
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 

แตเดิมมาประมาณ 80 ปชุมชนหมูบานดอยสุเทพหมู 9 ต้ังอยูเชิงบันไดข้ึนวัดพระธาตุดอยสุเทพ การ
เขามาอยูของชาวบานดอยสุเทพแตเดิมนั้นไดรับการชักชวนจากพระใหชาวบานเขามาอยูบริเวณรอบ
วัดเพื่อการชวยงานวัดและการพัฒนาวัดเชนเปนคนงานขับรถ คนงานครัว ปลูกพืชผักหาของปากิน
ตามประสาชาวปาชาวดอย2 ภายในหมูบานมีการเกื้อกูลคนในหมูบานถอยทีถอยอาศัยกัน เชน ตอน
เย็นบานไหนทํากับขาวอะไรก็เอามาแลกกันกินชวยเหลือกันภายในชุมชนเปนอยางดี  มีนักเดินทาง 
เดินทางเพื่อมาแสวงบุญบนวัดพระธาตุดอยสุเทพไมมากนัก คือการมาทําบุญโดยมิไดมีจุดประสงค
ของการทองเท่ียวเปนหลัก มีความสวยงามตามธรรมชาติสงบเงียบไมอึกทึกเสียงดัง ไมมีมลภาวะใดๆ 
อาจจะเปนเพราะการเดินทางข้ึนไปนมัสการมีความลําบาก ถนนแคบ ทางล่ืน ไมมีไฟฟาตามทาง
เหมือนปจจุบัน บานเรือนของคนในชุมชนซุกตัวอยูในธรรมชาติกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
ธรรมชาติ คนกับวัดใกลชิดกัน มีการทําบุญตักบาตรกันทุกวันและตามวันสําคัญทางศาสนาชาวบานก็
ไดชวยงานวัดกันอยางแข็งขันตามท่ีทางวัดไดรองขอเปนการเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันระหวางวัดกับ
ชุมชน  เปนชุมชนท่ีอาศัยวัดใชเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจและวัดก็อาศัยชุมชนดวยในทีเดียวกัน วัดและ
ชุมชนจึงมีความสัมพันธท่ีเหนียวแนนกับวัดเปนอยางมาก  
 

ปจจุบันเม่ือความเจริญเขามาสูชุมชน มีการทําถนนลาดยาง มีการตอสายไฟฟาเขามาสูชุมชน ทําให
การเดินทางเขาสูชุมชนสะดวกข้ึน มีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียววัดและชุมชนมากข้ึนเร่ือยๆ มีการ
ยายเขามาของชาวบานตางถ่ินเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ  ชาวบานจากเดิมท่ีเคยหาของปาปลูกผักกินจึง
ปรับเปล่ียนอาชีพมาเปนพอคาแมคาเพื่อขายสินคาอาหาร ของที่ระลึกแทนและยึดอาชีพการคาขาย
เร่ือยมา ชาวบานหมูบานดอยสุเทพหมู 9 จึงเปนหมูบานมีอาชีพคาขายแกนักทองเท่ียวเปนหลัก  
ความสัมพันธของชุมชนในพื้นท่ีท้ังสองไดมีการเปล่ียนแปลงไป เชน จากการทรุดโทรมลงตาม
กาลเวลา จากภัยธรรมชาติ จากการเปล่ียนแปลงเพื่อตอบสนองการขยายตัวของนักทองเท่ียว  การ
พยายามสรางกระเชาลอยฟาเพื่อข้ึนไปนมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพในป 25303 หรือการสรางลิฟต
รถรางขนของในป 25354 เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวในการเดินทางข้ึนไปนมัสการวัด
                                                           
1จากการพูดคุยกับ ยาย เหรียญ จารุปารีย อายุ 85 ป วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 9:00-9:30 น. 
2 การรวบรวมขอมูลของหองสมุดมหาวิทยาลัยเชยีงใหม, โครงการกระเชาลอยฟา ดอยสุเทพ จ. เชียงใหม, (เชียงใหม: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2530). 
3 จากการสัมภาษณ นางอําไพ เชื้อเมืองพาน วันที่ 11 พฤษภาคม 2549 เวลาประมาณ 19.30 น. 
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พระธาตุดอยสุเทพแทนการเดินข้ึนบันไดนาค รวมท้ังการเพ่ิมจํานวนของซุมขายของตาง ๆ ภายในวัด
และพ้ืนท่ีหมูบาน ตามสถิติของทางการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานเขตภาคเหนือ เขต 1 ช้ี
แจงวา  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เปนวัดท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียวมากที่สุดในจังหวัด
เชียงใหม5 ดังนั้นจึงไมแปลกใจเลยวามีการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีของวัดและชุมชนเปนอยางมาก จากการ
เปล่ียนแปลงเพื่อตอบสนองตอการทองเท่ียว จึงทําใหพบเห็นส่ิงกอสรางตางๆมากมาย อาคาร รานคา
ตาง ๆ ลิฟตขนยายคน ทางเดินเทาท่ีสะดวกข้ึน ศาลาพักผอนใหญโตกวางขวาง การปรับปรุงภูมิทัศน
ท่ีดูสะอาดสะอาน บริเวณขายดอกไมบูชาพระ, บริเวณเชาผาซ่ินเพื่อนักทองเท่ียวท่ีใสกางเกงขาส้ันมา
เพื่อความไมสุภาพ, บริเวณฝากรองเทา, หองน้ําท่ีมีจํานวนหองมากข้ึนกวาเดิมเพื่อรองรับนักทองเท่ียว 
รานกาแฟ, รานคาท่ีเกิดข้ึนของพอคาแมคาบริเวณบันไดทางเดินข้ึนวัดพระธาตุดอยสุเทพ, แมคาหาบ
เรแผงลอย ฯลฯ ส่ิงเหลานี้บางอยางอยูนอกวัด แตตอนน้ีเขามาอยูในวัด เปนการรุกลํ้าเขามาซ่ึงความ
สามัญชน เขามาในเขตของสงฆ และในทํานองเดียวกัน บริเวณหมูบานดอยสุเทพก็มีการเปล่ียนแปลง
ทางกายภาพท่ีเห็นไดชัด เชน การรุกลํ้าเขาไปสูพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของวัดและขยายตัวเขาไปในพื้นท่ีของ
ปาอุทยานจนเปนเหตุใหเกิดการฟองรองดําเนินคดีกับชาวบาน จนลุกลามถึงการทะเลาะเบาะแวง
ระหวางเจาหนาท่ีของกรมปาไมกับชาวบานท่ีถูกฟองรอง ในบางพื้นท่ีของหมูบานท่ีชาวบานเขาไปทํา
เพิงพักอาศัยก็ถูกเจาหนาท่ีปาไมส่ังใหร้ือท้ิงทําลายเพราะรุกลํ้าเขาสูพื้นท่ีของวนอุทยาน ทําให
ชาวบานบางครอบครัวไรท่ีอยูอาศัย การยายท่ีอยูอาศัยของคนตางถ่ินเขามาเพื่อทําการคาขายกับ
นักทองเท่ียวภายในหมูบานมากข้ึน ทําใหตองมีการขยายท่ีอยูอาศัย กอใหเกิดความแออัดภายใน
หมูบาน เกิดปญหาเร่ืองการกําจัดขยะ มลภาวะตางๆ ทางเสียงรบกวน และเกิดน้ําเนาเสีย 

 
การเปล่ียนแปลงดังกลาวถาดูอยางผิวเผินแลว อาจจะเขาใจวาการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนเฉพาะทางดาน
กายภาพเทานั้น เชน เขาใจวาปญหาท่ีเกิดข้ึน เพราะขาดการดูแลพื้นท่ี ขาดการควบคุมการเกิดข้ึนของ
ส่ิงกอสรางใหมๆ อยางเขาใจและมีแบบแผนหรือแมกระท่ังมีแผนการใชท่ีดินอยางเหมาะสม แตจาก
การท่ีผูเขียนเกิดและอาศัยอยูหมูบานหมูท่ี 9 บานดอยสุเทพ เปนเวลานาน (2523-2550) จึงเกิดคําถาม
แกผูวิจัยในเบ้ืองตนข้ึนวาการเปล่ียนแปลงของชุมชนนั้นเกิดข้ึนเพราะสาเหตุอะไรเปนสาเหตุ และการ
เปล่ียนแปลงนี้กอใหเกิดอะไรข้ึนกับความสัมพันธระหวางวัดและชุมชนอยางไร ผูวิจัยไดเห็นความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับพื้นท่ีหมูบานและพื้นท่ีของวัดพระธาตุดอยสุเทพมาตลอด เช่ือวาปญหาท่ี
เกิดข้ึนนั้นไมใชเกิดข้ึนเพียงแคทางดานกายภาพเทานั้น แตนาจะเกิดข้ึนจากปจจัยอ่ืนๆ เชน มิติทาง
นามธรรม ความเขาใจของคนในชุมชน วิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปจจัยท่ีสงผลทําใหเกิด
การใหความหมายและการใชพื้นท่ี ท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอความคิดความเขาใจและการให
                                                           
4 ขอมูลจากการสอบถามการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ เขต 1 (8 พฤษภาคม 2549) 
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ความหมายทาง ตอ “ความศักดิ์สิทธ์ิ” และ “พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ” ตอ “ความสามัญ” และ “พื้นท่ีสามัญ” ซ่ึง
สงผลทําใหเกิดขอบเขตการรับรูพื้นท่ีสามัญของหมูบานและพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิของวัด 
 
ในการใชศัพทคําวาพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพื้นท่ีสามัญในงานวิจัยช้ินนี้ไมไดใชศัพทไปในแนวทางท่ีเปน
แนวคิดอยางเดียว แตเปน กระบวนการสรางความเขาใจ การตระหนักรู การใหคุณคาและความหมาย 
ของคนในพ้ืนท่ี เกิดเปนความเช่ือและปฏิบัติตามจนกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน แสดงวา
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิอาจจะไมใชพื้นท่ีวัดเทานั้น ในขณะเดียวกันพื้นท่ีสามัญอาจจะไมไดหมายความวาเปน
พื้นท่ีของหมูบานเทานั้นเชนกัน 
 
ส่ิงท่ีไดกลาวมาขางตนจึงเกิดคําถามแกผูทําวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในฐานะของคน “ใน” ชุมชนท่ีมี
ความตองการท่ีจะคิดทบทวนถึงส่ิงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในและภายนอกรอบบริเวณวัดพระธาตุดอยสุ
เทพ และบริเวณหมูบานดอยสุเทพหมู 9 ซ่ึงติดอยูกับบริเวณวัด ไมเพียงแคเฉพาะการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพของพื้นท่ี แตมุงเนนท่ีจะศึกษาวิเคราะหถึงการเปล่ียนแปลงทางความสัมพันธระหวาง
นามธรรมและรูปธรรม คือศึกษาและทําความเขาใจถึงความสัมพันธท่ีเปล่ียนแปลงไประหวาง “ความ
ศักดิ์ สิทธ์ิและความสามัญ”และ“พื้นท่ีศักดิ์ สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญ”  เพื่อเสนอทางเลือกใหม              
อยางตรงไปตรงมาโดยไมมีอคติอาศัยการพิจารณาอยางมีสติ และเหตุผล นําไปสูการสรางความเขาใจ
ตอชุมชนและการปรับปรุงเปล่ียนแปลงท่ีจะทําใหเกิดการเยียวยารักษาพ้ืนท่ีชุมชนและวัดในฐานะผู
หนึ่งท่ีสรางความเจริญกาวหนาใหกับท้ังวัดและชุมชนโดยหาแนวทางเพ่ือสรางการอยูรวมกันของ 
“ความศักดิ์สิทธ์ิและพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ” ท่ีสงางามของวัด รวมถึง “ความสามัญและพื้นท่ีสามัญ” ท่ี
สวยงามนาอยูของชุมชนท่ีอยูบริเวณรอบวัดดวย 
 

 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความหมายและความสัมพันธของพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิ พื้นท่ีสามัญ และสถานะของการ
เปล่ียนแปลงของพื้นท่ีท้ังสอง  

2. เพื่อวิเคราะหถึงปจจัยและอิทธิพลท่ีสงผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและ
พื้นท่ีสามัญ 

3. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการจัดการพื้นท่ีชุมชนโดยใหชุมชนมีสวนรวม เนนหลักของการอยู
รวมกันระหวางชุมชนและวัด 
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ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตดานพื้นท่ี 

1. ศึกษาชุมชนดอยสุเทพหมู9 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ขอบเขตดานเนื้อหา 

1. ศึกษาบริบทของชุมชน, ประวัติศาสตร, และสภาพความเปนอยูของชุมชน สังคม  
2. การศึกษาเร่ืองการใหความหมายและการใชพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 
3. การศึกษาเร่ืองการใหความหมายและการใชพื้นท่ีสามัญ 
4. การศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญ 

ขอบเขตดานระยะเวลาการศึกษา 
1. เปนการศึกษาการอยูรวมกันของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญในชุมชนหมูบานดอยสุเทพ

หมู 9 ในชวงเวลา 11 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2540-2551) จนถึงปจจุบัน 
 

สมมติฐาน 
1. ความคิดความเช่ือของชาวบานชุมชนดอยสุเทพหมู 9 เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธ์ิและการรับรู

ขอบเขตของพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิของวัดพระธาตุดอยสุเทพเปล่ียนไป 
2. พื้นท่ีของชุมชนดอยสุเทพหมู  9 เปล่ียนแปลงไปเพื่อตอบสนองตอการเพิ่มข้ึนของ

นักทองเท่ียว ทําใหเกิดการจัดการ และการใชพื้นท่ีอยางไมเหมาะสม เชน การจัดผังบริเวณ 
การจัดท่ีจอดรถ การขยายตัวของพื้นท่ีชุมชนอยางไมมีการควบคุม เปนตน  

 
 
 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบความหมายและความสัมพันธของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ พื้นท่ีสามัญ และสถานะของการ
เปล่ียนแปลงของพื้นท่ีท้ังสอง  

2. ทราบถึงปจจัยและอิทธิพลท่ีสงผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพื้นท่ี
สามัญ 

3. ไดแนวทางในการจัดการพื้นท่ีชุมชนโดยใหชุมชนมีสวนรวม โดยการเนนหลักของการอยู
รวมกันระหวางชุมชนและวัด 
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อภิธานศัพท 
วัด หรือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ หมายถึง พื้นท่ีทางกายภาพวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  
หมูบาน หมายถึง พื้นท่ีกายภาพหมูบานดอยสุเทพหมูท่ี 9 
ชุมชน  หมายถึง ชุมชนดอยสุเทพ 
แมคา หมายถึงแมคาผูคาขายบนดอยสุเทพ 
แมคาหาบเร หมายถึงคนขายของท่ีไมมีแผงคาขายใชการเดินเรขายของใหนักทองเท่ียว 
แมคาแผงลอย หมายถึง คนคาขายท่ีมีแผงลอยไมไดเปนรานถาวร 
คนขับรถรับจางนอกพื้นท่ี หมายถึง รถโดยสาร รถแดง 
รานคาของคนในชุมชน หมายถึง รานคาของชําของคนในชุมชน 
เดินฟลม หมายถึง การรับจางสงขอมูลภาพถายดิจิตอลจากชางภาพบริเวณวัดไปใหกับหองภาพใน
หมูบานอยางรวดเร็วเพื่อพิมพภาพออกมาใหกับนักทองเท่ียวไดทันเวลากอนนักทองเท่ียวกลับมีอัตรา
คาจางเท่ียวละ 10 บาท หรือ 20 บาท ตามตกลงกับชางภาพและหองภาพ 
 

 


