บทที่ 4
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ระเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย ของงานศึ ก ษาครั้ งนี้ ตั้ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของการเก็ บ ข้อ มู ล จากหลาย
แหล่งข้อมูลด้วยกันเพื่อให้ได้ทราบถึง กาเนิด พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของบ้านดง ซึ่ งยังไม่
พบว่ามีงานศึกษาวิจยั ใดที่เกี่ ยวข้องกับบ้านดงที่มีรูปแบบการวิจยั ในลักษณะนี้ การรวบรวมข้อมูล
ด้านประวัติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์อยูบ่ นพื้นฐานความถูกต้องผ่านกระบวนการที่ได้
มี ผูว้ ิ เ คราะห์ วิ จ ัย ศึ ก ษามาแล้ว ทั้ง สิ้ น ประกอบกับ ข้อ มู ล ด้า นการส ารวจ สั ง เกต บัน ทึ ก ข้อ มู ล
ภาคสนามทางด้านสภาพแวดล้อมของชุมชน นามาคัดกรองเรี ยบเรี ยงเพื่อสร้างเป็ นกระบวนการวิจยั
และสร้างกรอบการศึกษา ด้านการจัดรู ปที่วา่ ง ด้านการจัดองค์ประกอบทางกายภาพ และการจัดการ
ชุมชนได้ดงั ขั้นตอนต่อไปนี้
4.1 การออกแบบวิธีการศึกษา
การออกแบบการศึกษาได้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็ นหลัก เพื่อสร้างคาถาม
งานวิจยั จากวัตถุประสงค์ โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษานี้ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการจัดวาง
องค์ประกอบทางกายภาพของชุ มชน สถาปั ตยกรรมและ องค์ประกอบภายในพื้นที่ของหมู่บา้ น
ชาวลัวะ บ้า นดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ ล าน้อย จ.แม่ ฮ่องสอน 2) เพื่ อเข้า ใจถึ ง กระบวนการก าเนิ ด
พัฒนาการ และการเปลี่ ยนแปลงของการจัดรู ปที่ว่างในหมู่บา้ นชาวลัวะ และอธิ บายสาเหตุ ปั จจัย
และอิทธิ พลที่ ส่งผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงของการจัดรู ปที่ว่างของ
องค์ประกอบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และภูมิทศั น์วฒั นธรรมของชาวลัวะ
จากวัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการศึ ก ษาที่ ต้ อ งการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะการจัด วาง
องค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนเพื่อให้ทราบถึงรู ปแบบของการตั้งถิ่นฐานและ ลักษณะการจัด
ผังหมู่บา้ น จึ งได้สร้ างเป็ นค าถามวิจยั ว่า การจัดรู ป ที่ว่า งของชุ มชนและ เรื อนพักอาศัย ส่ งผลต่ อ
ความสัมพันธ์ของคนในชุ มชนและ มีอิทธิ พลต่อรู ปแบบการดารงชี วิต ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี
และวัฒนธรรมอย่างไรรวมถึงสาเหตุ ปั จจัย และอิทธิ พลที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนา และ
การเปลี่ยนแปลงการจัดองค์ประกอบทางกายภาพ และภูมิทศั น์วฒั นธรรมของชาวลัวะ บ้านดง ต.
ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยสรุ ปคาถามย่อยงานวิจยั ได้ดงั นี้คือ
1 รู ปแบบการดารงชี วิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม มีอิทธิ พลต่อการจัดรู ปที่
ว่างของชุมชน และเรื อนพักอาศัย ส่ งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
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2) สาเหตุ และปั จจัยใดที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของบ้านดง
3) ข้อเสนอแนะต่อการจัดสภาพแวดล้อม และภูมิทศั น์ของชุมชนบ้านดง
4.2 กรอบการวิจัย และขั้นตอนการวิจัย
จากคาถามงานวิจยั ดังกล่าวได้สร้างกระบวนการศึกษาตลอดจนการค้นคว้าข้อมูลทางด้าน
เอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และการสารวจผังสภาพแวดล้อมชุมชนบ้านดงจากแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศ ในเบื้องต้นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และสารวจภาคสนามพบว่าบ้านดงมีประชากรรวม
ทั้งสิ้ น 922 คน 182 หลังคาเรื อน โดยฐานข้อมูลงานวิจยั นี้ ได้ใช้ฐานข้อมูลเบื้องต้นในการแบ่งพื้นที่
การตั้งถิ่ นฐาน และการขยายตัวของชุ มชนออกเป็ น 3 กลุ่ ม จากการสังเกตพื้นที่การขยายตัวของ
หมู่บา้ นมีสภาพภูมิประเทศที่แบ่งออกอย่างชัดเจนจากระดับความสู งน้ าทะเล และลาธาร ทางสัญจร
ทั้งจากอดีต และปั จจุบนั รวมถึงสิ่ งปลูกสร้างทางสาธารณูปโภคในปั จจุบนั ของหน่วยงานราชการอีก
ทั้งการขยายตัวของประชากรบ้านดงความต้องการใช้พ้ืนที่ทางด้านที่พกั อาศัย พื้นที่ทาการเกษตร
พื้นที่ประกอบพิธีกรรม หรื อกิจกรรมส่ วนรวมในระดับชุมชน

แผนภูมิ 4-1 กรอบงานวิจยั
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คาถามวิจัย 1) วิถีชีวิต ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และวัฒนธรรม มีอิทธิ พลต่อการจัดรู ปที่ว่างของ
ชุมชน และเรื อนพักอาศัย ส่ งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
วิธีดาเนินการ
-การเก็บ ข้ อ มู ล ภาคเอกสาร ใช้ก ารค้นคว้า จากเอกสารต่ า งๆ งานวิจ ยั หนัง สื อ สิ่ ง พิม พ์
วารสาร บทความ ภาพถ่ าย รู ปภาพ แผนที่ และการค้นคว้าจากสื่ ออิเล็คทรอนิ คส์ ที่มีการบันทึ ก
ข้อมูลเอาไว้โดยเน้นเก็บข้อมูลในส่ วนที่คาดว่าจะเกี่ ยวข้องคือ ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ชาวลัวะในประเทศไทย วิถีชีวิตชาติพนั ธุ์ ประเพณี วฒั นธรรม การตั้งถิ่ นฐาน และสถาปั ตยกรรม
เรี ย บเรี ย งข้อ มู ล ล าดับ เหตุ ก ารณ์ ข องแต่ ล ะช่ ว งข้อ มู ล นั้น ๆ ข้อ มู ล ด้า นประชากรรวบรวมจาก
สถาบัน วิจ ัย ชาวเขา และหน่ ว ยงานด้า นการท่ องเที่ ย วของต าบลห้ว ยห้อ ม รวมทั้ง สถิ ติ จ านวน
ประชากรแบ่งตามเพศ อายุ ที่ทางองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยห้อมได้รวบรวมเป็ นเอกสาร และ
เผยแพร่ ในสื่ ออิเล็คทรอนิ คส์ ด้านชาติพนั ธุ์ ได้มีเอกสารที่สามารถค้นคว้าจากห้องสมุดพิพิธภัณฑ์
ชาวเขาที่ จงั หวัดเชี ยงใหม่บ อกถึ งเรื่ องราววิถี ชีวิตของชาวลัวะในบริ เวณภาคเหนื อตอนบนของ
ประเทศไทยโดยพบมากในจัง หวัด เชี ย งใหม่ และแม่ ฮ่ อ งสอนผนวกกับ ข้อ มูล ที่ บ นั ทึ ก ไว้เ ป็ น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เกี่ ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชาวลัวะ การต่อสู้ ความเชื่อเรื่ องเสาอินทขิล
ในสมัยสร้างเมืองเชี ยงใหม่ที่วดั เจดียห์ ลวง และค้นพบเอกสารจากชาวต่างชาติถูกจัดเก็บไว้ที่สยาม
สมาคมรวบรวมภาพถ่ า ยบันทึ ก เรื่ องราวของชาวลัวะทุ ก ๆด้า นไว้อย่า งดี ส่ ว นด้า นเอกสารทาง
สถาปั ตยกรรม มีการศึกษาจากนักวิชาการด้านสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่ น ที่ปรากฏเป็ นเอกสารชัดเจน
และใกล้เคี ยงกับพื้นที่ มากที่ สุดคื อบริ เวณบ้านละอูบ ที่ห่างจากบ้านดงเพียง 2 กม.มีการบันทึ ก
รู ป แบบของผัง แนวคิ ดการจัด ผัง ลัก ษณะสถาปั ต ยกรรมทั้ง นี้ เอกสารต่ า งๆได้ร วบรวมตลอด
ระยะเวลาก่อนการวิจยั มาจานวนหนึ่งก่อนจะนามาคัดกรองจาแนกออกเป็ นหมวดหมู่
การสั มภาษณ์ การพูดคุ ยสอบถามกับผูส้ ู งอายุในชุ มชน ผูร้ วบรวมข้อมูลในหมู่บา้ นและ
ผูน้ าชุมชนถึงประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของหมู่บา้ น และประเพณี ความเชื่อต่างๆ การใช้พ้ืนที่ของ
ชาวลัวะในการประกอบพิธีกรรมความเชื่ อ และการดารงชีพเกษตรกรรม ในส่ วนของรายละเอียด
ประกอบการสารวจในแต่ละหลังคาเรื อนใช้ชุดแบบสอบถาม จานวน 140 ชุ ดทุกหลังคาเรื อนใน
กลุ่มที่ 1 ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล เช่น ชื่อ เพศ อายุ ชาติพนั ธุ์ บ้านพักอาศัย เป็ นต้นโดยแบบสัมภาษณ์ที่
จัดทาเป็ นการสัมภาษณ์ แบบถามตอบด้วยลักษณะคาถามปลายปิ ดเป็ นส่ วนใหญ่ด้วย บางครั้งเกิ ด
ปั ญหาด้านการสื่ อสารที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลไม่สามารถสื่ อสารในภาษาไทยได้จาเป็ นที่จะต้องสอบถามผ่าน
เพื่อนบ้าน หรื อผูอ้ ยูอ่ าศัยในละแวกใกล้เคียง และนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาจัดเป็ นหมวดหมู่ดา้ น
ระยะเวลาในการสร้ างบ้าน การต่อเติม การนับถือศาสนา ขอบเขตที่ดิน เครื อญาติเพื่อที่จะสามารถ
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นามาประกอบการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ว่างในระดับชุมชน กลุ่มเรื อน ผังบริ เวณ
และพื้นที่ใช้สอยของบ้านพักอาศัย
- การส ารวจ เบื้ องต้นศึ ก ษาจากแผนที่ ภาพถ่ า ยทางอากาศมาประกอบกับ การส ารวจ
สภาพแวดล้อ มของหมู่บ ้า นทั้ง หมด โดยท าการตรวจเช็ ค เส้ นทางสัญจรต่ า งๆ ทั้ง ของเดิ ม และ
สร้างใหม่เพื่อสร้างผังสภาพแวดล้อมหมู่บา้ นให้เทียบเท่า และใกล้เคียงปัจจุบนั อย่างถูกต้องมากที่สุด
ก่อนที่จะมาสารวจแบบลงรายละเอียดในกลุ่มที่ 1 อีก 140 หลังคาเรื อนพร้อมกับถ่ายภาพประกอบ
งานวิจยั โดยในส่ วนนี้ ได้ใช้แผนที่ภาพถ่ ายทางอากาศจากภาควิชาภูมิศาสตร์ สารสนเทศ ซึ่ งเป็ น
ภาพถ่ายของบ้านดงในปี พ.ศ. 2545 ร่ วมกับแผนที่ของเว็บไซด์กูเกิ ลเอิรธ์ ที่เป็ นแผนที่เมื่อปี พ.ศ.
2548 นามาเขียนขึ้นด้วยโปรแกรมออโตแคด(Autocad) แล้วนาไปเป็ นต้นแบบของผังที่จะพัฒนาให้
ตรงกับสภาพแวดล้อมปั จจุบนั ต่อไป
-การรั งวัด เนื่ องด้วยสภาพภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อมของบ้านดงเป็ นพื้นที่ราบเชิ ง
เขาที่มีระดับบ้านเรื อนลดหลัน่ กันลงมาตามแนวของชั้นดินการวัดใช้วิธีการตรวจเช็คเปรี ยบเทียบ
ระยะเสาเรื อนมาเป็ นจุดอ้างอิงโดยรังวัดในทุกเรื อนบริ เวณพื้นที่ด้ งั เดิ มที่ได้เลือกเป็ นพื้นที่ศึกษา
เส้ นทางหลัก ประเภทถนนใช้ส ายวัดมาเช็ค ระยะความกว้า งส่ วนด้า นยาวเช็ ค ระยะประกอบกับ
ภาพถ่ายทางอากาศของกูเกิลเอริ ธ์อีกครั้งเพื่อความแม่นยา และสร้างเป็ นแผนผังโดยแบ่งผังออกตาม
หมวดหมู่ที่ทาการวิจยั เช่น ผังหมู่บา้ นใน 4 ช่วงเวลา ผังศาสนาความเชื่อ ผังพื้นที่ใช้สอย เป็ นต้นทา
การเช็คทิศทางของบ้านพักอาศัย ระดับความสู งของพื้นที่ แนวรั้วอาณาบริ เวณโดยรอบนามาพัฒนา
ผังให้ทนั เหตุการณ์ตลอดระยะเวลาที่เก็บข้อมูลภาคสนาม
การสั งเกต สั ง เกตสภาพแวดล้อมของหมู่บ ้า น การใช้พ้ื นที่ ว่า งต่ า งๆในชุ ม ชน พื้ นที่
ส่ วนรวมที่ใช้ประกอบพิธีกรรม และสถานที่สาคัญๆของชุมชนตลอดจนวิถีชีวิตของชาวลัวะในการ
ดารงชี พ พฤติ ก รรม ปฏิ สั ม พัน ธ์ ใ นชุ ม ชนท าการจดบันทึ ก ข้อ มู ล และถ่ า ยภาพโดยการสั งเกต
ทางอ้อมในบางครั้ งเข้า ไปมี ส่ วนร่ วมกับ กิ จกรรมในชุ มชนบนพื้ นที่ เกษตร งานพิธี ศพ และการ
ประกอบอาชี พ ในหมู่บ ้า นสอบถามเรื่ องราวและร่ วมรั บ ประทานอาหารเพื่อท าความคุ ้นเคยกับ
ชาวบ้านในพื้นที่สังเกตพื้นที่ใช้สอยบนเรื อนว่าจัดแบ่งลักษณะใดและใช้วสั ดุประเภทไหนสอบถาม
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเรื อน และความพึงพอใจในวิถีชีวิตที่เป็ นอยูโ่ ดยผูว้ ิจยั ใช้เวลาลงภาคสนาม
จานวน 4 ครั้งครั้งละ 5 วันโดยเฉลี่ยอาศัยกินนอนอยูใ่ นหมู่บา้ นเพื่อที่จะได้สัมผัสถึง รู ปแบบชี วิต
ชุ มชนชนบท และชุ มชนดั้งเดิ ม และได้สังเกตเห็นปั ญหาที่เกิดขึ้นกับชุ มชนทั้งด้านความหนาแน่ น
ของพื้ น ที่ บ ริ เ วณบ้า น และสั ง เกตถึ ง กิ จ กรรมในด้า นศาสนาความเชื่ อ ที่ เ ป็ นสาเหตุ และปั จ จัย
สอดคล้องกับคาถามงานวิจยั ที่เกิดขึ้นในสถานที่จริ ง สังเกตการเข้าออกของผูค้ นจากภายในทั้งที่เป็ น
ผูใ้ ช้เส้นทาง นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ทางานในพื้นที่บา้ นดง
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ภาพ 4-1 ตัวอย่างการบันทึกภาพถ่ายสภาพแวดล้อมของชุมชนบ้านดง พ.ศ. 2553

ภาพ 4-2 ตัวอย่างการบันทึกภาพถ่ายสภาพแวดล้อมของชุมชนบ้านดง พ.ศ. 2553

คาถามวิจัย 2) สาเหตุ และปั จจัยใดที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของบ้านดง
วิธีดาเนินการ
-การเก็บข้ อมูลภาคเอกสาร สื บค้นเอกสารภาพถ่ายในอดีตจากผูท้ ี่เก็บรวบรวม และชาวบ้าน
ในชุ มชนรวมทั้ง เอกสารของหน่ วยงานราชการในท้องถิ่ นที่เกี่ ยวข้อง แบบสารวจประชากร ของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล ขอบเขตอาณาเขตของหมู่บา้ น ชาวลัวะในพื้นที่ตาบล ห้วยห้อม อ.แม่ลา
น้อย จ.แม่ฮ่องสอน แผนพัฒนาตลอดทั้งก่อนหน้านี้ และอีก 3 ปี ข้างหน้าขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลห้วยห้อม สถิติมวลรวมด้านเศรษฐกิจรายได้จากสถาบันวิจยั ชาวเขา และอบต. เอกสารด้านการ
ก่อสร้างถนนในหมู่บา้ นทั้งนี้ปรากฏเป็ นป้ ายแสดงรายละเอียดบนพื้นที่จริ ง
การสั มภาษณ์ จากชุ ดข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต และวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไป สภาพเศรษฐกิ จในชุ มชน การประกอบอาชี พ และจานวนความหนาแน่ นของประชากร
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 140 ท่าน ซึ่ งเป็ นตัวแทนของ 140 หลังคาเรื อนโดยสอบถามไปยังหัวหน้า
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ครอบครั วเป็ นหลักปั ญหาที่เกิ ดขึ้นระหว่างการเก็บข้อมูลคือการสื่ อสารกับชาวบ้านที่ไม่สามารถ
สื่ อสารภาษาไทยได้ใช้ชุดแบบสอบถามแบบปลายเปิ ดแบบเดียวกันกับวิธีการศึกษาข้างต้นที่กล่าวมา
- การสารวจ เป็ นการลงภาคสนามพื้นที่จริ งเก็บรวบรวมผังสภาพแวดล้อมจากการสารวจ
และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ จากการสารวจผังปั จจุบนั ของชุมชนนั้นใช้ควบคู่กบั การสอบถามอายุ
ของบ้านพักอาศัยโดยจัดแยกออกมาเป็ น 5 ช่ วงอายุการปลูกสร้ าง เปรี ยบเทียบเส้นทางสัญจรใน
หมู่บา้ นระหว่างอดี ตและปั จจุบนั ในส่ วนของงานสถาปั ตยกรรม และสภาพแวดล้อมทาการรังวัด
จานวน 140 หลังคาเรื อนในกลุ่มที่ 1 จัดทาแผนผังงานสถาปั ตยกรรมสิ่ งปลูกสร้าง และเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลเครื อญาติ การนับถือศาสนา บันทึก ตรวจเช็คพื้นที่ธรรมชาติตาแหน่ งต้นไม้ในหมู่บา้ น และ
ถ่ า ยภาพทั้ ง นี้ กระท าโดยการเดิ น เท้ า ไปรอบบริ เวณหมู่ บ ้ า นถ่ า ยภาพสถานที่ ส าคัญ และ
สภาพแวดล้อม
-การรั งวัด ทาการเช็คระยะขอบเขตบ้านหลังเดิม และหลังที่สร้างใหม่ว่ามีระยะช่ วงเสา
ห่ า งกันหรื อเท่ า กันมี พ้ืนที่ ขยายขึ้ นกว่า เดิ ม และตรวจวัดองค์ประกอบที่ เกิ ดขึ้ นโดยการกะระยะ
เปรี ย บเที ย บกับ สายวัด เช็ ค ระดับ ความสู ง ของบ้า นพัก อาศัย ขนาดช่ องว่า งทางเดิ น เท้า ซึ่ ง การ
เปรี ยบเทียบระยะจริ งของผังจะเป็ นแนวทางกาหนดให้กะระยะได้ใกล้เคียงหรื อบางกรณี ใช้การเทียบ
ขนาดสัดส่ วนของมนุษย์กบั สิ่ งปลูกสร้าง
- การสั งเกต จากสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยน เนื่องจากการพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค
การสร้างถนน การใช้ยานพาหนะในชุ มชนที่ตอ้ งการพื้นที่ในการจัดเก็บรถ ไฟฟ้ าแสงสว่างเข้ามา
อานวยความสะดวกในครัวเรื อน และการติดต่อสื่ อสารกับสังคมภายนอก สิ่ งปลูกสร้างก็เช่นเดียวกัน
ความคงทนของวัสดุ เป็ นความจาเป็ นในการก่ อสร้ างที่ทาให้หมู่บา้ นปรับตัวใช้วสั ดุ สมัย ใหม่ม า
ทดแทน ทาการจดบันทึก และถ่ายภาพประกอบ ทั้งนี้ ตลอดช่วงเวลาที่ทาการเก็บข้อมูลจะสังเกตพบ
ความเปลี่ ย นแปลงในพื้ น ที่ ต ลอดเวลาตั้ง แต่ ส ภาพแวดล้อ ม บ้า นพัก อาศัย เพราะว่า มี ก ารเกิ ด
พัฒนาการในทุกๆวันของผูค้ น ราย ได้ สถานที่ การศึกษาล้วนแล้วแต่เป็ นสาเหตุ และปั จจัยที่ทาให้
เกิดปรากฏการณ์กบั หมู่บา้ น และชุมชน
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ภาพ 4- 3 ตัวอย่างการบันทึกแผนผังสภาพแวดล้อมของชุมชนบ้านดง

4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการสารวจ และสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ท้ งั หมดจะถูกนามารวบรวม เพื่อสังเคราะห์
และตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจยั ผ่านข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิ จ และ
สังคม ข้อมูลทางด้านกายภาพที่ต้ งั และสภาพแวดล้อม ข้อมูลจากการสารวจ และสัมภาษณ์ การบอก
เล่าตามแต่จะสามารถรวบรวมนามาคัดกรองให้ได้ขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือ และเป็ นที่ยอมรับ
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ดงั ที่กล่าวข้างต้นมานั้นสามารถนามาวิเคราะห์สรุ ปผลโดยเริ่ มจากการ
วิเคราะห์ดา้ นกาเนิ ด การตั้งถิ่ นฐานของชุ มชนบ้านดงโดยอธิ บายผ่านแนวคิดทฤษฏีการตั้งถิ่ นฐาน
การเกิดของชุมชนรู ปแบบของชุมชน เพื่อจะได้สร้างความเข้าในบริ บทพื้นฐานที่มีต่อชุมชนชาวลัวะ
บ้านดง และนาไปสู่ การวิเคราะห์ ในระดับต่อไปเพื่อให้สอดคล้อง และสัมพันธ์กบั วัตถุ ประสงค์
งานวิจยั โดยสามารถแยกการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
1) การจัดรู ปแบบของการวางผังสภาพแวดล้อมของชุ มชน
การวิเคราะห์เกี่ยวกับการวางผังสภาพแวดล้อม โดยนาข้อมูลจากการสารวจรังวัดผังชุมชน
มาใช้ประกอบกับข้อมู ลจากการสัม ภาษณ์ และบอกเล่ า รวมถึ ง สิ่ ง ปลูก สร้ างทั้ง ของภาครั ฐและ
ชาวบ้านดังปรากฏในสภาพแวดล้อมของหมู่บา้ นเวลา และทาการศึกษาคัดกรองผังสิ่ งปลูกสร้ าง
ประเภทที่พกั อาศัยโดยทาการแบ่งออกเป็ นช่วงเวลาทั้งหมด 4 ช่วงเวลานับจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ซึ่ ง
จะสามารถทราบถึ ง วิวฒั นาการของหมู่บ ้า นเกี่ ยวกับ สาเหตุ และปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลส่ ง ผลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมชุมชน และผลกระทบต่อกายภาพในด้านอื่นๆที่เกิดขึ้น อีกทั้งแผนที่
การส ารวจในแต่ ล ะช่ ว งเวลานี้ จะสามารถวิ เ คราะห์ ถึ ง รู ปแบบการตั้ง ถิ่ น ฐาน การวางผัง
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สภาพแวดล้อมที่ ว่างของชุ มชนที่ สอดคล้องกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่ นนับแต่อดี ตเป็ นต้นมา ตามที่ไ ด้
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจยั ต่างๆ การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ ใช้แผนผังที่สร้างขึ้นมาเปรี ยบเทียบ
กับภาพถ่ายทางอากาศของภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ร่ วมกับแผนผังกูเกิลเอริ ธ์ซ่ ึ งมี
ช่วงเวลาที่ต่างกันนามาพัฒนาเป็ นแผนผังปัจจุบนั และทาเป็ นชั้นข้อมูลด้านเวลา ศาสนา การเกิดของ
สิ่ งปลูกสร้าง ต้นไม้ ทางสัญจรทางดิน และคอนกรี ตมาซ้อนทับในลักษณะวิธีการแมพปิ้ ง(Mapping)
ผนวกเข้ากับการสัมภาษณ์ถึงช่วงเวลาการปลูกสร้าง การนับถือศาสนาของแต่ละครัวเรื อนจะได้ภาพ
ของการก าเนิ ดของผัง บ้นดัง และพัฒนาการในแต่ ล ะช่ วง ความหนาแน่ นของพื้นที่ พื้นที่ ว่า งที่
เหลืออยู่ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพปรากฏการณ์ที่เกิ ดขึ้นกับพื้นที่ สาเหตุ
ปั จจัยทางด้านใดที่ส่งผลกระทบทางตรง และทางอ้อมในด้านใดบ้าง
2) การใช้ พนื้ ทีข่ องทีพ่ กั อาศัย
การวิเคราะห์ เกี่ ยวกับการใช้พ้ืนที่ของที่พกั อาศัย โดยใช้ขอ้ มูลที่ได้กล่ าวมาดังข้างต้นมา
พัฒนาต่อจากการวิเคราะห์ในช่ วงแรกซึ่ งในลาดับนี้ ได้คานึ งถึงพื้นที่ผงั บริ เวณ อาณาเขตที่ปรากฏ
และอาณาเขตที่รับรู ้ในเชิงนิตินยั และที่สืบทอดกันมาสู่ รุ่นต่อรุ่ นโดยอิงข้อมูลทางด้านครัวเรื อนที่ได้
จากการสัมภาษณ์ โดยผ่านแผนผังบริ เวณ และผังเรื อนพักอาศัย เริ่ มจากกลุ่มเครื อญาติในบริ เวณ
พื้นที่ เดี ยวกันใช้วิธีการสุ่ มจากกลุ่ มตัวอย่างครอบครัวที่สร้ างบ้านพักใกล้เคียงกันมา 2 กลุ่ มซึ่ ง
สอดคล้องกับระบบครอบครั วเครื อญาติในรู ปแบบครอบครัวขยาย โดยสองกลุ่ มนี้ มีรูปแบบการ
เชื่ อมโยงพื้นที่ที่ต่างกันด้วยระบบลาน และระบบทางเดินเท้าสามารถศึกษาวิเคราะห์ถึงพัฒนาการ
ของพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ร่วมกันบนความเปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั อีกทั้งสามารถวิเคราะห์
เชิ งเปรี ยบเทียบของรู ปแบบการใช้พ้ืนที่ในบ้านพักอาศัยจานวน 140 หลังคาเรื อนว่ามีการพัฒนา
รู ปแบบไปในแบบใดเพราะเหตุใด ระบบของความเชื่อ และศาสนาก็เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลกระทบ
ต่อองค์ประกอบทางกายภาพของการใช้พ้ืนที่ภายในบ้านพักอาศัย รู ปแบบในการสร้างฐานข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์โดยใช้การเปรี ยบเทียบ และวิธีการแมพปิ้ ง(Mapping)เช่ นเดียวกันตามที่ได้
กล่าวมาข้างต้นจัดทารู ปแบบพื้นที่ใช้สอยโดยการรังวัดทั้งหมด 140 หลังในลักษณะแบบแปลนของ
การใช้ป ระโยชน์ ช่ วงเสาขนาดตัวเรื อนเที ย บอายุส่ิ ง ปลู ก สร้ า ง เทีย บพื้นที่ใ ช้ส อยที่ มี พ ฒ
ั นาการ
ต่างกันรู ปแบบการต่อเติมในช่ วงเวลาที่ผ่านมา อีกทั้งรู ปแบบที่เกิ ดขึ้นจากการนับถือศาสนาความ
เชื่อที่ส่งผลต่อพื้นที่ผงั บริ เวณ และพื้นที่ใช้สอยในครัวเรื อน
3) แนวทางการเสนอแนะการจัดสภาพแวดล้อมชุ มชน
ในขั้นตอนสุ ดท้ายของการวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่ การอภิปรายสรุ ปผลการศึกษาโดยรวบรวม
การวิเคราะห์ขา้ งต้นที่ได้กล่าวมาโดยวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของสังคม และพื้นที่ว่างในชุ มชน
สรุ ป สาเหตุ และปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อการเปลี่ ย นแปลงในทุก ๆด้า น และเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
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เสนอแนะต่อชุ มชนในด้านการจัดสภาพแวดล้อมของชุมชนชาวลัวะบ้านดง รวมถึงเป็ นแนวทางใน
การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนชาติพนั ธุ์อื่นๆต่อไปในอนาคต ซึ่ งการที่จะเสนอแนะ
แนวทางนั้นผูว้ จิ ยั ไม่ได้ตอ้ งการให้เสนอด้านอนุรักษ์เป็ นประเด็นหลักแต่ตอ้ งการเสนอแนวทางผ่าน
การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เปรี ยบเที ย บที่ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ ส ารวจมาซ้ อ นทับ โดยวิ ธี ก ารแมพปิ้ ง
(Mapping)หาคุ ณลักษณะเด่ นจากแนวคิดของชาวลัวะนากลับมาศึก ษาด้วยวิธีการฟื้ นฟูอย่างเป็ น
ระบบมากกว่า เนื่ องด้วยสภาพแวดล้อมปั จจุบนั ของบ้านดงเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างรวดเร็ วเทียบ
เมื่อเทียบกับข้อมูลแผนผังด้านช่วงเวลาจะสามารถเข้าใจถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้น และจากการสังเกต
ของผูว้ จิ ยั เอง ส่ วนด้านนโยบายที่เป็ นแผนพัฒนาจากภาครัฐจาเป็ นที่จะต้องทาประชาพิจารณ์เพื่อหา
ข้อสรุ ปร่ วมถึ งหลักความเป็ นไปได้ดา้ นการท่องเที่ยวที่จะเกิ ดขึ้นกับชุ มชน ในว่าจะยอมรับได้ใน
ทิศทางใด มีขอ้ กาหนดกฏเกณฑ์ใดที่สามารถปฏิบตั ิได้ และสร้างเป็ นกฎเกณฑ์ของชุมชนที่โดดเด่น
ตามแนวคิดดังกล่าวในช่วงระยะเวลาต่อไป
สรุ ปขั้นตอนในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนงานวิจยั โดยย่อได้ดงั นี้
- เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจยั ภาพถ่าย แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่มีอยูก่ ่อน
หน้านี้
- ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รวบรวมมา
- สังเคราะห์ขอ้ มูล แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อใช้ลงสารวจภาคสนามในครั้งต่อไป
- สารวจ และถ่ายภาพสภาพแวดล้อม วิถีชีวติ ความเป็ นอยูใ่ นชุมชน
- จัด ท าแผนผัง ชุ ม ชนเพื่ อ ลงส ารวจภาคสนาม ตรวจเช็ ค ต าแหน่ ง องค์ป ระกอบของ
สภาพแวดล้อมตลอดจนสถานที่ที่สาคัญในชุมชน
- คัด กรองภาพถ่ า ยสภาพแวดล้อ มของชุ ม ชนเพื่ อ ใช้ป ระกอบกับ การสร้ า งแผนผัง ใน
ช่วงเวลาปั จจุบนั ที่ได้ดาเนินการวิจยั
- ปรั บ ปรุ ง แผนผัง ล่ า สุ ด ที่ ส อดคล้อ งกับ การส ารวจเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการสั ม ภาษณ์
ประชากรในขั้นต่อไป
- จัดทาแบบสารวจและสัมภาษณ์ประชากรในหมู่บา้ น จานวน 140 ชุ ดโดยเน้นสัมภาษณ์
หัวหน้า ครอบครั วเป็ นหลัก หรื อผูท้ ี่ ส ามารถให้ข ้อมูล เกี่ ย วกับ เศรษฐกิ จ สั ง คม ใน
ครัวเรื อนได้ดีที่สุด โดยอยูใ่ นขอบเขตของพื้นที่ที่ทาการศึกษา
- สารวจผังบริ เวณรอบๆเรื อนพักอาศัยและในพื้นที่ดินที่มีส่ิ งปลูกสร้างของเครื อญาติ
- พัฒนาผังสภาพแวดล้อมเพื่อใช้ในการสารวจครั้งต่อไป
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- สั ม ภาษณ์ ถึ ง การปลู ก สร้ า งเรื อ นพัก อาศัย ไปพร้ อ มกับ ท าการบัน ทึ ก รู ป ผัง พื้ น ที่

-

-

-

-

-

ประโยชน์ใช้สอย การต่อเติม แนวชายคา ทิศทางการตั้งบ้านเรื อน คติความเชื่อในการ
ปลูกสร้าง ทาการบันทึกภาพบ้านพักอาศัย
จัดทาแผนผังพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านลงในผังสภาพแวดล้อม
สังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มาทั้งหมดเพื่อทาการวิเคราะห์ และเก็บข้อมูลเพิม่ เติมต่อไป
วิเคราะห์ และสั ง เคราะห์ ผ งั กายภาพเบื้ องต้นเกี่ ย วกับ พัฒนาการของหมู่บา้ น ความ
หนาแน่นของสิ่ งปลูกสร้าง โดยแบ่งออกเป็ น 4 แผนผังตามข้อมูลการสัมภาษณ์ ที่ได้คดั
แยกหมวดหมู่ตามระยะเวลาการสร้างเรื อนพักอาศัย
จัดทาผังบริ เวณบ้านพักอาศัยของครอบครัวที่ได้ทาการสุ่ มออกมา 2 ครอบครัวโดย
หลักการสุ่ มจะคัดเลื อกจากกลุ่มบ้านพักอาศัยที่มีจานวน 3 หลังคาเรื อนขึ้นไป ปลูก
สร้างในพื้นที่เดียวกัน มีความสัมพันธ์เป็ นเครื อญาติกนั ชัดเจนเป็ นต้น
วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของการใช้พ้ืนที่ส่วนรวมตลอดจนพื้นที่ว่าง การแบ่งปั นการ
จัดสรรปั นส่ วนในครอบครัวร่ วมกันของเครื อญาติ ปั จจัยที่ เกี่ ย วข้องด้านทรั พ ยากร
เศรษฐกิจและสังคม
สังเคราะห์ขอ้ มูลด้านผังพื้นที่ใช้สอยประกอบกับข้อมูลสัมภาษณ์ประชากรในชุ มชน
พื้นที่การศึกษา
วิเ คราะห์ รู ป แบบของสถาปั ต ยกรรม และพื้ น ที่ ใ ช้ส อยของแต่ ล ะครอบครั ว ในเชิ ง
เปรี ยบเทียบถึงความต่างของพื้นที่ การต่อเติม รู ปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
วิเคราะห์ ถึ งสาเหตุ และปั จจัยที่ มีอิท ธิ พ ลส่ ง ผลต่อพัฒนาการ และการเปลี่ ย นแปลง
ความแตกต่างของระบบความเชื่อศาสนา ประเพณี พิธีกรรม เป็ นต้น
วิเคราะห์ภาพรวมของการศึ ก ษาองค์ประกอบทางกายภาพ และพัฒนาการและการ
เปลี่ ยนแปลงของผังสภาพแวดล้อมตลอดจนสถาปั ตยกรรม คุ ณลักษณะของชาวลัวะ
บ้านดง
สรุ ปผลการศึกษา และแนวทางเสนอแนะการจัดสภาพแวดล้อมการจัดการชุ มชน การ
ส่ งเสริ มที่สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของชุมชนดั้งเดิม

