
 

บทท่ี 5 
พ้ืนท่ีศักด์ิสิทธิ์ 

 

ในบทท่ี 5 นี้ตองการท่ีจะเก็บขอมูลและทําความเขาใจวา ความรูสึกถึงขอบเขตและลักษณะการใช
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของคนในชุมชนตามความหมายวาเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นเกิด
ข้ึนมาอยางไร มีขอบเขตอยางไร มีพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิในลักษณะอ่ืนๆ ท่ีไมใชพื้นท่ีของวัดพระธาตุดอยสุ
เทพหรือไมและท่ีสําคัญพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของวัดมีการเช่ือมโยงหรือมีความสัมพันธตอพื้นท่ีสามัญหรือ
พื้นท่ีของชุมชนหรือไมอยางไร โดยจะทําการเก็บขอมูลจากประวัติศาสตร, ลักษณะทางกายภาพใน
สวนตางๆ ของพื้นท่ีวัดพระธาตุดอยสุเทพ, ลักษณะการใชพื้นท่ี, รูปแบบการใชพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิอ่ืนๆ ท่ี
เกิดข้ึนตามการใหความหมายของแตละกลุมประชากรท่ีใชพื้นท่ี, การเปล่ียนแปลงการใชพื้นท่ี, 
กรรมสิทธ์ิบนพื้นท่ีของวัดพระธาตุดอยสุเทพ รวมถึงปญหาท่ีพบในการใชพื้นท่ีตางๆ ของวัดพระธาตุ
ดอยสุเทพ ขอมูลบางสวนท่ีปรากฏในบทน้ีเปนขอมูลท่ีมาจากการเก็บขอมูลทางกายภาพของพ้ืนท่ี
กอนการทํากิจกรรมท่ีไดออกแบบไว และขอมูลอีกชุดหนึ่งไดมาโดยการมีสวนรวมของชุมชนและ
ขอมูลจากการพูดคุยกับชาวบานในเวทีกิจกรรมท่ี 2 คือกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีชุมชนและ
วัดของฉัน, กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมชุมชนรอบวัดนาอยู คร้ังท่ี 1, กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมชุมชนรอบวัดนา
อยู คร้ังท่ี 2 และ กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมประชุมรวมกับทีมวิจัยและคณะทํางานกลุมตัวแทนผูนําท่ี
เกี่ยวของกับพื้นท่ีท่ีทําการศึกษา ในบทนี้ขอมูลของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิจะถูกนําเสนอเปนข้ันตอนเพื่อให
เกิดการคล่ีคลายของปจจัยและอิทธิพลตางๆ ท่ีนํามาสูการกําหนดขอบเขตใหความหมายและการใช
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของคนในชุมชนโดยแบงการนําเสนอออกเปน 4 ตอนใหญๆ ไดแก  

1. ประวัติศาสตรและขอบเขตทางภูมิศาสตรของวัดพระธาตุดอยสุเทพ 
2. การใชพื้นท่ีวัดพระธาตุดอยสุเทพและการใหความหมายของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 
3. ปญหาการใชพื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 
4. สรุปขอมูลในสวนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีทําการเก็บขอมูลและวิเคราะหเบ้ืองตน 

 

ตอนท่ี 1 ประวัติศาสตรและขอบเขตทางภูมิศาสตรของวัดพระธาตุดอยสุเทพ 
ตําแหนงท่ีต้ังของวัดพระธาตุดอยสุเทพต้ังอยูภายในหมูบานดอยสุเทพ หมู 9 ตําบลสุเทพ อ.เมือง
เชียงใหม จ.เชียงใหม หางจากตัวเมืองเชียงใหม ประมาณ 12 กิโลเมตร ต้ังอยูเลขท่ี 124 ต.สุเทพ อ.
เมือง จ.เชียงใหม วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเล 1,053 โดยมีหมูบาน
ดอยสุเทพเปนหมูบานท่ีอยูบริเวณดานลางของวัดบริเวณเชิงบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพ  
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ภาพท่ี 5.1 ภาพถายทางอากาศแสดงท่ีต้ังของวัดพระธาตุดอยสุเทพและหมูบานดอยสุเทพหมู 91 

 
ตามตํานานของชาวเหนือ เลาวาเม่ือ พ.ศ. 1910 พระเจากือนา มหาราช กษัตริยผูครองนครเชียงใหมซ่ึง
เปนผูเล่ือมใสในพระพุทธศาสนามาก ไดนิมนตพระมหาสุมนเถระจากเมืองสุโขทัยเพื่ออัญเชิญพระ
บรมสารีริกธาตุจากเมืองลําปางข้ึนมายังเมืองเชียงใหม คร้ันพอถึงเมืองเชียงใหมแลว พระบรม
สารีริกธาตุไดแยกออกเปน 2 องค พระเจากือนาจึงไดสรางวัดสวนดอกและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ไวในพระเจดีย 1 องค พรอมกันใหวัดสวนดอกเปนท่ีจําพรรษาของพระสุมนเถระดวย  สําหรับพระ
บรมสารีริกธาตุองคใหญ พระเจากือนาไดอัญเชิญใสในกูบเหล่ียมทองคํา บรรทุกบนหลังชางมงคล 
แลวทรงอธิษฐานวาหากชางมงคลหยุด ณ ท่ีใด ก็จะสรางพระเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุตรงนั้น 
ชางมงคลไดเดินไปตามไหลเขา ไปหยุดและหมอบลงตรงยอดดอยสุเทพ พระเจากือนากับพระสุมน
เถระจึงไดบัญชาใหสรางพระเจดียข้ึนท่ีตรงนั้น โดยขุดลงไปบนยอดเขาลึก 8 วา กวาง 1 วา 3 ศอก 
แลวเอาแทนหินทําเปนหีบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวภายในหลังจากนั้นใชหิน-ดินถมกลบแลว
สรางองคพระเจดียรอบไว เจดียท่ีสรางเปนศิลปกรรมแบบพมามีความสูงเพียง 5 วาเทานั้น2 ประมาณ 
พ.ศ. 2081-2100 พระญานมงคลโพธิเถระจากลําพูนสมัครจําพรรษาอยูบนดอยสุเทพเพื่อดูแลรักษา
พระบรมธาตุพรอมกับสานุศิษย ทานไดชวยกันทําบันไดจากฐานข้ึนไปถึงองคพระบรมธาตุเปนบันได
หิน ตอมาไดสรางกออิฐโบกปูนเปนบันไดนาค   สมัยพระเจากาวิละโปรดใหบูรณปฏิสังขรณพระ

                                                 
1 (ขอมูลออนไลน) รูปภาพจาก Google Earth [11 กุมภาพันธ 2552 เวลา 10:00 น.] 
2 บุษบา สิทธิการ, “การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทางกายภาพและปจจัยที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในแหลงทองเท่ียววัดพระธาตุดอยสุ
เทพราชวรวิหาร”, (เชียงใหม: ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541), หนา 123-125 
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บรมธาตุต้ังแต พ.ศ. 2348 สรางวิหาร 2 หลังทางทิศตะวันตกและตะวันออกของพระบรมธาตุ สราง
ฉัตรโลหะปกไวท่ีมุมแลวสรางร้ัวเหล็กลอมรอบองคพระธาตุ ตอมาใน พ.ศ. 2463 จึงไดมีการบูรณะ
และสรางองคพระเจดียสูงข้ึนไปอีก พ.ศ. 2478 ครูบาศรีวิชัยกับสานุศิษยและประชาชนชวยกันสราง
ทางข้ึนดอยสุเทพยาวกวา 12 กิโลเมตร แลวเสร็จในเวลา 4 เดือน 22 วัน ทําใหคนข้ึนไปนมัสการพระ
บรมธาตุไดสะดวกข้ึน3 กวาเดิมท่ีตองเดินข้ึนไปสักการะองคพระธาตุ 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 5.1 ระยะเวลาและเหตุการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่วดั 
 

                                                 
3 สถาบันราชภัฏเชียงใหมและองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม, วัดสําคัญของนครเชียงใหม เลม 2 (เชียงใหม: ราชภัฏเชียงใหม, 
2535),หนา 35 

ปา 
วัด 

1929 
 

ผูวิจัยเขาไปอยูในชุมชน 2523 

พ.ศ. 2478 ครูบาศรีวิชัยสรางทางข้ึนดอยสุเทพ 

พ.ศ. 2081 เสริมพระเจดียใหสูง
กวาเดิม  

พ.ศ.2100 สรางบันไดนาคหลวงท้ัง 2 ขาง 

พ.ศ. 2551ไดมีการบูรณะใหญ 
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ภาพท่ี 5.2 ภาพสถานที่ตางๆ ในบริเวณพื้นที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ จากหนังสือแถลงการณวัดพระธาตุดอยสุเทพ 2518 

 
ขอบเขตของพ้ืนท่ีของวัดพระธาตุดอยสุเทพมีอาณาเขตติดตอกับพื้นท่ีโดยรอบคือทิศเหนือ, 
ตะวันออกและตะวันตกติดกับเขตวนอุทยานแหงชาติดอยสุเทพปุย ทิศตะวันตกลงมาถึงทิศตะวันตก
เฉียงใตติดกับหมูบานดอยสุเทพหมู 9 โดยมีถนนครูบาศรีวิชัยท่ีเช่ือมตอไปสูพระตําหนักภูพิงคราช
นิเวศเปนเสนค่ันกลาง ขอบเขตของวัดมีพื้นท่ี 66ไร 16 ตารางวาและสูงจากระดับน้ําทะเล 1,606 เมตร4 
 
แตเดิมการกําหนดขอบเขตของวัดไมไดมีการกําหนดขอบเขตท่ีเปนหมุดหลักท่ีชัดเจนมีแตเพียงการ
กําหนดขอบเขตของวัดโดยอาศัยลักษณะตามภูมิประเทศตามธรรมชาติท่ีปรากฏและการบอกเลาของ
พระเจาอาวาสท่ีสืบตอเนื่องกันมาเทานั้นเพราะพื้นท่ีของวัดพระธาตุดอยสุเทพเปนพื้นท่ีท่ีเช่ือมตอกับ
พื้นที่ปารกทึบ5 จนกระท่ังในป พ.ศ.2551 ไดมีการสํารวจขอบเขตพ้ืนท่ีของวัดโดยกรมโยธาจังหวัด
เชียงใหม และมีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนข้ึนโดยการไถหนาดินบริเวณรอบวัด ตามเสนสีเหลืองท่ี
แสดงในภาพ (ดูภาพ ท่ี 5.3 และ 5.4 ประกอบ)  

                                                 
4 บุษบา สิทธิการ, “การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทางกายภาพและปจจัยที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในแหลงทองเท่ียววัดพระธาตุดอยสุ
เทพราชวรวิหาร”, (เชียงใหม: ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541 ), หนา 15-18 

5 ขอมูลจากการสัมภาษณนายเจริญ ประเสริฐศรี ผูทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีประจําตูบริจาคบริเวณวหิารหลวงวันที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลา 
13:00น.-14:00 น. 
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ภาพท่ี 5.3 ภาพแสดงขอบเขตพื้นที่ของวัดพระธาตุดอยสุเทพ6 
 
 

                
      1. พ.ศ.2500                              2. พ.ศ. 2523                             3. พ.ศ. 2528 

แผนภูมิที่ 5.2 แสดงการขยายตัวของพืน้ที่วัดในชวงเวลาตางๆ7 
 

การขยายตัวของพื้นท่ีวัดไดมีการขยายตัวเร่ือยมา แตเนื่องจากพ้ืนท่ีกรรมสิทธ์ิของวัดมีพื้นท่ีท่ีชัดเจน 
การกอสรางอาคารตางๆ ในวัดจึงขยายตัวอยูในขอบเขตพื้นท่ีกรรมสิทธ์ิของวัดไมรุกออกมาในพื้นท่ี
ปาไม  

 
 

                                                 
6 (ขอมูลออนไลน) รูปภาพจาก Google Earth [11 กุมภาพันธ 2552 เวลา 10:00 น.] 

7 ขอมูลจากการสอบถามชาวบานอาวโุสในหมูบาน 
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ภาพท่ี 5.4 ภาพแสดงการไถหนาดินเพื่อการกําหนดขอบเขตท่ีชัดเจนของพื้นที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ8 
 

วัดพระธาตุดอยสุเทพไดรับการทะนุบํารุงซอมแซมบูรณปฏิสังขรณมาโดยตลอดโดยการไดรับเงิน
สนับสนุนจากการบริจาคของนักทองเที่ยวและหนวยงานของรัฐบาลเชนกรมศาสนา9 จากการเก็บ
ขอมูลทางดานกายภาพของพ้ืนท่ีศึกษาและจากการสอบถามจากคนเกาแก10ท่ีอยูในพื้นท่ีของวัดหรือ
ทํางานในวัดมาเปนเวลานานไดพบวาในระยะ12 ปท่ีผานมามีการกอสรางอาคารเพิ่ม 11 หลัง และการ
บูรณะในสวนตางๆ อีกมาก11 จากการสํารวจพื้นท่ีและจากการสัมภาษณพระและแมชีท่ีอยูวัดมา
นาน12พบวาอาคารสวนใหญไดสรางข้ึนหลังจากชวงป พ.ศ. 2540 ผูวิจัยจึงจะนําเสนอในชวงป พ.ศ. 
2540-2552 ซ่ึงเปนชวงท่ีเศรษฐกิจกําลังเร่ิมตกตํ่า แตในชวงปนั้นทางวัดไดทําการสรางอาคารใหม
เกิดข้ึนก็เปนเพราะการที่ทางวัดไดเก็บเงินบริจาคไวกอนหนานี้อยูแลวและไดบอกบุญไปกอนหนานี้มี
กําหนดการไวอยางดีแลวจึงมีการกอสรางเกิดข้ึนในชวงปนี้มากรวมถึงมีงานปอยหรืองานเฉลิมฉลอง
กันเพื่อการเรี่ยรายเงินในการกอสรางอาคารตางๆ ภายในวัด ปจจุบันอาคารส่ิงกอสรางท่ีมีอยูในพื้นท่ี
ของวัดมีจํานวน 67 อาคารดวยกัน (ดู แผนผังท่ี 5.1 ประกอบ) 

                                                 
8 ภาพจากการถายภาพขอบเขตของวัดจากการไถหนาดิน วันที่ 12 มีนาคม 2552 เวลา 8:30 น. 

9 ขอมูลจากการสัมภาษณ นายเจริญ ประเสริฐศรี วันที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลา 13:00-14:00 น. 

10 ขอมูลจากการสัมภาษณ นายเจริญ ประเสริฐศรี วันที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลา 13:00-14:00 น. 

11 ขอมูลจากการสัมภาษณ นายเจริญ ประเสริฐศรี วันที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลา 13:00-14:00 น. 

12 จากการสัมภาษณพระและแมชีที่อยูวดัพระธาตุดอยสุเทพนานกวา10ป สัมภาษณ วันที่ 17 เมษายน 2551 เวลาประมาณ 9:00-11:00 น. 
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แผนผังท่ี 5.1 แสดงแผนผังอาคารในพื้นที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ13

                                                 
13 ขอมูลแผนผังจากกรมโยธาจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2550 
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1 กุฏิสามัคคี 2512  
2 สถานีลิฟตรถราง 
3 สํานักงานกลาง 
4 วิหารพระเจากือนา  
5 หอระฆังใหญ 
6 หองพักพนกังานวดั 
7รานขายของ  
8 ศาลาการเปรียญ  
9 ศาลาขายดอกไมบูชาพระ 
10 ท่ีพักสายตรวจกับ ATM 
11 สํานักงานมูลนิธิพระบรมธาตุ 
12 ลานน่ังพักใตตนโพธ์ิ 
13 ศาลาไมสัก 
14 กุฏิ  
15 หองน้ํา  
16 หองสมุด 
17 ท่ีนั่งใตตนสนฉัตร 
18 จุดลานชมวิว 
19 พิพิธพันธ 
20 กุฏิสามัคคีธรรม  
21 อาคารคายคุณธรรม  
22 ศาลานั่งพัก 
23 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
24 บานพักคนงาน 
25 กุฏิ 
26 กุฏิ พงศศักดิ์ ตันตรานนท  
27 กุฏิสองช้ัน  
28 กุฏิศรีประยุทธ อนุสร  
29 รานขายของศาลาสุภัทรา  
30 อุโบสถ 
31 ท่ีนั่งใตตนเข็มล่ันทม 
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32 ศาลาขายของ  
33 ศาลากาแฟ  
34 หอระฆัง 
35 อนุสาวรียชาง  
36 ศาลพระแมธรณีบีบมวยผม 
37 ศาลาไมหนาศาลาการเปรียญ  
38 ศาลาซุมครูบาศรีวิชัย 
39 หลวงพออุนเมือง 
40 วิหารใหญ 
41 วิหารเล็ก 
42 ระเบียงคต 
43 วิหารหลวงพอทันใจ 
44 กุฏิเจาอาวาส 
45 โรงครัว 
46 กุฏิ 
47 กุฏิแมชี 
48 แทงน้ํา 
49 บานพักคนงาน 
50 บานพกัฆราวาสที่มาปฏิบัติธรรม  
51 โรงเก็บของ 
52 หองน้ําราง 
53 อนุสาวรียพระแมธรณีบีบมวยผม 
54 ศาลา8เหล่ียม 
55 ลิฟต 
56 บันไดนาค 
57 รานขายของท่ีระลึก 
58 หองน้ํา 
59 บันได 
60 ซุมกาญจนาภิเษก 
61 หองเก็บของ 
62 แทงน้ํา 
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63 เก็บของ 
64 หอระฆัง 
65 กุฏิ 
66 หองน้ํา 
67 หองน้ํา14 
 
อาคารส่ิงกอสรางท่ีเกิดข้ึนหลังจากชวงป พ.ศ. 2540 มีท้ังหมด 11 อาคารและการซอมแซมหนึ่งสวนดังนี ้

1. ซุมกาญจนาภิเษก (หมายเลขที่ 60) สรางข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2535 เพื่อเปนซุมประตูทางข้ึนวัดพระ
ธาตุดอยสุเทพจากหมูบาน 

2. วิหารพระเจากือนา (หมายเลขท่ี 4)  สรางข้ึนเม่ือพ.ศ. 2541 เนื่องจากคนมาเท่ียววัดพระธาตุ
ดอยสุเทพมากข้ึนและไดเงินจากการบริจาคมานานแลวเพื่อการกอสรางคร้ังนี้ 

3. กุฏิสองช้ัน (หมายเลขท่ี 27) สรางข้ึนเม่ือพ.ศ. 2541 เนื่องจากไดรับงบประมาณมาจากจังหวัด
เชียงใหม เพื่อเปนการรองรับพระเณรที่เพิ่มจํานวนมากข้ึนประกอบกับกุฏิช้ันเดียวทรุดโทรม
ไมสามารถจําวัดไดแลว 

4. ศาลาขายของ (หมายเลขที่ 32) สรางข้ึนเม่ือพ.ศ. 2541 เพื่อการบริการนักทองเท่ียวท่ีเพิ่มมาก
ข้ึนมีความตองการในการซ้ือของมากข้ึน 

5. ศาลากาแฟ (หมายเลขที่ 33) สรางข้ึนเม่ือพ.ศ. 2541 เพื่อเปนการบริการและตอบสนองตอ
ความตองการของนักทองเท่ียว 

6. ศาลาไมหนาศาลาการเปรียญ (หมายเลขที่ 37) สรางข้ึนเม่ือพ.ศ. 2541 เนื่องจาก นักทองเท่ียว
ไมมีท่ีนั่งพักผอนบริเวณวัดท่ีใชรมเงากันแดดฝน 

7. รานขายของ (หมายเลขท่ี 7)  สรางข้ึนเม่ือพ.ศ. 2543 เพื่อการรองรับนักทองเท่ียวเพิ่มมากข้ึนมี
ความตองการในการซ้ือของมากข้ึนและเพื่อเปนท่ีคาขายเพ่ิมรายไดใหกับวัดอีกทางหนึ่ง 

8. ลิฟต (หมายเลขที่ 55) สรางข้ึนเม่ือพ.ศ. 2543 การสรางระบบลิฟตแทนระบบรถรางหรือ
กวานเดิมเพราะมีการตกลงมาของตัวรถรางเดิมแลวมีคนเสียชีวิต ทานเจาอาวาสเลย
เปล่ียนเปนระบบลิฟตที่มีการถวงตุมน้ําหนักสลับกับตัวหองโดยสารแทนอันเกาท่ีเปนระบบ
กวานรถราง 

9.  ศาลาไมสัก (หมายเลขท่ี 13) สรางข้ึนเม่ือพ.ศ. 2544 เพื่อรองรับนักทองเท่ียวไมมีท่ีนั่ง
พักผอนบริเวณวัดท่ีใชรมเงากันแดดฝน 

                                                 
14 ขอมูลจากการสํารวจพื้นที่โดยผูวิจัย วันที่ 1 เมษายน 2550 
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10. รานขายของท่ีระลึก (หมายเลขท่ี 57) สรางข้ึนเม่ือพ.ศ. 2546 เนื่องจากอาคารเกาทรุดโทรม
และความตองการในการปรับเปล่ียนภูมิทัศน บริเวณลานหัวนาคโดยหนวยงานของจังหวัด
เชียงใหมท่ีเขามามีบทบาทในการพัฒนาพื้นท่ี 

11. อาคารคายคุณธรรม (หมายเลขท่ี 21) สรางข้ึนเม่ือพ.ศ. 2548 เนื่องจากการเรียนนักธรรมท่ีเคย
อยูท่ีโรงเรียนพระปริยัติธรรมในวัดพระธาตุดอยสุเทพถูกยายไปสูวัดดอยประกอบกันกับมี
การจัดต้ังหลักสูตรการนั่งสมาธิเพื่อนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

12. การซอมแซมองคพระธาตุเม่ือป พ.ศ. 2551 เนื่องจากความช้ืนในองคพระธาตุมากเกินไปทาง
กรมศิลปากรเกรงวาองคพระธาตุจะทรุดพังลงจึงมีการร้ือตรวจวัดความช้ืนและซอมแซมองค
พระธาตุบางสวนโดยกรมศิลปากร 

ยังมีการซอมแซมอาคารเล็กๆ นอยๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลวมาโดยตลอดเพ่ือการใชงานท่ี
เหมาะสมและความจําเปน 
 
ตอนท่ี 2 การใชพื้นท่ีวัดพระธาตุดอยสุเทพและการใหความหมายตอพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 
จากอดีตท่ีผานมาขอบเขตของวัดไดถูกกําหนดข้ึนอยางไมมีขอบเขตท่ีแนนอนโดยกําหนดขอบตาม
ความสูงตํ่าตามลักษณะทางภูมิศาสตร จนกระท่ังหนวยงานของทางภาครัฐเขามากําหนดขอบเขตพ้ืนท่ี
ของวัดอยางชัดเจนโดยกําหนดพื้นท่ีใหเปนหลักหมุดหลักฐานท่ีแนชัดโดยการไถหนาดินเปนขอบเขต
ท่ีชัดเจนเกิดข้ึนโดยกรมโยธาจังหวัดเชียงใหม (ดูภาพท่ี 5.4 ประกอบ) ในมุมมองของผูวิจัยมองวาการ
รวมกันกําหนดขอบเขตของวัดและภาคสวนของรัฐเปนความตองการความชัดเจนในการจัดการพื้นท่ี
ของตนเอง วัดตองการจะกําหนดขอบเขตพื้นท่ีของวัดเพื่อการจัดการพ้ืนท่ีและการใชพื้นท่ีของตนเอง
รวมถึงในภาคสวนของรัฐท่ีตองการความชัดเจนเพื่อการจัดการพื้นท่ีของปาและการปองกันการ
ขัดแยงในขอบเขตการใชพื้นท่ีระหวางวัดกับกรมปาไมและวนอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ในการ
กอสรางตอเติมรวมถึงการซอมแซมอาคารตางๆ ในพื้นท่ีวัดพระธาตุดอยสุเทพสวนใหญเปนการสราง, 
ตอเติมเพื่อตอบสนองความตองการการใชพื้นท่ีท่ีเพิ่มมากข้ึนของทางวัดและอํานวยความสะดวก
สําหรับการทองเท่ียว การตอเติม, การซอมแซมอาคารตางๆ ไมไดมีการวางผังแมบทในการรองรับการ
ใชพื้นท่ีของวัดในระยาวใหเห็นเปนรูปธรรมแต เปนเพียงการปรับพื้นท่ีใหสอดคลองกับความตองการ
การใชพื้นท่ีท่ีเพิ่มข้ึนเทานั้น  
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แผนผังท่ี 5.2 แสดงตําแหนงของวัดพระธาตุดอยสุเทพในพื้นที่ของชุมชน 

 
ในสวนท่ีไดอธิบายผานไปแลวนั้นเปนสวนท่ีอธิบายถึงประวัติศาสตร ลักษณะขอบเขตทางภูมิศาสตร
และขอบเขตท่ีชัดจนของวัดพระธาตุดอยสุเทพ ในสวนตอไปจะอธิบายถึงพื้นท่ีของวัดพระธาตุดอยสุ
เทพโดยอธิบายจากสวนประกอบท่ีสําคัญของอาคารตางๆ ภายในวัดซ่ึงแบงออกเปน 2 สวนดังนี้ สวน
ท่ี 1 สวนพื้นท่ีวัดที่อยูบริเวณพระธาตุ ประกอบดวยสวนพุทธาวาส, สังฆาวาสและฆาราวาส และใน
สวนท่ี 2 คือบริเวณฐานทางข้ึนบันไดนาค โดยบริเวณนี้จะเปนลานขนาดกวางพอสมควร มีอาคารท่ี
สรางข้ึนเปนรานคาจําหนายของท่ีระลึก และของพื้นเมือง ในสวนท่ี 2 นี้แมกิจกรรมสวนใหญในพื้นท่ี
เปนกิจกรรมของการคาขายแตอยูในขอบเขตของพ้ืนท่ีวัดท่ีใหคนในพื้นท่ีเขามาเชาพื้นท่ีสําหรับ
การคาขายเทานั้น พื้นท่ีท่ี 2 นี้จึงเปนพื้นท่ีท่ีอยูในขอบเขตของพื้นท่ีวัดเชนกัน 
 
ลักษณะการใชพื้นท่ีในสวนท่ี 1 
สวนท่ี 1 เปนสวนพื้นท่ีของวัด ในพื้นท่ีภายในวัดก็ยังไดแบงการใชพืน้ท่ีออกเปนสามสวนคือ สวน
พุทธาวาส, สังฆาวาสและฆาราวาส ในสวนนี้มีขอบเขตของพ้ืนท่ีชัดเจนตามลักษณะทางภูมิศาสตร
รวมถึงการแบงขอบเขตท่ีชัดเจนโดยส่ิงปลูกสรางตางๆ เชนร้ัว, ประตู ฯลฯ 
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แผนผังท่ี 5.3 แสดงพื้นที่สวนที่ 1 ของวัดพระธาตุดอยสุเทพ 

 
ดังท่ีเห็นในแผนผังท่ี 5.4 ในสวนสีแดงเปนพื้นท่ีพุทธาวาสประกอบไปดวยเจดีย, วิหารใหญ, วิหาร
เล็ก, ระเบียงคต, ศาลหลวงพอทันใจ, ศาลหลวงพออุนเมืองและโบสถ  
 

 
 

แผนผังท่ี 5.4 แสดงพื้นที่ ของเขตพุทธาวาส (สวนสีแดง) 
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ภาพท่ี 5.4 ภาพแสดงเขตพุทธาวาสบริเวณเจดียและวิหาร (ในสวนสีแดง) 

 
พื้นท่ีเขตสังฆาวาส (ในสวนพื้นท่ีสีชมพู) 
สวนสังฆาวาส เปนสวนของสงฆ, เณรและแมชีเปนผูใชพื้นท่ีเปนสวนใหญ อาคารในสวนนี้จึง
ประกอบไปดวยกุฏิพระ, กุฏิแมชี, โรงอาหาร, หอปฏิบัติธรรม, พิพิธพันธและศาลาการเปรียญ (ดู
แผนผังท่ี 5.5 ประกอบ) ซ่ึงเปนอาคารท่ีกลุมผูใชสวนใหญเปนพระภิกษุสงฆ, เณรและแมชี จะมีฆารา
วาสเขาใชพื้นท่ีในสวนนี้ในบางกลุมอาคาร เชนกลุมอาคารบริเวณคายปฏิบัติธรรมและกลุมอาคาร
อํานวยความสะดวก 

 
 

แผนผังท่ี 5.5 แสดงพื้นที่ ของเขตสังฆาวาส (สวนสีชมพู) และฆาราวาส (สวนสีขาว) 
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ภาพท่ี 5.5 ภาพแสดงบริเวณจุดชมวิว 
 

 
 

ภาพท่ี 5.6 ภาพแสดงรานคาบริเวณวัด  

 
พื้นท่ีฆราวาส (ในสวนพื้นท่ีสีขาว) คือสวนท่ีเปนพืน้ท่ีสําหรับคนท่ัวไปท่ีไมไดเปนพระภกิษุสงฆ, 
เณร และแมชี โดยพ้ืนท่ีสวนนี้วัดพระธาตุดอยสุเทพใชเปนพื้นท่ีสําหรับการอํานวยความสะดวก
สําหรับนักทองเท่ียว เชน รานคาสําหรับขายของ, สวนนั่งพักและสวนชมวิว, หองน้ําหองสวม ฯลฯ (ดู
แผนผังท่ี 5.6 ประกอบ) 
 
ลักษณะการใชพื้นท่ีในสวนท่ี 2 (สวนรานคาบารซา) 
บริเวณพื้นท่ีต้ังแตบันไดข้ันแรกจนถึงบันไดเดินข้ึนวัดบริเวณลานหัวนาค ในอดีตพื้นท่ีนี้เปนพื้นท่ี
บานพักอาศัยของชาวบานมากอนท่ีจะมีการทําเปนสวนสาธารณะในสวนบริเวณ A ซ่ึงเปนสวนในเขต
รับผิดชอบของกรมปาไมแตในสวนของบันไดต้ังแตข้ันแรกจนถึงบริเวณวัดนั้นเปนพื้นท่ีในเขต
รับผิดชอบขอบวัด (ดูแผนผังท่ี 5.7-5.10 ประกอบ) 
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แผนผังท่ี 5.6 แสดงพื้นที่ของสวนชุมชนดอยสุเทพ (สวนท่ี2) 

 

ภาพท่ี 5.7 ภาพแสดงซุมกาญจนาภิเษก                                             ภาพท่ี 5.8 ภาพแสดงบริเวณลานหัวนาค 

 

   
 
ภาพท่ี 5.9 ภาพแสดงบริเวณ A ในอดีตเคยเปนสวนสาธารณะ          ภาพท่ี 5.10 ภาพแสดงรานคาในบริเวณสวนที่ 2 

 

บารซาหรือลานหัวนาค 

ซุมกาญจนาภิเษก 

   
  A 
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ปจจุบันการใชพื้นท่ีสวนท่ี 2 เปนการใชพื้นท่ีเพื่อการคาขาย พื้นท่ีท่ีแรเงาเปนสีดํานั้นเปนพื้นท่ีของ
รานคาของชาวบาน รานคาจะมีต้ังแตบริเวณซุมกาญจนาภิเษก จนถึงศูนยจําหนายสินคาของชุมชน
หรือท่ีชาวบานเรียกกันวาบารซาหรือลานหัวนาค (ดูภาพท่ี 5.47 ประกอบ) 
 
การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีของวัดโดยหนวยงานของรัฐและวัดเปนการกําหนดขอบเขตท่ีคลายกันกับ
การอธิบาย “ขอบเขต” พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของคนในชุมชนดอยสุเทพหมู 9 หรือท่ีงานวิจัยช้ินนี้เรียกวา 
“คนในพื้นท่ี” มีการกําหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิโดยกําหนดขอบเขตจากระดับความสูงตํ่าทาง
ภูมิศาสตรของพ้ืนท่ี การกําหนดขอบเขตโดยใชตัวขอบของส่ิงกอสรางตางๆ (เชน ซุมประตูกาญจนา
ภิเษก) เปนตัวแบงพื้นท่ีและมีการเปล่ียนแปลงการใชพื้นท่ีตามความเขาใจของผูใช ในการนําเสนอ
ขอมูลท่ีเกิดมาจากการลงภาคสนามผานกิจกรรมและการคล่ีคลายของการใหความหมายและการใช
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิในสวนนี้จะนําเสนอ หลังจากนั้นจะนําเสนอผานวิธีการหรือรูปแบบตางๆ ท่ีคนใน
พื้นท่ีใหความหมาย จากการเก็บขอมูลโดยการสังเกตการใชพื้นท่ี15ของวัดผนวกกับการเก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณคนในพื้นท่ีพบวามีการใชพื้นท่ีในสวนตางๆ ของวัดแบงการใชพื้นท่ีตามลักษณะของ
พื้นท่ีท่ีใชงานและกลุมคนท่ีใชพื้นท่ีดังนี้ 
 
1. พระ  
พระใชพื้นท่ีของวัดใชพื้นท่ีในเขตพุทธาวาสในการปฏิบัติกิจสงฆคือการทําวัตรเชาและการทําวัตรเยน็
เวลา 05:30 น. และ 18:00 น. ตามลําดับ สวนในชวงเวลากลางวันพระท่ีมีหนาท่ีในการประจําตําแหนง
ในสวนตางๆ ของสวนท่ีสองนี้จะปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตามจุดตางๆ ของบริเวณ เชน 
การประจําท่ีวิหารใหญ, วิหารเล็กเพื่อการใหพรและรดน้ํามนตแกนักทองเท่ียว ( ดูแผนผังท่ี 5.3 
ประกอบ) การประจําตามจุดตางๆ ของพระสงฆประจําวันนั้นจะมีการแตงต้ังการทํางานโดยหลวงพอ
หรือพระท่ีดูแลการปฏิบัติงานของวัดเปนผูกําหนดโดยมีตารางเวลาและการผลัดเปล่ียนเวรในการ
ประจําตามจุดตางๆ สลับกันไปของพระลูกวัด16 พระใชพื้นท่ีในเขตสังฆาวาสเพ่ือการพักผอนและการ
จําวัดในเวลากลางคืน สวนมากพ้ืนท่ีท่ีพระใชในสวนนี้คือกลุมอาคารกุฏิพระสงคและกลุมอาคาร
อํานวยความสะดวกท่ีมีอาคารหอฉันทรวมอยูในนั้นดวย17 (ดูแผนผังท่ี 5.2 ประกอบ) พระท่ีอยูใน
สวนของกลุมบริหารวัดจะอยูประจําสวนหองสํานักงาน (บริเวณทางเดินเขารถรางท่ีเปนหอง
สํานักงาน) เพื่อเปนสวนกลางในการจัดการ, การติดตอกิจการตางๆ ของวัดเชนการรับนิมนตเพื่อกิจ
ตางๆ ตามท่ีมีความตองการของคณะ ศรัทธา ท้ังคนในหมูบาน นักทองเท่ียว, การสนทนาธรรมและให
                                                 
15 จากขอมูลจารเก็บขอมูลโดยการสังเกตการณใชพื้นที่ วันที่ 9 เมษายน 2551 ชวงเวลา 9:00-18:00 น. 

16 จากการพูดคุยอยางไมเปนทางการกับเจาหนาท่ีของวัดผูไมประสงคออกนาม วันที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 14:00 น. 

17 จากการพูดคุยอยางไมเปนทางการกับเจาหนาท่ีของวัดผูไมประสงคออกนาม วันที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 14:00 น. 
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ขอมูลแกผูสนใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็รวมอยูท่ีในหองสํานักงานในสวนพื้นท่ีสังฆาวาสนี้ดวย สวนท่ี
เปนพื้นท่ีสวนท่ี 2 หรือท่ีชาวบานเรียกกันวาบารซานั้นถึงแมจะเปนสวนพื้นท่ีของวัดแตพระสงฆจะ
ไมไดใชพื้นท่ีนี้บอยมากนักเวนแตใชเปนทางเดินผานข้ึนสูองคพระธาตุดอยสุเทพเทานั้น 
  
2. เณร 
กลุมสามเณรท่ีอยูบนวัดพระธาตุดอยสุเทพสวนมากเปนชาวเขาท่ีมีฐานะยากจนแตตองการเรียน
หนังสือจึงอาศัยการบวชเพื่อจะไดเรียนหนังสือ เณรใชพื้นท่ีในสวนพุทธาวาสในการทําวัตรเชา และ
เย็น สวนในเวลากลางวันนั้นเณรไมไดรับอนุญาตใหเขามาในสวนท่ีมีนักทองเท่ียวใชพื้นท่ีอยูเพราะ
เกรงวาจะเขามาวุนวายในบริเวณท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาใชพื้นท่ี สวนมากในเวลากลางวันเณรจะไป
เรียนหนังสือในตัวเมืองเปนสวนใหญ สวนท่ีไมไดไปเรียนนั้นจะอยูบริเวณที่เปนกุฏิดานลางซ่ึงเปน
สวนของสังฆาวาสเทานั้น 
 
3. แมชี 
กลุมแมชี ใชพื้นท่ีในเขตพุทธาวาส ในการทําวัตรเชา และเย็น แมชีบางคนไดรับมอบหมายใหขาย
ดอกไมบูชาพระบริเวณทางข้ึน 1 ขางวิหารใหญในเวลากลางวัน และบางคนไดรับมอบหมายใหอยูท่ี
ซุมบูชาพระเครื่องบริเวณระเบียงคตขาง “ซุมหลวงพอทันใจ” (หมายเลขท่ี 43 ในแผนผังท่ี 5.1) คอย
ใหบริการแกนักทองเท่ียวท่ีสนใจเชาบูชาพระเพื่อเปนศิริมงคล การใชพื้นท่ีของแมชีในการประจําจุด
ตางๆ ในสวนนี้แตกตางจากพระสงคคือไมมีการผลัดเปล่ียนกันทําหนาท่ี แมชีท่ีไดรับมอบหมายให
ประจําท่ีขายดอกไมหรือบูชาพระน้ันจําอยูประจําท่ีของตนเองทุกวันไมมีการเปล่ียนกะแตในแตละจุด
จะมีเด็กวัดท่ีเปนผูหญิงหรือเจาหนาท่ีหญิงมาเปนผูชวยในการทํางานแทน นอกจากการไดรับ
มอบหมายงานในแตละวันแลวแมชียังปฏิบัติตามกิจอันควรเปนปกติเชนการทําวัตรเชา-เย็น การทํา
ความสะอาดกุฏิใหสะอาดอยูเสมอ  
 
4. เจาหนาท่ีวัด 
กลุมเจาหนาท่ีวัดและเด็กวัด จะใชวัดในการทํางานบริการนักทองเท่ียวตลอดท้ังวัน เชนการดูแลความ
สะอาด, การบริการแลกเหรียญเพ่ือการทําบุญ (อยูบริเวณขางวิหารใหญคอนไปทางข้ึน 1), การให
ความชวยเหลือแกนักทองเท่ียวผูพิการและคนชรา, การดูแลนักทองเท่ียวใหแตงกายเรียบรอยโดยการ
บริการเชาผาถุง, การบริการนักทองเท่ียวในการดูแลฝากรองเทาและ การรักษาความปลอดภัยในพื้นท่ี 
สวนมากการใชพื้นท่ีวัดของคนกลุมนี้จะเปนลักษณะของการทํางานท่ีไดรับมอบหมายตามหนาท่ี
ประจําตามคําส่ัง  ในการใชพื้นท่ีของเจาหนาท่ีวัดในสวนท่ี 2 (สวนบารซา) จะใชพื้นท่ีเปนคร้ังคราว
เพื่อการเก็บคาเชาท่ีจากกลุมผูคาขายบริเวณน้ี ในชวงป 2550 จนถึงปจจุบันกลุมผูคาขายท่ีเชาท่ีวัดไดมี
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การตั้งตัวแทนในการเก็บรวบรวมเงินเพื่อไปจายใหกับวัดเองเพื่อลดภาระเจาหนาท่ีวัดจึงทําใหการใช
พื้นท่ีในสวนท่ี 2 ของเจาหนาท่ีวัดลดลง 
 
5. ชาวบานดอยสุเทพ 
กลุมชาวบานดอยสุเทพ ใชพื้นท่ีของวัดพระธาตุดอยสุเทพในหลายวัตถุประสงคดวยกันเชนในการ
ทําบุญตามวาระสําคัญตางๆ ของพุทธศาสนา การตักบาตรตอนฤดูฝนเขาพรรษา, การฟงธรรมในวัน
พระ, รดน้ําดําหัวในวันสงกรานต ฯลฯ อีกสวนหนึ่งของคนท่ีเขามาใชพื้นท่ีประจําคือชาวบานท่ีมี
อาชีพรับจางถายภาพจะอยูบริเวณรอบเจดีย, จุดชมวิวเพื่อคอยบริการถายภาพดวนใหนักทองเที่ยว 
เด็กๆ ในชุมชนก็ใชพื้นท่ีวัดในการรับจางเดินฟลม18ใหกับชางภาพเปนการหารายไดพิเศษในชวง
วันหยุดสุดสัปดาห เด็กๆ ในชุมชนยังใหพื้นท่ีของวัดเชนพื้นท่ีในสวนเปนพื้นท่ีสําหรับการเลนอีกดวย 
 
6. เด็กในชุมชน 
กลุมเด็กในชุมชนใชพื้นท่ีวัดเพื่อการเลนในชวงวันเสารอาทิตยดังเชนท่ีเด็กชาย บริพัฒน นาค
สุวรรณ19 ไดอธิบายในการสัมภาษณวา “ก็บอย ไปหาหลวงพอบาง ไปทําการบานขางบนโนนไปเลน
ไปตอนเย็นถาเสารอาทิตยก็ไปตอนเชา”ซ่ึงคลายกันกับการบอกเลาระหวางการสัมภาษณของเด็กหญิง 
ปาริชาติ  ประสิทธิเขตจิตร20เม่ือถามถึงการใชเวลาในชวงวันหยุดเสารอาทิตยวา “เสาร อาทิตย เวลา
วันหยุดก็ข้ึนไป เลนกันบนวัด” การเขาไปเลนในวัดของเด็กๆ ในชุมชนสะทอนใหเห็นถึงความ
ตองการพื้นท่ีในการเลนในชุมชนวาพื้นท่ีของเด็กๆ ท่ีมีอยูปจจุบันเปนอยางไรไมมีไมเพียงพอ หรือมี
แตใชงานไมไดจริง การใชพื้นท่ีวัดของเด็กๆ ในชุมชนนอกจากการเลนแลวยังใชเปนพื้นท่ีสําหรับหา
รายไดในวันหยุดท่ีวางเวนจากการเรียนอีกดวย “หรือไมก็ไปวิ่งฟลม”21 เด็กหญิง ปาริชาติ22 นอกจาก
การวิ่งฟลมแลวเด็กๆ ในชุมชนบางคนยังชวยผูปกครองขายของในพ้ืนท่ีของวัด (ในสวนท่ี 2 สวนบาร
ซา)อีกดวย การใชพื้นท่ีวัดของเด็กเปนการใชพื้นท่ีท่ีตอบสนองความตองการการใชพื้นท่ีของเด็กเองท่ี
ตองการพื้นท่ีสําหรับการเลนและอีกในมุมหนึ่งก็เปนการใชพื้นท่ีของวัดแบบพึ่งพาพื้นท่ีของวัดเปน
แหลงหารายไดอีกเชนกัน 
 
                                                 
18 จากการสัมภาษณเด็กๆ ในชุมชนจํานวน 5 คน ในกิจกรรมท่ี 6 การสัมภาษณเชิงลึก วันที่ 7 มิถุนายน 2551 เวลา 10:00-12:00 น. 

19 จากการสัมภาษณเด็กชาย บริพัฒน นาคสุวรรณ  อายุ 9 ป วันที่ 7 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 10:30-10.45 น. 

20 จากการสัมภาษณเด็กหญิง ปาริชาติ  ประสิทธิเขตจิตร อายุ 12 ป วันที่ 7 มิถนุายน 2551 เวลาประมาณ 10:45-11.00 น. 

21 การวิ่งฟลม เปนการรับจางสงขอมูลภาพถายดิจิตอลจากชางภาพบริเวณวัดไปใหกับหองภาพในหมูบานอยางรวดเร็วเพื่อพิมพภาพ
ออกมาใหกับนักทองเท่ียวไดทันเวลากอนนักทองเท่ียวกลับมีอัตราคาจางรอบละ 10 บาท หรือ 20 บาท ตามตกลงกับชางภาพและ
หองภาพ 

22 จากการสัมภาษณเด็กหญิง ปาริชาติ  ประสิทธิเขตจิตรอายุ 12 ป วันที่ 7 มิถนุายน 2551 เวลาประมาณ 10:45-11.00 น. 
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7. นักทองเท่ียว 
กลุมนักทองเท่ียวใชพื้นท่ีวัดพระธาตุเปนสถานท่ีทองเท่ียวในเวลาเชาจนถึงเวลาเย็นชวง 18:00 น. ใน
การสักการบูชาพระบรมธาตุ, ถายรูปเพื่อเปนท่ีระลึก, ซ้ือของท่ีระลึกท่ีทางวัดไดจัดเตรียมราน
สวัสดิการขายของใหกับนักทองเท่ียวในบริเวณวัด จะมีชวงเทศกาลท่ีนักทองเที่ยวจะอยูทองเท่ียวจน
เลยเวลา 18:00 น. ทางวัดจะอนุโลมใหใชพื้นท่ีไดไมไดเครงครัดจนมากเกินไป 
 
8. เจาหนาท่ีปาไม 
กลุมเจาหนาท่ีปาไม เขามาใชพื้นท่ีของวัดในสวน 2 เปนคร้ังคราวเพ่ือการเจรจากับชาวบานท่ีต้ัง
รานคาเกินเขามาในเขตของปาไมในเร่ืองของคดีความท่ียังไมจบส้ิน (ดังท่ีไดกลาวถึงไปแลวในบทท่ี 
4)   
 
9. เจาหนาท่ีตํารวจ 
กลุมเจาหนาท่ีตํารวจ เขามาใชพื้นท่ีของวัดในการปฏิบัติหนาท่ีตามปกติการดูแลพื้นท่ีในเขตการ
ปกครอง 
 
ตารางท่ี 5.1 แสดงการใชพื้นที่ชุมชนดอยสุเทพหมู 9 ของกลุมคนตางๆ 

 
ลําดับท่ี พื้นท่ี กลุมคน กิจกรรม ความหมายจาก

ผูใชพื้นท่ี 
1 

 

พระ ใชพื้นท่ีวัดใน
การปฏิบัติกิจ
สงฆใชพื้นท่ี
หมูบานเปนคร้ัง
คราวตามกิจ
นิมนตและ
บิณฑบาต 

พื้นท่ีวดัเปน
สถานท่ีท่ีมีส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิไมควร
ลบหลู พื้นท่ี
หมูบานเปน
พื้นท่ีธรรมดา
เปนพื้นท่ีของ
ชาวบาน 
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2 เณร ใสวนมากใช
พื้นท่ีวดัในสวน
สังฆาวาสและ
เดินทางไปเรียน
หนังสือในเมือง 

พื้นท่ีวดัเปน
พื้นท่ีองพระและ
ไมควรไป
รบกวน
นักทองเท่ียวใน
สวนฆราวาส 
  

3  แมชี ใชพื้นท่ีวัด
ปฏิบัติกิจธรรม 
และชวยงัด
ทํางานตามจุดท่ี
ไดรับมอบหมาย
ผานหมูบานเปน
คร้ังคราวเพื่อลง
ไปในเมือง 

พื้นท่ีวดัเปน
พื้นท่ีท่ีมีส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิสถิตย
อยู 
พื้นท่ีหมูบาน
เปนพื้นท่ีของ
ชาวบาน 

4 เจาหนาท่ีวัด ปฏิบัติหนาท่ี
ตามจุดท่ีไดรับ
มอบหมายจาก
วัด 

วัดเปนพื้นท่ี
ทํางานเปน
สถานท่ี
ทองเท่ียวและ
เปนวดัศักดิ์สิทธ์ิ 
หมูบานเปนท่ีอยู
ของชาวบาน 

5  ชาวบานดอยสุ
เทพ 

ใชพื้นท่ีวัดเปนท่ี 
สักการบูชา ไป
วัดในวนัพระ
หรือวันสําคัญ
ทางศาสนา 

วัดเปนวดั
ศักดิ์สิทธ์ิเปนท่ี
ยึดเหน่ียวจิตใจ 
หมูบานเปน
พื้นท่ีของ
ชาวบาน  
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6 เด็กในชุมชน ใชพื้นท่ีวัดใน
การเลนและชวย
พอแมขายของ
ใหนกัทองเท่ียว
และหารายได
พิเศษ 

วัดเปนพื้นท่ีของ
พระเวลาเลน
ตองเรียบรอยไม
เสียงดัง 

7 นักทองเท่ียว ใชพื้นท่ีในการ
ทองเท่ียว 

วัดเปนสถานท่ี
ทองเท่ียว 
วัดและหมูบาน
อยูบนดอย
ศักดิ์สิทธ์ิควร
สะอาดสวยงาม 

8 เจาหนาท่ีปาไม ใชพื้นท่ีวัดเปน
ของแบงพื้นท่ี
รับผิดชอบของ
ตนเอง 

วัดเปนพ้ืนท่ีท่ีไม
ควรทําสถานท่ี
รอบวัดให
สกปรกเพราะ
เปนการลบหลูวัด
สวนพื้นท่ีของ
หมูบานเปนพ้ืนท่ี
ของปาไม 

9 เจาหนาท่ีตํารวจ พื้นท่ีวดัเปน
พื้นท่ีในการ
ทํางานของ
เจาหนาท่ีท่ี
จะตองดแูล
ความเรียบรอย 

พื้นท่ีวดัเปน
พื้นท่ีของพระท่ี
ตองดูแล พื้นท่ี
หมูบานเปน
พื้นท่ีในความ
รับผิดชอบ 
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เม่ือทําการแยกกลุมผูใชพื้นท่ีและไดเขาไปพูดคุยและสัมภาษณพบวา การใหความหมายของคนกลุม
ตางๆ ในพื้นท่ีตอความหมายของความศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีมีความเชื่อมโยงตอการใชพื้นท่ี
และกิจกรรมตางๆ ท่ีสงผลตอการเกิดข้ึนของคําวา “พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ” มีลักษณะท่ีแตกตางกันแต
พอท่ีจะสรุปเปนหัวขอหลักๆ ไดดังนี้ 

1. ตามภูมิศาสตรของพื้นท่ี การกําหนดขอบเขตของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิชาวบานมีการลักษณะการ
กําหนดขอบเขตที่คลายกันกับการกําหนดพื้นท่ีสามัญโดยการกําหนดขอบเขตนั้นจะอางอิง
กับส่ิงแวดลอมกายภาพท่ีเปนลักษณะของขอบเขต“รอบเลยท่ีเขาไถมาเนี่ย รอบวัดแลวก็รอบ
หมูบาน” นาง จันตา23 ขอบเขตท่ีไดรับการสรางข้ึนใหมก็สามารถเปนขอบเขตอางอิงสําหรับ
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิอีกดวยเชนดังท่ีพระครู สังฆรักษณัฎฐากรณ ไดใหความหมายของคําวา
ศักดิ์สิทธ์ิไววา 
 สวนตัวคิดวาเปนความเช่ือของเราเองวาเรามีความศรัทธาตอส่ิงศักดิ์

สิทธนั้นมากแคไหนมันอยูท่ีตัวบุคคลนั้นวามีมุมมอง ในสวนตัวแลว
เช่ือวาวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นมีความศักดิ์สิทธ์ิ แลวตามตํานานท่ีได
ยินมาเคาวาพื้นท่ีบนดอยน้ีเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิหมดเลยรวมถึงพระธาตุ
รวมถึงตนไมดวย24 

การใหความหมายตอพื้นท่ีของวัดพระธาตุดอยสุเทพวาเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและรวมถึงพระ
ธาตุและตนไมดวยแสดงใหเห็นถึงความศักดิ์สิทธ์ิท่ีครอบคลุมพื้นท่ีท้ังดอยสุเทพรวมถึง
ตนไมท่ีเปนพืชตามธรรมชาติอีกดวย  

 
2. ตามสถานท่ี ดังเชนท่ี พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก ไดอธิบายความหมายของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิไว

ในการสัมภาษณวา 
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิครอบคลุมไดทุกศาสนาไมใชจะศาสนาพุทธอยางเดียว
ศาสนาพุทธ พูดถึงในแงศาสนาพุทธพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ินั้นก็คือเปนสถานท่ี
ประกอบพิธีกรรมตางๆ เปนสถานท่ีอยางเชน วัดพูดถึงวัดก็ใชเปน
สถานท่ีในการประกอบพิธีศาสนกิจ สวดมนต ไหวพระ สวดมนต…
คนเราท่ัวไปก็ตองใชหมดน้ันก็คือความหมายของสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ  
นาจะเปนสวนศาสนาคริสต  อิสลาม พราหมณ ฮินดู ก็ลักษณะเดียวกัน
แลวก็อยางศาสนาคริสตมีการเขาโบสถเขาไปทําพิธี หรือทําอะไร ก็คือ
เปนทําใชสถานท่ีตรงน้ันเปนการอุปโลกนสมมติข้ึนสมัยกอนสถานท่ี

                                                 
23 จากการสัมภาษณ นาง จันตา กันธิ วันที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 13:30-14:30 น. 

24 จากการเก็บขอมูลในการสัมภาษณพระพระครูสังฆรักษณัฎฐากรณ วันที ่21 มีนาคม 2551 เวลาประมาณ 13:00-14:00 น. 
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แหงนี้เปนท่ีท่ีรกรางวางเปลาหรือเปนท่ีท่ียังไมมีท่ีศักดิ์สิทธ์ินี้ยังไงแต
พอมาสรางแลวก็เปนเหมือนวาอุปโลกนขึ้นมาใหเปนสถานท่ีท่ีมัน

ศักดิ์สิทธ์ิเพื่อไวทําพิธีกรรมตางๆ ได พระขรรชัย ไชยยาขันติโก25 
ในการใหความหมายของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของ พระขรรชัย วาเปนสถานท่ีสรางข้ึนจากการ
สมมติ การต้ังข้ึนมาโดยใชพื้นท่ีนั้นๆ สําหรับการกระทําการอยางใดอยางหน่ึงเชนพิธีกรรม 
เปนการอธิบายความหมายของพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีคลายกันกับการอธิบายความหมายพื้นท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิของ กลุมเด็กในชุมชนท่ีช้ีชัดลงไปเปนสถานท่ี ยกตัวอยางเชนการใหความหมาย
ของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของ เด็กหญิง ชลดา กันธิ26วาพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิคือ “วัด, ศาล” ซ่ึงลักษณะการ
ใหความหมายท่ีเม่ือถามถึงพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิแลวจะตอบออกมาเปนสถานท่ีนั้นมีมากในการให
ความหมายของคนในชุมชนและในคําตอบเหลานั้นมักรวมเอาพื้นท่ีอ่ืนๆ ในชุมชนท่ีไดถูกให
ความหมายวาเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิไวดวย (พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิอ่ืนๆ จะกลาวในหัวขอตอไป) 
 

3. ตามความคิดความเช่ือ“ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเปนส่ิงท่ีมองไมเห็นแตสามารถรับรูไดและเปนส่ิงท่ีพอ
แมบอกวาศักดิ์สิทธ์ิ ยกตัวอยางเชนพระ เจาท่ีเจาทาง”เณร27การใหความหมายของความ
ศักดิ์สิทธ์ิของเณรนั้นเปนการใหความหมายแบบไดรับการบอกกลาวจากผูมีประสบการณ 
เชน “พอแม” “พระพ่ีเล้ียง” การใหความหมายของเณรเลยเปนการใหความหมายและใชแบบ
ท่ีไมไดคิดเองเปนการสืบทอดการใหความหมายของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิจากผูท่ีเณรเคารพรักและ
เช่ือฟงนั่นคือ “พอแม”“พระพี่เล้ียง” “ศักดิ์สิทธ์ิก็คือ ก็คือส่ิงท่ีเรากราบไหว ส่ิงท่ีบันดาล
อะไรใหเรา ยังไง เขาเรียกวาอยางไร ชวยเหลือเราได เปนส่ิงท่ีเรามองไมเห็น”ตามที่ ปยะดา 
ทาจันทึกไดอธิบาย แตสําหรับเนตร28ศักดิ์สิทธ์ิคือ29“ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลายมีอยูทุกพื้นท่ี” 
สวนนางจันตา30ศักดิ์สิทธ์ิมีความหมายวา “เอาไวไหวหรือสักการบูชา” และสําหรับกาญ31

ศักดิ์สิทธ์ิหมายถึง“ศักดิ์สิทธ์ิหมายถึงวาส่ิงท่ีเราเคารพ หมายถึงส่ิงท่ีเคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของ
เราศักดิ์สิทธ์ิก็หมายถึงวาอยาง พระพุทธรูป สถานท่ีเปนวัดวาอาราม ปูชนียบุคคล เปนเจาพอ
ศักดิ์สิทธ์ิหมดคิดวาส่ิงท่ีมันเรนลับมันไมเห็น” ในกลุมนี้ชาวบานใหความหมายของคําวา
ศักดิ์สิทธ์ิ วาเปนส่ิงท่ีล้ีลับแตในความเช่ือท่ีเช่ือท้ังหมดวาจะสามารถชวยเหลือหรือเปนส่ิงท่ีล้ี

                                                 
25 จากการสัมภาษณ พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก วันที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 10:10-11:45 น. 

26 จากการสัมภาษณ เด็กหญิง ชลดา กันธิ วันที่ 7 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 11:15-11:25 น. 

27 จากการเก็บขอมูลในการสัมภาษณเณร 3 รูป วันที่ 22 มีนาคม 2551 เวลาประมาณ 14:00-14:30 น. 

28 จากการสัมภาษณ นาง เนตร  อินตา วันที่ 5 มิถุนายน 2551เวลาประมาณ 10:30-11:00 น. 

29 จากการสัมภาษณ นาง ปยะดา ทาจันทึก วันที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 10:00-10:30 น. 

30 จากการสัมภาษณ นาง จันตา กันธิ วันที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 15:30-16:00น. 

31 จากการสัมภาษณ นาง ก่ิงกาญ โสภาวันที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 13:10- 14:30น. 
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ลับนั้นยังมีความเช่ือท่ีไมไดเช่ือท้ังหมดวาจะสามารถชวยตนเองไดเชนท่ี สวัส มนตรี32ไดให
ความเห็นวา “ก็อยางศาสนาพุทธเราก็นับถือพระพุทธเจาแตมันจะศักดิ์สิทธ์ิแคไหนไมรูอยาง
หอนี้ (หอเส้ือบาน) คนไหวทุกวันมันจะชวยเราไดแคไหน”  

 
 
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิอ่ืนๆ ท่ีอยูนอกเหนือพื้นท่ีของวัดพระธาตุดอยสุเทพ 
การใหความหมายของศักดิ์สิทธ์ิท่ีใหความหมายตามความคิดความเช่ือมีความหลากหลายแตกตางกัน
ในรายละเอียดในการใหความหมายของแตละบุคคล นอกเหนือจากการใหความหมายของพื้นท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิในชุมชนดังท่ีกลาวไปแลวใน 3 ขอซ่ึงใหความหมายไปในทางเดียวกันวาวัดพระธาตุดอยสุ
เทพเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ แลวนั้นยังมีพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีคนในชุมชนใหความหมายวาเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิอีก
ดวยเชนท่ีนางจันตา กันธิ33ไดอธิบายไวในการสัมภาษณวาพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิในชุมชนมีหลายท่ี
นอกเหนือจากวัดเชน“หนึ่งพระธาตุดอยสุเทพ สองพอครูบา เจาพอขุนพัน เจาแมขุนพัน เจาพอ
พญานาค เจาแมพญานาคแมธรณีเปนเจา แลวก็เจาพอขุนดง เจาพอเส้ือบาน เจาท่ีโคงขุนกัน ส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิทุกวันนี้แมไหวทุกวัน” สถานท่ีตางๆ เหลานี้กระจายตัวอยูในพื้นท่ีของชุมชน แตก็เปน
สถานท่ีท่ีชาวบานในชุมชนรูจัก การใหความหมายของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของคนในพ้ืนท่ีนั้นพบวา พื้นท่ี
ท่ีคนในพื้นท่ีรับรูและใหความหมายวาศักดิ์สิทธ์ิคือวัดและศาลตางๆ ภายในหมูบานซ่ึงมีหลายท่ี
เชนเดียวกันกับท่ีเด็กหญิงปาริชาติไดพูดไวระหวางการสัมภาษณวา “เชน ศาลเส้ือบาน, ศาลโคงขุน
กันชนะนนท, แมธรณีเจาท่ีประจําบานและศาลเจาพอขุนดง”34 และเด็กหญิงปาริชาติยังไดเลาถึงความ
ศักดิ์สิทธ์ิของเธออีกวา “ความศักดิ์สิทธ์ิเร่ิมจากอนุสาวรียครูบาศรีวิชัยเปนตนมา” ซ่ึงในการรับรูพื้นท่ี
นั้นมีการรับรูท่ีแตกตางกัน แตท่ีมีความคิดเห็นเหมือนกันคือวัดพระธาตุดอยสุเทพเปนสถานท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิ ในการแบงพื้นท่ีของวัดออกจากตัวหมูบานท่ีเปนพื้นท่ีสามัญนั้นชาวบานอางอิงถนนใหญท่ี
ตัดผานหมูบานไปสูพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศ เปนเหมือนเสนแบงท้ังสองพื้นท่ีออกจากกัน การรับรู
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของคนในพ้ืนท่ีไดรับการปลูกฝงกันมาระหวางรุนตอรุน สังเกตไดจากการสัมภาษณ
เด็กในชุมชนวามีการรับรูพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิโดยพอแมผูปกครองเปนผูบอกเด็กๆ วาตรงไหนเปนพื้นท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิควรทําตัวและปฏิบัติตัวอยางไรเม่ือเขาไปสูพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 
 

                                                 
32 จากการสัมภาษณ นาย สวัส มนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 14:30-15:00 น. 

33 จากการสัมภาษณ นาง จันตา กันธิ วันที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 13:30-14:30 น. 

34 จากการสัมภาษณ เด็กหญิงปาริชาติ  ประสิทธิเขตจิตร วันที่ 7 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 10:45-11.00 น. 
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ภาพท่ี 5.11 รูปแสดงศาลเส้ือบาน 

 

 
 

ภาพท่ี 5.12 รูปแสดงศาลเจาพอขุนดง 
 

 
 

ภาพท่ี 5.13 รูปแสดงศาลโคงขุนกันชนะนนท 
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“ศาล วัดพระธาตุ” นองนิ้ง35  “ศาลเส้ือบานกับวัดพระธาตุ” เด็กหญิง ปาริชาติ  ประสิทธิเขต
จิตร36“ดอยสุเทพวัดพระธาตุ” นาย เจริญ ประเสริฐศรี37 ในการเทียบความหมายของคําวาศักดิ์สิทธ์ิ
กับรูปธรรมหรือการยกตัวอยางของส่ิงของหรือสถานท่ีใหเห็นอยางชัดเจนนอกเหนือจากการเทียบกับ
สถานท่ีแลวยังมีการใหความหมายของคําวาศักดิ์สิทธ์ิเทียบกับคนดวยเชน “คือพระ” เด็กชาย บริพัฒน 
นาคสุวรรณ38 “พระธาตุครูบา” เด็กชาย ธนพงษ  แสงมณี39  การใหความหมายของพื้นท่ีของคนแตละ
คนตางกันออกไปตามการรับรูและประสบการณของแตละคนจากการสัมภาษณพบวาการให
ความหมายของพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิของคนในชุมชนจะใหความหมายพื้นท่ีโดยประสบการณเปนสําคัญมี
การผนวกเอาความคิดความเช่ือสวนบุคคลเขามาเปนสวนหน่ึงของการใหความหมายตอพื้นท่ี การ
บอกเลาเร่ืองราวตางๆ ของพื้นท่ีอยางซํ้าๆ เกี่ยวกับเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิของพื้นท่ี การปฏิบัติตนตอ
พื้นท่ีหรือแมกระท่ังพิธีกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีเปนเหมือนการตอกย้ําและเปนตัวกลางการ
สงผาน การแผกระจายความเช่ือเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิอีกดวย  
 
จะเห็นไดวาคนในพ้ืนท่ีมีการแบงพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิออกจากพื้นท่ีสามัญท่ีคลายกันโดยการแบงพื้นท่ีจะ
อางอิงกับส่ิงแวดลอมกายภาพท่ีเปนลักษณะของขอบเชนถนน ทางเดิน ทางเทาเพราะลักษณะขอบ
ของส่ิงกอสรางตางๆ ท่ีเปนเสนแบงส่ิงเปนส่ิงท่ีชาวบานคุนเคยและใชชีวิตอยูกับส่ิงเหลานั้นใน
ชีวิตประจําวัน ดังท่ีกลาวไปแลววาเปนการกําหนดพื้นท่ีโดยการใชสภาพแวดลอมทางกายภาพมาเปน
สวนของการแบงยังรวมถึงความตางของระดับพื้นท่ีท่ีตางกันท่ีชาวบานไดนํามาเปนแนวทางในการ
แบงพื้นท่ี จากการสังเกตการใชพื้นท่ีของชาวบานเสนทางสัญจรภายในชุมชนเปนอีกส่ิงหนึ่งท่ี
ชาวบานใชในการแบงพื้นท่ี “ต้ังแตบันไดบั้นแรกจนถึงบนวัด”40 “หัวนาคเปนตนไป”41 “ต้ังแตโคง
ขุนกันข้ึนมา”42 พื้นท่ีเหลานี้เปนการกําหนดตําแหนงของจุดท่ีชาวบานใชเปนตัวแบงพื้นท่ีวาต้ังแตจุด
นี้ไปจนถึงบนวัดซ่ึงจุดเหลานี้อยูบนเสนทางสัญจรหลักท่ีจะเดินทางเขาสูวัดหรือเขาสูชุมชนท้ังส้ิน 
“รอบเลยท่ีเขาไถมาเนี่ย รอบวัดแลวก็รอบหมูบาน” นาง จันตา43 ในการรับรูพื้นท่ีของ จันตาแสดงให

                                                 
35 จากการสัมภาษณ เด็กหญิง ทัฐศินา กันธิ วันที่ 7 มิถุนายน 2551เวลาประมาณ 10:20-10:40 น. 

36 จากการสัมภาษณ เด็กหญิง ทัฐศินา กันธิ วันที่ 7 มิถุนายน 2551เวลาประมาณ 10:40-11:00 น. 

37 จากการสัมภาษณ นาย เจริญ ประเสริฐศรี วันที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 11:10-12:00 น.  

38 จากการสัมภาษณ เด็กชาย บริพัฒน นาคสุวรรณ วันที่ 7 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 10:30-10.45 น. 

39 จากการสัมภาษณ เด็กชายธนพงษ  แสงมณี วันที่ 7 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 11:00-11:15 น. 

40 จากการสัมภาษณ เด็กหญิง ทัฐศินา กันธิ วันที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 13:30-14:30 น. 

41 จากการสัมภาษณ เด็กหญิง ทัฐศินา กันธิ วันที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 13:30-14:30 น. 

42 จากการสัมภาษณ เด็กหญิง ปาริชาติ  ประสิทธิเขตจิตร วันที่ 7 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 10:45-11.00 น. 

43 จากการสัมภาษณ นาง จันตา กันธิ วันที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 13:30-14:30 น. 
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เห็นวาเสนขอบท่ีไดรับการสรางข้ึนใหมก็สามารถอางอิงเปนเสนขอบท่ีแบงระหวางพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ
และพ้ืนท่ีสามัญของคนในพื้นท่ีอีกดวย   
 
นอกเหนือจากการใหความหมายของพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิตามวิธีการและรูปแบบของการสัมภาษณแลว
ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลวิธีการใหความหมายพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของเด็กในชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมท่ี 2 
44 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวขอชุมชนและวัดของฉันในการเก็บขอมูลการวิจัยได
เห็นมุมมองของเด็กในการใหความหมายตอพื้นท่ีโดยการสะทอนออกมาทางการวาดภาพ  
 

 
 

ภาพท่ี 5.14 รูปแสดงภาพวาดประกวดระบายสีภาพท่ี 1 
 

ภาพวาดท่ีแสดงในภาพท่ี 5.14 เปนภาพวาดประกวดระบายสีท่ีไดรับรางวัลท่ี 145 จากการประกวดวาด
ภาพระบายสีในกิจกรรมท่ี 2 วาดโดย ด.ญ. ธนขวัญ ทาระเบียบ ด.ญ. ธนขวัญ เปนเด็กท่ีอาศัยอยูใน
เมืองข้ึนมาดอยสุเทพเปนประจํากับครอบครัวเพื่อมาเยี่ยมยาท่ีขายของบนบารซาบนดอยสุเทพ 
ภาพวาดแสดงใหเห็นถึงความใกลชิดระหวางวัดและหมูบานโดยการแสดงภาพท่ีหนาบานหันเขาหา
วัดการท่ีหมูบานเปนสีตางๆ ท่ีแตกตางกันแสดงถึงความหลากหลายในคนท่ีอาศัยอยูในหมูบานแตก็มี
ความใกลชิดกับวัดการท่ีบานและวัดอยูในระนาบเดียวกันแสดงถึงการเขาถึงวัดท่ีงาย ขนาดของวัดท่ีมี
ขนาดท่ีใหญกวาแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญของวัดท่ีมากกวาหมูบานเพราะหมูบานตองพึ่งพา
อาศัยวัดเปนท่ีประกอบอาชีพคาขาย (เหมือนยาของตนเองท่ีอาศัยพื้นท่ีของวัดเปนท่ีคาขาย) ถึงแมวา
ด.ญ. ธนขวัญ ไมไดอาศัยอยูในชุมชนดอยสุเทพแตก็ไดมาเย่ียมยายท่ีคาขายอยูบนดอยสุเทพอยูเปน
ประจําทุกเสารอาทิตยจึงมีภาพของชุมชนและวัดในวันเสารและอาทิตยในความทรงจําของตนเอง

                                                 
44 จากกิจกรรมที่ 2 วันอาทิตยที่ 25 พฤศจิกายน 2550 เวลา 14:00-17:00 น. 

45 จากกิจกรรมที่ 2 วนัอาทิตยที่ 25 พฤศจิกายน 2550 เวลา 14:00-17:00 น. 
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สังเกตเห็นไดจากท่ีหมูบานไมมีคนอยูเลยประตูบานปดเพราะชาวบานออกไปคาขายหมดทําใหใน
หมูบานไมคอยมีคนอยูในตอนกลางวันในวันเสารและอาทิตย 
 

 
 

ภาพท่ี 5.15 รูปแสดงภาพวาดประกวดระบายสีภาพท่ี 3 
 

ภาพวาดท่ีแสดงในภาพท่ี 5.15 เปนภาพวาดประกวดระบายสีท่ีไดรับรางวัลท่ี 346 โดยการวาดของ 
ด.ช. กรวิชญ วิไลรัตน ด.ช. กรวิชญ เปนเด็กท่ีอยูในเมืองมียาเปนแมคาอยูบนดอยสุเทพคุณพอของ 
ด.ช. กรวิชญ เปนคนที่เกิดในชุมชนแลวไดงานราชการทําในเมืองจึงยายลงไปอยูในเมืองแลวสราง
ครอบครัวในเมืองเปนบางอาทิตยท่ีจะพา ด.ช. กรวิชญ มาเยี่ยมยา ในภาพนี้สะทอนใหเห็นวาวัดและ
หมูบานแยกออกจากกันโดยระดับความสูง แสดงถึงการรับรูพื้นท่ีของหมูบานวาอยูพื้นท่ีท่ีตํ่ากวาวัด 
เพราะบานของ ด.ช. กรวิชญ อยูในเมือง จึงตองใชเวลาในการเดินทางมาท่ีชุมชน ด.ช. กรวิชญ จึง
แสดงใหเห็นวาตนเองรับรูพื้นท่ีของชุมชนเร่ืองระดับของพื้นท่ีท่ีแตกตางกันระหวางหมูบานและวัด 
ในภาพ ด.ช. กรวิชญ ไดใหความสําคัญกับรายละเอียดของวัดมากเห็นไดจากการวาดวัดท่ีมีท้ังเจดียท่ีมี
รายละเอียดประกอบคือฉัตร และอาคารวิหารที่มีลวดลายตกแตงท่ีชัดเจนมากกวาสวนรายละเอียดของ
หมูบานท่ีแทบจะไมเห็นรายละเอียดและเอกลักษณเลย 
 

                                                 
46 จากกิจกรรมที่ 2 วนัอาทิตยที่ 25 พฤศจิกายน 2550 เวลา 14:00-17:00 น. 
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ภาพท่ี 5.16 รูปแสดงภาพวาดประกวดระบายสีภาพท่ี 4 

 
ภาพวาดท่ีแสดงในภาพท่ี 5.16 เปนภาพวาดประกวดระบายสีท่ีไดรับรางวัลชมเชย47จากการวาดของ 
ด.ช. สิทธิชัย แสนศรีชัย ด.ช. สิทธิชัยเปนเด็กอีกคนหนึ่งท่ีไมไดอยูในชุมชนแตเปนลูกหลานของ
ชาวบานในชุมชนท่ีมีอาชีพคาขายซ่ึงอิงอยูกับวัดและมาชุมชนกับครอบครัวในวันหยุดสุดสัปดาห
เพราะครอบครัวของ ด.ช. สิทธิชัย เดินทางมาคาขายในชุมชน จากภาพแสดงใหเห็นถึงการแสดง
ขอบเขตของวัดและหมูบานท่ีแยกออกจากกันโดยใชความสูงตํ่าของอาคารเปนตัวเช่ือมพื้นท่ี การใหสี
ท่ีตางกันของบานแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายของคนที่อยูในชุมชน วัดใหญกวาชุมชนโดยเทียบ
ขนาดแลวแมวารูปบานในชุมชนจะอยูใกลแตก็ยังเล็กกวาวัดท่ีอยูไกล แตภาพยังแสดงใหเห็นถึงความ
ใกลชิดระหวางวัดและหมูบานมุมมองท่ีด.ช. สิทธิชัยมองเปนมุมมองท่ีรับรูจากการมาชุมชนในวัน
เสารและอาทิตยในชวงเชาจะเห็นไดวาด.ช. สิทธิชัยแสดงออกมาทางภาพโดยรูปของการใสบาตร
ทําบุญ ส่ิงท่ีนาสนใจในภาพอีกสวนหนึ่งคือบานท่ีอยูในปา อาจจะเปนไปไดท่ีวา ด.ช. สิทธิชัย เห็นวา
ขอบเขตของหมูบานไมมีอยูจริงและกลมกลืนเขากับสภาพแวดลอมของปา 
จากการวาดภาพของเด็กในชุมชนในกิจกรรมท่ี 2 ในชุดนี้แสดงใหเห็นถึงมุมมองของเด็กในกลุมท่ีมี
การรับรูตอพื้นท่ีของวัดมากกวาชุมชนสะทอนออกมาเปนการวาดภาพที่มีนัยสําคัญเชนการแสดงออก
ถึงการรับรูสภาพของวัดในปจจุบัน, การแสดงออกถึงความสําคัญของวัดผานขนาดท่ีใหญกวาหมูบาน
, ขอบเขตของวัดท่ีกวางขวางและกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ีเกี่ยวของกับวัดบางคนแสดงถึงความเกี่ยว
เนื่องกันของพื้นท่ีวัดและหมูบาน โดยแสดงใหเห็นจากความสูงตํ่าระดับของพื้นท่ีและการเชื่อมตอ
พื้นท่ีท้ังสองโดยใชถนนเปนตัวเช่ือมขอบเขต เปนการสะทอนภาพความคิดของเด็กๆ ผานมุมมองของ

                                                 
47 จากกิจกรรมที่ 2 วนัอาทิตยที่ 25 พฤศจิกายน 2550 เวลา 14:00-17:00 น. 
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ชีวิตประจําวันซ่ึงอยูรวมกับวัดเพื่อการคาขายแสดงใหเห็นถึงการมีอิทธิพลของวัดท่ีมีตอการใชชีวิต
และครอบครัวของตนเอง 
 
โดยสรุปจากการเก็บขอมูลการสัมภาษณและจากการสังเกตพฤติกรรมการใหความหมายและการใช
พื้นท่ีของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของคนท่ีใชพื้นท่ีของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพบวามีลักษณะการ
ใหความหมายแตกตางกันอยูสองแบบใหญๆ ดวยกันคือ  

1. การใหความหมายพื้นท่ีแบบองครวมตามลักษณะทางกายภาพและภูมิศาสตรของพ้ืนท่ีเชน
การใหความหมายของพื้นท่ีของวัดวาเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิโดยเร่ิมต้ังแตบันไดวัดข้ึนไปจนถึง
บริเวณวัดท้ังหมดหรือแมกระทั่งการใหความหมายของดอยสุเทพท้ังหมดวาเปนพื้นท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิ 

2. การใหความหมายของพ้ืนท่ีแบบแยกเปนจุดๆ โดยไมไดอิงถึงลักษณะทางกายภาพของ
ภูมิศาสตรแตเปนการใหความหมายจากประสบการณของตนเอง เชนการใหความหมายของ
พื้นท่ีเปนจุดๆ ไปวาตรงไหนเปนท่ีท่ีมีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิสิงสถิตอยู เชนศาลตางๆ ในหมูบาน 
แมกระท่ังผูกติดกับความหมายของความศักดิ์สิทธ์ิกับส่ิงมีชีวิต เชน คน, พระ หรือแมแตเปน
ส่ิงท่ีคิดวาจะชวยใหตนอยูอยางมีความสุข, ชวยตนเองใหคาขายดีข้ึนหรือการใหความหมาย
วาเปนกรรมพิธีตางๆ ท่ีอุปโลกนข้ึนในพ้ืนท่ีหนึ่งเพื่อการกิจอยางใดอยางหน่ึงของความ
ศักดิ์สิทธ์ิ 

 
จากการทําความเขาใจการใหความหมายของชาวบานตอพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิในชุมชนหมูบานดอยสุเทพ
แลว ตอไปผูวิจัยจะนําเสนอสวนของประเด็นปญหาท่ีเกิดในพื้นท่ีวัดในปจจุบันบนจากการเก็บขอมูล
ในกิจกรรมท่ี 6 ในสวนของการพูดคุยและการสัมภาษณกลุมคนตางๆ ท่ีอยูในพื้นท่ีและขอมูลในสวน
ท่ี 2 จากกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมชุมชนนาอยูคร้ังท่ี 2 ผูวิจัยแบงลักษณะการอธิบายปญหาออกตามพื้นท่ี
ออกเปน 2 สวนตามพื้นท่ีในการปกครองของวัดคือสวนของวัดพระธาตุท่ีอยูบริเวณท่ี 1 และสวน
พื้นท่ีท่ี 2 คือบริเวณลานหัวนาคลงไปจนถึงซุมกาญจนาภิเษก 
 
ตอนท่ี 3 ปญหาการใชพื้นท่ีท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 
ปญหาในการใชพื้นท่ีในสวนท่ี 1 ปญหาท่ีพบคือปญหาเร่ืองการเขาสูพื้นท่ีโดยการรูเทาไมถึงการณ 
เชน การแตงกายไมสุภาพเขาสูบริเวณวัด การเขาสูพื้นท่ีฆาราวาสโดยไมไดต้ังใจของนักทองเท่ียว
เพราะไมไดมีปายและขอบเขตบอกไวอยางชัดเจน ในการใชพื้นท่ีโดยการใหความหมายตอพื้นท่ีของ
วัดวาเปนพื้นท่ีทองเท่ียวของนักทองเท่ียวอาจจะมีการเขาใจผิดและการกระทําท่ีชาวบานเห็นวาไม
เหมาะสมบาง เชนการแตงกายของนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีไมเรียบรอยการใสกระโปรงส้ันกางเกง
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ขาส้ันเส้ือสายเดี่ยวและชุดท่ีไมสุภาพ ทางวัดก็ไดจัดใหมีพนักงานบริการเชาผาซ่ินใหกับนักทองเท่ียว
เหลานั้นใสเพื่อความเรียบรอย เม่ือพนักงานวัดเห็นวานักทองเท่ียวคนไหนท่ีแตงกายไมเหมาะสมก็จะ
เชิญใหมาเปล่ียนกระโปรงหรือกางเกงหรือใชผาคลุมไหลใหเรียบรอยในบริเวณท่ีจัดไวให “สวนมาก
เปนฝร่ังเคาไมรูไกดก็นาจะบอกนะแตสวนมากไมไดมากับไกดหรอกท่ีไมสุภาพนะ”48 ในการมอง
พื้นท่ีวัดวาเปนสถานท่ีทองเท่ียวและมากราบไหวพระนมัสการองคพระธาตุของนักทองเท่ียวชาวไทย
นั้นยังเปนการใหความหมายและใชพื้นท่ีตรงกันกับการใหความหมายตอพื้นท่ีวาเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ
และปฏิบัติตามการใหความหมายนั้นเชนการไหวพระขอพรรดนํ้ามนต การเส่ียงเซียมซี การบริจาค
ทานในรูปแบบตูรับบริจาคตางๆ การนั่งสมาธิหรือแมกระท่ังการเวียนเทียน ในการใชพื้นท่ีของวัดใน
สวนท่ี 1 นี้จะมีก็บางกลุมท่ีกอใหเกิดปญหาและความรําคาญใจแกนักทองเท่ียว เชนกลุมของชางภาพ
ท่ีมีจํานวนมากจนตองแยงลูกคากันเองในการใหบริการถายภาพ  กลุมชาวบานกลุมชางภาพท่ีทําอาชีพ
ในพื้นท่ีนี้ในการใหความหมายของพื้นท่ีวาเปนพื้นท่ีท่ีทํามาหากินแตพวกเขายังไมไดละความหมาย
ของคําวาศักดิ์สิทธ์ิออกไปจากพ้ืนท่ีเสียทีเดียว สังเกตไดจากการพูดคุยกันระหวางการใหบริการ
ถายภาพ “ภาพนี้เอาเปนนั่งลงดีกวาครับเปนการเคารพพระธาตุเจา”49 การแนะนํานักทองเท่ียวให
เคารพตอสถานท่ีเปนส่ือความหมายวาเขาใหความหมายวาพื้นท่ีนี้เปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและควรจะ
ปฏิบัติตนอยางท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิตามท่ีเขาตีความดวย  
 
ปญหาในการใชพื้นท่ีในสวนท่ี 2 ปญหาท่ีพบคือปญหาเร่ืองการใชพื้นท่ีไมเหมาะสม 
การใชพื้นท่ีของวัดในสวนท่ีมีปญหาคือสวนท่ี 2 คือสวนท่ีชาวบานเรียกวา “บารซา” การใชพื้นท่ีใน
สวนท่ี 2 ของชาวบานนี้เปนการใชพื้นท่ีในการคาขายเปนสวนใหญ ดังท่ีไดกลาวไปแลววาพื้นท่ี
บางสวนในบริเวณนี้เปนท่ีท่ีทางวัดไดแบงใหเปนพื้นท่ีเชาคาขายของคนในหมูบาน การคาขายใน
พื้นท่ีนี้เร่ิมต้ังแตเวลา 8:00 น. โดยเฉล่ีย และจะหยุดเวลา 18:00 น. โดยประมาณข้ึนอยูกับนักทองเท่ียว
วาจะหมดเม่ือไร การคาขายของชาวบานในบริเวณนี้มีท้ังการคาขายท่ีเปนรานคาและการคาขายท่ีเปน
แบบหาบเรแผงลอยปะปนกัน โดยเฉพาะเทศกาลตางๆ จะมีชาวบานท้ังในหมูบานและคนนอก
หมูบานเขามาใชพื้นท่ีนี้คาขายมากเปนพิเศษ ท่ีดินในสวนของวัดพระธาตุดอยสุเทพเปนสวน
กรรมสิทธ์ิของวัดท่ีข้ึนอยูกับกรมศาสนาและไดรับการดูแลจากกรมศิลปากรในเร่ืองของการดูแล
ลักษณะทางกายภาพและการทะนุบํารุงสนสถานตามหลักการดูแลของกรมศิลปากร และยังไดรับการ
สนับสนุนจากหลายภาคสวนของรัฐและเอกชนเชน องคการบริหารสวนจังหวัด, เทศบาลตําบลสุเทพ 
ฯลฯ ในการปกครองของหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของและเช่ือมโยงตอพื้นท่ีวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้น

                                                 
48 จากการเก็บขอมูลในการสัมภาษณเด็กวัดผูไมประสงคออกนาม วันที่ 22 มีนาคม 2551เวลาประมาณ 17:00-17:30 น. 

49 จากการสังเกตการใชพื้นที่บริเวณรอบๆ ระเบียงคต วันที่ 22 มีนาคม 2551 เวลาประมาณ 15:20-15:50 น. 
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มีหลายหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในพื้นท่ี สวนท่ี 2 สวนท่ีเปนรานคาขายของของชาวบานบริเวณบารซา
เปนสวนพื้นท่ีในการปกครองของวัดโดยจะจายคาเชาท่ีใหกับวัดเปนรายปรวมถึงบริเวณท่ีเปนพื้นท่ี
ขายของถัดลงมาบริเวณรานขายดอกไมของชาวบานเชนกัน ในการคัดเลือกผูคาขายท่ีจะขายในพ้ืนท่ี
ของบารซานี้จะคัดเลือกจากผูท่ีอยูอาศัยในทะเบียนบานของหมูบานดอยสุเทพดั้งเดิม เปนการคัดเลือก
ต้ังแตพ.ศ.252550  ในสวนบริเวณถัดจากสวนท่ีเปนรานขายดอกไมลงมาจนถึงซุมกาญนาภิเษก มี
รานคาท่ีรุกลํ้าพื้นท่ีของปาไมและเปนคดีความกันอยูจนถึงปจจุบัน 
 

 
 

แผนผังท่ี 5.7 แสดงพื้นที่ การคาขายในสวนที่ 2  

 

 
 

ภาพท่ี 5.17 รูปแสดงบริเวณแผงลอยหลังบริเวณซุมกาญจนาภิเษกเปนแผงลอยท่ีตอไปยังลานบันไดนาค 
 

รานขายของบริเวณซุมกาญจนาภิเษก เปนรานขายของท่ีชาวบานไดสรางข้ึนเพื่อคาขายมาต้ังแตป 
2538 ดังท่ีกลาวไปแลววาในอดีตพื้นท่ีนี้เปนพื้นท่ีสวนสาธารณะแตปจจุบันเปนรานคาซ่ึงมีความ
แออัดในการคาขายและยังมีกรณีพิพาทกับกรมปาไมเร่ืองการบุกรุกพื้นท่ีของกรมปาไมกระท่ัง

                                                 
50 จากการสัมภาษณ นางอําไพ เชื้อเมืองพาน วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 เวลา 19:30น. 

รานคาที่มีการรุกลํ้าพ้ืนที่ 

รานคาที่อยูในการดูแลของวัด 

รานคาที่มีรุกลํ้าพ้ืนที่ของปาไม 
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ปจจุบันยังไมจบคดีความ จากการพุดคุยกับนาย อ. (นามสมมติ)51 เร่ืองพื้นท่ีคาขายบริเวณนี้พบวา
พื้นท่ีคาขายบริเวณหลังปายซุมกาญจนาภิเษก จนถึงบริเวณลานหัวนาคประกอบดวยสองพื้นท่ีของการ
ปกครองคือพื้นท่ีท่ีต้ังอยูบริเวณสวนสาธารณะเดิมเปนพื้นท่ีของกรมปาไมแตบริเวณรานดอกไมเปน
ตนไปจนถึงลานหัวนาคเปนพื้นท่ีปกครองของวัด (ดูแผนผังท่ี 4.6 ประกอบ) รานคาท่ีอยูในปกครอง
ของวัดจะตองจายคาบํารุงพื้นท่ีใหกับวัดรานละ100 บาทตอเดือน52 แตพื้นท่ีท่ีชาวบานบุกรุกนั้นไมได
จายเงินในการบํารุงพื้นท่ีแตอยางใด แมคาท่ีขายบริเวณท่ีบุกรุกนี้บางเจาก็มีพื้นท่ีขายในบารซาหรือ
ศูนยจําหนายสินคาของหมูบานอยูดวยแตทําเลรานคาที่อยูลึกเขาไปเลยทําใหไมไดขายเลยออกมาขาย
บริเวณทางเทาท่ีบุกรุกพื้นท่ีนี้แทน“บางคนท่ีในบารซาก็มีแตไมขายออกไปเอาท่ีขางนอกแตก็อยางวา
หนี้สินเคาเยอะรานก็อยูในเกินคนก็ไมเดินเขาไปซ้ือก็ตองออกมาขายขางนอกบางคนก็ออกมาเรขาย
ของท่ีศาลาไทยเยอะแยะทําใหรกรุงรังต้ือคนมาแอวจนบางคร้ังเคารําคาญขายของตัดราคาจนคนใน
บารซาไมไดขาย” นางสาว น. (นามสมมติ)53 รานคาในสวนนี้มีการตอเติมอยางตอเนื่องดวยเหตุผล
จากความตองการใชพื้นท่ีท่ีมากข้ึนและเหตุผลทางการตลาดท่ีมีการแขงขันสูงเนื่องจากแมคาท่ีมี
จํานวนเพิ่มมากข้ึนทุกวัน การตอเติมจะเปนแบบรุกคืบเขามาบริเวณทางเดินเพื่อการเขาถึงลูกคามาก
ข้ึนแมคาบางคนถึงกับออกมาเรขายบริเวณหนารานของตนเองทําใหพื้นท่ีบริเวณทางเดินคับแคบลง
กวาเดิมมาก ลักษณะการตอเติมรานคาท่ีใชวัสดุเหลือใชและไมถาวรเชนกระดาษ, พลาสติก, โฟม, 
ตระแกรงเหล็ก, สังกะสีและวัสดุอ่ืนๆ ท่ีพอจะหาไดทําใหทัศนียภาพบริเวณท่ีมีการตอเติมรานคาไม
สวยงาม รวมถึงการตกแตงหนารานและวางการนําเสนอสินคาไมมีการจัดตกแตงท่ีเปนระเบียบ
เรียบรอยบริเวณรานคาบริเวณนี้จึงดูรกรุงรังไมเหมาะสมกับการอยูในพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิเปนอยางยิ่ง   
 
พื้นท่ีสวนท่ี 2 นี้เปนพื้นท่ีท่ีชาวบานใชเปนพื้นท่ีของการคาขายมานานแลวการใหความหมายตอพื้นท่ี
นี้ของชาวบานจึงเปนการสงตอความหมายของพื้นท่ีวาเปนพื้นท่ีสําหรับการคาขายไมไดให
ความหมายวาเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิเหมือนกับพื้นท่ีในสวนท่ี 1 ของวัดท้ังท่ีเปนพื้นท่ีในสวนการดูแล
ของวัดเหมือนกัน จากการใหความหมายที่วาเปนพื้นท่ีคาขายนี้เองจึงมีการใชพื้นท่ีในการคาขายอยาง
เต็มท่ี มีการรุกลํ้าเขาสูสวนอ่ืนในพื้นท่ีท่ีไมไดจัดสรรใหใชพื้นท่ีโดยการเปดเปนรานคาแผงลอย มีการ
รุกลํ้าเขาสูพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือเขตการดูแลของวัดอีกดวยคือเขตของปาไม ปญหาท่ีเกิดจากการให
ความหมายวาเปนท่ีคาขายของชาวบานในสวนพื้นท่ีท่ี 2 นี้จึงเปนปญหาในการใชพื้นท่ีในสวนการ
ดูแลของวัดท่ีมากท่ีสุดซ่ึงในการใหความหมายและการใชพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิในสวนท่ี 1 จะไมคอยไดรับ
ปญหาจากการใหความหมายท่ีซอนทับกันของกลุมคนตางๆ อยางพื้นที่ท่ี 2 และพ้ืนท่ีสามัญเพราะวัด
                                                 
51 จากการพูดคุยกับชาวบาน นาย อ. นามสมมติ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 เวลา 11:30-12:00 น. 

52 จากการพูดคุยกับชาวบาน นาย อ. นามสมมติ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 เวลา 11:30-12:00 น. 

53 จากการพูดคุยกับ นางสาว น. (นามสมมุติ) วันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 เวลา 12:30-13:30 น. 
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พระธาตุดอยสุเทพมีความหมายของคําวาศักดิ์สิทธ์ิซอนอยูในตัวเองอยูแลวอยางเขมแข็งและเปน
ความหมายท่ีไดรับการสงตอกันมานาน  
 
ตอนท่ี 4 สรุปขอมูลในสวนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีทําการเก็บขอมูลและวิเคราะหเบื้องตน 
จากประวัติศาสตรของวัดท่ีเกิดจากการสรางข้ึนโดยเจาเมืองเชียงใหมในอดีต วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหารจึงเปนวัดของเมืองเชียงใหมไมใชเปนเพียงแควัดของชุมชนหมูบานดอยสุเทพหมู 9 
ประกอบกับการเกิดข้ึนของวัดเปนการเกิดข้ึนกอนท่ีชุมชนหมูบานดอยสุเทพหมู 9 จะเกิดข้ึน วัดพระ
ธาตุดอยสุเทพจึงเปนวัดท่ีไมไดข้ึนอยูกับการอุปถัมภโดยชุมชนดอยสุเทพเทานั้นเปนการอุปถัมภโดย
ชาวเมืองเชียงใหมเปนสวนใหญ แตในทางกลับกันชุมชนหมูบานดอยสุเทพหมู 9 ดวยซํ้าท่ีอาศัยพื้นท่ี
ของวัดพระธาตุดอยสุเทพเปนแหลงทํามาหากินของคนในชุมชน การไดรับการสนับสนุนเงินบริจาคท่ี
เกิดจากการทองเท่ียวเปนรายไดหลักในการทะนุบํารุงวัดยิ่งเปนการตอกย้ําใหวัดพระธาตุดอยสุเทพ
เปนวัดของชาวเมืองเชียงใหมและเปนวัดของสาธารณะชนมากกวาท่ีจะเปนวัดของชุมชนหมูบานดอย
สุเทพ 9 เพียงผูเดียว แตไมไดหมายความวาคนในพื้นท่ีชุมชนหมูบานดอยสุเทพหมู 9 ไมไดรูสึกถึง
ความเปนเจาของวัดภายในชุมชนอยางวัดพระธาตุดอยสุเทพ แตลักษณะของความสํานึกในการเปน
เจาของและความรูสึกศรัทธาท่ีมีตอวัดพระธาตุดอยสุเทพน้ันเปนความรูสึกเทิดทูนไมสมควรแกการ
ลบหลู เชนในความเห็นของสวัสท่ีมีตอนักทองเท่ียวท่ีแตงกายไมสุภาพ, ไมเหมาะสมและไมเคารพ
สถานท่ีวา “การแตงตัวผูหญิงโดยมากมันไมเครงครัดบางคนแตงตัวใสส้ันบางคนใสสายเดี่ยวพอมา
เท่ียววัดเท่ียววามันไมสมควร” 54  
  
ในการใหความหมายของ พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ของคนในพื้นท่ีมีการใหความหมายของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ี
คลายกันคือการใหความหมายวาวัดคือพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ แตในการใชพื้นท่ีของวัดของแตละกลุมคนน้ัน
มีความแตกตางกันตามความตองการของแตละกลุมคน เชนการใชพื้นท่ีวัดในการจําวัดและการปฏิบัติ
ธรรมะของพระสงค, เณร และแมชี การใชพื้นท่ีของวัดในการประกอบอาชีพ เชน การคาขาย, การ
รับจางถายภาพและการวิ่งฟลมของชาวบานเปนตน แตในการใชพื้นท่ีวัดท่ีคนในพื้นท่ีใชนั้นแฝงซ่ึง
ความเคารพและศรัทธาตอพื้นท่ีเชนท่ี เด็กชาย บริพัฒน ไดกลาววา “เม่ือเลนบนวัดตองไมเสียงดังตอง
เรียบรอย”55  เปนตน การใหความหมายและการกําหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิสามารถแบงได
ออกเปน 3 กลุมใหญๆ คือ 

                                                 
54 จากการสัมภาษณนาย สวัส มนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 14:30-15:00 น. 
55 จากการสัมภาษณเด็กชาย บริพัฒน นาคสุวรรณ  อายุ 9 ป วันที่ 7 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 10:30-10:45 น. 
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1. การใหความหมายและการกําหนดขอบเขตของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิตามลักษณะของภูมิศาสตร เชน
ท่ี พระครู สังฆารักษ ณัฏฐาภรณไดอธิบายวาพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของตนเองนั้นคือดอยสุเทพ
ท้ังหมดเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ56  

2. การใหความหมายตามสถานท่ีวาเปนส่ิงท่ีคนไดอุปโลกนข้ึนมา เชน วัด ศาล ฯลฯ 
3. การใหความหมายตามความคิดความเช่ือและตามประสบการณของแตละคน เชน เปนส่ิงท่ี

กราบไวบูชา สามารถชวยบันดาลใหไดดังสมปรารถนา หรือการไดรับการปลูกฝงจากพอแม
ผูปกครองท่ีส่ังสอนลูกหลานวาอะไรเปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิหรือท่ีไหนเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ เปนการ
สืบทอดความหมายของความศักดิ์สิทธ์ิจากประสบการณจากรุนหนึ่งสูรุนหนึ่ง 

 
ในการใหความหมายพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิวาเปนพื้นท่ีวัดโดยคนในพื้นท่ีแลว ยังมีการใหความหมายของ
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีอยูนอกเหนือพื้นท่ีวัดดวย เชน ศาลเจา, ศาลเส้ือบาน, ศาลโคงขุนกันชนะนนทและแม
ธรณีเจาท่ี ซ่ึงพื้นท่ีเหลานี้ลวนอยูในพื้นท่ีของหมูบานท้ังส้ิน คนในพ้ืนท่ีมีการแบงพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิออก
จากพื้นท่ีสามัญท่ีคลายกันโดยการแบงพื้นท่ีจะอางอิงกับส่ิงแวดลอมกายภาพท่ีเปนลักษณะของขอบ
เชนถนน ทางเดิน ทางเทาเพราะลักษณะขอบของส่ิงกอสรางตางๆ ท่ีเปนเสนแบงส่ิงเปนส่ิงท่ีชาวบาน
คุนเคยและใชชีวิตอยูกับส่ิงเหลานั้นในชีวิตประจําวัน 
 
ในการดํารงไวซ่ึงความหมายของพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิจําเปนตองมีความตอเนื่องของการใหความหมายและ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนท่ีนั้นจะตองเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของเหมาะสมกับการเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิดวย 
เพราะถาขาดความตอเนื่องของการใหความหมายตอพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งหรือมีการ
เปล่ียนกิจกรรมที่เกิดในพื้นท่ีใหเปนกิจกรรมอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของกับความศักดิ์สิทธ์ิจะทําใหความหมาย
ของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิบนพื้นท่ีนั้นเปล่ียนไป  ดังพื้นท่ีในสวนท่ี 2 ของชุมชนท่ีอยูในพื้นท่ีของวัดแตไดใช
พื้นท่ีในสวนนั้นใหชาวบานเขาไปใชเปนพื้นท่ีประกอบอาชีพคาขายของคนในชุมชน กิจกรรมท่ี
เปล่ียนไปบนพื้นท่ีทําใหการใหความหมายของพ้ืนท่ีท่ีเคยเปนสวนหนึ่งของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของวัด 
กลายเปนพื้นท่ีสามัญสําหรับการคาขายของคนในหมูบานในท่ีสุด สังเกตเห็นจากการคาขายท่ีไมเปน
ระเบียบเรียบรอยท่ีเกิดข้ึนดังท่ีไดแสดงใหเห็นในสวนของปญหาการใชพื้นท่ีในสวนท่ี 2 ของชุมชน  
 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันการทองเท่ียวท่ีเขามาในพ้ืนท่ีทําใหเกิดการใหความหมายตอพื้นท่ีของวัดข้ึนอีก
หนึ่งความหมายคือเปนสถานท่ีทองเท่ียวทําใหเกิดการเกิดความสับสนในการปฏิบัติตนตอพื้นท่ีอยาง
เหมาะสมเชนการใสเส้ือผาท่ีไมเรียบรอยหรือไมมิดชิดเขาสูบริเวณพุทธาวาสเปนตนและใน
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ความหมายของพื้นท่ีสําหรับการทองเท่ียวสงผลกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงบนพื้นท่ีของวัดเพื่อ
ตอบสนองตอการทองเท่ียว ดังท่ีแสดงใหเห็นคือมีการกอสรางอาคารตางๆ ข้ึนมาเพื่อบริการ
นักทองเท่ียวหรือแมกระท่ังการอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ เชน การบริจาคเงินใหวัดผานบัตร
เครดิตซ่ึงสรางความสับสนและทัศนคติท่ีไมดีตอนักทองเท่ียวบางคนท่ีเห็นวาไมสมควร57การให
ความหมายของพื้นท่ีวาเปนพื้นท่ีสําหรับการทองเท่ียวไมไดสงผลกระทบตอพื้นท่ีเพียงอยางเดียวยัง
สงผลกระทบตอพฤติกรรมของพระ, เณรและแมชีอีกดวย ยกตัวอยางเชน แมชีจะตองรับหนาท่ีขาย
ดอกไมธูปเทียนบูชาพระใหกับนักทองเท่ียวหรืออยูบริการใหเชาพระเครื่องตามซุมพระเคร่ืองท่ีทาง
วัดไดจัดไว ซ่ึงเปนกิจท่ีเพิ่มข้ึนมาเนื่องจากการทองเท่ียวท้ังส้ิน การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการ
ไดรับความหมายใหมท่ีซอนทับลงไปในความหมายของพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิวาเปนสถานที่ทองเที่ยวดวย
นั้นทําใหเกิดผลกระทบตอพื้นท่ีและพฤติกรรมของผูใช 
 
การเช่ือมโยงของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีมีตอพื้นท่ีสามัญบนพ้ืนท่ีศึกษานั้นมีการเช่ือมโยงทั้งทางดาน
กายภาพและท้ังทางดานนามธรรม การเช่ือมโยงทางดานกายภาพของท้ังสองสวนท่ีมีตอกันนั้นเห็นได
จากการเอ้ือเฟอกันและกันในการใชพื้นท่ี เชน พื้นท่ีสวนท่ี 1 ของวัดท่ีอนุญาตใหชาวบานในชุมชนเขา
ไปประกอบอาชีพรับจางถายภาพได พื้นท่ีสวนท่ี 2 วัดไดใหเชาพื้นท่ีของวัดเพื่อการประกอบอาชีพ
คาขายใหกับคนในชุมชนและการเอ้ือประโยชนใหใชพื้นท่ีอ่ืนๆ อีกมาก ทางดานความเชื่อมโยง
ทางดานนามธรรมนั้นความศักดิ์สิทธ์ิยังเช่ือมโยงทางดานจิตใจของชุมชนเปนเสมือนเคร่ืองยึดเหนี่ยว
จิตใจของคนในชุมชน ตามความเขาใจและมุมมองของงานวิจัยช้ินนี้ซ่ึงมองความศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิวาเกิดข้ึนมาจากประสบการณ, ความทรงจําและการรับรู เพราะฉะน้ันจึงไมนาท่ีจะสามารถ
ระบุไดดวยคําอธิบายโดยคําใดคําหนึ่งตามความหมายตรงตัวของพจนานุกรม58 ไดวา คําวาศักดิ์สิทธ์ิ
เปนคําวิเศษ แปลวา ท่ีเช่ือถือวามีอํานาจอาจบันดาลใหสําเร็จไดดังประสงค, ขลัง, เชน ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 
วัตถุมงคลศักดิ์สิทธ์ิ เพราะมันมีความเล่ือนไหลมีพลวัตในการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
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วันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10:00-10:20 น.  

58 ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2522 


