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บทคดัย่อ 
 

บ้านดงเป็นหมู่บ้านท่ีมีประชากรชาวละว้าอาศัยอยู่ดั้ งเดิมมากเป็นอันดับสองใน จังหวัด
แม่ฮ่องสอนรองจากบา้นละอูบ ซ่ึงเป็นหมู่บา้นละวา้ท่ียงัยึดถือวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม
ในการนับถือผี มีลักษณะการตั้งถ่ินฐานเร่ิมจากลานเสาสะกางเพื่อประกอบพิธีกรรมเป็นศูนย์กลาง 
ลอ้มรอบดว้ยเรือนพกัอาศยัตามล าดบัความส าคญัของสถานะหนา้ท่ีในชุมชน โดยกลุ่มของเรือนพกัอาศยั
จะเกาะกลุ่มกนัตามท่ีราบเชิงเขา  และกลุ่มของเครือญาติตามสายของการนบัถือผี ซ่ึงชาวละวา้บา้นดงนั้น
ให้ความส าคญักบัผีทางสายปิตุโลหิต โดยระหว่างเครือญาตินั้นเกิดช่องว่างซ่ึงใช้เป็นทางสัญจรไปมา
ระหวา่งกนัและกนั แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์อนัดีของครอบครัว และคนในชุมชน กอปรเป็นรูปแบบ
ของรูปท่ีวา่งท่ีมีลกัษณะเฉพาะข้ึน ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง และพฒันาการข้ึนตลอดช่วงระยะเวลาในการตั้ง
ถ่ินฐานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พร้อมๆกบัการเขา้มาของศาสนาคริสต์ และศาสนาพุทธท าให้พื้นท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิทางความเช่ือดั้งเดิมถูกลดความส าคญัลง และมีการผสมผสานของกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆท าให้เกิด
การผสมผสานวฒันธรรมร่วมกนัข้ึน  

งานวจิยัน้ีพบวา่การตั้งเรือนพกัอาศยัจะกระจายตวัรอบแกนของลานเสาสะกาง อนัแสดงให้เห็นถึง
การสร้างความสัมพนัธ์ภายในหมู่บ้าน ด้วยการเช่ือมโยงพื้นท่ี และองค์ประกอบต่างๆเข้ากับพื้นท่ี
ศูนย์กลางอนัศกัด์ิสิทธ์ิของหมู่บา้น ในปัจจุบนัสภาพแวดล้อมโดยส่วนใหญ่ของเรือนพกัอาศยัมีการ
ผสมผสานวสัดุสมยัใหม่ เขา้กบัวสัดุท่ีหาไดใ้นพื้นท่ี แต่ยงัคงการปลูกสร้างเรือนในลกัษณะเกาะกลุ่มกนั
ในระบบเครือญาติ โดยมีพื้นท่ีส าหรับใช้ประโยชน์ร่วมกนั และเป็นองค์ประกอบยึดโยงกลุ่มเรือนเขา้
ด้วยกัน บริเวณด้านข้างของขอบเขตท่ีดินท่ีติดกับญาติหรือเพื่อนบ้านจะเวน้ไวเ้ป็นพื้นท่ีสัญจรร่วม 
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ส าหรับการเดินเทา้ ซ่ึงช่วยสร้างความปรองดองใหเ้กิดข้ึนในละแวกบา้น ซ่ึงปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงในการจดัรูปท่ีวา่ง และสภาพแวดลอ้มของหมู่บา้นคือ การนบัถือศาสนาต่างๆท่ีเขา้มามี
บทบาทต่อชุมชนมากข้ึน และการผสมผสานของวฒันธรรมต่างชาติพนัธ์ุ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อวฒันธรรม 
ความเช่ือ และวถีิชีวติดั้งเดิมของชาวละวา้ท่ีเคยเป็นมาในอดีต 
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ABSTRACT 
 

Ban Dong is the second largest original Lawa village in Mae Hong Son Province which still 
maintains original culture in a ghost worship tradition. Their settlement began from the election place 
for rite (Sakang ground pole) where respectively surrounded with the group of dwelling located 
according to the importance of positional duty in the community on the plain of foothills. Their 
settlement was also influenced by group of kinship following the paternal line of ghost worship. This 
spiritual principle traditionally imposed the spatial organization and built environment of their 
community which is gradually transformed and developed in the present day configuration. The space 
between dwelling in the same kinship group is pedestal way symbolized boundary and utilized as 
mutual space among them. This characteristic shows the good relationship among each dwelling unit, 
kinship group and community. 

With the advent of Christianity and Buddhism, Lawa original belief and spatial organization of 
scared places and private – public areas are gradually transformed and lessen in their importance. The 
households who practiced new folkways which were different from the original way of doing built their 
dwelling and surrounding space in different way according to their mix of belief and culture. 

The research found that settlement of Lawa Ban Dong village is expanded from the central  
sakang ground pole. It shows the relationship of community all dwellings and elements in the village 
with the central scared element, sakang ground pole. At present, most of dwelling houses are made 
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from both local natural materials and modern materials, however they still build and locate Thai houses 
in the system of kinship, structure which still shared open public space with the neighborhood. The 
open space also function as walkway linking  all unit of dwellings in the community together. The 
study also discovered that from time to time difference and mixing of worship practice and belief 
among religious effected built environment and spatial organization of the Lawa Ban Dong village 
which is developed into the spatial quality and physical appearance of the village at the present day. 
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