
 

บทท่ี 6 
สรุป วิเคราะหขอมลู และขอเสนอแนะ 

 

งานวิจัยเร่ือง “แนวทางเพ่ือสรางการอยูรวมกันระหวางพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญ กรณีศึกษา วัด
พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและชุมชนหมูบานดอยสุเทพหมู 9” เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใช
กระบวนการในการเก็บขอมูลโดยชุมชนมีสวนรวมเพราะเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลโดยการสังเกต
หรือการสัมภาษณอยางใดอยางหนึ่งไมสามารถเก็บขอมูลไดอยางครบถวนและสืบเนื่องจาก
สมมติฐานของงานวิจัยช้ินนี้วาการใหความหมายของแตละบุคคลนั้นมีพลวัตรล่ืนไหลไดตาม
ประสบการณของผูใหขอมูล จากความตองการเคร่ืองมือท่ีใชเก็บขอมูลท่ีอาศัยการปฏิสัมพันธของคน
นี้เอง และจากการพูดคุยปฏิสัมพันธกันกับกลุมชาวบานจึงใชกระบวนการการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชนมาเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลท้ังในแนวทางของการใชพื้นท่ี, ขอมูลของการใหความหมาย
ตอพื้นท่ี, กฎเกณฑในพื้นท่ีและปญหาท่ีพบในพื้นท่ี แลวจึงใชการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อเก็บขอมูลโดย
ละเอียดกับชาวบานในพื้นท่ีบางสวนเพิ่มเติม  
 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพื้นท่ีสามัญพบวา การใหความหมายและการใชพื้นท่ี
ของแตละพื้นท่ีนั้นประกอบไปดวยกลุมผูใชพื้นท่ีหลายกลุม เชนกลุมผูคาขายในชุมชน, กลุม
นักทองเท่ียว, กลุมคนขับรถรับจางในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี, กลุมเด็กในชุมชน, กลุมเจาหนาท่ีของรัฐ, 
กลุมชาวบานท่ีไปทํางานนอกหมูบาน และ กลุมคนอ่ืนๆ ท่ีเขามาใชพื้นท่ีของหมูบานเปนคร้ังคราว ซ่ึง
ในการใชพื้นท่ีของแตละกลุมมีความแตกตางกันตามการใหความหมายพ้ืนท่ีของแตละกลุมคนน้ัน 
นอกจากกลุมคนท่ีมีอยูมากและแตกตางกันหลายกลุมในพื้นท่ีชุมชนแลวการใหความหมายตอพื้นท่ี
นั้นชาวบานยังอธิบายความหมายของพื้นท่ีผานปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีชุมชนเชน ปญหาเร่ือง
กรรมสิทธ์ิท่ีดินกับการรุกลํ้าพื้นท่ี, ปญหาการตอเติมและการดัดแปลงบานและรานคา, ปญหาเร่ืองการ
คาขายและทัศนอุจาดท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีชุมชน, ปญหาท่ีเกี่ยวกับพื้นท่ีคาขายการหาบเรและรานคาแผง
ลอย และปญหาเกี่ยวกับพื้นท่ีของชุมชนท่ีมีความชํารุดทรุดโทรมตองการการดูแลซอมแซมปรับปรุง
และแกไข 
ปญหาในการใชพื้นท่ี, การใชพื้นท่ีแตกตางกันตามกลุมคนที่ใชพื้นท่ีและเกิดการใหความหมายท่ี
ซอนทับกันหลายกลุมคนบนพื้นท่ีเดียวกัน ในบทนี้เปนการสรุปผลและนําเสนอขอเสนอแนะโดยมี
หัวขอดังนี้ 

1. รูปแบบความสัมพันธของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญ 
2. ปญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
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3. ปจจัยท่ีสงเสริมใหเกิดการอยูรวมกันและไมอยูรวมกันของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญ 
4. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปสูการสรางเสริมใหเกิดการอยูรวมกันของวัดพระธาตุดอยสุเทพ

และชุมชนดอยสุเทพหมู 9 
 

 
แผนภูมิที่ 6.1 เปรียบเทียบระยะเวลาและเหตุการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่วัดและชุมชน 

 
จากแผนภูมิท่ี 6.1 แสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของวัดและหมูบาน วัดมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
ความตองการของวัดและในขณะเดียวกันหมูบานก็เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีถูกหยิบยื่นใหกับชาวบาน
โดยท่ีชาวบานไมไดมีความตองการหรือการวางแผนรับมือมากอน การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีท้ังสอง
จึงเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีไมไดสอดคลองกัน ไมมีทิศทางท่ีชัดเจน และที่สําคัญการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนกลับกลายเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดการแยกตัว ความถดถอยของความสัมพันธ และมีแนวโนมท่ี
เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงถาการปรับปรุงเกิดข้ึนบนพื้นฐานท่ีไมพยายามทําความเขาใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
พื้นท่ี บริบทแวดลอมตางๆ อยางดีพอแลวจะทําใหเกิดกระแสตอตาน และไมเกิดผลลัพธใดๆ  
 
 
 

ปา 
วัด 
1929 

 

ผูวิจัยเขาไปอยูในชุมชน 2523 

พ.ศ. 2478 ครูบาศรีวิชัยสรางทางข้ึนดอยสุเพ 

พ.ศ. 2081 เสริมพระเจดียใหสูง
กวาเดิม  

พ.ศ.2100 สรางบันไดนาคหลวงท้ัง 2 ขาง 

พ.ศ. 2551ไดมีการบูรณะใหญ 

 
 

กฎหมายรัฐบาล 
พ.ร.บ. วนอุทยาน 2524 

ชาวบานถูกจับปรับ 

โอนใหปาไมดูแลป 2535 จนถึงปจจุบัน 

2453 ชาวบานยายเขา

2528 

จังหวัดเชียงใหมทําบานพักใหเชา 
โดยชาวบานรวมออกแบบผังหมบาน 
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1. รูปแบบความสัมพันธของพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพื้นท่ีสามัญ 
รูปแบบความสัมพันธของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญในพื้นท่ีศึกษาวัดพระธาตุดอยสุเทพและ
ชุมชนหมูบานดอยสุเทพหมูท่ี 9 จากการเก็บขอมูลพบวา วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเปนวัดท่ี
เกิดข้ึนกอนหมูบาน, ชาวบานในชุมชนเปนแรงงานในการสนับสนุนหลัก ชวยเหลืองานวัดในวันท่ีวัด
มีงานสําคัญทางศาสนาเชน เขาพรรษา, วิสาขบูชา เปนตน เปนวัดท่ีมีการทองเท่ียวเปนกิจกรรมหลัก 
และมีการสนับสนุนทางดานการเงินจากการบริจาคโดยชาวบานและชาวเมืองท่ัวไปตลอดจน
ชาวตางชาติ การที่ไดรับการสนับสนุนทางดานการเงินมีลักษณะคลายกันกับวัดรองขุนท่ีเปนเงินจาก
การกลายเปนแหลงทองเท่ียว ทําใหผูนําวัดสนใจในการใหบริการหรืออํานวยความสะดวกสบาย
ใหกับนักทองเท่ียว ชาวบานในชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย การมีปฏิสัมพันธกันระหวางวัด
และชุมชนจึงเปนความสัมพันธท่ีชาวบานพึ่งพาพื้นท่ีของวัดเปนพื้นท่ีประกอบอาชีพคาขาย เม่ือวัดมี
การทองเท่ียวมากขึ้นจากนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ ในขณะเดียวกันความสัมพันธ
ของชุมชนและวัดพระธาตุดอยสุเทพ 9 ก็มีความแตกตางกับวัดเกตและชุมชนรอบๆ วัดเพราะวัดไดรับ
การสนับสนุนดานการเงินจากชาวบานในชุมชนเปนสวนใหญ  
 
ในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนหมูบานดอยสุเทพ 9 สวนใหญมีอาชีพคาขายท่ีพึ่งพาการ
ทองเที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพเปนหลักท้ังการคาขายและการบริการการทองเท่ียวและใน
ขณะเดียวกันวัดก็ไมไดใหสนใจในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนแตอยางใด โดยใหความเห็น
วาไมใชกิจของวัดท่ีควรเขาไปเกี่ยวของเร่ืองของฆราวาส1 
 
สวนดานการบริหารงานภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพเปนการบริหารงานท่ีเปนรูปแบบชัดเจนเปน
องคกรใหญมีแผนกตางๆ ภายในท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน โดยท่ีชาวบานในชุมชนไมไดมี
สวนเกี่ยวของเขาไปมีสวนในการจัดการภายในวัดแตอยางใด มีเพียงชาวบานบางคนเขาไปทํางานใน
วัดแตก็ไมไดทําหนาท่ีในสวนบริหารงานของวัด ซ่ึงมีความแตกตางกันกับชุมชนวัดเกตท่ีชาวบานเขา
มามีสวนรวมในการบริหารจัดการวัดรวมถึงการอนุรักษพื้นท่ีของวัดดวยตนเองทําใหเกิดความผูกพัน
ความรักหวงแหนและการอยูรวมกันของวัดและชุมชนเปนอยางมาก ซ่ึงมีลักษณะความสัมพันธ
เชนเดียวกันกับวัดศรีสุพรรณท่ีอนุญาตใหชาวบานเขามามีกิจกรรมท่ีเปนสวนหนึ่งของวัดการเรียนรู
อาศัยพื้นท่ีวัดอยูในโครงสรางการบริหารงานของวัดรวมมือกับชุมชนทําใหวัดและชุมชนอยูรวมกัน
อยางสนิทสนมคุนเคย 
 

                                                 
1 จากการสัมภาษณ พระ ขรรชัย ไชยยาขันติโก วันที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 10:10-11:45 น. 
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ในเร่ืองของการประกอบอาชีพของชาวบานชุมชนดอยสุเทพท่ีกลาวไปแลววาสวนใหญมีอาชีพคาขาย 
สินคาสวนใหญเปนสินคาของท่ีระลึกท่ีชาวบานรับจากในเมืองข้ึนไปขายท่ีชุมชนการขายสินคาท่ี
เหมือนกันและไมไดเปนสินคาท่ีทําเองในชุมชนทําใหชาวบานไมมีจุดขายของตนเองตองพึ่งพาอาศัย
การซ้ือมาขายไปไมมีจุดเดนท่ีจะดึงดูดนักทองเท่ียว แตกตางกับชุมชนวัดศรีสุพรรณท่ีชาวบานมีอาชีพ
เกี่ยวกับการทําเครื่องประดับเครื่องเงินและการแกะลวดลายบนแผนดีบุก อาชีพการทําเครื่องประดับ
เงินและแกะดีบุกของชาวบานเปนอาชีพท่ีเปนจุดขายของชุมชนตนเองสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวได
ดวยตัวเองอยูแลว ประกอบกับทางวัดศรีสุพรรณเอ้ืออํานวยใหชาวบานใชพื้นท่ีของวัดในการเรียนตี
เคร่ืองเงินโดยทางวัดยังไดจัดหาครูอาจารยมาเปนผูสอนใหอีกดวย การหยิบยื่นโอกาส สถานท่ีของวัด
เพื่อชุมชนในของวัดศรีสุพรรณทําใหวัดและชุมชนมีความสัมพันธและการอยูรวมกันอยางแนนแฟน 
แตกตางกันกับชุมชนวัดพระธาตุดอยสุเทพ ท่ีไมไดมองในเร่ืองของการสนับสนุนอาชีพของชาวบาน
ในชุมชนเพื่อใหชุมชนสามารถอยูไดดวยตนเอง 
  

                                                
วัดรองขุน                        วัดเกต               วัดศรีสุพรรณ 

 

 
วัดพระธาตุดอยสุเทพ 

 
แผนภูมิที่ 6.2 แสดงลักษณะความสัมพันธที่แตกตางกันของวัดและชุมชนตางๆ 

แผนภูมิดานบนเปนแผนภูมิแสดงลักษณะความสัมพันธท่ีแตกตางกันของวัดและชุมชนท่ีไดศึกษามา 
แลวนํามาวิเคราะหหาลักษณะความสัมพันธของวัดพระธาตุดอยสุเทพกับชาวบานออกมาในรูปแบบ
แผนภูมิไดดังภาพ สีเหลืองแทนดวยวัดพระธาตุดอยสุเทพท่ีซอนอยูดานบนวงกลมสีแดงคือชาวบานท่ี

วัดศรีสุพรรณ 

ชาง 
ชาง 

ชุมชน 

ชุมชน 

ชุมชน วัด

กลุมชุมชนวัดเกต 

กลุมยานวัดเกต 
 

วัด 

ชุมชน 

ชุมช

ชาวบาน 

ชาวบาน 

ชาวบาน 

ชาวบาน 

ชาวบาน 

ชาวบาน 
ชาวบาน 

ชาวบาน 

ชาวบาน 

วัด 
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อยูดานลางและคอยพ่ึงพาวัดในการคาขายและประกอบอาชีพ แตก็มีชาวบานบางสวนท่ีไมไดพึ่งพาวัด
ในการประกอบอาชีพแตชาวบานเหลานั้นยังมีความสัมพันธกันอยูในกลุมชาวบานเองและวัดก็ยังเปน
ท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนเสมอ 

 

จากขอความขางตนลักษณะความสัมพันธของวัดและชุมชนหมูบานดอยสุเทพหมู 9 จึงเปน
ความสัมพันธท่ีคลายคลึงกับวัดรองขุนในฐานะท่ีวัดเปนเหมือน “ผูนําชุมชน” ชุมชนเปนผูตามและได 
“รับผลประโยชน” จากวัดในฐานะท่ีวัดกลายเปนสถานท่ีทองเท่ียว แตในความคลายคลึงนั้นยังมีความ
แตกตางท่ีเห็นไดชัดเจน คือ วัดรองขุนมีชาวบานหรือฆราวาสท่ีเขามามีบทบาททําใหเกิดความ
เช่ือมโยง คือ อาจารย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ซ่ึงเปนชาวบานในชุมชนเปนผูนําสรางกิจกรรมตางๆ 
เพื่อทําใหวัดดีข้ึน เปนผูนําท่ีสรางระเบียบของการอยูรวมกันระหวางวัดและชุมชนข้ึนมา ในขณะท่ี
ชุมชนหมูบานดอยสุเทพหมู 9 ไมมีฆราวาสคนใดท่ีจะลุกข้ึนมาทําหนาท่ีเปนตัวกลางผสาน
ความสัมพันธเหมือนอยางเชนกรณีของ อาจารย เฉลิมชัย ทํา อีกท้ังผูนําของวัดพระธาตุดอยสุเทพเปน
กลุมพระและไมไดเขามาเกี่ยวของในแงปากทองหรือท้ังในแงความคิดความอานและการสรางสํานึก
ความเปนชุมชนของวัดอยางท่ีอาจารยเฉลิมชัยไดทํา สวนชาวบานชุมชนหมูบานดอยสุเทพก็ไมได
สนใจท่ีจะแสดงตนข้ึนมาปกปองหวงแหนพื้นท่ีของวัดและชุมชนเหมือนชาวบานของชุมชนวัดเกตท่ี
ออกมาเรียกรองแสดงความเปนเจาของ, ความหวงแหนในพ้ืนท่ีและชวยกันอนุรักษพื้นท่ีของชุมชน
ใหสวยงามเหมาะสม เพราะชาวบานชุมชนดอยสุเทพสวนใหญสนใจเร่ืองของการประกอบอาชีพ
คาขายเล้ียงปากทองของครอบครัว, ภาระหนี้สินของครอบครัวท่ีรุมเรา จึงไมมีความสนใจท่ีจะชวยกัน
ปกปองดูแลพื้นท่ีของวัดและชุมชนเทาท่ีควร อีกท้ังพื้นท่ีของชุมชนท่ีชาวบานอาศัยอยูนั้นเปนพื้นที่ท่ี
ชาวบานไมไดมีกรรมสิทธ์ิครอบครองของตนเอง เปนพื้นท่ีการดูแลของกรมปาไมท่ีชาวบานไม
สามารถดัดแปลงปรับเปล่ียนจัดการกับพื้นท่ีไดเลย ชาวบานจึงเปนเพียง “ผูอาศัย” บนพื้นท่ีของปาไม 
จะถูกไลออกจากพื้นท่ีวันใดก็ได ทําใหความสํานึกในการหวงแหนตอพื้นท่ีของชุมชนและวัดจึงตาง
จากชาวบานชุมชนวัดเกตเปนอยางมาก ชาวบานชุมชนดอยสุเทพในปจจุบันสวนใหญเปนชาวบานท่ี
ยายเขามาสูชุมชนไดไมนานความสํานึกรักผูกพันและหวงแหนพ้ืนท่ีชุมชนจึงไมมีเทากับชาวบานท่ีอยู
ในชุมชนมานานซ่ึงชาวบานกลุมนี้นั้นก็ไดลมหายตายจากไปมากแลวจะเหลือก็เพียงรนลูกรุนหลานท่ี
ไมไดใสใจในความสําคัญของพื้นท่ีของชุมชนเทาท่ีควร 
 
ในสวนพื้นท่ีของวัดท่ีชาวบานไดเชาเพื่อทําการคาขาย(บริเวณบารซา)มีการตอเติมรานคาออกมาเปน
แผงลอย วัดก็ไมไดวากลาวตักเตือนอะไรมากนัก แตในขณะที่พื้นท่ีขางๆ ท่ีเปนพื้นท่ีของปาไมท่ี
ชาวบานไดรุกลํ้าเขาไปทําเพิงคาขาย(บริเวณหลังซุมกาญจนาภิเษก) กลับถูกปาไมฟองรองดําเนินคดี
โดยท่ีทางวัดไมไดมีการยื่นมือเขามาชวยเหลือหรือจัดแบงพื้นท่ีของวัดเพื่อกลุมพอคาแมคาเหลานั้น
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แตอยางใด แมกระท่ังบริเวณเกาะกลางถนนจนถึงบริเวณหนารถรางข้ึนวัดพระธาตุท่ีคลาคลํ่าไปดวย
พอคาแมคาหาบเรท่ีบางคร้ังก็เดินหาบเรขายเขามาบนพ้ืนท่ีของวัดทางวัดก็ไมไดสนใจท่ีจะเขามารวม
แกปญหาการหาบเรของคนในชุมชนแตอยางใดกลับกลายเปนปญหาท่ีชาวบานจะตองตอสูกับ
เจาหนาท่ีเทศกิจหรือกรมทางหลวงท่ีมาไลท่ีคาขายดวยตนเอง  
 
ทาทีของวัดท่ีมีตอชุมชนดอยสุเทพในปจจุบันเปนทาทีท่ีไมไดเอาใจใสตอชุมชนมากนักยกตัวอยาง
เชน การเขามารับจางถายภาพบริเวณวัด ทางวัดก็ไมไดขัดตอการทําอาชีพรับจางของชาวบานท่ีเขามา
ใชพื้นท่ีของวัดแตอยางใดแตก็ไมไดมีมุมมองท่ีจะสงเสริมใหชาวบานมีอาชีพอ่ืนท่ีจะสามารถเล้ียง
ตนเองไดนอกเหนือจากการทําการคาและขายบริการเกี่ยวกับการทองเท่ียววัดพระธาตุดอยสุเทพ ซ่ึง
ตางจากชุมชนวัดศรีสุพรรณดังท่ีกลาวไปแลววาวัดเอ้ือเฟอสถานท่ีและใหความรูใหอาชีพแกชุมชนทํา
ใหเกิดความแนนแฟนในความสัมพันธ แตวัดจะเนนหนักไปท่ีการทํากิจกรรมกับสวนจังหวัดมากกวา
หรือไมก็เปนการพัฒนาวัดรางในเมืองเชียงใหม แตก็ไมไดบกพรองในกิจท่ีพึงปฏิบัติตอชุมชน
หมูบานดอยสุเทพ เชนกิจนิมนตตางๆ  ทําใหผูวิจัยมองวาทาทีของวัดท่ีมีตอชุมชนหมูบานดอยสุเทพ
นั้นเปนแบบความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนตามหนาท่ีท่ีวัดพึงปฏิบัติตอชุมชนเปนมีความสัมพันธแบบอยู
รวมกันอยางใกลชิดเทานั้นแตไมใหความสนิทสนม ในมุมกลับกันทาทีของชุมชนท่ีมีตอวัดนั้นเปน
ความสัมพันธแบบพึ่งพาวัดเพื่อคาขายโดยใชวัดและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ คือองคพระธาตุดอยสุเทพเปนเคร่ือง
ยึดเหนี่ยวจิตใจไปดวยในเวลาเดียวกันเชนเดียวกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย เชน พุทธพานิชย, ตลาด
คาพระเคร่ือง แมกระท่ังจตุคามรามเทพ หรืออาจจะพูดไดวาเปนปรากฏการณของการปรับใหศาสนา
เปนการคา 
 การท่ีชุมชนไมไดมีจุดเดนของตนเอง ไมสามารถอยูไดดวยตนเองถาปราศจากการทองเท่ียววัดพระ
ธาตุดอยสุเทพ ทําใหหลายๆ คนตราหนาวาเปน “ผูบุกรุก” พื้นท่ีปาวนอุทยาน ถูกมองวาเปนผูทําให
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิสกปรกมัวหมองรกรุงรังนั้น บางคร้ังถึงกับเปรียบชุมชนเปนเหมือนกาฝากท่ีคอยพ่ึงพา
และรังแตจะทําใหส่ิงท่ีเกาะยึดนั้นทรุดโทรมลง การที่จะทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบ
ความสัมพันธของวัดและชุมชนท่ีอยูรวมกันอยางเหมาะสมในกรณีของวัดพระธาตุดอยสุเทพและ
ชุมชนหมูบานดอยสุเทพนั้นนาจะเร่ิมจากการที่ชุมชนหันกลับมาสนใจตัวเองและวิเคราะหตนเองวา
ควรจะทําอยางไรใหชุมชนเหมาะสมกับการอยูรวมวัดพระธาตุดอยสุเทพ อาจจะเปนการอยูรวมแบบ
สงเสริมใหบริเวณชุมชนวัดพระธาตุดอยสุเทพมีความสวยงามสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยเหมาะสม
กับเปนสถานท่ีทองเท่ียวและเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิตามความเขาใจของนักทองเท่ียว การรวมสนับสนุน
วัดในเร่ืองของแรงงานท่ีชุมชนไดทําอยูเสมอเปนสวนดีท่ีวัดเห็นถึงคุณคาของชุมชน ชุมชนนาจะมี
การจัดระบบการทํางานรวมกันกับวัดในกิจกรรมตางๆ ใหมากข้ึน การพึ่งพาตนเองและสรางจุดเดน
ของชุมชนเหมือนชุมชนวัดศรีสุพรรณท่ีมีอาชีพท่ีนาสนใจ เพื่อการดึงดูดนักทองเท่ียวเปนอีกหนึ่ง
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ทางเลือกท่ีชาวบานในชุมชนสามารถรวมกันทําไดเพื่อการสงเสริมการทองเท่ียวท่ีนาสนใจในพื้นท่ี
ชุมชนและยังสามารถสรางงานสรางรายไดใหกับคนในชุมชนโดยท่ีไมตองพึ่งพาแตการทองเท่ียว
อยางเดียวอีกตอไป ในสวนของวัดพระธาตุดอยสุเทพควรท่ีจะมีการทํางานรวมกันกับชุมชนท่ีเพิ่มมาก
ข้ึนโดยเนนท่ีการมีสวนรวมอาศัยการแลกเปล่ียนความตองการซ่ึงกันและกันระหวางวัดและชุมชน 
รวมถึงการเขามารับทราบปญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีชุมชนบางเชนปญหาการใชพื้นท่ี ปญหาการ
กระทบกระทั่งกันระหวางชาวบานกับเจาหนาท่ีของรัฐ วัดนาจะเปนตัวกลางในการพูดคุยไกลเกล่ีย
ปญหาไดในสวนหน่ึง แตอยางไรก็ดีจะตองอาศัยความรวมมือของท้ังสองฝายและหนวยงานสวนท่ี
เกี่ยวของท้ังหมดในพื้นท่ีชุมชนดวย 
2. ปญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี 

 
แผนผังท่ี 6.1 การใชพื้นที่ของกลุมคนตางๆในพื้นที่ชุมชน 

 

 จากแผนผังท่ี 6.1 แผนผังการใชพื้นท่ีของชุมชนโดยกลุมคนตางๆ ในพื้นท่ี ถึงลักษณะการใช 
พื้นท่ีของคนจากสวนของวัดท่ีไมไดใชพื้นท่ีของหมูบานมากนักแตในทางกลับกันเปนคนจากสวน
หมูบานท่ีเขาไปใชพื้นท่ีของวัดเปนสวนใหญ สะทอนใหเห็นถึงการใชพื้นท่ีท่ีมีความซับซอนและ
ความตองการพึ่งพาพื้นท่ีของวัดมากกวาการใชพื้นท่ีของหมูบานในการดํารงชีวิตประจําวันของคนใน
ชุมชน หรือหากจะมองอีกมุมหนึ่งก็อาจจะกลาวไดวา คนในสวนของวัดไมไดสนใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
พื้นท่ีหรือกิจกรรมในสวนของหมูบานเทาไรนัก และแมกระท่ังคนในสวนของหมูบานเองก็ให
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ความสําคัญกับวัดมากกวาหมูบานของตนเองท้ังในฐานะท่ีเปนแหลงหาเล้ียงชีพและสถานท่ีเคารพ
บูชา 
 
พื้นท่ีของกลุมคนสองกลุมใหญคือ กลุมคนท่ีเปนฆราวาส (ในสวนท่ีเปนสี) กับกลุมคนท่ีอยูฝายของ
วัดคือ พระ, เณร, แมชี และเจาหนาท่ีวัด (ในสวนท่ีเปนเฉดสีเทา) ท่ีใชพื้นท่ีเดียวกันทํากิจกรมท่ี
หลากหลายแตกตางกันออกไปตามการใหความหมายและการใชพื้นท่ี  ปญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีชุมชน
ดอยสุเทพหมู 9 นั้นเกิดจากหลายสาเหตุสามารถจัดกลุมหัวขอของปญหาท่ีเกิดข้ึนได 4 หัวขอหลักๆ 

คือ ปญหาที่เกิดจากการใหความหมาย, ปญหาท่ีเกิดจากการใชพื้นท่ี, ปญหาท่ีเกิดจากการขาดจิตสํานึก
ของการอยูรวมกันในชุมชนและปญหาท่ีเกิดจากการไมมีกฎเกณฑและความเขาใจไมตรงกัน ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 
 

2.1. ปญหาท่ีเกิดจากการใหความหมาย 
2.1.1 เกิดจากกลุมบุคคลท่ีใหความหมายไมตรงกัน ดังท่ีไดอธิบายขางตนวาในลักษณะของ
การใหความหมายบนพ้ืนท่ีหนึ่งโดยบุคคลท่ีตางกันจะทําใหความหมายท่ีใหไมตรงกันเชน 
กรณีของพ้ืนท่ีหมูบานท่ีชาวบานใหความหมายวาเปนพื้นท่ีสามัญ แตนักทองเท่ียวให
ความหมายวาพื้นท่ีหมูบานเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิดวยเพราะพื้นท่ีของหมูบานดอยสุเทพอยูบน
พื้นท่ีดอยศักดิ์สิทธ์ิ สงผลใหเกิดความไมเขาใจกันระหวางสองกลุมคนท่ีใหความหมาย
แตกตางกัน 
2.1.2 เกิดจากความเขาใจไมตรงกัน เชนกรณีการใชพื้นท่ีบริเวณทางเดินเทาเปนท่ีคาขายโดย
ชาวบานท่ีเปนพอคาแมคาเขาใจวาพื้นท่ีริมทางเทาสามารถขายของไดโดยไดขออนุญาตกรม
ปาไมใหอนุโลมขายของริมทางเทาในชวงเวลาเทศกาลแตในขณะเดียวกันพอคาแมคาบางคน
ก็ไดลวงเลยเขามาต้ังขายสินคาบนทางเทาทําใหเจาหนาท่ีเทศกิจท่ีรับผิดชอบบนพื้นท่ีทางเทา
ตองจับพอคาแมคา ปรับ ตามหนาท่ีของตนเอง สงผลใหเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันระหวาง
คนในพื้นท่ีกับเจาหนาท่ีของรัฐบอยคร้ัง 
2.1.3 เกิดจากความคิดพื้นฐานท่ีไมตรงกัน จากการท่ีคนในชุมชนยายมาจากหลายภูมิลําเนา 
ประสบการณการเรียนรูชีวิตที่ส่ังสมมาเปนเวลานานทําใหความคิดพื้นฐานท่ีมีอยูของแตละ
คนนั้นแตกตางกันสงผลใหกระบวนการการใหความหมายและการใชพื้นท่ีไมเหมือนกัน เชน 
ชาวเชียงใหมจะเซนไหวเจาท่ีเจาทางชวงหลังสงกรานตดวยไกหนึ่งคูเหลาหนึ่งไห ขนมหวาน 
น้ํา ทําใหตองใชพื้นท่ีบริเวณหนาบานบริเวณใตศาลพระภูมิเจาท่ี แตกับชาวบานท่ียายมาจาก
ท่ีอ่ืนท่ีไมมีประเพณีท่ีตองไหวเจาท่ีก็จะไมไดใหความสําคัญกับการใชพื้นท่ีหนาบานในการ
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ไหวเจาท่ีเลยกลับทําหนาบานรกรุงรังไมสวยงาม ในเร่ืองของความคิดพื้นฐาน ประสบการณ
การเรียนรูชีวิตท่ีผานมาเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดความเขาใจท่ีแตกตางกันเชน เด็กและผูใหญ
มีการส่ังสมประสบการณท่ีแตกตางกันทําใหกระบวนการการใหความหมายและการใชพื้นที่
ท่ีแตกตางกัน 

 
2.2 ปญหาท่ีเกิดจากการใชพื้นท่ี 

2.2.1 ความสะอาดของพ้ืนท่ี ปญหาเร่ืองความสะอาดของพ้ืนท่ีมีกระจายตัวอยูในบางจุดของ
พื้นท่ีชุมชนหมูบานดอยสุเทพ 9 เนื่องจากมีถังขยะสาธารณะในชุมชนนอยมากขยะท่ีเกิดจาก
ชาวบานในหมูบานจะถูกจัดการโดยการขนไปท้ิงวันจันทรและวันศุกรของสัปดาห ขยะท่ีเกิด
จากนักทองเท่ียวจะตองนําเอาขยะท่ีตนเองนําข้ึนมานํากลับลงไปท้ิงในเมืองดวย แตส่ิงท่ี
เกิดข้ึนคือนักทองเท่ียวท้ิงไมเปนท่ีเปนทางวางกองรวมไวขางทางหรือท้ิงเร่ียราดท่ัวไป ทําให
เกิดความไมงามตาเกิดข้ึน ปญหาเร่ืองความสะอาดของพ้ืนท่ีเกิดจากอีกหนึ่งสาเหตุคือการตอ
เติมอาคารดวยวัสดุท่ีเหลือใชเชนเศษไมเศษลัง เศษพลาสติก หรือแมกระท่ังแผนปายโฆษนา
เกาๆ ทําใหเกิดมลภาวะทางสายตารกรุงรัง ทําใหบริเวณหมูบานมีทัศนียภาพคลายกับเปน
สลัม 

 
2.2.2 การจัดการพื้นท่ี ในการจัดการพื้นท่ีของชุมชนเปนการจัดการท่ีเกิดข้ึนจากหลายกลุมคน 
เจาหนาท่ีปาไมถือวาเปนคนท่ีจัดการพื้นท่ีของชุมชนท้ังหมด ยกเวนพื้นท่ีของวัดท่ีไดรับการ
จัดการโดยวัดและอยูในสวนการดูแลของกรมศิลปากรและกรมการศาสนา ในขณะท่ีชาวบาน
ทําไดแคเพียงดูแลพื้นท่ีบานของตนเอง ชาวบานไดพยายามหลบหลีกการจัดการพื้นท่ีท่ีมา
จากกรมปาไมโดยการลักลอบปรับเปล่ียนการใชพื้นท่ีบานและรานคาของตนเองใหเหมาะสม
กับความตองการ การท่ีชาวบานไมมีอํานาจในการจัดการพ้ืนท่ีของชุมชนทําใหสํานึกหวง
แหนพื้นท่ีของชาวบานลดลงดวยเพราะการท่ีไมไดเปนเจาของพื้นท่ีอยางแทจริง 

 
 

2.3 ปญหาท่ีเกิดจากการขาดจิตสํานึกของการอยูรวมกันในชุมชน ดังท่ีกลาวไปแลวในขอ  
3.2.2 วาชาวบานไมไดเปนเจาของพื้นท่ีชุมชนอยางแทจริงไมมีสิทธ์ิในการจัดการพื้นท่ีของ
ชุมชน ตัดสินใจไมไดวาพื้นท่ีไหนสามารถใชไดหรือใชไมไดจะตองรอคําตัดสินจากกรมปา
ไมวาพื้นท่ีไหนใชไดหรือใชไม ได(สวนมากจะไมไดรับอนุญาตใหใช)ดวยการที่ไมไดรูสึก
ถึงความเปนเจาของพื้นท่ีอยางนี้เอง สํานึกในความเปนเจาของท่ีมีตอพื้นท่ีของชุมชนของ
ชาวบานในพ้ืนท่ีจึงมีไมมากพอท่ีจะดูแลพื้นท่ีสาธารณะของชุมชนได แมกระท่ังบานเรือนท่ี
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ชาวบานอาศัยอยูในปจจุบันก็ไมใชกรรมสิทธ์ิของชาวบานเปนเพียงบานพักอาศัยท่ีชาวบาน
อาศัยของกรมปาไมเทานั้น ผนวกกับปญหาตางๆ ท่ีรุมเราโดยเฉพาะปญหาเร่ืองปากทอง 
ชาวบานในหมูบานชุมชนดอยสุเทพ 9 ในปจจุบันจึงอยูอาศัยในพื้นท่ีชุมชนอยางเอาตัวรอด
ไปวันๆ ไมสนใจท่ีจะมีสํานึกในการอยูรวมในชุมชน ไมสํานึกในการชวยสาธารณะ
ประโยชนเทาท่ีควร การยายเขามาของคนตางถ่ินท่ีเพิ่มจํานวนข้ึนอยางรวดเร็วทําใหชาวบาน
รูจักกันไมท่ัวถึงมีความหางเหินกันก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหขาดจิตสํานึกของการอยู
รวมกัน 

 
2.4 ปญหาท่ีเกิดจากการไมมีกฎเกณฑและความเขาใจไมตรงกัน ชาวบานไมมีกฎเกณฑในการอยู

รวมกันและในการกําหนดวาพื้นท่ีไหนท่ีสามารถใชไดหรือใชไมไดก็ไมสามารถต้ังออกมา
เปนกฎไดโดยชาวบาน ในความเทาเทียมกันของชาวบานแมกระท้ังผูใหญบานก็ตาม ทําให
การบุกรุกรุกลํ้าใชพื้นท่ีในสวนตางๆของหมูบานไมสามารถมีใครตักเตือนใครไดเลยเพราะ
ทุกคนมีสิทธ์ิเทาเทียมกันและอํานาจขาดในการตัดสินใจในการใชพื้นท่ีอยูท่ีกรมปาไม กวาจะ
มีการแกไขใหร้ือถอนออกจากพื้นท่ีสาธารณะก็เปนคดีความกันยาวนาน “หัวมันเปยงกั๋นนา
ไขเตือนไขกอบาได”2 การท่ีไมมีกฎเกณฑท่ีออกมาเปนผลสืบเนื่องจากปญหาตางๆ อยาง
มากมาย เปนปญหาท่ีพัวพันกันอยางเปนเหตุเปนผล เชน การท่ีไมมีกฎเกณฑในการใชพื้นท่ี
ในชุมชนเกิดจาก ชาวบานไมมีเวลาเขามารวมพูดคุยกันเพื่อสรางกฎเกณฑรวมกันเพราะ
ปญหาหนี้สินนอกระบบท่ีรุมเราชาวบานอยู ปญหาหนี้สินของชาวบานเกิดจากการคาขายท่ี
ไมดีเพราะพอคาแมคาท่ีเพิ่มมากข้ึนในหมูบานทําใหสวนแบงทางการตลาดของพอคาแมคา
มากข้ึนในขณะท่ีจํานวนนักทองเท่ียวลดลง ในเม่ือคาขายไมดีชาวบานก็เลยออกมาเรขายบน
ทางเทาทางเดินเปนปญหาในพื้นท่ีตอไป เปนตน 

 
3. ปจจัยแรกและสําคัญท่ีสุดคือปจจัยท่ีเกิดขึ้นจากการใหความหมายท่ีสงผลใหเกิดการอยูรวมกัน
หรือไมอยูรวมกันของพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพื้นท่ีสามัญ 
การใหความหมายเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลตอการอยูรวมกันของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญ ใน
การใหความหมายตอพื้นท่ีหนึ่งพื้นท่ีถาคนสองคนใหความหมายท่ีแตกตางกันแลวจะทําใหเกิดความ
เขาใจของความหมายท่ีไมตรงกัน เชน การที่ชาวบานหมูบานดอยสุเทพใหความหมายของพื้นท่ี
หมูบ านเปนพื้น ท่ีสามัญซ่ึงทําใหชาวบานใชพื้น ท่ีหมูบานตามกิจกรรมสามัญธรรมดาใน
                                                 
2  ขอมูลจาก นาย สมพงษ พหลแพทย ผูใหญบานหมูบานดอยสุเทพหมู 9 วันที่ 22 สิงหาคม 2551 เวลาประมาณ 10:00-10:30 น. แปลวา 
“มันเทาเทียมกันใครก็เตือนใครไมได(แมกระท่ังผูใหญบานเอง)” 
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ชีวิตประจําวัน แตนักทองเท่ียวใหความหมายวาดอยสุเทพท้ังหมดท่ีรวมถึงพื้นท่ีของหมูบานเขาไป
ดวยเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ เปนผลที่ทําใหนักทองเท่ียวมองวาหมูบานท่ีรกรุงรังไมสะอาด การตากผาท่ีไม
เปนระเบียบของชาวบานเปนความไมเหมาะสมท่ีชาวบานทําใหพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิมัวหมองและถูกลบหลู
ดวยกิจกรรมอันไมควร สวนชาวบานท่ีใหความหมายวาพื้นท่ีของหมูบานนั้นเปนพื้นท่ีสามัญจึงทําให
สามารถตากผา ลางรถ กิจกรรมของคนสามัญธรรมดาไดท่ีสําคัญเช่ือตามความหมายท่ีใหนั้นวาการ
กระทํานั้นไมไดเปนการลบหลูตอพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิแตอยางใด เพราะพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิของชาวบานคือ “วัด
ไมใชหมูบาน” 
 
นอกเหนือจากการใหความหมายตอพื้นท่ีจะเปนปจจัยท่ีสงผลทําใหเกิดการอยูรวมการใหความหมาย
ตอคนในพ้ืนท่ีก็มีความสําคัญดวยเชนกัน โดยเฉพาะความหมายที่ใหตอ “คน” ในชุมชนวัดพระธาตุ
ดอยสุเทพหมู 9 วาพวกเขาถูกใหความหมายวาอยางไร เพราะวาความหมายท่ีใหกับชาวบานวา “เปนผู
บุกรุก” พื้นท่ีปาเปน “กาฝาก” ทําใหวัดเส่ือมเสียทําใหวัดไมสะอาดสวยงามทาท่ีมีตอชาวบานก็จะเปน
อีกแบบหนึ่ง แตถาความหมายคือ “ชาวบานธรรมดา” แลวทาทีท่ีปฏิบัติตอชาวบานในความหมายท่ี
แตกตางกันนี้ก็ยอมสงผลใหเห็นตางกัน 
ในการใหความหมายตอพื้นท่ีนั้นยังสงผลกระทบสูการใชพื้นท่ีดวย เชน การท่ีคนใหความหมายของ
พื้นท่ีวาเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ินั้นทําใหเกิดการปฏิบัติตอพื้นท่ีท่ีแตกตางกันกับการใหความหมายวาเปน
พื้นท่ีสามัญ เชนชาวไทยแตงกายเรียบรอยเพื่อเขาวัดเพราะใหความหมายวาวัดเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ แต
เม่ือเทียบกับชาวตางชาติท่ีแตงกายไมเรียบรอยเชนกางเกงขาส้ันเขามาในพ้ืนท่ีวัดเพราะใหความหมาย
วาวัดเปนสถานที่ทองเที่ยวหรือไมเขาใจในความหมายของพ้ืนท่ีนั้นๆ การใชพื้นท่ีตามความหมายท่ี
ใหนี้ก็พบในพื้นท่ีชุมชนหมูบานดอยสุเทพ ชาวบานปฏิบัติตอพื้นท่ีหมูบานแบบหนึ่ง นักทองเท่ียว
หรือคนนอกท่ีมองวาดอยสุเทพเปนดอยศักดิ์สิทธ์ิก็จะปฏิบัติกับพื้นท่ีหมูบานอีกอยางหนึ่ง ทําใหเกิด
ความไมเขาใจกัน และฝายชาวบานถูกมองวาเปนฝายท่ีใชพื้นท่ีท่ีไมเหมาะสมซ่ึงเปนผลสงตอไปยัง
การเส่ือมถอยของการอยูรวมกันระหวางพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญ 
 
นอกเหนือจากการใหความหมายและการใชพื้นท่ีท่ีเกิดจากการใหความหมายตอพื้นท่ีท่ีตรงกันแลวอีก
ส่ิงหนึ่งท่ีเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดการอยูรวมกันของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีสามัญคือ กฎเกณฑของ
พื้นท่ีท่ีไดรับจากการใหความหมายรวมกันของพื้นท่ี เชนการเขาสูพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิตองแตงกายเรียบรอย 
ไมพูดจาหยาบคายในวัด ไมสงเสียงดังรบกวนผูอ่ืนในวัด ไมดื่มสุราและเสพยาเสพติดในวัด ฯลฯ 
กฎเกณฑเหลานี้บางขอจะเปนกฎเกณฑท่ีมาจากการใหความหมายและการใชพื้นท่ีท่ีตรงกันของผูใช
พื้นท่ีท่ีรับรูดวยตนเองในการปฏิบัติตอพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ แตกฎในพื้นท่ีของชุมชนหรือแมกระท่ังกฎบาง
ขอในการปฏิบัติตอพื้นท่ีของวัด อาจจะตองเปนการตกลงรวมกันของผูใชพื้นท่ีวาจะมีกฎในการ



  
143 

ปฏิบัติในพื้นท่ีอยางไรท่ีเหมาะสม เชนพระเณรไมออกนอกวัดในยามวิกาลถาไมมีกิจอันสมควร หรือ 
ชาวบานไมเขาไปม่ัวสุมในเขตของวัดไมวาจะเปนกลางวันหรือกลางคืน กฎเกณฑท่ีเกิดข้ึนในการ
เคารพซ่ึงกันและกันในการใชพื้นท่ีของท้ังสองพื้นท่ีท่ีเปนผลที่มาจากการใหความหมายและการใช
พื้นท่ีม่ีตรงกันแลวนั้นจะเปนการสงผลท่ีทําใหความสัมพันธของพื้นท่ีท้ังสองเกิดการอยูรวมกัน  
 
แตอยางไรก็ดีกฎเกณฑท่ีเกิดข้ึนนั้นจะไมสามารถคงตัวอยูไมไดถาไมมีสํานึก ในการมีปฏิสัมพันธของ
คนในพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพื้นท่ีสามัญในการสํานึกความมีตัวตน, สํานึกท่ีมีตอผูอ่ืน, สํานึกในการมี
ปฏิสัมพันธของคนในพ้ืนท่ีและสํานึกในสาธารณะของคนในชุมชนท่ีมีตอพื้นท่ีอีกดวย  ปจจัยท่ีได
กลาวไปแลวเปนปจจัยสงผลใหเกิดการอยูรวมกันของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพื้นท่ีสามัญ แตการอยู
รวมกันของพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิและพื้นท่ีสามัญนั้นจะไมสามารถดํารงอยูไดดวยดีถาตัดสวนใดสวนหน่ึง
ออกไป จากปจจัยท้ังหมดท่ีกลาวมาเพราะจะเห็นไดวาเปนเหตุเปนผลที่สืบเนื่องตอกัน 
 
4.ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปสูการสรางความยั่งยืนของการอยูรวมกันในชุมชน 

4.1 การใหความหมายตอพื้นท่ีสามัญท่ีตรงกันของคนในพื้นท่ี ปรับทัศนคติของคนในพื้นท่ีใหมี
ทัศนคติในการใหความหมายท่ีตรงกันในที่นี้หมายความรวมถึง การใหความหมายของคนใน
พื้นท่ี (ดังท่ีไดกลาวไปในเร่ืองของการใหความหมายเชนการใหความหมายท่ีชาวบานมีตอ
พระ, พระใหความหมายตอชาวบาน, ชาวบานใหความหมายตอเจาหนาท่ีของรัฐท่ีอยูในพื้นท่ี 
ฯลฯ) เพื่อความเขาใจในบทบาทและหนาท่ีของตนเองและของผูอ่ืนท่ีมีอยูในพื้นท่ีอันจะสงผล
ใหเกิดความเคารพในสิทธ์ิของแตละบุคคลและการปฏิบัติตนตอเพื่อนรวมชุมชนอยางเขาใจ
และเหมาะสม รวมถึงการใหความหมายตอพื้นท่ีรวมกันของคนในชุมชนวาพื้นท่ีไหนเปน
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ มีขอบเขตตรงไหนอยางไร ใครสามารถใชพื้นท่ีไหนไดอยางไร  

 
4.2 การใชพื้นท่ีใหเหมาะสมกับความหมายของแตละพื้นท่ีท่ีไดใหความหมายรวมกันในชุมชน

เปนการทําความเขาใจรวมกันของชุมชนเพื่อหลีกเล่ียงปญหาการใชพื้นท่ีท่ีไมเหมาะสม 
 
4.3 การสรางสํานึกในการอยูรวมกันในชุมชนและสํานึกในการมีสวนรวมในสาธารณะ รวมถึง

การรูจักเสียสละเพ่ือสวนรวม เชนการดูแลทําความสะอาดบานเรือนใหสวยงามสะอาดตา, 
การไมยื่นลํ้าอาคารบานเรือนและรานคาสูพื้นท่ีสาธารณะ ฯลฯ 

 
4.4 การสรางกฎเกณฑในการอยูรวมกันของชุมชนโดยคนในชุมชนสรางกฎเกณฑรวมกัน  
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4.5 การมีสวนรวมในการดูแลพื้นท่ีโดยการจัดต้ังกลุมตางๆ ในชุมชนเชนกลุมตัวแทนของวัยรุน
หนุมสาวในชุมชน เพื่อสรางใหคนรุนใหมมีความสนใจมีความรับผิดชอบรวมกันดูแลรักษา
พื้นท่ีของชุมชน (ซ่ึงในปจจุบันกลุมตัวแทนวัยรุนหนุมสาวเขารวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ในพื้นท่ีและหนวยงานภายนอกท่ีพรอมจะยื่นมือเขามาชวยแกปญหาและดูแลพื้นท่ีไปพรอมๆ
กันกับชาวบานในชุมชน เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อทองถ่ินและชมรมภาคี
คนฮักเชียงใหม) 

 
5. ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขงานวิจัย 

5.1 การแสดงใหชาวบานเห็นถึงปญหาในชุมชนเพื่อการริเร่ิมในการทํางานวิจัยเพื่อดึงดูด ชาวบาน
เขามารวมในกระบวนการวิจัยเปนส่ิงท่ียากท่ีสุดในกระบวนการ สําหรับการศึกษาคร้ังตอไป
นาจะใชวิธีท่ีแสดงใหชาวบานเห็นความแตกตางระหวางพื้นท่ีท่ีสวยงามและพ้ืนท่ีของ
หมูบานท่ีเปนอยูในปจจุบัน หรือการทําใหชาวบานตระหนักถึงความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนถาไม
มีการรวมมือรวมใจกันดูแลพื้นท่ีของชุมชน 

5.2 การใหเวลาในการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนของพื้นท่ีศึกษาเปนส่ิงท่ีตองใหเวลาศึกษาขอมูลมาก
จําเปนตองเขาใจทั้งสภาพภูมิประเทศและความเขาใจทางดานสังคม เศรษฐกิจของคนใน
ชุมชนรวมถึงความสัมพันธของชุมชนกับชุมชนรอบขางหรือหนวยงานของภาครัฐท่ีอยูบน
พื้นท่ีชุมชนดวย 

5.3 ในการศึกษาพื้น ท่ี ศึกษาจะตองศึกษาประวั ติศาสตรของชุมชนอยาง ถ่ีถวนเพราะ
ประวัติศาสตรของชุมชนจะยอนใหเห็นถึงปมปญหาตางๆท่ีสงผลมาสูปจจุบันโดยเฉพาะปม
ปญหาท่ีเกิดจากการทับซอนกันของปญหากับภาครัฐท่ีมีตอชุมชน ผูวิจัยจะตองคล่ีคลาย
ปญหานั้นๆออกมาอยางเปนเหตุเปนผลจึงจะสามารถทําใหเขาใจถึงปรากฏการณปจจุบันไดดี  

5.4 ขอมูล เนื่องจากขอมูลท่ีไดรับจากกระบวนการวิจัยมีมากผูวิจัยจะตองเรียบเรียบความสําคัญ
ของขอมูล จัดเปนหมวดหมูของชุดขอมูลเชนขอมูลทางกายภาพ, ขอมูลทางสังคม, ขอมูลทาง
เศรษฐกิจ, ขอมูลท่ีไมสามารถเปดเผยผูใหขอมูลได ฯลฯ แลวหยิบมาใชอยางเหมาะสมโดย
จะตองออกแบบโครงในการเขียนงานวิจัยใหชัดเจนเปนหลักใหญกอนเพื่อหลีกเล่ียงการเขียน
ท่ีสับสนและซํ้าซอน  

5.5 ลําดับการเขียน ดังท่ีกลาวไปแลววาการเขียนจะตองมีการลําดับขอมูลจากสวนท่ีเปนขอมูล
ท่ัวไปกอนถึงจะนําเขาสูขอมูลท่ีเปนขอมูลเฉพาะท้ังนี้จะตองข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของ
งานวิจัยเปนหลักวาตองการศึกษาอะไรเปนสําคัญ ส่ิงท่ีตองคํานึงถึงในการเขียนงานวิจัยอีก
อยางหนึ่งคือ ผูใหขอมูลคนไหนท่ีไมสะดวกในการเปดเผยช่ือในการใหขอมูล ใหผูวิจัย
ปกปองผูใหขอมูลโดยใชตัวอักษรยอหรือช่ือสมมติแทนช่ือและนามสกุลจริงของผูใหขอมูล 


