
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ในงานวิจัยช้ินนี้จะแบงสวนของการพิจารณาและวิเคราะหเอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ออกเปน 4 สวนเพื่อการทําความเขาใจในงานวิจัยท่ีมากข้ึนในสวนท่ี 1 จะเปนสวนของบทความและ
งานวิจัยท่ีเนนเร่ือง การใหความหมายและความสัมพันธระหวางพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญ สวนท่ี 
2 เปนสวนการพิจารณาถึง บทความและงานวิจัยท่ีเนนเร่ืองรูปแบบของความสัมพันธท่ีกอใหเกิดการ
อยูรวมกันของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญ ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญในการเปนตัวอยาง เพื่อเปน
แนวทางใหเห็นถึงลักษณะโครงสรางของความสัมพันธระหวางพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพื้นท่ีสามัญบน
พื้นท่ีอ่ืนๆ ในสวนท่ี 3 จะเนนถึงกระบวนการการเก็บขอมูลโดยการใชแนวทางการมีสวนรวมของ
ชุมชน ท่ีเปนประโยชนตอการไดมาซ่ึงวิธีการการเก็บขอมูลของ ซ่ึง “วิธีการ” ท่ีไดมานี้จะเปน
ประโยชนตอการสรางกระบวนวิธีวิจัย และในสวนท่ี  4  จะเปนการสรุปผลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร 
บทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางกระบวนวิธีวิจัยตอไป 
 

สวนท่ี 1 การใหความหมายและความสัมพันธระหวางพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพื้นท่ีสามัญ 
ภาพรวมในการศึกษาบทความท่ีเกี่ยวของนี้เร่ิมตนจากการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธของ
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญซ่ึงไดจากการศึกษางานของ วิกเตอร เทอเนอร (Victor Tuner)1เร่ือง 
“พื้นท่ีท่ีอยูระหวาง” หรือ Liminality ซ่ึงทําหนาท่ีเหมือนกลไกอยางหน่ึงท่ียึดโยงระหวางสองพื้นท่ีนี้ 
สภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีเรียกวา Liminality หรือ “สถานะของการเปล่ียนแปลงท่ีอยูระหวาง”   ช้ินท่ี
สองท่ีไดศึกษาในงานวิจัยของ ปรานอม ตันสุขานันท2 เปนการนํามาใชและแสดงใหเห็นถึง
แนวความคิดเร่ือง “สถานะของ การเปล่ียนแปลงท่ีอยูระหวาง” ของ เทอเนอรโดยศึกษา “ลานวัด” ใน
ฐานะของพื้นท่ีท่ีอยูระหวางพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญเชิงกายภาพและช้ินท่ีสามเปนการศึกษา
งานเขียนของ ศาสตราจารย นิธิ เอ่ียวศรีวงศ3 ในเร่ืองความหมายท่ีเกิดข้ึนจากสังคม ในตรงนี้เองจึง
เปนจุดท่ีนําผูวิจัยเขาไปสูการศึกษารูปแบบของความสัมพันธและการใหความหมายตอพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 

                                                           
1 “Liminality by Victor turner.” 1977. (ระบบออนไลน). แหลงท่ีมา http://en.wikipedia.org/wiki/Liminality 

[08/06/2007].   
2 Pranom Tansukanun, “The Social Meaning of Liminal Space : Portrais of a Regional City and Small 

Town in the north of Thailand”, Thesis for Doctoral Degree In Architecture: University of London, 

2003, pp. 10-25 (แปลโดย ผูวิจัย) 

3 นิธิ เอี่ยวศรีวงศ, “พื้นที่ในคติไทย ผาขาวมา, ผาซ่ิน, กางเกงใน และ ฯลฯ” (กรุงเทพฯ: มติชน, 2538), หนา 130-147 
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และพ้ืนท่ีสามัญ โดยการศึกษารูปแบบของคูความสัมพันธจากตัวอยาง 3 กรณีศึกษาเพื่ออธิบายปจจัย
ของการอยูรวมกันและนําขอมูลท่ีไดมาใชสรางเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
ตามความคิดหลักของ เทอเนอร เร่ือง “สถานะการเปล่ียนแปลงท่ีอยูระหวาง” นั้นไดใหความหมาย
ของสถานะนี้วาเปนสถานะท่ีอยูระหวางสองสถานะ เปนชวงท่ีอยูตรงกลางของท้ังสองสถานะเปน
เสมือนเสนทางของการเปล่ียนจากสถานะหน่ึงไปยังอีกสถานะหน่ึง4ดังท่ี เทอเนอรไดยกตัวอยางไว 
เชน กระบวนการการขามผานสถานะของการเปนนักศึกษาและจบการศึกษานั้นมีอยูสามขั้นตอน 
ข้ันตอนแรกเปนข้ันตอนของการเตรียมตัวและการเตรียมชุดรับปริญญาเพ่ือไปงานวันจบการศึกษา 
การอยูในงานรับใบประกาศน่ังรอรับใบประกาศ ถือเปนข้ันตอนท่ีสอง ข้ันตอนสุดทายการส้ินสุดการ
ขามผาน คือการท่ีรับใบประกาศจากมือของผูแจกใบประกาศแลวถือวาเปนการขามผานสถานะ
นักศึกษาเปนผูจบการศึกษาแลว5 ถาเราไดเปรียบเทียบกับการบวชพระของศาสนาพุทธ ก็มีความ
คลายคลึงกันในการเปล่ียนสถานะจากคนธรรมดาเปนพระ โดยผานกระบวนการบวชนาค การทําขวัญ
นาค กระบวนการในการทําพิธีบวช แลวถึงจะเขาสูสภานะภาพของการเปนพระ 
 

จากการศึกษางานของ เทอเนอร พบวา“สถานะของการเปล่ียนแปลงท่ีอยูระหวาง” ทําใหเราทราบถึง
สภาวะ “ระหวางและกระบวนการของการขามสถานะ” ซ่ึงสามารถอธิบายความเปนระหวางของความ
ศักดิ์สิทธ์ิและความสามัญ ส่ิงท่ีอยูตรงกลางท่ีเปนตัวเช่ือมโยงน้ีอาจจะเปนแคสถานะเพียงไมกี่เส้ียว
วินาทีก็ตาม ในมุมมองของ เทอเนอร นั้นยังไดนําเสนอในเร่ืองของ “กระบวนการ” ของการแบง
ความสัมพันธซ่ึงไมไดมองเห็นเปนเพียงสองสวนท่ีอยูระหวางกันหรือเปนตัวกั้นระหวางกลางของ
ความศักดิ์สิทธ์ิและความสามัญ   
 

จากแนวความคิดของเทอรเนอรทําใหผูวิจัยไดศึกษาเม่ือมุงประเด็นไปท่ีพื้นท่ีและการเปล่ียนแปลง
สถานะของพ้ืนท่ี งานวิจัยท่ีมีแนวความคิดตอยอดสืบเนื่องกับแนวความคิดของ เทอเนอร ในรูปแบบท่ี
ศึกษาพื้นทางกายภาพ คือประเด็นเร่ือง “ลานวัด” ของ ปรานอม ตันสุขานันท ไดกลาวถึง “ลานวัด” วา
เปนพื้นท่ีท่ีเช่ือมตอระหวางของพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพื้นท่ีสามัญ เปนพื้นท่ีสงผานความศักดิ์สิทธ์ิสู
ความสามัญ “ลานวัด” ท่ีไดถูกนํามาวิเคราะหในงานวิจัยช้ินดังกลาวเปนพื้นท่ีในเขตเมืองเชียงใหม
และลําพูน ผลการศึกษาพบวา “ลานวัด” ก็ยังเปนพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญตอเนื้อเมืองอยูอยางเดิมไม

                                                           
4 “Liminality by Victor turner.” 1977. [ระบบออนไลน]. แหลงท่ีมา http://en.wikipedia.org/wiki/Liminality 

(08/06/2007).   
5 “Liminality by Victor turner.” 1977. [ระบบออนไลน]. แหลงท่ีมา http://en.wikipedia.org/wiki/Liminality 

(08/06/2007).   
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เปล่ียนแปลงไปจากความหมายเดิม6 เชน เปนพื้นท่ีในการทําพิธีทางพุทธศาสนาในเทศกาลงานบุญ
ตางๆ เปนสถานท่ีพบปะของชาวบานในละแวกวัดเพื่อทํากิจกรรมตางๆ เชนกิจกรรมยามวาง, เลนกีฬา 
ฯลฯ ปรานอมไดอธิบายวา “ลานวัด” เปนการซอนทับกันของพื้นท่ีสองพื้นท่ีท่ีมีความแตกตางกัน แต
ซอนทับกันในชวงเวลาท่ีตางกันเปนการสลับสับเปล่ียนพื้นท่ีสองความหมายและประโยชนใชสอยใน
พื้นท่ีเดียวกัน7 คําวา “ลานวัด” ในท่ีนี้มีความหมายในสองลักษณะดวยกันคือ ในความหมายทางดาน
กายภาพคือเปนพื้นท่ีของวัดเปนลานท่ีเช่ือมตอระหวางพื้นท่ีภายนอกกับพื้นท่ีภายในวัด พื้นท่ีนี้บางวัด
อาจเปนพื้นทราย พื้นปูนซีเมนตหรือพื้นดิน อีกในความหมายในพ้ืนท่ีทางนามธรรมคือเปนพื้นท่ีท่ีใช
ในการสงผานความรูสึกของความเปนนอกวัดและในวัด  
 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นท่ีดวยกับปรานอม ตรงท่ีวา ระหวางพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญนั้นมีสวนพื้นท่ี
ทางนามธรรมท่ีทําหนาท่ีเปนพื้นท่ีท่ีเปน “ระหวาง” เสมือนตัวสงผานความรูสึกท่ีเกิดข้ึนจากความ
วุนวายภายนอกมาสูความรูสึกท่ีสงบสํารวมในพื้นท่ีท่ีอยูภายใน8และในขณะเดียวกันก็เปนพื้นท่ีเตรียม
ความพรอมของพ้ืนท่ีสงบดานในสูความวุนวายภายนอกเชนกัน นอกจากจะเปนเหมือนเสนแบง
ขอบเขตของพ้ืนท่ีท้ังสองท่ีมีตอกันแลวยังเปนเหมือนรอย “เช่ือมตอ” ของพื้นท่ีท้ังสองสวนเขาหากัน
อีกดวย เชน กอนเขาโบสถก็จะมีธรณีประตูท่ีตองขามเขาไปเพื่อเปล่ียนพื้นท่ี ซ่ึงตีความไดวาเปนพื้นท่ี
สงผานจากพ้ืนท่ีสามัญสูพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและเชนเดียวกันสงผานจากพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิไปสูพื้นท่ีสามัญ แต
ในลักษณะเสนแบงหรือรอยเช่ือมตอท่ีวานี้ไมอาจจะแบงไดชัดเจนวา ท่ีจุดใดอยางแนนอน เพราะใน
บางคร้ังรอยตอในสภาพของความเปนระหวางนั้นอาจจะเกิดข้ึนตามเวลาหรือตามกิจกรรมการใชงาน
ก็เปนได เชน เวลามีงานกวนขาวทิพย ใชในบริเวณลานวัด ในมุมหนึ่งลานวัดก็เปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ แต
เม่ือไมมีงานพิธีภายในบริเวณลานวัด ลานวัดก็เปนพื้นท่ีสามัญไปซ่ึงคนทั่วไปก็สามารถมาใชทํา
กิจกรรมอ่ืนเชนเลนตะกรอ เตะฟุตบอล ฯลฯ เพราะฉะนั้นลานวัดจึงเปนพื้นท่ีท่ีต้ังอยู “ระหวาง” เปน
เสมือนพื้นท่ี “ตอเช่ือม” สามารถเปล่ียนความหมายของตนเองไดตามกาลเทศะมีความล่ืนไหลของการ
ใชงานตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน การศึกษาพื้นท่ีท่ีอยูระหวางในฐานะของการเช่ือมตอหรือการสราง
ใหเกิดการอยูรวมกันของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญเปนอีกแนวทางหนึ่งในการท่ีจะชวยใหผูวิจัย
ทําความเขาใจความเช่ือมโยงของพื้นท่ีท้ังสอง ซ่ึงบางคร้ังพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญอาจจะเกิดข้ึน
ในลักษณะของการซอนทับ, แทรกตัว หรืออาจจะอยูรวมกันอยางคูขนานตามกาลเทศะของการให
ความหมายและการใชพื้นท่ี โดยสรุปจากการศึกษางานวิจัยของปรานอมช้ินนี้ไดเห็นพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ

                                                           
6 Pranom Tansukanun, “The Social Meaning of Liminal Space”. (แปลโดย ผูวิจัย)  
7 Pranom Tansukanun, “The Social Meaning of Liminal Space”.(แปลโดย ผูวิจัย)  
8 Pranom Tansukanun, “The Social Meaning of Liminal Space”. (แปลโดย ผูวิจัย) 
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และพ้ืนท่ีสามัญโดยอาศัย “ลานวัด” ในฐานะพ้ืนท่ีท่ีเช่ือมตอเขาดวยกันท้ังในรูปแบบทางภาพและ
ความหมายทางนามธรรมอีกดวย 
 

คําถามท่ีเกิดข้ึนคือ มีพื้นท่ีอ่ืนๆ อีกไหมท่ีทําหนาท่ีเหมือน “ลานวัด” ท่ีเปนตัวกลางเช่ือมโยงพื้นท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิและพื้นท่ีสามัญเขาดวยกัน ในพื้นท่ีเปาหมายคือวัดพระธาตุดอยสุเทพและชุมชนหมูบาน
ดอยสุเทพ หมู 9 ส่ิงท่ีคนพบจากการสํารวจเบ้ืองตน9ท่ีมีลักษณะแนวความคิดเดียวกันกับพื้นท่ี “ลาน
วัด” ของปรานอม คือ พื้นท่ีลานจอดรถ พื้นท่ีถนนเสนทางเดินข้ึนจากหมูบานดอยสุเทพสูวัดพระธาตุ
ดอยสุเทพ พื้นท่ีเหลานี้ ท่ีไดกลาวถึงทําหนาท่ีเหมือนเปนเสนทางเช่ือมระหวางความเปนพื้นท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญเขาดวยกัน เชนเดียวกันกับแนวความคิดของลานวัดท่ีวาเปนพื้นท่ีท่ีเช่ือมตอ
ความสามัญจากนอกวัดสูความศักดิ์สิทธ์ิท่ีอยูในวัด ในพื้นท่ีลานวัดของวัดพระธาตุดอยสุเทพ บางคร้ัง
ก็มีผูคนใหความหมายวามีความศักดิ์สิทธ์ิมาก เชนชวงเวลามีพิธีกรรมทางศาสนาแตบางคร้ังก็ใชเปน
ลานนันทนาการหรือแมกระท่ังการประกอบอาชีพตางๆ ของคนในชุมชนในฐานะท่ีความศักดิ์สิทธ์ิลด
นอยลงตามลําดับ 
 
ในบางสวนของพื้นท่ีชุมชนกลับมีลักษณะการใชงานและทําหนาท่ีคลายกับแนวคิดของพื้นท่ี “ลาน
วัด” ของปรานอม คือเสนทางเดินข้ึนวัดพระธาตุดอยสุเทพและลานจอดรถเล็ก เพราะในบางคร้ังพื้นท่ี
ลานจอดรถเล็กไดถูกปรับใชเปนพื้นท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เชนการตักบาตรการทําพิธีศพแก
ผูลวงลับท่ีหอประชุมท่ีอยูในลานจอดรถเล็ก และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายท่ีมีกิจกรรมของหมูบาน
และวัดท่ีมาใชพื้นท่ีรวมกัน สวนพื้นท่ีทางเดินข้ึนสูวัดพระธาตุดอยสุเทพเปนพื้นท่ีท่ีเช่ือมตอระหวาง
ความศักดิ์สิทธ์ิและความสามัญเปนเสนทางเดินท่ีมีลักษณะการใชพื้นท่ีท่ีทับซอนกันคือเปนพื้นท่ี
ทางเดินและเปนพื้นท่ีคาขายของชาวบานบางกลุมอีกดวย จากการสํารวจพื้นท่ีผูวิจัยคนพบอีกวาพื้นท่ี
ในวัดบางพ้ืนท่ีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนก็เปนกิจกรรมท่ีไมไดมีความศักดิ์สิทธ์ิอยูเลยเชนลานตากผาของเด็ก
วัดแตพื้นท่ีนี้อยูในวัด และกิจกรรมการทองเที่ยวท่ีเขามามีบทบาทและใชงานในพ้ืนท่ีของวัดท่ีเปน
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิเปนสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีเปนของความสามัญท่ีทับซอนอยูบนพื้นท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิอีกช้ันหนึ่ง ทําใหเขาใจวาคํา “สถานะของการเปล่ียนแปลงท่ีอยูระหวาง” นั้นมีความล่ืนไหล
เปล่ียนแปลงไดตามความเขาใจของผูคนท่ีใชพื้นท่ีนั้นมอบความหมายใหและตามความหมายที่เขาใจ
รวมกันในชุมชน 
 

                                                           
9 จากการสํารวจพื้นที่ชุมชนหมูบานดอยสุเทพ หมู 9 วันที่ 1 เมษายน 2550 วันที่ 5 เมษายน 2550 
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หลังจากท่ีไดพบพื้นท่ีท่ีทําหนาท่ีเหมือน  “ลานวัด” ของปรานอม แลวทําใหผูวิจัยไดเขาใจวาพื้นท่ีใน
แนวคิดของเร่ือง “ลานวัด” ท่ีทําหนาท่ีเปนเสมือนพื้นท่ีท่ีแบงแยกแตในขณะเดียวกันก็เช่ือมตอพื้นที่
ศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญเขาดวยกัน พื้นท่ีในลักษณะนี้ปรากฏอยูไดในหลายพื้นท่ีสงผลใหผูวิจัยไดต้ัง
ขอสังเกตวาการเช่ือมตอหรือการอยูรวมกันของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญวามีรูปแบบ, แบบแผน, 
ลักษณะ และความสัมพันธของการอยูรวมกันอยางไร มีรูปแบบใดบางและมีความแตกตางกันไป
ตามแตละพื้นท่ีหรือตามแตละชุมชนหรือไม 
 

ในงานเขียนของ นิธิ  เร่ือง “พื้นท่ีในคติไทย” การศึกษาเร่ืองพื้นท่ีในคติไทยเพื่อเขาใจการให
ความหมายของพื้นท่ีของคนไทยวามีคติความเชื่อเกี่ยวกับพื้นท่ีของตนเองอยางไร นิธิ ไดอธิบาย
เกี่ยวกับเร่ืองของการใหความหมายของส่ิงตางๆ โดยคนไวอยางนาสนใจวา “ความสัมพันธของส่ิง
ตางๆ มิไดมีอยูเปนธรรมชาติ  มนุษยตางหากท่ีไปคิดวาอะไรตองสัมพันธกับอะไร และตองสัมพันธ
กันอยางไร  การที่มนุษยไปจับอะไรตอมิอะไรใหสัมพันธกันนี้ ทําใหส่ิงตางๆ เหลานั้นมีความหมาย
แกตนข้ึนมา”10 ในท่ีนี้กระบวนการใหความหมายในส่ิงตางๆ นั้นเกิดข้ึนโดยฝมือและความเขาใจของ
มนุษยเปนผูท่ีสรางความหมายข้ึนมา ซ่ึงรวมถึงการใหความหมายทางพื้นท่ีดวยเชนพื้นท่ีวัด พื้นท่ี
หมูบาน พื้นท่ีตลาด พื้นท่ีรานคา พื้นท่ีพระราชวัง  พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ และพ้ืนท่ีสามัญ  
 

การใหความหมายของพื้นท่ีของคนไทยก็แตกตางจากการใหความหมายของชาวตางชาติ พื้นท่ีตาม
ความหมายของไทยมีท้ังเปนรูปแบบของนามธรรมและรูปธรรม รูปแบบนามธรรมเชน “พื้นท่ีของ
สวรรค” อยางท่ีเราเขาใจและไดรับการปลูกฝงวาอยูเบ้ืองท่ีสูงข้ึนไปบนฟานั้น ไดถูกการอธิบายทาง
วิทยาศาสตรเขามาอธิบายความหมายแบบวิทยาศาสตร จึงทําใหพื้นท่ีคติไทยอยางเชนสวรรคซ่ึงเปน
พื้นท่ีนามธรรมนั้นไมมีในพื้นท่ีคติแบบใหมในแนววิทยาศาสตรในสวนของการแบงเขตสถานท่ีทาง
รูปธรรม นิธิ ไดกลาวไวอยางชัดเจนวา “พื้นท่ีทางรูปธรรม” ของวัฒนธรรมวิทยาศาสตรเปนพื้นท่ีท่ี
เช่ือมตอถึงกันท้ังโลกไมมีการแบงขอบเขตเหมือนพื้นท่ีในคติไทย เพราะพื้นท่ีในคติไทยมีการแบง
ขอบเขตเปน พื้นท่ีในแนวระนาบและการแบงขอบเขตพ้ืนท่ีในแนวดิ่ง การแบงขอบเขตพ้ืนท่ีในแนว
ระนาบ ยกตัวอยาง เชน ฆาราวาสจะไมนั่งเสมอพระภิกษุหรือถาจําเปนท่ีจะตองนั่งพื้นในระดับ
เดียวกันก็จะหาเส่ือหรือพรมใหพระน่ังโดยท่ีฆราวาสจะไมนั่งในเส่ือหรือพรมรวมกับพระภิกษุ แสดง
ใหเห็นถึงการแสดงขอบเขตของพ้ืนท่ีของเส่ือหรือพรมคือการวางแนวเขตทางพิธีกรรมของพ้ืนท่ี
ศักดิ์สิทธ์ินั่นเอง หรือพื้นท่ีทางแนวดิ่งเชน ผูหญิงไมเลนหัวผูชายเพราะถือวาผูชายมีพื้นท่ีของตนเอง
สูงกวาพื้นท่ีของผูหญิง การปฏิบัติตัวตอพื้นท่ีก็แตกตางกันการปฏิบัติตัวในสถานท่ีราชการก็แตงตัว

                                                           
10 นิธิ เอี่ยวศรีวงศ, “พื้นที่ในคติไทย ผาขาวมา, ผาซ่ิน, กางเกงใน และ ฯลฯ”, หนา 3 
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สุภาพเรียบรอยเพราะเปนสถานท่ีท่ีเปนของหลวง เปนพื้นท่ีท่ีสูงกวาบานเรือนของคนธรรมดาสามัญ 
การปฏิบัติตัวท่ีวัดก็แตกตางจากพ้ืนท่ีบานและสถานท่ีราชการเพราะตองสํารวมกายวาจากริยาเพราะ
เปนเขตศาสนา11  
 

ส่ิงท่ีไดจากบทความของ นิธิ คือเร่ืองมุมมองเกี่ยวกับพื้นท่ีทางสังคม  และการใหความหมายของพื้นท่ี
โดยการสรางข้ึนจากความเขาใจรวมกันทางสังคมจะเปนตัวกําหนดส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนหรือกิจกรรมท่ีพึง
ปฏิบัติในพื้นท่ี สะทอนใหเห็นวาคนท่ีใหความหมายแกพื้นท่ีเปนปจจัยสําคัญท่ีจะกําหนดการใชพื้นท่ี
นั้นๆ นอกจากคนแลวชุมชนบางชุมชนก็ไดรวมกันใหความหมายแกพื้นท่ีบางพ้ืนท่ีรวมกันดวย หรือ
ในท่ีนี้อาจจะเรียกวา “คนในพื้นท่ี” ดังนั้นพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ และ พื้นท่ีสามัญจึงเปนพื้นท่ีทางสังคม สราง
ข้ึนดวยความเขาใจรวมกัน ส่ิงท่ีไดคิดเกี่ยวกับพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญอีกอยางหน่ึงคือ ความไม
เทากันของการใหคุณคาและความหมายของพ้ืนท่ีในความคิดของแตละคน เพราะส่ิงเหลานั้นข้ึนอยู
กับความเขาใจในการตีคาของความศักดิ์สิทธ์ิและความเขาใจของคนนั้นๆ ท่ีมีตางกัน เชนพื้นท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิของชาวพุทธก็อาจจะไมไดเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของศาสนาอ่ืน พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของคนกรุงเทพ
ก็ไมเทากันกับพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของคนเชียงใหม หรือแมแตคนเชียงใหมเองคนท่ีอยูในเมืองกับชาวบาน
ท่ีอยูบนดอยสุเทพก็มีความคิดเร่ืองพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิไมเทากัน การปฏิบัติตนตอพื้นท่ีและการเขาสูพื้นท่ี
จึงอาจจะไมไดเปนเหมือนกันทุกคนข้ึนอยูกับพื้นฐานทางสังคม, วัฒนธรรม, การยอมรับใน
วัฒนธรรม ฯลฯ ของแตละคนท่ีแตกตางกัน ทําใหเกิดคําถามแกผูวิจัยวาเม่ือการใหความหมายของคน
เกิดข้ึนจากกระบวนการความคิดของคนมีความแตกตางกัน ในพื้นท่ีเดียวกันจะมีการใหความหมายที่
เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร มีการกําหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีแตกตางกันไปหรือไม และสงผลให
เกิดการใช, กิจกรรม, การปฏิบัติตอพื้นท่ีตางกันหรือไม ซ่ึงประเด็นในการพิจารณาเหลานี้จะถูกใชเปน
หัวขอในการเก็บขอมูลตอไป  
 
สวนท่ี 2 รูปแบบของความสัมพันธท่ีกอใหเกิดการอยูรวมกันของพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพื้นท่ีสามัญ 
ผูวิจัยมีความสนใจในความสัมพันธของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญวามีลักษณะการดํารงอยู
อยางไรและมีรูปแบบความสัมพันธอยางไรบาง ผูวิจัยจึงไดคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมจากวัดท่ีมี
สถานภาพท่ีใกลเคียงกันกับชุมชนวัดพระธาตุดอยสุเทพ คือ 1. เปนวัดท่ีเปนสถานท่ีทองเท่ียว 2. เปน
วัดท่ีมีกลุมคนอาศัยอยูหลากหลายที่มา 3. มีการจัดการเกี่ยวกับพื้นท่ีวัดอยางเหมาะสมโดยมีการ
รวมมือกันของวัดและชุมชน เพื่อใชเปนกรณีศึกษาหรือใชวิเคราะหรูปแบบของความสัมพันธของ
ชุมชนหมูบานดอยสุเทพหมู 9 และวัดพระธาตุดอยสุเทพตอไป วัดและชุมชนท่ีเขาขายกับเกณฑท่ีต้ัง
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ไวและเลือกมาวิเคราะหมีอยู 3 วัดดวยกันคือ 1. วัดรองขุน 2. วัดเกตการามหรือวัดเกต 3. วัดศรี
สุพรรณ และงานวิจัยท่ีไดศึกษามาเร่ืองซ่ึงไดผลการวิเคราะหออกมาดังนี้12 
 
วัดรองขุนเปนวัดท่ีมีอยูเดิมและไดรับการบูรณปฏิสังขรณโดยอาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒนในพ.ศ. 
2540 เปนตนมา การเร่ิมสรางอาจารยเฉลิมชัยไดต้ังใจจะสรางวัดโดยใชเงินของตัวเองในการสรางจะ
ไมเร่ียไรเงินโดยการจัดกฐินผาปาเด็ดขาด  การเกิดข้ึนของวัดเลยเปนเร่ืองของศรัทธาท่ีเกิดข้ึนจากตัว
ของอาจารยเฉลิมชัยโดยลําพัง ประกอบกับความตองการที่จะสรางเพื่อถวายเปนพุทธบูชาแกศาสนา
และแผนดิน  ในระหวางการกอสรางก็ไดมีอุปสรรคในการกอสรางมากมาย13 ไมวาจะเปนลักษณะ
ของการเก็งกําไรในพ้ืนท่ีขางเคียงของวัดเพื่อการแบงเชาท่ีในอนาคตโดยญาติของอาจารยเฉลิมชัยเอง 
อาจารยเฉลิมชัยก็ไดจัดการใหญาติผูนั้นคืนท่ีดินท่ีไดเก็งกําไรไปใหเจาของเดิม14 เปนการแสดงถึงการ
หวงแหนในพื้นท่ีของวัดท่ีอาจารยเฉลิมชัยไดสรางข้ึนมาดวยน้ํามือของตนเองและเปนการปองกันคํา
ครหานินทาในการสรางวัดวาเปนการเอื้อประโยชนแกพวกพองในการทํามาหากินกับวัด จนปจจุบัน
วัดไดดําเนินการสรางมาจนเกือบเสร็จดีแลวเหลือเพียงบางสวนท่ียังคงกําลังกอสรางอยู  
 

โครงสรางของการบริหารงานของวัด ทางวัดจะมีคณะกรรมการในการบริหารงานในตําแหนงตางๆ 
แตอํานาจในการตัดสินใจ ในเร่ืองตางๆ ในวัด มีเพียงผูเดียวท่ีตัดสินใจ คือ อาจารยเฉลิมชัยเทานั้น
แมกระท่ังเกี่ยวกับเร่ืองเงินในการกอสรางตางๆ มีการจัดทํารานคาในวัดท่ีขายภาพพิมพของงานของ
อาจารยและหนังสือตางๆ ท่ีไดจัดทําข้ึนมาขายในวัดเทานั้น สวนมากสินคาท่ีขายในวัดจะเปนผลงาน
ของอาจารยเฉลิมชัยท้ังส้ิน ไมมีนําไปขายท่ีอ่ืน เพราะ อาจารยเฉลิมชัยตองการใหมีการดึงดูดคนเขามา
ทองเท่ียววัดและมีการจับจายใชสอยเงินในพ้ืนท่ีของวัดและรานคาของชาวบาน โครงสรางการ
บริหารงานของหมูบานรองขุนเปนโครงสรางการบริหารงานหมูบานท่ัวไปโดยมีผูใหญบานเปนคน
สําคัญในการบริการงานหมูบานและมีคณะกรรมการหมูบานเปนผูชวยในสวนตางๆ ของการ
บริหารงานไมคอยมีความโดดเดนในเร่ืองของการบริหารงาน   
 

                                                           
12 เปนสวนหนึ่งของงานในกระบวนวิชา 801740 Special Problems in Architecture เทอม 2  ปการศึกษา 2550 ทําการศึกษา

เปรียบเทียบในเร่ือง “การจัดการความสัมพันธเพื่อการอยูรวมกันระหวางวัดและชุมชน กรณีศึกษา วัดรองขุน, วัดเกตการาม, และวัด

ศรีสุพรรณ” 
13 ขอมูลจาก อนุสาร อ.ส.ท. ปที่ 45 ฉบับที่ 7 เดือนกุมภาพนัธ 2548 (ขอมูลออนไลน) อางอิงใน 

http://www.moohin.com/thailand-travel-trips/2548-02/c18/ [31 มีนาคม 2552] 
14 เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน, ไมธรรมดา, (กรุงเทพฯ: อัมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง, 2549) 
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การอยูรวมกันของชุมชนรองขุนและวัดรองขุนนั้น มีความสัมพันธแบบ “ชุมชนเอ้ืออาศัยวัด” 
กลาวคือ เม่ือกอนวัดเปนเพียงแคสถานท่ียึดเหนี่ยวจิตใจและสถานท่ีทางศาสนา อยูมาวันหนึ่งเม่ือวัด
ไดกลายเปนสถานท่ีทองเท่ียว จากความสงบของหมูบานรองขุนหมูบานธรรมดาขางทางไปสูแมสาย
หมูบานซ่ึงเคยเปนทางผานกลับกลายเปนสถานท่ีทองเท่ียว หมูบานท่ีเคยเปนบานคนกลับกลายเปน
หมูบานท่ีเปนรานอาหารรานคา ลานจอดรถ ซ่ึงแนนอนท่ีลักษณะทางกายภาพของหมูบานเดิมตอง
เปล่ียนไป แตเศรษฐกิจของหมูบานท่ีดีข้ึนก็เปนสวนท่ีชาวบาน “ดีใจและเห็นดวย”  กับการกระทํา
ของอาจารยเฉลิมชัยท่ีมาทําวัดใหเปนสถานท่ีทองเท่ียว จากการสัมภาษณชาวบานในละแวกชุมชน15 ก็
ไดขอสังเกตบางอยางเกี่ยวกับการท่ีวัดไดเปล่ียนไปจากเดิมเปนวัดท่ีสวยงามข้ึนมีคนมาเท่ียวมากขึ้น 
ทําใหชาวบานท่ีเคยเปนแคชาวนา กลับกลายเปนทําอาชีพคาขายซ่ึงทําใหมีเงินหมุนเวียนในชุมชน
บานรองขุนมากข้ึน ชาวบานท่ัวไปชอบกับส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี ชาวบานกลาว  กิจกรรม
ทางศาสนาท่ีชาวบานไดสืบสานมาเปนเวลานานก็ไมไดขาดใหกับทางวัดเลยถือเปนการไมบกพรอง
ตอหนาท่ีของ ศาสนิกชนท่ีพึงกระทําตอวัดในพื้นท่ี  
 

ในการอยูรวมกันของวัดและชุมชนในรูปแบบนี้มีการบริหารจัดการโดย “ผูนําเพียงคนเดียว” ท่ีเปนผูมี
บทบาทอยางมากในการออกกฎขอตกลงตางๆ ครอบคลุมพื้นท่ีของวัดและบริเวณรอบวัดท่ีชาวบาน
พึ่งพาใชสถานท่ีทํามาหากินอยู เปนเสมือนผูอาศัยอยู ขอตกลงของการอยูรวมกันระหวางวัดและ
ชุมชนจึงเปนขอตกลงท่ีชาวบานยอมรับในกฎและการขอความรวมมือของวัดโดยไมมีขอแมเพราะอยู
ในสถานภาพของผูอาศัยพื้นท่ีของวัดในการทํามาหากิน จากการสัมภาษณชาวบานไดขอมูลวาไม
สามารถทําหรือแสดงตัวตนในส่ิงท่ีชุมชนตองการไดอยางเต็มท่ีนัก แตพอมองอีกมุมหนึ่งก็เปนการดีท่ี
กฎเกณฑขอบังคับตกลงในพ้ืนท่ีอยางชัดเจนเพื่อการอยูรวมกันในแนวทางท่ีเหมาะสม ส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจากความเจริญท่ีเขามาสูชุมชนท่ีเคยเปนชุมชนท่ีไมมีการทองเท่ียวเปนชุมชนท่ี
เงียบสงบแลวกลายมาเปนชุมชนท่ีมีการทองเท่ียวข้ึนมาในเวลาอันส้ันนี้เองทําใหวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนรอบๆ วัดเกิดการเปล่ียนแปลง จากวิถีชีวิตท่ีเปนแบบเกษตรกรรมมาเปนวิถีชีวิตของการคาขาย
ทําใหชาวบานรับมือกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนมีการปรับตัวและปรับเปล่ียนสถานท่ีใหใชงานและใช
ชีวิตท่ีเหมาะสม  วัดรองขุน ในลักษณะความสัมพันธ วัดเปนเหมือนผูนําชุมชน วัด(ในสวนท่ีเปน
วงกลมสีเหลือง ดูตารางท่ี 2.1 ประกอบ)เปนเหมือนผูนําของชุมชน(วงกลมสีเขียว)ไดนําเอาความ
เจริญและการทองเท่ียวเขามาสูชุมชนเปนผลดีกับคนในชุมชนบางกลุมท่ีไดรับผลประโยชนจากการ
ทองเท่ียววัด แตก็มีชาวบานในชุมชนบางกลุมท่ีมีอาชีพอ่ืนท่ีไมพึ่งพาการทองเท่ียวจากวัดเชน อาชีพ
เกษตรกรรม จึงเปนกลุมท่ีอยูนอกเหนืออํานาจและกฎของวัดท่ีไดต้ังไวเพื่อใชในพื้นท่ีรอบวัด  

                                                           
15 จากการสัมภาษณคนในชุมชน วันที่ 21 กันยายน 2550 
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วัดเกต เร่ิมตนของการเกิดบริเวณวัดเกตหรือยานวัดเกตนั้นมีความแปลกแตกตางจากวัดรองขุนตรงท่ี
วัดเกตเปนวัดท่ีไดรับการอุดหนุนจากคนจีนกลุมคาขายบริเวณยานนั้นในกลุมแรกๆ ท่ีมาต้ังรกรากใน
เชียงใหม ตําบลวัดเกตกินบริเวณริมแมน้ําปงต้ังแต ตําบล ฟาฮามยาวลงมาถึงหนาคายกาวิละ ซ่ึงมี
อาณาเขตบริเวณกวางขวาง ในสมัยกอนเปนเสมือนเมืองทาน้ําจึงมีการคาขายเกิดข้ึนมากมาย ชาวจีนท่ี
อยูบริเวณน้ีจึงเปนกลุมชาวบานกลุมใหญท่ีอุดหนุนวัดบํารุงศาสนา การติดตอขนสงทางน้ําใน
สมัยกอนยังเปนผลทําใหเกิดการถายเททางเชื้อชาติเกิดข้ึน16 กลาวคือมิใชเพียงแคชาวจีนเทานั้นท่ีเปน
กลุมคนกลุมแรกๆ ท่ีอยูในบริเวณนั้น หลังจากการติดตอทางเรือสะดวกข้ึนก็มีชาวตางชาติมากมายมา
อยูบริเวณนั้น เชนกลุมชนอังกฤษ, ฝร่ังเศส, ชาวซิกข, มุสลิม และขมุ17 ท่ีเขามาใชแรงงาน ก็ลวนอยูใน
ยานนี้ และมีความเกี่ยวพันธกันในพ้ืนท่ีของยานท้ังส้ิน ตอมาเชียงใหมไดมีการตอรางรถไฟมาถึง
เชียงใหม18 ยานท่ีทําการคาริมน้ําเดิมซ่ึงเปนยานวัดเกตจึงตองยายยานการคาไปเจริญรุงเรืองยานถนน
หนาสถานีรถไฟ ยานวัดเกตเลยกลายเปนเพียงยานท่ีอยูอาศัยท่ีสงบรมร่ืน แตส่ิงท่ียังเหลืออยูหลังจาก
ยานของการทําการคาไดยายไปแหลงใหมก็คือกลุมคนท่ีลงหลักปกฐานสรางบานในบริเวณนี้  สําหรับ
การอนุรักษยานวัดเกตุไดมีการพูดคุยถึงในเม่ือไมนานมานี้เกี่ยวกับกระแสการอนุรักษยานท่ีเกิดข้ึน
ในชวงปพ.ศ.252719โดยกลุมตัวแทนของยานวัดเกต   
 

โครงสรางการบริหารงานของวัดเกตมีโครงสรางการบริหารงานของวัดท่ีเหมือนกับวัดท่ัวไปโดยการ
บริหารวัดเปนการบริหารโดยเจาอาวาสพระโสภณ  วิสุทธิคุณ เจาอาวาสวัดเกตการามเปนผูดูแลใน
เร่ืองวัดอยู โครงสรางของชุมชนในยานวัดเกตเปนท่ีนาสนใจเพราะมีคนท่ีอยูในยานแบงออกเปนสอง
กลุมใหญๆ และมีทาทีท่ีไมลงรอยกันอีกดวย20  หนึ่งกลุมคือชุมชนบานวัดเกต และอีกกลุมคือกลุมยาน
วัดเกต  กลุมยานวัดเกตกอต้ังเม่ือป 2542  จุดมุงหมายของกลุมคือการอนุรักษศิลปะและความเปน
เอกลักษณของยานวัดเกต เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2542 มีคณะศรัทธากลุมมีความประสงคเสนอใหทุบ
ศาลาบาตรท้ิง เพื่อสรางศาลาเอนกประสงคสองช้ันแทน  แตยังไมไดมีการร้ือทุบทําลาย  ใน
ขณะเดียวกันมีการจัดทัวรศิลปวัฒนธรรม โดยสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

                                                           
16 วรวิมล ชัยรัต, บานตาวัดเกต เชียงใหม, (เชียงใหม: ชมพกูารพิมพและถายเอกสาร, 2549). 
17 วรวิมล ชัยรัต, บานตาวัดเกต เชียงใหม. 
18 ประมาณ พ.ศ. 2481 (ขอมูลออนไลน) อางอิงจาก http://www.thaitransport-photo.net/railmap/chiangmai.htm [30 

มีนาคม 2552] 
19 (ขอมูลออนไลน) อางอิงจาก http://www.hugchiangmai.com/v2016/modules/news/article.php?storyid=79 [30 

มีนาคม 2552] 
20 ขอมูลจากการสัมภาษณชาวบานในยานวัดเกต วันที่ 21 กันยายน 2550 
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และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ซ่ึงไดเขาสํารวจมาพบวา วัดเกตมีของดีท่ีควรอนุรักษไว จึงไดมี
การระงับการทุบท้ิง และในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2542 มีการจัดเสวนา "ฮวมกึ๊ดฮวมใจ พัฒนาวัดเกต"21 
ชาวบานวัดเกตจึงเกิดความต่ืนตัว เร่ิมตระหนักในคุณคาเอกลักษณของส่ิงมีคาท่ีมีอยู นับไดวา
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาตางๆ ในเชียงใหม การทองเท่ียวแหงประเทศไทย และกรมศิลปากร 
เปนผูจุดประกายใหชาวบานวัดเกตตระหนักถึงคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม เกิดความหวงแหน มี
ความรูสึกเปนเจาของมรดกทางวัฒนธรรมเหลานั้น มีความกระตือรือรน ในการอนุรักษและพัฒนา วัด
เกตรวมกัน นอกจากนั้นกรรมาธิการสถาปนิกลานนา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ ได
เขามาชวยวางผังการใชพื้นท่ีภายในวัดโดยไมคิดคาใชจาย22 เปาหมายของกลุมยานวัดเกตคือการอนุรักษ
ความเปนยานวัดเกตไวอาคารบานเรือนสิ่งกอสรางตางๆ ท่ีอยูในยานรวมถึงวิถีชีวิตอยางด้ังเดิมโดยอาศัย
การขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ยกตัวอยางเชน สมาคมสถาปนิกลานนา, กลุมภาคีคนฮัก
เชียงใหม23และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเขามาเปนสวนชวยในการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมและความเปน
เอกลักษณของยานวัดเกต 
 
อีกกลุมหนึ่งคือกลุมชุมชนบานวัดเกตจัดต้ังเม่ือป 2544 โดยจัดต้ังจากเทศบาล ใหชาวบานรวมตัวและ
โหวตคะแนนเสียงกัน คณะกรรมการทั้งหมดเปนคนในพ้ืนท่ีท้ังหมด คณะกรรมการชุมชนน้ันจะไดมา
จากการเลือกต้ังโดยมีวาระ 4 ป เม่ือครบวาระก็จะมีการเลือกต้ังกันใหม ซึ่งคณะกรรมการท้ังหมดมีหนาท่ี
ประสานงานเปนตัวกลางระหวางคนในชุมชนและวัด ซึ่งกิจกรรมสวนมากจะเนนไปทาง การสรางอาชีพ
ใหคนในชุมชน และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน คอยดูแลชวยเหลือระหวางคนในชุมชนใหมีความ
สามัคคีกันและชวยเหลือเก้ือกูลกัน รวมถึงเปนตัวกลางระหวางคนในชุมชนและหนวยงานตางๆ ของรัฐ 
เพื่อใหงานดานตางๆ เกิดความรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได ทางดานคณะกรรมการชุมชนบานวัด
เกตจะมีการประชุมเพื่อปรึกษาเร่ืองตางๆ เดือนละ 1 คร้ังสถานท่ีก็จะมีท่ีท่ีทําการชุมชน หรือไมก็ท่ีวัด 
โดยปจจุบันมีท่ีทําการอยูท่ีบานหัวหนา สวนท่ีกําลังสรางก็อยูท่ีวัดเปนงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน
จากโครงการ  SML  
 
จากการสัมภาษณประชากรในชุมชนท้ังสองเหมือนมีความแตกแยกกันในแนวทางการแสดงออกทาทีท่ีมี
ตอวัดเกตเองซึ่งในสิ่งท่ีปรากฏจากการสัมภาษณของกลุมตัวแทนท้ังสองกลุมวาไมเขากัน24 ในสวนของ
ชุมชนบานวัดเกตเองนั้นก็ไดถูกอธิบายจากนาง เยียนซึ่งเปนคณะกรรมการของยานวัดเกตและหัวหนา

                                                           
21 แปลวา “รวมคิดรวมใจพัฒนาวัดเกต” 
22 (ขอมูลออนไลน) อางอิงจาก http://www.udif.or.th/watgate.htm  [30 มีนาคม 2552] 
23 จากการสัมภาษณนางสาว วรวิมล ชัยรัต หัวหนากลุม ยานวัดเกต วันที่ 21 กันยายน 2550 เวลา 10:00-11:00 น. 
24 จากการสัมภาษณนางสาว วรวิมล ชัยรัต หัวหนากลุม ยานวัดเกต วันที่ 21 กันยายน 2550 เวลา 10:00-11:00 น. 
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กลุมผูสูงอายุ ยานวัดเกตวา “เปนกลุมท่ีเขาขางทางเทศบาลและไมใชเสียงของประชาชนท่ีแทจริง”25 แต
จากการสัมภาษณหัวหนากลุมชุมชนบานวัดเกตแลวไดอธิบายวาไมไดเปนคนของเทศบาลหรือเขาขาง
ทางเทศบาล ตนเองเปนเพียงแคคนกลางในการกระจายขาวสูชุมชนเทานั้นสวนในขอกําหนดหรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับพื้นท่ีนั้นตนเองก็เขาใจดีไมใชไมรูเร่ืองจนทําใหใครมาชักจูงได26 แตจากขอมูล
การสัมภาษณชาวบานบริเวณวัดเกตนั้นทําใหพบวากลุมยานวัดเกตเปนกลุมท่ีมีอํานาจตอรองกับทาง
ราชการมากกวากลุมชุมชนบานวัดเกต อาจจะเปนท่ีวาเก่ียวกับเร่ืองการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ท่ีเห็นคุณคาของพื้นท่ีของยานวัดเกตท่ีเขามามีบทบาทชวยเหลือ จึงทําใหเกิดอํานาจในการตอรองกับ
หนวยงานราชการท่ีมากขึ้นและทํางานอยางเปนระบบระเบียบขึ้น แตอยางไรก็ดีแลวจากการพูดคุยกับคน
ของท้ังสองกลุมนี้พบวาท้ังสองกลุมก็มิไดละเลยที่จะอนุรักษพื้นท่ีชองชุมชน, วัดและพื้นท่ีตางๆ ท่ีสําคัญ
เลยเพียงแตมีแนวทางและแนวความคิดท่ีตางกันในกระบวนการท่ีตางกันเทานั้นเอง  การอยูรวมกันของ
วัดและชุมชนในกรณีของวัดเกตนี้จึงเปนเหมือน “วัดเปนผูอยูตรงกลางระหวางกลุมชุมชน” ท่ีมีแนวทาง
ท่ีแตกตางกัน เปนเหมือนตัวกลางเช่ือมโยงสรางศรัทธากระจายขาวสารตางๆ จากวัดและราชการแก
ประชาชนอีกทางหนึ่ง27และไดรับแรงสนับสนุนเก้ือกูลท่ีไดจากกลุมสองกลุมนี้ เปนไปเพื่อชวยกัน
อนุรักษพื้นท่ีของชุมชนและวัด สวนวัดเปรียบเสมือน “ผูรับอยูตลอด” ความจริงแลววัดยังเปนผูใหอีก
ดวยคือใหพื้นท่ีในการสรางโรงเรียนในชุมชนคือโรงเรียนวัดเกตนั่นเอง จะเห็นไดถึงการอยูรวมกันใน
ทาทีท่ีแตกตางไปจากวัดท่ีมีชุมชนท่ีเปนชุมชนเดียวท่ีไมมีการแตกแยกซึ่งกลุมคนในหมูบาน 
 
ในการแตกแยกของ 2 กลุมชาวบานไดสงผลใหเกิดผลเสียคือในแนวทางในการท่ีจะทําใหพื้นท่ีของ
ชุมชนน้ันดีขึ้นไมเปนไปอยางราบร่ืนในขณะท่ีวัตถุประสงคและความตองการของท้ังสองกลุมนั้น
คลายกัน เพราะเกิดขึ้นจากการไมไดเขามาพูดคุยและรวมมือกันสรางแนวทางในการอนุรักษละพัฒนา
พื้นท่ีรวมกัน จึงทําใหเกิดจุดออนของชุมชนแทนท่ีจะรวบรวมเปนพลังเพื่อการตอรองกับภาคสวนของรัฐ
ในการใชพื้นท่ีของชุมชนของตนเอง วัด(ในสวนท่ีเปนวงกลมสีเหลือง)เปนผูประสานอยูตรงกลาง
ระหวางชาวบานสองกลุมคือกลุมชุมชนวัดเกต(วงกลมสีเขียว)และกลุมยานวัดเกต(วงกลมสีเขียวออน) 
เปนศูนยกลางท่ียึดเหน่ียวจิตใจของกลุมชาวบานท้ังสองกลุมท้ังยังเช่ือมโยงชาวบานท้ังสองกลุมท่ี
เกาะเก่ียวกันระหวางกลุมโดยท่ีไมไดสนใจอีกกลุมหนึ่งใหเขามาใชพื้นท่ีวัดในการปฏิบัติกิจตางๆ 
ตามตองการ เปนการดึงชาวบานในชุมชนท่ีแตกแยกกันเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาวัดอยางแยบ
ยล และทางวัดก็ไดรับการสนับสนุนอุปถัมภจากกลุมคนท้ังสองกลุมเปนอยางดี  
 

                                                           
25 จากการสัมภาษณนาง เยียน คณะกรรมการของยานวัดเกตและหัวหนากลุมผูสูงอายุ เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2550 เวลา 11:30-12:00 น. 
26 จากการสัมภาษณนาง พานี  ชัยนิลพนัธ ประธานชุมชนบานวัดเกต เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2550 เวลา 13:30-14:00 น. 
27 จากการสัมภาษณพระลูกวัด เปนเณรผูชวยเจาอาวาส  เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2550 เวลา 14:30-15:00 น. 
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วัดศรีสุพรรณ การกอเกิดวัดศรีสุพรรณนั้นมีการกอเกิดมานานมากแลวต้ังแตสมัยโบราณแตการกอเกิด
ของวัดศรีสุพรรณนั้นเปนการกอเกิดหลังจากการตอนคนเขามาสูในชุมชน พ.ศ.232528เปนชวงของหลัง
สงครามท่ีชาวบานไดหลบหนีเขาปาแลวออกมาต้ังชุมชนอีกคร้ังหลังจากบานเมืองระส่ําระสายความ
ตองการในการสรางเมืองเปนเหตุผลอยางหนึ่งในการสรางชุมชนและวัดในชุมชนน้ีขึ้น  การที่วัดในคราว
ท่ีสรางชุมชนเกิดขึ้นนั้นเปนการสรางสถานท่ีขึ้นมาเพื่อการปกครองชุมชนและยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน 
ในพื้นท่ีของชุมชนในปจจุบันมีวัดอื่นๆ ท่ีอยูในละแวกเดียวอีกหลายวัดเชน วัดหม่ืนสาร, วัดนันทาราม, 
วัดกูเสือ และวัดรางอีกหลายวัดท่ีอยูบริเวณนั้น  แตวัดท่ีมีช่ือเสียงและมีบทบาทสําคัญในยานนั้น คือวัดศรี
สุพรรณ วัดหม่ืนสาร และวัดนันทาราม เพราะเหตุวา วัดศรีสุพรรรณ และวัดหม่ืนสารนั้น เปนวัดท่ีมี
ช่ือเสียงเก่ียวกับเร่ืองการสอนการตีเคร่ืองเงิน หรือการตองเคร่ืองเงิน สวนวัดนันทาราม จะเปนวัดท่ี
ชุมชนบริเวณนั้นใหความสําคัญเก่ียวกับการทําพิธีทางศาสนาในกิจกรรมใหญๆ มากกวา เชน กฐิน
พระราชทาน  จากการสอบถามและสัมภาษณ29 การท่ีวัดนันทารามมีบทบาทอยางนั้นก็เพราะวาวัดนันทา
รามเปนวัดหลวง กิจกรรมทางศาสนาท่ีเก่ียวกับทางราชการตางๆ จึงลงไปอยูท่ีวัดนันทารามมากกวาวัด
อื่นในยานนั้น  
 
โครงสรางการบริหารงานของวัดศรีสุพรรณเปนการบริหารงานแบบโครงสรางของวัดท่ัวไปโดยมีเจา
อาวาสเปนผูดูแลและคณะกรรมการวัดเปนผูชวยในการบริหารงานตางๆ แตท่ีมีเพิ่มเติมเขามาคือการท่ี
ทางวัดไดนําชางหรือหัวหนาชางตอง (ชางตีเคร่ืองเงิน) เขามามีบทบาทในการรวมบริหารวัดดวย โดย
เร่ืองก็คือ ทางวัดไดเนนท่ีเร่ืองของการสืบสานภูมิปญญาทางดานการตีเคร่ืองเงินซึ่งชาวบานแถวนี้มี
ช่ือเสียงทางดานการทําเคร่ืองเงินอยูกอนแลว  ทางวัดเหมือนกับเปนการหยิบย่ืนโอกาสในการใชสถานท่ี
ในการเรียนเพื่อการตอยอดภูมิปญญาขึ้น เปนการเอื้อเฟอสถานท่ีในการเรียนใหกับชุมชน โครงสรางใน
การบริหารชุมชนก็เปนแบบท่ัวไปคือเปนการบริหารตามหนวยงานของรัฐบาลซึ่งมีผูใหญบานและ
คณะกรรมการเปนผูชวยในเร่ืองตางๆ ของหมูบานไมมีอะไรท่ีแตกตางจากหมูบานอื่นๆ แตสิ่งท่ีนาสนใจ
ในชุมชนนี้คือทาทีของวัดท่ีเปนเหมือนผูให  ผู ดึงดูดชุมชนและคนในชุมชน กับชางใหยึดโยงมี
ปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่องไมขาดสาย จะสังเกตไดจากการทํากิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในถนนของชุมชน 
เชนการจัดถนนคนเดิน ของฮักคัวฮอม30บนถนนวัวลายท่ีวัดและชุมชนต้ังอยู  เปนเหมือนการจัดกระตุน
ใหสังคมมองเห็นชุมชนและวัดอยูตลอดเวลา อีกอยางหนึ่งท่ีผูวิจัยไดสังเกตเห็นคือการท่ีวัดพยายามสราง 

                                                           
28 (ขอมูลออนไลน) อางอิงจาก 

http://www.fm100cmu.com/fm100/100programs_detail.php?id_sub_group=59&id=1316# [30 มีนาคม 2552]  
29 จากการสัมภาษณสามเณร รวีศักด์ิ สมภิพงษ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 เวลา 10:30-11:00 น. 
30 แปลวา “ของรักของสะสม” 
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อาคารอุโบสถเงิน ท่ีเปนช่ือเสียงของชุมชน  เปนเหมือนการสรางพื้นท่ีของวัดใหเปนท่ีรูจักและมีช่ือเสียง
เหมือนวัดรองขุนเหมือนกัน31   
 
ในมุมมองของผูวิจัยวัดศรีสุพรรณเปนเสมือน “ตัวกลางที่ผสานระหวางชาวบานและชุมชน” เปนเหมือน
ผูเอื้อประโยชนในการใชสถานท่ีและเปนคนท่ีพยายามสรางโอกาสใหกับชุมชนเพื่อชุมชนท่ีแทจริง การ
อยูรวมรวมกันของวัดและชุมชนน้ันมีสิ่งตางๆ ท่ีตองคํานึงถึงมากมายไมวาจะเปนลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นท่ีของท้ังสองสวนไมวาจะเปนวัดหรือบาน  ขอบเขตตางๆ ของพื้นท่ีในแตละสวนสิ่งท่ีตอง
คํานึงถึงเปนอยางมากคือการมีปฏิสัมพันธกันระหวางวัดและชุมชน การเขาใจกันในเร่ืองของขอบเขตการ
ใชพื้นท่ีของวัดและชุมชน  การมีแนวคิดและแนวทางในการอยูรวมกันอยางชัดเจนจะชวยใหลดขอ
ขัดแยงกันระหวางวัดกับชุมชน   และการพูดคุยกันนั้นเองสามารถทําเกิดกระบวนการเรียนรูซ่ึงกันและ
กันไดเปนอยางดีและจะสามารถลดชองวางระหวางวัดและชุมชนได วัดศรีสุพรรณ ในลักษณะ
ความสัมพันธ วัดเปนเหมือนผูนําชุมชน วัด(ในสวนท่ีเปนวงกลมสีเหลือง)เปนผูเอ้ือเฟอสถานท่ีและ
การนําพาชางตีเคร่ืองเงิน(วงกลมสีแดง)และชาวบานในชุมชน(วงกลมสีน้ําตาล)มาพบและทํากิจกรรม
รวมกัน เปนการดึงเอาคนสองกลุมเขามาสูการอยูรวมกันโดยใชพื้นท่ีของวัดในการทํากิจกรรม คนท้ัง
สองกลุมจึงมีพื้นท่ีท่ีเอ้ือใหเกิดการทํากิจกรรมและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจึงเปนเหมือนเคร่ืองยึดโยง
ความสัมพันธของกลุมคนท้ังสองกลุมคนในชุมชนไวดวยกันโดยนโยบายของวัดท่ีสรางข้ึน 
 
ตารางท่ี  2.1 ตารางเปรียบเทียบสรุปโครงสรางการบริหารงานของวัดและความสัมพันธของวัดและชุมชนกลุมตัวอยาง 
 

วัด ลักษณะโครงสรางและความสัมพันธ 
1. วัดรองขุน 

 
 

1. วัดเปนสถานที่ทองเท่ียวที่มีผูนําของวัดเปนผูจัดการแบบกุมอํานาจไวเพียงผูเดียว 
2. ชุมชนและหมูบานรอบขางพึ่งพาวัดเพื่อการประกอบอาชีพในการคาขาย 

“วัดเปนผูนําของชมุชน” 
วัด(ในสวนที่เปนวงกลมสีเหลือง)เปนเหมือนผูนําของชุมชน (วงกลมสีเขียว)ไดนําเอาความเจริญและ
การทองเท่ียวเขามาสูชุมชนเปนผลดีกับคนในชุมชนบางกลุมท่ีไดรับผลประโยชนจากการทองเท่ียววัด 
แตก็มีชาวบานในชุมชนบางกลุมท่ีมีอาชีพอื่นที่ไมพึ่งพาการทองเท่ียวจากวัดเชน อาชีพเกษตรกรรม จึง
เปนกลุมท่ีอยูนอกเหนืออํานาจและกฎของวัดท่ีไดต้ังไวเพื่อใชในพื้นที่รอบวัด 

 
 
 

 

                                                           
31 จากการสังเกตการใชพื้นที่ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 

 
วัด 

ชุมชน 

ชุมชน
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2. วัดเกต 

 
 

1. การบริหารงานวัดเปนโครงสรางการบริหารงานแบบวัดท่ัวไปโดยมีเจาอาวาสเปนผูดูแลและมีฝาย
ตางๆ เปนสวนการทํางาน 

2. วัดเปนสถานท่ีทางศาสนาและสถานท่ีทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยมีกลุมชาวบานสองกลุมเปนผู
ทะนุบํารุงวัดและพื้นที่ 

3. ชุมชนไดประโยชนจากวัดในดานการใชพื้นที่ของวัดเปนโรงเรียน, ที่ต้ังศูนยชุมชน, การประชุม
กลุมและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

“วัดเปนผูอยูตรงกลางระหวางกลุมชมุชน” 
วัด(ในสวนที่เปนวงกลมสีเหลือง)เปนผูประสานอยูตรงกลางระหวางชาวบานสองกลุมคือกลุมชุมชนวัด
เกต(วงกลมสีเขียว)และกลุมยานวัดเกต(วงกลมสีเขียวออน) เปนศูนยกลางท่ียึดเหน่ียวจิตใจของกลุม
ชาวบานท้ังสองกลุมท้ังยังเช่ือมโยงชาวบานท้ังสองกลุมท่ีเกาะเก่ียวกันระหวางกลุมโดยท่ีไมไดสนใจ
อีกกลุมหน่ึงใหเขามาใชพื้นที่วัดในการปฏิบัติกิจตางๆ ตามตองการ เปนการดึงชาวบานในชุมชนท่ี
แตกแยกกันเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาวัดอยางแยบยล และทางวัดก็ไดรับการสนับสนุนอุปถัมภ
จากกลุมคนทั้งสองกลุมเปนอยางดี  

                                                                                                            
3. วัดศรีสุพรรณ 

 
 

1. การบริหารงานวัดเปนโครงสรางการบริหารงานแบบวัดท่ัวไปโดยมีเจาอาวาสเปนผูดูแลและมีฝาย
ตางๆ เปนสวนการทํางาน 

2. วัดเปนเสมือนตัวกลางท่ีผสานระหวางชาวบานและชาง เปนเหมือนผูเอื้อประโยชนในการใช
สถานท่ี 

3. ชาวบานไดประโยชนจากวัดในการเปนสถานฝกฝมือแรงงานเพ่ือการประกอบอาชีพ 
“วัดเปนเหมือนตัวกลางท่ีผสานระหวางชาวบานและชุมชน” 
วัด(ในสวนที่เปนวงกลมสีเหลือง)เปนผูเอื้อเฟอสถานที่และการนําพาชางตีเคร่ืองเงิน(วงกลมสีแดง)และ
ชาวบานในชุมชน(วงกลมสีน้ําตาล)มาพบและทํากิจกรรมรวมกัน เปนการดึงเอาคนสองกลุมเขามาสู
การอยูรวมกันโดยใชพื้นที่ของวัดในการทํากิจกรรม คนท้ังสองกลุมจึงมีพื้นที่ที่เอื้อใหเกิดการทํา
กิจกรรมและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจึงเปนเหมือนเคร่ืองยึดโยงความสัมพันธของกลุมคนท้ังสองกลุมคนใน
ชุมชนไวดวยกันโดยนโยบายของวัดท่ีสรางขึ้น 
 
 
 
 
 

วัด

กลุมชุมชนวัดเกต 

กลุมยานวัดเกต 

วัดศรีสุพรรณ

ชาง 
ชาง 

ชุมชน 

ชุมชน 

ชุมชน 
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หลังจากการศึกษาตัวอยางของวัดและชุมชนในสวนของสถานท่ีจริงดังตัวอยางของวัดท่ีไดศึกษามาท้ัง
สามวัดแลว พบวานอกจากพ้ืนท่ีทางกายภาพท่ีเปนเหมือนตัวเช่ือมตอระหวาพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพื้นท่ี
สามัญแลว ความสัมพันธของวัดและชุมชนยังเปนปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดการอยูรวมกันของพื้นท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิและพื้นท่ีสามัญอีกดวย ในการเก็บขอมูลเพื่อใหไดมาซ่ึงรูปแบบของความสัมพันธของ
ชุมชนหมูบานดอยสุเทพหมู 9 และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแลวนั้น จะตองพิจารณาจาก
พื้นท่ีทางกายภาพของพ้ืนท่ีและความสัมพันธของวัดและชุมชนโดยการสัมภาษณผูใชพื้นที่ท้ังสองพื้น
ท่ีวามีใครบางท่ีใชพื้นท่ี ใชพื้นท่ีเวลาไหน, อยางไร วัดและชุมชนมีความสัมพันธเกื้อกูลกันอยางไร จึง
จะทราบไดถึงรูปแบบความสัมพันธของวัดพระธาตุดอยสุเทพและชุมชนหมูบานดอยสุเทพหมู 9  
 
สวนท่ี 3 กระบวนการการเก็บขอมูลโดยการใชแนวทางการมีสวนรวมของชุมชน 
กระบวนการการเก็บขอมูลโดยการใชแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนนั้นเปนแนวทางท่ีนิยมใชกัน
เปนอยางมากในระบบงานวิจัยเพื่อทองถ่ินเพื่อการพัฒนา การใหความหมายและคําจํากัดความของ
การมีสวนรวมนั้นมีมากมาย ข้ึนอยูกับแนวความคิดและสถานการณท่ีตางกันยกตัวอยางเชน องคการ
สหประชาชาติ ใหความหมายของการมีสวนรวมวา “เปนกิจกรรมท่ีมวลชนจะตองมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในการพัฒนา เขารวมดําเนินการใชความพยายามในการพัฒนาและไดรับสวนแบง
ผลประโยชนจากการพัฒนา” 32 หรือ การใหความหมายของ ยุววัฒน วุฒิเมธี ไดใหความหมายการมี
สวนรวมของประชาชนวา “การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเร่ิม การพิจารณา
ตัดสินใจ การรวมกันรับผิดชอบในเร่ืองตางๆ อันมีผลกระทบถึงตัวชุมชนเอง”33 จะเห็นไดวาใน
ความหมายของการมีสวนรวมดังท่ีกลาวไปแลวนั้นคือ 

1. มีสวนรวมในการคิดริเร่ิม 
2. มีสวนรวมในการพิจารณาตัดสินใจ 
3. มีสวนรวมในการพัฒนา 
4. มีสวนรวมในการรับผลกระทบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
5. มีสวนรวมในการรับสวนแบงจากผลของการพัฒนา 

และการท่ีชุมชนเขามามีสวนรวมจะมากนอยข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการมีสวนรวมนั้น 
 

                                                           
32 ดรุณี ทายะติ สุชาดา เหลืองอาภาพงศ และ ประพิมพ พทุธิรักษ, “การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการวางแผนแกไขปญหา

สุขภาพอนามัย  หมู  3 บานหนองโขง ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม”, (เชียงใหม: พยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม
, 2547), หนา 71 

33 ยุวัฒน วุฒิเมธี, การพัฒนาชุมชนจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ, (กรุงเทพฯ: บางกอกบล็อก, 2534),หนา 2 
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กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนานั้น ประชาชนจะตองเขามา
มีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน กระบวนการมีสวนรวมนั้นมีหลาย
ระดับต้ังแตการถกเถียงแลกเปล่ียนความคิดเห็น การคนหาปญหาการวิเคราะห
ปญหารวมกันการวางแผนรวมกันโดยชาวบานเพ่ือชาวบานการปฏิบัติตามแผน
มีการทํางานรวมกัน และการประเมินผลรวมกัน34 

 
ดังท่ี จํานงค ไดแสดงความเห็นในหนังสือ การมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยเพื่อทองถ่ิน วาใน
กระบวนการมีสวนรวมในงานพัฒนานั้นประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนจากการ
วิเคราะหงานเขียนของ จํานงค ใจความสําคัญของระบบการมีสวนรวมในงานวิจัยเพื่อทองถ่ินออกมา
เปนหัวขอใหญๆ ไดดังนี้  

1. ผูท่ีริเร่ิมในการจัดต้ังโครงการตองมีความนาเช่ือถือข้ึนอยูกับอายุและประสบการณของคนๆ  
นั้น 

2. เปนเร่ืองเกี่ยวกับการกอตัวของกลุมนักวิจัยทองถ่ิน วากลุมของวิจัยทองถ่ินจะตองมีความ
เขาใจในกระบวนการทํางานวิจัยมีความกระตือรือรนในการทํางานมีประสบการณในการ
ทํางานท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีจะทําการวิจัยไมมากก็นอย 

3. เปนเร่ืองเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวมในงานวิจัยทองถ่ิน การทําความเขาใจกับกลุม
ผูรวมงานวิจัยถึงจุดยืนในการทํางานวิจัยและกระบวนการในการทํางานวิจัยใหเขาใจตรงกัน  

4. ในกระบวนการพัฒนางานวิจัยจะตองใหนักวิจัยพัฒนางานดวยตนเอง ในกระบวนการมีสวน
รวมนี้เอง 

5. การมีสวนรวมในการสงเสริมของเจาหนาท่ีท่ีเขาไปจัดกระบวนการการมีสวนรวมในงานวิจัย 
6. การมีปฏิสัมพันธของทีมวิจัยกับบริบทรอบขางของในขณะทํางานวิจัย 
7. ปจจัยท่ีดึงดูดกอใหเกิดทีมวิจัยเพื่อทองถ่ิน ข้ึนอยูกับประเด็นความสนใจของทองถ่ินเองท่ีจะ

ตองการทําวิจัย  
8. มีสถานท่ีท่ีเอ้ืออํานวยในการทํางานแบบกลุม  
9. มีเวลาท่ีเอ้ืออํานวยตอการทํางานวิจัยเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญตอการกอเกิดทีมวิจัยท่ีเขมเข็ง

ได  
10. ในมุมมองของกระบวนการการเก็บขอมูลโดยการใชแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนจะ

เปนการเก็บขอมูลโดยการใชการเขามามีสวนรวมของคนในชุมชนมาใหขอมูลตางๆ ท่ี

                                                           
34 จํานง บัวเหนี่ยว, การมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่น, (กรุงเทพ: วนิดาการพิมพ, 2550), หนา123. 
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เกี่ยวของรวมถึงการพูดคุยกันอยางมีสวนรวมในการแบงปนความคิด วิเคราะห และหา
แนวทางในการทํางานตางๆ ท้ังนี้จะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของงานวิจัยเปนหลัก  

 
ดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตนวาในความหมายของการมีสวนรวมในกระบวนการการวิจัยนั้นมีลักษณะ
ของการมีสวนรวมท่ีแตกตางกันตามวัตถุประสงคของงานวิจัยแตละช้ิน ผูวิจัยยังไดศึกษาบทความ
และงานวิจัยท่ีมีลักษณะของการอยูรวมกันอีก 3 เร่ืองคือ “ปาชุมชน” ในงานเขียนบทความของ อนันต 
กาญจนพันธ , “การพัฒนารานของชําโดยการมีสวนรวมของชุมชนในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ” ในงานวิจัยของ อรอนงค หงสชุมแพ, ลักษณาภรณ ออสุวรรณ, เฉลิม พวงหอม, 
วรวรรณ เจริญสุข และงานวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของชุมชนในการหาแนวทางการอนุรักษกวางผา
ในเขตอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท” โดย ระวีวรรณ ศิริไสยาสน และคณะ ยังมีงานอีกช้ินหนึ่งท่ีมี
ความนาสนใจในกระบวนการการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในงานออกแบบพื้นท่ีและงาน
สถาปตยกรรมของกลุมสถาปนิกกลุมหนึ่งท่ีเรียกตนเองวากลุมสถาปนิก CASE หรือ Community 
Architect for Shelter and Environment เปนการทํางานท่ีเนนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการ
แกปญหาในการใชพื้นท่ีและงานสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของ โดยอาศัยลักษณะการศึกษาในลักษณะ
รูปแบบของปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณหลายๆ ชุดเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยสนใจศึกษา
กระบวนการในการเก็บขอมูลโดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการการทํางานวิจัย   
 
เร่ืองแรกเปนการรวมมือกันระหวางชุมชนท่ีชวยกันอนุรักษปา หรือเร่ืองเกี่ยวกับปาและชุมชน ชาวเขา
ท่ีอยูในปาไดถูกสังคมมองวาเปนชนกลุมท่ีทําไรเล่ือนลอยเปนการบุกรุกทําลายปา การแบงเขตพื้นท่ี
โดยการใชการแบงเขตโดยระบบของกรมปาไมทําใหการใชพื้นท่ีปาของชาวเขาและพ้ืนท่ีการทําไร
ของชาวเขาลดลงวิธีชีวิตประจําวันก็ไดเปล่ียนไป35  ไดมีผูศึกษาเกี่ยวกับการอยูรวมกันระหวางชาวเขา
กับปาเชน บัณฑิต ไกรวิจิตร นักเขียนเร่ืองชนเผา ไดคล่ีคลายการใชชีวิตของชาวเขากับปาวาการอยู
รวมกันของชาวเขาและปานั้นไมไดเปนไปตามท่ีถูกกลาวหาวาชาวเขานั้นเปนผูตัดไมทําลายปาเสียแต
อยางใด36นายทุนจากในเมืองมากกวาท่ีตัดไมทําลายปามากกวาชาวเขานัก ในการใชชีวิตรวมกับปา
ของชาวเขาน้ันมีอะไรท่ีซอนอยูในการดํารงชีวิตกับปามากมายเชนการนับถือผีปาผีดอย ซ่ึงเปนการ
เคารพปาและการดูแลทรัพยากรปาอยางหน่ึง อนันต ไดกลาววา “สังคมชนบทซ่ึงพึ่งตนเองและมี
รากฐานอยูบนระบบเครือญาติหรือชุมชนไดถูกทําลายลงจากการแทรกแซงของนักลงทุนและสถาบัน
กฎหมายของรัฐสมัยใหมและขอบังคับวาดวยกรรมสิทธ์ิ ความพยายามที่จะฟนฟูปาไมชุมชนจึง
                                                           
35 (ขอมูลออนไลน) อนันต กาญจนพันธ อางอิงจาก http://www.thaingo.org/story/forest.html  [31 มีนาคม 2552] 
36 (ขอมูลออนไลน) อนันต กาญจนพันธ อางอิงจาก http://www.thaingo.org/story/forest.html  [31 มีนาคม 2552] 
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จําเปนตองฟนฟู (ชุมชน) และคานิยมทางศีลธรรมของชุมชนข้ึนมากอน37 อนันตเสนอวาการพิจารณา
ขอบังคับเกี่ยวกับท่ีดิน ปาไม และชุมชนท่ีมีอยูในปจจุบันไมควรคํานึงถึงเฉพาะทางดานทรัพยากรทาง
เศรษฐศาสตรเทานั้นแตควรคํานึงถึงวาเปนสวนหน่ึงของชีวิตในชุมชนในภาพรวมดวย อนันตยังได
เสนอดวยวา “การใชทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษจะไมอาจคาดหวังใหเกิดข้ึนไดหากไมมีการ
ตระหนักถึงสิทธิท่ีคนในทองถ่ินทุกคนมีในการจัดการทรัพยากร” 38 การที่คนภายนอกอาจจะมองวา
ปาและชาวเขานั้นเปนส่ิงท่ีขัดแยงกันและมองวาชาวเขาตองการผลประโยชนจากปา แตการมีสวน
รวมของ ชุมชนชาวเขาเกี่ยวกับเร่ืองของปาชุมชนน้ันเปนแนวทางในการมีสวนรวมท่ีดี เพราะให
ชุมชนชาวเขาเองเปนผูจัดการอนุรักษรักษา ปาการฟนฟูปา  การจัดสรรที่ทํากินในท่ีปา การจัดการ
เร่ืองท่ีอยูอาศัยในท่ีปาไม การปลูกปาเปนอาชีพ การปลูกปาเพื่อการทดแทน   ฉะนั้นการอยูรวมกัน
ระหวางชาวเขากับปาก็ไมใชการปะทะกันในรูปแบบของการเอาแตผลประโยชนจากปาแตฝายเดียว
อีกตอไปมันเปนการเอ้ือเฟอประโยชนซ่ึงกันและกันระหวางพื้นท่ีกับคน39  
 
ในบทความช้ินนี้ไดแสดงใหเห็นถึงการกําหนดสรางความหมายใหซ่ึงชาวเขาถูกทําใหถูกมองเปนคน
เลวคือรุกรานปา แตเม่ือเขาไปสัมผัสถึงชีวิตจริงของชาวเขา เม่ือเขาไปคลุกคลีกับพวกชาวเขาแลวทํา
ใหเห็นถึงจุดยอยรายละเอียดตางๆ ท่ีไมไดตรงกับการใหความหมายของชุดคําอธิบายท่ีวาชาวเขาเปน
คนเลวรุกรานปา แสดงใหเห็นวาการเก็บขอมูลของอนันตนั้นไดใชเวลาในการคลุกคลีกับชาวเขาและ
ชาวบานในพื้นท่ี มีความเขาใจในกลุมประชากรในพื้นท่ีเปนอยางดีจึงแสดงใหผูวิจัยเห็นวาการทํางาน
ท่ีเกี่ยวกับการมีสวนรวมนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชเวลาเพ่ือการเขาใจชุมชนและผูคนท่ีอยูในชุมชน
นั้นๆ ลักษะการใชเวลาในการเก็บขอมูลของอนันตนั้นจะเปนการเก็บขอมูลโดยการสังเกตพฤติกรรม
ของชาวบานในการใชพื้นท่ีปา, การใชเวลากับการพูดคุยกันอยางไมเปนทางการเพ่ือสรางความสนิท
สนมกับคนพ้ืนท่ี แตสําหรับในกรณีของผูวิจัยท่ีทํางานวิจัยในพื้นท่ีชุมชนบานเกิดของตนเองมีความ
ไดเปรียบตรงความสนิทสนมกับคนในพื้นท่ีจึงสามารถยนระยะเวลาในการทําความเขาใจกับกลุมคน
หลายกลุมท่ีอยูในพื้นท่ีศึกษา จะเหลือแตเพียงการสังเกตพฤติกรรมผูใชพื้นท่ีโดยละเอียดพรอมท้ัง
อาจจะตองมีการใหเวลากับสัมภาษณเชิงลึกเพื่อการไดมาซ่ึงขอมูลในเร่ืองความหมายของพ้ืนท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญของคนในชุมชน ในประโยชนท่ีไดรับจากงานของบัณฑิตและอนันต คือ
เร่ืองความหมายท่ีคนอ่ืนนอกพื้นท่ีหยิบยื่นใหกับชาวเขาวาเปนเหมือนผูบุกรุกพื้นท่ี เชนเดียวกันกับ
ชาวบานในหมูบานดอยสุเทพหมู 9 ท่ีไดถูกรัฐทําใหชาวบานท่ีอาศัยบนพื้นท่ีชุมชนมานานเปนผูบุกรุก

                                                           
37 (ขอมูลออนไลน) อนันต กาญจนพันธ อางอิงจาก http://www.thaingo.org/story/forest.html  [31 มีนาคม 2552] 
38 (ขอมูลออนไลน) อนันต กาญจนพันธ อางอิงจาก http://www.thaingo.org/story/forest.html  [31 มีนาคม 2552] 
39 (ขอมูลออนไลน) อนันต กาญจนพันธ อางอิงจาก http://www.thaingo.org/story/forest.html  [31 มีนาคม 2552] 
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พื้นท่ีวนอุทยานแหงชาติต้ังแต พ.ศ. 252440 เปนตนมาและถูกมองวาเปนตัวการในการทําให
สภาพแวดลอมรอบๆ วัดไมเปนระเบียบเรียบรอยมาโดยตลอด จึงทําใหผูวิจัยมีทาทีท่ีเขาใจและเห็นอก
เห็นใจชาวบานท่ีไดถูกกลาวหาใหเปนเชนนั้น จึงเปนเหตุใหชาวบานเขาใจและรวมมือในการให
ขอมูลในงานวิจัยโดยไมมีความคลางแคลงใจ 
 
งานวิจัยช้ินท่ีสองท่ีเกี่ยวกับเร่ืองการมีสวนรวมท่ีจะกลาวถึงเปนการศึกษาเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา
รานของชําโดยการมีสวนรวมของชุมชนในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ของ อรอนงค หงส
ชุมแพ, ลักษณาภรณ ออสุวรรณ, เฉลิม พวงหอม และ วรวรรณ เจริญสุข โดยมีจุดประสงคเพื่อการ
พัฒนารานขายของชําโดยการมีสวนรวมของชุมชน ในดานผลิตภัณฑท่ีนํามาจําหนาย การจัดเก็บ
สินคา และการเปนแหลงขอมูลขาวสารในการเลือกซ้ือและบริโภคอาหารและยา ไดใชกระบวนการ
ในการในการเก็บขอมูลโดยการ การเก็บขอมูลเปนสองสวน สวนท่ีหนึ่ง เปนการเก็บขอมูลข้ันพื้นฐาน
โดยไดมีการชี้ประเด็นปญหาและหาแนวทางการแกไขปญหารวมกันกับกลุมของรานคาท่ีอยูใน
กลุมเปาหมายโดยใชเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลคือ ใชชุดคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณกลุมเปาหมาย 
และใชการสนทนากลุม ผลท่ีไดรับจากการวิจัยแสดงใหเห็นวาการพัฒนารานขายของชําโดยการมี
สวนรวมของชุมชนในการมีสวนรวมในการนําเสนอปญหา ความตองการ การแสดงความคิดเห็น
รวมกัน การกําหนดเปาหมาย ขอตกลงรวม และการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ในกระบวนการวิจัย
นั้นมีผลทําใหรานขายของชํามีการพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึน41 จากงานวิจัยช้ินนี้ผูวิจัยไดรับประโยชน
จาก กระบวนการเก็บขอมูลพื้นฐานโดยมีการชี้ประเด็นปญหาในเร่ืองท่ีจะวิจัยเปนเบ้ืองตนกับการทํา
วิจัยในคร้ังนี้ เพราะบางครั้งชาวบานท่ีใชชีวิตอยูในพื้นท่ีไมสามารถสังเกตเห็นปญหาท่ีชุมชนมีอยู 
ชาวบานเองนั้นอาจเปนตัวการหรือสวนประกอบของปญหาจึงไมเห็นถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน
ของตนเอง จึงนาท่ีจะมีการชี้ใหเห็นถึงปญหาของชุมชนเปนการสรางความเขาใจท่ีตรงกันเพื่อการ
นําเขาสูการทําวิจัย  ฉะนั้นการนําเขาสูกระบวนการวิจัยอยางมีสวนรวมควรจะมีการออกแบบ
กระบวนวิธีในการชักจูงชาวบานใหเขามามีสวนรวมในการทําวิจัยอยางแยบยล ท้ังนี้ท้ังนั้นจะตอง
ข้ึนอยูกับบริบทของชุมชนนั้นๆ ดวยอยางเชนในชุมชนหมูบานดอยสุเทพหมู 9 ชาวบานไมคิดวาพื้นท่ี
ของชุมชนเกิดปญหา มองไมเห็นปญหา การนําเด็กเขามาเพื่อเปนการชักชวนพอแมของเด็ก (ชาวบาน) 
ใหเขามามีสวนรวมในการทํางานวิจัย รวมถึงจะไดใชมุมมองของเด็กในการสะทอนปญหาของการใช
                                                           
40 จากการบอกเลาของผูใหญบาน นาย สมพงษ  พหลแพทย วันที่ 22 สิงหาคม 2551 เวลาประมาณ 10:00-10:30 น. 
41 อรอนงค หงสชุมแพ, ลักษณาภรณ ออสุวรรณ, เฉลิม พวงหอม, วรวรรณ เจริญสุข, “รายงานการวิจัยเร่ืองการพัฒนารานขายของชํา 

กรณีศึกษา: การพัฒนารานขายของชาํ โดยการมีสวนรวมของชุมชน ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ”, (เชียงใหม: 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2539) 
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พื้นท่ีของชุมชนของเขาอาจจะเปนวิธีท่ีดีและงายแกการเขาถึงชาวบาน อาจจะเปนการจัดกิจกรรมท่ี
เด็กสนใจเชนการวาดภาพระบายสี, การเลนเกมส, การดูหนังฟงเพลงและการแสดงละครหุนเปนตน 
  
งานวิจัยช้ินท่ีสามท่ีหยิบยกข้ึนมาพิจารณาวิเคราะห เปนเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชนในการหาแนว
ทางการอนุรักษกวางผาในเขตอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท โดย ระวีวรรณ ศิริไสยาสน และคณะ 
เปนงานวิจัยท่ีพยายามท่ีจะนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษกวางผาซ่ึงเปนสัตวปาสงวนท่ีมี
ถ่ินอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีของบานแมระมิงค บานปาตึง บานปาปงเปยง และบานตีนผา  การดําเนินการ
วิจัยของงานวิจัยเร่ืองการการมีสวนรวมของชุมชนในการหาแนวทางการอนุรักษกวางผาในเขต
อุทยานแหงชาติ ดอยอินทนนท มีกระบวนวิธีวิจัยท่ีนาสนใจคือ การนําชาวบานเขามามีสวนรวมใน
งานวิจัยเพื่อการเก็บขอมูลของกวางผาโดยเปนสวนหนึ่งของทีมในการสํารวจพื้นท่ี โดยใหชาวบาน
เปนผูนําทางในการเขาสูพื้นท่ีปาและชวยเหลือในการเก็บขอมูลและการสังเกตพฤติกรรมของกวาง
ผา42 แลวนํามาประชุมกลุมเปนระยะ แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการเก็บขอมูลมีการแลกเปล่ียน
ความคิดกันในกลุมชาวบานเองและระหวางกลุมชาวบานกับทีมงานวิจัย สงผลใหชาวบานท่ีเขารวม
ในงานวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษกวางผากอนท่ีจะสูญพันธ กอใหเกิดจิตสํานึกใน
การรวมเปนสวนหนึ่งของการอนุรักษกวางผา การมีสวนรวมในการสนทนากลุมของชาวบานเร่ือง
แนวทางการอนุรักษกวางผาเปนอีกกระบวนการหน่ึงท่ีทําใหกลุมชาวบานในพื้นท่ีเปาหมายมีความ
ตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน จากงานวิจัยช้ินนี้ผูวิจัยไดรับประโยชนจากกระบวนการการเก็บ
ขอมูลโดยการสนทนากลุมแบบท้ังมีโครงสรางเน่ืองจากขอมูลบางอยางสามารถนํามาใชไดเพราะ
สามารถเช็คความถูกตองแมนยําของขอมูลไดจากคนในกลุมสนทนา แตในกระบวนการเก็บขอมูล
แบบการทนาแบบไมมีโครงสรางใชวาจะไมมีประโยชนเลยเสียทีเดียว43 ผูวิจัยไดเรียนรูวาขอมูล
บางอยางอาจจะไดมาจากการสนทนากลุมแบบไมมีโครงสรางเองเพราะตัวโครงสรางของ
กระบวนการสนทนาอยางมีโครงสรางในบางคร้ังไมครอบคลุมขอมูลบางสวนท่ีไมเกี่ยวของแตจําเปน
ในการวิเคราะหขอมูลในสวนอ่ืนๆ ในการสนทนากลุมบางคนอาจจะไมมีความกลาพูดเพราะกลัววา
พูดไปแลวอาจจะเปนภัยกับตนเองหรือการใหขอมูลบางอยางตอหนาผูอ่ืนอาจจะเปนภัยตอตนเองหรือ
อาจจะมีความเกรงใจผูรวมสนทนาคนอ่ืนไมกลาท่ีจะใหขอมูล44จําเปนตองมีการสัมภาษณเชิงลึก

                                                           
42 ระวีวรรณ ศิริไสยาสน, “รายงานวิจัยทองถ่ินฉบับสมบูรณ เร่ืองการมีสวนรวมของชุมชนในการหาแนวทางการอนุรักษกวางผาในเขต

อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท”, (เชียงใหม: สกว, 2548), หนา 22 
43 จากการสัมภาษณ นางสาว ปฐมา หรุนรักวิทย สถาปนิกกลุม CASE วันที่ 26 ตุลาคม 2551 เวลา 19:45 น. 
44 จากการสัมภาษณ นางสาว ปฐมา หรุนรักวิทย สถาปนิกกลุม CASE วันที่ 26 ตุลาคม 2551 เวลา 19:45 น. 
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เกิดข้ึนในกระบวนการดวยท้ังนี้จะตองเปนการสังเกตของผูวิจัยเองตามสมควรท่ีจะพูดคุยหรือ
สัมภาษณเพิ่มเติมกับใครเปนการสวนตัวเพื่อการหลีกเล่ียงการขัดแยงหรือภัยท่ีจะเกิดข้ึน  
ผูวิจัยไดคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการทํางานท่ีมีชุมชนเปนสวนรวมในกระบวนการทํางานเพ่ือ
ชุมชนท่ีเกี่ยวกับลักษณะของการทํางานสถาปตยกรรมจึงไดพบกับ การทํางานของกลุมสถาปนิกกลุม
หนึ่งท่ีเรียกตัวเองวา CASE (Community Architect for Shelter and Environment) โดยมีจุดประสงค
ในการทํางานคือการพัฒนาพื้นท่ีของชุมชนตางๆ ท่ีมีปญหาโดยการเนนท่ีการนําเอาชุมชนและคนใน
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกปญหา ในการออกแบบ พื้นท่ีตางๆ ในชุมชน แมกระท่ังตัวอาคารท่ี
พักอาศัยของชาวบานในชุมชนเอง45 การทํางานของกลุมสถาปนิกนี้มีจุดเดนในการทํางานคือ การอยู
รวมและทํางานกับสถานท่ีจริง, การใชพื้นท่ีมาเปนภาพตัวแทนในการสรางความเปนชุมชน, การ
ชวยเหลือใหชุมชนมีการพึ่งพาตัวเองตอไปไดกระบวนการทํางานของ CASE แบงออกเปนหลาย
ข้ันตอนในการทํางาน โดยเร่ิมจากการมองเขาไปถึงปญหาของพ้ืนท่ีท่ีจะเขาไปทําการศึกษากอนวามี
ปญหาเกี่ยวกับอะไร โดยเขาไปคลุกคลีกับชาวบานในชุมชนเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณพูดคุยกัน
กอนแลวก็ทําการเก็บขอมูลนํามาเปนขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองปญหาของคนในหมูบาน กลุมคนท่ีเขาไป
พูดคุยดวยก็เปนกลุมคนท่ัวไปในหมูบานและกลุมท่ีเปนกลุมบริหารงานภายในหมูบาน องคกรใน
สวนของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ เชน องคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนท่ีเปาหมายต้ังอยู  มีการจัดเวทีในการ
พูดคุยเพื่อการระดมความคิดเห็นในการแกปญหาของพื้นท่ีโดยแบงเวทีของการพูดคุยเปนหลายคร้ัง
ในประเด็นท่ีตางกันแตอยูในหัวขอใหญอันเดียวกัน  มีการออกแบบพื้นท่ีโดยใหชาวบานในชุมชน
ชวยกันเปนผูออกแบบกับทีมงาน มีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและความคิดเห็นกันในเร่ืองท่ี
พยายามแกไขปญหากันอยูตลอดเวลา จนไดช้ินงานออกมาเปนรูปแบบอยางหนึ่งออกมาแลวแตพื้นท่ี
เปาหมายนั้นมีความตองการ  ในการเก็บขอมูลและกระบวนการในการดําเนินงานเพ่ือท่ีจะไดมาซ่ึง
ผลลัพธของงาน แตขอจํากัดในการทํางานเกี่ยวกับการจัดเวทีในการพูดคุยพบปะกับชุมชนคือเร่ือง
ของเวลา เพราะชาวบานในชุมชนมักไมคอยมีเวลาวางตรงกันกับทีมผูวิจัย การจัดเวทีพูดคุยเลยตอง
เปนเวลาเย็นหลังเลิกงานแลวเปนสวนมากหรือเปนเวลาวันเสารวันอาทิตย  
 
จากการศึกษากระบวนการการทํางานของกลุม  CASE แลวผูวิจัยไดประโยชนคือได เห็นถึง
กระบวนการการทํางานท่ีมีประโยชนตอการทําวิจัยท่ีสามารถนํามาประยุกตใหเหมาะสมกับพื้นท่ี ส่ิง
ท่ีกลุมสถาปนิก Case มีความแตกตางจากงานวิจัยแบบการมีสวนรวมของชุมชนคือกระบวนการ
ทํางานแบบมีสวนรวมท่ีนําเขามาประยุกต ในสวนของพื้นท่ีทางกายภาพของชุมชน ในสวนของผูวิจัย

                                                           
45 (ขอมูลออนไลน) อางอิงจาก http://www.casestudio.info/2006/index.html [31 มีนาคม 2552] และการสัมภาษณนางสาว 

ปฐมา หรุนรักวิทย สถาปนิกกลุม CASE วันที่ 26 ตุลาคม 2551 เวลา 19:45 น. 
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เองจะนําเอาตัวอยางกระบวนการในการมีสวนรวมท่ีเกี่ยวของในงานสถาปตยกรรมมาใชเปนแนวทาง
ในการเก็บขอมูลในพื้นท่ีหมูบานดอยสุเทพหมู 9 เชน การคนหาปญหาท่ีเกิดข้ึนของชุมชน, 
กระบวนการการเขาสูชุมชน, การติดตอส่ือสารกับหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีชุมชน, 
กระบวนการการดําเนินงานในการเก็บขอมูลโดยการทําเวทีพูดคุยกับชุมชนท่ีมีหลายลักษณะ เชนกลุม
ใหญ กลุมยอย สัมภาษณเชิงลึกและการพูดคุยอยางไมเปนทางการ การใชส่ือทางสถาปตยกรรมเพื่อ
ความเขาใจโดยงายแกชาวบานและการสรุปผลการทํางานเพื่อคืนขอมูลใหกับชุมชน เพื่อใชออกแบบ
แนวทางในการแกปญหาและใชเปนแนวทางในการจัดการกับรูปแบบท่ีเกี่ยวของกับการจัดพื้นท่ีเพื่อ
การปรับเปล่ียนงานท่ีเกี่ยวของกับสถาปตยกรรม 
 
สวนท่ี 4 สรุปผลที่ไดรับจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
จากการศึกษาเร่ืองพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิพื้นท่ีสามัญโดยศึกษาความหมายจากบทความและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของพบวาความหมายของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญนั้นเกิดข้ึนจากกระบวนการให
ความหมายของสังคม ในการใหความหมายของคําวาศักดิ์สิทธ์ิและสามัญนั้นยังมีการใหความหมาย
ของพ้ืนท่ีท่ีอยูระหวางพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพื้นท่ีสามัญวามีพื้นท่ีท่ีอยูระหวางโดย เทอรเนอร วาเปน
พื้นท่ี Liminal space (หรือ “สถานะของ การเปล่ียนแปลงท่ีอยูระหวาง”) เปนพื้นท่ีท่ีอยูระหวางพื้นท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิและพื้นท่ีสามัญเปนตัวกลางการเช่ือมโยงระหวางท้ังสองพื้นท่ีเขาดวยกัน พื้นท่ี Liminal 
space เปนเสมือนตัวกลางการแบงแยกพื้นท่ีท้ังสองแตในขณะเดียวกันก็ทําหนาท่ีเหมือนตัวกลางท่ียึด
โยงพื้นท่ีท้ังสองเขาดวยกันอีกดวย ความหมายของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญมีการเกิดข้ึนอยาง
เฉพาะเจาะจงตามวัฒนธรรม, ประเพณี สงผลใหเกิดกิจกรรมเฉพาะท่ีเฉพาะทาง จึงเกิดคําถามข้ึนมาวา
แลวชุมชนวัดพระธาตุดอยสุเทพหมู 9 ใหความหมายตอพื้นท่ีชุมชนในสวนตางๆอยางไรบางและมี
ลักษณะการใชพื้นท่ีจากการใหความหมายของพื้นท่ีแตละพื้นท่ีของชุมชนอยางไร   
 
จากการศึกษารูปแบบความสัมพันธของพื้นท่ีวัดและชุมชนพบวามีลักษณะความสัมพันธท่ีหลากหลาย 
ข้ึนยูกับหลายปจจัยดวยกันเชน ประวัติศาสตรของวัดและชุมชน, การปกครองของวัดและชุมชน, การ
มีปฏิสัมพันธของวัดและชุมชน, ตัวผูนําวัด, ตัวผูนําชุมชน ฯลฯ จึงเกิดคําถามแกผูวิจัยวาแลววัดพระ
ธาตุดอยสุเทพและพื้นท่ีชุมชนหมูบานดอยสุเทพ 9 นั้นมีลักษณะความสัมพันธกันแบบใดและมีปจจัย
อะไรท่ีสงผลใหเกิดความสัมพันธอยางท่ีปรากฏในปจจุบันเพื่อการนํามาวิเคราะหแนวทางของการอยู
รวมกันของวัดและชุมชนหมูบานดอยสุเทพตอไป  ผูวิจัยยังไดศึกษาตอถึงเร่ือง “ลักษณะการทํางาน
วิจัยท่ีเกี่ยวกับเร่ืองของการอยูรวมกัน” วามีกระบวนการในการเก็บขอมูลอยางไร จึงนํามาถึงการศึกษา
บทความและงานวิจัยในเร่ืองของการเก็บขอมูลโดยการใชแนวทางการมีสวนรวมของชุมชน โดย
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ศึกษากระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในงานวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบเคร่ืองมือใน
การเก็บขอมูลในงานวิจัยไดผลของการศึกษาท่ีเปนประโยชนกับงานวิจัยช้ินนี้คือ 

1. เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการใหความหมายของคนหลายกลุมคนท่ีมี
ลักษณะการใชพื้นท่ีท่ีแตกตางกัน 

2. เปนงานวิจัยท่ีตองใชเวลาเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนเพื่อศึกษาถึงระบบโครงสรางของชุมชน, 
ระบบโครงสรางของวัดรวมถึงลักษณะความสัมพันธระหวางวัดและชุมชนตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันเปนอยางไร เพื่อการทําความเขาใจถึงระบบโครงสรางและความสัมพันธของชุมชน
และวัดในปจจุบันผานเหตุการณในอดีต 

3. ปญหาวิจัยตรงกับความเขาใจและความตองการของคนในชุมชนหรือไม ถาเปนปญหาท่ีชุมชน
มองไมเห็นผูวิจัยนาจะเปนคนช้ีใหเห็นถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนอยางแยบยลผานกิจกรรมที่สราง
ข้ึน 

4. การเขาสูพื้นท่ีมีวิธีการเขาสูพื้นท่ีหลายวิธีแตวิธีท่ีนาจะใชไดผลกับโครงการวิจัยของผูวิจัยคือ
การเขาไปในรูปแบบของการศึกษา หรือเขาไปสูพื้นท่ีโดยแจงจุดยืนของผูวิจัยอยางชัดเจน 
เพราะการเขาไปมีบทบาทท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ีของหมูบานท่ีมีประโยชนทับซอนนั้นอาจจะทํา
ใหเกิดกรณีพิพาทไดโดยงายผูวิจัยจึงจําเปนตองช้ีจุดยืนในการศึกษาใหชัดเจนกอนการเร่ิมลง
มือในการทํางานข้ันตอไป 

5. การแจงผูเกี่ยวของในพื้นท่ีหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน เทศบาลตําบลสุเทพ ผูใหญบาน
กํานัน เจาหนาท่ีของรัฐบาลท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีหรือแมกระท่ังสมาคมตางๆ ท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี
และมีสวนเกี่ยวของกับพื้นท่ีเปาหมายและกลุมประชากรเปาหมาย เพื่อเปนการขอความรวมมือ
ในการทํางานในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และเพื่อเปนการขจัดปญหาการขัดแยงกับหนวยงานของ
รัฐในภายหลัง 

6. การวิเคราะหบริบทของพ้ืนท่ีเปาหมายในหลายๆ มิติเชนมิติทางสังคม เศรษฐกิจเพื่อเปนการ
ชวยในการวิเคราะหรูปแบบของกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน การทราบถึงบริบทของ
ชุมชนใหมากที่สุดก็เปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับการจัดรูปแบบกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนเชนในแตละ
พื้นท่ีเปาหมายอาจจะมีความสนใจไมเหมือนกันเชน กีฬา ดนตรี หรืออาจมีอาชีพท่ีไม
เหมือนกันส่ิงท่ีจะกระทบอยางเห็นไดชัดคือเร่ืองของเวลาท่ีไมตรงกันของชาวบานซ่ึงจะทําให
เกิดปญหาในการนัดประชุมในเวลาตอมา หรือชาวบานอาจจะแบงออกเปนหลายกลุมโดยท่ีแต
ละกลุมอาจจะไมถูกกัน ผูวิจัยตองเขาใจและทราบขอมูลในสวนนี้กอนถึงจะออกแบบรูปแบบ
ของการทํางานไดเปนอยางดี 
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7. การจัดรูปแบบกิจกรรมของการมีสวนรวมใหเหมาะสมกับความตองการของการแกปญหาโดย
ใหชาวบานเขามารวมในการทํากิจกรรม 

8. การเก็บขอมูลในกิจกรรมโดยใชรูปแบบการเก็บขอมูลท่ีหลากหลายเชน การพูดคุยสัมภาษณตัว
ตอตัว, การใชการพูดคุยกลุมยอยล การใชการพูดคุยกลุมใหญแบบมีโครงสรางและไมมี
โครงสราง, การใชแบบสอบถามและการใชอุปกรณตางๆ ในการชวยเก็บขอมูล เชนเคร่ือง
อัดเสียง วีดีโอ 

9. ในสวนของการวิเคราะหขอมูลจะตองเร่ิมจากโจทยของงานวิจัยเปนหลัก 
10. การสังเคราะหผลของการจัดกิจกรรมและการนําไปใชก็เปนสวนหนึ่งท่ีชาวบานหรือคนใน

พื้นท่ีตองรวมกันสรางผลของการสังเคราะหออกมาเพ่ือการนําเอาผลของการวิเคราะหไปใชให
เกิดประโยชนไดจริงในหมูบานและชุมชนตอไป 

 
 

 

 

 

 

 


