บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีประชากรหลากหลายเผ่าพันธุ์ และมีวฒั นธรรมของการอาศัย
อยู่ร่วมกันมาแต่อดีต บางชนเผ่านั้นอาศัยอยูบ่ นผืนแผ่นดินนี้ อย่างอิสระก่อนที่จะรวมเป็ นประเทศ
ไทย การอยู่อาศัยร่ วมกันของกลุ่มชนทาให้เกิ ดรู ปแบบอารยะธรรมที่หลากหลาย ซึ่ งล้วนแล้วแต่
เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่ นตามแต่ความเชื่ อที่สร้างสรรค์สืบต่อกันเรื่ อยมา การตั้งถิ่ นฐานของผูค้ น
เหล่ า นี้ เกิ ดจากกลุ่ มชนเล็ กๆรวมกันเป็ นหมู่บ ้า น และชุ มชนตามล าดับ โดยประกอบอาชี พด้า น
เกษตรกรรมเป็ นหลัก ซึ่ งสอดคล้องกับการดาเนิ นวิถีชีวิตแบบท้องถิ่ นดั้งเดิมที่อยู่กนั อย่างพึ่งพา
อาศัยช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน นับแต่อดีตพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็ นพื้นที่ที่เข้าถึงได้
ยาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็ นภูเขาและที่ลาดชันตามธรรมชาติ ทรัพยากรที่มีอยูจ่ ึงถูกใช้ไป
อย่างให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด โดยชาติพนั ธุ์กลุ่มต่างๆที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซ่ ึ งมีอยู่หลายเผ่าพันธุ์เช่ น
กะเหรี่ ยง ม้ง แม้ว ละว้า เป็ นต้น ชนเผ่าเหล่านี้ กระจายตัวอยูอ่ าศัยตามพื้นที่ลาดชันโดยทัว่ ไปและ
อาศัย อยู่ร่ ว มกับ ประชากรในพื้ น ที่ ร าบท าให้เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นของวัฒ นธรรมในพื้ น ที่ และ
วัฒนธรรมเมืองซึ่ งกันและกัน และเกิดรู ปแบบของวัฒนธรรมบางอย่างร่ วมกัน
ชาติ พ นั ธุ์ ก ลุ่ ม แรกๆที่ อาศัย อยู่ใ นดิ นแดนล้า นนาก่ อนการตั้ง เมื องเชี ย งใหม่ ซ่ ึ งปรากฏ
หลักฐานการตั้งรกรากในจารึ ก และตานานเล่าขานต่างๆคือ ชาวลัวะ หรื อ ชาวละว้า ชาวลัวะได้
อาศัย อยู่ในแถบที่ ราบลุ่ มเชิ ง ดอยสุ เทพและเป็ นชนเผ่า อันดับ ต้นๆที่ มีก ารบันทึก หลักฐานไว้ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนเมืองกับชนกลุ่มน้อย แต่ดว้ ยการก่อตั้งอาณาจักรล้านนา ที่มีการพัฒนา
เมือง และผูค้ นอพยพเข้ามาอยูอ่ าศัยกันมากขึ้น ชาวละว้าบางส่ วนจึงต้องอพยพย้ายถิ่นฐานออกไป
อยู่ตามภูเขา ปั จจุ บนั ชาวลัวะตั้ง ถิ่ นฐานอยู่ตามจังหวัดต่างๆของภาคเหนื อโดยพบมากที่สุ ดใน
จังหวัดเชี ยงใหม่ที่ อ.แม่แจ่ม และรอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาชี พ
หลักของชาวละว้า คือ เกษตรกรรม แต่ดว้ ยอุปนิสัย และวิถีชีวิตดั้งเดิม ผลผลิตการเกษตรส่ วนใหญ่
จะใช้เป็ นอาหารในครอบครัวเป็ นหลัก ไม่ได้เพื่อการค้าขาย โดยชาวละว้านั้นอยู่อาศัยกันอย่าง
พึ่งพาตนเองเป็ นหลัก ซึ่ งสิ่ งที่ช่วยยึดเหนี่ยวชุ มชนให้เหนียวแน่น คือ ความผูกพันในชุ มชน และ
วัฒนธรรมความเชื่ อ ซึ่ งปรากฏออกมาให้เห็นเป็ นรู ปธรรมในการจัดผังชุมชน และสภาพแวดล้อม
ของที่อยูอ่ าศัย
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นอกจากความเชื่ อตามประเพณี ในการเลือกที่ต้ งั การตั้งถิ่ นฐานของหมู่บา้ นชาวละว้าแล้ว
ปั จจัยสาคัญอีกประการหนึ่ งที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานคือ ทรัพยากรในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ท้ งั แหล่ง
น้ า และพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทาการเกษตรที่สัมพันธ์กบั จานวนประชากรของหมู่บา้ น โดยการ
แบ่งพื้นที่ออกเป็ นส่ วนพักอาศัย ป่ าชุ มชน พื้นที่เกษตรกรรม ป่ าอนุ รักษ์ หรื อป่ าต้นน้ าตามลาดับ
ซึ่ งแต่ละพื้นที่จะสัมพันธ์และสอดคล้องกับรู ปแบบการดาเนิ นชีวิต เรื อนพักอาศัยนั้นจะสร้างด้วย
วัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น ซึ่ งเข้ากับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ และจะวางตัวเรื อนเกาะกลุ่มกัน
ในพื้นที่เดี ยวกันในลักษณะครอบครัวขยาย ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของระบบเครื อญาติ
การออกเรื อนไปของสมาชิ ก ในครอบครั วจะกระจายตัวขนานไปตามแนวไหล่ เขา พื้นที่ ว่า งที่
เกิดขึ้นระหว่างเครื อญาติเปรี ยบเสมือนพื้นที่ส่วนกลางของครอบครัวที่ใช้ทากิจกรรมร่ วมกัน ส่ วน
พื้นที่ส่วนกลางของหมู่บา้ นจะใช้ประกอบพิธีกรรมร่ วมกัน การตั้งบ้านเรื อนของหมู่บา้ นจะตั้งตาม
ไหล่เขาหรื อที่ราบเชิ งเขา ในยุคแรกนั้นการเชื่ อมต่อพื้นที่ต่างๆจะกระทาโดยทางเดินเท้า ภายหลัง
จากที่ มีการสร้ างถนนคอนกรี ตตัดผ่านจึงเกิ ดรู ปแบบของผังของหมู่บา้ นที่มีลกั ษณะเกาะกลุ่มกัน
มากขึ้น และกระจายตัวตามเส้ นทางสัญจรเป็ นหลัก ทาให้ภายในชุ ม ชนมีสภาพแวดล้อมที่เป็ น
ธรรมชาติลดน้อยลง
การขยายตัวของชุมชนมีผลทาให้การจัดสภาพแวดล้อม และขนาดของที่อยูอ่ าศัย รวมทั้งของ
หมู่บา้ นเปลี่ยนแปลงไปในระดับหนึ่ ง ปรากฏการณ์ ดงั กล่าวเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่วา่ จะเป็ น
ชุ ม ชนในเขตเมื อ ง หรื อชุ ม ชนของชนเผ่า ที่ ห่ า งไกลที่ จ ะต้องมี ก ารขยายตัว มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ประชากร และมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ไปตามแต่ละช่วงเวลา ปั จจุบนั ชาวละว้าที่อาศัย
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้พฒั นารู ปแบบการอยู่อาศัย และวิถีชีวิตวัฒนธรรมผสมกลมกลืนกับคนที่
อยูอ่ าศัยในเขตเมืองไปมากแล้ว อันเกิดจากการพัฒนาชุมชนทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และความก้าวหน้าทางการติดต่อสื่ อสารที่กระจายสู่ ทุกพื้นที่ไม่วา่ จะอยูไ่ กลเพียงใด
การพัฒนานั้นย่อมมาพร้ อมกับการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งนับได้ว่าเป็ นวิวฒั นาการของมนุ ษย์ที่
พัฒนาตนเองไปควบคู่กบั การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวเข้าหาวัฒนธรรม
ที่หลัง่ ไหลเข้ามาในพื้นที่ ชาวละว้าก็เช่นกันในพื้นที่ที่ใกล้กบั ตัวเมือง ชาวบ้านก็ตอ้ งเรี ยนรู้ที่จะอยู่
ร่ วมกันกับวัฒนธรรมของสังคมข้างเคียง โดยยังยึดถือประเพณี ความเชื่อที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ไกลออกไปจากตัวเมืองนั้นยังมีพ้นื ที่ที่ยงั คงรักษาไว้ซ่ ึ งสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมได้เช่น บนเส้นทางสายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนผ่าน อ.แม่สะเรี ยงจนถึง อ.แม่ลาน้อยนั้น ที่ตาบล
ห้วยห้อมยังมีหมู่บา้ นชาวลัวะที่อยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นมาเป็ นเวลานาน ซึ่ ง หมู่บา้ นที่มีชาวลัวะ
มากที่สุดคือ บ้านละอูบ และบ้านดง
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1.2 ความสาคัญ และทีม่ าของปัญหา
ชาวลัวะนั้นเป็ นชนกลุ่มน้อย ที่มีความสาคัญทางชาติพนั ธุ์วทิ ยา อีกทั้งยังมีคุณค่าในการศึกษา
องค์ความรู ้เกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่วา่ งซึ่ งเป็ นปั จจัยในการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิ กใน
ครอบครัว และชุ มชน และการสานต่อการดาเนิ นกิ จกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี แต่ในปั จจุบนั
ที่ว่างในชุ มชนได้เปลี่ ยนแปลงไป เนื่ องจากรู ปแบบการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ที่พฒั นาไปตามยุค
สมัย ซึ่ งเป็ นผลมาจากรู ปแบบการดาเนินชี วิตของชุ มชนที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาพื้นที่ทาให้มี
สิ่ งปลูกสร้างในรู ปแบบใหม่เกิดขึ้น ถนนคอนกรี ตที่ตดั ผ่านทาให้พ้ืนที่วา่ งเหล่านั้นกลายสภาพเป็ น
พื้ น ที่ อ ยู่อ าศัย และขยายตัวออกไปเรื่ อ ยๆ จนไม่ เ หลื อสภาพของรู ป แบบดั้ง เดิ ม ที่ เป็ นลัก ษณะ
เฉพาะตัวของชุมชนไว้ ทั้งนี้ ดว้ ยที่ต้ งั ของชุมชนที่ อยูห่ ่ างไกล ทุรกันดาร และยากแก่การเข้าถึง ทา
ให้บา้ นดงมี ศกั ยภาพที่จะพัฒนา และสร้ างระเบียบในการจัดการปรับปรุ งพื้นที่ให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดต่อชุมชนได้อย่างเป็ นระบบ โดยที่คนชุมชนนั้นมีส่วนร่ วมในการดูแล รักษา ปรับปรุ งร่ วมกัน
อันจะนามาซึ่ งคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน และเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน ที่จะ
เข้ามาในอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากคาบอกเล่าของผูอ้ าวุโสในหมู่บา้ น บ้านดงเป็ นหมู่บา้ นชาวลัวะที่มีการตั้งถิ่นฐานมาเป็ น
เวลานานกว่า 200 ปี หมู่บา้ นดงอยูใ่ นเขตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเทศบาลตาบลห้วยห้อม
ซึ่งประกอบด้วย 9 หมู่บา้ น ในจานวนนั้นมีหมู่บา้ นชาวลัวะอยู่ 4 หมู่บา้ น และเป็ นหมู่บา้ นชาวลัวะที่
มี จานวนประชากรมากที่ สุดหมู่ บา้ นหนึ่ งในจัง หวัดแม่ฮ่องสอน องค์ประกอบสาคัญในหมู่บา้ น
ประกอบด้วย ลานพิ ธี กรรม วัด โบสถ์คริ ส ต์ โรงเรี ย น อนามัย และที่ ท าการโครงการหลวงใน
พระราชด าริ ปั จจุ บ ันหมู่บ ้า นดงได้รั บ การพัฒนาไปอย่า งช้า ๆ ท าให้ส ภาพทางกายภาพค่ อ ยๆ
เปลี่ ย นแปลงไป ทั้ง ในระดับ พื้ น ที่ ว่า งของชุ ม ชน และสภาพแวดล้อมในบริ เ วณบ้า นพัก อาศัย
ตลอดจนพิธีกรรมและความเชื่อที่ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน และวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เน้น
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนลดลง ปั จจุบนั ชุมชนชาวลัวะมีรายได้หลักจากอาชีพเกษตรกรรม
และหัตถกรรม ซึ่ งจากข้อมูลสถิติของจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรื อน ต่อหัว ต่อ
ปี นั้นต่า ไม่เพียงพอต่อการดารงชีวติ อีกทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติที่นบั วันมีแต่จะลดน้อยลง
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ภาพ 1-1 สภาพแวดล้อมในอดีต และปั จจุบนั บ้านดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ที่มา: จุลพร นันทพานิช พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2553

งานวิจยั นี้ จะสร้ างความรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมภายในชุ มชน และใน
บริ เวณที่พกั อาศัยของชาวลัวะ ซึ่ งเป็ นผลลัพธ์มาจากวัฒนธรรมในการดารงชีวิต และความสัมพันธ์
ทางเครื อญาติ เป็ นตัวประสานให้ชุมชนดารงอยู่ได้ ซึ่ งความรู้ ความเข้าใจดังกล่าว สามารถที่จะ
เข้าใจถึงแนวความคิดการตั้งถิ่นฐานของชาวลัวะบ้านดง และแนวโน้มพัฒนาการที่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนในอนาคต
1.3 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อให้ทราบถึงรู ปแบบของการตั้งถิ่นฐาน และลักษณะการจัดผังหมู่บา้ น จากลักษณะการ
จัดวางองค์ป ระกอบทางกายภาพของชุ มชน สถาปั ตยกรรม และองค์ประกอบภายในพื้นที่ของ
หมู่บา้ นชาวลัวะ บ้านดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
2. เพื่อเข้าใจถึงกระบวนการกาเนิด พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของการจัดองค์ประกอบ
ทางกายภาพในหมู่ บ ้า นชาวลัว ะ และอธิ บ ายสาเหตุ ปั จ จัย และอิ ท ธิ พ ลที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
กระบวนการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงการจัดรู ปที่วา่ ง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และภูมิทศั น์
วัฒนธรรมของชาวลัวะ
คาถามการวิจัย
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และวัฒนธรรม มีอิทธิ พลต่อการจัดรู ปที่ว่างของชุ มชน
และเรื อนพักอาศัย ส่ งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
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1.4 วิธีการศึกษา
1. การเก็บข้ อมูลเบือ้ งต้ น ทาการเก็บข้อมูลจากเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวลัวะ
ทั้งในด้านชนเผ่า ชาติพนั ธุ์ การตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่ อ ประวัติศาสตร์ ผัง
และรู ปแบบการอยู่อาศัย และข้อมูลทางสถิติ ของชาวลัวะ บ้านดง ตาบลห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.
แม่ฮ่องสอน จากงานวิจยั หนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ วารสาร บทความ ภาพถ่าย ภาพถ่ายทางอากาศ
รู ปภาพ แผนที่ และอินเตอร์เนต
2. การเก็บข้ อมูลภาคสนาม ของบ้านดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน การสังเกต
(Observation) เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนองค์ประกอบทางกายภาพของหมู่บา้ น และสถาปั ตยกรรมพื้น
ถิ่นในชุ มชนตลอดจนองค์ประกอบต่างๆรวมถึงวิถีชีวิตของชาวลัวะ โดยใช้ภาพถ่าย การวาดภาพ
และการจดบันทึกรวบรวม เพื่อเป็ นฐานข้อมูลเบื้องต้น
การสัมภาษณ์ ( Interview ) สัมภาษณ์ ถึงความเป็ นมาประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่ นฐานของ
หมู่บา้ น ตลอดจนประเพณี ความเชื่ อ วัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปั จจุบนั รวบรวมการให้สัมภาษณ์
ประกอบเป็ นข้อมูลที่ สามารถทาให้เข้าใจถึงลักษณะเด่นเฉพาะตัวของชุ มชนได้ในเชิ งลึก โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นหลัก ทั้งนี้ ดว้ ยปั ญหาบางประการด้านการเขียน อ่าน และเข้าใจในภาษาไทยของ
ชาวบ้านจาเป็ นต้องใช้การถามตอบผ่านคาถามหลัก และใช้ผชู้ ่วยนักวิจยั ที่สามารถฟัง พูด ภาษาลัวะ
ได้จะทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และใช้กล้องถ่ายภาพบันทึกภาพเหตุการณ์ระหว่างการสัมภาษณ์
โดยกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ที่ 1 (ดูภาพ 1- 3) สาเหตุปัจจัยในการเลือกพื้นที่ที่ 1 เนื่องจากพื้นที่น้ ีมีผอู้ ยู่
อาศัยดั้งเดิมก่อนปี พ.ศ. 2520 ก่อนที่จานวนประชากรในชุ มชนจะเพิ่มขึ้นและกระจายตัวออกไป
โดยรอบพื้นที่หมู่บา้ นซึ่ งในพื้นที่น้ ี ยงั มีพ้ืนที่สาคัญที่เป็ นศูนย์รวมของชุ มชนเป็ นลักษณะของลาน
พิธีกรรมดั้งเดิมในกลุ่มที่ 1 นี้ได้ประกอบด้วยบ้านพักอาศัย 140 ครัวเรื อนเพื่อที่จะจัดกลุ่มข้อมูลทาง
กายภาพให้ชดั เจน จึงทาการสัมภาษณ์ท้ งั หมด 140 คนโดยสัมภาษณ์เฉพาะผูน้ าครอบครัวเป็ นหลัก
ตามหลักการเกี่ ยวกับระบบโครงสร้างครอบครัวแล้วนั้นผูน้ าครอบครัวไม่วา่ จะเป็ นหญิงหรื อชาย
ต่างมี การถื อครองในกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดิน และสิ่ งปลูกสร้างรวมถึ งเหตุผลในการปลูกสร้ างตลอดจน
ระยะเวลา ที่ก่อสร้างของสิ่ งปลูกสร้างอายุอาคาร และมีหน้าที่สาคัญในการดูแลสมาชิกในครอบครัว
จนถึงการมีส่วนร่ วมกับชุมชนส่ วนเนื้ อหาในการสัมภาษณ์น้ นั เบื้องต้นนอกจากต้องการจะทราบถึง
ชื่อ-สกุล-อายุ-บ้านเลขที่แล้วนั้นยังต้องการทราบถึงข้อมูลพื้นฐานดังต่อไปนี้
- สถานะ (โสด หรื อสมรส และสมรสกับบุคคลต่างถิ่นต่างชาติพนั ธ์หรื อไม่)
- การนับถือศาสนา ในอดีตชาวละว้านับถือผี แต่ปัจจุบนั ได้มี ศาสนาพุทธ และคริ สต์
- การประกอบอาชีพ
- รายได้ภาคครัวเรื อนเฉลี่ยต่อปี (ที่มาของรายได้)
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-

โครงสร้างและความสัมพันธ์ในครอบครัว
การประกอบพิธีกรรม กรณี นบั ถือศาสนาแต่ยงั เซ่นไหว้ผอี ยู่
จานวนเครื อญาติที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน
ระยะเวลาและขอบเขตการถือครองกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
ระยะเวลาที่ได้อยูอ่ าศัยในบ้าน
เรื อนพักอาศัยมีการซ่อมแซมปรับปรุ งไปกี่ครั้งเมื่อใดบ้าง
การสารวจ และการรังวัดภาคสนาม ( Measure Work ) เป็ นการเก็บข้อมูลทางกายภาพ
เกี่ ย วกับ ผัง ของชุ ม ชนหมู่ บ ้า น และสถาปั ตยกรรมประเภทเรื อนพัก อาศัย ในพื้นที่ เป็ นหลัก ทั้ง
รู ปแบบของเรื อนพักอาศัย ขนาดสัดส่ วน การจัด และแบ่งพื้นที่ใช้สอยต่างๆ โดยการวัดระยะด้วย
สายวัด และเครื่ องมือวัดระยะอื่นๆในเบื้องต้นนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาการสารวจรอบๆบริ เวณหมู่บา้ นก่อน
เพื่อที่จะทราบถึ งสภาพแวดล้อมปั จจุบนั และเส้นทางสัญจรภายในหมู่บา้ นการสารวจผังได้นาเอา
แผนที่ และภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ประกอบข้อมูลในการสารวจซึ่ งแผนผังของหมู่บา้ นที่ทาการ
สารวจนั้นได้เลือกใช้พ้ืนที่ในกลุ่มที่ 1 (ดูภาพ 1- 3 หน้า 9) เป็ นกรณี ศึกษาจากผังดังกล่าวจะสามารถ
นามาศึกษาถึงสภาพพื้นที่ของหมู่บา้ นประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผนู้ าครอบครัวนามา
ซึ่งการจัดกลุ่มของเครื อญาติ และองค์ประกอบทางกายภาพรวมถึงสภาพแวดล้อมของเรื อนพักอาศัย
ทั้งนี้ ได้เลื อกกลุ่มตัวอย่างในการศึ กษาองค์ประกอบทางกายภาพ ผังบริ เวณ และสถาปั ตยกรรม
บ้านพักอาศัย จานวน 30 หลังคาเรื อนจากทั้งหมด 140 หลังคาเรื อน และจะต้องเป็ นกลุ่ มเรื อนที่
สร้ า งก่ อ นปี พ.ศ.2540 เพราะจากข้อ มู ล ภาพถ่ า ยในอดี ต นั้ น จะพบว่ า สภาพแวดล้อ ม และ
องค์ประกอบทางกายภาพต่างๆของหมู่บา้ นยังคงสภาพเดิมอยูเ่ ป็ นจานวนมากโดยจะทาการสารวจ
ในหัวข้อดังต่อไปนี้
- แผนผังหมู่บา้ น
- เส้นทางสัญจร
- สภาพแวดล้อมของเรื อนพักอาศัย
- ขอบเขตของที่ดิน
- รู ปแบบของสถาปัตยกรรมเรื อนพักอาศัย
- การใช้พ้ืนที่ภายในเรื อนพักอาศัย
- วิถีชีวติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
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1.4.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษาวิจยั ข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงในการทางานในเบื้องต้นจะกระทาโดย
การสื บค้นเอกสาร งานวิจยั และบทความที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆทั้งที่เสร็ จสิ้ นแล้ว และ
ที่อยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจยั ในปั จจุบนั ข้อมูลจากสื่ ออินเตอร์ เนต จะถูกนามาใช้โดยตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาอ้างอิง ทั้งนี้ ขอ้ มูลที่ได้รับมาโดยการทาสาเนาเอกสาร จะต้องมา
ทบทวนและ เรี ยบเรี ยงออกมาจัดเก็บอย่า งเป็ นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน จัดระเบีย บ
ข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้อง
การสัมภาษณ์จะกระทาเพื่อการได้มาซึ่ งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม จาก
กลุ่มประชากรตัวอย่าง และผูค้ นในชุมชนที่พบปะทัว่ ไปโดยอาศัยวิธีการจดบันทึก และบันทึกเสี ยง
โดยเครื่ องบันทึ กเสี ยง รวมถึ งการบันทึกด้วยภาพถ่ าย เพื่อให้การเก็บข้อมูลถูกต้องครบถ้วนใน
รายละเอี ย ด โดยต้อ งได้รั บ การยิน ยอมจากผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ ท าการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ ม พื้ น ที่ ตวั อย่า ง
โดยเฉพาะผูน้ าครอบครัว และใช้คาถามแบบปลายปิ ด
การสังเกต และการรังวัด ใช้วิธี การจดจา และการบันทึ กด้วยการวาดผัง โดยการนับ ก้า ว
เปรี ยบเทียบสัดส่ วนกับสายวัดในสถานที่จริ ง การสารวจ และรังวัดจะกระทาโดยอาศัยเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์น้ นั ๆเช่น สายวัด ไม้วดั กระดานรองเขียน กล้องถ่ายรู ป เป็ น
ต้น การใช้ภาพถ่ายทางอากาศเป็ นฐานข้อมูลเบื้องต้น ที่ใช้ดาเนินการสารวจ และรังวัดเพื่อที่จะปรับ
ข้อมูลให้ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของชุ มชนในปั จจุบนั และมิติซ้อนทับของชั้นข้อมูลในแต่ละ
ช่วงปี มิติดา้ นศาสนาความเชื่อบนความแตกต่างของแต่ละครอบครัว
การบันทึกข้อมูลนาข้อมูลทั้งหมดบันทึกจัดเก็บลงคอมพิวเตอร์ ในรู ปแบบ เอกสาร แผนภูมิ
รู ปภาพ และบันทึกผังการสารวจด้วยโปรแกรมออโตแคด (Autocad) ในการสารวจแต่ละครั้งข้อมูล
จะถูกพัฒนาเข้าสู่ ระบบให้ครบถ้วนตามที่ได้รวบรวมมาในแต่ละช่วงของการสารวจ
1.4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล และสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นด้วยเอกสาร งานวิจยั ที่มีการศึกษา ทาการรวบรวมมาคัดกรองเพื่อ
ความถู ก ต้อ งแม่ น ย า โดยจ าแนกข้อ มู ล ออกเป็ นด้า นประวัติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ สั ง คมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึงกาเนิด และพัฒนาการของชาวลัวะในประเทศไทย และบ้านดง
2.วิเคราะห์รูปแบบองค์ประกอบทางกายภาพของบ้านดงโดยจัดทาผังการสารวจหมู่บา้ นมา
ประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งผังสภาพแวดล้อมปั จจุบนั และเทียบย้อนหลังไป
อีก 4 ช่ วงเวลา และทาการศึกษาเปรี ยบเทียบผังนับแต่อดีตจนถึ งปั จจุบนั ทั้งนี้ รวมถึ งผังหมู่บา้ น
ละว้า ที่ ไ ด้มี ก ารศึ ก ษามาแล้วจานวนหนึ่ งเพื่ อให้ทราบถึ งพัฒนาการ และการเปลี่ ย นแปลงของ
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สภาพแวดล้อม และยังทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็ นมา รู ปแบบพัฒนาการของผังสภาพแวดล้อม
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชาวลัวะ เชื่อมโยงถึงกรอบความเชื่อประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิม
3.วิเคราะห์ รูปแบบของผังบริ เวณ และพื้นที่ใช้สอยของบ้านพักอาศัยโดยการสุ่ มจากกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ได้คดั เลือกด้วยหลักเกณฑ์ทางด้านการเป็ นผูอ้ ยูอ่ าศัยดั้งเดิม และมีสิ่งปลูกสร้างที่อยูอ่ าศัย
ก่อนปี พ.ศ.2520 อีกทั้งระบบครอบครัวที่อยูร่ ่ วมกันเป็ นกลุ่มก้อนประมาณ 2-3 หลังคาเรื อนขึ้นไป
เพื่อนามาศึกษาถึงผลกระทบต่อรู ปที่วา่ งของครอบครัว รวมทั้งความเชื่อด้านศาสนาว่ามีผลต่อพื้นที่
ว่างเหล่านี้หรื อไม่ และเพราะสาเหตุ ปัจจัยใดที่มีอิทธิ พลต่อรู ปที่วา่ ง พิจารณาถึงพัฒนาการทางด้าน
ที่อยูอ่ าศัย วัสดุก่อสร้าง การปลูกสร้างต่อเติมที่เปลี่ยนแปลงไปในอดีตถึงปัจจุบนั
4. วิเคราะห์รูปแบบของการจัดการสภาพแวดล้อมชุ มชน และการจัดการหมู่บา้ นท้องถิ่ น
ดั้งเดิมโดยทาการเสนอแนะแนวทางผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมดที่ได้ศึกษา
มาดังกล่าวไปแล้วข้างต้น
1.4.3 สถานทีท่ ใี่ ช้ ในการดาเนินการศึกษา
พื้นที่ในการศึกษาวิจยั คือ บ้านดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ น
กรณี ศึกษา ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการวางผังหมู่บา้ น องค์ประกอบทางกายภาพ เรื อนพัก
อาศัย แบบดั้งเดิ ม ตลอดจนองค์ประกอบที่ส าคัญ ในพื้ นที่ และการจัดสภาพแวดล้อมในบริ เวณ
โดยรอบหมู่บา้ น

ภาพ 1-2 ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2545 ของ บ้านดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ที่มา : ศูนย์ภูมิศาสตร์สารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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1.5 ขอบเขตการศึกษา
หมู่บ ้านดงมี ป ระชากรอาศัยอยู่ท้ งั หมด จานวน 927 คน 206 หลังคาเรื อน การศึก ษาวิจยั
กาหนดขอบเขตการศึ กษาเฉพาะในกลุ่ มที่ 1 เนื่ องจากพื้นที่น้ ี มีผอู้ ยู่อาศัยดั้งเดิ มก่ อนปี พ.ศ.2520
ก่ อนที่ จานวนประชากรในชุ มชนจะเพิ่มขึ้น และกระจายตัวออกไปโดยรอบพื้นที่หมู่บา้ นซึ่ งใน
พื้นที่น้ ียงั มีพ้ืนที่สาคัญ ที่เป็ นศูนย์รวมของชุ มชนเป็ นลักษณะของลานพิธีกรรมดั้งเดิม และยังคงมี
ชาวลัวะอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น อีกทั้งรู ปแบบการใช้พ้ืนที่ในระดับต่างๆของชุมชน และบริ เวณบ้าน
ยังแสดงให้ถึงความสัมพันธ์ ของคนในชุ มชนที่เหนี ยวแน่ น และความเกี่ ยวเนื่ องของการใช้พ้ืนที่
ระหว่างผูค้ น และชุ มชนโดยรวม ซึ่ งกลุ่มที่ 1 นี้ มีบา้ นพักอาศัยทั้งหมด 140 หลังคาเรื อน คิดเป็ น
ร้อยละ75 ของบ้านพักอาศัยจาก 206 ครัวเรื อน และมีพ้ืนที่อาณาเขตครอบคลุมพื้นที่สาคัญมากกว่า
200 ไร่ ไม่นบั รวมพื้นที่เกษตรกรรมข้างเคียงโดยรอบ ด้วยเหตุน้ ี พ้ืนที่จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
การทาการศึกษาวิจยั

1

ภาพ 1-3 แผนผังขอบเขตการวิจยั ของ บ้านดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

บ้านดงประกอบด้วยกลุ่มชุมชน 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้คือ
กลุ่มที่ 1 เป็ นกลุ่ มที่อยู่อาศัยแต่ด้ งั เดิ ม มีพ้ืนที่ว่างที่สาคัญของชุ มชนได้แก่ ลานเสาสะกาง
ลานเลี้ยงผีตางอบริ เวณป่ าชุ มชน โบสถ์คริ สตจักร และกลุ่มผูอ้ าวุโสที่สืบทอดการปกครองหมู่บา้ น
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มาแต่ อ ดี ต หรื อ ที่ ใ นงานวิ จ ัย นี้ เรี ย กว่า “สมาง” 1 ซึ่ งปั จ จุ บ ัน เป็ นรุ่ น ที่ 5 ในระบบราชการ คื อ
ผูใ้ หญ่บา้ น มีบา้ นพักอาศัยจานวน 140 หลังคาเรื อน
กลุ่มที่ 2 เนื่ องจากการขยายตัวภาคครัวเรื อนทาให้ประชากรในหมู่บา้ นเพิ่มขึ้นประกอบกับ
ลักษณะทางสังคมของชาวลัวะเป็ นครอบครัวขยายจะปลูกสร้างที่พกั อาศัยในพื้นที่ดินเดียวกันกับ
พ่อแม่จึงเกิ ดความหนาแน่ น และต้องการใช้พ้ืนที่เพิ่ม โดยมีสถานที่สาคัญได้แก่ สานักสงฆ์ ที่พกั
น้ าประปาหมู่บา้ น โดยที่พกั อาศัยกระจายกันอยูใ่ กล้กบั ทางสัญจร
กลุ่ ม ที่ 3 มี บ ้า นพัก อาศัย ไม่ ห นาแน่ น ประกอบกับ สถานที่ ร าชการได้แ ก่ โรงเรี ย น และ
โครงการหลวง อีกทั้งเป็ นพื้นที่ทางเกษตรกรรมของหมู่บา้ น
เนือ้ หาในการนาเสนอ
ในการศึกษานี้ได้กาหนดเนื้ อหาในการศึกษาเป็ น 6 บท ดังนี้ บทที่ 1) บทนา บทที่ 2) ทฤษฎี
และทบทวนวรรณกรรม บทที่ 3) ลักษณะโดยทัว่ ไปของพื้นที่ศึกษา บทที่ 4) ระเบียบวิธีวิจยั บทที่
5) ผลการศึกษา บทที่ 6) อภิปราย และสรุ ปผลโดยมีรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละบทดังต่อไปนี้
บทที่ 1 บทนา
ในเนื้อหาของบทนี้ได้อธิ บายถึงความเป็ นมา และหลักการของงานวิจยั ชิ้นนี้วา่ มีวตั ถุประสงค์
ในการศึกษาไปในทิศทางใดรวมถึงวิธีการ และขอบเขตของงานวิจยั ที่จะใช้ในการศึกษาเก็บข้อมูล
โดยสั ง เขปในด้า นต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้อ งส่ ว นของประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้รั บ กล่ า วถึ ง ผลลัพ ธ์ ที่ ผู้
ศึกษาวิจยั จะเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
บทที่ 2 ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม
เป็ นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นต่อชาวลัวะในประเทศไทยประกอบด้วยเนื้ อหาดังต่อไปนี้
ความเป็ นมาของชาวลัว ะตั้ง แต่ แ รกเริ่ ม ตลอดจนการตั้ง ถิ่ น ฐานการด ารงชี วิ ต รู ป แบบทาง
สถาปั ตยกรรม ความเชื่ อ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรม ทฤษฎี เป็ นแนวคิดที่ศึกษา
เกี่ยวกับชุมชน และการตั้งถิ่นฐานรวมถึงการอนุรักษ์ชุมชน หลักการ วิธีการคิดวิเคราะห์ถึงเหตุผล
ในด้านต่ างๆมาสนับสนุ นงานวิจยั ให้ส อดคล้องอย่างเป็ นระบบแบบแผน งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
รวมถึ งรู ปแบบที่ มีการศึ กษาวิจยั ที่ เกี่ ยวกับชาวลัวะ และวิธีการศึกษารู ปแบบแนวคิด ตลอดจน
วิธีการในแต่ละด้านที่ใกล้เคียงกับงานวิจยั

1

สะมาง หรื อ สมัง หมายถึง หมอผี ผูป้ ระกอบพิธีกรรม ผูน้ าชุมชน
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บทที่ 3 ลักษณะโดยทัว่ ไปของพื้นที่ศึกษา
กล่าวถึงภาพรวมของ จ.แม่ฮ่องสอน อาณาเขตที่ต้ งั ชาติพนั ธุ์ต่างๆ และพื้นที่ต้ งั ของ บ้านดง
ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน สภาพแวดล้อม และองค์ประกอบของหมู่บา้ น รวบรวม
ข้อมูลด้านการสารวจ และสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจในพื้นที่ที่ศึกษาวิจยั
บทที่ 4 ระเบียบวิธีวจิ ยั
กรอบการวิจยั ระเบียบแบบแผนที่จดั วางไว้เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ รวมทั้ง
ขั้นตอนกระบวนการในการวิจยั วิธีการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบทางกายภาพ ของชาวลัวะ บ้าน
ดง
บทที่ 5 ผลการศึกษา
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมมา และกล่าวถึงการสร้างรู ปแบบของข้อมูลเพื่อให้
สามารถเข้าใจ และสามารถบ่งบอกถึงบริ บทของงานวิจยั เช่น ผังหมู่บา้ นสภาพแวดล้อมต่างๆ ผัง
บริ เวณที่พกั อาศัย การใช้พ้ืนที่ของที่พกั อาศัยรวมถึงรู ปแบบของครอบครัว ความเชื่อ องค์ประกอบ
ต่างๆที่มีอิทธิ พลต่อการใช้พ้ืนที่
บทที่ 6 อภิปราย สรุ ปผลวิจยั
เพื่ อ หาแนวทางเสนอแนะการจัด รู ป ที่ ว่ า ง และการจัด การชุ ม ชนจากการศึ ก ษาวิ จ ัย
สภาพแวดล้อมชุมชนดั้งเดิม
1.6 ประโยชน์ จากการศึกษา
1. เข้าใจถึ งลักษณะรู ปแบบของการตั้งถิ่ นฐาน และการจัดองค์ประกอบทางกายภาพของ
หมู่บา้ น ตลอดจนที่วา่ งของสถาปั ตยกรรม และชุมชนที่สัมพันธ์กบั รู ปแบบการดาเนินชีวติ ในพื้นที่
2. สามารถอธิ บายถึงสาเหตุ ปั จจัย และอิทธิ พลที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนา และ
การเปลี่ยนแปลงการจัดองค์ประกอบทางกายภาพ และภูมิทศั น์วฒั นธรรมของชาวลัวะ บ้านดง ต.
ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอนได้
3. สามารถเสนอแนะแนวทางการจัดสภาพแวดล้อม และการจัดการชุ มชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ของชาวลัวะ บ้านดงอีกทั้งยังสามารถเป็ นแนวทางการศึกษาด้านการจัดสภาพแวดล้อมต่อชุมชน
ดั้งเดิมอื่นๆต่อไปในอนาคต
การศึกษาวิจยั สามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางการจัดการชุ มชน และการจัดสภาพแวดล้อม
ของวัฒนธรรมท้องถิ่ น ได้อย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ ไม่เฉพาะแต่ ชุ ม ชนลัวะบ้า นดงเท่ า นั้น แต่ ย งั
สามารถประยุ ก ต์ใ ช้เป็ นแนวทางในการพัฒ นาสภาพแวดล้อมของชุ ม ชนแห่ ง อื่ น ๆได้โ ดยยัง
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิสัยทัศน์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ถึงแม้
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จะมุ่ง ส่ งเสริ มวัฒนธรรมของชุ มชนชาวไตเป็ นหลัก แต่จงั หวัดแม่ฮ่องสอนนั้นมีชุ มชนชนเผ่า
ดั้ งเดิ ม อี ก หลายชุ ม ชน ที่ มี ค วามสามารถที่ จ ะพัฒ นาศั ก ยภาพของตนเองในการรั ก ษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี อนั ดีงามเอาไว้
นิยามศัพท์เฉพาะ
ลัวะ หมายถึง ชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ในประเทศไทยนั้น
พบมากบริ เวณภาคเหนือตอนบนมีความเชื่อเรื่ องการนับถือผีที่ยงั สื บทอดต่อมาจนถึงปั จจุบนั ลัวะ
หรื อ ละว้าในงานวิจยั นี้ใช้คาว่า “ ลัวะ” ซึ่ งมีความหมายเดียวกัน
ที่ว่าง หมายถึง ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้ให้ความหมายของพื้นที่โล่งว่างไว้วา่ เป็ นพื้นที่อนั ปราศจากหลังคา
หรื อสิ่ งก่อสร้างปกคลุม เช่น บ่อน้ า สระว่ายน้ า หรื อที่จอดรถ และให้ความหมายรวมถึงพื้นที่ของ
สิ่ งก่อสร้างหรื ออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคาหรื อสิ่ งก่อสร้างปก
คลุมเหนือระดับนั้น
พืน้ ที่โล่ งว่ างในชุ มชนเมือง หมายถึง ที่เปิ ดโล่งซึ่ งอยูใ่ นเขตเมือง โดยมีลกั ษณะพิเศษคือ
เป็ นที่เว้นว่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ ประกอบกับมีขอ้ กฎหมายรองรับ หรื ออาจถูกกาหนดให้เป็ น
ที่วา่ งในความรับผิดชอบของเอกชน เช่นสวนหย่อม ลานอเนกประสงค์ ลานกิจกรรม ฯลฯ รวมไป
ถึงถนนทางเดินเท้า
พืน้ ที่โล่ งว่ าง (Open Space) ในความหมายของ ครอเรนซ์ อาเธอร์ เพอรรี่ (Clarence Arthur
Perry) คือระบบสวนสาธารณะและ ที่พกั ผ่อน สามารถแสดงองค์ประกอบจินตภาพของเมือง โดย
ศูนย์รวม (Node) ที่รวมการกระทากิจกรรมเพราะในชุมชนที่มีพ้ืนที่จากัด และมีความหนาแน่ น
ของประชากร การใช้พ้ืนที่ให้มีความหลากหลายทั้งสวนสาธารณะที่พกั ผ่อน-ออกกาลังกาย และที่
กระทากิจกรรมท้องถิ่น ในชุมชนที่มีการสื บทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมนั้นพื้นที่กระทากิจกรรมท้องถิ่น
มักมีที่หมายตา (Landmark) เพื่อแสดงความสาคัญของพื้นที่น้ นั ด้วยพื้นที่โล่งว่างสาธารณะ เป็ น
พื้นที่ซ่ ึ งเปิ ดโล่งเพื่อกิ จกรรมหลายประเภท ทั้งที่มนุ ษย์สร้างขึ้น หรื ออาจเกิ ดเองโดยธรรมชาติ
ส่ วนพื้นที่โล่งว่างในชุมชน และย่าน อาจเป็ นเพียงจุดตัดของถนน หรื อเป็ นแหล่งรวมกิจกรรมบาง
ชนิ ด โดยเฉพาะทางด้านการค้าขายในเชิงพาณิ ชย์ หรื อเป็ นสถานที่ที่คนมาพบปะพูดคุย หรื อ
พักผ่อนในช่วงเวลาหนึ่งในการดาเนินชีวติ ในแต่ละวัน

