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   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นท่ีว่างและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นของเมือง
ในระดับภูมิภาค กรณีศึกษากิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีว่างสาธารณะของเมืองเก่าล าพูน โดยใช้ชุดทฤษฎีเชิง
สัณฐานวิทยาท่ีเกี่ยวข้องด้วยเรื่องของพื้นท่ี และศักยภาพในการเข้าถึงโครงข่ายพื้นท่ีว่างของเมือง ท่ี
เรียกว่า  “Space Syntax” (Hiller, 1984) วิเคราะห์ร่วมกับ การสังเกตรูปแบบของกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีว่างสาธารณะของเมือง ท้ังในช่วงเวลาปกติ และช่วงวันส าคัญ  

     ผลจากการศึกษาพบว่า ในช่วงเวลาปกติกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีว่างสาธารณะของเมือง
ล าพูนจะเกิดขึ้นกระจายท่ัวไปในพื้นท่ีเมือง โดยมีอัตราการสัญจร หรือความนิยมในการใช้พื้นท่ีสูงสุด
บริเวณพื้นท่ีว่างกลางเมืองท่ีอยู่ในแนวแกนเหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นมี
ความหลากหลายและกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์กิจกรรมในพื้นท่ีว่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนในระดับชุมชน ในขณะท่ี
ในช่วงวันส าคัญ กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีว่างสาธารณะจะลดลงไม่กระจายไปท่ัวเหมือนเช่นในช่วงวันปกติ 
โดยมีอัตราการสัญจร หรือความนิยมในการใช้พื้นท่ีสูงสุดบริเวณพื้นท่ีว่างกลางเมืองฝ่ังตะวันออก รูปแบบ
ของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นมีความเฉพาะสูงและกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์กิจกรรมในพื้นท่ีว่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนใน
ระดับเมืองเป็นหลัก แสดงให้เห็นว่าการใช้งานพื้นท่ีว่างสาธารณะของเมืองเก่าล าพูนในช่วงปกติต้องการ
ลักษณะของพื้นท่ีท่ีสามารถตอบสนองต่อกิจกรรมท่ีมีความยืดหยุ่น และหลากหลาย และกลมกลืนอยู่ใน
พื้นท่ีย่อยระดับชุมชนได้ดี โดยศักยภาพในการเข้าถึงพื้นท่ีว่าง หรือเส้นทางสัญจรเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการ
ใช้ประโยชน์พื้นท่ีสาธารณะของเมือง และช่วยให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบของพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี
ว่างของเมือง จากวิถีของชีวิตประจ าวันท่ีสะท้อนรูปแบบทางวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นผ่านพื้นท่ีว่างและการ
ปฏิบัติการในพื้นท่ีของเมืองนั้นอย่างแท้จริง 
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 The objective of this research is to study the relationship between space and activities 
that happen in the regional city, with special reference to Lamphun the old town.  By using the 
theory of spatial morphology and potential of accessibility in spatial configuration that called “Space 
Syntax” (Hiller, 1984) to analyses with observations in the patterns of the activities in everyday life 
happened in public space together both of traditional and on daily timeline.   
 Result of the study shows that, during the day, the pattern of activities scattered over all 
of public space of the old Lamphun, and there is the highest circulation rate or popularity in spaces 
at the central area of the north-south and east-west axis. There is a various types of activities in the 
spaces and most of the people use spaces on the local level, however, during the traditional festival 
period, the pattern of activities in public space have decreased different by from in the daily time 
which have scattered over all the spaces. The highest circulation rate or popularity is found at the 
central area of the west side.  The most used spaces for this period are on the global level.  All of 
these show during the day, for the spaces to property function, they should accommodate the 
flexibility for various types of activities.  It should also be harmonious with the local space. The 
potential of accessibility or the circulation is the main factor for the function of space. And help to 
understand the behavior patterns, from folk life in the everyday life, which happened in the public 
spaces. These also reflex the pattern of cultural though into the spaces and social practice that happened 
in the urban space truly.   
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณา และค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างมากจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีได้ให้
ความช่วยเหลือท้ังในส่วนของหลักคิดในเนื้อหาของกระบวนการวิจัย และวิธีปฏิบัติตนของผู้
ด าเนินงานวิจัยเอง จนท าให้เกิดผลงานวิจัยท่ีมีประโยชน์อย่างน้อยแก่ผู้วิจัย ในการน าความรู้จาก
กระบวนการศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไปได้ และต้องขอกราบขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพันทัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ไขศรี ภักด์ิสุขเจริญ ประธานและ
กรรมการร่วมตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์อย่างมาก ใน
การส่งเสริมให้เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีความสมบูรณ์ และคมชัดมากยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ อรศิริ ปาณินท์ ผู้เป็นต้นแบบให้เกิดการศึกษา
เรื่องราวของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น อาจารย์จุลพร นันทพานิช ผู้น าทางไปสู่หลักคิดในการอยู่ร่วมกับ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติและน าทางไปพบปะกับ คุณนเรนทร์ ปัญญาภู นักจดหมายเหตุอิสระ ท่ีได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเช่ือของคนล าพูนอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างมาก  
 ขอขอบพระคุณ ผู้ท่ีร่วมช่วยในการลงส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล คุณชัยวัฒน์ รักอู่ คุณ
อภิชัย ไพรสินธุ์ คุณสดานุ สุขเกษม คุณนิกานต์ จันทวงศ์ คุณพิมพ์สิริ เหมโสกะณะ ขอขอบคุณ คุณ
รุจิเรข ตัณฑ์พะลัง ท่ีช่วยแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ Space Syntax ขอขอบคุณเพื่อนร่วม
ศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นปี 2550 คุณประธาน ยานกูลวงษ์ คุณตุลชัย บ่อทรัพย์ คุณชิโนรส พันทวี 
คุณปรียานุช ค าสนอง คุณปิยะ ไล้หลีกพัน ท่ีร่วมแลกเปล่ียนแนวคิด และให้ก าลังใจในการศึกษามา
โดยตลอด  
 สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ พี่ๆ น้องๆ ท่ีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และครอบครัว ท่ีได้ให้
โอกาสและสนับสนุนในการศึกษาเพิ่มเติมองค์ความรู้ในครั้งนี้ และหวังอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้ในการต่อยอด พัฒนาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องด้วยสถาปัตยกรรม 
และวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่เหมาะสมในประเทศ และสังคมไทยได้ต่อไป 
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