_USE Long Integer 10 ประเภทการใชอาคาร 

BL_DATE Date  ปท่ีสำรวจอาคาร 

BL_MATL Long Integer 10 วัสดุอาคาร 
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2.9 
ช่ือช้ันขอมูล : Building_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลอาคาร 

ประเภทขอมูล : Polygon ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : งานมรดกโลก องคการบริหารสวนจังหวัด 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

BL_NAME Text 100 ชื่ออาคาร 

BL_HOUSEN Text 10 บานเลขท่ี 

BL_VILLNUM Text 10 หมูท่ี 

BL_VILLAGE Text 35 ชื่อหมูบาน 

BL_ROAD Text 150 ถนน 

BL_TB Text 30 ตำบล 

BL_AP Text 30 อำเภอ 

BL_CW Text 30 จังหวัด 

BL_POSTC Text 5 รหัสไปรษณีย 

BL_ACT_MAJ Text 45 กิจกรรมหลักของอาคาร 

BL_ACT_MIN Text 45 กิจกรรมรองของอาคาร 

BL_ACT_OTH Text 45 กิจกรรมอ่ืนๆของอาคาร 

ACQYEAR Long Integer 10 ปท่ีไดรับขอมูล 

BLD_Code Long Integer 10 รหัสอาคารในพ้ืนท่ีสำรวจเฉพาะเขตคูเมืองชั้นใน* 

Surv_Date Date  ปท่ีสำรวจในพ้ืนท่ีเฉพาะเขตคูเมืองชั้นใน 

BL_X Double  ตำแหนงกลางอาคาร พิกัด UTM แกน X 

BL_Y Double  ตำแหนงกลางอาคาร พิกัด UTM แกน Y 

 

2.9.1 
ช่ือตารางขอมูล : Building_Modern_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลอาคารสมัยใหม 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : เชียงใหม-ใหม สถาปตยกรรมสมัยใหมแหงเมืองเชียงใหม (สันต สุวัจฉราภินันท) 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

BL_ID Text 15 รหัสอาคาร 

Modern_BID Short Integer   หมายเลขอาคารโมเดิน 

Modern_BTN Text 150 ชื่ออาคาร 

House_No Text 10 บานเลขท่ี 

Moo Short Integer   หมูท่ี 

Soi Text 70 ซอย 

Road Text 70 ถนน 
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2.9.1 
ช่ือตารางขอมูล : Building_Modern_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลอาคารสมัยใหม 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : เชียงใหม-ใหม สถาปตยกรรมสมัยใหมแหงเมืองเชียงใหม (สันต สุวัจฉราภินันท) 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Const_Year Short Integer   ปท่ีกอสราง 

Build_Type Text 150 ประเภทอาคาร 

Architect Text 150 สถาปนิก 

 

2.9.2 
ช่ือตารางขอมูล : Building_OldHouse_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลอาคารเกา 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : งานมรดกโลก องคการบริหารสวนจังหวัด 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

BD_ID Long Integer  รหัสอาคาร 

Active_Type Long Integer  รหัสบานเกา 

BLD_ID Text 50 ปท่ีสำรวจบานเกา 

 

2.9.2 
ช่ือตารางขอมูล : Building_OldHouse_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลอาคารเกา 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : งานมรดกโลก องคการบริหารสวนจังหวัด 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

BD_ID Long Integer  รหัสอาคาร 

Active_Type Long Integer  รหัสบานเกา 

BLD_ID Text 50 ปท่ีสำรวจบานเกา 
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2.9.3 
ช่ือตารางขอมูล : Building_Business_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของอาคาร 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : นำเขาจากแบบสำรวจ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

BLD_ID Long Integer - รหัสอาคาร 

Busi_Code Short Integer - รหัสประเภทของธุรกจิ 

Busi_Name Text 75 ชื่อธุรกิจ 

Prod1_Code Short Integer - รหัสประเภทของสินคา ชนิดท่ี 1 

Prod1_Oth Text 75 ประเภทของสินคากรณรีะบุเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ชนิดท่ี 1 

Prod2_Code Short Integer - รหัสประเภทของสินคา ชนิดท่ี 2 

Prod2_Oth Text 75 ประเภทของสินคากรณรีะบุเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ชนิดท่ี 2 

Prod3_Code Short Integer - รหัสประเภทของสินคา ชนิดท่ี 3 

Prod3_Oth Text 75 ประเภทของสินคากรณรีะบุเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ชนิดท่ี 3 

Serv1_Code Short Integer - รหัสประเภทของบริการ ชนิดท่ี 1 

Serv1_Oth Text 75 ประเภทของบริการกรณีระบุเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ชนิดท่ี 1 

Serv2_Code Short Integer - รหัสประเภทของบริการ ชนิดท่ี 2 

Serv2_Oth Text 75 ประเภทของบริการกรณีระบุเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ชนิดท่ี 2 

Serv3_Code Short Integer - รหัสประเภทของบริการ ชนิดท่ี 3 

Serv3_Oth Text 75 ประเภทของบริการกรณีระบุเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ชนิดท่ี 3 

Proc_Code Short Integer - รหัสประเภทของกระบวนการกิจกรรมทางธุรกิจ 

Job_Code Short Integer - รหัสของลักษณะงาน/นักออกแบบ 

Job_Detail Text 75 ลักษณะงานเบื้องตน 

BNat_Code Short Integer - รหัสของลักษณะกจิการ 

Own_Code Short Integer - รหัสของลักษณะผูประกอบการ 

 

2.9.3.1 
ช่ือตารางขอมูล : Building_BusinessType_Description 

รายละเอียดขอมูล : คำอธิบายประเภทของธุรกิจ 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : ขอกำหนดรหัสจากแบบสำรวจ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Busi_Code Short Integer - รหัสประเภทธุรกจิ 

Busi_Desc Text 50 คำอธิบายประเภทธุรกิจ 
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2.9.3.2 
ช่ือตารางขอมูล : Building_Product_Description_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : คำอธิบายประเภทสินคา 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : ขอกำหนดรหัสจากแบบสำรวจ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Prod_Code Short Integer - รหัสประเภทสินคา 

Prod_Desc Text 50 คำอธิบายประเภทสินคา 

 

2.9.3.3 
ช่ือตารางขอมูล : Building_Service_Description_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : คำอธิบายประเภทบริการ 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : ขอกำหนดรหัสจากแบบสำรวจ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Serv_Code Short Integer - รหัสประเภทกจิกรรม 

Serv_Desc Text 50 คำอธิบายประเภทกิจกรรม 

 

2.9.3.4 
ช่ือตารางขอมูล : Building_Process_Description_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : คำอธิบายกระบวนการทางธุรกิจ 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : ขอกำหนดรหัสจากแบบสำรวจ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Proc_Code Short Integer - รหัสกระบวนการทางธุรกิจ 

Proc_Desc Text 50 คำอธิบายกระบวนการทางธุรกิจ 

2.9.3.5 
ช่ือตารางขอมูล : Building_Job_Description_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : คำอธิบายลักษณะงาน 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : ขอกำหนดรหัสจากแบบสำรวจ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Job_Code Short Integer - รหัสลักษณะงาน 

Job_Desc Text 50 คำอธิบายลักษณะงาน 
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2.9.3.6 
ช่ือตารางขอมูล : Building_BusinessNature_Description_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : คำอธิบายลักษณะกิจการ 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : ขอกำหนดรหัสจากแบบสำรวจ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

BNat_Code Short Integer - รหัสลักษณะกิจการ 

BNat_Desc Text 50 คำอธิบายลักษณะกิจการ 

 

2.9.3.7 
ช่ือตารางขอมูล : Building_Owner_Description_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : คำอธิบายลักษณะของผูประกอบการ 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : ขอกำหนดรหัสจากแบบสำรวจ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Own_Code Short Integer - รหัสลักษณะของผูประกอบการ 

Own_Desc Text 50 คำอธิบายลักษณะของผูประกอบการ 

 

2.9.4 
ช่ือตารางขอมูล : Building_Activity_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลกิจกรรมการใชอาคาร 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : นำเขาจากแบบสำรวจ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

BLD_Code Long Integer - รหัสอาคาร 

Activ_Code Short Integer - รหัสประเภทกจิกรรมของอาคาร 

BLD_Name Text 100 ชื่ออาคาร 

BLD_Organ Text 100 ชื่อหนวยงานเจาของอาคาร 

Edu_Kinder Text 1 

ระบุกรณีท่ีอาคาร

เปน

สถาบันการศึกษา 

อนุบาล 

Edu_Prim Text 1 ประถมศึกษา 

Edu_High Text 1 มัธยมศึกษา 

Edu_Grad Text 1 อุดมศึกษา 

Edu_Voca Text 1 อาชีวศึกษา 

Edu_Tutor Text 1 กวดวิชา 

Edu_Other Text 1 อ่ืน ๆ 

Rel_Budda Text 1 ระบุกรณีท่ีอาคาร

เปนศาสนสถาน 

พุทธ 

Rel_Christ Text 1 คริสต 
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2.9.4 
ช่ือตารางขอมูล : Building_Activity_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลกิจกรรมการใชอาคาร 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : นำเขาจากแบบสำรวจ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Rel_Islam Text 1 อิสลาม 

Rel_Sikh Text 1 ซิกส 

Rel_Hindu Text 1 ฮินดู 

Rel_Other Text 50 อ่ืน ๆ 

Con_Cult Text 1 

ระบุกรณีท่ีอาคาร

เปน

ศิลปวัฒนธรรม/

พ้ืนท่ีอนุรักษ 

ศูนยวัฒนธรรม 

Con_Muse Text 1 พิพิธภัณฑ 

Con_Libr Text 1 หองสมุด 

Con_Grad Text 1 หอศิลป 

Con_Gall Text 1 โบราณสถาน 

Con_Memo Text 1 อนุสรณสถาน 

Con_Other Text 1 อ่ืน ๆ 

 

2.9.4.1 
ช่ือตารางขอมูล : Building_Activity_Description_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : คำอธิบายกิจกรรมการใชอาคาร 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : ขอกำหนดรหัสจากแบบสำรวจ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Activ_Code Short Integer - รหัสประเภทกจิกรรม 

Activ_Desc Text 50 คำอธิบายประเภทกิจกรรม 
 

2.9.5 
ช่ือตารางขอมูล : Building_WasteRent_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลอาคารรางพ้ืนท่ีใหเชา 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : นำเขาจากแบบสำรวจ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

BLD_Code Long Integer - รหัสอาคาร 

WRT_Code Short Integer - รหัสประเภทอาคารรางพ้ืนท่ีใหเชา 

WRT_Other Text 50 ระบุอาคารรางพ้ืนท่ีใหเชาประเภทอ่ืน ๆ 

Own_Name Text 100 ชื่อ-นามสกุล ผูครอบครอง 

Own_Tel1 Text 10 หมายเลขโทรศัพทของผูครอบครอง เลขหมายท่ี 1 

Own_Tel2 Text 10 หมายเลขโทรศัพทของผูครอบครอง เลขหมายท่ี 2 

OwnN_Code Short Integer - รหัสความตองการของผูครอบครอง 
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2.9.5 
ช่ือตารางขอมูล : Building_WasteRent_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลอาคารรางพ้ืนท่ีใหเชา 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : นำเขาจากแบบสำรวจ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Price Real - ราคาขาย/เชา 

 

2.9.5.1 
ช่ือตารางขอมูล : Building_WasteRent_Type_Description_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : คำอธิบายประเภทอาคารรางพ้ืนท่ีใหเชา 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : ขอกำหนดรหัสจากแบบสำรวจ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

WRT_Code Short Integer - รหัสประเภทอาคารรางพ้ืนท่ีใหเชา 

WRT_Desc Text 50 คำอธิบายประเภทอาคารรางพ้ืนท่ีใหเชา 

 

2.9.5.2 
ช่ือตารางขอมูล : Building_WasterRent_OwnNeed_Description_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : คำอธิบายความตองการของผูครอบครอง 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : ขอกำหนดรหัสจากแบบสำรวจ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

OwnN_Code Short Integer - รหัสความตองการของผูครอบครอง 

OwnN_Desc Text 50 คำอธิบายความตองการของผูครอบครอง 

 

2.9.6 
ช่ือตารางขอมูล : Building_Detail_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลประเภทและรายละเอียดของอาคาร 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : นำเขาจากแบบสำรวจ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

BLD_Code Long Integer - รหัสอาคาร 

Type_Code Short Integer - รหัสประเภทอาคาร 

Mat_Code Short Integer - รหัสประเภทวัสดุอาคาร 

Storey Real - จำนวนชั้นของอาคาร 
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2.9.6.1 
ช่ือตารางขอมูล : Building_Type_Description_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : คำอธิบายประเภทของอาคาร 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : ขอกำหนดรหัสจากแบบสำรวจ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Type_Code Short Integer - รหัสประเภทอาคาร 

Type_Desc Text 50 คำอธิบายประเภทของอาคาร 

 

2.9.6.2 
ช่ือตารางขอมูล : Building_Material_Description_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : คำอธิบายวัสดุของอาคาร 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : ขอกำหนดรหัสจากแบบสำรวจ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Mat_Code Short Integer - รหัสวัสดุชองอาคาร 

Mat_Desc Text 50 คำอธิบายวัสดุของอาคาร 

 

2.13.1 
ช่ือช้ันขอมูล : CM_Light_Rail_Transit_Blue_Line 

รายละเอียดขอมูล : เสนทางรถไฟฟาสายสีฟา 

ประเภทขอมูล : Polyline ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : เทศบาล หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

LRT_TN Text 150 ชื่อเสนทางรถไฟฟา (ภาษาไทย) 

LRT_EN Text 150 ชื่อเสนทางรถไฟฟา (ภาษาอังกฤษ) 

LRT_Type Text 50 ประเภทเสนทางรถไฟฟา 

LRT_Dist Text 10 ระยะทาง (กิโลเมตร) 

LRT_Pass Text 150 เสนทางท่ีผาน 

 

2.13.2 
ช่ือช้ันขอมูล : CM_Light_Rail_Transit_Green_Line 

รายละเอียดขอมูล : เสนทางรถไฟฟาสายสีเขียว 

ประเภทขอมูล : Polyline ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : เทศบาล หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

LRT_TN Text 150 ชื่อเสนทางรถไฟฟา (ภาษาไทย) 

LRT_EN Text 150 ชื่อเสนทางรถไฟฟา (ภาษาอังกฤษ) 

LRT_Type Text 50 ประเภทเสนทางรถไฟฟา 

LRT_Dist Text 10 ระยะทาง (กิโลเมตร) 
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2.13.2 
ช่ือช้ันขอมูล : CM_Light_Rail_Transit_Green_Line 

รายละเอียดขอมูล : เสนทางรถไฟฟาสายสีเขียว 

ประเภทขอมูล : Polyline ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : เทศบาล หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

LRT_Pass Text 150 เสนทางท่ีผาน 

 

2.13.3 
ช่ือช้ันขอมูล : CM_Light_Rail_Transit_Redn_Line 

รายละเอียดขอมูล : เสนทางรถไฟฟาสายสีแดง 

ประเภทขอมูล : Polyline ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : เทศบาล หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

LRT_TN Text 150 ชื่อเสนทางรถไฟฟา (ภาษาไทย) 

LRT_EN Text 150 ชื่อเสนทางรถไฟฟา (ภาษาอังกฤษ) 

LRT_Type Text 50 ประเภทเสนทางรถไฟฟา 

LRT_Dist Text 10 ระยะทาง (กิโลเมตร) 

LRT_Pass Text 150 เสนทางท่ีผาน 

 

2.14 
ช่ือช้ันขอมูล : BusLine_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : เสนทางการขนสงสาธารณะ 

ประเภทขอมูล : Polyline ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : ททท.เชียงใหม และ เขียวสวยหอม 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

RD_ID Long Integer  รหัสถนน 

RD_TN Text 120 ชื่อถนน (ภาษาไทย) 

RD_MaxSpd Short Integer 3 ความเร็วถนน 

Bus_B1 Text 1 เสนทางเดินรถเมลสาย B1 (ขนสงอาเขต-สวนสัตวเชียงใหม) 

Bus_B2 Text 1 เสนทางเดินรถเมลสาย B2 (ขนสงอาเขต-สนามบินเชียงใหม) 

Bus_B3 Text 1 เสนทางเดินรถเมลสาย B3 (ขนสงอาเขต-รพ.นครพิงค) 

Bus_B6-1 Text 
1 

เสนทางเดินรถเมลสาย B6-1 (สนามบิน-หางเมญา-ขนสง

ชางเผือก) 

Bus_B6-2 Text 1 เสนทางเดินรถเมลสาย B6-2 (สนามบิน-ถนนชางคลาน) 

Bus_B6-3 Text 
1 

เสนทางเดินรถเมลสาย B6-3 (ขนสงอาเขต-ขนสงชางเผือก-เซ

นทรัลเฟสติวัล) 
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2.14 
ช่ือช้ันขอมูล : BusLine_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : เสนทางการขนสงสาธารณะ 

ประเภทขอมูล : Polyline ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : ททท.เชียงใหม และ เขียวสวยหอม 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Bus_2 Text 1 เสนทางเดินรถเมลสาย 2 (ขนสงอาเขต-ศูนยราชการ) 

Bus_11 Text 1 เสนทางเดินรถเมลสาย 11 (ขนสงอาเขต-พืชสวนโลก) 

Bus_13 Text 1 เสนทางเดินรถเมลสาย 13 (ขนสงอาเขต-สวนสัตวเชียงใหม) 

Bus_R1 Text 1 เสนทางเดินรถเมลสาย R1 (สวนสัตวเชียงใหม-เซ็นทรัลเฟสติวัล) 

Bus_R3 Text 1 เสนทางเดินรถเมลสาย R3 (สนามบิน-กาดหลวง) 

Red_1 Text 
1 

เสนทางเดินรถสี่ลอแดงสาย 1 (หลัง มช.-ประตูเชียงใหม-โรลบิน

สัน) 

Red_2 Text 
1 

เสนทางเดินรถสี่ลอแดงสาย 2 (ขนสงชางเผือก-ประตูเชียงใหม-

กาดหลวง) 

Red_3 Text 
1 

เสนทางเดินรถสี่ลอแดงสาย 3 (ขนสงอาเขต-กาดหลวง-ขนสง

ชางเผือก) 
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กลุมท่ี 3 ฐานขอมูลสนับสนุนกิจกรรมภาคประชาสังคม พรอมกับอัพเดทฐานขอมูลจากผลของการ

ดำเนินกิจกรรม 

3.1 
ช่ือช้ันขอมูล : MaeKha_Water_Quality_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : คุณภาพน้ำคลองแมขา 

ประเภทขอมูล : Point ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : กรมควบคุมมลพิษ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

MEAS_ID Long Integer   รหัสการตรวจวัด 

MEAS_Agen Text 150 หนวยงานท่ีตรวจวัด 

MEAS_N Text 150 ชื่อสถานีตรวจวัด 

DO Text 50 คาออกซิเจนละลายน้ำ (มิลลิกรัม/ลิตร) 

BOD Text 50 คาปริมาณออกซิเจนท่ีจุลชีพใชในการยอยสลาย

สารอินทรีย (มิลลิกรัม/ลิตร) 

TCB Text 50 คาปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด 

(MPN/100 มิลลิลิตร) 

FCB Text 50 ปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (MPN/100 

มิลลิลิตร) 

NH3 Text 50 คาแอมโมเนีย (มิลลิกรัม/ลิตร) 

MEAS_Date Date   วันท่ีตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

MEAS_ID Long Integer   รหัสการตรวจวัด 

MEAS_Agen Text 150 หนวยงานท่ีตรวจวัด 

MEAS_N Text 150 ชื่อสถานีตรวจวัด 

 

3.2 
ช่ือตารางขอมูล : ตาราง Community_Leader_List 

รายละเอียดขอมูล : บานหัวหนา และกรรมการชุมชน 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : เทศบาลนครเชียงใหม 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Com_ID Long Integer   รหัสชุุมชน 

Com_ZoneTN Text 120 ชื่อแขวง  (ภาษาไทย) 

Leader_TN Text 150 ชื่อผููนำชุมชน  (ภาษาไทย) 

Address Text 150 ท่ี่ีอยู 

Phone Text 150 เบอรโทรศัพท 

Remark Text 150 หมายเหตุ 
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3.2 
ช่ือตารางขอมูล : ตาราง Community_Leader_List 

รายละเอียดขอมูล : บานหัวหนา และกรรมการชุมชน 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : เทศบาลนครเชียงใหม 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

In_Pos Text 50 วัันดำรงตำแหนง 

Retire Text 50 วันออกจากตำแหนง 

 

3.3.1 
ช่ือช้ันขอมูล : Covid_Data_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ตำแหนงผูไดรับผลกระทบจากโควิด 

ประเภทขอมูล : Point ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : จาการสำรวจขอมูล 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Help_ID Short Integer   รหัสผูไดรับการชวยเหลือ 

Help_TN Text 150 ชื่อผูไดรับการชวยเหลือ 

Com_TN Text  ชื่อชุมชน 

Com_ID Short Integer   รหัสชุมชน 

Address Text 150 ท่ีอยู 

Tel Text 20 เบอรโทร 

Fam_No Short Integer   จำนวนสมาชิกในครอบครัว 

Occupation Text 50 อาชีพ 

M_Income Text 20 รายไดตอเดือน 

 

3.3.2 
ช่ือตารางขอมูล : Regist_CovidFull_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ตารางใบลงทะเบียนสำรวจขอมูล COVID-19 (เต็ม) 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : จากการทำแบบสำรวจขอมูล 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Rec_ID Long Integer   รหัสการลงทะเบียนทำแบบสอบถาม 

Name_TN Text 120 ชื่อผูทำแบบสอบถาม 

Com_ID Short Integer   รหัสชุมชน 

Address Text 50 ท่ีอยู 

Family_No Short Integer   จำนวนสมาชิกในครอบครัว 

Fam_Size Short Integer   ขนาดครอบครัว 
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3.3.2 
ช่ือตารางขอมูล : Regist_CovidFull_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ตารางใบลงทะเบียนสำรวจขอมูล COVID-19 (เต็ม) 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : จากการทำแบบสำรวจขอมูล 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Occupation Text 50 อาชีพเดิม 

Income Text 50 รายไดเดิมตอเดือน 

Inc_Range Text 50 ชวงรายไดเดิมตอเดือน 

 

3.3.3 
ช่ือตารางขอมูล : Regist_CovidFull757_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ตารางใบลงทะเบียนสำรวจขอมูล COVID-19 เต็ม-757 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : จากการทำแบบสำรวจขอมูล 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Rec_ID Long Integer   รหัสการลงทะเบียนทำแบบสอบถาม 

Name_TN Text 120 ชื่อผูทำแบบสอบถาม 

Com_ID Short Integer   รหัสชุมชน 

Address Text 50 ท่ีอยู 

Family_No Short Integer   จำนวนสมาชิกในครอบครัว 

Fam_Size Short Integer   ขนาดครอบครัว 

Occupation Text 50 อาชีพเดิม 

Income Text 50 รายไดเดิมตอเดือน 

Inc_Range Text 50 ชวงรายไดเดิมตอเดือน 

 

3.3.4 
ช่ือตารางขอมูล : Regist_CovidFullDec_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ตารางใบลงทะเบียนสำรวจขอมูล COVID-19 (เต็ม)-DEC-2020 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : จากการทำแบบสำรวจขอมูล 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Rec_ID Long Integer   รหัสการลงทะเบียนทำแบบสอบถาม 

Name_TN Text 120 ชื่อผูทำแบบสอบถาม 

Com_ID Short Integer   รหัสชุมชน 

Address Text 50 ท่ีอยู 

Tel Text   เบอรโทร 

Family_No Short Integer   จำนวนสมาชิกในครอบครัว 



359 

 

3.3.4 
ช่ือตารางขอมูล : Regist_CovidFullDec_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ตารางใบลงทะเบียนสำรวจขอมูล COVID-19 (เต็ม)-DEC-2020 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : จากการทำแบบสำรวจขอมูล 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Occupation Text 50 อาชีพเดิม 

Income Text 50 รายไดเดิมตอเดือน 

 

3.3.5 
ช่ือตารางขอมูล : ผูไดรับผลกระทบ_Covid19_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : แบบสอบถามผูไดรับผลกระทบจาก Covid-19 ปรับปรุง (Responses) 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : จากการทำแบบสำรวจขอมูล 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Surv_ID Long Integer   รหัสสำรวจ 

Gender Text 5 เพศ 

Ed_Level Text 50 ระดับการศึกษา 

Abi_Work Text 50 

ประเภทงานท่ีสามารถทำไดในระหวางวางงาน 

(Ability of Work) 

Age Text 20 อายุ 

Status Text 50 สถานะ 

Welfare Text 50 

ทานได หรือ จะไดรับเงินสวัสดีการอันเน่ืองมาจากโค

วิด 19 จากรัฐหรือไม  

family_No Text 50 ขนาดครอบครัว (รวมตัวเองดวย) 

Adress Text 100 ท่ีอยู 

Rent_M Text 50 

คาเชา หรือ คาใชจายสำหรับท่ีอยูอาศัย (ตอเดือน) 

(Rent Per Mount) 

PW_Rent Text 50 

กำลังในการเชา (หลังจากประสบปญหา Covid-19) 

(Power of Rent) 

NBHD Text 50 

ยานท่ีพักอาศัย (ชุมชน อำเภอ และสถานท่ีสำคัญใน

พ้ืนท่ี)  (Neighborhood) 

TB_TN Text 120 ตำบล 

TB_IDN * Double   รหัสตำบล * 

Tel Text 50 เบอรโทรติดตอ  

Kitchen Text 50 มีสถานท่ีประกอบอาหารเองหรือไม 

Occupation Text 50 อาชีพเดิม (กอนสถานการณโควิด-19) 

Income Text 50 รายไดเดิม (กอนสถานการณโควิด-19) 
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3.3.5 
ช่ือตารางขอมูล : ผูไดรับผลกระทบ_Covid19_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : แบบสอบถามผูไดรับผลกระทบจาก Covid-19 ปรับปรุง (Responses) 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : จากการทำแบบสำรวจขอมูล 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Get_No Text 50 จำนวนครั้งท่ีมารับอาหาร (Get food Count) 

Surv_Y Short Integer   ปท่ีสำรวจ 

Own_Pic Text 50 ภาพถายบุคคล 

 

3.3.6 
ช่ือตารางขอมูล : Info_ผูไดรับผลกระทบCovid(1)_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลผูรับผลกระทบในสถานการณโควิด-19 (เชียงใหม _ ชุดท่ี1) (Responses) 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : จากการทำแบบสำรวจขอมูล 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Surv_ID Long Integer   รหัสสำรวจ 

Gender Text 5 เพศ 

Age Text 50 อายุ 

Status Text 50 สถานะ 

family_No Text 20 ขนาดครอบครัว (รวมตัวเองดวย) 

Adress Text 50 ท่ีอยู 

NBHD Text 50 

ยานท่ีพักอาศัย (ชุมชน อำเภอ และสถานท่ีสำคัญใน

พ้ืนท่ี)  (Neighborhood) 

TB_TN Text 50 ตำบล 

TB_IDN Double   รหัสตำบล 

Tel Text 100 เบอรโทร 

Kitchen Text 50 มีสถานท่ีประกอบอาหารเองหรือไม 

Occupation Text 50 อาชีพเดิม (กอนสถานการณโควิด-19) 

Income Text 50 รายไดเดิม (กอนสถานการณโควิด-19) 

Get_No Text 50 จำนวนครั้งท่ีมารับอาหาร (Get food Count) 

Surv_ID Short Integer   ปท่ีสำรวจ 

Own_Pic Text 50 ภาพถายบุคคล 
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3.3.7 
ช่ือตารางขอมูล : Info_ผูไดรับผลกระทบCovid(2)_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลผูรับผลกระทบในสถานการณโควิด-19 (เชียงใหม _ ชุดท่ี2)  (Responses)-2 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : จากการทำแบบสำรวจขอมูล 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Surv_ID Long Integer   รหัสสำรวจ 

Gender Text 5 เพศ 

Age Text 50 อายุ 

Status Text 50 สถานะ 

family_No Text 20 ขนาดครอบครัว (รวมตัวเองดวย) 

Adress Text 50 ท่ีอยู 

NBHD Text 50 

ยานท่ีพักอาศัย (ชุมชน อำเภอ และสถานท่ีสำคัญใน

พ้ืนท่ี)  (Neighborhood) 

TB_TN Text 50 ตำบล 

TB_IDN Double   รหัสตำบล 

Tel Text 100 เบอรโทร 

Kitchen Text 50 มีสถานท่ีประกอบอาหารเองหรือไม 

Occupation Text 50 อาชีพเดิม (กอนสถานการณโควิด-19) 

Income Text 50 รายไดเดิม (กอนสถานการณโควิด-19) 

Get_No Text 50 จำนวนครั้งท่ีมารับอาหาร (Get food Count) 

Surv_ID Short Integer   ปท่ีสำรวจ 

Own_Pic Text 50 ภาพถายบุคคล 

 

3.4 
ช่ือช้ันขอมูล : Civil_Society_Move_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : การขับเคลื่อนประชาสังคม 

ประเภทขอมูล : Point ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : จากการทำประชามติ 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

CSM_ID Long Integer   รหัสการขับเคลื่อนประชาสังคม 

CSM_TN Text 100 ชื่อการขับเคลื่อนประชาสงัคม 

Rresult Text 50 ผลจากการขับเคลื่อนประชาสัมคม 

Com_ID* Short Integer  รหัสชุมชน* 

MUNI_ID* Double   รหัสเทศบาล* 

TB_IDN* Double   รหัสตำบล* 
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กลุมที่ 4 ขอมูลตำแหนงสำคัญ (POI) 

1.3 
ช่ือช้ันขอมูล : POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : จุดตำแหนงสำคัญ 

ประเภทขอมูล : Point ระบบพิกัดอางอิง : WGS1984 UTM Zone 47N 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID  Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

 

4.1 
ช่ือตารางขอมูล : Café_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลคาเฟ,รานกาแฟ 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

Café_ID Long Integer  รหัสคาเฟ 

Café_N Text 150 ชื่อคาเฟ 

 

4.2 
ช่ือตารางขอมูล : Co-Working_Space_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลพ้ืนท่ีทำงานรวมกัน 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

Co_N Long Integer  รหัสพ้ืนท่ีทำงานรวมกัน 

Café_N Text 150 ชื่อพ้ืนท่ีทำงานรวมกัน 

Co_Address Text 150 ท่ีอยูพ้ืนท่ีทำงานรวมกัน 
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4.3 
ช่ือตารางขอมูล : 10High_Building_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลตำแหนง 10 อันดับอาคารสูงในเชียงใหม 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

BDH_ID Long Integer  รหัสอาคารสูง 

HBD_N Text 150 ชื่ออาคารสงู 

Floor Short Integer  จำนวนชั้น 

BD_High Short Integer  ความสูง (เมตร) 

Comp_Y Short Integer  ปท่ีสรางอาคาร 

Unit Short Integer  จำนวนชั้น 

 

4.4 
ช่ือตารางขอมูล : Hospital_Type_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลโรงพยาบาล 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

Hosp_ID Long Integer  รหัสสถานพยาบาล 

Hosp_TN Text 150 ชื่อสถานพยาบาล 

Hosp_Type Text 150 ประเภทสถานพยาบาล 

 

4.5 
ช่ือตารางขอมูล : Market_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล :  ขอมูลตลาด 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

Market_ID Long Integer  รหัสตลาด 

Market_TN Text 150 ชื่อตลาด (ภาษาไทย) 

Market_EN Text 150 ชื่อตลาด (ภาษาอังกฤษ) 
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4.6 
ช่ือตารางขอมูล : Traffic_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลจราจร 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

Traff_ID Long Integer  รหัสขอมูลจราจร 

Traff_Type Text 150 ประเภทตำแหนงจราจร 

 

4.7 
ช่ือตารางขอมูล : TradingEra_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลยานการคาแตละยุค 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

Trade_ID Short Integer  รหัสยุคยานการคา 

Trade_Type Text 150 ประเภทยุคยานการคา 

 

4.8 
ช่ือตารางขอมูล : Condo_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลคอนโดมิเนียม 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

Condo_ID Short Integer  รหัสคอนโด 

Condo_N Text 150 ชื่อคอนโด 
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4.9 
ช่ือตารางขอมูล : Nursery_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลสถานรับเลี้ยงเด็ก 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

Nure_ID Short Integer  รหัสสถานรับเลี้ยงเด็ก 

Nure_N Text 150 ชื่อสถานรับเลี้ยงเด็ก 

 

4.10 
ช่ือตารางขอมูล : Academy_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลสถานศึกษา 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

Acad_ID Short Integer  รหัสสถานศึกษา 

Acad_TN Text 150 ชื่อสถานศึกษา 

Acad_Type Text 150 ประเภทสถานศึกษา 

 

4.11 
ช่ือตารางขอมูล : BanMunKong_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูล ขอมูลผูมีรายไดนอย/ผูเปราะบาง 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

BMK_ID Short Integer  รหัสบานมั่นคง 

Zone_TN Text 150 ประเภทตำแหนงจราจร 

Com_TN Text 150 ชื่อแขวง 

Num_house Short Integer  จำนวนครัวเรือนในโครงการ 

BMK_Year Short Integer  ปโครงการ 

Remark Text 150 หมายเหตุ 
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4.12 
ช่ือตารางขอมูล : Courtyard_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลขวง 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

Court_ID Short Integer  รหัสขวง 

Court_TN Text 150 ชื่อขวง 

 

4.13 
ช่ือตารางขอมูล : Museum_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลพิพิธภัณฑ 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

Mus_ID Short Integer  รหัสพิพิธภัณฑ 

Mus_TN Text 150 ชื่อพิพิธภัณฑ 

 

4.14 
ช่ือตารางขอมูล : Stadium_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลสนามกีฬา 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

Stad_ID Short Integer  รหัสสนามกีฬา 

Stad_TN Text 150 ชื่อสนามกีฬา 
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4.15 
ช่ือตารางขอมูล : PostOffice_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลท่ีทำการไปรษณีย 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

Post_ID Short Integer  รหัสท่ีทำการไปรษณีย 

Post_N Text 150 ชื่อท่ีทำการไปรษณีย 

Street_Des Text 150 ท่ีอยูท่ีทำการไปรษณีย 

Phone_Num Text 50 เบอรโทรศัพทท่ีทำการไปรษณีย 

 

4.16 
ช่ือตารางขอมูล : PoliceStation_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลสถานีตำรวจ 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

Police_ID Short Integer  รหัสสถานีตำรวจ 

Police_N Text 150 ชื่อสถานีตำรวจ 

Street_Des Text 150 ท่ีอยูสถานีตำรวจ 

Phone_Num Text 150 เบอรโทรศัพทสถานีตำรวจ 

 

4.17 
ช่ือตารางขอมูล : Pharmacy_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลรานขายยา 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

Phar_ID Short Integer  รหัสรานขายยา 

Phar_N Text 150 ชื่อรานขายยา 
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4.18 
ช่ือตารางขอมูล : FireStation_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลสถานีดับเพลิง 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

Fire_ID Short Integer  รหัสสถานีดับเพลิง 

Fire_N Text 150 ชื่อสถานีดับเพลิง 

Street_Des Text 150 ท่ีอยูสถานีดับเพลิง 

Phone_Num Text 50 เบอรโทรศัพทสถานีดับเพลิง 

 

4.19 
ช่ือตารางขอมูล : GovernmentOffice_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลสถานท่ีราชการ 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

Gov_ID Short Integer  รหัสสถานท่ีราชการ 

Gov_TN Text 150 ชื่อสถานท่ีราชการ 

Street_Des Text 150 ท่ีอยูสถานท่ีราชการ 

Phone_Num Text 50 เบอรโทรศัพทสถานท่ีราชการ 

 

4.20 
ช่ือตารางขอมูล : ReligiousPlace_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลศาสนสถาน 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

Relig_ID Short Integer  รหัสศาสนสถาน 

Relig_TN Text 150 ชื่อศาสนสถาน 

Relig_Type Text 150 ประเภทศาสนสถาน 
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4.21 
ช่ือตารางขอมูล : Archaeological_Site_WH_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลโบราณสถานของมรดกโลก 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

Archlo_ID Short Integer  รหัสโบราณสถานของมรดกโลก 

Archlo_TN Text 150 ชื่อโบราณสถานของมรดกโลก 

Archlo_Type Text 150 ประเภทโบราณสถานของมรดกโลก 

Address Text 254 ท่ีอยูโบราณสถานของมรดกโลก 

Reference Text 254 อางอิงการชึ้นทะเบียนของโบราณสถาน 

 

4.22 
ช่ือตารางขอมูล : Archaeological_Site_WH_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลโบราณสถานของมรดกโลก 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

AVB_ID Short Integer  

รหัสอาคารท่ีมีคุณคาทางสถาปตยกรรมของมรดก

โลก 

AVB_TN Text 150 ชื่ออาคารท่ีมีคุณคาทางสถาปตยกรรมของมรดกโลก 

AVB_Year Short Integer 5 ปท่ีสราง 

Remark Text 50 หมายเหตุ 

 

4.23 
ช่ือตารางขอมูล : Cultural_WH_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลสถานท่ีทางวัฒนธรรมของมรดกโลก 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 
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4.23 
ช่ือตารางขอมูล : Cultural_WH_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลสถานท่ีทางวัฒนธรรมของมรดกโลก 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

Cul_ID Short Integer  รหัสสถานท่ีทางวัฒนธรรมของมรดกโลก 

Cul_N Text 150 ชื่อสถานท่ีทางวัฒนธรรมของมรดกโลก 

Cul_Type Text 2 รหัสประเภทของสถานท่ีทางวัฒนธรรม 

Trangible 1 254 

รูปแบบมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจำตองได (Y) หรือ 

รูปแบบทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได (N) 

 

4.24 
ช่ือตารางขอมูล : Craftman_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลสลา 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

CFM_ID Short Integer  รหัสสลา 

CFM_TN Text 150 ชื่อสลา 

CFM_Type Text 150 ประเภทสลา 

 

4.25 
ช่ือตารางขอมูล : Shoping_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลหางสรรพสินคา/ซุปเปอรมารเก็ต 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

Shop_ID Short Integer  รหัสหางสรรพสินคา/ซุปเปอรมารเก็ต 

Shop_N Text 150 ชื่อหางสรรพสินคา/ซุปเปอรมารเก็ต 

Shop_Type Text 150 ประเภทหางสรรพสินคา/ซุปเปอรมารเก็ต 

Adress Text 150 ท่ีอยูหางสรรพสินคา/ซุปเปอรมารเก็ต 
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4.26 
ช่ือตารางขอมูล : Tree_Landmark_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลตนไมสำคัญ 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

Tree_ID Short Integer  รหัสตนไม 

Tree_TN Text 150 ชื่อตนไม (ภาษาไทย) 

Name_Gen Text 150 ชื่อสามัญ 

Name_SCI Text 150 ชื่อวิทยาศาสตร 

Height Float  ขนาดความสูง 

Shurb Float  ขนาดทรงพุม 

Circle Float  ขนาดเสนรอบวง 

Date Text 50 วันท่ีสำรวจ 

Place Text 200 สถานท่ี 

 

4.27 
ช่ือตารางขอมูล : Utility_POI_CNX21 

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลสาธารณูปโภค 

ประเภทขอมูล : ตารางขอมูลเชิงคุณลักษณะ 

แหลงขอมูล : Open Street Map 

ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ขนาดฟลด รายละเอียดของฟลด 

POI_ID Long Integer  รหัสตำแหนง 

POI_Type Text 150 ประเภทตำแหนง 

UTL_ID  Long Integer  รหัสสาธารณูปโภค 

UTL_N Text 150 ชื่อสาธารณูปโภค 

UTL_Type Text 150 ประเภทสาธารณูปโภค 

Adress Text 150 ท่ีอยู 
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12. จินตภาพการพัฒนาเมือง 

 

 

 

 



373 

 

 



374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



376 

 

บรรณานุกรม 

 

กฤติยาพร วงษา. (2563). “การพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อศึกษาจิตสาธารณะไทยในยุค 4.0”. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม: แผนงานคนไทย 4.0. 

จามะรี เชียงทอง. (2563). “จิตสาธารณะ” (Public Minds). มหาวิทยาลัยเชียงใหม: แผนงานคนไทย 4.0. 

เทศบาลนครเชียงใหม. (2551). แผนพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนครเชียงใหม พ.ศ. 2551-

2553. สืบคนจาก http://www.cmcity.go.th 

พิเชษฐ ใจปวน. (2564). สรุปแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1-12. สืบคนจาก

https://sites.google.com/site/socialstudiesbykrupichet/srup-phaen-phathna-

sersthkic-laea-sangkhm-haeng-chati-chbab-thi-1-12 

ไพลิน ภูจีนาพันธุ. (2563). “Sense of Belonging : พลเมืองกับความไมเปนอื่น”. มหาวิทยาลัยเชียงใหม: 

สำนักวิชาการเมืองการปกครอง. 

ระวิชพงษ อิสสสรธมโน และคณะ. (2553). “ความเขมแข็งของประชาสังคมกับการพัฒนาชุมชนอยาง

ยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนเทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง”. มหาวิทยาลัยขอนแกน: เอกสาร

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 11. 

แลรรี ไดมอนด (Larry Diamond). (2537). “การสัมมนาเรื่อง ประชาสังคมกับประชาธิปไตย (Civil 

Society and democracy),” สืบคนจาก 

http://thaicivilsociety.com/?p=content&id_content=250 

วิกิพีเดีย. (2557). วิกฤตการณการเมืองไทย พ.ศ. 2548-2553. สืบคนจาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/วิกฤตการณเมืองในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2553 

วิกิพีเดีย. (2564). รัฐประหารในประเทศไทย. สืบคนจาก https://th.wikipedia.org/wiki/รัฐประหารใน

ประเทศไทย 

วินัย ดะหลัน. (2563). บทบาทของภาคประชาสังคมเพื่อการศึกษา. สืบคนจาก 

https://www.thairath.co.th/news/society/1790303 

สามารถ สุวรรณรัตน. (2561). อนาคตของเมืองเชียงใหม ขับเคล่ือนการพัฒนาโดยภาคประชาสังคม. 

สืบคนจาก http://www.furd.in.th/cities/thai-cities-reviews/view/6rO9Q1J90jZd/ 

สำนักงานทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม. (2558). แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2558-

2561. เชียงใหม: หจก.ดาราวรรณการพิมพ 



377 

สำนักงานทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม. (2561). แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2561-

2564. เชียงใหม: หจก.ดาราวรรณการพิมพ 

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2554). ประชาคม. สืบคนจาก http://legacy.orst.go.th/?knowledges=

ประชาคม 

สำนักบริหารการปกครองทองท่ี. (2541). ประชาคม. กรุงเทพฯ: กรมการปกครอง. 

สุวารี วงคกองแกว. (2563). รายงานสรุปโครงการสงเสริมการจัดการเชียงใหมเมืองยั่งยืนโดยการมีสวนรวม

ของภาคประชาสังคม. สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.): แผนงานคนไทย 4.0. 

Asian Development Bank (ADB). (2554). ภาคประชาสังคมในประเทศไทยโดยสังเขป. สืบคนจาก

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29444/csb-tha-th.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



378 
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