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บทคัดยอ 

ในปจจุบันการเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีชุมชนมีใหพบเห็นมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นท่ีบริเวณของ

วัดในชุมชน สงผลใหเกิดเปนพื้นท่ีคาขายและพ้ืนท่ีบริการในบริเวณรอบๆ วัดทวีจํานวนมากข้ึน 

การเปล่ียนแปลงท่ีพบเห็นไมใชเพียงแคเกิดข้ึนทางกายภาพ แตสะทอนใหเห็นถึงการปรับเปล่ียนทา

ท่ีของคนในชุมชน และปรับเปล่ียนหนาท่ีการใชงานของวัดและพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิรอบๆ วัดให

ตอบสนองตอการใชชีวิตของผูคนในพื้นท่ี และท่ีสําคัญปรับเปล่ียนความสัมพันธท่ีชุมชนมีตอ

ความสัมพันธระหวางพื้นท่ีสามัญและพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ประเด็นเหลานี้กลายเปนประเด็นสําคัญของ

งานวิจัยช้ินนี้  

“แนวทางเพื่อสรางการอยูรวมกันระหวางพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญ ของวัดพระธาตุดอยสุเทพ

ราชวรวิหารและชุมชนหมูบานดอยสุเทพหมู 9” เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีวัตถุประสงคหลักๆ 3 

ประการคือ 1.)  เพื่อศึกษาความหมายและความสัมพันธของพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิ และพื้นท่ีสามัญ และ

สถานะของการเปล่ียนแปลงของพื้นที่ท้ังสอง 2.)  เพื่อวิเคราะหถึงปจจัยและอิทธิพลท่ีสงผลทําให

เกิดการเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญ และ 3.) เพื่อศึกษาหาแนวทางในการจัดการ

พื้นท่ีชุมชนโดยใหชุมชนมีสวนรวมเนนหลักของการอยูรวมกันระหวางวัดพระธาตุดอยสุเทพราช

วรวิหารและชุมชนหมูบานดอยสุเทพหมู 9 
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งานวิจัยช้ินนี้เร่ิมตนโดยอาศัยกรอบความคิดเร่ืองความสัมพันธแบบคูตรงขามเปนพื้นฐาน ซ่ึงทําให

เขาใจถึงส่ิงท่ีอยูตรงขามและความหมายของพ้ืนท่ีท่ีอยูระหวาง แนวคิดไดพัฒนาจากการศึกษา 

“พื้นท่ีท่ีอยูระหวาง” ไปสู “พื้นท่ีอยูรวมกัน” ซ่ึงชวยทําใหเราสามารถสรางมุมมองและกําหนด

เคร่ืองมือวิจัย เชน การกําหนดกลุมคนในพ้ืนท่ี การสังเกตแบบมีสวนรวมและแบบไมมีสวนรวม 

การสัมภาษณแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง และนํากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนมาใช

เพี่อท่ีจะไดขอมูลจากการปฏิสัมพันธของคนกลุมตางๆ ในชุมชน 

ผลการวิจัยพบวา โครงสรางความสัมพันธของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและชุมชนหมูบาน

ดอยสุเทพหมู 9 ในปจจุบันมีลักษณะ “ชุมชนพ่ึงพาวัด” ในการประกอบอาชีพ (คาขายและการ

บริการ) ยังพบอีกวา ปญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี สวนใหญแลวจะเกิดข้ึนจาก “การใหความหมายตอ

พื้นท่ี” ท่ีมีลักษณะซอนทับ สวนปจจัยท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงของความสัมพันธของ

โครงสรางดังกลาว พบวาการเปล่ียนแปลง เกิดข้ึนจากอิทธิพลของกระแสพุทธพาณิชย ซ่ึงเปนสวน

หนึ่งของลัทธิวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ในขณะเดียวกันก็ยังหมายรวมไปถึงผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจาก

การสงเสริมการทองเท่ียว ท่ีเขามาเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนและในวิถีปฏิบัติของวัดเอง

บางสวน ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีกอใหเกิดความสัมพันธแบบอยูรวมกันระหวางพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและ

พื้นท่ีสามัญในพ้ืนท่ีศึกษา คือ การใหความหมายท่ีตรงกันตอพื้นท่ี เพราะเม่ือเกิดการใหความหมายท่ี

ตรงกันแลวจะสงผลใหเกิดการใชพื้นท่ีนั้นๆ ไปในทิศทางเดียวกัน นําไปสูการกําหนดแนวทางใน

การสรางกฏของพื้นท่ีและการใชพื้นท่ีรวมกันในชุมชน ดังนั้นแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหเกิด

ความสัมพันธแบบอยูรวมกัน คือ การสรางและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีของคนในชุมชนเพื่อการอยู

รวมกัน เปดโอกาสใหสามารถกําหนดความหมายของพื้นท่ีรวมกันท้ังพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ี

สามัญ รวมถึงการกําหนดแนวทางในการมีสวนรวมของการใชพื้นท่ีจากทุกสวน เพื่อนําไปสูการ

เกิดข้ึนของการอยูรวมกันอยางยั่งยืนตอไป  
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Abstract 
Nowadays various communal spaces have changed, in particular those spaces of and around a 
temple of community. What happened was a location for selling souvenirs, advertising related 
activities, as well as various services for tourists. Not only did the change occur in physically 
sacred environment, but also in reflective ways of how both local people and tourists perceive 
sacred and profane space. Surely, it is not just a perception of what both sacred and profane space 
mean to them, perhaps more like how sacred and profane space can be appropriated for them to 
suit their way of living and working. How such relations have been appropriated and how we can 
re-organize or re-appropriate the relations are the main focuses of this thesis.   
“Guildlines for Establising the Co-existence between Sacred and Profane Space of Doi Suthep 
Temple and Doi Suthep Community Mo 9” is a qualitative research. The objectives of the research 
is 1.) to explore the meaning and the relations between sacred and profane space, in particular the 
changing relations between those two 2.) to analysis conditions and influences that cause the 
change, and lastly 3.) to establish guidelines or suggestions for re-organizing or re-appropriating 
both the sacred and profane spaces in the community through the notion of community 
participation.  
This research firstly employs a binary opposition used as the conceptual framework. It helps us to 
think through the opposite relations and what is located in between or a so-called liminality. From 
in-between space to coexisting space, this developed framework offers us an alternative way of 
understanding the situation of the case, as well as selecting the research methods, such as defining 
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participants of the areas, observing their daily life, framing the questions both structured and non-
structured, in particular leading us to the concept of community participation in order to get the in-
depth information derived from the way in which people interact each other.  
The result found that social relations and social structure of Doi Suthep Temple and Doi Suthep 
Community 9 can be defined as “Community depends on Temple” for their lives and works 
(selling merchandise and providing services). The research also found that the different given 
meanings when people use or occupy spaces tend to create a major problem. Some meanings 
become overlapped and eventually make the meaning of spaces becomes unclear. Major changes 
can be perceived as the way in which the religion becomes commodified. It is a part of the rapid 
growth of materialism and consumerism. In the mean time, it can be seen as a consequence 
derived from strategic plans for promoting tourism which involves people daily live as well as the 
norms of the temple. To re-organize or re-appropriate the coexisting relations, it is important to 
help each other to define the meaning of the space, or make it understandable for both sides. When 
the meaning is clear, the way of using and occupying space will go to the same direction and not 
interrupting each other. Finally, it will gradually harmonize the way of using space together.  For 
the recommendation, it is important to keep the value of the coexisting relations. The best way is 
to build a self-conscious of their community and how to live with others in harmony. In the 
meantime, we must allow the difference because it will help us to understand a specific meaning 
and to sustain relations between sacred and profane boundaries of this space.  
 
 
 
 


