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กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัย การสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพ่ือขับเคลื่อนและสร้างการ
เปลี่ ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้ อมูลนำ กรณี ศึกษา เมืองเชี ยงใหม่  (Urban observatory and citizen 
engagement by data-driven and deliberative design: A case study of Chiang Mai City) 
ขอขอบคุณ แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม “คนไทย 4.0” สำนักงานการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้การสนับสนุนทุนการวิจัยตลอดโครงการ นอกจากนี้โครงการนี้สามารถดำเนินการ
ประสบความสำเร็จได้ จากความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะทำงานโครงการพัฒนากระบวนการเพ่ือขับเคลื่อน
ประชาคมเมืองเชียงใหม่ นำโดยคุณสุวารี วงศ์กองแก้ว กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเชียงใหม่ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรันธนิน กิติกา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ อจิรภาส์ ประดิษฐ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการทำงาน
ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคประชาคมเมืองเชียงใหม่ 

รวมถึงคณะทำงาน เชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอ เครือข่ายประชาคมเมืองเชียงใหม่ที่สนับสนุน และให้
ความอนุเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงสร้างเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ 

 

 

คณะผู้วิจัย 

มิถุนายน 2565  
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โครงการวิจัย การสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพ่ือขับเคลื่อนและสร้างการ
เปลี่ ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้ อมูลนำ กรณี ศึกษา เมืองเชี ยงใหม่  (Urban observatory and citizen 
engagement by data-driven and deliberative design: A case study of Chiang Mai City) ภายใต้
แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม “คนไทย 4.0” สนับสนุนโดย สำนักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) เล่มนี้จัดทำขึ้นเพ่ือศึกษา รวบรวม และออกแบบระบบฐานข้อมูลสำหรับภาคีขับคลื่อน
เมืองเชียงใหม่ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วม ถอดบทเรียน และเสนอเป้าหมาย แผนระยะยาวการขับเคลื่อนเมือง
เชียงใหม่ มีระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 1 ปี 2 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ.2565 

รายงานฉบับนี้นำเสนอข้อค้นพบจากการดำเนินงานในการสื่อสารสาธารณะโดยใช้ประเด็นและการ
ขับเคลื่อนภาคพลเมืองในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 ส่วนคือ (1) แนวคิดหรือกลไกการ
ขับเคลื่อนการสร้างการตระหนักรู้และอาสาสังเกตการณ์เมือง (2) วรรณกรรมปริทัศน์ (3) ระเบียบวิธีวิจัย  
(4) สถานการณ์ เมืองเชียงใหม่  (5) สถานการณ์ เครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่  (6) บทเรียนและ
ประสบการณ์เมืองเชียงใหม่ (7) การดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ และ (8) สรุปผลและ
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงแปลงเมือง  

1) แนวคิดหรือกลไกการขับเคลื่อนการสร้างการตระหนักรู้และอาสาสังเกตการณ์เมือง 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษามุ่งเน้นการสร้างกลไกและตัวแบบการสร้างความร่วมมือโดยใช้ข้อมูลนำ 
เพ่ือสร้างประเด็น/ความสนใจร่วมในการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมกลุ่มคนเมือง ทั้งนี้ คณะวิจัยเชื่อ
ว่าการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองในปัจจุบัน ต้องอาศัยองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการ 
ได้แก่ เครือข่ายพลเมือง ข้อมูลเมือง และการสื่อสาธารณะ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระดับท้องถิ่น นำมาซึ่งการขับเคลื่อนและการพัฒนาตามเป้าหมาย และแนวโน้ม
ของการพัฒนาเมืองในปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นกับเมืองทั่วโลก นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดทิศทางในการ
คัดเลือกกรณีศึกษาจากโครงการด้านการขับเคลื่อน และการพัฒนาเมือง เพ่ือเป็นตัวอย่างสำหรับการศึกษา
และถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ปัจจัยทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนกลไกที่ทำให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เพ่ือนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบทความเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ และความเฉพาะเจาะจงในมิติต่าง ๆ ของเมืองเชียงใหม่ได้ นำสู่การพัฒนา
แม่แบบของฐานข้อมูลเมือง และข้อเสนอแนะ กิจกรรม ยุทธศาสตร์ และแผนระยะยาวสำหรับการขับเคลื่อน
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเมืองจากกลุ่มพลเมืองของเมืองเชียงใหม่ 

2) วรรณกรรมปริทัศน์ 

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแนวความคิดคติรวมหมู่และการเชื่อใน
ข้อมูล ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของเครือข่าย และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
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พบว่า ในมิติด้านความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาของเมืองเชียงใหม่ อาทิ รัฐส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และระดับท้องถิ่น มีระดับความสัมพันธ์กับภาคีภาคเอกชน และภาคีภาคประชาสังคมที่แตกต่าง
กันอย่างชัดเจน และในมิติของอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการหรือการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในประเด็นต่าง 
ๆ นำมาซึ่งการพัฒนาแบบจำลองความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยแยกการ
พิจารณาภาคีจากภาครัฐออกเป็น 2 ส่วน คือ รัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และรัฐส่วนท้องถิ่น ให้เป็น
แบบจำลองความร่วมมือรูปแบบ 5Ps ประกอบด้วย ภาครัฐส่วนกลางและภูมิภาค ภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือเข้าใจถึงสถานการณ์การขับเคลื่อนเมืองของเครือข่ายทางสังคมเมือง
เชียงใหม่ และนำมาสู่กรอบแนวทางการดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ และข้อเสนอเชิง
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงแปลงเมือง 

3) สถานการณ์เมืองเชียงใหม่ 

จากการสังเกตการณ์ และทบทวนพัฒนาการทั้งทางด้านกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจของเมือง
เชียงใหม่ เป็นการรวบรวม และพยายามสร้างความเข้าใจสถานการณ์ขับเคลื่อนของเครือข่ายทางสังคมเมือง
เชียงใหม่ ที่มีผลต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ โดยเป็นการถ่ายสถานการณ์ระดับโลก 
ระดับประเทศ ลงมาสู่สถานณ์การเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่าเชียงใหม่เป็นเมืองหลากหมายมิติ 
ทั้งการเป็นเมืองศูนย์กลาง เมืองสร้างสรรค์ เมืองเดินได้ เมืองการศึกษา เมืองนอกระบบ เมืองล้มลุก และเมือง
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ อย่างไรก็ตาม พบว่าการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเมืองเชียงใหม่ ประกอบกับ การขาด
การวางแผนอย่างเป็นระบบ จนเกิดสภาวะความเป็นเมืองเชิงพ้ืนที่  เมืองเชิงสังคม และเมืองเชิงการเมือง จน
เกิดปัญหาทั้งทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ การกำหนดนโยบายของรัฐที่ไม่
สอดคล้องกับรูปแบบเมือง การสร้างความร่วมมือ และความมีส่วนร่วมของคนในสังคม 

4) สถานการณ์เครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ 

การศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ของภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ ในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน พบว่า มีพัฒนาการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเมืองพร้อมกับการขยายตัวและการ
เจริญเติบโตของเมือง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงที่สำคัญ ช่วงที่ 1 (ปี 2470–2520) การขับเคลื่อนการ
พัฒนาเมืองโดยชนชั้นสูงหรือผู้มีบทบาทสำคัญของเมือง การขับเคลื่อนการพัฒนาในช่วงที่ 2 (ปี 2520-2550) 
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยนักวิชาการซึ่งมีบทบาทในการชี้นำภาคประชาสังคม โดยเน้นหนักไปทางการคัดค้าน
โครงการพัฒนาของรัฐ เรื่อยมาจนเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการ เมือง การขับเคลื่อนในช่วงที่ 3 
 (ปี 2550–ปัจจุบัน) เป็นการขับเคลื่อนใน “ประเด็นเย็น” ที่ลดความขัดแย้งและความเห็นต่างทางการเมือง 
และเป็นก้าวแรกของการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และในปัจจุบันยังมีการ
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและยังคงเป็นไปในรูปแบบของการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และความเข้าใจต่อคุณค่า
ของเมือง สิ่งแวดล้อม และมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งแตกแยกกระจายไปเฉพาะเรื่อง  

ทั้งนี้ พบว่า ปัจจุบันรูปแบบการขับเคลื่อนของเครือข่ายทางสังคม เปลี่ยนจากการประท้วงเพ่ือคัดค้าน
เพียงอย่างเดียว สู่การสนับสนุนหรือร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองเชียงใหม่ 
ซึ่งทำให้การพัฒนาเมืองเชียงใหม่เริ่มกลับมามีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยเฉพาะการพัฒนากายภาพของเมือง  
ภาคประชาสังคมก็มีการกลุ่มมากขึ้น มีความเข้มแข็งขึ้น และอาศัยข้อมูลวิชาการเพ่ือประกอบการขับเคลื่อน
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มากขึ้น เพื่อเพ่ิมน้ำหนักของประเด็นเรียกร้อง รวมถึงอำนาจในการเจรจาต่อรองในการขับเคลื่อนประเด็นทาง
สังคมต่าง ๆ จึงถือเป็น “ช่วงแห่งโอกาส” ในการขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงใหม่ 

5) บทเรียนและประสบการณ์เมืองเชียงใหม่ 

จากการถอดบทเรียนประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และ
จากกรณีศึกษาเมืองหลักภูมิภาค ได้แก่ เมืองขอนแก่น และเมืองภูเก็ต โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีฐานเกี่ยวกับ
แนวความคิดคติรวมหมู่ และการเชื่อในข้อมูล เป็นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์ พบว่า การสร้างความร่วมมือ
กันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือเป็นเครือข่ายทางสังคมที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองเชียงใหม่นั้น จะเกิดขึ้นได้ยากหากปราศจากการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหัวใจ
สำคัญของการสร้างความตระหนักรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงสร้างความเป็นพลเมือง
ของคนในพ้ืนที่ ดังนั้น เมื่อพิจารณาการดำเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ พบว่า การ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยากต้องดำเนินการ 3 เรื่องไปพร้อม ๆ กัน คือ การสร้างความรู้  การนำความรู้ไปเคลื่อนไหว
สังคม ขณะเดียวกันต้องมีการเชื่อมโยงความรู้และการเคลื่อนไหวสังคมไปกับการดำเนินการทางการเมือง เพ่ือ
ขับเคลื่อนในเชิงระบบหรือเชิงโครงสร้าง จะเห็นว่าพลังที่ต้องใช้มีทั้งอำนาจรัฐ อำนาจสังคมและอำนาจของ
ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของการขับเคลื่อนและการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ที่ต้องอาศัยการองค์ความรู้เป็น
ส่วนประกอบสำคัญในการสร้างประเด็นการขับเคลื่อนทางสังคม และท้ายที่สุด การเปลี่ยนแปลงหรือการ
พัฒนาในประเด็นต่าง ๆ จะไม่สามารถเป็นรูปธรรมได้ หากปราศจากความร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่ายใน
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

6) การดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 

การดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ในยุคปัจจุบัน พบว่า ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
ทางสังคมเมืองเชียงใหม่เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญคือ รูปแบบการขับเคลื่อนที่ไม่เป็นเพียงการรวมตัว
ประท้วงเพ่ือคัดค้านโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่เริ่มเป็นการเสนอแนวทางเพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่มากขึ้น ทั้งนี้ ประเด็นการขับเคลื่อนที่เครือข่ายผ่านการดำเนิน
โครงการโดยเครือข่ายต่าง ๆ มักเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และด้านคุณภาพชีวิต ขณะที่ประเด็นที่เครือข่าย
ทางสังคมเมืองเชียงใหม่ให้ความสนใจในระดับสูงผ่านการเผยแพร่บทความบนสื่อออนไลน์ มักเป็นประเด็นด้าน
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตทั่วไปของคนเมืองเชียงใหม่  อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนประเด็นทาง
สังคมในยุคปัจจุบัน จะมีความโดดเด่นคือ การขับเคลื่อนโดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ซึ่งมี
ส่วนช่วยให้ประเด็นการขับเคลื่อนนั้น ๆ ยิ่งมีน้ำหนัก มีความน่าเชื่อถือ และได้รับความสนใจมากขึ้นจากทุก
ภาคส่วน 

ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนทางสังคมของเมืองเชียงใหม่ด้วยการ
ใช้ข้อมูล การจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเมืองจึงเริ่มมีความสำคัญมากขึ้น นำมาซึ่งการจัดทำฐานข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ชุดตั้งต้นของเมืองเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามองค์ประกอบของข้อมูลเมืองพ้ืนฐาน รวมทั้งสิ้น 
16 ชุดข้อมูล ประกอบด้วย ฐานข้อมูลด้านกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน จำนวน 8 ชุดข้อมูล ฐานข้อมูล
ประชากรและพลเมือง จำนวน 3 ชุดข้อมูล และฐานข้อมูลพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ จำนวน 5 ชุด 

7) ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงแปลงทางสังคมเมืองเชียงใหม่ 
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การทำงานการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองของเครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ พบว่า มีการใช้
ข้อมูลนำเพ่ือสร้างความสนใจร่วม หรือสร้างให้เกิดข้อได้เปรียบในการเจรจาต่อรองหรือขับเคลื่อนการพัฒนามี
ส่วนร่วมของภาคส่วนในสังคมในการเสนอแนะ ยับยั้งการพัฒนาเมือง รวมถึงการสื่อสารและส่งต่อเจตนารมณ์
ในการเคลื่อนไหวทางสังคมเมืองเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม พบว่า การขับเคลื่อนยังมีข้อจำกัดทั้งประเด็นด้านการ
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง ประเด็นการใช้ข้อมูลนำในการขับเคลื่อนการพัฒนาหรือสร้าง
การเปลี่ยนแปลง และประเด็นด้านการสื่อสารและการส่งต่อ ดังนั้นคณะวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ 
3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมที่ครบองค์ประกอบ โดยเพ่ิมอำนาจและความสนใจของ
ภาคเอกชนในบทบาทการมีส่วนร่วมด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง รวมถึงเพ่ิมการประสานนโยบาย
ระหว่างรัฐส่วนกลางกับท้องถิ่น 2) ด้านการใช้ข้อมูลเป็นฐานการขับเคลื่อนและจุดเชื่อมความสนใจร่วม สิ่ง
สำคัญ คือ ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ และขีดความสามารถในการจัดการ และประยุกต์ใช้ข้อมูลเมือง และ  
3) ด้านการสื่อสารที่ทรงพลังทั้งระหว่างภายในภาคีและต่อสาธารณะ เพ่ือขยายผลการสื่อสารสาธารณะและ
ความสนใจ โดยใช้พลังการสื่อสารผ่านสื่อกระแสหลัก ร่วมกับสื่อใหม่เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ และขับเคลื่อน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ 
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บทคดัยอ่ 
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพ่ือขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลง

เมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คำปรึกษา และทำงานร่วมกันกับภาคี
ขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม่ และเพ่ือศึกษา รวบรวม ออกแบบระบบฐานข้อมูลสำหรับภาคีขับเคลื่อน 
ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วม ถอดบทเรียนความสำเร็จ และร่วมกันแก้ปัญหา อุปสรรค เพ่ือเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการขับเคลื่อนการพัฒนา สร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่  

จากการศึกษา พบว่า การทำงานการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองของเครือข่ายทางสั งคมเมือง
เชียงใหม่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีองค์ประกอบที่ครอบคลุมในทุกมิติ กล่าวคือ มีการใช้ข้อมูลนำเพ่ือสร้าง
ความสนใจร่วม หรือสร้างให้เกิดข้อได้เปรียบในการเจรจาต่อรองหรือขับเคลื่อนการพัฒนามีส่วนร่วมของภาค
ส่วนในสังคมในการเสนอแนะ ยับยั้งการพัฒนาเมือง รวมถึงการสื่อสารและส่งต่อเจตนารมณ์ในการเคลื่อนไหว
ทางสังคมเมืองเชียงใหม่มากว่าศตวรรษของการเคลื่อนไหวทางสังคมเมืองเชียงใหม่  อย่างไรก็ตาม การ
ขับเคลื่อนยังมีข้อจำกัดทั้งด้านการเคลื่อนงานพัฒนา ขาดกลไกการเชื่อมโยงผู้เข้ามาร่วมทำงาน ดังนั้น
คณะวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมที่ครบองค์ประกอบ 
โดยเพ่ิมอำนาจและความสนใจของภาคเอกชนในบทบาทการมีส่วนร่วมด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
เมือง รวมถึงเพ่ิมการประสานนโยบายระหว่างรัฐส่วนกลางกับท้องถิ่น  2) ด้านการใช้ข้อมูลเป็นฐานการ
ขับเคลื่อนและจุดเชื่อมความสนใจร่วม สิ่งสำคัญ คือ ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ และขีดความสามารถในการ
จัดการ และประยุกต์ใช้ข้อมูลเมือง และ 3) ด้านการสื่อสารที่ทรงพลังทั้งระหว่างภายในภาคีและต่อสาธารณะ 
เพ่ือขยายผลการสื่อสารสาธารณะและความสนใจ โดยใช้พลังการสื่อสารผ่านสื่อกระแสหลัก ร่วมกับสื่อใหม่
เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ และขับเคลื่อนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ 
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Abstract 
This Project is called “Urban Behavior Observation and Reinforcement” which has 

the objective to advocate for change in the city by focusing on a case study of Chiang Mai 
City.  The Project implementers consulted and collaborated with development partners to 
advocate for change in the Chiang Mai urban community.  This involved the study, 
compilation, and design of a database system for advocacy, as well as creation of synergies 
from active participation by partner agencies.  The Project has distilled lessons learned 
about successful aspects of implementation, and synthesized the results of attempts to 
solve problems and obstacles as a basis for proposing long-term strategies for driving 
development and creating change in Chiang Mai City. 

This study found that the advocacy effort of the social network for urban 
transformation of Chiang Mai has been continuous and effective to some extent.  The 
Project partners compiled and disseminated data across a range of dimensions to generate 
broad public interest. That public support confers an advantage in negotiating or advocating 
for social sector participation in making recommendations, making the case against some 
forms of undesirable urban development, and expressing the future intentions in the social 
movement for Chiang Mai. 

However, the advocacy movement still has limitations in terms of influencing the 
direction of urban development work. There is a lack of mechanisms to link participants in 
the effort. Based on the experience from this project, the research team offers the following 
three strategic recommendations: (1) There should be a more complete configuration of 
participation, first by increasing the power and interest of the private sector to play a bigger 
role in advocating for urban change and, next, by increasing the coordination of policies 
between the central authorities and the local power brokers; (2) With regard to using data as 
a base of advocacy and linking points of common interests, it is important to create 
knowledge, understanding, and management capabilities, and apply urban data to 
complement that effort; and (3) There needs to be more effective communication between 
the development partners with the public to expand the reach and target audience, and 
more use of the power of communication through the mainstream media together with new 
media channels to create broad awareness and advocate for proposals to change the city of 
Chiang Mai for the better.  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลง
เมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ เป็นโครงการที่ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ดำเนินการโดย ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล หัวหน้าโครงการ ภายใต้หน่วยงานต้นสังกัด ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ในศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง) มี
ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 12 เดือน โดยเนื้อหาในบทนำนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน 

1.4 ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

1.5 วิธีการดำเนินการวิจัย 

 



 
บทที่ 1 บทนำ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

1-2 
 

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ 

การสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเมืองนั้น ถือเป็นเครื่องมือสำคัญใน
การสร้างให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างเป็นองคาพยพในระยะยาว มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้
เกิดการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสนอความคิดเห็นในด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายร่วมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง (Ramalis Sobandia and Noviantari Sudarmadjia, 2015) ตลอดจนเป็น
การการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กรในสังคม โดยการสร้างโอกาสและเวทีในการร่วม
เจรจาและหารือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีการพัฒนาจะทำให้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเวทีที่นำไปสู่การ
ค้นหาคำตอบร่วมกันมากกว่าเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับจุดยืนที ่ได้กำหนดไว้ และสร้างให้เกิด
ความชอบธรรมต่อผลลัพธ์ในการวางแผนที่เกิดจากการตัดสินใจและยอมรับร่วมกัน (อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 
2560) 

อย่างไรก็ตาม การสร้างการมีส่วนร่วมในปัจจุบันนี้ ยังคงมีข้อจำกัดและความท้าทายที่แตกต่างกันไป
แต่ละบริบทของพื้นที่ เนื่องจากต้นทุนและการสะสมทุนของพื้นที่ที่ไม่เท่ากัน ทั้งต้นทุนด้านกายภาพและ
เศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการที่พ้ืนที่เมืองประวัติศาสตร์ที่ใช้เรื่องของศิลปวัฒนธรรม เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใช้
เรื่องของคุณค่างานสร้างสรรค์ (Joanne Sharp, Venda Pollock and Ronan Paddison, 2005) หรืออย่าง
การที่เมืองอัจฉริยะหรือบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจหลักใช้ข้อมูลเมือง (Ug‘is Bratuškins, Ke˛stutis Zaleckis, 
Sandra Treija, Alisa Korol,ova, and Jurat˙e Kamiˇcaityt˙e, 2020) มาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนา ผนวกกับต้นทุนทางสังคม โดยเฉพาะสังคมและชุมชนในเมืองที่ความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมอัน
เป็นต้นทุนสำคัญค่อยๆจางหาย คนเมืองวิถีชีวิตที่เป็นปัจเจกนิยมมากยิ่งขึ ้น รวมถึงเพิกเฉยต่อเรื ่องของ
ส่วนรวม หากประเด็นนั้นๆ มิได้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับตนเอง (Gunwoo Kima, Galen Newman, 
and Bin Jiang, 2020)  

สถานการณ์ของการขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน 
มีความแตกต่างหลากหลายไปตามบริบททางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม และการเมืองในแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเมืองรองที่กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ดังที่ปรากฏในช่วงที่ผ่านมา มีการเติบโตและขยายตัวของกลุ่ม
การพัฒนาเมืองในระดับท้องถิ่นเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของบริษัทพัฒนาเมือง การ
รวมกลุ่มในระดับพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองในประเด็นเฉพาะที่มีความสนใจร่วม หรือการ
รวมกลุ่มเฉพาะกิจเพ่ือร่วมผลักดันหรือต่อต้านการพัฒนาที่เกิดขึ้นในเมือง  

กระแสธารของการพัฒนาเมืองรองในนามท้องถิ ่นภิวัฒน์นั ้น สอดคล้องตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ที่ให้ความสำคัญในการกระจายและมุ่งเป้าพัฒนา
เมืองน่าอยู่ให้เกิดขึ้นในทุกภาคของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งจ้างงานและที่อยู่อาศัย ที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพของเมือง มีแนวทางการพัฒนาโดยการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองขนาด
กลางและเมืองในพื้นที่พิเศษให้เป็นเมืองอัจฉริยะตามศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพ่ือ
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เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการ
ยกระดับการบริหารจัดการเมืองในมิติต่างๆ  ซึ่งยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับเมืองในประเทศไทย 

เมืองเชียงใหม่ หนึ่งในเมืองที่มีความโดดเด่นของการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มเพ่ือ
สร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองมาอย่างยาวนาน จากรายงานการศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองโดยภาค
ประชาสังคมเชียงใหม่ พบว่า มีพัฒนาการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเมืองพร้อมกับการ
ขยายตัวและการเจริญเติบโตของเมือง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงที่สำคัญ ช่วงที่ 1 ในทศวรรษ 2470 – 
2520 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองโดยชนชั ้นสูงหรือผู้มีบทบาทสำคัญของเมือง 1 ภายหลังมีการก่อตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งในเชียงใหม่ การขับเคลื่อนการพัฒนาในช่วงที่ 2 (2530-2550) ส่วนใหญ่เกิดขึ้น
โดยนักวิชาการซึ่งมีบทบาทในการชี้นำภาคประชาสังคม โดยเน้นหนักไปทางการคัดค้ านโครงการพัฒนาของ
รัฐ2 เรื่อยมาจนเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การขับเคลื่อนในช่วงที่ 3 2550 – 2560 เป็นการ
ขับเคลื่อนใน “ประเด็นเย็น” ที่ลดความขัดแย้งและความเห็นต่างทางการเมือง หันมามุ่งเน้นการขับเคลื่อนใน
ประเด็นการส่งเสริมการอนุรักษ์มรกดวัฒนธรรม การรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม และเป็นก้าวแรกของการเปิด
โอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีบทบาทมากขึ้น3 (สามารถ สุวรรณรัตน์, 2558) 

ปัจจุบัน การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเมืองยังมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ทั้งจาก
ภาคประชาชน การขับเคลื่อนจากหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะกลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมอืง 
เทศบาลนครเชียงใหม่ (หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่) หรือแม้แต่การขับเคลื่อนจากภาคเอกชนซึ่งมีการ
รวมกลุ่มของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สมาคมหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการขับเคลื่อนผ่านแวดวง
วิชาการ หน่วยงานสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังคงเป็นไปในรูปแบบของการพัฒนาการพัฒนา
องค์ความรู้ ทักษะ และความเข้าใจต่อคุณค่าของเมือง สิ่งแวดล้อม และมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งแตกแยก
กระจายไปเฉพาะเรื่อง  (fragmented) หรือเกิดการรวมกลุ่มแบบหลวมๆ ของคนในเมืองผ่านการใช้กิจกรรมที่
ต้องทำร่วมกันเพ่ือเป้าหมายในช่วงเวลาหนึ่งๆ 

การศึกษาของ สามารถ สุวรรณรัตน์ (2558) ยังมีข้อสังเกตบางประการในการยกระดับและขยายผลสู่
การขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับภาพรวมของเมือง หรือการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างแท้จริงว่ายังมีข้อจำกัดอยู่มาก อาจเพราะการดำเนินงานที่ผ่านมาของกลุ่ม

 
1 ช่วงที่ 1 ทศวรรษ 2470 – 2520 การขบัเคลื่อนโดยชนชั้นนำและผู้มีบทบาทสำคัญโดยอาศัยพลังเครือข่ายร่วมกบัการดำเนินตามโครงสร้างของรัฐ
เพื่อร้องของบประมาณสนับสนุน อาทิ การสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ การเรียกร้องให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 ช่วงที่ 2 ทศวรรษ 2530 – 2550 หว้งเวลาของการขับเคลื่อนผ่านนักวิชาการและภาคประชาสังคม ในรูปแบบของการคัดค้านการพัฒนาของรัฐ
ส่วนกลาง อาทิ การคัดค้านการกอ่สร้างกระเช้าขึ้นดอยสุเทพ การคัดค้านการกอ่สร้างคอนโดมิเนียมริมแม่น้ำปิง การคัดค้านการสร้างทางยกระดับ 
การคัดค้านการขยายถนนตามร่างผังเมืองรวม และการคัดค้านโครงการขยาดใหญ่ของรัฐบาล 
3 ช่วงที่ 3 ตั้งแต่ทศวรรษ 2550 ถึงปัจจบุัน การขบัเคลื่อนผ่านประเด็นเย็นที่แยกขาดจากการเมืองอย่างชัดเจน โดยภาคประชาชนเข้ามามีบทบาท
มากขึ้น อาทิ ภาคีคนฮักเมืองเชียงใหม่, เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม, โฮงเฮียนสืบสานล้านนา, กลุ่มสถาปนกิคน.ใจ.บ้าน, ชมรมชาวนิมมาน
เหมินท์, โครงการฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่, เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่, และกลุ่มละครกับ๊ไฟ 
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ภาคประชาสังคมซึ่งเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนหลักๆ ในเมืองเชียงใหม่ มีลักษณะที่เป็นกระบวนการจิตอาสาหรือการ
ขับเคลื่อนผ่านการสนับสนุนโครงการขนาดเล็กที่อยู่บนพื้นฐานของจิตอาสา ขาดบุคลากรที่ทำงานอย่าง
สม่ำเสมอ รวมถึงปัจจัยด้านเงินทุนสนับสนุนที่เพียงพอ ทำให้แต่ละกลุ่มดำเนินงานได้แต่ในระดับประเด็น
เฉพาะที่กลุ่มให้ความสนใจเท่านั้น การขับเคลื่อนในประเด็นที่มีความสลับซับซ้อนสูง มีเนื้อหาที่เข้าใจได้ยาก 
จึงไม่ดึงดูดคนส่วนใหญ่เข้ามาร่วม (นิรมล กุลศรีสมบัติ และคณะวิจัย, 2556) เพราะฉะนั้น กลไกหรือประเด็น
ที่เลือกนำมาใช้ขับเคลื่อนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจน
การสร้างความเข้าใจ เป้าหมาย และการเป็นเจ้าของร่วม 

หากแต่สภาพการณ์ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นภาพแทนของชุมชนเมืองขนาดใหญ่ของประเทศไทย
นั้น มีลักษณะของปัญหาหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง (Cross-cutting issues) ซึ่งแนวทางโดยสากล
ของการบริหารจัดการเมือง และบริการสาธารณะของเมืองจำเป็นที่จะต้องสร้างความร่วมมือจากหลายภาค
ส่วน (multi-organizational partnership) ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองไม่
จำกัดเฉพาะภาครัฐ หรือภาคประชาสังคมเท่านั้น (Sullivan และ Skelcher, 2002) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ในการรับมือกับอนาคตชีวิตเมืองของประเทศไทย ซึ่งเสนอแนวคิดคติรวมหมู่  (collectivism) มาปรับใช้กับ
ระบบเศรษฐกิจสังคมที่มีความหลากหลาย มีพลวัติสูง มีความเหลื่อมล้ำคงที่หรือเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งมี
โอกาสของการเกิดเหตุไม่คาดฝันที่มีผลกระทบสูงได้มากขึ้น ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงคุณค่าและค่านิยมที่เน้นความยึด
เหนี่ยว (cohesiveness) ซึ่งกันและกันระหว่างปัจเจกบุคคลที่เป็นสมาชิกในสังคม และให้ความสำคัญกับกลุ่ม
คนโดยรวมก่อนปัจเจก รวมทั้งการกระทำร่วม (collective action) ที่คนในกลุ่มตัดสินใจและทำงานร่วมกัน 
โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับสถานะของกลุ่มในเรื่องหรือประเด็นที่มีเป้าหมายร่วมกัน (อภิวัฒน์ รัตนวราหะ 
และคณะ, 2563) 

นอกจากนี้ ในยุคปัจจุบันซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิดและความเชื่อในข้อมูล (dataism) ที่ต้องให้
ความสำคัญกับของการมีส่วนร่วมที่ใช้ข้อมูลนำ (data-driven participation) โดยเชื่อว่าการเปิดให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการตัดสินใจในสังคมผ่านการสร้างกลไกการตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผย
ในที่สาธารณะ โดยเฉพาะการเปิดเผยของข้อมูลการดำเนินงานของรัฐ ไปจนถึงการสนับสนุนกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เปิด (open science) วิทยาศาสตร์เครือข่าย (network science) และวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง 
(citizen science) จะนำไปสู่การสร้างปัญญาร่วม (collective wisdom) ให้เกิดขึ้นได้ (อภิวัฒน์ รัตนวราหะ 
และคณะ, 2563) 

ด้วยเหตุนี้ โครงการวิจัยจึงมีสมมุติฐานตั้งต้นที่ว่า หากสามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากหลายภาคสว่น
ในการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองที่ใช้ข้อมูลนำจะสามารถยกระดับการขับเคลื่อนการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงเมืองได้ จากสมมุติฐานดังกล่าว สามารถอนุมานต่อได้ว่า การขับเคลื่อนในประเด็นความ
สนใจร่วมที่เป็นภาพรวมของเมืองจะนำไปสู่การกระทำร่วม ซึ่งตั้งอยู่บนฐานของความเชื่อในข้อมูลและใช้ข้อมูล
นั้นให้เกิดปัญญาร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองได้ 
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จากหลักการเหตุผลข้างต้นจึงเกิดคำถามในงานวิจัยครั้งนี้ว่า หากใช้กลไกความร่วมมือจากหลายภาค
ส่วนและใช้ข้อมูลนำ เพ่ือสร้างประเด็นและความสนใจร่วมในการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมกลุ่มคน
เมือง ผลของการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเมืองจากกลุ่มพลเมืองจะเป็นอย่างไร 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1) ให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกันกับภาคีขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม่4 
2) ศึกษา รวบรวม และออกแบบระบบฐานข้อมูลสำหรับภาคีขับคลื่อนเมืองเชียงใหม่ 
3) สร้างการมีส่วนร่วม ถอดบทเรียน และเสนอเป้าหมาย แผนระยะยาวการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ 
4) ให้ข้อเสนอแนะ กิจกรรม และยุทธศาสตร์ ระยะยาวสำหรับการขับเคลื่อนประชาสังคมเมือง เพ่ือ

เชียงใหม่ที่ร่มเย็นและยั่งยืน 
 

1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน 

 

1.3.1 ขอบเขตเชิงพื้นที่ศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ขอบเขตการดำเนินงานในการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมกลุ่มคนเมืองเพื่อขับเคลื่อนและ
สร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำในครั้งนี้ กำหนดขอบเขตพ้ืนที่ในการศึกษาในพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ ซึ่ง
ในงานวิจัยนี้จะหมายถึงพ้ืนที่ในขอบเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ 

เนื่องจากวิธีการศึกษาหลักในโครงการนี้เป็นวิธีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสังเกตการณ์ ซึ่ง
สามารถแยกกลุ่มประชากรและกลุ่มเป้าหมายการดำเนินโครงการออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1) กลุ่มเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่กลุ่มภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ (ประสานข้อมูล
ร่วมกับโครงการพัฒนากระบวนการเพ่ือขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม่) 

2) กลุ่มเป้าหมายในการสร้างการตระหนักรู้และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

นอกเหนือจากการสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเมืองแล้ว อีกกลุ่มเป้าหมายของโครงการวิจัยนี้คือ กลุ่มเป้าหมายในการเสริมสร้างพฤติกรรมคน
เมือง ในการสร้างการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมในกลุ่มหรือชุมชนสังคมในโลกเสมือน ผ่านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 

 
4
 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในโครงการ พัฒนากระบวนการเพื่อขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม่ (สุวารี วงค์กองแก้ว, กองวิชาการและแผนงาน เทศบาล

นครเชียงใหม่) 
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1) กลุ่ม ชุมชน หรือเครือข่ายสังคมในโลกเสมือน หมายถึง กลุ่ม ชุมชน หรือเครือข่ายที่มีการ
รวมกลุ่มในโลกเสมือน/สื่อสังคมออนไลน์ อาทิ กลุ่มเชียงใหม่ฮอม กลุ่มเชียงใหม่ 108 รีวิว
เชียงใหม่ เชียงใหม่สร้างสรรค์ ฮักเน่อเชียงใหม่ เชียงใหม่นิวส์ หลงเชียงใหม่ เชียงใหม่อะไรดี 
Chiang Mai City Update 

2) กลุ่มคนทั่วไป เยาวชน นักเรียน/นักศึกษา ซึ่งมีส่วนร่วมในโลกเสมือ หรือสื่อสังคมออนไลน์ 

การแบ่งกลุ่มเป้าหมายข้างต้นทั้ง 2 ส่วนของคณะผู้วิจัยสะท้อนถึงความต้องการในการสังเกตการณ์
และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมือง ทั้งจากการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลง
เมืองในรูปแบบจิตอาสาและบทบาทความสนใจ และการเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมือง ในเรื่องความรู้ความ
เข้าใจ และความสนใจในการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ย่าน และเมือง สะท้อนความรู้สึกยึดเหนี่ยวกับพื้นที่และ
เมืองผ่านการสื่อสารสาธารณะ 

 

1.3.2 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

จากคำถามงานวิจัยทั้ง 3 ข้อ จึงแบ่งขอบเขตงานวิจัยออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) การศึกษา รวบรวม
ข้อมูลเมืองเชียงใหม่จากกลุ่มพลเมือง ภาคประชาสังคม หน่วยงาน องค์กรที่ขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเมือง (2) การสรุปบทเรียนความสำเร็จของ UDDC เพื่อนำมาทดลองแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับ
ประชาคมเมืองเชียงใหม่ ผ่านการทดลองใช้ข้อมูลและการสื ่อสารข้อมูลนำการขับเคลื ่อนและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเมือง และ (3) การสรุป ถอดบทเรียน และทบทวน เพื่อเสนอแนะยุทธศาสตร์ระยะยาวในการ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ 

 

1.4 ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

โครงการวิจัยนี้มีคำถามหลักคือ หากใช้กลไกความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและใช้ข้อมูลนำ เพ่ือ
สร้างประเด็นและความสนใจร่วมในการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมกลุ ่มคนเมือง ผลของการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเมืองจากกลุ่มพลเมืองจะเป็นอย่างไร โดยแบ่งเป็นคำถามวิจัยย่อย 
คือ 

1) ใคร กลุ่มไหนบ้างที่เป็นกลุ่มพลเมืองที่มีส่วนพัฒนาและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองใน
ปัจจุบัน และมีบทบาท ความสนใจเป็นอย่างไร 

2) การใช้ข้อมูลนำไปสู่การสร้างประเด็นความสนใจร่วมมีผลต่อการขับเคลื่อนของกลุ่มพลเมือง
อย่างไร 

3) อะไรคือตัวเปลี่ยนเกม (game changer) ที่จะยกระดับและขยายผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมือง
หรือสร้างให้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของเมืองอย่างเป็นรูปธรรมได้ 

จากคำถามงานวิจัยทั้ง 3 ข้อ นำมาสร้างเป็นกรอบวิจัยในการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคน
เมืองเพื ่อข ับเคล ื ่อนและสร ้างการเปลี ่ยนแปลงเมืองโดยใช ้ข ้อม ูลนำ ซ ึ ่งอาศัยกลไกความร ่วมมือ 
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(collaboration) อันเป็นแนวทางการสร้าง ขับเคลื่อน และบริหารจัดการนโยบายสาธารณะที่ได้รับการยอมรับ
ในโลกปัจจุบันที่ต้องออกแบบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนในเมือง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และชุมชน ในลักษณะของความร่วมมือที่หลากหลาย (Multi-organizational partnership) 
และโดยทั่วไปแล้วจะเกิดขึ้นจากการมีความมุ่งมั่นร่วมที่จะดำเนินการในความสนใจร่วมของกลุ่มองค์กรนั้นๆ 
ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนานี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการเมืองและสังคมในยุคปัจจุบัน 
(Sullivan & Skelcher, 2002) 

ด้วยว่าปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเมืองนั้นมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับประเด็นย่อย
ของเมืองในหลายด้าน (multi-cutting issues) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองหรือคนในสังคม การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน อาชญกรรมและการกีดกันทาง
สังคม ประเด็นปัญหาของเมืองเหล่านี้ไม่สามารถดำเนินการหรือแก้ไขได้ด้วยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ดังนั้น กลไก
ของความร่วมมือและกระบวนการวางแผนแบบร่วมหารือ (deliberative planning) จึงเป็นเครื่องมือและ
วิธีการในการการจัดการประเด็นปัญหาหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง 

โดยส่วนใหญ่แล้ว ลักษณะของการขับเคลื่อนความร่วมมือในประเด็นเมืองที่มีความซับซ้อนนี้ จะมี
ลักษณะประเด็นที่เป็นจุดเจ็บปวดของสังคม (pain point) ซึ่งมักจะทำให้เกิดการรวมกลุ่มและการขับเคลื่อน
ของกลุ่มคน กลุ่มองค์กรที่มีความเจ็บปวดร่วมเดียวกัน หรือร่วมกันเพื่อเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง 
การรวมกลุ่มในลักษณะหลวมๆ มักเกิดขึ้นเพื่อร่วมกันมองไปยังอนาคตในการป้องกันและออกแบบซีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม  ตัวอย่างเช่น งานขับเคลื่อนเรื่องของคุณภาพชีวิตของ
ประชากรโลกที่ขับเคลื่อนผ่านองค์กรร่วมระหว่างประเทศที่รู้จักในนาม องค์กรอนามัยโลก (World Health 
Organization) การขับเคลื่อนในระดับชุมชนละแวกบ้านในเรื่องที่เป็นจุดเจ็บปวดร่วมของชุมชน ในการต่อสู้
และผลักดันเรื่องถนนและทางเท้าในอเมริกาของ Jacob (Jacobs, 1961) หรือตัวอย่างการขับเคลื่อนจากจุด
เจ็บปวดของเมืองเรื่องพ้ืนที่สีเขียวจากการดำเนินงาน การสังเกตการเมืองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

นอกจากประเด็นร่วมที่เป็นจุดเจ็บปวดและการขับเคลื่อนในประเด็นระยะยาวแล้ว การขับเคลื่อน
ความร่วมมือในระดับเมืองหรือชุมชนที่เกิดขึ้นในรูปแบบของความสนใจร่วมอื่นๆ ก็สามารถสร้างความร่วมมือ
ให้เกิดขึ ้นได้ ตัวอย่างของการศึกษาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที ่กะดีจีน -คลองสานในการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมโดยใช้ศิลปและวัฒนธรรมเป็นตัวนำ (นิรมล กุลศรีสมบัติ และคณะวิจัย, 2556)  

ประกอบกันกับยุคของความเชื่อในข้อมูล (dataism) ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีและการให้บริการดิจิทัล
ได้เปิดกว้างให้เกิดการตรวจสอบและสร้างข้อมูลในชีวิตประจำวันได้โดยง่าย ตัวอย่างเช่นการพัฒนาระบบ
สารสนเทศข ้อม ูลเช ิงพ ื ้นท ี ่ผ ่ านการม ีส ่วนร ่วมของสาธารณะ ( Public Participation Geographic 
Information System: PPGIS) ซึ่งสามารถสร้างข้อมูลสารสนเทศทางพื้นที่โดยอาสาสมัคร (Volunteered 
Geographic Information: VGI) ทั้งนี้ หลักของการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการสร้างและตรวจสอบข้อมูล
เชิงพ้ืนที่แบบเปิดมีความเชื่อว่าพลเมืองเปรียบเสมือนเซนเซอร์ (citizen as sensors) ที่คอยตรวจจับสัญญาณ
การเปลี ่ยนแปลงหรือสิ ่งที ่เกิดขึ ้นรอบๆตัว รวมถึงคอยตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลของรัฐ 
(Goodchild, 2007) 

จากการทดลองและวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นกับหลายๆ เมืองในการสร้างข้อมูลผ่านอาสาสมัคร 
สามารถสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับเมือง และระดับประเทศได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนและ
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เป็นสากล คือ ระบบของ Open Street Map (OSM) ซึ่งเป็นซอฟแวร์ระบบแผนที่แบบเปิดที่ให้สาธารณะ
เข้าถึงและนำเข้าข้อมูลได้เอง โดยการรวบรวมข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลกผ่านระบบการแชร์อย่างเปิดกว้าง โดย
ผู้ใช้งานสามารถนำเข้าข้อมูล ปรับแก้ และเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลได้อย่างเสรี และยังสามารถนำข้อมูล
ออกมาใช้งานได้อย่างเสรีด้วย ปัจจุบันกลายเป็นเครือข่ายของผู้ใช้งานและพัฒนาระบบในระดับโลก ซึ่ง
สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของผู้คนได้ผ่านทางออนไลน์ มากไปกว่านั้นการใช้หลักการของการสร้างข้อมูลจาก
การมีส่วนร่วมนี้สามารถนำมาปรับใช้ผสมสานกับหลักการของการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งที่ใช้จุดร่วมเป็นจุด
เจ็บปวด การใช้ศิลปวัฒนธรรมนำ การเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองผ่านการใช้ข้อมูลนำ หรือสร้างการมีส่วน
ร่วมในโลกเสมือนผ่านการสื่อสารข้อมูล ซึ่งจะแสดงตัวอย่างแต่ละกลไก ดังนี้ 

 

1.4.1 จากจุดเจบ็ปวดสู่การมีสว่นร่วมในข้อมูลเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเมือง 

การขับเคลื่อนการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองจากจุดเจ็บปวดร่วมในเรื่องพื้นที่สี
เขียวในเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ จนสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มความสนใจและพัฒนาออกมาเป็นข้อมูลแบบเปิดสู่
สาธารณะในประเด็นสีเขียวของเมืองได้ ซึ่งเริ่มต้นจากกระบวนการหารือ ในประเด็นความสนใจร่วม สู่การ
สร้างกระบวนการจิตอาสาในกระบวนการทดลองจริงในประเด็นปัญหาที่เป็นจุดเจ็บปวดร่วม สู่การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลแบบเปิดของเมืองเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องพ้ืนที่สีเขียวของเมือง ผ่านระบบฐานข้อมูล
แพลทต์ฟอร์มออนไลน์แบบเปิด5 

 
ภาพที่ 1 - 1  (ซ้าย) กิจกรรมระดมสมองการสร้างจุดสนใจร่วมเรื่องพ้ืนที่สีเขียว 

(ขวา) ตัวอย่าง ข้อมูลผลลัพธ์จากกระบวนการ 
ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง, 2563 

 
5 ระบบฐานข้อมูลแบบเปิดของเมือง “The Urbanis : Urban Open Data Platform” ซึ่งพัฒนาขึ้น โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ภายใต้
โครงการ Open Data for a More Inclusive Cities (https://urbandata.theurbanis.com/)   ซึ ่งใช้ในการดำเนินงานเผยแพร่และรวบรวม
ข้อมูลร่วมกับการดำเนินงานในโครงการคนเมือง 4.0 โครงการย่อยที่ 8 โครงการสังเกตการณ์ชีวิตคนเมือง 4.0 ระยะที่ 1 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อความ
ต่อเนื่องและเกิดอรรถประโยชน์สูงสุด อีกทั้งระบบดังกล่าวยังเอื้อให้สามารถต่อยอดเพื่อขยายเป็นระบบย่อย ๆ ของแต่ละเมืองได้ 
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1.4.2 จากศิลปวัฒนธรรมสู่ฐานข้อมูลย่านและการพัฒนาพื้นที่ 

การสร้างการมีส่วนร่วมในระดับย่านโดยใช้ศิลปะะและวัฒนธรรมภายในพื้นที่ ร่วมกับความร่วมมือ
จากชุมชน วัด โรงเรียน องค์กร หน่วยงานสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนภายในย่าน ในรูปแบบกิจกรรม
เทศกาลงานศิลป์ ซึ่งเป็นกระบวนการขับเคลื่อนและสร้างการรวมกลุ่มโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นตัวนำ (art-
led participative process) การนำศิลปะ ดนตรี แสงไฟ เป็นเครื่องมือในการสร้างความหมายใหม่ให้แก่ย่าน 
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีภายในย่านกะดีจัน-คลองสาน ในกรอบความร่วมมือของ “บวร” (บ้าน-
วัด-โรงเรียน)  ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ร่วมกัน จนนำไปสู่การพัฒนาที่จับต้องได้ ผ่าน
เทศกาลศิลป์ในซอย ซึ่งใช้เรื่องของงานศิลปะที่สอดคล้องกับพ้ืนที่มรดกวัฒนธรรมของย่านที่มีอยู่เดิม และเป็น
เรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ง่าย มาเป็นกลไกในการชี้ให้เห็นความสำคัญของการฟื้นฟูเมือง โดยการนำผลงาน
ศิลปะประเภทต่าง ๆ ไปจัดวางตามพ้ืนที่สาธารณะภายในชุมชน6 

นอกจากนี้ ยังขยายผลสู่การขับเคลื่อนสู่การจัดตั้งสถาบันในระดับย่านในนามของมูลนิธิประชาคมย่าน
กะดีจีน-คลองสาน ซึ่งนำมาต่อยอดในพื้นที่ย่านกะดีจีน-คลองสาน ในกิจกรรมและความสนใจอื่นๆ อีกมากมาย 
อาทิ การสร้างความร่วมมือผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์เปิดของข้อมูลระบบย่าน ซึ่งให้อาสาสมัคร คนทั่วไป คน
ในย่านร่วมกับเติมเต็ม และแชร์ข้อมูลภายในย่าน รวมถึงการแชร์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาควิชาการ 
สถานศึกษา จัดกิจกรรมบางส่วนสานเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน เปิดพื้นที่ย่านให้กลายเป็นห้องเรียน
ร่วมระหว่างชุมชนและนิสิต ในกิจกรรม ชาวบ้านคิดนิสิตจัดให้7 จากความเข้มแข็งและความต่อเนื่องของการมี
ส่วนร่วม จนสร้างความเป็นเจ้าของร่วมและรู้สุกยึดเหนี่ยวกับพื้นที่ นำไปสู่การผลักดันให้เกิดโครงการพัฒนา
พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ในกรณีของโครงการพัฒนาทางเดินริมน้ำกะดีจีน และโครงการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา 

 
6 เทศกาลงานศิลป์ในซอย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน อาทิ กลุ่มศิลปินอาชีพและสมัครเล่น ชุมชน นิสิต
นักศึกษากลุ่มเยาวชนในพื้นที่ และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) สร้างโอกาสให้ชาวชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของย่านกะดีจีน อันจะส่งผ ลไปสู่การ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยความร่วมมือของชุมชนเอง 3) สร้างพื้นที่เพื่อรื้อฟื้นและแลกเปลี่ยนความทรงจำและเรื่องราวทาง ประวัติศาสตร์
ของชุมชนผ่านนิทรรศการภาพเก่า และ 4) สร้างแบรนด์ให้กับพื้นที่ หากสามารถต่อยอดเป็นกิจกรรมประจำปีที่สามารถส่งผลในด้านการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมได้ จากการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องนั้น พบว่า ชาวชุมชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการจัดงานเทศกาลกะดีจีน -ศิลป์ในซอยมี
ประโยชน์ต่อการฟื้นฟูย่านทั้งในด้านการสร้างความตระหนักรู้และความภาคภูมิใจร่วม การปรับปรุงภาพลักษณ์และสร้างแบรนด์ให้กับย่าน ที่ทำให้
เกิดการดึงดูดทางเศรษฐกิจและสังคมให้กลับมาพื้นที่ การสร้างโอกาสให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันเป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์และสั่งสม
ทุนทางสังคม รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างในและนอกชุมชน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการหารือในประเด็นสาธารณะที่นำไปสู่การพัฒนา
เมืองในมิติอื่นๆ ต่อไป 
7 กิจกรรมชาวยา่นคิด นิสิตจัดให้ ภายใต้ความร่วมมือของคณะทำงาน UddC ร่วมกับประชาคมยา่นกะดีจีน-คลองสาน เครือข่าน บ.ว.ร. (บา้น วัด 
โรงเรียน ราชการ) และภาคียุทธศาสตร์ บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้การสอนของนิสิตสาขาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาฯ โดยให้นิสิตเรียกรู้ความต้องการของผู้ใช้งานพื้นที่เมืองอย่างชาวชุมชน ใช้ความองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญพัฒนาจากความต้องการ ตอ่ยอดสู่
การหารือ หาแนวทางและงบประมาณการจัดทำ และนำไปปฏิบัติจริง จนเกิดทัง้ผลลัพธ์ทางกายภาพอยา่งลานพื้นที่สาธารณะ และกิจกรรมต่างๆ 
อาทิ ศิลป์ในซอย มหาลยัในย่าน นักขา่วชาวย่าน ฯลฯ 
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จากการมีส่วนร่วมและเสนอแนะในรูปแบบนโยบายที่พัฒนาขึ ้นจากล่างขึ ้นบน (bottom-up) และการ
ประสานความร่วมมือจากภาครัฐในการผลักดันนโยบายและสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบ (top-down) 

 

1.4.3 จากกิจกรรมการเรียนรู้สู่การเสริมเสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมอาสาสมัครดูแลเมือง 

การสร้างการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการสังเกตการณ์เมือง ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่น กิจกรรมอบรมในหลักสูตรนักสำรวจเมือง ซึ่งสร้างความเข้าใจร่วมในการเป็นจิตอาสาดูแลเมืองโดย
ใช้ข้อมูลนำ สามารถสร้างการรวมกลุ่มแบบหลวมและเกิดการทำซ้ำในหลายพ้ืนที่ของเมืองในประเทศไทย อาทิ 
กิจกรรมนักสำรวจเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และนครราชสีมา สิ่งที่เป็นผลลัพธ์อย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดการขยายผลจากกลุ่มตัวอย่าง คือการถูกนำไปสร้างเป็นวิชาการเรียนรู้ในห้องเรียนจริงจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมของครู เกิดการถ่ายทอดและต่อยอดไปยังนักเรียนในระบบโรงเรีย นเพื ่อสร้าง
กระบวนการจิตอาสาดูแลเมืองได้ต่อไป 

 
ภาพที่ 1 - 2  (ซ้าย) เทศกาลงานศิลป์ในซอย ย่านกะดีจีน-คลองสาน จัดโดยชุมชน ภาคประชาสังคม 
สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ (ขวา) ฐานข้อมูลแบบเปิดของย่าน ผ่านระบบ Google Map 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง, 2563 
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ภาพที่ 1 - 3  (ซ้าย) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสำรวจเมือง (ขวา) ข้อมูลผลลัพธ์จาก

กระบวนการทดลองใช้ข้อมูลนำการมีส่วนร่วมสังเกตการณ์เมือง 
ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง, 2563 

 

1.4.4 จากข้อมูลเชิงลึก (data insight) สู่การตระหนักรู้และเสริมพลังกลุ่มคนเมือง 

นอกจากการสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในปัจจุบันที่มีการปรับเปลี ่ยน
รูปแบบวิถีชีวิตเมืองจากโลกกายภาพเข้าสู่โลกเสมือน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนผ่านจากมนุษย์เมือง 3.0 
และ 4.0 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (virtual reality) ความเป็นจริงเสริม
(augmented reality) และความเป็นจริงผสม (mixed reality) ทำให้เกิดการผสมผสานของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในโลกกายภาพและโลกเสมือนอย่างแยกไม่ออก จะมีผลไม่เพียงเฉพาะต่อวิถีชีวิตของการดำรงชีวิตของปัจเจก
เท่านัน้ แต่มีผลต่อการสร้างตัวตนและสังคมเมืองอีกด้วย (อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) 

รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมในโลกเสมือนผ่านการทดลองใช้ข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลนำการ
ขับเคลื ่อนการเปลี ่ยนแปลงเมือง สอดคล้องตามแนวคิดของ UN-HABITAT ในโครงการ Global Urban 
Observatory (GUO) ที่พยายามผลักดันให้เกิดการเก็บข้อมูลเมืองและติดตามข้อมูลที่มีพลวัตรสูงอย่างมีระบบ
ระเบียบและประสิทธิภาพ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน โดยการดำเนินงานนี้มุ่งเน้นการ
สร้าง GUO ในระดับท้องถิ่นที่ต้องมีการประสานระหว่าง ชุมชน ภาคประชาสังคม สถาบัน/ภาคการศึกษา 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ อยู่บนหลักแนวคิดการมีส่วนร่วม และการผสานประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเชื่อมโยงให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มพลเมืองผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย
สามารถมองเห็นประเด็นร่วมและมีแพลตฟอร์มกลางในการติดต่อสื่อสาร ส่งข่าว และสามารถทำงานต่อยอด
ส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ และสามารถร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่านการสร้างฐานข้อมูลร่วมระดับเมือง ทั้ง
ฐานข้อมูลพื้นฐาน ฐานข้อมูลกิจกรรม และกระบวนการจิตอาสาภายในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ตัวอย่างการสร้าง
การมีส่วนร่วมในโลกเสมือผ่านการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกประเด็นเมืองเดินได้เมืองเดินดี สามารถสร้างการเข้าถึง
รวม 320,000 ครั้ง ยอดแชร์ 18,500 ครั้ง ยอดแสดงความคิดเห็นรวม 10,000 ครั้ง เป็นต้น 
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ภาพที่ 1 - 4 การสร้างการมีส่วนร่วมผ่านการสื่อสารข้อมูล 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง, 2563 
 

จากการวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีฐานเกี ่ยวกับ แนวความคิดคติรวมหมู่และการเชื่อในข้อมูล 
สามารถสรุปเป็นองค์ประกอบของกลไกการสร้างการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพ่ือ
ขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ได้ 3 ส่วน (1) กลไกความร่วมมือแบบหลาย
ภาคส่วนในการจัดการปัญหาเมืองที่มีความลึก สลับซับซ้อน และมองแบบองค์รวม (2)  รูปแบบตัวนำสู่ความ
สนใจร่วมในแนวความคิดคติรวมหมู่เพื่อสร้างให้เกิดการกระทำร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
เมือง (3) การใช้ข้อมูลนำ-ควบคู่การสร้างการมีส่วนร่วมตามกรอบคิดของระบบสารสนเทศข้อมูลจาก
อาสาสมัครและการมีส่วนร่วม (PPGIS-VGI)  

นอกจากนี้จากการศึกษาของ สามารถ สุวรรณรัตน์ (2558) สะท้อนให้เห็นว่าการขับเคลื่อนการพัฒนา
และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองของเมืองเชียงใหม่นั้นมีกลุ่มพลเมืองที่มีความหลากหลาย และไม่จำกัดเฉพาะ
ภาคประชาสังคมเท่านั้น ซึ่งกลุ่มพลเมือง หน่วยงาน และองค์กรเหล่านี้ต่างมีบทบาทและความสนใจที่ต่ างกัน 
ทั้งนี้ หากเข้าใจสภาพการณ์ในปัจจุบันของการขับเคลื่อนและทดลองใช้กลไกการมีส่วนร่วมแบบหลายภาคส่วน
ที่ใช้ข้อมูลเป็นตัวนำ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านั้นล้วนมีผลต่อรูปแบบและผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
สร้างการเปลี ่ยนแปลงเมืองได้ดังกรณีศึกษาที ่ยกมาข้างต้น โดยคณะผู้วิจัยเชื ่อว่าจะสามารถสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการจิตอาสาและการมีส่วนร่วมในงานสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมกลุ่มคน
เมืองให้เกิดขึ้นได้ โดยแสดงความสัมพันธ์ตามกรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ 
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ภาพที่ 1 - 5 กรอบแนวความคิดและกระบวนการของโครงการวิจัย 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง, 2564 
 

1.5 วิธีการดำเนินการวิจัย 

จากขอบเขตงานวิจัยทั้ง 6 ส่วน ข้างต้นสามารถอธิบายเป็นขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัยได้ดังนี้ 

 

1.5.1 ศึกษาและประสานข้อมูลการรวมกลุ่มพลเมือง เครือข่าย หน่วยงาน องค์กรที่
ขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงเมือง 

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลการรวมกลุ่มของพลเมือง ภาคประชาสังคม เครือข่าย องค์กร หรือ
หน่วยงานที่ดำเนินการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองในปัจจุบัน โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเมืองเชียงใหม่และอ้างอิงข้อมูลจากโครงการพัฒนากระบวนการเพ่ือ
ขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์การ
ดำเนินงานของภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ใหม่ที่ผ่านมาและรวมถึงที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบั น ไม่ว่า
จะเป็นกลุ่มประเด็นสังคมวัฒนธรรม กลุ่มประเด็นสิ่งแวดล้อม กลุ่มประเด็นเศรษฐกิจ กลุ่มประเด็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นที่ฐาน หรือกลุ่มประเด็นการเดินทางและคมนาคมขนส่ง เป็นต้น 

 

 

 



 
บทที่ 1 บทนำ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

1-14 
 

1.5.2 รวบรวมข้อมูล กิจกรรม ความสนใจ และข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มประชาคมเมอืง
เชียงใหม่  

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เมืองตามความสนใจและข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์จากการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาของกลุ่มพลเมือง ภาคประชาสังคม องค์กร และหน่วยงานเป้าหมายที่ดำเนินงานมาแล้ว8 
โดยจะเป็นการรวบรวมข้อมูลฑุติยภูมิจากภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก 

ทั้งนี้ การได้มาซึ่งข้อมูลเฉพาะประเด็น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล การออกแบบระบบและ
ฐานข้อมูลเมืองเชิงพื้นที ่ (spatial database) โดยการดำเนินงานทั้งหมดจะควบคู่ไปกับการยกระดับขีด
ความสามารถของภาคีเครือข่ายและหน่วยงานระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานด้านการ
จัดการข้อมูลของท้องถิ่น เมื่อระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการสิ้นสุดลง และถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะ
ทำให้เกิดการสร้างสถาบันสังเกตการณ์เมืองขึ้นได้ในระดับท้องถิ่นซึ่งดำเนินการโดยภาคีและสถานบันในระดับ
ท้องถิ่นของเมืองนั้น ๆ โดยอาศัยข้อมูลแบบเปิดของเมือง และข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ และข้อมูลโครงการ
กิจกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลฑุติยภูมิที่มีการเก็บรวบรวมไว้อยู่แล้ว แต่อาจอยู่ในรูปแบบที่หลาย โดยสามารถ
แบ่งชุดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสังเกตการณ์และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองออกเป็น 3 ประเภท ใหญ่ 
คือ 

- ข้อมูลพื้นฐานของเมือง ซึ่งเป็นของรูปแบบของข้อมูลที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงน้อยหรือใช้
เวลาในการเปลี่ยนแปลงนาน หรือมีรอบของการอัพเดตข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรอบที่ชัดเจน 
อาทิ ข้อมูลประชากร ข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ ข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงาน องค์กร หรืองานวิจัย 
โครงการ ที่มีการดำเนินงานอยู่แล้วในพ้ืนที่ โดยนำมาทำการจัดการกับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ
และมาตรฐานเดียวกันเพ่ือง่ายต่อการใช้งานและแลกเปลี่ยนกันในรูปแบบของข้อมูลเมือง
แบบเปิด (รายละเอียดตัวอย่างชุดข้อมูลพ้ืนฐานของเมืองในภาคผนวก ทั้งนี้ ในแต่ละเมืองจะ
มีความแตกต่างของข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลตามความสนใจร่วมของแต่ละพ้ืนที่ซึ่งจะถูก
พิจารณาร่วมกับท้องถิ่น/พ้ืนที่ในกระบวนการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการสังเกตการณ์เมือง)  

- ชุดข้อมูลเชิงพื้นที่ ตำแหน่งกิจกรรม โครงการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองที่ผ่านมาของ
ทุกกลุ่มพลเมือง เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพื้นฐานของเมืองและข้อมูลคุณลักษณะ
อ่ืน ในการสร้างและตีความข้อมูลเชิงลึก 

 
8 อาทิ ข้อมูลพ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่สาธารณะ จากกลุ่มใจบ้านสตูดิโอ ฐานข้อมูลแผนที่ภาษี ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่

แบบเปิดของเมือง ฐานข้อมูลอาคารและการใช้ประโยชน์อาคาร จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ฐานข้อมูลต้นไม้ใหญ่
ในเมือง จากกลุ่มเขียวสวยหอม และ Big Tree เชียงใหม่ เป็นต้น 
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- ชุดข้อมูลคุณลักษณะอ่ืนๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วย ข้อมูลเชิงประเด็น บทบาท และ
รายละเอียดต่างๆ ของกิจกรรม โครงการ ตลอดจนข้อมูลเชิงสถาบันอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิ 
ประเภทโครงการ ประเด็นความสนใจของโครงการ งบประมาณ/ทุนสนับสนุนโครงการ 
ความสำเร็จของโครงการ เป็นต้น 

 

1.5.3 วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำฐานข้อมูลสำหรับภาคีขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ชุดตั้งต้น 

หลังการศึกษาและทบทวนองค์ความรู้ ข้อมูล และกลุ่มภาคีขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ 
แล้วการดำเนินงานถัดมาคือการวิเคราะห์และออกแบบระบบสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลสำหรับประชาคมเมือง
เชียงใหม่ ซึ่งมีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 

- ทบทวนและวิเคราะห์ระบบ โครงสร้าง การจัดการฐานข้อมูลเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน 

- รวบรวมข้อมูลเมืองเชียงใหม่ จากภาคีและจัดระเบียบ และการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือ
เตรียมการประมวลผลข้อมูล (pre-data processing/screening) 

- การทำควาสะอาดข้อมูล (data cleaning/data cleansing/data scrubbing) เป็นขั้นตอน
ที่สำคัญที่สุดของการดำเนินการประมวลผลข้อมูล ซึ่งหมายถึงการทำความสะอาดข้อมูล เป็น
กระบวนการตรวจสอบ แก้ไข หรือลบรายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกจากชุดข้อมูล ตาราง 
หรือฐานข้อมูล ซึ่งเป็นหลักสำคัญของการจัดการฐานข้อมูล จึงต้องมีการแทนที่ การปรับปรุง 
หรือการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูฏต้องเหล่านี้ออกไป เพ่ือให้ข้อมูลมีคุณภาพ การทำความสะอาด
ข้อมูล เกิดขึ้นเนื่องจากมีความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล ซึ่งอาจเกิดจาข้อผิดพลาดของการ
บันทึกข้อมูล เป็นต้น 

- การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล (database schema) เมืองเชียงใหม่ เพ่ือ
เป็นแม่แบบในการรวบรวม จัดเก็บ และจัดการ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเมือง
เชียงใหม่นี้ต่อไปในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ 

- จัดระบบข้อมูลเพ่ือทำเป็นฐานข้อมูลสำหรับภาคีขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ชุดตั้งต้น 
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1.5.4 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม กจิกรรมทดลองในประเด็นสนใจร่วม 
 ของกลุ่มพลเมือง องค์กรและหน่วยงาน 

เมื่อมีฐานข้อมูลเครือข่ายพลเมืองและฐานข้อมูลสถานการณ์เมืองจากการดำเนินงานในส่วนที่ 1 และ 
2 แล้ว การดำเนินงานส่วนถัดไป คือ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ผ่านการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการออก
แบบอย่างมีส่วนร่วม (deliberative design process) เพื่อนำเสนอและหารือการขับเคลื่อนการสังเกตการณ์
และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองอย่างมียุทธศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานการพุดคุยและหารือ อันจะนำไปสู่การ
มองเห็นปัญหาและโอกาสร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเมือง  

โดยการวิเคราะห์และถอดบทเรียนประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมาของ UDDC เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาปรับประยุกต์ใช้กับกระชาคมขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ ผ่านรูปแบบ

กิจกรรมละเครื่องมือการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

- การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มย่อย เพ่ือรวบรวมข้อมูลคุณลักษณะอ่ืนๆ ของกลุ่ม
พลเมือง อาจจัดในรูปแบบของการสัมภาษณ์ การหารือสองฝ่ายหรือทวิภาคี และพหุภาคี กับ
กลุ่มพลเมือง หน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประสานความ
ร่วมมือทั้งในด้านข้อมูลและการมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์เมืองตลอดทั้งการดำเนินการ
โครงการ ทั้งด้านการมีส่วนร่วมในกระบวนการ การร่วมพัฒนา และการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อการทำงานร่วมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- การเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มพลเมืองในการจัดการและนำเสนอข้อมูล ผ่าน
การสัมมนาอบรมในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล การสังเกตการณ์เมือง 
ฯลฯ แก่กลุ่มพลเมือง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสาธารณะชนที่ให้
ความสนใจ เพื่อสร้างความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพ เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่
บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง (capacity building) ในพ้ืนที่ อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนของ
การขับเคลื่อนการสังเกตการณ์เมือง อาทิ การจัดอบรมเรื่องการจัดการกับข้อมูลเมือง หรือ
การอบรมหลักสูตรนักสำรวจเมือง ดังที่ได้ดำเนินการนำร่องในโครงการระยะที่ 1 เป็นต้น 

 

1.5.5 การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ การสื่อสาร และผสานแพลตฟอร์ม 
 การมีส่วนร่วมในสถานการณ์เมือง 

ขั้นตอนถัดมาคือการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ อินโฟกราฟิก หรือแมพวิชวล
ลักษณะต่างๆ โดยคัดเลือกและนำเสนอประเด็นความสนใจสาธารณะของเมืองจากการวิเคราะห์ทั้งข้อมูล
สถานการณ์เมือง และข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อย มาสร้างเป็นข้อมูลเชิงลึกพร้อมการ
ตีความ เพื ่อใช้เป็นประเด็นนำร่องในการสังเกตการณ์ และหารือ พุดคุยกับกลุ ่มตัวอย่างเป้าหมาย ใน
กระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ข้อมูลเชิงลึก อินโฟกราฟิก และแมพวิชวลเหล่านี้ จะถูกส่ง
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ต่อและเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางการสื่อสารของโครงการ ศู นย์ออกแบบและ
พัฒนาเมือง แผนงานคนไทย 4.0 รวมถึงช่องทางการสื่อสารของเครือข่ายพลเมือง ทั้งนี้เพ่ือสร้างความตระหนัก
รู้และความเข้าใจร่วมต่อสถานการณ์เมืองในระดับสาธารณะ ประกอบด้วย 

- การออกแบบและสร้างช่องทางการสื่อสารในรูปแบบของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วม ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย กลุ่มสังคมออนไลน์ เป็นการออกแบบแผนงานในส่วนการ
นำเสนอข้อมูลและติดต่อภาคีด้านการสื่อสารอันจะเป็นส่วนช่วยในการกระจายองค์ความรู้
ข้อมูลเมืองนี้ และสามารถรับฟังความเห็นต่อข้อมูลเพ่ือนนำมาพัฒนาต่อยอดในการสื่อสาร
ครั้งถัด ๆ ไป จากการติดตามผ่านการสร้างแฮชแทกที่จะช่วยในการจัดการข้อมูล 

- สร้างองค์ความรู้และเนื้อหาข้อมูลเชิงลึก (urban insight) เพ่ือการตระหนักรู้ จากชุด
ข้อมูลแบบเปิดและชุดข้อมูลอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่มี
ความเข้าใจได้ยาก เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ออกแบบการใช้ข้อมูล ออกแบบ
วิธีการนำเสนอข้อมูล มาจนเป็นการสร้างสรรค์และผลิตสื่อความรู้เพื่อเผยแพร่ตามช่องทาง
การสื่อสารของโครงการ  

- ดำเนินการสื่อสารองค์ความรู้ จะใช้ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เข้ามาเป็น
เครื่องมือให้คนเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลเมืองครั้งนี้ เนื่องด้วยข้อมูลในระดับ
เมืองเป็นเรื่องที่ในปัจจุบันเข้ามามีบทบทในการใช้ชีวิตของผู้คน และโครงการฯ เองก็มี
วัตถุประสงค์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้รับผิดชอบและภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน 
รวมถึงการออกความเห็นของพลเมือง โดยจะอยู่ในรูปแบบทั้ง สื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ 
สื่อออนไลน์จะเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นที่รู้จัก และการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้
จากการรวบรวมและวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้และเนื้อหาข้อมูลเชิงลึก มาจัดทำอยู่ใน
รูปแบบของบทความและภาพประกอบ บนช่องทางสื่อออนไลน์ อาทิ Facebook เว็บไซต์
ภาคีเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่และต่อยอดการใช้ข้อมูลเมืองในวงกว้าง 
ส่วนการสื่อสารออฟไลน์จะเป็นการนำข้อมูลในรูปแบบเดียวกับสื่อออนไลน์และมีการปรับ
เนื้อหาเพ่ือความเหมาะสมของแต่ละรูปแบบ จะอยู่ในรูปแบบของการเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจร่วมในระดับพ้ืนที่ยุทธศาสตร์
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 

- ติดตามการสื่อสารและมีส่วนร่วม จะดำเนินการผ่านกิจกรรม ติดตามความเห็นและผลลัพธ์
ด้านความเข้าใจเนื้อหาข้อมูล โดยจะดำเนินการคู่ขนานไปกับการสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อ
นำมาพัฒนารูปแบบข้อมูลและสร้างสรรค์การวิเคราะห์หรือการแสดงผลข้อมูลได้ตอบสนอง
ตามความต้องการร่วมของสาธารณะ 
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1.5.6 การสรุป ถอดบทเรียน และทบทวน เพ่ือเสนอแนะยุทธศาสตร์ระยะยาวในการ
ขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ 

การสร้างองค์ความรู้จากการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูล เพ่ือนำเสนอและตีความข้อมูลเมืองข้างต้นเพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของเมือง โดยสื่อสารผ่านช่องทางที่
หลากหลาย อาทิ ระบบแพลทฟอร์มกลางของเมืองที่ภาคีพัฒนาในพ้ืนที่ได้จัดทำขึ้นก่อนแล้ว สื่อสังคมออนไลน์ 
หรือการจัดแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสังเกตการณ์และขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงของเมืองต่าง ๆ ของโครงการผ่านการทำงานร่วมกับคนในท้องถิ่น เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จ
และร่วมกันแก้ปัญหา อุปสรรค รวมถึงการวิเคราะห์และถอดบทเรียนด้านกระบวนการในการขับเคลื่อนสำนึก
จิตอาสาดูแลเมือง ซึ่งจะมีการประเมินระดับของการมีส่วนรวมของกลุ่มพลเมืองในกระบวนการจิตอาสาดูแล
เมือง ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนและสังเกตการณ์ในระดับประเทศต่อไป ประกอบด้วย 

- การจัดทำรายงานสถานการณ์เมืองจากข้อมูลการสังเกตการณ์เมือง รวมถึงข้อเสนอ
นโยบาย โครงการ หรือกลยุทธ์ ที่ได้จากผลลัพธ์การร่วมหารือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วน 

- การสรุปผล ถอดบทเรียน และจัดทำรายงานการศึกษา การสรุปผล ถอดบทเรียนและสร้าง
เป็นองค์ความรู้ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการและขับเคลื่อนพันธมิตรการสังเกตการณ์เมือง
ในพ้ืนที่นำร่อง อันจะเป็นประโยชน์และใช้เป็นแม่แบบในการขยายผลการดำเนินโครงการใน
ลักษณะเดียวกันนี้ เพ่ือขับเคลื่อนการสังเกตการณ์เมืองออกไปในวงกว้างและเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

- การสร้างข้อเสนอแนะ กิจกรรม และยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับการขับเคลื่อนประชา
สังคมเมืองเพ่ือเชียงใหม่ที่ร่มเย็นและยั่งยืน โดยรวบรวมและประมวลผลจากกิจกรรมการ
หารือ และการทำงานร่วมกับคณะทำงานภาคีภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ ตลอดจนผล
การถอดบทเรียน แนวคิดและประสบการณ์ทำงานของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองที่
เหมาะสมและสามารถปรับใช้ได้กับบริบทของเมืองเชียงใหม่ 

- การรายงานผลการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ การจัดทำรายงานความก้าวหน้าผล
การศึกษา ร่างงานรายการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
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ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
พฤติกรรมคนเมืองเพ่ือขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายทางสังคมและการมีส่วนร่วม 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับข้อมูลเมืองและการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนเมือง 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับสื่อสาธารณะและการสร้างความตระหนักรู ้
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการสร้างและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
2.5 สรุป 
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2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคมและการมีส่วนร่วม 

 เครือข่ายทางสังคม 
1) นิยามของทฤษฎีเครือข่าย 

ทฤษฎีเครือข่าย มีต้นกำเนิดมาจากทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ชื่อว่า ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) โดย
ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยในการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางสังคมของมนุษย์ โดยมีจุดแข็งหลัก คือ 
ศักยภาพในการจัดการกับปัญหาของสังคมด้วยการจำลองโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ในระดับบุคคล 
(J. Krause, D.P. Croft & R. James, 2007) 

เครือข่าย เป็นวิธีคิดเชิงระบบที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง เป็นเครื่องมือ 
สหวิทยาการเพ่ือทำความเข้าใจระบบที่ซับซ้อน ซึ่งการคิดเป็นเครือข่าย (network thinking) นั้น สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้กับกระบวนความคิดเชิงระบบในแทบทุกศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระบบนิเวศน์ ระบบประสาท จิตวิทยา สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น  
โดยสามารถใช้อธิบายระบบที่ซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยสมมุติฐานอย่างง่ายว่า องค์ประกอบที่
อยู่เครือข่ายนั้นจะมีการเชื่อมต่อถึงกัน (Derek Cabrera & Laura Cabrera, 2018) 

 เครือข่าย หมายถึง ชุดของจุดที่มีการเชื่อมโยงกันด้วยเส้น โดยไม่สำคัญว่าจุดและเส้นความสัมพันธ์นั้น
จะมีขนาดใหญ่หรือมีความซับซ้อนมากน้อยเพียงใด เครือข่ายจะยังคงมีหลักการสำคัญ คือ รูปแบบ
ความสัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานที่สุดท่ามกลางองค์ประกอบส่วนอ่ืน ๆ ของเครือข่ายทั้งระบบ จุดและเส้นเชื่อมโยง 
ในบางเครือข่ายอาจมีการระบุข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น คุณลักษณะของแต่ละจุด ทิศทาง ความเข้มข้น หรือความถี่
ของปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น (Mark Newman, 2010) 

 จากการให้นิยามของเครือข่ายที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้สรุปความหมายของเครือข่ายได้ว่า สิ่งต่าง ๆ ที่
มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น โดยมักมีการสร้างแบบจำลองของ
เครือข่ายด้วยองค์ประกอบสำคัญ คือ จุด และเส้นที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือศึกษา
โครงสร้างและพฤติกรรมที่ซับซ้อน รวมถึงประยุกต์ใช้เพ่ือทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งที่เกิดข้ึน
ในหลากหลายศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศน์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์  
เป็นต้น 

2) นิยามของเครือข่ายทางสังคม 

แนวคิดเครือข่ายทางสังคม (social network concept) มีพัฒนาการมาจากพ้ืนฐานของทฤษฎี  
การแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) โดยมีนักคิดคนสำคัญ  คือ Richard Emerson ซึ่งต่อยอดความคิด  
มาจาก George C. Homans โดยมีฐานคติ (assumption) คือ ในเครือข่ายสังคม จะประกอบไปด้วย บุคคล
หรือตัวแสดง (actor) ที่มีความสัมพันธ์ (relation) ซึ่งกันและกันตามบทบาทหรือหน้าที่ที่แต่ละคน หรือ 
คู่ความสัมพันธ์มีอยู่ ซึ่งแต่ละคนนั้นมิได้มีเพียงบทบาทเดียว  หากแต่มีหลายบทบาทที่จะต้องสวมใน
ชีวิตประจำวัน  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในเครือข่ายสังคม  บางครั้งอาจเป็นไปตามทฤษฎีของ 
การแลกเปลี่ยน เพราะบุคคลไม่เพียงแต่ทำตามบทบาทหน้าที่ที่คาดหวังในสังคม หรือตามบรรทัดฐานที่ได้รับ 
การถ่ายทอดมาเท่านั้น แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลยังขึ้นอยู่บนพ้ืนฐานของการรับรู้และการตัดสินใจ 
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ในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างคู่ความสัมพันธ์ ทั้งในด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ ในปัจจุบัน สถานภาพ
องค์ความรู้ของแนวคิดนี้ได้ถูกใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม  (Social Network 
Analysis) การสร้างตัวตนของเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเชิงบูรณาการ  (Integrated Exchange Forming)  
รวมไปถึงการศึกษาอำนาจและการพ่ึงพา (Power and Dependence) ภายใน (ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์, 2555) 

 ใ น  Encyclopedia of Sociology (Volume 4: S-Z Index) (1992: 1887) ใ ห้ นิ ย า ม ข อ ง  
เครือข่ายทางสังคม (social network) ว่าหมายถึง ปรากฏการณ์ทางสังคมในรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง 
รูปแบบการจัดเรียงความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชน (individual) ที่ร่วมกระทำการในสังคม  

 The SAGE Dictionary of Sociology (2006: 239) ให้นิยามว่า เครือข่ายทางสังคม คือ รูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคม (pattern of social relationship) ของปัจเจกชน ซึ่งนัก สังคมวิทยาถือว่าเป็น 
หน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ในการศึกษา และใช้วิธีศึกษาโดยการสังเกตก่อนจะเขียนออกมาเป็นแผนที่
ปฏิสัมพันธ์ (interaction mapping)  

 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547: 6) ให้นิยามของ เครือข่ายทางสังคม ว่าหมายถึง ความสัมพันธ์ใน
สังคมมนุษย์ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม และกลุ่มกับเครือข่าย โดยเป็นการ
อธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง  ๆ เช่น กิจกรรม การสื่อสาร ความร่วมมือ  
การพ่ึงพาอาศัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างและ รูปแบบที่หลากหลาย  

 ขณะที่ Alter และ Hage (1993 อ้างถึงในนฤมล นิราทร, 2543: 6) กล่าวว่า เครือข่าย (Network) 
คือ รูปแบบทางสังคม ที่เปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เพ่ือแลกเปลี่ยน การสร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียว และการร่วมกันทำงาน เครือข่ายประกอบด้วยองค์กรจำนวนหนึ่งซึ่งมีอาณาเขตที่ แน่นอน
หรือไม่ก็ได ้และองค์กรเหล่านี้มีฐานะเท่าเทียมกัน  

 ส่วน Jeremy Boissevain (1974: 22) ให้นิยามของ เครือข่ายทางสังคม ว่าหมายถึง ความสัมพันธ์
ทางสังคมของบุคคล โดยมีการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน  จากที่กล่าวมาใน
ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า เครือข่ายทางสังคม (social network) หมายถึง รูปแบบ ความสัมพันธ์ทางสังคม 
(pattern of social relationship) ของปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์กร ผ่านรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรม การสื่อสาร ความร่วมมือ การพ่ึงพาอาศัย การแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ ซึ่งเป็น
ปฏิสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนมีเป้าหมายร่วมกัน  

 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปนิยามและแนวคิดเครือข่ายทางสังคม  ได้ดังนี้ แนวคิด
เครือข่ ายทางสั งคม  คือ  แนวคิดที่ มี การพัฒ นามาจาก พ้ืนฐานของทฤ ษฎีการแลกเปลี่ ยน  โดย  
George C. Homans และ Richard Emerson และทฤษฎี อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง กล่าวคือ แนวคิดนี้ พูดถึง 
ตัวบุคคลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตามแต่ละบทบาทหน้าที่ของตนเอง อาจเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ในสังคมที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน เป็นระหว่างปัจเจกกับปัจเจก หรือปัจเจกกับกลุ่มคนก็ได้ เกิดการเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนข่าวสาร ร่วมกันทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่ง 
การแลกเปลี่ยนหรือเรียนรู้ซึ่งกันและกันนี้อาจจะเกิดประโยชน์แก่ตัวปัจเจกหรือไม่เกิดประโยชน์ก็ได้ แต่เกดิขึ้น
ภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือกันและกัน เครือข่ายทางสังคมไม่มีรูปแบบและโครงสร้างที่ตายตัว 
อาจเกิดจากการออกแบบหรือสร้างข้ึนระหว่างปัจเจกต่อปัจเจกหรือสมาชิกในกลุ่ม 
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3) องค์ประกอบและแบบจำลองของเครือข่ายทางสังคม 

 เครือข่ายทางสังคมเป็นระบบทางสังคมที่เชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์ทางสังคม  ที่เป็นกลุ่มของ 
จุดเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบของหน่วยสังคมที่เรียกว่า  จุด (node) และเชื่อมด้วยความสัมพันธ์ด้วย  
เส้นขอบ (edge) ซึ่งการที่หน่วยสังคมอย่างจุดเชื่อมกันโดยเส้นขอบ  สิ่งที่ เกิดขึ้นในเครือข่ายจะเรียกว่า 
ความสัมพันธ์ (relation) โดยจำนวนที่น้อยที่สุดขององค์ประกอบเครือข่ายคือการมีจุด 3 จุด และมีจุดเชื่อม  
2 จุด (น้ำทิพย์ วิภาวิน , 2558) ทั้งนี้ องค์ประกอบของเครือข่ายทางสังคมนั้น  สามารถแบ่งได้เป็น  4 
องค์ประกอบหลัก (Matthew J Silk, Darrem P. Croft, and colleagues, 2017) ดังนี้  

- จุด (node): ปัจเจกบุคคล หน่วยงาน องค์กร หรือ สถาบันทางสังคม ขึ้นอยู่กับระดับของเครือข่าย
ทางสังคม  

- เส้นของ (Edge): เส้นเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง  ที่เส้นสามารถอธิบาย
ลักษณะความสัมพันธ์ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้น ความสัมพันธ์แบบ
หลวม ๆ ความสัมพันธ์แบบขัดแย้ง และความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ  

- ส่วนประกอบอ่ืน ๆ (component): ส่วนประกอบของระบบเครือข่ายอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
เครือข่ายเดียวกัน รวมถึงไม่ได้มีการเชื่อมต่อกัน  

- กลุ่มสังคม (model): กลุ่มของเครือข่ายของจุดที่มีความสัมพันธ์ที่มีความหนาแน่นในการเชื่อมโยง
มากกว่าการเชื่อมโยงกับจุดอื่น ๆ 

 
ภาพที่ 2- 1: องค์ประกอบของเครือข่ายทางสังคม 

ที่มา: Matthew J Silk, Darrem P. Croft, and colleagues, 2017 
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จากการศึกษา พบว่า ประเภทและรูปแบบการของเครือข่ายทางสังคม สามารถแบ่งออกได้เป็น 1) 

เครือข่ายเชิงพ้ืนที่ (area network) 2) เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue) และ 3) เครือข่ายแบ่งตาม
โครงสร้างหน้าที ่(เสถียร จิรรังสิมันต์, 2555) มีรายละเอียด ดังนี้  

- เครือข่ายเชิงพื้นที่ คือ การแบ่งประเภทของการรวมกลุ่ม องค์กร และเครือข่าย ที่มีพ้ืนที่ในการ
ดำเนินการเป็นปัจจัยในการดำเนินงานร่วมกัน เช่น ประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน ที่เกิดจากการ
รวมกลุ่มของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชน ที่ให้ความสนใจและดำเนินงาน
พัฒนาในย่านกะดีจีนและคลองสานเป็นหลัก เป็นตัน  

- เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม คือ เครือข่ายที่ใช้ประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น
ปัจจัยหลักในการรวมกลุ่มองค์กร โดยมองข้ามมิติในเชิงพ้ืนที่ มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรม
นั้น ๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มบิ๊กทรีส์ 
เครือข่ายที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่หลากหลาย แต่มีอุดมการณ์ร่วมกันในเรื่องสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

- เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ คือ กลุ่มเครือข่ายที่เกิดขึ้นภายใต้ภารกิจ หรือกิจกรรม มุ่งเน้น
การดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของหน่วยงาน หรือ
โครงสร้างหลักของกลุ่มผลประโยชน์นั้น ๆ เช่น หอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็น
ต้น  

 นอกจากนี้ Gerlach และ Hine (1970) ได้ทำการสร้างแบบจำลองเครือข่ายขึ้นเพ่ือทำความเข้าใจ
โครงสร้างของเครือข่ายที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนทางสังคม โดยคำนึงถึงปัจจั ยเชิงโครงสร้างที่สำคัญ 2 
ประการ ได้แก่ 

- โครงสร้างในมิติของอำนาจและอิทธิพล ประกอบด้วย 2 ลักษณะ ได้แก่ โครงสร้างแบบกระจาย
อำนาจและ และโครงสร้างแบบรวมศูนย์อำนาจ 

- โครงสร้างในมิติของความสัมพันธ์ ประกอบด้วย 2 ลักษณะ ได้แก่ โครงสร้างความสัมพันธ์แบบแยก
ส่วน และโครงสร้างความสัมพันธ์แบบตาข่าย 

 นำมาสู่การสร้างแบบจำลองเครือข่าย 4 ประเภท ดังนี้ 

- Movement Cliques 
เครือข่ายที่มีโครงสร้างแบบกระจายอำนาจและความสัมพันธ์แบบตาข่าย มีลักษณะเด่น คือ 
โครงข่ายความสัมพันธ์ที่ซ้ำซ้อน เนื่องจากสมาชิกในเครือข่ายทุกรายจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันใน
ระดับสูงและการเชื่อมโยงถึงกันโดยตรง ส่งผลให้เกิดรูปแบบความสัมพันธ์แบบตาข่าย โดยมีหลักคิด
พ้ืนฐานที่ว่า สมาชิกในเครือข่ายมีความเท่าเทียมกัน จึงไม่มีสมาชิกของเครือข่ายรายใดรายหนึ่งมา
อิทธิพลในการควบคุมระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกรายอ่ืน ๆ เครือข่ายประเภทนี้อาจ
ก่อกำเนิดจากความสัมพันธ์ทางอุดมคติหรือการมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งระหว่างสมาชิกเครือข่าย 
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ภาพที่ 2- 2: แบบจำลองเครือข่ายประเภท Movement Cliques 

ที่มา: Gerlach & Hine, 1970 

- Polycephalic Movements 
เครือข่ายที่มีโครงสร้างแบบรวมศูนย์อำนาจและความสัมพันธ์แบบแยกส่วน มีลักษณะเด่น คือ มี
สมาชิกของเครือข่ายเพียงไม่กี่รายที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกรายอ่ืน ๆ ในระดับสูง ทำให้  
มีบทบาทเปรียบเสมือนองค์กรหลักหรือองค์กรกลางในการดำเนินการและการขับเคลื่อน ในขณะที่ 
สมาชิกรายอ่ืน ๆ ที่มีระดับความสัมพันธ์รองลงมา มักมีบทบาทเป็นองค์กรส่วนสนับสนุนการ
ดำเนินการและการขับเคลื่อนแก่องค์กรหลัก เครือข่ายประเภทนี้ สมาชิกที่มีบทบาทเป็นองค์กรหลัก
จะมีอิทธิพลในการควบคุมความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายค่อนข้างสูง 

 
ภาพที่ 2- 3: แบบจำลองเครือข่ายประเภท Polycephalic Movements 

ที่มา: Gerlach & Hine, 1970 

- Centralized, Non-segmented Networks (Wheel/Star Structures) 
เครือข่ายที่มีโครงสร้างแบบรวมศูนย์อำนาจในระดับสูงและความสัมพันธ์แบบแยกส่วนในระดับต่ำ 
เป็นเครือข่ายที่มีสมาชิกเครือข่ายมีบทบาทเป็นองค์กรกลางเพียงรายเดียว ทำหน้าที่ประสานงาน
และเป็นจุดเชื่อมโยงกับสมาชิกรายอื่น ๆ ทั้งกับ ด้วยเหตุนี้ ทำให้สมาชิกที่เป็นองค์กรกลางมีอิทธิพล
อย่างมากต่อการรวมและกระจายทรัพยากรในเครือข่าย ในขณะที่สมาชิกรายอ่ืน ๆ จะมีบทบาทใน
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การดำเนินการหรือขับเคลื่อนในประเด็นสนใจของตน จุดเด่นของเครือข่ายประเภทนี้  คือ  
การปราศจากตัวกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกลางและสมาชิกของเครือข่าย 

 
ภาพท่ี 2- 4: แบบจำลองเครือข่ายประเภท Centralized, Non-segmented Networks (Wheel/Star Structures) 

ที่มา: Gerlach & Hine, 1970 

- Segmented, Decentralized Networks 
เครือข่ายที่มีโครงสร้างแบบกระจายอำนาจและความสัมพันธ์แบบแยกในระดับสูง เป็นรูปแบบ
เครือข่ายที่สมาชิกเน้นการดำเนินการหรือขับเคลื่อนประเด็นเฉพาะเรื่องที่สนใจด้วยตนเองหรืออาจมี
การสร้างความร่วมมือขนาดย่อมเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นนั้น ๆ รูปแบบเครือข่ายความสัมพันธ์
ที่เกิดขึ้นจะไม่เข้มข้นในระดับที่สามารถพัฒนาเป็นความเชื่อมโยงที่ครอบคลุมทั้งเครือข่ายได้  
จึงทำให้ยากต่อการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างการขับเคลื่อนทางสังคม 

 
ภาพที่ 2- 5: แบบจำลองเครือข่ายประเภท Segmented, Decentralized Networks 

ที่มา: Gerlach & Hine, 1970 
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4) การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม 

 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม เป็นกระบวนทัศน์ที่ใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบผสมผสานกันทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมจะเป็นข้อมูลที่เน้นไปที่ความสัมพันธ์  
ทางสังคมระหว่างสมาชิกที่อยู่ในเครือข่าย ในเชิงพฤติกรรมที่กระทำต่อกัน โดยสามารถศึกษาได้จาก 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ เส้นเชื่อมโยง สมาชิกเครือข่าย และเครือข่าย (มานา ปัจฉิมนันท์, 2560) รายละเอียด ดังนี้  

- เส้นเชื่อมโยง หมายถึงการเชื่อมต่อระหว่างผู้คน ในส่วนของการนำเส้นเชื่อมโยงมาเป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์เครือข่าย คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางการสื่อสารระหว่างคน  2 คน สามารถ 
วัดได้ 7 ด้าน ดังนี้ 1) เส้นเชื่อมโยงทางอ้อม 2) ความถี่ 3) เสถียรภาพ 4) การทับซ้อน 5) ความ
เหนียวแน่น 6) ทิศทาง และ 7) ความสมมาตร โดยให้ความสำคัญที่ความถ่ีในการสื่อสารระหว่างกัน 
เสถียรภาพ และความแข็งแรงของการเชื่อมโยงของสมาชิกภายในเครือข่าย 

- สมาชิกเครือข่าย จะเน้นที่การวัดผลซึ่งเน้นที่ตัวบุคคลหรือสมาชิกในเครือข่าย โดยได้ระบุการวัดผล 
7 ประเภท  ประกอบด้วย  1) ความเข้มข้น  2) ความแตกต่างหลากหลาย  3) ความใกล้ชิด  
4) ความเป็นตัวกลาง 5) ความเป็นศูนย์กลาง 6) ศักดิ์ศรี และ 7) บทบาท ให้ความสำคัญกับ
การศึกษาความเข้มข้นและความหลากหลายของเส้นเชื่อมโยงสมาชิกเครือข่าย  รวมไปถึงระยะห่าง
ของเส้นเชื่อม ตลอดจนบทบาทของสมาชิกแต่ละคน ที่มีหลากหลายลักษณะ เช่น การเป็นศูนย์กลาง 
ดาวเด่น ผู้ประสานงาน สะพาน ผู้กลั่นกรอง และแยกตัว เป็นต้น 

- เครือข่าย คือการวัดผลสำหรับเครือข่าย ซึ่งเป็นการวัดผลในระดับมหาภาค ประกอบด้วย 9 ด้าน 
ได้ แก่  1) ขนาด  2) การครอบคลุ ม  3) ส่ วนประกอบ  4) การเข้ าถึ งได้  5) การเชื่ อมต่ อ  
6) ความหนาแน่น 7) การรวมศูนย์ 8) ความสมมาตร และ 9) การถ่ายทอด ให้ความสนใจกับ
รูปแบบของเครือข่ายในภาพรวม ที่จะมีความแตกต่างและมีรูปแบบเฉพาะของแต่ละเครือข่ายทาง
สังคม  

 ทั้งนี้ นอกจากการวิเคราะห์ผ่านองค์ประกอบที่ได้กล่าวไปในข้างต้น  ยังสามารถศึกษาผ่านลักษณะ
ความสัมพันธ์ทางสังคม 4 ลักษณะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) รายละเอียด ดังนี้  

- ความสัมพันธ์อันหลากหลาย ด้วยบทบาทที่มีในสังคม: ความสัมพันธ์เชิงซ้อน (Diversity of 
Linkage: Multiplexity) โดยลักษณะของความสัมพันธ์แบบนี้ สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีบทบาท 
เนื่องจากในเครือข่ายทางสังคมนั้น  จะประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
ตาม บทบาทหรือหน้าที่ ที่แต่ละคนหรือคู่ความสัมพันธ์มีอยู่ โดยที่บุคคลแต่ละคนนั้นมิได้มีเพียง
บทบาทเดียว หากแต่มีหลายบทบาทที่จะต้องสวมในชีวิตประจำวัน เช่น บทบาทของแม่ บทบาทลูก 
บทบาทอาจารย์ บทบาทนักศึกษา บทบาทของเพ่ือน  เป็นต้น  ดังนั้น  บุคคลสองคนอาจมี
ความสัมพันธ์กันได้ ทั้งในบทบาท หรือหลายบทบาทประกอบกัน เรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์
เชิงเดี่ยว และความสัมพันธ์เชิงซ้อน ตามลำดับ ซึ่งบทบาทแต่ละบทบาทจะมีบรรทัดฐานและความ
คาดหวังเป็นตัวชี้นำแนวทางพฤติกรรมที่จะปฏิบัติต่อกันและกัน 

- ความสัมพันธ์ทางสังคมบนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยน (Transactional Contact) ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลในเครือข่ายทางสังคม บางครั้งอาจเป็นไปตามทฤษฎีการแลกเปลี่ยนที่กล่าวมาในช่วง
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ต้นของบทความนี้ เนื่องจากบุคคลไม่เพียงแต่ทำตามบทบาทหน้าที่ที่คาดหวังในสังคม  หรือ 
ตามบรรทัดฐาน ที่ได้รับการถ่ายทอดมาเท่านั้น แต่ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลยังขึ้นอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการรับรู้และการตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างคู่ ความสัมพันธ์ ทั้งในด้านวัตถุ
และทางด้านจิตใจ เช่น เงินทอง สิ่งของ หรือความช่วยเหลือที่ก่อให้เกิด บุญคุณที่ต้องมีการ 
ตอบแทนกันในภายภาคหน้า โดยที่ตัวบุคคลเป็นผู้ตัดสินใจเองในการที่จะเลือก หรือมีพฤติกรรม
อย่างไร หรือแลกเปลี่ยนอะไรกับอีกบุคคลหนึ่ง เช่น ความเป็นเพ่ือนระหว่าง นายดำกับนายแดง 
อาจเป็นไปได้ทั้งในเรื่องของความรัก ความซื่อสัตย์ ความสนิทสนม การให้ของกำนัล การให้ยืม 
เงินทอง แต่ทั้งคู่ก็อาจเลือกที่จะแลกเปลี่ยนในเพียงบางสิ่งบางอย่างซึ่งกันและกันเท่านั้น  โดย
คำนึงถึง ความเหมาะสมหรือความพอใจที่จะได้จากการแลกเปลี่ยนนั้น ๆ ด้วย 

- ความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะที่ เท่าเทียมกันและไม่เท่าเทียมกัน  (Directional Flow) 
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล ซึ่งวางอยู่บนพ้ืนฐานการแลกเปลี่ยนนั้น สามารถก่อให้เกิด 
ความสัมพันธ์ในลักษณะร่วมมือกัน หรือแข่งขันกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่สมดุล และ 
ไม่สมดุลกันขึ้น ในที่นี้ หมายถึงการได้รับผลประโยชน์จากกันและกัน ทั้งในลักษณะที่เท่าเทียมกัน
และไมเ่ท่าเทียมกัน โดยฝ่ายหนึ่งอาจได้รับมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง 

- ความถี่และระยะเวลาของความสัมพันธ์ (Frequency and Duration of Relationship) ความถี่
ของความสัมพันธ์ ถือเป็นปัจจัยที่นำไปสู่คุณภาพของความสัมพันธ์ใน ลักษณะการเกิดความสัมพันธ์
เชิงซ้อน และในทำนองเดียวกันความถี่ของความสัมพันธ์ ก็เป็นผล เนื่องมาจากความสัมพันธ์เชิงซ้อน 
ความผูกพันและความมีอิทธิพลต่อกันและกันในด้านพฤติกรรมนั้น  จึง ขึ้นอยู่ที่ความถี่และ 
ความบ่อยครั้งของการพบปะสัมพันธ์กัน ประกอบขึ้นอยู่ที่ช่วงระยะเวลาของ ความสัมพันธ์ด้วย  
ยิ่งบุคคลมีความสัมพันธ์กับอีกบุคคลหนึ่งบ่อยครั้งและมีระยะเวลาของการรู้จักกันนานเพียงใด  
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคน จะมีอิทธิพลกำหนดพฤติกรรมของกันและกันมากขึ้นเท่านั้น 
เนื่องจากว่ามีความผูกพันมาก แต่ความถี่ของความสัมพันธ์อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะทำนาย
อิทธิพลของ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือพฤติกรรมของบุคคลได้ เช่น หากเราเดินทางไปทำงาน 
และพบกับ พนักงานทำความสะอาดทุกวัน ก็ไม่ได้หมายความว่าพนักงานทำความสะอาดนั้นจะมี
อิทธิพลในการกำหนด พฤติกรรมของเรา ในทางตรงกันข้ามแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอน้องชายถึงสองปี  
แต่เราก็มีความรักให้แก่เขาและ ยินดีที่จะทำตามคำขอของเขา ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าระยะเวลาของ
การมีความสัมพันธ์กัน อาจใช้เป็น ตัวชี้วัด ในการทำนายอิทธิพลที่จะมีต่อพฤติกรรมของบุคคล
มากกว่าความถี่ของการพบปะกัน 

5) บทบาทและประโยชน์ของเครือข่ายทางสังคม 

 เครือข่ายทางสังคมมีบทบาทเข้ามาแทรกแซงในช่วงเวลาต่าง ๆ ของกระบวนการอันยาวนานของการ
มีส่วนร่วม ซึ่งผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทางสังคมมักมีการแบ่งปันบรรทัดฐานหรือค่านิยมบาง
ประการร่วมกันในประเด็นที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้น ๆ ให้ความสนใจ ไปจนถึงการสร้างตัวตนหรืออัตลักษณ์
ผ่านความสัมพันธ์ทางสังคม เครือข่ายทางสังคมจึงมีส่วนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอัตลักษณ์ของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนทางสังคมในประเด็นต่าง ๆ ต่อไป (Diani & 
McAdam, Social Movements and Networks: Relational Approaches to Collective Action, 
2003) โดยสามารถสรุปบทบทบาทสำคัญของเครือข่ายทางสังคมได้ 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 
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- การขัดเกลาทางสังคม 
เครือข่ายทางสังคมก่อให้เกิดเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการสร้างกรอบกระบวนการดำเนินงานหรือการ
มีส่วนร่วมระหว่างปัจเจกบุคคลกับขบวนการทางสังคม ในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการมีส่วนร่วมนี้ 
เครือข่ายทางสังคมจะช่วยให้เกิดการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของบุคคลที่อยู่ใน
เครือข่ายทางสังคมนั้น ๆ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นจริงของประเด็นสนใจหรือสังคม 
เมื่อบุคคลถูกรวมเข้าเป็นสมาชิกของเครือข่ายทางสังคมนั้นทั้งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ 
จะทำให้กระบวนการขัดเกลาทางสังคมในเบื้องต้น รวมถึงการร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในอดีต จน
กลายเป็นอัตลักษณ์หรือจิตสำนึกร่วมของกันของเครือข่ายทางสังคมนั้น ๆ 

- การเชื่อมโยงโครงสร้าง 
เครือข่ายทางสังคมมีบทบาทหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความคาดหวังต่อประเด็นสนใจของผู้
มีส่วนร่วม สู่โอกาสในการขับเคลื่อนหรือผลักดันให้เกิดการนำเอาแนวคิดหรือความต้องการของ
ผู้เข้าร่วมสู่การปฏิบัติจริง นอกจากนี้ เครือข่ายทางสังคมยังมีบทบาทในการขยายแนวร่วมการ
ขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาจากหลาย
แห่งที่พบว่า บุคคลที่มีเพ่ือนหรือคนรู้จักเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวหรือกระบวนการ
ขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม มีแนวโน้มที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนนั้น ๆ มากข้ึน 

- ส่งเสริมการตัดสินใจ 
หลังจากผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม และการเชื่อมโยงโครงสร้างของเครือข่าย ตามลำดับ 
เครือข่ายทางสังคมจะสร้างปัจจัยผลักดันหรือแรงดึงดูดซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้คน ทั้งการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน รวมถึงการตัดสินใจดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ อีกท้ัง การศึกษา
จากหลายแห่งยังพบอีกว่า ความสัมพันธ์ทางสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง
ปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล 

 นอกจากนี้ (ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ , 2556) ยังได้อธิบายถึงประโยชน์ของเครือข่ายทางสังคม 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประโยชน์เฉพาะหน้า และประโยชน์ระยะยาว อันเป็นผลมาจากการ
ดำเนินงานของสมาชิกเครือข่าย และในส่วนของการต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการถ่ายทอดการ
ดำเนินงาน ทั้งนี ้เครือข่ายในการพัฒนามีประโยชน์หลายประการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

- เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือ ตลอดจน
การดำเนินการไม่ว่าจะมาจากการประชุม การทดลองปฏิบัติ การประชาสัมพันธ์ การประสานความ
ร่วมมือ รวมไปถึงการแบ่งปันทักษะและประสบการณ์ร่วมกันระหว่างสมาชิก 

- จากกระบวนการแลกเปลี่ยนที่ได้กล่าวไปก่อนหน้า จะช่วยลดกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ส่งผลให้
การดำเนินงานมีความก้าวหน้า รวดเร็ว และส่งผลต่อสังคมในวงกว้างมากขึ้น 

- เครือข่ายทางสังคมสามารถเชื่อมโยงคนที่หลากหลายและแตกต่าง  ทั้งในส่วนของระดับการ
ดำเนินงาน รูปแบบองค์กร รูปแบบการดำเนินงาน และภูมิหลัง เข้าด้วยกัน เปิดโอกาสให้การพัฒนา
เกิดการองค์ความรู้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการาทำงานร่วมกันเพ่ือ
ประโยชน์ของทุกฝ่ายต่อไป 
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- เครือข่ายทางสังคมสามารถทำให้คนหรือองค์กรที่ไม่มีความสัมพันธ์กันได้ทราบว่ายังมีองค์กรอ่ืน  ๆ 
อีกมากที่มีความสนใจในประเด็นเดียวกัน และเผชิญปัญหาเช่นเดียวกัน ส่งผลต่อการประสานความ
ร่วมมือในการดำเนินงานต่อไป 

- เครือข่ายทางสังคมสามารถทำให้ความต้องการของประชาชนได้รับการตอบสนองจากภาครัฐ 

- เครือข่ายทางสังคมช่วยชี้ให้เห็นถึงปัญหาและประเด็นการพัฒนาที่ซับซ้อน 

- เครือข่ายทางสังคมช่วยเชื่อมหน่วยงานวิชาการและแหล่งทุนเข้ากับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ
อย่างแท้จริง 

6) ปัญหาของเครือข่ายทางสังคม 

 แม้ว่าเครือข่ายทางสังคม จะมีประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานและมีบทบาท
สำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอัตลักษณ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ขับเคลื่อนทางสังคมในประเด็นต่าง ๆ แต่ตลอดการดำเนินงานพัฒนา เครือข่ายทางสังคมก็สามารถประสบกับ
ปัญหาที่หลากหลายได้เช่นกัน ทั้งปัญหาจากภายในองค์กร รวมไปถึงปัญหาจากภายนอก เช่น การถูก
แทรกแซง รวมถึงรูปแบบการปกครองของไทย (ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์, 2556) โดยสามารถแยกประเด็น
ปัญหา ได้ดังนี ้

- การขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  การดำเนินงานที่มีการตั้งวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและ
เป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือไม่ได้เกิดเหตุการณ์การครอบงำ และชักจูงไปในทิศทางอ่ืน ๆ ที่ไม่ตรงกับ
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มเครือข่าย 

- ความไม่เท่าเทียมกันของสมาชิก ภายในเครือข่ายประกอบด้วยสมาชิกที่หลากหลาย ทั้งในส่วนของ
ฐานะ ขนาด ความเข้มแข็ง และสถานภาพอ่ืน ๆ จึงยากที่จะทำให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม 
ในเครือข่ายอย่างเท่าเทียมกัน นำมาสู่การครอบงำโดยองคก์รที่มีขนาดใหญ่กว่า 

- การครอบงำ โดยสามารถถูกครอบงำได้โดยง่ายจากองค์กร กลุ่มผลประโยชน์ หัวคะแนนทาง
การเมือง นักวิชาการ และกลุ่มผู้มีอิทธิพลอ่ืน ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่เครือข่ายตั้งร่วมกัน 

- การรวมศูนย์และระบบราชการ ส่งผลต่อความเป็นอิสระในการดำเนินงานของเครือข่าย 

- การขาดทรัพยากร จากการขาดแหล่งทุนสำหรับการดำเนินงานในระยะยาว เพ่ือให้การดำเนินงาน 
มีความต่อเนื่องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

- การแข่งขัน จากเครือข่ายหรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่มีการดำเนินงานในประเด็นเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
ทั้งนี ้หากไม่เกิดการร่วมมือกัน ก็จะกลายเป็นการแข่งขันในการดำเนินงาน 

- การติดตามและประเมินผล ในการดำเนินงานท้ายที่สุดแล้ว มักจะไม่ให้ไม่ให้ความสำคัญกับ
กระบวนการติดตามและประเมินผล  ซึ่ งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ งในการพัฒนาและต่อยอด 
การดำเนินงานต่อไป 
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7) การสร้างและบริหารเครือข่าย 

 กุลทัต หงส์ชยางกูร และปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา ได้อธิบายเกี่ยวกับการสร้างหรือก่อรูปเครือข่าย 
จนถึงการบริหารเครือข่ายให้ยั่งยืน รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างและบริหารเครือข่าย ไว้ดังนี้ 

- การสร้างหรือการก่อรูปของเครือข่าย 

 การสร้างเครือข่าย หมายถึง กิจกรรมในการก่อให้เกิดกลุ่มองค์กรหรือกลุ่มบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การแลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรม หรือการผลิตระหว่างองค์กรสมาชิก ซึ่งต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมา
ก่อนที่จะทำความตกลงเป็นองค์กรเครือข่าย เครือข่ายต่าง ๆ มีจุดเริ่มต้นมาใน 3 ลักษณะ ประกอบด้วย 

• เครือข่ายที่ เกิดขึ้น เองตามธรรมชาติ เป็น เครือข่ายที่มีประชาชนเป็นผู้ ริ เริ่ม จาก 
การตระหนัก ตื่นตัวในปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วเริ่มรวมตัวกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายเพ่ือ
แก้ไขปัญหา ภาคประชาชนจึงเป็นแกนหลักของเครือข่าย ขณะที่ภาครัฐเป็นเพียง
ผู้สนับสนุนและผู้อำนวยความสะดวกให้การจัดตั้งเครือข่ายทำได้ง่ายขึ้น กลุ่มองค์กรชุมชน
ประชาคมจะทำงานและมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ มาก 

• เครือข่ายที่ เกิดขึ้นจากการจัดตั้งหรือรัฐเข้าไปเป็นผู้ริเริ่ม มีเป้าหมายเพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนเกิดความตระหนักในปัญหา สร้างความตื่นตัวให้เกิดความสนใจ และผลักดันให้
เกิดการรวมตัวของประชาชน เช่น หน่วยงานราชการพยายามผลักดันการสร้างหน่วย
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เป็นต้น 

• เครือข่ายที่เกิดจากวิวัฒนาการ เริ่มพัฒนาจากกลุ่มบุคคล หรือองค์กรมารวมกันด้วย
วัตถุประสงค์กว้าง ๆ ไม่ชัดเจน สนับสนุนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หรือกลุ่มคนเกิดความคิด
ที่จะรวมตัวกัน สร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง หลังถูกจุด
ประกายความคิดมาจากการได้รับฟัง ได้เห็นการดำเนินงานของเครือข่ายอ่ืน ๆ เช่น 
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 โดยมีกระบวนการสำคัญในการสร้างหรือเริ่มประสานเครือข่ายรวม 3 ลำดับ ได้แก่ 

• พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นการเตรียมการศึกษาวิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อ
ชุมชนมีความตระหนักต่อปัญหาหรือมีความต้องการที่จะรวมกลุ่มแล้ว ควรเริ่มด้วยการระบุ
บุคคล ชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับประเด็นที่กำลัง
ขับเคลื่อน ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง
กับประเด็น นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจ จากนั้น ต้องแสวงหาแกนนำที่ดี
ของกลุ่มที่จะเป็นเครือข่าย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการนำและผลักดันคนที่อยู่ในแวดวงของ
ตน ให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนเครือข่ายจนประสบความสำเร็จ 

• จัดตั้งเครือข่าย เป็นระยะของการเริ่มรวมตัวกันเป็นเครือข่าย โดยเริ่มต้นจากการสร้าง 
พันธสัญญาสู่เป้าหมายร่วมกัน เป็นการสร้างความผูกพันหรือการตกลงในการที่จะทำงาน
ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหา และสร้างวิสัยทัศน์ร่วมหรือจุดร่วมของ
ผลประโยชน์  ซึ่ งอาจอยู่ ในรูปของเงิน  ชื่อเสียง การได้ รั บการยอมรับ โอกาสใน
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ความก้าวหน้า ความสุข หรือความพึงพอใจ สู่การสร้างเครือข่ายให้ปรากฏเป็นรูปธรรม
อย่างเป็นทางการ (Formal Agreement) ด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือ มีการ
ตกลงในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม กำหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรม จัดวางข้อตกลงใน
การทำงาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งกำหนดบทบาทของสมาชิกและสิทธิหน้าที่ของ
หัวหน้ากลุ่ม 

• ดำเนินการและประเมินผล ประกอบด้วย การพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ระหว่างกันและสร้างความผูกพันภายใน สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก 
ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองค์กรของสมาชิก สร้างความไว้วางใจ และการติดตาม
และประเมินผล เป็นขั้นตอนการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนที่เกิดจากเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือไปสู่การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแผนการดาเนินงานนั้น 

- การบริหารเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน 

 การบริหารเครือข่ายเพ่ือความยั่งยืนนั้น เงื่อนไขสำคัญ คือ ธรรมาภิบาล ซึ่งแนวคิดการจัดการ
เครือข่ายเป็นแนวคิดหนึ่งของธรรมาภิบาลหรือการบริหารงานแนวใหม่ของภาครัฐที่ เป็นการจัดการ  
แบบประชาธิปไตย เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 3 ประการ ดังนี้ 

• บริหารแนวราบ คือ การสร้างความร่วมมือในเครือข่ายเพ่ือกระจายอำนาจ โดยการ 
ช่วยสร้างศักยภาพของเครือข่ายที่เป็นคู่ความร่วมมืออ่ืน เพ่ือผลประโยชน์และเป้าหมาย
ร่วมกันทั้งการร่วมรับรู้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือทำ เพ่ือช่วยสร้างสถานะที่เท่า
เทียมในความเป็นหุ้นส่วนของเครือข่าย การจัดระบบเครือข่ายที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่
จะช่วยให้เครือข่ายดำเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีความชัดเจนใน
อำนาจหน้าที่ วิธีการทำงาน ตลอดจนการประสานงานระหว่างสมาชิก มีการร่วมกันกำหนด
เป้าหมายการทางานและกติกาที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิก จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ 
การกำหนดผู้นำที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบการช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา และการ
กำหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ เพ่ือสร้างความยั่งยืนของเครือข่าย โดยวิเคราะห์และจัดหา
สิ่งจูงใจบนพ้ืนฐานความแตกต่างของบุคคลในแต่ละกลุ่มย่อยของสมาชิกเครือข่าย สิ่งจูงใจ
อาจเป็นค่าตอบแทน เกียรติยศชื่อเสียง หรือการได้รับการยอมรับและคำชื่นชม 

• สร้างความเชื่อใจ ซึ่งสร้างได้จากความยุติธรรม การมีสถานะและการกระจายผลประโยชน์
ที่เท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางสำคัญในการสร้างความเชื่อใจในเครือข่าย คือ การรับรู้ถึง
ความเท่าเทียมกันในอำนาจและความรับผิดชอบ ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและให้ค่า
กับการพ่ึงพากันและกัน การสื่อสารอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ และการจัดการแก้ไขปัญหา
และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

• ความเสี่ยงของเครือข่ายและธรรมาภิบาล มีสาเหตุจากปัจจัยภายในเครือข่าย เช่น ความไม่
ชัดเจนของวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของเครือข่าย การขาดผู้นำผู้ประสานที่ดี 
การสื่อสารไม่ทั่วถึง การบริหารแบบรวมศูนย์ ความไม่โปร่งใส และความไม่สมดุลในการ
จัดการผลประโยชน์ เป็นต้น และปัจจัยภายนอกเครือข่าย เช่น การถูกครอบงำโดยกลุ่ม
บุคคลหรือองค์กรภายนอก การชี้นำโดยแหล่งทุน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
และการตลาด เป็นต้น 
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- ปัจจัยสำคัญในการสร้างและบริหารเครือข่าย 

 การสร้างและบริหารเครือข่าย ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

• ผู้นำเครือข่าย ผู้นำกลุ่มหรือเครือข่ายอาจมิใช่บุคคลเพียงคนเดียว แต่เป็นคณะผู้นำที่
ประกอบไปด้วยบุคคลหลากหลายในท้องถิ่นเข้ามาช่วยกัน เครือข่ายจะขับเคลื่อนไปได้
อย่างมีพลัง หากคณะผู้นำทำงานประสานกันอย่างแนบสนิท แต่ถ้าคณะผู้นำแตกแยกก็จะ
ส่งผลทำให้เครือข่ายอ่อนกำลังลง ไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางท่ีพึงประสงค์ได้ 

• ระบบการติดต่อ สื่อสาร และการมีกิจกรรมร่วมกัน การติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอ
ระหว่างสมาชิก เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่าย ซึ่งต้องอาศัยผู้ประสาน การใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดต่อสื่อสาร และการมีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ 

• การจัดระบบสารสนเทศ การจัดการเครือข่ายควรมีหน่วยงานที่เป็นแกนกลาง ทำหน้าที่
จัดระบบฐานข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย รูปแบบ วิธีการ 
ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งผลการวิจัย ทฤษฎี โครงการ 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศต้องใช้งานได้ง่าย (user 
friendly) ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย (accessible) และเผยแพร่ให้กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง 
เครือข่ายฐานข้อมูลที่ ดีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้  
ซึ่งกันและกัน ต่อยอดทางปัญญาระหว่างเครือข่าย ช่วยลดความสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร
และเวลาจากการทำงานซ้ำซ้อนและการลองผิดลองถูก 

• ทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ เครือข่ายต้องมีทรัพยากรหรืองบประมาณสำหรับการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และช่วยให้คนเข้ามามีส่วนร่วม งบประมาณ 
ที่นำมาใช้ต้องเป็นจำนวนไม่มาก และต้องระมัดระวัง หากได้รับการสนับสนุนจะต้องมี
ระบบตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างรัดกุมและมีการรายงานผลเป็นระยะ 

• ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน การทำให้เครือข่ายแข็งแรงต้องอาศัยระบบการพัฒนาสมาชิกของ
เครือข่ายอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ  
ทั้งการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน จะช่วยให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์จริง 

  



 
บทที่ 2 วรรณกรรมปริทัศน์ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

2-15 

 

 การสร้างความร่วมมือ 
ปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private-Partnership: PPPs) ถูกใช้

เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการด้านการ
พัฒนาเมือง และโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน ถึงกระนั้น ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูป
แบบเดิมก็ยังประสบกับความท้าทาย ซึ่งส่งผลให้หลายโครงการล้มเหลวตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นโครงการ โดย
ความท้าทายส่วนใหญ่มีสาเหตุหลักมาจาก ความขัดแย้งหรือการถูกคัดค้านจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ที่
ไม่ถูกดึงเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา (N.M. El-Gohary, H. Osman, & T. E. El-Diraby, 2006) 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Arnstein (1969) ได้พบว่า การมีส่วนร่วมที่แท้จริง คือ การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
กับพลเมืองอย่างเต็มที่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การมีส่วนร่วมของสาธารณชนเป็นการแจกจ่ายอำนาจที่ดี
ทางหนึ่ง แนวคิดนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือให้เกิดการไหลของข้อมูลข่าวสารระหว่างฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงสร้าง
สมดุลของผลประโยชน์ร่วมกัน และช่วยให้ประชาชนสามารถแสดงถึงความกังวลของตนต่อการพัฒนาต่าง ๆ 
ได้ (Arnstein, 1969) 

1) หลักการและแนวคิดของความร่วมมือแบบ 4Ps 

 รูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (Public-Private-People-
Partnership: 4Ps) เป็นแนวคิดใหม่ด้านการวางผังเมือง ซึ่งช่วยสร้างวิธีการใหม่ในการรวบรวมผู้มีบทบาทจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้มีบทบาทภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการวางแผน ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือเติมเต็มข้อกังวลและความท้าทายบางประการของความร่วมมือในรูป
แบบเดิม นั่นคือ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน (PPPs) เช่น ความโปร่งใสในกระบวนการ
ตัดสินใจ ความเป็นประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นได้จากการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะภาคประชา
สังคม ความร่วมมือแบบ 4Ps ได้รับการยอมรับว่า เป็นวิธีที่สามารถช่วยให้หลีกเลี่ยงความซับซ้อนใน
กระบวนการวางแผน โดยการดึงภาคภาคประชาสังคม และ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการด้วย โดยเฉพาะ การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้
พันธมิตรที่เข้มแข็งเพียงไม่ก่ีรายจัดการกับการดำเนินการโดยไม่ต้องมีข้อมูลสาธารณะ และจะลดความขัดแย้ง
และการประท้ วงในภายหลัง (Thomas Ng, Wong, & Wong, 2013) โดยสามารถสร้างแบบจำลอง 
เพ่ืออธิบายรูปแบบความร่วมมือแบบ 4Ps ในลักษณะของแบบจำลองความสัมพันธ์แบบ Triple Helix ดังภาพ
ที่ 2-6 และ 2-7 
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ภาพที่ 2- 6: แบบจำลองแนวคิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (4Ps) 

ที่มา: E. Bennett, J. Seldon, & P. Grohmann, 2000 
 
 

 
ภาพที่ 2- 7: แบบจำลองแนวคิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (4Ps) 

ที่มา: S. Thomas Ng, James M.W. Wong, & Kelwin K.W. Wong, 2013 
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มีงานศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบถึงความแตกต่างระหว่างความร่วมมือรูปแบบเดิม (PPPs) และความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (4Ps) ภายใต้ขอบเขตของกรอบความร่วมมือที่มีการ
จัดทำสัญญาระหว่างกันอย่างชัดเจน และการร่วมมือกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยพบว่า การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมนั้น “ความโปร่งใส” ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ความร่วมมือแบบ 4Ps ประสบความสำเร็จในการ
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาของทุกฝ่าย แนวทางนี้จึงสามารถใช้เพ่ือดึงดูดพันธมิตรการร่วมพัฒนาจากภาครัฐและ
เอกชน มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและการพัฒนาที่เป็นที่พึงใจของภาคประชาสังคมได้ (Perjo, 
Fredricsson, & Costa, 2016) โดยสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างความร่วมมือแบบ PPPs และ 4Ps 
ได้ตามแบบจำลองดังภาพที่ 2-8 

 

 

ภาพที่ 2- 8: แบบจำลองแสดงความแตกต่างระหว่างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน (ซ้าย) และความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (4Ps) 

ที่มา: Perjo, Fredricsson, & Costa, 2016 
 

2) ภาคีในความร่วมมือรูปแบบ 4Ps 

ภาคีความร่วมมือในรูปแบบ 4Ps นั้นประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (4Ps) 
ทั้งนี้  เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงมิติของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
จำเป็นต้องเข้าใจก่อนว่า กลุ่มภาคีจากทั้ง 3 ภาคส่วนข้างต้นนั้น มีความแตกต่างอย่างมาก ไม่ใช่แค่เพียงความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มภาคี แต่ภาคีจากกลุ่มเดียวกันก็ยังมีความแตกต่างเช่นกัน ความหลากหลายของภาคีจาก
แต่ละภาคส่วนนี้ เป็นสิ่งที่มักถูกละเลยหรือถูกมองข้ามไป และมุ่งเน้นเพียงประสิทธิภาพและความสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเท่านั้นในการวางแผนและการพัฒนา ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จึงไม่ได้เป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม เพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับวิธีการที่ทุกภาคส่วนรวมตัวกัน และการบริหารจัดการใน
ระดับองค์กรภายในของภาคีแต่ละกลุ่ม โดยสามารถจำแนกประเภทของภาคีในกระบวนการวางผังและพัฒนา
เมืองในความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (Perjo, Fredricsson, & Costa, 
2016) ได้ดังนี ้



 
บทที่ 2 วรรณกรรมปริทัศน์ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

2-18 

 

- ภาครัฐ หมายรวมถึง องค์กรทางการเมืองทั้งรัฐส่วนกลางและรัฐท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานหรือการดำเนินโครงการในส่วนต่าง ๆ เช่น กระทรวง ทบวง กรม 
สำนักงานจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

- ภาคเอกชน เป็นภาคีท่ีมีส่วนช่วยในการสร้างและปรับเปลี่ยนรูปแบบของการพัฒนาเมืองรวมถึง
สัณฐานของเมือง โดยมีบทบาทสำคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองใน
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่พื้นท่ีโครงการพัฒนาของภาครัฐ เช่น บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเจ้าของ
ที่ดิน เป็นต้น 

- ภาคประชาสังคม หมายรวมถึง ประชาชนทั่วไป และชุมชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กระบวนการพัฒนา นอกจากนี้ ยังรวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) กลุ่มผู้เช่าหรือผู้ใช้งานพ้ืนที่ 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนระดับรากหญ้า ภาคประชาสังคมอาจเรียกได้อีก
อย่างว่า เป็นผู้ใช้ปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงบทบาทของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้บริการ 

อย่างไรก็ตาม นอกจากกลุ่มภาคีทั้ง 3 ที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ในบางกรณีการสร้างการมีส่วนร่วมซึ่ง
เกี่ยวข้องกับผู้นำความร่วมมือ โดยเฉพาะในบริบทไทย มีความสัมพันธ์กับกลุ่มชนชั้นนำซึ่งอาจเป็นภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือภาควิชาการที่เชมีส่วนสำคัญในการสร้างความร่วมมือเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
หรือการเปลี่ยนแปลงเมือง 

3) ชนชั้นนำกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วม 

คำว่า Élite ปรากฏครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่ 17 โดยใช้สำหรับการอธิบายถึงสินค้าโภคภัณฑ์หรือวัตถุ
ที่มีลักษณะพิเศษกว่าปกติ ต่อมาการใช้คำว่า Élite เปลี่ยนแปลงด้วยความหมายที่ขยายขอบเขตออกไป โดย
สามารถกินความถึงกลุ่มชนชั้นสูงที่มีอำนาจในสังคมเช่น กลุ่มทหารที่มีเกียรติ กลุ่มขุนนางชั้นสูง เป็นต้น  
ถึงแม้คำว่า Élite จะถูกใช้เพ่ือเรียกกลุ่มชนชั้นสูงในสังคม แต่คำนี้ก็ไม่แพร่หลายนักในงานเขียนทาง
สังคมศาสตร์ และรัฐศาสตร์ จนกระทั่งคำว่า Élite นี้ถูกเผยแพร่งานเขียนด้านสังคมวิทยาของ Vilfredo 
Pareto ในหนังสือเรื่อง The Mind and Society (Bottomore, 1993) 

Vilfredo Pareto นักสังคมวิทยาชาวอิตาลี มีทัศนะเรื่องชนชั้นทางสังคมที่มองว่า ทุกคนล้วนถูก
ปกครองโดยชนชั้นนำ (Elite) และชนชั้นสังคมถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนชั้นได้แก่ ชนชั้นปกครองที่เป็นคนกลุ่ม
น้อย และชนชั้นถูกปกครองซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ ชนชั้นปกครองคือคนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะสามารถใช้อำนาจ
เพ่ือทำให้คนส่วนใหญ่มีความสุขได้ (Vilfredo, 1935 อ้างถึงใน อภันตรี อารีกุล, 2532) นอกจากนี้ยังได้ให้
ความหมายของชนชั้นนำไว้ใน 2 ความหมายด้วยกันได้แก่ 1. ใครก็ตามที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิต
ด้านหน้าที่การงานคือชนชั้นนำในความหมายแรก 2. Pareto ได้แบ่งสังคมออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่ไม่ได้
เป็นชนชั้นนำ (non-elite) และส่วนที่เป็นชนชั้นนำ (elite) พร้อมกันนี้ยังได้แบ่งชนชั้นนำออกเป็นสองกลุ่มคือ 
ชนชั้นนำที่มีบทบาทในการปกครอง (governing elite) และชนชั้นนำผู้ ไม่มีบทบาทในการปกครอง  
(non-governing elite) (พรชัย เทพปัญญา, 2549) 

Gaetano Mosca นักรัฐศาสตร์ และสังคมวิทยาชาวอิตาลี ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับชนชั้นไว้ว่า ในทุก
สังคมตั้งแต่สังคมที่ด้อยพัฒนา กำลังพัฒนา ไปจนถึงสังคมที่ก้าวหน้ามีความศรีวิไลซ์จนถึงขีดสุดล้วนแล้ว  
แต่ถูกแบ่งชนชั้นออกเป็น 2 ชนชั้นคือ 1. ชนชั้นที่ปกครอง และ 2. ชนชั้นที่ถูกปกครอง ชนชั้นที่ปกครองผู้ทำ
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หน้าที่ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยผูกขาดอำนาจทางการเมืองไว้ที่กลุ่มตน และใช้ประโยชน์ที่ได้มาจาก
อำนาจของตน โดยปกติแล้วชนชั้นปกครองนี้มักจะมีจำนวนที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชาชน
ภายในสังคม ในขณะที่ชนชั้นผู้ถูกปกครองซึ่ งมีจำนวนมากกว่าจะถูกปกครองด้วยชนกลุ่มแรกด้วย
ความสามารถในการจัดองค์กรที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ และมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน (Mosca, 1959) 

Max Weber นักสังคมวิทยา และนักเศรษฐศาสตร์การเมืองชาวเยอรมัน ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่ม
สถานภาพซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มที่มีแบบแผนการใช้ชีวิตที่เหมือนกัน และการรวมตัวเป็นช่วงชั้นอันเป็น
การแบ่งกลุ่มคนตามอำนาจเศรษฐกิจซึ่งคล้ายคลึงกับการแบ่งชนชั้น กระนั้นเวเบอร์เชื่อว่าการแบ่งคนตาม
สถานภาพจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในสังคมได้ดีกว่า โดยช่วงชั้นตามทัศนะของเวเบอร์นั้นแบ่งออกเป็น 
2 ชั้นด้วยกันคือ 1. ชนชั้นที่มีทรัพย์สิน และ 2. ชนชั้นที่ไม่มีทรัพย์สิน โดยการจัดช่วงชั้นทางสังคมนี้เวเบอร์
เน้นไปในหลักการ 3P คือ Power การมีอำนาจเหนือผู้อ่ืน Privilege การมีอภิสิทธิ์เหนือคนอ่ืน และ Prestige 
การได้รับการยอมรับ เวเบอร์ยังได้ระบุอีกว่าการพิจารณาความสัมพันธ์ทางสังคมต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่อง
อำนาจ และสิทธิอำนาจประกอบด้วย โดยเฉพาะสิทธิอำนาจที่ประกอบไปด้วย สิทธิอำนาจตามประเพณี สิทธิ
อำนาจบนฐานของบุญบารมี และสิทธิอำนาจบนหลักกฎหมายหรือเหตุผล ซึ่งสิทธิอำนาจนี้เป็นองค์ประกอบ
สำคัญที่จะกำหนดความสัมพันธ์ในสังคมสมัยใหม่ (สุภางค์ จันทวานิช, 2565) 

ในการศึกษาเกี่ยวกับชนชั้นนำโดยนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ชาวไทยได้มีผู้ให้ทัศนะและนิยาม  
ของชนชั้นนำไว้มากมาย หนึ่งในนั้นคือ ระดม วงษ์น้อม นักรัฐศาสตร์ผู้ได้ให้ความเห็นไว้ว่า แนวคิดชนชั้นนำนั้น
มีรากฐานอยู่บนแนวคิดด้านสังคมวิทยา การแบ่งชั้นทางสังคมที่มองว่าสังคมมนุษย์นั้นเป็นสังคมที่มีความไม่
เสมอภาคในด้านต่าง ๆ จึงเป็นปรากฏการณ์ของสังคม ขณะเดียวกันมนุษย์ในสังคมเองคือผู้ที่กำหนดกฎเกณฑ์
และประเมินค่าเพ่ือจัดระเบียบการแบ่งชั้นในสังคม การแบ่งชั้นทางสังคมนี้ท้ายที่สุดก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ
ในทางสังคม และนำมาซึ่งชนชั้นทางสังคมในที่สุด ชนชั้นนำตามลักษณะนี้จึงหมายถึง คนกลุ่มน้อยที่อยู่บน
ปลายแหลมของพีระมิดทางสังคมซึ่งมีอำนาจ ทรัพย์สินหรือทั้งสองอย่างมากที่สุด เป็นกลุ่มคนที่ได้รับการยก
ย่องจากสังคมมากที่สุด และเป็นคนที่กุมอำนาจ รวมถึงการตัดสินใจต่าง ๆ ในสังคมไว้ในมือของตน คนกลุ่มนี้
จะรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นเพราะ มีผลประโยชน์ร่วมกัน พูดภาษาเดียวกัน ก่อให้เกิดการรวมตัวกันเป็นชน
ชั้นปกครองที่ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของกลุ่มตน (ระดม วงษ์น้อม, 2527) 

จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ก็ได้ให้นิยามของชนชั้นนำไว้ว่า บุคคลใน
ชุมชนใดก็ตามที่มีหรือครอบคลองคุณสมบัติอันพึงปรารถนาโดยทั่วไปอย่าง อำนาจ การยอมรับนับถือ  
ความมั่งคั่งในทรัพย์สิน หรือความสามารถด้านอ่ืน ๆ ในระดับที่สูงกว่าปกติ ไม่ว่าคุณสมบัติเหล่านั้นจะมีเพียง
ประการเดียว หรือหลายประการรวมกันก็ตาม คุณสมบัติเหล่านั้นก็เพียงพอที่จะทำให้บุคคลนั้นมีสถานะเป็น
ชนชั้นนำ (Noranitipadungkarn, 1970) แนวความคิดที่ว่าการได้รับการยอมรับนับถือทำให้บุคคลกลายเป็น
ชนชั้นนำสอดคล้องกับลักษณะของชนชั้นนำตามที่ชัยอนันต์ สมุทรวานิชได้กล่าวไว้ว่า  “ชนชั้นนำเป็นกลุ่ม
บุคคลใด ๆ ก็ตามในสังคมหนึ่ง ๆ ที่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญและมีชื่อเสียง” (ชัยอนันต์ สมุทรวานิช, 2511 อ้าง
ถึงใน อภันตรี อารีกุล, 2532) 

3.1) กลุ่มชนชั้นนำในสังคมไทย 

กลุ่มชนชั้นนำไทยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
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กลุ่มสถาบันตามประเพณี ในสมัยหนึ่งกลุ่มสถาบันนี้ตามประเพณีนี้มีฐานะเป็นชนชั้นนำแต่
เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปจึงเกิดการปรับเปลี่ยนอิทธิพลและบทบาทไปเช่น สถาบันสงฆ์ซึ่งเคยเป็นชน
ชั้นนำทางวัฒนธรรมมีบทบาทและอิทธิพลในสังคมสูงก่อนจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป สถาบัน
พระมหากษัตริย์และองคาพยพเป็นหนึ่งในสถานบันตามประเพณีที่ยังคงเป็นชนชั้นนำในสังคมไทย
ถึงแม้จะมีการปรับบทบาทและลักษณะของการนำเปลี่ยนแปลงไป กระนั้นบารมีของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ยังคงถ่ายทอดไปสู่องคาพยพอย่างองคมนตรี หรือสำนักงานส่วนพระองค์อ่ืน 

กลุ่มข้าราชการระดับสูง ข้าราชการระดับสูงถือว่ามีบทบาทอย่างมากในการบริหารประเทศ 
เพราะข้าราชการเป็นผู้วางโครงการหรือแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินให้กับนักการเมืองที่จะ
เข้ามาทำหน้าที่ผู้แทนของประชาชน การทำงานระหว่างข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองจึงเป็น
ลักษณะที่ว่าข้าราชการเป็นผู้เสนอโครงการส่วนนักการเมืองทำหน้าที่ป้อนงบประมาณในโครงการที่
ตนสนใจจะผลักดัน ดังนั้นบรรดานโยบายทั้งหลายจึงมาจากกลุ่มข้าราชการชั้นสูง (ประชาไท, 2554) 

กลุ่มทุน กลุ่มทุนขนาดใหญ่ของประเทศ และกลุ่มทุนในต่างจังหวัดถือว่าอยู่ในกลุ่มชนชั้นนำ
ด้วย เพราะกลุ่มทุนเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับกลุ่มอำนาจทางการเมืองทั้งในการเมือง  
ระดับท้องถิ่น และการเมืองระดับประเทศ ซึ่งการสะสมทุนของกลุ่มทุนระดับประเทศนั้นเริ่มต้นสะสม
ทุนตั้งแต่ก่อนสมัยของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในขณะที่กลุ่มทุนในต่างจังหวัดเริ่มต้นสะสมทุน
ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงนโยบายพัฒนาประเทศของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ กลุ่มทุนทั้ง 2 ประเภทเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นนำและมีบทบาทอย่างชัดเจนในช่วงหลักเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 (นิธิ, 
2556) 

 

3.2) ประเภทของชนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นนำ ผ่านงานเขียวของนักวิชาการทั้งไทยและ
ต่างประเทศ ทำให้สามารถสรุปนิยามโดยทั่วไปของชนชั้นนำได้ว่า ชนชั้นนำเป็นกลุ่มของคนจำนวนน้อย
ที่ถือครองอำนาจ ทรัพยากร หรือคุณค่าบางประการเช่น ชื่อเสียง ความรู้ บุญบารมี ที่มากกว่าคนกลุ่ม
ใหญ่ในสังคม ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงผูกขาดสิทธิในการชี้นำ ควบคุม หรือจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่มวลชน
ซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ 

ทั้งนี้ การจัดประเภทของชนชั้นนำด้วยลักษณะของกิจกรรมหรือหน้าที่ของแต่ละกลุ่มเช่น ชน
ชั้นนำทางการเมือง ชนชั้นนำทางเศรษฐกิจ อาจไม่ตอบสนองต่อสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ
เมื่อนำแนวคิดชนชั้นนำมาใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ บทบาท และอิทธิพลของชนชั้นนำในการ
พัฒนาเมืองเชียงใหม่ในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี 2470 จนถึงปัจจุบัน เพราะบุคคลหนึ่ง
อาจจะเป็นชนชั้นนำที่มีหน้าที่มากกว่าหนึ่งอย่างเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของการศึกษาชนชั้นนำใน
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ในงานวิจัยฉบับนี้จึงจะประยุกต์ใช้ทฤษฎีชนชั้นนำในส่วนของนิยามตามที่ได้สรุปไปข้างต้น ใน
ส่วนของการจำแนกประเภทชนชั้นนำให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยจึงจำแนก
ประเภทของชนชั้นนำผ่านสถานภาพของบุคคลนั้นในสังคมโดยจะจำแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

- กลุ่มสถาบันตามประเพณี แบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อย ได้แก่ 
• สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และเจ้านายฝ่ายเหนือ  
• สถาบันทางศาสนาอย่าง สถาบันสงฆ์ คณะนักบวช  

- กลุ่มข้าราชการและนักการเมือง แบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อย ได้แก่  
• ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็นต้น  
• นักการเมืองทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น เช่น รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

เป็นต้น 

- กลุ่มทุน แบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อย ได้แก่ 
• กลุ่มทุนในระดับประเทศ เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มภิรมย์ภักดี กลุ่มไทยเบฟ เป็นต้น 
• กลุ่มทุนในระดับท้องถิ่น เช่น ตระกูลบูรณุปกรณ์ กลุ่มตันตรานนท์ เป็นต้น 

ทั้งนี้เพ่ือให้สะดวกต่อการวิจัยบทบาทของชนชั้นนำในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับ
จังหวัดเชียงใหม่ การจำแนกชนชั้นนำผ่านสถานภาพของบุคคลจะสามารถแสดงให้ เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นนำกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นในลักษณะใด และชนชั้นนำมี
บทบาทเช่นไรในความเปลี่ยนแปลงนั้น 

4) ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนทางสังคม 

ประชาสังคม (civil society) มีลักษณะที่รวมเอาความเป็นสังคม และความเป็นประชาชนพลเมืองเข้า
ไว้ด้วยกัน การสร้างนิยามหนึ่งเดียวไม่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม นักวิชาการที่สนใจด้านภาคประชาสังคมจึง
พยายามให้ความหมายและนำเสนอมุมมองต่าง ๆ ซึ่งถึงแม้จะมีนิยามที่หลากหลาย แต่มีจุดมุ่งหมายร่วมที่
เหมือนกัน คือ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม ซึ่งจากการพยายามให้ความหมายโดยผสมผสาน
แนวคิดกับแนวทางปฏิบัติ สามารถอธิบายความหมายของภาคประชาสังคมไว้ว่าการที่ผู้คนในสังคมเห็นสภาพ
ปัญหาที่สลับซับซ้อนที่ยากแก่การแก้ไข และนำไปสู่การก่อจิตสำนึก (civic consciousness) ร่วมกัน และมา
รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กร (civic group หรือ organization) ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือ
ภาคสังคม (ประชาชน) ในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกัน (partnership) เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา หรือทำการบางอย่าง
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความภายใต้ระบบจัดการที่มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ความสมานฉันท์ ความเอ้ือ
อาทรต่อกัน (ยุทธนา วรุณปิติกุล และสุพตา เริงจิต, 2542) 

นอกจากนี้ การให้คำนิยามประชาสังคมโดยมองประชาสังคมในลักษณะของการเป็นสังคมเข้มแข็ง ซึ่ง
หมายถึง การที่สังคมมีความ เข้มแข็งจากการที่กลุ่มคนทุกกลุ่มอาชีพ รายได้ และภูมิภาค มารวมตัวกัน เพ่ือ
ร่วมกันผลักดันให้สังคมพัฒนา และแก้ปัญหาต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกับ Jurgen Habermas ที่แม้ ไม่ได้กล่าวถึงประชาสังคมโดยตรง แต่ได้กล่าวถึงพ้ืนที่สาธารณะ ที่
การเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองต่าง ๆ จะดำเนินไปบนพื้นที่สาธารณะ (public sphere) กล่าวคือ ผู้ที่เข้ามา
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มีส่วนร่วมในพ้ืนที่สาธารณะนี้จะต้องไม่ถูกจำกัดการมีส่วนร่วม พื้นที่สาธารณะจะต้องเปิดให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง 
หรือสนใจสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ โดยเฉพาะในประเด็นที่จะมีการพูดคุยอย่างเท่าเทียมกัน โดยภาครัฐจะต้องนำเสนอข้อมูลแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วนรอบด้าน (Pusey, 2003 อ้างถึงใน รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2558) 

จากตัวอย่างนิยามประชาสังคมดังที่กล่าวมาข้างต้น นิยามความเป็นประชาสังคมแตกต่าง ทั้งนี้จึงสรุป
ในภาพรวมได้ว่าประชาคมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีจิตสำนึกร่วมกันในการพัฒนาชุมชน 
หรือสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน และไม่ใช่รูปแบบทางราชการ นอกจากนี้  การ
รวมตัวดังกล่าวส่งผลให้สังคมหรือชุมชนนั้น ๆ มีความเข้มแข็ง 
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4.1)  พัฒนาการของภาคประชาสังคม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (ปี 2540-2544) ของประเทศไทยเป็น
จุดเริ่มต้นการใช้แนวความคิดของประชาสังคมที่เน้นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ นักวิชาการและองค์กรประชาชน
ในท้องถิ่นโดยเรียก ชื่อว่า เวทีประชาคมซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาไปสู่สังคมพลเมืองหรือ
ประชาสังคม (civil Society) ในฐานะที่เป็นทางเลือกเพ่ือหาทางออกของปัญหาทั้ง ทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง โดยมีความเชื่อพ้ืนฐานว่าหากสังคมใดที่การรวมตัวของ ประชาคมมีความ
เข้มแข็ง และสามารถเข้าไปมี ส่วนร่วมในการปกครองหรือกำหนดนโยบายสำคัญ ๆ ของประเทศแล้ว
สังคมนั้นก็จะได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของคนส่วน
ใหญ่ในสังคมได ้

ทั้งนี้ การก่อตัวและพัฒนาการของประชาสังคม อาจกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องจากประชาชน
ต้องเผชิญกับปัญหา หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ (critical events) และได้ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพการดำรงชีวิต คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ต่อชุมชน และ/หรือสังคมฯ เกิดการรวมตัว รวมกลุ่ม
กันเพ่ือผลักดันการแก้ไขปัญหาของตน ขณะเดียวกันความซับซ้อนของปัญหา ก็ไม่อาจดำเนินการ
โดยลำพังองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้ หากแต่ต้อง รวมกลุ่ม รวมพลังกันของทุกส่วนในสังคม จึงจะ
แก้ปัญหาได้ เกิดเป็นภาคประชาสังคมขึ้น (ชูชัย ศุภวงศ์, 2541) 
 

 
ภาพที่ 2- 9: การก่อตัวและการเคลื่อนไหวของประชาสังคมไทย 

ที่มา: ดัดแปลงจากชูชัย ศุภวงศ์, 2540 
 
 

4.2)  ลักษณะของภาคประชาสังคม 

ลักษณะของประชาสังคมสามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้ 4 รูปแบบ (อนุชาติ พวงสำลี, 2542) ดังนี้ 
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- มีความหลากหลาย – ความหลากหลายนับเป็นคุณลักษณะที่สำคัญในเชิงองค์ประกอบของสังคม 
กล่าวคือสังคมใด ๆ ที่ขาดความหลากหลาย มีเพียงมิติเดียว รูปแบบเดียวก็คงเป็นสังคมที่ขาดการ
เรียนรู้ ขาดจินตนาการ ซึ่งความหลากหลายอาจจำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

ความหลากหลายเชิงรูปแบบ 
o รูปแบบพื้นที่ เป็นลักษณะการรวมตัว ที่ยึดพ้ืนที่หรืออาณาบริเวณเป็นขอบเขต ของ

การรวมตัวกัน ซึ่งอาจจะเป็นพ้ืนที่การปกครอง เช่น กลุ่มจังหวัด อำเภอ ตำบล 
หมู่บ้าน ชุมชน คุ้ม เขต ย่าน ละแวกบ้าน ถนน โรงเรียน หรืออาจเป็นขอบเขตเชิง
ภูมินิเวศ เช่น ลุ่มน้ำ สายน้ำ คลอง และแม้กระทั่งเขตเศรษฐกิจ อาทิ เขตนิคม
อุตสาหกรรม เขตพ้ืนที่ชายฝั่ง เป็นต้น 

o การรวมตัว ระดับของการรวมตัวกันของคนในสังคมนั้น อาจมีแตกต่างกันออก ไป
ตามระดับความพร้อมหรือลักษณะของกิจกรรมที่สนใจร่วมกัน ตั้งแต่การเป็นกลุ่ม 
ชมรม องค์กร สมาคม สถาบัน มูลนิธิ สภา สมาพันธ์ สหกรณ์ คณะกรรมการ เป็น
ต้น 

o กลุ่มคนที่ มารวมตัวกัน ความหลากหลายในอีกลักษณะหนึ่ งที่ น่ าจะเป็น 
คุณลักษณะที่สำคัญของความเป็นประชาสังคมคือ ความหลากหลายในด้านของกลุ่ม
คนที่มารวมตัวกัน นับตั้งแต่ วัย อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ การศึกษา 
ฐานะ อาชีพ รวมกระท่ังถึงคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ 

ความหลากหลายของเชิงเนื้อหา  
o ความหลากหลายของกิจกรรม กิจกรรมที่ทำอาจแยกแยะออกตามลักษณะของ 

รูปแบบและความถนัดของกลุ่มองค์กรนั้น ๆ อาทิ กลุ่มที่ให้ความสนใจในเชิงการ
รณรงค์เผยแพร่ ก็อาจมีรูปแบบ ของกิจกรรมเฉพาะด้านการศึกษาวิจัยหรือกิจกรรม
เฉพาะด้านการแสดงกิจกรรมเฉพาะด้านการพัฒนาชุมชนเป็นต้น แต่ในหลายองค์กร
นั้นก็มักผสมผสานกิจกรรมหลาย ๆ ด้านเข้าด้วยกันตามความเหมาะสมและความ
ถนัดของตน 

o ความหลากหลายในเชิงประเด็นความสนใจหรือประเด็นปัญหา  เงื่อนไขการ
รวมตัวเป็นกลุ่มที่สำคัญก็คือ ความสนใจ ซึ่ งความสนใจมักทำให้ เกิดความ
หลากหลายของการรวมตัว อาทิ กลุ่มที่ให้ความสนใจด้านสังคมสงเคราะห์ สนใจ
ด้านสิ่งแวดล้อม หรือสนใจในเรื่องวิชาชีพของตน ก็ดำเนินกิจกรรมกลุ่มร่วม กันบน
พ้ืนฐานของสิ่งที่สนใจร่วมกันดังกล่าว เกิดเป็นขบวนการ เคลื่อนไหวต่าง ๆ ตามมา 

- มีความเป็นชุมชน ความเป็นชุมชนในความหมายของประชาสังคมนั้น อาจครอบคลุมความหมายที่
กว้างถึงอาณา บริเวณหรือบริบทขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมโยงติดต่อกันในทางใดทางหนึ่ง หรืออาจ
พิจารณาถึงความเป็นชุมชน ภายในกลุ่มองค์กรเล็ก ๆ ที่รวมตัวกัน ด้วยความรัก ความผูกพัน ความ
เอ้ืออาทร ความสนใจ และหรือผล ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น ลักษณะของความเป็นชุมชนก็คงไม่
จำเป็นต้องติดยึดกับความเป็นชนบทหรือชุมชนชนบท ก็ได้ ความเป็นชุมชนอาจเป็นเรื่องของชุมชน
เมือง ชุมชนของคนชั้นกลาง ชุมชนของนักธุรกิจ ชุมชนของสถาบันการ ศึกษา และรวมถึงความเป็น
ชุมชนของคนภายในองค์กรอีกด้วย 
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- มีสำนึกสาธารณะ สำนึกสาธารณะหรือจิตสำนึกเพ่ือส่วนรวม (public consciousness) เป็น
คุณลักษณะที่สำคัญ และมีความหมายเป็นอย่างยิ่งในประชาสังคม การที่ประชาชนเกิดสำนึกแห่ง
ความเป็นพลเมือง (citizenship) สำนึกถึงพลังของตนเองว่าจะสามารถร่วมแก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคม
ได้นั้น จะสนับสนุนให้เกิดพลังทางสังคม (Social Energy) ที่มีความเข้มแข็ง 

- เป็นกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน หรือการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(learning society) จากการ ปฏิบัติการร่วมกัน (interactive learning through action) อย่าง
ต่อเนื่องในลักษณะของสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของประชาสังคมในอีกด้าน
หนึ่ง 

- มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์เป็นเครือข่าย กลุ่มประชาสังคมที่มีความยั่งยืนและมีความหมาย ต้อง
มีระบบการจัดการที่ดี มีระบบการ สื่อสารแลกเปลี่ยน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้
ร่วมกัน (communication and network) ประสบการณ์ของการเรียนรู้บนพ้ืนที่ที่หลากหลายบน
กิจกรรมที่หลากหลาย จะสามารถผสมผสานเป็นสังคมท่ีมี ความเข้มแข็งและมีพลังได้ 

 
4.3) องค์ประกอบของภาคประชาสังคม 

สำหรับองค์ประกอบของประชาสังคมที่จะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาสังคม มี
องค์ประกอบ ดังนี้ 

- มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Vision) ความเป็นกลุ่ม องค์กรที่มีสำนึกต่อสาธารณะนั้น มีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่คนในองค์กร หรือ กลุ่มประชาสังคม จะต้องมองเห็นอนาคตข้างหน้าร่วมกัน รู้และเข้าใจร่วมกัน 
ถึงทิศทางข้างหน้าที่จะไปด้วยกันหรือ ทำกิจกรรมร่วมกัน ดังนั้น การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของกลุ่ม
คนในประชาสังคมจึงเป็นเงื่อนไขที่จำเป็น ซึ่งการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่จะต้องอาศัยการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็นถึงสถานการณ์ แนวโน้มความ เปลี่ยนแปลงพร้อม ๆ ไปกับการ
ปฏิบัติการจริง 

- มีส่ วนร่วมอย่ างก ว้างขวาง การมี ส่ วนร่ วมของทุ กคนทุกฝ่ ายย่อมเป็ น เงื่อน ไขให้ เกิด 
การเรียนรู้ ตัดสินใจ และร่วมลงมือ ปฏิบัติผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นร่วมกัน 

- เป็นธรรมชาติที่มิใช่การแต่งตั้งจัดตั้ง ประชาสังคมต้องเกิดขึ้นบนเงื่อนไขของสำนึกที่จะดำเนิน
กิจกรรมร่วมกัน บนพ้ืนฐานของการ เติบโตไปอย่างเป็นธรรมชาติ การจัดตั้งหรือแต่งตั้งโดยกลไก
อำนาจรัฐย่อมทำให้องค์กรและการดำเนินกิจกรรม ขาดความเป็นอิสระ และในที่สุดจะขาดความ
ยั่งยืนต่อเนื่อง 

- มีความรัก ความเอ้ืออาทร สมานฉันท์ การรวมกลุ่มของประชาสังคมบนพ้ืนฐานที่หลากหลาย 
จำเป็นต้องสร้างขึ้นบนฐานแห่งความรัก ความเมตตา ความเอ้ืออาทร ความสามัคคี และความ
สมานฉันท์ จะเป็นส่วนเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมืออย่างมีพลัง 

- มีองค์ความรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้ ประชาสังคมจะต้องสร้างและสะสมองค์
ความรู้ที่สามารถปรับใช้และเรียนรู้เพ่ิมขึ้นอยู่ตลอดเวลา และจะต้องมีศักยภาพและความสามารถที่
จะแสวงหาความรู้ด้วย 
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- มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติหรือทำกิจกรรมร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันของคนในสังคมจะช่วยสร้าง
ให้เกิดพลัง เกิดปัญญา กระบวนการในการก่อให้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จำเป็นที่จะต้องอาศัย
เทคนิควิธีการมากมาย หลากหลาย และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละ พ้ืนที่แต่ละกลุ่ม ซึ่งจะต้อง
คิดค้นร่วมกัน 

- มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง/เครือข่ายความร่วมมือ การสื่อสารเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นความจำเป็นที่จะทำให้ประชาสังคมมีความเติบโตและ ขยายตัวออกไปอย่างมั่นคง ระบบการ
สื่อสารของประชาสังคมเป็นการสื่อสารในแนวราบ ดังนั้น การคิดค้นรูปแบบ ใหม่ ๆ การเชื่อมโยง
เครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ นับเป็นแนวทางสำคัญเพ่ือการสื่อสาร 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลเมืองและการใช้ข้อมลูขบัเคลื่อนเมอืง 

 ศตวรรษของเมือง เรื่องของดาต้า 
ศตวรรษที่ 21 นี้เรียกได้อีกอย่างว่าศตวรรษเมือง หรือ ศตวรรษแห่งความเป็นเมือง คือ ช่วงยุคที่

ประชากรโลกมากกว่าครึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เมือง และมีการคาดการณ์ไว้ว่า ในค.ศ.2050 จะมีประชากรอาศัย
อยู่ในเมืองสูงถึงประมาณร้อยละ 70 พ้ืนที่เมืองจึงมีความสำคัญ เป็นพ้ืนที่แห่งการปะทะสังสรรค์ของกิจกรรม 
และพ้ืนที่เป้าหมายของทุกสิ่งทั้งในที่เป็นโอกาส และปัญหา ในขณะเดียวกัน ก็เป็นยุคสมัยที่เกิดความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร และการรับส่งข้อมูล ทำให้กล่าวได้อีกทางหนึ่งว่า เป็นยุคสมัยแห่ง
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งหมายถึง ยุคที่ข้อมูลมีบทบาทสำคัญอย่างมาก และถือเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจ จนถึงขั้นมี
การเปรียบเทียบว่า “ข้อมูลมีค่าดั่งน้ำ (Data is water)” 

ข้อมูลหมายถึง ข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ซึ่งหากต้องการอธิบายถึงลักษณะของข้อมูล
แล้ว อาจจำแนกได้เป็น 2 มิติ คือ 1) มิติเชิงโครงสร้าง และ 2) มิติเชิงพื้นที่ โดยอธิบายได้ ดังนี้ 

1) มิติเชิงโครงสร้าง เป็นการจำแนกลักษณะของข้อมูลจากการจัดระเบียบข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย  
2 ลักษณะ ได้แก่  

o ข้อมูลที่มีโครงสร้าง (structured data) คือ ข้อมูลที่มีการจัดระเบียบ ซึ่งจะทำให้
จัดการ หรือนำเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ ตีความ หรือประมวลผลได้สะดวก มักอยู่
ในรูปแบบของข้อมูลตาราง 

o ข้อมูลที่ไม่มีการจัดระเบียบโครงสร้าง (unstructured data) คือ ข้อมูลที่ไม่มี
การจัดระเบียบ ไม่มีรูปแบบแน่นอน หรือข้อมูลที่อาจตีความได้ยาก เช่น ภาพ วิดีโอ 
ข้อความ เป็นต้น 

2) มิติเชิงเชิงพื้นที่ เป็นการจำแนกลักษณะของข้อมูล ที่คุณสมบัติของข้อมูลในการยึดโยงกับตำแหน่ง
จริง หรือพ้ืนที่เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย กล่าวคือ จำแนกลักษณะของข้อมูลโดยใช้ลักษณะพิเศษของ
ข้อมูลนั้นว่าสามารถเชื่อมโยงกับพื้นท่ีได้หรือไม่ จำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

o ข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) คือ ข้อมูลที่สามารถยึดโยงกับพื้นที่ สามารถระบุ
ตำแหน่งแห่งที่ได้ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ โดยทั่วมักจำแนกได้ 2 
ประเภทหลัก คือ ข้อมูลแสดงทิศทาง (vector) ข้อมูลที่แสดงด้วย จุด เส้น หรือ
พ้ืนที่ ที่ประกอบด้วยจุดพิกัดทางแนวราบ (X, Y) และ/หรือ แนวดิ่ง (Z) หรือเป็น
พิกัดตำแหน่ง เช่น ถนน แม่น้ำ ขอบเขตการปกครอง โรงเรียน เป็นต้น ข้อมูลแสดง
ลักษณะเป็นกริด (raster) ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด
เท่า ๆ กัน เรียกว่าจุดภาพ (grid cell, pixel) เรียงต่อเนื่องกันในแนวราบและ
แนวดิ่ง  ความสามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลขึ้นอยู่กับขนาดของเซลล์ 
(resolution) ณ จุดพิกัดทีป่ระกอบขึ้นเป็นฐานข้อมูลแสดงตำแหน่งชุดนั้น ค่าท่ีเก็บ
ในแต่ละเซลล์สามารถเป็นได้ทั้งข้อมูลลักษณะสัมพันธ์หรือรหัสที่ใช้อ้างอิงถึง ข้อมูล
ลักษณะสัมพันธ์ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่าย
ดาวเทียม 
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o ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (non-spatial data) คือ ข้อมูลเชิงบรรยาย (attribute) 
ซึ่งจะอธิบายถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ในพื้นที่นั้น ๆ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือหลาย 
ๆ ช่วงเวลา เช่น ข้อมูลจำนวนประชากรในเขตต่าง ๆ ข้อมูลจำนวนนักเรียนแต่ละ
ชั้นของโรงเรียน 

จากแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่เกิดขึ้นใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ ยุคสมัยแห่งความเป็นเมือง 
และยุคสมัยแห่งข้อมูลข่าวสาร จึงมีความพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกิดขึ้นจำนวนมหาศาลมาใช้
ควบคู่กับการบริหารจัดการเมืองเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเมือง และการทำความเข้าใจ
คนในเมือง โดยกล่าวได้ว่า เป็นยุคสมัยที่เมืองถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และสามารถจำแนกแหล่งข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้เป็น 4 เสาหลักของข้อมูลเมืองในอนาคต ดังนี้ 

1) ข้อมูลแบบเปิด (open data) – แหล่งข้อมูลแบบเปิดของเมือง โดยส่วนใหญ่มักเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานของเมืองที่จัดทำโดยหน่วยงานภาครัฐ และเปิดการเข้าถึงข้อมูลอย่างสาธารณะ หรือใน
รูปแบบ Open Street Map (OSM) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองที่อนุญาตให้คนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเพิ่มเติม ปรับแก้ ข้อมูลให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 

2) ข้อมูลระบบอัตโนมัติ (automated data) – มักอยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่ได้จากการตรวจจับด้วย
เซนเซอร์ มักพบในระบบ Internet of Thing (IoT) หรือ Internet of Everything (IoE) ที่นำมา
ประยุกต์ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า 

3) ข้อมูลจากพลเมือง (crowd-source data) – ข้อมูลที่บุคลากรหรือพลเมืองช่วยกันรายงาน ส่งต่อ 
หรือรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเมือง เช่น แพลตฟอร์มแจ้งเหตุปัญหาของเมือง ซึ่ง 
ในบางประเทศสามารถใช้เป็นปัจจัยชี้วัดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการแก้ปัญหาเมืองของ
หน่วยงานรัฐได้ 

4) ข้อ มูลสื่ อสั งคมออน ไลน์  (social data) – มั กอยู่ ใน รูปแบบของ social listening หรือ  
text mining เพ่ือทำความเข้าใจกระแสตอบรับหรือการพูดสิ่งบางสิ่งที่กำลังสนใจ 

 อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่งข้อมูลเมืองเหล่านั้น อาจไม่เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน หรือการพัฒนา
เมือง หากปราศจากกระบวนการในการวิเคราะห์ ประมวลผล ตลอดจนความสามารถในการอ่านหรือตีความ
ข้อมูล เนื่องจาก ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลหรือการตีความแล้ว จะยิ่งสามารถสื่อให้เห็นถึงปรากฏการณ์เชิง
ลึกบางประการที่เกิดขึ้นกับเมือง ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า “สารสนเทศเมือง” ดังที่สอดคล้องกับแบบจำลอง
โครงสร้างระดับของการทำความเข้าใจและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังภาพที่  2-10 โดยสามารถอธิบาย
องค์ประกอบของแบบจำลอง (Ackoff, 1989) ได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 2- 10: ระดับตามแบบจำลอง DIK(I)W 

ที่มา: https://towardsdatascience.com, 2019 
 

- Data – ข้อมูลทั่วไปที่เกิดข้ึน และยังไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ หรือประมวลผลใด ๆ 

- Information – สารสนเทศจากข้อมูลซึ่งเป็นผลที่เกิดข้ึนจากการสังเกต หรือการวิเคราะห์ข้อมูล 
หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

- Knowledge – องค์ความรู้ที่ได้จากการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล 

- Insight - ข้อมูลหรือองค์ความรู้เชิงลึก ที่ได้จากการเรียนรู้ หรือต่อยอดความรู้ (knowledge) 

- Wisdom – องค์ประกอบที่เป็นขั้นสูงสุดของแบบจำลอง ซึ่งเป็นระดับที่สามารถนำสารสนเทศและ
องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน มาใช้ในการบริหารจัดการ การคาดการณ์ หรือการกำหนดนโยบายเพื่อ
รับมือกับปรากฏการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน 

จากแบบจำลองข้างต้น พบว่า ระดับของการวิเคราะห์และทำความเข้ าใจเมืองนั้น ยังมีความ
สอดคล้องกับการใช้งานข้อมูลตามความเหมาะสมของระดับการปฏิบัติงานโดยทั่วไปขององค์กรต่าง ๆ ที่
สามารถจำแนกระดับการใช้งานข้อมูล 3 ระดับ นั่นคือ ระดับปฏิบัติการ ระดับบริหารจัดการ ระดับตัดสินใจ
เพ่ือกำหนดนโยบาย 

 

 ความสำคัญของข้อมูลเชิงพื้นที่ 
ยุคสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร (Information Society) เกิดขึ้นด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ มากมายในทุก ๆ ด้าน และ
เครื่องมือที่เอ้ือประโยชน์ต่อการเกิดสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุดคือการเกิดคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 
ประกอบกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่พัฒนาเป็นระบบดิจิทัลได้สร้างกระแสข้อมูลในรูปแบบที่
มนุษย์ไม่เคยพบเห็นมาก่อน นอกจากจะมีข้อมูลจำนวนมหาศาลแล้ว ข้อมูลในมิติใหม่ยังมีความพิเศษทั้งในด้าน
ความเร็ว ความลึก ความกว้าง และความหลากหลาย ทุกย่างก้าวบนโลกดิจิทัลในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการ
ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การจับจ่ายซื้อของผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ่านข่าวดูหนังออนไลน์ การ
ทั กทายพูดคุ ยหรือแสดงความคิด เห็ นผ่ าน โซ เชี ยลมี เดี ย  หรือแม้ กระทั่ งการใช้ โทรศัพท์ มื อถื อ  
จนเป็นเสมือนอวัยวะหนึ่งของเราไปแล้วนั้น ล้วนแต่ได้ฝาก “รอยเท้าดิจิทัล” หรือ “digital footprint” ที่
แสดงถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตและกระบวนการตัดสินใจของผู้คนอย่างละเอียดและรวดเร็ว จึงไม่น่าแปลกใจที่
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บริษัทเอกชนทั่วโลกต่างสนใจที่จะดึงประโยชน์จากกระแสข้อมูลใหม่มาสร้างนวัตกรรมและช่วงชิงโอกาสทาง
ธุรกิจ และเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่า “ข้อมูลคือขุมทรัพย์ใหม่” ในโลกปัจจุบัน 

เมือง พ้ืนที่ซึ่งมีบทบาทเป็นศูนย์รวมกิจกรรมมนุษย์ เกิดการปะทะสังสรรค์จากความหลากหลายใน
แทบทุกมิติ ประกอบกับการคาดการณ์ที่ว่า มนุษย์จะมีแนวโน้มที่จะเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่เมืองมากยิ่งขึ้นใน
อนาคต เมืองจึงกลายเป็นพ้ืนที่เป้าหมายของทุกสิ่ง ที่ดำเนินไปพร้อมกับการเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร 
กลายเป็นความท้าทายใหม่สำหรับเมือง ที่ต้องพยายามพัฒนาให้สามารถรองรับกิจกรรม และตอบสนอง  
ความต้องการของคนเมืองที่เกิดขึ้นได้  อีกทั้งทิศทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโลกในศตวรรษที่ 21 ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการปฏิวัติทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร โลกได้เคลื่อนเข้าสู่เศรษฐกิจสังคมที่
ตั้งอยู่บน “ฐานของความรู้” (knowledge-based economy) ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และนวัตกรรม ได้
กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงของ“ยุคแห่งข้อมูล” ในปัจจุบัน ซึ่งมีปริมาณข้อมูลที่มหาศาล การจัดการฐานข้อมูลจึง
เป็นสิ่งจำเป็น  นอกจากข้อได้เปรียบด้านปริมาณของข้อมูล ที่องค์กรใดก็ตามที่มี ข้อมูลอยู่และที่สำคัญ คือ 
สามารถจัดการข้อมูลที่มีอยู่ได้ ย่อมได้เปรียบคู่แข่ง หรือสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช่ในการคาดการณ์ 
พยากรณ์ วางแผนเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีจะเกิดในอนาคตได้ 

ด้วยหลักการพ้ืนฐานข้องระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ข้อมูลนั้นมักมีบทบาทต่อลักษณะการออกแบบ 
และการประยุกต์ใช้งานข้อมูล ในอดีตนั้น การให้ความสำคัญของฐานข้อมูลจะพิจารณาที่โครงสร้างข้อมูล  
การรวบรวมข้อมูลรูปแบบดิจิทัล โดยการสำรวจภาคสนาม การทำแผนที่ และการสร้างฐานข้อมูล แต่เมื่อเวลา
ดำเนินผ่านไป ประเด็นการให้ความสำคัญกับฐานข้อมูลนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งธรรมดา โดยจะสังเกตได้ว่า
ปัจจุบันการให้ความสำคัญกับฐานข้อมูลจะให้น้ำหนักที่การใช้งานได้จริงของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การทำงานร่วมกัน 
การประมวลข้อมูลแบบ real-time การส่งผ่านและการเข้าถึงข้อมูล 
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 การใช้ข้อมูลขับเคลื่อนเมือง 
ในการขับเคลื่อนเมืองด้วยการใช้ข้อมูลนั้น องค์ประกอบที่สำคัญในการเสริมสร้างพฤติกรรม 

กลุ่มคนเมืองเพ่ือพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน คือ การบริหารบริหาร
จัดการข้อมูล เพ่ือสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร 

การบริหารจัดการข้อมูล เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญในการบริหารและขับเคลื่อนเมือง โดยที่การได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่พร้อมจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นั้น การจัดการข้อมูลต้องเอ้ือให้ผู้ใช้ข้อมูล
สามารถใช้ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นกลางมากท่ีสุด เพ่ือจะได้นำข้อมูลเหล่า นั้นมาช่วย
ในการตัดสินใจหรือนำไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ในการพัฒนาเมืองต่อไป โดยหลักการที่สำคัญในการบริหารจัดการ
ข้อมูล ประกอบด้วย (1) ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล (access) ได้ง่ายรวดเร็วและถูกต้อง (2) ต้องมีระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล (security) ข้อมูลที่จัดเก็บไว้จะต้องมีระบบรักษา ความปลอดภัยเพ่ือป้องกัน
การจารกรรมข้อมูล (3) สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในอนาคตได้ (edit) ทั้งนี้ เนื่องจากแผนที่วางไว้อาจจะต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์จึงทำให้ต้องมีการจัดระเบียบข้อมูล แก้ไขข้อมูลพร้อมทั้งจัดหาข้ อมูลมา
เพ่ิมเติม และ (4) ข้อมูลที่จัดเก็บอาจจะต้องมีการจัดแบ่งเป็นส่วนหรือสร้างเป็นตาราง เพ่ือง่ายแก่การปรับปรุง
ข้อมูล ในลักษณะการจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational database) ซึ่งจะกล่าวถึงภายหลัง  

ทั้งนี้ การจัดการข้อมูลจำเป็นต้องมีแผนในการดำเนินการ หรือกล่าวได้ว่าการได้มาซึ่งข้อมูลที่จะ
นำมาใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ จำเป็นต้องลงทุนทั้งในด้านตัวข้อมูลและอุปกรณ์ ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากรมารองรับระบบ เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการระบบข้อมูลจึงต้องคำนึงถึงปัญหา
ต่าง ๆ และพยายามมองปัญหาแบบที่เป็นจริง สามารถดำเนินการได้ ให้ประสิทธิผล โดยข้อมูลที่ดีและมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

- ความถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลที่ดีต้องมีความถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ 
หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ถ้าข้อมูลที่เก็บมาเชื่อถือไม่ได้จะทำให้เกิดผลเสียอย่างมาก ผู้ใช้จะ
ไม่กล้าอ้างอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นเหตุให้การตัดสินใจของผู้บริหารขาดความแม่นยำ และ
อาจมีโอกาสผิดพลาดได้ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลต้องคำนึงถึงกรรมวิธีการดำเนินงานเพ่ือให้ได้
ความถูกต้องแม่นยำมากท่ีสุด 

- ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน (Update) ข้อมูลที่ดีจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ การได้มาของข้อมูล จำเป็นต้องให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ ทันสมัย และทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

- ความสมบูรณ์ (Complete) ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ คือ ข้อมูลที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ ซึ่งจะขึ้นกับวิธีการรวบรวมข้อมูลและวิธีการประมวลผล ดังนั้นในการดำเนินการรวบรวม
ข้อมูลต้องสำรวจและสอบถามความต้องการในการใช้ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ 

- ตรงตามความต้องการ (Relevance) และสอดคล้องตามความต้องการเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นจึง
ต้องมีการสำรวจเพื่อหาความต้องการของหน่วยงานและองค์กร ดูสภาพการใช้ข้อมูล และขอบเขต
ข้อมูล ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
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- สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable) ทั้งกระชับและชัดเจน แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ต้องเป็นข้อมูลที่
ตรวจสอบได้ มีท่ีมาน่าเชื่อถือ เพ่ือจะได้นำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์  

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อและการสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองของพลเมือง 
“พลเมือง” (citizen) เป็นหนึ่งใน 4 องค์ประกอบสำคัญของรัฐสมัยใหม่1 (modern state) ซึ่งได้รับ

ความสนใจและให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ นอกเหนือจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนที่ทำ
ให้เกิดความมั่งคั่งขึ้นในประเทศ ภายใต้กรอบความคิดดังกล่าวรัฐหรือประเทศจะพัฒนาไปไม่ได้หากปราศจาก
ประชากรที่มีความสำนึกต่อความสำคัญของรัฐชาติ (nation State) อันเป็นที่มาของนิยามความหมายดั้งเดิม
ของคำว่าพลเมืองที่มุ่งให้ความสัมพันธ์ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ต่อรัฐชาติเป็นสำคัญ พลเมืองจึงมีนัยยะ
ความสัมพันธ์ระว่างบุคคลที่พึงมีบทบาทในการพัฒนาตนเองและพึงมีหน้าที่ต่อรัฐ (Pinto & Hughes, 2011) 
ดังนั้น ความเป็นพลเมือง (citizenship) จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาของรัฐ หรือประเทศนั้นๆ ตามบริบทที่มี
ความแตกต่างกันไปตามรูปแบบการเมืองการปกครอง 

คำว่า พลเมือง นั้นปรากฏในทุกระบบการปกครอง แต่พลเมืองจะมีบทบาทหน้าที่และบุคลิกภาพ
อย่างไรอยู่ที่ระบอบการเมืองของรัฐนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อการดำรงอยู่และความม่ันคงของรัฐที่ต้องการสนับสนุนค้ำจุน
จากคนในสังคม รวมถึงรูปแบบวิถีชีวิต การกินเป็น อยู่เป็น และคิดเป็นอย่างไร ล้วนอยู่ที่การเมืองการปกครอง
ทั้งสิ้น ผู้ที่อยู่ภายใต้ระบอบใดก็ถูกออกแบบมาให้อยู่ตามครรลองของอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นๆ จน
กลายเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นวิถีปฏิบัติ ปัจจุบัน ความเป็นพลเมืองไม่ได้ยึดโยงอยู่กับความเป็นรัฐชาติเท่านั้น 
หากแต่ถูกแทนที่ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับความเป็นสมาชิกของสังคมที่มีขนาดเล็กลง เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในฐานะสมาชิกของเมือง (ย่าน, ชุมชน) เรียกว่าเป็น พลเมืองของเมือง  
(urban citizenship) เมืองจึงเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์สำคัญของการสร้างความเป็นพลเมือง และมีโอกาสเกิด
สำนึกความเป็นพลเมืองได้ง่ายกว่าการสร้างความเป็นพลเมืองของรัฐชาติ เพราะการสร้างให้เกิดความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของเมืองหรือย่าน (sense of place / sense of belonging) นั้นสามารถเกิดได้ง่ายและใกล้ชิดกว่า
ในระดับรัฐชาติ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสภาพแวดล้อมในเมือง/ชุมชน หมาย
รวมถึงการพ่ึงพาอาศัย ความเห็นอกเห็นใจ เอาใจใส่เมืองและย่าน (มานิตตา ชาญไชย, 2559) ภายใต้ความ
หลากหลายและซับซ้อนของประเด็นปัญหา ผู้คนในเมืองก็มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา 
เพศ อาชีพ รวมไปถึงความคิดและอุดมการณ์ (Holston and Appadurai, 1996) นี่คือความท้าทายและความ
โอกาสของการสร้างสำนึกพลเมือง 

ความเป็นพลเมืองเป็นคุณลักษณะที่ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกับมนุษย์โดยกำเนิด หากแต่เป็นสิ่งที่ประกอบ
สร้าง (constructed) ขึ้นภายหลังตามความเชื่อของสังคมและระบอบการปกครองของสังคมนั้น ๆ ฉะนั้น การ
สร้างพลเมืองให้มีคุณลักษะเช่นไรจึงหลีกเลี่ยงอิทธิพลของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและการเมือง 
(political socialization) ไม่ได้ ด้วยการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทัศนคติ อุดมการณ์ บุคลิกภาพ ของ

 
1 รัฐสมัยใหม่ที่สมบูรณ์ได้ จะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 4 ประการคือ (1) ประชาชนหรือพลเมือง (2) มีอาณาเขตและดินแดน
ที่แน่นอน (3) มีรัฐบาลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่บริหารประเทศ และ (4) อำนาจอธิปไตย ที่เป็นอำนาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ อันเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงความเป็นเอกราชของรัฐนั้น ๆ 
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สมาชิกสังคมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งทั้งในทางตรงและทางอ้อม ผ่านตัวกลางที่เป็นองค์กรทางสั งคม เช่น 
ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน สถานศึกษา สถานที่ทำงาน สื่อสารมวลชน และองค์กรทางสังคมต่าง ๆ เพ่ือที่บุคคลจะ
สามารถทำหน้าที่ทั้งต่อตนเองและต่อสังคมได้ (Anja Neundorf and Kaat Smets, 2017) ดังนั้น การขัด
เกลาทางสังคมจึงเป็นหนึ่งตัวการสร้างวัฒนธรรมพลเมือง (civic culture) ให้เกิดข้ึนในสังคม 

ทั้งนี้ สังคมที่จะมีความเสถียรภาพได้นั้น พลเมืองจะต้องมีวัฒนธรรมที่กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อเสนอทางการเมืองหรือเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันต้องพร้อมที่จะประนีประนอมและ
รับฟังความคิดเห็นของรัฐหรือความต้องการของคนส่วนใหญ่ ใช้เหตุผลในการเจรจาเพ่ือค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด ผ่าน
กระบวนการที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพราะการเปิดโอกาสให้พลเมืองได้เข้ามามี
ส่วนร่วมคิดและแสดงความคิดเห็นในพ้ืนที่สาธารณะผ่านกระบวนการสานเสวนา (dialogue) นั้นเป็นหนทาง
หนึ่งในการสร้างพลเมืองที่มีความกระตือรือร้น (active citizen) ให้กับสังคม เมือง และประเทศชาติ (เดวิด 
แมทธิวส์, 2552) 

กอปรกับความเป็นพลวัติการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อนิยาม ความหมาย และ
บทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองอย่างน้อย 4 ประการที่ ได้แก่ (1) ความเป็นโลกาภิวัตน์ (globalization) 
ซึ่งทำให้โลกใบนี้มีความสัมพันธ์และใกล้ชิดกันมากขึ้น ทำให้นิยามของพลเมืองไม่จำกัดเพียงแต่พลเมืองของรัฐ
เท่านั้น หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของ พลเมืองโลก (global citizen) มากไปกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงระบบสังคม
และเศรษฐกิจสู่ (2) สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-based economy/societal) ที่ขับเคลื่อน
ด้วยปัญญายิ่งส่งผลถึงความท้าทายต่อความเป็นพลเมืองและสำนึกพลเมืองทั่วโลก ประกอบกับ (3) ค่านิยม
ร่วมระดับโลกด้านสิทธิมนุษยชน ค่านิยมประชาธิปไตย ค่านิยมการอนุรักษ์ควบคู่กับพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และที่ส่งผลกระทบโดยตรงคือ (4) ความก้าวหน้าทางการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ทำให้ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่มีลักษณะที่ต่างไปจากเดิม 

การก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเป็นเมืองและเทคโนโลยีดิจิทัลนี้เอง ทำให้ เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถี
ชีวิตเมืองจากโลกกายภาพเข้าสู่โลกเสมือนอันเป็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนผ่านจากมนุษย์เมือง 3.0 เป็น 4.0 
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (virtual reality) ความเป็นจริงเสริม (augmented 
reality) และความเป็นจริงผสม (mixed reality) ทำให้เกิดการผสมผสานของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโลกกายภาพ
และโลกเสมือนอย่างแยกไม่ออกที่ส่งผลไม่เพียงเฉพาะต่อวิถีชีวิตของการดำรงชีวิตของปัจเจกเท่านั้น แต่มีผล
ต่อการสร้างตัวตนและสังคมเมืองอีกด้วย (อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) ดังนั้น แนวคิดความเป็นพลเมืองจึงไม่
จำกัดเพียงการเป็นสมาชิกของสังคมเมืองในทางกายภาพเท่านั้น หากแต่ได้ขยายไปยังสังคมเมืองในโลกเสมือน
อีกด้วย กลุ่มพลเมืองในสังคมโลกเสมือนเหล่านี้ถูกเรียกว่าเป็น พลเมืองดิจิทัลหรือความเป็นพลเมืองบน  
สื่อดิจิทัล (digital citizenship)2 ทีก่ำลงัมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองและรัฐชาติ 

 

 สื่อกับการส่งเสริมการเรียนรู้สิทธิหน้าที่ของพลเมือง 

 
2
 ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลได้อยู่ในสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมบนโลกดิจิทัล มี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และมีทักษะในการอยู่ร่วมกันในชุมชนดิจิทัลหรือชุมชนออนไลน์ รวมถึงการมีตัวแบบหรือ
แบบอย่างท่ีดีบนสื่อดิจิทัล ซึ่งมีมารยาทธรรมเนียมปฏิบัติ การสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ Invalid source specified. 
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“สื่อ” เป็นตัวแบบสำคัญที่มีผลต่อวัฒนธรรมการเมืองและการมีส่วนร่วมของพลเมือง (วิขัย ตันศิริ, 
2547) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพลเมืองดิจิทัล เพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็น การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมของพลเมือง ด้วยว่าสื่อดิจิทัลและ
อินเทอร์เน็ตนั้นเปิดพ้ืนที่และโอกาสให้เกิดการพูดคุยและแสดงความคิดเห็น รวมถึงการมีส่วนร่วมของพลเมือง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มากไปกว่านั้นยังเหนี่ยวนำให้เกิดการรวมกลุ่ม การสร้างอัตลักษณ์ร่วมของพลเมืองที่มี
ความคิดเห็นตรงกันหรือร่วมกัน เป็นพ้ืนที่ในการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะร่วมกันของพลเมือง (Pinto & 
Hughes, 2011) 

ในหลายเมืองทั่วโลกได้ใช้สื่อและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนักรู้ การมีส่วนร่วม และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง (sense of belonging) อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิด
การเรียนรู้และสำนึกของความเป็นพลเมืองทั้งช่วยส่งเสริมคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองทั้งในเชิง
นามธรรมผ่านการเรียนรู้/ตระหนักรู้ เช่น (1) Bloomberg City Lab (www.bloomberg.com/citylab) 
เป็นสื่อออนไลน์ที่นำเสนอปรากฏการณ์ ปัญหา และแนวทางการแก้ไข ในมิติของการออแบบ วัฒนธรรม การ
ขนส่ง สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย ความยุติธรรม และการบริหารจัดการเมือง (2) ELECT in vote we 
trust (www.elect.in.th/) เป็นแพลตฟอร์มในการนำเสนอข้อมูล และองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและผู้
ลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น 

ลักษณะที่ 2 สื่อที่เสริมสร้างให้เกิดคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองในเชิงรูปธรรมผ่านการลงมือทำ
หรือเป็นแพลตฟอร์มที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง เช่น (1) โครงการ Fix My Street ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชน
สามารถเข้ามารายงาน แจ้งปัญหา พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 
เช่น ทางเท้า ถนน รวมถึงสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ของเมือง (2) โครงการ NYC Participatory Budgeting 
เป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวนิวยอร์กสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของ
สภาเมืองนิวยอร์กผ่านเว็บไซต์ของเมือง (3) เพจเฮ้ย นี่มันฟุตบาทไทยแลนด์ ที่บอกเล่าปัญหาเกี่ยวกับทางเท้า 
การใช้พ้ืนที่ทางเท้าซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่เป็นจุดเจ็บปวด (pain point) ร่วมของสังคม มีคนใช้ทางเท้าที่
ประสบกับปัญหามากมายแต่ไม่มีช่องทางในแสดงความคิดเห็น เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าสื่อและแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในฐานะพ้ืนที่สำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล
และแสดงทัศนะ มุมมองของกลุ่มคนในสังคม ที่มีความคล้ายคลึง ความเห็นร่วม ความสนใจร่วมกลายเป็น  
อัตลักษณ์ ในขณะเดียวกันก็เป็นพ้ืนที่ที่รวมความหลากหลายทั้งระดับของกลุ่มคน เชื้อชาติ ศาสนา และ
หลากหลายความสนใจที่สร้างความเป็นพลเมืองบนสื่อดิจิทัล สอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้ าง
บรรยากาศสาธารณะ (public sphere) ของฮาร์เบอรมาส ซึ่ งเชื่อว่าการเปิดพ้ืนที่สำหรับการพูดคุย 
ปรึกษาหารือ ถกแถลง และรวมกันเป็นเครือข่ายทางสังคม มีส่วนในการก่อรูปของความเป็นพลเมืองได้  
สื่อและช่องทางการสื่อสารจึงมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างบรรยากาศสาธารณะสำหรับการมีส่วนร่วม
ของพลเมืองนำไปสู่การสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดข้ึนได้ 

 

 พลเมืองกับการเปลี่ยนแปลงเมืองในประเทศไทย 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา จากการรวมตัวของพลเมืองที่
ขับเคลื่อนและกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม ให้บทบาทกับกลุ่มพลเมือง องค์กร 
สมาคม องค์กรพัฒนาเอกชน ขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณะสุข การศึกษา  
สื่อสาธารณะ และการบริหารจัดการเมือง นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนิยามของพลเมืองว่า พลเมืองต้องมีส่วน
เป็นผู้กระทำ มีจิตสาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนรวม มีความรับผิดชอบ และพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  
ในทุกระดับ ที่มองเห็นว่าการเมืองและหน้าที่ของการเปลี่ยนแปลงสังคมมิได้จำกัดเพียงนักการเมือง หรือ  
ชนชั้นนำเท่านั้น (ทิพพาพร ตันติสุนทร, 2554)  

สิ่งที่เกิดขึ้นข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นพลเมืองและกระบวนการในการสร้างพลเมืองมีความ
เป็นพลวัติและมีอยู่หลากหลายวิธีการ ทั้งผ่านกิจกรรมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
การเมืองโดยตรงหรือทางอ้อมเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง รวมถึงเพ่ือ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือเมืองในประเด็นสาธารณะ กระบวนการดังกล่าวนำพาผู้คนทั้งที่  
รู้จักกัน หรือที่ไม่รู้จักกันให้มาร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมสาธารณะ (civic engagement) ตั้งแต่ระดับ
ชุมชน ย่าน หรือในระดับเมือง ในที่นี้หมายรวมไปถึงความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของพลเมืองดิจิทัลผ่าน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องตามแผนปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) 
อันมีเป้าหมายความสำเร็จของแผนในการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมของบุคลในทุก
กลุ่มอายุ ให้มีความรู้ทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาชีพในยุคดิจิทัล โดยมีตัวชี้วัด 
ที่สำคัญ คือ (1) ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มี  
ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (2) ประเทศไทย
มีกำลังคนด้านดิจิทัลที่มีความรู้ความสามรถและความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล (3) กำลังคนใน
ประเทศมีความรอบรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงาน 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) 

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางโครงสร้างการบริการจัดการเมืองแบบรวมศูนย์อำนาจและการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการอย่างชัดเจน (นิรมล เสรีสกุล, 2562) ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญของ  
การสร้างเมืองน่าอยู่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากสำนึกความเป็นพลเมือง ประกอบกับผู้คนส่วนใหญ่ใน  
เมืองใหญ่ต่างอพยพมาจากที่อ่ืน ขาดรากเหง้าในประชาคมนั้น ขาดสายสัมพันธ์ของชุมชนกับคนอ่ืน ๆ ใน
ประชาคมเดียวกัน (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2531) ยิ่งทำให้การมีส่วนร่วมของพลเมืองต่อย่านและเมืองที่จะนำไป  
สู่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือเมืองน่าอยู่นั้นเกิดขึ้นได้ยาก 

ดังนั้น การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งเพ่ือนำสังคมไทย 
ออกจากความขัดแย้ง ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า ทำให้คนไทยทั้งหลายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเมืองให้กลายเป็นเมืองน่าอยู่  
ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากพลเมือง จึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างเป็นองคาพยพในระยะยาว (อภิวัฒน์ รัตนวราหะ , 2560) ทั้งนี้ นอกจาก
บทบัญญัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ การเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของความเป็นพลเมืองล้วนเป็นผลมาจาก
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ที่เกิดขึ้นจากเรื่องใกล้ตัว ผ่านการดำเนินชีวิต การเรียน การทำงาน หรือการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของพลเมือง รวมถึงการสื่อสารและใช้สื่อดิจิทัล กอปรกับการเปลี่ยนแปลง
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บทบาทของสื่อทัศน์สมัยใหม่นำไปสู่การสร้างมุมมองใหม่ในวิถีชีวิต คุณค่า และอุดมการณ์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้
ถึงสิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Fathi and Mokhtarpoor, 2014) 

จากที่กล่าวมาทั้งหมด ศูนย์ฯ เชื่อว่ากระบวนการสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นกุญแจ
สำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเมือง ในการสร้างการมีส่วนร่วมของพลเมือง และเชื่อมโยงกลุ่มคนอัน
หลากหลายของเมืองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มภาครัฐที่มีอำนาจ หน้าที่รับผิดชอบ และเป็นผู้กำหนดนโยบาย กลุ่ม  
ผู้มีอิทธิพลในการชี้นำสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและวิชาการ ภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน 
และสื่อมวลชน ตลอดจนชาวชุมชนและสาธารณชน ที่ล้วนแล้วเป็นพลเมืองที่มีสิทธิและหน้าที่ รวมถึงส่วนได้
ส่วนเสียในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสู่การสร้างความร่วมมือเปลี่ยนแปลงเมืองให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น
การสื่อสารสาธารณะในประเด็นเมืองจึงไม่เพียงมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ หรือการ
สนับสนุนเท่านั้น หากยังมุ่งหวังให้การสื่อสารเป็นเครื่องมือกระตุ้นความตระหนักรู้ของพลเมือง ที่จะเป็นพลัง
สร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วย “ความรู้สึกเป็นเจ้าของ” อีกด้วย 

ทั้งนี้ หัวใจสำคัญการสื่อสารสาธารณะ คือ การมุ่งเน้นการนำเสนอข่าวสาร สาระ และองค์ความรู้  
โดยใช้ข้อมูลฐานสร้างการขับเคลื่อนไหวร่วมด้วยการนำเสนอปัญหากับทางออกและข้อเสนอ  รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มคนอันหลากหลายของเมือง ตลอดจนเรียนรู้จากย่านและเมืองอันเป็นที่อยู่อาศัย
และพ้ืนที่แสวงหาโอกาสในชีวิตของทุกคน ผ่านกระบวนการและกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และ
ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีทุกภาคส่วนสู่การเปลี่ยนแปลงเมืองในหลายประเด็นให้ดีขึ้น 

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างและขับเคลือ่นการเปลี่ยนแปลง 
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง คือ การอธิบายว่าเหตุใดการดำเนินงานใดงานหนึ่งที่มีความเฉพาะเจาะจงจึงมี

ประสิทธิภาพ เป็นวิธีการที่มีความยืดหยุ่นพร้อมกับความหลากหลายในการใช้งานเพ่ือสนับสนุนการวางแผน
และประเมินผลขององค์กร โดยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ 
ระยะยาว เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งรูปแบบแผนผังหรือการอภิปราย 
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวางแผนหรือประเมินโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการที่มี
แนวทางการดำเนินงานที่เรียบง่าย หรือโครงการที่มีความซับซ้อน (The National Council for Voluntary 
Organisations, 2020) 

นอกจากนี้ยังอธิบายถึงกิจกรรมการแทรกแซงในกระบวนการดำเนินงาน ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
หรือการพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ ได้ โดยอาศัยการวิเคราะห์ในเชิงเหตุผลตามหลักฐานหรือสถานการณ์ที่
ปรากฏอยู่ในขณะนั้น ช่วยในการระบุแนวทางแก้ไขเพ่ือจัดการกับสาเหตุของปัญหาที่ขัดขวางความก้าวหน้า 
และชี้นำการตัดสินใจในทิศทางที่ควรจะเป็น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบข้อได้เปรียบ ประสิทธิภาพ 
ความเป็นไปได้ และความไม่แน่นอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงยัง
ช่วยในการระบุสมมติฐานและความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจและการทบทวนการดำเนิน
กระบวนการเพ่ือให้แน่ใจว่าแนวทางดังกล่าวจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการได้จริง (The United 
Nations Development Group, 2017) 
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จากนิยามของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้สรุปนิยามของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 
ได้ว่า แนวคิดที่ใช้อธิบายถึงแนวทางหรือกระบวนการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา หรือ
นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนที่หลากหลายตั้งแต่
ขั้นตอนการวางแผน เพ่ือร่วมกันกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

เนื่องจากการพัฒนานั้นมีความท้าทายและความซับซ้อนอยู่ในกระบวนการ ซึ่งมักเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ฝังลึกอยู่ในวิธีการทำงานร่วมกับแต่ละสังคม ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงช่วยให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบผ่าน
การพิจารณาภูมิหลังและต้นเหตุของความท้าทายต่อการพัฒนา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาถึงลำดับ
ความสำคัญของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงช่วยกำหนดกรอบการเรียนรู้และการสร้างโปรแกรมในการพัฒนา โดยอาศัย
การระบุสาเหตุของความท้าทายในการพัฒนา และการตั้งสมมติฐานที่ชัดเจน เพ่ือคาดการณ์ว่ากลยุทธ์ที่เสนอ
นั้นจะให้ผลลัพธ์อย่างไร ตลอดจนการทดสอบสมมติฐานเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้แนวทางการ พัฒนา 
นั้น ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 

เพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการความร่วมมือและกลยุทธ์การดำเนินงานร่วมกันระหว่างพันธมิตร ทำให้
เกิดมุมมองและสมมติฐานที่แตกต่างกันระหว่างผู้วางแผนโครงการ ผู้รับผลประโยชน์ ผู้บริจาค เจ้าหน้าที่
โครงการ และบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งเสริมฉันทามติและแรงจูงใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยสร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของกระบวนการวางแผน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลที่จะเกิดขึ้นใน  
ระยะยาวจากการดำเนินงาน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรอ่ืน ๆ ที่มุ่งหวังที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ใน
ทำนองเดียวกัน นำไปสู่ความร่วมมือที่เข้มแข็งขึ้น ตลอดจนการเสริมและการประสานงานที่ดีข้ึน 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนฐานสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเป็นหนึ่งเดียว 
โดยแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงของวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ผ่านการนำเสนอใน
รูปแบบของแผนผังหรือการอภิปรายเพ่ือสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหุ้ นส่วนอ่ืน ๆ ใน
กระบวนการพัฒนา 

สิ่งสำคัญของกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงตามหลักการของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง คือ จะต้อง
มีการตรวจทานขั้นตอนต่าง ๆ ร่วมกับหลักฐานหรือสาถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น และพิจารณามุมมอง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้แน่ใจว่าการวิเคราะห์นั้นมีเหตุผลและสมมติฐานนั้นมีความเป็นไปได้ ตลอดจน
การพิจาณาเก่ียวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย 
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ภาพที่ 2- 11: แผนผังแสดงขั้นตอนในการพัฒนาโดยอาศยัทฤษฎีการเปลีย่นแปลง 

ที่มา: The United Nations Development Group, 2017 
 
 นอกจากนี้ ประเวศ วะสี (2547) ได้นำเสนอถึงแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดย
กรณีนี้ เป็นกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการปฏิรูประบบสุขภาพให้เป็นรูปธรรมซึ่ง
จำเป็นต้องอาศัยพลังจาก 3 องคป์ระกอบดังภาพที่ 2-12 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2- 12: องค์ประกอบของความร่วมมือตามทฤษฎสีามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา 

ที่มา: ประเวศ วะสี, 2547 
 

1) พลังทางการเมือง เป็นพลังในระบบประชาธิปไตยที่มีตัวแทนของประชาชน เข้ามาทำหน้าที่นิติ
บัญญัติและบริหารกลไกของรัฐ มีขาราชการเปนผูบริหารจัดการใหเป็นไปตามนโยบายจึงเป็นพลังที่
สำคัญในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางนโยบายงบประมาณ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใน
สภาพการกระจายอำนาจทางการเมืองในปัจจุบันกลไกการเมืองทองถิ่นกำลังพัฒนาองค์กรขึ้นมาเป็น
พลังทางการเมืองแยกยอย รับภาระอันเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพในแตละทองถิ่น 

2) พลังประชาชน เป็นพลังพลเมืองที่เริ่มมีความเข้มแข็งและเข้ามามีส่วนร่วมในการริเริ่มผลักดันให้เกิด
ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติอย่างกว้างขวาง การ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2540 กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเพ่ิมและ
ขยายศักยภาพของประชาสังคมให้แข็งแกรงยิ่งขึ้น กลุมประชาสังคมนี้ ประกอบไปดวยกลุมสนใจ กลุ
มผลประโยชน และองคกรวิชาชีพ ตลอดจนกลุมประชาชนที่รวมตัวกันเพ่ือประโยชนของสาธารณะ  



 
บทที่ 2 วรรณกรรมปริทัศน์ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

2-39 

 

ตางก็พัฒนาประสบการณ์และขยายเครือขายเชื่อมโยงเป็นแนวร่วมในประเด็นปัญหารวมกันได้ดีขึ้น 
พลังประชาสังคมจึงสามารถสะท้อนปัญหาและความตองการทางดานสุขภาพไดอยางชัดเจนและเข
มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ 

3) พลังวิชาการ เป็นพลังสำคัญอันหนึ่งจะช่วยประสานความเขาใจระหวางกลุ่มพลังการเมืองและพลัง
ประชาสังคม ใหสามารถสรางเจตนารมณรวมที่ชัดเจน สามารถช่วยให้เกิดการรวบรวมประสบการณ
และความรูที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมาใชประกอบในการตัดสินใจ การผนึกกำลังของกลุ่ม
วิชาการจากหลาย ๆ สาขาที่เกี่ยวข้องเขามาชวยวิเคราะหขอมูลทางวิชาการเพ่ือการยอยขอมูลและ
นำเสนอตอสาธารณะชนใหเขาใจและเรียนรู้ไดอยางแจมแจง รวมทั้งสังเคราะหความรูรวมกับกลุมการ
เมืองและกลุ่มประชาสังคมใหเกิดเปนปญญาของสังคมไทยนับไดวาเป็นพลังที่สำคัญยิ่ง 

การประสานความรวมมือทั้งสามพลังในกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพตามแนวคิด
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาข้างต้น มีหลักการสำคัญในการสรางการมีสวนรวม คือ การทํางานเชื่อมโยงกันทั้ง 3 
ฝ่าย ทั้งฝ่ายการเมืองรัฐบาล/ราชการ ฝายวิชาชีพ/วิชาการ และฝ่ายประชาชน/ประชาสังคม เป็นการเปดชอง
ทางการสรางนโยบายสาธารณะแบบเปดที่เชื่อมโยงกัน ผลักดันใหทุกฝ่ายเข้ามามีสวนรวมอยางจริงจัง โดย
อาจจะเริ่มต้นจากฝายใดฝายหนึ่งก่อนก็ได ้

นอกจากนี้  กุลทัต หงส์ชยางกูร และปรัชญานันท์  เที่ยงจรรยา ยังได้ใช้หลักคิดของทฤษฎี  
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders analysis) เป็น 
ส่วนหนึ่งของการสร้างและบริหารเครือข่ายให้มีความยั่งยืน ด้วยมีหลักการสำคัญว่า หากสมาชิกของเครือข่าย  
มีอำนาจและความสนใจในประเด็นนั้น ๆ มากพอ จะสามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา
ที่เป็นรูปธรรม โดยจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาและพิจารณาอย่างลึกซ้ึงถึงความสนใจ พฤติกรรม ความต้องการ 
ความรู้ จุดประสงค์ การทำงาน อิทธิพล อำนาจหน้าที่ที่มี จุดยืนต่อประเด็นที่ดำเนินการ รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ได้ในกลุ่มที่มี อิทธิพลสูง ความสนใจสูง และกลุ่มที่มีอิทธิพลต่ำ สนใจสูง ซึ่งรายชื่อบุคคล กลุ่มคน  
องค์กรเหล่านี้ที่อยู่ในกลุ่มอิทธิพลสูง ความสนใจสูง และกลุ่มอิทธิพลต่ำ ความสนใจสูง จะกลายมาเป็น  
ผู้เล่นหลักและใช้เป็นกรอบในการพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นแนวร่วมของเครือข่าย 
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ภาพที่ 2- 13: แนวทางการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเพ่ิมพลังหรืออิทธพิล และความสนใจต่อการโครงการพัฒนา 

ที่มา: กุลทัต หงส์ชยางกูร และปรชัญานันท ์เที่ยงจรรยา 
 

การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยากต้องดำเนินการ 3 เรื่องไปพร้อม ๆ กัน คือ การสร้างความรู้ การนำความรู้  
ไปเคลื่อนไหวสังคม ขณะเดียวกันเชื่อมโยงความรู้และการเคลื่อนไหวสังคมไปกับการดำเนินการทางการเมือง 
เพ่ือขับเคลื่อนในเชิงระบบหรือเชิงโครงสร้าง จะเห็นว่าพลังที่ต้องใช้มีทั้งอำนาจรัฐ อำนาจสังคมและอำนาจ
ของความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของการขับเคลื่อนและการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ซึ่งอาศัยการองค์ความรู้จาก
การศึกษาวิจัย รวมถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีองค์กรภาควิชาการเป็นกำลังสำคัญ สู่การนำ  
องค์ความรู้หรือข้อมูลเหล่านั้นไปเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างประเด็นการขับเคลื่อนทางสังคม และ
ท้ายที่สุด การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ จะไม่สามารถเป็นรูปธรรมได้ หากปราศจาก 
ความร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

 

2.5 สรุป 
การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องข้างต้นนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงกรอบ 

องค์ประกอบ และแนวทางของการสังเกตการณ์และสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพ่ือขับเคลื่อนและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้กับเมือง อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาแห่งศตวรรษที่ 21 
ซึ่งให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเมือง เพ่ือคิดค้นแนวทางการปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของคนเมืองที่มีอยู่อย่างหลากหลายในพ้ืนที่เมือง  

ผลการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนี้  ยังแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ 3 
ประการ ได้แก่ เครือข่ายพลเมือง ข้อมูลเมือง และสื่อสาธารณะ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระดับท้องถิ่น นำมาซึ่งการขับเคลื่อนและการพัฒนาตามเป้าหมาย และมีส่วน
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สำคัญในการช่วยระดับของพลังอำนาจและความสนใจในการขับเคลื่อนในประเด็นต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาใน
การดำเนินการเป็นอีกหนึ่งในตัวแปรสำคัญ ดังภาพที่ 2-14 นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดทิศทางในการ
คัดเลือกกรณีศึกษาจากโครงการด้านการขับเคลื่อน และการพัฒนาเมือง เพ่ือเป็นตัวอย่างสำหรับการศึกษา
และถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ปัจจัยทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนกลไกที่ทำให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เพ่ือนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบทความเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ และความเฉพาะเจาะจงในมิติต่าง ๆ ของเมืองเชียงใหม่ได้ นำสู่การพัฒนา
แม่แบบของฐานข้อมูลเมือง และข้อเสนอแนะ กิจกรรม ยุทธศาสตร์ และแผนระยะยาวสำหรับการขับเคลื่อน
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเมืองจากกลุ่มพลเมืองของเมืองเชียงใหม่ต่อไป 

 อย่างไรก็ตาม ด้วยบริบทของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า รัฐ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับท้องถิ่น มีระดับความสัมพันธ์กับภาคีภาคเอกชน และภาคีภาคประชาสังคม
ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ตลอดจนบริบทในมิติของอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการหรือการพัฒนาเมือง
เชียงใหม่ในประเด็นต่าง ๆ นำมาซึ่งการพัฒนาแบบจำลองความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม โดยแยกภาคีจากภาครัฐออกเป็น 2 ส่วน คือ รัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และรัฐส่วนท้องถิ่น 
เป็นแบบจำลองความร่วมมือรูปแบบ 5Ps ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐส่วนกลางและภูมิภาค ภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยกรอบแนวคิดและทฤษฎีข้างต้นนี้ จะใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
วิเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือให้เข้าใจถึงสถานการณ์การขับเคลื่อนเมืองของเครือข่ายทางสังคมเมือง
เชียงใหม่ต่อไป 

 

ภาพที่ 2- 14: แบบจำลองทฤษฎีการเปลีย่นแปลงกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายทางสังคม 
ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 
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บทที่ 3 

สถานการณ์เมืองเชียงใหม่ 

ในบทนี้จะกล่าวถึงการสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ จากการสังเกตการณ์และทบทวนพัฒนาการทั้ง
ทางด้านกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ ผ่านการสังเกตการณ์เมืองในมิติต่าง ๆ เพ่ือเข้า
ใจความเป็นเมืองหลากมิติของเมืองเชียงใหม่ และความเข้าใจสถานการณ์ขับเคลื่อนของเครือข่ายทางสังคม
เมือง โดยในบทที ่3 มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้มีส่วนประกอบดังนี้ 

31. สถานการณ์โลกสู่สถานการณ์เมืองเชียงใหม่ 
3 2.พัฒนาการเมืองเชียงใหม่ 
3 3.ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ 
3 4.สรุป 
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3.1 สถานการณ์โลกสูส่ถานการณ์เมืองเชียงใหม่ 

การศึกษาพัฒนาและสถานการณ์เมืองเชียงใหม่ ผ่านการสังเกตการณ์เมืองในมิติต่าง ๆ เป็นการ
รวบรวม และพยายามสร้างความเข้าใจสถานการณ์ขับเคลื่อนของเครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ ที่มีผลต่อ
การสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ โดยเป็นการถ่ายสถานการณ์ระดับโลก ระดับประเทศ ลงมาสู่สถานณ์
การเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม ่

หากกล่าวถึงสถานณ์เมืองในระดับโลก คงต้องกล่าวถึงสถานการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของ
การศึกษาเรื่อง “เมือง” หรือความเป็นไปของเมือง ด้วยสัญญาณแห่งศตวรรษเมือง ซึ่งหมายถึงการที่ประชากร
โลกเกินครึ่งหนึ่งอาศัยท ากิจกรรมในพ้ืนที่ที่เราเรียกว่าพ้ืนที่เมือง ซึ่ งผลการศึกษาของ อภิวัฒน์ รัตนวราหะ 
และคณะ (2563) พบว่า สัดส่วนประชากรเมืองของไทยอยู่ที่ร้อยละ 58.32 โดยเมื่อใช้ข้อมูลที่ตั้งของเครื่องรับ
จ่ายเงินอัตโนมัติพบว่า สัดส่วนประชากรเมืองอยู่ที่ร้อยละ 66.18 ตัวเลขทั้งสองสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับความเป็นเมืองที่วัดจากจ านวนประชากรในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเขตเทศบาลทั้งหมด
รวมกัน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 44.55 ตัวเลขดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ระดับความเมืองที่แตกต่างกันตามนิยามที่แตกต่างกัน
นี้มีนัยส าคัญต่อการวิจัยเรื่องชีวิตเมืองและการก าหนดนโยบายสาธารณะที่เก่ียวกับเมืองในอนาคต 

นอกจากนี้จากรายงานการศึกษาชีวิตเมืองในประเทศไทย พบว่าปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญระดับโลกที่มี
ผลต่อชีวิตคนในอีก 20 ปีข้างหน้าหลายประการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สังคมสูงวัย กระบวกนาร
เป็นเมือง การเชื่อมต่อระดับโลกของคน สิ่งของและข้อมูล การพัฒนาเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อระบบกายภาพกับไซ
เบอร์ (cyber-physical systems) ซึ่งรวมถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ และการเพ่ิมอ านาจทางเศรษฐกิจ
การเมืองระดับโลกของประเทศในทวีปเอเชีย (อภิวัฒน์ รัตนวราหะ และคณะ, 2563) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองใหญ่อย่างมหานครกรุงเทพ และเมืองเชียงใหม่ ในฐานเมืองรองที่มีขนาดใหญ่
ของประเทศไทย เป็นที่มาของการส ารวจสถานการณ์เมืองเชียงใหม่  

การกรอบประเด็นเพ่ือท าการศึกษาสถานการณ์เมืองเชียงใหม่ อาศัยการศึกษาและทบทวนข้อมูล
ปัจจัยขับเคลื่อนระดับโลกท่ีมีผลต่อชีวิตคนในอีก 20 ปีข้างหน้าร่วมกับ การศึกษาสัญญาณที่ส่งผลต่อชีวิตเมือง
ในประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะเชิงปฏิทรรศน์หรือพาราด็อกซ์ที่ดูเหมือนย้อนแย้งกัน ในการท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ร่วมกับผลการสรุปตัวแบบการขับเคลื่อนงานของกลุ่มประชาสังคม 
ประชาคมเมือง และองค์กรภาคี ซึ่งเป็นการทดสอบความเชื่อมโยง ปิดช่องว่างการท างานเมืองและทดสอบ
กลไกการท างานของภาคประชาสังคมที่ผสานกับประชาคมเมือง หน่วยงานรัฐ หรือแม้แต่ผู้ประกอบการใน
พ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ (สุวารี วงค์กองแก้ว และคณะ, 2565) โดยแบ่งประเด็นระดับเมือง ซึ่งด าเนินการใน
งานวิจัยฉบับนี้ และประเด็นระดับย่าน/ชุมชน จะด าเนินการผ่านโครงการพัฒนากระบวนการเพ่ือขับเคลื่อน
ประชาคมเมืองเชียงใหม่ 

การสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ ในงานวิจัยฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักคือ (1) การสังเกตการณ์
และทบทวนพัฒนาการทั้งทางด้านกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่  (2) การสังเกตการณ์การ
ขับเคลื่อนของเครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ (รายละเอียดในบทที่ 5)  และ (3) การสังเกตการณ์เพ่ือเข้า
ใจความเป็นเมอืงหลากมิติของเมืองเชียงใหม่ มีรายละเอียดผลการสังเกตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3 - 1 จากสถานการณ์ระดบัโลกสู่การสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 
 

3.2 พัฒนาการเมืองเชยีงใหม่ 

3.2.1  เชียงใหม่ในบทบาทที่แตกต่างหลากหลาย 

เมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันกับอายุร่วม 725 ปี เมืองที่มีพลวัติทางการเมืองและการพัฒนาเมืองมาอย่าง
ยาวนาน จากการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการปกครอง ระบบความคิดความเชื่อ วัฒนธรรม และโครงสร้างทาง
กายภาพของเมือง จนตอนนี้กลายเป็นเมือง มีวิถีชีวิตแบบเมือง ทีมีความหลากหลายสลับซับซ้อนของผู้คนและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเมือง ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาเมืองและลักษณะทางกายภาพ อาคาร รูปแบบกิจกรรม 
กิจการของเมืองจึงเป็นเครื่องสะท้อนเรื่องราว ความเป็นมาของเมือง ซึ่งผ่านห้วงของการพัฒนา การ
เปลี่ยนแปลงที่หลากหลายและยาวนาน 

เชียงใหม่ในฐานะหัวเมืองมณฑลพายัพ 

เริ่มต้นตั้งแต่เชียงใหม่ในการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ซึ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ในระบบที่
สนับสนุนการท างานของราชการ โครงสร้างพื้นที่ฐาน มีการสร้างโรงเรียน สถานีรถไฟ โรงพยาบาล ตลาด และ
โรงสี 

เชียงใหม่ในหน้าตาของเมืองสมัยใหม่ 

เข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงเมืองในข้ันถัดมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในรูปแบบการบริหาร
ราชการในรูปแบบ จังหวัด และเป็นช่วงที่เชียงใหม่กลายเป็นเมืองสมัยใหม่ จากการสร้างและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ทันสมัยมากขึ้น การก่อตั้งโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการรื้อ
ก าแพงเมืองชั้นในบางส่วนเพ่ือขยายถนน (เหลือทิ้งไว้เพียงแจ่ง และประตูเมือง) มีการตัดถนนวงแหวนรอบใน 
(ถนนมหิดล-ซูปเปอร์ไฮเวย์) เกิดศูนย์การค้าขนาดใหญ่ สร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร (อาเขต) และการเกิดขึ้น
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ของตลาดในฐานะพ้ืนที่เศรษฐกิจ พ้ืนที่จับจ่ายใช้สอยของเมือง อาทิ ตลาดนวรัฐ ตลาดประตูเชียงใหม่ ตลาด
ประตูข้างเผือก 

เชียงใหม่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองอนุรักษ์ 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5- 6 รัฐมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และเมืองเชียงใหม่เองก็
เปิดรับการท่องเที่ยว ท าให้เกิดกิจการเฉพาะบางรูปแบบ เช่น กิจการโรงแรม กิจการรถทัวร์ ร้านอาหาร 
ร้านค้า ย่านธุรกิจหัตถกรรมรอบเมือง เกิดการขยายตัวของเมืองเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลให้เกิดการประกาศใช้
ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ฉบับแรก 2527 และมีการย้ายศูนย์ราชการเดิมไปยังศูนย์ราชการแห่งใหม่ เพราะ
เริ่มเกิดมีปัญหาภายในเมืองมีสภาพแออัด 

เชียงใหม่เมืองใหญ่กับความซับซ้อนในบริบของเมืองในเมือง 

ในระยะถัดมาการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม และการค้าการบริหารในเมือง การเข้ามาของธุรกิจใน
เชียงใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ การก่อสร้างสนามกอล์ฟ พร้อมกับการ
เกิดข้ึนของรูปแบบที่อยู่อาศัยแบบใหม่ คอนโดมีเนียม บ้านและที่ดินจัดสรร จนเกิดรูปแบบของการโตของเมือง
ออกไปอย่างไร้รูปแบบและประจัดกระจาย (เป็นช่วงที่มีการแก้ไขและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ฉบับ
ปรับปรุง 2532) มีการตัดถนนวงแหวนรอบกลาง รอบนอก การก่อสร้างสนามกีฬาซีเกมส์ (สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปี) เริ่มมีการสร้างสวนสาธารณะกาญจนาภิเษก การเกิดขึ้นของหอศิลปวัฒนธรรม 

ปัจจุบัน เชียงใหม่ก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการพัฒนาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้างสรรพสินค้า (ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่เฟสติวัล เมญ่า 
และพ้ืนที่พาณิชยกรรมประเภทเอวินิว และพ้ืนที่พาณิชยกรรมรูปแบบคอมมูนิตี้มอลต่างๆ) 

 

3.2.2  พัฒนาการทางกายภาพของเมืองเชียงใหม ่

พัฒนาการทางกายภาพของเมือง สามารถศึกษาจากการเติบโตและขยายตัวของ “พ้ืนที่เมือง” ซึ่ง
หมายรวมถึงพ้ืนที่สิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น อันเป็นการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่จากกิจกรรมของมนุษย์ ใน
การศึกษาพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในครั้งนี้ จะแบ่งพัฒนาการของเมืองออกเป็น 6 ช่วง ช่วงละ 10 ปี ซึ่งสามารถ
สะท้อนการพัฒนาทางกายภาพได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ ปี 2513 ถึงปัจจุบัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ช่วงที่ 1 ระหว่าง ปี 2513 – 2523 

ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-3 เมืองเชียงใหม่ ถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเมืองครั้งส าคัญจากการ
วางรากฐานโครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง ทั้งการพัฒนาทางหลวง การชลประทาน การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ง อาทิ การสร้างสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสารช้างเผือก การพัฒนาในพ้ืนที่รอบสถานี
รถไฟเชียงใหม่ รวมถึงการเติบโตของย่านตลาดการค้าขอองเมือง อย่างกาดหลวงหรือตลาดวโรรส อีกทั้งยังเป็น
ช่วงของการวางรากฐานการเป็นเมืองการศึกษาระดับภูมิภาค ภาคเหนือ จากการเป็นสถานที่ตั้งของ
สถาบันการศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ (ชื่อใน
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สมัยนั้น) วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ (ชื่อในสมัยนั้น) รวมถึงบทบาทการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของเมือง
ของกองทัพหรือการใช้งานประเภทพ้ืนที่ทหารในเมือง อาทิ กองพลที่ 8 ค่ายกาวิละ กองพันสัตว์ต่าง กองบิน 
41 เป็นต้น นอกจากนี้ในพ้ืนที่เมืองเก่ามีการรื้อก าแพงเมืองชั้นในและขยายพ้ืนที่คูเมืองเพ่ือสร้างและอ านวย
ความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อ 

จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ ศูนย์กลางการพัฒนาและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเมืองอยู่บริเวณพ้ืนที่ขนาบ
เเม่น้ าปิง บนถนนท่าแพ ถนนเจริญเมือง กาดหลวง สถานีรถไฟเชียงใหม่ เชื่อมพ้ืนที่เขตคูเมืองเก่าทางด้าน
ตะวันออกกับพื้นท่ีทางด้านทิศเหนือบริเวณช้างเผือก ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งผู้โดยสารช้างเผือก 

2) ช่วงที่ 2 ระหว่างปี 2523 – 2533 

หลังจากนั้นการพัฒนาเมืองก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องย่านเศรษฐกิจปรากฎชัดเจนขึ้นบริเวณถนนท่าแพ 
เจริญเมือง และช้างคลาน มีการวางโครงสร้างทางกายภาพของเมืองผ่านระบบถนนวงแหวนรอบที่ 1 ซึ่งเชื่อม
กับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ บริเวณถนนมหิดล เมืองเชียงใหม่เริ่มมีการขยายตัวมากขึ้น ท าให้มีการขยายขอบเขต
พ้ืนที่เทศบาลนครเชียงใหม่ให้มีเนื้อท่ีครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 
มีการสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 ขึ้น บริเวณอาเขต ซึ่งเป็นพ้ืนที่ขอบนอกของเมืองสมัยนั้น เชื่อมต่อกับ
เส้นทางถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ และการเกิดขึ้นและเข้ามาของการใช้งานพ้ืนที่ในรูปแบบใหม่ๆ ของเมือง อาทิ 
สนามกอลฟ์ลานนา ศูนย์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เป็นต้น 

ศูนย์กลางการพัฒนาเมืองยังคงอยู่บริเวณพ้ืนที่เศรษฐกิจขนาบสองฝั่งเเม่น้ าปิง และขยายไปบ้างใน
พ้ืนที่ที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ส าคัญของเมือง อย่างเช่น บริเวณโดยรอบ
สนามบิน รอบมหาวิทยาลัย 

3) ช่วงที่ 3 ระหว่างปี 2533 – 2543 

เข้าสู่ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 6-7 ซึ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจของเมืองมีการเติบโต
สูงสุด มีการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองเพ่ิมเติม อาทิ การสร้างถนนและสะพาน
รัตนโกสินทร์ การประกาศใช้ผังเมืองรวมเชียงใหม่ฉบับแรก (พ.ศ. 2527) ตลอดจนการวางโครงสร้างถนนวง
แหวนรอบที่ 2 และ 3 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการขยายตัวของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ศูนย์การค้า สนามกอล์ฟ 
คอนโดมิเนียม บ้านและที่ดินจัดสรรที่ตอบรับโจทย์ของการเป็นเมืองท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ที่ถือ
ได้ว่าเป็นช่วงที่มีการเติบโตอย่างมาก จนท าให้เกิดปัญหาด้านทัศนียภาพของเมืองและปัญหาที่เกิ ดจากการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสูง จนน ามาซึ่งการปรับปรุงผังเมืองรวมเชียงใหม่ ( ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2532) 

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวก็เกิดรูปแบบการใช้งานพ้ืนที่เศรษฐกิจของเมืองในรูปแบบใหม่
นอกเหนือจากพ้ืนที่ตลาดและย่านการค้าแบบเดิมในอดีต เริ่มมีการเกิดขึ้นของห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์
เก็ต เป็นช่วงที่มีการเติบโตของธุรกิจการค้าปลีกในเมือง เกิดห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นหลายแห่ง อาทิ ห้างตัน
ตราภัณฑ์ สาขา แอร์พอร์ต และสาขาช้างเผือก ห้าง ส.การค้า ห้างสีสวนพลาซ่า และริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต 
เป็นต้น 
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4) ช่วงที่ 4 ระหว่างปี 2543 - 2553 

10 ปีหลังจากนั้น เมืองเชียงใหม่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจนขยายตัวไปเชื่อมกับพ้ืนที่เมืองล าพูน มี
การเสนอและผลักดันนโยบายเมืองแฝดเชียงใหม่-ล าพูน อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในช่วงนี้คือการที่
เมืองเชียงใหม่ได้รับเลือกให้เป็นพ้ืนที่จัดการเเข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 (พ.ศ.2538) และการจัดงานสมโภช
เมืองเชียงใหม่ 700 ปี (พ.ศ. 2539) จึงมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนทั้งทางกีฬา
และระบบคมนาคมขนส่ง ที่พักอาศัยต่างๆ มีการก่อสร้างสนามกีฬา 700 ปี การขยายสนามบินนานาชาติ
เชียงใหม่ การย้ายศูนย์ราชการจากในพื้นที่เขตคูเมืองเดิมไปยังพ้ืนที่ในปัจจุบัน การเข้ามาของทุนต่างชาติ การ
พัฒนาห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าสมัยใหม่อาทิ อุทยาการค้ากาดสวนแก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ห้างเเมคโครเชียงใหม่ มีโชคพลาซ่า(จุดเริ่มต้นรูปแบบย่านการค้าแบบคอมมูนิตี้มอลตามสี่
แยกและพ้ืนที่ส าคัญของเมือง) 

ถือเป็นช่วงที่มีเชียงใหม่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัด ในกระบวนการวางผังเมืองเริ่มน า
แนวคิดเกียวกับการสร้างเมืองบริวารของเมืองเชียงใหม่ ที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางรองรอบเมืองเชี ยงใหม่ 
จนกระท่ังเกิดเหตุการณ์ส าคัญในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นั้นคือ วิกฤตเศรษฐกิจ “ฟองสบู่แตก” 
ในปี 2540 

5) ช่วงที่ 5 ระหว่างปี 2553 - 2563 

หลังวิฤตเศรษฐกิจปี 2540 เชียงใหม่เริ่มกลับมาพัฒนาและเติบโตอีกครั้งจากการพัฒนาโครงสร้างของ
เมืองในเชิงนันทนาการที่ส าคัญ เช่น การพัฒนาโครงการไนท์ซาฟารี และการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืช
สวนโลก ในปี 2549 ในทางตอนใต้ของเมืองเชียงใหม่ ท าให้เกิดการพัฒนาเพ่ือรองรับมหกรรมและการกลับมา
ฟ้ืนตัวอีกครั้งของเศรษฐกิจเมือง ท าให้เมืองเชียงใหม่ก็ยังคงมีการเติบโตและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการสร้าง
และพัฒนาพ้ืนที่ย่านการค้า พักผ่อนหย่อนใจในรูปแบบใหม่ อาทิ การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณแยกรินค า จากพ้ืนที่
รกร้างและที่ดินเปล่า เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่การค้าหัวมุมถนนซึ่งเชื่อมกับย่านนิมมานเหมินห์ การขยายตัวของเมือง
จากบทบาทของเมืองการศึกษาและพ้ืนที่โดยรอบมหาวิทยาลัย การขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บ้าน
จัดสรร และคอนโดมีเนียม จากการที่ผังเมืองรวมเชียงใหม่หมดอายุ ในปี 2549 

การขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ก็ยิ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของ
เมือง ที่มีรูปแบบที่หนาแน่นมากข้ึน ผู้คนหลากหลาย มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อน ไม่แพ้เมืองหลวงอย่าง
กรุงเทพมหานคร ประกอบกับทุนทางกายภาพของเมือง ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติของ
เมือง ท าให้เมืองเชียงใหม่กลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวการพักผ่อนหย่อนใจของทั้งชาวไทย
และต่างประเทศ 

6) ช่วงที่ 6 ระหว่างปี 2563 - ปัจจุบัน 

ถึงปัจจุบัน เชียงใหม่ในฐานะเมืองหลักของภูมิภาคและเมืองท่องเที่ยวชั้นน าระดับประเทศและระดับ
โลก จากค่านิยมของชาวต่างชาติเข้ามาพ านักในระยะยาว ท าให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจการ
ท่องเที่ยวมีการขยายตัวอย่างถึงที่สุด หลังปี 2555 เป็นต้นมา เกิดการลงทุนโครงการศูนย์การค้าหลายขนาด 
เช่น ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา (Promenada Resort Mall) เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ (Central 
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Festival Chiang Mai) ห้างสรรพสินค้าเมญ่า (Maya Lifestyle Shopping Center) สตาร์อเวนิว (Star 
Avenue) ประกอบกับการเข้ามาของการท่องเที่ยวของต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนซึ่งเป็นช่วงที่เชียงใหม่มีการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในเชิงของรูปแบบกิจกรรมเศรษฐกิจและหน้าตาอาคารที่รองรับกับการท่องเที่ยวใน
รูปแบบเฉพาะ 

จนถึงปี 2563 คงปฎิเสธไม่ได้ว่าเมืองเชียงใหม่เองก็ได้รับผลกระทบจาก วิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤ ติ
ด้านสาธารณสุขจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งกระทบกับธุรกิจการค้า เศรษฐกิจของเมืองโดยตรง 
โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันนี้เชียงใหม่ก าลังกลับมาฟ้ืนตัวอีกครั้ง จากการเปิดเมือง
เพ่ือรอบรับการท่องเที่ยว แม้ว่าการเข้ามาของต่างชาติจะลดน้อยลง แต่การท่องเที่ยวและกิจกรรมเศรษฐกิจ
ภายในประเทศก็ยังคงเดินหน้า และก าลังกลับมาฟ้ืนตัวอีกครั้ง 
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ภาพที่ 3 - 2 พัฒนาการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่  
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3.2.3  พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและการค้าปลีก 

หลังการปิดกิจการ(ชั่วคราว) แบบสายฟ้าเเลบของห้างดังในเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเป็นตัวตอกย้ า
สถานการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ (big box retail) ได้อย่างชัดเจน ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเมือง
เชียงใหม่เท่านั้น หากแต่ยังปรากฏให้เห็นในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร และเมืองในต่างประเทศอีกด้วย 
อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ของการลดขนาดของกิจการค้าปลีกขนาดใหญ่นี้ ความจริงแล้วเริ่มมีให้เห็นได้แต่
ช่วงปี 2550 ซึ่งมีการลดขนาด(down size) ของกิจการค้าปลีกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ (modern trade) ซึ่งมีการเปิดประเภทธุรกิจค้าปลีกประเภทใหม่ ๆ ที่มีขนาดเล็กลง ผนวกกับการ
เข้ามาของกลุ่มร้านสะดวกซื้อที่กระจายเป็นดอกเห็ดทั่วเมือง จนเป็นวาระของธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิม  
ร้านโห่วยต่าง ๆ ที่ต้องหาหนทางของการอยู่รอด ไม่เว้นในเมืองเชียงใหม่ 

3.2.3.1 จักรวาลค้าปลีกในเมืองเชียงใหม่ 

   ธุรกิจการค้าปลีกกับการพัฒนาเมืองนั้นเป็นของคู่กัน เพราะถือเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อน
เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นนั้นๆ โดยทั่วไปพัฒนาการของการค้าปลีกในเมือง สามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ 
ช่วงแรกของภูมิทัศน์การค้าปลีกหรือพ้ืนที่การค้าปลีกของเมือง จะประกอบไปด้วยร้านค้าปลีกโดด ๆ เป็นร้าน 
ๆ ไปร้านค้าเหล่านี้มักกระจุกตัวอยู่บริเวณรอบ ๆ ตลาดสดใจกลางเมือง 

ขั้นที่ 2 ร้านค้าปลีกในเมืองจะเพ่ิมจ านวนขึ้น ตามการเพ่ิมขึ้นของประชากร และกระจายไปทั่วเมือง 
อาจกระจายไปตามถนนสายส าคัญ โดยเฉพาะถนนรัศมีท่ีเชื่อมกับพื้นท่ีชานเมืองหรือเมืองข้างเคียง 

ขั้นที่ 3 ในระยะนี้การค้าปลีกจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงของเมืองในหลาย ๆ ด้าน อาทิ 
การเพ่ิมขึ้นของประชากร การใช้รถยนต์ที่เพ่ิมขึ้น การเดินทางเชื่อมต่อได้อย่างสะดวกจากเทคโนโลยีด้านการ
คมนาคมขนส่งที่สูงขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเทคนิควิธีการซื้อขาย 
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ภาพที่ 3 - 3 ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน 

 

ทั้งนี้ หากจะกล่าวถึงประเภทของร้านค้าปลีกในเมืองซึ่งมีการจัดประเภทไว้อย่างหลากหลายและชวน
ให้งุนงงอยู่สักหน่อย ทั้งการจ าแนกจากขนาดพ้ืนที่ขาย พ้ืนที่ให้บริการ รวมถึงประเภทของสินค้า ซึ่งมีรูปแบบ
ที่หลากหลายในปัจจุบัน ประเภทธุรกิจค้าปลีกในเมืองเชียงใหม่ อาทิ 

ร้านขายของช า/ร้านโชห่วย (grocery store) เป็นร้านค้าแบบดั้งเดิมจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ขนาด 1-2 คูหา ซึ่งเรารู้จักกันดี และพบเจอได้แถวบ้าน ร้านใด้หอ ที่เป็นที่รู้จักกันดีในเมืองเชียงใหม่ เช่น ร้าน
ป้าโรบอท ร้านกิมง้อ ร้านเจ้แดงหลังมอ  

ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท (convenience store/mini mart) มีพ้ืนที่ขายตั้งแต่ 40 ตารางเมตรขึ้น
ไป จ าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจ าวัน ราคาจ าหน่ายตามราคาตลาด ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในแหล่ ง
ชุมชน เน้นการบริหารให้ความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น 7-Eleven เลม่อนกรีน (ซึ่งปิดตัวไปแล้ว) 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต (supermarket) มีพ้ืนที่ขายตั้งแต่ 400 ตารางเมตรขึ้นไป เน้นกลุ่มลูกค้ารายได้
ปานกลาง-สูง จ าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะหมวดอาหารที่มีความสดใหม่ รวมถึงสินค้าน าเข้า
จากต่างประเทศ อาทิ ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต (ซึ่งถึงเป็นธุรกิจค้าปลีกท้องถิ่นคู่กับเชียงใหม่มาอย่างยาวนาน) 
ทอปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 



บทที่ 3 สถานการณ์เมืองเชียงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลน า กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

3-11 

ดิสเคาท์สโตวร์หรือซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (discount store/supercenter/hypermarket) 
มีพ้ืนที่ขายตั้งแต่ 1000 ตารางเมตรขึ้นไป เน้นกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลางลงมา จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ในชีวิตประจ าวัน กลยุทธ์ที่ส าคัญคือการจ าหน่ายสินค้าท่ีต่ ากว่าราคาตลาด อาทิ โอชอง (ปัจจุบันปิดตัวไปแล้ว) 
Big C Lotus’s 

ห้างสรรพสินค้า (department store) มีพ้ืนที่ขายตั้งแต่ 1000 ตารางเมตรขึ้นไป เน้นกลุ่มลูกค้า
รายได้ปานกลาง-สูง จ าหน่ายสินค้าที่ทันสมัย คุณภาพดี มีท้ังสินค้าแบรนด์เนมที่ผลิตในประเทศและน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ราคาจ าหน่ายตามราคาตลาดหรือสูงกว่า อาทิ เซ็นทรัล โรบินสัน 

ซึ่งปัจจุบันมีความหลากหลายไปมากกว่านี้อีก โดยให้ค านิยามใหม่ว่า “ศูนย์การค้า” ซึ่งรวมประเภท
ร้านค้าปลีกหลากหลายประเภทเข้าด้วยกัน รวมทั้งกิจกรรมเสริมอ่ืน ๆ อื่น เช่น 

ศูนย์การค้าใกล้บ้าน/ศูนย์การค้าชุมชน (neighborhood/community mall) เป็นศูนย์การค้า
ขนาดเล็กมีพ้ืนที่ไม่เกิน 50,000 ตารางเมตร โดยทั่วไปจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาเป็นร้านค้าหลัก 
อาจจะประกอบด้วยร้านค้าประเภทอ่ืนบ้าง หรือมีสาขาของธนาคาร ศูนย์การค้าประเภทนี้สร้างส าหรับรองรับ
ลูกค้าในระยะรัศมี 5-10 กิโลเมตร เช่น One Nimman ในระยะหลังเริ่มมีการพัฒนาในรูปแบบของ “อะเว
นิว” เช่น มีโชคพลาซ่า สตาร์อะเวนิว กาดฝรั่ง 

ศูนย์การค้าภูมิภาค (regional mall) เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 50,000 – 
150,000 ตารางเมตร มีร้านค้าหลักประกอบด้วยซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ธนาคาร ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง 
พ้ืนที่กิจกรรม ศูนย์อาหาร อาคารส านักงาน เป็นต้น ศูนย์การค้าประเภทนี้จะรองรับลูกค้าในรัศมี  30 – 40 
กิโลเมตร เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต และศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ 

ศูนย์การค้าพหุภูมิภาค (super regional mall) เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่พิเศษ มีขนาดพ้ืนที่ใหญ่
สอยมากกว่า 150,000 ตารางเมตร มีร้านค้าหลักประกอบด้วยซูเปอร์มาร์ เก็ต ร้านอาหาร ธนาคาร ร้านขาย
สินค้าเฉพาะทาง พ้ืนที่กิจกรรม ศูนย์อาหาร อาคารส านักงาน เป็นต้น ศูนย์การค้าประเภทนี้จะรองรับลูกค้าใน
รัศมีมากกว่า 40 กิโลเมตร เช่น ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ 

  นอกจากนี้ ยังมีการจ าแนกประเภทในลักษณะอ่ืนๆ ทั้งศูนย์การค้าเฉพาะทาง (specialty mall) 
ธีมมอล (theme mall) เอาต์เล็ตมอล (outlet mall) เป็นต้น 

 
3.2.3.2 ยุคของกิจการค้าปลีกในเชียงใหม่ 

 การค้าปลีกในพ้ืนที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน จากการศึกษาและทบทวนข้อมูลพัฒนาการ 
กิจการค้าปลีกในเมืองเชียงใหม่ สามารถแบ่งได้เป็น 5 ช่วงที่ส าคัญ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ยุคที่ 1 ทุนการค้าปลีกดั้งเดิม (traditional trade) 

ในช่วงก่อนปี 2530 – 2535 ถือเป็นยุคทองของธุรกิจท้องถิ่นของเมืองเชียงใหม่ ในยุคนั้นคงไม่มีใคร
ไม่รู้จัก ห้างตันตราภัณฑ์เชียงใหม่ ซึ่งนับเป็นกิจการค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือและอาจจะใหญ่
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ที่สุดในภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ต สีสวนพลาซ่า ส.การค้า ไนท์บาซาร์ และวรวัฒน์ช๊อปปิ้ง
เซ็นเตอร์ 

2) ยุคที่ 2 ทุนค้าปลีกส่วนกลางรุกคืบ 

เริ่มประมาณช่วงปี 2535 – 2540 เป็นการรุกคืบของกิจการค้าปลีกขนาดใหญ่จากกรุงเทพมหานครสู่
ภูมิภาค ที่เห็นได้ชัดคือการเปิดตัวของ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล กาดสวนแก้ว ซึ่งท าให้เกิดการปรับตัวของธุรกิจค้า
ปลีกดั้งเดิมเจ้าถิ่นอย่างตันตราภัณฑ์เชียงใหม่ มีการขยายสาขา ตันตราภัณฑ์แอร์พอร์ต ภายหลังก็ประสบ
ปัญหาด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ จึงได้ขายส่วนพื้นที่เช่าให้กับกลุ่ม เซ็นทรัลพัฒนา และต่อมาก็ขาย
พ้ืนที่ส่วนดิพาร์ทเมนต์สโตว์ให้กับโรบินสัน และเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต 
ซึ่งกลายเป็นช่วงที่กิจการธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิมได้ลดทอนลงตามล าดับ 

อย่างไรก็ตามในช่วงนั้นก็มีห้างค้าปลีกท้องถิ่นที่เปิดตัวเพ่ิมขึ้นมาสู้กับทุนส่วนกลางอย่าง ศูนย์การค้า 
12 ห้วยแก้ว ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้างกับ เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว รวมถึงการเริ่มเข้ามาของกิจการค้าปลีกสมัยใหม่จาก
ทุนข้ามชาติอย่าง ห้างแม็คโคร และคาร์ฟูร ในช่วงปี 2538-2539 

3) ยุคที่ 3 โมเดิร์นเทรดข้ามชาติ 

ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 2540 – 2550 ซึ่งเป็นยุคที่กิจการค้าปลีกข้ามชาติเริ่มเข้ามามีบทบาท
อย่างชัดเจนในกิจการค้าปลีกขนาดใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ อาทิ เเม็คโคร โลตัส คาร์ฟู และโอชอง (ภายหลัง
เปลี่ยนเป็นชื่อ บิ๊กซี) มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่มีท าเลที่ตั้งบริเวณหัวมุมถนนแยกส าคัญในย่านชาน
เมืองซึ่งเชื่อมต่อไปยังอ าเภอข้างเคียง เช่น สารภี และ หางดง 

ซึ่งในยุคดังกล่าวยังมีการเปิดตัวห้างในรูปแบบเฉพาะอย่างคอมมูนิตี้มอล์ และห้างสรรพสินค้าเฉพาะ
อย่าง มีโชคพลาซ่า และศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ที่ส าคัญในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่มีการเติบโตของ 
“ร้านสะดวกซื้อ” จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับมือระหว่างธุรกิจร้านสะดวกซื้อกับปั๊มน้ ามัน ตาม
ยุทธการป่าล้อมเมือง อันเป็นผลให้กลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ต้องงัดแผนธุรกิจในการลดขนาดร้านและขยาย
ธุรกิจที่มีขนาดร้านเล็กลงแต่กระจายได้ทั่วถึงมากขึ้น 

4) ยุคที่ 4 สงครามจักรวาลค้าปลีก 

ถือเป็นยุคทองของกิจการค้าปลีกเมืองเชียงใหม่ ในช่วงปี 2550 – 2555 เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ คือ การลดขนาด (Down Size) ของพ้ืนที่ขายให้เล็กลงแต่กระจายได้มากขึ้น มีการลด
ขนาดห้างลงเป็นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก อาทิ บิ๊กซีมาร์เก็ต บิ๊กซีมินิ ตลาดโลตัส โลตัสเอ็กซ์เพรส (ซึ่งภายหลัง
เปลี่ยนชื่อเป็น โลตัส โกเฟรซ) เเม็คโคร ฟูดเซอร์วิส รวมถึงการกระจายสาขาเข้าสู่พ้ืนที่สถานีบริการน้ ามัน 
รวมถึงการขยายตัวของกลุ่มพ้ืนที่พาณิชยกรรมค้าปลีกในรูปแบบของ “อเวนิว” อย่าง กาดฝรั่ง ทิงค์ปาร์ค 
เชียงใหม่ และสตาร์อเวนิว 

นอกจากนี้มีการขยายตัวของกิจการค้าปลีกขนาดเล็กอย่าง “ร้านสะดวกซื้อ” (convenient store) ที่
รู้จักกันดีอย่าง เซเว่น อิเลฟเว่น (เริ่มเปิดกิจการครั้งแรกตั้งแต่ปี 2534 สาขาห้วยแก้ว ในชื่อ “ซอยส์ มินิส



บทที่ 3 สถานการณ์เมืองเชียงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลน า กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

3-13 

โตร์”) ซึ่งใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบ “ป่าล้อมเมือง” ภายหลังก็ครองตลาดร้านสะดวกซื้อในสัดส่วนที่สูงมาก
ไม่เฉพาะในเมืองเชียงใหม่แต่เป็นระดับประเทศ 

5) ยุคที่ 5 จุดสูงสุดและสัญญานการอ่ิมตัวของจักรวาลค้าปลีกเชียงใหม่ 

ในช่วงหลังปี 2555 เมืองเชียงใหม่ได้รับความนิยมอย่างมากจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจุดหมาย
ปลายทางของการเดินทาง การเข้ามาของจ านวนนักท่องเที่ยวอย่างมหาศาล ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
ใหญ่กับการเกิดข้ึนของ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในรูปแบบศูนย์การค้าอีกมากมาย อาทิ ศูนย์การค้า พรอมเมนา
ดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็น
เตอร์ นิ่มซิตี้ เดลี่ รวมโชคมอลล์ แอดเคิร์ฟ คอมมูนิตี้ แอนด์ เอดดูเคชั่น มอลล์ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เชียงใหม่ 
ศูนย์การค้า วัน นิมมาน ที่กิจการค้าปลีกในเมืองเชียงใหม่เข้าสู่ช่วงการอ่ิมตัวสูงที่สุดเพราะจ านวนอุปทานใน
ตลาดการค้าปลีกมีสูงมากทั้งในรูปแบบของร้านสะดวกซื้อ คอมมูนิตี้มอลล์ และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่กระจาย
ทั่วเมืองเชียงใหม ่

หลังวิกฤติการณ์เเพร่ระบาด โควิด-19 เราได้เห็นกิจการหลายแห่งปิดตัวไป เกิดกิจการใหม่เข้ามาเเทน
ที่ในกลุ่มของคาเฟ่และร้านค้าทั่วไปในเมืองเชียงใหม่ จนในที่สุดก็คือ การปิดกิจการ(ชั่วคราว)ของพรอมเมนา
ดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่เมื่อไม่ก่ีวันที่ผ่านมา 
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ภาพที่ 3 - 4 พัฒนาการการค้าปลีกเมืองเชียงใหม่ 
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3.2.3.3 ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ประดิษฐกรรมของเมืองที่พึ่งพารถยนต์ 

  ลักษณะส าคัญของเนื้อเมืองรถยนต์ คือการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงเดี่ยวและมีความหนาแน่นต่ า 
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นส่วนต่อขยายเมืองที่เป็นที่อยู่อาศัยเพ่ือรองรับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นและการอพยพ
จากชนบทเข้าสู่เมือง (urban migration) จุดศูนย์รวมกิจกรรมจะมีน้อยและกระจัดกระจายด้วยแนวคิดแบบ
หน้าที่นิยม (Functionalism) ของนักวางผังและสถาปนิกลัทธิสมัยใหม่ (Modernists) ที่แบ่งแยกการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เข้มงวดไม่ให้ปะปนกัน เช่น เขตที่พักอาศัย เขตพาณิชยกรรม เขตอุตสาหกรรม ระยะทาง
ระหว่างจุดศูนย์รวมกิจกรรมจะอยู่ห่างไกลกัน ท าให้การเดินทางพ่ึงพารถยนต์เป็นหลัก ถนนขนาดใหญ่ท า
หน้าที่เชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ต่าง ๆ ของเมือง ในเมืองแบบนี้ ท าให้การจัดเตรียมระบบขนส่งสาธารณะเป็นไป
อย่างจ ากัดและไม่คุ้มค่า รถประจ าทางที่มาช้าและไม่บ่อยครั้ง ส่งผลให้การพึ่งพารถยนต์มีสูงขึ้น 

ลักษณะโครงข่ายเมืองแบบรถยนต์ ท าให้ผู้คนไม่นิยมเดินเท้าและใช้ชีวิตนอกอาคาร สภาพแวดล้อม
เมืองไร้คุณภาพ เนื่องจากวาระส าคัญของการวางแผนคือการท าให้การจราจรลื่นไหลคล่องตัวที่สุด มากกว่า
การออกแบบทางเท้าและพ้ืนที่สาธารณะให้ผู้คนออกมาใช้ ความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เบาบาง
และแบ่งแยก ท าให้เมืองขาดความหลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาในลักษณะแบบริ้ว (ribbon development) 
ที่เกาะไปตามถนนใหญ่ที่ไกลสุดลูกหูลูกตา ไม่ช่วยสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างเนื้อเมืองส่วนต่าง ๆ 
โครงข่ายเมืองแบบนี้ไม่สามารถสร้างให้เกิดพลวัตที่ดึงดูดผู้คนและกิจการร้านค้า ระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจจึงน้อยกว่าย่านศูนย์กลางเมือง ดังนั้น ชีวิตในพ้ืนที่สาธารณะจึงน่าเบื่อและไม่มีสิ่งเร้าสร้าง
ประสบการณ์ ผู้คนจึงรีบเดินรีบไป สภาพแวดล้อมแบบนี้ คนมักอยู่ในบ้านดูทีวีและใช้เวลาในพ้ืนที่ส่วนตัว 
กลายเป็น ภูมิทัศน์ชานเมืองที่ไร้ผู้คน (Cullen, 1961) 

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ถือเป็นประดิษฐกรรมจากเมืองที่พ่ึงพารถยนต์อย่างอเมริกา จนเกิดเป็นภาพที่
พบเห็นอย่างชินตาตั้งแต่ปี 1957 หรือที่เรียกว่า Big Box Store ซึ่งร้านค้าในรูปแบบนี้เข้ามีบทบาทอย่างยิ่งต่อ
การจับจ่ายใช้สอยของอเมริกันชน รวมถึงเมืองใหญ่ทั่วไป โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร และไม่พ้นเมืองที่ก าลัง
เติบโตอย่างรวดเร็วอย่าง “เมืองเชียงใหม่” 

ด้วยจุดขายของความหลากหลายของสินค้าที่จัดหมวดหมู่และมีความเฉพาะเจาะจง รวมถึงเหล่าสินค้า
แบรนด์เนมทั้งของไทยและต่างประเทศให้เลือกสรร พร้อมการบริการที่ดีเยี่ยม จึงไม่แปลกใจที่การค้าปลีกใน
รูปแบบนี้เข้ามามีบทบาทกับทั้งรูปแบบทางกายภาพของเมืองและวิถีชีวิตของคนเมืองนั้นๆ ไม่เว้นแม้แต่เมือง
เชียงใหม่ ซึ่งมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเมืองร่วมสมัยกับการเปลี่ยนแปลงและเข้ามาของตลาดการค้าปลีกขนาด
ใหญ่ที่กล่าวมาข้างต้น 

จากการพัฒนาและเติบโตของเมืองเชียงใหม่ ทั้งการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการตัดถนนวงเเหวนทั้ง 3 เส้นทางและถนนรัศมีที่เชื่อมเมืองเชียงใหม่กับอ าเภอ
รอบข้าง ท าให้เกิดการพัฒนาแบบริ้วตามถนนสายส าคัญเหล่านี้ ประกอบกับทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ประเภทบ้านจัดสรรซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงปี 2550 เป็นต้นมา พร้อม ๆ กับการเติบโตและเปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจค้าปลีกของเมืองเชียงใหม่ไปด้วย โดยเฉพาะในช่วงของการเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มร้านค้า
ปลีกขนาดใหญ่ (big box retail) ในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งสอดรับกับวิถีชีวิตเมืองรถยนต์ที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ 
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3.2.4  พัฒนาการของเมืองและเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน 

มีคนกล่าวเอาไว้ว่าป้ายโฆษนาบอกอะไรมากกว่าสิ่งที่มันก าลังบอกฝ่านตัวหนังสือ หากมองในภาพรวม
ป้ายโฆษณาคือ “หน้าตาของเมือง” ที่สังเกตุได้ง่ายที่สุดจากการใช้ชีวิตสาธารณะ ตามถนน ตรอก ซอก ซอย 
อาคาร ที่ว่าง ในบางส านักวิชาการ มองว่าป้ายโฆษณาในย่านหรือในเมือง ก าลังสะท้อนว่าเมืองให้ความสนใจ
กับอะไรอยู่ ทั้งลักษณะ ขนาด และเนื้อหาของป้าย  ดังนั้น สิ่งที่เมืองก าลังสนใจ ผู้คนในเมืองก าลังเคลื่อนไหว 
จึงถูกสะท้อนผ่านป้ายโฆษณาและรูปแบบหน้าตาชายคาอาคาร และที่ส าคัญคือเบื้องหลังสิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กับ
เรื่องเศรษฐกิจ และชีวิตของเมืองทัง้สิ้น 

มันอาจบอกถึงความเร็วและระยะในการรับรู้ของผู้คน เมืองที่มีแต่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตามทาง
หลวง นั่นถือเป็นเมืองส าหรับรถยนต์โดยแท้ เพราะขนาดป้ายที่สัมพันธ์กับความเร็วของการเคลื่อนที่ 50 กม.
ชม. หรือหากเป็นนย่านขนาดเล็ก มีร้านลวงขายสินค้า อาหาร คาเฟ่ ป้ายโฆษณา หรือป้ายร้านเหล่านี้ก็จะมี
ขนาดเล็ก มีรายละเอียดที่มากขึ้น น่าหลงไหล ในย่านแบบนี้ก็ดูท่าว่าจะเป็นมิตรกับคนเดินเท้า ด้วยขนาดป้าย
กับความเร็วของคนเดินเท้า ที่ดูมีเรื่องเล่าประหนึ่งลายเเทงที่ก าลังรอการตามหา 

บทความนี้เราจะพาผู้อ่านทุกท่านลองมา “อ่านเมือง-เข้าใจเมือง” จากรูปแบบป้ายโฆษณาและชายคา
อาคารของเมืองเชียงใหม่ ย้อนกลับไป 1 ทศวรรษ ซึ่งเป็นทั้งช่วงที่ “พีคสุดๆ” ของเมืองและช่วงที่เมืองดูเงียบ
เหงาหลังผลกระทบของโควิด-19 เพราะเชียงใหม่ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองวัฒนธรรม ที่เป็น
จุดหมายปลายทางทั้งของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และแม้แต่นักท่องเที่ยว-นักทัศนาจรชาวไทยก็ตาม 

1) อสังหาฯ เติบโต โฆษณาบ้าน คอนโด กับป้ายร้านกาแฟทั่วเมือง 

ในช่วงปี 2010 (2553) เมืองเชียงใหม่มีการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งตลาดคอนโด บ้าน
เดี่ยว และการพัฒนาย่านค้าปลีกหลากหลายที่กระจายทั่วเมือง ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ ร้านกาแฟ ที่ผุดขึ้น
เป็นดอกเห็นทั่วเมืองเชียงใหม่ 

หน้าตาชายคาอาคารของเมืองช่วงนี้ เราจะพบเห็นกับโครงการ ตึกสูงต่างๆ ที่ก าลังก่อสร้าง ป้าย
โฆษณาบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียมใหม่ใจกลางเมือง และป้ายบอกทางร้านกาแฟ กระจุก กระจิก ทั่วเมือง เป็น
ช่วงเวลาที่เมืองเชียงใหม่ในฐานะของเมืองท่องเที่ยว เมืองวัฒนธรรมที่เหมาะแก่การมาพักผ่อน มาเที่ยวเล่น 
ทั้งของคนไทยและคนต่างชาติ จากสถิตินักท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2553 มีนักท่องเที่ยวรวม 3.8 
ล้านคน เป็นคนไทย 2 ล้านคน และต่างชาติ 1.8 ล้านคน รายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 1 หมื่นล้านบาท 
(GPP 1 แสน 5 หมื่นล้านบาท) ถือเป็นช่วงที่เชียงใหม่ก าลังบูมและก าลังพัฒนาเปิดรับโอกาสจากการท่องเที่ยว 
ช่วงปี 2555 หลังกระแสการเที่ยวเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวจีน จากหนัง Lost in Thailand 

2) ร้านเล็กและคาเฟ่ ผุดเป็นดอกเห็ด เกิดธุรกิจใหม่ แลกเงิน เช่ารถ 
ส าหรับนักท่องเที่ยว 

ช่วงปี 2015 (2558) ภายหลังการบูม ถึงขั้น “เมืองแตก” เพราะเมืองเชียงใหม่ก าลังเต็มไปด้วย
นักท่องเที่ยวจีน นักท่องเที่ยวคนไทย หน้าตาของเมืองเปลี่ยนโฉมไปอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจเชียงใหม่โตขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะภาคบริการและการท่องเที่ยว 
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ในเมืองโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจของเมือง เกิดร้านค้าขนาดเล็กทุกหย่อมหญ้า ทุกซอกซอย เกิดธุณกิจ
ใหม่ๆ ในเมืองเช่น ร้านค้าแลกเงินที่เห็นเกลื่อนกลาด ร้านเช่ารถมอเตอร์ไชค์ ร้านขายธุเรียน มะม่วง หรือ
แม้แต่ร้านขายาแปะปวดตราเสือ ธุรกิจโรงแรม การเปลี่ยนการใช้งานจากบ้านพักอาศัยเป็นที่พักในรูปแบบโฮส
เทล ท าให้เกิดการดัดแปลง การต่อเติมอาคารในหลายรูปแบบ 

การเข้ามาและเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงนี้ ท าให้เมืองเชียงใหม่มีการเปลี่ยนโฉมและเติบโตอย่างมาก 
รายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2558 เพ่ิมขึ้นกว่า 8 เท่าจากปี 2553 (จาก 1 หมื่นล้าน เป็น 8 หมื่นล้านบาท) 
GPP เพ่ิมขึ้นเป็น 2 แสนล้านบาท นักท่องเที่ยวรวมกว่า 7 ล้านคน เป็นต่างชาติ 2.5 ล้านคน และคนไทย 4.5 
ล้านคน 

แต่นี่ก็ดูจะเป็นดาบ 2 คมของเมือง หากมีการจัดการเมืองที่ไม่ดีเพียงพอ การทะลักเข้ามาของ
นักท่องเที่ยวจ านวนมาก ท าให้เมืองเริ่มเกิดความปกติใหม่ที่เข้ามา การพบเห็นป้ายร้านค้า ร้ านอาหารกับเมนู
ภาษจีนกลายเป็นเรื่องปกติ การขับมอเตอร์ไชค์ทั่วเมืองของนักท่องเที่ยวชาวจีน แต่อีกด้านหนึ่งเมืองก็คึกคัก
เต็มไปด้วยผู้คน ทุกถนนหนทางเด็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินเท้า เดินเล่นทั่วไป อีกหนึ่งพ้ืนที่ที่จะพูดถึงไม่ได้
คือ พ้ืนที่อ่างแก้ว มช. ที่เป็นที่ชื่นชอบ จนถึงข้ันมีการแต่งชุดนักศึกษาเพ่ือเข้ามาเดินเล่นในมหาวิทยาลัย 

3) พิษโควิด ป้ายว่าง อาคารให้เช่าและการกลับมาของร้านค้าท้องถิ่น 

หลังเข้าสู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมืองเชียงใหม่ ในช่วงปี 2020 (2563) ดูจะ
ซบเซาลงไปอย่างมาก จากการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนไม่สามารถเข้ามาเที่ยวใน
ประเทศไทยได้ ผลกระทบที่เกิดกับเมือง และหน้าตจาอาคารของเมืองเชียงใหม่ ที่เห็ นได้ชัดจนชินตาใน
ปัจจุบัน คือ สภาพอาคารที่ปล่อยทิ้งร้าง อาคารร้านค้าที่เคยผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเริ่มทะยอยปิดปิดตัว ธุรกิจ
บางอย่างที่รองรับนักท่องเที่ยวอย่างเดียวก็เริ่มหายไป เช่น ธุรกิจรับเเลกเงินตรา เป็นต้น ป้ายโฆษณาขนาด
ใหญ่ถูกทิ้งร้าง จากพิษเศรษฐกิจที่สืบเนื่องจากวิกฤติสาธารณสุข ตลาดอสังหาริมทรัพย์เริ่มหดตัว  

สถิตินักท่องเที่ยวในปี 2563 ลดลงอย่างเท่าทวีคูณโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก 2.5 ล้านคน 
ในปี 2058 ลดลงเหลือ 5 แสนคน แต่กลับกลายเป็นว่าเชียงใหม่ยังครองเเชมป์เป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศ
ของคนไทย ซึ่งยังคงสูงอยู่ถึง 5.5 ล้านคน 

เเม้ว่าจะมีอาคารร้านค้าให้เซ่งกิจการ ปล่อยให้เช่า เมืองในภาพรวมดูเงียบเหงาผิดหูผิดตาไปมาก แต่
ทว่า ในช่วงเวลาวิกฤติเช่นนี้ กลับเริ่มเห็นเเสงสว่างส าหรับร้านค้าท้องถิ่นขนาดเล็กที่เป็นร้านค้าที่ตอบโจทย์
และรองรับการบริโภคจากภายในท้องถิ่นยังคงอยู่ได้ และเริ่มฟ้ืนตัวอีกครั้ง หลังช่วงที่เมืองเริ่มคลายมาตรการล๊
อกดาวน์ ช่วงที่ผ่านมาเมือนเป็ฯช่วงเวลาที่เมืองได้หยุดคิดกับประเด็นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นอยู่กับ 
ภาคการท่องเที่ยวอย่างมากเช่นนี้ อาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีนักส าหรับเมืองเชียงใหม่ รวมถึงผลกระทบเล็กๆ 
น้อยๆ ในด้านการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของหน้าตาเมือง ที่เราได้เรียนรู้จากรูปแบบและการเปลี่ยนแปลง
ของป้ายโฆษณา หน้าร้าน และชายคาอาคารของเมือง 

ภาพลักษณ์ หน้าตาของเมืองเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง 
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง เป็นท่วงท่าในซีรี่ย์เรื่องยาวตั้งแต่เกิดจนแก่ และจากลากันไป 
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“ผู้คน” ที่อยู่ในเมืองจึงมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการสร้างสรรค์ หรือลดทอน ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้กับเมือง 

 

 

ภาพที่ 3 - 5 พัฒนาการของเมืองและเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ 

 

3.3 สถานการณ์เมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน 

สถานการณ์เมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน เป็นการสังเกตุการณ์ความเป็นเมืองหลากมิติของเมืองเชียงใหม่ 
โดยผสานประเด็นการใช้ชีวิต การเดินทาง/เคลือนย้าย การบริโภค/การจับจ่ายใช้สอย การเรียน/การท างาน/
การสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่ โดยสรุปออกมาเป็นความเข้าใจเมืองเชียงใหม่ในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

- เมืองศูนย์กลาง (เศรษฐกิจ) 

- เมืองสร้างสรรค์ 

- เมืองเดินได้ 

- เมืองการศึกษา 

- เมืองนอกระบบ 

- เมืองล้มลุก 

- เมืองผู้ประกอบการหน้าใหม่ 

- เมือง (ไร้) ขนส่งสาธารณะ 
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3.3.1 เชียงใหม่เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ 

ย่านเศรษฐกิจศูนย์กลางเมือง (Central Business District: CBD) หรือย่านเศรษฐกิจเมืองในที่นี้ไม่ได้
หมายความเฉพาะพ้ืนที่ศูนย์กลางแห่งเดียวเท่านั้น เพราะเมืองที่มีความหลากหลายและมีความซับซ้อนของ
กิจกรรมและผู้คน ดังนั้น จึงมีพ้ืนที่หรือย่านเศรษฐกิจของเมืองมากกว่า 1 แห่ง และมีลักษณะและบทบาทที่
แตกต่างกัน 

 

 

ภาพที่ 3 - 6 พ้ืนที่เศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ 

 

3.3.1.1 อะไรคือ ย่านเศรษฐกิจเมือง 

   ย่านเศรษฐกิจเมือง ที่เราจะกล่าวถึงในบทความนี้ คงหมายรวมถึงย่านเพ่ือการค้าปลีก การ
บริการ และย่านเศรษฐกิจศูนย์กลางเมือง (Central Business District: CBD) ซึ่งในกลุ่มย่านเศรษฐกิจเมืองนี้
อาจแยกย่อยหรือมีบทบาทที่เฉพาะตัวไป อาทิ ย่านการค้าปลีก ย่านการค้าส่ง ย่านส านักงานธุรกิจต่างๆ เป็น
ต้น ดังนั้น ค าว่าย่านเศรษฐกิจเมืองในบทความนี้ จึงมิได้หมายถึงเพียงแต่ย่าน CBD เท่านั้นยังหมายถึงย่าน
เศรษฐกิจอ่ืนๆ ด้วย 

แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่ส าคัญที่สุดหรือมีพลังที่สุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมือง คงหนีไม่พ้น เขตธุรกิจ
การค้าใจกลางเมืองหรือศูนย์กลางเศรษฐกิจเมือง หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ CBD ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของเมืองเป็นบริเวณที่มีลักษณะพิเศษ ประกอบด้วยโยงใยความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนของการใช้ที่ดิน
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ประเภทต่างๆ เมื่อเมืองมีขนาดใหญ่ขึ้น ความหลากหลายของกิจกรรม ความมีลักษณะเฉพาะ และ
ความสัมพันธ์ของการใช้ที่ดินของเขตในกลางเมืองก็จะมากข้ึน และสลับซับซ้อนขึ้นเป็นล าดับ 

แม้ว่า แต่ละคนจะมีมโนภาพของ CBD ในเมืองที่ตนอยู่อาศัยและมีประสบการณ์เกี่ยวกับ CBD ที่แตกต่างกัน
ออกไป แค่โดยปรกติแล้ว CBD จะตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง มีรูปร่างเป็นหลายเหลี่ยมตามบล็อกถนน และมี
ขอบเขตเพียงไม่มีบล็อกถนน ประกอบด้วยอาคารสูง ตึกระฟ้า มีคนเดินเท้าเป็นจ านวนมาก มีโรงแรมสูงที่
พลุกพล่าน มีคนเข้าออก ตลอดเวลา นอกจากนั้น จะมีร้านอาหาร ภัตราคาร อาคารส านักงานสูงๆ ร้านขาย
สินค้าราคาแพง และห้างสรรพสินค้ามากมาย 

 

3.3.1.2 การวัดความเป็นย่านเศรษฐกิจ 

   การวัดค่าความเป็นย่านเศรษฐกิจ นั้นสามารถวัดค่าและมีตัวชี้วัดที่หลากหลาย ตั้งแต่การ
พิจารณาจากข้อมูลง่ายๆ อย่างราคาที่ดิน หรือการกระจุดตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส าหรับการหาพ้ืนที่ที่
เป็น CBD อย่างง่ายๆ อาจจะใช้ราคาที่ดิน ซึ่งเราจะพิจารณาจากจุดหรือสี่แยกที่มีราคาที่ดินสูงที่สุดในเมือง 
(Peak Land Value Intersection-PLVI) ส าหรับเมืองเชียงใหม่ จากการประเมินราคาที่ดินของ กรมธนารักษ์ 
ในปี 2562 ก าหนด 5 ย่านที่มีราคาท่ีดินแพงที่สุด นั่นคือ 

- อันดับ 1 ถนนท่าแพ, ถนนช้างคลาน, ถนนวิชยานนท์, ตลาดวโรรส และตลาดต้นล าไย ราคา
ประเมินที่ดินอยู่ที่ ตารางวาละ 250,000 บาท 

- อันดับที่ 2 ถนนศรีดอนไชย ราคาประเมินที่ดินอยู่ที่ ตารางวาละ 210,000 บาท 

- อันดับที่ 3 ถนนข่วงเมรุ ราคาประเมินอยู่ที่ ตารางวาละ 200,000 บาท 

- อันดับที่ 4 ถนนช้างม่อย ราคาประเมินอยู่ที่ ตารางวาละ 180,000 บาท ซึ่งราคาไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากรอบที่ผ่านมา 

- อันดับ 5 ถนนนิมานเหมินท์ ราคาประเมินอยู่ที่ ตารางวาละ 180,000 บาท ซึ่งเพ่ิมจากเดิม 
ร้อยละ 20 

หรือจะพิจารณาจากความสูงของอาคาร ปริมาณการจราจร ปริมาณการเดินเท้า หรือดัชนีอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินในเขตเมือง (เสน่ห์ ญาณสาร, 2557) 
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ภาพที่ 3 - 7 การวัดความเป็นย่านเศรษฐกิจผ่านดัชนีความสูงและดัชนีความเข้ม 

 

3.3.1.3 ดัชนีย่านเศรษฐกิจเมือง 

   ส าหรับในบทความนี้เราจะพาทุกท่านรู้จักย่านเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ ผ่านการใช้ดัชนี
ความสูงและความหนาแน่น ของ Murphy and Vance (1954) ในการจัดอันดับและก าหนดขอบเขตย่าน
เศรษฐกิจ โดยใช้ดัชนีความสูงและความเข้มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ดัชนีความสูง (Central Business Height Index : CBHI) ซึ่งคือ อัตราส่วนของพ้ืนที่ทั้งหมดที่ใช้เพ่ือ
ธุรกิจการค้าในบล็อกถนน ต่อพ้ืนที่ชั้นล่างทั้งหมดของบล็อกถนน ถ้าค่าดัชนีมีความมากกว่า 1 ก็ถือได้ว่า 
บล็อกถนนนั้นมีโอกาสที่จะพิจารณาได้ว่าเป็นเขตเศรษฐกิจของเมือง 

ดัชนีความเข้ม/ความหนาเเน่น (Central Business Intensity Index : CBII) ซึ่งหมายถึงอัตราส่วน
ร้อยละของพ้ืนที่ทั้งหมดที่ใช้เพ่ือธุรกิจการค้าในบล็อกถนน ต่อพ้ืนที่ทุกชั้นทั้งหมดในบล็อกถนน ถ้าค่าดัชนีที่
ค านวณได้มีค่ามากกว่าร้อยละ 50 ก็สามารถพิจารณาได้ว่าพ้ืนที่นั้นอยู่ในเขตเศรษฐกิจของเมือง ดังนั้น หาก
พิจารณาตามค่าของดัชนีทั้งสองนี้ในการพิจารณาย่านเศรษฐกิจ พ้ืนที่จะต้องมีค่า CBHI > 1 และ CBII > 50% 
นั่นเอง 
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ภาพที่ 3 - 8 ย่านเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ 

 

3.3.1.4 ย่านเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ 

   จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่โดยอาศัยดัชนีเศรษฐกิจเมือง สามารถจ าแนกและแยก
ประเภทเขตเศรษฐกิจเมืองออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

ประเภทที่ 1 ย่านเศรษฐกิจศูนย์กลางเมือง นั่นคือพ้ืนที่ที่มีการรวมตัวของกิจกรรมการค้า และบริการ
สูงที่สุด มีอาณาบริเวณที่กว้างขวางที่สุด ทั้งกิจกรรมการค้าปลีก ค้าส่ง หรือธุรกิจส านักงาน ร้านค้าต่างๆ 
ประกอบด้วย กลุ่มย่านที่ 1 ย่านท่าแพ-ช้างม่อย-ช้างคลาน-กาดหลวง และกลุ่มย่านที่ 2 ย่านห้วยแก้ว-นิมมาน
เหมินท ์

ประเภทที่ 2 ย่านเศรษฐกิจหัวมุมถนน เป็นกลุ่มย่านเศรษฐกิจที่พัฒนาและเติบโตขึ้นบริเวณที่เป็น
จดุตัดกันของถนนสายส าคัญ มีกิจกรรมการค้า พาณิชยกรรมธุรกิจส านักงานกระจุกตัวอยู่ ประกอบด้วย  กลุ่ม
ย่านที่ 3 ย่านสี่แยกสนามบิน-มหิดล กลุ่มย่านที่ 4 ย่านสี่แยกรวมโชค-ฟ้าฮ่าม-อาเขต 

ประเภทที่ 3 ย่านเศรษฐกิจแบบริ้ว เป็นประเภทย่านเศรษฐกิจรูปแบบสุดท้าย คือ มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่บนถนนสายหลักเพียงหนึ่งสาย ซึ่งส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการคมนาคม
ขนส่ง หรือเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆของเมือง หรือเป็นย่านที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรส าคัญของเมือง 
ได้แก่ กลุ่มย่านที่ 5 ย่านสันป่าข่อย-เจริญเมือง-แยกหนองประทีป (สถานีรถไฟเชียงใหม่) กลุ่มย่านที่ 6 ย่าน
ช้างเผือก-สันติธรรม-โชตนา (สถานีขนส่งช้างเผือก) 
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ภาพที่ 3 - 9 ย่านท่าแพ-ช้างม่อย-ช้างคลาน-กาดหลวง 

 

1) กลุ่มย่านที่ 1 ย่านท่าแพ-ช้างม่อย-ช้างคลาน-กาดหลวง 

ถือเป็น Old-CBD หรือย่านพาณิชยกรรมดั้งเดิมของเมืองเชียงใหม่ บริเวณริมแม่น้ าปิงฝั่ง
ตะวันตก เชื่อมต่อกับเส้นทางการค้าประตูท่าแพในอดีต ย่านท่าเเพ-ช้างม่อย-ช้างคลาน-กาดหลวง 

จากการวิเคราะห์ดัชนีย่านเศรษฐกิจ พบว่า เป็นกลุ่มย่านที่มีค่าคะแนนสูงที่สุด และมีอาณา
บริเวณของความเป็นย่านเศรษฐกิจที่กว้างที่สุดของเมืองเชียงใหม่ ค่าคะแนนสูงสุดอยู่บนถนนท่าแพ 
ถนนวิชยานนท์ ถนนช้างคลาน ถนนศรีดอนไชย และถนนราชวงศ์ มีพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญคือ ย่าน
ตลาด ประกอบด้วย กาดหลวง กาดต้นล าไย กาดเมืองใหม่ กาดนวรัฐหรือกาดเจ๊กโอ้ว ซึ่งถือเป็น
แหล่งรวมสินค้า อุปโภค บริโภค ของฝาก ตลาดค้าส่ง-ค้าปลีกผัก-ผลไม้สด ตลาดดอกไม้ พ้ืนที่การค้า
และโรงแรม ได้แก่ ย่านร้านค้า ผับ บาร์ บนถนนท่าแพ ถนนช้างม่อย ไนท์บาซาร์ ย่านโรงแรมบนบน
ถนนช้างคลาน ซึ่งเชื่อมโยงไปยัง ย่านธุรกิจส านักงาน ในพ้ืนที่ชุมชนเชียงใหม่แลนด์ อันเป็นพ้ืนที่ดิน
จัดสรรยุคแรกๆ ของเมืองเชียงใหม่ 

นอกจากนี้ในพ้ืนที่ยังเต็มไปด้วยสถานที่ราชการ และสถานศึกษาชื่อดังจ านวนมากของเมือง
เชียงใหม่ ท าให้มีความคึกคักของผู้คน ทั้งวัยท างาน และวัยเรียน มีการจราจรที่คับคั่ง 
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ภาพที่ 3 - 10 ย่านห้วยแก้ว-นิมมานเหมินท์ 

 

2) กลุ่มย่านที่ 2 ย่านห้วยแก้ว-นิมมานเหมินท์ 

ถือเป็นย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรม/การค้าแห่งใหม่ของเมือง หรือ New-CBD มีศูนย์กลาง
อยู่ที่แยกรินค า (หรือปัจจุบันอาจจะเรียกว่า แยกนิมมาน) ซึ่งเป็นจุดตัดของถนนห้วยแก้วและถนน
นิมมานเหมินท์ (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) ย่านนี้สามารถเชื่อมต่อกับย่านก าแพงเมืองเก่าชั้นใน (บริเวณ
แจ่งหัวลิน) และย่านสันติธรรม รวมถึงใกล้กับย่านมหาวิทยาลัยซึ่ งขนาบถนนห้วยแก้ว ทั้ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เทคโนตีนดอย) 

จากการวิเคราะห์ดัชนีย่านเศรษฐกิจศูนย์กลางเมือง พบว่า เป็นกลุ่มย่านที่ได้คะแนน
รองลงมา รวมถึงมีขนาดของขอบเขตความเป็นย่านเศรษฐกิจ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 โดยค่าคะแนน
สูงสุดอยู่บริเวณ แยกรินค า และตอนต้นของถนนห้วยแก้วที่เชื่อมกับพ้ืนที่ก าเเพงเมืองชั้นใน (แจ่งหัว
ลิน) กลุ่มย่านนี้มีพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญคือ บนถนนนิมมานเหมินท์ ถนนศิริมังคลาจารย์ กาดรินค า 
กาดมาลีนพลาช่า และกาดหน้ามอ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่เศรษฐกิจเกี่ยวเนื่องซึ่งพัฒนาขึ้น
พร้อมกับการขยายถนนเชื่อมบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ บริเวณกองบิน 41 ซึ่ง
กลายเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมใหม่ เชื่อมกับกาดต้นพะยอม 
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ภาพที่ 3 - 11 ย่านแยกสนามบิน-มหิดล 

 

3) กลุ่มย่านที่ 3 ย่านสี่แยกสนามบิน-มหิดล 

ย่านพาณิชยกรรมบริเวณแยกสนามบิน ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนมหิดล (เชื่อมกับแนววง
แหวนรอบที่ 1 ซุปเปอร์ไฮเวย์) และทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่-หางดง ซึ่งเชื่อมกับถนนวัวลาย
และทิพยเนตร เดิมเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าหัวมุมถนนที่รองรับกับพ้ืนที่สนามบิน นั่นคือ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งของย่านแหล่งงาน ได้แก่ Office Park, Airport 
Business Park (ABP) และ The Office Plus อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น ปัจจุบันมีการ
พัฒนาย่านพาณิชยกรรมบริเวณ นิ่มซิตี้ เกิดข้ึนบริเวณดังกล่าวด้วย 

จากการวิเคราะห์ดัชนีย่านเศรษฐกิจศูนย์กลางเมือง พบว่า เป็นกลุ่มย่านที่ได้คะแนน
รองลงมา รวมถึงมีขนาดของขอบเขตความเป็นย่าน CBD ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 โดยค่าคะแนนสูงสุดอยู่
บริเวณแยกสนามบิน 
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ภาพที่ 3 - 12 ย่านแยกรวมโชค-ฟ้าฮ่าม-อาเขต 

 

4) กลุ่มย่านที่ 4 ย่านรวมโชค-ฟ้าฮ่าม-อาเขต 

กลุ่มย่านนี้ถือเป็นกลุ่มพ้ืนที่ CBD บริเวณหัวมุมถนนหรือแยกส าคัญ ได้แก่ แยกรวมโชค แยก
ฟ้าฮ้าม และแยกศาลเด็ก (บริวเณอาเขต) ซึ่งมีการเติบโตและขยายตัวจากการมีศูนย์การค้าและพ้ืนที่
การค้าบริเวณแยกถนน ได้แก่ ศูนยการค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ บริเวณแยกศาลเด็ก รวมโบ
คมอล และมีโชคพลาซ่า บริเวณแยกรวมโรค นอกจากนี้ความส าคัญอีกประการของพ้ืนที่เศรษฐกิจ
บริเวณอาเขต คือ เป็นย่านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบริเวณสถานีขนส่งของเมือง โดยฝั่งตรงข้ามก็มีพ้ืนที่
ธุรกิจส านักงานซึ่งอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ นั่นคือ Chiang Mai Business Park จากการวิเคราะห์
ดัชนีย่านเศรษฐกิจศูนย์กลางเมือง พบว่า ค่าคะแนนสูงสุดอยู่บริเวณแยกรวมโชค แยกฟ้าฮ่าม และ
บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเขต 
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ภาพที่ 3 - 13 ย่านสันป่าข่อย-เจริญเมือง-หนองประทีป 

 

5) กลุ่มย่านที่ 5 ย่านสันป่าข่อย-เจริญเมือง-แยกหนองประทีป 

 กลุ่มย่านนี้ถือเป็นกลุ่มพ้ืนที่ CBD แบบริ้วหรือเป็นไปในลักษณะถนนสายเศรษฐกิจ นั่นคือ 
“ถนนเจริญเมือง” ซึ่งเป็นพ้ืนที่ย่านเศรษฐกิจดั้งเดิมจากการมาถึงของเส้นทางรถไฟสายเหนือ และ
สถานีรถไฟเชียงใหม่ ซึ่งน าผู้คนและสินค้าเข้าสู่เมืองเชียงใหม่เกิดเป็นย่านเศรษฐกิจบริเวณถนนเจริญ
เมือง ซึ่งเชื่อมกับย่านการค้าบริเวณกาดหลวง กาดต้นล าไย 

ปัจจุบัน อาจมีความซบเซาลงไปบ้างจากรูปแบบกิจกรรมการค้าที่ยังคงเป็นแบบดั้งเดิม 
หากแต่ยังคงเสน่ห์ของความเป็นย่านการค้าผสมผสานย่านที่อยู่อาศัย ในพ้ืนที่เป็นที่ตั้งของกาดสันป่า
ข่อย มณฑลทหารบกที่ 33 สถานีรถไฟเชียงใหม่ นอกจากนี้ถนนเจริญเมืองยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อ
กับเส้นทางเชื่อมไปยังพ้ืนที่อ าเภอสันก าแพง ท าให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องไปยังพ้ืนที่บริเวณแยก
หนองประทีปและเมืองสันก าแพงมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 3 - 14 ย่านช้างเผือก-สันติธรรม-โชตนา 

 

6) ย่านที่ 6 ย่านช้างเผือก-สันติธรรม-โชตนา 

กลุ่มย่านนี้ถือเป็นกลุ่มพ้ืนที่ CBD แบบริ้วหรือเป็นไปในลักษณะถนนสายเศรษฐกิจอีกเส้น
หนึ่ง ซึ่งมี “ถนนช้างเผือก” เป็นแนวแกนของเศรษฐกิจ เชื่อมโยงไปยังย่านต่างๆ ที่อยู่โดยรอบ เช่น 
ย่านโชตนา ซึ่งเชื่อมไปยังเขตพ้ืนที่บริการของภาครัฐ อย่างศูนย์ราชการและเชื่อมไปยังพ้ืนที่อ าเภอแม่
ริม และย่านสันติธรรม ย่านราชภัฏเชียงใหม่ เป็นต้น 

กลุ่มย่านช้างเผือก-สันติธรรม-โซตนา มีลักษณะของการเป็นย่านที่หลากหลาย และมีความ
ผสมผสานย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศัย และย่านการศึกษา นี้มีพ้ืนที่การค้าที่ส าคัญ อาทิ กาดธานินท์ 
กาดศิริวัฒนา กาดประตูช้างเผือก กาดค าเท่ียง เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งช้างเผือก ซึ่ง
อาจจะลดบทบาทไปบ้างจากการสร้างสถานีขนส่งเชียงใหม่แห่งที่ 2 (อาเขต) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ สุสานจีนข่วงสิงห์ สุสานมุสลิม(ป่าเห้วแขก) สุสานช้างเผือก เป็นต้น 

  



บทที่ 3 สถานการณ์เมืองเชียงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลน า กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

3-29 

3.3.2 เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 

เมืองเชียงใหม่เป็นสมาชิก 1 ใน 38 เมืองสร้างสรรค์ สาขาหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน (Crafts and 
Folk Art) ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนที่บ้านถึง 9 สาขา คือ งานผ้า งานไม้ งาน
เครื่องเงิน งานเครื่องโลหะ งานเครื่องปั้นดินเผา งานกระดาษ งานเครื่องเขิน งานเครื่องจักสาน และงานสบู่/
น้ ามัน/เครื่องหอม และมีหน่วยงานการศึกษาและรัฐบาลท้องถ่ินให้การสนับสนุน มีความพร้อมในการเป็นเมือง
สร้างสรรค์กว่า 80% นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2563 เมืองเชียงใหม่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหัตถศิลป์โลก 
(World Craft City) จากสภาหัตถศิลป์โลก (World Craft Council) อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม การนิยามความเป็นย่านสร้างสรรค์นี้ ยังถูกกล่าวถึงจากหลายบริบทและรวมถึงการ
พิจารณาศักยภาพในด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย อาทิ การพิจารณาถึงองค์ประกอบการเป็นย่านสร้างสรรค์ ซึ่งต้อง
ประกอบด้วย วัฒนธรรม กิจกรรม ผู้คน และเมือง ลงไปจนถึงการพิจารณาคุณภาพขององค์ประกอบย่าน
สร้างสรรค์ ซึ่งกล่าวถึงความมีชีวิตชีวาทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ เป็นต้น 

เมืองเชียงใหม่ในฐานการเป็นเมืองสร้างสรรค์ สามารถพิจารณาตามกรอบการแบ่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ของสภาพัฒน์ฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ (1) มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (2) ศิลปะ 
(3) สื่อ และ (4) งานสร้างสรรค์และออกแบบ ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลธุรกิจการค้า และพ้ืนที่กิจกรรมที่ส่งเสริม
การเป็นย่านสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ แล้วท าการสร้างเป็นโครงข่ายธุรกิจและพ้ืนที่สร้างสรรค์ในระยะเดินเท้าใน
เมืองเชียงใหม่ ให้เห็นถึงการกระจายตัวและความเข้มข้นของธุรกิจ กิจกรรมสร้างสรรค์ในระยะเดินเท้ากัน 

 

 

ภาพที่ 3 - 15 การกระจุกตัวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ 
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3.3.2.1  อะไรเรียกว่าย่านสร้างสรรค์ 

   แนวคิดเรื่อง “เมืองสร้างสรรค์” หรือ Creative City เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2531 ในประเทศ
ออสเตรเลีย โดย David Yencken นักธุรกิจผู้หลงใหลในการอนุรักษ์แหล่งมรดกชาวอังกฤษที่ย้ายถิ่นฐานมา
อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย แนวคิดเมืองสร้างสรรค์นี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ด้านการวาง
ผังเมือง อันเน้นย้ าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ระหว่างเมือง ประชาชนผู้อยู่อาศัย และสร้างประสบการณ์ความ
พึงพอใจของสถานที่นั้นๆ 

ต่อมาแนวคิดนี้ได้ถูกศึกษาและพัฒนาโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) และสหภาพยุโรป (EU) โดยในปี พ.ศ. 2547 ยูเนสโกได้ก่อตั้ง เครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ หรือ The UNESCO Creative Cities Network (UCCN) มีเป้าหมายเพ่ือประชาสัมพันธ์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกและร่วมกันสร้างกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแบ่งสาขาเมืองสร้างสรรค์
ออกเป็น 7 ด้าน คือ เมืองแห่งวรรณกรรม (City of Literature) เมืองแห่งภาพยนตร์ (CIty of Film) เมือง
แห่งดนตรี (City of Music) เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน (City of Crafts and Folk Arts) เมือง
แห่งการออกแบบ (City of Design) เมืองแห่งศิลปะสื่อประชาสัมพันธ์ (City of Media art) เมืองแห่ง
วิทยาการอาหาร (City of Gastronomy)  

ส าหรับประเทศไทย มีการกล่าวถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2545 โดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จ าแนกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยออกเป็น 4 
ประเภท ได้แก่ “มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ศิลปะ สื่อ และงานสร้างสรรค์และออกแบบ” โดย
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก และในปี พ.ศ. 2548 
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ผลักดันให้เกิดการจัดตั้ง “ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ” หรือ TCDC ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น “ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การ
มหาชน)” หรือ CEA อันกลายมาเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์, 2021) 

3.3.2.2 เชียงใหม่เป็นย่านสร้างสรรค์ 

   เมืองเชียงใหม่เองถูกประกาศเป็นสมาชิก 1 ใน 38 เมืองสร้างสรรค์ สาขาหัตถกรรมและ
ศิลปะพ้ืนบ้าน (Crafts and Folk Art) ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนที่บ้านถึง 9 สาขา คือ 
งานผ้า งานไม้ งานเครื่องเงิน งานเครื่องโลหะ งานเครื่องปั้นดินเผา งานกระดาษ งานเครื่องเขิน งานเครื่องจัก
สาน และงานสบู่/น้ ามัน/เครื่องหอม ซึ่งมีหน่วยงานการศึกษาและรัฐบาลท้องถิ่นให้การสนับสนุน มีความ
พร้อมในการเป็นเมืองสร้างสรรค์กว่า 80% นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2563 เมืองเชียงใหม่ได้รับการยกย่องให้เป็น
เมืองหัตถศิลป์โลก (World Craft City) จากสภาหัตถศิลป์โลก (World Craft Council) อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม การนิยามความเป็นย่านสร้างสรรค์นี้ ยังถูกกล่าวถึงจากหลายบริบทและรวมถึงการ
พิจารณาศักยภาพในด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย อาทิ การพิจารณาถึงองค์ประกอบการเป็นย่านสร้างสรรค์ ซึ่งต้อง
ประกอบด้วย วัฒนธรรม กิจกรรม ผู้คน และเมือง ลงไปจนถึงการพิจารณาคุณภาพขององค์ประกอบย่าน
สร้างสรรค์ ซึ่งกล่าวถึงความมีชีวิตชีวาทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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3.3.2.3 โครงข่ายธุรกิจและพื้นที่สร้างสรรค์ในระยะเดินเท้า 

   นอกจากการมีองค์ประกอบของความเป็นย่านสร้างสรรค์แล้ว เราพบว่า อีกประการส าคัญ
ของการขับเคลื่อนให้เกิดความมีชีวิตชีวาและการต่อยอดพัฒนาย่านสร้างสรรค์ รวมถึงการดึงดูดแรงงานที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ หรือกลุ่ม Creative Worker ได้นั้น การพัฒนาย่านเดินได้เดินดี (Walkable District) มี
ส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและสนับสนุน สอดคล้องกับคุณภาพขององค์ประกอบด้านการมี
สภาพแวดล้อมของเมืองที่เอ้ือให้เกิดย่านสร้างสรรค์ขึ้นได้ 

การวิเคราะห์เมืองเชียงใหม่ในฐานะการเป็นเมืองสร้างสรรค์ โดยพิจารณาตามกรอบการแบ่ง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของสภาพัฒน์ฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ (1) มรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ (2) ศิลปะ (3) สื่อ และ (4) งานสร้างสรรค์และออกแบบ โดยพิจารณาจากข้อมูลธุรกิจการค้า และ
พ้ืนที่กิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นย่านสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ แล้วท าการสร้างเป็นโครงข่ายธุรกิจและพ้ืนที่
สร้างสรรค์ในระยะเดินเท้า พบว่า การกระจายตัวของโครงข่ายธุรกิจและพ้ืนที่สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่นั้น 
ส่วนใหญ่กว่า 70% ซ้อนทับกับพ้ืนที่ย่านเดินได้เดินดี (อ่านเพ่ิมเติม เจียงใหม่เมืองเตียวได้ และ 10 ข้อเท็จจริง
เมืองเชียงใหม)่ นั่นพอจะอนุมานได้ว่า พื้นที่ด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจสร้างสรรค์นั้น ตั้งอยู่บนพ้ืนที่เดินได้ และ
มีความสัมพันธ์ในเชิงส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ หากพิจารณาในเชิงการกระจุกตัวของพ้ืนที่และความเข้มข้น
ของโครงข่ายธุรกิจ/พ้ืนที่สร้างสรรค์ในระยะเดินเท้าจะพบว่า กระจุกตัวหนาแน่นบริเวณเดียวกันกับย่าน
เศรษฐกิจเมือง ซึ่งคงไม่น่าแปลกใจ แต่กลับยิ่งตอกย้ าว่า เศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ นั้นขับเคลื่อนด้วยกลุ่มธุรกิจ
และกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างแท้จริง  

จากการวิเคราะห์สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่านที่มีความโดดเด่นและมีความเข้มข้นสูงได้ประมาณ 4 
ย่าน คือ ย่านวิชยานนท์ ท่าแพ ช้างม่อย ช้างคลาน ตลาดต้นล าไย  ย่านภายในก าแพงเมืองฝั่งตะวันออก (สี่
แยกกลางเวียง ถนนราชด าเนิน ถนนราชภาคินัย แจ่งศรีภูมิ) ย่านช้างเผือก สันติธรรม ย่านห้วยแก้ว นิมมานเห
มินท ์

นอกจากนี้จะพบว่า โครงข่ายธุรกิจและพ้ืนที่สร้างสรรค์ ยังมีการกระจายตัวออกนอกพ้ืนที่เมืองเก่า
เชียงใหม่และเชื่อมโยงไปยังพื้นท่ีโดยรอบอีกด้วย อาทิ ย่านอาเขต-ทุ่งโฮเต็ล ย่านหนองหอย ย่านบวกครก-สัน
ก าแพง เป็นต้น 
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ภาพที่ 3 - 16 การกระจุกตัวของย่านสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ของเมืองเชียงใหม่ 
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1) ย่านมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเภทที่ 1 คือ มรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ ถือว่าเป็นกลุ่มที่
เมืองเชียงใหม่มีความโดดเด่นมากที่สุด มีจ านวนของธุรกิจ และพ้ืนที่สร้างสรรค์ด้านนี้มากที่สุด 
ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน งานฝีมือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ การแพทย์แผนไทย และอาหารไทย 

จะพบการกระจุกตัวและความเข้มข้นของโครงข่ายธุรกิจและพ้ืนที่สร้างสรรค์ในระยะเดินเท้า 
ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของย่านเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ เช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์ในภาพรวมของ
เมือง ซึ่งถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มากที่สุด แต่ศูนย์กลางส าคัญอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้าง 
กล่าวคือ มีศูนย์กลางอยู่ที่ ย่านช้างคลาน ย่านภายในก าแพงเมืองฝั่งตะวันออก และย่านห้วยแก้ว -
นิมมานเหมินท์ 

2) ย่านศิลปะ 

กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเภทที่ 2 คือ กลุ่มศิลปะ ซึ่งประกอบด้วยกิจการ ธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการแสดง และทัศนศิลป์ รวมถึงพ้ืนที่ของเมืองที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดง จัดจ าหน่าย 
อาทิ พิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์ เป็นต้น แม้จะไม่ได้มีโครงข่ายที่เข้มข้นและกระจายมากนัก แต่ก็แสดง
ให้เห็นศูนย์กลางของย่านศิลปะและทัศนศิลป์ภายในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมี 3 ศูนย์กลาง คือ บริเวณ
กลางเวียง (สี่แยกกลางเวียง-ช่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) ย่านท่าแพ-ช้างม่อย และย่านนิมมานเหมินท์ 

3) ย่านสื่อ 

กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเภทที่ 3 คือ กลุ่มสื่อ ประกอบด้วยธุรกิจและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกิจการภาพยนตร์ การพิมพ์ การกระจายเสียง และดนตรี กระจุกตัวบริเวณ ย่านคูเมือง 
ย่านช้างเผือก-สันติธรรม และย่านนิมมานเหมินท์ 

4) ย่านงานสร้างสรรค์และการออกแบบ 

กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเภทสุดท้าย คือ กลุ่มงานสร้างสรรค์และการออกแบบ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยธุรกิจ อุตสาหกรรม และพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ แฟชั่น สถาปัตยกรรม การ
โฆษณา และซอฟต์เเวร์ มีการกระจายตัวอยู่บริเวณ 4 ศูนย์กลางคือ ย่านช้องม่อย-ท่าแพ-กาดหลวง 
ย่านวัวลาย-ประตูเชียงใหม่ ย่านช้างเผือก-สันติธรรม และย่านนิมมานเหมินท์ 
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3.3.3 เชียงใหม่เมืองเดินได-้เมืองเดินด ี

เชียงใหม่ ถือเป็นเมืองขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
การปกครอง และการท่องเทีย่วของภาคเหนือ รวมถึงเป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรม ศิลปะ สถาปัตยกรรมที่
หลากหลาย จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่เมืองเชียงใหม่กลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว รวมถึง
จุดหมายของการอยู่อาศัยอีกด้วย 

3.3.3.1 เชียงใหม่ กับศักยภาพสู่เมืองเดินได้เมืองเดินดี 

   หนึ่งในปัญหาส าคัญของเมืองขนาดใหญ่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย หรือใน
กลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนาคงหนีไม่พ้นปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของผู้คนภายในเมือง (Urban Mobility) 
ปัญหารถติด และระบบขนส่งมวลชนเป็นต้น แนวความคิดในการพัฒนาเมืองด้วยการใช้รูปแบบการเดินทาง
ภายในเมืองโดยไม่ใช้รถยนต์ หรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนจึงถูกพัฒนาขึ้นและเป็นกระแสหลักในการ
พัฒนาเมืองทั่วโลก ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผ่านข้อมูลเมืองที่สะท้อนศักยภาพปัญหาของเมืองสู่การสร้างเมืองเดิน
ได้ ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาย่านเดินได้เดินดี เพ่ือยกระดับสุขภาวะคนเมือง น าร่องในพ้ืนที่เขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ ด าเนินการโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน
ยุทธศาสตร์เมือง (CE.US) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ภาพที่ 3 - 17 สัดส่วนถนนและความหนาแน่นของโครงข่ายการเดินทางเชื่อมต่อ 

 

1) เชียงใหม่เข้าถึงได้แค่ไหน และ เชื่อมต่อเป็นอย่างไร ? 

ภาพด้านบนคงช่วยตอบค าถามได้เป็นอย่างดี เมื่อแบ่งพ้ืนที่เมืองใหญ่ออกเป็นกริดขนาด 1 
ตารางกิโลเมตรจะพบว่าแต่ละพ้ืนที่จะมีสัดส่วนถนนที่แตกต่างกัน ยิ่งสัดส่วนถนนมาก ยิ่งสะท้อนถึง
โอกาสการเชื่อมต่อ (connectivity) ของเชียงใหม่มากตามไปด้วย ดังนั้น สัดส่วนของพ้ืนที่ถนนต่อ
พ้ืนที่เมืองจึงถูกน ามาใช้เป็นดัชนีในการบอกคุณภาพของการเดินทางเชื่อมต่อของเมืองต่างๆ ทั่วโลก 

แม้จะดูว่ามีสีเข้มจ านวนมากพอสมควร แต่แท้จริงแล้ว ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีสัดส่วน
พ้ืนที่ถนนต่อพ้ืนที่เมืองเพียง 5% เท่านั้น พ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นของพ้ืนที่ถนนสูงสุดคงหนีไม่พ้น
ภายในสี่เหลี่ยมคูเมือง และพ้ืนที่ส่วนเหนือในย่านช้างเผือก (กรุงเทพมหานคร 7% ) ในขณะที่เมือง
ใหญ่ทั่วโลกมีสัดส่วนของถนนสูงถึง 20-30% ไม่ว่าจะเป็นพอร์ทแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกามีสัดส่วน
ถนน 47% มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนถนน 28% กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นมี
สัดส่วนถนน 20% เป็นต้น 

นอกจากสัดส่วนพ้ืนที่ถนนแล้ว อีกดัชนีที่ส าคัญคือ รูปแบบของโครงข่ายของถนนก็มี
ความส าคัญไม่แพ้กัน เพราะสะท้อนถึงการเชื่อมต่อและความสามรถในการเข้าถึงที่ต่างกัน พ้ืนที่โดย
ส่วนใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ มีลักษณะโครงข่ายถนนในระบบกริด (Grid System) ไม่ได้มีลักษณะเป็น 



บทที่ 3 สถานการณ์เมืองเชียงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลน า กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

3-36 

มหานครซอยตันเหมือนกรุงเทพฯ สัดส่วนซอยตันของเชียงใหม่อยู่ที่ 15% ในขณะที่เมืองหลวงอย่าง
กรุงเทพฯ นั้นมีมากถึง 45% หากสนใจสามารถตามอ่านบทความ มหานครซอยตัน 

 

ภาพที่ 3 - 18 เชียงใหม่เมืองมอเตอร์ไชค์ 

 

2) คนเชียงใหม่เปลี่ยนจากปั่นรถถีบหันมาขี่มอเตอร์ไชค์ 

ทุกระยะทางจากบ้านถึงสถานที่ต่างๆ ของคนเชียงใหม่ เป็นระยะมอเตอร์ไชค์ ที่สามารถขี่ไป
ถึง ดังนั้น ไม่ว่าจะ 100 หรือ 800 เมตร หรือ 20-60 กิโลเมตร มอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นทางเลือกแรก
เสมอของการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ 

จากสัดส่วนยานยนต์จดทะเบียนก็เป็นที่แน่ชัดว่า คนเชียงใหม่นิยมใช้จักรยานยนต์มากกว่า
รูปแบบการสัญจรประเภทอ่ืนๆ ซึ่งมีสัดส่วนถึง 55% รองลงมาคือรถยนต์ 42% และอ่ืนๆ 3% ซึ่งรวม
ระบบขนส่งสาธารณะ รถสี่ล้อแดง และการเดิน สอดคล้องกับจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นจากจักรยานยนต์มี มากกว่า 40 คัน/วัน และรถยนต์ 1 ราย/วัน สะท้อนถึงความปลอดภัยใน
การใช้รถและถนนที่ค่อนข้างต่ า 

หากย้อนกลับไปอธิบายเพ่ิมเติมของการมีสัดส่วนของถนนน้อย อาจจะไม่สร้างปัญหาให้กับ
เมืองมากนัก หากไม่ตามมาด้วย ปริมาณการสัญจรที่คับคั่งจนระบบถนนไม่สามารถกระจายการ

https://theurbanis.com/insight/01/09/2020/2651
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เดินทางได้อย่างทันท่วงที ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณการใช้ยานยนต์ที่เพ่ิมขึ้นทุกปี สวนทางกับ
สัดส่วนถนนที่คงที่มานานพอสมควร ในปี 2562 มียานยนต์จดทะเบียนสะสมกว่า 1.5 ล้านคัน เป็น
รถยนต์ประมาณ 650,000 คันและรถจักรยานยนต์ประมาณ 850,000 คัน ซึ่งนั่นก็อาจเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยที่ท าให้ เมืองเชียงใหม่เผชิญสภาพการจราจรที่คับคั่งในปัจจุบัน 

นอกจากจะมีการจราจรที่ติดขัดแล้ว เชียงใหม่เป็นเมืองอันตรายส าหรับการสัญจรพอสมควร 
โดยจากภาพจะเห็นว่ามีระดับอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่ แปรผันตามเส้นทางที่มีปริมาณการ
สัญจรในเส้นทางนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บนถนนเส้นเลียบคลองชลประธาน ถนนสุเทพ(ย่านหลัง 
มช.) ถนนบ ารุงเมือง(บริเวณหน้า รร.วัฒโนทัยพายัพ) และถนนหัสดิเสวี (ย่านสันติธรรม) เป็นต้น 

 

ภาพที่ 3 - 19 พ้ืนที่การจราจรหนาแน่น 

 

3) รถราแล่นกันวุ่นวาย จอแจ เสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ 

เสียงในเมืองถือเป็นมลพิษแบบหนึ่งที่ส่งผลต่อผู้อยู่อาศัย ท าให้นอนหลับยาก และอาจจะเป็น
ปัญหากับการได้ยินในระยะยาว ส่วนใหญ่ในเมืองทั่วโลก มลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นและกระทบต่อผู้คน
ในเมืองสูงสุดกว่า 70% คือ เสียงที่เกิดจากการคมนาคมขนส่งในเมือง โดยเฉพาะเมืองมอเตอร์ไชค์
เหมือนเชียงใหม่ การวิเคราะห์พ้ืนที่เสียงมลพิษทางเสียงจากการจราจรหรือการคมนาคมขนส่งในเมือง
นั้น อาจพิจารณาจากข้อมูลประกอบข้างเคียง เช่น แยกที่มีจราจรติดขัดสูง เพราะก่อนรถจะออกตัว 



บทที่ 3 สถานการณ์เมืองเชียงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
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เครื่องยนต์จะท างานท าให้เกิดเสียงที่ดังขึ้น ลักษณะของรถที่วิ่ง ยิ่งรถคันใหญ่ เสียงของเครื่องยนต์ก็
จะดังไปด้วย รวมไปถึงยังมีปัจจัยเกี่ยวกับศักย์ของถนน และการจราจรที่ติดขัดก็ส่งผลต่อระดับเสียง 

ส าหรับเมืองเชียงใหม่ พบว่า 5 ถนนที่มีระดับเสียงจากการคมนาคมค่อนข้างสูง ได้แก่ ถนน
คลองชลประธาน ถนนสุเทพ ถนนบ ารุงเมือง ถนนแก้วเนาวรัฐ ถนนเจริญเมือง 

 

ภาพที่ 3 - 20 ขนาดบล๊อกถนนของเมือง 

 

4) บล็อกขนาดเล็ก เดิน 3 เลี้ยวแล้วยังไม่เหนื่อย 

ข้อดีอีกอย่างของเมืองเชียงใหม่ คือการที่เมืองมีบล็อกเล็ก พ้ืนที่บล็อกอยู่ในระยะกริด 500 x 
500 เมตร หรือหากคิดง่ายๆ คือ เราสามารถเดินเล่น เพลินๆ เปลี่ยนเลี้ยวขวา หรือซ้าย 3 ครั้ง แล้ว
กลับมาที่เดนิแบบที่ยังไม่ทันเหนื่อย นอกจากขนาดบล๊อกที่เล็กที่อยู่ในระยะเดินแล้ว ระหว่างทางของ
เมืองเชียงใหม่ ยังเต็มไปด้วยจุดแวะพัก แวะชมให้เราลืมนึกถึงเรื่องระยะทางกันเลยทีเดียว 

บล๊อกขนาดเล็กยังช่วยให้ความสามารถในการเข้าถึง (accessibility) และการเชื่อมต่อ 
(connectivity) ของเมืองดีขึ้น เพราะเมืองมีความพรุนมากขึ้น เส้นทางต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกันได้
หลายทิศทาง มีหลายทางเลือก ซึ่งนัยยะของความพรุนนี้คือ การเพ่ิมพ้ืนที่ผิวสัมผัสให้กับเมืองที่มาก
ขึ้น เพ่ิมโอกาสให้เกิดหน้าร้าน กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นในเมือง  ความพรุนของเนื้อเมืองอัน



บทที่ 3 สถานการณ์เมืองเชียงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
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เนื่องมากจากระบบบล็อกท่ีมีขนาดเล็กนี้ ยังสอดคล้องกับ ค่าความเป็น “ซอยตัน” ที่กล่าวถึงไปในชุด
ข้อมูลก่อนหน้านี้ ว่าเชียงใหม่นั้นมีซอยตันเป็นสัดส่วนที่น้อย หรือคิดเป็นแค่ 15% ซึ่งส่งเสริมความ
เป็นย่านและการเดินเท้าได้ดีมากข้ึน 

 

ภาพที่ 3 - 21 การใช้ประโยชน์อาคารในเมืองเชียงใหม่ 

 

5) หลากหลายและคงความเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต ผู้คน บ้าน ย่าน ถิ่น 

ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์อาคารในพ้ืนที่เมืองเก่าเชียงใหม่มีความผสมผสาน
อย่างมาก ด้วยสัดส่วนที่อยู่อาศัยกว่า 50% และกิจกรรมพาณิชยกรรม ร้านค้าต่างๆ กว่า 30% และ
หน่วยงาน สถาบันอื่นๆ อีก 20% ท าให้เมืองเก่าเชียงใหม่ยังมีชีวิตชีวา ทั้งผู้คน ชุมชนดั้งเดิมที่ยังคงวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมแบบ “พหุขั้ว” ในเมืองเก่าที่ยังคงปรับตัวและรองรับการพัฒนาและพลวัติของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างทันสมัยในปัจจุบัน 

ความเป็นย่านหลากมิติของเมืองเชียงใหม่มีความชัดเจนและโดดเด่นมากๆ ปัจจุบันยังคงมี
ชุมชนในเขตคูเมืองเดิมกว่า 13 ชุมชนและในเขตคูเมืองเดิมอีกกว่า 20 ชุมชน ซึ่งปัจจุบัน บางส่วน
ยังคงสืบทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในกลุ่มชุมชนสกุลช่างของล้านนาเอาไว้ อาทิ ชุมชนพวกแต้ม 
ชุมชนวัดศรีสุพรรณ แม้ว่าบางชุมชน และบางพ้ืนที่ก าลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ทั้ง
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ทางด้านอุปสงค์ และอุปทานที่ขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวจนบางพ้ืนที่ก าลังเกิดการเข้ามาแทนที่ของกลุ่ม
คนและกิจกรรมใหม่ๆ 

 

ภาพที่ 3 - 22 พ้ืนที่มรดกวัฒนาธรรมเมืองเชียงใหม่ 

 

6) เมืองมรดกโลกที่สามารถไหว้พระ 9 วัดได้ ใน 1 กิโลเมตร 

สิ่งที่มีมากพอๆ กับคาเฟ่ และร้านกาแฟ คงหนีไม่พ้นวัดวาอารามที่เก่าแก่ และงดงาม ใน
พ้ืนทีเ่มืองเก่าเชียงใหม่มีวัดและโบราณสถานที่ส าคัญกว่า 100 แห่ง ตั้งแต่ พระอารามหลวงชั้นเอก ถึง
วัดร้าง ที่มีอยู่อย่างละลานตาในเขตเมืองเก่า 

วัดร้าง เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของการคงอยู่อย่างร่วมสมัยของเมืองประวัติศาสตร์ และ
เศรษฐกิจใหม่ท่ีเป็นพลวัติของเมือง วัดร้างถือเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของเมืองเชียงใหม่ที่รอการ
พลิกฟ้ืนและเชื่อมโยงส่งเสริม เศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ หากพิจารณาการกระจายตัวและระยะการ
เข้าถึงสาธารณูปการของศาสนสถานในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ จะพบได้ว่าเป็นเมืองเก่าที่มีความรุ่มรวย
ของศาสนาและวัฒนธรรมอย่างมาก ลองนึกดูเอาว่าเราสามรถปิดจบทริปเที่ยว ไว้พระ 9 วัดได้บน
ถนนเส้นเดียว ในระยะทางเพียง 1 กิโลเมตร 



บทที่ 3 สถานการณ์เมืองเชียงใหม่ 
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ภาพที่ 3 - 23 พ้ืนที่เศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ 

 

7) เมืองคาเฟ่กับการพัฒนาต้นทุนเมืองที่พึ่งพาการท่องเที่ยวสุดขั้ว 
(hyper tourism dependency) 

ทั้งนี้ หากพิจารณาร้านค้าและกิจกรรมพาณิชยกรรม ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่เมืองเก่ากว่า 30% 
ซึ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งเป็นร้านค้าและประเภทพาณิชยกรรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งอาจเรียกได้ว่า
เป็น รูปแบบการพัฒนาและขับเคลื่อนเศษฐกิจของเมืองที่พ่ึงพาการท่องเที่ยวแบบสุดขั้ว 

และนี่เป็นเหรียญสองด้านส าหรับความยั่งยืนของเมือง เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว คง
ไม่แปลกอะไรที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะสนับการท่องเที่ยว แต่ใครจะรู้ว่าเจ้า COVID-19 คือ
ตัวที่ท าให้เราต้องหันกลับมามองว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐานการท่องเที่ยวอย่างเดียวอาจจะ
ไม่ใช่ความยั่งยืนของเมือง เศรษฐกิจ และผู้คนที่อยู่ในเมือง เพราะในช่วงหลัง COVID-19 ที่ผ่านมา
ร้านค้า หรือกิจกรรมที่ต้องขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวแบบสุดขั้วเช่นนี้ต่างก าลังรับศึกหนัก เพราะไม่มี
กลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที ่
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ภาพที่ 3 - 24 สาธารณูปการทางปัญญาและการเรียนรู้เมืองเชียงใหม่ 

 

8) อัดแน่นด้วยสาธารณูปการทางปัญญา 

อีกหนึ่งอย่างที่ส าคัญในเมืองเชียงใหม่ คือ การมีบทบาทเป็นเมืองหลวงเเห่งการศึกษาของ
ภูมิภาค เมืองเชียงใหม่มีมหาวิทยาลัยกว่า 12 แห่ง และโรงเรียนจ านวนมาก ซึ่งนี่คือแหล่งพลังงาน
ใหม่ของเมือง ที่ท าให้เมืองมีทั้งความเก่าแก่ และมีผู้คนที่หลากหลาย มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กระจายอยู่
ตามมุมต่างๆ ของเมือง จึงไม่น่าแปลกใจว่า เมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีการรวมกลุ่มของผู้คน เยาวชน
รุ่นใหม่ ตามความสนใจจ านวนมาก 

นอกจากมหาวิทยาลัย และสถานศึกษาในระบบแล้ว เมืองเชียงใหม่ยังมีความหลากหลายของ
พ้ืนที่เรียนรู้ในเมือง ไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่ รวมถึงพ้ืนที่เรียนรู้ระดับชุมชนอย่างอัดแน่นใน
พ้ืนที่เมือง กว่า 100 แห่ง นี่เป็นอีกหนึ่งสาธารณูปการที่ส่งเสริมกับแนวโน้มด้านการเป็นเมืองแห่งการ
เรียนรู้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เชิงลึก หรือเชิงกว้าง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รวมถึงโจทย์ของการเรียนรู้ที่ไม่จ ากัดเพียงการศึกษาในระบบเท่านั้น  พ้ืนที่การเรียนรู้ไม่จ ากัดเพียง
พ้ืนที่ของโรงเรียน และสถานศึกษา แต่หมายถึงพ้ืนที่เมืองที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ได ้
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ภาพที่ 3 - 25 พ้ืนที่สีเขียวเมืองเชียงใหม่ 

 

9) เมืองเขียว ใกล้ตา แต่ไกลเท้า 

เชียงใหม่ข้ึนชื่อในเรื่องธรรมชาติที่สวยงาม ในเขตเมืองเชียงใหม่ ถนนบางเส้นมีร่มไม้ที่เหมาะ
กับการเดินเท้า แต่พบว่าต้นไม้ยังถูกตัดไม่ถูกต้อง และมีปัญหาเรื่องสายไฟ/สายระบบสื่อซึ่งก าลังจะมี
การด าเนินการน าสายไฟลงดินทั้งเมือง ในพ้ืนที่น าร่องท่ีถนนท่าเเพ 

หากพิจารณาข้อมูลพ้ืนที่สีเขียวของเมืองเชียงใหม่ มีสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียว 12 ตารางเมตร/คน 
ตัวเลขนี้เกินกว่าที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ก าหนดว่า ขนาดของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสุขภาพที่ดีของ
ประชากรควรมีขนาดอย่างน้อย 9 ตารางเมตรต่อคน แต่เมื่อลงลึกรายละเอียดกลับพบว่าพ้ืนที่สีเขียว
ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ของประชาชน ภาคเอกชนเองซึ่งปลูกต้นไม้ไว้ให้ความร่มรื่น แต่สวนพ้ืนที่
สาธารณะสีเขียวของเมืองไม่ได้มีมากนัก เชียงใหม่มีสัดส่วนสวนสาธารณะต่อคน 4.6 ตารางเมตร มี
ระยะเข้าถึงเฉลี่ย 1.5 กิโลเมตร เป็นระยะทางที่ไกลพอตัวเลย ส าหรับการเดินเข้าถึงของคนไทย ซึ่ง
เป็นความท้าทายของการจัดการในภาครัฐ 
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ภาพที่ 3 - 26 ศักยภาพเมืองเดินได้ เมืองเชียงใหม่ 

 

แผนที่ด้านบน คือ แผนที่เมืองเดินได้ ซึ่ง “เมืองเดินได้ หรือ พ้ืนที่เดินได้ หมายถึง พ้ืนที่ที่เราสามารถ
อยู่อาศัยได้ในชีวิตประจ าวันโดยการเดินเท้าหรือไม่ต้องพ่ึงพาการใช้รถยนต์ เพราะสาธารณูปการที่จ าเป็นต่อ
การใช้ชีวิตประจ าวันอยู่ในระยะที่เดินถึง”  

จากการวัด Good Walk Score คะแนนที่บอกถึงระดับศักยภาพการเดินของพ้ืนที่ โดยค านวณจาก
สถานที่ดึงดูดการเดิน ทั้ง 6 ประเภท ประกอบด้วย 1.แหล่งงาน 2.สถานศึกษา 3.แหล่งจับจ่ายใช้สอย 4.พ้ืนที่
นันทนาการ 5.สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม 6.สถานที่ขนส่งสาธารณะ ซึ่งหากมีสถานที่ดึงดูดการเดิน
จ านวนมากภายในระยะเดินเท้า คะแนนความเดินได้ของจุดหรือพ้ืนที่นั้นๆ จะมีค่าสูงกว่าจุดหรือพ้ืนที่ที่มี
สถานที่ดึงดูดการเดินน้อยกว่า พบว่าบริเวณเมืองเก่าของจังหวัดเชียงใหม่มี Good Walk Score ระดับเมือง
เดินได้สูง 9 ถนนที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ ถนนท่าแพ ถนนราชด าเนิน ถนนช้างเผือก ถนนพระปกเกล้า ถนน
สิงหราช ถนนช้างคลาน ถนนเจริญเมือง ถนนราชภาคินัย ถนนห้วยแก้ว 

เเต่เมืองเดินได้ไม่ใช่เมืองเดินดี การที่มีสถานที่ต่างๆ อยู่ในระยะก้าวเท้า ไม่ได้หมายถึงคุณภาพของ
การเดินเท้าที่ดีตามไปด้วย จากการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจะเดินในเมือง
เชียงใหม่พบว่า คุณภาพการเดินเท้าในเมืองเชียงใหม่ ยังมีข้อจ ากัด และปัญหาอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นความกว้าง
เฉลี่ยของทางเท้า ที่มีความกว้างเฉลี่ยเพียง 1.2 เมตร และทางเท้าบางแห่งยังมีสิ่งกิดขวางทางเดินเท้า 
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อย่างไรก็ตาม ในวาทะกรรมของเมืองขับได้ขี่ดี และเมืองเดินได้เมืองเดินดี ที่น ามาเล่าสู่กันฟังนี้ คงเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีในการตั้งค าถามสู่การปรับเปลี่ยนเมืองเชียงใหม่ ให้เป้นเมืองเดินได้ น่าอยู่ และส่งเสริมเศรษฐกิจ 
และคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองให้ดีขึ้นได้ 

 

3.3.3.2 ลักษณะเมืองเดินได้ เมืองเชียงใหม่ 

   เมื่อพิจารณาจากแผนที่จะพบว่า สภาพโดยทั่วไปของเมืองเชียงใหม่มีลักษณะที่สามารถเป็น
เมืองเดินได้ตามผลการศึกษานี้ โดยจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่เดินได้ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่บริเวณศูนย์กลางเมือง (แนว
คูเมืองเชียงใหม่) และบริเวณรอบๆ เมืองภายในถนนวงแหวนรอบที่ 1 ซึ่งมีการแผ่ขยายไปเกือบทุกทิศทาง 
ยกเว้นทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต่อเชื่อมกับสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นสิ่งกีดขวางการขยายตัว
ของเมืองเชียงใหม่ทางด้านทิศใต้ อย่างไรก็ตามลักษณะของเมืองเดินได้ของเมืองเชียงใหม่ สามารถตีความและ
จ าแนกลักษณะของกลุ่มพื้นที่เมืองเดินได้ออกเป็น 3 รูปแบบที่น่าสนใจดังนี้ 

ลักษณะที่ 1 พ้ืนที่เมืองเดินได้ภายในพ้ืนที่เขตคูเมืองเดิม ซึ่งมีลักษณะทางสัณฐานเมืองที่เอ้ือต่อการ
สัญจรด้วยการเดินเท้า ด้วยการมีโครงข่ายการสัญจรเกือบเป็นระบบกริด (Grid System) ที่สมบูรณ์ มีบล๊อก
ขนาดเล็ก และมีสาธารณูปการกระจุกตัวอยู่อย่างหนาแน่น 

ลักษณะที่ 2 พ้ืนที่เมืองเดินได้บริเวณย่านเศรษฐกิจหลักของเมือง (CBD) ซึ่งเชียงใหม่เป็นเมืองที่มี
ลักษณะพิเศษคือ เมืองเกิดจากการรวมตัวของความเป็นย่านเล็กๆ หลายย่าน ซึ่งแต่ละย่านมีลักษณะที่
เฉพาะตัว โดยย่านที่มีลักษณะเป็นย่านเศรษฐกิจของเมืองกระจายตัวโดยรอบเขตคูเมืองเก่า คือ 

- ย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจดั้งเดิม บริเวณตลาดวโรโรส ตลาดต้นล าใย ถนนเจริญเมือง 

- ย่านเศรษฐกิจด้านทิศเหนือ “ย่านช้างเผือก” ซึ่งเป็นทั้งที่อยู่อาศัย ย่านเศรษฐกิจระดับย่าน 
ระดับเมือง และเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งด้านทิศเหนือ 

- ย่านเศรษฐกิจใหม่ของเมืองด้านทิศตะวันตก “ย่านนิมมานเหมินห์” ศิริมังคลาจารย์ แนว
คันคลองชลประทาน ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจใหม่ของเมืองเชียงใหม่ เป็นศูนย์รวมของร้านค้า 
ร้านอาหาร ร้านกินดื่ม แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 

- ย่านเศรษฐกิจด้านทิศใต้ บริเวณย่านวัวลายและทิพยเนตร ศูนย์กลางเศรษฐกิจ และการค้า 
รวมถึงเป็นย่านวัฒนธรรมเครื่องเงินของเมืองเชียงใหม่ 

  ลักษณะท่ี 3 พ้ืนที่เมืองเดินได้ตามแนวถนนรัศมีของเมือง เช่น ย่านเศรษฐกิจตามแนวถนนเชียงใหม่ -
หางดง เชียงใหม-่ดอยสะเก็ด เชียงใหม่-แม่ริม และเชียงใหม่-สันก าแพงเป็นต้น นอกจากนี้การพัฒนาของเมือง
ในลักษณะของ Ribbon Development ในบริเวณแยกถนนท าให้เกิด Node ของย่านขนาดเล็กบริเวณมุม
ถนน เช่น แยกศาลเด็ก เเยกสนามบิน และแยกค าเที่ยงเป็นต้น 
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3.3.3.3 เชียงใหม่ “เมืองเดินได้” แต่ไม่เสมอไปว่าจะ “เดินดี” 

  แม้ว่าเชียงใหม่ จะมีศักยภาพที่จะเป็น “เมืองเดินได้” แต่ความท้าทายของเมืองเชียงใหม่คือ
การสร้างพื้นที่เดินได้เหล่านั้นให้มีคุณภาพการเดินเท้าเท้าท่ีดี นั่นคือการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือ
และสนับสนุนต่อการเดินเท้า ทั้งลักษณะทางกายภาพและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญของเมือง เพ่ือจะ
น าไปสู่การเป็นเชียงใหม่เมืองเดินได้ – เมืองเดินดีในอนาคต 

ผลการศึกษาของ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ชี้ให้เห็นว่าพ้ืนที่เกือบ 45 % ของพ้ืนที่
เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นพ้ืนที่ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยการเดินเท้า แต่อย่างไรก็ตามสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ที่ผู้คนและนักท่องเที่ยวต้องเผชิญอยู่คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของถนนและทางเท้าที่ยังไม่ดี
เพียงพอ รวมถึงสภาพปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนตลอดจนช่วงฤดูกาลของการ
ท่องเที่ยว ทั้งนี้อาจจะด้วยข้อจ ากัดบางประการของระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ที่ยังต้องพัฒนาเพ่ือให้
เป็นโครงสร้างพื้นฐานอันจะช่วยส่งเสริม “วิถีการเดินเท้า” ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในเมืองเชียงใหม่ต่อไป 

สุดท้ายนี้ การจะเป็นเมืองเดินได้-เมืองเดินดีหรือไม่นั้น คงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การขับเคลื่อนให้เมืองเชียงใหม่ไปสู่เป้าหมายสุดของการเป็นเมืองวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
การเดินเท้าได้ในที่สุด 

 

ภาพที่ 3 - 27 สัดส่วนพื้นที่เดินได้ในระดับต่าง ๆ ของเมืองเชียงใหม่ 
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3.3.4 เชียงใหม่เมืองการศึกษา/เมืองมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ถือเป็นเมืองการศึกษา หรือถ้าพูดอีกอย่างคือ การพัฒนาและเติบโตของเมืองทั้งทางกายภาพ
และเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างมากจากการมีมหาวิทยาลัย และคงปฎิเสธไม่ได้ว่า หากเมืองใดได้ชื่อว่าเป็น
เมืองการศึกษาอย่างน้อยก็ต้องได้รับผลประโยชน์อย่างน้อย 3 ด้าน (1) การเข้ามาของกลุ่มคนวัยเรียนทั้งที่ย้าย
ถิ่นเข้ามาเพ่ือการเรียนหรือเข้ามาเป็นประชากรแฝง เมืองนั้นล้วนได้พลังงานจากกลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้ให้เมือง
ได้คึกคักและที่ตามมาคือ (2) การคึกคักและเติบโตของเศรษฐกิจในย่านมหาวิทยาลัย ซึ่งก็จะมีย่านที่เรียกกัน
เป็นชื่อกลางของย่านมหาวิทยาลัยว่า “ย่านหน้ามอ” หรือ “ย่านหลังมอ” ส่วนประเด็นสุดท้ายคือ (3) การ
พัฒนาด้านกายภาพของเมืองทั้งจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและพ้ืนที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทหอพักหรืออพาร์
ทเมนท์ คอนโดมิเนียม ที่ตามมาพร้อมกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นและเศรษฐกิจเติบโตขึ้น 

3.3.4.1 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเมือง 

   มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในสถาบันส าคัญของสังคมปัจจุบัน ทั้งในฐานะแหล่งค้นคว้าและ
เผยแพร่ความรู้ แหล่งโต้แย้งและถกเถียงแนวคิดเก่า-ใหม่ที่หลากหลาย แหล่งบ่มเพาะนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
และธุรกิจ แหล่งสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรม รวมไปถึงแหล่งขับเคลื่อนและผลักดันทางสังคมและการเมือง 

บทบาทของมหาวิทยาลัยไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแค่การเป็นแหล่งความรู้เท่านั้น ด้วยจ านวนนักศึกษาและ
บุคลากรที่มีอยู่มาก และงบประมาณที่มีอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง อย่างเช่น มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ที่ได้
งบประมาณสนับสนุนปี 2563 จากรัฐบาลกว่า 5.5 พันล้านบาท ซึ่งมากเป็นล าดับต้นๆ ของประเทศ 
มหาวิทยาลัยจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น สังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยไหน 
พ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยก็มักมีหอพัก ร้านค้า และร้านกินดื่มรูปแบบต่างๆ มีนักศึกษาเดินขวักไขว่ไปมาอยู่ทั่วไป 
จึงคึกคักและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ 

มหาวิทยาลัยยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเมืองโดยรวม ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการใช้
ประโยชน์ที่ดินในบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยและพ้ืนที่เมืองอ่ืนๆ ผลกระทบเหล่านี้ยิ่งปรากฏชัดเจนในเมืองหลัก
และเมืองรองในภูมิภาค ซึ่งมักมีสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่หลายแห่ง จ านวนนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยคิดเป็นสัดส่วนส าคัญของประชากรเมือง นับตั้งแต่เมืองโคราช (13%) สงขลา-หาดใหญ่ (15%) 
เชียงใหม่ (16%) และขอนแก่น (20%)  ไปจนถึงเมืองมหาสารคามที่ได้ชื่อว่าเป็นตักศิลานคร (45%) (อภิวัฒน์ 
รัตนวราหะ, 2564) 
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ภาพที่ 3 - 28 สถาบันอุดมศึกษาในเมืองเชียงใหม่ 

 

3.3.4.2 การเรียกร้อง การมีอยู่ และการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของเมืองเชียงใหม่ 

   เมืองเชียงใหม่ ถือเป็นหนึ่งในหลายๆ เมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองการศึกษา หากแต่การได้มา
ซึ่ง เมืองการศึกษาระดับภาคเหนือของไทยนี้ มิได้เกิดขึ้นมาโดยเรียบง่าย หากแต่ผ่านการเรียกร้องของ
ประชาชนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่ต้องการให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นขึ้น 

“เราต้องการมหาวิทยาลัยประจ าลานนาไทย” 

“เพ่ือศักดิ์ศรีของคนเมือง เราต้องมีมหาวิทยาลัยแห่งลานนาไทย” 

“จงสู้จนสุดใจขาดดิ้น เพ่ือมหาวิทยาลัยแห่งลานนาไทย” 

  นี่เป็นถ้อยค าที่เรียกร้องให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ จนน ามาซึ่งการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ภูมิภาคแห่งของประเทศไทย ที่ เชียงใหม่ ซึ่งคือการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน พ.ศ.2507 แต่ความจริง
แล้วก่อนหน้าที่จะมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เมืองเชียงใหม่มีสถาบันการศึกษาที่ส าคัญอยู่ก่อนแล้ว 2 แห่ง คือ 
โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจ ามณฑลพายัพ (และได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ใน 
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พ.ศ. 2547) และ วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพประจ าภาค สังกัดกรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (และได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใน พ.ศ. 2548)  

นอกจากนี้เมืองเชียงใหม่ยังมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอีกหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยพายัพ (ตั้งเมื่อ 
พ.ศ. 2517) ซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ถูกเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัย ปัจจุบันในเมืองเชียงใหม่ มีมหาวิทยาลัย จ านวน 10 แห่ง เเบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

- มหาวิทยาลัยของรัฐ 5 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ล้านนา 

- มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเเม่โจ้  

- มหาวิทยาลัยเอกชน 3 แห่ง คือ  มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

 

3.3.4.3 เชียงใหม่ เมืองตักศิลาสวรรค์ของการเรียนรู้ 

   เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมากถึง 10 แห่ง ท าให้เชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลาง
การศึกษาของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ อีกด้วย มหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่งนี้ 
ให้บริการการศึกษาขั้นสูงแก่นักศึกษากว่า 82,000 คน ครอบคลุมกว่า 480 สาขาวิชาใน 8 กลุ่มศาสตร์ 
(UNESCO, 2554) ผลิตบัณฑิตป้อนเข้าสูงตลาดแรงงานทักษะสูงเฉลี่ยปีละ 2 หมื่นคน (กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563) โดยเป็นบัณฑิตจากกลุ่มสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมาย 
ในสัดส่วนสูงสุดที่ 32% รองลงมา คือ กลุ่มมนุษยศาสตร์และศิลปะ และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม 
และโครงสร้าง กลุ่มละ 13% กลุ่มสุขภาพ 12% กลุ่มเกษตรศาสตร์ กลุ่มศึกษาศาสตร์ กลุ่มละ 10% และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ และกลุ่มการท่องเที่ยวและบริการทั่วไป ด้วยสัดส่วนเพียง 8% และ 3% ตามล าดับ 

  แต่ทว่ากลับอยู่ในภาวะสมองไหล ที่ส่งออกบัณฑิตแต่อาจไม่ดึงดูดเเรงงาน เพราะการมีมหาวิทยาลัย
ตั้งอยู่จ านวนมาก ก็ไม่ได้แปลว่าจะเหนี่ยวรั้งแรงงานทักษะสูงไว้เป็นก าลังขับเคลื่อนเมืองนั้นได้เสมอไป เพราะ
ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่จะท าให้บัณฑิตตัดสินใจว่าจะอยู่หรือย้ายออกจากเมืองที่จบ
การศึกษามา และกรณีของเชียงใหม่ก็พบว่า เมืองก าลังเผชิญภาวะสมองไหลออกสู่เมืองหลวง เพราะรูปแบบ
เศรษฐกิจและการจ้างงานสวนทางกับปริมาณและคุณสมบัติของบัณฑิตที่ผลิตได้ในแต่ละปี 
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ภาพที่ 3 - 29 ความหลากหลายของกลุ่มศาสตร์ และสาขาวิชาการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษา 
ในเมืองเชียงใหม่ 

 

3.3.4.4 เศรษฐกิจไม่สอดคล้องกลุ่มศาสตร์ 

   เชียงใหม่มีรายได้หลักจาก 3 สาขา คือ เกษตรกรรม การค้าส่งและค้าปลีก และบริการ
โรงแรมและภัตตาคาร รวมกันมากถึง 42% หรือเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งจังหวัด โดยเฉพาะการพ่ึงพาการ
ท่องเที่ยวมากเกินไป ท าให้เชียงใหม่รายได้จากการกิจกรรมการท่องเที่ยวสูงถึง 1 แสนล้านบาท หรือ 40% 
ของรายได้ทั้งจังหวัด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) แต่มีนักศึกษาในสาขาวิชาจากกลุ่มการท่องเที่ยวและ
บริการทั่วไปเฉลี่ยต่อปีการศึกษา 2,600 คน เพียง 3% ของนักศึกษาทั้งหมด ขณะเดียวกัน ต าแหน่งงานว่างใน
ภาคบริการการท่องเที่ยวปี 2563 ก็มีเพียง 1,200 ต าแหน่งเท่านั้น หรือไม่ถึงครึ่งของจ านวนนักศึกษาในสาขา
นี้ เมื่อฐานเศรษฐกิจของเมืองไม่หลากหลายตามสาขาที่เปิดสอน ความหลากหลายของอาชีพในตลาดงานของ
เชียงใหม่จึงถูกตีกรอบไว้ และมักมีเงินเดือนเริ่มต้นที่ต่ า ผลักคนที่ต้องการโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานออกจากเมือง 

สถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นคือ การมีบัณฑิตเยอะ แต่จ านวนงานในตลาดแรงงานมีน้อยมาก ปี 2563 
มีต าแหน่งงานว่างในจ.เชียงใหม่รวม 16,427 ต าแหน่ง (ส านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ , 2564) งานที่
ต้องการแรงงานวุฒิป.ตรีขึ้นไปเพียง 2,466 ต าแหน่ง หรือ 15% ของงานทั้งหมด และน้อยกว่าจ านวนบัณฑิต
จบใหม่ถึง 9 เท่า สิ่งนี้ยิ่งตอกย้ าสถานการณ์ที่ว่า บัณฑิตจบใหม่ไม่มีงานท า นอกเสียจากจะอยู่ในสายงานกลุ่ม
วิชาชีพ เช่น ครู หมอ พยาบาล และตัดสินใจย้ายออกเพ่ือแสวงหาโอกาสที่ดีในกว่าในเมืองอ่ืน โดยเฉพาะ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เกิดเป็นภาวะสมองไหลในที่สุด 
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ภาพที่ 3 - 30 สัดส่วนจ านวนบัณฑิตและจ านวนงานในตลาดแรงงานเมืองเชียงใหม่ 

 

3.3.4.5 เมืองการศึกษาต้องเป็นมากกว่าเบ้าหลอมองค์ความรู้ที่ผลิตบัณฑิต 

   เมื่อมหาวิทยาลัยมีบทบาทอย่างมากต่อกายภาพและเศรษฐกิจของเมือง การวางภาพอนาคต
ร่วมกันของเมืองและมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นและร่วมกันท างานอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาเมือง
ของมหาวิทยาลัยจึงไม่ควรจบอยู่เพียงแค่พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม (university social engagement) 
แต่มหาวิทยาลัยต้องมองว่าชุมชนและเมืองเป็นหุ้นส่วนส าคัญในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในระยะยาว มูลค่า
ที่ดินที่เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยต้องเกิดประโยชน์ทั้งในด้านความมั่นคงทางการเงินของ
องค์กรและในด้านประโยชน์ต่อเมืองและสังคมไปพร้อมกัน (อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2564) อีกทั้งการพัฒนาเพ่ือ
ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยและเมืองการศึกษาอย่างเมืองเชียงใหม่ ก้าวข้ามจากสถานที่มอบการศึกษาแก่ผู้เรียน 
สู่การขับเคลื่อนเมืองบนฐานความรู้ เมืองและมหาวิทยาลัยต้องสามารถเป็นพ้ืนที่ทดลองส าหรับผู้เรียน 
ประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการ เพ่ือต่อยอดฐานเศรษฐกิจของเมืองให้มีความหลากหลายมากขึ้น มีแหล่งงาน
ที่ดีรองรับกลุ่มคนท างานรุ่นใหม่ เกิดการกระจายความเจริญออกสู่เมืองในแต่ละภูมิภาคตามที่คาดหวังได้อย่าง
แท้จริง  
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3.3.5 เชียงใหม่เมืองเศรษฐกิจนอกระบบ 
บ้านสาว คนไร้บ้าน และย่านแรงงานรายวัน 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ เป็นวงกว้างไม่เฉพาะใน
ประเด็นด้านสาธารณะสุขเท่านั้น สิ่งที่ตามมาคือการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในพ้ืนที่เมืองหรือเศรษฐกิจ
ของเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยภายนอกพ้ืนที่/การบริโภคการจับจ่ายภายนอกพ้ืนที่ อย่างภาคบริการ/การ
ท่องเที่ยว ซึ่งเมืองเชียงใหม่เองก็เป็นเช่นนั้น 

จากผลการส ารวจย่านเศรษฐกิจล้มลุกเมืองเชียงใหม่ที่ทีมงาน The Urbanis และ UddC Urban 
Insight ได้ท าการส ารวจในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเผยแพร่ผ่านบทความ “ย่านเศรษฐกิจล้มลุก เมืองเชียงใหม่” 
ซึ่งได้ระบุปรากฏการผลกระทบของ โควิด-19 ในพ้ืนที่ย่านเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ ทั้ง 7 แห่งนั้น 

บทความนี้เราจะพาท่านผู้อ่านไปเจาะลึกในประเด็นแวดล้อมอ่ืนๆ ของเมืองเชียงใหม่ นอกจากความ
เป็นย่านเศรษฐกิจของเมืองที่เป็นศูนย์รวมธุรกิจร้านค้า การเงิน การบริการ ความจริงแล้ว ในย่านเศรษฐกิจ
เหล่านี้กลับมีอีกหนึ่งองค์ประกอบของเมืองที่ปะปนและแฝงอยู่ในพ้ืนที่ย่านเศรษฐกิจศูนย์กลางเมือง นั่นคือ
กลุ่มคนเปราะบางที่อยู่ในเมือง ซึ่งการมีอยู่ของกลุ่มคนเหล่านี้ คล้ายๆ ว่าเป็นกลุ่มคนที่คนทั่วไป หรือ
แม้กระท่ัง การที่ “เมือง” เลือกที่จะมองไม่เห็น ตลอดจนนโยบายการพัฒนาการขับเคลื่อนเมืองบางอย่าง อาจ
ยังมองไม่ครอบคลุมพวกเขาเหล่านี้ 

ผ่านการวิเคราะห์และบอกเล่าเรื่องราวผ่านความสัมพันธ์ในเชิงพ้ืนที่ ของกลุ่มคนเปราะบาง ผ่าน
โครงสร้างการใช้งานพื้นที่เศรษฐกิจของเมือง ของ 3 กลุ่มคนเปราะบางผ่าน 3 บริบทย่านเชิงพ้ืนที่ นั่นคือ ย่าน
บ้านสาว ย่านคนไร้บ้าน และย่านแรงงานรายวัน ผ่านการวิชวลในเชิงพ้ืนที่ส่วนต่างๆของเมืองในฐานะเป็น
แหล่งพ านักพักอาศัย ย่านกิจกรรมการค้าที่มีความหลากมิติของเมือง ทั้งเพ่ือยืนยันการมีอยู่ของกลุ่มเปราะบาง
ในเมืองเหล่านี้ อันจะน าไปสู่การวิเคราะห์และเสนอแนะในเชิงการจัดการพ้ืนที่การจัดการเมืองต่อไป 

 ย่านของคนสิ้นหวัง (Skidrow) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ CBD (ค านี้ใช้เรียกครั้งแรกในอเมริกาเหนือ) 
ซ่ึงส่วนตัวผู้เขียนคิดว่าอาจจะดูดราม่าและเศร้าเกินไปเสียหน่อย ย่านนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับแหล่งเสื่อมโทรม
หรือย่านชุมชนแออัดที่ใช้กันในบ้านเรา ปรกติจะอยู่ระหว่างเขต CBDs ส่วนแกนและส่วนขอบของพ้ืนที่
ศูนย์กลางเมือง 

ค าว่า Skid row อาจได้มาจากค าว่า Skid road ในเมือง Seattle บริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ
ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถนนสายนี้เคยมีการลากจูงไม้ซุงไปยังท่าเรือ ย่าน Skid row เป็นปัญหาในสังคมเมือง
ขนาดใหญ่ของอเมริกาเหนือ ซึ่งพยายามรื้อฟ้ืนและปรับปรุงสภาพเขตเมืองให้ดีขึ้น 

ส าหรับความส าคัญของย่าน Skid Row นี้ ถือเป็นสวรรค์ของบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มเปราะบาง
ของสังคม เป็นส่วนหนึ่งของโซนในเมืองที่ถูกละทิ้งและไม่ได้ให้ความส าคัญเท่าที่ควร ในย่านนี้มีลักษณะ
โครงสร้างและการใช้ที่ดินที่พิเศษ เช่น ประกอบด้วยตึกเก่าๆ ที่เสื่อมคุณภาพหรืออยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม ร้าน
ขายหนังสือผู้ใหญ่ (ร้านขายหนังสือประเภทลามก ปลุกใจ) โรงแรมชั้นสองหรือชั้นสามที่มีค่าเช่าราคาถูก โรง
รับจ าน า บาร์ โรงภาพยนต์ชั้นสองราคาถูก ร้านบริการซ่อมต่างๆ เช่น ร้านซ่อมรองเท้า ร้านซ่อมนาฬิกา ร้าน
ขายเสื้อผ้าคุณภาพต่ า หรือร้านเสื้อผ้ามือสอง ร้านรองเท้าเก่า ร้านขายอาวุธปืน มีด 
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ดังนั้น ย่าน Skid row ในที่นี้จึงเป็นพ้ืนที่ในเมืองซึ่งเป็นที่พักอาศัยของคนจรจัด คนไร้บ้าน อาจจะ
หมายรวมถึงย่านสลัม เนื่องจากเป็นย่านที่ทรุดโทรมและมีสภาพ มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไม่
ดีนัก อาจพบการขายยาเสพติด การขายบริการทางเพศเกิดขึ้นได้ในพ้ืนที่ ดังนั้นในบทความนี้ เราจะเรียกกลุ่ม
ย่านนี้โดยรวมว่าเป็น ย่านของกลุ่มคนเปราะบางของเมือง 

ความเกี่ยวข้องระหว่างพ้ืนที่เศรษฐกิจกลางเมือง กับย่านของกลุ่มคนเปราะบางในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งใน
ที่นี้ทางผู้เขียนจะยกมา 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบ้านสาว กลุ่มคนไร้บ้าน และกลุ่มแรงงานรายวัน ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มต่าง
แฝงตัวอยู่ในพื้นท่ีย่าน CBD ของเมือง บางครั้งอาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่เมือง เลือกที่จะมองไม่เห็น หรือบาง
ทีที่ร้ายกว่านั้นคือ เราเลือกท่ีจะมองไม่เห็นพวกเขาเหล่านี้ 

เป็นปรกติของเมืองขนาดใหญ่ ที่เป็นพ้ืนที่หมายตาของการย้ายที่อยู่อาศัยเพ่ือเข้ามาท างาน มาหา
โอกาสในเมือง เพราะมีงานที่หลากหลาย มีโอกาสมากกว่าในพ้ืนที่ชนบท เมืองเชียงใหม่ ก็เช่นเดียวกัน ถือเป็น
เมืองแห่งโอกาสของกลุ่มคนด้อยโอกาส คนที่อยากเข้ามาหางานท า ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ด้วยการเป็นเมือง
ศูนย์กลางการค้า การเดินทาง ศูนย์กลางการบริหารของพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน จึงท าให้เมืองเชียงใหม่ต้อง
เปิดรับการเข้ามาของกลุ่มประชากรแฝงเหล่านี้เพ่ือเข้ามาร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆ ในเมือง 

จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ และข้อมูลเชิงประจักษ์จากการส ารวจภาคสนามในพ้ืนที่เมือง
เชียงใหม่ พบว่า ในพื้นที่ละเเวกของย่านเศรษฐกิจเมืองที่ส าคัญของเมืองเชียงใหม่ (อ่านเพ่ิมเติม บทความ ย่าน
เศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ อยู่ที่ไหน?) ปรากฏถิ่นที่อยู่อาศัย ที่พ านัก ที่ด าเนินกิจการของทั้ง 3 กลุ่มเปราะบางที่
กล่าวไปข้างต้น 

 

ภาพที่ 3 - 31 ย่านบ้านสาว คนไร้บ้าน แรงงานรายวันในเมืองเชียงใหม่ 
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3.3.5.1 ย่านบ้านสาว 

   ย่านบ้านสาว หรือรู้จักกันทั่วไปในชื่อย่าน “Red Light District” อาจมีหลายชื่อในค า
แปลภาษาไทย ทั้ง ย่านแสงสีแดง / ย่านโคมแดง หรือ ย่านความสุข เป็นส่วนหนึ่ง ของเขตเมือง ซึ่งมี การ
กระจุกตัวของ การค้าประเวณี และ ธุรกิจที่มุ่งเน้นทางเพศ เช่น ร้านขายบริการทางเพศ , คลับเปลื้องผ้า และ 
โรงภาพยนตร์ส าหรับผู้ใหญ่ ในกรณีส่วนใหญ่ย่านโคมแดงจะเกี่ยวข้องกับ การค้าประเวณีข้างถนน ของผู้หญิง
เป็นพิเศษแม้ว่าในบางเมืองพ้ืนที่เหล่านี้ อาจตรงกับช่องว่างของการค้าประเวณีชาย และสถานที่ส าหรับเกย์ 
พ้ืนที่ ใน เมือง ใหญ่หลายแห่ งทั่ ว โลกได้ รับชื่ อ เสี ยงระดับนานาชาติ ในฐานะย่ านโคมแดง (ที่ มา 
https://isecosmetic.com/wiki/Red-light_district) อาทิ ย่านโคมแดง ในอัมเตอร์ดัมส์ เป็นต้น และไม่เว้น
แม้แต่ในประเทศไทย ในกรุงเทพ หรือในพ้ืนที่เมืองหลัก/เมืองท่องเที่ยวอย่าง เชียงใหม่ ภูเก็ต ก็ปรากฏการมี
อยู่ของย่านเหล่านี้ทั้งที่แบบเห็นยอมรับได้หรืออาจแฝงตัวอยู่ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมือง 

ในหนังสือ กรุงเทพฯ ยามราตรี อธิบายการเกิดขึ้นของย่าน หรือธุรกิจประเภทนี้ว่า มาพร้อมกับ
วัฒนธรรมการใช้ชีวิตนอกบ้านในยามค่ าคืน ส่วนหนึ่งปรากฏออกมาเป็นกิจการประเภท “โรงโสเภณี” หรือ 
“โรงบ่อนเบี้ย” (วีระยุทธ ปีสาลี, 2557) ส าหรับในเชียงใหม่ เรามักรู้จักกันในชื่อของ “ย่านบ้านสาว” ซึ่ง
ปรากฏในหนังสือ แนวทางการพัฒนาความเป็นย่านหลากมิติของเมืองเชียงใหม่ (ปราณอม ตันสุขานันท์ และ
วิทยาดวงธิมา, 2556) ว่าเป็นส่วนหนึ่งของย่านที่มีความหลากหลายของเมือง ย่านบ้านสาวของเมืองเชียงใหม่ที่
ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ คือ ย่านก าแพงดิน ย่านสันติธรรม ย่านลอยเคราะห์ และย่านต้นโพธิ์ (บริเวณแจ่งศรี
ภูม)ิ 

ย่านก าแพงดิน รู้กันทั่วไปว่าเป็นชื่อเรียกย่านซ่องโสเภณีราคาถูกของเมืองเชียงใหม่ที่มีมานานก่อน 
พ.ศ. 2500 สืบทุกวันนี้ยังเป็นที่กล่าวขวัญถึง ที่เรียกชื่อว่า“ก าแพงดิน” เพราะเป็นบริเวณมีก าแพงเมือง
เชียงใหม่ก่อคันดินเป็นแนวเนินลักษณะดั้งเดิมเก่าแก่ตั้งแต่ยุคแรกสถาปนาเมื่อ พ.ศ. 1839 โดยพญามังราย 
ส่วนต านานบ้านสาวที่ก าแพงดิน ถือเป็นแหล่งคณิกาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
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ภาพที่ 3 - 32 การกระจายตัวของย่านบ้านสาวในเมืองเชียงใหม่ 

 

ส่วนหนึ่งของก าแพงดิน ถูกเจาะเป็นช่องและสร้างบ้านอยู่อาศัย บ้านส่วนหนึ่งปรับเป็นบ้านและห้อง
ส าหรับบริการทางเพศ บ้านสาวย่านก าแพงดินยุคแรกนั้น เริ่มมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง คือ
ประมาณปี พ.ศ.2489 คนรุ่นเก่าๆ บอกว่า “บ้านสาว” ของก าแพงดินยุคแรกมีเฉพาะด้านใกล้สี่แยกก าแพงดิน 
คือ เลี้ยวซ้ายจากถนนท่าแพ สมัยนั้นมีโรงหนังตงก๊ก ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงหนังศรีวิศาล ด้านหลังโรงหนังศรี
วิศาลมี “บ้านสาว” อยู่ประมาณ 20 หลัง เป็นที่นิยมเที่ยวกันมากของนักเที่ยว “บ้านสาว” ดังกล่าวมีเฉพาะ
ด้านที่เป็นก าแพงดินเรื่อยไปจนเกือบถึงหน้าวัดช่างฆ้อง โดยมีบ้านเป็นหลังๆ ด้านในก าแพงดิน โดยแต่ละบ้าน
เจาะก าแพงดินเป็นประตูทางเข้าบ้าน ราคาค่าบริการขณะนั้น 3 บาทและ 5 บาท ต่อมา “บ้านสาว” ย่านนี้ก็
เลิกกิจการไป คาดว่าหลังจากโรงหนังศรีวิศาลเลิกแล้ว และ “บ้านสาว” เปลี่ยนไปอยู่ย่านตรงข้ามโรงแรม
แม่ปิงในปัจจุบันแทน 

ช่วงที่ “บ้านสาว” ย่านก าแพงดินเฟ่ืองฟู ประมาณหลังปี พ.ศ.2500 เล็กน้อย ว่ากันว่ามีบ้านสาว
ประมาณถึง 100 บ้าน แยกเป็นย่านก าแพงดินด้านเหนือ คือ ที่บริเวณพ้ืนที่เดิมของโรงแรมแม่ปิงและฝั่งตรง
ข้ามประมาณ 50 บ้าน และย่านก าแพงดินด้านใต้ ประมาณ 50 บ้าน “บ้านสาว” ย่านก าแพงดิน เกิดขึ้นและ
หนาแน่นเมื่อประมาณหลังปี พ.ศ.2504 และสิ้นสุดเมื่อประมาณปี พ.ศ.2530 (เพจหมู่เฮาจาวเหนือ) 

ย่านสันติธรรม ที่ว่ากันว่าเมื่อมีการปราบปรามบริเวณริมคลองแม่ข่า (ก าแพงดิน) มากขึ้นท าให้กิจการ
บ้านสาวย้ายมาอยู่ในย่านนี้แทน ส่วนย่าน ย่านลอยเคราะห์ และย่านต้นโพธิ์ ก็ถือเป้นย่านบ้านสาวที่เติบโต
และขยายตัวจากย่านก าแพงดินในยุคเฟ่ืองฟู 
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ปัจจุบัน แม้ว่ากิจการบ้านสาวจะหายไปแล้ว (หรือคงอยู่แบบลับๆ) แต่กิจการประเภทนี้ยังคงมีให้เห็น 
ให้ทราบกัน หากแต่จะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป เพราะเป็นกิจการที่ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมของเหล่า
ให้บริการทางเพศ/บริการเริงรมย์นี้อาจแฝงไปกับกิจการอ่ืนๆ อาทิ ร้านคาราโอเกะ อาบอบนวด หรือการ
เตร็ดเตร่อยู่ในพ้ืนที่สาธารณะอันเป็นที่ทราบกันของผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว 

 

3.3.5.2 ย่านคนไร้บ้าน 

   นอกจากย่านบ้านสาวที่แฝงตัวอยู่ในย่าน CBDs ของเมืองแล้ว อีกกลุ่มคนที่อาศัยพ้ืนที่
สาธารณะ พ้ืนที่ส่วนเหลือของย่าน CBDs คือ กลุ่มคนไร้บ้านในเมือง ซึ่งถือเป็นกลุ่มประชากรที่ประสบกับ
สภาวะเปราะบางที่สุดกลุ่มหนึ่งของเมือง การเข้าสู่ภาวะไร้บ้านมิได้สัมพันธ์กับประเด็นการเข้าถึงที่อยู่อาศัย
หรือการสูญเสียที่อยู่อาศัยอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังสัมพันธ์กับสถานการณ์ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
และสังคม ประสิทธิภาพและความครอบคลุมของนโยบายสวัสดิการ และการเลือกปฏิบัติในมิติต่างๆ (อนรรฆ 
พิทักษ์ธานิน, 2564) 

แม้ว่าประเด็นคนไร้บ้านในเมืองจะถูกพูดถึงและเป็นที่รู้จักกันมาอย่างดี ทั้งจากบทเรียนของเมือง
ใหญ่ๆ ทั่วโลก และงานการศึกษาเรื่องคนไร้บ้านในยุคเเรกของประเทศไทย คืองานเขียน “โลกของคนไร้บ้าน” 
ของ บุญเลิศ วิเศษปรีชา ผ่านผลงานหนังสือซึ่งปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ในปี 2546 ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวชีวิตและการมีอยู่ของคนไร้บ้านในเมือง แต่ทว่าต้องทิ้งเวลากว่า 
20 ปี หลังจากนั้นถึงมีการส ารวจการมีอยู่ของคนไร้บ้านอย่างจริงจังในระดับประเทศ ผ่านการส ารวจแจงนับ
ประชากรคนไร้บ้านทั้งประเทศ ใน พ.ศ.2562 ซึ่งพบว่า มีคนไร้บ้านจ านวนทั้งหมด 7,195 คน จ าแนกเป็นคน
ไร้บ้านทั้งในพ้ืนที่สาธารณะและศูนย์พักคนไร้บ้านแบบเปิดของทั้งภาคประชาสังคมและภาครัฐ จ านวนทั้งสิ้น 
2,719 คน (38%) และคนไร้บ้านในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงฯ ทั้ง 11 แห่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน 4,476 คน (62%) 

กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่มีคนไร้บ้านมากที่สุด (ประมาณร้อยละ 38) รองลงมา คือ นครราชสีมา 
(ร้อยละ 5) เชียงใหม่ (ร้อยละ 4) สงขลา (ร้อยละ 4) ชลบุรี (ร้อยละ 3) และ ขอนแก่น (ร้อยละ 3) (อนรรฆ 
พิทักษ์ธานิน และ นพพรรณ พรหมศรี, 2563) นี่ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญและการมีอยู่ของกลุ่มคนไร้บ้านใน
เมือง ยิ่งหลังช่วงสถานการณ์ Covid-19 มีรายงานการส ารวจและการศึกษาจ านวนไม่น้อยที่กล่าวถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจที่ท าให้เกิดกลุ่มคนไร้บ้านหน้าใหม่ที่เป็นผลพวงจากพิษโควิด -19 ที่กระทบกับการมี
งานท า และภาวะเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของผู้คน 

ส าหรับเมืองเชียงใหม่ ผลการแจงนับคนไร้บ้าน ใน พ.ศ.2562 จ านวน 109 คน หรือคิดเป็น 4% ของ
คนไร้บ้านทั่วประเทศ ประกอบกับการศึกษาเรื่อง “วิถีชีวิตและสังคมคู่ขนานของคนไร้บ้าน” ล่าสุดใน พ.ศ.
2563 (พิมพกานต์ อ๊อดต่อกัน, 2564) สะท้อนให้เห็นถึงการกระจายตัวของกลุ่มคนไร้บ้านซึ่งจากการส ารวจ
กลุ่มคนไร้บ้านแบบสุ่มจ านวน 50 คน ทั้งนี้ จากข้อมูลการกระจายตัวของคนไร้บ้าน (ณ การส ารวจ) พบว่ามี
ความเกี่ยวข้องของต าแหน่งแห่งที่ของคนไร้บ้านกับย่านเศรษฐกิจเมือง โดยเฉพาะศูนย์กลางเศรษฐกิจ และ
ย่านตลาดการค้าของเมือง ได้แก่ ย่านท่าแพ ย่านประตูเชียงใหม่ ย่านช้างเผือก ย่านตลาดเมืองใหม่ ย่านกาด
หลวง และในย่านเมืองเก่า 
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นอกจากนี้ ยังพบว่า คนไร้บ้านที่ท าการส ารวจในครั้งนี้ เกินกว่าครึ่งหนึ่งเป็นคนไร้บ้านหน้าใหม่ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากพิษเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงของการเเพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งกระทบกับภาค
เศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ (อ่านเพ่ิมเติมบทความ ย่านเศรษฐกิจล้มลุกเมืองเชียงใหม่) และส่วนใหญ่คนไร้
บ้านเป็นวัยกลางคน-สูงอายุ ที่บางส่วนไม่มีรายได้ ประทังชีวิตด้วยการรับของบริจาค การให้ทานจาก
นักท่องเที่ยวและคนอยู่อาศัยโดยรอบ 

แม้ว่าปัจจุบัน เมืองเชียงใหม่จะมีศูนย์ฟ้ืนฟูศักยภาพคนไร้บ้าน บ้านเตื่อมฝัน ซึ่งสามารถรองรับคนไร้
บ้านกว่า 60 คน หากแต่ยังมีกลุ่มคนไร้บ้านอีกจ านวนหนึ่ง ยังเลือกท่ีจะอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ ในพ้ืนที่ซอกหลืบ
ของเมืองของย่านเศรษฐกิจเมือง ด้วยข้อจ ากัดหลายๆ ด้าน ทั้งจากความสามารถในการรองรับ เงื่อนไขของ
ศูนย์ฟ้ืนฟู และข้อจ ากัดภายในตัวของคนไร้บ้านเอง 

 

ภาพที่ 3 - 33 การกระจายตัวของย่านคนไร้บ้านในเมืองเชียงใหม่ 

 

3.3.5.3 ย่านแรงงานรายวัน 

  อีกหนึ่งกลุ่มคนเปราะบางในเมือง ซึ่งเชื่อมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจเมือง นั่นคือ กลุ่มแรงงาน
รายวัน ทั้งที่เป็นแรงงานก่อสร้าง งานบ้าน หรืองานบริการเมืองเล็กๆ น้อยๆ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่
เรียกว่า แรงงานนอกระบบ จากข้อมูลสถิติเเรงงานปี 2564 ระบุว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวนแรงงานรวมกว่า 
1 ล้านคน เป็นแรงงานในระบบเพียง 38 % และท่ีเหลืออีก 62% เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
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นอกจากนี้จากสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน สถานการณ์เศรษฐกิจ และ
ความเป็นเมืองศูนย์กลางในระดับภาค ท าให้เมืองเชียงใหม่เป็นอีกจุดหมายปลายทางของกลุ่มแรงงานที่เข้ามา
ใช้แรงงานแบบรายวันในเมืองเชียงใหม่ ข้อมูลจากคณะท างานเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ (เชียงใหม่) ระบุว่า 
เเรงงานรายวันในภาคเหนือยังคงเป็นที่นิยมกันมาก ทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร หาก
พิจารณาในระดับเมืองเชียงใหม่ จะพบความเป็นย่านที่มีการกระจุกตัวของกลุ่มแรงงานรายวันอย่างชัดเจน คือ 
ย่านศรีภูมิ บริเวณถนนอัษฎาธร (ถนนที่เชื่อมบริเวณแยกแจ่งศรีภูมิ เชื่อมไปยังย่านตลาดค าเที่ยง) โดยทั่วไป
ลักษณะของการจ้างงาน เป็นงานจ้างเหมาเก็บผลผลิต ,งานใช้แรง ขนของ ถ้าเป็นงานก่อสร้างที่ต้องใช้แรงงาน 
บรรดาผู้รับเหมา หรือนายจ้างจะมีแรงงานประจ า โดยช่างฝีมือประเภท ก่ออิฐ ,ฉาบปูน, ทาสี เป็นต้น 
(เชียงใหม่นิวส์, 2562) 

 

ภาพที่ 3 - 34 การกระจายตัวของย่านแรงงานรายวันในเมืองเชียงใหม่ 

 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาเมืองเชียงใหม่โดย กลุ่มเชียงใหม่ทรัสต์ 
Chiangmai Trust และภาคประชาชนร่วมกันสร้างกิจกรรมแบ่งปันอาหาร หรือ ครัวกลาง เพ่ือแจกจ่ายอาคาร
แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ แต่พบว่าการดูแลปัญหาในเมืองนี้ต้องการการดูแลมากกว่าสภาวะขาดแคลนอาหารได้
ขยายขอบข่ายของการด าเนินงานสู่เรื่องของการสร้างงานในเมืองขึ้นผ่าน โครงการ “ครัวงาน” ด้วยความ
ร่วมมือของภาคประชาสังคม เขียว สวย หอม และกลุ่ม อสม.ของชุมชน ท าให้เกิดการออกแบบกิจกรรมการ
สร้างงานเพ่ือกระจายรายได้หมุนเวียนในชุมชน 
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โดยให้แรงงานที่ว่างงาน มาท างานจากการประกาศและหางานในเมือง รวมไปถึงการสร้างวงจรของ
เศรษฐกิจในระดับชุมชนท้องถิ่น การพ่ึงพาตัวเองของชุมชน โดยใช้พ้ืนที่ชุมชนทานตะวัน-แจ่งหัวลิน เป็นพ้ืนที่
ทดลอง ซึ่งชุมชนแห่งนี้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผ่านมา แต่ด้วยต้นทุนของหัวหน้า
ชุมชน และการจัดการของกลุ่ม อสม.ในชุมชน ท าให้เกิดการพัฒนาความช่วยเหลือเป็นการสร้างสวนผักชุมชน 
ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของที่ดินขนาด 300 ตารางเมตรเพ่ือให้คนในชุมชนและผู้ใช้แรงงานในชุมชน 
พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าไปสู่การเป็นสวนพืชผักเพ่ือใช้เพาะปลูกพืชผักส าหรับการท าอาหาร ซึ่งท าให้เกิดการพ่ึงพา
ตัวเองในชุมชน รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มในการจับคู่ความต้องการแรงงานรายวันและกลุ่มของคนจนเมืองที่
ตกงานหรือต้องการงานท า (เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ, 2564) 

กิจกรรม/โครงการ ครัวงาน คงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในเมืองเกี่ยวกับการจัดการและการให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มแรงงานรายวันหรือกลุ่มคนจนเมืองในเมืองเชียงใหม่ หากแต่ยังคงต้องมีการจัดการและความ
ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการทั้งในเชิงพ้ืนที่และความช่วยเหลือในประเด็นแรงงานภาคบริการเมือง
ดังกล่าวจากหน่วยงานภาครัฐและเมืองอย่างจริงจังเพ่ิมมากข้ึน 

 

3.3.6 เชียงใหม่เมืองเศรษฐกิจล้มลุก 

ย่านแต่ละย่านต่างมีเรื่องราว เอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง ที่ประกอบสร้างขึ้นจากความคิด ความรู้สึก 
ตลอดจนความสัมพันธ์ พฤติกรรม หรือกิจกรรมที่เกิดในพ้ืนที่ กลายเป็นภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นความ
เชื่อมโยงร้อยเรียงผู้คนในพ้ืนที่ 

เมืองเชียงใหม่ กับความเป็นย่านหลากมิติ จากรายงานศึกษาเรื่องราวความเป็นย่านผ่านประวัติศาสตร์ 
และโครงสร้างของเมืองเชียงใหม่แสดงให้เห็นว่าแต่ละย่านของเมืองเชียงใหม่ มักเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม พลวัตทางการเมือง และการพัฒนาเมือง ที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกันออกไป (ปรานอม 
ตันสุขานันท์ และ วิทยา ดวงธิมา, 2555) ซึ่ง “ย่านเศรษฐกิจ” ที่เห็นได้ในปัจจุบัน ถือเป็นหนึ่งในภาพสะท้อน
ของเมืองเชียงใหม่ ที่มีการพัฒนาจนกลายเป็นเมืองศูนย์กลางทางค้าและการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ
และของโลก 
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ภาพที่ 3 - 35 ย่านเศรษฐกิจล้มลุกเมืองเชียงใหม่ 

 

 “7 ย่านเศรษฐกิจ” ณ ห้วงเวลาการเเพร่ระบาด COVID -19 ของเมืองเชียงใหม่ ที่ต้องเผชิญกับ
มาตรการล็อกดาวน์ (ปี 2563) ไร้วี่เเววของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ดังนั้น ย่านใดบ้างที่ธุรกิจ
หยุดชะงัก หรือสามารถด าเนินต่อไปได้ เพ่ือสะท้อนให้เห็นผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของย่าน
เศรษฐกิจเชียงใหม ่

 

3.3.6.1 ย่านห้วยแก้ว -นิมมานเหมินท์ 

   ย่านเศรษฐกิจส าคัญของเมืองเชียงใหม่ ครอบคลุมถนนห้วยแก้ว และถนนนิมมานเหมินท์ 
เป็นถนนสายเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ส าคัญของเมืองเชียงใหม่ ใกล้สถานศึกษาหลายแห่ง อีกทั้งยังเป็น
แหล่งที่พักอาศัยที่ส าคัญอีกด้วย 

“ถนนห้วยแก้ว” หรือที่ชาวเชียงใหม่เรียกติดปากว่า “ถนนหน้ามอ(ชอ)” ถนนที่พาดผ่านสถานที่
ส าคัญ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สวนสัตว์เชียงใหม่ อนุสาวรีย์ครู
บาศรีวิชัย ซึ่งหลังจากมีการขยายตัวของเมือง เดิมที่เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา น ามาซึ่งการพัฒนาและขยายตัว
ของพ้ืนที่อยู่อาศัยและร้านค้า อาคารพาณิชย์ หรือพ้ืนที่การค้าต่างๆ ท าให้ย่านคึกคักไปด้วยร้านค้า 
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ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ เช่น กาดหน้ามอ เชียงใหม่ มาลินพลาซ่า ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว 
ศูนย์การค้าเมญ่า (MAYA Chiang Mai) และโครงการ Think park 

ส่วน “ถนนนิมมานเหมินท์” เป็นถนนที่ตัดกับถนนห้วยแก้ว บริเวณแยกรินค า หรือปัจจุบันเรียกว่า
แยกเมญ่า เชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ซึ่งเป็นถนนสายเศรษกิจที่มีความส าคัญของ
เมืองในช่วงหลังของการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่เป้าหมายของการมาเยือน มาท่องเที่ยวเมือง
เชียงใหม่ โดยพ้ืนที่ริมถนนเส้นนี้ถือเป็น “ย่านฮิป” (Hip) ที่สุดของเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นแหล่งรวมไอ
เดีย ความคิดสร้างสรรค์ และอุดมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายศิลปะ งานคราฟท์ สถาน
บันเทิง ที่พัก โรงแรม ฯลฯ ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมดีไซน์เก๋ บรรยากาศดี รองรับไลฟ์สไตล์ หรือรสนิยม
ของคนรุ่นใหม ่

แต่หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของ COVID -19 ภาพบรรยากาศของย่านที่คับคั่งไปด้วยผู้คนและ
นักท่องเที่ยว กลับต้องเงียบเหงา และซบเซาลง ร้านค้า กิจการต่างๆ ทยอยปิดตัวลง ขึ้นป้ายให้เช่า เซ้งกิจการ 

จากการส ารวจร้านค้าสองฝั่งถนนของย่าน ได้แก่ ถนนห้วยแก้ว และถนนนิมมานเหมินท์ จ านวน 437 
กิจการ (ส ารวจ ณ เดือน มีนาคม 2563) พบว่า ร้านค้ามีการปิดตัวกว่า 60 กิจการ/ร้านค้า หรือคิดเป็น 14 % 
ของธุรกิจที่ส ารวจทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นร้านค้าธุรกิจทัวร์ ขายของที่ระลึก สถานบันเทิง และโรงแรม 
บริเวณนิมมานเหมินท์ ที่รองรับกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ 

3.3.6.2 ย่านช้างเผือก-สันติธรรม 

   ย่านที่หนาแน่นไปด้วยอาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นย่านที่มีซอยเล็กที่ซับซ้อน ผู้คนจึงไม่นิยมใช้เป็นทางผ่านไปสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ แต่ด้วยความ
หนาแน่นของเมืองอาคารบ้านเรือนที่มากขึ้น จากการที่มีผู้คนอาศัยในย่านเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการ
ขยายตัวของย่านธุรกิจการค้า กลุ่มอาคารพาณิชย์ต่างๆ ได้แก่ กาดช้างเผือก กาดศิริวัฒนาหรือที่ชาวเชียงใหม่
เรียกกันจนติดปากว่า กาดธานินทร์ 

ด้วยลักษณะของธุรกิจการค้า เป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์ที่สร้างบนพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้า
ที่หลากหลาย ตั้งแต่ร้านอาหารสด อาหารแห้ง สินค้าสะดวกซื้อ รวมถึงวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจซ่อมรถยนต์ ฯลฯ 
ท าให้ย่านคึกคักและมีความพลุกพล่านของผู้คนที่มีความหลากหลาย รวมถึงผู้คนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในย่าน 
จนกลายเป็นย่านเศรษฐกิจที่ส าคัญในระดับเมือง ถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องการจราจรที่เรียกได้ว่าซับซ้อนและยุ่ง
เหยิงก็ตาม 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธุรกิจของย่านจะรองรับคนท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID -19 พบว่า ธุรกิจของสองฝั่งถนนย่านช้างเผือก-สันติธรรม (ส ารวจ ณ เดือน มีนาคม 
2563) จ านวน 890 กิจการ มีการปิดตัว 267 กิจการ หรือคิดเป็น 30% ของธุรกิจที่ส ารวจทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นธุรกิจร้านอาหาร เนื่องจากมาตรการที่เข้มงวด ไม่สามารถนั่งทานที่ร้านได้ รวมถึงก าลังซื้อที่ลดลงจากการล็
อกดาวน์ที่ยาวนาน ท าให้ประชาชนระมัดระวังการจับจ่ายมากข้ึน 

3.3.6.3 ย่านเมืองเก่า (คูเมือง) 
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   ย่านเมืองเก่าหรือพ้ืนที่ภายในสี่แยกคูเมือง ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ มี
อายุยาวนานถึง 725 ปี จวบปัจจุบัน อีกทั้งยังคงเสน่ห์และเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา อุดมไปด้วย
โบราณสถาน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม รวมถึงมีวัดวาอารามที่เก่าแก่ และทรงคุณค่า 

เเต่ด้วยปัจจุบันเชียงใหม่เติบโตเป็นเมืองส าคัญทางเศรษฐกิจ และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
ย่านเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบการอยู่อาศัย สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมของเมือง จนเกิดการเปลี่ยนผ่าน
จากพ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองเก่า เป็นพ้ืนที่ย่านเศรษฐกิจเพ่ือการท่องเที่ยว ท าให้ย่านเก่าแก่กลายเป็นหนึ่งใน
สถานที่ยอดฮิต ที่เต็มไปด้วยธุรกิจเกสต์เฮาส์ โรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ ผับ บาร์ต่างๆ รองรับนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ประกอบกับธุรกิจร้านค้าต่างๆ ของย่านเมืองเก่าพ่ึงพาการท่องเที่ยวแทบทั้งสิ้น เมื่อมีมาตรการล็อก
ดาวน์ ปิดประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ หยุดชะงัก จากการส ารวจธุรกิจ
จ านวน 1,000 กิจการ (ส ารวจ ณ เดือน มีนาคม 2563) ซึ่งอยู่สองฝั่งถนนของย่าน พบว่า มีการปิดตัวลง 430 
กิจการ หรือคิดเป็น 43% ของธุรกิจที่ส ารวจทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และ
ร้านอาหาร ที่รองรับชาวต่างชาติ 

3.3.6.4 ย่านสี่แยกสนามบิน – ถนนเชียงใหม่-หางดง 

   หลังจากมีการเชื่อมถนนวงเเหวนรอบใน โดยการเชื่อมถนนมหิดลและถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
เชียงใหม่เข้าด้วยกัน จึงเริ่มมีการขยายตัวของพ้ืนที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจหัวมุมถนนที่เป็นที่ตั้งเชื่อมกับท่าอากาศ
ยานนานาชาติเชียงใหม่ และพ้ืนที่อยู่อาศัยทางตอนใต้ของเมืองเชียงใหม่ มีการขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
รวมถึงห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ 

ท าให้ย่านนี้ ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณแยกสนามบิน และตลอดแนวถนนเชียงใหม่ – หางดง (ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 108) กลายเป็นย่านเศรษฐกิจตามแนวถนน ที่เกิดจากการปักหมุดของนักลงทุน ท าให้
พ้ืนที่ย่านเริ่มหนาแน่นไปด้วยกลุ่มบ้านจัดสรร สถาบันศึกษา และห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ประกอบกับ
เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อไปยังพื้นท่ีส่วนทางใต้ของเมืองเชียงใหม่ถือเป็นพ้ืนที่รองรับการอยู่อาศัยบริเวณรอบ
นอกของเมืองที่มีความหนาแน่นสูง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศูนย์การค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ตตลอดเส้นทาง 
อาทิ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต (Central Plaza Chiangmai) เทสโก้ โลตัส สาขาหางดง 
(Tesco Lotus) แม็คโคร (Makro) บิ๊กซี (Big C) นอกจากนี้ตลอดทั้งสองฝั่งถนนเชียงใหม่-หางดง ส่วนใหญ่
เป็นอาคารพาณิชย์ ที่ประกอบกิจการต่างๆ อาทิ ร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านเฟอร์นิเจอร์ ร้านอะไหล่รถยนต์ รวมถึง
ย่านธุรกิจส านักงานอย่าง Airport Business Park (ABP) The Office plus เป็นต้น 

ปัจจุบันย่านแห่งนี้ยังคงเป็นย่านศักยภาพ ที่มีการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ถึงแม้จะอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของ COVID -19 แต่ธุรกิจร้านค้าต่างๆ ยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ซึ่งจากการ
ส ารวจธุรกิจสองฝั่งถนนของย่าน ได้แก่ ถนนทิพย์เนตร และถนนเชียงใหม่ – หางดง (ส ารวจ ณ เดือน มีนาคม 
2563) พบว่า จ านวน 266 กิจการ ปิดเพียง 6 กิจการ หรือ 2% ของธุรกิจที่ส ารวจทั้งหมด 

3.3.6.5 ย่านท่าแพ – ช้างม่อย – กาดหลวง 
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ย่านเศรษฐกิจที่ส าคัญของเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ในอดีต อันเป็นที่ตั้งของตลาดดั้งเดิมที่ใหญ่ที่สุด คือ 
ตลาดวโรรส และตลาดต้นล าไย ซึ่งเป็นศูนย์กลางพ้ืนที่พาณิชยกรรมของเชียงใหม่มาอย่างยาวนาน (ตั้งเเต่ 
พ.ศ. 2508-2553) รวมถึงมีถนนการค้าอายุกว่า 100 ปี คือ ถนนท่าแพ และถนนช้างม่อย ที่แต่เดิมมีร้านค้า
แบบโรงไม้ชั้นเดียวเรียงรายสองฝั่งถนน พัฒนาเรื่อยมาเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ส าหรับเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยและ
ค้าขาย จึงกลายเป็นถนนการค้าที่พลุกพล่านด้วยผู้คนและกิจการ 

แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงพัฒนาการของเมืองระยะหลัง มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น ประกอบกับเมือง
เติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้กิจกรรมภายในย่านเกิดการปรับตัว จากย่านที่เคยเป็นพ้ืนที่พาณิชยกรรมดั้งเดิมและ
อยู่อาศัย ถูกแทนที่ด้วยธุรกิจที่เน้นรองรับนักท่องเที่ยวเป็นหลัก เช่น ร้านอาหาร คาเฟ่ ผับบาร์ เกสเฮาส์ ของ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

ย่านท่าแพ-ช้างม่อย-กาดหลวงในปัจจุบัน จึงเรียกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ส าหรับการค้า พาณิชยกรรม และ
พ้ืนที่ส าหรับรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID -19 ย่านได้รับผลกระทบอย่างมาก เป็นผลให้ย่านซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด หากแต่ยังมีกิจการ
บางอย่างที่ยังสามารถปรับตัวและฟ้ืนคืนชีวิตให้กับย่าน สร้างความคึกคักและดึกดูดนักท่องเที่ยวได้อย่าง
ต่อเนื่อง แต่เปลี่ยนจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยแทน 

จากการส ารวจธุรกิจสองฝั่งถนนของย่าน (ส ารวจ ณ เดือน มีนาคม 2563) ได้แก่ ถนนช้างม่อย ถนนวิ
ชยานนท์ และถนนท่าแพ จ านวน 363 กิจการ พบว่ามีการปิดตัว 140 กิจการ หรือคิดเป็น 39 % ของธุรกิจที่
ส ารวจทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิงที่ตอบโจทย์เพียงนักท่องเที่ยวเท่านั้น 

3.3.6.6 ย่านสันป่าข่อย-เจริญเมือง 

   ย่านชุมชนพาณิชยกรรมดั้งเดิม ที่เกิดขึ้นตามการพัฒนาของสถานีรถไฟและตลาดจน
กลายเป็นอีกย่านเศรษฐกิจที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งรวมสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ที่รั บ-ส่งสินค้าจาก
กรุงเทพฯ กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่ และเมืองใกล้เคียง 

หลังจากความเจริญทางด้านคมนาคมเข้ามา การเดินทางและการขนส่งด้วยรถยนต์ได้เข้ามาแทนที่
รถไฟ ท าให้กิจกรรมภายในย่านเกิดการปรับตัว ปัจจุบัน ยังคงเป็นย่านที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผู้คน
ค่อนข้างพลุกพล่าน เนื่องจากเป็นทางผ่านที่เชื่อมต่อเข้าสู่พ้ืนที่กาดหลวงและพ้ืนที่เมืองเก่า และเป็นที่ตั้งของ
สถานศึกษา ค่ายทหาร (ค่ายกาวิละ มทบ.33) สถานพยาบาล สถานีรถไฟ และย่านการค้าท่ียังคงด าเนินกิจการ
มาถึงปัจจุบัน ที่อุดมไปด้วยร้านค้าประเภทต่างๆ ตั้งเรียงรายตลอดสองฝั่งถนนเจริญเมือง รวมทั้งมีตลาดสันป่า
ข่อย ตลาดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์กลางการทางการค้าที่ส าคัญของระดับย่าน และเมือง 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ย่านแห่งนี้จะเป็นย่านการค้าที่รองรับคนท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ แต่จากการแพร่
ระบาดของ COVID -19 พบว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของย่านไม่น้อย ซึ่งจากการส ารวจธุรกิจสองฝั่งถนน
เจริญเมือง (ส ารวจ ณ เดือน มีนาคม 2563) จ านวน 315 กิจการ มีการปิดตัวของธุรกิจ 166 กิจการ หรือ 
53% ของธุรกิจที่ส ารวจทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร และร้านขายวัสดุก่อสร้าง เนื่องจาก ได้รับ
ผลกระทบสะสมจากยอดขายที่ลดลง และจากมาตรการที่เข้มงวดยาวนาน 
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3.3.6.7 ย่านช้างคลาน-ไนทบ์าซาร์ 

   ในอดีตย่านช้างคลานเป็นเพียงย่านของชุมชนชาวไทยพ้ืนเมืองและชาวมุสลิม ที่เข้ามาตั้งถิ่น
ฐานในยุคของการค้าทางเรือและรถไฟ แต่ด้วยย่านมีถนนช้างคลานที่ตลอดสายสามารถเชื่อมโยงไปยังถนนเส้น
อ่ืนๆ รวมทั้งมีพ้ืนที่ว่างเปล่าจ านวนมากที่ไม่ได้รับการพัฒนา ย่านช้างคลานจึงกลายเป็นพ้ืนที่เป้าหมายของนัก
ลงทุน ส่งผลให้ย่านมีการเติบโตด้านธุรกิจการค้าพาณิชยกรรม สังเกตได้จากธุรกิจโรงแรม และห้างร้านต่างๆ 
ผุดขึ้นอย่างหนาแน่น กลายเป็นหนึ่งในย่านเศรษฐกิจที่ส าคัญของเชียงใหม่ 

นอกจากนี้ ยังมีแลนด์มาร์กส าคัญของเชียงใหม่ คือ “ไนท์บาซาร์” แหล่งชอปปิ้งกลางคืน ที่คึกคักไป
ด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และซุ้มรถเข็นขายของที่ระลึกล้านนาต่างๆ เป็นที่นิยมของท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตก แต่ในระยะ 5-10 ปีที่ผ่านมา ความนิยมในการเลือกซื้อสินค้าที่ไนท์บาซาร์
ลดลง เนื่องจากเสน่ห์บรรยากาศความเป็นล้านนาเลือนหายไป ประกอบกับมีกิจกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียง
เกิดข้ึน อาทิ ถนนคนเดินวันอาทิตย์ ถนนคนเดินวัวลาย ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 

นอกจากความนิยมของนักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง กลับต้องเผชิญกับผลกระทบวิกฤตการณ์
แพร่ระบาดของ COVID -19 ซ้ ารอยอีกครั้ง ส่งผลให้ธุรกิจภายในย่านที่ตอบโจทย์เพียงนักท่องเที่ยวต่างทยอย
ปิดตัวลง จากการส ารวจธุริจที่อยู่สองฝั่งถนนช้างคลาน (ส ารวจ ณ เดือน มีนาคม 2563) จ านวน 294 กิจการ 
พบว่าปิดตัว 56 กิจการ หรือคิดเป็น 19 % ของธุรกิจที่ส ารวจทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านค้า ร้านบริการ และ
โรงแรม บริเวณไนท์บาซาร์ 
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ภาพที่ 3 - 36 ย่านเศรษฐกิจล้มลุกเมืองเชียงใหม่และสัดส่วนร้านค้าท่ีเปิดเปิดบริการ 
ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
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โอกาสของการล้มลุกหรือความท้าทายที่จะล้มหาย เป็นค าถามที่น่าตั้งและยังไม่มีใครกล้าให้ค าตอบว่า 
การที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 นี้ แท้จริงแล้วบางทีอาจเป็นโอกาสที่ท าให้เมืองได้พักฟ้ืนจาก
กิจกรรมและผู้คนที่คับคั่งเพ่ือที่จะลุกขึ้นมาหรือกลับมาคึกคักอีกครั้ง หรือมันจะเป็นความท้าทายส าคัญที่ส่งผล
ให้เกิดการล้มหายตายจากไปของธุรกิจบางประเภทที่ยึดโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ต้องอาศัยการบริโภค
หรอืจับจ่ายใช้สอยจากต่างชาติหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวเท่านั้น 

ท้ายที่สุด ต้องยอมรับว่าจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยืดเยื้อกว่า 3 ปี ส่งผลให้เศรษฐกิจเมือง
เชียงใหม่ต้องเผชิญกับจุดต่ าสุด เนื่องจากขาดฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนอย่างธุรกิจการท่องเที่ยว ท าให้
ธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องต่างพากันหยุดชะงัก แต่จากวิกฤตที่เกิดขึ้นเรายังเห็นโอกาสส าหรับธุรกิจร้านค้าขนาด
เล็กที่ตอบโจทย์คนท้องถิ่นให้สามารถด าเนินต่อไปได้ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะมีการคลายมาตรการความเข้มงวดต่างๆ ธุรกิจร้านค้าเริ่ม
กลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง แต่ความไม่เเน่นอนจากไวรัสกลายพันธุ์ (โอมิครอน เดลตาครอน ฯลฯ) ยังคง
เป็นโจทย์ส าคัญท่ีเมืองจะต้องปรับตัว และรับมือกันต่อไป 

 

3.3.7 เชียงใหม่เมืองแห่งผู้ประกอบการ 
(หมูกระทะ หม่าล่า กาแฟ) 

เชียงใหม่ถือเป็นเมืองที่มีพลวัตสูงทั้งจากการเปลี่ยนแปลงเมือง การเปลี่ยนแปลงของผู้คน และการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการค้าที่เป็นที่นิยม ณ ช่วงเวลานั้น หากแต่ความโดดเด่นและมีเสน่ห์ของเชียงใหม่ 
นอกจากภาพจ าของสภาพอากาศที่เย็นสบาย (ซึ่งปัจจุบันภาพจ าอาจจะกลายเป็นเมืองฝุ่นควันไปเสียเเล้ว 
โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนที่ก าลังมาถึงนี้) เมืองที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในบรรยากาศเมืองที่แสนจะสบาย
และเนิบช้า เหมาะแก่การพักผ่อนและท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง 

อีกหนึ่งสิ่งที่ เป็นภาพจ าส าคัญของเมืองเชียงใหม่ คงหนีไม่พ้นเรื่องความรุ่มรวยของคาเฟ่และ
ร้านอาหาร นอกจากอาหารพื้นเมืองที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์ในภูมิภาคล้านนาแล้ว อาหารร่วมสมัยอย่าง กาแฟ 
หมูกระทะ และหม่าล่า ก็สะท้อนให้เห็นถึงการเปิดรับวัฒนธรรมอาหารใหม่ๆ ซึ่งอาจมีต้นตอมาจากการ
เปลี่ยนแปลงและความเหมาะสมของพ้ืนที่ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบที่ดีอย่าง “กาแฟอาราบิก้า” การรับ
เอาวัฒนธรรมการกินอาหารนอกบ้าน อาหารที่กินเป็นหมู่คณะอย่าง “หมูกระทะ-ชาบู” (ปัจจุบันก็เปิดกว้างว่า
ก็สามารถกินคนเดียวได้) หรือเกิดจากการแพร่กระจายของวัฒนธรรมอาหารจากการท่องเที่ยวอย่าง “หม่าล่า” 

ซึ่งในหลายทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากเชียงใหม่จะขึ้นชื่อเรื่องความเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้ว เชียงใหม่
ยังได้ชื่อว่าเป็น “เมืองปราบเซียน” ของเหล่าผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหาร/
ร้านค้า คาเฟ่ขนาดเล็ก ซึ่งเปลี่ยนผ่านหมุนเวียน ร้านเก่าไปใหม่เข้ามาอยากหลากหลายและรวดเร็ว ส าหรับ
บทความนี้ทีมงาน TheUrbanIs จะพาทุกท่านมาดูความเป็น “นครแห่งหมูกระทะ-หม่าล่า-กาแฟ” ในเมือง
เชียงใหม่กันว่ากระจุกตัวอยู่แถวไหนกันบ้าง 
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รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลน า กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

3-67 

 

ภาพที่ 3 - 37 ย่านหมูกระทะ หม่าล่า กาแฟ เมืองเชียงใหม่ 

 

3.3.7.1 เมืองหมูกระทะ 

   เมื่อพูดถึงต้นก าเนิดของหมูกระทะนั้นมีต านานมาตั้งแต่สมัยมองโกล ซึ่งหมูกระทะในดั้งเดิม
เกิดมาจากทหารมองโกล พักศึกสงครามในสนามรบ แต่เมื่อเกิดอาการหิว ไม่มีอะไรเป็นอุปกรณ์ท าอาหารกินก็
เลยใช้หมวกทหารมองโกลที่ลักษณะเป็นเหล็ก “mongol Ancient military hat” มาใช้แทนเป็นที่ย่างเนื้อกิน 
แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน 

  เป็นบันทึกที่ค้นพบครั้งแรก ในเมื่อปี ค.ศ. 1918 ที่ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น สมัยฮอกไกโดนิยมเลี้ยง
แกะกันมากในยุคนั้นเพ่ือเอาหนังไปใช้ท าเครื่องนุ่งห่ม ดังนั้น จึงท าให้เนื้อแกะล้นตลาด รัฐบาลญี่ปุ่นเลย
ส่งเสริมให้กินเนื้อแกะโดยน ามาปิ้งย่าง จนถึงปี ค.ศ.1936 มีเปิดร้านอาหารลักษณะคล้ายๆ กับการปิ้งย่างแบบ
ปัจจุบันที่โตเกียวจ านวนมาก ซึ่งใช้ชื่อว่าร้านเจงกิสข่าน เมนูนี้จึงถูกเรียกกันโดยทั่วไปว่า เนื้อย่างเจงกิสข่าน 
ส่วนอีกด้านหนึ่ง ยังมีความนิยมในการรับประทานลักษณะเดียวกันนี้คือ เนื้อย่างเกาหลีที่ชื่อว่า บูโกลกิ และ 
กัลบี้ และเป็นที่นิยมอย่างมากในญี่ปุ่น ในสมัยศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะหลังจากยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
ซึ่งร้านอาหารที่เสิร์ฟปิ้งย่าง จะบอกว่าร้านนั้นเสิร์ฟเมนูแบบ โฮะโรมอนยากิ หรือเรียกสั้นๆ ว่า อาหารโชซอน 
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ภาพที่ 3 - 38 ย่านหมูกระทะเมืองเชียงใหม่ 

  ส่วนในประเทศไทย คาดว่าได้มีการเปิดร้านหมูกระทะ ในช่วงปี พ.ศ. 2500 ซึ่งแรกเริ่มจะมีการขายใน
ภัตตาคาร เรียกว่า เนื้อย่างเจงกีสข่าน บ้างก็ว่าเกิดข้ึนครั้งแรกท่ี จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นร้านต้นต ารับชื่อ “หมื่น
ทิพย์เนื้อย่างเกาหลี” บ้างก็ว่าเริ่มที่ จ.นครราชสีมา ชื่อร้าน “โอเนื้อย่างเกาหลี” แม้ว่าจะไม่รู้แน่ชัดว่าเริ่มต้นที่
ไหนครั้งแรก แต่ที่เห็นได้ชัดก็คือ หมูกระทะ ทั้งในรูปแบบของหมูเกาหลีแบบดั้งเดิม หรือที่แปลเปลี่ยนมาเป็น
รูปแบบที่เราคุ้นตาและคุ้นลิ้นกันอยู่ทุกวันนี้ ได้กลายมาเป็นอาหารที่แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทย เห็นกันได้
อย่างชินตาไปเสียแล้ว 

ส าหรับเมืองเชียงใหม่ สามารถเรียกว่าเป็น “เมืองหลวง” อีกแห่งหนึ่งของหมูกระทะ เพระาไม่ว่าจะ
ผ่านไปทางไหนก็ปรากฏร้านหมูกระทะอยู่ทุกมุมถนน อีกทั้งยังขึ้นชื่อความอร่อย มีตั้งแต่ร้านขนาดเล็ก 5-10 
โต๊ะ ไปจนถึง 200 กว่าโต๊ะเลยทีเดียว ส าหรับนักท่องเที่ยวสักม้ือหนึ่งในเมืองเชียงใหม่ ต้องมีร้านหมูกระทะอยู่
ในลิสร้านอาหารแน่นอน 

หากถามว่าร้านหมูกระทะในเชียงใหม่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ คงไม่มีค าตอบได้ชัดเจนนัก แต่หากดูจากข้อมูล
ร้านหมูกระทะยุคเก่าแก่คงเกิดขึ้นมาราว 3 ทศวรรษมาแล้ว ร้านหมูกระทะรุ่นดังเดิมก็คงหนีไม่พ้นชื่อที่ยังคุ้นหู 
รสชาติคุ้นปากกันเป็นอย่างดี ทั้งที่เปิดกิจการอยู่หรือล้มหายปิดกิจการกันไปบ้างแล้ว อาทิ หมูกระทะช้างเผือก 
สุคนธาหมูกระทะ ชุมแพเนื้อกระทะ หมูกระทะ ABC ฟ้าใสหมูกระทะ เป็นต้น 
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จากการรวบรวมข้อมูลของเพจเชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอ และเพ่ิมเติมโดยทีมงาน TheUrbanIs พบว่า 
ในเชียงใหม่มีร้านหมูทะ-ชาบู รวมกว่า 450 กว่าแห่ง ซึ่งหากดูเฉพาะร้านหมูกระทะพบว่ามีกว่า 170 กว่าแห่ง
กระจายอยู่ทั่วเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะ “พ้ืนที่สามเหลี่ยมหมูกระทะ” ในย่านละแวก 3 มหาวิทยาลัยของ
เมืองเชียงใหม่ (มช.-ม.ราชมงคลล้านนา-.ราชภัฏเชียงใหม่) ซึ่งมีความหนาแน่นสูงสุด เอาเป็นว่าเราสามารถเดิน
จากร้านหนึ่งไปอีกร้านหนึ่งอย่างสบาย ๆ 

 

3.3.7.2 เมืองกาแฟ 

   กาแฟ หรือ “ข้าวแฟ” ปรากฏในหนังสือ สัพพะวัจนะภาษาไทย ของปาเลอกัว ฉบับพิมพ์เมื่อ 
พ.ศ.2397 นอกจากนี้ยังมีมีบันทึกว่า ประเทศไทยปลูกกาแฟมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว เนื่องจากมีการติดต่อ
ค้าขายกับชาวต่างชาติ แต่การดื่มนั้นเห็นจะไม่ค่อยนิยม เพราะรสชาติจะขมอาจจะคิดว่าเป็นยาเสียด้วยซ้ า คน
ไทยจึงไม่ค่อยคุ้นกับรสชาติกาแฟ แต่มาแพร่หลายอย่างมากในสมัยกรุงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในปี พ.ศ.2367 
ในช่วงรัชกาลที่ 3 ได้มีการน าเมล็ดกาแฟมาทดลองปลูกในพระบรมมหาราชวังและแจกจ่ายให้เสนาบดีน าไป
ปลูกต่อ ๆ กัน 

  ส าหรับกาแฟอาราบิก้า ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน พบว่า มีการปลูกกาแฟอาราบิก้า ตั้งแต่ พ.ศ.
2393 โดยครั้งแรกไปปลูกไว้ที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งต่อมามีชื่อเรียกกันว่า “กาแฟจันทรบูร”ต่อมาในปี พ.ศ.2500 
กรมกสิกรรม (หรือกรมวิชาการเกษตร ในปัจจุบัน) ได้สั่งเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจ าานวน 4 พันธุ์ คือ มุนดูนูวู 
(Mundo Novo) เบอร์บอง (Bourbon) แคทูร่า (Catura) และ ทิปปิก้า (Typica) จากประเทศบราซิล มาปลูก
ทดลองที่สถานีทดลองพืชไร่แม่โจ้ ,สถานีทดลองพืชสวนฝางจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีทดลองพืชสวนดอย
มูเซอ จังหวัดตาก แต่ต้นกาแฟส่วนใหญ่ไม่สามารถต้านทานต่อโรคราสนิทได้ จึงโทรมและตายต่อมาในปี พ.ศ.
2518 โครงการหลวงพัฒนาชาวเขาได้มีโครงการท าการวิจัยกาแฟอาราบิก้าเ พ่ือทดแทนการปลูกฝิ่นของชาว
ไทยภูเขาในภาคเหนือ โดยทาง โครงการหลวงได้สั่งพันธุ์กาแฟอาราบิก้าลูกผสมที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถ
ทนทานต่อโรคราสนิมได้ 
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ภาพที่ 3 - 39 ย่านกาแฟเมืองเชียงใหม่ 

 

หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2526 กรมวิชาการเกษตรได้ส่งนักวิชาการไปประชุมเรื่องโรคราสนิมและ ได้น า
พันธุ์กาแฟใหม่ ๆ เข้ามาทดลองปลูกที่สถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวาง และศูนย์วิจัยและส่งเสริมกาแฟอารา
บิก้า บ้านแม่หลอด อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และในปี พ.ศ.2529-2532 ได้มีการจัดตั้งโครงการส่งเสริม
การปลูกกาแฟอาราบิก้าภาคเหนือ ซึ่งกรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวนได้ผลิตต้นกล้ากาแฟอารา
บิก้าจ านวน 2,000,000 ต้น เพ่ือแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ 

จากการเป็นแหล่งวัตถุดิบ เมล็ดพันธุ์ชั้นดี สู่การออกร้านของกาแฟ ในเชียงใหม่ มีร้านกาแฟรุ่นแรก ๆ 
เกิดขึ้นเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สมัยนั้นมีร้านที่คนนิยมมานั่งทานกาแฟคือ “ร้านกาแฟโกฟู” ตรงบริเวณ
ถนนท่าแพ เป็นร้านไม้ชั้นเดียวมุงหลังคาดินเผา ว่ากันว่าร้านนี้เป็นที่นิยมของคอกาแฟเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้
ตลาดวโรรส ส่วนอีกร้านอยู่ฝั่งสันป่าข่อย ชื่อ”ร้านกาแฟโกคี่” ทุกวันจะมีบรรดาคอกาแฟมานั่งทานกาแฟเป็น
ประจ าเช่นกัน นอกจากกาแฟแล้วร้านโกค่ียังมีขนมปังสังขยาขายอีกด้วย (เชียงใหม่นิวส์,2562) 

ซึ่งนั่นน่าจะเป็นเรื่องราวโดยย่อของกาแฟและร้านกาแฟทั้งในประเทศไทยและในเมืองเชียงใหม่ 
หลังจากนั้นเป็นเวลายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ ปัจจุบัน เชียงใหม่เป็นที่รู้จักและได้รับการขนานนามว่าเป็น
สวรรค์ของนักชิมและคอกาแฟ เป็น “เมืองแห่งกาแฟ” บางย่านเราสามารถเดินกลั้นหายใจเพ่ือเดินจากร้าน
หนึ่งเพ่ือไปร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งได้อย่างสบายๆ ล่าสุดในงาน Lanna Expo 2018 มีข้อมูลเปิดเผยว่า 
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เชียงใหม่มีพ้ืนที่ปลูกกาแฟทั้งหมด 19 อ าเภอ หรือกว่า 2 หมื่นไร่ มีผลผลิตออกสู่ตลาด 3,848 ตัน มีโรงคั่ว
และแปรรูปขนาดใหญ่มากกว่า 20 แห่ง มูลค่าธุรกิจกาแฟแต่ละปีพุ่งกว่า 2 พันล้านบาท จากข้อมูลของเพจ
เชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอพบว่า ในจังหวัดเชียงใหม่มีร้านกาแฟรวมกว่า 2,700 ร้าน ซึ่งหากเหล่านักชิมตะลอน
ชิมทุกร้าน จานละ 1 วันจะใช้เวลากว่า 7 ปี เพื่อให้ได้ชิมกาแฟของทุกร้านทั่วจังหวัดเชียงใหม่ 

หากดูเฉพาะในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งทางทีมงาน TheUrbanIs และทีมงานเชียงใหม่ฉันจะดูเเลเธอ ได้
รวบรวมข้อมูลร้านกาแฟในเมืองเชียงใหม่ พบว่ามีร้านกาแฟมากกว่า 1,000 แห่ง ซึ่งกระจุกตัวอย่างมากใน
พ้ืนที่ย่านท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ย่านนิมมานเหมินท์ ย่านสี่เหลี่ยมคูเมือง-ท่าแพ-ช้าง
ม่อย ย่านหลังมอชอ-ซอยวัดอุโมงค์ และเส้นทางขนาบริมแม่น้ าปิง 

เชียงใหม่ยังมีธุรกิจกาแฟที่มีชื่อเสียง ได้รับรางวัล ทั้งในด้านคุณภาพ/รสชาติของเมล็ดกาแฟ บาริสต้า 
รวมถึงด้านอ่ืนๆทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยตัวอย่างธุรกิจกาแฟในเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงเช่น Ristr8to | 
Akha Ama Coffee | GRAPH | The Baristro | Nine-One Coffee | Impresso Espresso Bar | Khagee | 
Di BOSCO | The Extraction | Mingmitr Coffee | roastniyom coffee (เชียงใหม่ฉันจะดูเเลเธอ, 2565) 

นอกจากความโดดเด่นด้านจ านวน ที่ตามมาคืองานด้าน บาริสต้า ซึ่งกลายเป็นงานที่น่าสนใจของคน
รุ่นใหม่ทั้งที่ท าเป็นงานประจ าและพาร์ทไทม์ อัตราค่าตอบแทนมีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นต่อสัปดาห์ ซึ่ง
ถือเป็นงานที่น่าสนใจอย่างมากในหมู่คนรุ่นใหม่ 

 

3.3.7.3 เมืองหม่าล่า 

   หม่าล่า เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง ที่ให้รสชาติ เผ็ดชา ค าว่า “หม่า” มีที่มาที่ไปจาก อาการชา 
และค าว่า “ล่า” หมายถึง รสชาติเผ็ด ส่วนประกอบที่ส าคัญที่ท าให้หม่าล่ามีรสชาติเผ็ดจนลิ้นชาได้นี้ มีที่มา
จากเครื่องเทศที่มีชื่อว่า ฮวาเจียว หรือพริกไทยเสฉวน มีรูปร่างคล้ายกับพริกไทยและรสชาติเหมือนกับมะ
แขว่นในบ้านเรา 

  คนจีนมี “ฮัวเจียว” ขณะที่ภาคเหนือของไทยมี “มะแขว่น” ซึ่งเป็นพืชในสกุลเดียวกัน คือ 
Zanthoxylum มะแขว่นเป็นเครื่องเทศและยาสมุนไพรไทย ผลแห้งของมะแขว่นมีกลิ่นหอมแรง รสชาติเผ็ด
ร้อนและชา ช่วยดับกลิ่นคาวและเพ่ิมรสชาติของอาหาร คนภาคเหนือนิยมน าผลแห้งของมะแขว่นมาประกอบ
อาหารหลายชนิด อาทิ ใส่ในลาบที่ชาวเหนือเรียกว่าลาบเมือง แกงอ่อม ซึ่งเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงทาง
ภาคเหนือของไทย 

  การเข้ามาเป็นที่นิยม หม่าล่าในช่วงแรก ๆ แพร่หลายอย่างมากในส่วนภาคเหนือของไทย และจังหวัด
เชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดแรก ๆ ที่รับวัฒนธรรมการกินหม่าล่าเข้ามาและมีจ านวนร้านหม่าล่าเยอะที่สุดใน
ประเทศไทย สอดคล้องกับกระแสการท่องเที่ยวเชียงใหม่ของคนจีนในช่วงปี 2558 แต่หม่าล่าที่เข้ามามีอิทธิพล
ในตอนนั้นจะเป็นในแบบของปิ้งย่างเสียส่วนใหญ่ จนในปัจจุบันหม่าล่าได้กระจายตัวไปในหลาย ๆ พ้ืนที่ของ
ประเทศไทยและมีหลายรูปแบบมากยิ่งข้ึน ทั้งแบบปิ้งย่าง ชาบู สุกี้ และหม้อไฟ 
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  จากการรวบรวมข้อมูลร้านหม่าล่าในเมืองเชียงใหม่ พบว่า มีกระจายกว่า 230 แห่งทั่วเมืองเชียงใหม่ 
ที่หนาแน่นที่สุดเห็นจะเป็น ย่านสันติธรรม -เจ็ดยอด ย่านนิมมานเหมินท์ ย่านราชภัฎเชียงใหม่ - 
ค าเท่ียง และย่านหายยา-คลองแม่ข่า ซึ่งมีการกระจุกตัวค่อนข้างมากกว่าบริเวณอ่ืน ๆ และร้านดัง ๆ ส่วนใหญ่
ก็คงหนีไม่พ้นที่จะอยู่ในร้านกินดื่มด้วยเช่นกัน 

 

 

ภาพที่ 3 - 40 ย่านหม่าล่าเมืองเชียงใหม่ 
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3.3.8 เชียงใหม่เมือง(ไร้)ขนสง่สาธารณะ 

“บ่ายเดือนพฤษภาที่ฝนตกหนักในวันเปิดภาคเรียน” 

  กลายเป็นเรื่องสยอง 1 บรรทัดที่ชาวเชียงใหม่สัมผัสถึงบรรยากาศรถติดยืดยาวในวันเปิดเรียนวันแรก
ที่ฝนโปรยปรายลงมา กับสภาพจราจรที่เลวร้ายนานหลายชั่วโมง “รถติดในเมืองเชียงใหม่” กลายเป็นความ
ปกติใหม่ของเมือง เป็นภาพจ าของทั้งคนอยู่และคนเที่ยว ยิ่งในช่วงเปิดภาคเรียนของน้อง ๆ นักเรียน ประกอบ
กับการเป็นช่วงฤดูฝนตกท่ีมีฝนกระหน่ าลงมา ท าให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลง ผู้คนต้องระมัดระวังในการใช้รถ
ใช้ถนนเป็นพิเศษ ก็คงต้องเจอกับสภาพปัญหาการจราจรที่ติดขัดขั้นสุด โดยเฉพาะบริเวณแยกรินค า ถนนเส้น
ซุปเปอร์ไฮเวย์ขาออก เชื่อมไปยังเเยกศาลเด็ก และเส้นถนนแก้วนวรัฐ 

แต่ท าไมต้องเป็น “แยกศาลเด็กและถนนแก้วนวรัฐ” ที่ขึ้นชื่อเรื่องรถติด ติดจนกลายเป็นจุดเช็คอิน
ยอดนิยมน่าข าขัน อมยิ้ม แบบเป็นตลกร้าย พอ ๆ กับ แยกประชานุกุล หรือ แยกเเคราย ในมหานคร
กรุงเทพฯ ความจริงค าถามนี้ คงง่ายมาก ๆ หากคนเป็นคนเชียงใหม่หรืออยู่อาศัยในเมืองเชี ยงใหม่ นั่นเป็น
เพราะเส้นทางแยกศาลเด็กเชื่อมกับถนนเเก้วนวรัฐนี้ ถือเป็น “ถนนรัศมี” ที่ท าหน้าที่น าผู้คนเข้าออกเมืองที่
ส าคัญเส้นทางหนึ่ง ที่ถูกใช้เป็นเส้นทางการเดินทางจากบ้านที่พักอาศัยบริเวณชานเมืองและอ าเภอใกล้เคียงเข้า
สู่พื้นที่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ผ่านเส้นทางสะพานเนาวรัฐ-ถนนท่าแพ และอีกหนึ่งความส าคัญของถนนเเก้วนว
รัฐ คือ เป็นเส้นทางของจุดหมายปลายทางของการเดินทางไปโรงเรียนชั้นน าในเชียงใหม่หลายแห่งที่ตั้งอยู่บน
ถนนเส้นนี้ 

 

ภาพที่ 3 - 41 เชียงใหม่เมืองที่ต้องการระบบขนส่งสาธารณะ 
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ภาพที่ 3 - 42 เส้นทางถนนที่มีการจราจรติดขัดในเมืองเชียงใหม่ในช่วงเวลาเร่งด่วน 

 

หากดูการกระจุกตัวของโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองเชียงใหม่จะพบว่า กระจุกอยู่บริเวณพ้ืนที่ในเขต
เมืองเก่าและโซนตะวันออกของเมือง นั่นคือ 

- อันดับ 1 ถนนแก้วนวรัฐ จ านวนนักเรียนกว่า 12,500 คน ประกอบด้วย โรงเรียนดารา
วิทยาลัย โรงเรียนปรินสรอย เเยลส์วิทยาฝ่ายประถมและมัธยม 

- อันดับ 2 ภายในคูเมืองเชียงใหม่ จ านวนนักเรียนรวมกว่า 12,000 คน อาทิ โรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

- อันดับ 3 ถนนมหิดล: จ านวนนักเรียนรวมกว่า 7,000 คน ประกอบด้วย โรงเรียนวารี
เชียงใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม และโรงเรียนกาวิละ 
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- อันดับ 4 ช้างคลาน-ถนนเจริญประเทศ: จ านวนนักเรียนรวมกว่า 6,000 คน ประกอบด้วย 
โรงเรียนเรยีนาวิทยาลัย โรงเรยีนพหฤทัยเชียงใหม่ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนก
ประฐม 

- อันดับ 5 ถนนช้างเผือก: จ านวนนักเรียนกว่า 4,000 คน ประกอบด้วย โรงเรียนเทพบดินทร์
วิทยาเชียงใหม่ และโรงเรียนโกวิทธ ารง เชียงใหม่ 

เห็นแบบนี้แล้วคงไม่แปลกใจที่ถนนที่กล่าวถึงไปนั้น มักมีการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในช่วงเวลา
เร่งด่วน และเป็นถนนที่ติดอันดับ “ถนนรถติด” มากที่สุดของเมืองเชียงใหม่ 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ยกมานี้เป็นเพียงปริมาณความต้องการในการเดินทางในวัตถุประสงค์เดียว
เท่านั้น นั่นคือ การเดินทางไปโรงเรียน (Home Base School) แต่แท้จริงแล้วในเมืองมีความต้องการในการ
เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลายและมีปริมาณการสัญจรมหาศาลในแต่ละวัน สิ่งเหล่านี้ยิ่งสะท้อน
ความส าคัญเรื่องการบริหารจัดการเดินทางของผู้คนในเมืองที่ต้องก้าวข้ามและมุ่งแก้เพียงปัญหารถติด หากแต่
ต้องอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือสัญจรของผู้คน (สิ่งของ) ให้มีประสิทธิภาพต่างหาก 

สาเหตุอีกประการของปัญหาจราจรติดขัดในเมืองเชียงใหม่ คือ ความนิยมในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/
จักรยานยนต์ และการขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ (อันเป็นเหตุและผลที่เป็นไก่กับไข่
ควบคู่กันมา) เพราะทุกระยะทางจากบ้านถึงสถานที่ต่างๆ ของคนเชียงใหม่ เป็นระยะมอเตอร์ไชค์ (หรือไม่ก็
เป็นระยะรถยนต์) ที่สามารถขับ/ขี่ไปถึง ดังนั้น ไม่ว่าจะ 100 หรือ 800 เมตร หรือ 20-60 กิโลเมตร มอเตอร์
ไชค์ (หรือรถยนต์) ก็จะเป็นทางเลือกแรกเสมอของการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ 

จากสัดส่วนยานยนต์จดทะเบียนก็เป็นที่แน่ชัดว่า คนเชียงใหม่นิยมใช้จักรยานยนต์มากกว่ารูปแบบ
การสัญจรประเภทอ่ืนๆ ซึ่งมีสัดส่วนถึง 55% รองลงมาคือรถยนต์ 42% และอ่ืนๆ 3% ซึ่งรวมระบบขนส่ง
สาธารณะ รถสี่ล้อแดง และการเดิน สอดคล้องกับจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก
จักรยานยนต์มี มากกว่า 40 คัน/วัน และรถยนต์ 1 ราย/วัน สะท้อนถึงความปลอดภัยในการใช้รถและถนนที่
ค่อนข้างต่ า 

ประกอบกับการมีสัดส่วนของถนนน้อยเพียง 5% ของพ้ืนที่เมือง อาจจะไม่สร้างปัญหาให้กับเมืองมาก
นัก หากไม่ตามมาด้วย ปริมาณการสัญจรที่คับคั่งจนระบบถนนไม่สามารถกระจายการเดินทางได้อย่าง
ทันท่วงที ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณการใช้ยานยนต์ที่เพ่ิมขึ้นทุกปี สวนทางกับสัดส่วนถนนที่คงที่มา
นานพอสมควร ในปี 2562 มียานยนต์จดทะเบียนสะสมกว่า 1.5 ล้านคัน เป็นรถยนต์ประมาณ 650,000 คัน
และรถจักรยานยนต์ประมาณ 850,000 คัน ซึ่งนั่นก็อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้ เมืองเชียงใหม่เผชิญสภาพ
การจราจรที่คับคั่งในปัจจุบัน 

นอกจากจะมีการจราจรที่ติดขัดแล้ว เชียงใหม่เป็นเมืองอันตรายส าหรับการสัญจรพอสมควร โดยจาก
ภาพจะเห็นว่ามีระดับอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่ แปรผันตามเส้นทางที่มีปริมาณการสัญจรในเส้นทาง
นั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บนถนนเส้นเลียบคลองชลประทาน ถนนสุเทพ(ย่านหลัง มช.) ถนนบ ารุงเมือง(บริเวณ
หน้า รร.วัฒโนทัยพายัพ) และถนนหัสดิเสวี (ย่านสันติธรรม) เป็นต้น 
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ภาพที่ 3 - 43 เส้นทางถนนที่มีการจราจรติดขัดในเมืองเชียงใหม่ 

 

ก่อนที่จะไปกล่าวโทษว่าคนเชียงใหม่ไม่นิยมใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เราต้องย้อนกลับมาดูก่อนว่า 
“เมืองมีระบบขนส่งสาธารณะให้บริการหรือไม่” ประเทศไทยมีเมืองเล็กใหญ่มากมายกว่า 8,000 แห่ง แต่
ท าไมมีรถไฟฟ้าให้บริการแค่เมืองเดียว นี่เป็นค าถามที่รอค าตอบมากว่า 3 ทศวรรษ นับตั้งแต่รถไฟฟ้าสายแรก
ในประเทศไทยเริ่มให้บริการต้องบอกว่าเชียงใหม่(เคย)มีขนส่งสาธารณะนั่นคือ “รถเมล์” แต่หายไปแล้ว 

“รถเมล์ของเราหายไป” กลายเป็นกระเเสกระตุ้นเรื่องระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่อีกครั้ง 
ในช่วงเดือนที่ผ่านมาที่มีการประกาศตามหาระบบขนส่งมวลชนทั่วเมืองเชียงใหม่ เป็นอีกครั้งที่เรื่องขนส่ง
สาธารณะกลับมาเป็นประเด็นเรียกร้องและกล่าวถึงของคนเมืองเชียงใหม่ 
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ไม่นานมานี้หากจ าได้เมืองเชียงใหม่ได้เปิดตัว “Chiang Mai RTC City Bus” แต่ได้งดให้บริการ
ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 รวมถึงรถเมล์ขาว (วนซ้าย-วนขวา) ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ก็ได้หยุด
ให้บริการชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เช่นกัน 

แล้ว “รถแดง” หรือรถสี่ล้อแดง ล่ะ… ถือเป็นขนส่งสาธารณะหรือไม่ หากพิจารณาตามหลักการด้าน
การขนส่งมวลชน ซึ่งได้ให้ค านิยามว่า “การขนส่งมวลชน” คือ การขนส่งสาธารณะในเมือง ที่ให้บริการขนย้าย
ผู้โดยสารครั้งละจ านวนมาก ๆ ไปในแนวทางที่ก าหนดขึ้น “มีตารางการให้บริการที่แน่นอน มีเส้นทางที่
แน่นอน” ดังนั้นหากพิจารณาเช่นนี้แล้ว รถแดง ไม่อาจนับว่าเป็นระบบขนส่งสาธารณะอย่างเต็มตัว เพราะ
เป็นไปในลักษณะของการเดินทางตามความต้องการของผู้ใช้ ไม่มีจุดจอดแน่นอน ไม่มีเส้นทางที่แน่นอน เป็น
การก าหนดเส้นทางตามความต้องการของผู้ใช้ (หรือบางครั้งก็อาจจะตามใจผู้ขับ) ในลักษณะเช่นเดียวกับ รถ
เเท๊กซี่ ซึ่งอาจตีความเป็นการให้บริการก่ึงสาธารณะได้ 

อย่างไรก็ตาม หากพูดถึงเรื่องระบบขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่ ทุกคนคงต้องนึกถึง “รถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่” และถือว่าเป็นมหากาพย์ของการเรียกร้องเรื่องขนส่งมวลชนของเชียงใหม่มา
อย่างยาวนาน 

ตั้งแต่ปี 2537 ที่มีการเสนอให้มีการด าเนินการศึกษาโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แต่ในขณะ
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบการด าเนินงาน โดยมีการจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งมุ่ง
ความส าคัญไปที่การพฒันาระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเป็นส าคัญ เรื่องนี้จึงเงียบหายไป 

ต่อมาในปี 2548 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)ได้ด าเนินการศึกษาถึงขั้น
การออกแบบรายละเอียด แต่หลังด าเนินการเสร็จสิ้นก็เกิดรัฐประหาร ท าให้นโยบายของรัฐบาลมีการ
เปลี่ยนแปลงหลายด้าน โครงการนี้จึงไม่ได้ผลักดันต่อ 

ในปี 2557 ได้มีการด าเนินการยกร่างใหม่โดย ส านักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน การ
ด าเนินการยังไม่ได้คืบหน้ามากนักและยุติลงเมื่อ กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ สนข. ศึกษาเพ่ือจัดท า
ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะส าหรับเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2559 (และในปี 2562 มีพระราชกฤษฎีกายุบ
เลิกส านักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ไปยังหน่วยงาน
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ) 

ในปี 2559 สนข. ได้ศึกษาและน าเสนอแผนแม่บทรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประกอบด้วยระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit: LRT) จ านวน 3 เส้นทาง และระบบขนส่งเสริม 
(Feeder System) ที่เป็นรถเมล์สาธารณะจ านวน 7 เส้นทาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ สายสีแดง 
เป็นสายแรก โดย รฟม. ได้รับมอบให้ศึกษารายละเอียดรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) 

ลองนึกเอาว่าหากเชียงใหม่มีระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งรถไฟฟ้ารางเบาและระบบขนส่งเสริม ที่เป็น
รถเมล์ หน้าตาเมืองเชียงใหม่จะเป็นอย่างไร 

ทีมงาน TheUrbanIs จึงได้ลองจ าลองข้อมูลจากแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัด
เชียงใหม่ และวิเคราะห์ระดับศักยภาพการเข้าถึงและการให้บริการขนส่งสาธารณะในเมื องเชียงใหม่ พบว่า 
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พ้ืนที่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของเมืองจะได้รับการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ และเป็นโอกาสให้เกิดการพัฒนา
และขับเคลื่อนเมืองที่ มิตรกับการใช้ระบบขนส่งสาธรณะและการเดินเท้า รวมถึงรูปแบบการสัญจรที่ไม่ใช้
เครื่องยนต์อื่น ๆ 

 

 

ภาพที่ 3 - 44 หากเมืองเชียงใหม่มีระบบขน่สงสาธารณะตามแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ 

3.4 สรุป 

จากการสังเกตการณ์และทบทวนพัฒนาการทั้งทางด้านกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจของเมือง
เชียงใหม่ เป็นการรวบรวม และพยายามสร้างความเข้าใจสถานการณ์ขับเคลื่อนของเครือข่ายทางสังคมเมือง
เชียงใหม่ ที่มีผลต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ โดยเป็นการถ่ายสถานการณ์ระดับโลก 
ระดับประเทศ ลงมาสู่สถานณ์การเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่  แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์เมืองเชียงใหม่ใน
ปัจจุบัน เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทั้งประเด็นการใช้ชีวิต การเดินทาง การเคลือนย้าย การบริโภค การ
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จับจ่ายใช้สอย การเรียน/การท างาน/การสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่  นอกจากนี้ พบว่าการเติบโต
อย่างต่อเนื่องของเมืองเชียงใหม่ ประกอบกับ การขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ จนเกิดสภาวะความเป็น
เมืองเชิงพ้ืนที่ เมืองเชิงสังคม และเมืองเชิงการเมือง จนเกิดปัญหาทั้งทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ การก าหนดนโยบายของรัฐที่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบเมือง การสร้างความร่วมมือ และ
ความมีส่วนร่วมของคนในสังคม 
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บทที่ 4 

สถานการณ ์และการวิเคราะห์ 

เครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ 

 

 

จากการสังเกตสถานการณ์เครือข่ายทางสังคมเชียงใหม่ ในบทที่ 4 จะกล่าวถึงผลลัพธ์ความส าเร็จของ
การด าเนินงานการขับเคลื่อนเครือข่าย และทดลองใช้การสื่อสารและข้อมูลเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนา
ฐานข้อมูลชุดตั้งต้นส าหรับเมืองเชียงใหม่ โดยในบทที่ 4 มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

4.1 เครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม ่
4.2 พัฒนาการและการเคลื่อนตัวของเครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ 
4.3 ลักษณะเครือข่ายทางสังคมของเมืองเชียงใหม่ 
4.4 สรุป
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4.1 เครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ 
การศึกษาเครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ ในครั้งนี้ได้รวบรวมเอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องรวมถึง

ข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์เครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วงปี 2475 - ปัจจุบัน ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นความเป็นพลวัติการขับเคลื่อนเมืองของเครือข่ายทางสังคม ท าให้เชียงใหม่มีความโดดเด่นในการการมี
ส่วนร่วมและการรวมกลุ่ม จนเกิดเป็นเครือข่ายการพัฒนา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลง
เมืองเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ เครือข่ายทางสังคมเมือง (ซึ่งใน
ที่นี้หมายถึงเครือข่ายที่มีการรวมกลุ่มกันจากการด าเนินงานกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง) และเครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้  

 

4.1.1 เครือข่ายทางสังคมเมือง 
จากการพิจารณาประเด็นการการเคลื่อนไหวทางสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึง

รูปแบบการรวมกลุ่มของเครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้ งกลุ่มเครือข่ายที่มีการวมกลุ่มอย่างเป็น
ทางการ กลุ่มแบบเฉพาะกิจ และเฉพาะประเด็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ระยะที่ 1 (ปี 2475-2520) 

ตารางที่ 4- 1: รูปแบบการรวมกลุม่ของเครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ 

ล าดับ ชื่อ/หน่วยงาน ประเด็นความสนใจ ประเด็นเคลื่อนไหว 

1.เพ่ือศึกษาปัญหาเมือง และพัฒนาเชิงพ้ืนที ่

1.1 ครูบาศรีวิชัย 
ด้านการพัฒนา และฟื้นฟูกายภาพ
เมือง 

การก่อสร้างถนนข้ึนดอยสุเทพ 

1.2 
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล และมสิซัง
โรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ 

ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต 

ได้จัดสร้างโบสถ์พระหฤทัย พร้อม
สร้างสถานศึกษาอย่าง โรงเรียนเรยี
นา/พระหฤทัย/มงฟอร์ต  เพื่ อ
ส่งเสริมการศึกษาภายในพ้ืนท่ี 

1.3 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต 

ก่อตั้ง วิทยาลัยคริสเตียนพายัพ (ม.
พายัพ ในปัจจุบัน) 

1.4 
มิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน
มิชช่ัน 

ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต 

เป็นแกนน าในการก่อตั้งโรงเรียน
แพทย์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1.5 นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ด้านอนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกทาง
วัฒนธรรม 

เรื่องแนวทางอนุรักษ์เมืองเก่า 

2.เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ และความเข้าใจเมือง 

2.1 กลุ่มหนุ่มสาวเชียงใหม ่ ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ รวมตัวกัน เพื่ อส่ ง เสริมและทา
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ล าดับ ชื่อ/หน่วยงาน ประเด็นความสนใจ ประเด็นเคลื่อนไหว 

ชีวิต กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
และงานสาธารณประโยชน์ โดยไม่
ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 

2.2 ชมรมจิ๊นลาบ (ชมรมล้านนาคดี) 
ด้านอนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกทาง
วัฒนธรรม 

กระตุ้นสังคมคนเชียงใหม่ให้หัน
กลับมาให้ความส าคัญกับคุณค่า 
และมรดกของเมือง 

 

ระยะที ่2 (ป ี2420-2550) 

ล าดับ ชื่อ/หน่วยงาน ประเด็นความสนใจ ประเด็นเคลื่อนไหว 

1.เพ่ือคัดค้านเรียกร้อง ความไม่เหมาะสมของโครงการพัฒนาเมือง 

1.1 
กลุ่มนักวิชาการ สื่อมวลชนท้องถิ่น 
องค์กรทางศาสนา และชมรมเพื่อ
เชียงใหม ่

ด้านการพัฒนา และฟื้นฟูกายภาพ
เมือง 

- ต่อต้านการสร้างกระเช้าขึ้นดอยสุ
เทพ 

- คัดค้านโครงการสวนสัตว์กลางคืน
จังหวัดเชียงใหม่ 

- ต่อต้านการสร้างอาคารสูงและ
ขยายถนน 

1.2 กลุ่มนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่
ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต 

เรียกร้องตรวจสอบการด าเนินงาน
ของนายทุน 

1.3 
คณะกรรมการรณรงคเ์พื่อส่งเสริม
อ านาจท้องถิ่น (ค.ร.ท) 

ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต 

ประชุมเรื่องปัญหาการสร้างเขื่อน
แก่งเสือเต้น เขื่อนปากน้ ามูล และ
การทับซ้ อนพื้นที่ท ากินในเขต
อุทยานแห่งชาติ 

1.4 
ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งนคร
เชียงใหม ่

ด้านการอนุรักษ ์และจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

สัมมนาประเด็นการเปลี่ยนแปลง
และขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง 
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน
เมือง 

1.5 ชมรมเดินเพื่อสิ่งแวดล้อม 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์ออกเดินเพื่อเก็บขยะ 

2.เพ่ือศึกษาปัญหาเมือง และพัฒนาเชิงพ้ืนที ่

2.1 ชมรมเพื่อเชียงใหม ่ ด้านการพัฒนา และฟื้นฟูกายภาพ
รวบรวมความคิดเห็นทุกฝ่ายใน
สังคมในประเด็นพัฒนาจังหวัด 
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ล าดับ ชื่อ/หน่วยงาน ประเด็นความสนใจ ประเด็นเคลื่อนไหว 

เมือง 

2.2 สภาเวยีงพิงค์ 
ด้านการพัฒนา และฟื้นฟูกายภาพ
เมือง 

รวบรวมความคิดเห็นทุกฝ่ายใน
สังคมในประเด็นพัฒนาจังหวัด 

2.3 กลุ่มนักวิชาการจังหวัดเชียงใหม ่
ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต 

จัดท าโครงการพัฒนาเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 

2.4 ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม ่ 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

จัดท าบทความประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมและโครงการวางแผน
พัฒนาร่วมส ารวจสภาพปัญหาน้ า
ปิง 

2.5 กลุ่มนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

ร่วมส ารวจสภาพปัญหาน้ าปิง 

2.6 ชมรมเพื่อนเชียงใหม ่
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

ร่วมส ารวจสภาพปัญหาน้ าปิง 

2.7 ชมรมรักแม่น้ าปิง 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

ร่วมส ารวจสภาพปัญหาน้ าปิง 

2.8 
มูลนิธิวายเอม็ซีเอ เพื่อการพัฒนา
ภาคเหนือ 

ด้านการอนุรักษ ์และจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าต้นน้ า 

โครงการเบิกฟ้าเวียงพิงค์ 

2.9 นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นักวิชาการจาก
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

เรื่องแนวทางอนุรักษ์เมืองเก่า 

3.เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ และความเข้าใจเมือง 

3.1 
เครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
เชียงใหม ่

ด้านการพัฒนา และฟื้นฟูกายภาพ
เมือง 

จัดเวทีสาธารณะขึ้นเรียกว่า “เวที
อู้ฟู่เรื่องเมืองเจียงใหม่” 

3.2 กลุ่มหนุ่มสาวเชียงใหม ่
ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต 

รวมตัวกัน เพื่ อส่ ง เสริ มและทา
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
และงานสาธารณประโยชน์ โดยไม่
ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 

3.3 ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม ่
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

จัดงานเสวนาเพื่อลดปัญหามลพิษ
ในจังหวัดเชียงใหม่ 

3.4 กลุ่มสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม ่
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

ร ณ ร ง ค์ ต่ อ ต้ า น ก า ร ท า ล า ย
สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ ชื่อ/หน่วยงาน ประเด็นความสนใจ ประเด็นเคลื่อนไหว 

3.5 ชมรมรักแม่น้ าปิง 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์โครงการรักแม่ปิง อย่าทิ้ง
ขยะ 

 

ระยะที ่3 (ป ี2550 - ปัจจุบัน) 

ล าดับ ชื่อ/หน่วยงาน ประเด็นความสนใจ ประเด็นเคลื่อนไหว 

1.เพ่ือคัดค้านเรียกร้อง ความไม่เหมาะสมของโครงการพัฒนาเมือง 

1.1 
กลุ่มผู้บริหาร ครู และนักเรยีน
โรงเรียนเรยีนาเชล ี

ด้านการพัฒนา และฟื้นฟูกายภาพ
เมือง 

คัดค้ านโครงการบ้านธนารักษ์
ประชารัฐเชียงใหม่ 

1.2 กลุ่มภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม ่
ด้านการพัฒนา และฟื้นฟูกายภาพ
เมือง 

คัดค้านโครงการก่อสร้างอาคาร
ศาลอุทธรณ์ภาค  5  และที่ พั ก
ข้าราชการตุลาการ 

1.3 กลุ่มองค์กรพระพุทธศาสนา 
ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต 

คัดค้านนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลที่
เชียงใหม ่

2.เพ่ือศึกษาปัญหาเมือง และพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

2.1 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 
ด้านการพัฒนา และฟื้นฟูกายภาพ
เมือง 

โครงการเดินได้-เดินดี 

2.2 เชียงใหม่ดวงใจสเก็ตบอร์ด 
ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต 

การพัฒนาสวนสาธารณะตลาดต้น
ล าไย และลานสเก็ต 

2.3 กลุ่มผู้ประกอบการเดินรถ 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรถสองแถวโมเดล -รถ
โดยสารสาธารณะเครื่ องยนต์
สะอาด 

2.4 เชียงใหม่ทรัสต ์
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม แผนที่พ้ืนท่ีสีเขียวเมืองเชียงใหม่ 

2.5 ฮอมสุข สตูดโิอ 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

 

2.6 NorthGate ปะตู๋เหนือ 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

โดรนอาสาดับไฟป่า 

2.7 สภาลมหายใจ 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ สร้างพื้นที่สีเขียวริมแม่น้ า
ปิง 
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2.8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
ด้านอนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกทาง
วัฒนธรรม 

โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่
เมืองมรดกโลก 

3.เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ และความเข้าใจเมือง 

3.1 มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง 
ด้านการพัฒนา และฟื้นฟูกายภาพ
เมือง 

โครงการเชียงใหม่เอี่ยม 

3.2 เครือข่ายเขียว สวย หอม 
ด้านการพัฒนา และฟื้นฟูกายภาพ
เมือง 

โครงการเขียวชมเมือง 
โครงการเพื่อดอยสุเทพ 
โครงการ "เขียวกินได้" 
โครงการ "เขียวท้ังชุมชน" 
โครงการ "เขียวออกแบบได้" 

3.3 
สถาบันวิจัยทางสังคม
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต 

โ คร งการ  “ฟื้ นบ้ านย่ าน เ วี ย ง
เชียงใหม”่ 

3.4 เครือข่ายเขียว สวย หอม 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

โครงการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวจาก
ปัญหาฝุ่นกิจกกรมปลูกต้นไม้ 11 
พื้นที ่

3.5 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช) 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

กิ จกร รมชมนกชม ไม้ ชม เมื อ ง
โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลอง
แม่ข่า-ล าคูไหว 

3.6 ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาตลิ้านนา 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมส ารวจประชากรนกปิ๊ดจะ
ลิวและนกชนิดอื่นๆ 

3.7 กลุ่มมือเย็น เมืองเย็น 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

มือเย็น เมืองเย็น แคมเปญท้าปลูก 

4.ด้านอนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม 

4.1 เทศบาลนครเชียงใหม ่
ด้านอนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกทาง
วัฒนธรรม 

กิจกรรมจันทร์ หอม ฮอม แฮง 

4.2 กลุ่มภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม ่
ด้านอนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกทาง
วัฒนธรรม 

ตานตุงไชย ฟื้นใจ๋เมืองเชียงใหม่ 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 

1) ภาคีคนฮักเมืองเชียงใหม่ 

จากชมรมเพ่ือเชียงใหม่ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มี
การรวมตัวเพื่อคัดค้านกระเช้าไฟฟ้าขึ้นดอยสุเทพเมื่อปี 2529 ต่อมามีการขยายความร่วมมือเพ่ือรวบรวมกลุ่ม
ภาคประชาสังคมที่มีอยู่หลากหลายกลุ่มเข้ามาร่วมกันเคลื่อนไหวงานด้านการพัฒนาเมืองเฉพาะประเด็น  จึง
เป็นที่มาของจัดตั้งภาคีคนฮักเมืองเชียงใหม่ ในปี 2548 ทั้งนี้องค์กรมกีลุ่มคนเข้าร่วมจากทุกสาขาวิชาชีพ ไม่ว่า
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จะเป็น พระสงฆ์ นักธุรกิจ เกษตรกร นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน ศิลปิน นักเขียน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ 
จ านวนกว่า 40 องค์กร 

 โดยมีเป้าหมายเพ่ือร่วมปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยสันติวิธีเรียกร้องหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างสมานฉันท์ ตลอดจนท าหน้าที่เป็นหูเป็นตาคอย
ติดตามตรวจสอบกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่พร้อมไปกับการ
ท างานด้านการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการต่าง  ๆ 
ผ่านการจัดเสวนา โดยประเด็นที่ได้ร่วมขับเคลื่อน อาทิ ประเด็นการสร้างการเช้าไฟฟ้าขึ้นดอยสุเทพ ประเด็น
การสร้างบ้านพักในพ้ืนที่ป่าเชิงดอยสุเทพ ประเด็นการด าเนินการโครงการไนท์ซาฟารี ประเด็นอนุรักษ์ถนน
สายประวัติศาสตร์ที่บริเวณหน้าวัดเกตุการาม และประเด็นเรื่องการจัดการน้ าท่วม เป็นต้น ปัจจุบันภาคีคนฮัก
เชียงใหม่ ยังคงมีการขับเคลื่อน และมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกปี เช่น การออกหนังสือ “ไม่รักไม่
บอก” เพ่ือน าเสนอถึงประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ มีการสอดแทรกข้อมูลร้านอาหารเพ่ือเป็นคู่มือส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการตามรอยร้านอาหารอร่อนในเชียงใหม่ 

  
ภาพที่ 4- 1: เครือข่ายภาคีคนฮักเชียงใหม่ และประชาชนยื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการสร้างบ้านพักเชิงดอยสุเทพ 

ที่มา: http://www.tcdc.or.th, 2558 

2) เครือข่ายขอคืนพื้นที่ดอยสุเทพ 

จากเหตุการณ์ที่ประชาชนชาวเชียงใหม่ออกมาเรียกร้องขอคืนพ้ืนที่ป่าดอยสุเทพ เนื่องจาก มีผลกระทบ
หลายด้าน ทั้งในแง่ของสังคม วัฒนธรรม และการเมือง จึงท าให้เกิดกลุ่มภาคีเครือข่ายขอคืนพ้ืนที่ป่าดอยสุเทพ 
ออกมาเคลื่อนไหวรณรงค์ต่อต้านและให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด โดยใช้แนวเขตป่าดั้งเดิมเป็นหลัก ซึ่ง
หลังจากท่ีปรากฏภาพถ่ายทางอากาศของบ้านพัก ในพ้ืนที่ป่าเชิงดอยสุเทพบนสื่อสังคมออนไลน์ ภาพที่ปรากฏ
คือสภาพบ้านพักกระจัดกระจายอยู่เต็มพ้ืนที่ แตกต่างจากสภาพป่าที่ยังคงเขียวขจีอยู่รอบ ๆ เกิดกระแสสังคม
ในทางลบต่อสถาบันตุลาการอย่างกว้างขวาง ถึงแม้จะได้ข้อสรุปซึ่งเป็นสัญญาจากรัฐบาล คือ ประกาศให้พ้ืนที่
เป็นเขตที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย และส่งมอบพ้ืนที่คืนให้แก่กรมธนารักษ์ เพ่ือผนวกเข้าไปเป็นเขตของอุทยานแห่งชาติ 
ปัจจุบันเครือข่ายขอคืนพ้ืนที่ดอยสุเทพยังคงด าเนินการขับเคลื่อนโดยมุ่งหวังให้มีการรื้ออาคาร เพ่ือที่จะไ ด้
ฟ้ืนฟูป่าให้สมบูรณ์ตามมติของคณะกรรมการฝ่ายฟ้ืนฟู  
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ภาพที่ 4- 2: การรวมกลุ่มของเครอืข่ายขอคืนพ้ืนท่ีป่าดอยสุเทพ พรอ้มประชาชนออกมาเรยีกร้องให้รือ้ถอนส่วน 

อาคารที่พักออกไปเพื่อคืนพ้ืนท่ีป่า 
ที่มา: https://mgronline.com/local, 2556 

 

3) ชมรมชาวนิมมานเหมินท์ 

เป็นการรวมตัวกันระหว่างผู้ที่อาศัยในย่านนิมมานฯในรูปแบบจิตอาสา ไม่มีการแต่งตั้งประธานและ
คณะท างาน เป็นการรวมตัวกันโดยธรรมชาติ ช่วยกันในเรื่องที่ตนเองถนัด และใช้เครื่องมือขับเคลื่อนทางสังคม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือกระตุ้นให้สังคมกลับมามองถึงปัญหาเล็ก ๆ ให้มากขึ้น รวมทั้งช่องทางการสื่อสาร
บอกกล่าวประสบการณ์ในกลุ่ม และสื่อสารให้ผู้มาเยือนย่าน ได้ทราบความเคลื่อนไหวของย่านด้วย เนื่องจาก
ชมรมมีความหวังที่จะเห็นย่านนิมมานฯ เป็นย่านที่ผู้ อยู่อาศัยและผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร อยู่ร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์ มีความเข้าใจกันและไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน โดยหนึ่งในประเด็นส าคัญที่ได้มีการ
ขับเคลื่อนในระยะเวลาที่ผ่านมา คือ ประเด็นความเดือดร้อนที่เกิดกับคนในชุมชนจากเสียงดังรบกวนที่มีต้นตอ
มาจากร้านอาหาร ผับ และบาร์ จึงมีการเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ไปจนถึงการฟ้องศาลปกครองในประเด็น
เจ้าหน้าที่รัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงประเด็นประเด็นมลภาวะทางเสียงจากเครื่องบิน ประเด็นโคม
ลอยในเทศกาลลอยกระทง รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ที่กระทบต่อความสงบสุขของคนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนที่ 

 

 

ภาพที่ 4- 3: พื้นที่สื่อสารของชมรมชาวนิมมานเหมินท์ 
ที่มา: Facebook page ชมรมชาวนิมมานเหมินท,์ 2564 

 

4) เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ 
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เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่เกิดขึ้นจากการรวมตัวชาวชุมชน เนื่องจากปัญหาด้านมลภาวะทางเสียง 
รวมถึงปัญหาการเปิดเกินเวลา และการทะลาะวิวาทของกลุ่มลูกค้าจากผับ บาร์ ในพ้ืนที่ชุมชนช้างม่อย ซึ่ง
สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงน ามาสู่ความเคลื่อนไหวโดยมีการรวมตัวกับกลุ่มลอยเคราะห์ เจเจมาร์
เก็ต ทรายมูล (กลุ่มที่ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่) ได้รวมตัวกันหาข้อมูลปรึกษากับนักวิชาการ ต ารวจ และส่งต่อ
เรื่องไปยังรัฐมนตรี และได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครเชียงใหม่ในการเข้ามาตรวจตราร้านเหล่านี้บ่อยขึ้น 
โดยวัตถุประสงค์ส าคัญของเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ คือ เพ่ือท าหน้าที่ประสานความร่วมมือและ
เชื่อมโยงกิจกรรมของแต่ละชุมชนในเมืองเชียงใหม่ และมุ่งหาวิธีการแก้ไขและทางออกของประเด็นปัญหาเมือง 
ผลักดันนโยบายของเมืองที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ฝักใฝ่ต าแหน่งทางการเมือง ทั้งนี้การ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ต้องผ่านการกลั่นกรองความรู้ข้อมูลต่าง ๆ ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนเชิงประจักษ์  

  
ภาพที่ 4- 4: (ซ้าย) ตัวแทนชาวชุมชนช้างม่อย ยื่นหนังสือร้องแก้ปัญหาเสียงดังของสถานบันเทิง (ขวา) เครือข่ายชุมชนเมือง

รักษ์เชียงใหม่ยื่นหนังสือ เรื่องขอยกเลิกการปล่อยโคมไฟเวลากลางคนืในช่วงเทศกาล 
ที่มา: https://mgronline.com/, 2562 

 

5) กลุ่มรักษ์แม่ปิง 

เครือข่ายกลุ่มรักษ์แม่ปิงเกิดขึ้นจากการรวมตัวของอาสาสมัคร ที่มีความสนใจในการท างานด้าน
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นกระบอกเสียงในการร้องเรียน เรียกร้องถึงปัญหาต่างๆ ภายในพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ 
รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนในการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริหารของเมือง เช่น การทวงคืนข่วงท่าแพ
เชียงใหม่ จากการเข้ามาเปิดพ้ืนที่ค้าขายเสรีจากบุคคลภายนอก กลุ่มรักษ์แม่ปิงได้มีบทบาทในการรณรงค์ ให้
ชาวเชียงใหม่และเทศบาลเข้ามาตรวจสอบการเปิดเสรีจ าหน่ายสินค้า อีกท้ังยังได้เปิดเพจเฟซบุ๊กที่ชื่อว่า “Raks 
Mae Ping” ไว้เป็น Platform ในการพูดคุย เผยแพร่ข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  
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รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลน า กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

4-10 

 
ภาพที่ 4- 5: (ซ้าย) การรณรงคล์ดมลภาวะทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ (ขวา) เป็นกระบอกเสียงในการประสัมพันธ์เรื่องไฟ

ป่า ในอ าเภอแม่ออน 
ที่มา: Facebook page Raks Mea Ping, 2563 

 

6) กลุ่มฮักช้างเคี่ยน 

เครือข่ายกลุ่มฮักช้างเคี่ยนเกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านที่อาศัยบริเวณหมู่บ้านช้างเคี่ยน ที่ได้รับผลก
กระทบจากจากการก่อสร้างตึกสูง โดยได้รวมตัวเข้าฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ มีเนื้อหาว่าด้วยให้ศาล
ปกครองเชียงใหม่มีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม หอพักและตึกสูงในพ้ืนที่จ านวน 
5 โครงการ รวม 11 อาคาร โดยชี้ว่าเป็นการออกใบอนุญาตที่มิชอบด้วยกฎหมายและการก่อสร้างส่งผล
กระทบต่อคนในชุมชน โดยวัตถปุระสงค์ส าคัญของเครือข่ายกลุ่มฮักช้างเคี่ยน คือ การเรียกร้องความเป็นธรรม
ในถิ่นที่อยู่อาศัยของตัวเอง จากการได้รับความเดือดในการก่อสร้าง และได้รับผลกระทบที่มีความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน ทั้งนี้การออกมาเรียกร้องในครั้งนี้ยังถือเป็นการเรียกร้องเพ่ือสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านของพ้ืนที่สีเขียว
และปัญหาสิ่งแวดล้อม  

 
ภาพที่ 4- 6: การรวมกลุ่มเพื่อยืนหนังสือคัดค้านการสร้างคอนโด 

ที่มา: MGR Online, 2013 

 

7) ใจบ้าน สตูดิโอ 
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กลุ่มสถาปนิกชุมชนที่สนใจกระบวนการท างาน อย่างมีส่วนร่วมผ่านมิติการออกแบบเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ในประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัย วัฒนธรรม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม กลุ่ม
คนใจบ้านท างานบนความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนและพ้ืนที่ พลังการมีส่วนร่วม การร่วมก าหนดเป้าหมาย
และทิศทางเพ่ือสร้างชุมชนที่ดีไปสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยการท างานของใจบ้าน สตูดิโอ ยึดหลักปัจเจก
บุคคลที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ บนปรัชญาการท างานออกแบบ โครงการที่ผ่าน
มา เช่น งานอนุรักษ์วัดสิบสองปันนา โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแม่ข่า-ล าคูไหว โครงการฟ้ืนฟูตลาดมิ่ง
เมือง โครงการฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ และโครงการสวนผักคนเมืองที่ เปลี่ยนพื้นที่กว่า 2.5 ไร่ที่ถูกปล่อยให้
รกร้างมานานหลายสิบปีให้กลายเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่สร้างความมั่นคงทาง อาหารให้กับชุมชน 

  
ภาพที่ 4- 7: (ซ้าย) กิจกรรมเสวนาของใจบ้าน สตูดิโอ (ขวา) ตัวอยา่งข้อมูลผลลัพธ์จากกระบวนการ โครงการ Imagine 

Maekha 
ที่มา: Facebook page JaiBaan Studio, 2561 

 
 

8) ฮอมสุข สตูดิโอ 

กลุ่มสถาปนิกชุมชนคนรุ่นใหม่ ที่เข้ามาช่วยจัดการปัญหาเมืองที่ตัวเองอยู่ให้สวยงามมากข้ึนด้วยแรงใจและ
แรงงานของตัวเอง มุ่งเน้นการรับงานออกแบบพ้ืนที่ อาคาร และสถาปัตยกรรมทั้งหมด โครงการที่ด าเนินการ 
เช่น Imagine Maekha โปรเจคใหญ่ที่รวบรวมหน่วยงานจากรัฐ เอกชน และภาคประชาชน รวบรวมข้อมูล 
แรงงาน และสร้างสรรค์ เพ่ือคน น้ าในคลองแม่ข่า และ ในใจของคนใน-นอกชุมชนให้ใสขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ และ 
วัวลาย Story ที่รวบรวมเรื่องราว กิจกรรมต่าง ๆ ในย่านวัวลายให้ทุกคนได้รับรู้  รวมทั้งจัดกิจกรรมสัมผัสกับ
วิถีชีวิตในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และ ความสัมพันธ์ของวัดกับชุมชน  
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ภาพที่ 4- 8: ตัวอย่างการออกแบบอาคาร และสถาปัตยกรรมของฮอมสุข สตดูิโอ 

ที่มา: Facebook page ฮอมสุข สตูดโิอ, 2561 
 

9) ภาคีฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่  

เป็นภาคีที่ท างานร่วมกันในการรณรงค์ให้เกิดการฟ้ืนฟูรักษาในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ โดยการรณรงค์ให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมใน กระบวนการและเกิดเครือข่ายของประชาชนที่สนใจมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู
รักษาเมืองเก่าต่อไป โดยการท างานเริ่มต้นจากการจัดตั้งโครงการที่มีการด าเนินงานในรูปแบบกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคต่าง ๆ ที่มีความสนใจในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ อาทิ หอศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่ เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว-สวย-หอม กลุ่มใจบ้านสตูดิโอ กลุ่มเมืองเมือง กลุ่มรักษ์ล้านนาและ 
กลุ่มคนตัวเล็กกับการอนุรักษ์ โดยมีท างานร่วมกันในการรณรงค์ให้เกิดการฟ้ืนฟูรักษาเวียงเก่าเชียงใหม่ให้คง
รักษาสภาพความน่าอยู่ และรักษาคุณค่าท่ีมีมาแต่เดิมให้คงอยู่ต่อไป จากการร่วมมือของภาคีพัฒนาเมืองที่ผ่าน
มา จึงเกิด “ห้องสมุดฟ้ืนบ้านย่านเวียงเชียงใหม่” ที่พิสูจน์ให้เห็นการท างานร่วมกันระหว่างประชาชนกับ
รัฐบาล 

  
ภาพที่ 4- 9:  ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ 
ที่มา: https://cmocity.com/th/library,2564 

 

10) ช้างม่อยอยู่ม่วนขายหมาน 

กลุ่มภาคประชาสังคม คนรุ่นใหม่ และนักออกแบบ ย่านช้างม่อย เพ่ือร่วมออกแบบพัฒนา และอนุรักษ์
ย่านช้างม่อย มีกิจกรรมทดลองปรับภูมิทัศน์ริมถนนช้างม่อย และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพ่ือจัดการ

https://cmocity.com/th/library,2564
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ปัญหาเรื่องการจอดรถ เสียงเพลงดัง ความสะอาดทางเท้า และการสัญจรที่ไม่ปลอดภัย โดยมีโจทย์ส าคัญ เรื่อง
ความปลอดภัยบริเวณทางข้ามบริเวณแยกช้างม่อยเก่า การสัญจรบนทางเท้าของคนเดินและการจอดคร่อม
ฟุตบาท ช้างม่อยอยู่ม่วนขายหมานจึงได้มีร่วมออกแบบพัฒนาบนฐานสร้างภาพลักษณ์และปรับปรุงให้
บรรยากาศของย่านดีขึ้น 

  
  

ภาพที่ 4- 10: กิจกรรมการทดลองปรับภูมิทัศน์รมิถนนช้างม่อย 
ที่มา: Facebook page Chang Moi U Muan ช้างม่อยอยู่ม่วนขายหมาน, 2563 

 
 

11)  เชียงใหม่ดวงใจสเก็ตบอร์ด 

กลุ่มเชียงใหม่ดวงใจสเก็ตบอร์ดมีจุดเริ่มต้นเกิดจากการรวมกลุ่มของคนท่ีเล่นสเก็ตบอร์ด ที่ต้องการ “พ้ืนที่
สาธารณะ” ที่สามารถเล่นสเก็ตบอร์ดได้ โดยมีความสนใจและอยากจะขับเคลื่อนเมืองโดยการใช้สื่อโซเชีย
ลออนไลน์เป็น Platform ในการเรียกร้องพ้ืนที่สาธารณะให้แก่กลุ่มคนเล่นสเก็ตบอร์ด โดยมีเป้าหมายในการ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่สาธารณะที่รกร้างไม่ถูกใช้งาน ให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้งาน พักผ่อน 
หรือท ากิจกรรมเล่นสเก็ตบอร์ดได้ อีกทั้งยังมีแนวคิดอยากจะผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่รกร้างให้มีการ
ใช้ประโยชน์สูงสุด โดยการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่สาธารณะให้แก่ประชาชน รวมถึงการเพิ่มพ้ืนที่การใช้งานเกี่ยวกับ
การเล่นสเก็ตบอร์ดให้มากยิ่งข้ึน 

 
ภาพที่ 4- 11: (ซ้าย) ภาพอนาคตลานสเก็ตบอรด์ (ขวา) งานแถลงข่าวในพื้นที่สวนสาธารณะ 
ที่มา: Facebook page เชียงใหม่ดวงใจสเก็ตบอรด์ CNX Skatepark Campaign, 2564 
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12)  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (North Net) 

พัฒนามาจากชมรมนักพัฒนาภาคเหนือสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายเกษรรายย่อย และขบวนการ
เคลื่อนไหวภาคประชาชนในการผลักดันการแก้ปัญหาด้านสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ งรณรงค์
สร้างความตระหนักต่อสังคมในการมีส่วนร่วมสร้างความเป็นธรรมในสังคม มีการลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือติดตามการ
ด าเนินการโครงของมูลนิธิ และให้ความรู้ ค าปรึกษาในประเด็นกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

  
ภาพที่ 4- 12: กิจกรรมการพัฒนาชุมชน คณุภาพชีวิต สิทธิมนุษยชนของมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 

ที่มา: Facebook page มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2561 
 

13)  มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง (ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่) 

จากศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นนมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในปี 2543 ปัจจุบัน 
ด าเนินงานด้านการพัฒนาเมือง และมีศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน มีการ
น าเสนอนิทรรศการส าหรับเด็ก เยาวชนและคนทั่วไป ที่สนใจเรื่องราวของเมืองเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เข้าชมรับรู้ประเด็นต่าง ๆ ในเชียงใหม่มากขึ้น ตลอดจนมีจิตส านึกที่จะช่วยกัน ดูแลและปรับปรุงเมือง
เชียงใหม่ให้น่าอยู่ นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเสวนาเพ่ือ เผยแพร่องค์ความรู้ และระดมความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ทั้งยังมีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับนโยบาย และการแก้ปัญหาที่เป็น รูปธรรมโดยมีประชาชนมีส่วนร่วม 

  
ภาพที่ 4- 13: ภาพการจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง 

ที่มา: Facebook page มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง, 2564 
 



บทที่ 4 สถานการณ์ และวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม เมืองเชียงใหม่ 
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14) สายใต้ออกรถ 

เป็นกลุ่มอาสาสมัครที่เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน มีนาคม ปี 2563 โดยเกิดจากการรวมพลังของคนจากวงการ
ร้านอาหารในเชียงใหม่ และเป้าหมายของสายใต้ออกรถ คือการเป็นหนึ่งแรงที่ช่วยเหลือ สนับสนุน การ
แก้ปัญหาไฟป่าและความเดือดร้อนของทุกคนที่ได้รับผลกระทบทุเลาลงได้ เช่น เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาค
สิ่งของต่าง ๆ แล้วน าไปกระจายให้กับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า รวมไปถึงการช่วย
แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น 

 

  
ภาพที่ 4- 14: ภาพกิจกรรมบริจาคสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่และชาวบา้นท่ีได้รับผลกระทบจากไฟป่า 

ที่มา: Facebook page สายใต้ ออกรถ, 2563 
 
 

15)  บ้านเตื่อมฝัน 

บ้านเตื่อมฝันหรือเปิดศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพ คนไร้บ้าน จ.เชียงใหม่  ได้รับการสนับสนุนจาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการจัดสร้างอาคารและสถานที่ เป็นหนึ่งในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนไร้บ้านใน 3 พ้ืนที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น และเชียงใหม่  
ดังนั้นแล้ววัตถุประสงค์ของบ้านเตื่อมฝัน คือ ไม่ใช่สถานที่ส าหรับการพักพิงเพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการ
พัฒนาศักยภาพให้ยืนอยู่ได้โดยค านึงถึงศักดิ์ศรี สอดคล้องกับความต้องการของคนไร้บ้าน ที่อยากจะพ่ึงตนเอง
ให้ได้มากที่สุด ไม่ต้องการเป็นภาระของใคร ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอบรมอาชีพทั้งเกษตรกร การท า เบ
เกอรี่ และการท าเฟอร์นิเจอร์ และอ่ืนๆ ด้วย โดยศูนย์จะให้หยิบยืมทุนและเครื่องมือต่างๆ เมื่อมีรายได้ก็น าเงิน
มาคืน เพ่ือให้เขามีส่วนร่วมรับผิดชอบตัวเอง ดังนั้นแล้วบ้านเตื่อมฝันจะเป็นทั้งสถานที่พักพิงและสถานที่แห่ง
การเรียนรู้ของกลุ่มคนไร้บ้าน 
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ภาพที่ 4 -  1: (ซ้าย) พิธีเปิดศูนยฟ์ื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ คนไร้บา้น จ.เชียงใหม่ (ขวา) การประสานงานขอความช่วยเหลือ

ด้านแรงงานส าหรับกลุม่คนไร้บ้าน 
ที่มา: Facebook page บ้านเตื่อมฝัน กลุม่คนไร้บ้านเชียงใหม,่ 2564 

 

16)  เชียงใหม่กว่า 

จัดตั้งโดย ผู้บุกเบิกคราฟต์เบียร์ในเชียงใหม่ผ่านแบรนด์ My BEER Friend ธีรวุฒิ แก้วฟอง ร่วมกับกลุ่ม
เพ่ือน โดย “กลุ่มเชียงใหม่กว่า” ด้วยแนวคิดพ้ืนฐานว่าทุกวันนี้เชียงใหม่เป็นเมืองที่ดีอยู่แล้ว แต่เราสามารถท า
ให้เมืองมันดีกว่าที่คิดได้ เป้าหมายของกลุ่มเชียงใหม่กว่าจึงเป็นการแสวงหานโยบายที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน
ของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม NGO และเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนเมืองร่วมกัน อีกทั้งช่วยหาหนทาง
ที่จะแก้ไขปัญหาและเป็นกลุ่มที่สะท้อนเสียงของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้ จึงตัดสินใจจะขับเคลื่อนภาคประชาสังคมผ่านการเป็น “นักการเมือง” โดยมีความสนใจที
อยากจะขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้แก่ภาคประชาชนเพราะเชื่อว่าเมืองจะดีได้จากการมี
นโยบายที่ดี 

 

  
  

ภาพที่ 4 -  2: พื้นที่สื่อสารของ เชียงใหม่กว่า 
ที่มา: Facebook page เชียงใหม่กว่า, 2564 

 
 

17)  Chiangmai Trust 
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Chiangmai Trust โครงการเล็กๆ นี้เป็นการรวมตัวกันจากหลายภาคส่วนมากๆ ทั้งองค์กรส่วนท้องถิ่น
อย่างเทศบาลนครเชียงใหม่ และจิตอาสาจากภาคเอกชนเพ่ือสร้างกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนใน
ชุมชนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นครัวกลาง กับการเปิดครัวเพ่ือให้ความช่วยเหลือทั้งชาวบ้านและคนไร้บ้านในช่วง
การระบาด COVID-19 ระลอกแรกที่สนับสนุนให้คนตกงานมีอาชีพ และคนที่ต้องการฝากท้องได้อ่ิมอร่อยกับ
อาหารท าสดใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ Chiangmai Trust มีจุดประสงค์ในช่วงแรก คือ มีพันธกิจที่ต้องการ
ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดประสงค์ที่อยากเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในจังหวัดเชียงใหม่ ท าให้เกิด
แนวคิดในการพัฒนาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวด้วยวิธีการที่หลากหลาย ที่จะสามารถเชื่อมต่อภาคประชาสังคมและ
ประชาชนให้ท างานร่วมกันได้ในที่สุด 

 
ภาพที่ 4- 15: (ซ้าย) โครงการ FOOD BANK (ขวา) โครงการครัวงาน 

ที่มา: Facebook page Chiangmai Trust และ BEHIND THE SCENE, 2563 

18)  กลุ่มเครือข่ายเขียว สวย หอม 

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่ มีการท างานร่วมกันของภาค ประชาชน 
องค์กรท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ ที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อมและการ พัฒนาเมืองในประเด็นต่าง ๆ มีการร่วมมือกัน
ของพลเมืองในการก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม พันธ กิจหลักของเครือข่ายคือ การประสาน เชื่อมโยง 
สนับสนุนและรณรงค์ให้ ประชาชน ภาครัฐองค์กรส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันดูแลฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับ
เมืองเชียงใหม่  นอกจากการท างานที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ยังท า
หน้าที่ในการประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการท าให้เมืองเชียงใหม่ เขียว สวย หอม โดยวัตถุประสงค์
เพ่ือดูแลอนุรักษ์ต้นไม้เก่าและพ้ืนที่สีเขียวภายในเมืองเชียงใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และ 
จัดการพ้ืนที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์อย่างมี  ส่วนร่วมรวมทั้งการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารเมืองผ่านการปลูกผักอินทรีย์ในเมือง 
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ภาพที่ 4- 16: กิจกรรมฟื้นฟูและเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับเมืองเชียงใหม่ 
ที่ร่วมด าเนินการโดยเครือข่ายเขียว สวย หอม 

ที่มา: Facebook page เขียวชมเมืองเชียงใหม่ by เขียว สวย หอม, 2558 
 

19)  กลุ่มมือเย็น เมืองเย็น 

กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เป็นอาสาสมัคร ผู้สนใจการสร้างพื้นที่สีเขียว และสิ่งแวดล้อมเมืองในเชียงใหม่ ช่วงที่ผ่าน
มาได้ท าการปลูกต้นไม้ ท ากิจกรรมร่วมกันด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการเคลื่อนไหวที่สร้างกระแสการอนุรักษ์เมือง
เชียงใหม่ ในมิติสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดเป็นกระแสการดูแลพื้นที่สีเขียว และการพูดถึงของสิ่งแวดล้อมเมือง และ
เกิดมิติการท างานกับกลุ่มคนใหม่ ๆ และการร่วมมือจากภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่เทศบาล โดยกลุ่มมือเย็น 
เมืองเย็นได้ออกแบบกิจกรรมและเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความสนใจให้กับคนในเมือง 
ประกอบด้วย แคมเปญท้าปลูกใน social media กิจกรรมคูเมืองเย็นร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ กิจกรรม
แจกต้นไม้ เป็นต้น 

  
ภาพที่ 4- 17: กิจกรรมร่วมปลูกตน้ไม้ของกลุ่มมือเย็น เมืองเย็น 

ที่มา: Facebook page มือเย็นเมอืงเย็น meuyen, 2564 
 

20)  สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ 

กลุ่มคนที่เปลี่ยนพ้ืนที่รกร้าง โดยเฉพาะพ้ืนที่ของรัฐให้เป็นสวนผักใจกว้างล่อเลี้ยงคนเชียงใหม่ โดยมี
กลุ่มสถาปนิกใจบ้านสตูดิโอเป็นหัวแรงส าคัญ ท างานร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและภาครัฐ ใน
การท า Urban Farm ในพ้ืนที่ 3 ไร่ ประกอบด้วยตลาดคุณธรรม พ้ืนที่เลี้ยงไก่ไข่ โซนผักหมุนเวียน โซยผลไม้ 
และต้นไม้ใหญ่ ซึ่งในช่วงวิกฤตอาจผลิตอาหารเลี้ยงประชาชนได้มากถึง 300 ครัวเรือน โดยที่ Urban Farm 
กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้การท าเกษตรอินทรีย์ และช่วยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่ต่อมาจากพ้ืนที่สีเขียวของ
สวนสัตตะมังคละ ริมคลองแม่ข่า-สะพานศรีดอนไชย จึงถือเป็นต้นแบบการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะที่ใช้
ประโยชน์ได้ในเรื่องอาหารปลอดภัยในราคายุติธรรมและเป็นมิตร สามารถสร้างรายได้กับคนในชุมชนริมคลอง
แม่ข่าที่สวนผักตั้งอยู่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ทั้งนี้สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในยุคเปลี่ยนผ่าน โดย
ใช้โครงการสร้างแรงส่งต่อ ขับเคลื่อนให้ไปถึงจุดเปลี่ยน เพ่ือให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่พัฒนากว่านี้ เป็นเมือง
ที่ภาครัฐและประชาชนมองเห็นอนาคตร่วมกัน 
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ภาพที่ 4- 18: กิจกรรมโครงการสวนผักคนเมืองเชียงใหม ่

ที่มา: Facebook page สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ - Chiangmai Urban Farm, 2564 
 

21) Green Ranger 

กลุ่มคนรุ่นใหม่ ใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบภายในตัวเมืองเชียงใหม่ เช่นการ
ปลูกผักสวนครัว ปลูกต้นไม้ ซ่อมแซมต้นไม้ จัดสวนผักให้กับชุมชน บริการส่งผักอินทรีย์ เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับ
ประชาชนที่อยากปลูกผัก รวมทั้งจัดกิจกรรมอบรมการท าเกษตรอินทรีย์ โดยได้มีการส่วนร่วมกับเครือข่าย
ประชาสังคมอ่ืน ๆ เช่น เครือข่าย เขียว สวย หอม ตลอดจนจัดกิจกรรม “เขียวกินได”้ เป็นการอบรมให้ความรู้
เรื่องการปลูกผัก การท าอาหารจากผัก และ “เขียวออกแบบได้” การท าสวนแนวตั้งในพ้ืนที่จ ากัด รวมทั้ง 
“เขียวทันที” เพ่ือส่งเสริมให้คนเมืองปลูกผักกินเอง 

 

  
ภาพที่ 4- 19:  (ซ้าย) กิจกรรมบ้านเตื่อมฝัน (ขวา) และ กิจกรรมเขยีวกินได้ ที่จัดขึ้นโดย Green Ranger 

ที่มา: Facebook page กรีนเรนเจอร์, 2563 
 

22)  สภาลมหายใจ 

เป็นองค์กรภาคประชาสังคม  จัดตั้งขึ้นมาในเดือนกันยายน 2562 เพ่ือรณรงค์และร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนหาทางแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีปัญหาต่อเนื่องยาวนานกว่า 15 ปี   โดยสภาลมหายใจ มี
องค์ประกอบที่หลากหลาย อาทิ นักวิชาการ ข้าราชการ ศิลปิน สื่อมวลชน นักการเมือง นักธุรกิจ ภาคเอกชน 
นักพัฒนา ตัวแทนภาคประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนต าบล  ฯลฯ โดยมีเป้าหมาย
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เพ่ือให้สังคมมีอากาศสะอาดทุกฤดูกาล ภายใต้แนวคิด “เรามีลมหายใจเดียวกัน” โดยมีพันธกิจส าคัญ คือ เพ่ือ
สร้างความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาฝุ่นควันและมลพิษอากาศ และเสริมศักยภาพ
ประชาชน โดยสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิถีการผลิตที่ยั่งยืนเพ่ือลดปัญหาฝุ่นควัน
และมลพิษทางอากาศ ตลอดจนพัฒนาและผลักดันนโยบายสาธารณะบนฐานข้อมูลและความรู้ในการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศในระดับท้องถิ่นระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค 

  
ภาพที่ 4- 20: ภาพกิจกรรมการมสี่วนร่วมแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อม ท่ีจัดขึ้นโดยสภาลมหายใจ 

ที่มา: Facebook page สภาลมหายใจเชียงใหม,่ 2564 
 

23)  ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา 

ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา เกิดขึ้นจากความพยายามรักษาสมดุลของเมืองในทาง
นิเวศวิทยา ผ่านกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น โครงการส ารวจนก
ดอยอินทนนท์ เพ่ือเป็นการเฝ้าติดตามและระวังปัญหาของสิ่งแวดล้อมของดอยอินทนนท์ จัดต่อเนื่อง เป็น
ประจ าทุกปี มาตั้งแต่ปี 2543 นอกจากนี้มีการขับเคลื่อนผ่านการจัดนิทรรศการจัดแสดงผลงานของชมรม อาทิ 
การจัดแสดงภาพถ่ายและภาพวาด เพ่ือกระตุ้นส านึกเรื่องสิทธิสัตว์โดยเฉพาะในประเด็นของนกปรอทหัวโขน 
ซึ่งก าลังเป็นข้อถกเถียงในสังคมไทย เพ่ือท าความเข้าใจให้การศึกษาในเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาง 
ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา ยังร่วมมือกับ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย จัด
โครงการเดินชมนกกรุงเทพฯ (BIRDWALK) เป็นกิจกรรมดูนกในจังหวัดเชียงใหม่โดยจะสลับสับเปลี่ยนสถานที่
หมุนเวียนกันในแต่ละครั้งและบางครั้งมีออกนอกพ้ืนที่ในบางช่วงฤดูBird Walkเป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรม
อนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนาที่ด าเนินมาตั้งแต่ปี  2551 รวมทั้งมีการร่วมมือกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า และ
องค์การพันธมิตร ประกอบด้วยเครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอม และโครงการฟ้ืนบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ จัด
กิจกรรมส ารวจประชากรนกปิ๊ดจะลิวและนกชนิดอ่ืนๆ ในบริเวณคูเมืองตัวเมืองเชียงใหม่ และมอบผลการ
ส ารวจประชากรของนกปิ๊ดจะลิว เพ่ือใช้เป็นดัชนีบ่งบอกสถานภาพของนกในตัวเมืองและเป็นการเฝ้าระวัง
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมในเมืองเชียงใหม่อีกทางหนึ่ง 
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ภาพที่ 4- 21: ภาพกิจกรรมส ารวจประชากรนกปิด๊จะลิวและนกชนิดอื่นๆ ในบริเวณคูเมือง 

ตัวเมืองเชียงใหม ่
ที่มา: เชียงใหม่นิวส,์ 2560 

24) กลุ่มเครือข่ายอาหารยั่งยืนฯ (Slow Food Community - food for change) 

กลุ่มเครือข่ายอาหารยั่งยืนฯได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมแนวทางของ 'อาหารเนิบช้า' ซึ่งจะตรงข้ามกับ
อาหารจานด่วน (Fast food) โดยจุดมุ่งหมายของกลุ่ม เพ่ือเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านอาหาร ชาติพันธุ์ การ
อนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม และผืนป่า นอกจากนี้ได้กลุ่มเครือข่ายอาหารยั่งยืนฯ ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
เช่น กิจกรรมที่บริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พ้ืนถิ่นล้านนา (ฝั่งตรงข้ามกับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) โดยจัดเป็น
ซุ้มเล็ก ๆ มีการแบ่งพ้ืนที่ให้กับการจัดร้านที่มีแนวทางเดียวกับกลุ่มเครือข่ายอาหารยั่งยืน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
และวัตถุดิบจากชุมชนท้องถิ่น เช่น ร้านกาแฟที่ปลูกกาแฟด้วยระบบอินทรีย์ ของกินที่ปรุงจากดอกไม้ และ
พืชผัก ต่าง ๆ รวมไปถึงของหมักดอง และในบางครั้งจะมีเวิร์คชอปรวมไปถึงการเสวนาที่เกี่ยวข้องเรื่องราวและ
ที่มาของอาหาร 

  
ภาพที่ 5 -  3: กลุ่มเครือข่ายอาหารยั่งยืน (Slow Food Community - food for change) 
ที่มา: Facebook page Slow food community food for change Chiangmai, 2563 

 

25)  เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่รักษ์ล้านนา 

จากการรวมกลุ่มภาคีด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ช้างม่อย เนื่องจากมีปัญหาด้านมลภาวะทางเสียง 
น ามาสู่การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆภายในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ในประเด็นการอนุรักษ์เมือง วัฒนธรรมและ
ประเพณีต่าง ๆ เนื่องจากทางเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่มองว่า “การต่อสู้ด้วยวัฒนธรรม”เป็นวิธีการ
และแนวทางการขับเคลื่อนเมืองได้ระดับหนึ่ง จึงได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม และ
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ประเพณีส าคัญในเมืองเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง อาทิ งานต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง หรือ งานจุดผาง
ประทีปรอบคูเมืองเก่าในเทศกาลประเพณียี่เป็งเชียงใหม่  งานยอสวยไหว้สา พระญามังราย หรืองานไหว้
พญามังรายในวันขึ้นปีใหม่ 12 เมษายน ของทุกปี การขับเคลื่อนชุมชนกับประเด็นเมืองต่าง ๆ เช่น การจัดงาน
เสวนา “ร้อยเรียงอนาคต เวียงแก้ว” ที่จัดขึ้นเพ่ือสร้างความเข้าใจที่มา กับก้าวต่อไปของการรักษาและพัฒนา
เวียงแก้ว เป็นต้น ทั้งนี้รูปแบบการขับเคลื่อนของเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ มีการสร้างกิจกรรมตาม
พันธกิจหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชุมชนในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ 

 

  
ภาพที่ 4 -  4: ภาพกิจกรรมของเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม ่
ที่มา: Facebook page เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่, 2564 

 

26) โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาก่อตั้งเมื่อปี 2539 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือด าเนินกิจกรรมในการรวบรวมองค์
ความรู้พื้นบ้านจากพ่อครูแม่ครูและปราชญ์ชาวบ้านเพื่อท าการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมให้กับลูกหลาน
และผู้สนใจ ในท้องถิ่นได้เกิดการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่าง  ๆ อีกทั้งยังเป็นแหล่งพัฒนา
องค์ความรู้ ท้องถิ่นท่ีมีอยู่ให้มีรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือให้คนรุ่นใหม่ สามารถสืบสานความรู้ที่บรรพบุรุษได้สั่ง
สมมาให้คงอยู่ อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยองค์ความรู้ที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเปิดสอน อาทิ ภาษา
ล้านนา ดนตรีพ้ืนเมือง จักสาน แต่งค่าว-ซอ ฟ้อนพ้ืนเมือง วาดรูปล้านนา ท าตุง-โคม ฟ้อนดาบ-ฟ้อนเจิง ของ
เล่นเด็ก พ้ืนบ้าน ทอผ้า การปั้น แกะสลัก และ วิชาด้านสล่าเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลักของโฮง
เฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา คือ การเปิดสอนหลักสูตรภูมิปัญญา ให้กับบุคคลทั่วไป หลักสูตรเรียนรู้
รากเหง้าให้กับเยาวชนที่สนใจค่ายเด็กสืบสานล้านนาในช่วงปิดเทอม โครงการฝึกนักศึกษาฝึกงาน โฮงเฮียนสืบ
สานภูมิปัญญาล้านนา การจัดงานประจ าเทศกาลส าคัญของท้องถิ่น ได้แก่ งานสืบสานล้านนา ประเพณี ปี๋ใหม่
เมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงเดือนเมษายน และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีส าคัญของล้านนา 
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ภาพที่ 4 -  5: ภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของภมูิปัญโฮงเฮียนสืบสานภูมิปญัญาล้านนา 

ที่มา: Facebook page โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญัญาล้านนา, 2564 
 

27)  รักษ์ล้านนา  

 กลุ่มรักษ์ล้านนา เป็นกลุ่มเยาวชนที่ท ากิจกรรมในด้านการสืบสานภูมิปัญญาล้านนา รวมถึงกิจกรรม
การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นการรวมตัวเยาวชนที่มาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วไป 
ท ากิจกรรมเพ่ือสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน น าไปสู่กระบวนการสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมล้านนาอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มรักษ์ล้านนา ไดค้วามพยายามที่จะเป็นตัวอย่างของการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ เพ่ือรักษาดอยเชียงดาวแห่งนี้ไว้อย่างมีความหมายในมิติต่าง  ๆ ทั้งพฤกษาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
วัฒนธรรม ความเชื่อ เพ่ือหล่อหลอมให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความรัก หวงแหน ที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมล้ าค่าของชาติไว้ 

  
ภาพที่ 4 -  6: ภาพกิจกรรมของรกัษ์ล้านนา 

ที่มา: Facebook page รักษ์ล้านนา : Raklanna, 2561 
 

28) กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ  

“หัตถกรรมเครื่องเงิน” นับเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนาน กระทั่งในปี 2543 ซึ่งเป็นปี
ครบรอบการจัดตั้งวัด 500 ปี พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ จึงถือโอกาสนี้ จัดตั้ง “กลุ่ม
หัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ” โดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพท าเครื่องเงิน ซึ่งได้ใช้พ้ืนที่
ภายในวัดเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางของการท ากิจกรรม มีการสร้างความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนเพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้มกีารจัดตั้ง “ศูนย์วิสาหกิจชุมชน” เพ่ือเปิด
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พ้ืนที่ทางการตลาดให้กับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพนี้ พร้อมทั้งรวบรวมสล่าในชุมชนเข้ามารวมตัวกันในกลุ่ม 
โดยให้สล่าเหล่านี้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เชิงศิลป์ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ รวมถึงพระสงฆ์ 
สามเณร คนรุ่นใหม่ในชุมชน และนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น ขันเงิน พาน แล้วก็เครื่อ งประดับเล็กๆน้อยๆ 
ชุมชนวัวลาย จึงถือเป็นเป็นชุมชนวัฒนธรรมย่านการค้าที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ มี
การท าเครื่องเงินเป็นทั้งงานช่างและงานศิลป์ที่จะต้องอาศัยความประณีตและความละเอียดอ่อน เพ่ือผลงานที่
ออกมาจะได้สวยและงดงาม นับวันการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินที่ก าลังจะสูญหายไป 

 

  
ภาพที่ 4 -  7: ภาพพระสงฆ์ สามเณร รวมกลุ่มท าเครื่องเงิน 

ที่มา: เชียงใหม่นิวส์ , 2561 
 

29) กลุ่มละครกั๊บไฟ  

เป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันท างานเป็นองค์กรเพ่ือสังคม  มีอิสระ ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใด ๆ โดยท างานด้าน
สิทธิการสื่อสารเพ่ือเสริมพลังระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม  ใช้เครื่องมือการละคร ศิลปะ 
วัฒนธรรม และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิตเพ่ือการรู้เท่าทันสังคมในประเด็น         
ต่าง ๆ นอกจากนี้ยงัมุ่งสร้างพ้ืนที่ขยายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือทางเลือกเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมี
ส่วนร่วมด้วยการท ากิจกรรมรณรงค์ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สาธารณชน จนถึงการขับเคลื่อน
ระดับนโยบายอย่างสันติวิธี ทั้งนี้การด าเนินงานที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ โครงการเทศกาล
ละครและสื่อวัฒนธรรมชุมชน เกิดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้มีพ้ืนที่สื่อภาคประชาชน ในการแสดงออกด้วยสิทธิ
เสรีภาพที่เท่าเทียมอย่างสันติ เสริมสร้างพลังอ านาจให้กับศิลปิน เพ่ือลดช่องว่าง ระหว่างเมือง-ชนบท รวมถึง
การจัดการแสดงละครชุมชน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนและฝึกฝนทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ศิลปะการแสดงละครรูปแบบต่าง ๆ และยังเป็นการฝึกฝนตนเอง เรียนรู้เรื่องราวใกล้ตัว ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 
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ภาพที่ 4 -  8: (ซ้าย) ภาพบรรยากาศการจัดแสดงละครชุมชนผ่านเนื้อหาสิทธิมนุษยชน (ขวา) ภาพบรรยากาศการแสดงละคร

เร่ชุมชนเมือง (เด็กไร้รัฐ-ไรส้ัญชาติ) 
ที่มา: Facebook page ละครกั๊บไฟ, 2561 

 

30) Seeds Journey   

ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยคุณกัลยา เชอมื่อ ซึ่งเป็นนักกิจกรรมเพ่ือสังคม บ้านป่าเกี๊ยะ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดย
กลุ่ม Seeds journal เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากสื่อสารเรื่องราวชุมชน ที่มาของอาหารให้เกิดความมั่นคงด้าน
อาหารอย่างยั่งยืน สืบทอดองค์ความรู้เรื่องอาหาร รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเมล็ดพันธุ์และวัตถุดิบท้องถิ่น โดยเป็นการบอกเล่าเรื่องราวอาหารผ่านการท่องเที่ยว
เรียนรู้ตามฤดูกาลอาหารท้องถิ่น 

  
ภาพที่ 4 -  9: Seeds Journey 

ที่มา: https://www.greenery.org/, 2563 

31) โอลด์ เชียงใหม่ (ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่) 

เป็นตลาดนัดแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดขึ้นทุกสุดสัปดาห์แรกของเดือน เรียกว่า เกษียณมาร์เก็ต 
เนื่องจากต้องการสร้างพ้ืนที่ให้ผู้สูงอายุได้ออกมาแสดงศักยภาพ ทั้งยังเป็นพ้ืนที่ให้พวกเขาพบปะเพ่ือนเก่า ท า
ความรู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ และเชื่อมคนรุ่นใหม่ให้ได้ท าความรู้จักกับคนรุ่นใหญ่อีกด้วย ภายในเกษียณมาร์เก็ตมี
ร้านค้าจากพ่อค้าแม่ขายที่นี่มีอายุเกิน 60 ปี ทุกคน ทั้งหมด 60 ร้าน และหลาย ๆร้านยังมีสินค้าน่าสนใจจาก
การร่วมมือร่วมใจของคนรุ่นยาย รุ่นแม่ และรุ่นลูก 
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ภาพที่ 4 -  10: การจัดกจิกรรม เกษียณมาร์เก็ต ตลาดนัดแห่งใหมข่องจังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา: Facebook page Old Chiangmai - โอลด์ เชียงใหม่, 2563 
 

32) เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ 

เป็นหนึ่งในกลไกของเมืองเชียงใหม่ท่ีต้องการเชื่อมโยงภาคประชาสังคม และกลุ่มคนแคร์เชียงใหม่ในฐานะ
กลุ่มพลเมืองอาสา (Active citizen) เพ่ือท าให้เกิดการขับเคลื่อนเมืองอย่างมีส่วนร่วม และสร้างความเข้มแข็ง
ของคน น าไปสู่การออกแบบแผนเชิงยุทธศาสตร์ และผังออกแบบเชิงแนวคิดส าหรับเมืองจากภาคประชาชน 
ซึ่งขับเคลื่อนโดย ผศ.ดร.จิรันธนิน กิติกา อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณคมสัน 
ไชยวงค์ จาก CMTOWN คุณธนกร เจริญเชื่อมสกุล นักสถาปนิก และคุณอาคิรา ศิริวัฒนานุกุล จาก 
Locall.Chiangmai รวมทั้งกลุ่มสนับสนุนหลักจาก ทีม iChiangmai และหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 
เทศบาลนครเชียงใหม่ โดย “เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิจัย “การพัฒนา
กระบวนการเพ่ือขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม่” จะรวบรวมข้อมูลเมือง น าเสนอเนื้อหามุมมองใหม่ๆ เพ่ือ
ขับเคลื่อนและสร้างกลไลเมือง อาทิ Content Series มาท าความรู้จักภาค “ภาคประชาสังคม” ประจ า
สัปดาห์ และ Poll เมืองเพ่ือหยั่งเสียงและข้อคิดเห็นทุกๆวันอาทิตย์ รวมทั้ง New Active Citizen แนะน าคน
รุ่นใหม่ขับเคลื่อนเมือง ประจ าเดือน นอกจากนี้ มีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์และข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook Page Instagram และ ทาง website  

  
ภาพที่ 4-  11: พื้นที่สื่อสารของ เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ 
ที่มา: Facebook pageเชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ, 2564 

 

33) iChiangmai 
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เป็นพื้นที่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเชื่อมโยง เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ ผู้คนในชุมชน และกิจกรรม ความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้าน กิจการร้านค้า หน่วยงานรัฐ 
องค์กรพัฒนาเอกชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวในย่านราชด าเนินและเขตเมือง
เก่าเชียงใหม่ ให้อยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน ถือเป็นแพลตฟอร์มสังคมไลฟ์สไตล์ตัวจริงของชาวเชียงใหม่ ที่มีการ
น าเสนอวิถีชีวิตในเชียงใหม่เพ่ือประชาสัมพันธ์และสื่อสารสู่ระดับสากล ตลอดจนได้มีการรวมมือกับภาคประชา
สังคม และหน่วยงานภาครัฐในการเป็นพ้ืนที่สื่อสารกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ และแรงกระตุ้นสู่
การพัฒนาเมือง 

  
ภาพที่ 5 -  12: พื้นที่สื่อสารของ iChiangmai 
ที่มา: Facebook page iChiangmai, 2564 

34) เสียงเชียงใหม่ 

เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือชวนคนเชียงใหม่มาร่วมแชร์ความคิดเห็น เพ่ือขับเคลื่อนเมืองของเราให้ใกล้เคียงต่อ
ภาพเมืองที่ฝัน เนื่องจากทางกลุ่มมีความเชื่อมั่นว่าทุกเสียงพูด รวมทั้งแบ่งปันความคิด มีความส าคัญในการ
สร้างความเปลี่ยนแปลง และน ามาสู่การลงมือท าเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลง ดังนั้นทางกลุ่มเสียงเชียงใหม่จึง
ได้สัมภาษณ์กลุ่มคนเชียงใหม่หลากหลายอาชีพ และช่วงวัย เพื่อแสดงมุมมองของกลุ่มคนเหล่านี้ต่อเชียงใหม่ใน
หลาย ๆ ด้าน ทั้งนี้สามารถติดต่ออ่านบทสัมภาษณ์ได้ที่เว็ปไซต์ของกลุ่ม 

 
ภาพที่ 4 -  13: เว็บไซต์เสียงเชียงใหม ่

ที่มา: https://voiceofchiangmai.org, 2564 

5.1.1 เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

https://voiceofchiangmai.org/
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ปัจจุบันสื่อสังคม (Social Media) ในยุคสังคมดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในมิติต่าง ๆ ของ
ชีวิตประจ าวัน และความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมมากขึ้น ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ความคิดเห็นเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่หลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตและเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมหรือรูปแบบ
กิจกรรม รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนั้น นอกเหนือจากสื่อสังคมจะเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร แต่ยัง
สร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนออนไลน์ เชื่อมโยงเรื่องราวจากกลุ่มหนึ่งสู่อีกกลุ่มหนึ่ง ผ่านการมีร่วมในการเสนอ
ประเด็น การแสดงความคิดบนพ้ืนที่สาธารณะ และผลักดันประเด็นต่างๆในสังคม ก่อเกิดเป็น “เครือข่าย
พลเมืองออนไลน์” ที่มีความส าคัญในการเป็นหนึ่งกลไกการเคลื่อนไหวทางสังคม เนื่องด้วยมีกระบวนการ
สื่อสารแบบสองทาง (Two - way Communication) ผู้รับสารสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ส่งสารได้ จึงมีการ
กระจายอ านาจของการสื่อสารในวงกว้าง ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมและการร่วมมือ
กันในการเคลื่อนไหวทางสังคมในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเครื่องมือที่
ใช้ในการขับเคลื่อนทางสังคมของเครือข่ายพลเมืองออนไลน์ สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท คือ ประเภทการ
บริหารจัดการความรู้1 ประเภทเครื่องมือการติดต่อสื่อสาร2 ประเภทเครื่องมือเพ่ือร่วมประสานงานแบบ
ทันทีทันใด3 ประเภทบริการเครือข่ายสังคม4 (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2561) 

ส าหรับกระบวนการขับเคลื่อนเมืองและสังคมในบริบทเมืองเชียงใหม่ พบว่า นอกเหนือจากการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองโดยภาคประชาสังคมแล้วนั้น เครือข่ายพลเมืองออนไลน์ถือมีบทบาทส าคัญด้วย
เช่นเดียวกัน ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มคนที่มีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือร่วม
ขับเคลื่อนเมืองในประเด็นต่างๆ ทั้งนี้ จากการรวบรวมเครือข่ายพลเมืองออนไลน์เบื้องต้น (ตารางที่ 4 - 1) 
พบว่าเครือข่ายพลเมืองออนไลน์ที่เป็นแรงผลักดันการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่  มักอยู่ในรูปแบบของบริการ
เครือข่ายสังคม ได้แก่ Website Facebook เป็นต้น ซึ่งแต่ละเครือข่ายมีการน าเสนอข้อมูลในแต่ละประเด็นที่
แตกต่างกันไป สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1) สื่อข่าวสารข้อมูลทั่วไป 

น าเสนอ และสื่อสารเรื่องราว ข้อเท็จจริง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

o สื่อกระแสหลัก ได้แก่ รายการวิทยุ หนังสือพิมพ์ สถานโีทรทัศน์ เป็นสื่อที่น าเสนอรายงาน
เหตุการณ์ และความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน รวมถึงเสนอข้อเท็จจริงทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ได้แก่ เชียงใหม่ CM108.com เชียงใหม่นิวส์ FM91 Trafficpro ข่าว
เด็ดเชียงใหม่ และ NBT Chiangmai เป็นต้น  

o สื่อท้องถิ่น สื่อที่เข้าถึงคนในท้องถิ่น ถ่ายทอดเนื้อหาข่าวสารที่เข้าถึงง่าย และสอดรับกับ
ประเด็นปัญหาของพ้ืนที่ ได้แก่ คนข่าวเชียงใหม่ หนังสือพิมพ์เมืองเหนืออัพเดท เชียงใหม่อยู่ดี 
ข่าวด่วนเชียงใหม่ และ เสียงคนเมืองเชียงใหม่ เป็นต้น 

                                                           
1
 ประเภทการบริหารจัดการความรู้ (knowledge management) มีการใช้งานลกัษณะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น Internet Forums Blog 

เป็นต้น 
2 ประเภทเครื่องมือการติดต่อสื่อสาร (Communication Tools) สามารถติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ต่างถิ่นทั่วโลก เช่น E-mail Skype LINE เป็นต้น 
3 ประเภทเครื่องมือเพื่อร่วมประสานงานแบบทันทีทันใด (Collaborative real-time editors) ใชใ้นกิจกรรมการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มในลักษณะ
ออนไลน์ เช่น Microsoft Office Online Google Docs เป็นต้น 
4 ประเภทบริการเครือข่ายสังคม (Social Network Services) เป็นชุมชนออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลในสิ่งที่สนใจ
หรือ กิจกรรมต่าง ๆ กับบุคคลที่อยู่ทัว่ทกุมุมโลก เช่น Google Pinterest Facebook Twitter 
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2) สื่อเฉพาะเรื่อง 

เป็นสื่อที่มีเป้าหมายในการน าเสนอข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นเฉพาะ
เรื่องของเมืองเชียงใหม่ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่  

o ด้านการท่องเที่ยว อาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นสื่อที่น าเสนอ และประชาสัมพันธ์แหล่ง
สถานทีท่่องเที่ยว ร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรม ที่พัก และกิจกรรมที่น่าสนใจของเมืองเชียงใหม่ โดย
มีการน าเสนอแง่มุมต่างๆ ให้น่าสนใจ เช่น หลงเชียงใหม่  เที่ยวเชียงใหม่ แกงโฮะรีวิว และ 
เชียงใหม่เจ้า เป็นต้น  

o ด้านสังคมและการพัฒนาเมือง เป็นสื่อที่น าเสนอในมิติต่าง ๆ เกี่ยวกับเมือง การพัฒนาเมือง และ
ขับเคลื่อนเมือง โดยมีเป้าหมายส าคัญในการผลักดัน และสร้างเสริมพลเมืองให้มีการตระหนักรู้
และกระตือรือร้นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเมือง รวมถึงเป็นสื่อกลางในการสะท้อนเสียงความ
ต้องการของคนเชียงใหม่ เพ่ือผลักดันให้เกิดการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาเมือง เช่น เชียงใหม่
สร้างสรรค์ ขอคืนพ้ืนที่ป่าดอยสุเทพ คลองแม่ข่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ 
Chiangmai Trust และ NorthGate ปะตู๋เหนือ เป็นต้น 

o ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสื่อที่น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพ
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของเมือง เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการรักษา
สิ่งแวดล้อม และสร้างการร่วมมือแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น Raks Mae Ping อากาศ
บ้านเฮา ดอยสุเทพที่ฉันรัก มือเย็นเมืองเย็น เป็นต้น 

o ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์  เป็นสื่อที่ เผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ รวมถึงสถาปัตยกรรมล้านนาของเมืองเชียงใหม่ เพ่ือสร้างการรับรู้ และสร้างการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมอนุรักษ์ สืบทอด ฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ 
เช่น มรดกเชียงใหม่ ประวัติศาสตร์ล้านนา-เชียงตุง เรื่องเล่าชาวล้านนา ข่วงหลวงเวียงแก้ว เป็น
ต้น 

 

5.1.2 โครงสร้างของเครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่  

ในหัวข้อนี้เป็นการวิเคราะห์เครือข่ายตามโครงสร้างหน้าที่ และโครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ เพ่ือมองเห็นความสัมพันธ์ในภาพรวมของเครือข่ายการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาโดยอาศัยอาศัยพันธกิจ กิจกรรม และการก่อรวมตัวจากการมีประเด็นร่วมเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ พบว่าสามารถแบ่งเครือข่ายทางสังคมที่ด าเนินการปัจจุบัน ตามโครงสร้างหน้าที่ สามารถแบ่งได้ 4 
ภาคส่วน ดังนี้  

1) เครือข่ายภาครัฐส่วนกลาง ถือเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบด้วยนโยบาย
ของภาครัฐในแต่ละช่วงเวลา และสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจและการรวมศูนย์ ปัจจุบันรัฐบาลมี
ความพยายามในการกระจายอ านาจ แต่ทุกอ านาจยังคงรวมอยู่ที่ศูนย์กลางการบริหารประเทศ ท า
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ให้การด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐบาลไม่อาจตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนใน
ด้านการบริการ และการอ านวยประโยชน์ 

2) เครือข่ายภาครัฐส่วนท้องถิ่น มีการกระจายอ านาจการบริหารการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น 
ในลักษณะทั้งที่เป็นแนวดิ่ง และแนวราบ เพ่ือแบ่งเบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาล 
และเพ่ือให้การด าเนินการให้บริการและอ านวยการด้านต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั่วถึง และรวดเร็ว และประการส าคัญอีกประการหนึ่ง เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะกลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่ (หอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่) 

3) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน อาทิ บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลล์ จ ากัด บริษัท ธิง พาร์ค จ ากัด เป็น
เครือข่ายที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการประสานผลประโยชน์และสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพของการด าเนินการทางธุรกิจ โดยในช่วงที่ผ่านมาวงการธุรกิจถูกมองว่าฉกฉวย
ผลประโยชน์จากภาคประชาชนและใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง มีการผูกขาดทางการค้า ฯลฯ ซึ่ง
จากการมองดังกล่าว และกอปรกับการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท าให้ภาคธุรกิจเอกชนเริ่มมี
การปรับตัวเป็นธุรกิจเพ่ือสังคม และมีแนวโน้มในการท าธุรกิจที่สามารถรับใช้และคืนประโยชน์
ให้กับสังคมมากขึ้น แต่ในบริบทเชียงใหม่พบเครือข่ายภาคธุรกิจค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะบริษัท
ขนาดใหญ ่ 

4) เครือข่ายภาคประชาสังคม เป็นการรวมของปัจเจกบุคคล กลุ่มคน และเครือข่าย โดยอาศัย
วัฒนธรรมชุมชน กระบวนการทางานร่วมกับภาคีอ่ืน ๆ และระบบเทคโนโลยี เป็นเครื่องหนุนเสริม
ให้เกิดการรวมตัว โดยเกิดขึ้นทั้งจากการเห็นความจ าเป็นในการรวมพลังเพ่ือแก้ไขปัญหา เกิดจาก
การเรียนรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันโดยเป็นกระบวนการที่เป็นไปตามธรรมชาติ และ
เกิดข้ึนการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ในบริบทของเชียงใหม่ แบ่งกลุ่ม
ภาคประชาสังคมเป็น 5 ภาคส่วนย่อย ดังนี้ 

4.1) เครือข่ายภาคประชาชน คือ กลุ่มของประชาชนที่เข้ามารวมตัวกัน และมีการ
ด าเนินการในลักษณะอาสาสมัคร โดยกลุ่มดังกล่าว จะท าหน้าที่ในการเป็นตัวจักรใน
การด าเนินการขับเคลื่อน ถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเมือง
ปัจจุบัน ที่ต่างมีเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ทั้งด้านกายภาพ 
สังคม เศรษฐกิจ เช่น เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ เครือข่ายเขียว สวย หอม 
สภาลมหายใจ กรีนเรนเจอร์ กลุ่มเชียงใหม่อ่าน เป็นต้น 

4.2) เครือข่ายภาคการศึกษา/วิชาการ มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเมืองบนฐาน
วิชาการ และองค์ความรู้ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ สถาบันวิจัยทาง
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯลฯ รวมไปถึงหน่วยงานสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น 
โรงเรียนสถาบันสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (A.U.A.) 
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4.3) เครือข่ายทางศาสนา อาทิ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เผยแพร่ธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในเครือข่ายสังคม
ที่มีส่วนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนทางสังคม จากในอดีตเมืองเชียงใหม่ภาคศาสนาถือ
เป็นภาคที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัฒนธรรม ประเพณี หรือการ
ด ารงชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปล้วนมีความเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกับศาสนาทั้งสิ้น 
ทั้งนี้ บทบาทของภาคศาสนาที่เห็นได้ชัด คือการเป็นหนึ่งในกลุ่มทางสังคมที่คัดค้าน
การสร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นผลมาจากความเชื่อทาง
ศาสนาที่เข้มแข็ง แต่ปัจจุบันเครือข่ายภาคศาสนาในเมืองเชียงใหม่กับมีบทบาทและ
อ านาจที่ลดลง จากการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้านของเมือง จึงส่งผลให้ทิศ
ทางการขับเคลื่อนทางสังคมที่มาจากภาคศาสนาเห็นได้น้อยลงตามเฉกเช่นเดียวกัน 

4.4) เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน/ชมรม/สมาคม เป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญ
ต่อการพัฒนา สังคม โดยมีพัฒนาการมาจากการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของ
องค์กรระหว่างประเทศที่เข้ามาสนับสนุนการท างาน และการเรียนรู้ของภาค
ประชาชนหลังจากนั้นจึงมีการสนับสนุนให้องค์กรและภาคประชาชนให้ด าเนินการ
จัดการในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีเป้าหมาย เพ่ือร่วมคลี่คลายปัญหาใน
สังคมเป็นภาคส่วนที่มีแนวทางในการทางานที่หลากหลายและมีความพยายามที่จะ
แสวงหาและเสนอทางเลือกในการพัฒนาประเทศเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ศักยภาพในการพัฒนาและมีความสามารถในการพ่ึงตนเอง เช่น มูลนิธิเกษตรกรรม
ยั่งยืน มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษย์ชนและการพัฒนา มูลนิธิไทยรักษ์ป่า สมาคมยางนา 
ขี้เหล็ก สยาม เป็นต้น 

4.5) เครือข่ายสื่อ/สื่อออนไลน์ เป็นตัวกลางส าคัญที่จะท าให้เสียงของประชาชนปรากฏ
ในพ้ืนที่สาธารณะ โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยที่ให้ความส าคัญกับสิทธิ 
เสรีภาพในการแสดงออก นอกจากเป็นผู้น าเสนอปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ยังท า
หน้าที่ตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์ ความไม่ชอบมาพากลของนโยบายภาครัฐ หรือการ
ด าเนินการของหน่วยงานเอกชน นอกจากนี้ ปัจจุบันสื่อออนไลน์ อาทิ กลุ่ม
เชียงใหม่ฮอม กลุ่มเชียงใหม่ 108 รีวิวเชียงใหม่ เชียงใหม่สร้างสรรค์ ฮักเน้อ
เชียงใหม่ เชียงใหม่นิวส์ หลงเชียงใหม่ เชียงใหม่อะไรดี Chiang Mai City Update  
iChiangmai และ เชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอ เป็นช่องทางที่ได้รับความสนใจจาก
ประชาชนในการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ และเป็นสังคมในโลกเสมือนที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มคนที่มีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการ
แลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ถือเป็นหนึ่งเครือข่ายส าคัญใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเครือข่ายแต่ละภาคส่วนแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเชิงพ้ืนที่และ
เครือข่ายประเด็นกิจกรรมมีลักษณะกระบวนการท างานทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ โดยมีการรวมศูนย์กิจกรรม
เข้าสู่ส่วนกลางในระดับพ้ืนที่ขนาด ใหญ่ และมีศูนย์ประสานย่อยในพ้ืนที่ขนาดเล็ก เพ่ือให้เกิดกิจกรรม และ
การขับเคลื่อนการพัฒนา โดยมีเครือข่ายมาร่วมผลักดันกิจกรรมให้กลุ่ม องค์กรและเครือข่ายย่อยอ่ืน ๆ
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ด าเนินงานตามพันธกิจและเป้าหมาย ในขณะที่ความสัมพันธ์ในแนวราบจะมีการประสานเครือข่ายตาม
ประเด็นที่มีอยูในพ้ืนที่แล้วมาก าหนดกิจกรรมร่วมกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ในการพัฒนาเมือง
เชียงใหม่สามารถแบ่งได้เป็น สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม (ภาพที่ 5 -11) ประกอบด้วย 

 (1)  กลุ่มเครือข่ายภายนอกพ้ืนที่ เป็นกลุ่มหน่วยงานที่ก าหนดพันธกิจ ออกนโยบาย และโครงการ 

 (2)  กลุ่มเครือข่ายระหว่างภายในและภายนอกพื้นที่ เป็นกลุ่มหน่วยงานที่สามารถสนับสนุน
แผนงาน มีบุคลกร หรือมีส่วนร่วมในการช่วยสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มอ่ืน ๆ ภายในจังหวัด 
ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา  

(3)  กลุ่มเครือข่ายภายในพื้นที่ เป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติหลักท่ีมีความสัมพันธ์กับชุมชน และมีอ านาจหน้าที่
ในการบริหารจัดการบุคลากร งบประมาณของเชียงใหม่  

จากข้อมูลเครือข่ายพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากโครงการการพัฒนา
กระบวนการเพ่ือขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม่ พบว่าเครือข่ายพัฒนาเมืองเชียงใหม่ทั้งที่ด าเนินงานใน
ปัจจุบัน และท้ังที่เป็นที่รู้จักในแวดวงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง (ในช่วงปี 2550 - ปัจจุบัน) สามารถแบ่งได้
เป็น 3 กลุ่ม ตามประเด็นเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่  (1) กลุ่มเป้าหมายเพ่ือการคัดค้าน เรียกร้อง ความไม่
เหมาะสมของโครงการพัฒนาเมือง (2) กลุ่มเป้าหมายเพ่ือศึกษาปัญหาเมือง และพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และ (3) 
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างการตระหนักรู้ และความเข้าใจเมือง 
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5.1.3 เป้าหมายการด าเนินงานของเครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม ่
จากข้อมูลเครือข่ายทางัสคงมเมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากโครงการการพัฒนา

กระบวนการเพ่ือขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม่ พบว่าเครือข่ายพัฒนาเมืองเชียงใหม่ทั้งที่ด าเนินงานใน
ปัจจุบัน และทั้งที่เป็นที่รู้จักในแวดวงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ตามประเด็น
เป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่  (1) เป้าหมายเพื่อการคัดค้าน เรียกร้อง ความไม่เหมาะสมของโครงการพัฒนาเมือง (2) 
เป้าหมายเพ่ือศึกษาปัญหาเมือง และพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และ (3) เป้าหมายเพ่ือสร้างการตระหนักรู้ และความ
เข้าใจเมือง 

1) เป้าหมายเพื่อการคัดค้าน เรยีกร้อง ความไม่เหมาะสมของโครงการพัฒนาเมือง 

เป็นเครือข่ายที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับประเด็นปัญหาของเมือง ในลักษณะปัญหาเฉพาะ ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่มักเป็นประเด็นเร่งด่วนจนน ามาสู่การรวมกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการสนับสนุนเมื่อต้อง
เรียกร้อง คัดค้าน หรือการขึ้นศาล อนึ่ง กลุ่มเป้าหมายประเภทนี้ ถือเป็นประเด็นที่มีการเคลื่อนไหวอย่างมาก
ในช่วงปี 2530 - 2549 (ระยะที่ 2 ของการเคลื่อนตัวของภาคประชาสังคมเชียงใหม่) ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์
ส าคัญที่น ามาสู่การร่วมมือของผู้คนหลากหลายฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา  

ต่อมา ช่วงหลังการรัฐประหารยึดอ านาจในปี 2549 ถึงปัจจุบัน จึงเป็นช่วงที่ความขัดแย้งทางการเมือง
เริ่มเข้าแทรกแซงการเคลื่อนไหวเพ่ือการพัฒนา และเป็นช่วงที่เครือข่ายทางสังคมมีพัฒนาการและเห็นรูปธรรม
ของขบวนอย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งล้วนแต่เติบโตมาจากฐานคิดของ ”ประชาสังคมท้องถิ่น” ที่ต้องการแสดง
บทบาทของพลเมืองที่ตระหนักว่าทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองของตนได้ถูกรัฐชาติน าพาไปสู่กระแสการพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือรับใช้ผลประโยชน์ทุนนิยมในวังวนของโลกาภิวัตน์อย่างสุดขั้ว มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ต่างๆ 
เกิดขึ้นกว่า 30 โครงการในสมัยรัฐบาลทักษิณ ท าให้เกิดการวมตัวกันของเครือข่ายทางสังคมเพ่ือติ ดตาม
ตรวจสอบนโยบายการพัฒนา และการด าเนินโครงการพัฒนาให้อยู่บนฐานการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ทั้งนี้ 
พบว่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดค้าน เรียกร้อง ความไม่เหมาะสมของโครงการพัฒนาเมืองของเครือข่าย
สังคม สามารถสรุปไดด้ังนี้ 

1.1) ประเด็นที่ 1 การคัดค้านการประกาศใช้ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 

จากกรณีการจัดท าผังเมืองรวมเชียงใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของชาวบ้านใน
หลาย ๆ ด้าน จึงเกิดการขับเคลื่อนของกลุ่มรักษ์บ้านรักษ์เมือง และคณะท างานชาวบ้านย่านวัดเกต-
ฟ้าฮ่าม ย่านนิมมานเหมินท์ และย่านซอยวัดอุโมงค์  ฯลฯ ที่ได้มีการผลักดันให้ทบทวนแก้ไขการวาง
และจัดผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล และสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากที่ผ่านมา กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
รับนโยบายมาจากส่วนกลาง มีโครงการจะขยายถนนในตัวเมืองเชียงใหม่ จ านวน 35 สาย ในเขตเมือง
ประวัติศาสตร์ จะส่งผลให้ประชาชนในย่านที่อยู่อาศัย ร้านค้า ฯลฯ ได้รับผลกระทบเป็นเรือนแสน 
ตลอดจนการขยายถนนจะส่งผลให้มีรถสัญจรมากขึ้น ซึ่งจะน ามาสู่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา (สิริ
ลักษณ์ ศรีประสิทธิ์, 2552) 
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ภาพที่ 4- 23: การรวมกลุ่มของชุมชนวัดเกต-ฟ้าฮ่าม คัดค้านการประกาศใช้ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ 

ที่มา: https://mgronline.com/local, 2556 
 

1.2) ประเด็นที่ 2 การคัดค้านบ้านป่าแหว่ง หรือบ้านพักตุลาการบนเชิงดอยสุเทพ 

จากกรณีโครงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการ พบอาคารชุดจ านวน 9 แห่ง และบ้านพักตุลาการ
จ านวน 45 หลัง มีการล้ าเข้าไปในแนวเขตป่าดั้งเดิมซึ่งเป็นแนวเขตแดนที่ภาคประชาสังคมและ
กองทัพซึ่งเป็นผู้ดูแลพ้ืนที่นี้ท าสัญญาร่วมกัน จึงเกิดการรวมกลุ่มของ เครือข่ายขอคืนพ้ืนที่ดอยสุเทพ 
ร่วมกับภาคีคนฮักเชียงใหม่ เครือข่ายเขียวสวยหอม ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ และกลุ่มรักษ์แม่ปิง 
เป็นต้น เพ่ือต้องการให้รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ าเข้าไปในเขตแนวป่าดั้งเดิม เพ่ือปรับ
พ้ืนที่และฟ้ืนฟูป่าให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม เพราะโครงการที่ก่อสร้างไปแล้วนี้นอกจากจะก่อให้เกิด
ทัศนอุดจาดแล้ว ยังรบกวนระบบนิเวศ และจะท าให้เกิดความเดือดร้อนจากการไหลบ่าของน้ าป่า กับ
จะท าให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าดิบจากการที่หน้าดินที่ถูกเปิดไว้จากการก่อสร้าง จะถูกชะล้างลงมา
พร้อมน้ าฝนที่จะตกมาในหน้าฝน ท้ายที่สุดผลการคัดค้านน ามาสู่ข้อสรุปซึ่งเป็นสัญญาจากรัฐบาล คือ 
ประกาศให้พ้ืนที่เป็นเขตที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย และส่งมอบพ้ืนที่คืนให้แก่กรมธนารักษ์ เพ่ือผนวกเข้าไปเป็น
เขตของอุทยานแห่งชาติ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง
และฟ้ืนฟูป่าให้กลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์ (BBC News, 2561) 

 

  
ภาพที่ 4- 24: การรวมกลุ่มของเครือข่ายภาคสังคม และประชาชนชาวเชียงใหม่ คัดค้านบ้านป่าแหว่ง หรือบ้านพัก 

ตุลาการบนเชิงดอยสเุทพ 
ที่มา: https://www.khaosod.co.th/bbc-thai, 2561 

https://mgronline.com/local
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1.3) ประเด็นที่ 3 การคัดค้านการปรับปรุงแยกรินค าบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า 

จากกรณีปัญหาการขอคืนพ้ืนที่สาธารณะ บริเวณสี่แยกรินค าในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งทาง
ห้างสรรพสินค้าเมญ่าขออนุญาตใช้พ้ืนที่ทางหลวงประมาณ 1 ไร่  ท าเป็นลานกิจกรรมน้ าพุตั้งแต่ปี 
2556 กระทั่ง ปี 2562 แขวงการทางหลวงที่ 2 เชียงใหม่ มีแผนงานโครงการที่จะปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่
ดังกล่าว เพ่ือปรับปรุงเป็นถนนคู่ขนานจากบริเวณทางแยกรินค า ไปจนถึงทางเชื่อมคู่ขนานที่สร้างไว้  
เพ่ือรองรับการจราจรที่แออัดในอนาคต และเพ่ือสร้างลานกิจกรรม แต่เครือข่ายเพ่ือสิทธิและความ
รับผิดชอบของพลเมือง (คสรพ.) ประกอบด้วย นักวิชาการ นักศึกษา และภาคประชาชน ได้มีการ
เคลื่อนไหวขอระงับโครงการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจนกว่าจะหาข้อยุติได้ เนื่องจากเป็น
การรุกล้ าที่สาธารณะ และไม่เห็นด้วยรูปแบบขยายผิวจราจรของกรมทางหลวงซึ่งจะสร้างปัญหา
จราจรติดขัดได้ จึงต้องการให้คงพ้ืนที่ลานกิจกรรมไว้ดังเดิม แต่ท้ายที่สุด ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
กฎหมาย และด าเนินการแผนงานโครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นท่ีต่อไป (CM publica, 2562) 

  
ภาพที่ 4- 25: การรวมกลุ่มของประชาชน คัดค้านการปรับปรุงแยกรินค าบรเิวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า 

ที่มา: https://cm108.com/w/8587/, 2562 
 

1.4) ประเด็นที่ 4 การคัดค้านคอนโดธนารักษ์บนที่ดินราชพัสดุ 

บริเวณที่ดินราชพัสดุซึ่งติดกับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ถือเป็น พ้ืนที่สีเขียวผืนใหญ่ผืน
สุดท้ายของเมืองเชียงใหม่ เปรียบเหมือนปอดฟอกอากาศขนาดใหญ่ แต่จากเหตุการณ์ในช่วงปี 2559 
กรมธนารักษ์ได้จัดประมูลเพ่ือน าที่ดินขนาดกว่า 9 ไร่ ซึ่งในขณะนั้นรกร้างมานานหลายสิบปี สร้าง
เป็น “บ้านธนารักษ์ประชารัฐ” หรือบ้านพักส าหรับข้าราชการผู้มีรายได้น้อย แต่เนื่องจากชาวเจริญ
ประเทศไม่ต้องการให้พ้ืนที่สีเขียวแปรเปลี่ยนเป็นคอนโดมิเนียม จึงเกิดการเคลื่อนไหวต่อต้าน มีการ
รวมตัวของผู้คนในชุมชนและโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มคุณครู นักเรียน 
ตลอดจนเหล่าศิษย์เก่าซึ่งเป็นผู้มีบทบาทหลัก เนื่องจากเป็นผู้รู้หลายแขนง และมีเครือข่ายกว้างขวาง 
โดยรูปแบบการเคลื่อนไหวได้มีการร่วมมือกับหน่วยวิจัยการฟ้ืนฟูป่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
อนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา เพ่ือเก็บข้อมูลต้นไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ 
เพ่ือให้การคัดค้านมีน้ าหนัก รวมทั้งอาศัยสื่อออนไลน์เพ่ือสร้างแรงขับเคลื่อน จนท้ายที่สุดกรมธนา
รักษ์ประกาศยกเลิกการประมูล และกลายเป็น “สวนเจริญประเทศ” สวนสาธารณะเพ่ือให้ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์ต่อไป (ธารริน อดุลยานนท์, 2561) 

1.5) ประเด็นที่ 5 การคัดค้านโครงการขยายถนนซุปเปอร์ไฮเวย ์
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ในปี 2561 เครือข่ายภาคประชาชนและนักวิชาการ ได้ท าหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ขอยุติการขยายถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ล าปาง ซ่ึงเป็นโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวง
เชื่อมโยงระหว่างทางหลวงหมายเลข 11 แยกรินค า -เจ็ดยอด ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
เนื่องจากก่อนปรับปรุงถนนเส้นนี้ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวและจะไม่มีการตัดต้น
โพธิ์อายุกว่า 100 ปี แต่กลับมีการตัดต้นไม้จึงสร้างความไม่พอใจกับชาวบ้าน จึงน ามาสู่ข้อเสนอของ
เครือข่ายภาคประชาสังคมให้แขวงทางหลวงปรับแบบใหม่โดยให้ต้นโพธิ์คงอยู่ ขอฟุตบาทที่กว้างขึ้น 
เพ่ือให้เอ้ือต่อผู้อยู่อาศัยในเมือง (มติชน ออนไลน์, 2561) 

  
ภาพที่ 4- 26: เครือข่ายภาคประชาชนและนักวิชาการ คัดคา้นแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 กรณีการขดุย้าย 

ต้นโพธ์ิอายุกว่า 100 ปี เพื่อขยายถนน 
ที่มา: มติชน ออนไลน์, 2561 

1.6) ประเด็นที่ 6 การคัดค้านโครงการก่อสร้างสร้างอาคารสูง 

สืบเนื่องจากในช่วงต้นปี 2540 มีการวางแผนการด าเนินโครงการสร้างอาคารเทศบาลนคร
เชียงใหม่ซึ่งมีความสูงถึง 22.9 เมตร ริมน้ าปิง จึงเกิดการรวมกลุ่มพลเมือง และเครือข่ายภาคประชา
สังคม อาท ิชมรมเพ่ือเชียงใหม่ มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง มูลนิธิวายเอ็มซีเอเพ่ือการพัฒนาภาคเหนือ 
กลุ่มฮักช้างเคี่ยน รวมถึงหน่วยงานในสถาบันการศึกษา เช่น สถาบันวิจัยสังคมเชียงใหม่  ฯลฯ เพ่ือ
ต่อต้านและคัดค้านในกรณีของการสร้างอาคารสูง เนื่องเป็นการบดบังทัศนียภาพที่งดงาม และการ
สร้างตึกสูงที่สร้างติดวัด ถือเป็นการลบหลู่ศาสนา และกระทบจิตวิญญาณของคนท้องถิ่นบนพ้ืนที่ติด
ริมฝั่งแม่น้ าปิง และต่อเนื่องมาในปี 2563 ที่มีแผนโครงการลงทุนก่อสร้างโรงแรมขนาด 80 ห้องสูง 13 
ชั้น บนพ้ืนที่เดิมที่เป็นที่ตั้งของห้างตันตราภัณฑ์ ซึ่งเป็นห้างแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ บนถนนท่า
แพ ในตัวเมืองเชียงใหม่ จึงเกิดการเคลื่อนไหวของเครือข่ายภาคประชาชนและนักวิชาการด้านการ
อนุรักษ์เมืองในจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือเพ่ือเรียกร้องให้มีการทบทวนความเหมาะสมหลังจากที่มี
ข้อมูลว่ากลุ่มทุนใหญ่ระดับประเทศก าลังด าเนินโครงการลงทุนก่อสร้าง  โดยสาเหตุส าคัญในการ
ต่อต้านเนื่องด้วยถนนท่าแพ ถือเป็นถนนเส้นส าคัญระดับสูงของเมืองเชียงใหม่ที่มีคุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์ การวางผังเมือง และวัฒนธรรมประเพณี ท าหน้าที่เชื่อมโยงพ้ืนที่หน้าเมืองบริเวณริม
แม่น้ าปิงเข้าสู่เมืองเก่าเชียงใหม่ที่มีดอยสุเทพเป็นฉากหลัง การสร้างตึกที่มีรูปแบบที่ทันสมัย ขาดการ
ค านึงถึงภูมิทัศน์วัฒนรรมของเมืองและบริบทโดยรอบ ถือว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและจะเป็น
ปัญหาอุปสรรคต่อการยื่นข้อเสนอ เพ่ือพิจารณาขอขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก (เชียงใหม่นิวส์, 
2563) 
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ภาพที่ 4- 27: หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมตรวจสอบพื้นที่ท่ีจะมีการก่อสร้างตึกสูงบนถนนท่าแพ 

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th, 2563 
 

1.7) ประเด็นที่ 7 คัดค้านนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลที่เชียงใหม่ 

ในปี 2559 พระเทพปริยัติ ประธานศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน
ประชุมการหารือเกี่ยวกับประเด็นการคัดค้านความพยายามจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เผยแพร่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พุทธสมาคม
จังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยา
เขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ สันนิบาตเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้
ภายหลังมีการออกข้อตกลง "ว่าด้วยความร่วมมือในการคัดค้านการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาลในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ขององค์กร 12 องค์กร"  

โดยเนื้อหาในเอกสารระบุเหตุในการคัดค้านนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลว่าเนื่องจากเชียงใหม่ 
"เป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมและประเพณีท่ีงดงามแบบล้านนา มีผู้คนทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวเพ่ือชื่น
ชมสิ่งที่ดีงามของบ้านเมืองตามค าขวัญว่า "ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา 
นามล้ าค่านครพิงค์" ทั้งเคยเป็นสถานที่ท าสังคายนาครั้งท่ี 8 ของโลกเม่ือปีพุทธศักราช 2020 ณ วัดโพ
ธาราม หรือวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงในปัจจุบัน และเป็นเมืองที่มีความสงบร่มเย็นประชาชนอยู่
ร่วมกันอย่างผาสุกมาโดยตลอด 720 ปี จนกระทั่งได้มีก าหนดยุทธศาสตร์ยกระดับสินค้าเกษตรขึ้นสู่
มาตรฐานฮาลาลและจะยกระดับจนมีการสร้างนิคมอุตสาหกรมข้ึนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการเกิดนิคม
อุตสาหกรรมจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อวิถีชีวิตประเพณีสิ่งแวดล้อม เป็นความสูญเสียทางจิต
วิญญาณและภาพลักษณ์ของนครที่มีความสง่างามทางวัฒนธรรมไปอย่างสิ้นเชิง" 
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ภาพที่ 4- 28: พระสงฆ์และกลุ่มชาวพุทธหัวอนุรักษ์ยื่นหนังสือ ผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ ค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล 

ที่มา: https://prachatai.com/journal/2016/02/64097, 2563 
 

1.8) ประเด็นที่ 8 การคัดค้านโครงการปรับเส้นทางจราจรบนถนนราชด าเนิน 

จากการด าเนินกิจกรรม “ลองดู” หรือการทดลองเดินรถทางเดียวจากประตูท่าแพถึงวัดพระ
สิงห์ ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 6-31 พฤษภาคม ปี 2564  เป็นส่วนหนึ่งโครงการพัฒนาย่านเดินได้
เดินดี เพ่ือยกระดับสุขภาวะคนเมือง น าร่องในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่  ด าเนินการโดยศูนย์
ออกแบบและพัฒนาเมือง ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และภาคีย่านเดินได้เดินดีเมืองเชียงใหม่ เพ่ือ
ทดสอบแนวคิดระบบการสัญจรของโครงการราชด าเนินเดินได้เดินดี โดยตีเส้นชั่วคราวแบ่งเป็น
ช่องทางรถยนต์-รถจักรยานยานต์ ช่องทางส าหรับจอดรถยนต์ ช่องทางจักรยาน และแนวการขยาย
ทางเท้าใหม่  

แต่เนื่องด้วยขาดการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนและทั่วถึง และข้อจ ากัดการด าเนินงานเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ขาดความต่อเนื่องของการประชาพิจารณ์ส ารวจความ
คิดเห็นของชาวบ้าน และขาดการสอบถามความเห็นกับกลุ่มชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วย ส่งผลให้ตลอด
ระยะด าเนินกิจกรรมมีเสียงสะท้อนจากคนเชียงใหม่ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ และจากสื่อสังคมออนไลน์ ทั้ง
เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยต่อการด าเนินกิจกรรม โดยเสียงสะท้อนที่ไม่เห็นด้วย มองว่าการทดลอง
รูปแบบถนนดังกล่าว ดูสับสน และรกตา มีการตีเส้นจราจรหลายจุดที่ดูไม่เรียบร้อย บางจุดสีจางไม่
ชัดเจน การสัญจรไม่สามารถวิ่งย้อนสวนทางกลับมาได้ ท าให้เสียเวลาในการเดินทาง รวมทั้งเสี่ยงเกิด
อุบัติเหตุ  ตลอดจนจะท าให้เกิดอาเพศ ทางเหนือเรียกกันว่าขึดบ้านขึดเมือง ทั้งนี้ ภายหลังกิจกรรม 
“ลองดู” คณะท างานได้มีการก าหนดจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ิมเติม อาทิ การรับฟังความ
คิดเห็นสืบเนื่องจากกิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และลงพ้ืนที่สอบถามผู้ใช้งานจริง เพ่ือน าไปสู่การ
ปรับแบบร่างแนวทางการปรับปรุงทางเท้าน าร่อง ถนนราชด าเนิน และ ถนนท่าแพ พร้อมจัด
กระบวนการประชาพิจารณ์ระดับเมือง ก่อนด าเนินโครงการจริงในพ้ืนที่น าร่องต่อไป  (ศูนย์ออกแบบ
และพัฒนาเมือง, 2564) 
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ภาพที่ 4- 29: เจ้าอาวาสวัดพันอ้นและชาวชุมชนใกล้เคียง คัดคา้นโครงการปรับเส้นทางจราจรบนถนนราชด าเนิน 

ที่มา: https://www.chiangmainews.co.th/page/archives, 2564 
 

นอกจากนี้ยังพบประเด็นอ่ืน ๆ เช่น กรณีการปรับปรุงทาสีใหม่ของโรงแรมเพชรงาม ริมถนนเจริญ
ประเทศ ที่มีสันโดดเด่นกลางเมือง (ภาพที่ 5 - 16) สร้างความกังวลใจให้กับชาวเชียงใหม่ รวมถึงเครือข่าย
ชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ที่มองว่าสีสันที่จัดจ้าน ท าให้เสียภูมิทัศน์ของเมืองจนอาจมีผลต่อการพิจารณาให้
เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกที่ทุกภาคส่วนก าลังช่วยกันผลักดันอยู่  ถึงแม้ไม่ผิดกฎหมายและอยู่นอกเขต
โซนนิ่งควบคุมโทนสีอาคารสิ่งปลูกสร้างของเทศบัญญัติของเทศบาลนครเชียงใหม่  แต่จากกรณีดังกล่าวจึง
ผลักดันให้ภาคประชาสังคมเคลื่อนไหวในประเด็นนี้มากขึ้น เพ่ือขยายพ้ืนที่ควบคุม และเพ่ือให้เมืองเชียงใหม่มี
ความสวยงาม สอดคล้องไปกับวิถีชีวิตเมืองแห่งวัฒนธรรม รวมไปถึงประเด็นคัดค้านการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ตั้ง
ร้านหรือวางจ าหน่ายสินค้าบนลานประตูท่าแพ เนื่องจากลานประตูท่าแพ เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งถือเป็น
โบราณสถานที่เป็นสัญลักษณ์หรือแลนด์มาร์คของเมืองเชียงใหม่ และเป็นพ้ืนที่ของเขตเมืองเก่า ซึ่งสมควร
อย่างยิ่งที่จะต้องอนุรักษ์และพัฒนาให้มีความสง่างามเป็นหน้าตาของเมือง หรือในกรณีการคัดค้านการปล่อย
โคมลอยช่วงเทศกาล ซึ่งมองว่าเป็นการบิดเบือนวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้
และกระทบการขึ้น-ลง ของเครื่องบิน รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาขยะจากซากโคมไฟ เป็นต้น 

  
ภาพที่ 4- 30: การปรับปรุงทาสีใหม่ของโรงแรมเพชรงาม ริมถนนเจริญประเทศ 

ที่มา: workpoint today, 2563 

จากประเด็นการเคลื่อนไหวทางสังคม มีการเรียกร้อง คัดค้าน โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่กล่าวในข้างต้น 
แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการรวมตัวกันของกลุ่มคนหลากหลายฝ่าย ผ่านการด าเนินกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ 
การเดินขบวนถือป้ายคัดค้าน การล่าลายเซ็นผู้ไม่เห็นด้วยเพ่ือยื่นประกอบจดหมายส่งไปถึงหน่วยงานรัฐ
ส่วนกลาง การลงข่าวในหนังสือทั้งในท้องถิ่น และส่วนกลาง การจัดแถลงการณ์  หรือในปัจจุบันที่ได้อาศัย
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สื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน เช่น กรณีการคัดค้านบ้านป่าแหว่ง 
แสดงให้เห็นถึงพลังของสังคมออนไลน์ ที่เป็นผลจากการเสนอภาพถ่ายทางอากาศผ่านสื่อออนไลน์และ
สื่อมวลชน แสดงให้เห็นการรุกเข้าไปในแนวป่าของโครงการอย่างชัดเจน จึงเกิดการวิพากษ์วิจารณ์และร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสื่อออนไลน์ สร้างกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปกป้องผืนป่า และร่วมต่อต่อต้าน
โครงการบ้านป่าแหว่ง หรือในกรณีการคัดค้านคอนโดธนารักษ์บนที่ดินราชพัสดุ ที่นอกเหนือจากยื่นหนังสือ
คัดค้านแล้ว ยังอาศัยการถือป้ายประท้วง การจัดกิจกรรมการวาดภาพของเด็กนักเรียน และน าเสนอผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์และสื่อมวลชน ตลอดจนมีการเปิดให้ลงชื่อคัดค้านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  คือ Facebook 
สร้างปรากฏการณ์ลงชื่อคัดค้าน 5,000 รายชื่อ อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผลการขับเคลื่อนส าเร็จลุล่วงโดยใช้เวลา
เพียง 10 วัน (ธารริน อดุลยานนท์, 2561) 

หากพิจารณาเหตุผล และความคิดเบื้องหลังที่เป็นรากฐาน และเป็นก าลังส าคัญในการส่งเสริม ผลักดัน
ให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือขับเคลื่อน และคัดค้านโครงการพัฒนาเมืองต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมาย  พบว่า 
ประกอบด้วย 2 เหตุผลหลัก คือ   

ความเชื่อท้องถิ่น ความผูกพัน และศาสนา จากกรณีการคัดค้านโครงการพัฒนาต่าง ๆ แสดงให้เห็น
ว่าแรงขับเคลื่อนที่ส่งเสริมการสร้างการรวมกลุ่มเพ่ือคัดค้าน คือ ความเชื่อของคนล้านนา ที่มองว่าหากการ
กระท า หรือเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็นการลบหลู่สิ่ งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนเชียงใหม่ให้ความเคารพ
สักการะ อย่างพระธาตุดอยสุเทพ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย โบราณสถานต่าง ๆ ในเขตเมืองเก่า ฯลฯ ถือเป็นการ
ลบหลู่ศาสนา จะท าให้เกิด “ขึด” หรือ “สิ่งอัปมงคล” และ “อาเพศ” จึงเชื่อว่าหากกระท าแล้วจะเกิดความ
เสียหายต่อตนเอง ครอบครัว หรือต่อส่วนรวม รวมทั้งด้วยความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนเชียงใหม่ ที่มีการ
ตระหนักถึงประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่ ประเพณี วัฒนธรรม และการสั่งสอนของบรรพบุรุษที่ให้ 
เกรงกลัวละอายต่อบาป 

ทั้งนี้ นอกเหนือจากความเชื่อในลัทธิวิญญาณนิยมที่ได้กล่าวข้างต้น ความเป็นธรรมชาตินิยมของคน
เชียงใหม่ (ศศิพิสิฐ นิวัธน์มรรคา, 2561) แสดงให้เห็นถึงการปกป้องรักษาธรรมชาติ ความผูกพัน และความ
หวงแหนอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะกรณีคัดค้านโครงการสร้างกระเช้าลอยฟ้า ไปจนถึงคัดค้านโครงการ
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการบริเวณเชิงดอยสุเทพ ที่มีการตื่นตัวอย่างมากหากมีการก่อสร้างที่กระทบกับ
ธรรมชาติ และทัศนียภาพของดอยสุเทพ เนื่องจากดอยสุเทพส าหรับคนเชียงใหม่ถือเป็นป่าต้นน้ า และปอดที่
ส าคัญ และเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุดอยสุเทพ ตลอดจนเป็นฐานเศรษฐกิจที่ส าคัญของเมือง ทั้งนี้ จึงสามารถ
กล่าวได้ว่า วิถีชีวิต มรดรกวัฒนธรรมทั้งทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และความศรัทธา ความเชื่ อของคน
เชียงใหม่ ถือเป็นหนึ่งในเหตุผลและปัจจัยส าคัญท่ีสร้างแรงกระตุ้น ผลักดันการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านและสร้าง
การเปลี่ยนแปลงเมืองของคนเชียงใหม่  

ผลกระทบจากการพัฒนาเมืองทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการขยายตัวของเมือง 
นอกเหนือจากความเชื่อท้องถิ่น และความผูกพันหวงแหนของคนเชียงใหม่ อีกหนึ่งเหตุผลส าคัญที่ส่งเสริมให้
เกิดการเคลื่อนไหวของคนในชุมชน คือ การได้รับผลกระทบจากการการเติบโตของเมืองในเชียงใหม่ ที่มาจาก
ผลพวงกระแสการพัฒนา การส่งเสริมการท่องเที่ยว การรวมศูนย์อ านาจไว้ที่เชียงใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางหน่วย
ราชการ และศูนย์กลางทางการศึกษา แต่ด้วยการพัฒนาเมืองที่ไร้ทิศทาง มุ่งแต่สร้างถนน และส่งเสริมให้
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยว ทางการบิน และอ่ืน ๆ น ามาซึ่งปัญหาต่าง ๆ มากมาย ซึ่งตลอด
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ระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา ปัญหาก็ยิ่งหนักหน่วงมากขึ้น และเป็นปัญหาเรื้อรังให้กับเชียงใหม่ โดยพบว่า
ปัญหาส าคัญที่น ามาสู่การขับเคลื่อนของชุมชน ประกอบด้วย ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษทางอากาศ 
ปัญหามลภาวะทางเสียง ปัญหาการจราจรติดขัด และปัญหาตึกสูง  

ดังนั้น จากปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนต่อกลุ่มชาวบ้านคล้ายคลึงกัน น ามาสู่การหนุนเสริมกันเพ่ือ
เรียกร้องเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เข้ามาดูแล ตลอดจนการขึ้นศาล และเรื่องตัวบทกฎหมาย อันเห็นได้จากกรณีของ
การคัดค้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยภาครัฐ เช่น การคัดค้านการสร้างอาคารสูงบดบังทัศนียภาพ การคัดค้าน
ประกาศใช้ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 หรือแม้แต่การคัดค้านการปรับปรุงแยกรินค า
บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า ที่แสดงให้เห็นถึงความกังวลด้านปัญหาจราจร โดยมองว่าโครงการเหล่านี้จะ
ส่งผลให้รถสัญจรมากขึ้น ก่อมลพิษให้เมืองมากยิ่งขึ้น จึงเกิดการขับเคลื่อนคัดค้านการขยายถนน และผลักดัน
ให้มีการทบทวนแก้ไขแผนการพัฒนาให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น หรือแม้แต่ประเด็นปัญหามลภาวะทางเสียง จากการผุดขึ้นของร้านอาหาร ผับ บาร์ ในชุมชนย่าน
นิมมานเหมินท์ และย่านช้างม่อย ที่สร้างความเดือดร้อนต่อคนในพื้นท่ี  

2) เป้าหมายเพื่อการศึกษาปัญหาเมือง และพัฒนาเชิงพื้นที่  

จากผลกระทบด้านลบของการพัฒนาเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และไร้ทิศทาง ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้ง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ า และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จึงน ามาสู่
การรวมตัวของเครือข่ายประชาสังคมที่มีเป้าหมายเพ่ือร่วมขับเคลื่อน และผลักดันสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนา
เมืองในทิศทางที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนในการตระหนักถึงปัญหาของเมืองและร่วม
หาแนวทางแก้ไข โดยการขับเคลื่อนและด าเนินการของกลุ่มเครือข่ายประเภทนี้มักตั้งอยู่บนฐานวิชาการเข้มข้น 
มีการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนไหว และตอบประเด็นปัญหาให้แก่สังคมบนฐานงาน
วิชาที่มีหลักการ น่าเชื่อถือ รวมถึงมีการผลักดันส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยประเด็นที่ขับเคลื่อนโดยส่วน
ใหญ่มักเป็นประเด็นปัญหาของเมืองที่ไม่เร่งด่วน เช่น การพัฒนา และฟ้ืนฟูเมือง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟู
มรดกวัฒนธรรม เป็นต้น 

ดังนั้น เมื่อพิจารณากลุ่มภาคประชาสังคมตามประเด็นเป้าหมาย สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  
(1) กลุ่มเป้าหมายด้านการพัฒนา และฟ้ืนฟูกายภาพเมือง (2) กลุ่มเป้าหมายด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต (3) กลุ่มเป้าหมายด้านการอนุรักษ์ และจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม (4) กลุ่มเป้าหมายด้านอนุรักษ์ และ
ฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1)  เป้าหมายที่ 1 ทางด้านการพัฒนา และฟื้นฟูกายภาพเมือง  

เป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นการท างานในพ้ืนที่เมืองที่มีสภาพปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อม สภาพที่อยู่
อาศัย หรือความต้องการในการปรับปรุงอาคารเก่า บูรณะอาคารเก่า โดยเน้นด าเนินงานภายใต้
แนวคิดกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม และมีลักษณะงานที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
กับธรรมชาติ รวมไปถึงงานด้านการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม และการวางผังชุมชน ได้แก่ กลุ่มสถาปนิกใจ
บ้าน สตูดิโอ และ ฮอมสุข สตูดิโอ ภาคีฟ้ืนบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่ Spark U Lanna  ช้างม่อยอยู่
ม่วนขายหมาน  

2.2)  เป้าหมายที่ 2 ทางด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 
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ได้แก่ กลุ่มสถาปนิกใจบ้าน สตูดิโอ และ ฮอมสุข สตูดิโอ ภาคีฟ้ืนบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่ 
Spark U Lanna  ช้างม่อยอยู่ม่วนขายหมาน เป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นการท างานในพ้ืนที่เมืองที่มีสภาพ
ปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อม สภาพที่อยู่อาศัย หรือความต้องการในการปรับปรุงอาคารเก่า บูรณะ
อาคารเก่า โดยเน้นด าเนินงานภายใต้แนวคิดกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม และมีลักษณะงาน
ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ รวมไปถึงงานด้านการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม และการ
วางผังชุมชน โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

2.3)  เป้าหมายที่ 3 ทางด้านการอนุรักษ์ และจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 

เป็นกลุ่มท่ีมีเป้าหมายเพ่ือดูแล ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ การส่งเสริมการดูแลรักษา
พ้ืนที่สีเขียว เพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และ จัดการพ้ืนที่สีเขียวเมืองใหม่ รวมทั้งร่วม
แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นควัน มลพิษอากาศ ปัญหาไฟป่า และผลักดัน 
เสริมสร้างศักยภาพประชาชนผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ให้ตระหนักถึงคุณค่า 
ความส าคัญธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และผืนป่า ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายเขียว สวย หอม มือเย็นเมืองเย็น 
สภาลมหายใจ ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา เป็นต้น 

2.4)  เป้าหมายที่ 4 ทางด้านอนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม 

ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายอาหารยั่งยืนฯ เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์ล้านนา โฮงเฮียนสืบสานภูมิ
ปัญญาล้านนา กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ตามจารีตล้านนา และร่วมหาทางแก้ปัญหาการสูญเสียอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม และวิถีสังคม ทั้งนี้ ด้วยเป้าหมายด้านการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรมมักถูกมอง
เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ยาก การจัดกิจกรรม และการรณรงค์ส่งเสริม จึงเป็นเครื่องมือส าคัญเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนและปลูกจิตส านึกในระดับปัจเจก โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

 

กล่าวโดยสรุป เครือข่ายทีมี่เป้าหมายเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจคุณค่าของเมือง และสภาพแวดล้อม 
ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ถือเป็นประเด็นเป้าหมายที่ยืดหยุ่น ไม่เร่งด่วน และรูปแบบการด าเนินงานมีความสุ่ม
เสี่ยงที่จะเผชิญความขัดแย้งในทางผลประโยชน์ ทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจต่ า อนึ่ง เมื่อพิจารณาถึง
วัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อน แสดงให้เห็นแนวความคิดเบื้องหลัง คือ ความเชื่อ ความผูกผัน และการส านึก
ห่วงแหนเมืองเชียงใหม่ และความต้องการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ความคิด
เบื้องหลังเหล่านี้อาจไม่ชัดเจนเท่ากับกลุ่มเป้าหมายที่มีการเรียกร้อง คัดค้าน โครงการพัฒนาต่าง ๆ แต่นับเป็น
หนึ่งก าลังเสริมที่ส าคัญท่ีผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการรวมกลุ่มของเครือข่าย ในการร่วมแก้ไขกระบวนการ 
เพ่ือท าให้สถานการณ์ของปัญหาเป็นไปในทางที่ดีขึ้น โดยรูปแบบการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่ได้อาศัยกิจกรรม
เพ่ือปลูกจิตส านึกในระดับปัจเจก 

 

3) กลุ่มที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างการตระหนักรู้ และความเข้าใจเมือง 
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เป็นกลุ่มที่มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และคุณภาพของการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับปัญหาของเมืองเชียงใหม่ในเรื่องการสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และวิถีสังคม โดยที่
กลุ่มเป้าหมายประเภทนี้ มักมีกลไกการขับเคลื่อนผ่านการจัดกิจกรรม และการเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลให้มีความ
น่าสนใจ เช่น ได้แก่ เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ iChiangmai เสียงเชียงใหม่ และเชียงใหม่กว่า เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนสร้างการตระหนักรู้ และความเข้าใจเมือง ยังคงเป็นประเด็นที่ไม่สามารถ
จับต้องได้ และนับเป็นเรื่องยากในการวัดผลการพัฒนาจิตส านึกในระดับปัจเจกสู่รูปธรรมที่ชัดเจน  ดังนั้นการ
สร้างการตระหนักรู้ และความเข้าใจเมือง จึงต้องอาศัยเครือข่ายพลเมืองออนไลน์เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อน และสร้างการเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยจะกล่าวรายละเอียดในหัวข้อถัดไป 
(หัวข้อ 5.4) 

 

4.2 พัฒนาการและการเคลือ่นตัวของเครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม ่
การขับเคลื่อนเมืองสมัยใหม่บนฐานกายภาพเมืองเก่าที่ยังสมบูรณ์ด้วยแหล่งโบราณสถาน โบราณคดี 

และความทรงจ าของย่าน และชุมชนดั้งเดิมของเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งการพัฒนาเมืองบนฐานส านึก และมโน
ทัศน์ความเป็น “คนเมือง” เชียงใหม่ ส่งผลให้คนท้องถิ่นแสดงออกผ่านวิถีวัฒนธรรมอันเข้มแข็ง ตลอดจนสร้าง
ส านึกห่วงแหนเมืองเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่มีผลต่อการพัฒนา รูปลักษณ์ของ
เมือง และสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเมือง ถือเป็นประเด็นส าคัญในการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม และ
การพัฒนาเมืองที่ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญมาทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้  จากการศึกษาพัฒนาการของ
เครือข่ายทางสังคมของเมืองเชียงใหม่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า มีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง ประวัติศาสตร์ และการผสมผสานกระบวนการท างานตามฐาน
คิดของเครือข่าย รวมถึงแนวคิดด้านศาสนา วัฒนธรรมชุมชน ฯลฯ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคุณลักษณะร่วมของ
รูปแบบประเด็น และการเคลื่อนตัวในการด าเนินงาน สามารถแบ่งพัฒนาการของเครือข่ายออกเป็น 3 ระยะ 
คือ ระยะที่ 1 การเคลื่อนไหวที่น าโดยกลุ่มชนชั้นน าของจังหวัด (ปี 2475 - 2520) ระยะที่ 2 การเคลื่อนไหว
ของกลุ่มนักวิชาการและกลุ่มนักพัฒนาเอกชน (ปี 2520 - 2550) ระยะที่ 3 การเคลื่อนไหวขององค์กรภาค
ประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน (ปี 2550 - ปัจจุบัน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

4.2.1 ระยะที่ 1 กลุ่มชนชั้นน าของจังหวัดกับการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ 
(ปี 2475 - 2520) 

จากการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย ปี 2475 
เชียงใหม่ได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองเทศาภิบาล และเป็นศูนย์กลางของมณฑลพายัพ มีกลุ่ม
ตัวแทนจากกรุงเทพฯ เข้ามาจัดการปกครองใหม่ และด าเนินการลดทอนอ านาจของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือลง 
ส่งผลให้อ านาจการปกครองเมืองและคนเชียงใหม่ ถูกเปลี่ยนถ่ายจากกษัตริย์ท้องถิ่นสู่รัฐไทย ผ่านตัวแทนใน
รูปแบบข้าหลวง ส่งผลให้มีการต่อต้านวัฒนธรรมสยามในวงกว้าง และมีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมล้านนา
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ขึ้นมาใหม ่โดยเหตุการณ์ดังกล่าว ถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของเชียงใหม่ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทย พร้อม
กับขบวนการสร้างรัฐชาติของไทย (เวียงรัฐ เนติโพธิ์, 2543)  

ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นับเป็นหน่ออ่อนทางความคิดของเครือข่ายทางสังคม โดย
การศึกษาของ พระพิชัย ปิยสีโล (2561) พบว่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ท าให้
ผู้คนในสังคม เกิดความตื่นตัวในเสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ โดยเฉพาะกรณีบทบาททางสังคมของ 
ครูบาศรีวิชัย ทีเ่ป็นเหตุชนวนส าคัญในการสร้างเครือข่ายสังคมล้านนาเพื่อต่อรองอ านาจรัฐ 

อนึ่ง ขณะที่สังคมก าลังเปลี่ยนแปลงไปนั้น พบว่า มีการเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่ม
เจ้านายเดิมกับคณะราษฎรและภายในคณะราษฎร เห็นได้จากการเสนอเค้าโครงเศรษฐกิจแห่งชาติ (สมุดปก
เหลือง) ของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ดร. ปรีดี พนมยงค์) ท าให้เกิดเหตุการณ์รัฐประหาร 20 มิถุนายน ปี 
2476 ความขัดแย้งดังกล่าว เป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้รัฐบาล พลเอกพระยาพหลพล พยุหเสนา (ปี 2476 - 
2481) มีการบริหารแบบประนีประนอมหรือค่อยเป็นค่อยไป โดยการวางรากฐานสังคมไทยใหม่ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการศึกษา เช่น การตั้งโรงเรียน ให้ประชาชนมีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสร้างโรงงานจ านวน
มาก จึงเป็นระยะที่มีการมุ่งเน้นการพัฒนาที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม ส่งผลให้เมืองเชียงใหม่ในระยะนี้ 
เริ่มมีการขยายตัวของโครงสร้างพ้ืนฐานมากขึ้น โดยช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การขยายตัวของ
เมืองเชียงใหม่เป็นไปอย่างช้า ๆ และต่อมามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เด่นชัดมากขึ้นหลังปี 2500 
เนื่องจากเข้าสู่การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (ปี 2504 - 2509) ที่
มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ อาทิ สนามบินนานาชาติ 
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลขนาดใหญ่และทันสมัย รวมถึงเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม  

จากกระแสการพัฒนาของประเทศที่เริ่มเป็นไปในทิศทางรวมศูนย์มากขึ้น ท าให้ข้าราชการ และกลุ่ม
อ านาจเก่า เช่น เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ซึ่งเคยผูกขาดบทบาทในการก าหนดทิศทางของการพัฒนา ทั้งทาง
กายภาพ ทางเศรษฐกิจ ได้มีการผลักดันประเด็น ชักชวนคนเชียงใหม่เข้าร่วมปฏิบัติการ โดยอาศัยรูปแบบการ
ด าเนินงานด้วยพลังเครือข่ายพร้อมกับด าเนินการตามโครงสร้างของรัฐ ดังนั้น จากเหตุการณ์การขับเคลื่อน
เมืองที่ส าคัญในระยะที่ 1 จึงมักมกีารขับเคลื่อนผ่านกลุ่มชนชั้นน า เนื่องด้วยรูปแบบการเมืองในอดีต (ปี 2490 
- 2500) ผู้ที่มีบทบาทในเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเฉพาะคณะเทศมนตรี และนายกเทศมนตรี ทั้งที่มาจากการ
เลือกตั้งและแต่งตั้ง มักเป็นกลุ่มชนชั้นน าเมืองเชียงใหม่ (นักธุรกิจ ข้าราชการเก่า ซึ่งมีความสัมพันธ์  และ
ผลประโยชน์ร่วมกับข้าราชการ) ประกอบกับข้อจ ากัดด้านงบประมาณของเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงไม่มีการ
แข่งขันเพ่ือแย่งชิงผลประโยชน์เหมือนในปัจจุบัน ท าให้รูปแบบการเมืองในอดีตจึงเสมือนการตกลงกันภายใน
หมู่ชนชั้นน าเท่านั้น ทั้งนี้ จากการศึกษา และรวบรวมข้อมูลการขับเคลื่อนของเครือข่ายทางสังคม พบว่า ใน
ระยะที่ 1 เหตุการณ์การขับเคลื่อนเมืองที่ส าคัญ ได้แก่ การสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ การเรียกร้องสร้าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ในปี 2477 - 2478  

จุดเริ่มต้นการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ สืบเนื่องจากหลวงศรีประกาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เชียงใหม่คนแรก และ พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย ได้ขอค าปรึกษาจาก  
ครูบาเจ้าศรีวิชัย เจ้าตนบุญแห่งล้านนา เกี่ยวกับการประดับไฟฟ้าบนดอยสุเทพ เพ่ือให้ผู้คนทั่วไปสามารถขึ้น
ไปสักการะบูชาได้สะดวกมากข้ึน ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ครูบาได้เสนอโครงการ “สร้าง
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ถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพ” แทนที่การน าเอาสายไฟฟ้าไปติดตั้ง แต่เนื่องด้วยการสร้างถนน ต้องใช้งบประมาณ
สนับสนุนสูง ประกอบกับเชียงใหม่เป็นหัวเมืองรอบนอกในสายตาสยาม โอกาสที่ส่วนกลางส่งช่างส ารวจ
ประมาณการถือเป็นเรื่องยากล าบาก จึงเป็นที่มาของการประกาศข่าวขอความร่วมมือจากคนเชียงใหม่ จนเกิด
เป็นขบวนการภาคประชาชนระดับภูมิภาคครั้งแรก ในการท างานร่วมกันด้วยความสมัครใจ ผ่านความร่วมมือ
จากผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ต่างบทบาท และสถานะ ท้ายที่สุด สามารถสร้างถนนดอยสุเทพความยาวกว่า 
11 กิโลเมตร จากเชิงดอยสุเทพจนถึงบันไดนาคทางขึ้นดอยสุเทพ ซึ่งใช้เวลาเพียง 5 เดือน 22 วัน โดยไม่ใช้
งบประมาณของรัฐ 

2. การเรียกร้องสร้างมหาวิทยาลัย ในปี 2484 - 2507 

เริ่มต้นในปี 2484 กลุ่มมิชชันนารีคณะอเมริกาเพรสไบทีเรียน ซึ่งเป็นก าลังหลักในการพัฒนา
การแพทย์และการศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเงินทุนจากต่างประเทศ 
ส า ห รั บ ก า ร จั ด ตั้ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น เ อ เ ชี ย  จึ ง ไ ด้ ป รึ ก ษ า ช น ชั้ น น า ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  คื อ  
นายกี นิมมานเหมินท์ นางกิมฮ้อ นิมมานเหมินท์ และ นายไกรศรี นิมมานเหมินท์ เป็นกลุ่มปัญญาชน 
รุ่นแรก ๆ ที่ได้รับการศึกษาจากเมืองนอก และเป็นฐานก าลังทางเศรษฐกิจ แต่เนื่องจากการที่ประเทศ
มหาอ านาจเข้าตั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อาจท าให้ค่ายคอมมิวนิสต์เรียกร้องตั้งมหาวิทยาลัยด้วย
เช่นเดียวกัน จึงเป็นเหตุผลที่รัฐบาล ณ ขณะนั้นมีมติไม่อนุมัติการสร้างมหาวิทยาลัย ต่อมา ในปี 2493 – 2495 
มีการขับเคลื่อนผ่านทางสื่อมวลชนมากขึ้น เช่น การตั้งกระทู้ถามถึง นายทองดี อิสราชีวิน สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นผ่านหนังสือพิมพ์ดังกล่าว ท าให้ประเด็นการสร้างมหาวิทยาลัยท้องถิ่นถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง นอกจากนี้  
มีการร่วมมือกับกลุ่มทุนสายตระกูลนิมมานเหมินท์ และคหบดีเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หนังสือพิมพ์รายวัน และ
สิ่งพิมพ์ เช่น บัตรแสตมป์สีแดงเข้ม บัตรวงแดงเข้ม บัตรห่วงมหาวิทยาลัย เป็นสื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งมีการร่วมเดินรณรงค์ พูดคุย พบปะ ประชุมของเหล่าปัญญาชนจนกลายเป็นกระแสในระดับ
ภูมิภาค ท้ายที่สุดในปี 2501 รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ได้แถลงนโยบายการพัฒนาการศึกษาในส่วน
ภูมิภาค ตลอดถึงการศึกษาชั้นสูง และ ในปี 2503 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยก าหนดให้เปิดสอนในปี 2507 
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ภาพที่ 4- 31: ระยะที่ 1 ชนช้ันน าสร้างเมือง: จุดเริม่ต้นการพัฒนาเมืองสมัยใหม ่

ที่มา: คณะท างาน, 2565 
 

4.2.1 ระยะที่ 2 จากกลุ่มชนช้ันน าของจังหวัด สู่นักวิชาการและนักพัฒนาเอกชน 
(ปี 2520 – 2549) 
จากการเข้าสู่ช่วงสงครามเย็นส่งผลให้รัฐไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมตามนโยบายการ

สนับสนุนของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ปี 2500 - 2519 ท าให้การเมืองไทยอยู่ภายใต้รัฐบาล
เผด็จการทหารที่เน้นตัวผู้น าในการปกครอง และมุ่งเน้นนโยบาย “การรวมศูนย์อ านาจ” สะท้อนให้เห็น
รูปแบบท างานภายใต้การมอบหมายของระบบราชการ ถึงแม้จะมีการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาดังกล่าว แต่กลับพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักเกิดจากนโยบายของรัฐบาลมากกว่าการ
เคลื่อนไหวของประชาชน รวมทั้งการจัดการทุกอย่าง มักอยู่ในการควบคุมของรัฐบาลกลาง จากระบอบเผด็จ
การดังกล่าวจึงเป็นชนวนส าคัญที่ท าให้ประชาชนออกมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย จนกระทั่ง
หลังการเคลื่อนไหวเหตุการณ์ 14 ตุลาคม ปี 2516 อุดมการณ์การเมืองแบบเสรีนิยมได้เติบโตทางการเมือง ท า
ให้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2517 ที่มีความเป็นประชาธิปไตยและส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นภาคประชาชน และการจัดการทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของรัฐบาลกลาง (ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ และ 
ดารารัตน์ ค าเป็ง, 2563) 

จนกระทั้งเหตุการณ์ 6 ตุลาคม ปี 2519 อ านาจฝ่ายขวาเข้ามาจัดการกับฝ่ายก้าวหน้าประชาธิปไตย 
ท าให้นักศึกษาจ านวนมากหนีเข้าป่า ในช่วงเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญในการเข้ามามีบทบาท
ของกลุ่มปัญญาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยมีรวมตัวร่วมกับกลุ่มนักวิชาการ นักศึกษา และคนท างาน
เพ่ือสังคม เพ่ือแสวงหาและอยากท าการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้มีโอกาสท าตามความไฝ่ฝันและหาค าตอบ
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ให้กับตนเองและสังคม ก่อให้เกิดกลุ่มองค์กรอิสระที่สนใจการท างานบนพ้ืนที่ (Area Based) ในพ้ืนที่
ภาคเหนือและเชียงใหม่ (สุวารี วงศ์กองแก้ว, 2563) 

นอกจากนี้ จากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (ปี 2520 - 
2524) ที่มุ่งพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองหลักของภาคเหนือ หรือเมืองเอกระดับภาค เพ่ือรองรับความ
เจริญที่กระจายออกมาจากกรุงเทพมหานคร และเพ่ือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และการบริหารแต่
ละภูมิภาค ฯลฯ ส่งผลให้เกิดความเจริญแบบรวมศูนย์ในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และพ้ืนที่รอบเมือง
หลักของเชียงใหม่ ประกอบกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ และการขยายตัวของสถานศึกษาต่าง 
ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ท าให้เมืองเชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษา และศูนย์กลางความเจริญ
หลากหลายด้าน จากการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เมืองต้องเผชิญกับผลกระทบหลากหลายด้าน อาทิ 
การจราจรติดขัด ปัญหาน้ าเน่าเสีย ปัญหามลภาวะทางอากาศ ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาการขาดแคลนระบบ
ขนส่งมวลชน ปัญหาการขาดผังเมืองที่ถูกต้องเหมาะสม ท าให้เกิดการตื่นตัวในหมู่ประชาชนที่ได้รับรู้ และ
ตระหนักถึงผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว จึงเกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย เพ่ือท าการศึกษาข้อมูล รณรงค์
เผยแพร่แนวความคิดและผลักดันจุดยืนขององค์กรในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (จักรวาล วรรณาวงค์ , 
2547) 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเหตุการณ์การขับเคลื่อนทางสังคมในระยะที่ 2 ตามรูปแบบการด าเนินการของ
เครือข่ายทางสังคม สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ 1)  ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ระหว่างปี 2520  - 
2540 เป็นช่วงที่เครือข่ายทางสังคมส่วนใหญ่มีการด าเนินงานแบบแยกตามองค์กร หรือประเด็นต่าง ๆ ยังไม่มี
รูปแบบความสัมพันธ์ในเชิงระนาบ หรือข้ามองค์กรที่เคลื่อนไหวภายใต้ประเด็นร่วมกัน และ 2) ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม ระหว่างปี 2540 - 2550 เป็นช่วงที่เครือข่ายทางสังคมมีการพัฒนาจากการขับเคลื่อนเชิง
พ้ืนที่สู่การขับเคลื่อนเชิงประเด็น และมีรูปแบบการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น ซึ่งแต่ละช่วงมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1) ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ระหว่างปี 2520 - 2540 

ในปี 2522 พบว่า มีการก่อตัวของขบวนการเคลื่อนไหวจริงจังเป็นครั้งแรกของเมืองเชียงใหม่ คือ 
“ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งนครเชียงใหม่” โดยมีกลุ่มนักวิชาการผู้ซึ่งจบการศึกษาจากต่างประเทศ และมี
ความสนใจทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์การก่อตั้งเพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม และรณรงค์หามาตรการที่ เหมาะสม เพ่ือป้องกันสิ่ งแวดล้อมที่ เป็นพิษ เ พ่ือรักษา
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของเมืองเชียงใหม่ โดยการก่อตั้งในระยะแรก มี
ศาสตราจารย์พันเอกพูนผล อาสนจินดา เป็นประธานชมรม พร้อมทั้งกรรมการที่เป็นกลุ่มอาจารย์หลายท่าน 
เช่น ดร.คณิต เศรษฐกิจเสถียร อาจารย์ประหยัด สายวิเชียร เป็นต้น กิจกรรมของชมรมส่วนใหญ่ พบว่า
เน้นหนักในทางวิชาการและการจัดสัมมนา เช่น การจัดกิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนครเชียงใหม่ใน
ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน เป็นประจ าทุกปี เพ่ือสนับสนุนวันสิ่งแวดล้อมโลก และการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ
เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวภาคเหนือ เป็นต้น 

ต่อมา ในปี 2529 เกิดการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมครั้งส าคัญในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผลพวงของ
การรวมตัวเป็นกลุ่มภาคีเคลื่อนไหวเพ่ือดอยสุเทพมาจนถึงปัจจุบัน คือ การคัดค้านโครงการกระเช้าลอยฟ้า
ดอยสุเทพ สืบเนื่องจากการเสนอ “โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพ” ตามแผนแม่บทการพัฒนาการ
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ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีการเสนอ 2 ครั้ง ในปี 2508 และ ปี 2511 แต่กระนั้น โครงการได้ถูกล้มเลิกจาก
การรวมตัวคัดค้านของชาวเชียงใหม่ ผ่านการประสานงานในระดับรัฐบาลเพื่อยับยั้งโครงการ เป็นผลให้เกิดการ
ประกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติดอยสุเทพเป็นป่าสงวนแห่งชาติพิเศษ ในปี 2510 และเกิดราชกิจจานุเบกษาป
ระกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติดอยสุเทพเป็นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและประกาศขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติมรวม
เป็น 261.06 ตารางกิโลเมตร จนกระทั้ง ปี 2529 ประชาชนได้รวมตัวกันเคลื่อนไหวต่อต้านโครงการกระเช้า
ลอยฟ้าดอยสุเทพ ชัดเจนมากขึ้น ผ่านการก่อตั้ง “ชมรมเพ่ือเชียงใหม่” หลังมีการเสนอโครงการกระเช้าลอย
ฟ้าดอยสุเทพ เป็นครั้งที่ 3 ในปี 2528  โดยมีอาจารย์ศิริชัย นฤมิตรเรขการ เป็นก าลังหลักในการประสานงาน
ชมรม และมีแนวร่วมส าคัญ เช่น พระสงฆ์ กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษา ผู้สูงอายุ ฯลฯ 

ในระยะต่อมา กลุ่มนักวิชาการหลายสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และกลุ่มพลเมืองชาวเชียงใหม่ ที่ห่วงใย
ต่อความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และไร้ทิศทางของเมืองเชียงใหม่ จึงมีการรวมตัว และร่วมกันก่อตั้ง “ศูนย์
ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่”5 โดยการน าของ ดร.ธเนศ เจริญเมือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเมืองในภาคเหนือโดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่และจัดท ารายงาน
การเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาที่ส าคัญต่อสาธารณชน รวมทั้งมุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของเมือง ผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของเมืองและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อสาธารณชน โดยผลงานของศูนย์ศึกษาปัญหา
เมืองเชียงใหม่ มักอยู่ในรูปแบบเชิงวิชาการ มีการให้ข้อมูลและการเคลื่อนไหวของเมือง หรือติดตามโครงการ
พัฒนาเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านการจัดท าหนังสือเผยแพร่ 

หลังช่วงปี 2535 เป็นต้นมา จากการศึกษาของ จักรวาล วรรณาวงค์ (2547)  พบว่า เครือข่ายทาง
สังคมเริ่มมีการก่อตัวมากขึ้นอีกครั้ง โดยมุ่งให้ความส าคัญด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากหลังการเกิด
เหตุการณ์คัดค้านโครงการพัฒนาของเมืองเชียงใหม่ 3 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์คัดค้านโครงการกระเช้าลอย
ฟ้าดอยสุเทพ เหตุการณ์คัดค้านการก่อสร้างอาคารสูงในเขตเมือง และเหตุการณ์การคัดค้านการขยายถนนที่
วัดเจ็ดยอด ท าให้ชาวเชียงใหม่เกิดการตื่นตัวมากขึ้นจากการได้รับข่าวสารที่ปรากฏในสื่อมวลชน และจากการ
ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในยุคของรัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ (ปี 2531 - 2534) ซึ่งมีนโยบายส าคัญในการแปรสนามรบให้เป็นตลาดการค้ามีการลงทุน
และการเก็งก าไรที่ดิน ตลอดจนการค้าขายต่าง ๆอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เมืองเชียงใหม่ได้รับผลกระทบอย่าง
มาก ทั้งการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว และมีปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมเริ่มปรากฏ ประกอบกับ
ประสิทธิภาพในการจัดการแก้ไขปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเทศบาลนครเชียงใหม่ นักถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ า 

ด้วยเหตุนี้ การรวมกลุ่มของเครือข่ายทางสังคมในเชียงใหม่จึงได้เริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้น เพ่ือ
รณรงค์และกระตุ้นให้ชาวเชียงใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเมือง  เช่น การก่อตั้ง “ชมรมรักแม่ปิง” 
ในปี 2535 โดยมีนายแพทย์ บุญเริ่ม สิงหเนตร เป็นประธานชมรม โดยวัตถุประสงค์การก่อตั้ง คือ เพ่ือเป็น
แกนกลางในการท ากิจกรรมที่มุ่งเน้นการรณรงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษ เนื่องจากการปล่อยของเน่า
เสีย และขยะมูลฝอย รวมถึงมุ่งเน้นประเด็นการบุกรกที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ที่พบว่าเป็นประเด็นที่ภาครัฐเพิกเฉย 
และขาดการจัดการแก้ไข หรือการก่อตั้ง “ชมรมจักรยานวันอาทิตย์” ในปี 2539 โดยการผลักดันของ พตท.อ
                                                           
5 ปัจจุบันศูนย์ศึกษาปญัหาเมืองเชียงใหม่ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลภายใต้ชื่อ มูลนิธิสถาบันเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 21 กันยายน 2544 โดย
ภารกิจหลักขององค์กรยังคงเดิม คือ ติดตาม ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและปัญหาของเมืองเชียงใหม่ รวมถึงรายงานความเปลี่ยนแปลง สาเหตุของ
ปัญหา และแนวทางแก้ไข 
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นุ เนินหาด สารวัตรจราจรเขตเหนือ ร่วมกับชมรมกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ชมรมปั่นจักรยานเ พ่ือสุขภาพเชียงใหม่ 
ชมรมจักรยานของมหาวิทยาลัย มาร่วมกันขี่จักรยานรอบคูเมืองทุก ๆ วันอาทิตย์ เพ่ือร่วมรณรงค์หาทางออก
ให้กับปัญหาจราจร และช่วยลดปัญหามลภาวะจากการใช้ยานยนต์ต่าง ๆ 

จากเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของเครือข่ายทางสังคม ช่วงปี 2520 - 2540 แสดงให้เห็นว่าเครือข่าย
ทางสังคมเริ่มมีการก่อตัวมากขึ้น เนื่องจากบทบาทของเมืองเชียงใหม่ในฐานะการเป็นเมืองหลักของภูมิภาค 
ผนวกกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการขยายตัวของเนื้อเมืองในเขตปริมณฑลเพ่ือรองรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและผู้คน ส่งผลให้เมืองต้องเผชิญกับผลกระทบหลากหลายด้าน จากสถานการณ์ดังกล่าว จึง
ก่อให้เกิดการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 
ผ่านบทบาทของนักวิชาการ กลุ่มนักพัฒนาเอกชน และกลุ่มอาสาในเมืองตั้งแต่ระดับชุมชนขนาดเล็กไปจนถึง
เครือข่ายขนาดใหญ่โยงกันผ่านความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการร่วมงานตามโอกาส ทั้งนี้ จากการศึกษาของ 
สามารถ สุวรรณรัตน์ (2558) พบว่า การขับเคลื่อนเมืองตั้งแต่ปี 2520 เป็นต้นมา การเคลื่อนไหวของชนชั้นน า
ได้ลดบทบาทลง และมีการเปลี่ยนถ่ายไปสู่กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มนักพัฒนา ตามล าดับ เนื่องจากความ
สลับซับซ้อนของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเมือง ท าให้งานด้านวิชาการ กลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความ
เข้มแข็ง และความน่าเชื่อถือในการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มเครือข่าย 

3. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ระหว่างปี 2520 - 2550 

หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2540 เป็นต้นมา นับเป็นยุคแห่งการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น หรืออาจเรียกว่าเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนผ่านที่มีความพยายามในการน าแนวคิดด้าน
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเข้ามาแก้ไขประเทศ ส าหรับบริบทเมืองเชียงใหม่ถือเป็นช่วงที่ครือข่ายทางสังคมมี
พัฒนาการ และมีรูปแบบการด าเนินการที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากมีการเปิดโอกาสให้กับ
เครือข่ายทางสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในกลไกต่าง ๆ ของรัฐ ท าให้กลุ่มคนที่เคยเป็นแกนหลักในการท างานใน
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานด้านสังคม มีโอกาสในการเข้าไปท างานอยู่ในกลไกต่าง ๆ และมีพ้ืนที่ในการ
ท างานด้านนโยบายมากขึ้น อีกทั้งสามารถดึงกลุ่มองค์กรอิสระให้เข้าสู่ระบบนโยบายและเชื่อมโยงการท างาน
ร่วมกันแบบเครือข่ายมากข้ึน 

นอกจากนี้ เป็นช่วงที่องค์กรพัฒนาเอกชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ และ
ขาดเงินทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ถูกมองว่าเป็นประเทศด้อยอ านาจอีกต่อไป 
ท าให้องค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่งไม่สามารถหาแหล่งทุนได้ด้วยตนเอง บางองค์กรมีการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยลดขนาดองค์กร หรือปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง รวมถึงการได้รับแหล่งทุนจากภาครัฐ ดังนั้น 
ด้วยข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณส่งผลให้คนท างานในองค์กรพัฒนาเอกชนมีการแตกตัวออกมา เพ่ือท า
โครงการขนาดเล็ก และเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโครงการขนาดเล็กตามประเด็นความสนใจ (สุวารี วงศ์กอง
แก้ว, 2563) 

โดยในช่วงต้นปี 2540 มีการก่อตั้ง “สภาเวียงพิงค์” เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
รวบรวมความคิดเห็นของทุกฝ่ายในสังคม จากน าเสนอเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหา ทั้งประเด็นการพัฒนา
จังหวัด เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มบุคคลที่ถือเป็นผู้น าในองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ของ
จังหวัดเชียงใหม่มารวมตัวกัน และอาศัยภาวะสุขงอมทางความคิดและการเคลื่อนไหวของมวลชนอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยปริมาณ และการเกาะกลุ่มกันเป็นพันธมิตร มาเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยสนับสนุน และผลักดันให้เกิดแนวคิด
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การสร้างพ้ืนที่กลางในเชิงนามธรรมให้พลเมือง และภาคประชาชนได้เข้ามาพูดคุย ปรึกษาหารือกันอย่าง
สม่ าเสมอ 

ในปี 2545 พบว่า มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มภาคประชาสังคมในประเด็นการคัดค้านโครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานโดยภาครัฐ ได้แก่ การคัดค้านโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นดอยหลวงเชียงดาว เป็นการ
รวมตัวของประชาชนทุกสาขาวิชาชีพ เพ่ือคัดค้านการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ภายนอกเขตเมือง และมีการ
ก่อตั้งเป็น “ภาคีเพ่ือดอยหลวงเชียงดาว” เพ่ือร่วมกันประกาศจุดยืนรณรงค์ปกป้องคุ้มครองดอยหลวงเชียง
ดาว เรียกร้องให้การด าเนินโครงการจะต้องอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการน าของ นายนิคม พุทธา ผู้ประสานงานมูลนิธิสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่ง
ประเทศไทย นายแพทย์รังสฤษฎิ์ กาญจนะวนิชย์ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล้านนา 

นอกจากนี้ มีการก่อตั้ง “ภาคีคนฮักเจียงใหม่” ในปี 2548 เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายภาคประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการคัดค้านโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่มีการวางแผนไว้วางจะด าเนินการก่อสร้างในอนาคต โดย
การรวมตัวนั้นบางส่วนมีพัฒนาการมาจากการด าเนินงานร่วมกันภายใต้ภาคีเพ่ือดอยหลวงเชียงดาว เนื่องจาก
หลายภาคส่วนมีความเห็นว่าโครงการเมกะโปรเจคแต่ละโครงการไม่ได้เอ้ือประโยชน์ต่อคนเชียงใหม่ ไม่ได้
ช่วยเหลือชุมชนระดับรากหญ้าและสนองตอบกับระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงเลย แต่มันคือการท าลาย
รากฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของคนเชียงใหม่ และท าลายระบบนิเวศ ท าลายสิ่งแวดล้อม มันเป็นการพัฒนา
กระแสหลักของระบบทุนนิยม บริโภคนิยม 

ดังนั้น การขับเคลื่อนในระยะที่ 2 จึงถือเป็นระยะที่เครือข่ายทางสังคมมีการเติบโตมากขึ้น และมีการ
ด าเนินการเคลื่อนไหวผ่านรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การคัดค้านโครงการรัฐ การน าเสนอ และการจัดกิจกรรม
ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเมือง สร้างปลูกจิตส านึกให้ความรู้ เพ่ือแสดงพลัง และจุดยืนทางการเมือง รวมถึงมี
การวางแผนและน าเสนออนาคตของเมืองเชียงใหม่ โดยแกนน าที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนโดยส่วนใหญ่
ในระยะนี้ พบว่า เป็นกลุ่มนักวิชาการ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย หรือคนในหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ที่
มองเห็นปัญหา และมีประสบการณ์ในการส่งเสริมให้เมืองถูกพัฒนาในทิศทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม จาก
การศึกษา พบว่า ผลลัพธ์ และประสบการณ์จากการขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ในระยะที่ 2 อาทิ คัดค้าน
โครงการพัฒนาของรัฐ ประเด็นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถือเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างการก่อตัว และการ
เคลื่อนไหวของเครือข่ายทางสังคมในระยะถัดไป 
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ภาพที่ 4- 32: ระยะที่ 2 นักวิชาการน าเมือง: สภาพปัญหาและความขัดแย้งจากวาทกรรมการพัฒนาเมือง 
ที่มา: คณะท างาน, 2565 

4.2.1 ระยะที่ 3 มวลประชากับประเด็นการดูแลรักษาเมือง (ปี 2550 – ปัจจุบัน) 
หลังจากรัฐประหาร ปี 2549 ได้มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการกระจายอ านาจทางการเมืองผ่าน

รัฐธรรมนูญ ปี 2550 พร้อมข้อเสนอจากคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่องการกระจายอ านาจใน “จังหวัด
จัดการตนเอง” อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้การเมืองของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลง และเกิดความวุ่นวาย
ทางการเมืองอย่างมาก ความขัดแย้งทางการเมืองระดับชาติดังกล่าวจึงท าให้รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศไม่
สามารถผลักดัน หรือส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

ส่งผลให้ในระยะที่ 3 เป็นช่วงที่ความขัดแย้งทางการเมืองเริ่มเข้าแทรกแซงการเคลื่อนไหวเพ่ือการ
พัฒนามากยิ่งขึ้น โดยในปี 2550 ได้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองครั้งส าคัญขึ้นในไทย โดยเฉพาะความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนเสื้อแดงและเสื้อเหลือง ที่ขยายไปยังหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ และเชียงใหม่ยังเป็น
จังหวัดที่เกิดความขัดแย้งระหว่างคนในพื้นท่ีสูงสุดแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง และ
ปรากฏการณ์ความแตกแยกในสังคมไทย ยังส่งผลต่อการเคลื่อนไหวด้านการพัฒนาเมืองเชียงใหม่เช่นเดียวกัน 
เนื่องจากสมาชิกบางส่วนของเครือข่ายทางสังคมที่เคยมีบทบาทส าคัญ ๆ ต่อการเคลื่อนไหวเรื่องการพัฒนา
เมือง อาทิ มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง ภาคีคนฮักเมืองเชียงใหม่ กลุ่มนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย และ
นักพัฒนาเอกชน ฯลฯ มีการแสดงความคิดทางการเมือง และแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองอย่าง
ตรงไปตรงมา เป็นสาเหตุท าให้ เกิดความขัดแย้งกันในแนวคิดทางการเมือง และไม่สามารถท างานร่วม
อุดมการณเดียวกันได้อย่างที่เคยเป็นมา จึงเกิดการชะลอตัวของการเคลื่อนไหว และหยุดชะงัก ส าหรับบาง
กลุ่มที่ยังคงท างานอย่างต่อเนื่อง ได้เริ่มต้นในการจับประเด็นอ่ืน ๆ ที่มีภาพลักษณ์ชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องกับ
การเมือง 
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อย่างไรก็ตาม เมืองเชียงใหม่ยังคงมีการจัดการชุมนุมของกลุ่มขั้วการเมืองทั้งสองฝ่าย และมีความสุ่ม
เสี่ยงต่อการความขัดแย้ง สถานการณ์ดังกล่าวท าให้เครือข่ายขับเคลื่อนเมือง ต่างหาแนวทางใหม่ ๆ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานต่อไปในพ้ืนที่ ประกอบกับมีกลุ่มพลเมืองคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในงานด้านการพัฒนาเมืองเข้ามา
หนุนเสริมก าลังคนรุ่นก่อน แนวทางการท างานจึงเป็นไปในรูปแบบที่แยกตัวออกจากการเคลื่อนไหวด้าน
การเมือง แต่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลรักษา และพัฒนาเมือง ในประเด็นที่ไม่
สุ่มเสี่ยงและล่อแหลม (สามารถ สุวรรณรัตน์, 2558) เช่น การก่อตั้ง เครือข่ายเขียว สวย หอม ที่สนใจประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพ้ืนที่สีเขียว และต้นไม้ในเขตเมืองเก่า หรือ ใจบ้าน สตูดิโอ ที่สนใจด้านงานพัฒนา
ที่อยู่อาศัยงาน ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง ก่อตั้งขึ้นโดยริเริ่มโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมริมคลองแม่
ข่า เป็นต้น  

 
ภาพที่ 4- 33: ระยะที ่3 มวลประชาพาเคลื่อนเมือง: การพัฒนาเมืองในอนาคตและการปะทะกันระหว่างพื้นที่ทางกายภาพ

และพื้นที่เสมือน (Visual Space) 
ที่มา: คณะท างาน, 2565  

จากการเริ่มก่อตัวการเคลื่อนไหวของเครือข่ายทางสังคมที่มุ่งขับเคลื่อนใน  “ประเด็นเย็น” ซึ่งมีความ
สุ่มเสี่ยงในระดับน้อยมากในการเผชิญความขัดแย้งทางการเมืองและผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการ
ท างาน  ท าให้ระยะที่ 3 เป็นเสมือน “ช่วงแห่งโอกาส” ในการก่อตัวและพัฒนาของเครือข่ายทางสังคมที่มี
ความสนใจร่วมในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือร่วมมือแก้ปัญหา หรือผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาในระดับต่าง ๆ 
ประกอบกับอิทธิพลความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสาร ที่เป็นเครื่องหนุนเสริมส าคัญให้พลเมืองสามารถ
เข้าถึงช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างไม่จ ากัด ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้นผ่านการแสดงความ
คิดเห็น การโต้แย้ง การสนับสนุน รวมถึงการปลุกระดมประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิของตนในการมีส่วนร่วมกับ
การขับเคลื่อนทางสังคม เช่น ในปี 2558 “เครือข่ายขอคืนพ้ืนที่ป่าดอยสุเทพ” ได้ใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการ
สร้างเครือข่ายทางออนไลน์ เพ่ือคัดค้าน โครงการก่อสร้างศาลอุทธรณ์ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการ 
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ศาลยุติธรรมหรือป่าแหว่ง บริเวณเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสื่อที่เครือข่ายใช้ขับเคลื่อนเป็นหลัก คือ 
Facebook และ Group Line ส าหรับรายงานความหน้า และติดต่อสื่อสารกับผู้ติดตาม ถือเป็นเครื่องมือ
รูปแบบใหม่ของเครือข่ายทางสังคมในช่วงเวลานั้น ที่มีช่องทางสื่อเป็นของตัวเองในการระดมมวลชน และเป็น
พ้ืนที่อธิบายของกระแสสังคมด้วยการใช้วิธีของการสื่อสาร และใช้สื่อกระแสหลักเป็นตัวขยายกระบอกเสียง
เพ่ิมเติม ตลอดจนเป็นพื้นที่ในการตรวจสอบภาครัฐ และนักการเมืองที่จะเข้ามาแก้ปัญหา 

ปัจจุบัน การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเมืองยังคงมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายออนไลน์ ที่ เป็นกลไกขับเคลื่อนส าคัญ ในการสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นความ
สนใจร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ เรื่องราว อีกทั้งเป็นสื่อส าคัญที่ช่วยสร้างเครือข่ายสังคม หรือ
ความสัมพันธ์ในสังคม ในการร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา และเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐ 

 
ภาพที่ 4- 34: การขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมและการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ 

ที่มา: คณะท างาน, 2565 

 

4.3 ชนชั้นน ากับการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
จากการศึกษาพัฒนาการขับเคลื่อนเมืองทางสังคมของเมืองเชียงใหม่ พบว่า ภายหลัง ปี 2520 กลุ่ม

ชนชั้นน ามีบทบาทในการขับเคลื่อนเมืองลดลง และกลุ่มปัญญาชน นักวิชาการ และกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน
เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ดังนั้น คณะท างาน จึงรวบรวม และศึกษาเกี่ยวกับชนชั้นน า กลุ่มทุนชั้นน า และการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ของ Chakrit and Hagensick (Chakrit & Hagensick, 1973) ที่กล่าวถึงชนชั้นน าทั้ง
ภาครัฐและเอกชนกับบทบาทในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ และงานศึกษาของเวียงรัฐ (เวียงรัฐ เนติโพธิ์, 2552) 
ที่ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างของทุนและการเปลี่ยนแปลงของทุนธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ พบว่าชนชั้นน าในเชียงใหม่ในทุกช่วงระยะการพัฒนา โดยส่วนใหญ่แล้วมีบทบาทในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในเชิงกายภาพผ่านการสร้างสาธารณูปการ (Public Facilities) เช่น สถานศึกษา 
ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล มากกว่าการพัฒนาเชิงกายภาพแบบสาธารณูปโภค (Public Utilities) และ
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โครงการพัฒนา โดยในแต่ละระยะการพัฒนาชนชั้นน าที่มีบทบาทเด่นชัดในการพัฒนาเชียงใหม่ได้เปลี่ยน
ประเภทจากกลุ่มสถาบันเชิงประเพณี และกลุ่มข้าราชการ ในระยะแรกของพัฒนาสู่กลุ่มนักการเมืองและกลุ่ม
ทุนท้องถิ่นในระยะที่สอง ท้ายที่สุดเป็นกลุ่มทุนระดับประเทศในระยะที่สามจนถึงปัจจุบัน 

 

4.3.1 ระยะที่ 1 (ปี 2475 – 2520) 
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามในปี 2475 อันเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่

ระบอบประชาธิปไตย กลไก ที่มา และอ านาจของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป ในช่วงเวลาที่ระบอบใหม่ยังไม่ตั้งมั่น
ประกอบกับความขัดแย้งในภาคเหนือที่มีแนวโน้มจะต่อต้านรัฐ ส่งผลให้รัฐจ าเป็นต้องเร่งรวมศูนย์อ านาจ และ
กระจายศูนย์ราชการเพ่ือท าการปกครอง (ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์, 2563) ดังนั้นใน ปี 2475 - 2500 
เชียงใหม่ในฐานะศูนย์กลางของหน่วยการปกครองระดับจังหวัด จึงมีการไหลเข้าของประชากรที่เป็นข้าราชการ
จ านวนมาก ท าให้ในระยะนี้ข้าราชการเป็นชนชั้นน าที่มีบทบาทน าในการพัฒนาเมือง (เวียงรัฐ เนติโพธิ์, 2552) 
แต่ในขณะเดียวกันสถาบันตามประเพณีอย่าง สถาบันสงฆ์ และเจ้านายฝ่ายเหนือก็ยังคงมีบทบาทในการพัฒนา
เชียงใหม่เช่นกัน ถัดมาในช่วงรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมแลบริการ รวมถึงเร่ง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในประเทศ (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2556) การพัฒนาในระยะนี้จึงเป็นแบบการ
ด าเนินการตามนโยบายของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ส่งผลให้หลายโครงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 

 การพัฒนาที่เกิดขึ้นในระยะนี้ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาเชิงกายภาพในรูปแบบสาธารณูปการอย่างเช่น
มหาวิทยาลัย ถนน สะพาน เป็นต้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายการพัฒนาประเทศในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  
ดังนั้นชนชั้นน าที่มีบทบาทเด่นในการพัฒนาช่วงนี้คือชนชั้นน าประเภทข้าราชการเช่น พ.ต.อ.นิรันดร ชัยนาม 
ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ใน ปี 2503 - 2514 มีบทบาทและส่วนร่วมในการสร้างพระต าหนักภูพิงค์ราชนิเวศ ถนน
วงแหวนรอบที่ 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมถึงการตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือศาสตราจารย์ นายแพทย์
ระ เบี ยบ  ฤกษ์ เ กษม คณบดี คณะแพทยศาสตร์  มหาวิ ทย าลั ย เ ชี ย ง ใหม่ ในปี  2512  - 2515  
ผู้มีบทบาทในการก่อตั้งโรงพยาบาลเชียงใหม่ หรือโรงพยาบาลนครพิงค์ในปัจจุบัน (Chakrit and Hagensick, 
1973) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสาธารณูปการเหล่านี้คือ ระบบการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นจากการตั้งของสถานศึกษา
ในทุกระดับการศึกษา การเดินทางระหว่างพ้ืนที่ก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจากโครงการก่อสร้างถนนหนทาง 
สะพาน รวมไปถึงการปรับปรุงถนนให้สามารถเชื่อมต่อกันได้มากยิ่งข้ึน  

 ชนชั้นน าอีกกลุ่มที่มีบทบาทเด่นเช่นเดียวกับข้าราชการในระยะนี้คือชนชั้นน ากลุ่มสถาบันตาม
ประเพณี ได้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันศาสนา และเจ้านายฝ่ายเหนือ โครงการพัฒนาเชิงกายภาพ
ส าคัญที่เกิดขึ้นจากชนชั้นน ากลุ่มนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มข้าราชการคือเป็นสาธารณูปการ แต่จุดมุ่งหมาย
ไม่ใช่เพ่ือเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเช่น ครูบาศรีวิชัย ตนบุญที่ชาวล้านนานับถือได้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเมื่อ 
ปี 2477 ในส่วนของเจ้านายฝ่ายเหนือซึ่ งเคยมีบทบาทน าในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่อย่าตระกูล  
ณ เชียงใหม่ ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นชนชั้นน าในลักษณะที่แตกต่างกันไปตามความ
ต้องการในการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล (เบญจวรรณ บุญแสงโท, 2550) บางส่วนหันมาด าเนินธุรกิจใน
จังหวัดอย่างเจ้าไชยสุริวงศ์ ณ เชียงใหม่ บางส่วนหันมาท ากิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
อย่างหม่อมศรีนวล ณ เชียงใหม่ และเจ้าดวงเดือน ณ  เชียงใหม่  เป็นต้น   
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  ในขณะที่กลุ่มชนชั้นน าประเภทเจ้านายฝ่ายเหนือก าลังลดบทบาทการน าการพัฒนาลงด้วยบริบททาง
สังคมและการเมืองที่เปลี่ยนไป กลุ่มชนชั้นน าอย่างสถาบันกษัตริย์ของประเทศไทยกลับเริ่มมีบทบาทในฐานชน
ชั้นน าผู้น าการพัฒนามายิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายการปกครองของจอมพลสฤษดิ์ที่ส่งเสริมให้
พระมหากษัตริย์ได้เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนบ่อยมากขึ้น พร้อมกับการด าเนินพระราชกรณียกิจที่มากขึ้น  
ส่วนหนึ่งเพ่ือต้านภัยคอมมิวนิสต์ที่ก าลังคืบคลานเข้ามาในช่วงนั้น หนึ่งในนั้นคือโครงการหลวงซึ่งเริ่มต้นจาก
พระราชด ารัสในปี 2512 เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎร ณ พระต าหนักภูพิงค์ราชนิเวศ (ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, 2550) 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเมืองในลักษณะของการสร้างสาธารณูปการอย่างการสร้างเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 
และโครงการเกี่ยวกับชลประทานอ่ืนๆ ในระยะเวลาต่อมา ในขณะที่สถาบันตามประเพณีอ่ืนๆ ก าลังลด
บทบาทการเป็นชนชั้นน าลง สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยกลับมีบทบาทมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญในระยะนี้ 
และส่งผลต่อการพัฒนาเมืองในหลากหลายด้านต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 

4.3.1 ระยะที่ 2 (2520 - 2549) 
 การพัฒนาเชียงใหม่ในระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของชนชั้นน าในการพัฒนาเมืองจาก  
กลุ่มข้าราชการ และสถาบันตามประเพณีไปสู่กลุ่มทุนท้องถิ่น กลุ่มนักการเมือง และกลุ่มทุนระดับประเทศ
ในช่วงตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา สาเหตุประการส าคัญที่ท าให้กลุ่มทุนท้องถิ่นเจริญเติบโตจนก้าวขึ้นมาเป็นชน
ชั้นน าได้ในระยะนี้คือ นโยบบายการพัฒนาของจอมพลสฤษด์ ธนะรัชต์ ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มทุนท้องถิ่นสามารถ
สะสมมทุนจนกระทั่งมั่งคั่ง (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2556) จนมีกลุ่มทุนเหล่านี้ก็มีส่วนในการพัฒนาเมืองผ่าน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในที่สุด นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 4 เป็นต้นมานั้นก าหนดให้เชียงใหม่เป็น
เมืองศูนย์กลางของทางภาคเหนือทั้งในด้านการค้า การบริการ การท่องเที่ยว และอ่ืนๆ  (เวียงรัฐ เนติโพธิ์, 
อิทธิพลในการเมืองท้องถิ่นของไทย: ศึกษากรณีเมืองเชียงใหม่, 2543) ส่งผลให้มีการเคลื่อนตัวของทุนใหญ่จาก
ส่วนกลางเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่ ท้ายที่สุดในช่วงทศวรรษปี 2540 รัฐธรรมนูญเปิดให้มีการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากยิ่งขึ้น นักการเมืองจึงกลายเป็น
ชนชั้นน าที่มีส่วนในการพัฒนาเมืองในยุคสมัยนี้ทั้งการเมืองระดับประเทศอย่าง ทักษิณ ชินวัตร นากยก
รัฐมนตรีของประเทศไทย ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาเชียงใหม่ช่วงนั้นเป็นอย่างมาก (ภิญญพันธุ์, 2563) 

 กลุ่มนักการเมืองเริ่มมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะเมื่อบรรยากาศ
ทางการเมืองของประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ซึ่งให้
ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ในช่วงนี้นักการเมือง
ท้องถิ่นจึงมีบทบาทเป็นอย่างมาก นักการเมืองในระดับประเทศก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยเร่งให้การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็วสังเกตได้จากงบประมาณในส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญในปี 2545 (เวียงรัฐ เนติโพธิ์, 2552) และในปี 2546 มีหลายโครงการของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็น โครงการน้ าตกห้วยแก้ว และลุ่มแม่น้ าสา โครงการจัดตั้งสวนสัตว์กลางคืน 
(ไนท์ซาฟารี) เป็นต้น ชนชั้นน ากลุ่มนักการเมืองนี้เองจึงเข้ามาแทนที่ชนชั้นน ากลุ่มสถาบันตามประเพณี และ
กลุ่มข้าราชการที่แต่เดิมมีบทบาทในการน าการพัฒนา ในช่วงนี้เองชนชั้นน าเหล่านั้นค่อยๆ ลดบทบาทลงไป
หรือเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมที่เคยท าไป 

 ชนชั้นน ากลุ่มทุนท้องถิ่นคือชนชั้นน ากลุ่มหนึ่งที่เริ่มมีบทบาทในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่อย่าง
เด่นชัด เหตุจากการสะสมทุนตั้งแต่ช่วงนโยบายการพัฒนาในยุคของจอมพลสฤษดิ์ จนเริ่มที่จะสามารถใช้
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ทรัพยากรเหล่านั้นในการต่อยอดธุรกิจ หรือน าการพัฒนาบางอย่างเข้าสู่จังหวัดได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตระกูลที่
ยังคงมีชื่อในวงการธุรกิจของเชียงใหม่เช่น ตระกูลตันตรานนท์ ตระกูลบูรณุปกรณ์ ตระกูลสุวิทย์ศักดานนท์ 
เป็นต้น กิจกรรมการพัฒนาเมืองหลักที่เกิดขึ้นมักเป็นการพัฒนาในเชิงกายภาพ และการพัฒนาในด้าน
เศรษฐกิจอย่างการสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง ตันตราภัณฑ์ แอร์พอร์ตพลาซ่า สีสวนพลาซ่า  
(เวียงรัฐ เนติโพธิ์, 2552) ขณะเดียวกันกลุ่มชนชั้นน าประเภททุนท้องถิ่นนี้เมื่อถึงจุดหนึ่ งมักนิยมสมัคร 
รับเลือกตั้ งเป็นนักการเมืองทั้ ง ในระดับท้องถิ่นอย่างต าแหน่งนายกเทศมนตรี  ไปจนถึงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร น ามาซึ่งการพัฒนาที่สอดรับกันระหว่างกลุ่มชนชั้นน าที่เป็นกลุ่มทุนท้องถิ่นและกลุ่ม
ชนชั้นน าที่เป็นนักการเมือง 

 กลุ่มชนชั้นน ากลุ่มสุดท้ายที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในระยะนี้คือ กลุ่มชนชั้น
ประเภทกลุ่มทุนระดับประเทศ กลุ่มทุนเหล่านี้เริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาในช่วงกลางทศวรรษที่ 2530 จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ก าหนดให้เชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางภาคเหนือ ประกอบกับกลุ่มทุน
ระดับประเทศเหลา่นี้เติบโตอย่างมากในช่วงต้นทศวรรษ 2530 ดังนั้นจึงสบโอกาสที่จะลงทุนเพ่ิมเติมในจังหวัด
ที่ก าลังจะเติบโตอย่างจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มธุรกิจระดับประเทศที่โดดเด่นในช่วงนี้ได้แก่ กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ 
(CP) ที่เข้ามาสร้างซุปเปอร์สโตร์ขนาดใหญ่อย่างแมคโคร และโลตัส ต่อมาคือกลุ่มเซ็นทรัลที่เข้าซื้อกิจกรรม
ห้างสรรพสินค้าของกลุ่มทุนท้องถิ่นได้แก่ ห้างแอร์พอร์ตพลาซ่าจากตระกูลตันตรานนท์ และห้างกาดสวนแก้ว
จากตระกูลเก่งการค้า นอกจากนี้ยังมีกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ที่เข้าซื้อกิจกรรม เปิดกิจการ ตลอดจน
กว้านซื้อที่ดินจ านวนมากในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มทุนระดับประเทศเหล่านี้จึงมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการ
พัฒนาเมืองทั้งในเชิงกายภาพ และเชิงเศรษฐกิจ ส่งผลเรื่อยมาจนถึงการพัฒนาในระยะปัจจุบันที่กลุ่ม  
ทุนระดับประเทศยังคงเป็นกลุ่มที่น าการพัฒนามาสู่จังหวัดเชียงใหม่ และคอยก าหนดทิศทางการพัฒนาของ
จงัหวัดเชียงใหม่ 

 

4.3.1 ระยะที่ 3 (2549 - ปัจจุบัน) 
 ในระยะที่สามของการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ช่วงตั้งแต่ปี  2549 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มชนชั้นน าที่มี
บทบาทเด่นชัดในการพัฒนาเมืองคือชนชั้นน ากลุ่มทุนระดับประเทศ โดยที่กลุ่มนักการเมือง และกลุ่มทุนระดับ
ท้องถิ่นลดความส าคัญลง สืบเนื่องจากความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2549 จนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากการรัฐประหาร 2 ครั้ง เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ และการมีนายกรัฐมนตรีในช่วง 16 
ปีนี้กว่า 6 คน (หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ อ้างถึงใน เกษียร เตชะพีระ, 2564) ประกอบกับการเข้ามาของกลุ่มทุน
ระดับประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มทุนท้องถิ่นอยู่มาก ท าให้กลุ่มทุนท้องถิ่นที่ไม่สามารถปรับตัวกับการ
แข่งขันได้ทยอยปิดตัวหรือลดบทบาทลง การพัฒนาในช่วงนี้ยังคงเป็นการพัฒนาเชิงกายภาพโดยเฉพาะใน
รูปแบบของสาธารณูปการที่เน้นไปเพ่ือประโยชน์ของการท่องเที่ยวอย่าง ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และจุด
ดึงดูดความสนใจอ่ืนๆ ในขณะเดียวกันมีกลุ่มทุนระดับประเทศอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่าง
กลุ่มตันบุญ ของตระกูลภาสกรนที บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด ที่เข้ามาท าอสังหาริมทรัพย์บริเวณชาน
เมือง กลุ่มเซ็นทรัล เป็นต้น  

 ชนชั้นน ากลุ่มนักการเมืองลดบทบาทลงไปอย่างเห็นได้ชัดในช่วงปี 2549 จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมีใน
บางปีที่นักการเมืองในระดับประเทศเป็นคนเชียงใหม่อย่าง รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แต่ก็เผชิญกับ
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ปัญหาความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองก่อนจะจบด้วยการรัฐประหารในปี 2557 น ามาซึ่งการแช่แข็งและ
แทรกแซงระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด (เจนจบทิศ จารึกกลาง และ ศิวัช 
ศรีโภคางกุล, 2562) ขณะเดียวกันชนชั้นน ากลุ่มข้าราชการกลับเข้ามามีบทบาทส าคัญภายหลังการรัฐประหาร
เพราะเป็นตัวแสดงส าคัญในการน าเสนอนโยบาย และน านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบกับในช่วงนี้ข้าราชการทั้ง
พลเรือนและทหารได้เข้ามาด ารงต าแหน่งทางการเมืองมากขึ้น (ธนบรรณ อู่ทองมาก , 2561)  
แต่กระนั้นในแง่ของการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ชนชั้นน ากลุ่มนักการเมืองและข้าราชการนี้ไม่ได้มีบทบาทส าคัญ
ดังเช่นในระยะที่หนึ่ง และระยะที่สอง 

 ชนชั้นน ากลุ่มสถาบันตามประเพณีอย่างสถาบันพระมหากษัตริย์ เจ้านายฝ่ายเหนือ และสถาบันทาง
ศาสนาล้วนแล้วแต่มีบทบาทในการพัฒนาเมืองที่ลดน้อยลงไปในระยะนี้ กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือเปลี่ยนบทบาท
จากการพัฒนาในเชิงกายภาพและบทบาทในการพัฒนาเมืองแบบนักการเมืองเป็นการตั้งมูลนิธิเพ่ือการอนุรักษ์
วัฒนธรรมล้านนาและท าหน้าที่ด้านงานสาธารณะกุศลเสียส่วนใหญ่ นอกจากนี้ชนชั้นน ากลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ
ยังคงท าหน้าที่เป็นเข้าร่วมพิธีกรรมส าคัญของทางล้านนา ในส่วนของการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่โดยสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในช่วงนี้เป็นในรูปแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ด าเนินต่อมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 
2520 โดยส่วนใหญ่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน และชนชั้นน ากลุ่มสถาบันศาสนาอย่าง สถาบันสงฆ์ 
หรือกลุ่มนักบวชในศาสนาอื่นๆ ไม่ได้มีบทบาทน าในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่อย่างโดดเด่นเหมือนในระยะแรก 
บทบาทในระยะนี้จึงเน้นหนักไปที่การรณรงค์ ตั้งมูลนิธิ ท านุบ ารุงศาสนา และสร้างสาธารณูปการบ้างเป็นครั้ง
คราว บทบาทของชนชั้นน ากลุ่มสถาบันตามประเพณีในระยะนี้จึงเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบและสถานะตาม
บริบทของยุคสมัย 

 ชนชั้นน ากลุ่มทุนระดับประเทศกลายเป็นชนชั้นน าที่มีบทบาทเด่นชัดที่สุดในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ในระยะนี ้หลังจากเข้ามาของกลุ่มทุนระดับประเทศในการพัฒนาเมืองระยะที่ 2 กลุ่มทุนท้องถิ่นก็เริ่ม
ลดบทบาทและปิดตัวลงเพราะไม่สามารถแข่งขันได้ ส่งผลให้กลุ่มทุนใหญ่เหล่านี้สามารถมีบทบาทน าในการ
พัฒนาเมืองเชียงใหม่ผ่านการสร้างสาธารณูปการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวน ามาซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อย่างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ โดยกลุ่มเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าเมญ่า โดยกลุ่มตระกูลทอง
ร่มโพธิ์ โครงการวันนิมมานของบริษัทตันบุญ เป็นต้น (ประชาชาติธุรกิจ, 2565) นอกจากนี้ยังมีการรุกคืบของ
กลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์เจ้าใหญ่อย่างบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ บริษัท ศุภาลัย ที่สร้างที่อยู่อาศัยทั้งใน
บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ และบริเวณชานเมือง การพัฒนาในช่วงนี้จึงเน้นหนักไปในภาคเอกชนที่มุ่งผลผลิตทาง
เศรษฐกิจผ่านการลงทุนสร้างสาธารณูปการต่างๆ เพ่ือการท่องเที่ยว ในขณะที่กลุ่มทุนท้องถิ่นบางกลุ่มเริ่ม
ปรับตัวและกลับเข้าสู่การแข่งขันทางธุรกิจในเชียงใหม่ผ่านการสร้างคอมมูนิตี้มอลล์ในบริเวณชานเมืองซึ่งมี
ส่วนในการส่งเสริมการกระจายตัวของเศรษฐกิจออกไปจากบริเวณพื้นที่เมือง  

 ดังนั้น จากการศึกษาบทบาทในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ของชนชั้นน าผ่านการศึกษาด้วยทฤษฎีชน
ชั้นน า และการจัดประเภทของชนชั้นออกเป็น 6 กลุ่มพบว่า ในช่วงแรกของการพัฒนาเชียงใหม่ (ปี 2475 - 
2520) ชนชั้นน ากลุ่มสถาบันตามประเพณี และชนชั้นน ากลุ่มข้าราชการมีบทบาทอย่างมากด้วยบริบทของ
ประเทศไทยในขณะนั้นที่เพ่ิงเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 ประกอบนโยบายการพัฒนาในสมัยจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก็ได้เร่งให้เกิดการพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางมาปกครองภาคเหนือโดยมีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ถัดมาในระยะที่สอง (2520 - 2549) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 4 มีส่วนในการเร่งการพัฒนาเข้าไปอีกขั้นจากการก าหนดให้เชียงใหม่
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เป็นศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว และอ่ืน ๆ อีกทั้งรัฐธรรมนูญปี 2540 ได้ให้ความส าคัญกับการกระจาย
อ านาจให้ท้องถิ่นส่งผลให้นักการเมืองท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเมือง ร่วมกับนักการเมือง
ระดับประเทศที่เป็นคนเชียงใหม่ขณะนั้น (ปี 2544 - 2549) ทุนท้องถิ่นในช่วงนี้ก็มีบทบาทในการพัฒนาเมือง
อย่างมากผ่านการสร้างสาธารณูปการจ านวนมาก ท้ายที่สุดในการพัฒนาเชียงใหม่ระยะที่สาม (ปี 2549 - 
ปัจจุบัน) ภายหลังการย้ายเข้ามาของทุนระดับประเทศจากการพัฒนาเมืองในระยะที่ผ่านมา ส่งผลให้กลุ่มทุน
ระดับประเทศกลายเป็นชนชั้นน าที่มีบทบาทที่ เด่นชัดในการพัฒนาเชียงใหม่ระยะนี้ผ่านการสร้าง
สาธารณูปการที่น ามาซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ชนชั้นน ากลุ่มข้าราชการ และนักการเมืองลดบทบาทลง
จากการไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองที่ผ่านมา ขณะที่สถาบันตามประเพณีปรับบทบาทเป็นเชิงสังคมสงเคราะห์ 
และการอนุรักษ์มากยิ่งขึ้น 

 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเชียงใหม่ในแต่ละระยะที่เกิดขึ้นมีการปรับเปลี่ยนของตัวแสดงที่มีบทบาทเด่น
จากกลุ่มสถาบันตามประเพณี และข้าราชการ สู่ นักการเมือง และกลุ่ มทุนระดับท้องถิ่น ก่อนจะมาเป็นกลุ่ม
ทุนระดับประเทศ แสดงให้เห็นถึงพลวัติในการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยซึ่งสอดคล้องกับบริบท
ของสังคมที่เปลี่ยนไป แต่กระนั้นชนชั้นน าก็มีส่วนในการพัฒนาเชียงใหม่เสมอมาไม่ได้หายไปแต่อย่างใด 
เพียงแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาและตัวแสดงเพียงเท่านั้น 

 

4.4 ลักษณะของเครอืข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ 
จากพัฒนาการและการเคลื่อนไหวของเครือข่ายทางสังคมของเมืองเชียงใหม่ สะท้อนให้เห็นกลุ่ม

พลเมืองที่มีความหลากหลาย และมีบทบาทและความสนใจที่ต่างกัน ท าให้เชียงใหม่มีความโดดเด่นในการ
ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่ม จนเกิดเป็นเครือข่ายการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงเมือง
เชียงใหม่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ในการศึกษาเครือข่ายการพัฒนาเมือง เพ่ือสร้างความเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การก่อตัวของเครือข่าย ตลอดจนความสัมพันธ์ระดับโครงสร้ างทางสังคมทั้ง
ความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ผ่านการวิเคราะห์ชุดความเชื่อมโยงของหน่วยต่าง ๆ ในระบบ
สังคม ได้แบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

1) องค์ประกอบของเครือข่าย 

ประกอบด้วย 1) สมาชิกเครือข่าย (Node) คือ ปัจเจกบุคคล หน่วยงาน องค์กร หรือ สถาบันทาง
สังคมท่ีมีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกันโดยมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ 2) เส้นเชื่อม 
(Edge) คือ เส้นเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกหนึ่งไปอีกสมาชิกหนึ่ง โดยเส้นเชื่อมความสัมพันธ์ของแต่ละ
สมาชิกของเครือข่าย คณะวิจัยได้พิจารณาจากการมีบทบาท หรือมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่
ของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมขับเคลื่อนเมือง เพ่ือประเมินความถี่ในการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่าย  

2) ระดับความสัมพันธ์ของเครือข่าย 

คือ การวัดความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย โดยอาศัยแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ ระหว่างหน่วย และ
เครือข่าย คือ แนวคิดที่ว่าด้วยอ านาจ และศูนย์กลาง (Power and centrality) โดยหน่วยสมาชิกใดที่เป็น
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ศูนย์กลางเปรียบเสมือนดาว (Star) หรือจุดศูนย์กลาง (Hub) ของเครือข่าย แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีอิทธิพล 
หรือมีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงเครือข่าย 

3) รปูแบบของเครือข่าย  

คณะวิจัยได้แบ่งการพิจารณา 2 ด้าน คือ 1) ประเด็นการขับเคลื่อนเมืองของเครือข่าย และมุ่งเน้นการ
จัดการในประเด็นกิจกรรมนั้น ๆ และ 2) โครงสร้างของเครือข่ายที่เกิดขึ้นภายใต้ภารกิจ หรือกิจกรรม ที่
เครือข่ายมุ่งเน้นด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของหน่วยงาน หรือ
โครงสร้างหลักของกลุ่มผลประโยชน์นั้น ๆ 

ทั้งนี้ การวิเคราะห์โครงสร้างเครือข่ายทางสังคม คณะวิจัยได้แบ่งการพิจารณาโครงสร้างตามช่วง
พัฒนาการการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (ปี 2475 - 2520) ระยะที่ 2 (ปี 2520 - 
2549) และระยะท่ี 3 (ปี 2550 - ปัจจุบัน) โดยการวิเคราะห์เครือข่ายแต่ละระยะ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

5.4.1 ลักษณะเครือข่ายพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 1 
การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ในช่วงปี 2475 - 2520 ถือเป็นช่วง“ชนชั้นน าสร้างเมือง” เนื่องจากกลุ่มชนสูง 

และกลุ่มชั้นน าในสังคม อาทิ นักการเมืองท้องถิ่น พ่อค้า คหบดีผู้มีการศึกษา ต่างมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาความ
เจริญ สร้างโอกาสให้เมืองเชียงใหม่ จึงไดผ้ลักดันประเด็นและชักชวนคนเชียงใหม่เข้าร่วมปฏิบัติการ โดยอาศัย
รูปแบบการด าเนินงานด้วยพลังเครือข่าย พร้อมกับด าเนินการตามโครงสร้างของรัฐ เพ่ือให้ได้รับการยอมรับ 
และได้งบสนับสนุนจากรัฐบาล อนึ่ง จากการวิเคราะห์โครงสร้างของเครือข่ายพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เพ่ือ
มองเห็นความสัมพันธ์ในภาพรวมเครือข่าย สามารถแบ่งผลการวิเคราะห์ได้ 3 ประเด็น ดังนี้ 

1) สมาชิกของเครือข่าย 

จากการรวบรวมข้อมูลเครือข่ายทางสังคมที่มีการขับเคลื่อนเมือง พบว่า สมาชิกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร ทั้งที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก คือ 1) กลุ่มภาคประชาสังคม ประกอบด้วย กลุ่มชนชั้นน า กลุ่ม
สื่อมวลชน ประชาชน 2) กลุ่มภาคเอกชน 3) กลุ่มภาครัฐ ประกอบด้วย กลุ่มภาครัฐส่วนกลาง และกลุ่มภาครัฐ
ส่วนท้องถิ่น โดยสมาชิกที่มีบทบาท หรือเป็นเงื่อนไข/ปัจจัยส าคัญท่ีน ามาสู่การขับเคลื่อนเมือง ดังนี้ 

o กลุ่มชนชั้นน า เป็นกลุ่มที่มีบทบาทเด่นชัดในการพัฒนาเชียงใหม่มากที่สุดในระยะนี้ เช่น จาก
กรณีเหตุการณ์การสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ที่มีกลุ่มชนชั้นน าด้านการเมือง คือ พลตรีเจ้าแก้วนว
รัฐ หลวงศรีประกาศ (ฉันท์ วิชยาภัย) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก ที่จุดประกายความคิดใน
การพัฒนาทางขึ้นไปสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพและด าเนินเรื่องปรึกษาครูบาศรีวิชัย และชน
ชั้นน าด้านศาสนา คือ ครูบาศรีวิชัย ที่มีบทบาทในการระดมทุนทรัพย์ และเป็นตัวแทนพลังทาง
สังคมของวัฒนธรรมล้านนาในการต่อรองอ านาจรัฐ หรือในกรณีการเรียกร้องสร้าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มทุนตระกูลนิมานเหมินท์ ซึ่งเป็นชนชั้นน าด้านเศรษฐกิจของ
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เมืองเชียงใหม่ มีบทบาทส าคัญในการริเริ่มความคิดในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นในภาคเหนือ 
และท าการยกที่ดินเพ่ือจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

นอกจากนี้ มีบทบาทนโยบายในระดับต่าง ๆ เช่น ในช่วงที่เมืองเชียงใหม่ก าลัง เฟ่ืองฟูด้านธุรกิจ
การท่องเที่ยว กลุ่มชนชั้นน า หรือนายทุนเชียงใหม่ได้เล็งเห็นโอกาส และคิดวัฒนธรรมประดิษฐ์ที่
เรียกว่า “ขันโตกดินเนอร์” โดยจ าลองการกินอาหารในโอกาสพิเศษของคนเหนือ ปรับใช้จน
กลายเป็นวัฒนธรรมมาตรฐานที่แพร่หลายของคนในภาคเหนือ มีการเสริมแต่งและก าหนดให้ใส่
เสื้อหม้อฮ่อมในการร่วมงานจึงเป็นแบบแผนของงานขันโตกมาถึงปัจจุบัน (ชัยพงษ์ ส าเนียง, 
2561) 

o กลุ่มสื่อมวลชน  เป็นกลุ่มเบื้องหลังที่ช่วยเปิดพ้ืนที่เสียงของคนท้องถิ่นให้ปรากฏในพ้ืนที่
สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อมวลชนท้องถิ่น “หนังสือพิมพ์คนเมือง”  หนังสือพิมพ์รายวัน
ฉบับแรกของเชียงใหม่ โดยมีนายไกรศรี นิมมานเหมินท์ เจ้าของกิจการ และนายสงัด บรรจง
ศิลป์ และนายวิจิตร ไชยวัณณ์ บรรณาธิการหนังสือ ร่วมกันด าเนินการผลิตหนังสือพิมพ์รายวัน
ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นเรียกร้องให้ประชาชนชาวเชียงใหม่เห็นความส าคัญของการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัย และ “หนังสือพิมพ์ไทยล้านนาของจังหวัดล าปาง” พบว่ามีส่วนร่วมในการ
เป็นสื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกัน ในการใช้สื่อต่าง ๆ อาทิ บัตรแสตมป์สีแดง
เข้ม มีข้อความเขียนไว้ว่า “เราต้องการมหาวิทยาลัยประจ าลานนาไทย” บัตรวงกลมสีแดง มี
ข้อความเขียนว่า “ในภาคเหนือ เราต้องการ มหาวิทยาลัย โปรดร่วมกันต่อสู้ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
มหาวิทยาลัย ประจ าภาคเหนือ” เพ่ือประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
และกระตุ้นเรียกร้องให้ประชาชนชาวเชียงใหม่เห็นความส าคัญของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 

o กลุ่มภาครัฐ พบว่า ในระยะนี้ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ยังคงอ่อนแอ และไม่มีบทบาทอ านาจในการ
ขับเคลื่อนเมือง แม้ว่าภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามในปี 2475 แต่ด้วย กลไก ที่มา 
และอ านาจของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป ในช่วงเวลาที่ระบอบใหม่ยังไม่ตั้งมั่น ประกอบกับความ
ขัดแย้งในภาคเหนือที่มีแนวโน้มจะต่อต้านรัฐ ส่งผลให้รัฐบาลส่วนกลางจ าเป็นต้องเร่งรวมศูนย์
อ านาจ และกระจายศูนย์ราชการเพ่ือท าการปกครอง ท าให้การปกครองท้องถิ่นมีความอ่อนแอ 
เนื่องจากมองว่าการปกครองท้องถิ่นหากเกิดความเข้มแข็งมากจนเกินไปอาจจะเป็นภัยคุกคาม
ต่อความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น นโยบายด้านการปกครองท้องถิ่นในยุคนี้จึงขาดความความ
ชัดเจน ถูกละเลย และแช่แข็งทางความคิดโดยระบอบอ านาจนิยมที่มุ่งให้ความส าคัญกับการ
ปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา พบว่า ภาครัฐส่วนท้องถิ่นมีการ
บทบาทในการ เช่น ทองดี อิสราชีวิน ได้ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
เรื่องมหาวิทยาลัยใน จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้รัฐบาลพิจารณาขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ออกไปสู่ภูมิภาค  

 

2) ความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่าย 
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จากการพิจารณาเครือข่ายทางสังคม (ภาพที่ 5 - 5)  พบว่าภาพรวมของเครือข่ายทางสังคมใน 
ระยะที่ 1 อยู่ในลักษณะโครงสร้างแบบกระจายอ านาจและความสัมพันธ์แบบแยก เป็นรูปแบบเครือข่ายที่
สมาชิกเน้นการด าเนินการหรือขับเคลื่อนประเด็นเฉพาะเรื่องที่สนใจด้วยตนเองหรืออาจมีการสร้างความ
ร่วมมือขนาดย่อมเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นนั้น ๆ โดยมีกลุ่มชนชั้นน า เช่น ตระกูลนิมมานเหมินท์ ถือเป็น
ดาวเด่นของเครือข่าย6 ที่มีบทบาท และอ านาจสูงในการด าเนินการขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ และเป็นผู้ท า
หน้าที่จัดสรรที่ในสังคม และมีการประสานงานกับกลุ่มอ่ืน ๆ ตามล าดับความส าคัญ เช่น ประสานความร่วมมือ
กับรัฐ เพ่ือใช้อ านาจทางการเมืองเข้าไปโอบอุ้ม และสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือขยายฐานทางธุรกิจ ขณะที่
ระยะนี้ประชาชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เนื่องด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน 
กับรัฐ ยังคงมีลักษณะรวมศูนย์ และเป็นสังคมอุปถัมภ์ ประชาชนไทยมีความรู้สึกว่า ตนเองมีความเป็นไพร่
มากกว่าความเป็นพลเมือง จึงหวังการพึ่งพิงจากกลุ่มชนชั้นน า มากกว่าการพ่ึงพิงตนเอง 

 

 
ภาพที่ 4- 35: เครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 1 ปี 2475 - 2520 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 
 
 
 

3) ประเด็นการขับเคลื่อนและรูปแบบของเครือข่ายทางสังคม 

เนื่องด้วยกลุ่มที่เป็นแกนน า และเป็นผู้ริเริ่มขับเคลื่อน คือ กลุ่มชนชั้นน า ท าให้ประเด็นการขับเคลื่อนจึง
มักผูกติดตัว เองอยู่ กับการเรียกร้องผลประโยชน์  (ทางเศรษฐกิจ)  ทั้ งนี้  จากงานวิจัยของ 
 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ (2543) พบว่า ชนชั้นน ามีบทบาทในการก าหนดทิศทางการพัฒนาทั้งทางกายภาพ ทาง
เศรษฐกิจ ฯลฯ โดยมักเคลื่อนไหวผ่านการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับรัฐ เช่น การบริจาคที่ดินให้กับรัฐ เพ่ือ
                                                           
6   บทบาทดาวเด่น (Star) คือ สมาชิกเครือข่ายที่มีความโดดเด่น มีเส้นเช่ือม (Edge) มากกว่า หรือแข็งแรงกวา่เส้นเช่ือมสมาชิกอื่น ๆ 
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พัฒนาที่ดินของตน หรือการชักจูงให้กรมทางหลวงเปลี่ยนเส้นทางการสร้างซุปเปอร์ไฮเวย์ ให้ตัดตรงเข้าไปใน
ที่ดินของตน เพ่ือท าให้ที่ดินที่ไม่มีมูลค่า กลายเป็นถนนชื่อตระกูล และเป็นแหล่งที่สามารถท ารายได้จ านวน
มากให้กับครอบครัว ซึ่งแสดงให้เห็นว่านโยบายของผ่านรัฐ ณ ขณะนั้น สะท้อนความต้องการของชนชั้นน า
มากกว่าความต้องการของประชาชน ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าประเด็นที่มุ่งขับเคลื่อนส่วนใหญ่ คือ การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ถนน 

  

4.4.2 ลักษณะเครือข่ายพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 2 
การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ในช่วงปี 2520 - 2550 ถือเป็นช่วง “วิชาการน าเมือง” เนื่องจากเป็นช่วงที่

กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน เริ่มมีการทวงคืนอ านาจและความเป็นธรรมให้กับประชาชนท าให้ประชาชน
โดยเฉพาะในระดับรากหญ้าเกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดประชาสังคมในไทย ที่มี
การท างานขององค์กรพัฒนาเอกชนร่วมกับประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม กลับพบว่ากลุ่มชนชั้นน า และกลุ่ม
ภาคเอกชนมีบทบาทลดลง ดังนั้น เพ่ือเข้าใจถึงรูปแบบการขับเคลื่อน รวมถึงความสัมพันธ์ในภาพรวมของ
เครือข่าย คณะวิจัยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

1) สมาชิกของเครือข่าย 

จากการรวบรวมข้อมูลเครือข่ายทางสังคมที่มีการขับเคลื่อนเมือง พบว่า สมาชิกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก คือ 1 ) กลุ่มภาคประชาสังคม ประกอบด้วย 
นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มสื่อมวลชน ประชาชน 2) กลุ่มภาคเอกชน 3) กลุ่มภาครัฐ ประกอบด้วย 
กลุ่มภาครัฐส่วนกลาง และกลุ่มภาครัฐส่วนท้องถิ่น โดยสมาชิกที่มีบทบาท หรือเป็นเงื่อนไข/ปัจจัยส าคัญที่
น ามาสู่การขับเคลื่อนเมือง ดังนี้ 

o กลุ่มนักวิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชน ในช่วงก่อนการเกิดรัฐธรรมนูญฉบับที่ 40 (ปี 2520 - 
2540) ถือเป็นช่วงที่กลุ่มภาคประชาชาชนก าลังผลิบาน เนื่องจาก กลุ่มชนชั้นน า ถูกเปลี่ยนถ่ายไปสู่
กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มนักพัฒนาเอกชน ตามล าดับ โดยตัวแปรส าคัญเนื่องจาก ความสลับซับซ้อน
ของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเมือง เป็นตัวก าหนดว่าเครื่องมือที่เหมาะสมในการขับเคลื่อน ซึ่งสามารถตีแผ่ 
และสร้างความเข้มแข็ง และความน่าเชื่อถือให้กับแนวคิดในการเคลื่อนไหว คือ งานวิชาการ  ท าให้
กลุ่มนักวิชาการ กลายเป็นดาวเด่นของเครือข่าย ยกตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูลเครือข่ายทางสังคม 
พบว่า มีการรวมของกลุ่มนักวิชาการ เช่น การก่อตั้งชมรมเพ่ือเชียงใหม่ เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นเรื่อง
สิ่งแวดล้อม และประเด็นด้านการพัฒนาสังคม โดยมีนักวิชาการ และนักธุรกิจชั้นน าในเมืองเป็นก าลัง
หลักในการเคลื่อนไหว อาทิ อาจารย์ศิริชัย นฤมิตรเรขการ คุณพัชรินทร์ สุกัณศีล คุณชยันต์ ผลโภค 
และอาจารย์เครือมาศวุฒิการณ์ หรือการก่อตั้งศูนย์ศึกษาเมืองเชียงใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตาม
และศึกษาการเปลี่ยนแปลง โดยมีอาจารย์ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เป็นก าลังหลักของศูนย์ ร่วมกั บ
นักวิชาการ และเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีแนวคิดในด้านการอนุรักษ์ เช่น อาจารย์ศิริชัย หงส์วิทยากร จาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ศิริชัย นฤมิตรเรขการ จากชมรมเพ่ือเชียงใหม่ อาจารย์ธเนศวร์ เจริญเมือง 
จากโครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   



บทที่ 4 สถานการณ์ และวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม เมืองเชียงใหม่ 
 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลน า กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

4-64 

นอกจากนี้  หลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2540  เป็น
จุดเริ่มต้นของการกระจายอ านาจยุคใหม่อย่างแท้จริง เป็นยุคแรกของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ได้
ก าหนดเจตนารมณ์เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ปรึกษาหารือ ตัดสินใจ ติดตามตรวจสอบ และถอดถอนนักการเมือง ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบาย มีการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบ
กับภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น และประชาชนเรียนรู้ที่จะใช้การมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง 
ๆ โดยสันติวิ ในระยะนี้ ท าให้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มภาคประชาสังคมเพ่ือติดตามตรวจสอบ
นโยบายการพัฒนา และด าเนินโครงการพัฒนาให้อยู่บนฐานการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 

o กลุ่มสื่อมวลชน การเคลื่อนไหวทางสังคมของเครือข่ายทางสังคมในระยะที่ 2 พบว่า กลุ่มสื่อมวลชนมี
ความส าคัญในการขับเคลื่อนเมือง เนื่องจากมีการร่วมขบวนการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งใช้ช่องทางสื่อสาร
ทั้งอินเตอร์เน็ต รายการโทรทัศน์ การจัดท าแผ่นซีดี มีการใช้สื่อบุคคลในการสร้างความน่าเชื่อถือ เป็น
สื่อในการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนภายนอกได้รับรู้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

2) ความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่าย 

จากการพิจารณาเครือข่ายทางสังคม ในช่วงปี 2520 - 2540 (ภาพที่ 5 - 6) พบว่า ในภาพรวมโครงสร้าง
แบบกระจายอ านาจและความสัมพันธ์แบบตาข่าย กล่าวคือ โครงข่ายความสัมพันธ์ที่ซ้ าซ้อน เนื่องจากสมาชิก
ในเครือข่ายทุกรายจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในระดับสูงและการเชื่อมโยงถึงกันโดยตรง ส่งผลให้เกิด
รูปแบบความสัมพันธ์แบบตาข่าย โดยมีหลักคิดพ้ืนฐานที่ว่า สมาชิกในเครือข่ายมีความเท่าเทียมกัน จึงไม่มี
สมาชิกของเครือข่ายรายใดรายหนึ่งมาอิทธิพลในการควบคุมระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกรายอ่ืน 
ๆ และเมื่อพิจารณาเครือข่ายย่อย พบว่า แต่ละเครือข่ายต่างมีการรวมตัวเพ่ือขับเคลื่อนในแต่ละประเด็นที่
สนใจ ทั้งนี้ พบว่า ชมรมเพ่ือเชียงใหม่ เป็นดาวเด่นของเครือข่ายในระนี้ ที่การรวมตัวเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือร่วม
ขับเคลื่อนการคัดค้านกระเช้าลอยฟ้าข้ึนดอยสุเทพ  

ส าหรับเครือข่ายทางสังคม ช่วงปี 2540 - 2550 (ภาพที่ 5 - 7) พบว่า ภาพรวมโครงสร้างแบบกระจาย
อ านาจและความสัมพันธ์แบบตาข่ายเช่นเดียวกัน โดยสมาชิกในเครือข่ายมีความเท่าเทียมกัน จึงไม่มีสมาชิก
ของเครือข่ายรายใดรายหนึ่งมาอิทธิพลในการควบคุมระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกรายอ่ืน ๆ ทั้งนี้ 
เนื่องด้วยช่วง ปี 2540 - 2550 มีการร่วมกลุ่มเพ่ือคัดค้านโครงการพัฒนาของภาครัฐส่วนกลาง จึงท าให้
เครือข่ายมีสมาชิกจ านวนมากเชื่อมความสัมพันธ์แบบกระจายอ านาจ  
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ภาพที่ 5- 36: เครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 2 ปี 2520 - 2540 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 

 
ภาพที่ 4- 37: เครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 2 ปี 2540 - 2550 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 

3) ประเด็นขับเคลื่อนของเครือข่ายทางสังคม 

ประเด็นการขับเคลื่อนในระยะที่ 2 โดยส่วนใหญ่มีการเคลื่อนไหวในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้เมืองเชียงใหม่เกิดปัญหามลภาวะทาง
สิ่งแวดดล้อม และปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ประกอบกับประสิทธิภาพการตัดการของเทศบาลนครเชียงใหม่  ที่
มักถูกวิจารณ์ว่ามีประสิทธิภาพต่ า ด้วยเหตุนี้การขับเคลื่อนทางสังคมในระนี้ จึงมีการก่อตัวเป็นรูปร่างองค์กร 
เพ่ือกระตุ้นให้เชียงใหม่สนใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เนื่องด้วยนโยบายการบริหารของภาครัฐ ที่มีการ
ใช้อ านาจอย่างเบ็ดเสร็จ ประกอบกับการเรียนรู้ของคนในสังคมผ่านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จึงก่อให้เกิด
การผลักดันการเคลื่อนไหวเพ่ือคัดค้านโครงการพัฒนาต่าง ๆ เช่น การคัดค้านโครงการโครงการสวนสัตว์



บทที่ 4 สถานการณ์ และวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม เมืองเชียงใหม่ 
 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลน า กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

4-66 

กลางคืนเมืองเชียงใหม่ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบการบริหารนโยบายสาธารณะของรัฐบาลในโครงการพัฒนาที่
มีผลกระทบต่อท้องถิน่ 

 

4.4.2 ลักษณะเครือข่ายพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 3 
เนื่องจากผลกระทบของวิกฤตการเมืองที่ส่งพลต่อสภาพสังคมโดยภาพรวม ประกอบกับการยึดอ านาจ

การบริหารราชการแผ่นดินโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท าให้กลุ่มพลเมือง และองค์กรภาคประชาสังคม 
ได้ริเริ่มค้นหาแนวทางใหม่ ๆ เพ่ือการปฏิบัติงานต่อไปในพ้ืนที่ ประจวบเหมาะกับมีกลุ่มพลเมืองคนรุ่นใหม่ที่มี
ความสนใจในงานด้านการพัฒนาเมืองเข้ามาหนุนเสริมก าลังคนรุ่นก่อน แนวทางการท างานจึงเป็นไปใน
รูปแบบที่แยกตัวออกจากการเคลื่อนไหวด้านการเมือง แต่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ดูแลรักษา และพัฒนาเมือง ในประเด็นที่ไม่สุ่มเสี่ยงและล่อแหลม ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลเครือข่ายทาง
สังคมที่มีการขับเคลื่อนเมืองในระยะที่ 3 พบว่า สมาชิกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ 
ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก คือ 1) กลุ่มภาคประชาสังคม ประกอบด้วย นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่ม
สื่อมวลชน ประชาชน 2) กลุ่มภาคเอกชน 3) กลุ่มภาครัฐ ประกอบด้วย กลุ่มภาครัฐส่วนกลาง และกลุ่มภาครัฐ
ส่วนท้องถิ่น โดยสมาชิกที่มีบทบาท หรือเป็นเงื่อนไข/ปัจจัยส าคัญท่ีน ามาสู่การขับเคลื่อนเมือง ดังนี้ 

1) สมาชิกของเครือข่าย 

จากการรวบรวมข้อมูลเครือข่ายทางสังคมที่มีการขับเคลื่อนเมือง พบว่า สมาชิกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก คือ 1) กลุ่มภาคประชาสังคม ประกอบด้วย 
นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มสื่อมวลชน ประชาชน 2) กลุ่มภาคเอกชน 3) กลุ่มภาครัฐ ประกอบด้วย 
กลุ่มภาครัฐส่วนกลาง และกลุ่มภาครัฐส่วนท้องถิ่น โดยสมาชิกที่มีบทบาท หรือเป็นเงื่อนไข/ปัจจัยส าคัญที่
น ามาสู่การขับเคลื่อนเมือง ดังนี้ 

o ภาคประชาสังคม ในระยะที่ 3 ถือเป็นช่วงแห่งโอกาส เนื่องจากมีการรวมตัวของเครือข่ายทางสังคม
มากขึ้น ทั้งนี้จากการรวบรวมการชับเคลื่อนเมือง พบว่า เครือข่ายทางสังคมที่มีบทบาทเป็นดาวเด่น 
ได้แก่ “เครือข่ายเขียว สวย หอม” ที่พัฒนาขึ้นจากชมรมเชียงใหม่สีเขียว ซึ่งเกิดขึ้นเพ่ือเป็นส่วน
สนับสนุนการท างานให้กับภาคีคนฮักเชียงใหม่ หรือ “สภาลมหายใจ” เป็นองค์กรที่เชื่อว่าหาก
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลบ้านเมืองทั้งระบบ จะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ จึงมีการ
ผลักดันให้วาระร่วมกัน คือ วาระเรื่องฝุ่นควัน โดยตั้งชื่อเครือข่าย คือ “สภาลมหายใจ” ที่มีการ
ด าเนินการท างานแบบ “จังหวัดจัดการตนเอง” รวมถึงสร้างแพลตฟอร์มที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงกับการ
ท างานทุกภาคส่วน อาทิ ภาควิชาการที่ช่วยเหลือด้านข้อมูลและองค์ความรู้ ภาคเอกชนหรือภาค
ธุรกิจ ที่มีบทบาทในการระดมทุน เป็นต้น 

o กลุ่มสื่อออนไลน์ พบว่าปัจจุบันมีจ านวนมากขึ้น และมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเมืองเนื่องด้วย
ปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการพัฒนา ระบบการติดต่อและการสื่อสารนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้น ท า ให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร และช่องทางการติดต่อสื่อสารกันให้เข้าถึงประชาชนทุกคน ท าให้สื่อออนไลน์
นั้นเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการเปิดช่องทางการแสดงออกทางความคิดเห็นให้ประชาชนหรือ
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ผู้คนที่มีความสนใจในข่าวนั้น ๆ ได้แสดงออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวหรือประเด็นข่าวได้
โดยตรง   

2) ความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่าย 

จากการพิจารณาความสัมพันธ์เครือข่ายทางสังคมในภาพรวม พบว่า ในช่วงปี 2550 - 2555 (ภาพที่ 
5 - 8) ช่วงปี 2555 - 2560 (ภาพที่ 5 - 9) และช่วงปี 2560 - 2565 (ภาพที่ 5 - 10) พบว่า ในภาพรวมของ
เครือข่ายอยู่ในลักษณะรวมศูนย์อ านาจและความสัมพันธ์แบบแยกส่วน ทีม่ีสมาชิกของเครือข่ายเพียงไม่กี่รายที่
มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกรายอื่น ๆ ในระดับสูง ท าให้มีบทบาทเปรียบเสมือนองค์กรหลักหรือองค์กรกลาง
ในการด าเนินการและการขับเคลื่อน ในขณะที่ สมาชิกรายอื่น ๆ ที่มีระดับความสัมพันธ์รองลงมา มักมีบทบาท
เป็นองค์กรส่วนสนับสนุนการด าเนินการและการขับเคลื่อนแก่องค์กรหลัก เครือข่ายประเภทนี้ สมาชิกที่มี
บทบาทเปน็องค์กรหลักจะมีอิทธิพลในการควบคุมความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายค่อนข้างสูง  

โดยในช่วงปี 2550 - 2555 พบว่า เครือข่ายเขียว สวยหอม มีบทบาทเป็นดาวเด่นของเครือข่าย เป็น
เครือข่ายที่ก่อตั้งแยกออกจากภาคีคนรักเชียงใหม่ เพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยเชื่อมโยงและพยายามขับเคลื่อนกับ
หน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชนที่เริ่มเข้ามาส่วนร่วมเช่นเดียวกับ โดยในระยะที่ 3 พบว่า หน่วยงาน
ท้องถิ่นเข้ามารมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเมืองประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว 
เป็นต้น ส าหรับช่วงปี 2555 - 2560 เป็นช่วงที่มีการคัดค้านกรณีป่าแหว่งบริเวณพ้ืนที่เชิงดอยสุเทพ จากการ
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ ท าให้กลุ่มภาคีคนฮักเชียงใหม่ มีบทบาทเป็นดาวเด่นของเครือข่าย ที่ได้
ริเริ่มออกมาต่อต้านโครงการที่เกิดขึ้นเป็นกลุ่มแรก ๆ ของเชียงใหม่ และได้มีการขับเคลื่อนจากหลากหลาย
ภาคส่วนภายในพ้ืนที่ในช่วงระยะเวลาต่อ ๆ มา อาทิ ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ เครือข่ายขอคืนพ้ืนที่ป่าดอยสุ
เทพ เป็นต้น ซึ่งทุกองค์กรเครือข่ายล้วนเป็นกลุ่มภาคประชาสังคมภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่คอยขับเคลื่อน
ออกมาต่อต้านโครงการที่เกิดขึ้น ซึ่งมาจากทั้งภาคองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร ภาคองค์กรศาสนา ภาค
สถาบันการศึกษา เป็นต้นที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการต่อต้านโครงการที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ ส าหรับ ช่วงปี 
2560 - 2565 พบว่าเครือข่ายย่อย ในระยะนี้ มีการกระจายอ านาจออกจากส่วนกลาง กล่าวคือ มีการรวมศูนย์
บางจุด และพ่ึงพิงกับอ านาจส่วนกลาง อาทิ สภาลมหายใจ เครือข่ายเขียว สวย หอม ที่ถือเป็นดาวเด่นของ
เครือข่าย ทั้งนี้ พบว่า โครงสร้างอ านาจเครือข่าย มีการกระจายตัวตามล าดับความส าคัญ หรือการประสาน ท า
ให้รูปแบบเครือข่ายในระยะนี้มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการสูง 
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ภาพที่ 4- 38: เครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 3 ปี 2550 - 2555 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 
 

 
ภาพที่ 4- 39: เครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 3 ปี 2475 - 2520 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 
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ภาพที่ 4- 40: เครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 3 ปี 2475 - 2520 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 

3) ประเด็นขับเคลื่อนของเครือข่ายทางสังคม 

จากการศึกษาการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมในระยะที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงแห่งโอกาสในการขับเคลื่อน
เมือง พบว่า เครือข่ายทางสังคมมีเป้าหมายการขับเคลื่อน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) กลุ่มเป้าหมายเพ่ือการ
คัดค้าน เรียกร้อง ความไม่เหมาะสมของโครงการพัฒนาเมือง (2) กลุ่มเป้าหมายเพ่ือศึกษาปัญหาเมือง และ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ และ (3) กลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างการตระหนักรู้ และความเข้าใจเมือง ทั้งนี้ พบว่าประเด็น
ขับเคลื่อนในประเด็นที่แต่ละกลุ่มสนใจ และถนัด มักเป็นประเด็นสาธารณะต่าง ๆ ที่เกิดจากปัญหาเมืองขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว น ามาสู่การรวมตัวเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข พัฒนา โดยกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มมุ่งส่งเสริม 
และสร้างการตระหนักรู้มากกว่าการเรียกร้อง และคัดค้าน  

 

4.5 สรุป 
จากการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ของภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

พบว่า มีพัฒนาการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเมืองพร้อมกับการขยายตัวและการเจริญเติบโต
ของเมือง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงที่ส าคัญ ช่วงที่ 1 ปี (2475 – 2520) การขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
โดยชนชั้นสูงหรือผู้มีบทบาทส าคัญของเมือง  การขับเคลื่อนการพัฒนาในช่วงที่ 2 (ปี 2520 - 2550) ส่วนใหญ่
เกิดข้ึนโดยนักวิชาการซึ่งมีบทบาทในการชี้น าภาคประชาสังคม โดยเน้นหนักไปทางการคัดค้านโครงการพัฒนา
ของรั ฐ   เ รื่ อ ยมาจน เข้ า สู่ ยุ คที่ มี ก า ร เปลี่ ย นแปลงทา งก าร เ มื อ ง  กา ร ขั บ เ คลื่ อน ในช่ ว งที่  3 
 (ปี 2550 – ปัจจุบัน) เป็นการขับเคลื่อนใน “ประเด็นเย็น” ที่ลดความขัดแย้งและความเห็นต่างทางการเมือง 
และเป็นก้าวแรกของการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และในปัจจุบันยังมีการ
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและยังคงเป็นไปในรูปแบบของการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และความเข้าใจต่อคุณค่า
ของเมือง สิ่งแวดล้อม และมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งแตกแยกกระจายไปเฉพาะเรื่อง  



บทที่ 4 สถานการณ์ และวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม เมืองเชียงใหม่ 
 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลน า กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

4-70 

นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์บทบาทในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ของชนชั้นน าผ่านการศึกษาด้วยทฤษฎี
ชนชั้นน า และการจัดประเภทของชนชั้นออกเป็น 6 กลุ่มพบว่า ในช่วงแรกของการพัฒนาเชียงใหม่ (ปี 2475 - 
2520) ชนชั้นน ากลุ่มสถาบันตามประเพณี และชนชั้นน ากลุ่มข้าราชการมีบทบาทอย่างมากด้วยบริบทของ
ประเทศไทยในขณะนั้นที่เพ่ิงเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 จังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดการกระจายอ านาจ
จากส่วนกลางมาปกครองภาคเหนือโดยมีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ถัดมาในระยะที่สอง (ปี 2520 - 2549) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 4 มีส่วนในการเร่งการพัฒนาเข้าไปอีกขั้นจากการก าหนดให้เชียงใหม่
เป็นศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว และอ่ืน ๆ อีกทั้งรัฐธรรมนูญปี 2540 ได้ให้ความส าคัญกับการกระจาย
อ านาจให้ท้องถิ่นส่งผลให้นักการเมืองท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเมือง ร่วมกับนักการเ มือง
ระดับประเทศที่เป็นคนเชียงใหม่ขณะนั้น (ปี 2544 - 2549) ทุนท้องถิ่นในช่วงนี้ก็มีบทบาทในการพัฒนาเมือง
อย่างมากผ่านการสร้างสาธารณูปการจ านวนมาก ท้ายที่สุดในการพัฒนาเชียงใหม่ระยะที่สาม (ปี 2549 - 
ปัจจุบัน) ภายหลังการย้ายเข้ามาของทุนระดับประเทศจากการพัฒนาเมืองในระยะที่ผ่านมา ส่งผลให้กลุ่มทุน
ระดับประเทศกลายเป็นชนชั้นน าที่มีบทบาทที่ เด่นชัดในการพัฒนาเชียงใหม่  ระยะนี้ผ่านการสร้าง
สาธารณูปการที่น ามาซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ชนชั้นน ากลุ่มข้าราชการ และนักการเมืองลดบทบาทลง
จากการไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองที่ผ่านมา ขณะที่สถาบันตามประเพณีปรับบทบาทเป็นเชิงสังคมสงเคราะห์ 
และการอนุรักษ์มากยิ่งขึ้น 

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเชียงใหม่ในแต่ละระยะที่เกิดขึ้นมีการปรับเปลี่ยนของตัวแสดงที่มีบทบาทเด่น
จากกลุ่มสถาบันตามประเพณี และข้าราชการ สู่ นักการเมือง และกลุ่มทุนระดับท้องถิ่น ก่อนจะมาเป็นกลุ่ม
ทุนระดับประเทศ แสดงให้เห็นถึงพลวัติในการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยซึ่งสอดคล้องกับบริบท
ของสังคมที่เปลี่ยนไป แต่กระนั้นชนชั้นน าก็มีส่วนในการพัฒนาเชียงใหม่เสมอมาไม่ได้หายไปแต่อย่างใด 
เพียงแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาและตัวแสดงเพียงเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์เครือข่ายการพัฒนาเมือง
เชียงใหม่ โดยแบ่งตามลักษณะโครงสร้างหน้าที่ของเครือข่าย และประเด็นเป้าหมายในการท างาน พบว่า
สามารถแบ่งเครือข่ายได้เป็น 5 ภาคส่วนส าคัญ  ประกอบด้วย เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเมื่อพิจารณาเครือข่ายแต่ละภาคส่วนแสดงให้เห็นถึงการรวมตัว
กันเป็นเครือข่ายเชิงพ้ืนที่และเครือข่ายประเด็นกิจกรรมมีลักษณะกระบวนการท า งานทั้งในแนวดิ่งและ
แนวราบ โดยจากการวิเคราะห์เครือข่ายเชิงพ้ืนที่สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ (1)  กลุ่มเครือข่ายภายนอก
พ้ืนที่เป็นกลุ่มหน่วยงานที่ ออกนโยบาย และโครงการ (2) กลุ่มเครือข่ายระหว่างภายในและภายนอกพ้ืนที่ เป็น
กลุ่มหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนแผนงาน มีบุคลกร หรือมีส่วนร่วมในการช่วยสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่ม
อ่ืน ๆ ภายในพ้ืนที่ และ (3) กลุ่มเครือข่ายภายในพ้ืนที่ เป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติหลักที่มีความสัมพันธ์กับ และเมื่อ
วิเคราะห์เครือข่ายพัฒนาตามประเด็นเป้าหมายต่าง ๆ ในการพัฒนาเมืองเมืองเชียงใหม่ สามารถแบ่งเครือข่าย
ภาคประชาสังคมได้ 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเป้าหมายเพ่ือการคัดค้าน เรียกร้อง ความไม่เหมาะสมของโครงการ
พัฒนาเมือง (2) กลุ่มเป้าหมายเพ่ือการศึกษาปัญหาเมือง และพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และ (3) กลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้าง
การตระหนักรู้ และความเข้าใจเมือง 

 
 
 
 



 

บทท่ี 5 
บทเรียนและประสบการณ์การ

ท างานของ UDDC ในการ
ขบัเคลื่อนการพฒันาเมือง 

 
ในบทที่ 5 จะกล่าวถึงบทเรียน และประสบการณ์การทำงานของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ที่มี

ความพยายามในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการใช้ศาสตร์ของการออกแบบ
วางผังและเมือง การจัดทำวิจัย การใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม  ในบริบทที่
แตกต่างกันตามพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแนวทางในการถอดบทเรียนการดำเนินงานขับเคลื่อนที่ผ่านมาของเครือข่ายทาง
สังคมเมืองเชียงใหม ่โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

5.1 ถอดบทเรียนและประสบการณ์การขับเคลื่อนเมืองของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 
5.2 ถอดบทเรียนและประสบการณ์การขับเคลื่อนเมืองในภูมิภาค 
5.3 จากบทเรียนสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ 
5.4 สรุป  



 
บทที่ 5 บทเรียนและประสบการณ์การทำงานของ UDDC ในการขบัเคลื่อนการพัฒนาเมือง 
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5.1 บทเรียนและประสบการณ์การขับเคลื่อนเมืองของ 
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ที่มีความพยายามในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเมืองให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้ศาสตร์ของการออกแบบวางผังและเมือง การจัดทำวิจัย การใช้
วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม ในบริบทที่แตกต่างกันตามพ้ืนที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สามารถถอดบทเรียนกระบวนการในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อศึกษาปัจจัยส่งเสริมหรือปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในประเทศไทย ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนหลัก คือ (1) ว่าด้วยพันธกิจ 
บทบาท และสถานะ (2) ว่าด้วยกรณีศึกษาจากการดำเนินงานที่ผ่านมา (2) ว่าด้วยการถอดบทเรียน และการ
สื่อสาร และ (4) ว่าด้วยบทสรุปถอดบทเรียนศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

 

5.1.1 ว่าด้วยพันธกิจ บทบาท และสถานะ 

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Urban Design and Development Center) ได้รับการจัดตั้งขึ้นใน
พ.ศ. 2555 จากความร่วมมือระหว่างสํสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายสำคัญเพ่ือเป็น “แกนกลาง” (Platform) เชื่อมต่อและบูรณาการ
ความรูแขนงต่าง ๆ ผ่านการมองแบบองค์รวม และประสานงานระหว่างภาคีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมือง 
เพ่ือหาคําตอบเชิงกายภาพ นวัตกรรม และแบบจําลองทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันให้เกิดโครงการ
ฟ้ืนฟูเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถเป็นพื้นที่นำร่องต้นแบบการฟื้นฟูเมืองประเภทต่างๆ (urban renewal 
prototype) สำหรับการพัฒนาพ้ืนที่สำคัญอ่ืนๆ ต่อไปได้ อีกทั้งยังเป็นคลังความรู้ที่รวบรวมความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินการโครงการฟ้ืนฟูเมือง เพ่ือการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเมืองของ
ประเทศไทย และร่วมผลิตบุคลากรเพ่ือเป็นกำลังสำคัญในการออกแบบและพัฒนาเมืองในอนาคตต่อไป  โดย
ปัจจุบันให้บริการ 5 ด้านหลัก ได้แก่ การออกแบบและวางผังเมือง การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเมือง การสร้าง
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีพัฒนา การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรม 

การดำเนินงานของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองนั้น มีแนวทางภายใต้พันธกิจหลัก 4 ประการ 
ประกอบด้วย  

(1) การประสานงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ทั้งในและนอกประเทศ เนื่องจากการนำ
โครงการฟ้ืนฟูเมืองสู่การปฏิบัตินั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป  

(2) การสร้างสรรค์พ้ืนที่นำร่องต้นแบบของการฟ้ืนฟูเมืองที่เป็นรูปธรรม และสามารถทำซ้ำได้ 
กล่าวคือ ต้องผลักดันโครงการการฟ้ืนฟูเมืองในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ที่ได้ศึกษาไว้ เพ่ือให้เกิดการ
สร้างสรรค์พ้ืนที่นำร่องต้นแบบของการฟ้ืนฟูเมืองที่ เป็นรูปธรรม และเป็นต้นแบบในการ
ดำเนินการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงสำหรับพื้นที่อ่ืนๆ ในโอกาสต่อๆ ไป 
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(3) รวบรวมประสบการณ์และบทเรียนจากการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาเป็นองค์ความรู้สำหรับการ
ดำเนินการโครงการฟ้ืนฟูเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเผยแพร่องค์ความรู้นี้แก่สาธารณะ เพ่ือ
เป็นกลไกในการเสนอแนะทิศทางการออกแบบและพัฒนาเมืองของประเทศไทย 

(4) การร่วมผลิตบุคลากรทางด้านการออกแบบและพัฒนาเมือง ต้องบูรณาการโครงการฟ้ืนฟูเมืองที่
ได้ดำเนินการอยู่เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลิตบุคลากร
ทางด้านการออกแบบและพัฒนาเมืองสำหรับตอบสนองความต้องการของสังคมในอนาคตต่อไป 

 เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุเป้าวัตถุประสงค์ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ได้จัดทำวิธีการดำเนิน
โครงการออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและจัดทำรายละเอียดแผนงานการดำเนินโครงการ เพ่ือลงรายละเอียด
กิจกรรม และแผนการดำเนินงาน ด้านทรัพยากรบุคล การบริหารจัดการงบประมาณ 

ขั้นตอนที่  2 การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูล เพ่ือสร้างเป็นระบบฐานข้อมูลเชิงสาระ  
และเชิงพ้ืนที่ของกิจกรรม/พื้นที่โครงการ ที่สามารถเห็นและวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้จะเป็นส่วนที่สามารถ
ช่วยเชื่อมประสานการดำเนินงานของแผนงาน หรือโครงการต่างๆ ได้  

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดเก็บและแสดงผลฐานข้อมูลพ้ืนที่และกิจกรรมใน
พ้ืนที่ศึกษา โดยจะใช้เป็นแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อและแสดงผล ตลอดจนเป็นช่องทางการสื่อสาร  
และเผยแพร่องค์ความรู้การสร้างสรรค์พ้ืนที่นำร่องและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น  

ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบและร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านข้อมูลเมือง ร่วมกับองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในหลายๆ ด้าน ทั้งในรูปแบบองค์กรท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคม รวมถึงประชนในพ้ืนที่ โดยการ
ประสานและร่วมดำเนินการกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน สนับสนุนและให้คำปรึกษา ผ่านกระบวนการ 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่อาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีจริง 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำและถอดบทเรียน องค์ความรู้การพัฒนาเมืองผ่านข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูล 
จากการดำเนินงานในโครงการของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองระยะที่ผ่านมา ร่วมถึงบทเรียนจากการ
ดำเนินการโครงการในระยะที่ 1 เพ่ือสร้างเป็นชุดองค์ความรู้สำหรับการบริหารจัดการ การออกแบบ พัฒนา 
และการฟ้ืนฟูเมือง เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนเมืองด้วยข้อมูล ผ่านกระบวนการอบรม และสัมมนาแบบมีส่วน
ร่วม ผ่านประสบการณ์ และการเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่ เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยและบทเรียนจาก
ต่างประเทศ 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำสื่อ และเครื่องมือการจัดการองค์ความรู้ เกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องเมือง ความ
เข้าใจในด้านข้อมูล การพัฒนาเมือง และการขับเคลื่อนเมือง แก่สาธารณะผ่านสื่อสาธารณะที่หลากหลาย
รูปแบบ เช่น การเสวนา บทความ สัมมาเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
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ขั้นตอนที่ 7 การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมือง และการขับเคลื่อนสังคมเมือง
โดยใช้ข้อมูล เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายทั้งในระดับพ้ืนที่  ระดับท้องถิ่น ระดับเมือง และ
ระดับประเทศ 

 

5.1.2 ว่าด้วยกรณีศึกษาจากการดำเนินงานที่ผ่านมา 

การศึกษาบทเรียนในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง คือ การ
ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนรู้รูปแบบโครงการ ปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรค ตลอดจนผลการ
ดำเนินโครงการจากสถานการณ์จริงที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน โดยใช้เทคนิคการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (Retrospective technique) ในการ
ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาต่างๆ ในครั้งนี้ เนื่องด้วย เป็นเทคนิคที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียนรู้หลังดำเนินงาน
โครงการ เพ่ือรวบรวมความรู้จากกระบวนการทํางาน ต่อยอดสู่การพัฒนาการดำเนินการโครงการต่อไป ด้วย
จุดเด่น คือ การตั้งคำถามต่อการดำเนินโครงการเพ่ือถอดบทเรียนในการดำเนินงาน 4 คำถาม ประกอบด้วย 
(1) ที่มาหรือสาเหตุที่เป็นแรงจูงใจในการดำเนินงาน (2) ผลการดำเนินงานที่คาดหวังและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง 
(3) ปัจจัยที่ส่งเสริมและอุปสรรคให้เกิดผลลัพธ์ และ (4) บทเรียนหรือข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ เหมาะกับ
การถอดบทเรียนโครงการที่ดําเนินงานเสร็จสิ้นและต้องการทําซ้ำในลักษณะเดียวกัน โดยสามารถถอดบทเรียน
ที่จากโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพ้ืนที่ที่น่าสนใจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1)   โครงการกรุงเทพฯ 250 ระยะท่ี 1 

  โครงการกรุงเทพฯ 250 ระยะที่ 1 หรือ โครงการจัดทำผังแม่บทการฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่าและ
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านกะดีจีน- คลองสาน กรุงเทพฯ 250 เป็นโครงการของสำนักผังการวางแผนและพัฒนา
เมือง กรุงเทพมหานคร ในการดำเนินงานของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง มีวัตถุประสงค์การดำเนิน
โครงการฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่าให้น่าอยู่ มีประสิทธิภาพ ในวาระครบ 250 ปี พ.ศ. 2575 โดยในการดำเนิน
โครงการนี้ มีเป้าหมายในการพัฒนาวิสัยทัศน์ กรอบแนวทางการฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่ากรุงเทพมหานครที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระดับเมืองและระดับประเทศในอนาคต ผ่านการวิเคราะห์เทรนด์การใช้ชีวิตใน
เมือง การมองภาพอนาคต และกระบวนการวางแผนแบบร่วมหารือของคนหลากหลายกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการ
เชื่อมต่อ เติมเต็มกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร สู่เมืองน่าอยู่ หลากหลาย และเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับทุก
คน (สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง, 2558) 

จากเป้าหมายและกรอบแนวคิดของการฟ้ืนฟูในข้างต้น ศูนย์ฯ จึงให้ความสำคัญกับแนวคิดในการ
ปรับปรุงสภาพทางกายภาพที่มีอยู่เดิมให้มีการใช้ประโยชน์มากที่สุด เพ่ือตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง มีทั้งรูปแบบการอนุรักษ์บูรณะ การปรับปรุงและปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ และการก่อสร้างขึ้น
ใหม่ ซึ่งแสดงผ่านการฟ้ืนฟู 17 เขตย่านเมืองเก่ากรุงเทพฯ ครอบคลุมกลุ่มพ้ืนที่เชิงยุทธศาสตร์ 7 พ้ืนที่ ให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระดับเมืองระยะยาว ผ่านวิสัยทัศน์เชื่อมย่านสู่เมือง สร้างเมืองสู่วิถีชีวิตใหม่ 

ทั้งนี้ โครงการกรุงเทพฯ 250 ระยะที่ 1 ได้คัดเลือกพ้ืนที่ย่านกะดีจีน-คลองสาน เป็นพื้นที่นำร่อง หนึ่ง
ในย่านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่ยังคงหลงเหลือมรดก
ทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้ ที่ทรงคุณค่าจำนวนมาก ตั้งอยู่บนทำเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ริมแม่ น้ำ
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เจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ ผนวกกับเป็นพ้ืนที่ที่มีระดับของต้นทุนทางสังคมสูง มีสถาบันหลักทาง
สังคมภายในย่าน อาทิ บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ (บวร.) แต่ปัจจุบันย่านกำลังเผชิญกับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อน ทั้งการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง การเร่งพัฒนาภาค
อสังหาริมทรัพย์บนพ้ืนที่ริมน้ำ ตลอดจนการเจริญเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ จึงทำให้เห็น
ปัจจัยของความไม่ยั่งยืนและความเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้  

นอกจากผังแม่บทเพ่ือการฟื้นฟูเมือง ศูนย์ฯ ยังเสนอผังแม่บทเพ่ือการส่งเสริมภูมิทัศน์ เพ่ือเป็นกรอบ
การพัฒนาอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้น ให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับบริบทของพ้ืนที่ และรักษา
คุณค่าและความสำคัญของมรดกวัฒนธรรม จัดทำเป็นคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางให้ภาคเอกชนปฏิบัติตาม เพ่ือ
ประโยชน์ในการสร้างบรรยากาศและเก็บรักษาคุณค่าเชิงสุนทรียภาพของพ้ืนที่ โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 3 
กลุ่มพ้ืนที่ คือ ภูมิทัศน์พื้นที่ริมน้ำ ภูมิทัศน์รอบศาสนสถานและโบราณสถาน และภูมิทัศน์ทางสัญจรที่สำคัญ 

1.1) ผลผลิตจากการดำเนินโครงการ 

o ผังแม่บทเพ่ือการฟื้นฟูเมือง ผังแม่บทการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองชั้นในของกรุงเทพมหานครทั้ง 17 เขต 
ครอบคลุมกลุ่มพ้ืนที่เชิงยุทธศาสตร์ 7 พ้ืนที่ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระดับเมือง
ระยะยาว 

o ผังแม่บทอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน  ผังแม่บทเพ่ือการส่งเสริมภูมิทัศน์ เพื่อเป็นกรอบ
การพัฒนาอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดข้ึน ให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับบริบทของพื้นที่ 
และรักษาคุณค่าและความสำคัญของมรดกวัฒนธรรม จัดทำเป็นคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางให้
ภาคเอกชนปฏิบัติตาม เพ่ือประโยชน์ในการสร้างบรรยากาศและเก็บรักษาคุณค่าเชิง
สุนทรียภาพของพ้ืนที่ โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 3 กลุ่มพ้ืนที่ คือ ภูมิทัศน์พ้ืนที่ริมน้ำ ภูมิทัศน์
รอบศาสนสถานและโบราณสถาน และภูมิทัศน์ทางสัญจรที่สำคัญ 

1.2) บทเรียนจากการดำเนินโครงการ 

o ข้าราชการประจำของกรุงเทพมหานครมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของต่อโครงการสูง (High 
co-ownership): โครงการกรุงเทพฯ250 เป็นหนึ่งในโครงการที่มีกระบวนร่วมหารือสูงมาก
โครงการหนึ่ง นั่นคือมากกว่่า 40 ครั้ง และทุกครั้งจะมีส่วนร่วมจากข้าราชการประจำของสำนัก
ผังเมือง กรุงเทพมหานครเสมอโดยเฉพาะข้าราชการระดับบริหาร ก่อนเริ่มกระบวนการ ศูนย์ฯ 
มีการปรึกษาหารือกับสำนักการวางแผนและพัฒนาเมืองอย่างละเอียดถึงแผนงานและ
เป้าหมายจนบรรลุข้อตกลงร่วมกันกับทั้งข้าราชการระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ทำให้
การดำเนินโครงการเป็นไปในรูปแบบของ “พันธมิตรการพัฒนา” (Partner) มากกว่า “ผู้
จ้าง/ผู้รับจ้าง” ทำให้ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของของข้าราชการกลุ่มนี้มีระดับสูง ซึ่งเป็น
แรงผลักดันให้ข้าราชการกลุ่มนี้ โดยเฉพาะข้าราชการระดับบริหารทุ่มเทในการเจรจากับการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ข้าราชการกลุ่มนี้ก็พยายามนำเสนอโครงการนี้แก่คณะผู้บริหารชุดใหม่ จนได้รับการสนับสนุน
และนำมาสู่ความสำเร็จในที่สุด  

o การเลือกใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือการนำเสนอสาธารณะ ที่มีการออกแบบวิธีการที่เหมาะสม
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กับกลุ่มผู้เข้าร่วมและประเด็นที่นำมาหารือ เป็นกระบวนการที่สร่างการขับเคลื่อนสำคัญในการ
สร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ การยอมรับ และการเป็นเจ้าของร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสาธารณชน อันจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การปฏิบัติจริง จนประสบ
ความสำเร็จในที่สุด 

o การดำเนินการวางแผนฟื้นฟูเมืองด้วยวิธีการมองภาพอนาคต (foresight technique) 
เป็นกระบวนการคาดการณ์เหตุการในอนาคตอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงปัจจัยรอบด้านที่เป็น
ทั้งแรงผลักดัน อุปสรรค และความไม่แน่นอนที่อาจผลิกผันสถานการณ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ทำให้การวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาและฟ้ืนฟูเมืองนั้น สอดคล้องและตอบรับกับ
บริบทของการพัฒนาเมืองระยะยาวที่มีความเป็นพลวัตสูง มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารจัดการเมืองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

o การดำเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลลัพธ์ของการดำเนิน
โครงการเกิดประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากเป็นโครงการสาธารณะและส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นวงกว้าง สร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูดต้อง รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ อันจะ
ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการสร้างการยอมรับและร่วมขับเคลื่อนโครงการให้ประสบ
ความสำเร็จในที่สุด 

o การผลักดันโครงการเข้าสู่งบประมาณประจำปีเพื่อความต่อเนื่อง การผลักดันข้อเสนอผัง
แม่บทการพัฒนาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณประจำปีของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และการพัฒนาตามข้อเสนอผังแม่บทอย่างเป็นรูปธรรม 

 

2)   โครงการกรุงเทพฯ 250 ระยะท่ี 2 

  โครงการกรุงเทพฯ 250 ระยะที่  2 เป็นโครงการของทางสำนักการวางผังและพัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ในการดำเนินงานของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำผัง
พัฒนาและปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง โดยมีรูปแบบการดำเนินงานและกรอบแนวความคิดที่สอดคล้องกับโครงการ
กรุงเทพฯ 250 ระยะที่ 1 ซึ่งได้ทำการคัดเลือกโครงการที่มีความสำคัญและเป็นประเด็นเร่งด่วนในการฟ้ืนฟู
เมือง 3 พ้ืนที่ย่านนำร่อง ได้แก่ (1) ย่านท่าพระจันทร์- ท่าช้าง-ท่าเตียน สู่การเป็นย่านประวัติศาสตร์ (2) ย่าน
โยธี- ราชวิถี สู่การฟ้ืนฟูเป็นย่านบริการสาธารณะไร้รอยต่อเพ่ือการเรียนรู้ (3) ย่านทองหล่อ-เอกมัย สู่การเป็น
แหล่งงานนานชาติ ย่านพักอาศัยชั้นดี และแหล่งเศรษฐกิจนำเทรนด์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทําแบบ
รายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ออกแบบชุมชนเมืองในบริเวณที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี สถาปัตยกรรม รวมไปถึงการจัดทําแนวทางการส่งเสริมภูมิทัศน์เมือง มาตรการทางผังเมือง และ
แผนการบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนการจัดหาผู้ลงทุนและหุ้นส่วนในการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ ยังมี
การดำเนินการออกแบบและจัดทำโครงการนำร่องจากข้อเสนอโครงการในระยะที่ 1 คู่ขนาดกับการทำซ้ำใน
พ้ืนที่นำร่องในระยะที่ 2 (สำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร และศูนย์ออกแบบและพัฒนา
เมือง, 2559) 

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ในฐานะแกนกลางในการดำเนินโครงการการพัฒนาและปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดังกล่าว ได้
สร้างเกิดโครงข่ายพ้ืนที่สาธารณะคุณภาพดี สร้างให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกันระหว่างผู้เช่า หรือผู้อยู่อาศัย
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เดิมกับเจ้าของที่ดินหรือนักพัฒนาพ้ืนที่ สามารถทำได้โดยการเจรจาหารือข้อตกลงร่ วมกันเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โครงการนี้จึงเป็นเหมือนโครงการต้นแบบที่สร้างให้เกิดจุดเริ่มต้น และ
การต่อยอดของโครงการพหุภาคีอ่ืน ๆ ตามมา 

2.1)  ผลผลิตจากการดำเนินโครงการ 

o ข้อเสนอการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูย่านนำร่อง ที่มีรายละเอียดของการจัดทำภาพอนาคต ผัง
แม่บท ผังรายละเอียด แนวทางการออกแบบ และภาพภูมิทัศน์ 

o แบบสถาปัตยกรรมสะพานพระปกเกล้า สกายปาร์ค หรือสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา แบบ
สถาปัตยกรรมของสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ทีป่รับปรุงมาจากโครงสร้างเดิมของราง
รถไฟฟ้าลาวาลิน เพ่ือเป็นโครงการนำร่องของแผนฟ้ืนฟยู่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่าน
กะดีจีน- คลองสาน 

2.2) บทเรียนจากการดำเนินโครงการ  

o ข้าราชการประจำของกรุงเทพมหานครมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของต่อโครงการสูง โครงการ
กรุงเทพฯ250 เป็นหนึ่งในโครงการที่มีกระบวนร่วมหารือสูงมากโครงการหนึ่ง นั่นคือมากกว่่า 
40 ครั้ง และทุกครั้งจะมีส่วนร่วมจากข้าราชการประจำของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
เสมอโดยเฉพาะข้าราชการระดับบริหาร ก่อนเริ่มกระบวนการ ศูนย์ฯ มีการปรึกษาหารือกับ
สำนักการวางแผนและพัฒนาเมืองอย่างละเอียดถึงแผนงานและเป้าหมายจนบรรลุข้อตกลง
ร่วมกันกับทั้งข้าราชการระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปใน
รูปแบบของ “พันธมิตรการพัฒนา” (Partner) มากกว่า “ผู้จ้าง/ผู้รับจ้าง” ทำให้ความรู้สึก
ร่วมเป็นเจ้าของของข้าราชการกลุ่มนี้มีระดับสู ง ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ข้าราชการกลุ่มนี้  
โดยเฉพาะข้าราชการระดับบริหารทุ่มเทในการเจรจากับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แม้ว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกลุ่มนี้ก็พยายามนำเสนอ
โครงการนี้แก่คณะผู้บริหารชุดใหม่ จนได้รับการสนับสนุนและนำมาสู่ความสำเร็จในที่สุด  

o ชุมชนมีความร่วมเป็นเจ้าของต่อโครงการสูง โครงการกรุงเทพฯ 250 ระยะที่ 1 ได้ระบุให้
ย่านกะดีจีน-คลองสานเป็นพ้ืนที่นำร่อง เนื่องจากเหตุผล 3 ประการ 1) เป็นย่านที่มีคุณค่าและ
ความสำคัญสูงในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 2) เป็นย่านที่มี “Active citizen” ด้วย
การที่ ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการพัฒนาฟ้ืนฟูย่านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 (ตั้งแต่การก่อตั้ง 
UddC) ผู้นำชุมชนและประชาชนในย่านมีความตระหนักรู้ถึงความจำเป็นในการฟ้ืนฟูย่านและ
มีความพร้อมในการร่วมผลักดัน 3) เป็นย่านที่กำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการ
ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางราง ดังที่กล่าวไปในข้างต้นว่าโครงการนี้ ได้ดำเนินการด้วย
กระบวนการร่วมหารือกว่า 40 ครั้ง รวมทั้งมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนจาก บ .ว.ร. ไม่ว่าจะเป็น
ผู้นำศาสนาและประธานชุมชน บุคคลเหล่านี้คือผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานครและ
รัฐบาลกลาง อาทิ พระพรหมบัณฑิต ได้ส่งจดหมายขอความสนับสนุนโครงการไปยัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงคมนาคม ผู้นำชุมชนผลักดันโครงการผ่าน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่แต่งตั้งโดยรัฐบาล คสช.เป็นต้น   
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o การเลือกใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือการนำเสนอสาธารณะ ที่มีการออกแบบวิธีการที่เหมาะสม
กับกลุ่มผู้เข้าร่วมและประเด็นที่นำมาหารือ เป็นกระบวนการที่สร่างการขับเคลื่อนสำคัญในการ
สร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ การยอมรับ และการเป็นเจ้าของร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสาธารณชน อันจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การปฏิบัติจริง จนประสบ
ความสำเร็จในที่สุด 

o การดำเนินการวางแผนฟื้นฟูเมืองด้วยวิธีการมองภาพอนาคต (foresight technique) 
เป็นกระบวนการคาดการณ์เหตุการในอนาคตอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงปัจจัยรอบด้านที่เป็น
ทั้งแรงผลักดัน อุปสรรค และความไม่แน่นอนที่อาจผลิกผันสถานการณ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ทำให้การวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาและฟ้ืนฟูเมืองนั้น สอดคล้องและตอบรับกับ
บริบทของการพัฒนาเมืองระยะยาวที่มีความเป็นพลวัตสูง มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารจัดการเมืองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

o การดำเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่ มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลลัพธ์ของการดำเนิน
โครงการเกิดประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากเป็นโครงการสาธารณะและส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นวงกว้าง สร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูดต้อง รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ อันจะ
ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการสร้างการยอมรับและร่วมขับเคลื่อนโครงการให้ประสบ
ความสำเร็จในที่สุด 

o การผลักดันโครงการเข้าสู่งบประมาณประจำปีเพื่อความต่อเนื่อง การผลักดันข้อเสนอผัง
แม่บทการพัฒนาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณประจำปีของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และการพัฒนาตามข้อเสนอผังแม่บทอย่างเป็นรูปธรรม 

o ข้อจำกัดจากการขาดฐานข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล ก่อนที่จะถึงการออกแบบและวางผัง 
คณะทำงานจำเป็นจะต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาและทำความเข้าใจ รวมถึง
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในบางส่วนนั้นเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ยังไม่มี
การจัดเก็บ จึงจำเป็นต้องเพ่ิมระยะเวลาในการจัดเก็บเพ่ิมเติม และข้อมูลทุติยภูมิจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นไปด้วยความล่าช้าทั้งในเรื่องของการประสานงานภายใน
และภายนอด รวมถึงการจัดทำเอกสารขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ซึ่งส่งผลให้การดำงานบาง
ขั้นตอนของโครงการติดขัดและล่าช้า เพราะฉะนั้น ในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป จำเป็น
จะต้องมีการกำหนดระยะเวลาในส่วนนี้ และประสานงานอย่างชัดเจนและรวดเร็ว รวมถึงหาก
หน่วยงานที่ถือข้อมูลอยู่สังกัดเดียวกันในระบบของรัฐ ใช้วิธีการประสานจากบุคคลากรภายใน
จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งข้ึน 

o ข้อจำกัดด้านงบประมาณ การดำเนินงานครั้งนี้ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาร่วมดำเนินการในรูปแบบของทีมต่างๆ จำนวนมาก ทั้ง ทีมนักผังเมือง 
ทีมวิศวกร ทีมสถาปนิก ทีมภูมิสถาปนิก ทีมกระบวนการ และทีมสื่อสารประชาสัมพันธ์ และ
เนื่องจากเป็นงานศึกษาไปจนถึงการจัดทำแบบก่อสร้าง จึงมีการดำเนินงานบางขั้นตอนที่มี
ค่าใช้จ่ายสูงที่ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ แต่จำเป็นจะต้องมีการจัดทำ อาทิ ขั้ นตอน
การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโครงสร้างสะพานลาวาลินเดิม ที่ทีมวิศวกร
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จำเป็นจพต้องประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักก่อนนำผลลัพธ์ไปสุ่การออกแบบและ
จัดทำแบบก่อสร้างที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ เป็นต้น 

 

3)   โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน  

  ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้ดำเนินโครงการศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน ระยะที่ 1 
ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 
โดยเล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพของย่านกะดีจีน-คลองสาน ซึ่งเป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญยิ่ง
ของกรุงเทพมหานคร  ย่านทั้งสองอุดมไปด้วยมรดกวัฒนธรรมที่มีพ้ืนฐานมาจาก 3 ศาสนา และในพ้ืนที่
ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตรของย่าน พบว่ามีมรดกวัฒนธรรมประเภทจับต้องได้ (tangible heritage) อยู่ถึง 
121 รายการ1 อีกท้ังสถาบันหลักทางสังคมภายในย่านได้แก่ วัด ชุมชน โรงเรียน ยังมีความสัมพันธ์อันดี โดยได้
มีการร่วมมือกันสร้างสรรค์กิจกรรมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านกว่า 40 โครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 อาทิ โครงการ
ศิลป์ในซอย2 รวมทั้งกลุ่มองค์กรต่างๆ มีทัศนคติเชิงบวกกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงทำให้
ย่านกะดีจีน -คลองสานมีศักยภาพสูงสุดในการเป็น “ย่านพิพิธภัณฑ์มีชีวิต” (living museum) ของ
กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันย่านจะเป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มแวะเวียนมา
เยี่ยมชมจำนวนมาก ทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติ กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินเท้า จักรยาน เรือ หากแต่
ชุมชนไม่สามารถใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมเหล่านั้นเพ่ือการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เพ่ือยกระดับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของตนได้ เนื่องจากการขาดการจัดการมรดกวัฒนธรรมและการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โดยมีปัญหาที่สำคัญคือ การขาดพ้ืนที่ศูนย์กลางระดับย่าน ที่ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของนักท่องเที่ยว 
ในการให้ข้อมูลและส่งต่อไปยังแหล่งมรดกวัฒนธรรมอื่นๆที่กระจายในย่าน   

ดังนั้น ศูนย์ฯ ได้จัดให้มีการระดมสมองจากประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนำมาซึ่งข้อสรุปสำคัญที่ได้รับการระบุจากที่ประชุมว่าเป็นความจำ
เป็นและเร่งด่วนอันดับ 1 ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านกะดีจีน-คลองสานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
โครงการศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น “ประตูสู่ย่าน” เสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของ
นักท่องเที่ยวในการให้ข้อมูล และจัดแสดงสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของชุมชน อาทิ มรดกทางวัฒนธรรม หรือสินค้า
ชุมชน และส่งต่อไปยังแหล่งมรดกวัฒนธรรมอ่ืนๆ ให้การรับรู้ถึงความเป็นย่านพิพิธภัณฑ์มีชีวิตได้อย่างชัดเจน
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะทำหน้าที่เป็นพ้ืนที่ทางสังคม (social space) ของย่าน ที่ส่งเสริมโอกาสให้กลุ่มชุมชน 
รวมทั้งองค์กรต่างๆ ในย่านมาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน อันจะส่งผลต่อการสั่งสมทุนทางสังคม และสร้างแรง
กระเพ่ือมของกระแสการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงจากการถอดบทเรียนพบว่า เงื่อนไขสำคัญของ
ความสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูของย่านกะดีจีน-คลองสานในอดีตที่ผ่านมา คือ การดำเนิน
โครงการแบบการมีส่วนร่วม และบูรณาการระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน ที่ทุกองค์กร
เป็นเสมือน “หุ้นส่วนการพัฒนา” ที่เท่าเทียม ในการทุ่มเททรัพยากรที่ตนมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ 
กำลังคน ความรู้ พ้ืนที่ หรือวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น ศูนย์ชุมชนย่านฯ จึงต่อยอดจากแนวทางดังกล่าว โดยดำเนิน

 
1 รากเหง้า-ชาว’เทพ.  (2556).  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พลัสเพรส  
2 Kulsrisombat, N. (2012) Inclusive, Culture-led Urban Regeneration: A Case Study of the Kadeejeen Neighborhood, Bangkok, 
in Asian City Innovation System Network, http://cisasia.net 
 

http://cisasia.net/
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โครงการภายใต้ความร่วมมือในรูปแบบ “PPCP model” (public-private-community partnership) 
(ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง, 2562) 

3.1) ผลผลิตจากการดำเนินโครงการ 

o แบบร่างศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน พ้ืนที่ใช้สอยของศูนย์ชุมชนย่านฯ ถูกออกแบบมา
จากการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งจากทั้งผู้แทนชุมชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
และคณะที่ปรึกษาในหลากหลายสาขาวิชา โดยหลักแล้วข้อมูลจากตัวแทนชุมชน และภาคี
เครือข่ายเป็นที่มาของแนวความคิดหลักในการออกแบบ เนื่องจากเป็นผู้ใช้งานพ้ืนที่จริงและจะ
เป็นผู้ดูแลอาคารต่อไป โดยขนาดพ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคาร 2 ชั้น มีพ้ืนที่ประมาณ 250 ตาราง
เมตร  

o กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่าน กว่า 50 โครงการตั้งแต่ พ.ศ.2552 ทั้งในมิติของการส่งเสริม
การขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูย่านในมิติกายภาพ อย่างการปรับทางเดินริมน้ำ มิติ
เศรษฐกิจและการเรียนรู้ อย่างกิจกรรมเดินส่องย่าน กินกรรมศิลป์ในซอย รวมถึงส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนผ่านการประชุมชุมชนในรูปแบบการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม 

o มูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน จัดตั้งองค์กรระดับชุมชน คือ มูลนิธิประชาคมย่าน
กะดีจีน-คลองสาน ซึ่งมีพันธกิจในการขับเคลื่อนชุมชน 4 ประการ ประกอบด้วย ระดมทุนเพ่ือ
การฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถานในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ ประชาสัมพันธ์และสร้างองค์ความรู้เชิงลึก
เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน สร้างกองกำลังอนุรักษ์วัฒนธรรม และเป็นศูนย์รวม
เครือข่ายศิลปินและช่างฝีมือเพ่ือการอนุรักษ์ทุกแขนง 

3.2) บทเรียนจาการดำเนินโครงการ 

o ข้าราชการประจำของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และผู้เช่าที่มีความร่วมเป็น
เจ้าของต่อโครงการสูง จากกระบวนการร่วมหารือระหว่างผู้เช่าที่ดิน สำนักงานทรัพย์สิน และ
ศูนย์ฯ นำไปสู่ฉันทามติของแนวทางการพัฒนา นั่นคือ สำนักงานทรัพย์สินฯ ยินดีให้เช่าที่ดิน
เพ่ือพัฒนาสู่สำนักงานมูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน -คลองสาน โดยผู้เช่าเดิมที่เช่าพ้ืนที่มา
ยาวนานกว่า 30 ปี ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมจึงยินดีแก้ไขสัญญาการเช่าโดยให้สำนักงาน
ตั้งอยู่ในส่วนที่ดินติดริมน้ำ และย้ายส่วนอยู่อาศัยลึกเข้ามาด้านในแทน  

o เอกชนร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ ด้วยข้อจำกัดของระเบียบราชการ รวมทั้ง
ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ส่งผลต่อความต่อเนื่องของโครงการโดยเฉพาะโครงการพัฒนา
เมือง ภาคเอกชนจึงเป็นภาคีพัฒนาที่สำคัญในการร่วมระดมทุนเพ่ือให้โครงการพัฒนาสำเร็จ
เป็นรูปธรรมภายใต้เงื่อนไขปัญหาโครงสร้างการปกครองดังที่กล่าวมา 

o การขับเคลื่อนด้วยคนในชุมชน ขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านโดยอาศัยความร่วมมือของ
คนในชุมชน โดยจัดตั้งมูลนิธิประชาคมเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน ประสานงาน ตลอดจน
เป็นศูนย์รวมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชน เป็นการช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ
ทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นการสร้างฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาและฟ้ืนฟูเมืองที่สำคัญในการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
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o ความน่าเชื่อถือของคณะทำงาน จากการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่ย่านกะดีจีน -
คลองสานมานานกว่า 10 ปี ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและเชื่อใจในการทำงานร่วมกันระหว่าง
ประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน และคณะทำงานมูลนิธิ 

o ข้อจำกัดจากรูปแบบองค์กร เนื่องจากมูลนิธิเป็นรูปแบบองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร มีข้อจำกัด
ในการดำเนินงานเชิงรุก และการระดมทุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เป็นไปได้นยาก การดำเนินงาน
เป็นกลไกแกนกลางในรูปแบบของมูลนิธินั้น จึงอาจเป็นรูปแบบองค์กรที่ไม่เหมาะสมกับการ
ดำเนินงานพัฒนาและฟ้ืนฟูเมืองในบริบทของประเทศไทย ที่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินงาน
เชิงรุก 

 

4)   โครงการริมน้ำยานนาวา 

  การพัฒนาย่านริมน้ำยานนาวา เป็นหนึ่งในโครงการที่ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ร่วมกับ 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เริ่มต้นดำเนินโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ.2557 ย่าน
สะพานปลา กรุงเทพมหานคร เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาฟ้ืนฟู ด้วยทำเลที่ตั้งที่ต่อเนื่องกับย่าน
ศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมืองบางรัก-สีลม-สาทร และติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา การเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่มีความ
สะดวกด้วยการเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายระบบสัญจรของรถไฟฟ้า เรือ และรถยนต์ อีกท้ังข้อกำหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้อนุญาตให้มีการพัฒนาที่พักอาศัยที่มีความหนาแน่นสูง  

ทว่าความท้าทายหนึ่งของย่านนี้ คือกรรมสิทธิ์ที่ดินในย่านนี้กว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นของ
หน่วยงานรัฐและศาสนสถาน ซึ่งแม้ว่าย่านสะพานปลามีศักยภาพสูงแต่กลับไม่ได้มีการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเต็ม
ศักยภาพ พ้ืนที่ริมน้ำหลายแห่งได้ซบเซาลงหรือถูกปล่อยให้ทิ้งร้างด้วยเหตุที่การพัฒนาที่ผ่านมาเป็นแบบแยก
ส่วนกันทำ ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการพลิกฟ้ืนพ้ืนที่ริมน้ำย่านยานนาวา สู่ ต้นแบบการพัฒนา
พ้ืนที่ริมน้ำของประเทศไทย ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประสานความร่วมมือ และสื่อสารให้ทุกภาคส่วนตระหนัก
ต่อความสำคัญของการร่วมพัฒนาพ้ืนที่ย่านร่วมกัน การรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย
และประชาชนทั่วไปเป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งของการทำงานโครงการ ทุกคนสามารถช่วยกันกำหนดแนว
ทางการวางแผน การออกแบบ และการจัดการเมืองร่วมกันได้ ทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของเมืองที่มี
หน้าที่ในการใช้เมืองอย่างเหมาะสมและยั่งยืน (ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง, 2558) 

ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการร่วมหารือในการออกแบบพ้ืนที่ริมน้ำ จำนวน 5 ครั้ง โดยในแต่ละครั้ง ความ
ต้องการ ศักยภาพของพ้ืนที่ ความเป็นไปได้และข้อจำกัดต่าง ๆ ได้ถูกนำมาหารือแลกเปลี่ยนกัน เพ่ือสร้าง
กรอบและเกณฑ์ในการวางผังและออกแบบ นำมาสู่ข้อเสนอผังแม่บทพ้ืนที่ริมน้ำยานนาวาซึ่งมีแนวคิดหลักใน
การออกแบบ ดังนี้  

- การออกแบบผังพ้ืนที่ริมน้ำสาธารณะเพ่ือทุกคน โดยการจัดสรรพื้นที่รองรับกิจกรรมสาธารณะของ
ย่านที่มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน สำหรับคนทุกกลุ่มทั้งเด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ  

- สร้างสรรค์การเชื่อมต่อ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของเมืองทั้งการเชื่อมต่อทางเดินทางจักรยาน
ความยาว 1.2 กิโลเมตร การจัดสรรทางเข้าออกทางริมน้ำเชื่อมกับโครงข่ายคมนาคมและทางสัญจร
สาธารณะ รวมถึงการเชื่องโยงกิจกรรมให้เข้าพ้ืนที่และการใช้งานบนที่ดิน  
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- กระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงสุขภาวะของทั้งคนและย่าน โดยการออกแบบเพ่ือส่งเสริมการออก
กำลังกายและสุขภาพพร้อมจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งถือเป็นการกระตุ้นและฟ้ืนฟูย่านให้
กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 

- การแก้ปัญหาด้วยการออกแบบอย่างบูรณาการ โดยการออกแบบรายละเอียดเพ่ือหาทางแก้ไข
ปัญหาของพ้ืนที่เดิม เช่น การบูรณาการระบบเขื่อนป้องกันน้ำเดิมให้ใช้งานได้ การจัดสรรพื้นที่เพ่ือ
ซ่อมบำรุงเขื่อน รวมถึงการออกแบบวางแผนการจัดการพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่ส่วนบุคคลอย่าง
ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกันปัญหาภายหลัง 

4.1) ผลผลิตจากการดำเนินโครงการ 

o ข้อเสนอการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ริมน้ำยานนาวา ที่มีรายละเอียดของผังแม่บท ผัง
ยุทธศาสตร์ และผังรายละเอียด ของพ้ืนที่ริมน้ำ ที่สามารถนำไปดำเนินการก่อสร้างได้จริง ผ่าน
กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมของภาคียุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

o ข้อเสนอแนวทางการจัดตั้งองค์กรเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
โครงการในระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคีและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียนั้น คือการจัดตั้งองค์กรเฉพาะเพ่ือขับเคลื่อน ควบคุม และกำกับ การพัฒนาตามแผน
แม่บทโครงการ เนื่องจากยังขาดองค์กรกลางที่ดูแลเรื่องดังกล่าวในประเทศไทย 

4.2) ผลผลิตจากการดำเนินโครงการ 

o ความไม่ซับซ้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เนื่องจากพ้ืนที่ออกแบบเป็นพ้ืนที่ที่มีแปลงที่ดิน
ขนาดใหญ่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือผู้มีอำนาจน้อย ทำให้การหารือในการ
ดำเนินการสู่การปฏิบัติจริงเป็นไปได้ราบลื่นและไม่สลับซับซ้อนเท่ากับพ้ืนที่ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจำนวนมาก 

o การเลือกใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือการนำเสนอสาธารณะ ที่มีการออกแบบวิธีการที่เหมาะสม
กับกลุ่มผู้เข้าร่วมและประเด็นที่นำมาหารือ เป็นกระบวนการที่สร่างการขับเคลื่อนสำคัญในการ
สร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ การยอมรับ และการเป็นเจ้าของร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสาธารณชน อันจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การปฏิบัติจริง จนประสบ
ความสำเร็จในที่สุด 

o การดำเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลลัพธ์ของการดำเนิน
โครงการเกิดประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากเป็นโครงการสาธารณะและส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นวงกว้าง สร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูดต้อง รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ อันจะ
ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการสร้างการยอมรับและร่วมขับเคลื่อนโครงการให้ประสบ
ความสำเร็จในที่สุด 

o โครงสร้างการบริหารจัดการเมืองที่ขาดอิสระและรวมศูนย์ กรุงเทพมหานครยังขาดอิสระ 
ไม่ได้มีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการพ้ืนที่  ยังต้องมีการประสานหรือขออนุญาตจาก
หน่วยงานอื่นๆ 
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o การขาดเจ้าภาพ การดำเนินงานพัฒนาเมืองมักเป็นงานขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น แต่
โครงการไม่ได้รับความสนใจจากกรุงเทพมหานคร แม้จะมีองค์กรภาครัฐอ่ืนๆ แต่ก็ไม่ได้มี
บทบาทหลักในการพัฒนาเมือง จึงไม่สามารถดำเนินการจนสำเร็จได้ 

o การขาดกลไกเสริมด้านองค์กรฟื้นฟูเมืองและกฎหมาย กรุงเทพมหานครก็ยังขาดซึ่งกลไกที่
ส่งเสริมการฟ้ืนฟูเมืองให้เกิดขึ้นได้จริง หากพิจารณาในเชิงองค์กรจะพบว่า งานฟ้ืนฟูเมืองของ
เขตเมืองชั้นในของกรุงเทพรับผิดชอบโดย กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง ซึ่งเป็น
หน่วยงานหนึ่งภายในสำนักผังเมือง ดังนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะดูแลพื้นที่เมืองทั้งหมดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

o กระบวนทัศน์การพัฒนาแบบผู้เชี่ยวชาญรู้ทุกอย่าง กระบวนทัศน์การพัฒนาโดยเฉพาะของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นแบบ “ผู้เชี่ยวชาญรู้ทุกอย่าง” ดังที่กรุงเทพมหานครยังไม่ตัดสินใจรับ
โครงการริมน้ำยานนาวาไปพิจารณาดำเนินการทั้ง ๆ ที่ได้รับฉันทามติจากเจ้าของที่ดิน รวมทั้ง
การสนับสนุนจากประชาชนในระดับสูง แต่เลือกดำเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่ริมแม่น้ำ
เจ้าพระยา 14 กิโลเมตรในบริเวณอ่ืนแทน ด้วยเป็นเพราะเป็นโครงการที่สั่งตรงมาจากรัฐบาล 
มีอำนาจและงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานเต็มที่ 

o ความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินงาน  วิกฤติทางการเมืองส่งผลให้โครงการต้องหยุดชะงัก
ชั่วคราวและมีการเปลี่ยนผู้บริหาร จึงจำเป็นต้องเริ่มกระบวนการหารือใหม่ การดำเนินงานไม่
ต่อเนื่อง 

 

5)   โครงการสถานีเรือเพื่อทุกคน 

  โครงการสถานีเรือเพ่ือทุกคน เป็นโครงการนำร่องที่ฟ้ืนฟูท่าเรือแม่น้ำเจ้าพระยา โดย กรมเจ้า
ท่า ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ในการศึกษา ออกแบบ และนำแนวทางสู่การปฏิบัติจริง โดยการ
สนับสนุนจาก บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด มีที่มาจากปัจจุบันเมื่อการสัญจรทางน้ำถูกลดบทบาทและ
ความสำคัญลงพร้อม ๆ กับท่าเรือ ส่งผลให้ย่านริมน้ำหลายแห่งประสบกับปัญหาเสื่อมโทรมจากการเข้าถึงที่
ยากลำบาก สภาพโดยทั่วไปของท่าเรือ หากไม่ถูกปล่อยเงียบเหงาทิ้งร้าง ก็จะมีความแออัดหนาแน่น มีสภาพ
ทรุดโทรม เสี่ยงต่อความปลอดภัยของสาธารณะ  

ปัจจุบันแม่น้ำเจ้าพระยากลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้ง ด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวริมน้ำ พื้นที่ริมน้ำ
กลายเป็นพ้ืนที่ศักยภาพสูงที่ดึงดูดการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ 
ระบบรถไฟฟ้า ที่จะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและเชื่อมโยงกับระบบเรือของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนโครงการ
ฟ้ืนฟูเมืองโดยหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยภาคเอกชน ศูนย์เล็งเห็น
ความสำคัญของท่าเรือ ในการส่งเสริมการเชื่อมต่อ ระบบ รถ -ราง-เรือ เข้าด้วยกัน ที่ไม่ทำหน้าที่เพียงจุด
เปลี่ยนถ่ายการสัญจรเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในฐานะพ้ืนที่ทางสังคม ที่สัมพันธ์กับชีวิตผู้คนในหลากมิติ ด้วย
ปริมาณผู้คนที่ผ่านเข้าออกในแต่ละวันได้เหนี่ยวนำให้เกิดกิจกรรมการค้าแลกเปลี่ยน ตลอดจนการปะทะ
สังสรรค์ของผู้คนภายในและนอกพ้ืนที่ ท่าเรือจึงมีความสำคัญเสมือนประตูสู่ย่านที่มีพลวัติเต็มไปด้วยความ
คึกคักและมีชีวิตชีวา เป็นสีสีนของภูมิทัศน์ริมน้ำเจ้าพระยา โดยริเริ่มการปฏิบัติจริงจากท่าเรือ 4 แห่งภายใน
เขตพ้ืนที่เมืองชั้นใน อันมีศักยภาพสูงในการฟ้ืนฟู อันได้แก่ ท่าเรือสาทรเหนือ ท่าเรือสาทรใต้ ท่าเรือราชวงศ์ 
และท่าเรือดินแดง โดยการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานในการออกแบบท่าเรือสากล เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้เข้ากับ



 
บทที่ 5 บทเรียนและประสบการณ์การทำงานของ UDDC ในการขบัเคลื่อนการพัฒนาเมือง 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

5-14 
 

รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งานจริง มีหลักการในการออกแบบที่คำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลาย เพ่ือสร้าง
ความปลอดภัย สะดวกสบายให้กับการสัญจร ปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างปรับปรุง (ศูนย์ออกแบบ
และพัฒนาเมือง, 2562) 

5.1) ผลผลิตจากการดำเนินโครงการ 

o ข้อเสนอการพัฒนาและฟื้นฟูพื้ นที่ท่าเรือนำร่อง ที่มีรายละเอียดการออกแบบเชิง
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ได้มาตรฐานการออกแบบท่าเรือเพ่ือทุกคนในระดับประเทศและ
สากล ที่สามารถนำไปดำเนินการก่อสร้างได้จริง ผ่านกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5.2) บทเรียนจากการดำเนินโครงการ 

o ข้าราชการประจำของกรมเจ้าท่ามีความร่วมเป็นเจ้าของต่อโครงการสูง แม้โครงการนี้มี
จุดเริ่มต้นที่บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ต้องการจะพัฒนาประสิทธิภาพของการขนส่งทางน้ำ 
เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและรวมทั้งยังประโยชน์สู่สาธารณะ ซึ่งศูนย์ฯ ได้เล็งเห็น
โอกาสในการสร้างต้นแบบการพัฒนาร่วมกับกรมเจ้าท่าอันเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการ
เดินทางขนส่งทางน้ำ จึงได้เสนอแผนพัฒนาเป็นระบบในภาพรวม (แทนการพัฒนาเฉพาะ
อาคารท่าเรือ) โดยเริ่มต้นจากท่าเรือสาทร ท่าเรือราชวงศ์ และท่าเรือท่าดินแดง อันเป็นท่าที่มี
ผู้ใช้งานจำนวนมาก และออกแบบกระบวนการร่วมหารือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อาทิ 
ประชาชนผู้ใช้งาน ผู้อยู่อาศัยรอบท่าเรือ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ รวมทั้งสมาคม
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมผู้พิการ สมาคมเรือไทย เพ่ือเข้าใจปัญหา ความ
ต้องการของผู้ใช้งาน รวมทั้งข้อจำกัดของการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันมีสาเหตุ
จากความสลับซับซ้อนเชิงอำนาจบริหารของรัฐไทย นำไปสู่ความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และการ
บรรลุฉันทามติของแนวทางการพัฒนา  

o กระบวนการร่วมหารือที่จัดอย่างต่อเนื่อง ทำให้กรมเจ้าท่ามีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ และ
นำมาสู่การตัดสินใจร่วมสมทบงบประมาณส่วนที่ขาด (เนื่องจากงบประมาณในการพัฒนาจาก
บริษัทไอคอมสยามจำกัดนั้นไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างปรับปรุงทั้งหมด) รวมทั้งให้การสนับสนุน
บุคลากรในการพัฒนาแบบรายละเอียดก่อสร้างด้านวิศวกรรม ทำให้โครงการปรับปรุงท่าเรือ
สาทรจะเป็นโครงการแรกที่ดำเนินการจริง ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ รวมไปถึงโครงการ
ในอนาคตที่มุ่งปรับปรุงท่าเรืออ่ืนๆ ให้ได้มาตรฐาน Universal design ที่กรมเจ้าท่าให้ศูนย์ฯ 
ร่วมดำเนินการภายในแนวคิดเดิม  

o การเลือกใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือการนำเสนอสาธารณะ ที่มีการออกแบบวิธีการที่เหมาะสม
กับกลุ่มผู้เข้าร่วมและประเด็นที่นำมาหารือ เป็นกระบวนการที่สร่างการขับเคลื่อนสำคัญในการ
สร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ การยอมรับ และการเป็นเจ้าของร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสาธารณชน อันจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การปฏิบัติจริง จนประสบ
ความสำเร็จในที่สุด 

o การดำเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลลัพธ์ของการดำเนิน
โครงการเกิดประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
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เนื่องจากเป็นโครงการสาธารณะและส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นวงกว้าง สร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูดต้อง รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ อันจะ
ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการสร้างการยอมรับและร่วมขับเคลื่อนโครงการให้ประสบ
ความสำเร็จในที่สุด 

o เอกชนร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ ด้วยข้อจำกัดของระเบียบราชการ รวมทั้ง
ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ส่งผลต่อความต่อเนื่องของโครงการโดยเฉพาะโครงการพัฒนา
เมือง ภาคเอกชนจึงเป็นภาคีพัฒนาที่สำคัญในการร่วมระดมทุนเพ่ือให้โครงการพัฒนาสำเร็จ
เป็นรูปธรรมภายใต้เงื่อนไขปัญหาโครงสร้างการปกครอง  

 

6)   โครงการศึกษาศักยภาพการเข้าถึงสาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินเท้า 
  และโครงการศึกษาดัชนีศักยภาพการเดินเท้า (Goodwalk) 

  การเดินเท้าเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เนื่องจากในระดับส่วน
บุคคล การเดินเท้าช่วยเพ่ิมระดับกิจกรรมทางกายและสร้างเสริมสุขภาพของผู้คนในชีวิตประจำวันที่สามารถ
ทำได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนในระดับสังคมการเดินเท้าช่วยกระจายรายได้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับย่าน ตลอดจนการส่งเสริมความเท่าเทียมและความสัมพันธ์ในแนวราบของผู้คนในสังคม 
ดังนั้น เราจึงสังเกตเห็นมหานครและเมืองใหญ่ทั่วโลกมุ่งพัฒนาสู่เมืองเดินดี (Walkable city) หรือเมืองที่ผู้คน
ส่วนใหญ่ใช้การเดิน จักรยาน และระบบขนส่งมวลชนเป็นวิธีการหลักในการเดินทาง ดังนั้น ศูนย์ออกแบบและ
พัฒนาเมือง จึงเล็งเห็นโอกาสและความสำคัญของการขับเคลื่อนในประเด็นการเดินเท้าในเมือง จึงได้ริเริ่ม
โครงการเมืองเดินได้-เดินดี ตั้งแต่ พ.ศ.2558 มาจนถึงปัจจุบัน ในการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่มีการศึกษาและจัดทำข้อเสนอในการขับเคลื่อนเมืองเดินได้-เดินดี ทั้งในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร และเมืองหลักของภูมิภาค ที่เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนา (ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง, 
2558) 

ในการศึกษา พบปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการรณรงค์ส่งเสริมการเดินเท้า 2 ประการ ได้แก่ (1) 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการเดิน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การเดินเพ่ือใช้ชีวิตในเมือง เช่น การเดิน
ไปสู่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร สถานศึกษาหรือสถานที่ทำงาน และการเดินเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ เช่น 
การเดินเล่นในสวนสาธารณะ และ (2) สิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการเดินเท้า สิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการเดิน 
เช่น ร่มเงา สภาพและขนาดของทางเท้าที่เหมาะสม กิจกรรมระหว่างทางเดิน ความปลอดภัย  ศูนย์ฯ จึงได้มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ พัฒนาเป็นดั ชนีชี้วัด
การเดินเท้าของประเทศไทย เป็นชุดข้อมูลในการประเมินศักยภาพเบื้องต้นก่อนเกิดการพัฒนาโครงข่ายการ
เดินและคุณภาพของโครงข่าย รวมถึงคาดการณ์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้อเสนอ ที่จะทำให้การ
ออกแบบและการตัดสินใจในการพัฒนามีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น 

หลังจากการพัฒนาดัชนีชี้วัดได้เป็นค่าคะแนนเดินได้-เดินดีแล้ว คณะทำงานได้ใช้การประเมินจากชุด
ข้อมูล เพ่ือเลือกพ้ืนที่ศักยภาพและยุทธศาสตร์ในการเป็นพ้ืนที่นำร่องของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการ
ขับเคลื่อนเมืองเดินได้-เดินดี ของกรุงเทพฯ ซึ่งมีพ้ืนที่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตรนี้ คงเป็นไปได้ยากยิ่งหากจะ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นพร้อมกัน ดังนั้น กลยุทธ์การพัฒนาและฟ้ืนฟูเมืองในรูปแบบของการ
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ฝังเข็มเมืองจึงถูกหยิบขึ้นมาเป็นกลวิธีที่ใช้ขับเคลื่อน ประกอบกับการวิเคราะห์จากชุดข้อมูล จึงได้เป็นพ้ืนที่นำ
ร่องย่านเดินได้-เดินดี ของกรุงเทพฯ อย่างอารีย์-ประดิพัทธ์ ทองหล่อ-เอกมัย และกะดีจีน-คลองสาน ที่ล้วน
เป็นย่านที่มีศักยภาพการเข้าถึงสาธารณูปการของเมืองที่ดีและมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่พร้อมในการ
ขับเคลื่อนสู่ย่านต้นแบบเมืองเดินได้-เมืองเดินดีของกรุงเทพฯ โดยในการดำเนินงานได้เลือกใช้กระบวนการ
ออกแบบอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเปิดพ้ืนที่ในการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และความเป็นเจ้าของร่วม อันจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ รวมถึงใช้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่จะช่วยเผยแพร่ประเด็นสาธารณะในวงกว้าง (ศูนย์ออกแบบและ
พัฒนาเมือง, 2560) 

หากแต่การขับเคลื่อนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่เป็นท้องถิ่นที่มีรูปแบบการปกครองพิเศษนั้น 
ค่อนข้างที่จะมีความแยกส่วนและรวมศูนย์ การขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ที่เขตเป็นผู้ดูแลจึงอาจเป็นไปได้ยาก 
ศูนย์ฯ จึงได้เปลี่ยนกลยุทธืในการขับเคลื่อนเป็นการหารือกับสำนักส่วนกลางที่เป็นผู้ดูแลในเชิงประเด็นและมี
งบประมาณดำเนินการแทน ซึ่งจะอธิบายในโครงการต่อไป นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังได้มีการขยายผลการศึกษา
และการออกแบบไปที่พ้ืนที่เมืองหลักของภูมิภาค อย่าง เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต เพ่ือทดลองทำซ้ำ
กระบวนการในพ้ืนที่เมืองอ่ืนๆ และขับเคลื่อนประเด็นเมืองเดินได้-เดินดี ให้เป็นประเด็นสาธารณะและวาระ
การพัฒนาเมืองของประเทศไทยต่อไป 

6.1) ผลผลิตจากการดำเนินโครงการ 

o ระยะที่ 1 พัฒนาแผนที่แสดงศักยภาพการเข้าถึง (Accessibility) สาธารณูปการที่ส่งเสริมการ
เดินเท้า และพัฒนาดัชนีศักยภาพการเดินเท้า (Walkability) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

o ระยะที่ 2 พัฒนาแผนที่ศักยภาพการเข้าถึงสาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินเท้ามาต่อยอดใน
พ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศไทย จำนวน 20 เมือง 

o ระยะที่ 3 ข้อเสนอและแนวทางการออกแบบเชิงกายภาพเพ่ือปรับปรุงศักยภาพการเดินเท้า 
สำหรับพื้นที่นำร่อง 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร 

o ระยะที่ 4 ข้อเสนอและแนวทางการออกแบบเชิงกายภาพเพ่ือปรับปรุงศักยภาพการเดินเท้า 
สำหรับพื้นที่นำร่องในพ้ืนที่เมืองสำคัญในต่างจังหวัดจำนวน 3 เมือง 

6.2) บทเรียนจากการดำเนินโครงการ 

o การขับเคลื่อนโครงการด้วยบ่งชี้ให้เห็นความสำคัญ และปัญหาร่วม  การนำเสนอให้เห็นถึง
ความสำคัญ และปัญหาของเมืองที่ เป็นผลจากการพัฒนาเมืองในอดีต ซึ่งทำให้ เมืองมี
สภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรต่อกิจกรรมทางกายภาพ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพ ปัญหากายภาพ
ของเมือง และปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงประโยชน์ที่พลเมืองจะได้รับหากเกิดการพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรม 

o การสนับสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐ โครงการได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโดยหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ทุนการศึกษาวิจัย และมีพันธกิจในการเสริมสร้างสุข
ภาวะให้กับพลเมือง 



 
บทที่ 5 บทเรียนและประสบการณ์การทำงานของ UDDC ในการขบัเคลื่อนการพัฒนาเมือง 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

5-17 
 

o ความครบถ้วนของข้อมูล ข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน และพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพ
การเข้าถึงสาธารณูปการ และการสร้างดัชนีศักยภาพการเดินเท้า ซึ่งสามารถใช้ผลการ
วิเคราะห์นี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำกระบวนการอ่ืนๆ โดยเฉพาะกระบวนการมีส่วน
ร่วม และการประชาสัมพันธ์โครงการ 

o การเลือกใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือการนำเสนอสาธารณะ ที่มีการออกแบบวิธีการที่เหมาะสม
กับกลุ่มผู้เข้าร่วมและประเด็นที่นำมาหารือ เป็นกระบวนการที่สร่างการขับเคลื่อนสำคัญในการ
สร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ การยอมรับ และการเป็นเจ้าของร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสาธารณชน อันจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การปฏิบัติจริง จนประสบ
ความสำเร็จในที่สุด 

o การดำเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลลัพธ์ของการดำเนิน
โครงการเกิดประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากเป็นโครงการสาธารณะและส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นวงกว้าง สร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูดต้อง รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ อันจะ
ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการสร้างการยอมรับและร่วมขับเคลื่อนโครงการให้ประสบ
ความสำเร็จในที่สุด 

o การนำเสนอและสื่อสารด้วยข้อมูล  การใช้ผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึง
สาธารณูปการของเมืองในระยะการเดินเท้าในรูปแบบแผนที่ เพ่ือบ่งชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงในเชิง
พ้ืนที่เมือง ซึ่งแต่ละบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเดินที่แตกต่างกัน เป็นการแสดงผลที่
สร้างความชัดเจนบนฐานข้อมูล ที่มีความน่าเชื่อถือ และผู้รับสารเข้าใจได้ง่าย 

o การดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  แบ่งการดำเนินโครงการออกเป็นระยะ เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ของโครงการไปตามลำดับขั้นตอน ประกอบกับ การได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่มีภาระกิจหลักสอดคล้องกับเป้าหมายโครงการโดยตรง คือ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
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7)   โครงการสะพานเขียว 
  (การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางคนเดิน-ทางจักรยาน บริเวณแยกสารสิน-ซอยโรงงานยาสูบ 
  เขตปทุมวันและเขตคลองเตย) 

  สะพานเขียว หรือทางคนเดิน-ทางจักรยาน บริเวณแยกสารสิน-ซอยโรงงานยาสูบ มีระยะทาง
ประมาณ 1.3 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตปทุมวันและเขตคลองเตย ซึ่งถือเป็นย่านใจกลางแหล่งเศรษฐกิจหลักของ
กรุงเทพมหานคร เป็นพ้ืนที่ที่มีความซับซ้อนในเชิงมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รายล้อมด้วย แหล่ง
พาณิชยกรรม โรงแรม สำนักงาน สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทย ศาสนสถาน และที่อยู่อาศัย
หลากหลายประเภท ตั้งแต่อาคารชุดขนาดใหญ่ ไปจนถึงชุมชนเก่า โดยสะพานเขียวแห่งนี้ ทำหน้าที่เป็น
เส้นทางเดินและทางจักรยานยกระดับที่เชื่อมต่อระหว่างสวนสาธารณะสำคัญของกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง 
ได้แก่ สวนลุมพินี และสวนเบญจกิติ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นเส้นทางเชื่อมเข้าสู่แหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนร่วม
ฤดี และชุมชนซอยโปโล สะพานเขียวแห่งนี้ จึงมีการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายทั้งกลุ่มผู้ใช้งานและช่วงเวลา
ในการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างที่เป็นคอนกรีต ผนวกกับระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานกว่า 20 ปี  
ส่งผลให้สภาพปัจจุบันของสะพานเขียวทรุดโทรม อันเป็นส่วนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออาชญากรรมและ
อุบัติเหตุ อีกทั้ง การออกแบบทางกายภาพในสมัยนั้น ก็อาจไม่ตอบรับกับความต้องการและพฤติกรรมการใช้
ชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบัน อันเนื่องมาจากกระแสการพัฒนาเมืองและสถานการณ์การกลายเป็นเมืองที่ทวี
ความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ที่นำมาสู่ความท้าทายที่จำเป็นต้องเกิดการพัฒนาในหลากมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การออกแบบ ฯลฯ  

จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านที่ตั้งของสะพานเขียว และการเพ่ิมขึ้นของความหนาแน่นและความ
หลากหลายของคนเมือง การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานเขียวจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่
กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพ้ืนที่และผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักการ
โยธา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง บริษัท สตูดิโอ ใต้หล้า จำกัด บริษัท อะตอม 
ดีไซน์ จำกัด บริษัท แลนด์สเคปคอลลาบอเรชัน จำกัด ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแสงสว่าง คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  บริษัท วิศวกรรมและสถาปนิก คิวบิค 
จำกัด และบริษัท ไทย-ธรรม ดีเวล๊อปเม้นต์ จำกัด สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ในฐานะคณะทำงานหลัก เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาสะพานเขียว เพ่ือเป็น
โครงข่ายการเชื่อมต่อที่สำคัญของเมือง รวมถึงเป็นพ้ืนที่สาธารณะต้นแบบที่เอ้ือต่อการเดินเท้าและการใช้ชีวิต 
ทั้งของชุมชนและสาธารณชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองจากการเพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะสีเขียวของเมืองที่
สามารถใช้งานในการคมนาคมในชีวิตประจำวัน เป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ใจกลางเมือง ส่งเสริมความ
ปลอดภัยของเมือง รวมถึงเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจจากการวางยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองที่กระจายการเดินเท้าในบริเวณเขตเมืองชั้นใน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาต้นแบบพื้นที่สาธารณะสีเขียวเมือง
จากความร่วมมือและร่วมหาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ชุมชน และสาธารณชน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

7.1) ผลผลิตจากการดำเนินโครงการ 

o แบบสถาปัตยกรรมและแบบก่อสร้างของการปรับปรุงโครงสร้างสะพานเขียว จากการ
ประสานความร่วมมือกับภาคีสถาปนิกทางการออกแบบ ในการร่วมศึกษาและจัดทำแบบ
สถาปัตยกรรมและแบบก่อสร้างของการปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ร้อนแล้ง ให้มีความร่มรื่น 
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เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับเมือง รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาความปลอดภัย ด้วยการออกแบบแสงสว่างยามค่ำคืนที่ไม่ใช่เพียงแค่แสงสว่างที่เพียงพอ
ตามมาตรฐาน แต่ยังต้องช่วยสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของสะพาน ผ่านการรับรู้ในยามค่ำคืน 

7.2) บทเรียนจากการดำเนินโครงการ 

o ข้าราชการประจำของกรุงเทพมหานครมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของต่อโครงการสูง โครงการ
สะพานเขียวเป็นหนึ่งโครงการดำเนินงานที่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนโดยข้าราชการประจำของสำนัก
การโยธา กรุงเทพมหานคร ที่ได้ดำเนินงานร่วมกับศูนย์ฯ และภาคีสถาปนิก อย่างใกล้ชิด 
ตลอดจนเข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมกับชาวชุมชนในพ้ืนที่ โดยตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 
ศูนย์ฯ มีการปรึกษาหารือกับสำนักการโยธาอย่างละเอียดถึงแผนงานและเป้าหมายจนบรรลุ
ข้อตกลงร่วมกันกับทั้งข้าราชการระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ทำให้ความรู้สึกร่วมเป็น
เจ้าของของข้าราชการกลุ่มนี้มีระดับสูง ที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนจากข้อเสนอการ
ออกแบบสู่การปฏิบัติจริง  

o การดำเนินงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย จากการที่โครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนา
เมือง ที่กรุงเทพมหานครไม่ได้ตั้งงบประมาณการศึกษาและออกแบบ แต่มีงบประมาณในการ
ก่อสร้าง แต่ศูนย์ฯ เล็งเห็นโอกาสในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การปฏิบัติจริง จึงได้สนับสนุน
การดำเนินงานศึกษาในรูปแบบการบริการวิชาการ และเชิญชวนภาคีสถาปนิกที่ให้ความสนใจ
ในการบริการสังคมมาร่วมออกแบบ จึงสามารถดำเนินงานที่จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ
จากหลากหลายศาสตร์ภายใต้ข้อจำกัดได้ ซึ่งในภายหลัง พบว่า ยังมีภาคีเครือข่ายอีกมากที่
ต้องการจะสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง หากแต่ไม่ทราบช่องทางหรือประเด็นที่จะ
สามารถเข้ามาร่วมได้ เพราะฉะนั้นแล้วในการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในอนาคต
บางส่วนควรมีการคำนึงถึงการดำเนินการในรูปแบบภาคีเครือข่าย 

o การเลือกใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือการนำเสนอสาธารณะ ที่มีการออกแบบวิธีการที่เหมาะสม
กับกลุ่มผู้เข้าร่วมและประเด็นที่นำมาหารือ เป็นกระบวนการที่สร่างการขับเคลื่อนสำคัญในการ
สร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ การยอมรับ และการเป็นเจ้าของร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสาธารณชน อันจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การปฏิบัติจริง จนประสบ
ความสำเร็จในที่สุด 

o การดำเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลลัพธ์ของการดำเนิน
โครงการเกิดประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากเป็นโครงการสาธารณะและส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นวงกว้าง สร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูดต้อง รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ อันจะ
ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการสร้างการยอมรับและร่วมขับเคลื่อนโครงการให้ประสบ
ความสำเร็จในที่สุด 

o การนำเสนอและสื่อสารด้วยข้อมูล  การใช้ผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึง
สาธารณูปการของเมืองในระยะการเดินเท้าในรูปแบบแผนที่ เพ่ือบ่งชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงในเชิง
พ้ืนที่เมือง ซึ่งแต่ละบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเดินที่แตกต่างกัน เป็นการแสดงผลที่
สร้างความชัดเจนบนฐานข้อมูล ที่มีความน่าเชื่อถือ และผู้รับสารเข้าใจได้ง่าย 
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o ผลักดันโครงการเข้าสู่งบประมาณประจำปีเพื่อความต่อเนื่อง การสามารถบรรจุอยู่ในแผน
ปีงบประมาณหรือการอนุมัติใช้งบประมาณในแผนงบประมาณแต่ละปีได้นั้น ถือเป็น
ความสำเร็จในเชิงรูปธรรมแรก ก่อนการสร้างจริง ที่สามารถติดตามสถานะการดำเนินงานได้ 
รวมถึงเป็นการบรรจุลงในภาระงาน ที่เจ้าหน้าที่ราชการสามารถดำเนินงานและอยู่ในความ
รับผิดชอบ 

 

5.2 บทเรียนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

จากที่กล่าวไปในข้างต้นถึงพันธกิจ บทบาท สถานะ และการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการที่
ผ่านมาของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ที่อธิบายรายละเอียดของการดำเนินงานในฐานแกนกลาง หรือ  
แพลตฟอร์ม ในการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาและฟ้ืนฟูเมือง โดยมีผู้คนจากหลากหลายศาสตร์ในการ
ร่วมบูรณการองค์ความรู้ในการศึกษาและหาแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเมืองทั้งในเชิงประเด็นและเชิง
พ้ืนที่ สามารถสรุปเป็นบนเรียนในการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กรและในระดับโครงการ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1) ถอดบทเรียนองค์กร 

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง เป็นหน่วยวิจัยจากความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มแรกเกิดจากการขับเคลื่อนของคณาจารย์
ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จนต่อมาได้มาอยู่ภายใต้ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์
เมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ล้วนแล้วมีสถานภาพเป็นหน่วยวิจัยในภาค
การศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์กรที่ในการริเริ่มโครงการหรือประเด็นใหม่ๆ รวมถึงการทำงานใน
ช่วงแรกนั้น มักจะได้รับความเชื่อถือจากผู้คน เพราะเป็นหน่วยงานภาคศึกษา ที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไว้วางใจและรู้สึกได้ถึงความเป็นกลางที่ดำเนินงานบนฐานองค์ความรู้และข้อเท็จจริง จึงทำให้สามารถวาง
สถานะอยู่ในรูปแบบของแกนกลางหรือแพลทฟอร์มมาได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จากการเป็นหน่วยวิจัยที่
ค่อนข้างมีความเป็นอิสระ การขับเคลื่อนงานส่วนมากจึงไม่จำเป็นจะต้องเดินเรื่องตามระเบียบที่มีความ
สลับซับซ้อนหลายขั้นตอน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและรวดเร็ว  

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาและฟ้ืนฟูเมืองนั้น เป็นเรื่องที่มีความหลากหลายสูง ทั้งใน
มิติเชิงกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านในการวิเคราะห์และรวมกัน
แลกเปลี่ยนความเห็นและความรู้ เพื่อบูรณาการโจทย์และการแก้ไขปัญหา การทำงานของศูนย์ฯ จึงมีบุคลากร
จากหลากหลายศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น ผังเมือง ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา นิเทศศาสตร์ ฯลฯ เป็น
บุคลากรหลักในการดำเนินงาน เป็นจุดแข็งขององค์กรที่จะต้องดำเนินงานเมืองที่มีความหลากหลายและ
สลับซับซ้อนสูง  

หากแต่ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ เอง ก็ยังมีข้อจำกัด อย่างการเป็นหน่วยวิจัยอิสระที่ต้องยื่นเสนอ
ทุนวิจัยในแต่ละปี ซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานระยะยาว เนื่องจากหากนโยบายการ
ให้ทุนเปลี่ยน หรือหัวข้อของทุนเปลี่ยนไป งานพัฒนาและฟ้ืนฟูเมืองที่จำเป็นจะต้องอาศัยการขับเคลื่อนอย่าง
ต่อเนื่องอาจหยุดชะงักลงได้จากข้อจำกัดของทุน และข้อจำกัดอีกประการคือการเป็นหน่วยงานที่ต้องการ
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บุคคลากรที่มีความสนใจในประเด็นเฉพาะและมีความเชี่ยวชาญในประเด็นเมือง ที่ในช่วงก่อนหน้าอาจไม่ได้
เป็นที่สนใจมากนัก ศูนย์ฯ จึงได้ทำงานในส่วนงานบริการวิชาการที่สนับสนุนการบรรยายและการดำเนินการ
ของนิสิตนักศึกษในบางครั้ง เพ่ือเป็นการพัฒนาและผลิตบุคลากรในการขับเคลื่อนงานด้านเมืองให้มีเพ่ิมมาก
ขึ้น 

2) ถอดบทเรียนจากโครงการ 

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและฟ้ืนฟูเมืองหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งงานศึกษาวิจัยและงานออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นระดับพ้ืนที่เมือง พ้ืนที่ย่าน หรือพ้ืนที่เฉพาะ ส่งผลให้การ
ดำเนินงานพบกับผู้คน องค์กร และบริบท ที่มีความหลากหลายตั้งแต่น้อยไปมาก มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่
ปัจเจกบุคคล องค์กร และสาธารณชน รวมถึงปัจจัยการดำเนินงานอ่ืนๆ ที่ศูนย์ฯ ต้องออกแบบรูปแบบวิธีการ
ดำเนินงานที่ตอบโจทย์และเหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา ทุน และบุคลากร ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด จากการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาของศูนย์ฯ พบปัจจัยและประเด็น ที่
เป็นทั้งตัวขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ หรือเป็นตัวหน่วงที่ชะลอการขับเคลื่อนและทำให้การขับเคลื่อนไม่
ประสบความสำเร็จ 

2.1) ด้านปัจจัยท่ีเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ 

จากการถอดบทเรียนพบว่า การดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาและฟ้ืนฟูเมืองนั้น 
เป็นเรื่องที่ต้องสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการเป็นเจ้าของร่วม ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ เพราะฉะนั้นการเลือกใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม และการจัดทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องที่
สำคัญอย่างมากในการที่จะขับเคลื่อนเมืองจากการเห็นปัญหาหรือประเด็นร่วม พูดคุยหารือ
ข้อเสนอที่ทุกภาคส่วนยอมรับ ไปจนถึงการร่วมผลักดันการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับการใช้
ข้อมูล ผลวิเคราะห์ และข้อเท็จจริง เป็นฐานในการหารือ เพ่ือแสดงให้ผู้ เข้าร่วมทราบถึง
สถานการณ์จริงแบบที่ไม่ได้มีการเข้าข้างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายใด รวมถึงเป็นการสร้างความ
ชัดเจนให้กับผู้เข้าร่วมและคณะทำงาน  

นอกจากนี้ ในการดำเนินงานโครงการฯ ที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่สาธารณะหรือสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ดูแลโดยภาครัฐที่มีลักษณะการทำงานแบบแยกส่วนและรวมศูนย์ รวมถึงมีความ
ไม่แน่นอนทางการเมืองสูงนั้น การดำเนินโครงการร่วมกับข้าราชการประจำจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ
อย่างยิ่งในการดำเนินงานระยะยาว โดยที่จำเป็นจะต้องทำงานร่วมกับข้าราชการประจำทั้งใน
ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ ในรูปแบบพันธมิตรการพัฒนา มากกว่าการเป็นผู้จ้างกับผู้รับ
จ้าง เชิญให้เข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกคน เพ่ือสร้างให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าร่วมต่อ
โครงการ อันจะนำไปสู่การผลักดันการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าข้าราชการฝ่ายการเมืองจะ
เปลี่ยนไปกี่วาระก็ตาม ผนวกกับการผลักดันโครงการเข้าสู่งบประมาณประจำปีในแต่ละปี เพ่ือ
สร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงานและการพัฒนาตามข้อเสนอโครงการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในปัจจุบันนั้น เป็นที่ได้รับ
ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญจากทุกภาคส่วน ภาคประชาสังคม ภาคชุมชน ภาคเอกชน 
หรือภาครัฐในส่วนการให้ทุน ก็ล้วนแล้วแต่เป็นกำลังสำคัญที่สามารถช่วยขับเคลื่อนงานให้เกิด



 
บทที่ 5 บทเรียนและประสบการณ์การทำงานของ UDDC ในการขบัเคลื่อนการพัฒนาเมือง 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

5-22 
 

เป็นรูปธรรมได้ อย่างการขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านของคนในชุมชน โดยจัดตั้งมูลนิธิ
ประชาคมเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน ประสานงาน ตลอดจนเป็นศูนย์รวมและการถ่ายทอด
องค์ความรู้ของชุมชน เป็นการช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจของทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นการ
สร้างฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาและฟ้ืนฟูเมืองที่สำคัญในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  หรือการที่
ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ จากข้อจำกัดของระเบียบราชการ รวมทั้ง
ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ส่งผลต่อความต่อเนื่องของโครงการโดยเฉพาะโครงการพัฒนา
เมือง ภาคเอกชนจึงเป็นภาคีพัฒนาที่สำคัญในการร่วมระดมทุนเพ่ือให้โครงการพัฒนาสำเร็จเป็น
รูปธรรมภายใต้เงื่อนไขปัญหาโครงสร้างการปกครอง 

การดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ จากการที่การดำเนินงาน
บางโครงการมีความต้องการองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย รวมถึงต้องการกำลังใน
การขับเคลื่อนจำนวนมาก การดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายที่กระจายตัวตามพ้ืนที่หรือองค์กร
จึงเป็นส่วนสำคัญในการขยายผลการขับเคลื่อน นอกจากนี้  ยังมีในเรื่องของข้อจำกัดด้าน
งบประมาณที่บางโครงการมีงบประมาณก่อสร้าง แต่ไม่มีงบประมาณการศึกษาและออกแบบ ซึ่ง
หากพิจารณาจะพบโอกาสในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ภาคีเครือข่ายผู้มี
อุดมการณ์หรือสนใจบางกลุ่มเอง ก็อยากที่จะช่วยสนับสนุนในรูปแบบของการบริการวิชาการและ
การบริการสังคม ซึ่งเป็นส่วนเติมเต็มให้กลไกการพัฒนาเกิดการขับเคลื่อนได้จริง รวมถึงยังพบว่า 
ยังมีภาคีเครือข่ายอีกมากที่ต้องการจะสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง หากแต่ไม่ทราบ
ช่องทางหรือประเด็นที่จะสามารถเข้ามาร่วมได้ เพราะฉะนั้นแล้วในการดำเนินงานขับเคลื่อนการ
พัฒนาเมืองในอนาคตบางส่วนควรมีการคำนึงถึงการดำเนินการในรูปแบบภาคีเครือข่าย 

2.2) ด้านปัจจัยท่ีเป็นตัวหน่วงชะลอการขับเคลื่อนและทำให้การขับเคลื่อน 
ยังไม่ประสบความสำเร็จ 

จากการถอดบทเรียนโครงการที่ผ่านว่า พบปัจจัยหน่วงในหลากหลายประเด็นที่เป็น
อุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ อย่างข้อจำกัดจากการขาดฐานข้อมูลและการ
รวบรวมข้อมูล ก่อนที่จะถึงการออกแบบและวางผัง ส่งผลให้การดำเนินงานติดขัดและล่าช้า ทั้ง
ในการขาดข้อมูลที่จำเป็นและต้องมีการจัดทำข้อมูลระดับปฐมภูมิใหม่ หรือการประสานงานขอ
ข้อมูลทุติยภูมิที่มักจะอยู่ในการดูแลของภาครัฐ จึงทำให้การประสานงานเป็นไปอย่างล่าช้าและ
อาจไม่ได้การตอบรับ รวมถึงยังมีข้อจำกัดในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จากทั้งเรื่องของทุนใน
การดำเนินงานและสถานการณ์ทางการเมือง จึงทำให้การดำเนินงานในบางครั้งไม่สามารถดำเนิน
ได้อย่างต่อเนื่อง และค่อยๆ เลือนหายไป 

ในส่วนของโครงสร้างการบริหารจัดการเมืองของประเทศไทยนั้น เป็นอีกปัจจัยหน่วงใน
การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง อย่างการที่โครงสร้างการบริหารจัดการเมืองขาดอิสระ
และรวมศูนย์ อาทิ กรุงเทพมหานครที่ขาดอิสระ ไม่ได้มีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการพ้ืนที่ ยัง
ต้องมีการประสานหรือขออนุญาตจากหน่วยงานอ่ืนๆ การขาดเจ้าภาพ การดำเนินงานพัฒนา
เมืองมักเป็นงานขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น  แต่ โครงการไม่ ได้ รับความสนใจจาก
กรุงเทพมหานคร แม้จะมีองค์กรภาครัฐอ่ืนๆ แต่ก็ไม่ได้มีบทบาทหลักในการพัฒนาเมือง จึ งไม่
สามารถดำเนินการจนสำเร็จได้ อีกทั้ง ยังขาดกลไกเสริมด้านองค์กรฟื้นฟูเมืองและกฎหมาย ที่จะ
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เป็นส่วนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนและดูแลการดำเนินงานการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ได้ในระยะ
ยาว และข้อจำกัดด้านงบประมาณของการดำเนินงานของภาครัฐ ที่ในบางครั้งอาจะทำให้เกิดการ
ไมต่่อเนื่องของการพัฒนาจึงทำให้การพัฒนาไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร 

นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจุบันองคาพยพไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ดำเนินงานในรูปแบบบนฐานพันธกิจและเป้าหมายของ
โครงการ จึงการถ่ายทอดฐานความรู้ให้กับผู้คนในพื้นที่ อันจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในระยะยาว เพราะฉะนั้นในการขับเคลื่อนโครงการต่อๆ ไป จำเป็นจะต้องคำนึงถึงประเด็น
นี้ รวมถึงยังมีเรื่องของการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพจนก่อให้เกิดกระแสตอบรับด้านลบ การ
สื่อสารถึงเป้าหมายการดำเนินโครงการที่ไม่ชัดเจน สร้างความเข้าใจที่ผิดพลาดต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทำให้เกิดการกระแสตอบรับต่อโครงการในด้านลบ ยากต่อการขับเคลื่อนในครั้งต่อไป และ
ท้ายที่สุดขอ้จำกัดของระยะทางและการรวมกลุ่ม เนื่องจากการดำเนินงานยังมีความจำเป็นในการ
พูดคุยหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของพ้ืนที่ในรูปแบบการคุยต่อหน้าอยู่มาก แต่ด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับข้อจำกัดของการสนทนาทางไกลในโปรแกรมออนไลน์ 
ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องของการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม 

ในท้ายที่สุดนี้ จากการถอดบทเรียนองค์กรและการดำเนินงานโครงการของศูนย์ออกแบบและพัฒนา 
พบประเด็นที่น่าสนใจและปัจจัยขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ที่สามารถนำไปปรับใช้และทำซ้ำได้ในโครงการหรือ
พ้ืนที่อ่ืนๆ รวมถึงพบประเด็นที่เป็นปัจจัยหน่วง ข้อจำกัด หรืออุปสรรค ในการขับเคลื่อน ที่จะเป็นบทเรียน
สำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานต่อๆไป หาทางแก้ไขปัญหาหรือข้อจำกัดที่เคยประสบ ไม่กลับไปทำซ้ำตาม
ข้อผิดพลาดแบบเดิม อันจะเป็นส่วนสำคัญท่ีช่วยให้การขับเคลื่อนงานพัฒนาเมืองในอนาคตมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 

5.3 บทเรียนด้านการสื่อสารและการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 

 จากการทำงานของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองในโครงการที่ได้ดำเนินการมา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การค้นหาคำตอบในกระบวนการของการทำงานและแนวทางในการ
ดำเนินงาน เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป สิ่งที่คาดหวั งในการถอดบทเรียน คือ ผลลัพธ์และ
ผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน ผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้นซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบของแผนหรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น และ
ผลสัมฤทธิ์ ถือเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินโครงการ ทั้งนี้จากการถอดบทเรียนพบว่าองค์ประกอบสำคัญ
ในการทำงานของศูนย์ฯ ประกอบด้วย (1) การสื่อสาร และ (2) การใช้ข้อมูล และ (3) การมีส่วนร่วม ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้  
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1) การสื่อสาร 

การสื่อสารซึ่งนับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึง
ได้นำหลักการของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้ระบุขั้นตอนสำคัญในการวางแผนไว้ 3 ขั้นตอน โดย
นำมาเป็นพ้ืนฐานในการวางแผนและออกแบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการ ประกอบด้วย (1) การ
วางแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์ การวางแผนในการสื่อสาร (2) การดำเนินการสื่อสาร การดำเนินการสื่อสาร (3) 
การประเมินผลการสื่อสาร  

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานครั้งนี้ จะเน้นการใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อันเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเมือง การขับเคลื่อนเมือง ข้อมูลพ้ืนฐานของเมือง และความรู้เชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างกระบวนการรับรู้ 
ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ ที่ เป็นมิตรและสามารถเข้าถึงได้ในทุกภาคส่วน ตลอดจนการสร้าง
กระบวนการเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม พ้ืนที่แสดงความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไป กิจกรรมเสวนา
สาธารณะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเมือง และแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการแจ้งข่าวสาร 
ตลอดจนการสื่อสารที่มีเนื้อหาที่สอดคล้องและส่งเสริมกันและกัน 

รูปแบบการสื่อสารและกิจกรรมที่เคยดำเนินการซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพลเมืองของเมือง
เชียงใหม่ ที่มีศักยภาพ และความสนใจในประเด็นสาธารณะในการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
เมือง ประกอบด้วย การผลิตสื่อเรื่องเมือง The Urbanis และการจัดเวทีเสวนาและกิจกรรมสัมมาเชิง
ปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1) การผลิตสื่อเรื่องเมือง 

การผลิตสื่อเรื่องเมืองดำเนินการผ่านเพจ The Urbanis คือเว็บไซต์คอนเทนต์เผยแพร่องค์
ความรู้เรื่องเมือง เผยแพร่สู่สาธารณะครั้งแรกในวันเมืองโลกประจำปี 2562 (World Cities Day 
2019) มีเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติความเป็นเมือง ประกอบด้วย พ้ืนที่สาธารณะ (public realm) 
สิ่งแวดล้อม (environment) การเคลื่อนที่ (mobility) เศรษฐกิจ (economy) วิถีเมือง (life) และ 
urban insight ที่บอกเล่าเรื่องของเมือง ประเด็นสาธารณะเมือง และแนวทางแก้ไขผ่านการนำเสนอ
ข้อมูลเมือง (urban data) เนื้อหาของ The Urbanis ผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาของศูนย์
ออกแบบและพัฒนาเมือง อาทิ ด้านการออกแบบวางผัง การวิจัยและพัฒนาข้อมูล การสร้าง
กระบวนการอย่างมีส่วนร่วม และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ร่วมด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง ภายใต้แนวคิดหลักคือเนื้อหาที่เผยแพร่ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (data driven) และ
มุ่งนำเสนอทางออกของปัญหา (solution-based content) ทั้งนี้เพ่ือให้เนื้อหาสามารถนำไปอ้างอิง
ได้ในเชิงวิชาการและการนำเสนอต่อโดยสื่อมวลชน สื่อที่ถูกผลิตด้วยฐานข้อมูลเมืองเมือง เชียงใหม่ 
ตัวอย่างเช่น จักรวาลการค้าปลีกเมืองเชียงใหม่กับบทบาทการเปลี่ยนแปลงเมือง เชียงใหม่เมือง
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่สรรค์สร้างย่านสร้างสรรค์ เป็นต้น จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของสื่อท่ีผลิตขึ้นบนฐานของข้อมูลเมืองเชียงใหม่ 

1.2) เวทีสาธารณะและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมในการเปิดพ้ืนที่แลกเปลี่ยน
ความรู้ และรับฟังความคิดเห็น ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณะชน เพ่ือเปิด
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โอกาสให้พลเมืองที่มีความสนใจในประเด็นเมืองหรือโครงการที่อยู่ ในระหว่างดำเนินการ ได้มีส่วน
แสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันมีผลต่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการหรือเสนอการขับเคลื่อน
พัฒนาเมือง เป็นข้อเสนอจากเสียงของพลเมืองที่จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ทั้งนี้จึงขอยกตัวอย่างกิจกรรม ดังต่อไปนี้  

o โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี (GoodWalk) เป็นการส่งเสริมให้การเดินกลายเป็นประเด็น
สาธารณะ การศึกษาพ้ืนที่เดินได้ เพ่ือพัฒนาดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบททางพ้ืนที่ในแต่ละ
ย่านที่มีความแตกต่างกัน การวัดศักยภาพในการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า ตลอดจนการนำเสนอ
แนวทางในการออกแบบพ้ืนที่ที่ส่งเสริการเดินเท้าต้นแบบที่สามารถผลักดันให้เกิดขึ้นจริง
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่อยอดไปยังเมืองรองอ่ืน ๆ เช่น เชียงใหม่ 
ภูเก็ต ระยอง และนครราชสีมา ทั้งนี้ ในการดำเนินงาน ได้สร้างเครือข่ายพัฒนาย่านเดินได้
เดินดีจำนวนมหาศาล อันเกิดจากกระบวนการร่วมหารือ เพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคพลเมืองได้
สะท้อนความต้องการใยการพัฒนาโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานของเมือง ตลอดจนแนวคิดและวิธีคิด
ที่เหมาะสมอันเกิดจากความรู้ความเข้าใจย่านที่ตนอยู่อาศัยเป็นอย่างดี 

o กิจกรรมนักสำรวจเมือง (The Urban Surveyor) เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการคนเมือง 
4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย เป็นกิจกรรมอบรมสร้างกลุ่มอาสามสมัครเพ่ือ
สังเกตการณ์ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
พลเมืองตื่นรู้ (active citizen) ในเรื่องเมืองและพ้ืนที่สาธารณะ รวมถึงความรู้ พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับข้อมูลเปิด (open data) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริการจัดการเมืองมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ตลอดการดำเนินงานของศูนย์ฯ เชื่อว่า “การสื่อสารเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญ
สร้างการเปลี่ยนแปลงเมือง” เนื่องจากกระบวนการสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของการมี
ส่วนร่วมของพลเมือง ด้วยการเชื่อมโยงกลุ่มคนอันหลากหลายของเมือง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มภาครัฐที่มีอำนาจ 
หน้าที่รับผิดชอบและเป็นผู้กำหนดนโยบาย กลุ่มผู้มีอิทธิพลในการชี้นำสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
การศึกษาและวิชาการ ภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชน ตลอดจนชาวชุมชนและสาธารณชน ที่
ล้วนแล้วเป็นพลเมืองที่มีสิทธิและหน้าที่ รวมถึงส่วนได้ส่วนเสียในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง สู่การสร้าง
ความร่วมมือเปลี่ยนแปลงเมืองให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นการสื่อสารสาธารณะในประเด็นเมืองจึงไม่เพียงมี
เป้าหมายเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ การยอมรับหรือการสนับสนุนเท่านั้น หากยังมุ่งหวังให้การสื่อสารเป็น
เครื่องมือกระตุ้นความตระหนักรู้ของพลเมืองที่จะเป็นพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองให้ประสบความสำเร็จ
อย่างยั่งยืนด้วย “ความรู้สึกเป็นเจ้าของ” อีกด้วย 

ทั้งนี้ หัวใจสำคัญการสื่อสารสาธารณะของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จึงมุ่งเน้นการนำเสนอ
ข่าวสาร สาระและองค์ความรู้ โดยใช้ข้อมูลฐานสร้างการขับเคลื่อน ร่วมด้วยการนำเสนอปัญหากับทางออก
และข้อเสนอ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากกลุ่มคนอันหลากหลายของเมือง ตลอดจน
เรียนรู้จากย่านและเมืองอันเป็นที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่แสดงหาโอกาสในชีวิตของทุกคน 

 

2) การใช้ข้อมูล 
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 จากการทำงานที่ผ่านมาของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองในเรื่องของการพัฒนาพ้ืนที่หรือการสร้าง
การขับเคลื่อนโดยใช้ข้อมูลและความรู้เป็นฐาน ข้อมูลและความรู้ถือเป็นองค์ประกอบเครื่องมือสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเมือง ทั้งนี้ การบริหารจัดการเมืองหรือการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองฐานข้อมูลและความรู้  
พบว่ายังมีข้อจำกัดอยู่มาก สรุปโดยสังเขปเกี่ยวกับมิติการขับเคลื่อนเมืองด้วยข้อมูลและความรู้ ได้เป็น 3 
ประเด็นหลัก คือ 

ประการแรก คือ มายาคติว่าด้วย “ไม่มีข้อมูล” แท้จริงแล้วเมืองมีข้อมูล แต่ปัญหาของข้อมูลเมือง
คือการที่ไม่สามารถจะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์หรือเอามาสร้างให้เกิดนวัตกรรมการต่อเติมเพ่ิม
มูลค่าได้ เพราะข้อมูลอยู่ในระบบผูกขาดข้อมูล ที่ซึ่งข้อมูลถูกจัดเก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลางโดยไม่ได้มีการส่งต่อ
กลับมาถึงหน่วยงานท้องถิ่นหรือให้กับสาธารณะ 

ประการที่สอง คือ วังวนและกับดักของข้อมูล ในการการจัดการความรู้ของเมืองหรือการขับเคลื่อน
เมืองด้วยฐานความรู้  การสร้างหรือมีศูนย์ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ เพราะหาก 
ศูนย์ข้อมูลนั้นเป็นเพียงสถานที่เก็บข้อมูลความรู้  แต่ไม่นำมาใช้ประโยชน์ ไม่เกิดการแลกเปลี่ยน ท้ายที่สุด
ข้อมูลเหล่านั้นก็ไม่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โจทย์สำคัญในขั้นต่อมาคือการทำให้ข้อมูลเกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการเมือง ดังนั้น ฐานข้อมูลเมืองที่จะเกิดประสิทธิภาพได้ต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนทั้ง 3 แบบ 
คือ ต้องมีการอัพเดต ต้องแบ่งปัน และต้องเปิด (update-share-open) อีกทั้งข้อเสนอที่อาจเป็นไปได้คือ การ
สังคายนาข้อมูลเมืองผ่านการนิรโทษกรรมข้อมูลให้กับเมือง หมายถึง ต้องให้อภัยข้อมูลที่มีความผิดพลาดมา
ก่อน จากการจัดเก็บโดยบุคคล โดยกระดาษ ซึ่งอาจเป็นความผิดพลาดพ้ืนฐานที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทำงาน
ของมนุษย์ (human error)  

ประการสุดท้าย คือ กลไกในการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเมือง ทีม่ีความท้าทาย
คือวิธีการเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่มาสร้างเป็นสารสนเทศ (information) เป็นข้อมูลเชิงลึก (insight) ซึ่งหากมอง
เมืองเป็นองค์กรธุรกิจที่มีการขาดทุน มีกำไร การใช้ข้อมูลเมืองนี้ จะเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทำให้เมืองมีทิศทางการ
ออกนโยบายในการตัดสินใจ ข้อจำกัดคือ มีไม่มีองค์กรเมืองที่มีความเชื่อในข้อมูล (dataism) และใช้ข้อมูลใน
การออกนโยบาย เพราะโดยส่วนใหญ่เมืองหรือการบริหารจัดการเมืองยังเชื่อในระบบการตัดสินใจหรือการสั่ง
การจากบนลงล่างแบบเดิม ที่เชื่อว่าผู้นำมีความรู้ความสามารถเพียงพอ ครบถ้วน ในการที่จะตัดสินใจและออก
นโยบาย ไม่ได้เชื่อในวัฒนธรรมของการใช้ข้อมูลที่จะเอามาสร้างเป็นข้อมูลเชิงลึกในการออกแบบและควบคู่ไป
กับการตัดสินใจ 

 

5.4 บทเรียนและประสบการณ์การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองในภูมภิาค 

5.4.1 เมืองขอนแก่น 

ขอนแก่น เป็นเมืองที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาค ในหลาย ๆ ด้าน อาทิ การศึกษาและวิชาการ จาก
การก่อตั้งของมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคในจังหวัด การเป็นพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจที่มีการเข้ามาลงทุนขอ ง
ภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก และการท่องเที่ยวภายในจังหวัดที่เริ่มผลักดันให้การเกิดรูปแบบที่หลากหลายมาก
ขึ้น ทั้งในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือเชิงสังคมและวัฒนธรรม ถึงแม้ในปัจจุบันบทบาทของการเป็นเมือง
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ท่องเที่ยวของขอนแก่นยังไม่ชัดเจนนัก ด้วยข้อจำกัดในแง่รายได้จากการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม จากกระแส
การพัฒนาเมืองในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ในหลาย ๆ เมือง เริ่มปรับตัว และเริ่มให้
ความสนใจในการพัฒนาเมือง เฉกเช่นเดียวกับเมืองขอนแก่นที่หลายภาคส่วนเริ่มเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เมือง หรือขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง อย่างไรก็ตาม การรับมือการสถานการณ์การพัฒนาที่จะเกิดภายใน
อนาคตถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ทั้งในเรื่องของการจัดการปัญหา
กายภายภายในเมือง การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือการจัดการด้านสังคมอันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาด้านเมืองที่ขอนแก่นกำลังเผชิญ ด้วยหลักการ แนวคิดหารพัฒนาเมือง
แห่งการเดิน เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะของคนเมือง จึงเป็นสิ่งที่ผู้มีความเกี่ยวข้องควรให้ความสนใจ และควรเป็น
ประเด็นที่ควรถูกหยิบยกข้ึนมาเพ่ือหารือถึงแนวทางในการพัฒนาเมืองสืบต่อไปในอนาคต 

1) ความเชื่อในข้อมูลและการใช้ข้อมูลนำ 

หากให้นิยามคำว่า “ข้อมูล” กล่าวได้ว่า คือข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่แสดงความเป็นจริง สำหรับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองนั้นข้อมูลถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลถือเป็นองค์ความรู้ที่
จะสามารถเข้ามาจัดการ วิเคราะห์ถึงปัญหาและศักยภาพของเมือง รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลเพ่ือการ
คาดการณ์ถึงแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนจากการพัฒนา หรือสามารถหาแนวทางเพ่ือลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น   

ทั้งนี้ จาการดำเนินการของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองในการทำงานด้านการพัฒนาเมือง เชื่อว่า
การขับเคลื่อนเมืองผ่านฐานข้อมูลของเมือง สามารถแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมให้การพัฒนาทางพ้ืนที่ 
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ข้อมูลทางกายภาพของเมือง เช่น การวิเคราะห์
ผ่านการใช้ประโยชน์อาคารหรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของเมือง 
ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสังคมของเมือง เช่น การวิเคราะห์เศรษฐกิจของเมือง การวิเคราะห์
รูปแบบความสัมพันธ์ของประชากร หรือการวิเคราะห์วัฒนธรรมของเมืองนั้น ๆ  

ดังนั้น ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเพ่ือให้เกิดศักยภาพสูงที่สุด ควรเริ่มจากกระบวนการวิเคราะห์
เมืองผ่านฐานข้อมูลของเมือง เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนา ตลอดจนใช้เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจของผู้ที่มีความสามารถในการตัดสินใจหรือผู้บริหารระดับสูง โดยงานศึกษาของศูนย์ฯ ได้
แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ด้าน คือ 1) โอกาสในการพัฒนาเมือง และ 2) ศักยภาพในการเดินได้เดินดี  

2) การสื่อสาร 

ความเป็นพลเมืองมีบทบาทสำคัญในการก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวทางสังคมตลอดจนผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่าง ๆ ความเป็นพลเมืองนี้ สามารถสร้างได้โดยอาศัยการสื่อสารต่อสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเมือง การสร้างการมีส่วนร่วมของพลเมือง และ
การเชื่อมโยงกลุ่มคนที่มีความหลากหลายเข้าด้วยกัน  

กรณีของการดำเนินโครงการส่งเสริมการเดินเท้าเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะคนเมือง พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
ได้เน้นการสื่อสารกับเครือข่ายทางสังคมกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีหัวใจสำคัญของการสื่อสาร 3 
ประการ ได้แก่ 
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o การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหลักการพ้ืนฐานของการพัฒนาเมืองแห่งการเดิน โดยมีการ
ยกตัวอย่างของการพัฒนาย่านหรือเมืองแห่งการเดินประกอบ เพ่ือให้ผู้รับสามารถมองเห็น
ภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งบริบทของจังหวัดขอนแก่นนั้นมีความท้าทายสำคัญอยู่ที่ แนวทางการ
พัฒนาเมืองแห่งการเดินนั้น เมืองจะต้องให้ความสำคัญกับคนเดินเท้าเป็นลำดับแรก 
ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันของเมืองต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น ที่กลับมีแนวโน้มให้
ความสำคัญกับผู้ใช้รถส่วนตัวมากกว่า 

o การแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพ้ืนที่ย่านหรือเมืองต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น ต่อการพัฒนา
เป็นเมืองนั้น ๆ สู่การเป็นเมืองแห่งการเดิน ตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะโอกาสทาง
เศรษฐกิจ หากเมืองนั้นเป็นเมืองที่ผู้คนสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยการเดินเท้า หรือเมืองเดินได้ 
เดินดี 

o สร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากเมืองไม่สามารถเป็นเมืองที่เดินได้เดินดี 
โดยเฉพาะปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และโอกาสทางเศรษฐกิจที่
อาจสูญเสียไป ซึ่งเป็นข้อกังวลที่เครือข่ายทางสังคมทุกฝ่ายในจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญ 

การสื่อสารทั้ง 3 ประเด็นหลักข้างต้น สามารถสร้างให้เครือข่ายทางสังคมหรือภาคีเครือข่ายพัฒนาใน
พ้ืนที่เกิดเป้าหมาย และสำนึกร่วมในการพัฒนาร่วมกัน อันจะกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างการขับเคลื่อนให้
เกิดการพัฒนาย่านแห่งการเดินต้นแบบ ก่อนขยายผลสู่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 

3) การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายพัฒนา 

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม เป็นการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการทำงาน ได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และความร่วมมือจากประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดทิศทาง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ตลอดจนการผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้ เมือง
ขอนแก่นถือเป็นเมืองที่มีภาคีเครือข่ายที่แข็งแรง เข้มแข็ง และมีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อน  

จากแนวคิด ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (Public-Private-
People-Partnership: 4Ps) สามารถจัดรูปแบบของความสัมพันธ์ของเมืองขอนแก่น ดังภาพที่ 6 - 16 ได้ดังนี้ 
คือ 

o ภาครัฐ การศึกษาแบ่งภาครัฐออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รัฐส่วนกลาง และรัฐท้องถิ่น สำหรับเมือง
ขอนแก่นถือได้ว่ารัฐส่วนกลางมีศักยภาพ และอำนาจสูงในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองที่สูง 
แต่ยังขาดความสนใจของหน่วยงานในการเข้ามาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา แต่ในรูปแบบของรัฐ
ท้องถิ่น ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ และอำนาจค่อนข้างสูง อีกทั้งยังถือว่าเป็น
หน่วยงานที่มีความสนใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองที่ค่อนข้างสูง  

o ภาคเอกชน สำหรับเมืองขอนแก่นถือได้ว่าภาคเอกชนมีศักยภาพ และอำนาจสูง รวมถึงความ
สนใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองที่สูงตามเช่นกัน ทำให้การทำงานของภาคเอกชนในพ้ืนที่
ค่อนข้างเป็นจุดเด่นของเมืองขอนแก่น เช่น ทรัสเถื่อน ที่เกิดจากการรวมตัวของนักธุรกิจและ
กลุ่มพ่อค้าในท้องถิ่น ในการจัดการเรื่องของเศรษฐกิจ หรือบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) 
ที่มีบทบาทในการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะขอนแก่น  
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o ภาคประชาสังคม สำหรับเมืองขอนแก่นภาคประชาสังคมเรียกได้ว่าเป็นการรวมกลุ่มที่มาจาก
ความสนใจในเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองที่สูง แต่ยังขาดอำนาจในการผลักดันหรือ
อำนาจที่จะคอยเข้ามาขับเคลื่อน แต่อย่างไรก็ตาม ภาคประชาสังคมถือเป็นกำลังสำคัญในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาควบคู่ไปกับภาครัฐ ภาคเอกชน  

ท้ายที่สุดนี้ จากการดำเนินงานของศูนย์ฯ ภายใต้โครงการเมืองเดินได้ – เมืองเดินดีเมืองขอนแก่น 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมคือการจัดตั้งคณะทำงานในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาวสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองขอนแก่นสู่การเป็นเมืองสุขภาวะ โดยการ
เป็นเมืองต้นแบบเมืองเดินได้ – เมืองเดินดี  

ในท้ายที่สุดนี้ เมืองขอนแก่นถือเป็นเมืองที่มีความพร้อมและศักยภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
รวมตัวของภาคเอกชน ที่มีเป้าหมายเหมือนกันคือ “การร่วมพัฒนาเมือง” จึงเกิดการรวมกลุ่มและการลงทุน
อย่างมากมาย อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง จากโครงการที่ได้กล่าวไปข้างต้น 
ประกอบกับการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม สำหรับบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมือง ตลอดจนภาควิชาการและภาครัฐที่ถือได้ว่าเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมือง แต่อย่างไรก็ตาม บทบาทหน้าที่ของภาครัฐยังคงถือว่ามีบทบาทหน้าที่น้อย
แม้ว่าภาครัฐจะมีโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย แต่ท้ายที่สุดท้ายโครงการเหล่านั้นยังขาด  
“การบูรณาการการทำงานร่วมกัน” จึงทำให้การพัฒนาจากภาครัฐกลายเป็นการ “พัฒนาเมืองแบบไร้ทิศทางที่
ชัดเจน” ดังนั้น แล้วการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองของขอนแก่นจึงกล่าวได้ว่า ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่คอยประสานการทำงานร่วมกับภาครัฐ และคอยเป็นตัวนำสำหรับการขับเคลื่อน
การพัฒนาในพ้ืนที่  สามารถเรียกได้ว่า เป็นการพัฒนาเมืองบนฐานของ “การระดมความร่วมมือ 
(collaboration)”  

 

5.4.2 เมืองภูเก็ต 

ภูเก็ต เป็นเมืองที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งทั้งในระดับภูมิภาค ด้วยการเป็นแหล่งงานสำคัญของพ้ืนที่
ภาคใต้ โดยเฉพาะงานด้านการบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และในระดับประเทศด้วยบทบาทการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก 
ภูเก็ตจึงเปรียบเสมือนประตูบานสำคัญอีกบานหนึ่งเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ด้วยแนวโน้มการ
เติบโตที่รวดเร็วเฉกเช่นเดียวกับเมืองอ่ืน ๆ ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ภูเก็ตกำลังเผชิญกับ
การเติบโตของเมืองที่รวดเร็วจนไม่สามารถวางแผนรับมือกับการเติบโตในลักษณะนี้ได้อย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที ก่อให้เกิดปัญหาด้านเมืองตามมาไม่ว่าจะเป็น การแผ่ขยายของพ้ืนที่เมืองอย่างไร้ทิศทาง ปัญหา
สิ่งแวดล้อมของเมือง ปัญหาการจราจรหนาแน่น อันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย และ
ภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกได้ในอนาคต 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาด้านเมืองที่จังหวัดภูเก็ตกำลังเผชิญอยู่ แนวคิดการพัฒนาเมืองแห่งการ
เดิน หรือเมืองที่ผู้คนสามารถเคลื่อนย้ายไปยังแหล่งสาธารณูปการต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องพ่ึงพารถยนต์จึงถูกหยิบ
ยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองในจังหวัดภูเก็ต โดยอาศัยการสร้างความ
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ร่วมมือรวมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาในพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา โดย
สามารถอธิบายได้ ดังต่อไปนี้ 

1) การใช้ข้อมูลนำในการกระบวนวางแผนพัฒนา 

เนื่องด้วยบทบาทการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผนวกกับผลพวง
จากการพัฒนาเมืองที่ผ่านมาเป็นสาเหตุของปัญหาของเมืองที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยว นำมาสู่ความพยายามในการสร้างความตระหนักรู้และการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืน แนวคิดการพัฒนาเมืองแห่งการเดินจึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในการวางแผนพัฒนาเมืองใน
อนาคตในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองแห่งการเดินในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตตามหลักการของทฤษฎีสามเหลี่ยม
เขยื้อนภูเขา เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเมือง ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเมืองนี้ จะเป็นองค์ประกอบ
สำคัญในการสื่อสารเพ่ือสร้างความตระหนักถึงปัญหา สร้างความรู้ความเข้าใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
การมีส่วนร่วม รวมถึงสนับสนุนการตัดสินใจ โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเมือง
ภูเก็ตใน 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ โอกาสในการพัฒนาเมือง และพ้ืนที่ศักยภาพการเดินได้เดินดีภูเก็ต 

2) การสื่อสารเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองหรือความเคลื่อนไหวทางสังคม 

ความเป็นพลเมือง มีบทบาทสำคัญในการก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวทางสังคมตลอดจนผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่าง ๆ ความเป็นพลเมืองนี้ สามารถสร้างได้โดยอาศัยการสื่อสารต่อสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเมือง การสร้างการมีส่วนร่วมของพลเมือง และ
การเชื่อมโยงกลุ่มคนที่มีความหลากหลายเข้าด้วยกัน  

 กรณีของการดำเนินโครงการส่งเสริมการเดินเท้าเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะคนเมือง พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ได้
เน้นการสื่อสารกับเครือข่ายทางสังคมกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวใจสำคัญของการสื่อสาร 3 ประการ 
ได้แก่ 

o การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหลักการพ้ืนฐานของการพัฒนาเมืองแห่งการเดิน โดยมีการ
ยกตัวอย่างของการพัฒนาย่านหรือเมืองแห่งการเดินประกอบ เพ่ือให้ผู้รับสามารถมองเห็นภาพ
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งบริบทของจังหวัดภูเก็ตนั้นมีความท้าทายสำคัญอยู่ที่ แนวทางการพัฒนา
เมืองแห่งการเดินนั้น เมืองจะต้องให้ความสำคัญกับคนเดินเท้าเป็นลำดับแรก ท่ามกลาง
สถานการณ์ปัจจุบันของเมืองต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ที่กลับมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับผู้ใช้รถ
ส่วนตัวมากกว่า 

o การแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพ้ืนที่ย่านหรือเมืองต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ต่อการพัฒนาเป็น
เมืองนั้น ๆ สู่การเป็นเมืองแห่งการเดิน ตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะโอกาสทางเศรษฐกิจ 
หากเมืองนั้นเป็นเมืองท่ีผู้คนสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยการเดินเท้า หรือเมืองเดินได้ เดินดี 

o สร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากเมืองไม่สามารถเป็นเมืองที่เดินได้เดินดี 
โดยเฉพาะปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และโอกาสทางเศรษฐกิจที่อาจ
สูญเสียไป ซึ่งเป็นข้อกังวลที่เครือข่ายทางสังคมทุกฝ่ายในจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญ 
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การสื่อสารทั้ง 3 ประเด็นหลักข้างต้น สามารถสร้างให้เครือข่ายทางสังคมหรือภาคีเครือข่ายพัฒนาใน
พ้ืนที่เกิดเป้าหมาย และสำนึกร่วมในการพัฒนาร่วมกัน อันจะกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างการขับเคลื่อนให้
เกิดการพัฒนาย่านแห่งการเดินต้นแบบ ก่อนขยายผลสู่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 

3) การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายพัฒนา 

การเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้นจากพลังของการใช้ข้อมูลนำและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาเมืองแห่งการเดินนั้น จะไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ หรือกล่าวได้ว่า จะไม่นำสู่การพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรม หากปราศจากความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายพัฒนาในพ้ืนที่ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน
ข้อเสนอหรือโครงการต่าง ๆ สู่การปฏิบัติจริง โดยเฉพาะหากเป็นรูปแบบของการสร้างการมีส่วนร่วมที่เป็น
ทางการ เช่น การทำสัญญาร่วมพัฒนา หรือการบรรจุข้อเสนอโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาหรือแผนการใช้
งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ 

กรณีของการดำเนินโครงการส่งเสริมการเดินเท้าเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะคนเมือง พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ได้มี
การสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายพัฒนาในพ้ืนที่เมืองกะตะ-กะรน เพ่ือร่วมกันพัฒนาคลองปากบางให้มี
ลักษณะทางกายภาพที่ส่งเสริมต่อกิจกรรมการเดินเท้า ตลอดจนฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาวะของ
เมือง โดยมีการวิเคราะห์บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จาก
ระดับความสนใจ (interest) และระดับอำนาจในการขับเคลื่อน (power) ด้วยการจัดกิจกรรมการเสวนา ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอในการพัฒนา โดยจากการวิเคราะห์บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
พัฒนาเมืองกะตะ-กะรนให้เป็นเมืองที่ส่งเสริมการเดินเท้าและเมืองสุขภาวะ พบว่า ภาครัฐทางส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เป็นกลุ่มที่มีระดับอำนาจในการขับเคลื่อนและระดับความสนใจใน
การพัฒนาค่อนข้างสูง ในขณะที่ภาคประชาสังคมยังคงมีขนาดเล็ก และอยู่ในช่วงแรกเริ่มของการถูกดึงเข้ามา
อยู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนา ทำให้ยังมีระดับอำนาจในการขับเคลื่อนค่อนข้างต่ำและ
ระดับความสนใจในการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ดังภาพที่ 6 - 19  ทั้งนี้ ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเมืองกะตะ-กะรนให้เป็นเมืองที่ส่งเสริมการเดินและเมืองสุขภาวะนั้น ได้รับการผลักดันสู่การทำบันทึก
ข้อตกลงร่วมพัฒนาคลองปากบาง หาดกะตะ-กะรน เพ่ือเป็นข้อตกลงในการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาค
เครือข่ายพัฒนาโครงการ สู่การบรรจุข้อเสนอโครงการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งก็คือสำนักงานเทศบาลตำบลกะรน 

 

 

5.5 จากบทเรียนสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ขับเคลื่อนเมอืงเชียงใหม่ 

จากการถอดบทเรียนประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และจาก
กรณีศึกษาเมืองหลักภูมิภาค ได้แก่ เมืองขอนแก่น และเมืองภูเก็ต โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีฐานเกี่ยวกับ
แนวความคิดคติรวมหมู่ และการเชื่อในข้อมูล เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์ พบว่า องค์ประกอบ
สำคัญ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเมืองให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ (1) การ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเมือง (2) ความเชื่อในข้อมูล ว่าการเปิดให้ประชาชนเข้า
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มามีส่วนร่วมในกิจกรรม และกระบวนการตัดสินใจในสังคมผ่านการสร้างกลไกการตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยใน
ที่สาธารณะ เพ่ือนำไปสู่การสร้างปัญญาร่วม และ (3) การสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของเมือง เพ่ือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างเป็นองคาพยพ
ในระยะยาว นอกจากนี้ การสร้างและบริหารเครือข่ายทางสังคม อาทิ ความสนใจ พฤติกรรม ความต้องการ 
ความรู้ จุดประสงค์ การทำงาน อิทธิพล อำนาจหน้าที่ที่มี จุดยืนต่อประเด็นที่ดำเนินการ  ฯลฯ ถือเป็นอีกหนึ่ง
องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงเมืองสามารถสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม  

สำหรับบริบทเมืองเชียงใหม่ เมื่อวิเคราะห์การดำเนินการขับคลื่อนเมืองของเครือข่ายทางสังคมที่ผ่านมา 
พบว่า มีศักยภาพ และมีข้อจำกัดในการดำเนินการขับเคลื่อนเมือง ดังนี้ 

1) ระยะที่ 1 ชนชั้นนำสร้างเมือง  

การขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ในระยะที่ 1 (ปี 2547-2520) ถือเป็นระยะที่ผลลัพธ์ของการขับเคลื่อน
สามารถสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด เมื่อเทียบกับระยะที่ 2 (ปี 2520-2550) กับระยะที่ 3 (ปี 2550-
ปัจจุบัน) เนื่องจากพลังประชาชน หรือพลังพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง คือ นักการเมือง คหบดีที่มีชื่อเสียง ชน
ชั้นนำทางเศรษฐกิจ และชนชั้นนำทางศาสนา ที่เป็นบุคคลที่มีความพร้อมทางด้านทรัพย์สิน และเป็นผู้ที่ได้รับ
การยกย่องให้เป็นผู้ที่มีเกียรติยศ ชื่อเสียง มีการศึกษา รวมทั้งมีบทบาทในกระบวนการทางการเมือง มีอำนาจ
ทางการเมืองและเครือข่ายทางสังคม จึงมักเป็นแกนนำหลักที่ได้รับความไว้วางใจในการตัดสิน หรือเป็นผู้ทรง
ความรู้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของเมือง โดยการขับเคลื่อน และเปลี่ยนแปลงพัฒนาเมือง พบว่า เป็นการ
พัฒนาเชิงกายภาพในรูปแบบสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่  เพ่ือเอ้ืออำนวยต่อระบบเศรษฐกิจของตนเอง อาทิ 
การสร้างถนน มหาวิทยาลัย สะพาน ฯลฯ  

นอกจากนี้ เนื่องด้วยกลุ่มแกนนำการขับเคลื่อน เป็นกลุ่มชั้นสูงที่มีการศึกษา ทำให้มีการใช้พลังด้าน
วิชาการ (องค์ความรู้ และข้อมูล) ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และช่วยกระตุ้นให้เกิดกระแสการรวมมีส่วน
ร่วมของประชาชน และใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรอง โน้มน้าวกับภาครัฐเพ่ือนำไปสู่แนวทางปฏิบัติ และ
จัดการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม พบว่าแม้กลุ่มพลังประชาชนจะมีความเข้มแข็งสูง แต่หากขาดพลังทาง
การเมืองหรืออำนาจรัฐ ในการสนับสนุนและผลักดันให้ประชาชนหรือท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเสนอความ
ต้องการต่าง ๆ การขับเคลื่อนไม่อาจสำเร็จเป็นรูปธรรมได้ แต่เนื่องด้วยกลุ่มชนชั้นนำ ในขณะนั้น มีความสนใจ
ในการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสูง ประกอบกับมีอิทธิพลและมีสายพันธ์กับภาครัฐเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ ทำ
ให้การขับเคลื่อนยังคงผลักดันขับเคลื่อนได้สำเร็จ จึงอาจกล่าวได้ว่า แม้จะมีข้อจำกัดด้านการเมือง มีการ
ปกครองเป็นแบบรวมศูนย์ และภาครัฐส่วนท้องถิ่นมีความอ่อนแอ แต่การขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากพลัง
ประชาชนที่มีความสนใจสูงและมีอำนาจสูง สามารถผลักดันให้การเรียกร้อง ส่งเสริมต่าง ๆ สามารถสำเร็จได้
อย่างเป็นรูปธรรม แม้ว่าเป้าหมายการขับเคลื่อนจะสะท้อนความต้องการของชนชั้นนำมากกว่าความต้องการ
ของประชาชนทั่วไป แต่ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงสูง
เช่นเดียวกัน เช่น การบริจาคที่ดินให้กับรัฐ เพ่ือพัฒนาที่ดินของตน หรือการชักจูงให้กรมทางหลวงเปลี่ยน
เส้นทางการสร้างซุปเปอร์ไฮเวย์ ให้ตัดตรงเข้าไปในที่ดินของตน เพ่ือทำให้ที่ดินที่ไม่มีมูลค่า กลายเป็นถนนชื่อ
ตระกูล และเป็นแหล่งที่สามารถทำรายได้จำนวนมากให้กับครอบครัว เป็นต้น 

2) ระยะที่ 2 วิชาการนำเมือง  
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การขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ในระยะที่ 2 (ปี 2520-2550) พบว่า ชนชั้นนำลดบทบาทการพัฒนา
เชิงกายภาพ และการพัฒนาเมือง และมุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจมากขึ้น เช่น การสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
อย่าง ตันตราภัณฑ์ แอร์พอร์ตพลาซ่า สีสวนพลาซ่า ฯลฯ ทำให้บทบาท และอำนาจการขับเคลื่อนเมืองของชน
ชั้นนำลดลง ขณะที่กลุ่มนักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน มีบทบาทในการพัฒนาเมืองมากข้ึน เนื่องจากปัญหา
การขยายตัวของเมือง ส่งผลให้เมืองต้องเผชิญกับผลกระทบหลากหลายด้าน อาทิ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
สังคม และเศรษฐกิจ เป็นต้น ทำให้งานด้านวิชาการ กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง และ
ความน่าเชื่อถือในการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มเครือข่าย  

ทั้งนี้ ประเด็นที่กลุ่มเครือข่ายให้ความสนใจมากที่สุด คือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผลจากนโยบาย
ในการพัฒนาประเทศที่ล้วนส่งผลต่อการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับที่ 2 เป็นต้นไป) 
ประกอบกับการกระบวนการพัฒนาของรัฐ และนโยบายด้านการพัฒนาที่มีการสั่งการมาจากการเบื้องบน 
(Top Down) ทำให้ประชาชนปราศจากมีส่วนร่วม ทำให้เกิดพลังประชาชนในการขับเคลื่อนเมืองมากขึ้น จาก
การสั่งสมสภาพปัญหาที่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการรวมตัวของประชาชนมากขึ้น  มีพลังด้านวิชา หรือ
การใช้องค์ความรู้ต่างๆ ในการเครื่องมือสำหรับขับเคลื่อนสูง แต่กลับพบว่า มีความสำเร็จในการพัฒนาให้เกิด
เป็นรูปธรรมค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับระยะที่ 1 เนื่องจากการรวมตัวเกิดขึ้นโดยความสมัครใจ ปราศจากอำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย และไม่มีงบประมาณในการทำงาน นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นการรวมกลุ่มที่จัดตั้งใหม่ ไม่มี
ผลงานเป็นรูปธรรมจึงหาแนวร่วมได้ยาก ขาดความไว้วางใจ และขาดการสนับสนุนต่อขบวนการ  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประเด็นการขับเคลื่อนของเครือข่ายทางสังคมในระยะที่ 2 พบว่ามีเป้าหมายเพ่ือ
คัดค้าน เรียกร้องความไม่เหมาะสมของโครงการพัฒนาเมือง ที่ถูกกำหนดเป็นนโยบายจากส่วนกลาง เช่น การ
คัดค้านโครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพ เหตุการณ์คัดค้านการก่อสร้างอาคารสูงในเขตเมือง เหตุการณ์การ
คัดค้านการขยายถนนที่วัดเจ็ดยอด โครงการสวนสัตว์กลางคืนจังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาโครงข่ายการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นต้น จึงเป็นระยะท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในด้าน
การบริหารจัดการเมืองของรัฐบาลส่วนกลางค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลส่วนกลาง
กับกลุ่มภาคประชาสังคมในมิติของความขัดแย้ง เนื่องจากขบวนการขับเคลื่อน เรียกร้อง คัดค้าน มีลักษณะที่
แข็งกร้าว ทำให้ระยะแรกภาครัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเพิกเฉยต่อกระแสความต้องการของประชาชน  
ต่อมาการขับเคลื่อนภายหลังมีลักษณะที่ยืดหยุ่น ลดท่าทีแข็งกร้าว และมุ่งเน้นแนวทางในการประนีประนอม 
ทำให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งถือเป็นช่วงที่ภาคประชาสังคมกำลังผลิบาน เป็นผลจากการความ
พยายามในการเชื่อมพันธมิตรชนชั้นกลาง สื่อมวลชน และการทำงานข้ามกลุ่ม และข้ามประเด็น เพ่ือสื่อสาร
กับกลุ่มเสียงข้างมากท่ีเป็นพลังเงียบในการสร้างสำนึกพลเมืองต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และตรวจสอบ
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในสังคมของตนอย่างแข็งขัน จนมีการรวมตัวกันเพ่ืออุดมการณ์ตามสิทธิของประชาชน มี
การเชื่อมประสานมากขึ้น แสดงให้เห็นว่า ความเป็นพลเมือง หรือเครือข่ายการขับเคลื่อนสามารถสร้างได้โดย
อาศัยการสื่อสารต่อสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองใน
ระยะนี้เช่นเดียวกัน  

3) ระยะที่ 3 ช่วงแห่งโอกาส 

หลังจากเหตุการณ์รัฐประหาร ปี 2549 ส่งผลให้เมืองมีการเปลี่ยนแปลง และเกิดความวุ่นวายทาง
การเมืองอย่างมาก และเกิดความขัดแย้งทางการเมืองระดับชาติ ทำให้รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศไม่
สามารถผลักดัน หรือส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันใน
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แนวคิดทางการเมืองของภาคประชาสังคม เนื่องจากมีอุดมการณ์ และอุดมคติแตกต่างกัน ทำให้ภาคประชาชน
ไม่สามารถทำงานร่วมอุดมการณเดียวกันได้อย่างที่เคยเป็นมา จึงเกิดการชะลอตัวของการเคลื่อนไหว และ
หยุดชะงัก ต่อมา ในช่วงปี 2550 พบว่า กลุ่มที่ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง จึงมีการจับประเด็นอ่ืน ๆ ที่มี
ภาพลักษณ์ชัดเจนว่าไม่เก่ียวข้องกับการเมือง ส่งผลทำให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ในระยะที่ 3 (ปี 2550-
ปัจจุบัน) เป็น “ช่วงแห่งโอกาส” เนื่องจากมีการรวมกลุ่มของภาคประชาสังคมมากขึ้น โดยมุ่งขับเคลื่อน
ประเด็นเย็น หรือประเด็นสาธารณะ หรือ ประเด็นสาธารณะ ที่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนใหญ่ มีความสุ่มเสี่ยง
ในระดับน้อยมาก ที่จะเผชิญความขัดแย้งทางการเมือง ทำให้ประเด็นที่มุ่งขับเคลื่อนส่วนใหญ่ เพ่ือศึกษาปัญหา
เมือง และพัฒนาเชิงพ้ืนที่ รวมถึงเพ่ือสร้างการตระหนักรู้ และความเข้าใจเมือง อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังมีการ
รวมตัวของเครือข่ายเพ่ือการคัดค้าน เรียกร้อง ความไม่เหมาะสมของโครงการพัฒนาเมืองบางส่วน แต่มีการ
ขับเคลื่อนเพ่ือคัดค้านน้อยกว่าระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เนื่องด้วยปัจจุบันโครงการขนาดใหญ่ในเขตเมือง
เชียงใหม่มีไม่มากเช่นในอดีต เนื่องด้วยตัวเมืองและปริมณฑลมีเนื้อเมืองที่แน่น และเต็มไปด้วยกิจกรรม
มากมาย จนไม่มีพ้ืนที่สำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ  

ทั้งนี้ แม้จะมีการรวมกลุ่มของเครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ิมมากขึ้น แต่พบว่าประเด็นหรือเป้าหมาย
ในการรวมตัวส่วนใหญ่เป็นแบบรวมศูนย์ แยกส่วนกันทำในกลุ่มงานที่ตนเองสนใจและถนัด ซึ่งมีข้อดี คือ กลุ่ม
เหล่านี้ต่างมีเป้าหมายการขับเคลื่อนที่ชัดเจน แต่ข้อเสีย คือ มักสนใจแต่ประเด็นที่สนใจ ขาดการเปลี่ยนแปลง
และปรับตัว นอกจากนี้ พบว่า การเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีติดต่อสื่อสารที่มีมากข้ึน ส่งผลต่อทิศทางการ
ทำงานขององค์กรภาคประชาสังคมในลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ กับ
สาธารณะที่นอกเหนือจากการจัดเวทีสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงเกิดการก่อตัวของเครือข่ายสังคมออนไลน์
มากข้ึนในปัจจุบัน   

จากการพิจารณาการดำเนินงานภาพรวมของเครือข่าย ทั้ง 3 ช่วง แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวทาง
สังคมที่เกิดขึ้นจากพลังของการใช้ข้อมูลนำและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ จะไม่
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ หรือไม่สามารถนำสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม หากปราศจากความร่วมมือ
จากภาคีเครือข่ายพัฒนาในพื้นที่ โดยเฉพาะหากเป็นรูปแบบของการสร้างการมีส่วนร่วมที่เป็นทางการ  

ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
จากระดับความสนใจ (interest) และระดับอำนาจในการขับเคลื่อน (power) ของเครือข่ายทางสังคมเมือง
เชียงใหม่ในปัจจุบัน โดยวิเคราะห์จากบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเมือง (ภาพที่ 6 - 20) พบว่า 
ภาครัฐส่วนกลาง ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เป็นกลุ่มที่มีระดับอำนาจในการขับเคลื่อนสูง แต่ระดับความสนใจ
ในการพัฒนาค่อนข้างต่ำ ขณะที่ภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันมีการรวมมากขึ้น มีระดับความ
สนใจในการพัฒนาในระดับสูง แต่เนื่องด้วยมีการรวมตัวที่ยืนบนพ้ืนฐานจิตอาสา ปราศจากอำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย ทำให้มีระดับอำนาจในการขับเคลื่อนค่อนข้างต่ำ ส่วนภาคเอกชนแม้จะมีอำนาจในการขับเคลื่อนสูง 
มีความสามารถในการระดมทุน เพ่ือการจัดการและมีความสามารถในการพัฒนา แต่กลับมีความสนใจในการ
ขับเคลื่อนต่ำ เนื่องจากมักคำนึงถึงผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้มีบทบาทในกการลงทุนเพ่ือพัฒนาสังคมต่ำ  

จึงกล่าวได้ว่าแม้จะมีการรวมกลุ่มของภาคประชาสังคมมากขึ้น แต่เนื่องด้วยประเด็นที่สนใจขับเคลื่อน
ส่วนใหญ่มุ่งประเด็นด้านการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ สร้างการตระหนักรู้ และเข้าใจเมืองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นประเด็น
เย็น ไม่ใช่ประเด็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วน จึงมักขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการ และไม่เห็น
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ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการขาดพลังร่วมมือทั้งจากภาคธุรกิจเอกชน ที่มีอำนาจสูงในการผลักดัน
ให้การขับเคลื่อนเมืองสามารถสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ด้วยคำนึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนมากเกินไป จึง
มองข้ามและไม่สนใจการลงทุนเพ่ือพัฒนาสังคม นับเป็นข้อจำกัดสำคัญของเมืองเชียงใหม่ในการประสานความ
ร่วมทุกภาคส่วนเพ่ือขับเคลื่อนพัฒนาเมือง อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาสถานการณ์การขับเคลื่อนเมือง
เชียงใหม่ในปัจจุบัน พบว่า เริ่มมีหน่วยงานของภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน
พัฒนาและการขับเคลื่อนมากขึ้น แต่มักเข้ามาในบทบาทของภาคประชาสังคมเป็นส่วนใหญ่ และมุ่งขับเคลื่อน
ด้านการพัฒนาเมือง การแก้ปัญหาของเมือง อาทิ ใจบ้านสตูดิโอ กลุ่มมือเย็น เมืองเย็น iChiangmai ที่ร่วม
ขับเคลื่อนในประเด็นพ้ืนที่สีเขียว ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ทำให้ผลลัพธ์เกิดเป็นเพ่ือการส่งเสริม พัฒนาะฟ้ืนฟู
กายภาพเมืองในการขับเคลื่อนจึงต่างกับการขับเคลื่อนในระยะที่ 1 ที่มีกลุ่มภาคธุรกิจเอกชน ร่วมพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  

 

 

5.6 สรุป 

จากการถอดบทเรียน และประสบการณ์ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาและฟ้ืนฟูเมืองหลากหลายรูปแบบ ทั้งงานศึกษาวิจัยและงานออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นระดับพ้ืนที่เมือง 
พ้ืนที่ย่าน หรือพ้ืนที่เฉพาะ พบว่า การดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาและฟ้ืนฟูเมืองนั้น เป็นเรื่องที่ต้อง
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการเป็นเจ้าของร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ที่จะ
เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ เพราะฉะนั้นการเลือกใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และการจัดทำการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการที่จะขับเคลื่อนเมืองจากการเห็น
ปัญหาหรือประเด็นร่วม ไปจนถึงการร่วมผลักดันการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับการใช้ข้อมูล ผลวิเคราะห์ 
และข้อเท็จจริง เป็นฐานในการหารือ เพื่อแสดงให้ผู้เข้าร่วมทราบถึงสถานการณ์จริงแบบที่ไม่ได้มีการเข้าข้างผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายใด รวมถึงเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับผู้เข้าร่วมและคณะทำงาน  นอกจากนี้ การ
ดำเนินงานบางโครงการมีความต้องการองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย รวมถึงต้องการกำลังใน
การขับเคลื่อนจำนวนมาก การดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายที่กระจายตัวตามพ้ืนที่หรือองค์กรจึงเป็นส่วน
สำคัญในการขยายผลการขับเคลื่อน  

สำหรับด้านปัจจัยที่เป็นตัวหน่วงชะลอการขับเคลื่อนและทำให้การขับเคลื่อนไม่ประสบความสำเร็จ 
จากการถอดบทเรียนโครงการที่ผ่านมา พบว่า ข้อจำกัดของการขาดฐานข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล ทั้งใน
การขาดข้อมูลที่จำเป็นและต้องมีการจัดทำข้อมูลระดับปฐมภูมิใหม่ หรือการประสานงานขอข้อมูลทุติยภูมิที่
มักจะอยู่ในการดูแลของภาครัฐ จึงทำให้การประสานงานเป็นไปอย่างล่าช้าและอาจไม่ได้การตอบรับ ในส่วน
ของโครงสร้างการบริหารจัดการเมืองของประเทศไทยนั้น รวมถึงการขาดการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพจน
ก่อให้เกิดกระแสตอบรับด้านลบ การสื่อสารถึงเป้าหมายการดำเนินโครงการที่ไม่ชัดเจน สร้างความเข้าใจที่
ผิดพลาดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เกิดการกระแสตอบรับต่อโครงการในด้านลบ ยากต่อการขับเคลื่อนในครั้ง
ต่อไป และ ด้วยข้อจำกัดของระยะทางและการรวมกลุ่ม เนื่องจากการดำเนินงานยังมีความจำเป็นในการพูดคุย
หารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของพ้ืนที่ในรูปแบบการคุยต่อหน้าอยู่มาก แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
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โควิด-19 ประกอบกับข้อจำกัดของการสนทนาทางไกลในโปรแกรมออนไลน์ ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องของ
การจัดกระบวนการมีส่วนร่วม 

นอกจากนี้ จากการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองภูเก็ต กรณีโครงการส่งเสริมการเดิน
เท้าเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะคนเมือง พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต  เมืองขอนแก่น เพ่ือเป็นกรอบในการวิเคราะห์การ
ดำเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน พบว่า การสร้างความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือเป็นเครือข่ายทางสังคมที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองเชียงใหม่นั้น จะเกิดขึ้นได้ยากหากปราศจากการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการ
สร้างความตระหนักรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงสร้างความเป็นพลเมืองของคนในพ้ืนที่  
ดังนั้น เมื่อพิจารณาการดำเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ พบว่า การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่
ยากต้องดำเนินการ 3 เรื่องไปพร้อม ๆ กัน คือ การสร้างความรู้  การนำความรู้ ไปเคลื่อนไหวสังคม 
ขณะเดียวกันเชื่อมโยงความรู้และการเคลื่อนไหวสังคมไปกับการดำเนินการทางการเมือง เพ่ือขับเคลื่อนในเชิง
ระบบหรือเชิงโครงสร้าง จะเห็นว่าพลังที่ต้องใช้มีทั้งอำนาจรัฐ อำนาจสังคมและอำนาจของความรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับบริบทของการขับเคลื่อนและการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ที่ต้องอาศัยการองค์ความรู้จากการ
ศึกษาวิจัย รวมถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีองค์กรภาควิชาการเป็นกำลังสำคัญ สู่การนำ  
องค์ความรู้หรือข้อมูลเหล่านั้นไปเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างประเด็นการขับเคลื่อนทางสังคม และ
ท้ายที่สุด การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ จะไม่สามารถเป็นรูปธรรมได้ หากปราศจาก  
ความร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
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บทท่ี 6 

การด าเนินงานทดลอง 

สงัเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 
 

จากการสังเกตสถานการณ์เมืองเชียงใหม่ และสถานการณ์การขับเคลื่อนเมืองของเครือข่ายทางสังคม
เชียงใหม่ ในบทที่ 6 จะกล่าวถึงผลลัพธ์ความสำเร็จของการดำเนินงานการขับเคลื่อนเครือข่าย และทดลองใช้
การสื่อสารและข้อมูลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลชุดตั้งต้นสำหรับเมืองเชียงใหม่ โดยในบทที่ 
6 มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 8 ส่วนหลัก ดังนี้ 

  6.1 การเรียนรู้การทำงานของเครือข่ายเมืองเชียงใหม ่
  6.2 การสื่อสารและการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 

  6.3 สถานการณ์การขับเคลื่อนเมืองด้วยข้อมูลและความรู้ 
  6.4 โครงสร้างและลักษณะฐานข้อมูลเมือง 
  6.5 ฐานข้อมูลประชาคมเมืองเชียงใหม่ 
  6.6 ร่างสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ 

  6.7 ร่างโครงสร้างฐานข้อมูลประชาคมเมืองเชียงใหม่ชุดตั้งต้น 
  6.8 สรุป 
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6.1 การเรียนรู้การทำงานของเครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม ่

จากการศึกษาการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมในระยะที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงแห่งโอกาสในการขับเคลื่อน
เมือง พบว่า เครือข่ายทางสังคมมีเป้าหมายการขับเคลื่อน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) กลุ่มเป้าหมายเพ่ือ 
การคัดค้าน เรียกร้อง ความไม่เหมาะสมของโครงการพัฒนาเมือง (2) กลุ่มเป้าหมายเพ่ือศึกษาปัญหาเมือง 
และพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และ (3) กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการตระหนักรู้ และความเข้าใจเมือง โดยพบว่า ผลสำเร็จ
ในการดำเนินการขับเคลื่อนแต่ละเครือข่ายที่เห็นเป็นรูปธรรม อาทิ การคัดค้านโครงการก่อสร้างศาลอุทธรณ์ 
ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การขับเคลื่อนโครงการ 
“สวนผักคนเมืองเชียงใหม่” และโครงการ “Imagine Maekha” เป็นต้น 

จากตัวอย่างการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ในยุคปัจจุบันทั้ง 3 โครงการที่กล่าวถึงข้างต้น พบว่า ทั้ง 3 
โครงการมีประเด็นร่วมคือการขับเคลื่อนเพ่ือการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมของเมือง และสังเกตได้ถึง
ความร่วมมือที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีต ดังนี้ 

• เริ่มมีการดึงองค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน
พัฒนาและการขับเคลื่อนมากขึ้น เช่น ใจบ้านสตูดิโอ iChaingmai ฮอมสุขสตูดิโอ กลุ่ม
มือเย็นเมืองเย็น 

• รูปแบบการขับเคลื่อน เปลี่ยนจากการประท้วงเพ่ือคัดค้านเพียงอย่างเดียว สู่การ
สนับสนุนหรือร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองเชียงใหม่ 
ซึ่งทำให้การพัฒนาเมืองเชียงใหม่เริ่มกลับมามีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยเฉพาะการ
พัฒนากายภาพของเมือง 

• ภาคประชาสังคมก็มีการกลุ่มมากขึ้น มีความเข้มแข็งขึ้น และอาศัยข้อมูลวิชาการเพ่ือ
ประกอบการขับเคลื่อนมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมน้ำหนักของประเด็นเรียกร้อง รวมถึงอำนาจใน
การเจรจาต่อรองในการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมต่าง ๆ เช่น สภาลมหายใจ เครือข่าย
เขียว สวย หอม 

• เริ่มดึงภาครัฐส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขับ เคลื่ อน  ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่มากกว่าภาครัฐส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นกำลังหลักในการผลักดันข้อเสนอต่าง ๆ สู่การจัดทำเป็นนโยบาย
หรือโครงการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม การสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือเป็น
เครือข่ายทางสังคมที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่นั้น จะเกิดขึ้นได้ยากหากปราศจาก
การสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจใน
ประเด็นต่าง ๆ รวมถึงสร้างความเป็นพลเมืองของคนในพื้นที่ 
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การส่ือสารและการใช้ข้อมลูเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 

จากการเรียนรู้การดำเนินการของเครือข่ายทางสังคม ที่แสดงให้เห็นว่าการสร้างการมีส่วนร่วม 
คณะทำงานจึงสร้างองค์ความรู้และเนื้อหาข้อมูลเชิงลึก และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมทดลอง
ในประเด็นสนใจร่วม ของกลุ่มพลเมือง องค์กรและหน่วยงาน เพ่ือเห็นถึงความสนใจ และการตระหนักรู้  
เพ่ือนำมาสู่การวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำฐานข้อมูลชุดตั้งต้นสำหรับเมืองเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

6.1.1 การสร้างองค์ความรู้และเนื้อหาข้อมูลเชิงลึก 

การดำเนินการในส่วนนี้ เพ่ือสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจร่วมต่อสถานการณ์เมืองของ 
กลุ่มพลเมือง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสาธารณะชน  โครงการฯ จึงได้ดำเนิน 
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ อินโฟกราฟิก หรือแมพวิชวลลักษณะต่าง ๆ โดยคัดเลือก
และนำเสนอประเด็นความสนใจสาธารณะของเมืองจากการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลสถานการณ์เมือง และข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อย มาสร้างเป็นข้อมูลเชิงลึกพร้อมการตีความ เพ่ือใช้เป็นประเด็นนำร่อง
ในการสังเกตการณ์ และหารือ พุดคุยกับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ในกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือเผยแพร่ 
องค์ความรู้ และสร้างการตระหนักรู้ เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของเมืองในด้านต่าง ๆ ตลอดจนเป็นพ้ืนที่สื่อกลาง
แสดงความคิดเห็นของประชาชนเมืองบนพื้นฐานความหลากหลายของข้อมูล 

ทั้งนี้  การสร้างสื่อเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้  และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สาธารณะ 
คณะทำงานได้ดำเนินการสื่อสารผ่านเรื่องราว ข้อมูล และองค์ประกอบ 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) สถานการณ์
ย่านและเมือง การเสนอรูปแบบที่สะท้อนความเป็นจริงของย่านและเมือง ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและ 
การสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ เช่น ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลความเป็นมาของย่าน ข้อมูลประชากร ข้อมูล
สังคม เป็นต้น ทั้งนี้จากความหลากหลายของข้อมูลนำไปสู่ความหลากหลายของเรื่องราว  เพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่า เรื่องราวและทรัพยากรทั้งในระดับย่านและเมือง (2) การสร้างการเปลี่ยนแปลงของเมือง 
นำเสนอผ่านประเด็นกรณีศึกษาและการตั้งประเด็นคำถาม ทำให้เกิดการฉุกคิดเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ พร้อม
กับการสร้างการรับรู้และให้เกิดการผลักดันทั้งในเชิงสังคม เชิงนโยบายหรือการบริหารจัดการ จนนำไปสู่ 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน 

 



 
บทที่ 6 การดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 
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ภาพที่ 6 - 1: รูปแบบบทความ/สือ่เชิงลึกเพื่อสร้างการตระหนักรูผ้่านสื่อสังคมออนไลน ์

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 

 

 
ภาพที่ 6 - 2: รูปแบบบทความ/สือ่เชิงลึกเพื่อสร้างการตระหนักรูผ้่านเว็บไซต ์

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 

 



 
บทที่ 6 การดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 
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 นอกจากนี้ โครงการยังได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการร่วมกับนิทรรศการเมืองเชียงใหม่ ในเทศกาล
งานออกแบบเชียงใหม่ 2021 ณ ศูนย์ฟ้ืนบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 12 ธันวาคม 2564 ใน 
ชุดนิทรรศการ The Visual of Chiang Mai Urbanism ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของเมือง ผู้คน ชีวิต และ
กิจกรรมของเมืองเชียงใหม่ ผ่านข้อมูลและแมพวิชวล ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่มักจะถูกหยิบมาใช้งาน เพ่ือ
แสดงผลข้อมูลที่ได้มีการเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และนำมาถ่ายทอดเป็นภาพ กราฟฟิกและแผนที่ให้ข้อมูล
เหล่านั้นง่ายต่อการเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อไป ด้วยความร่วมมือของภาคีพัฒนาเมืองเชียงใหม่  และ
โครงการเมืองเชียงใหม่นครแห่งการเรียนรู้ 

 

 
ภาพที่ 6 - 3: รูปแบบชุดนิทรรศการ The Visual of Chiang Mai Urbanism 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 

จากการดำเนินการสื่อสารองคค์วามรู้ และประเด็นสาธารณะเมืองเชียงใหม่ในมิติต่าง ๆ ผ่านช่องทาง
สื่อออนไลน์ของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง โดยการเผยแพร่บทความทั้งสิ้น 13 บทความ ซึ่งสามารถ 
แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลัก คือ (1) ประเด็นด้านสังคม (2) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ (3) ประเด็นด้านกายภาพ 
และ (4) ประเด็นด้านวัฒนธรรม ทั้งนี้ พบว่ามีผู้เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 รวมทั้งสิ้นกว่า 
968,900 คน (รายละเอียดดังตารางที่ 7 – 1) โดยบทความเชิงลึกที่พบว่ามียอดการเข้าถึงหรือมีส่วนร่วม 
มากที่สุด 5 อันดับแรก ดังนี้ 

อันดับที่ 1 บทความประเด็นด้านวัฒนธรรม อาหาร คือ บทความ “เชียงใหม่ นครแห่งหมูกระทะ  
หม่าล่า กาแฟ” พบว่ามจีำนวนการเข้าถึง เท่ากับ 640,092 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.06 



 
บทที่ 6 การดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 
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อันดับที่ 2 บทความประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ คือ เชียงใหม่เมืองมหาวิทยาลัย ในสภาวะส่งออก
บัณฑิตแต่อาจไม่ดึงดูดแรงงาน พบว่ามจีำนวนการเข้าถึง เท่ากับ 132,475 หรือคิดเป็นร้อยละ 13.67 

อันดับที่  3 บทความประเด็นด้านวัฒนธรรม อาหาร คือ บทความ เล่าเรื่องอาหารเหนือผ่าน  
“ลาบเมือง”ที่ทำไมไม่ “แมส” แต่คนเหนือบอก “เหม๊าะ” (เสียงสูงและออกนาสิก) พบว่ามีจำนวนการเข้าถึง 
เท่ากับ 31,728 หรือคิดเป็นร้อยละ 3.27 

อันดับที่ 4 บทความประเด็นด้านเศรษฐกิจ คือ บทความ ย่านเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ อยู่ที่ไหน? 
พบว่ามจีำนวนการเข้าถึงเท่ากับ 29,871 หรือคิดเป็นร้อยละ 3.08 

อันดับที่ 5 บทความประเด็นด้านกายภาพ คือ บทความ พลวัติเมืองเชียงใหม่: ช่วงเวลาของการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงเมือง พบว่ามีจำนวนการเข้าถึงเท่ากับ 29,789 หรือคิดเป็นร้อยละ 3.07 

ตารางที่ 6 - 1: ผลตอบรับการดำเนินการบทความเชิงลึก 

ลำดับ วันท่ีเผยแพร ่ หัวข้อ จำนวนการมี
ส่วนร่วมรวม 

จำนวนการเข้าถึง
รวม 

1 19/11/2564 เมืองเคลื่อนคนขยับ: เข้าใจการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่
ผ่านภาคประชาสังคมเมือง 

1,365 15,512 

2 26/11/2564 มองเมืองเชียงใหม่ ผ่านป้ายโฆษณาและชายคาอาคาร 1,179 10,160 

3 7/12/2564 พลวัติเมืองเชียงใหม่: ช่วงเวลาของการพัฒนาและ 

เปลี่ยนแปลงเมือง 

3,493 29,789 

4 15/12/2565 เพราะเมืองกำลังขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 121 1,420 

5 12/01/2565 ย่านเศรษฐกิจล้มลุก: สำรวจย่านเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม ่

ในช่วงโควิดกลืนเมือง 

3,403 20,612 

6 19/01/2565 ย่านเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ อยู่ที่ไหน? 4,051 29,871 

7 25/01/2565 บ้านสาว คนไร้บ้าน และแรงงานรายวัน ในย่านเศรษฐกิจ
เมืองเชียงใหม่ 

1,545 11,614 

8 31/01/2565 เชียงใหม่สรรค์สร้างย่านสร้างสรรค์ 2,644 23,940 

9 
 

04/02/2565 
 

เชียงใหม่เมืองมหาวิทยาลัย ในสภาวะส่งออกบัณฑติแต่อาจ
ไม่ดึงดดูเเรงงาน 

18,668 
 

132,475 

 

10 03/03/2565 เล่าเรื่องอาหารเหนือผ่าน “ลาบเมอืง”ท่ีทำไมไม่ “แมส” แต่
คนเหนือบอก “เหม๊าะ” (เสียงสูงและออกนาสิก) 

3,051 31,728 



 
บทที่ 6 การดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 
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ลำดับ วันท่ีเผยแพร ่ หัวข้อ จำนวนการมี
ส่วนร่วมรวม 

จำนวนการเข้าถึง
รวม 

11 11/03/2565 เชียงใหม่ นครแห่งหมูกระทะ หมา่ล่า กาแฟ 89,169 640,092 

12 

 

18/05/2565 

 

จักรวาลการค้าปลีกเมืองเชียงใหม ่กับบทบาทในการ
เปลี่ยนแปลงเมือง 
 

1,907 16,349 

 

13 

 

16/06/2565 

 

เมื่อเจียงใหมเ่ฮาต้องก๋านขนส่งสาธารณะ: 
“บ่ายเดือนพฤษภาที่ฝนตกหนักในวันเปิดภาคเรียน” 
 

536 5,339 

  รวม 131,132 968,901 

ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 

6.1.2 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม กิจกรรมทดลองในประเด็นสนใจร่วม  
ของกลุ่มพลเมือง องค์กรและหน่วยงาน 

จากผลการวิเคราะห์และถอดบทเรียนประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ออกแบบและ
พัฒนาเมือง คณะทำงานจึงดำเนินการออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วม ระหว่างกลุ่มพลเมือง หน่วยงานและ
สถาบันที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้เครื่องมือและรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ผ่านระเบียบ
วิธีและเทคนิคที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยผลลัพธ์กิจกรรมจากกระบวนการมีส่วนร่วม 
และการทำงานร่วมกับคณะทำงานภาคีภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ จะถูกนำมาวิเคราะห์ และถอดบทเรียน 
เพ่ือต่อยอดสู่การสร้างข้อเสนอแนะ กิจกรรม และยุทธศาสตร์ระยะยาว สำหรับการขับเคลื่อนประชาสังคม
เมืองเชียงใหม่ โดยกระบวนการสร้างมีส่วนร่วมของโครงการฯ ในครั้งนี้ คณะวิจัยได้ดำเนินผ่านการจัดกิจกรรม 
2 รูปแบบ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มย่อย และการสัมมนาอบรมในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
การบริหารจัดการข้อมูล การสังเกตการณ์เมือง เพื่อประสานความร่วมมือ และเสริมสร้างขีดความสามารถของ
กลุ่มพลเมืองในการบริหารจัดการข้อมูล การสังเกตการณ์เมือง 

สำหรับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน ได้ดำเนินการผ่านยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือเป็นเครื่องมือให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วม ในการจัดทำข้อมูลเมืองครั้งนี้ เนื่องด้วยข้อมูลในระดับเมืองเป็น
เรื่องที่ในปัจจุบันเข้ามามีบทบทในการใช้ชีวิตของผู้คน และด้วยโครงการมีวัตถุประสงค์ในการสร้างการมีส่วน
ร่วมขององค์กรผู้รับผิดชอบและภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน รวมถึงการออกความเห็นของพลเมือง จึงจำเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ ที่นำเสนอเนื้อที่กระชับ และเข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงกลุ่ม
พลเมือง หน่วยงานและสถาบันที่เก่ียวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในเชิงผลลัพธ์ กระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารประชาสัมพันธ์  ถือเป็นช่องทางในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองใน
ประเด็นปัญหาร่วมของผู้คน ย่าน และสังคม โดยตั้งอยู่บนฐานของความเชื่อในข้อมูล และใช้ข้อมูลเป็นฐานใน



 
บทที่ 6 การดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 
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การพูดคุยหารือ และขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลงเมือง ดังนั้น การดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้จึงได้ออกแบบ
กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อรับฟังความคิดเห็น และประสานความร่วมมือทั้งในด้านข้อมูลและการมีส่วนร่วมใน
การสังเกตการณ์เมือง รวมทั้งเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลเมืองให้กับกลุ่มพลเมือง 
ประชาสังคมเชียงใหม่ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนสาธารณะชน เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
จัดการและนำเสนอข้อมูล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สื่อบท ซึ่งจะกล่าวโดย
ละเอียดในหัวข้อถัดไป 

6.2.1.1 การสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มย่อย 

การดำเนินโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นในการขับเคลื่อนของภาค
ประชาสังคม ประสานความร่วมมือจากภาคประชาสังคมทั้งในด้านฐานข้อมูล และสร้างการมีส่วนร่วมในการ
สังเกตการณ์เมือง ตลอดจนการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ ทั้งนี้ทีมผู้วิจัยได้เลือกใช้รูปแบบของการสัมภาษณ์ การหารือสองฝ่ายหรือทวิภาคี กับกลุ่ม
พลเมือง และภาคประชาสังคม 

สำหรับภาคประชาสังคมผู้วิจัยได้แบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์
และสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “สัมภาษณ์และหารือ
ร่วมกับกลุ่มภาคประชาสังคมเชียงใหม่” ในวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2564 โดยมีตัวแทนจากกลุ่มภาคประชา
สังคมให้การสัมภาษณ์จำนวน 9 กลุ่ม ได้แก่ (1) เขียว สวย หอม (2) ใจบ้าน สตูดิโอ (3) เชียงใหม่กว่า (4) 
เชียงใหม่ดวงใจสเก็ตบอร์ด (5) เชียงใหม่เมืองมรดก (6) มือเย็น เมืองเย็น (7) สภาลมหายใจเชียงใหม่  
(8) กรีน เรนเจอร์ (9) iChiangmai   

1) เขียว สวย หอม 

จากการสัมภาษณ์ คุณลักขณา ศรีหงส์ ตัวแทนจากกลุ่มเขียว สวย หอม  ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 
สามารถสรุปได้ 5 ประเด็น ดังนี้ 

- จุดเริ่มต้นของเขียว สวย หอม เกิดการรวมกลุ่มของอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ เป็น
พ้ืนที่ส่วนกลางในการพูดคุยปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ในเรื่องน้ำท่วม ฝุ่นควัน PM 2.5 ที่
เป็นปัญหามากขึ้น โดยมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลักดันการ
จัดการในส่วนของนโยบายการบริหารจากส่วนกลาง สร้างความตระหนักรู้ของผู้คน เป็น
สื่อกลางสำหรับภาคประชาชนและภาครัฐ ในการพูดคุย ประสานงานหรือร้องเรียน ซึ่งมีโปร
เจกต์ที่ทำร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ต้นไม้ใหญ่ในพ้ืนที่สีเขียว เขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิดระบบนิเวศน์ประวัติศาสตร์ และ
ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสื่อสารนิเวศน์ประวัติศาสตร์เรื่องพ้ืนที่สีเขียว 

- เป้าหมายการดำเนินงาน เพ่ือจัดการสิ่งแวดล้อม และท้องถิ่นให้มีโครงสร้างการปกครองมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวให้เกิดประโยชน์กับคนในพ้ืนที่ 
นอกจากได้มีการส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนและ
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โครงสร้างการบริหารจัดการ บนฐานของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

- รูปแบบ และกลไกการดำเนินงาน ในการทำงานของกลุ่มเขียว สวย หอม เป็นการทำงาน
โดนเน้นลงพ้ืนที่ทำงานร่วมกับชุมชน เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น เชื่อใจ สำหรับภาคประชาชน 
อีกทั้งเพ่ือเข้าถึงพ้ืนที่ให้ชุมชน และพ้ืนที่ปัญหา เพ่ือสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำอย่าง
ไม่เป็นธรรม 

- ข้อจำกัด หรืออุปสรรคในการดำเนินงาน คือ กลไกการทำงานที่ล่าช้าของท้องถิ่น อีกทั้ง
ความสามารถในการบริหารจัดการทั้งในด้านสังคม การจัดการองค์กร หรือการบริหาร
งบประมาณ  

- เป้าหมายในอนาคตของเขียว สวย หอม คือการเป็นองค์กรตามกฎหมาย ที่มีประโยชน์ต่อ
สังคมและเป็นจุดเชื่อมระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่สำหรับคนรุ่นใหม่
ที่ได้เห็นโอกาส เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ 

2) ใจบ้าน สตูดิโอ 

จากการสัมภาษณ์ คุณศุภวุฒิ บุญมหาธนากร ตัวแทนจากใจบ้านสตูดิโอ  ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting สามารถสรุปได้ 5 ประเด็น ดังนี้ 

-  จุดเริ่มต้นของของใจบ้าน สตูดิโอ เริ่มต้นจากการทำงานในรูปแบบของกึ่งอาสาสมัคร มี
โอกาสเข้าไปดูงานทางสังคมและได้สนับสนุนในเรื่องของการออกแบบ ตลอดจนได้มีโอกาส
ทำงานร่วมกับชุมชน เพ่ือเป็นสื่อกลางในการพูดคุยระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน และ
จากนั้นในปี 2558 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ใจบ้าน สตูดิโอ ที่มุ่งขับเคลื่อนเมืองทางด้าน
สิ่งแวดล้อม การขยายความเข้มข้นและเพ่ิมความน่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยในนำความรู้
ที่มมีาต่อยอดผสมผสานในการออกแบบในเชิงสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ 

-  เป้าหมายการดำเนินงาน เพ่ือแก้ปัญหาด้านกายภาพและเศรษฐกิจ อย่างพ้ืนที่สีเขียว และ
รายได้ของคนในพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ จึงนำไปสู่การทำงานร่วมกันกับชุมชนเพ่ือเชื่อมโยง
เครือข่ายและจัดตั้งกองทุนระหว่างชุมชน ตลอดจนได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับฟ้ืนบ้าน ย่านเวียง 
ในการเผยแพร่ปัญหาที่เกิดขึ้นของคนในชุมชน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนและการ
พัฒนาของชุมชน 

-  รูปแบบ และกลไกการดำเนินงาน  ใจบ้าน สตูดิโอ มีบทบาทในการเป็นตัวกลางการ
เคลื่อนไหวประเด็นปัญหาต่างๆของเมือง โดยสะท้อนปัญหาถึงภาครัฐผ่านบทบาทของนัก
สถาปนิก อีกทั้งยังใช้หลักการในการออกแบบเพ่ือสร้างพ้ืนที่ให้ผู้คนสามารถรับรู้ และ
ตระหนักถึงการนำมาใช้ประโยชน์ ผ่านกระบวนการทำงานจากการรวมตัวระหว่างนัก
สถาปนิก งานอาร์ต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สู่การขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับประเด็น
พ้ืนที่สาธารณะ 
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- ข้อจำกัด หรืออุปสรรคในการทำงาน คือ การเชื่อมต่อระหว่างภาครัฐในด้านของ
งบประมาณ เรื่องของพ้ืนที่และทรัพยากร ที่ถูกใช้ไปอย่างไร้ประโยชน์และไม่คุ้มค่า 

- ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนพัฒนาเมือง ควรตั้งคณะกรรมการการพัฒนาเมืองขึ้น เพ่ือให้
เกิดการเชื่อมต่อระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ที่จะสามารถทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการออกแบบและพัฒนาทางพ้ืนที่ รวมถึงการพัฒนาองค์กรให้ เติบโต และผลักดัน
ปัญหาเกี่ยวกับธรรมชาติ การฟ้ืนฟูต่อไป 

3) เชียงใหม่กว่า 

จากการสัมภาษณ์ คุณธีรวุฒิ แก้วฟอง ตัวแทนจากเชียงใหม่กว่า ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 กว่า 
สามารถสรุปได้ 5 ประเด็น ดังนี้ 

- จุดเริ่มต้นของเชียงใหม่กว่า เริ่มต้นจากการมีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน จากปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการสาธารณะ จึงตัดสินใจร่วมขับเคลื่อนและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเมือง ผ่านบทบาทการเป็นนักการเมือง เพ่ือขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายให้แก่ภาคประชาชน และนำเสนอแนวคิด วิธีการต่างๆ ต่อผู้บริหารระดับสูง  

- เป้าหมายการดำเนินงาน เพ่ือพัฒนาเชียงใหม่ให้ดีขึ้น เนื่องด้วยเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความ
โดดเด่นด้านการขนส่งมวลชน อย่างรถแดงจึงอยากเสนอประเด็นการจัดการเรื่องระบบขนส่ง
มวลชนของเมืองให้มีความสะดวกและสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ี 

- รูปแบบและกลไกการทำงาน เชียงใหม่กว่า มีการรวมตัวในรูปแบบหลวมๆ ไม่ยึดโยงหรือตั้ง
กฎเกณฑ์ในการทำงานโครงสร้างขององค์กรที่ตายตัว ในส่วนของงบประมาณมาจากการ
บริจาคจากภายนอก อีกทั้งในการทำงานมีการเชื่อมต่อกับหลายๆ องค์กร ที่มีความประสงค์
ในการที่อยากจะช่วยเหลือเช่นเดียวกัน 

- ข้อจำกัด หรืออุปสรรคในการทำงาน คือ เนื่องจากในการทำงานแต่ละงานจะมีหัวหน้างาน
หรือเรียกว่า “เจ้าภาพงาน” โดยมีรูปแบบการทำงานแบบกระจัดกระจาย ทำให้เกิดช่องโหว่
ในการทำงาน ส่งผลให้การช่วยเหลือประชาชนหรือเมืองเกิดขึ้นอย่างไม่เต็มที่ อีกทั้งการ
ทำงานร่วมกับหลากหลายองค์กรมักเกิดปัญหาในเรื่องของรายละเอียดทางความคิดที่ไม่
ตรงกัน ทำให้เกิดการติดขัดระหว่างการ 

- เป้าหมายในอนาคตของเชียงใหม่กว่า คือ การผลักดันและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเชียงใหม่
ให้ดีขึ้น และในระยะยาวอยากให้ “เชียงใหม่กว่า” ได้มีส่วนร่วมในด้านการเมืองโดยไม่แบ่ง
พรรคพวก เกิดเป็นการรวมกลุ่มของพ้ืนที่จริง เหมือนแนวคิดแบบ “Local Stand Alone” 

4) เชียงใหม่ดวงใจสเกต็บอร์ด 

จากการสัมภาษณ์ คุณจิรวัฒน์ นาวาจักร์ ตัวแทนจากเชียงใหม่สเก็ตบอร์ด ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
สามารถสรุปได้ 5 ประเด็น ดังนี้ 
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- จุดเริ่มต้นของเชียงใหม่ดวงใจสเก็ตบอร์ด เกิดจากการรวมกลุ่มของคนที่เล่นสเก็ตบอร์ด ที่
ต้องการ “พ้ืนที่สาธารณะ” ที่สามารถเล่นสเก็ตบอร์ดได้ โดยมีความสนใจและอยากจะ
ขับเคลื่อนเมืองโดยการใช้สื่อโซเชียลออนไลน์เป็น Platform ในการเรียกร้องพ้ืนที่สาธารณะ
ให้แก่กลุ่มคนเล่นสเก็ตบอร์ด โดยมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่สาธารณะที่รกร้างไม่ถูก
ใช้งาน ให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้งาน พักผ่อน หรือทำกิจกรรมเล่น  
สเก็ตบอร์ดได ้

- เป้าหมายการดำเนินงาน  คือ เพ่ือผลักดันให้เกิดการการปรับเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะที่รกร้าง
ไม่ถูกใช้งาน ให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้งาน พักผ่อน และสามารถทำ
กิจกรรมเล่นสเก็ตบอร์ดได้ 

- รูปแบบ และกระบวนการทำงาน เชียงใหม่ดวงใจสเก็ตบอร์ดได้ดำเนินการขับเคลื่อนผ่าน
การประสานความร่วม ปรึกษาและพูดคุยกับสถาปนิกในเรื่องการออกแบบพ้ืนที่ เช่น ใจบ้าน
สตูดิโอ และวางแผนการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล และเป็นกระบอกเสียงเพ่ือสะท้อน
ปัญหา ความต้องการของกลุ่มคน 

- เป้าหมายในอนาคตของเชียงใหม่ดวงใจสเก็ตบอร์ด คือ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่รก
ร้าง ให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุด โดยการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่สาธารณะให้แก่ประชาชน รวมถึง
การเพ่ิมพ้ืนที่การใช้งานเกี่ยวกับการเล่นสเก็ตบอร์ดให้มากยิ่งข้ึน 

5) เชียงใหม่เมืองมรดกโลก 

จากการสัมภาษณ์ อาจารย์วรสิทธิ์  ตันตินิพันธุ์กุล และคุณสิทธิกานต์ สัตย์ซื่อ ตัวแทนจากเชียงใหม่
เมืองมรดกโลกในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 สามารถสรุปได้ 5 ประเด็น ดังนี้ 

- จุดเริ่มต้นของเชียงใหม่เมืองมรดกโลก มีความต้องการอยากจัดทำ “กรอบคิดสำหรับการ
อนุรักษ์เมือง” จึงเกิดการหาทีมงานมาช่วยในเรื่องของการเก็บข้อมูล และขัดเกลาเนื้อหา 
รวมถึงการใช้ข้อมูลจากมรดกโลกเพ่ือประกอบ จากนั้นเล็งเห็นว่าเมืองเชียงใหม่มี
ความสามารถที่จะเป็นเมืองมรดกโลกได้จึงเกิดความสนใจที่จะทำ โดยความสนใจในการทำ
เมืองมรดกโลก เนื่องจากเมืองเชียงใหม่ยังมีความเป็นล้านนาที่มีความโบราณ และยังเป็น
เมืองที่ไม่ล้าหลัง จึงเกิดแนวคิดอยากรักษาคนยุคเก่าและยุคใหม่ไว้ด้วยกัน เพ่ือไม่ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของผู้คนในพ้ืนที่ อีกทั้งจะทำให้ประชาชนในเมืองและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพ 
สามารถอยู่ร่วมกับสถาปัตยกรรมล้านนาโดยไม่ถูกทำลายหรือเลือนหายไปมากกว่านี้ ผล
สุดท้ายคือต้องการให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความเป็นล้านนา 

- เป้าหมายการดำเนินงาน เพ่ือผลักดันให้เชียงใหม่มีกรอบแนวคิดในการอนุรักษ์เมือง ในเวลา
ต่อมาอยากจะผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก เพราะอยากให้เมืองเชียงใหม่มีกลไกใน
การรักษาและการคงอยู่ของเมืองต่อไป 

- รูปแบบ และกลไกการดำเนินงาน กลไกการทำงานของเชียงใหม่เมืองมรดกโลกแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก เป็นกระบวนการในการขึ้นทะเบียนมรดกโลก เป็นช่วงของการ
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เตรียมเมือง เตรียมคน เตรียมข้อมูลและเตรียมเอกสาร เข้าสู่ช่วงที่สอง การขึ้นทะเบียนยื่น
เอกสาร ใช้เวลาเตรียมเอกสารทั้งหมด 6 ปี ในระหว่างช่วงการเตรียมเอกสารได้มีการทำ 
MOU กับศูนย์สถาบันต่างๆ เพ่ือให้เกิดการทำงานเชิงปฏิบัติการ 

- ข้อจำกัดหรืออุปสรรค คือเรื่องของการเตรียมข้อมูล เนื่องจากเป็นข้อจำกัดและช่องโหว่ด้าน
ยุคสมัย อีกทั้งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ที่เป็นภาษาไทยและหนังสือต่างชาติมีน้อย ทำให้ยาก
ต่อการหาข้อมูลประกอบเหตุผลหรือการอ้างอิงข้อมูล การเตรียมเมือง ข้อจำกัดคือความ
แตกต่างของหน่วยงานภาครัฐ กฎเกณฑ์บังคับ การเตรียมคน คือขาดความเชี่ยวชาญ
ทางด้านหลักสูตรสถาปัตยกรรมล้านนาหรือสถาปัตยกรรมไทย ถือเป็นสาขาที่เฉพาะเจาะจง
และมีผู้เชี่ยวชาญน้อย ด้านงบประมาณที่ขาดความต่อเนื่อง ความล่าช้าของหน่วยงานรัฐ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งบุคลากรในหน่วยงานราชการ เนื่องจากการส่งต่อ
เอกสารในการรับลายเซนจึงทำให้เกิดความล่าช้าของงาน 

- ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนพัฒนาเมือง คือ ควรมีองค์กรหรือคณะทำงานกลางเข้ามาเชื่อม
องค์กรต่างๆ ในการทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังคาดหวังในอนาคตว่าเชียงใหม่จะสามารถเป็น
เมืองมรดกโลกได้ รวมถึงการตั้งกฎเกณฑ์และข้อมูลข่าวสารที่มีการเข้าใจตรงกันบนสื่อ
เดียวกัน 

6) มือเย็น เมืองเย็น 

จากการสัมภาษณ์ คุณภราดล พรอำนวย ตัวแทนจากกลุ่มมือเย็น เมืองเย็น ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
สามารถสรุปได้ 5 ประเด็น ดังนี้ 

- จุดเริ่มต้นของกลุ่มมือเย็น เมืองเย็น จากการมีความฝันที่อยากจะเดินทางรอบโลก และการ
เปิด Jazz Bar แต่ติดปัญหาด้านของการลงทุน ขณะนั้นได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือน คน
รู้จักและคนไม่รู้จัก ถึงทำให้จุดประกายทางความคิดว่า “ความฝันที่ยิ่งใหญ่มาก ต้องใช้คน
จำนวนมากที่จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลง” จึงทำให้เกิดความสนใจที่อยากจะเข้ามาทำงาน
เพ่ือสังคม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมีความสนใจในด้านของสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่
เพียงปัญหาฝุ่นควัน แต่เป็นทุกปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งที่ส่งผลทางตรงและทางอ้อม 
ทั้งในด้านของเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต หรือเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคม  

- เป้าหมายการดำเนินงาน คือการสร้างแรงขับเคลื่อนทางสังคมหรือกิจกรรมที่ผู้คนสามารถ
นำไอเดียไปทำซ้ำหรือต่อยอดกิจกรรมนั้นต่อไปได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้าง content เล็กๆ ที่
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับสังคม  

- รูปแบบ และกลไกการดำเนินงาน กลุ่มมือเย็น เมืองเย็น มีกลกไกขับเคลื่อนผ่านรูปแบบของ
กิจกรรม เช่น กิจกรรมการปลูกต้นไม้รอบคูเมือง และการจัดตั้ง (องค์กร บริษัท โรงงาน) 
ได้แก่ การจดทะเบียน Chiangmai trust แบบเป็นคณะบุคคล ไม่มีการแสวงหาผลกำไร โดย
มีงานวิจัยเข้ามามีส่วนช่วย รวมไปถึงการเก็บข้อมูล เป็นลักษณะของการจัดตั้ง เพ่ือที่จะให้
เกิดการทำซ้ำในวิกฤตครั้งต่อๆไป หรือนำไปใช้ในวิฤตอ่ืนๆ 
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- ข้อจำกัดหรืออุปสรรค คือ การบริการจัดการขององค์กร และต้นทุนการดำเนินงานสูง
ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน 
ดังนั้นการดำเนินงานขับเคลื่อนเมืองในโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ และที่วางแผนในอนาคต
จำเป็นต้องมจีัดการอย่างเป็นระบบมากขึ้น  

- ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนพัฒนาเมือง มองว่าการแก้ไขเมือง หรือสร้างการขับเคลื่อนให้
เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนั้น การใช้กฎระเบียบแบบเดียวกันเพ่ือทำให้
เศรษฐกิจดีขึ้น บนความหลากหลายทางพ้ืนที่ ไม่อาจผลักดันให้เมืองเกิดการพัฒนาเมืองได้ 
ดังนั้น การสร้างการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงเมืองจึงต้องมองภาพรวมทั้งในแง่มิติทาง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ครอบคลุมทุกมิต ิ

7) สภาลมหายใจ 

จากการสัมภาษณ์ คุณนลี อินทรนันท์ ตัวแทนจากสภาลมหายใจ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 สามารถ
สรุปได้ 5 ประเด็น ดังนี้ 

- จุดเริ่มต้นของสภาลมหายใจ  เกิดการร่วมตัวของอาสาสมัคร จัดตั้งเป็นองค์กร ใน
สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องของคนเชียงใหม่ โดยมีประเด็นที่
สนใจคือ เรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านของฝุ่นควัน PM 2.5 ปัญหาไฟไหม้ที่ดอยสุเทพ 
รวมถึงเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือภาคประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม  

- เป้าหมายการดำเนินงาน คือการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม เพราะสภาพของสิ่งแวดล้อมมี
ความสำคัญต่อสภาพอากาศ รวมไปถึงการจัดการปัญหาขยะท้ังในชุมชนและพ้ืนที่สาธารณะ  

- รูปแบ และกลไกในการทำงาน คือการร่วมกันวางแผนและประชุมหารือในองค์กรในการการ
พัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเมืองเชียงใหม่ การร่วมมือกับทางภาครัฐ เทศบาลเมืองเชียงใหม่ในการ
ประสานงาน เสนอโครงการปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะ ยังรวมถึงการลงพ้ืนที่สำรวจความน่าจะ
เป็นหรือทิศทางในการพัฒนาในแต่ละพ้ืนที่ โครงการที่กำลังดำเนินการและเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมคือ “โครงการขนส่งสาธารณะสี่ล้อ (มือสอง)”  โครงการเพ่ือพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะของเมืองเชียงใหม่ เพ่ือให้บริการแก่ประชาชน 

- ข้อจำกัดและอุปสรรคในการทำงาน คือ ความล่าช้าของการอนุมัติการทำดำเนินงานจาก
ภาครัญ ความไม่พร้อมของหน่วยงานรัฐ รวมถึงความเห็นต่างระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชน  

- มุมมองการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ อยากให้เมืองมีพ้ืนที่สีเขียวที่มากขึ้น และส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจในการเดินมากขึ้น ลดการใช้รถยนต์เพ่ือลดปริมาณคาร์บอน และส่งเสริมให้
เกิดรถเมล์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า เพ่ือให้การเดินทางเป็นเรื่องสะดวก และง่ายต่อการใช้ชีวิต 
ส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ให้มีความเคารพให้ธรรมชาติ เห็นความสำคัญของ
พ้ืนที่สีเขียวมากขึ้น 
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8) กรีน เรนเจอร์ 

จากการสัมภาษณ์ คุณวิเชียร ทาหล้า ตัวแทนจากสภาลมหายใจ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 สามารถ
สรุปได้ 5 ประเด็น ดังนี้ 

- จุดเริ่มต้นของกรีน เรนเจอร์ เกิดจากการทำงานร่วมกับกลุ่ม “เขียว สวย หอม” ในด้านของ
สิ่งแวดล้อม เมื่อผ่านไประยะหนึ่งเล็งเห็นว่า “เมืองของเรามีข้อมูลอยู่จำนวนมาก แต่ไม่มีใคร
นำมาใช้ในเชิงปฏิบัติ” จึงเกิดอยากท่ีจะเชิญชวนกลุ่มนักศึกษาที่มีเวลาว่าง หรือสนใจร่วมทำ
กิจกรรม มารวมตัวและก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาเพ่ือทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือกลุ่มคน
ไร้บ้าน ด้วยการจัดตั้ง “บ้านเตื่อมฝัน” ที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน ที่ขาดแคลนอาหาร
รวมถึงที่อยู่อาศัยในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  

- เป้าหมายการดำเนินงาน มีความสนใจที่จะขับเคลื่อนเมืองในเรื่องของกลุ่มคนไร้บ้าน การ
เข้าไปช่วยเหลือดูแลและพัฒนากลุ่มคนไร้บ้าน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ประเด็นหลักคือ (1) 
การจัดการที่อยู่อาศัย เช่น ค่าที่พักอาศัย ค่าน้ำ ค่าไฟ (2) ระบบสวัสดิการ การช่วยเหลือให้ผู้
ไร้บ้านสามารถเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมได้ เช่น การรักษาพยาบาล เป็นต้น (3) การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การเข้าไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับภาครัฐ การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ การศึกษา เป็นต้น (4) การสื่อสาร การเข้าไปพัฒนาหรือฝึกสอนแก่กลุ่มคนไร้
บ้านให้สามารถสื่อสารได้ เนื่องจากกลุ่มช่วยเหลือไม่สามารถสื่อสารแทนได้ทุกเรื่อง ดังนั้นจึง
ต้องความสามารถในการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน  

- สำหรับเป้าหมายของ “กรีน เรนเจอร์” คือ การให้นักปฏิบัติการ ไม่จำเป็นต้องทำงานเฉพาะ
ด้านของสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว แต่อยากได้เข้าถึงในเรื่องของผู้คน พ้ืนที่สาธารณะ ชุมชน
และคนไร้บ้าน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง รวมถึงการจัดตั้ง “บ้านเตื่อมฝัน” ถือ
เป็นตัวแทนของกลุ่มคนไร้บ้านที่ยากแสดงให้เห็นว่าคนไร้บ้านก็คือกลุ่มคนที่มีตัวตนในสังคม 
การสร้าง “โครงการปันอ่ิม” ถือเป็นพ้ืนที่ในการสร้างอาหาร เพ่ือให้กลุ่มคนจนเมือง กลุ่มคน
ไร้บ้าน สามารถเข้าถึงอาหารได้  

- รูปแบบ และกลไกในการทำงาน คือ อันดับแรกต้องทำความเข้าใจว่าทุกคนเดือดร้อนไม่
เท่ากัน ดังนั้นการลงพ้ืนที่จึงเป็นกระบวนการสำคัญ เพ่ือสำรวจระดับความเดือดร้อนของ
ประชาชน และจัดลำดับการเข้าไปช่วยเหลือ โดยเข้าช่วยในกลุ่มที่ เดือดร้อนสูงก่อน 
เนื่องจากข้อจำกัดงบประมาณ และขากำลังแรงงานในการเข้าช่วยเหลือ  นอกจากนี้ยัง
ดำเนินการในลักษณะ “พ่ีเลี้ยง” คือ การถ่ายทอดงานให้กับกลุ่มพ่ีน้องคนไร้บ้าน ที่มีความ
เป็นผู้นำให้สามารถดูแลในแต่ละเรื่องได้ เป็นการจัดการและแบ่งเบาภาระหน้าที่งาน การ
จัดตั้งจุดประสานงานตามจุดต่างๆ ได้แก่ ท่าแพ ช้างเผือก กาดหลวง ให้แก่กลุ่มคนไร้บ้าน
และคนจนเมือง ในรูปแบบของการทำงานอาสามีกระบวนการทำงานที่สามารถเชื่อมกับ
องค์กรภายนอก ทำให้เกิดมิติท่ีหลากหลายในการทำงานและรูปแบบของการทำงาน 
นอกจากนี้ การนำข้อมูลมาประยุกต์เพ่ือการวางแผนรับมือและการเตรียมพร้อมสำหรับ
สถานการณ์ต่างๆ อาจจะต้องมีการลงพ้ืนที่เพ่ือพูดคุยถึงปัญหาให้มากขึ้น เรื่องจากการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดคนจนเมืองและคนไร้มากมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการทำงานจึง
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ต้องเน้นข้อมูลที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนไร้บ้านและคนจนเมือง สำหรับข้อจำกัดหรืออุปสรรค
ในการทำงาน กลุ่มผู้ทำงานมองว่า ทุกปัญหาที่เข้ามา ไม่ได้เป็นปัญหาแต่คือความท้าทายใน
รูปแบบหนึ่ง แต่ในการทำงานภาคประชาสังคมมีอำนาจการจัดการน้อย ทำให้ไม่สามารถ
จัดการปัญหาได้ในบางเรื่อง รวมถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณ เงินทุน ซึ่งมีความยุ่งยากหาก
ของบประมาณจากภาครัฐ 

- ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนพัฒนาเมือง อยากให้อำนาจของรัฐเล็กลง เนื่องจากขาดการ
กระจายอำนาจในการดูแล บริหาร ทำให้เกิดปัญหาที่สะสม ตลอดจนหน่วยงานเล็กๆ ไม่มี
กำลังและงบประมาณในการจัดการ หากเกิดการกระจายอำนาจอาจจะทำให้เกิดนวัตกรรม
หรือเกิดสิ่งใหม่ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปัญหาใน
แต่ละด้าน โดยไม่ผลักภาระให้ภาครัฐมากเกินไป 

9) iChiangmai 

จากการสัมภาษณ์ คุณภณวาท โกชุม ตัวแทนจาก iChiangmai ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 สามารถ
สรุปได้ 5 ประเด็น ดังนี้ 

- จุดเริ่มต้นของ iChiangmai เกิดการจากเปิด Facebook page ในการทำงานด้าน Agency 
เมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดการปรับตัว การบริหารจัดการออกมาสู่ใน
รูปแบบของ “City Brand” เกิดการรวมกลุ่มมากมายจากหลายฝ่าย เช่น Creative 
Director, Art Director, Account Executive และ Marketing โดยมีประเด็นความสนใจ
ในเรื่องของการพัฒนาทางพ้ืนที่ การทำให้วัฒนธรรมในพ้ืนที่ยังคงอยู่ แต่ให้เกิดความทันสมัย
ขึ้น คนรุ่นใหม่สามารถจับต้องได้ จึงเกิดการสร้างแรงผลักดันผ่าน Platform ในรูปแบบต่างๆ  

- เป้าหมายการดำเนินงาน คือ การทำให้จุดเด่นเชียงใหม่ยังคงอยู่ และสามารถเชื่อมต่อกับทั่ว
โลกได้ ผ่านการจัดการ platform ที่สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเชียงใหม่ได้ การ
จัดทำขึ้นเพ่ืออยากเห็นบางสิ่งบางอย่างในพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลง เกิดการสานต่อ และเกิด
การพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เพ่ือให้หลายๆ คนได้รับประโยชน์ และเสนอความเป็นตัวตนของ
แต่ละอุตสาหกรรมที่หลายหลายรูปแบบในเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ทุกคนมีความเป็น
เชียงใหม่ในแบบของตนเอง” ที่แต่ละบุคคลมีทัศนคติของเชียงใหม่ไม่เหมือนกัน จึงอยาก
เชื่อมต่อ Lifestyle ของแต่ละบุคคล ผ่านการนำเสนอหรือการเสพเรื่องราวในสิ่งที่ทุกคน
สนใจ ผ่าน Platform ที่จัดทำข้ึน 

- รูปแบบและกลไกการทำงาน คือ การหาความต้องการและจุดร่วมกัน ในการทำงานกับ
องค์กรอ่ืนๆ รวมถึงทางภาครัฐ เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายภายใต้แนวคิด “จุดเด่นของ
เชียงใหม่ให้คงอยู่และเชื่อมต่อกับทั่วโลกได้”  และ “ทุกคนมีความเป็นเชียงใหม่ในแบบของ
ตนเอง” มีรูปแบบการทำงานคล้ายกับ Agency คือการรับรู้ถึงความต้องการของทุกคน และ
ทำให้เกิดความเข้าใจต่อทีมผู้บริหารของเมือง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทิศทางท่ีต้องการ 
โดย iChiangmai ได้นำเสนอข้อมูลออกเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) iChiangmai ที่นำเสนอ
รูปแบบของ วิถีชีวิต ผ่าน platform เชิงท่องเที่ยวและเชิงปัญหาชีวิต ได้แก่ การกิน การอยู่ 
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การเที่ยว เช่น การจัดโปรเจกต์เทศกาลยี่เป็ง ที่มองว่า วัฒนธรรมกำลังจะหายไป ทุกคนแทบ
ไม่ให้ความสนใจ  จึงอยากปรับเปลี่ยนให้มันมาอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยการคิดและออกแบบ 
“โคม” จากการร่วมมือของเครือข่ายชุมชน ที่จะทำให้ “โคม”สามารถเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น จาก
การปรับเปลี่ยนวัสดุกระดาษ จากการดาษสา มาเป็นผ้าดิบ  หรือ สามารถวาดลวดลาย เขียน
ข้อความในโคมได้ โคมจึงเป็นสื่อกลางในการแสดงถึงวัฒนธรรมให้ชาวต่างชาติหรือคนยุคใหม่ 
เป็นที่รู้จัก (2) iChiangmai Move การจัดทำขึ้นเพ่ือให้คนที่พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหา
ต่างๆ ได้มีการแสดงแนวความคิด movement วิสัยทัศน์ เปิดพ้ืนที่พูดคุย สนทนา หรือ การ
แบ่งปันข้อมูลต่างๆ  

- ข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการทำงาน คือ การแสดงจุดยืนที่ไม่ชัดเจนออกไปในตอนแรกของ
การเปิดบริษัท ทำให้ถูกมองว่า เปิดบริษัทเพ่ือแสวงหากำไร รวมถึงการวางโครงสร้างองค์กร 
ทียังไม่มีระบบที่แน่นอน ไม่ชัดเจน และการตั้งความคาดหวังไว้สูงจนทำให้ไม่เข้าใจในแก่น
งานที่แท้จริง อีกท้ังข้อจำกัดในด้านของงบประมาณ เงินทุนที่จะนำมาใช้ในการพัฒนา 

- เป้าหมายในอนาคตของ iChiangmai คือ การสร้าง Platform ที่เป็นประโยชน์และส่งผลทำ
ให้ท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้น ทุกสิ่งที่สร้างขึ้นอยากให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์ ตามคำกล่าวที่ว่า 
“หาก Model ดี จะใช้กับอีกก่ีจังหวัดก็สามารถทำได้” รวมถึงอยากทำให้ได้ตามสโลแกนที่ตั้ง
ไว้ ณ ตอนแรก คือ “Good To Be Great” 
 

 
ภาพที่ 6 - 4: การสัมภาษณภ์าคประชาสังคม iChiangmai (ภาพซ้าย) / มือเย็น เมืองเย็น (ภาพขวา) 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 

6.2.1.2 กิจกรรมทดลองในประเด็นสนใจร่วม 

นอกจากนี้  จากผลการวิเคราะห์และถอดบทเรียนประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมาของ 
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และจากเครือข่ายทางสังคม คณะทำงานจึงดำเนินการออกแบบกระบวนการ 
มีส่วนร่วม ระหว่างกลุ่มพลเมือง หน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้เครื่องมือ
และรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ผ่านระเบียบวิธีและเทคนิคที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 
โดยผลลัพธ์กิจกรรมจากกระบวนการมีส่วนร่วม และการทำงานร่วมกับคณะทำงานภาคีภาคประชาสังคม  
เมืองเชียงใหม่ จะถูกนำมาวิเคราะห์ และถอดบทเรียน เพ่ือต่อยอดสู่การสร้างข้ อเสนอแนะ กิจกรรม และ
ยุทธศาสตร์ระยะยาว สำหรับการขับเคลื่อนประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ โดยกระบวนการสร้างมีส่วนร่วมของ



 
บทที่ 6 การดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 
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โครงการฯ ในครั้งนี้ คณะวิจัยได้ดำเนินผ่านการจัดกิจกรรม “พลเมืองอาสา สังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่”  
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกตการณ์ และวิเคราะห์ เสนอประเด็นสาธารณะของเมืองเชียงใหม่ เพ่ือทำ
ข้อเสนอการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ด้วยข้อมูล 

โดยมีผู้สนเข้าร่วมกิจกรรม 72 ท่าน ทั้งในรูปแบบกลุ่มและเดี่ยว ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่  
19 กุมภาพันธ์ 2565 และ วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting ภายใต้
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 กิจกรรมการอบรมได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ช่วง ได้แก่ วันเสาร์ที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. เป็นการบรรยายหัวข้อ “ปฏิบัติการติดอาวุธการเป็น 
นักสังเกตการณ์เมือง และแลกเปลี่ยนเรื่องราวเมืองเชียงใหม่ ผ่านข้อมูล” วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 
ช่วงเช้าเวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นการบรรยายหัวข้อ “ข้อมูลเมือง และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่” และ 
“เมือง-คนเมือง-สังคมเมือง สั งเกตการณ์ เมือง” ในช่วงบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ  
“การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และการสร้างแมพวิชวลเมือง โดยทดลองใช้ฐานข้อมูลเมืองเชียงใหม่ชุดตั้งต้น” 

 

 
ภาพที่ 6 - 5: รายละเอียดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพลเมืองอาสาสังเหตการณ์เมือง 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 

กิจกรรมในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้บรรยายถึงการติดอาวุธความคิด ในหัวข้อ “ปฏิบัติการติด
อาวุธการเป็นนักสังเกตการณ์เมือง และแลกเปลี่ยนเรื่องราวเมืองเชียงใหม่ ผ่านข้อมูล” เพ่ือสร้างพ้ืนฐาน  
การตระหนักรู้ การสังเกตการณ์เมือง และการวิเคราะห์เมืองผ่านข้อมูล รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผู้เข้าร่วมในประเด็นเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่ รวมถึงการจุดประกายทางความคิดในการขับเคลื่อนเมืองและเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงของเมือง 



 
บทที่ 6 การดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 
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กิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น. ได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 
3 ช่วง ในช่วงที่ 1 คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ได้บรรยายใน
หัวข้อ “ข้อมูลเมืองและการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่” ว่าด้วยเรื่องเมืองกับรูปแบบของข้อมูลเมือง ที่สามารถนำมาใช้
ในการวิเคราะห์ ทั้งในรูปแบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ข้อมูลประชากรและข้อมูลพฤติกรรม สู่วิธีการ กระบวนการใน
การวิเคราะห์ข้อมูล จนนำไปสู่การสร้างแมพวิชวลเมืองหรือการนำเสนอข้อมูลผ่านแผนที่ 

ในช่วงที่  2 ได้รับการบรรยายในหัวข้อ “เมือง -คนเมือง-สังคมเมือง สังเกตการณ์คนเมือง”  
โดยคุณธนพร โอวาทวรวรัญญู  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่าย Urban Social and Operation ได้พูดคุยถึง
ความสำคัญของการสำรวจสังคมเมือง และบอกเล่าแนวทางการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลผู้คนและสังคม  
อันเป็นพ้ืนฐานสำคัญของนักสังเกตการณ์ เมือง และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ เข้าร่วมใน
กระบวนการทำแบบจำลองบุคคล (Persona) เพ่ือให้เข้าใจถึงความคิดและบุคลิกของผู้คนและสังคม 

ในช่วงที่  3 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการจากคุณอดิศักดิ์  กันทะเมืองลี้  ผู้ช่วยผู้อำนวยกา ร 
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่  และการสร้างแมพวิชวลเมือง  
โดยทดลองใช้ฐานข้อมูลเมืองเชียงใหม่ชุดตั้งต้น” ได้บรรยายถึงการปฏิบัติการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ รวมถึงสาธิตวิธีการใช้โปรแกรม Quantum GIS ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่เบื้องต้น 
ตลอดจนเล่าถึงหลักการ และไอเดียในการออกแบบแผนที่ และแมพวิชวลเมือง เพ่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
นำไปต่อยอดเป็นแนวทางการสำรวจ จัดการและวิเคราะห์ประเด็นเมืองในรูปแบบที่หลากหลาย 

จากการดำเนินงานของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองในการดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรม “พลเมือง
อาสา สังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่” พบว่า โดยแท้จริงแล้วเมืองเชียงใหม่ถือเป็นเมืองที่มีศักยภาพที่เพียบพร้อม
ไปด้วยทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคลที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่คอยขับเคลื่อนทางสังคม ทรัพยากรข้อมูลที่แสดงให้เห็น
ถึงข้อเท็จจริงของเมือง แต่อย่างไรก็ตาม เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก แต่การนำเอาข้อมูล
เหล่านั้นมาใช้งานยังอยู่ในระดับที่ผิวเผิน เป็นการใช้งานในรูปแบบเบื้องต้น ซึ่งยังขาดการนำข้อมูลไปใช้ใน 
เชิงลึกที่จะทำให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วม และการกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ในข้อมูลเมืองที่มี  

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้ลองจัดทำบทความเชิงลึกโดยการใช้ชุดฐานข้อมูลเมืองเชียงใหม่ ในการสร้างสื่อเพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่สาธารณะ โดยดำเนินการสื่อสารผ่านเรื่องราว 
ข้อมูล และองค์ประกอบ 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) สถานการณ์ย่านและเมือง การเสนอรูปแบบที่สะท้อน 
ความเป็นจริงของย่านและเมือง ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์  จาก 
ความหลากหลายของข้อมูลนำไปสู่ความหลากหลายของเรื่องราว (2) การสร้างการเปลี่ยนแปลงของเมือง 
นำเสนอผ่านประเด็นกรณีศึกษาและการตั้งประเด็นคำถาม ทำให้เกิดการฉุกคิดเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ พร้อม
กับการสร้างการรับรู้และให้เกิดการผลักดันทั้งในเชิงสังคมสืบต่อไป 

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดทำการทดลองภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพลเมืองอาสาสังเกตการณ์
เมืองเชียงใหม่ เพ่ือติดอาวุธทางความคิดให้แก่พลเมืองอาสาที่จะคอยเข้ามาทดลองเป็นนักสังเกตการณ์เมือง 
ทั้งนี้การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนทดลองใช้ฐานข้อมูลเมืองเชียงใหม่ชุดตัวอย่าง ใน
การลองวิเคราะห์ข้อมูล และเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอไอเดียประเด็นสาธารณะของเมืองจากฐานข้อมูลเมือง
เชียงใหม่ ทั้งนี้ ผลที่ได้จากกิจกรรมทำให้ทราบถึงประเด็นปัญหาที่ผู้เข้าร่วมสนใจมากที่สุด 5 ด้าน ดังนี้  



 
บทที่ 6 การดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 
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(1) การจราจร ถนน และทางเท้า (2) การวางผังเมือง และการขยายตัวของเมือง (3) พ้ืนที่สาธารณะ และพ้ืนที่
สีเขียว (4) ระบบขนส่งสาธารณะ และ (5) วิถีชีวิต และคุณภาพชีวิต  

โดยกระบวนการสร้างมีส่ วนร่วมของโครงการฯ ในครั้ งนี้  จัดขึ้น เพ่ือแลกเปลี่ ยน เรียนรู้   
การสังเกตการณ์ และวิเคราะห์ เสนอประเด็นสาธารณะของเมืองเชียงใหม่ เพ่ือทำข้อเสนอการขับเคลื่อน 
เมืองเชียงใหม่ด้วยข้อมูล ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเมืองเชียงใหม่นั้นล้วนมีทรัพยากรที่เพียบพร้อม โดยสามารถวัดได้
จากประเด็นปัญหาที่ผู้เข้าร่วมมีความสนใจ และการนำฐานข้อมูลชุดตั้งต้นเมืองเชียงใหม่ไปปรับใช้ในประเด็ น
การศึกษาดังกล่าว ดังนั้นแล้ว เมืองเชียงใหม่ถือเป็นเมืองที่มีทรัพยากรข้อมูล แต่ยังขาดการนำฐานข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้งานเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนเมือง 

ภายใต้กรอบแนวคิดในการดำเนินโครงการที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในฐานะเครื่องมือที่จะช่วย
สร้างความตระหนักรู้ เข้าใจบริบทของเมืองเชียงใหม่ ในมิติที่หลากหลาย เพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม 
และการรับรู้ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับเมือง ผ่านวิธีการ “Urban Observatory” หรือการสังเกตการณ์
เมือง ที่จะทำให้เกิดการเก็บข้อมูลเมืองและติดตามข้อมูลที่มีพลวัตสูงอย่างมีระบบระเบียบและประสิทธิภาพ 
เพ่ือทำความเข้าใจความเป็นไปของคนเมืองในยุค 4.0 การใช้ชีวิต พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ ปัญหา ความเห็น 
ฯลฯ และเป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่พลเมืองตื่นรู้ รวมถึงข้อมูลที่ได้รวบรวมมา จะเป็นฐานข้อมูลอันจะเป็น
ผลนำมาพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองเชียงใหมท่ี่ยั่งยืนต่อไป 

6.1.3 ช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม 

ช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านการ
สื่อสารสร้างการตระหนักรู้เรื่องเมืองเชียงใหม่ในมิติที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบบทความเชิงลึก  
การเสวนา หรือการจัดกิจกรรม แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น จึงทำให้การสื่อสารและการมีส่วน
ร่วมอยู่ในรูปแบบช่องทางออนไลน์ทั้งหมด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ก็เพ่ือความปลอดภัยและ 
ความสะดวกของทุกฝ่าย โดยช่องทางการสื่อสารที่สำคัญ ประกอบด้วย 2 แพลตฟอร์ม คือ เว็บไซต์และ 
เพจเฟซบุ๊ก สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1) เว็บไซต์ The UrbanIs 

เว็บไซต์ The UrbanIs (www.TheUrbanIs.com) เป็นสื่อสาธารณะเชิงความรู้ที่ พัฒนาขึ้นโดย 
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองในปี 2562 เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเมืองและโครงการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  ฟื้นฟูเมือง โดยที่ผ่านมาโครงการมีการผลิตบทความเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็น 
ที่น่าสนใจของเมืองเชียงใหม่มากมาย และช่องทางเว็บไซต์ The UrbanIs เป็นช่องทางสำคัญช่องทางหนึ่งที่ใช้
ในการเผยแพร่บทความเหล่านี้ เนื่องด้วยรูปแบบเว็บไซต์ที่ดูสะอาดตา มีการแบ่งหมวดหมู่ สามารถค้นหา
บทความอ่านได้ง่าย ทำให้ผู้ที่สนใจเข้ามาอ่านสามารถอ่านได้ง่ายและสะดวกข้ึน 
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ภาพที่ 6 - 6: หน้าเว็บไชต์ TheUrbanIs 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 

2) แฟนเพจเฟซบุ๊กโครงการ 

แฟนเพจเฟซบุ๊กโครงการถือเป็นช่องทางสำคัญในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการ เนื่องจาก
เป็นช่องทางทางการในการติดตามโครงการโดยตรง ที่ผู้ติดตามสามารถเชื่อถือได้ว่าข้อมูลที่ได้รับมาจากต้นทาง
จริง ๆ ซึ่งนอกจากเพจเฟซบุ๊กโครงการจะมีหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลโครงการแล้ว ยังเป็นพ้ืนที่สำหรับการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างโครงการและสาธารณชนซึ่งทำให้โครงการได้ทราบถึงผลตอบรับของการ
ดำเนินงานบางส่วนของโครงการได้รวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือสื่อสารอ่ืน ๆ อีกทั้งเฟซบุ๊กยังเป็น
แพลตฟอร์มที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถเป็นผู้ส่งต่อข้อมูลหรือเรื่องราวที่ผู้ใช้สนใจแก่ผู้ที่เป็นเพ่ือนกับผู้ใช้งาน  
นั้น ๆ อันจะส่งผลดีต่อโครงการที่ข้อมูลถูกเผยแพร่มากข้ึน โดยมีรูปแบบของการจัดทำข้อมูลในหลายรูปแบบ 

นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง โครงการได้ใช้การถ่ายทอดสดผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ กเพ่ือให้
ครอบคลุมสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมให้สามารถดูย้อนหลังได้  โดยในปัจจุบัน เพจ UDDC - 
Urban Design and Development Center (https://www.facebook.com/uddcbangkok) มีผู้ติดตาม
จำนวน 18,213 คน และเพจ TheUrbanIs (https://www.facebook.com/theurbanis/) ที่มีผู้ติดตามกว่า 
9,215 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565) 

https://www.facebook.com/theurbanis/
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ภาพที่ 6 -7: เพจ Facebook UDDC – Urban Desian and Development 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 
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ภาพที่ 6 -8: เพจ Facebook The Urbanis 
ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 
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นอกจากนี้ยังมีการประสานภาคีและสร้างการมีส่วนร่วม โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นพันธมิตรสื่อด้านเมือง ของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 
อาทิ เพจไทยพีบีเอส เพจเชียงใหม่ ฉันจะดูเเลเธอ และเพจ Punch Up  

 
ภาพที่ 6 -9: ตัวอย่างการเผยแพรแ่ละสร้างการตระหนักรูผ้่านพันธมิตรสื่อ 

ที่มา (ซ้าย) เพจไทยพีบีเอส, 2565  (ขวา) เพจเชียงใหม ่ฉันจะดูแลเธอ, 2565 

6.2 สถานการณ์การขับเคลื่อนเมืองด้วยข้อมูลและความรู้ 

จากข้อสังเกต ประสบการณ์การทำงานโครงการขับเคลื่อนเมืองด้วยฐานความรู้และประสบการณ์การ
ทำงานเรื่องของการพัฒนาพ้ืนที่โดยใช้ข้อมูลและความรู้เป็นฐานผ่านโครงการเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นของ  
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง เน้นย้ำให้เห็นว่า แต่ละเมืองมีเอกลักษณ์ความเฉพาะตัว ที่มีความผันผวน  
ไม่แน่นอน ซับซ้อนและคลุมเครือ (VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) ซึ่งทำให้ 
การพัฒนาเมืองหรือการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองแต่ทางกายภาพเป็นไปไม่ได้ ที่จะปราศจากมิติ
ทางดา้นสังคม วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ ยิ่งบริบทของความเป็นเมืองในปัจจุบันที่เป็นสังคมของการเรียนรู้หรือ
การพัฒนาบนฐานความรู้ก็ยิ่งเป็นไปได้ยากหากมองเพียงมิติกายภาพเพียงอย่างเดียว ความท้าทายในการ
บริหารจัดการเมืองสมัยใหม่นั้น เป็นเรื่องของกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการเมืองที่เปลี่ยนไป จากรูปแบบ
ของการสั่ งการและการตัดสินใจจากผู้มีอำนาจ (hierarchic government-based modes of urban 
decision-making with command logic) แต่ฝ่ายเดียวนั้นไม่สามารถใช้การได้ในสภาพสังคมและเมืองที่มี
ลักษณะข้างต้น แนวคิดการบริหารจัดการเมืองสมัยใหม่จึงให้ความสำคัญกับการจัดการความสัมพันธ์ของ
เค รื อ ข่ าย ผ่ าน ก ระบ วน การ เจจ าต่ อ รอ ง  (hierarchic governance network-based modes with 
negotiation logic) 

อีกประเด็นสำคัญของเมืองในฐานะที่เป็นพ้ืนที่ที่มีส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (economic surplus) เป็น
พ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นของผู้คน กิจกรรม เมืองจึงกลายเป็นพ้ืนที่ปะทะสังสรรค์ระหว่างผู้คน พ้ืนที่ ข้อมูลและ
ความรู้ แต่แม้กระนั้นการบริหารจัดการเมืองหรือการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองบนฐานข้อมูลและความรู้
ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก ทั้งนี้ พอจะสรุปโดยสังเขปเกี่ยวกับมิติการขับเคลื่อนเมืองด้วยข้อมูลและความรู้ ออกเป็น 
3 ประเด็นหลัก ๆ คือ 
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6.2.1 มายาคติว่าด้วยข้อมูล 

เรามักเข้าใจเสมอว่าเมืองของเราไม่มีข้อมูล แต่ความจริงแล้วเมืองเราไม่เคยขาดข้อมูล สังคมไม่เคย
ขาดข้อมูล เราเก็บข้อมูลมาอย่างยาวนาน แม้ว่าข้อมูลนั้นจะถูกเก็บโดยกระดาษ เก็บผ่านแฟ้มเอกสาร เก็บผ่าน
ความทรงจำของตัวบุคคล เก็บผ่านประสบการณ์  เรื่องเล่า “มุขปาฐะ” หรือเรียกอีกอย่างคือ Tacit 
Knowledge ซึ่งหมายถึง ความรู้หรือองค์ความรู้ที่ถูกเก็บอยู่ในสมองของเรา ซึ่งมีอยู่มหาศาลทั้งที่ถูกเก็บใน
ระดับบุคคล หรือตัวบุคคลที่เป็นปราชญ์ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน หรือแม้กระทั่งข้อมูลที่ถูกนำเสนอ ถูกจัดเก็บ
อยู่ในระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบทางราชการส่วนกลางหรือท้องถิ่นเองก็ตาม 

ข้อมูลเมืองที่กล่าวไปข้างต้นนี้สะท้อนให้เห็นว่าเราไม่เคยขาดข้อมูล แต่ปัญหาคือเราไม่สามารถเอา
ข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์หรือสร้างให้เกิดนวัตกรรมต่อยอดได้  ซึ่งจะส่งต่อไปเรื่องปัญหาของการจัดเก็บ 
และการจัดการข้อมูลในระดับเมืองหรือระดับท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบการจัดเก็บและจัดการข้อมูลในระดับพื้นที่มีอยู่ 
3 รูปแบบ 

- แบบท่ี 1 ข้อมูลที่ท้องถิ่นจัดเก็บและใช้งานในท้องถิ่น เป็นระดับท่ีเล็กที่สุด มีการจัดการที่
น้อยที่สุด แต่เห็นแรงกระเพ่ือม เห็นโอกาสที่กำลังจะเกิดข้ึนมากที่สุด คือ ข้อมูลที่ท้องถิ่น
จัดเก็บและเอามาใช้งานในการบริหารจัดการท้องถิ่นเอง เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูล
คนแก่ที่ใช้จัดสรรงบประมาณ เรื่องของภาษี อย่างไรก็ตามปลายทางของข้อมูลชุดนี้ ถูกส่ง
ต่อไปอันดับที่สอง 

- แบบท่ี 2 ข้อมูลที่ท้องถิ่นจัดเก็บและส่งต่อให้ส่วนกลาง คือ ข้อมูลที่จัดเก็บและกลับเข้าสู่
ส่วนกลาง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในระบบของท้องถิ่นเอง ท้ายที่สุด
ปลายทางไปอยู่ที่ส่วนกลาง 

- แบบท่ี 3 ข้อมูลที่ส่วนกลางดำเนินการและจัดเก็บไว้ที่ส่วนกลาง เป็นระบบการจัดการข้อมูล
โดยส่วนใหญ่ของประเทศไทยในรูปแบบของการดำเนินงานผ่านระบบการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง เป็นการเก็บข้อมูลโดยบทบาทหน้าที่หรือพันธกิจของหน่วยงาน 
เก็บข้อมูลจากส่วนกลางและเก็บเอาไว้ที่ส่วนกลาง 
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ภาพที่ 6 - 10: รูปแบบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมลูในระบบผูกขาด 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2564 

จากรูปแบบของการเก็บและการจัดการทั้ง 3 รูปแบบข้างต้น สะท้อนรูปแบบการจัดการข้อมูลท้องถิ่น 
หรือในที่นี้หมายถึงข้อมูลเมืองทั้ง 3 รูปแบบข้างต้นเป็นไปในลักษณะที่อนุมานได้ว่าเป็น ระบบผูกขาดข้อมูล
โดยส่วนกลาง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ต่อไปจะเข้าข่ายทำนองการโจรกรรมข้อมูลเมือง เพราะแม้ว่าท้องถิ่นจะ
ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล หรือกระมั่งเอกชน ประชาชนดำเนินการจัดเก็บข้อมูล แต่ท้ายที่สุดกลับถูกรวมศูนย์ไป
ที่ส่วนกลาง นอกจากนี้ยังขาดกลไกหรือกระบวนการถอดเอาข้อมูลหรือความรู้ที่เกิดขึ้นหรือถูกรวบรวม 
ส่งกลับมาที่ท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเมือง หรือส่งกลับให้สาธารณะในระดับปัจเจก ดังนั้น มายาคติที่
เข้าใจกันว่าเราไม่มีข้อมูลนั้นอาจไม่จริง เพราะแท้จริงแล้วข้อมูลที่ถูกจัดเก็บรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง และมี
ข้อมูลอีกจำนวนมหาศาลที่ยังไม่ถูกรวบรวม และจัดระบบซึ่งอยู่ในรูปแบบของข้อมูล หรือองค์ความรู้ในตัว
บุคคล 

ทำให้รูปแบบการจัดการข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้นนั้นเป็นการจัดการข้อมูลแบบทางเดียว เป็นการ
รวบรวมข้อมูลกลับสู่รัฐส่วนกลาง แต่ไม่สามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งาน อย่างไรก็ตาม ก็มิได้เป็นเช่นนั้น
เสมอไป เพราะปัจจุบันมีแนวคิดการทำเรื่องข้อมูลรัฐแบเปิด หรือข้อมูลเปิดของเมือง (urban open data) ทำ
ให้เกิดการแชร์ข้อมูลต่าง ๆ อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้สะท้อนผ่านการใช้ข้อมูลอย่างจริงจังของพ้ืนที่ ดังนั้น ปัญหา
ของการได้มาซึ่งข้อมูลหรือการไม่มีข้อมูล อาจไม่ได้เป็นโจทย์ที่ท้าทายในอนาคต แต่อยู่ที่การก้าวกระโดด หรือ
การเปลี่ยนผ่านตัวกระบวนการสร้างหรือการเก็บข้อมูล จากระบบอนาล็อก จัดเก็บไว้ในเอกสาร เปลี่ยนมาเป็น
รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติ ด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
ข้อมูลจะเป็นระบบที่ไหลเวียนอยู่อย่างอัตโนมัติ  ดังนั้น การเปลี่ยนผ่านของบุคลากรที่จะมาจัดการหรือ
รวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะต้องสะท้อนความท้าทายที่จะเปลี่ยนผ่านระบบการจัดเก็บจากระบบอนาล็อกเป็น
ระบบ AI ในอนาคตอันใกล้นี้ 

6.2.2 วังวนและกับดกัของศูนย์ข้อมูลหรือข้อมูล 

ประเด็นถัดมาหลังจากการมีการจัดเก็บข้อมูลเมืองหรือท้องถิ่นแล้วมักติดอยู่ใน “วงวนหรือกับดักของ
ข้อมูล” ปัจจุบันนี้  รัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่น  เริ่มพูดถึงเรื่องการทำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (data and 
information center) การสร้างศูนย์ต่าง ๆ แต่ทว่าสิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไปสำหรับการจัดการ
ความรู้ของเมือง หรือการขับเคลื่อนเมืองด้วยฐานความรู้ การสร้างหรือมีศูนย์ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็น
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ เพราหากมองว่าศูนย์ข้อมูลนั้นเป็นเพียงสถานที่เก็บข้อมูล เก็บความรู้แต่ไม่นำมาใช้
ประโยชน์ ไม่เกิดการแลกเปลี่ยน มันไม่ต่างอะไรกับ “ชั้นเอกสารรอการทำลาย” มีการสร้างห้องเก็บรวบรวม
โดยเฉพาะ แต่ท้ายที่สุด กลับกลายเป็นเพียงห้องเอกสารที่เก็บไว้รอทำลาย ไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ ดังนั้น การ
สร้างศูนย์ข้อมูลอาจะไม่ใช่ทางออก แต่ก็ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์ การมีซึ่งข้อมูลอาจเป็นจุดเริ่มต้นขั้นพ้ื นฐานที่
จำเป็นต้องมี แต่ข้อมูลเมืองที่ว่านั้น ไม่ได้เป็นเพียงข้อมูลเมืองชุดเดียวอย่างที่เราเข้าใจ และโดยส่วนใหญ่ล้วน
นึกถึงข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ข้อมูลเมืองที่มีความสำคัญกับการบริหารจัดการความรู้ 
หรือบริหารจัดการเมืองบนฐานความรู้ แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ประเภท 

- ประเภทที่ 1 ฐานข้อมูลกายภาพเชิงพื้นที่ โครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองเมือง อาทิ ตำแหน่ง
สถานที่ตั้งโรงเรียน พยาบาล เส้นทางคมนาคมขนส่ง ขอบเขตการปกครอง เป็นต้น 

- ประเภทที่ 2 ฐานข้อมูลคน ประชากร พลเมือง ซึ่งสามารถมองได้ 2 แบบ คือ หนึ่ง คนที่
เป็นประชากร คนแก่มีเท่าไหร่ คนเกิดเท่าไหร่ สอง คือ คนในฐานะที่เป็นพลเมือง ดูเรื่อง  
สารทุกข์สุขดิบ มีคนแก่เป็นโรคเบาหวาน ความดันมากน้อยแค่ไหน ทั้ง 2 แบบนี้คือลักษณะ
ข้อมูลชุดประเภทที่สองที่จะต้องมี หมายรวมถึงข้อมูลลักษณะต่าง ๆ ของคนด้วย เช่น  
มีคนพิการหรือไม่ มีคนด้อยโอกาสทางการศึกษาหรือไม่ เป็นต้น 

- ประเภทที่ 3 ฐานข้อมูลพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์  ซึ่งมีความสำคัญมากในปัจจุบัน ซึ่ง
อาจจะเป็นข้อมูลเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่กับพ้ืนที่ก็ได้ เช่น 
พฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลงไปของห้องสมุด ความต้องการของผู้คน สภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในเมือง เป็นต้น ข้อมูลชุดนี้มีพลวัติการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้าง
รวดเร็วและมีความหลากหลาย มีความอ่อนไหวต่อเวลาสูง ดังนั้น ข้อมูลชุดนี้จึงมีความสำคัญ
กับความท้าทายในอนาคต ที่จะต้องจัดเก็บและรวบรวมในการบริหารจัดการเมือง ซึ่งใน
ปัจจุบันถูกจัดเก็บอยู่น้อยมากในระบบราชการหรือการดำเนินงานของรัฐ ส่วนใหญ่ข้อมูล
เหล่านี้จัดเก็บโดยภาพเอกชนในรูปแบบของพฤติกรรมการบริโภค การเดินทาง การจับจ่าย  
ใช้สอย 
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แม้ว่ามีข้อมูลครบแล้วในขั้นที่หนึ่ง โจทย์สำคัญคือขั้นต่อมาที่จะทำให้ข้อมูลเกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการเมือง ฐานข้อมูลเมืองที่จะเกิดประสิทธิภาพได้ต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนทั้ง 3 แบบ และสิ่ง
สำคัญถัดมาคือ ต้องมีการอัพเดต ต้องแบ่งปัน และต้องเปิด (update-share-open)  

- ประการที่ 1 ต้องมีการอัพเดต หมายถึง การปรับและแก้ไขข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่
เสมอตามความเหมาะสมของความอ่อนไหวของข้อมูลประเภทนั้น ๆ แม้ว่าเรามีข้อมูลเมือง
ชุดหนึ่งแล้วก็คิดว่าจบแล้วซึ่งไม่เป็นเช่นนั้น ดังที่กล่าวไปว่าเมืองมีความเป็นพลวัติและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ข้อมูลของเมืองก็เช่นกัน ดังนั้น ข้อมูลก้อนหนึ่งของเมืองที่ครบถ้วน
สมบูรณ์อาจไม่เพียงพอหากแต่ต้องมีการเก็บรวบรวมในลักษณะที่สามารถนำมาเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาได้  ดังนั้น ต้องเก็บข้อมูลในรูปแบบที่ เป็นอนุกรมเวลา  
(time series) คือ เก็บข้อมูลเป็นชุดตามช่วงเวลาที่กำหนด สามารถเปรียบเทียบกันได้  
ดูย้อนหลังได้ คาดการณ์หรือมองไปในอนาคตได้ 

- ประการที่ 2 ต้องมีการแบ่งปัน เมื่อมีข้อมูลแล้ว ระหว่างหน่วยงานต้องเกิดการแบ่งปัน 
ซึ่งกันและกัน คล้าย ๆ กับวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน มีการไหลเข้าและ 
ไหลออก สิ่งที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานนั้นเป็น
เรื่องยากในอดีต หรือแม้กระทั่ง การถ่ายโอนข้อมูล ความรู้ ภายในหน่วยงานเดียวกันก็เป็น
เรื่องทีย่ากยิ่งเป็นระหว่างหน่วยงานยิ่งยากไปใหญ่ แต่ปัจจุบันเริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำ
เว็บท่า (web portal) ในการแลกเปลี่ยนและส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้นอยู่ไม่น้อย  แต่เป็นไปใน
รูปแบบของการแชร์หรือแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานซึ่งกลุ่มคนทั่วไป ไม่สามารถเข้าถึงได้ 
หรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่ไม่อยู่หรือไม่เข้าร่วมข้อตกลงก็ไม่สามรถเข้าถึงข้อมูลได้ 

- ประการที่ 3 ต้องมีการเปิดข้อมูลสู่สาธารณะ คือ การเปิดให้สาธารณะชนเข้ามาใช้งานได้
ด้วย เปิดให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จะต้องใช้งานหรือเชื่อมโยงข้อมูลสามารถที่จะเห็นและใช้งาน
ต่อยอดได้ นั่นคือ การสร้าง Open Date , Open Platform ที่ระดมจากหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กร ปัจเจก เช่น การเปิดและแชร์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากภาคพลเมือง ซึ่งเปิดให้คนทั่วไป
สามารถเข้าถึง อัพเดต เพ่ิมเติม และแก้ไขข้อมูลได้ 

ปราการด่านสุดท้ายของวัฒนธรรมการอัพเดตการแชร์และการเปิดข้อมูลสู่สาธารณะนั้น ก็คงเป็นเรื่อง 
ความกังวลหรือความกลัวว่าข้อมูลที่มีการดำเนินการจัดเก็บ หรือดำเนินงานมาจะมีความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง 
และกลัวที่จะมีความผิดในการเปิดหรือการแชร์ข้อมูลเหล่านั้น ส่วนหนึ่ ง จะจบลงที่การอ้างถึงเรื่อง 
ความปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐและข้อมูลส่วนบุคคล จึงกลายเป็นว่าไม่เกิดการอัพเดต การแชร์ หรือการเปิด
สู่สาธารณะ ข้อเสนอที่อาจเป็นไปได้คือ การสังคายนาข้อมูลเมืองผ่านการนิรโทษกรรมข้อมูลให้กับเมือง 
หมายถึง ต้องให้อภัยข้อมูลที่มีความผิดพลาดมาก่อน จากการจัดเก็บโดยบุคคล โดยกระดาษ ซึ่งอาจจะเป็น
ความผิดพลาดพ้ืนฐานที่อาจเกิดข้ึนได้จากการทำงานของมนุษย์ (human error) สิ่งที่สำคัญ คือ จะต้องเริ่ม ณ 
ตอนนี้ เพราะถ้าไม่ดำเนินการตอนนี้อาจจะไม่ทันการณ์ อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าความท้าทายในอนาคตของ
ข้อมูลและการจัดการข้อมูลเป็นเรื่องของการก้าวข้ามหรือเปลี่ยนผ่านทั้งเทคโนโลยีและบุคคล 
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6.2.3 กลไกในการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนหรือการบริหารจัดการเมือง 

จากเงื่อนไขและการคลี่คลายใน 2 ประเด็นข้างต้น ทำให้ชี้ชัดว่า เมืองนั้นเป็นพ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยข้อมูล 
จากผลการคาดการณ์และรายงานการศึกษาหลายฉบับชี้ให้เห็นโดยประมาณการว่า มีข้อมูลที่ไหลเวียนอยู่กว่า 
80% ในเมือง จากข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นและอยู่รอบตัวพวกเรา เมืองจึงเป็นเป็นพ้ืนที่รวบรวมข้อมูลที่ใหญ่
ที่สุดทั้งข้อมูลกายภาพเชิงพ้ืนที่ ข้อมูลคนกลุ่มคน ประชากร พลเมือง และข้อมูลพฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้คนและพ้ืนที่ แต่สิ่งที่ท้าทาย คือ เราจะเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่มาสร้างเป็นสารสนเทศ (Information) เป็นข้อมูล
เชิงลึก (Insight) ได้อย่างไร 

หากเรามองเมืองเป็นองค์กรธุรกิจที่มีการขาดทุน มีกำไร การใช้ข้อมูลเมืองนี้ จะเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ 
ที่ทำให้เมืองมีทิศทางการออกนโยบายในการตัดสินใจ ข้อจำกัดคือ มีไม่มีองค์กรเมืองที่มีความเชื่อในข้อมูล 
(dataism) และใช้ข้อมูลในการออกนโยบาย เพราะโดยส่วนใหญ่เมืองหรือการบริหารจัดการเมืองยังเชื่อใน
ระบบการตัดสินใจหรือการสั่งการจากบนลงล่างแบบเดิม ที่เชื่อว่าผู้นำมีความรู้ความสามารถเพียงพอ ครบถ้วน 
ในการที่จะตัดสินใจและออกนโยบาย ไม่ได้เชื่อในวัฒนธรรมของการใช้ข้อมูลที่จะเอามาสร้างเป็นข้อมูลเชิงลึก
ในการออกแบบและควบคู่ไปกับการตัดสินใจ เพราะในปัจจุบันเราไม่ได้ต้องการการออกแบบหรือบริหาร
จัดการแบบสั่งการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เราต้องการการบริหารจัดการ การจัดสรร การวางกลไกเรื่องของ 
เครือข่ายของคน กลุ่มคน องค์กรที่อยู่ในเมือง ซึ่งมีส่วนสำคัญมาก ๆ ในการขับเคลื่อนเมืองบนฐานความรู้หรือ
การจัดการข้อมูลในเมือง 

 

 
ภาพที่ 6 - 12: ระดับและมิติในการจัดการข้อมูลความรู้ของเมือง 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2564 

แม้กระนั้น ความเป็นผู้นำขององค์กรหรือท้องถิ่นก็ยังมีความสำคัญอยู่ เพราะหากมีข้อมูล มีข้อมูล  
เชิงลึกสนับสนุนนโยบาย หากขาดการตัดสินใจหรือไม่เกิดการตัดสินใจ ในการกำหนดนโยบายหรือออกแบบ
กระบวนการให้เกิดขึ้น ท้ายที่สุดการเปลี่ยนแปลงคงไม่เกิดขึ้น ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีหรือไม่มีข้อมูลแค่นั้น 
หากแต่ยังต้องการองค์ประกอบในการขับเคลื่อนข้อมูลเมืองเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นคือ กลุ่มเครือข่าย
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ทางสังคม การเมือง เอกชน และการตัดสินใจที่ถูกต้อง ถูกที่ ถูกเวลา ทันสถานการณ์อีก สามส่วนนี้จึงมี
ความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเมืองไปสู่ฐานการเรียนรู้หรือการจัดการความรู้ของเมือง หรือแม้กระทั่ง
การฟ้ืนเมืองโดยการจัดการความรู้ 

6.3 โครงสร้างและลักษณะฐานข้อมูลเมือง 

6.3.1 โครงสร้างของข้อมูลเมือง 

ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบไปด้วยข้อมูลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial data) และข้อมูล 
เชิงอรรถาธิบายหรือข้อมูลรูปแบบตาราง (attribute data or non-spatial data) โดยทั่วไปแล้วข้อมูลทั้งสอง
นี้ สามารถเชื่อมโยงกันหรือไม่เชื่อมโยงกันก็ได้ การเชื่อมโยงกันจะอ้างอิงตามความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ โดยข้อมูล
เชิงอรรถาธิบายจะถูกเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่มีพิกัด และข้อมูลเชิงอรรถาธิบายจะเป็นข้อมูลที่ใช้เพ่ือ
อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ของพ้ืนที่นั้น ๆ 

ข้อมูลเชิงอรรถาธิบายนี้จะถูกจัดเก็บบนพ้ืนฐานของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (Relational Model) คือ 
การเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบตาราง 2 มิติ (แถวและคอลัมน์) เพ่ือให้ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการ
เข้าใจและการจัดการ เป็นฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นมาตรฐานรองรับการส่งต่อข้อมูล หรือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับข้อมูลใหม่ได้ไม่ยาก ทำให้สามารถเพ่ิมข้อมูลใหม่  ๆ ในอนาคตได้ ซึ่งจุดเด่นที่สำคัญของ
ฐานข้อมูลประเภทนี้ คือ การอาศัย “คีย์” ในแอททริบิวท์หรือคอลัมน์ของข้อมูลมากกว่า 1 ข้อมูล เพ่ือทำการ
เชื่อมโยง สืบค้น หรือประมวลผลข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน 

ส่วนข้อมูลเชิงพ้ืนที่จะถูกจัดเก็บบนพ้ืนฐานแบบจำลองความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ (The Geo-relational 
Model) ซึ่งจุดเด่นที่สำคัญคือสามารถจัดเก็บเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลเชิงอรรถาธิบายได้ โดย
การจัดเก็บจะถูกจัดเก็บเป็นชั้นข้อมูล 1 ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ถูกเก็บเป็น 1 ชั้นข้อมูล แยกตามคุณลักษณะเชิงพ้ืนที่ 
(spatial feature) ที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงตำแหน่งกับลักษณะบนพื้นโลกจริง โดยแสดงผลผ่าน
ทางลักษณะกราฟิก (graphic data) ซึ่งทั่วไปข้อมูลจะถูกจัดเก็บและแสดงใน 3 ลักษณะ (feature) คือ จุด 
(point) เป็นการแสดงข้อมูลเชิงตำแหน่งในรูปแบบของจุดที่มีค่าพิกัด x,y ตามระบบพิกัด เช่น ตำแหน่งเสาไฟ 
ตำแหน่งอาคาร และตำแหน่งจุดจอดรถสาธารณะ เส้น (polyline) เป็นการแสดงข้อมูลเชิงตำแหน่งใน
รูปแบบของเส้น ซึ่งเส้นแต่ละเส้นจะประกอบขึ้นมาจากจุด x,y อย่างน้อย 2 จุดที่มีการเชื่อมต่อกัน (node) 
เช่น ข้อมูลเส้นทางถนน ข้อมูลเส้นทางจักรยาน และข้อมูลท่อระบายน้ำ  และพื้นที่รูปปิด (polygon) เป็น
การแสดงข้อมูลเชิงตำแหน่งในรูปแบบของพ้ืนที่ ซึ่งพ้ืนที่ 1 พื้นที่ ประกอบขึ้นมาจากจุด x,y อย่างน้อย 3 จุดที่
เชื่อมต่อกันเป็นรูปปิดทำให้เกิดพ้ืนที่ เช่น ข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ขอบเขตเทศบาล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลขอบเขตอาคาร ข้อมูลขอบเขตถนน 

ข้อมูลเชิงอรรถาธิบายสามารถจัดเก็บโดยไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงตำแหน่ง แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะ
จัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบใด จุด เส้น หรือพ้ืนที่รูปปิดจะต้องมีข้อมูลเชิงอรรถาธิบายเชื่อมอยู่เสมอ อย่าง
น้อยที่สุดคือ รหัส (ID) ข้อดีคือสามารถแสดงผลที่อ้างอิงได้จริงบนโลก และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเชิง
อรรถาธิบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตำแหน่งนั้น ๆ ได้มากกว่า 1 ข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลเชิงอรรถาธิบายที่ถูกนำมา
เชื่อมต้องเป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงตำแหน่ง อีกทั้งยังเอ้ืออำนวยต่อวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ และการ
จัดทำแผนที่ 
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ภาพที่ 6 - 13: รูปแบบความเชื่อมโยงระหว่างข้อมลูเชิงพื้นที่และข้อมูลอรรถาธิบาย 
ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2564 

6.3.2 องค์ประกอบของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 

องค์ประกอบหลัก ๆ ของระบบฐานข้อมูลในที่นี้หมายถึง องค์ประกอบแวดล้อมซึ่งจำเป็นสำหรับ
ระบบฐานข้อมูล แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 

1) ข้อมูล (Data) 

ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลต้องมีความถูกต้อง ทันสมัย และซ้ำซ้อนกันน้อยที่สุด เพ่ือประโยชน์ในการ
จัดการ เรียกใช้และประมวลผลข้อมูลทั้งเฉพาะในหน่วยงาน รวมถึงการใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือ
หลายผู้ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดและลักษณะของข้อมูลที่จัดเก็บภายในฐานข้อมูลนั้น  
จะเป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน และตรงตามความต้องการใช้งานหรือตามวัตถุประสงค์เฉพาะของผู้ใช้งาน 
ยกตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลด้านสาธารณสุข จะมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคนไข้ จำนวนแพทย์และ
พยาบาล ข้อมูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้มักจะถูกจัดเก็บเป็นศูนย์กลางของ
หน่วยงานหรือองค์กรอย่างมีระบบและโครงสร้างข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์หลายระดับ ซึ่ง
หน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูล คือ บิท (Bit/Binary Digit) ไปจนถึงข้อมูลขนาดใหญ่ระดับฐานข้อมูล 
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ภาพที่ 6 - 14: องค์ประกอบของฐานข้อมูล 
ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2564 

 

2) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป รวมถึงหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง ได้แก่ จานแม่เหล็ก 
ดิสก์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์ขับดิสก์ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยนำเข้าข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับ
แป้นพิมพ์ เครื่องกวาดภาพ และจอภาพ ส่วนหน่วยนำข้อมูลออก ได้แก่ เครื่องพิมพ์ รวมถึงอุปกรณ์สื่อสาร
หรือเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โมเด็ม เป็นต้น 

3) ซอฟท์แวร์ (Software) 

ซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ทำหน้าที่เรียกใช้ข้อมูล รวมถึงการจัดการและควบคุมความ
ถูกต้อง ความซ้ำซ้อนและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ภายในฐานข้อมูลแทนโปรแกรมเมอร์ ส่งผลให้
ผู้ใช้งานเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องทราบถึงโครงสร้างทางกายภาพของฐานข้อมูลใน
ระดับท่ีลึกเช่นเดียวกับโปรแกรมเมอร์ โดยหน้าที่ของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล คือ การแปลงคำสั่งที่ใช้ในการ
จัดการกับข้อมูลภายในฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ฐานข้อมูลเข้าใจ การนำคำสั่งต่าง ๆ ซึ่งได้รับการแปลแล้ว
ไปสั่งการฐานข้อมูลทำงาน เช่น การเรียกใช้ข้อมูล (Retrieve) การจัดเก็บข้อมูล (Save) การปรับปรุงข้อมูล 
(Update) การลบข้อมูล (Delete) การเพ่ิมข้อมูล (Add) เป็นต้น ตลอดจนการทำหน้าที่ป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลภายในฐานข้อมูล โดยจะคอยตรวจสอบว่าคำสั่งใดที่สามารถทำงานได้และคำสั่งใดที่ไม่
สามารถทำงานได้ ทำหน้าที่รักษาความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ และที่
สำคัญอีกประการคือการเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลไว้ในพจนานุกรมข้อมูล (Data 
Dictionary) ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้มักถูกเรียกว่า “ข้อมูลของข้อมูล” (Metadata) 

4) บุคลากร (People) 
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โดยทั่วไปบุคคลากรที่สำคัญในระบบฐานข้อมูลประกอบด้วยบุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน 
ประกอบด้วย 

- ผู้ใช้งานทั่วไป (User) เป็นกลุ่มผู้ใช้งานจากระบบฐานข้อมูลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
งาน เช่น นักศึกษาจะเป็นผู้เข้ามาในระบบฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนโดยใส่ชื่อ และ
รหัสผ่านของผู้ใช้งานที่ได้รับจากสำนักทะเบียนเพ่ือทำการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลรายวิชาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัย เพ่ือลงทะเบียนเรียนวิชาที่ต้องการ เป็นต้น 

- พนักงานปฏิบัติการ (Operator) เป็นผู้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลและจัดเก็บในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เช่น เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียน เป็น 
ผู้กรอกข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน จำนวนที่สามารถรับนักศึกษาได้ ตารางสอน ผู้สอน ลงไปใน
ฐานข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนของสำนักทะเบียน เป็นต้น 

- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst) เป็นผู้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
ฐานข้อมูล และออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับลักษณะงานและความต้องการของ
หน่วยงานที่นำมาใช้ เช่น ต้องวิเคราะห์ความต้องการและลักษณะของการใช้ข้อมูลแต่ละ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถออกแบบระบบฐานข้อมูล ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของทุกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ผู้เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน (Programmer) ทำหน้าที่เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน
ต่าง ๆ เพ่ือให้จัดเก็บเรียกใช้และประมวลผลข้อมูลเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่ง
แต่ละแผนกและหน่วยงานจะมีความต้องการใช้ข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน จึงมีรูปแบบการ
นำเสนอข้อมูลที่แตกต่างกันด้วย เช่น สำนักทะเบียนจะมีการสรุปผลการศึกษาของนักศึกษา
แต่ละคนในลักษณะของใบแจ้งเกรดรายภาคการศึกษา โดยอาศัยโปรแกรมประยุกต์ เพ่ือ
คำนวณเกรดและพิมพ์ข้อมูลเกรดออกตามรูปแบบที่กำหนด เป็นต้น 

- ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator: DBA) เป็นผู้ที่ทำหน้าที่บริหารและ
ควบคุมระบบฐานข้อมูลทั้งหมด โดยที่ DBA ต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่า จะรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง
เข้ามาจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล วิธีการและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเทคนิควิธีการเรียกใช้
งานข้อมูล กำหนดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการสร้างระบบข้อมูลสำรอง
และการกู้ข้อมูล ซึ่งการทำงานของ DBA จะต้องประสานงานกับผู้ใช้ทุกระดับว่ามีความ
ต้องการใช้ข้อมูลอย่างไร และระบบงานวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมประยุกต์ใช้งานให้
เขียนโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลในระบบให้สอดคล้องกับรูปแบบของระบบการใช้งาน
เพ่ือให้การบริหารจัดการฐานข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดอรรถประโยชน์สูงสุด 

5) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedures) 

ระบบฐานข้อมูลควรมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือการจัดทำเอกสารระบุถึงขั้นตอนการทำงานที่
เกี่ยวข้องกับชุดคำสั่ง กฎเกณฑ์ในการออกแบบ และการใช้งานฐานข้อมูลสำหรับบุคลากรทุกระดับทั้งที่เป็น
ผู้ใช้งานและผู้ปฏิบัติงานในระบบฐานข้อมูล โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ควรต้องมีทั้งขั้นตอนที่ควรปฏิบัติใน
สภาวะปกติ และในสภาวะที่เกิดปัญหาด้วยเช่นกัน เช่น มีรายละเอียดข้อควรปฏิบัติในการใช้งานฐานข้อมูล
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เพ่ือลงทะเบียนรายวิชาทีละขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่
ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 

นอกจากนี้ ในระบบการจัดการฐานข้อมูลยังต้องมี พจนานุกรมข้อมูล(Data Dictionary) ซึ่งเป็น 
ส่วนสำคัญของฐานข้อมูล โดยเป็นส่วนที่เก็บคำอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างฐานข้อมูล ทำหน้าที่บ่งบอกลักษณะ
ของข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ภายในฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล ว่ามีข้อมูลในระเบียนของแฟ้มใดบ้างที่มี
ความสัมพันธ์กัน รวมทั้งเงื่อนไขบังคับความบูรณาการภาพของข้อมูลในแฟ้มข้อมูล เป็นต้น ซึ่งพจนานุกรม
ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บและเรียกใช้งานในระหว่างที่มีการประมวลผลฐานข้อมูล หรือหากเปรียบเทียบฐานข้อมูล
ว่าเหมือนกับห้องสมุด หนังสือต่าง ๆ ที่อยู่ในห้องสมุดก็จะเปรียบเสมือนข้อมูลที่บรรจุอยู่ในฐานข้อมูล โดยมี
ดัชนีหรือมีการทำบัญชีรายชื่อหนังสือเหล่านี้ เพื่อบ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือแต่ละเล่มว่าใครเป็นผู้แต่ง 
เก็บอยู่ในตำแหน่งใดของห้องสมุด โดยบัญชีรายชื่อก็เปรียบเสมือนพจนานุกรม ที่จะต้องถูกปรับให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ หรืออย่างเป็นอัตโนมัติ 

6.3.3 มาตรฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของประเทศ 

จากโยบายด้านการพัฒนาภูมิสารสนเทศของชาติ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาและขับเคลื่อนงานด้าน 
ภูมิสารสนเทศในภาพรวมของประเทศนั้น ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศระบบ National 
Spatial Data Infrastructure หรือ NSDI โดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ กภช. ได้รับกรอบ
นโยบายที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้งานข้อมูลร่วมกัน การบูรณาการข้อมูลร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดให้มีการศึกษาและพัฒนา ข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานในด้าน
โครงสร้าง เนื้อหาคุณลักษณะ คุณภาพ ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะใช้ในการจัดทำ
ชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set หรือ FGDS) ที่มีความหลากหลายของ
มาตราส่วน ความซ้ำซ้อนของชุดข้อมูล การกำหนดนิยาม/คุณลักษณะชั้นข้อมูลระหว่างหน่วยงาน หรือภายใน
หน่วยงานที่ชัดเจน เพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน สำหรับการใช้งานของประเทศ รองรับการให้บริการข้อมูลแก่
ประชาชนในอนาคต 

โดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้มีกำหนดชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน โดยมีผู้ดูแล  
ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานราชการต่าง ๆ และได้มีการกำหนดมาตราส่วนแผนที่ฐานของ
ประเทศไว้ 5 มาตราส่วน คือ 1:250,000 1:50,000 1:25,000 1:10,000 และ 1:4,000  เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน
สามารถจัดทำแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถใช้งานร่วมกันได้ 

ข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศ (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) หมายถึง 
ชั้นข้อมูลที่มีศักยภาพสูงที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ และสามารถใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการอ้างอิงเพ่ือเพ่ิมเติมชั้นข้อมูล ในด้านอ่ืน ๆ ได้ โดยข้อมูลประเภทนี้เกี่ยวข้องกับลักษณะของ 
ภูมิประเทศทั่วไป คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้มีกำหนดชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของ
ประเทศไทยไว้ทั้งหมด 13 ชั้นข้อมูล ประกอบด้วย ชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศออร์โท ชั้นข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมออร์โท ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานและการพัฒนาสถานีเครือข่ายกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียม  ข้อมูล
ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (Digital Elevation Model) ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง ชั้นข้อมูลเส้นทาง
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คมนาคม ชั้นข้อมูลแม่น้ำ ลำธาร แหล่งน้ำ ชั้นข้อมูลเขตชุมชนและเมือง ชั้นข้อมูลการใช้ที่ดิน ชั้นข้อมูลป่าไม้ 
ชั้นข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน และชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเล 

 

 
ภาพที่ 6 - 15: ช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ 

(Fundamental Geographic Data Set : FGDS) 
ที่มา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ในการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ได้พิจารณาความ
สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศข้างต้นนี้ โดยจะได้นำเสนอ
ร่างโครงสร้างฐานข้อมูลสำหรับโครงการในหัวข้อต่อไป 

6.4 ฐานข้อมูลประชาคมเมอืงเชียงใหม่ 

จากการศึกษาเครื่องมือการพัฒนาเมืองของภาคประชาคม เพ่ือลดช่องว่างการเชื่อมต่อระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาคมเมือง ของโครงการการพัฒนากระบวนการเพ่ือขับเคลื่อนประชาคมเมือง
เชียงใหม่ พบว่า “ข้อมูลเมือง” ถือเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการชี้วัดการทำงานภาครัฐ และเป็น
ตัวกลางเพ่ือบ่งบอกถึงความต้องการของประชาชน ภาคประชาสังคม แต่เนื่องด้วยปัจจุบันเมืองยังคงขาด
โครงสร้างที่เป็นช่องทางสำหรับกวาดเสียงผู้คน และประชาชนจากข้างล่างสู่การเป็นนโยบายของเมือง 
ตลอดจนขาดการนำข้อมูลไปใช้เพ่ือกำหนดอนาคตเมือง นโยบาย หรือแผนงานโครงการ ส่งผลให้เมืองยังคง
ขาดพ้ืนที่กลางทีเ่ชื่อมต่อระหว่างประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ 

นอกจากนี้ ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในปัจจุบัน ที่เข้าถึงได้ยาก เนื่องด้วยรูปแบบหรือระบบการ
จัดเก็บชุดข้อมูลจากแต่ละหน่วยงาน มีความไม่ต่อเนื่อง กระจัดกระจาย และไม่เป็นมาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถ
นำไปวิเคราะห์ หรือต่อยอดได้ ดังนั้น การสร้างฐานข้อมูลเมือง จึงเป็นกลไกสำคัญเพ่ือ เพ่ือลดช่องว่างการ
เข้าถึงประเด็นปัญหา ความต้องการของผู้คน และสร้างน้ำหนักให้กับความต้องการที่ไม่ได้เป็นของปัจเจกแต่
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เป็นของกลุ่มสังคม ในมิติต่าง ๆ ของประเด็นเมือง รวมทั้งเพ่ือสะท้อนถึงความเป็นพ้ืนที่ของเมืองเชียงใหม่ 
ดังนั้นโครงการการพัฒนากระบวนการเพ่ือขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการสร้างฐานข้อมูล
เมืองเชียงใหม่ เพ่ือเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองของภาคประชาคม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

6.4.1 การรวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลเมืองเชียงใหม่ 

ในขั้นตอนการเก็บข้อมูลเมืองเชียงใหม่ ได้มีการรวบรวม จากหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และจากการดำเนินงานโครงการ โดยอาศัยแนวคิดการพัฒนาฐานข้อมูลจากผู้กระทำเป็นหลัก ผ่านการ
ดำเนินการ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นเมืองที่น่าสนใจจาก Facebook Page “เชียงใหม่
ฉันจะดูแลเธอ” เพ่ือสร้างข้อมูลจากประเด็นความสนใจของประชาคมเมือง และภาคประชาชน จากนั้นทำการ
ปรับฐานข้อมูลให้ได้มาตรฐานมีความถูกต้องครบถ้วน และสะดวกต่อการเผยแพร่และสามารถใช้งานได้จริง 
ทั้งนี้ การดำเนินการรวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลประชาคมเมืองเชียงใหม่ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน 
คือ (1) รวบรวมข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล (2) จัดทำข้อมูลเชิงเทคนิคต่าง ๆ (3) นำข้อมูลที่ได้สร้างเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานของเมือง และนำข้อมูลบางส่วนสร้างเป็นกิจกรรมประชาสังคม และ (4) สร้างชุดข้อมูลเมืองเพ่ือ
สะท้อนสถานการณ์เมืองเชียงใหม่  

จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทำงานของโครงการการพัฒนากระบวนการเพ่ือขับเคลื่อน
ประชาคมเมืองเชียงใหม่ สามารถแบ่งรูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขับเคลื่อนเมือง 2 รูปแบบ 
หลัก คือ 

- ข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง จัดเก็บในรูปแบบข้อมูลเฉพาะ โดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือสำหรับดำเนินงาน ได้แก่ ข้อมูลผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ 
ตามสำนักงานโยธาธิการ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเป็นต้น 

- ตารางข้อมูล เป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในลักษณะของตารางข้อมูล (ไฟล์เอกสาร .xlsx) ที่ได้
รวบรวมจากการสำรวจข้อมูล และรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยว ได้แก่ ข้อมูลตำแหน่งสถานี
ตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า และข้อมูลคุณภาพน้ำ ข้อมูลข้อมูลจำนวนผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 เป็นต้น 

6.4.2 ข้อมูลเมืองเชียงใหม ่

การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลประชาคมเมืองเชียงใหม่จากความสนใจของภาคประชาชน และ
ประชาคมสังคม รวมทั้งจากการดำเนินกิจกรรมประชาสังคมของโครงการการพัฒนากระบวนการเพ่ือ
ขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม่  ได้มาซึ่งข้อมูลเมืองเชียงใหม่ ในรูปแบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และรูปแบบ
ตารางข้อมูล ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มชุดข้อมูลได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ (ตารางที ่6 - 2 ) คือ 

- ข้อมูลพื้นฐานเมือง ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงาน องค์กร หรืองานวิจัย 
โครงการ ที่มีการดำเนินงานอยู่แล้วในพ้ืนที่  ได้แก่ ข้อมูลประชากร ข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น 
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- ข้อมูลแผนและผังการพัฒนาเมือง เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนนโยบายการพัฒนาเมือง 
เพ่ือสะท้อนสถานการณ์เมืองปัจจุบัน เป็นกลุ่มข้อมูลที่ใช้การวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพ้ืนฐาน
ของเมืองและข้อมูลคุณลักษณะอ่ืน ในการสร้างและตีความข้อมูลเชิงลึก  ได้แก่ ข้อมูล
ตำแหน่งโครงการแผนพัฒนา ที่แสดงถึงพ้ืนที่โครงการแผนพัฒนาตามแผนและผังจากภาครัฐ 
และข้อมูลพ้ืนที่สีเขียวพ้ืนที่สีเขียวคุณภาพในพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ที่มีการเข้าไปใช้ประโยชน์  
เป็นต้น 

- ฐานข้อมูลสนับสนุนกิจกรรมภาคประชาสังคม ข้อมูลที่ได้จาการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูล รวมทั้ งเป็นข้อมูลจากการดำเนินการกิจกรรมของภาคประชาสังคม ได้แก่   
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เกิดจากปัจจัย และข้อมูลการขับเคลื่อนประชาสังคม แสดง
ตำแหน่งกิจกรรมการขับเคลื่อนประชาสังคมทางด้านความร่วมมือ เป็นต้น 

ตารางที่ 6 - 2: ข้อมูลเมืองเชียงใหม่จากการดำเนินโครงการการพัฒนากระบวนการเพื่อขับเคลื่อนประชาคม
เมืองเชียงใหม่ 

ลำดับ ชั้นข้อมูล รายละเอียดข้อมูล รูปแบบข้อมูล 

กลุ่มที่ 1 ข้อมลูพื้นฐานเมือง (Baseline) 
1.1 ขอบเขตการปกครอง แนวเขตการปกครองตามความรับผิดชอบของ

กรมการปกครอง 
ข้อมูลเชิงพื้นที ่

1.2 ขอบเขตเทศบาล พื้นที่ขอบเขตเทศบาล ข้อมูลเชิงพื้นที ่
1.3 ขอบเขตชุมชน พื้นที่ขอบเขตชุมชน ข้อมูลเชิงพื้นที ่
1.4 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน พื้นที่จำแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินระดับ 2 ข้อมูลเชิงพื้นที ่
1.5 แปลงท่ีดิน พื้นที่รูปแปลงท่ีดิน ข้อมูลเชิงพื้นที ่
1.6 ประชากร ข้อมูลประชากร ตารางข้อมูล 
1.7 เส้นทางน้ำ ระบบทางน้ำ ข้อมูลเชิงพื้นที ่
1.8 ถนน เส้นถนน ความกว้างถนน เส้นทางจักรยาน  

ทางเท้า 
ข้อมูลเชิงพื้นที ่

1.9 ผังเมือง ข้อมูลผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ตามสำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อมูลเชิงพื้นที ่

1.10 สาธารณูปโภค ตำแหน่งระบบสาธารณูปโภค ข้อมูลเชิงพื้นที ่
1.11 สถานพยาบาลโรงเรียน ตำแหน่งสถานพยาบาล โรงเรียน และตลาด ข้อมูลเชิงพื้นที ่

กลุ่มที่ 2 ข้อมลูแผนและผังพัฒนาของเมือง 
2.1 ตำแหน่งโครงการแผนพัฒนา ตำแหน่งโครงการแผนพัฒนาตามแผน           

และผังจากภาครัฐ 
ข้อมูลเชิงพื้นที ่

2.2 แนวเส้นโครงการแผนพัฒนา แนวเส้นโครงการแผนพัฒนาตามแผน                      
และผังจากภาครัฐ 

ข้อมูลเชิงพื้นที ่

2.3 พื้นที่โครงการแผนพัฒนา พื้นที่โครงการแผนพัฒนาตามแผน                           
และผังจากภาครัฐ 

ข้อมูลเชิงพื้นที ่

2.4 พื้นที่สีเขียว พื้นที่สีเขียวคุณภาพในพื้นที่เมืองเชียงใหม่                       
ที่มีการเข้าไปใช้ประโยชน์ 

ข้อมูลเชิงพื้นที ่

2.5 พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สาธารณะ ได้แห่ สวนสาธารณะ วัด ข้อมูลเชิงพื้นที ่
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ลำดับ ชั้นข้อมูล รายละเอียดข้อมูล รูปแบบข้อมูล 

2.6 ตำแหน่งกิจกรรมสร้างสรรค ์ ตำแหน่งกิจกรรมสร้างสรรค์ ได้แก ่กาแฟ  
ลานสเก็ต 

ข้อมูลเชิงพื้นที ่

กลุ่มที่ 3 ฐานข้อมลูสนบัสนนุกจิกรรมภาคประชาสังคม 
3.1 คุณภาพน้ำคลองแม่ข่า ตำแหน่งสถานีตรวจวัดคณุภาพน้ำคลองแม่ข่า และ

ข้อมูลคุณภาพน้ำ 
ข้อมูลเชิงพื้นที ่

3.2 บ้านหัวหน้าและกรรมการชุมชน ตำแหน่งบ้านหัวหน้า และกรรมการหมู่บ้าน ตารางข้อมูล 
3.3 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ข้อมูลจำนวนผู้ทีไ่ดร้ับผลกระทบจากCOVID-19 ตารางข้อมูล 
3.4 ข้อมูลผู้มีรายได้น้อยผู้เปราะบาง ข้อมูลจำนวนผูม้ีรายได้น้อยจำแนกตามเขต

เทศบาล 
ตารางข้อมูล 

3.5 การขับเคลื่อนประชาสังคม ตำแหน่งกิจกรรมการขับเคลื่อนประชาสังคม
ทางด้านความร่วมมือ 

ข้อมูลเชิงพื้นที ่

3.6 บ้านสล่า คัดค้านเมื่อเกิดปัญหาแล้ว คดัค้านแต่ไมเ่ป็นผล ข้อมูลเชิงพื้นที ่
3.7 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน  ตำแหน่งบ้านสล่า (เครื่องเงิน/เครือ่งเขิน) ข้อมูลเชิงพื้นที ่
3.8 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เกิด

จากปัจจัย 
ข้อมูลที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลีย่นแปลง
ที่ดินของปี 2543 2549 2553 2558 2561 

ข้อมูลเชิงพื้นที ่

ที่มา: เชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอ, 2565 

6.5 ร่างสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ 

6.5.1 ร่างสถาปัตยกรรมระดับแนวคิดของระบบฐานข้อมูล 

จากการศึกษาโครงสร้างการบริหารงานและภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูล  และการถือครอง
ข้อมูลเมืองในเมืองเชียงใหม่ พบว่า มีการจัดเก็บกันตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และความสน ใจเฉพาะเรื่อง 
เฉพาะด้าน ทำให้การรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายนั้นเป็นไปได้ยาก และรูปแบบข้อมูลที่จัดเก็บก็มีความ
หลากหลายมาตรฐาน และหลักฐานรูปแบบ แม้ว่าจะข้อมูลจำนวนมาก หลากหลาย และถูกจัดเก็บแยกกันตาม
ขอบเขตของผู้ถือครองหรือเป็นเจ้าของข้อมูล ทำให้การบริหารการจัดการข้อมูล และการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง
องค์กร หน่วยงานเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีมาตรฐานการจัดเก็บที่แตกต่างกัน ทำให้ข้อมูลไม่สามารถเชื่อมโยง
สัมพันธ์กัน เกิดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล และส่งผลให้การจัดการข้อมูล แก้ไขข้อมูลในอนาคต  
เป็นไปได้ยาก 

เพ่ือให้ง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูล สร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูล สร้างความเป็นมาตรฐาน
ของข้อมูล ลดปัญหาความซ้ำซ้อน รองรับการแบ่งปันข้อมูล และการแก้ไขข้อมูลในอนาคตสถาปัตยกรรมระดับ
แนวคิด (concept level) จึงได้ถูกนำมาใช้ออกแบบฐานข้อมูลเมืองเชียงใหม่ชุดตั้งต้น ซึ่งสถาปัตยกรรมระดับ
แนวคิดเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมสามระดับ (Three-Level Schema Architecture) ของสถาปัตยกรรม
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลระดับภายใน (internal level) ระดับแนวคิด (concept 
level)  และระดับภายนอก (external level)  
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ภาพที่ 6 - 16: สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 3 ระดับ 

ที่มา: คณะทำงาน, 2564 

สถาปัตยกรรมระดับแนวคิดเป็นระดับของการกำหนดการมองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ถูก
รวบรวมไว้ว่าควรมีลักษณะการจัดเก็บอย่างไร และมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไร กล่าวได้ว่าเป็นมุมมอง
แนวความคิด สำหรับออกแบบว่าข้อมูลจะมีการจัดเก็บ แบ่งกลุ่มข้อมูล เชื่อมโยงกันอย่างไร และสุดท้าย  
ทำการกำหนดสคีมา (schema) ของข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการจัดเก็บข้อมูล 

 

 
ภาพที่ 6 - 17: แบบจำลองฐานข้อมูล 3+1 ระดับ 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2564 

นอกจากนี้ ยังสามารถแบ่งข้อมูลตามการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในระดับต่าง ๆ เป็น 3+1 
ระดับ ประกอบด้วย ชุดข้อมูลในระดับปฏิบัติการ ชุดข้อมูลระดับการบริหารจัดการ และชุดข้อมูลระดับ
นโยบายและสนับสนุนการตัดสินใจ และชุดข้อมูลฐานเชิงพ้ืนที่ (spatial base map) สำหรับการใช้งานในทุก
ระดับการดำเนินงาน ซึ่งรายละเอียดของชุดข้อมูลดังกล่าวจะถูกอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไป 
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6.5.2 แบบจำลองการพัฒนาฐานข้อมูลจากผู้กระทำ 
(Agent-generated Database Model) 

แนวคิดที่ว่าด้วยการสร้างสื่อ หรือเนื้อโดยผู้ใช้งาน (User-generated content: UGC) มักถูกกล่าวถึง
ในงานการสื่อสารออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่ผู้รับสารหรือผู้ใช้สื่อออนไลน์เป็นผู้ผลิตและเผยแพร่บน
สื่อออนไลน์ (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ , 
2559) ซึ่งสามารถนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการออกแบบ การสร้าง และการพัฒนา
ฐานข้อมูลเมือง ซึ่งเกิดการผู้กระทำ (Agent/Actor) โดยเฉพาะในกระบวนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการบริหารจัดการเมืองที่มีความซับซ้อนของการจัดการทรัพยากรและเครือข่าย
ความสัมพันธ์ที่มีส่วนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง 

แนวคิดของการพัฒนาฐานข้อมูลเมืองจากตัวกระทำ นี้สามารถแยกตัวกระทำออกได้หลายระดับและ
หลายลักษณะ ทั้งในรูปแบบของระดับของการรวมกลุ่ม ตั้งแต่ระดับปัจเจก จนถึงหน่วยงานองค์กรที่มีลักษณะ
เป็นนิติบุคคลชัดเจน และในรูปแบบของพ้ืนที่ดำเนินการซึ่งเกิดขึ้นทั้งในรูปแบบของพ้ืนที่ทางกายภาพจริง  ๆ 
และในพ้ืนที่เสมือน (virtual space) ประเภทของผู้กระทำที่อยู่ในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม จากการวิเคราะห์เครือข่ายและผู้กระทำการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่สามารถสรุปกลุ่มผู้กระทำ
ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 

1) ปัจเจกบุคคลหรือบุคคล ที่ขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนา หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงเมือง หรืออีก 
นัยยะหนึ่งเราอาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่ม “ผู้มีอิทธิพล” (influencer) ทั้งในเชิงความคิดและสร้าง
กระแสสังคมได้ รวมถึงการตีความในลักษณะของพลเมืองตื่นรู้ (active citizen) ที่เป็นหนึ่งใน
กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง โดยเฉพาะในบริบทของเมืองเชียงใหม่ที่มี
เครือข่ายและกลุ่มพลเมืองตื่นรู้ที่หลากหลาย ซึ่งสนใจในประเด็นเมือง การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สิ่งแวดล้อมท่ีหลากหลาย 
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ภาพที่ 6 - 18: แบบจำลองการสรา้งฐานข้อมูลเมืองจากฐานผู้กระทำ 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2564 

2) กลุ่มบุคคล/กลุ่มคน ซึ่งมีการรวมกลุ่มทั้งแบบหลวม และกลุ่มที่ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ โดย
สามารถจำแนกกลุ่มบุคคลและกลุ่มคนซึ่งมีส่วนในการขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงเมือง
เชียงใหม่ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่รวมตัวด้วยประเด็นหรือความมุ่งหวังที่เฉพาะเจาะจง
และเป็นเรื่องโดยทั่วไป โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องประวัติศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและอนุรักษ์นิเวศธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจแลการพัฒนา และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะเมืองในภาพรวม กับรูปแบบการ
รวมกลุ่มในประเภทที่ 2 คือ การรวมกลุ่มในรูปแบบเฉพาะกิจหรือการรวมกลุ่มการสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงเมืองที่เกิดขึ้น อาทิ กลุ่มการคัดค้านหรือต่อต้านการพัฒนาโครงสร้างขนาดใหญ่
ของภาครัฐ กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นในช่วงสถานการณ์วิกฤติหรือเป็นปัญหาร่วม อาทิ กรณีไฟป่า 
สถานการณ์การแพร่ระบาด หรือเรื่องฝุ่นควันที่มีการเกิดขึ้นหรือกระตุ้นขึ้นตามช่วงฤดูกาลที่เกิด
ฝุ่นควัน 

3) องค์กร ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มภาคประชาสังคม และกลุ่มภาคเอกชนซึ่งมีลักษณะการรวมกลุ่มที่
เป็นรูปธรรมธรรมในรูปแบบองค์กรซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยรัฐ อาทิ มูลนิธิ สมาคม องค์กร 
ภาคการศึกษา หรือองค์กรทางธุรกิจอ่ืน ๆ ซึ่งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ควบคุม ส่งเสริม หรือ
ชี้นำการเปลี่ยนแปลงเมือง 

4) กลุ่ม/เครือข่ายออนไลน์ ซึ่งเป็นรูปแบบการรวมกลุ่มสมัยใหม่ในรูปแบบกลุ่มสังคมออนไลน์ มี
ลักษณะร่วมกับกลุ่มที่กล่าวไปข้างต้น และอาจมีความซ้อนทับกันกับกลุ่มคนที่อยู่ใน 3 กลุ่มที่
กล่าวไปข้างต้น สามารถแยกออกเป็น 2 กลุ่มโดยคร่าว คือ กลุ่มหรือเครือข่ายออนไลน์ ซึ่งใช้เป็น
ช่องทางของการรวมกลุ่มใน 3 รูปแบบข้างต้น กับการรวมกลุ่มหรือการจัดตั้งเครือข่ายที่รวมกลุ่ม
กันทางเครือข่ายออนไลน์โดยเฉพาะ ซึ่งกลายเป็นกลุ่มเครือข่ายขนาดใหญ่และมีอิทธิพลอยู่มากใน
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การสร้างแรงกระเพ่ือมและหยิบยกประเด็นสาธารณะของเมืองออกมาเผยแพร่และสร้างข้อ
ถกเถียง จนกลายเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองในปัจจุบัน 

5) หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ/ส่วน ตามระดับของการบริหารจัดการ หรือ
โครงสร้างการบริหารของประเทศ คือ ส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง หน่วยงานที่มีส่วน
หรืออำนาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างให้เกิดการเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงเมือง ทั้งในเชิงกายภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม รวมถึง
ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งที่แตกต่างจาก 4 กลุ่มท่ีกล่าวมาข้างต้น คือรูปแบบ
ของการรวมกลุ่มหรือหน่วยงานในประเภทสุดท้ายนี้มีลักษณะของการดำเนินงานตามภารกิจ 
พันธกิจ และวิสัยทัศน์เป็นหลัก แม้ว่าจะสามารถดำเนินงานตามสถานการณ์ หรือประเด็นที่
เกิดขึ้นในเมือง แต่เป็นไปในรูปแบบและลักษณะที่เคลื่อนตัวได้ช้าด้วยโครงสร้างการจัดการใน
รูปแบบรัฐและโครงสร้างการบริหารระบบราชการ 

จากกลุ่มผู้กระทำทั้ง 5 กลุ่มหลักที่กล่าวไปข้างต้น นั้นล้วนเป็นกลุ่มที่ มีส่วนในการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงเมือง และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้กำหนดประเด็นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง ซึ่งส่งผล
มายังรูปแบบของข้อมูลหรือกลุ่มข้อมูลที่เกิดข้ึนทั้งที่เป็นผลลัพธ์ของการดำเนินงาน หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่าง
การดำเนินงาน ซึ่งจะถูกนำมาสร้างเป็นกรอบการออกแบบสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลชุดตั้งต้นของเมืองเชียงใหม่ 
โดยสอดคล้องกับรูปแบบโดยทั่วไปของข้อมูลเมือง ซึงกล่าวไปแล้วข้างต้นว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ คือ กลุ่มข้อมูลกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มข้อมูลประชากรและพลเมือง และกลุ่มที่ 3 กลุ่ม 
ชุดข้อมูลพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ 



 
บทที่ 6 การดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 
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ภาพที่ 6 - 19: กลุ่มฐานข้อมูลเมืองเชียงใหม่ 
ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2564 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม และศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ของเมืองเชียงใหม่ พบว่า ข้อมูล
ทั้ง 3 กลุ่มนี้มีความไม่สมดุลกันระหว่างระดับความสำคัญและความพร้อมของข้อมูล กล่าวคือ ข้อมูลที่มี
ความสำคัญสูงมาก และมีความอ่อนไหว (หรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) นั่ นคือ กลุ่มข้อมูลพฤติกรรมและ
ปฏิสัมพันธ์หากแต่ว่าในสถานการณ์ด้านข้อมูลเมืองในปัจจุบัน ซึ่งไม่จำกัดเพียงเมืองเชียงใหม่เท่านั้น แต่เป็น
รูปแบบโดยทั่วไปของข้อมูลเมืองของประเทศไทย เพราะข้อมูลส่วนนี้ถูกจัดเก็บได้น้อยและส่วนใหญ่ไม่ถูก
นำมาใช้งาน (ข้อมูลพฤติกรรมมักถูกใช้งานและจัดเก็บโดยภาคเอกชนหรือในการจัดการธุรกิจมารกกว่าการจัด
การเมือง) ในขณะที่กลุ่มข้อมูลที่เป็นที่รู้จักและเข้าใจโดยพื้นฐานของสาธารณะโดยทั่วไปคือกลุ่มข้อมูลกายภาพ
และโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งทุกหน่วยงานมักจะรวบรวมไว้ไม่มากก็น้อยตามระดับของกิจกรรม บทบาทหน้าที่
และพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน หากแต่เมื่อปราศจากข้อมูลด้านประชากร และข้อมูลพฤติกรรม การสร้างให้
เกิดประโยชน์หรือประสิทธิผลของการขับเคลื่อนเมืองด้วยข้อมูลก็คงเกิดข้ึนได้ยาก 
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6.6 ร่างโครงสร้างฐานข้อมลูประชาคมเมืองเชียงใหม่ชุดตั้งต้น 

จากการรวบรวมฐานข้อมูลของหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากการดำเนินงานในพ้ืนที่
เมืองเชียงใหม่ที่ผ่านมา ร่วมกับฐานข้อมูลจากโครงการการพัฒนากระบวนการเพ่ือขับเคลื่อนประชาคม 
เมืองเชียงใหม่ โดยอาศัยแนวคิดการพัฒนาฐานข้อมูลจากผู้กระทำเป็นหลัก สามารถสรุปออกมาเป็น 
ร่างโครงสร้างฐานข้อมูลเมืองเชียงใหม่ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูล 
เชิงพ้ืนที่ และกลุ่มฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบพ้ืนฐาน โดยหมายรวมถึงรูปแบบข้อมูลที่มีความหลากหลายทั้งที่มี
โครงสร้างชัดเจน อาทิ ไฟล์เอกสาร .xlsx หรือ Database file ในรูปแบบอ่ืน ๆ หรือแม้กระทั่งกลุ่มข้อมูลที่ 
ไม่มีโครงสร้างชัดเจน/ไม่มีโครงสร้าง ประกอบด้วย ข้อมูลอักษรข้อความ รายงานการวิจัย หนังสือเอกสาร  
ต่าง ๆ ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลเสียง และภาพเคลื่อนไหว 

ในส่วนของฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักในการวางโครงสร้างฐานข้อมูลเมืองเชียงใหม่ใน
ครั้งนี้ (การจัดกลุ่มข้อมูลตามสถานะข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2564) มีจำนวนชั้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 45 
ชั้นข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามองค์ประกอบของข้อมูลเมืองพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วย ฐานข้อมูลด้าน
กายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน จำนวน 35 ชั้นข้อมูล จัดเป็นหมวดหมู่ได้ 8 ชุดข้อมูล ฐานข้อมูลประชากรและ
พลเมือง จำนวน 3 ชั้นข้อมูล จัดเป็นหมวดหมู่ได้ 2 ชุดข้อมูล และฐานข้อมูลพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ จำนวน 
7 ชั้นข้อมูล จัดเป็นหมวดหมู่ได้ 3 ชุดข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ภาพที่ 6 -20: ร่างโครงสร้างสถาปตัยกรรมฐานข้อมลูประชาสังคมเมอืงเชียงใหม่ชุดตั้งต้น 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 



 
บทที่ 6 การดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 
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ภาพที่ 6 -21: ร่างโครงสร้างฐานข้อมูลประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ชุดตั้งต้น 
ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 

 



 
บทที่ 6 การดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 
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6.6.1 กลุ่มชุดข้อมูลกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน 

1) ชุดข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพดาวเทียม 

ชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหมายถึงภาพจากข้อมูล remote sensing ที่ผ่านการปรับแก้
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก orientation ของตัว sensor เอง รวมไปทั้งความคลาดเคลื่อนเนื่องจากความสูง
ภูมิประเทศเชิงเลข นอกไปจากนี้ ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมจะมีคุณลักษณะทางตำแหน่งเหมือนกับแผนที่
และทางการมองเห็นเหมือนภาพถ่าย ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมีลักษณะของข้อมูลที่เป็น ตารางกริดที่มีค่า
พิกัดแน่นอน และภายในตารางกริดนั้น ๆ จะมีค่าการสะท้อนพลังงานเก็บอยู่ในรูปแบบของค่า digital value  

มาตรฐานแผนที่ภาพถ่ายจากภาพถ่ายดาวเทียมเชิงเลขนี้จะใช้การอธิบายข้อมูลที่นำมาใช้กระบวนทำ
แผนที่ภาพจากภาพถ่ายดาวเทียมเชิงเลข ความถูกต้อง และ เป็นมาตรฐาน Data Content Standard ของ
แผนที่ภาพถ่ายจากภาพถ่ายดาวเทียมเชิงเลข ทั้งนี้ข้อกำหนดต่างๆเป็นไปตามมาตรฐาน NSDI, FGDC และ 
ISO อย่างเคร่งครัด 

 

 
ภาพที่ 6 - 22: ช้ันข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เขตเมืองเชียงใหม ่

ที่มา: คณะทำงาน, 2565 
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2) ชุดข้อมูลขอบเขตการปกครอง 

ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง หมายถึง ข้อมูลเวกเตอร์ที่เป็นข้อมูลประเภท จุด หรือเส้น หรือรูปปิด 
ประกอบด้วยข้อมูล หมุดหลักเขตการปกครอง เส้นเขตการปกครอง พื้นที่การปกครอง และตำแหน่งแทนพ้ืนที่
การปกครอง 

ตามมาตรฐานข้อกำหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครองนี้ประกอบด้วย4 ชั้นข้อมูล ได้แก่  
ชั้นข้อมูลหมุดหลักเขต ชั้นข้อมูลเส้นเขตการปกครอง ชั้นข้อมูลพ้ืนที่การปกครอง และชั้นข้อมูลตำแหน่งแทน
พ้ืนที่การปกครอง โดยที่แต่ละชั้นข้อมูลดังกล่าวจะประกอบด้วยชั้นข้อมูลย่อยลงไปอีกตามประเภทของเขต 
การปกครอง ได้แก่ ประเทศ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง หมู่บ้าน เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาล
ตำบล และ อบจ./อบต. 

 

 
ภาพที่ 6 - 23: ช้ันข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับตำบล และเทศบาล เขตเมืองเชียงใหม ่

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 

  



 
บทที่ 6 การดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 
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3) ชุดข้อมูลภูมิประเทศ 

ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ หมายถึง ข้อมูลภาพ (image) ของแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนหลัก
ของประเทศไทย โดยข้อมูลภาพจะประกอบด้วยเซ็ทของค่า หรือจุดภาพ (pixel) ที่มาพร้อมกับข้อมูลอธิบาย
ข้อมูล (metadata) ที่ใช้ในการอธิบายค่าของข้อมูล 

มาตรฐานข้อกำหนดสมบัติเฉพาะของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศฉบับนี้ จะอธิบาย
ข้อกำหนดสำหรับข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศเชิงจุดภาพ (Raster Map) ที่ผลิตโดยการกราดข้อมูล (Scan) และที่
เป็นผลผลิตจากกระบวนการทำแผนที่เชิงเลข (Cartographic Process) โดยจะประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับข้อมูล เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล ระบบอ้างอิง ข้อกำหนดด้านคุณภาพข้อมูล การส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ข้อมูล ข้อกำหนดด้านคำอธิบายข้อมูล การสำรวจนำเข้าข้อมูล การบำรุงรักษาข้อมูล และ 
การนำเสนอถ่ายทอดข้อมูล 

 

 
ภาพที่ 6 -24: ช้ันข้อมูลภูมิประเทศ เขตเมืองเชียงใหม ่

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 

  



 
บทที่ 6 การดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 
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4) ชุดข้อมูลระบบคมนาคมขนส่ง 

ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม หมายถึง ชั้นข้อมูลที่เป็นสื่อกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนและการใช้
ประโยชน์ร่วมกันในงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการคมนาคม ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการจัดระบบหมวดหมู่
ข้อมูลที่มีความหลากหลาย และการปรับวามเข้าใจพ้ืนฐานข้องแต่ละหน่วยงานที่จะนำเอกสารชุดนี้ไปใช้งาน 
เกิดความเข้าใจร่วมกันและสื่อสารได้ตรงกันระหว่างหน่วยงาน 

ตามมาตรฐานข้อกำหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ 
นี้ประกอบด้วยชั้นข้อมูลย่อย 11 ชั้นข้อมูลย่อย ซึ่งแบ่งตามลักษณะการเกิดของชั้นข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ  ข้อมูลปฐมภูมิเกิดจากเก็บข้อมูลจากวัตถุจริง เช่น ขอบถนน หรือ  
เส้นกึ่งกลางถนน ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล หรือประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้มี  
การจัดทำไว้แล้ว เช่น อาคาร สถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 6 -25: ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม เขตเมืองเชียงใหม ่

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 

  



 
บทที่ 6 การดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
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5) ชุดข้อมูลแม่น้ำ ลำธาร แหล่งน้ำ 

ตามมาตรฐานข้อกำหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลนี้ อธิบายข้อกำหนดสำหรับข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ 
(1) แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำ หนอง บึง และทะเลสาบ (2) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ 
บ่อน้ำในไร่นา บ่อบาดาล และคลองชลประทาน โดยที่ข้อมูลแหล่งน้ำทั้งหมดเป็นข้อมูลภูมิสารสนเทศใน
รูปแบบแผนที่ลายเส้น (Vector) ในรูปแบบดิจิทัล 

 

 
ภาพที่ 6 -26: ช้ันข้อมูลแม่น้ำ ลำธาร แหล่งน้ำ เขตเมืองเชียงใหม ่

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 

  



 
บทที่ 6 การดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 
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6) ชุดข้อมูลชุมชนและเมือง 

ชั้นข้อมูลเขตชุมชน หมายถึง ชั้นข้อมูลที่ ใช้จัดเก็บข้อมู ลที่ เกี่ยวข้องกับเขตชุมชนของมนุษย์  
ซึ่งประกอบไปด้วย อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตลอดไปถึงสถานที่ที่มนุษย์สามารถใช้ในการอ้างอิงตำแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ร่วมกัน การกำหนดชั้นข้อมูลเขตชุมชนจะใช้หลักการจัดกลุ่มข้อมูลให้สอดคล้องกับกิจกรรมหลักของ
มนุษย์ การพัฒนาเมือง และการบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับจากชุมชน 

ตามมาตรฐานข้อกำหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชนนี้ จะกล่าวเฉพาะวิธีการสร้างขึ้นโดยวิธีแปล
ความจากภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากภาพดาวเทียมเชิงเลขมาประกอบเป็นฉากหลังและ/หรือการสำรวจ
ข้อมูลลักษณะประจำจากภาคสนาม การจัดเก็บจะจัดเก็บในรูปของแผนที่ลายเส้น (vector) แบบดิจิทัล  
ชั้นข้อมูลนี้ใช้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วย อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ตลอดไปถึง
สถานที่ที่มนุษย์ใช้ในการอ้างอิงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เป็นชั้นข้อมูลที่ถูกประยุกต์ขึ้นจากชั้นข้อมูลอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างตลอดจนพฤติกรรมภาพรวมของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งอาจกล่าวอ้างได้ในหลายมิติ เช่น ประเพณี
วัฒนธรรม การค้า การท่องเทียว และการรวมเป็นกลุ่มก้อนของการทำกิจกรรมของมนุษย์ในพ้ืนที่หรือ  
บริเวณใดบริเวณหนึ่ง เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 6 -27: ช้ันข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารใน เขตเมืองเชียงใหม่ 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 

  



 
บทที่ 6 การดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
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7) ชุดข้อมูลการใช้ที่ดินและผังเมือง 

ชั้นข้อมูลการใช้ที่ดิน หมายถึง ข้อมูลประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกจำแนกจากข้อมูลการสำรวจ
จากระยะไกลและการสำรวจภาคสนามตามระบบการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นไว้
ล่วงหน้า ตามมาตรฐานข้อกำหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ที่ดินนี้ ประกอบด้วยประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินในระดับที่ 1 และ ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับที่ 2 ซึ่งได้สามารถวิเคราะห์และแปลตีความจาก
ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม หรือการสำรวจภาคสนาม โดยข้อมูลประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จัดเก็บในรูปของแผนที่ลายเส้น (vector) แบบดิจิทัล 

 

 
ภาพที่ 6 -28: ช้ันข้อมูลประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามผังเมืองรวม เขตเมืองเชียงใหม ่

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 

  



 
บทที่ 6 การดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
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8) ชุดข้อมูลป่าไม ้

พ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย หมายถึง ขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้ที่ถูกประกาศจัดตั้งหรือดูแลรักษาโดยรัฐภายใต้
กฎหมายเฉพาะสำหรับการใช้ในการจัดตั้ง ดูแลรักษาเขตป่าไม้ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ   
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ (เตรียมการ) และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า (เตรียมการ) พ้ืนที่การปกคลุมป่าไม้ หมายถึงพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีขนาดมากกว่า 4 ไร่ มีต้นไม้ที่มีความสูง
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 เมตร และมีการปกคลุมของเรือนยอดมากกว่า 10 % (ดัดแปลงจาก FAO, 2006) ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์และแปลตีความจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม หรือ การสำรวจข้อมูล
ภาคสนาม 

ตามมาตรฐานข้อกำหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ นี้ อธิบายข้อกำหนดสำหรับข้อมูล (1) พ้ืนที่ 
ป่าไม้ตามกฎหมาย ซึ่งประกาศและจัดตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (2) พ้ืนที่การปกคลุมป่าไม้ ซึ่งได้จาก
การวิเคราะห์และแปลตีความจากภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม หรือการสำรวจภาคสนาม โดย
ข้อมูลทั้งสองประเภทจัดเก็บในรูปของแผนที่ลายเส้น (vector) แบบดิจิทัล 

 

 
ภาพที่ 6 -29: ช้ันข้อมูลพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ เขตเมืองเชียงใหม ่

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 
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6.6.2 กลุ่มชุดข้อมูลประชากรและพลเมือง 

1) ชุดข้อมูลขนาดและความหนาแน่นประชากร 

ชั้นข้อมูลขนาดและความหนาแน่นของประชากร หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชากร ทั้งในมิติ
ของจำนวน และความหนาแน่น มักถูกจัดเก็บในรูปแบบของข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนประชากร ความหนาแน่น
ประชากร สถิติการเปลี่ยนแปลงประชากร โดยข้อมูลด้านประชากรนี้จะยึดโยงกับชั้นข้อมูลขอบเขต 
การปกครอง 

ชุดข้อมูลขนาดและความหนาแน่นของประชากรนี้ ประกอบด้วย 5 ชั้นข้อมูล ได้แก่ (1) จำนวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จากกรมการปกครอง (2) สำมะโนประชากรและเคหะ จากการสำรวจสำมะโน
ประชากรโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งจัดทำข้อมูลทุก 10 ปี (3) ความหนาแน่นของประชากร ได้จากการ
พิจารณาข้อมูลจำนวนประชากรร่วมกับขนาดพ้ืนที่ตามขอบเขตการปกครอง โดยกรมการปกครอง (4) สถิติ
การย้ายเข้า - ออกของประชากรในพ้ืนที่ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ  
(5) สถิติการเกิด – ตายของประชากรในพ้ืนที่ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ชุดข้อมูลเศรษฐสังคม 

ชั้นข้อมูลเศรษฐสังคม หมายถึง ข้อมูลว่าด้วยประเด็นเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชากร มักทำการจัดกลุ่มโดยพิจารณาจากรายได้ อาชีพ สถานภาพการทำงาน และระดับการศึกษา ซึ่งมัก
พบว่า สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน จะสะท้อนถึงพฤติกรรม วิถีชีวิต และกิจกรรมในเชิง
เศรษฐกิจในลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม 

ชุดข้อมูลเศรษฐสังคมนี้ มีที่จากแหล่งข้อมูล 2 แหล่งที่สำคัญ คือ 1) ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและ
จัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 ข้อมูล ได้แก่ (1) รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรและ
ครัวเรือน (2) ค่าใช้จ่ายหรือภาระหนี้สินประชากร (3) การประกอบอาชีพหรือแหล่งที่มาของรายได้ (4) ระดับ
การศึกษา และ (5) การจัดเก็บภาษีในระดับท้องถิ่น และ 2) ข้อมูลจากการจัดเก็บและรวบรวม โดยสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 1 ข้อมูล ได้แก่ (6) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด 
(GPP) 

6.6.3 กลุ่มชุดข้อมูลพฤตกิรรมและปฎิสัมพันธ์ 

1) ชุดข้อมูลประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

ชั้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทรงคุณค่า ซึ่งมักมีการจัดทำอยู่ในรูปแบบของแผนที่
แสดงมรดกวัฒนธรรมหรือสถานที่สำคัญอันแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนแต่ละแห่ง ทั้งที่สามารถจับต้องได้ 
และไม่สามารถจับต้องได้ จำแนกเป็นข้อมูลที่เป็นการจัดทำโดยทั่วไป และการจัดทำข้อมูลเฉพาะเรื่องที่สนใจ
สำหรับสถานการณ์ชั่วคราว ได้ดังนี้ 
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- ข้อมูลทั่วไป เช่น ตำแหน่งโบราณสถานและศาสนสถาน ตำแหน่งวัดร้าง ข้อมูลชุมชนและ
ชาติพันธุ์ ข้อมูลอาคารมีคุณค่า 

- ข้อมูลตามสถานการณ์ เช่น ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก 

2) ชุดข้อมูลนิเวศธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ชั้นข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่เก็บรวบรวมและจัดเพ่ือวัตุประสงค์ด้าน 
การบริหารจัดการ หรือรักษาคุณภาพของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
และสุขภาพของคนในชุมชน รวมทั้งเพ่ือการป้องกันและรับมือเมื่อการเกิดภัยพิบัติ จำแนกเป็นข้อมูลที่เป็นการ
จัดทำโดยทั่วไป และการจัดทำข้อมูลเฉพาะเรื่องท่ีสนใจสำหรับสถานการณ์ชั่วคราว ได้ดังนี้ 

- ข้อมูลทั่วไป เช่น สถิติตำแหน่งการเกิดไฟป่า พ้ืนที่สีเขียวและสวนสาธารณะ ข้อมูลต้นไม้ใหญ่ 

- ข้อมูลตามสถานการณ์ เช่น ข้อมูลคุณภาพน้ำเพ่ือการฟ้ืนฟูคลองแม่ข่า คุณภาพอากาศและ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5)  

3) ชุดข้อมูลการท่องเที่ยวและกิจกรรม 

ชั้นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการการท่องเที่ยว หรือการจัดกิจกรรมหรือเทศกาลต่าง ๆ ซึ่ง
สามารถใช้ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนข้อมูลด้านความ
ต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้งรูปแบบการใช้จ่าย หรือสถานที่ที่ได้รับความนิยม จำแนกเป็นข้อมูล
ที่เป็นการจัดทำโดยทั่วไป และการจัดทำข้อมูลเฉพาะเรื่องท่ีสนใจสำหรับสถานการณ์ชั่วคราว ได้ดังนี้ 

- ข้อมูลทั่วไป เช่น ปริมาณนักท่องเที่ยวประจำปีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รายได้จากการ
ท่องเที่ยวประจำปี สถิติการพักแรมของนักท่องเที่ยว สถานที่และระยะเวลาจัดงานเทศกาล
ในรอบปีของเมืองเชียงใหม่ ตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยว 

- ข้อมูลตามสถานการณ์ เช่น ผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
Covid-19 
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6.7 สรุป 

การดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ พบว่า ในปัจจุบัน การขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ 
ทางสังคมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ มีรูปแบบวิธีการและการสร้างความร่วมมือที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 
โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ รูปแบบการขับเคลื่อนที่ไม่เป็นเพียงการรวมตัวประท้วงเพ่ือคัดค้านโครงการ
พัฒนาที่จะเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวคือ แต่เริ่มเป็นการเสนอแนวทางเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่มากข้ึน การขับเคลื่อนที่มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลหรือผลการศึกษาทางวิชาการ และการ
สร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายมากขึ้นทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งมีส่วนช่วยให้
ประเด็นการขับเคลื่อนนั้น ๆ ยิ่งมีน้ำหนัก มีความน่าเชื่อถือ และได้รับความสนใจมากข้ึนจากทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ การขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ยังอาศัยช่องทางในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
ออฟไลน์ของเครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ เช่น การจัดประชุม การรวมตัวจัดกิจกรรม หรือการจัดสัมมนา 
และรูปแบบออนไลน์ ผ่านการเผยแพร่บทความเชิงลึก การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ และการจัด
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการช่องทางออนไลน์ เพ่ือนำเสนอไอเดียเพ่ือการขับเคลื่อนและการพัฒนาเมือง
เชียงใหม่ โดยประเด็นการขับเคลื่อนที่เครือข่ายผ่านกิจกรรมหรือการดำเนินโครงการโดยเครือข่ายต่าง  ๆ มัก
เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และด้านคุณภาพชีวิต ขณะที่ประเด็นที่เครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ให้ความ
สนใจในระดับสูงผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ มักเป็นประเด็นด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต
ทั่วไปของคนเมืองเชียงใหม่ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนของเครือข่ายทางสังคมของเมือง
เชียงใหม่ ซึ่งมีหัวใจสำคัญที่การใช้ข้อมูลนำและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งเริ่มมีการนำข้อมูลมาใช้งาน
ประกอบการพัฒนาแล้วบางส่วน แต่ข้อมูลยังมีการจัดเก็บที่ค่อนข้างกระจัดกระจาย นำมาสู่การรวบรวมข้อมูล
เพ่ือจัดทำฐานข้อมูลประชาคมเมืองเชียงใหม่ชุดตั้งต้น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเชิงพ้ืนที่  45 ชั้นข้อมูล แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มตามองค์ประกอบของข้อมูลเมืองพ้ืนฐาน ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จำนวน 8 ชุดข้อมูล ฐานข้อมูลประชากรและพลเมือง จำนวน 2 ชุดข้อมูล และฐานข้อมูลพฤติกรรมและ
ปฏิสัมพันธ์ จำนวน 3 ชุดข้อมูล อันจะเป็นต้นแบบของการพัฒนาฐานข้อมูลเมืองเพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนา
และการขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลนำในอนาคต  

ท้ายที่สุด เพ่ือให้ฐานข้อมูลประชาคมเมืองเชียงใหม่ชุดตั้งต้นมีความทันสมัย เป็นฐานข้อมูลเมืองที่มี
ความสมบูรณ์พร้อมต่อการใช้งานของเครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่มี
ภาระหน้าที่ในการดูแลและบริหารจัดการฐานข้อมูล ซึ่งคณะทำงานเชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอ ถือเป็นหน่วยงานที่
มีความเหมาะสมกับภารกิจดังกล่าว เนื่องจาก ประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมา ในการสร้างพ้ืนที่เผยแพร่
ข้อมูลและเป็นพ้ืนที่สื่อสารกลางที่สามารถใช้เชื่อมต่อความต้องการของคนในเมืองกับหน่วยงานรัฐและภาคี  
อ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ภาคประชาชนยกระดับเป็นประชาคมเมืองที่เข้มแข็ง ( Initiating Active Citizen) โดยมี
ฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเมืองเป็นเครื่องมือสำคัญ ขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง Online 
Platform กับ Offline Platform เพ่ือการพัฒนาศักยภาพประชาคมในหลายระดับ 



 

 

 

 

 

บทท่ี 7 
ข้อเสนอเชิงยทุธศาสตร ์

การขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงเมือง 
ของเครือข่ายทางสงัคมเมืองเชียงใหม่ 

 

จากการรวบรวมข้อมูลการขับเคลื ่อนการเปลี ่ยนเมือง และรวบรวมผลลัพธ์การดำเนินงานจาก
เครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ ตลอดจนวิเคราะห์และออกแบบระบบสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล
เมืองเชียงใหม่ และดำเนินงานทดลองสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ ในบทที่ 7 นี้จะเป็นส่วนสรุปข้อเสนอแนะ
ระยะยาวในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 

7.1 การอภิปรายสถานการณ์ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ 
7.2 การอภิปรายผลร่วมกับกรอบแนวความคิดการเปลี่ยนแปลงเมือง 
7.3 ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ 
7.4 สรุป 
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7.1 การอภิปรายสถานการณ์ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ 

7.2.1 สถานการณ์การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ 

จากการถอดบทเรียนสถานการณ์ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ในบทที่  6 แสดงให้การขับเคลื่อนเมือง
เชียงใหม่ของเครือข่ายทางสังคมที่มีความเป็นพลวัติสูงตามบริบททางการเมือง และการพัฒนาเมือง โดยการ
ขับเคลื่อนเมืองที่ผ่านมาต่างมศีักยภาพ โอกาส และมีข้อจำกัดต่าง ๆ ในการดำเนินการขับเคลื่อนเมือง ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ช่วงชนชั้นนำสร้างเมือง (ปี 2475-2520) 

เป็นระยะที่ผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม คือ การเรียกร้องการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านสาธารณูปการต่าง ๆ ทั้งนี้ แม้จะมีกิจกรรมการประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเมืองไม่
บ่อยครั้งมากนัก แต่กิจกรรมการขับเคลื่อนส่วนใหญ่มักสำเร็จและเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เนื่องจากมีพลัง
ประชาชน หรือพลังพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นนำที่เป็นแกนนำหลัก และมีความสนใจใน
การขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสูง ประกอบกับมีอิทธิพลและมีสายพันธ์กับภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ  

ระยะที่ 2 ช่วงวิชาการนำเมือง (ปี 2520-2550) 

เป็นช่วงทีภ่าคประชาสังคม นักวิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชน มีบทบาทในการพัฒนาเมืองมากขึ้น 
และมีความสนใจร่วมเกี่ยวกับการต่อต้านหรือประท้วงเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ
ส่วนกลาง สืบเนื ่องจากความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื ่อนไหวทางสังคมในเชิงต่อต้านรัฐบาล กับความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เมื่อเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วจากแผนนโยบายเศรษฐกิจและสังคม ทำให้การ
เคลื่อนไหวขององค์กรพัฒนาเอกชนเปลี่ยนจากการเรียกร้องการจัดสรรบริการทางสังคม และสาธารณูปโภคท่ี
จำเป็นต่อเมือง สู่การเคลื่อนไหวด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเน้นการจัดกิจกรรมรณรงค์เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม 
การรวมตัวของเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองในระยะนี้ เกิดจากความสมัครใจ ปราศจากอำนาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 
จึงมีอำนาจในการเจรจาต่อรองกับภาครัฐต่ำ อีกท้ังกิจกรรมกับการขับเคลื่อนมักเป็นไปในเชิงต่อต้านอำนาจรัฐ 
ทำให้รัฐบาลทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่นเพิกเฉย แต่ภายหลังเครือข่ายเน้นแนวทางประนีประนอมทำให้
เครือข่ายทางสังคมมีความเชื่อมโยงกับภาครัฐมากข้ึน 

ระยะที่ 3 ช่วงแห่งโอกาส (ปี 2550-ปัจจุบัน) 

หลังจากสถานการณ์การเมือง ปี 2549 เป็น “ช่วงแห่งโอกาส” เนื่องจากมีการรวมกลุ่มของภาค
ประชาสังคมมากขึ้น โดยมุ่งขับเคลื่อนประเด็นเย็น หรือประเด็นสาธารณะ หรือ ประเด็นสาธารณะ ที่มี
ผลกระทบต่อสังคมส่วนใหญ่ แต่พบว่าประเด็นหรือเป้าหมายในการรวมตัวส่วนใหญ่เป็นแบบรวมศูนย์ แยก
ส่วนกันทำในกลุ่มงานที่ตนเองสนใจและถนัด ซึ่งมีข้อดี คือ กลุ่มเหล่านี้ต่างมีเป้าหมายการขับเคลื่อนที่ชัดเจน 
แต่ข้อเสีย คือ มักสนใจแต่ประเด็นที่สนใจ ขาดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว  ประกอบกับการขาดพลังร่วมมือ
ทั้งจากภาคธุรกิจเอกชน ที่มีอำนาจสูงในการผลักดันให้การขับเคลื่อนเมืองสามารถสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม  
แม้ระยะนี้ พบการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนมากขึ้น แต่มักเข้ามาในบทบาทของภาคประชาสังคม
เป็นส่วนใหญ่ และมุ่งขับเคลื่อนด้านการพัฒนาเมือง การแก้ปัญหาของเมือง 
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7.2.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทายในบริบทการขับเคลื่อนเมืองของเครือข่าย
ทางสังคมเมืองเชียงใหม่  

จากการวิเคราะห์รูปแบบกลไกการดำเนินงานของภาคประชาสังคม และวิเคราะห์เครือข่ายตาม
โครงสร้าง และประเด็นกิจกรรม แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทายในบริบทการ
ขับเคลื่อนเมืองของภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ ดังนี้ 

1) จุดแข็งการขับเคลื่อนเมืองของเครือข่ายทางสังคม 

จากการพิจารณาปัจจัยภายในของภาคประชาสังคมที่เอื้อประโยชน์ต่อการการขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองของภาคประชาสังคม และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงเมอืง 
มีรายละเอียดดังนี้ 

o การรวมกลุ่มและกลไกการทำงาน องค์กรหลากหลายภาคส่วนมีแนวโน้มการรวมกลุ่มความ
สนใจมากขึ้น จากการส่งต่อความคิดความเชื่อผ่านการสื่อสารข้อมูล นอกจากนี้มีกลไกการทำงาน
ที่อาศัยฐานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และวัฒนธรรมการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันสู่การ
รวมกลุ่ม ถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการทำงานด้านจิตอาสา โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมโดย
การลงพื้นที่เพื่อทำงานกับชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลนครเชียงใหม่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้มีการทำงานร่วมกันเป็นพันธมิตร มีการเข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดโดยเครือข่ายอื่น ๆ อย่างเสมอ ด้วยรูปแบบดังกล่าวส่งผลให้เครือข่ายทางสังคมใน
ปัจจุบัน สามารถรวมตัวทำงานร่วมกันได้อย่างเข้มแข็ง มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

o ความเข้มแข็งเรื่องคุณภาพงานและการสร้างเครือข่าย การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่
ของเครือข่ายทางสังคม มีการทำงานโดยใช้ข้อมูลวิชาการเป็นฐานสนับสนุนการทำงาน เพื่อเป็น
เครื ่องมือการตัดสินใจออกแบบ และกำหนดแนวทางการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจน
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และความน่าเชื ่อถือให้กับรูปแบบแนวทางการขับเคลื ่อนเมือง 
นอกจากนี้มีกระบวนการสำรวจ และประเมินพื้นที่ทำงานก่อนการปฏิบัติการ เพื่อให้ทราบถึง
สภาพปัญหา โอกาส ศักยภาพ และความต้องการของคนในชุมชน อีกท้ังมีการจัดกิจกรรมทั้งเชิง
รณรงค์ อบรม และงานสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมได้ จากจุดแข็งเหล่านี้ทำให้เครือข่ายทางสังคมในปัจจุบันสามารถรวมตัวและการทำงาน
ร่วมกันได้อย่างเข้มแข็ง เป็นต้นทุนทางสังคม และทุนประสบการณ์ท่ีดี ทำให้การทำงานของกลุ่ม
มีศักยภาพ และโอกาส ในการยกระดับการทำงานสู่การเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนาเมืองในระดับ
เมือง ระดับจังหวัด 

2) จุดอ่อนการขับเคลื่อนเมืองของภาคประชาสังคม 

o ข้อจำกัดด้านการเคลื่อนงานพัฒนา เนื่องจากรูปแบบการดำเนินงานที่ยืนบนพื้นฐานจิต
อาสา และกลุ่มผู้ทำงานส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคนขึ้นไป และมักมีงานทำเป็นหลักแหล่ง 
ในขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเสริมการทำงานมีจำนวนน้อย จึงเป็นข้อจำกัดด้านการ
ทำงานของเครือข่าย เนื่องจากขาดแคลนกำลังแรงงาน และขาดความต่อเนื่อง จากการที่กลุ่ม
ผู ้ทำงานไม่มีเวลากับจิตอาสาได้อย่างเต็มที่ในบางครั ้ง ตลอดจนข้อจำกัดด้านความคิด 
เนื่องจากงานด้านการขับเคลื่อนเมือง มักเกิดจากการรวมกลุ่มของผู้มีพื้นฐานประสบการณ์
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แตกต่างกัน แต่มารวมกลุ่มเพ่ือประเด็นเป้าหมายและอุดมการณ์เดียวกัน ส่งผลให้ในบางครั้ง
เกิดความคิดเห็นไม่ตรงกัน รวมถึงปัญหาการทำงานที่คาบเกี่ยวกันระหว่างกลุ่มองค์กรภาค
ประชาสังคมและภาครัฐ อีกทั้งปัจจุบันประเด็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาเมืองเป็นประเด็นที่มีความยืดหยุ่น และไม่เร่งด่วนและมีเงื ่อนไขแวดล้อม
มากมายตามบริบทของพื้นที่ ประกอบกับนโยบายของรัฐที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน 
จึงถือเป็นจุดอ่อนและข้อจำกัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองของภาคประชาสังคม เช่น 
กลุ ่มชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่  ได้พยายามในเรื ่องของการทำ เส้นทางเดิน
รถจักรยาน แต่ก็ยังไม่สำเร็จ เนื่องด้วยด้วยบริบทของพื้นที่ และขาดการสนับสนุนจากภาค
ส่วนต่าง ๆ  เป็นต้น 

o ขาดกลไกการเชื่อมโยงผู้เข้ามาร่วมทำงาน แม้จะมีการประสานความร่วมมือมากขึ้น แต่
ยังคงขาดการพัฒนากลไกการเชื ่อมร้อยกลุ ่มคนพลเมืองอาสา คนรุ ่นใหม่ และองค์กร
ภาคเอกชนหลากหลายขนาดให้เป็นเป็นรูปธรรม รวมถึงขาดพ้ืนที่ส่วนกลางที่เครือข่ายพัฒนา
เมืองสามารถใช้เป็นพื้นที่พูดคุย แจ้งข่าว ปรึกษาหารือ ตามวาระ และประเด็นที่มีการ
นำเสนอข้ึนมา  

3) โอกาสการขับเคลื่อนเมืองของภาคประชาสังคม 

ปัจจัยที่ภายนอกที่ส่งเสริมและพัฒนา การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองของภาคประชาสังคม
ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีรายละเอียดดังนี้ 

o ความเป็นกลุ่มพลเมืองอาสา (Active Citizen) ด้วยความเชื่อ ความผูกผัน ตลอดจนอัต
ลักษณ์ รูปลักษณ์ของเมือง และสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเมือง เป็นปัจจัยสำคัญในการ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองบนฐานสำนึก และมโนทัศน์ความเป็น “คนเมือง” เชียงใหม่ 
ส่งผลให้คนท้องถิ่นแสดงออกผ่านวิถีวัฒนธรรมอันเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างสำนึกห่วงแหนเมือง
เชียงใหม่ ปัจจุบันเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่จึงเต็มไปด้วยกลุ่มพลเมืองอาสาตั้งแต่ระดับชุมชน
ขนาดเล็กไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ทั้งในระดับเมืองและระดับจังหวัด ที่มีการรวมตัวสาน
สัมพันธ์ตามประเด็นเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นผลดีต่อการทำงานเคลื่อนไหวการพัฒนาเมืองและ
ผลดีต่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมไปถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการกำหนดนโยบาย
การพัฒนาเมือง เนื่องจากการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นมีส่วนในการสร้างความเชื่อมโยงของเครือข่าย 
เพ่ิมศักยภาพการขับเคลื่อนทั้งทางด้านการติดต่อประสานงาน การแสวงหาความร่วมมือ รวม
ไปถึงการสนับสนุนได้อย่างรวดเร็ว 

o บทบาทและอิทธิพลของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้า จึง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมปัจจุบันก้าวเข้าสู่โลกของการสื่อสารในสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็ว พ้ืนที่
บนสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ อาทิ Website Line Facebook และ Twitter ได้เข้ามามี
บทบาทและอิทธิพลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตผู้คนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยพื้นที่
ออนไลน์มีลักษณะเป็นสังคมในโลกเสมือน ที่ช่วยประชาชนในการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและรอบด้าน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู ้คนจากทุกหนทุกแห่ง
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แลกเปลี่ยนความคิดแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน และสร้างชุมชนใหม่ที่มีความสนใจและ
เป้าหมายร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงเปรียบเสมือนพ้ืนที่ที่สามารถเชื่อมโยง และสร้างการ
มีส่วนร่วมของกลุ่มคนต่าง ๆ ได้  
ดังนั้นเครือข่ายสังคมออนไลน์จึงมีบทบาทอย่างมากต่อเครือข่ายในการเป็นพื้นที่สาธารณะที่
ผู้คนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะของพลเมือง และเป็นพื้นที่ในการตัดสินใจร่วมกัน
ทางสังคม โดยผสมผสานมุมมองต่อเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างอิสระ เพื่อส่งผลและสร้างอิทธิพล
ต่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองให้เกิดขึ้นจริง และมีความเข้มแข็ง  โดยใช้เป็นเครื่องมือที่
เสริมสร้างการตระหนักรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนทุกกลุ่ม ตลอดจนเชื่อมโยงให้
กลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ ่มพลเมืองผู ้ข ับเคลื ่อนการเปลี ่ยนแปลงเมืองที ่มีอยู ่อย่าง
หลากหลายสามารถมองเห็นประเด็นร่วมและมีแพลตฟอร์มกลางในการติดต่อสื่อสาร ส่งข่าว 
และทำงานต่อยอดส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ และสามารถร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล 

4) ความท้าทายในการขับเคลื่อนเมืองของภาคประชาสังคม 

ความท้าทายของภาคประชาสังคมในการพัฒนาแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนเมืองให้มีความ
เข้มแข็ง เพื่อแก้ปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ของภาค
ประชาสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม มีรายละเอียดดังนี้ 

o การพัฒนาวิสัยทัศน์เมืองเชียงใหม่ ด้วยความเชื ่อ ความผูกผัน ตลอดจนอัตลักษณ์ 
รูปลักษณ์ของเมือง และสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเมือง เป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาเมืองบนฐานสำนึก และมโนทัศน์ความเป็น “คนเมือง ”เชียงใหม่ ส่งผลให้
คนท้องถิ ่นแสดงออกผ่านวิถีวัฒนธรรมอันเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างสำนึ กห่วงแหนเมือง
เชียงใหม่ ปัจจุบันเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่จึงเต็มไปด้วยกลุ่มพลเมืองอาสาตั้งแต่ระดับชุมชน
ขนาดเล็กไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ทั้งในระดับเมืองและระดับจังหวัด ที่มีการรวมตัวสาน
สัมพันธ์ตามประเด็นเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นผลดีต่อการทำงานเคลื่อนไหวการพัฒนาเมื องและ
ผลดีต่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมไปถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการกำหนดนโยบาย
การพัฒนาเมือง เนื่องจากการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นมีส่วนในการสร้างความเชื่อมโยงของเครือข่าย 
เพ่ิมศักยภาพการขับเคลื่อนทั้งทางด้านการติดต่อประสานงาน การแสวงหาความร่วมมือ รวม
ไปถึงการสนับสนุนได้อย่างรวดเร็ว 

o ขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ จากปัญหาและสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นภายในเมืองมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับประเด็นย่อยของเมืองในหลายด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองหรือ
คนในสังคม การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน อาชญกรรมและการกีดกันทาง สังคม ประเด็น
ปัญหาและข้อจำกัดของเมืองเหล่านี้ไม่สามารถดำเนินการหรือแก้ไขได้ด้วยองค์กรใดองค์กร
หนึ่ง ดังนั้นกลไกความร่วมมือและกระบวนการวางแผนแบบร่วมหารือ จึงเป็นเครื่องมือและ
วิธีการในการการจัดการประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง นอกจากนี้การใช้ข้อมูลนำ 
ควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมตามกรอบคิดของระบบสารสนเทศข้อมูล โดยเปิดให้



 บทที่ 7 ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองของเครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ 
 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

7-6 

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการตัดสินใจในสังคมผ่านการสร้างกลไก
การตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยในที่สาธารณะ โดยเฉพาะการเปิดเผยของข้อมูลการดำเนินงาน
ของรัฐ ไปจนถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำมาสู่การสร้างปัญญาร่วม กลไกเหล่านี้มี
ส่วนในการผลักดันผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองให้
สามารถเกิดข้ึนจริง และลดปัญหาเรื่องผลประโยชน์ และการเมือง 

7.2 การอภิปรายผลร่วมกบักรอบแนวความคิดการเปลี่ยนแปลงเมือง 

จากหลักคิดที่เป็นพื้นฐานของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองของเครือข่ายทางสังคมในทัศนะและ
บทเรียนของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (ภาพที่ 7 - 1) คือ เชื่อในการมีส่วนร่วม เชื่อในข้อมูล เชื่อในการ
สื่อสารและส่งต่อ และท่ีสำคัญคือต้องมีความต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดพลัง (power) หรืออำนาจในการเจรจาต่อรอง 
การพัฒนา การสร ้างการเปล ี ่ยนแปลง และอีกด ้านค ือสร ้างให ้ เก ิด  ความสนใจ/ความสนใจร ่วม 
(interest/common interest) 

 
ภาพที่ 7- 1:การสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองของเครือข่ายทางสังคม 

แม้ว่า ผลการศึกษาและวิเคราะห์การทำงานการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองของเครือข่ายทาง
สังคมเมืองเชียงใหม ่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะพบว่า มีองค์ประกอบที่ครอบคลุมในทุกมิติ กล่าวคือ มีการใช้
ข้อมูลนำเพื่อสร้างความสนใจร่วมหรือสร้างให้เกิดข้อได้เปรียบในการเจรจาต่อรองหรือขับเคลื่อนการพัฒนา มี
ส่วนร่วมของภาคส่วนในสังคมในการเสนอแนะ ยับยั้งการพัฒนาเมือง รวมถึงการสื่อสารและส่งต่อเจตนารมณ์
ในการเคลื่อนไหวทางสังคมเมืองเชียงใหม่มากว่าศตวรรษของการเคลื่อนไหวทางสังคมเมืองเชียงใหม่ อย่างไรก็
ตาม ยังมีประเด็นที่ควรพิจารณาและเป็นข้อสังเกตจากคณะผู้วิจัย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ประเด็นการมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง (2) ประเด็นการใช้ข้อมูลนำในการขับเคลื่อนการพัฒนาหรือ
สร้างการเปลี่ยนแปลง และ (3) ประเด็นด้านการสื่อสารและการส่งต่อ มีรายละเอียด ดังนี้ 

7.2.1 ประเด็นการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง 
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• ลักษณะการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคม ที่มีจุดเด่นของการคลื่อนไหวและรวมกลุ่มของภาค
ประชาสังคมและภาคการศึกษา ขาดความร่วมมืออย่างจริงจังของภาคเอกชน 

• ความสนใจร่วมส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมา เป็นเรื่องเก่ียวกับ
การต่อต้านหรือประท้วง โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ของรัฐส่วนกลาง 

• ความร่วมมือหรือการรวมกลุ่มเป็นแบบหลวม ๆ มักเกิดขึ้นตามสถานการณ์ หรือเหตุการณ์สำคัญ
ในระดับเมือง 

• การดำเนินการส่วนใหญ่เป็นแบบกระจัดกระจายและครอบคลุมหลายเรื่อง เป็นทั้งข้อดีและ
ข้อเสีย 

• กลุ่มภาคเอกชนมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงเมืองน้อย เข้ามามีส่วนร่วมน้อย ด้วยความแข็งแกร่ง
ของภาคประชาสังคม 

7.2.2 ประเด็นการใช้ข้อมูลนำในการขับเคลื่อนการพัฒนาหรือสร้างการเปลี่ยนแปลง 

• มีข้อมูลแต่อยู่กระจัดกระจายและยังไม่พร้อมใช้งาน เมื่อนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวมกัน 
• ต้องการความเชี่ยวชาญในการจัดการและการประยุกต์ใช้ข้อมูลเมือง 
• เริ่มมีการรวบรวมและใช้ข้อมูลมากข้ึนในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง 
• ต้องการระบบที่เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของภาคีเครือข่ายทางสังคมและกลุ่มคน

สาธารณะ 
• ข้อมูลคือส่งที่ไม่หยุดนิ่ง ดังนั้น การเก็บรวบรวม อัพเดต จึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่าง

สม่ำเสมอ 

7.2.3 ประเด็นด้านการสื่อสารและการส่งต่อ 

รูปแบบการสื่อสารของเครือข่ายโดยทั่วไปที่ผ่านมาเป็นการสื่อสารภายในระหว่างภาคี ขาดการสื่อสาร
เพื่อสร้างและขับเคลื่อนสู่สังคมในวงกว้าง แต่เมื่อมีการพัฒนาและมีการรวมกลุ่มของเครือข่ายสังคมออนไลน์
สูงขึ้นจึงเริ่มมีการสื่อสารสาธารณะมากยิ่งขึ้น 

7.3 ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร ์

7.3.1 ข้อเสนอแนะด้านการสร้างการมีส่วนร่วมที่ครบองค์ประกอบ 

• ควรเพิ่มอำนาจและความสนใจของภาคเอกชนในบทบาทการมีส่วนร่วมด้านการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงเมือง  

• ต้องเรียกอำนาจชนชั้นนำเมืองเชียงใหม่กลับมาช่วยเหลือการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง 
• ประสานนโยบายระหว่างรัฐส่วนกลาง กับท้องถิ่น 
• เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการสรรค์สร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองให้มากข้ึน 

7.3.2 ข้อเสนอแนะด้านการใช้ข้อมูลเป็นฐานการขับเคลื่อนและจุดเชื่อมความสนใจร่วม 
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• สร้างความรู้ความเข้าใจและขีดความสามรถในการจัดการข้อมูลเมืองเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลง 

• จัดหาบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้มาดำเนินการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางสังคมเมือง
เชียงใหม่ (มีข้อมูลอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีคนใช้เป็นด้วย) 

• ใช้ข้อมูลเพ่ือชักจูงและผลักดันให้เกิดเป็น ฉันทามติร่วมของเมืองในการขับเคลื่อน คล้อย ๆกับ
การทำเรื่องต่อต้าน แต่ควรไปทำเรื่องการพัฒนา 

7.3.3 ข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารที่ทรงพลังทั้งระหว่างภายในภาคีและต่อสาธารณะ 

• ประสานภาคีเครือข่านสื่อมวลชน เพ่ือขยายผลการสื่อสารสาธารณะและความสนใจ 
• ใช้การสื่อสาร สื่อกระแสหลัก (ทีวี / วิทยุ / หนังสือพิมพ์) ร่วมกับสื่อใหม่เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ 

และขับเคลื่อนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ 

7.4 สรุป 

การทำงานการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองของเครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมามีองค์ประกอบที่ครอบคลุมในทุกมิติ กล่าวคือ มีการใช้ข้อมูลนำเพ่ือสร้างความสนใจร่วม หรือสร้างให้
เกิดข้อได้เปรียบในการเจรจาต่อรองหรือขับเคลื่อนการพัฒนามีส่วนร่วมของภาคส่วนในสังคมในการเสนอแนะ 
ยับยั้งการพัฒนาเมือง รวมถึงการสื่อสารและส่งต่อเจตนารมณ์ในการเคลื่อนไหวทางสังคมเมืองเชียงใหม่มากว่า
ศตวรรษของการเคลื่อนไหวทางสังคมเมืองเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนยังมีข้อจำกัดทั้งประเด็นการ
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง ถึงแม้จะมีจุดเด่นของการเคลื่อนไหวและรวมกลุ่มของภาค
ประชาสังคมและภาคการศึกษา แต่ยังคงขาดความร่วมมืออย่างจริงจังของภาคเอกชน รวมถึงความสนใจร่วม
ส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมา มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านหรือประท้วง 
โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ของรัฐส่วนกลาง นอกจากนี้ ประเด็นการใช้ข้อมูลนำในการขับเคลื่อนการพัฒนา
หรือสร้างการเปลี่ยนแปลง พบว่า ข้อมูลแต่อยู่กระจัดกระจายและยังไม่พร้อมใช้งาน และขาดผู้เชี่ยวชาญ
จัดการ และประยุกต์ข้อมูล 

ดังนั้น คณะวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมที่ครบ
องค์ประกอบ โดยเพิ่มอำนาจและความสนใจของภาคเอกชนในบทบาทการมีส่วนร่วมด้านการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงเมือง รวมถึงเพิ่มการประสานนโยบายระหว่างรัฐส่วนกลางกับท้องถิ่น 2) ด้านการใช้ข้อมูลเป็น
ฐานการขับเคลื ่อนและจุดเช ื ่อมความสนใจร่วม สิ ่งสำคัญ คือ ต้องสร้างความรู ้ความเข้าใจ และขีด
ความสามารถในการจัดการ และประยุกต์ใช้ข้อมูลเมือง และ 3 ) ด้านการสื่อสารที่ทรงพลังทั้งระหว่างภายใน
ภาคีและต่อสาธารณะ เพ่ือขยายผลการสื่อสารสาธารณะและความสนใจ โดยใช้พลังการสื่อสารผ่านสื่อกระแส
หลัก ร่วมกับสื่อใหม่เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ และขับเคลื่อนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ 
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1) เครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่ 

จากการพิจารณาประเด็นการการเคลื่อนไหวทางสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  แสดงให้เห็นถึง
รูปแบบการรวมกลุ่มของเครือข่ายทางสังคมเมืองเชียงใหม่  ซึ่งมีทั้งกลุ่มเครือข่ายที่มีการวมกลุ่มอย่างเป็น
ทางการ กลุ่มแบบเฉพาะกิจ และเฉพาะประเด็น ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 ระยะที ่1 (ป ี2475-2520) 

ลำดับ ชื่อ/หน่วยงาน ประเด็นความสนใจ ประเด็นเคลื่อนไหว 

1.เพ่ือศึกษาปัญหาเมือง และพัฒนาเชิงพ้ืนที ่

1.1 ครูบาศรีวิชัย 
ด้านการพัฒนา และฟื้นฟูกายภาพ
เมือง 

การก่อสร้างถนนข้ึนดอยสุเทพ 

1.2 
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล และมสิซัง
โรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ 

ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต 

ได้จัดสร้างโบสถ์พระหฤทัย พร้อม
สร้างสถานศึกษาอย่าง โรงเรียนเร
ยีนา/พระหฤทัย/มงฟอร์ต เพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาภายในพ้ืนท่ี 

1.3 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต 

ก่อตั ้ง วิทยาลัยคริสเตียนพายัพ 
(ม.พายัพ ในปัจจุบัน) 

1.4 
มิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน
มิชช่ัน 

ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต 

เป็นแกนนำในการก่อตั้งโรงเรียน
แพทย์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1.5 นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ด้านอนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกทาง
วัฒนธรรม 

เรื่องแนวทางอนุรักษ์เมืองเก่า 

2.เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ และความเข้าใจเมือง 

2.1 กลุ่มหนุ่มสาวเชียงใหม ่
ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต 

รวมตัวก ันเพื ่อส ่งเสร ิมและทา
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
และงานสาธารณประโยชน์ โดยไม่
ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 

2.2 ชมรมจิ๊นลาบ (ชมรมล้านนาคดี) 
ด้านอนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกทาง
วัฒนธรรม 

กระตุ ้นสังคมคนเชียงใหม่ให้หัน
กลับมาให้ความสำคัญกับคุณค่า 
และมรดกของเมือง 
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ระยะที ่2 (ป ี2420-2550) 

ลำดับ ชื่อ/หน่วยงาน ประเด็นความสนใจ ประเด็นเคลื่อนไหว 

1.เพ่ือคัดค้านเรียกร้อง ความไม่เหมาะสมของโครงการพัฒนาเมือง 

1.1 
กลุ่มนักวิชาการ สื่อมวลชนท้องถิ่น 
องค์กรทางศาสนา และชมรมเพื่อ
เชียงใหม ่

ด้านการพัฒนา และฟื้นฟูกายภาพ
เมือง 

- ต่อต้านการสร้างกระเช้าขึ้นดอย
สุเทพ 

-  ค ั ดค ้ านโครงการสวนส ัตว์
กลางคืนจังหวัดเชียงใหม ่

- ต่อต้านการสร้างอาคารสูงและ
ขยายถนน 

1.2 กลุ่มนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่
ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต 

เรียกร้องตรวจสอบการดำเนินงาน
ของนายทุน 

1.3 
คณะกรรมการรณรงคเ์พื่อส่งเสริม
อำนาจท้องถิ่น (ค.ร.ท) 

ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต 

ประชุมเรื่องปัญหาการสร้างเขื่อน
แก่งเสือเต้น เขื่อนปากน้ำมูล และ
การทับซ้อนพื ้นที ่ทำกินในเขต
อุทยานแห่งชาติ 

1.4 
ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งนคร
เชียงใหม ่

ด้านการอนุรักษ ์และจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

สัมมนาประเด็นการเปลี่ยนแปลง
และขยายตัวอย่างรวดเร ็วของ
เ ม ื อ ง  ท ี ่ ส ่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
สิ่งแวดล้อมในเมือง 

1.5 ชมรมเดินเพื่อสิ่งแวดล้อม 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

รณรงค์ออกเดินเพื่อเก็บขยะ 

2.เพ่ือศึกษาปัญหาเมือง และพัฒนาเชิงพ้ืนที ่

2.1 ชมรมเพื่อเชียงใหม ่
ด้านการพัฒนา และฟื้นฟูกายภาพ
เมือง 

รวบรวมความคิดเห็นทุกฝ่ายใน
สังคมในประเด็นพัฒนาจังหวัด 

2.2 สภาเวยีงพิงค์ 
ด้านการพัฒนา และฟื้นฟูกายภาพ
เมือง 

รวบรวมความคิดเห็นทุกฝ่ายใน
สังคมในประเด็นพัฒนาจังหวัด 
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ลำดับ ชื่อ/หน่วยงาน ประเด็นความสนใจ ประเด็นเคลื่อนไหว 

2.3 กลุ่มนักวิชาการจังหวัดเชียงใหม ่
ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต 

จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่าย
การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 

2.4 ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่  
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

จัดทำบทความประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมและโครงการวางแผน
พัฒนาร่วมสำรวจสภาพปัญหาน้ำ
ปิง 

2.5 กลุ่มนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ร่วมสำรวจสภาพปัญหาน้ำปิง 

2.6 ชมรมเพื่อนเชียงใหม ่
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ร่วมสำรวจสภาพปัญหาน้ำปิง 

2.7 ชมรมรักแม่น้ำปิง 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ร่วมสำรวจสภาพปัญหาน้ำปิง 

2.8 
มูลนิธิวายเอม็ซีเอ เพื่อการพัฒนา
ภาคเหนือ 

ด้านการอนุรักษ ์และจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าต้นน้ำ 

โครงการเบิกฟ้าเวียงพิงค์ 

2.9 นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นักวิชาการจาก
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

เรื่องแนวทางอนุรักษ์เมืองเก่า 

3.เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ และความเข้าใจเมือง 

3.1 
เครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
เชียงใหม ่

ด้านการพัฒนา และฟื้นฟูกายภาพ
เมือง 

จ ัดเวท ีสาธารณะขึ ้นเร ียกว่า 
“เวทีอู้ฟู่เรื่องเมืองเจียงใหม่” 

3.2 กลุ่มหนุ่มสาวเชียงใหม ่
ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต 

รวมตัวก ันเพื ่อส ่งเสร ิมและทา
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
และงานสาธารณประโยชน์ โดยไม่
ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 

3.3 ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม ่
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

จัดงานเสวนาเพื่อลดปัญหามลพิษ
ในจังหวัดเชียงใหม่ 

3.4 กลุ่มสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม ่
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ร ณ ร ง ค์ ต ่ อ ต ้ า น ก า ร ท ำ ล า ย
สิ่งแวดล้อม 
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รายงานฉบับสมบูรณ ์
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ลำดับ ชื่อ/หน่วยงาน ประเด็นความสนใจ ประเด็นเคลื่อนไหว 

3.5 ชมรมรักแม่น้ำปิง 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

รณรงค์โครงการรักแม่ปิง อย่าทิ้ง
ขยะ 

 

ระยะที ่3 (ป ี2550 - ปัจจุบัน) 

ลำดับ ชื่อ/หน่วยงาน ประเด็นความสนใจ ประเด็นเคลื่อนไหว 

1.เพ่ือคัดค้านเรียกร้อง ความไม่เหมาะสมของโครงการพัฒนาเมือง 

1.1 
กลุ่มผู้บริหาร ครู และนักเรยีน
โรงเรียนเรยีนาเชล ี

ด้านการพัฒนา และฟื้นฟูกายภาพ
เมือง 

คัดค้านโครงการบ้านธนาร ักษ์
ประชารัฐเชียงใหม่ 

1.2 
กลุ่มภาคประชาสังคม จังหวัด
เชียงใหม ่

ด้านการพัฒนา และฟื้นฟูกายภาพ
เมือง 

คัดค้านโครงการก่อสร้างอาคาร
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 และที ่พัก
ข้าราชการตุลาการ 

1.3 กลุ่มองค์กรพระพุทธศาสนา 
ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต 

คัดค้านนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลที่
เชียงใหม ่

2.เพ่ือศึกษาปัญหาเมือง และพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

2.1 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 
ด้านการพัฒนา และฟื้นฟูกายภาพ
เมือง 

โครงการเดินได้-เดินดี 

2.2 เชียงใหม่ดวงใจสเก็ตบอร์ด 
ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต 

การพัฒนาสวนสาธารณะตลาดต้น
ลำไย และลานสเก็ต 

2.3 กลุ่มผู้ประกอบการเดินรถ 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

โครงการรถสองแถวโมเดล-รถ
โดยสารสาธารณะเคร ื ่องยนต์
สะอาด 

2.4 เชียงใหม่ทรัสต ์
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

แผนที่พ้ืนท่ีสีเขียวเมืองเชียงใหม่ 

2.5 ฮอมสุข สตูดโิอ 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

2.6 NorthGate ปะตู๋เหนือ 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

โดรนอาสาดับไฟป่า 
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รายงานฉบับสมบูรณ ์
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ลำดับ ชื่อ/หน่วยงาน ประเด็นความสนใจ ประเด็นเคลื่อนไหว 

2.7 สภาลมหายใจ 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

โครงการ สร ้างพื ้นที ่ส ี เข ียวริม
แม่น้ำปิง 

2.8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
ด้านอนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกทาง
วัฒนธรรม 

โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่
เมืองมรดกโลก 

3.เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ และความเข้าใจเมือง 

3.1 มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง 
ด้านการพัฒนา และฟื้นฟูกายภาพ
เมือง 

โครงการเชียงใหม่เอี่ยม 

3.2 เครือข่ายเขียว สวย หอม 
ด้านการพัฒนา และฟื้นฟูกายภาพ
เมือง 

โครงการเขียวชมเมือง 
โครงการเพื่อดอยสุเทพ 
โครงการ "เขียวกินได้" 
โครงการ "เขียวท้ังชุมชน" 
โครงการ "เขียวออกแบบได้" 

3.3 
สถาบันวิจัยทางสังคม
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ด้านสังคม วิถีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ “ฟ ื ้นบ ้านย ่านเว ียง
เชียงใหม่” 

3.4 เครือข่ายเขียว สวย หอม 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

โครงการขับเคลื ่อนพื ้นที ่ส ีเขียว
จากปัญหาฝุ่นกิจกกรมปลูกต้นไม้ 
11 พื้นที ่

3.5 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช) 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ก ิจกรรมชมนกชมไม ้ชมเม ือง
โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลอง
แม่ข่า-ลำคูไหว 

3.6 ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาตลิ้านนา 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมสำรวจประชากรนกปิ๊ดจะ
ลิวและนกชนิดอื่นๆ 

3.7 กลุ่มมือเย็น เมืองเย็น 
ด้านการอนุรักษ ์และจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

มือเย็น เมืองเย็น แคมเปญท้าปลูก 

4.ด้านอนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม 

4.1 เทศบาลนครเชียงใหม ่
ด้านอนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกทาง
วัฒนธรรม 

กิจกรรมจันทร์ หอม ฮอม แฮง 
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ลำดับ ชื่อ/หน่วยงาน ประเด็นความสนใจ ประเด็นเคลื่อนไหว 

4.2 
กลุ่มภาคประชาสังคม จังหวัด
เชียงใหม ่

ด้านอนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกทาง
วัฒนธรรม 

ตานตุงไชย ฟื้นใจ๋เมืองเชียงใหม่ 
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2)  เครือข่ายพลเมืองออนไลน์ของเมืองเมืองเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ/หน่วยงาน ประเด็นเคลื่อนไหว จำนวนผู้ติดตาม ก่อตั้ง 

1. ด้านสื่อข่าวสารทั่วไป 
1.1 เชียงใหม่ CM108.com นำเสนอข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์

เมืองเชียงใหม่ 
1,286,145 11/10/ 2553 

1.2 FM91 Trafficpro นำเสนอข้อมูลและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลจราจรและความปลอดภัย 

1,286,145 21/10/2553 

1.3 CitylifeChiangMai พื้นที่สื่อประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
สถานการณ์ทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) 

33,968 7/12/253 

1.4 NBT Chiangmai นำเสนอข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์
เมืองเชียงใหม่ 

28,543 6/6/2554 

1.5 เชียงใหม่นิวส ์ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์
เมืองเชียงใหม่ 

771,420 3/10/2554 

1.6 แม่ริม เชียงใหม่ ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
สถานการณ์ทั่วไป ด้านการท่องเที่ยว 
อาหาร จราจร และกิจกรรมของ
ภาครัฐและเอกชน ในแม่ริม 

188,676 29/10/2555 

1.7 แฉ เชียงใหม ่ สื่อท้องถิ่น ท่ีนำเสนอข้อมูลข่าว
สถานการณ์ทั่วไป และวิพากษ์วิจารณ์
เหตุการณ ์

94,702 13/11/2555 

1.8 หนังสือพิมพ์เมืองเหนืออัพเดท สื่อท้องถิ่น ท่ีนำเสนอข้อมูลข่าว
สถานการณ์ทั่วไป โรคระบาด การแจ้ง
ประกาศท้องถิ่นและชุมชน 

1,044 14/01/2558 

1.9 Supachai traffic police cm สื่อท้องถิ่น ที่นำเสนอข้อมูลข่าว
สถานการณ์ทั่วไป ด้านการจราจรและ
ด่านตรวจ 

3,068 26/04/2558 

1.10 เชียงใหม่อยู่ดี สื่อท้องถิ่น ท่ีนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ทั่วไป ด้านไลฟ์สไตล์ การท่องเที่ยว
และโรงแรม 

3,042 20/03/2559 

1.11 สวท.เชียงใหม่ AM 1476 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอข้อมูล
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ทั่วไปของเมืองเชียงใหม่(ภาคภาษาชน
เผ่า 7 ภาษา) 

206,657 25/06/2559 
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ลำดับ ชื่อ/หน่วยงาน ประเด็นเคลื่อนไหว จำนวนผู้ติดตาม ก่อตั้ง 

1.12 ข่าวเด็ดเชียงใหม่ เป็นสื่อกระแสหลัก ที่นำเสนอข้อมูล
ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ทั่วไปของเมืองเชียงใหม่ 

2,538 28/02/2560 

1.13 คนข่าวเชียงใหม่ สื่อท้องถิ่น ท่ีนำเสนอข้อมูลข่าว
สถานการณ์ประจำวัน โรคระบาด ภัย
พิบัติ 

43,548 13/03/2560 

1.14 ข่าวด่วน เชียงใหม่ สื่อท้องถิ่น ที่นำเสนอข้อมูลข่าว
สถานการณ์ทั่วไป จากประกาศข่าว
ภาครัฐ 

7,108 31/12/2560 

1.15 ฉันอยู่เชียงใหม่จริงๆนะ พื้นที่สื่อประชาสมัพันธ์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ทั่วไป 
ความบันเทิง 

44,197 5/01/2561 

1.16 Chiangmaigroup พื้นที่สื่อสารและประชาสมัพันธ์
สถานการณ์และข้อมูลทั่วไปของเมือง
เชียงใหม ่

148,926 5/03/2561 

1.17 หนังสือพิมพ์คนล้านนา เป็นสื่อกระแสหลัก ที่นำเสนอข้อมูล
ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ทั่วไปของเมืองเชียงใหม่ 

53,548 7/03/2561 

1.18 เสียงคนเมืองเชียงใหม่ สื่อท้องถิ่น ท่ีนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ทั่วไป และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

523 3/07/2561 

1.19 ข่าวมุมเหนือ CM Thainews สื่อท้องถิ่น ท่ีนำเสนอข้อมูลข่าว
สถานการณ์ สภาพภูมิอากาศ โรค
ระบาด 

22,138 23/07/2561 

1.20 สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ สมาคมสื่อสาร สื่อสารประชาสมัพนัธ์ 
พัฒนาเมืองและประวัติศาสตร ์

1,470 18/11/2561 

1.21 Chiang Mia Spotlight พื้นที่สื่อประชาสมัพันธ์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ทั่วไป 
ความบันเทิง 

13,642 21/11/2562 

1.22 ข่าวสาร โควิด19 เชียงใหม ่ สื่อท้องถิ่น รายงานสถานการณ์ 
COVID- 19 

20,000 20/03/2563 

1.23 ที่น่ีเชียงใหม ่ สื่อท้องถิ่น ท่ีนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ทั่วไป ด้านไลฟ์สไตล์ ประวตัิศาสตร์ 
การท่องเที่ยว โรงแรม และสถานกรณ์
โรคระบาด 

21,335 25/05/2563 

1.24 เชียงใหม่ฮอม สื่อท้องถิ่น ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง 
อาทิ การเมือง และขนส่งสาธารณะ 

554 9/12/2563 
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2. ด้านการท่องเท่ียว อาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ 
2.1 ชมรมถ่ายภาพ เชียงใหม่ กลุ่มการท่องเที่ยวและการขนส่ง 

แหล่งรวมภาพถ่ายในพ้ืนท่ีเมือง
เชียงใหม ่

40,000 15/03/2553 

2.2 โอลด์ เชียงใหม่ ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร เทศกาล 
แนะนำสถานท่ีท่องเที่ยว และ
ร้านอาหาร 

25,494 22/11/2553 

2.3 สมาคมสหพ ันธ ์ท ่อง เท ี ่ยว
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 

แนะนำสถานท่ีท่องเที่ยว และ
ร้านอาหาร 

1,699 21/12/2553 

2.4 รีวิวเชียงใหม ่ แนะนำสถานท่ีท่องเที่ยว และ
ร้านอาหาร 

599,010 8/05/2554 

     
2.5 ถนนฅนเดิน จังหวัด เชียงใหม่ ประชาสมัพันธ์ สื่อกลางพูดคุย 

เรื่องราว ของกิ๋น ร้านค้า ต่างๆ บน
ถนนฅนเดิน 

25,495 8/05/2554 

2.6 กินอะไรดี ณ เชียงใหม่ แนะนำสถานท่ีท่องเที่ยว และ
ร้านอาหาร 

17,634 6/12/2555 

2.7 หลงเชียงใหม ่ แนะนำสถานท่ีท่องเที่ยว ร้านอาหาร 
คาเฟ่และผลติภณัฑส์ร้างสรรค์ใน
เชียงใหม ่

93,893 28/07/2557 

2.8 เช็คอินเชียงใหม่  พื้นที่นำเสนอข้อมูลประชาสมัพันธ์
สถานท่ีท่องเที่ยว ร้านอาหาร คาเฟ่
และกิจกรรมที่น่าสนใจในเชียงใหม่ 

589,301 3/03/2558 

2.9 เที่ยวเชียงใหม ่ แนะนำสถานท่ีท่องเที่ยว และ
ร้านอาหาร 

33,000 6/08/2558 

2.10 แกงโฮะ รีวิว แนะนำสถานท่ีท่องเที่ยว และ
ร้านอาหาร 

21,523 8/10/2559 

2.11 Chiang Mai Street Culture - 
วัฒนธรรมท้องถนนเชียงใหม่ 

พื้นที่สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล 
นำเสนอวิถีชีวิต แฟช่ัน ของคนเมือง
เชียงใหม ่

879 12/10/2559 

2.12 เชียงใหม่เจ้า พื้นที่นำเสนอข้อมูลประชาสมัพันธ์
สถานท่ีท่องเที่ยว ร้านอาหาร คาเฟ่
และกิจกรรมที่น่าสนใจในเชียงใหม่ 

43,745 3/03/2560 

2.13 อินไซด์เชียงใหม่ พื้นที่สื่อสารและประชาสมัพันธ์วิถีชีวิต 
ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองและความบันเทิง 

115,894 10/03/2560 
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ลำดับ ชื่อ/หน่วยงาน ประเด็นเคลื่อนไหว จำนวนผู้ติดตาม ก่อตั้ง 

2.14 เชียงใหม่อะไรดี พื้นที่นำเสนอข้อมูลประชาสมัพันธ์
สถานท่ีท่องเที่ยว ร้านอาหาร คาเฟ่
และกิจกรรมที่น่าสนใจในเชียงใหม่ 

85,296 3/07/2560 

2.15 Eating Out Map - เชียงใหม ่ แนะนำสถานท่ีท่องเที่ยว และ
ร้านอาหาร 

83,973 24/08/2560 

2.16 ของดีเชียงใหม่ แนะนำสถานท่ีท่องเที่ยว และ
ร้านอาหาร 

14,890 22/09/2560 

2.17 เชียงใหม่ มีอะไร พื้นที่นำเสนอข้อมูลประชาสมัพันธ์
สถานท่ีท่องเที่ยว ร้านอาหาร คาเฟ่
และกิจกรรมที่น่าสนใจในเชียงใหม่ 

4,771 13/10/2560 

2.18 เชียงใหม่ไปไหนดี แนะนำสถานท่ีท่องเที่ยว และ
ร้านอาหาร 

8,291 14/12/2561 

2.19 ถนัดชิม - แอ่วเหนือเจ้า แนะนำสถานท่ีท่องเที่ยว และ
ร้านอาหาร 

41,360 13/05/2562 

2.20 มุสลิมเชียงใหม่ช้างคลาน ข่าวสารทั่วไป นำเสนอวิถีชีวิตมสุลิม 16,735 13/10/2563 
2.21 เสพเชียงใหม่ แนะนำสถานท่ีท่องเที่ยว ร้านอาหาร 

คาเฟ่และผลติภณัฑส์ร้างสรรค์ใน
เชียงใหม ่

43,125 3/02/2564 

2.22 Chiang Mai Rice Now พื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมลู เพื่อ
ขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยงเชิงอาหาร 

628 4/08/2564 

3. ด้านสังคม การพัฒนาเมือง 
3.1 Lannabird Club เผยแพร่ข้อมลู และประสบการณ์ใน

เรื่องนกและธรรมชาติของลา้นนา 
15,014 9/08/2553 

3.2 Let’s Do It Chiang Mai ปฏิบัติการเชียงใหม่เอี่ยมชวนชาว
เชียงใหม่ร่วมกันเก็บขยะ ปัดบ้าน
กวาดเมืองปลูกต้นไม้ให ้

305 18/05/2553 

3.3 เชียงใหม่สร้างสรรค์ พื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการและ
แลกเปลีย่นข้อมูล เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

30,693 16/06/2553 

3.4 Chiang Mai Learning City สื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการ
พัฒนาเมือง ด้านการเรียนรู้ ส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

3,101 27/03/2554 

3.5 ฮักเน่อ เชียงใหม่ นำเสนอเรื่องราวต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเมืองเชียงใหม ่

53,039 28/08/2554 

3.6 ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ ศึกษาและตดิตามความ เปลี่ยนแปลง
ของเมืองเชียงใหม่ รวมถึงเผยแพรง่าน

5,147 10/06/2554 



ภาคผนวก ก 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

ก-12 
 

ลำดับ ชื่อ/หน่วยงาน ประเด็นเคลื่อนไหว จำนวนผู้ติดตาม ก่อตั้ง 

วิชาการในเรื่อง ประวัติศาสตร์ การ
พัฒนาเมืองและล้านนาคด ี

3.7 ฟื้นบ้าน ย่านเวียงเชียงใหม่ ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจกับเมือง  

4,973 15/01/2556 

3.8 Chiang Mai City Update เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารโครงการพฒันา
เชียงใหม ่

36,877 29/03/2556 

3.9 เชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอ เชื่อมโยงภาคประชาสังคม และกลุ่ม
พลเมืองอาสา 

5,328 28/05/2556 

3.10 คลองแม่ข ่าก ับการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

รวมเรื่องราวเกี่ยวกับคลองแม่ข่า ทั้ง
ในเชิงวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

977 12/11/2556 

3.11 เชียงใหม่อ่าน รณรงค์ส่งเสริมการอ่านหนังสือแกค่น
ทุกเพศทุกวัยในจังหวัดเชียงใหม ่

3,636 10/02/2557 

3.12 Smart Mobility Alliance 
Network 

พื้นที่สื่อสารและประชาสมัพันธ์
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ขนส่งมวลชนในเมืองเชียงใหม ่

4,560 6/05/2558 

3.13 มูลนิธิสืบสานล้านนา สืบสานภูมิปญัญา เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

1,344 8/07/2558 

3.14 JaiBaan Studio เคลื่อนไหวด้านการพัฒนาและการ
ออกแบบโดยมีชุมชนเป็นหลัก 

13,200 9/09/2558 

3.15 เชียงใหม่ดวงใจสเก็ตบอร์ด  พลักดันให้เกิดพื้นท่ีสาธารณะสำหรับ
เล่นสเก็ตบอรด์ในเชียงใหม ่

2,973 3/05/2559 

3.16 Spark U Lanna จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจ
เพื่อร่วมพัฒนาเมือง 

3,563 17/02/2560 

3.17 ฮอมสุข สตูดิโอ การออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน 
และธรรมชาต ิ

3,338 29/10/2560 

3.18 รถเมล ์ เช ียงใหม ่  RTC CITY 
BUS 

สื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเมือง
เชียงใหม ่

29,317 1/02/2561 

3.19 Slow food community 
food for change 
Chiangmai 

เชื่อมโยงองค์ความรู้ดา้นอาหาร ชาติ
พันธ์ การอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม 
และผืนป่า 

861 8/03/2561 

3.20 ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ สื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการ
พัฒนาเมือง ให้คำปรึกษาด้านผังเมือง 

1,077 22/05/2561 

3.21 ขอคืนพ้ืนท่ีป่าดอยสุเทพ รณรงค์รื้อบ้านป่าแหว่ง หรือบ้านพัก
ตุลาการบนเชิงดอยสเุทพ 

49,845 28/05/2561 
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3.22 Imagine MaeKha ประชาสมัพันธ์เรื่องราวการ แก้ไข 
ปรับปรุง และดูแลแม่ข่า 

2,276 29/05/2561 

3.23 Chiangmai Trust ขับเคลื่อนธนาคารอาหาร (Chiang 
Mai Food Bank) และช่วยเหลือกลุ่ม
คนผู้เปราะบางในเมืองเชียงใหม ่

1,273 11/09/2562 

3.24 ส ม า ค ม ก ุ ศ ล ส ง เ ค ร า ะ ห์
เชียงใหม-่จุดอมก๋อย 

องค์กรไม่หวังหาผลกำไร รายงาน
สถานการณ์ข่าวสารทั่วไป และพฒันา
เมืองมิติทางสังคม 

3,573 17/03/2563 

3.25 สายใต้ ออกรถ ประชาสมัพันธ์ กิจกรรมช่วยเหลือ
เจ้าหน้าท่ีในการดบัไฟป่า และกลุม่ผู้
ต้องการรับความช่วยเหลืออ่ืนๆ 

3,478 20/03/2563 

3.26 เสียงเชียงใหม่ พื้นที่สื่อ เพื่อสะท้อนเสยีงความ
ต้องการของคนเชียงใหม่ 

1,454 14/04/2563 

3.27 Locall.chiangmai สนับสนุนร้านค้าในชุมชนที่ประสบ
ปัญหาจากการ lockdown  ให้มี
โอกาสในตลาดดจิิทัล 

3,140 8/05/2563 

3.28 NorthGate ปะตู๋เหนือ สร้างแรงบันดาลใจ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารโครงการพัฒนา
เชียงใหม ่

636 28/05/2563 

3.29 กรีนเรนเจอร์ รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักอินทรีย์ 
อย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความมั่นคง
ปลอดภัยทางอาหาร 

514 8/07/2563 

3.30 ช้างม่วยอยู่ม่วนขายหมาน ประชาสมัพันธ์เรื่องราว กิจกรรมตา่งๆ 
ของย่านช้างม่อย 

251 30/07/2563 

3.31 iChiangmai เล่าเรื่องราวของผู้คน วิถีชีวิต แนวคิด 
และวัฒนธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ 
และสื่อสารสู่ระดับสากล 

26,841 28/09/2563 

3.32 วิถีราชดำเนิน  เป็นพื้นที่สื่อสาร เพื่อเช่ือมโยงเรื่องเล่า
ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม แหล่ง
ท่องเที่ยว 

466 7/10/2563 

3.33 เชียงใหม่กว่า ผลักดัน และนำเสนอนโยบายระดบั
ท้องถิ่น แนวคิดร่วมสมัยของคนรุน่
ใหม ่

2,734 30/12/2563 

3.34 มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ตำบล ประชาสมัพันธ์ข่าวสารและให้ความรู้
เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ การเพิ่มมลูค่าและ
การพัฒนาพ้ืนท่ี ในระดับตำบล 

582 1/02/2564 
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3.35 เชียงใหม่โมเดล ขับเคลื่อนเชียงใหม่ภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจฐานรากจังหวัดโมเดล แก้ไข
ปัญหา แนะนำความรูส้ำหรับ
เกษตรกร 

2,674 9/02/2564 

3.36 ผ ังพ ื ้นท ี ่ เฉพาะช ุมชนเม ือง
เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.
เชียงใหม ่

พื้นที่สื่อสารและประชาสมัพันธ์
โครงการพัฒนาออกแบบผังเฉพาะ
ชุมชนเมืองเชียงใหม่ 

77 5/06/2564 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
4.1 Raks Mae Ping ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

แก้ปัญหาฝุ่น 
3,805 5/01/2555 

4.2 ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ เชิญชวนคนเชียงใหม่หันมาใช้จักรยาน 
และลดการใช้รถยนต์ เพื่อแก้ปัญหา
การจราจร มลพิษทางอากาศ 

9,491 15/07/2555 

4.3 อากาศบ้านเฮา รายงานสถานการณห์มอกควัน 
ภาคเหนือ 

4,357 21/12/2555 

4.4 ดอยสุเทพที่ฉันรัก ฟื้นฟู และอนุรักษ์ดอยสุเทพ 4,361 25/07/2558 
4.5 ปั่นเพื่อเปลี่ยน ตี้เจียงใหม่เจ้า พื้นที่สื่อสารและประชาสมัพันธ์

เกี่ยวกับสุขภาวะ และกลุ่มนักปั่น
จักรยานในเชียงใหม ่

530 3/11/2561 

4.6 รักษ์ต้นยางนาสารภี เชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องต้นยางท่ีปลูกในถนน
เชียงใหม-่ลำพูน และเผยแพร่การดูแล
รักษาต้นยาง 

2,335 18/12/2561 

4.7 เครือข่ายแก้ไขปัญหาหมอก
ควันเชียงใหม่ 

รณรงค์ ส่งข่าวสาร เพื่อแก้ไขปัญหา
หมอกควัน เชียงใหม่ 

1,779 15/03/2562 

4.8 มือเย็นเมืองเย็น meuyen รณรงค์และลงมือปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี
เมือง และพื้นท่ีอื่นๆ เพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีสี
เขียวให้กับเมือง 

10,753 11/06/2562 

4.9 สภาลมหายใจ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ดอยสุเทพ 14,232 5/11/2561 
5. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ 

5.1 สมาคมคนเหนือ พื้นที่สื่อสารและประชาสมัพันธ์ข้อมูล 
ด้านประวตัิศาสตรล์้านนา และ
สถานการณ์ทั่วไป 

172,064 4/06/2554 

5.2 เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียง
เชียงใหม ่

รวมข้อมูลการเรียนรู้ ดา้น
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่ 

40,213 3/04/2556 
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5.3 ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่ เผยแพรค่วามรูด้้านศลิปะ วัฒนธรรม 
ประเณี และประวติศาสตร์ของเมอืง
เชียงใหม ่

45,323 3/04/2556 

5.4 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา เผยแพรค่วามรู้ทางดา้นสถาปตัยกรรม
ล้านนา และศิลปวัฒนธรรม 

3,466 9/04/2556 

5.5 Chiang Mai City of Crafts 
and folk Art 

ขับเคลื่อน โครงการนครเชียงใหม่
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ 
UNESCO ด้านงานหตัถกรรมและ
ศิลปะพื้นบ้าน 

12,990 22/07/2557 

5.6 เฮาฮักเจียงใหม่ 58 รวมข้อมูลการเรียนรู้ ดา้น
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่ 

6,900 15/10/2558 

5.7 ข่วงหลวงเวียงแก้ว โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว : 
การพัฒนาทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
(เดิม) สูส่วนสาธารณะใจกลางเมือง
เชียงใหม ่

636 31/12/2558 

5.8 เรื่องเล่าชาวล้านนา นำเสนอเรื่องราด้านประวัติศาสตร ์
ศิลปะ และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 

40,674 3/07/2559 

5.9 มรดกเชียงใหม่ สนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่
สู่เมืองมรดกโลก 

22,177 12/07/2559 

5.10 Seeds Journey สื่อสารเรื่องราวชุมชนและสืบทอดองค์
รู้เรื่องอาหารท้องถิ่น 

2,274 12/10/2561 

5.11 รักษ์เว ียงแก้ว Wiang Kaew 
Conservation 

รวมข้อมูลการเรียนรู้ ดา้น
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่ 

2,200 3/02/2562 

5.12 เล่าขานตำนานเชียงใหม่ไปกับ
รถสี่ล้อแดง 

ประชาสมัพันธ์และเรียนรู้
ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม ่

64 16/02/2562 

5.13 ประวัติศาสตร์ล้านนา-เชียงตุง สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ด้าน
ประวัติศาสตร์ล้านนา และ
สถานการณ์ทั่วไป 

428 11/03/2563 

5.15 ศูนย์ศึกษาเอกสารโบราณ เผยแพรค่วามรู้และเผยแพร่กิจกรรม
เพื่อสังคมของศูนย์ศึกษาเอกสาร
โบราณ 

2,680 27/08/2563 

5.16 Plus Blooms Festival ประชาสมัพันธ์เทศกาลและ
นิทรรศการ การท่องเที่ยว 

1,408 14/10/2563 
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5.17 รักษ์เว ียงแก้ว Wiang Kaew 
Conservation 

รวมข้อมูลการเรียนรู้ ดา้น
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่ 

2,200 3/02/2564 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2564 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

ข-1 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
บทความเชิงลึก  

และผลการส่ือสาร 
 



ภาคผนวก ข 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

ข-2 
 

ช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม 

ช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านการ
สื่อสารสร้างการตระหนักรู้เรื่องเมืองเชียงใหม่ในมิติที ่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบบทความเชิงลึก  
การเสวนา หรือการจัดกิจกรรม แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น จึงทำให้การสื่อสารและการมีส่วน
ร่วมอยู่ในรูปแบบช่องทางออนไลน์ทั้งหมด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยและ  
ความสะดวกของทุกฝ่าย โดยช่องทางการสื่อสารที่สำคัญ ประกอบด้วย 2 แพลตฟอร์ม คือ เว็บไซต์และ  
เพจเฟซบุ๊ก สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1) เว็บไซต์ The UrbanIs 

เว ็บไซต ์ The UrbanIs (www.TheUrbanIs.com) เป ็นส ื ่อสาธารณะเช ิงความร ู ้ท ี ่พ ัฒนาข ึ ้นโดย 
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองในปี 2562 เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเมืองและโครงการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  ฟื้นฟูเมือง โดยที่ผ่านมาโครงการมีการผลิตบทความเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็น  
ที่น่าสนใจของเมืองเชียงใหม่มากมาย และช่องทางเว็บไซต์ The UrbanIs เป็นช่องทางสำคัญช่องทางหนึ่งที่ใช้
ในการเผยแพร่บทความเหล่านี้ เนื่องด้วยรูปแบบเว็บไซต์ที่ดูสะอาดตา มีการแบ่งหมวดหมู่ สามารถค้นหา
บทความอ่านได้ง่าย ทำให้ผู้ที่สนใจเข้ามาอ่านสามารถอ่านได้ง่ายและสะดวกข้ึน  
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ภาพที่ ข - 1: หน้าเว็บไชต์ TheUrbanIs 
ที่มา: คณะทำงาน, 2565 

 
2) แฟนเพจเฟซบุ๊กโครงการ 

แฟนเพจเฟซบุ๊กโครงการถือเป็นช่องทางสำคัญในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการ เนื่องจาก
เป็นช่องทางทางการในการติดตามโครงการโดยตรง ที่ผู้ติดตามสามารถเชื่อถือได้ว่าข้อมูลที่ได้รับมาจากต้นทาง
จริง ๆ ซึ ่งนอกจากเพจเฟซบุ๊กโครงการจะมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลโครงการแล้ว ยังเป็นพื ้นที ่สำหรับการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างโครงการและสาธารณชนซึ่งทำให้โครงการได้ทราบถึงผลตอบรับของการ
ดำเนินงานบางส่วนของโครงการได้รวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือสื่อสารอื่น  ๆ อีกทั้งเฟซบุ๊กยังเป็น
แพลตฟอร์มที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถเป็นผู้ส่งต่อข้อมูลหรือเรื่องราวที่ผู้ใช้สนใจแก่ผู้ที่เป็นเพื่อนกับผู้ใช้งาน  
นั้น ๆ อันจะส่งผลดีต่อโครงการที่ข้อมูลถูกเผยแพร่มากข้ึน โดยมีรูปแบบของการจัดทำข้อมูลในหลายรูปแบบ 

นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง โครงการได้ใช้การถ่ายทอดสดผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ กเพื่อให้
ครอบคลุมสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมให้สามารถดูย้อนหลังได้  โดยในปัจจุบัน เพจ UDDC - 
Urban Design and Development Center (https://www.facebook.com/uddcbangkok) มีผู ้ติดตาม
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จำนวน 18,213 คน และเพจ TheUrbanIs (https://www.facebook.com/theurbanis/) ที่มีผู้ติดตามกว่า 
9,215 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565) 

ภาพที่ ข - 2: เพจ Facebook Udd – Urban Desian and Development 

ที่มา: คณะทำงาน, 2565 
 

https://www.facebook.com/theurbanis/
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รายละเอียดและผลการดำเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

รายละเอียดและผลการดำเนินงานด้านการสื ่อสารประชาสัมพันธ์ เป็นรายละเอียดการสื ่อสาร
ประชาสัมพันธ์ของโครงการทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ บทความเชิงลึกเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ งานเสวนา 
และการจัดกิจกรรม และผลตอบรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านแฟลตฟอร์มออนไลน์ของศูนย์ออกแบบและ
พัฒนาเมือง และภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ เพจไทยพีบีเอส เพจเชียงใหม่ ฉันจะดูเเลเธอ เพจ Punch Up 
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถอธิบายได้ดังนี้บทความเชิงลึก 

บทความเชิงลึก 

เป็นบทความที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่ การดำเนินการเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้และ
ประเด็นสาธารณะเมืองเชียงใหม่ในมิติต่าง จากการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับนำไปต่อยอด
และขับเคลื่อนเมืองต่อไป โดยมีการเผยแพร่ความรู้องค์ความรู้ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของศูนย์ออกแบบและ
พัฒนาเมือง มีการเผยแพร่บทความทั้งสิ้น 13 บทความ โดยมีผู้เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 
แล้วกว่า 968,901คน รายละเอียดดังตารางที่ 7 – 1 

ตารางท่ี ข - 1: ผลตอบรับการดำเนินการบทความเชิงลึก 

ลำดับ วันท่ีเผยแพร ่ หัวข้อ จำนวนการมี

ส่วนร่วมรวม 

จำนวนการ

เข้าถึงรวม 

1 19/11/2564 เมืองเคลื่อนคนขยับ: เข้าใจการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่

ผ่านภาคประชาสังคมเมือง 

1,365 15,512 

2 26/11/2564 มองเมืองเชียงใหม่ ผ่านป้ายโฆษณาและชายคาอาคาร 1,179 10,160 

3 7/12/2564 พลวัติเมืองเชียงใหม่: ช่วงเวลาของการพัฒนาและ 

เปลี่ยนแปลงเมือง 

3,493 29,789 

4 15/12/2565 เพราะเมืองกำลังขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 121 1,420 

5 12/01/2565 ย่านเศรษฐกิจล้มลุก: สำรวจย่านเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม ่

ในช่วงโควิดกลืนเมือง 

3,403 20,612 

6 19/01/2565 ย่านเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ อยู่ที่ไหน? 4,051 29,871 

7 25/01/2565 บ้านสาว คนไร้บ้าน และแรงงานรายวัน ในย่านเศรษฐกิจ

เมืองเชียงใหม่ 

1,545 11,614 
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ลำดับ วันท่ีเผยแพร ่ หัวข้อ จำนวนการมี

ส่วนร่วมรวม 

จำนวนการ

เข้าถึงรวม 

8 31/01/2565 เชียงใหม่สรรค์สร้างย่านสร้างสรรค์ 2,644 23,940 

9 
 

04/02/2565 
 

เชียงใหม่เมืองมหาวิทยาลัย ในสภาวะส่งออกบัณฑติแต่

อาจไม่ดึงดดูเเรงงาน 

18,668 
 

132,475 

 

10 03/03/2565 เล่าเรื่องอาหารเหนือผ่าน “ลาบเมอืง”ท่ีทำไมไม่ “แมส” 
แต่คนเหนือบอก “เหม๊าะ” (เสียงสูงและออกนาสิก) 

3,051 31,728 

11 11/03/2565 เชียงใหม่ นครแห่งหมูกระทะ หมา่ล่า กาแฟ 89,169 640,092 

12 

 

18/05/2565 

 

จักรวาลการค้าปลีกเมืองเชียงใหม ่กับบทบาทในการ
เปลี่ยนแปลงเมือง 
 

1,907 16,349 

 

13 

 

16/06/2565 

 

เมื่อเจียงใหมเ่ฮาต้องก๋านขนส่งสาธารณะ: 
“บ่ายเดือนพฤษภาที่ฝนตกหนักในวันเปิดภาคเรียน” 
 

536 5,339 

  รวม 131,132 968,901 

ข้อมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 

ที่มา: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมอืง, 2565 
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เมอืงเคลื่อนคนขยบั: เขา้ใจการเปลีย่นแปลง
เมอืงเชยีงใหมผ่า่นภาคประชาสงัคมเมอืง  

เรื่อง/แมพวิชวล: อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
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10 data insight เชยีงใหม ่เมอืงขบัไดข้ีด่ ีvs 
เมอืงเดนิไดเ้ดนิด ี

เรื่อง/แมพวิชวล: อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
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เชยีงใหมส่รรคส์รา้งยา่นสรา้งสรรค ์
เรื่อง/แมพวิชวล: อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ 

เผยแพรเ่มื่อวันท่ี 31 มกราคม 2565 

  



ภาคผนวก ข 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

ข-10 
 

บา้นสาว คนไรบ้า้น และแรงงานรายวนัในยา่น
เศรษฐกจิเมอืงเชยีงใหม ่

เรื่อง/แมพวิชวล: อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ 

เผยแพรเ่มื่อวันท่ี 25 มกราคม 2565 
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ยา่นเศรษฐกจิเมอืงเชยีงใหมอ่ยูท่ีไ่หน ? 
เรื่อง/แมพวิชวล: อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ 

เผยแพรเ่มื่อวันท่ี 19 มกราคม 2565 
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ยา่นเศรษฐกจิลม้ลุก: ส ารวจยา่นเศรษฐกจิ
เมอืงเชยีงใหมใ่นชว่งโควดิกลนืเมอืง 

เรื่อง/แมพวิชวล: อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ / พรรณปพร บุญแปง 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 

  



ภาคผนวก ข 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

ข-13 
 

พลวตัเิมอืงเชยีงใหม:่ชว่งเวลาของการพฒันา
และเปลีย่นแปลงเมอืง 

เรื่อง/แมพวิชวล: อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้  

เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 

 

  



ภาคผนวก ข 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

ข-14 
 

มองเมอืงเชยีงใหมผ่า่นป้ายโฆษณาและ
ชายคาอาคาร 

เรื่อง/แมพวิชวล: อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้  

เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

 

  



ภาคผนวก ข 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

ข-15 
 

เชยีงใหม ่เมอืงมหาวทิยาลยัในสภาวะสง่ออก
บณัฑติแต่อาจไมด่งึดดูเเรงงาน 

เรื่อง/แมพวิชวล: อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ / ณัฐชนน ปราบพล 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 

 

  



ภาคผนวก ข 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

ข-16 
 

เชยีงใหม ่นครแห่งหมกูระทะ หมาลา่ กาแฟ 
เรื่อง/แมพวิชวล: อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 

 

  



ภาคผนวก ข 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

ข-17 
 

เล่าเรือ่งอาหารเหนือผา่น “ลาบเมอืง” ทีท่ าไม
ไม ่“แมส” แต่คนเหนือบอก “เหม๊าะ” 

เรื่อง/แมพวิชวล: อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 

 

  



ภาคผนวก ข 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

ข-18 
 

จกัรวาลการคา้ปลกีเมอืงเชยีงใหม ่กบับทบาท
ในการเปลีย่นแปลงเมอืง 

เรื่อง/แมพวิชวล: อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 

 

  



ภาคผนวก ข 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

ข-19 
 

เมือ่เจยีงใหมเ่ฮาตอ้งก๋านขนสง่สาธารณะ: 
“บ่ายเดอืนพฤษภาทีฝ่นตกหนกั 

ในวนัเปิดภาคเรยีน” 
เรื่อง/แมพวิชวล: อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 

 
 



ภาคผนวก ข 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

ข-20 
 

Urban Dataverse เพราะเมอืงก าลงัขบัเคลื่อน
ดว้ยขอ้มลู 

เรื่อง/แมพวิชวล: อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้/ณิชากร เรียงรุ่งโรจน์/พรรณปพร บุญแปง 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

  



ภาคผนวก ข 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

ข-21 
 

เสวนาสาธารณะ 

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ร่วมกับ คณะทำงานเชียงใหม่ฉ ันจะดูเเลเธอ 
คณะทำงาน Punch Up studio และทีมผ ู ้พ ัฒนา Longdo Map จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์  Urban 
Dataverse: The verse of data-driving urbanism เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสังเกตการณ์และเสริมสร้าง
พฤติกรรมคนเมือง เพื่อขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
เป้าหมายด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 และกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 
2021โดยการเสวนาในครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 - 20.30 น. ผ่านทางเพจ 
UddC TheUrbanis และ Thai PBS ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแล้ว
ทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยมีผู้เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 รวมทั้งสิ้น 24 ,370 ครั้ง รายละเอียดดัง
ตารางที่ ข - 2 

ตารางท่ี ข - 2: ผลตอบรับการดำเนินงานเสวนาสาธารณะ Urban Dataverse: The verse of data-
driving 

ลำดับ
ที ่

วันที่เผยแพร่ หัวข้อ จำนวนการมี
ส่วนร่วม 

จำนวนการ
เข้าถึง 

1 29/11/2564 โปสเตอร์งานเสวนาออนไลน์  
Urban Dataverse: The verse of data-driving 
urbanism 

678 9,180 

2 07/12/2564 ถ่ายทอดสดบน Facebook: UDDC - Urban Design 
and Development Center 

208 3,314 

3 07/12/2564 ไลฟ์บน Facebook: The Urbanis 13 776 
4 07/12/2564 ไลฟ์บน Facebook: Thai PBS 18 8,470 
5 13/12/2564 QUOTE OF URBAN DATAVERSE 210 2,630 
  รวม 1,127 24,370 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ที่มา: คณะทำงาน, 2565 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

ข-22 
 

 
ภาพที่ ข - 3: โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสวนาสาธารณะ Urban Dataverse 

ที่มา: คณะทำงาน, 2565 



ภาคผนวก ข 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

ข-23 
 

 
ภาพที่ ข - 4: การสื่อสารประชาสมัพันธ์หลังการจดักิจกรรมเสวนาสาธารณะ 

ที่มา: คณะทำงาน, 2565 

 

  



ภาคผนวก ข 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

ข-24 
 

สัมนาเชิงปฏิบัติการ 

1) พลเมืองอาสาสังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 

กิจกรรมพลเมืองอาสาสังเกตการณ์ เมืองเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมอบรมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การ
สำรวจ วิเคราะห์ และเสนอประเด็นสาธารณะของเมืองเชียงใหม่ เพื่อร่วมทำข้อเสนอการขับเคลื่อนเมือง
เชียงใหม่ด้วยข้อมูล จัดโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ร่วมกับ คณะทำงานเชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอ และ
โครงการสื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดใน
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ลงทะเบียนร่วมงาน
ทั้งหมด 123 คน ร้อยละ 61 เป็นนักเรียน นักศึกษา และอีกร้อยละ 39 เป็นอาชีพอิสระ สถาปนิกและอ่ืนๆ ซึ่ง
การดำเนินงานที่ผ่านมานั้นมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแล้วทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยมีผู้เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 รวมทั้งสิ้น 20,977ครั้ง รายละเอียดดังตารางที่ 7 – 3 

ตารางท่ี ข - 3: ผลตอบรับการดำเนินการกิจกรรมพลเมืองอาสาสังเกตการณ์ เมืองเชียงใหม่ 

ลำดับ
ที ่

วันที่
เผยแพร่ 

หัวข้อ จำนวนการมสี่วนร่วม จำนวนการเข้าถึง 

1 21/01/2565 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพลเมือง
อาสาสังเกตการณ์ เมืองเชียงใหม ่

1,964 17,687 

2 19/02/2565 ภาพรวมกิจกรรมปฏิบัติการไอโอเมือง
เชียงใหม่ วันท่ี1 

66 873 

3 20/02/2565 ภาพรวมกิจกรรมปฏิบัติการไอโอเมือง
เชียงใหม่ วันท่ี2 

295 2,417 

  รวม 2,295 20,977 

ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 

ที่มา: คณะทำงาน, 2565  



ภาคผนวก ข 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

ข-25 
 

พลเมอืงอาสาสงัเกตการณ์เมอืงเชยีงใหม่ 
กิจกรรมอบรมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ในประเด็นการสำรวจ วิเคราะห์ และเสนอประเด็น

สาธารณะของเมืองเชียงใหม่ เพื่อร่วมทำข้อเสนอการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ 

 

  



ภาคผนวก ข 

รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการการสังเกตการณ์และเสริมสร้างพฤติกรรมคนเมืองเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองโดยใช้ข้อมูลนำ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

ข-26 
 

2) กิจกรรมการนำเสนอไอเดียประเด็นสาธารณะ 

กิจกรรมการนำเสนอไอเดียพลเมืองอาสาสังเกตการณ์ เมืองเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมนำเสนอไอเดียจาก
การสังเกตการณ์เมือง เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ต่อไป จัดโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนา
เมือง ร่วมกับ คณะทำงานเชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอ และโครงการสื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อขับเคลื่อน
เมืองน่าอยู่ในประเทศไทย โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting เมื่อ
วันที่ 05 พฤษภาคม 2565 มีกลุ่มพลเมืองอาสาที่ผ่านการคัดเลือกท้ังหมด 5 ทีม ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมานั้น
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแล้วทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยมีผู้เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 
รวมทั้งสิ้น 10,655 ครั้ง รายละเอียดดังตารางที่ 7 – 3 

ตารางท่ี ข - 4: ผลตอบรับการดำเนินการกิจกรรมการนำเสนอไอเดียพลเมืองอาสาสังเกตการณ์  
เมืองเชียงใหม่ 

ลำดับ
ที ่

วันที่
เผยแพร่ 

หัวข้อ จำนวนการมสี่วนร่วม จำนวนการเข้าถึง 

1 03/05/2565 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
นำเสนอไอเดียพลเมืองอาสาสังเกตการณ์ 
เมืองเชียงใหม่ 

152 2,645 
 

2 05/05/2565 LIVE กิจกรรมนำเสนอไอเดียพลเมืองอาสา
สังเกตการณ์ เมืองเชียงใหม่ 

58 2,153 

3 20/02/2565 โปสเตอร์ประชาสัมพันธผ์ลการนำเสนอ
ไอเดียพลเมืองอาสาสังเกตการณ์ เมือง
เชียงใหม ่

886 5,857 

  รวม 1,096 10,655 

ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

ที่มา: คณะทำงาน, 2565  
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พลเมอืงอาสาสงัเกตการณ์เมอืงเชยีงใหม่ 
กิจกรรมการนำเสนอไอเดีย จากการสังเกตการณ์เมือง 

เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ต่อไป 
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พจนานุกรมข้อมูลเชิงพืน้ท่ี 

เมืองเชียงใหม่ 
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ฐานข้อมูลเมืองเชียงใหม่ชุดตั้งต้น 
 
กลุ่มที่ 1: กลุ่มชุดข้อมูลกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ช้ันข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเมืองเชียงใหม่ (CMI_Satellite) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพดาวเทียม 
ประเภทข้อมูล: Satellite Imagery 
แหล่งข้อมูล: USGS 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

2. ชั้นข้อมูลขอบเขตจังหวัด (Boundary_Province) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลขอบเขตการปกครอง 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลเปิด กลุ่มมิตรเอิร์ธ 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
PROV_CODE Text รหัสจังหวัด 
PROV_NAMT Text ชื่อจังหวัด (ภาษาไทย) 
PROV_NAME Text ชื่อจังหวัด (ภาษาอังกฤษ) 
Area_km2_ Float ขนาดพ้ืนที่ (ตร.กม.) 

 

3. ชั้นข้อมูลขอบเขตอำเภอ (Boundary_Amphoe) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลขอบเขตการปกครอง 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลเปิด กลุ่มมิตรเอิร์ธ 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
AMP_CODE Text รหัสอำเภอ 
PRV_CODE Text รหัสจังหวัด 
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AMP_NAME_T Text ชื่อจังหวัด (ภาษาไทย) 
AMP_NAME_E Text ชื่อจังหวัด (ภาษาอังกฤษ) 
Shape_Area Double ขนาดพ้ืนที่ (ตร.กม.) 

 

4. ชั้นข้อมูลขอบเขตตำบล (Boundary_Tambon) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลขอบเขตการปกครอง 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลเปิด กลุ่มมิตรเอิร์ธ 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
P_CODE Text รหัสจังหวัด 
A_CODE Text รหัสอำเภอ 
T_CODE Text รหัสตำบล 
P_NAME_T Text ชื่อจังหวัด (ภาษาไทย) 
P_NAME_E Text ชื่อจังหวัด (ภาษาอังกฤษ) 
A_NAME_T Text ชื่ออำเภอ (ภาษาไทย) 
A_NAME_E Text ชื่ออำเภอ (ภาษาอังกฤษ) 
T_NAME_T Text ชื่อตำบล (ภาษาไทย) 
T_NAME_E Text ชื่อตำบล (ภาษาอังกฤษ) 

 

5. ชั้นข้อมูลขอบเขตเทศบาลในเขตเมืองเชียงใหม่ (Boundary_Municipality) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลขอบเขตการปกครอง 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลเปิด ประกาศเขตเทศบาล 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
NAME_T Text ชื่อเทศบาล (ภาษาไทย) 
NAME_E Text ชื่อเทศบาล (ภาษาอังกฤษ) 
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6. ชั้นข้อมูลเส้นชั้นความสูงระดับ 10 เมตร (Contour10m) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลภูมิประเทศ 
ประเภทข้อมูล: Polyline 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลเปิด กลุ่มมิตรเอิร์ธ 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
ELEVATION Text ระดับความสูงทุกระดับ 10 เมตร (ม.) 

 

7. ชั้นข้อมูลเส้นชั้นความสูงระดับ 20 เมตร (Contour20m) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลภูมิประเทศ 
ประเภทข้อมูล: Polyline 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลเปิด กลุ่มมิตรเอิร์ธ 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
ELEVATION Text ระดับความสูงทุกระดับ 20 เมตร (ม.) 

 

8. ชั้นข้อมูลรอยเลื่อนมีพลัง (Fault) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลภูมิประเทศ 
ประเภทข้อมูล: Polyline 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลเปิด กลุ่มมิตรเอิร์ธ 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
ELEVATION Text ระดับความสูง (ม.) 
NAME Text ชื่อรอยเลื่อนมีพลัง 
L100KM Double ความยาวรวมของรอยเลื่อนมีพลัง (100 กม.) 
SOURCETHM Text แหล่งอ้างอิงข้อมูล 

LENGTH Double 
ความยาวรอยเลื่อนมีพลังในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
(100 กม.) 
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9. ชั้นข้อมูลการสำรวจปริมาณการเดินผ่าน (GateCount) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลระบบคมนาคมขนส่ง 
ประเภทข้อมูล: Point 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลสำรวจ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
GateCount Text บริเวณสำรวจ 
Zone Long Integer โซนสำรวจ 
PointName Text ชื่อตำแหน่งสำรวจ 
WKDMID_CNT Long Integer ปริมาณคนเดินผ่าน วันธรรมดาช่วงกลางวัน 

WKDMID_10H Long Integer 
ปริมาณคนเดินผ่าน วันธรรมดาช่วงกลางวัน 
(โดยประมาณ 10 ชม.) 

WKDEVE_CNT Long Integer ปริมาณคนเดินผ่าน วันธรรมดาช่วงเย็น 

WKDEVE_10H Long Integer 
ปริมาณคนเดินผ่าน วันธรรมดาช่วงเย็น 
(โดยประมาณ 10 ชม.) 

WKENIT_CNT Long Integer ปริมาณคนเดินผ่าน วันหยุดช่วงกลางคืน 

WKENIT_10H Long Integer 
ปริมาณคนเดินผ่าน วันหยุดช่วงกลางคืน 
(โดยประมาณ 10 ชม.) 

 

10. ชั้นข้อมูลป้ายรถโดยสารประจำทาง (BusStop) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลระบบคมนาคมขนส่ง 
ประเภทข้อมูล: Point 
แหล่งข้อมูล: RTC Chiang Mai City Bus 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
Name Text ชื่อป้ายรถโดยสารประจำทาง 
BusLine Text สายรถโดยสารประทำทางที่ผ่าน 
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11. ชั้นข้อมูลสายรถโดยสารประจำทาง (BusRoute) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลระบบคมนาคมขนส่ง 
ประเภทข้อมูล: Polyline 
แหล่งข้อมูล: RTC Chiang Mai City Bus 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
Name Text ชื่อสายรถโดยสารประจำทาง 
BusLine Text สายรถโดยสารประทำทาง 

 

12. ชั้นข้อมูลโครงการเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลระบบคมนาคมขนส่ง 
ประเภทข้อมูล: Polyline 
แหล่งข้อมูล: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
Line Text ชื่อเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบา 
Length Text ระยะทางรถไฟฟ้ารางเบา 

 

13. ชั้นข้อมูลถนน (Road) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลระบบคมนาคมขนส่ง 
ประเภทข้อมูล: Polyline 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลเปิด กลุ่มมิตรเอิร์ธ 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
SYMBOL Short Integer สัญลักษณ์ประเภทเส้นทางคมนาคม 
RDLNCLASS Short Integer รหัสประเภทเส้นทางคมนาคม 
RDLNNUM Text หมายเลขทางหลวง 
RDLNWIDTH Short Integer ความกว้างถนนรวมเกาะกลาง 
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RDLNLANE Short Integer จำนวนช่องจราจร 
RDLNNAMT Text ชื่อถนน ซอย (ภาษาไทย) 
RDLNNAME Text ชื่อถนน ซอย (ภาษาอังกฤษ) 
BRDNAMT Text ชื่อสะพาน (ภาษาไทย) 
BRDNAME Text ชื่อสะพาน (ภาษาอังกฤษ) 
Lenght_KM Double ระยะทางถนน (กม.) 

 

14. ชั้นข้อมูลที่จอดรถ (ParkingLot) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลระบบคมนาคมขนส่ง 
ประเภทข้อมูล: Point 
แหล่งข้อมูล: ChiangmaiHelpYou (cmhy.city) 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
Name ParkingLot สัญลักษณ์ประเภทเส้นทางคมนาคม 
Area Float รหัสประเภทเส้นทางคมนาคม 
Capacity Long Integer หมายเลขทางหลวง 
Storey Short Integer ความกว้างถนนรวมเกาะกลาง 
Type ParkingLot ความกว้างถนนรวมเกาะกลาง 

 

15. ชั้นข้อมูลเส้นทางน้ำ (Stream) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลแม่น้ำ ลำธาร แหล่งน้ำ 
ประเภทข้อมูล: Polyline 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลเปิด กลุ่มมิตรเอิร์ธ 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
Name ParkingLot สัญลักษณ์ประเภทเส้นทางคมนาคม 
Area Float รหัสประเภทเส้นทางคมนาคม 
Capacity Long Integer หมายเลขทางหลวง 
Storey Short Integer ความกว้างถนนรวมเกาะกลาง 
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Type ParkingLot ความกว้างถนนรวมเกาะกลาง 
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16. ชั้นข้อมูลพื้นที่แหล่งน้ำ (Water_Body) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลแม่น้ำ ลำธาร แหล่งน้ำ 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลเปิด กลุ่มมิตรเอิร์ธ 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
Name ParkingLot สัญลักษณ์ประเภทเส้นทางคมนาคม 
Area Float รหัสประเภทเส้นทางคมนาคม 
Capacity Long Integer หมายเลขทางหลวง 
Storey Short Integer ความกว้างถนนรวมเกาะกลาง 
Type ParkingLot ความกว้างถนนรวมเกาะกลาง 

 

17. ชั้นข้อมูลพื้นที่รับน้ำ (Watershed) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลแม่น้ำ ลำธาร แหล่งน้ำ 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลเปิด กลุ่มมิตรเอิร์ธ 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
STREAM_ID Short Integer รหัสพ้ืนที่รับน้ำ 
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18. ชั้นข้อมูลตำแหน่งหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ (Village) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลชุมชนและเมือง 
ประเภทข้อมูล: Point 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลเปิด กลุ่มมิตรเอิร์ธ 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
p_code Text รหัสจังหวัด 
a_code Text รหัสอำเภอ 
t_code Text รหัสตำบล 
v_code Text รหัสหมู่บ้าน 
p_name_t Text ชื่อจังหวัด (ภาษาไทย) 
p_name_e Text ชื่อจังหวัด (ภาษาอังกฤษ) 
a_name_t Text ชื่ออำเภอ (ภาษาไทย) 
a_name_e Text ชื่ออำเภอ (ภาษาอังกฤษ) 
t_name_t Text ชื่อตำบล (ภาษาไทย) 
t_name_e Text ชื่อตำบล (ภาษาอังกฤษ) 
v_name_t Text ชื่อหมู่บ้าน (ภาษาไทย) 
v_name_e Text ชื่อหมู่บ้าน (ภาษาอังกฤษ) 
source_dat Date วันที่อัพเดตข้อมูล 
ta_id Long Integer รหัสตำแหน่งหมู่บ้าน 

 

19. ชั้นข้อมูลตำแหน่งโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ (School) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลชุมชนและเมือง 
ประเภทข้อมูล: Point 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลเปิด กลุ่มมิตรเอิร์ธ 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
CUL_PNAME Text ชื่อโรงเรียน 
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20. ชั้นข้อมูลตำแหน่งตลาดในเขตเมืองเชียงใหม่ (Market) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลชุมชนและเมือง 
ประเภทข้อมูล: Point 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลสำรวจ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
Name Text ชื่อตลาด 

 

21. ชั้นข้อมูลตำแหน่งร้านกาแฟในเขตเมืองเชียงใหม่ (Cafe) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลชุมชนและเมือง 
ประเภทข้อมูล: Point 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลสำรวจ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
Name Text ชื่อร้านกาแฟ 

 

22. ชั้นข้อมูลตำแหน่งร้านหม่าล่าในเขตเมืองเชียงใหม่ (Mala) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลชุมชนและเมือง 
ประเภทข้อมูล: Point 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลสำรวจ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
Name Text ชื่อร้านหม่าล่า 
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23. ชั้นข้อมูลตำแหน่งร้านหมูกระทะในเขตเมืองเชียงใหม่ (Grill) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลชุมชนและเมือง 
ประเภทข้อมูล: Point 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลสำรวจ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
Name Text ชื่อร้านหมูกระทะ 

 

24. ชั้นข้อมูลอาคารในเขตเมืองเชียงใหม่ (Building) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลชุมชนและเมือง 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: งานมรดกโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: เชียงใหม่ฉันจะรู้ดูแลเธอ 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
BLD_Code Long Integer รหัสอาคาร 
Surv_Date Date วันที่สำรวจ 
Addr_No Text บ้านเลขท่ี 
Road Text ถนน 
Alley Text ซอย 
Tambon Text ตำบล 
District Text อำเภอ 
Province Text จังหวัด 
Zipcode Text รหัสไปรษณีย์ 
Cover_Area Double พ้ืนที่ฐานอาคารชั้น 1 (ตร.ม.) 
BLD_Area Double พ้ืนที่อาคาร (ตร.ม.) 
Type_Code Long Integer ประเภทอาคาร 
Mat_Code Long Integer ประเภทวัสดุอาคาร 
Storey Float จำนวนชั้น 
BLD_Organ Text ผู้รับผิดชอบดูแลอาคาร 
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Source Text แหล่งอ้างอิงข้อมูล 
BLD_Use1 Long Integer ประเภทการใช้ประโยชน์อาคาร ระดับท่ี 1 
BLD_Use2 Long Integer ประเภทการใช้ประโยชน์อาคาร ระดับท่ี 2 
BLD_Use3 Long Integer ประเภทการใช้ประโยชน์อาคาร ระดับท่ี 3 
BLD_Use4 Long Integer ประเภทการใช้ประโยชน์อาคาร ระดับท่ี 4 

 

25. ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2549 (Landuse_49) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลการใช้ที่ดินและผังเมือง 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: กรมพัฒนาที่ดิน 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: เชียงใหม่ฉันจะรู้ดูแลเธอ 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
LU_CODE Text รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
DES_TH Text ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภาษาไทย) 
DES_EN Text ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภาษาอังกฤษ) 
AREA Double ขนาดพ้ืนที่ (ตร.ม.) 
RAI Double ขนาดพ้ืนที่ (ไร่) 

 

26. ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2553 (Landuse_53) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลการใช้ที่ดินและผังเมือง 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: กรมพัฒนาที่ดิน 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: เชียงใหม่ฉันจะรู้ดูแลเธอ 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
LUL1_CODE Text รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับท่ี 1 
LUL2_CODE Text รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับท่ี 2 
LU_CODE Text รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
DES_TH Text ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภาษาไทย) 
DES_EN Text ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภาษาอังกฤษ) 
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LU_DES Text คำอธิบายประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
AREA Double ขนาดพ้ืนที่ (ตร.ม.) 
RAI Double ขนาดพ้ืนที่ (ไร่) 

 

27. ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2558 (Landuse_58) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลการใช้ที่ดินและผังเมือง 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: กรมพัฒนาที่ดิน 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: เชียงใหม่ฉันจะรู้ดูแลเธอ 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
LUL1_CODE Text รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับท่ี 1 
LUL2_CODE Text รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับท่ี 2 
LU_CODE Text รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
LU_DES_TH Text ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภาษาไทย) 
LU_DES_EN Text ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภาษาอังกฤษ) 
LU_DES Text คำอธิบายประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
AREA Double ขนาดพ้ืนที่ (ตร.ม.) 
RAI Double ขนาดพ้ืนที่ (ไร่) 

 

28. ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2561 (Landuse_61) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลการใช้ที่ดินและผังเมือง 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: กรมพัฒนาที่ดิน 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: เชียงใหม่ฉันจะรู้ดูแลเธอ 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
LUL1_CODE Text รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับท่ี 1 
LUL2_CODE Text รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับท่ี 2 
LU_CODE Text รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
LU_DES_TH Text ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภาษาไทย) 
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LU_DES_EN Text ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภาษาอังกฤษ) 
LU_DES Text คำอธิบายประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
Shape_Area Double ขนาดพ้ืนที่ (ตร.ม.) 
RAI Double ขนาดพ้ืนที่ (ไร่) 
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29. ชั้นข้อมูลผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (CMI_ComprehensivePlan) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลการใช้ที่ดินและผังเมือง 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: เชียงใหม่ฉันจะรู้ดูแลเธอ 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
TYPE Text ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
AREA Double ขนาดพ้ืนที่ (ตร.ม. 

 

30. ชั้นข้อมูลแปลงที่ดินกรมธนารักษ์ในเขตเมืองเชียงใหม่ (Treasury_Land) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลการใช้ที่ดินและผังเมือง 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: สำนักงานธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: เชียงใหม่ฉันจะรู้ดูแลเธอ 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
TUMB_ID Text รหัสพ้ืนที่ระดับตำบล 
TUMB_NAME Text ชื่อตำบล 
AMPH_ID Text รหัสพ้ืนที่ระดับอำเภอ 
AMPH_NAME Text ชื่ออำเภอ 
PROV_ID Text รหัสพ้ืนที่ระดับจังหวัด 
PROV_NAME Text ชื่อจังหวัด 
Area Text ขนาดพ้ืนที่ (ตร.ม.) 
RAI Text ขนาดพ้ืนที่ (ไร่) 
NGAN Text ขนาดพ้ืนที่ (งาน) 
SQWA Text ขนาดพ้ืนที่ (ตร.วา) 
REMARK Text หมายเหตุ 
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31. ชั้นข้อมูลแปลงท่ีดินรอการพัฒนาในเขตเมืองเชียงใหม่ (Vacant_Area) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลการใช้ที่ดินและผังเมือง 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลสำรวจ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
Name Text ชื่อ/บริเวณแปลงที่ดิน 
Area Double ขนาดพ้ืนที่ (ตร.ม.) 

 

32. ชั้นข้อมูลพื้นที่ป่าปี 2549 (Forest_49) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลการใช้ที่ดินและผังเมือง 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: กรมพัฒนาที่ดิน 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: เชียงใหม่ฉันจะรู้ดูแลเธอ 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
LU_CODE Text รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
DES_TH Text ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภาษาไทย) 
DES_EN Text ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภาษาอังกฤษ) 
AREA Double ขนาดพ้ืนที่ (ตร.ม.) 
RAI Double ขนาดพ้ืนที่ (ไร่) 
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33. ชั้นข้อมูลพื้นที่ป่าปี 2553 (Forest_53) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลการใช้ที่ดินและผังเมือง 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: กรมพัฒนาที่ดิน 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: เชียงใหม่ฉันจะรู้ดูแลเธอ 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
LUL1_CODE Text รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับท่ี 1 
LUL2_CODE Text รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับท่ี 2 
LU_CODE Text รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
DES_TH Text ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภาษาไทย) 
DES_EN Text ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภาษาอังกฤษ) 
LU_DES Text คำอธิบายประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
AREA Double ขนาดพ้ืนที่ (ตร.ม.) 
RAI Double ขนาดพ้ืนที่ (ไร่) 

 

34. ชั้นข้อมูลพื้นที่ป่าปี 2558 (Forest_58) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลการใช้ที่ดินและผังเมือง 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: กรมพัฒนาที่ดิน 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: เชียงใหม่ฉันจะรู้ดูแลเธอ 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
LUL1_CODE Text รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับท่ี 1 
LUL2_CODE Text รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับท่ี 2 
LU_CODE Text รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
LU_DES_TH Text ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภาษาไทย) 
LU_DES_EN Text ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภาษาอังกฤษ) 
LU_DES Text คำอธิบายประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
AREA Double ขนาดพ้ืนที่ (ตร.ม.) 
RAI Double ขนาดพ้ืนที่ (ไร่) 
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35. ชั้นข้อมูลพื้นที่ป่าปี 2561 (Forest_61) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลการใช้ที่ดินและผังเมือง 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: กรมพัฒนาที่ดิน 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: เชียงใหม่ฉันจะรู้ดูแลเธอ 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
LUL1_CODE Text รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับท่ี 1 
LUL2_CODE Text รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับท่ี 2 
LU_CODE Text รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
LU_DES_TH Text ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภาษาไทย) 
LU_DES_EN Text ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภาษาอังกฤษ) 
LU_DES Text คำอธิบายประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
Shape_Area Double ขนาดพ้ืนที่ (ตร.ม.) 
RAI Double ขนาดพ้ืนที่ (ไร่) 

 

กลุ่มที่ 2: กลุ่มชุดประชากรและพลเมือง 

1. ชั้นข้อมูลจำนวนประชากรและครัวเรือนตามทะเบียน ระดับตำบล (POP_CM55_64) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลขนาดและความหนาแน่นประชากร 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: กรมการปกครอง 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
P_CODE Text รหัสตำบล 
A_CODE Text รหัสอำเภอ 
T_CODE Text รหัสจังหวัด 
P_NAME_T Text ชื่อจังหวัด (ภาษาไทย) 
P_NAME_E Text ชื่อจังหวัด (ภาษาอังกฤษ) 
A_NAME_T Text ชื่ออำเภอ (ภาษาไทย) 
A_NAME_E Text ชื่ออำเภอ (ภาษาอังกฤษ) 
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T_NAME_T Text ชื่อตำบล (ภาษาไทย) 
T_NAME_E Text ชื่อตำบล (ภาษาอังกฤษ) 
Shape_Area Double ขนาดพ้ืนที่ (ตร.ม.) 
CODE Double รหัสประจำพ้ืนที่ 
HOUSE55 Double จำนวนครัวเรือน ปี 2555 (หลังคาเรือน) 
POP55 Double จำนวนประชากร ปี 2555 (คน) 
HOUSE56 Double จำนวนครัวเรือน ปี 2556 (หลังคาเรือน) 
POP56 Double จำนวนประชากร ปี 2556 (คน) 
HOUSE57 Double จำนวนครัวเรือน ปี 2557 (หลังคาเรือน) 
POP57 Double จำนวนประชากร ปี 2557 (คน) 
HOUSE58 Double จำนวนครัวเรือน ปี 2558 (หลังคาเรือน) 
POP58 Double จำนวนประชากร ปี 2558 (คน) 
HOUSE59 Double จำนวนครัวเรือน ปี 2559 (หลังคาเรือน) 
POP59 Double จำนวนประชากร ปี 2559 (คน) 
HOUSE60 Double จำนวนครัวเรือน ปี 2560 (หลังคาเรือน) 
POP60 Double จำนวนประชากร ปี 2560 (คน) 
HOUSE61 Double จำนวนครัวเรือน ปี 2561 (หลังคาเรือน) 
POP61 Double จำนวนประชากร ปี 2561 (คน) 
HOUSE62 Double จำนวนครัวเรือน ปี 2562 (หลังคาเรือน) 
POP62 Double จำนวนประชากร ปี 2562 (คน) 
HOUSE63 Double จำนวนครัวเรือน ปี 2563 (หลังคาเรือน) 
POP63 Double จำนวนประชากร ปี 2563 (คน) 
HOUSE64 Double จำนวนครัวเรือน ปี 2564 (หลังคาเรือน) 
POP64 Double จำนวนประชากร ปี 2564 (คน) 
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2. ชั้นข้อมูลจำนวนประชากรย้ายเข้าและออก ระดับตำบล เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (POP_CM55_64) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลขนาดและความหนาแน่นประชากร 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: เทศบาลนครเชียงใหม่ 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
P_CODE Text รหัสตำบล 
A_CODE Text รหัสอำเภอ 
T_CODE Text รหัสจังหวัด 
P_NAME_T Text ชื่อจังหวัด (ภาษาไทย) 
P_NAME_E Text ชื่อจังหวัด (ภาษาอังกฤษ) 
A_NAME_T Text ชื่ออำเภอ (ภาษาไทย) 
A_NAME_E Text ชื่ออำเภอ (ภาษาอังกฤษ) 
T_NAME_T Text ชื่อตำบล (ภาษาไทย) 
T_NAME_E Text ชื่อตำบล (ภาษาอังกฤษ) 
IN_55 Double จำนวนประชากรย้ายเข้า ปี 2555 (คน) 
OUT_55 Double จำนวนประชากรย้ายออก ปี 2555 (คน) 
IN_56 Double จำนวนประชากรย้ายเข้า ปี 2556 (คน) 
OUT_56 Double จำนวนประชากรย้ายออก ปี 2556 (คน) 
IN_57 Double จำนวนประชากรย้ายเข้า ปี 2557 (คน) 
OUT_57 Double จำนวนประชากรย้ายออก ปี 2557 (คน) 
IN_58 Double จำนวนประชากรย้ายเข้า ปี 2558 (คน) 
OUT_58 Double จำนวนประชากรย้ายออก ปี 2558 (คน) 
IN_59 Double จำนวนประชากรย้ายเข้า ปี 2559 (คน) 
OUT_59 Double จำนวนประชากรย้ายออก ปี 2559 (คน) 
IN_60 Double จำนวนประชากรย้ายเข้า ปี 2560 (คน) 
OUT_60 Double จำนวนประชากรย้ายออก ปี 2560 (คน) 
IN_61 Double จำนวนประชากรย้ายเข้า ปี 2561 (คน) 
OUT_61 Double จำนวนประชากรย้ายออก ปี 2561 (คน) 
IN_62 Double จำนวนประชากรย้ายเข้า ปี 2562 (คน) 
OUT_62 Double จำนวนประชากรย้ายออก ปี 2562 (คน) 
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IN_63 Double จำนวนประชากรย้ายเข้า ปี 2563 (คน) 
OUT_63 Double จำนวนประชากรย้ายออก ปี 2563 (คน) 
IN_64 Double จำนวนประชากรย้ายเข้า ปี 2564 (คน) 
OUT_64 Double จำนวนประชากรย้ายออก ปี 2564 (คน) 

 

3. ชั้นข้อมูลสถานะการเปิด-ปิดของร้านค้าในย่านธุรกิจเมืองเชียงใหม่ ช่วงการระบาดของโควิด-19 
(CBD_BLDG_CovStatus) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลเศรษฐสังคม 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลสำรวจ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
BL_HEIGHT Double ความสูงอาคาร 
BL_NSTOREY Long Integer จำนวนชั้น 
BL_USE Long Integer รหัสประเภทการใช้ประโยชน์อาคาร 
BL_MATL Long Integer รหัสประเภทวัสดุอาคาร 
BL_NAME Text ชื่ออาคาร 
BL_YEAR Short Integer ปีปรับปรุงข้อมูล 
BL_USE_SUB Short Integer รหัสประเภทการใช้ประโยชน์อาคาร (ระดับย่อย) 
AREA Float พ้ืนที่อาคาร 
BL_TYPE_ Short Integer ประเภทอาคาร 
BLDG_TYPE Text ประเภทอาคารจากการสำรวจ 
STATUS Text สถานะการเปิด-ปิดจากการสำรวจ 
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กลุ่มที่ 3: กลุ่มชุดข้อมูลพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ 

1. ชั้นข้อมูลตำแหน่งโบราณสถานเมืองเชียงใหม่ (Archaeological_Sites) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
ประเภทข้อมูล: Point 
แหล่งข้อมูล: โครงการ Chiangmai World Herritage Initative Project 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: เชียงใหม่ฉันจะรู้ดูแลเธอ 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
Register_N Long Integer หมายเลขการขึ้นทะเบียน 
Name Text ชื่อโบราณสถาน 
Address Text ที่อยู่ 
Tambon Text ชื่อตำบล 
District Text ชื่ออำเภอ 
Province Text ชื่อจังหวัด 
Latitude_D Short Integer พิกัดละติจูด 
Longitude_ Float พิกัดลองจิจูด 
Reference Text แหล่งอ้างอิงข้อมูล 
Status Text สถานะ 

 

2. ชั้นข้อมูลตำแหน่งวัดร้างในเมืองเชียงใหม่ (Abandon_Temple) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
ประเภทข้อมูล: Point 
แหล่งข้อมูล: วิทยานิพนธ์ วัดในเมืองเชียงใหม่ท่ีปรากฏในแผนที่ประวัติศาสตร์ 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
Type Text ประเภทวัดร้าง/โบราณสถาน 
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3. ชั้นข้อมูลพื้นที่เมืองโบราณในเมืองเชียงใหม่ (AncientTown) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: โครงการ Chiangmai World Herritage Initative Project 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
NAME Text ชื่อเมืองโบราณ 
AREA Double ประเภทวัดร้าง/โบราณสถาน 

 

4. ชั้นข้อมูลตำแหน่งต้นไม้ใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ (BigTree) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลนิเวศธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเภทข้อมูล: Point 
แหล่งข้อมูล: เครือข่ายเขียว สวย หอม 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
TREE Text ชนิดต้นไม้ใหญ่ 

 

5. ชั้นข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่ (Greenspace) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลนิเวศธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเภทข้อมูล: Polygon 
แหล่งข้อมูล: เทศบาลนครเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: เชียงใหม่ฉันจะรู้ดูแลเธอ 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
Green_Type Text รหัสประเภทพื้นท่ีสีเขียว 
Name Double ชื่อพ้ืนที่สีเขียว 
Area Double ขนาดพ้ืนที่ (ตร.ม. 
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6. ชั้นข้อมูลตำแหน่งพื้นที่สาธารณะเมืองเชียงใหม่ (Public_Space) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลการท่องเที่ยวและกิจกรรม 
ประเภทข้อมูล: Point 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลสำรวจ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
Name Text ชื่อพ้ืนที่สาธารณะ 
TYPE Double ประเภทพื้นที่สาธารณะ 

 

7. ชั้นข้อมูลตำแหน่งกิจกรรมสร้างสรรค์ในเมืองเชียงใหม่ (Activity) 

ชุดข้อมูล: ชุดข้อมูลการท่องเที่ยวและกิจกรรม 
ประเภทข้อมูล: Point 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลสำรวจ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 
เผยแพร่ข้อมูลโดย: ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

FIELD VALUE TYPE DESCRIPTION 
Type Text ประเภทกิจกรรม 
Month Text เดือนที่จัดกิจกรรม 
Period Text ระยะเวลาจัดกิจกรรม 
Date Text วันที่จัดกิจกรรม 
Place Text ชื่อสถานที่ 
Activity Text ชื่อกิจกรรม 
Host Text ผู้รับผิดชอบ 

Permanent Text 
รูปแบบการจัดกิจกรรม (กิจกรรมชั่วคราว/กิจกรรม
ประจำปี) 
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Urban Dataverse:  
The verse of data-driving urbanism 
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting 
 

 
 

สรุปผลกิจกรรม 
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ร่วมกับ คณะทำงานเชียงใหม่ฉ ันจะดูเเลเธอ 

คณะทำงาน Punch Up studio และทีมผ ู ้พ ัฒนา Longdo Map จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์  Urban 

Dataverse: The verse of data-driving urbanism เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสังเกตการณ์และเสริมสร้าง

พฤติกรรมคนเมือง เพื่อขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์

เป้าหมายด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 และกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 

2021 

กิจกรรมเสวนาออนไลน์  Urban Dataverse: The verse of data-driving urbanism ในวันอังคาร

ที่ 7 ธันวาคม 2564 จัดขึ้นเพื่อพูดคุยเสวนา เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการทำงานในการขับเคลื่อน

เมือง แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ช่วง ได้แก่ (1) นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเมืองด้วยข้อมูล (2) 

เสวนาพูดคุย แลกเปลี่ยน เกี่ยวกับการดำเนินงาน (3) ถาม-ตอบ ระหว่างผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมเสวนา 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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ที ่ ช่ือ-นามสกุล อาชีพ สังกัด 
1 SAWETACHOTE WICHACHAI Teacher assistant Thammasat University, Rangsit campus 
2 Junwistphop Wongpanja พนักงาน สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตรยิ์ 
3 Nuntida chaipong นักศึกษา ธรรมศาสตร ์
4 Ron Sony Student Chulalongkorn uni 
5 Thanasit Utamaphethai Employee Sinwatthana Crowdfunding 
6 Thanatpon Apaisuthepporn IT IT 
7 กฤตภาส จันทร์หอม รับราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
8 กานต์มณี สร้อยสนถาวรกลุ นักภูมิสารสนเทศ GISTDA 
9 คมสัน ศรีบญุเรือง คร ู มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี
10 จุลพงษ ์อุดมพรพิบูล พนง.บริษัท สนพ.วัฒนาพานิช จำกัด 
11 ชนกนันท์ ปิ่นตบแต่ง อาจารย ์ มทร.ธัญบรุ ี
12 ชีวิน เหล่าเขตรกิจ นักประสานงานวัฒนธรรม อพท.6 น่าน 
13 ณัฐติยา ประภาศิตศลิป ์ Architect Arsomsilp 
14 ธนาเกียรติ ประกิตธรรังษ ี นักศึกษา ธรรมศาสตร ์
15 ธวัฒชัย ปาละคะมาน นักวิชาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
16 ธัญญาภรณ์ สุรภักด ี นักวิจัย กทม. 
17 ธาวิต แสงวีระพันธ์ุศิร ิ นักวิจัย Chulalongkorn University 
18 น.ส.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธ์ิเดช อาจารย ์ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
19 นันทนัช จินตพิทักษ์ - - 
20 พรพันธุ ์เรืองวงษ์งาม พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ 
21 วิศรุต โหลนอก นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
22 วุฒินัย ผาปาน พนักงานบริษัท กรุงเทพมหานคร 
23 ศรราม ศริิรตัน ์ นักศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
24 สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ ์ อาจารย ์ ม.พะเยา 
25 อภิญญา นราธนากร รับราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
26 อภิวรรณ ดวงภุมเมศ Project Manager & Future Policy Associate สถาบันอนาคตไทยศึกษา 
27 อภิสิทธ์ิ ภัทรดุษฎ ี นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ assetwise 
28 อมรเดช กรหาร GIS QA Transcosmos Thailand Co.,Ltd. 
29 อรรฆพร พลูขวัญ พนักงานเอกชน กรุงเทพ 
30 อรอาภา โลห่์วีระ ข้าราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
31 อสมาภรณ์ สิทธิ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัศรีครินทรวิโรฒ 
32 อาทิตย์ โกวิทวรางกูร Citizen Urban reader 
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พลเมืองอาสา สังเกตการณ์เมืองเชียงใหม่ 
วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting 
 

 
 
สรุปผลกิจกรรม 

โดยมีผู้สนเข้าร่วมกิจกรรม 72 ท่าน ทั้งในรูปแบบกลุ่มและเดี่ยว ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่   
19 กุมภาพันธ์ 2565 และ วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting ภายใต้
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 กิจกรรมการอบรมได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ช่วง ได้แก่ วันเสาร์ที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. เป็นการบรรยายหัวข้อ “ปฏิบัติการติดอาวุธการเป็น 
นักสังเกตการณ์เมือง และแลกเปลี่ยนเรื่องราวเมืองเชียงใหม่ ผ่านข้อมูล” วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 
ช่วงเช้าเวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นการบรรยายหัวข้อ “ข้อมูลเมือง และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่” และ 
“เมือง-คนเมือง-สังคมเมือง สังเกตการณ์เมือง” ในช่วงบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัต ิการในหัวข้อ  
“การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และการสร้างแมพวิชวลเมือง โดยทดลองใช้ฐานข้อมูลเมืองเชียงใหม่ชุดตั้งต้น” 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาชีพ หน่วยงาน 
1 คุณ กรณิศ แก้วอุไร นักศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
2 คุณ กฤษณะ ยินด ี วิศวกร บริษัท วาย คอนซับแทนท์ ดีไซน์ จำกัด 
3 คุณ กัลยกร ปัทมลยั นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
4 คุณ เจณณิชย์ เจนพิริยะสุนทร นักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาชีพ หน่วยงาน 
5 คุณ ฉัตรชนก จารุพันธ์จรสัศรี  นักศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
6 คุณ ฉัตรภูมิ ยลรดีวิวัฒน์ นักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 
7 คุณ เฉลมิเดช โกไศยกานนท์  อาจารย์มหาวิทยาลยั (Managing Director - APOLLO 21) 

8 คุณ ชนาธิป บุตรศรี  อาจารย์มหาวิทยาลยั 
(สาขาวิทยาการข้อมลู คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

9 คุณ ชนิกานต์ เงินเลศิสกลุ นักศึกษา มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

10 คุณ ชีวิน เหล่าเขตรกิจ 
เจ้าหน้าท่ีประสานงาน
วัฒนธรรม 

สำนักงานพ้ืนท่ีพิเศษ (อพท.6) เมืองเก่าน่าน 

11 คุณ ฐพร พิมลเสถียร นักศึกษา มหาวิทยาลยัรังสติ 

12 คุณ ณรงค์ ผลขจรพิสุทธ์ิ 
เขียนแบบ draftman 
(autocad ,SKP) 

เชียงใหม ่

13 คุณ ณัชคณุ กุญชร ณ อยุธยา นักศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
14 คุณ ณฏัฐวุฒิ ลอยสา ครีเอทีฟ บริษัท วันน้ีวันดี โปรดักช่ัน จำกัด 
15 คุณ ณัฐนัย เงาธรรมทรรศน ์ นักศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
16 คุณ ณัฐวัฒน์ โกศริ ิ ครีเอทีฟ บริษัท วันน้ีวันดี โปรดักช่ัน จำกัด 
17 คุณ ณัทพัฒน เกียรตไิชยากร นักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
18 คุณ ตะวัน มุ่งสูงเนิน นักศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
19 คุณ ทศพร ขอนเพ็ชร พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานคระศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
20 คุณ ธนเจต เตชะนันทไชย Software Engineer บริษัท พันธวณิช จำกัด 
21 คุณ ธัญญรัตน์ ไชยบุตร นักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 
22 คุณ ธิติวุฒิ ศรีทองกูร นักศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
23 คุณ เธียรชัย ทองเงิน นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
24 คุณ นภสัสร ทะวิลา นักศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

25 คุณ นันทิชา โอเจรญิชัย 
นักเขียนและนักเคลื่อนไหวด้าน
สิ่งแวดล้อม (Climate Strike 
Thailand) 

WWF-Asia Pacific + Save the Children 

26 คุณ บัณฑิต ยศมีบญุ สถาปนิก มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
27 คุณ เบญญาภา เกตุแก้ว นักศึกษา มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

28 คุณ ปณิธาน สวัสดิโกมล นักศึกษา 
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

29 คุณ ปตินญา นาทอง อิสระ online 
30 คุณ ปรมินทร์ ติยะพิษณุไพศาล - - 
31 คุณ ปรัชวินทร์ สมศักดิ ์ นักวิชาการอิสระ Community Innovation Partnership 
32 คุณ ปรญิญเศรษฐ์ ปทานุคม นักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
33 คุณ ปรีชาพล กำแพงทิพย ์ คร ู โรงเรียนพัฒนาต้นนำ้ขุนคอง  
34 คุณ ปาริชาติ นุชเทียน นักศึกษา มหาลัยแม่โจ ้
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาชีพ หน่วยงาน 

35 คุณ พงษ์ศกรณ์ เทือกเถาสาร  อาจารย์มหาวิทยาลยั 
(สาขาวิทยาการข้อมลู คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

36 คุณ พชร อยู่สุข ผู้จัดการโรงแรม โรงแรมตีฆ้อง 
37 คุณ พรรษวุฒิ นันทรัตน ์ อาชีพอิสระ บ้าน  
38 คุณ พิชาน สุริยะรัศม ี นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
39 คุณ พิพัฒน์พล เกษสุวรรณ ์ ทำธุรกิจ บจก. บานาน่าโคดดิ้ง 
40 คุณ พีรยุตม์ วงค์ตัน นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
41 คุณ ภัทรกันย์ กึกก้อง นักศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
42 คุณ ภัทรานิษฐ์ จติสำรวย นักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
43 คุณ ภากร กัทชลี อาจารย ์ คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
44 คุณ ภานุพงษ์ เกี๋ยงคำ นักศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
45 คุณ ภูมิพัฒน์ เพ็ชรรัตน ์ นักศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
46 คุณ เมธสั แก้วดำ นักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
47 คุณ ยลดา ใจมาแก้ว นักศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
48 คุณ ยุทธศักดิ์ เจยีรวงศ์วาน นักศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
49 คุณ รัฐกรณ์ ทาศร ี อิสระ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
50 คุณ รุจิกา จติใหญ ่ ครีเอทีฟ บริษัท วันน้ีวันดี โปรดักช่ัน จำกัด 
51 คุณ วรพจน์ กองเงิน สัตวแพทย ์ วรพจน์สัตวแพทย ์
52 คุณ วรรณวิไล ขันทะ นักวิจัยอิสระ - 
53 คุณ วันฤดี เพ็ชรสลับแก้ว นักศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
54 คุณ วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน ์ สื่อมวลชนอิสระ เชียงใหม ่
55 คุณ ศักดิณ์รงค์ สมบัติเจรญิ นักศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
56 คุณ ศิวกร เจริญวงศ ์ นักศึกษา มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
57 คุณ ศุภเกยีรติ เมืองแก้ว เจ้าหน้าท่ีโครงการ สภาลมหายใจเชียงใหม ่

58 คุณ ศุภณัฐ ชัยด ี อาจารย์มหาวิทยาลยั 
ภาควิขาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

59 คุณ ศุภวิชญ์ มากร นักศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
60 คุณ ศุภานัน เครือวัง นักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 
61 คุณ สมญัญา มั่นคง พนักงานราชการ กรมสรรพากร 
62 คุณ สรัญธร สุทะนะ นักภูมิสารสนเทศอิสระ - 
63 คุณ สหสัวรรษ มีแก้ว นักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
64 คุณ ส่องฟ้า เอดั้น แมกซเ์วลล ์ นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
65 คุณ สิทธิกานต์ สัตยซ์ื่อ สถาปนิก นิมมานเหมินทร ์
66 คุณ สภุารัตน์ คากิซาก ิ คร ู โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั 
67 คุณ สรุทิศ ธรมธัช สถาปนิก ทำงานอิสระ 
68 คุณ อนัตตา สุทธิศิลป ์ นักศึกษา มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาชีพ หน่วยงาน 
69 คุณ อรรถชัย บุญประเสริฐ นักศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
70 คุณ อาทิตย์ หอมกาบ นักศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
71 คุณ อารียา ติวะสรุะเดช นักศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

72 คุณ อารียา บญุทรง 
นักศึกษาช้ันป3ี สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 



คณะผู้จดัท ำ 
 

1. ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
1.1. หัวหน้าโครงการ  

     ชื่อ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล เสรีสกุล 

 หน่วยงาน   ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 
 หมายเลขบัตรประจำตัว  5 1206 99010 39 0 

 สถานที่ติดต่อ   388 ชั้น 9B อาคารอะมิโก้ ทาวน์เวอร ์ถนนสี่พระยา 
       แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศัพท์   02 234 0293 
 โทรสาร   02 234 0294 
 E-mail   niramon.s@uddc.net 

 
1.2. คณะวิจัย  

     ชื่อ    นายอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ 

 หน่วยงาน   ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 
 หมายเลขบัตรประจำตัว  1 5016 00071 84 1 

 สถานที่ติดต่อ   388 ชั้น 9B อาคารอะมิโก้ ทาวน์เวอร์ ถนนสี่พระยา 
       แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศัพท์   02 234 0293 
 โทรสาร   02 234 0294 
 E-mail   adisak.g@uddc.net 

 
 
 
 
 
 
 
 



     ชื่อ    นางสาวธนพร โอวาทวรวรัญญู 

 หน่วยงาน   ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 
 หมายเลขบัตรประจำตัว  1 4099 01268 29 4 

 สถานที่ติดต่อ   388 ชั้น 9B อาคารอะมิโก้ ทาวน์เวอร์ ถนนสี่พระยา 
       แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศัพท์   02 234 0293 
 โทรสาร   02 234 0294 
 E-mail   thanaporn.o@uddc.net 
 

       ชื่อ    นาย ณัฐชนน ปราบพล 

 หน่วยงาน   ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 
 หมายเลขบัตรประจำตัว  1 8699 00188 59 5 

 สถานที่ติดต่อ   388 ชั้น 9B อาคารอะมิโก้ ทาวน์เวอร์ ถนนสี่พระยา 
       แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศัพท์   02 234 0293 
 โทรสาร   02 234 0294 
 E-mail   nadchanon.p@uddc.net 
 

    ชื่อ    นางสาว พรรณปพร บุญแปง 

 หน่วยงาน   ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 
 หมายเลขบัตรประจำตัว  1 5099 01578 87 0 

 สถานที่ติดต่อ   388 ชั้น 9B อาคารอะมิโก้ ทาวน์เวอร์ ถนนสี่พระยา 
       แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศัพท์   02 234 0293 
 โทรสาร   02 234 0294 
 E-mail   phanpaporn.b@uddc.net 

 
 

1.3.  หน่วยงานหลัก บริษัท เออร์เบิ้น อาร์แอนด์ดี จำกัด ในนาม ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 
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