
 

 

 

 

บทที ่5  

         ผลของการศึกษา 
 

จากขอ้มูลท่ีไดท้าํการรวบรวมมาเพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์ในบทน้ีนั้นไดแ้บ่งประเด็นในผล
ของการศึกษาไว ้3 หัวขอ้หลกัคือ 1) กาํเนิด และพฒันาการของชุมชนชาวลวัะบา้นดง วิเคราะห์ และ
อธิบายถึงการตั้งถ่ินฐาน รูปแบบของผงัสภาพแวดลอ้มของหมู่บา้น พฒันาการท่ีเปล่ียนแปลงไปนบัแต่
อดีตถึงปัจจุบนั 2) องคป์ระกอบทางกายภาพของชาวลวัะบา้นดง ศึกษาวิเคราะห์ดา้นความสัมพนัธ์ของผงั
บริเวณการใชพ้ื้นท่ี และรูปแบบของพื้นท่ีใชส้อยในดา้นสถาปัตยกรรมเรือนพกัอาศยั 3) พฒันาการท่ีส่งผล
ต่อการจดัรูปท่ีว่าง ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบท่ีเกิดข้ึน และอภิปรายเก่ียวกบัประเด็นอิทธิพล และปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบต่อการจดัรูปท่ีว่าง ในด้านระบบของชุมชน ครอบครัวเครือญาติ และศาสนาความเช่ือ 
เพื่อท่ีจะสามารถอธิบายถึงการจดัรูปท่ีวา่งของชาวลวัะบา้นดง และนาํไปสู่บทสรุปการศึกษาเสนอแนะของ
งานวจิยั 

 
5.1 ก าเนิด และพฒันาการของชุมชนชาวลวัะบ้านดง 

ชาวลวัะในประเทศไทยนั้นอาศยัอยูต่ามภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ และยงั
พบชาวลวัะในแถบประเทศพม่าใกลก้บัอาณาเขตติดต่อกบัประเทศไทย ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัชาวลวัะใน
จงัหวดัน่าน ของประเทศไทย จากหลกัฐานการศึกษาทางประวติัศาสตร์พบวา่ ชาวลวัะนั้นไดท้าํการอพยพ
โยกยา้ยถ่ินฐานกนัมาเป็นเวลาหลายร้อยปี อีกทั้งความเก่ียวขอ้งกบัดินแดนลา้นนาในอดีต จากบนัทึกการ
สร้างบา้นแปงเมืองในดินแดนลา้นนาก่อนการสร้างเมืองเชียงใหม่ และจากบนัทึกตาํนานเสาอินทขิล กาพย ์
โคลงต่างๆท่ีได้มีผูศึ้กษาวิจยัทาํการบนัทึกรวบรวม และตรวจสอบข้อมูลท่ีสามารถนาํมาประกอบกับ
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงเป็นท่ีเช่ือถือโดยหลกัวิชาการต่างๆ ซ่ึงแต่เดิมไดมี้การกล่าวถึงวา่ชาวลวัะ
ในดินแดนลา้นนาไดต้ั้งถ่ินฐานอยู่แถบท่ีลุ่มเชิงดอยสุเทพ และมีความเก่ียวขอ้งกบัเมืองหริภุญชยั (ลาํพูน 
ในปัจจุบนั)ในยุคสมยัของพระนางเจา้จามเทวี ซ่ึงเป็นผูป้กครองเมืองลาํพูนในสมยันั้นไดมี้การกล่าวถึง
ชาวลวัะนามวา่ ขุนหลวงวิรังคะ ซ่ึงเป็นผูน้าํชาวลวัะในแถบเชิงดอยสุเทพ โดยเกิดความขดัแยง้กนัจนทาํ
ให้ฝ่ายชาวลวัะนั้นพ่ายแพไ้ปในท่ีสุด ต่อมาในช่วงสมยัของการเร่ิมสร้างเมืองเชียงใหม่การรวมรวมผูค้น
เขา้มาอยูอ่าศยัในบริเวณเขตคูเมืองจนถึงบริเวณเวียงเจ็ดรินเชิงดอยสุเทพ ทาํให้กลุ่มชาติพนัธ์ุในพื้นท่ีเดิม
นั้นตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูค้รองเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้น ซ่ึงเกิดความแตกต่างกนัทางดา้นวิถี
ชีวติ และวฒันธรรมระหวา่งชาวเมืองกบักลุ่มชาติพนัธ์ุดั้งเดิม  
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มีเพียงความเช่ือบางประการท่ีชาวเมืองไดรั้บเอามายดึถือปฏิบติัสืบต่อคือการบูชาเสาอินทขิล โดย

ท่ีรับมาปฏิบติันั้นก็เพื่อใหค้วามเคารพต่อพื้นท่ีตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆท่ีแต่เดิม ซ่ึงเช่ือวา่ไดป้กปักรักษา
พื้นท่ีท่ีไดอ้ยูอ่าศยักนัมาก่อน  

ความเก่ียวพนัท่ีนบัแต่การอพยพของชาวลวัะ และเกิดการกระจายตวัอาศยัอยู่ตามบริเวณรอบๆ
เมืองเชียงใหม่นั้นท่ีปรากฏเป็นหลกัฐานในลกัษณะพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ คือบริเวณ เขตเชิงดอยคาํ อ.หางดง 
เก่ียวกับความเช่ือเร่ืองผีปู่ แสะ ย่าแสะ ปัจจุบนัยงัมีการบูชาเล้ียงผีกนัทุกๆปีบริเวณเชิงดอยคาํสืบทอด
เร่ือยมานั้น แสดงถึงหลกัฐานในส่วนของการมีอยู่ทางวฒันธรรม ประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาของกลุ่มชน
ชาวลวัะ ในส่วนของการตั้งถ่ินฐานปัจจุบนัในเขต จ.เชียงใหม่ มีชุมชนท่ีสืบเช้ือสายจากชาวลวัะอาศยัอยู่
บริเวณ แถบ อ.หางดง อ.แม่ริม อ.ฮอด อ.แม่แจ่ม เป็นตน้ ตลอดจนการกระจายตวัไปในพื้นท่ี เขตรอยต่อ
ติดกบั จ.แม่ฮ่องสอน ใน อ.แม่สะเรียง และแม่ลานอ้ย เป็นตน้ซ่ึงใน อ.แม่ลาน้อย นั้นมีชาวลวัะอาศยัอยู่
เป็นจาํนวนมาก ทั้งน้ีมีการเช่ือมโยงความเป็นชาวลวัะดั้งเดิมกนัทางดา้นของ ประเพณี วฒันธรรม และ
ภาษาพดู  

แต่เดิมนั้ นการตั้ งถ่ินฐานของชาวลัวะมีหลักการในการเลือกท่ีตั้ งโดยอิงความเช่ือเร่ืองผีมา
เก่ียวขอ้งกล่าวคือเป็นการเคารพต่อธรรมชาติ ต่อแม่นํ้ า และภูเขา ซ่ึงระบบความเช่ือน้ีไดเ้ขา้มามีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตั้งถ่ินฐาน และแนวคิดทางวฒันธรรม โดยชาวลวัะจะแบ่งพื้นท่ีในชุมชนของตนออกเป็น 
5 ส่วนดงัน้ี  

- พื้นท่ีประกอบพิธีกรรม หรือพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ (ส่วนรวมเล้ียงผหีมู่บา้น) 
- พื้นท่ีอยูอ่าศยั 
- พื้นท่ีป่าชุมชน (เล้ียงผตีางอ) 
- พื้นท่ีป่าอนุรักษ ์(ป่าตน้นํ้า) 
- พื้นท่ีเกษตรกรรม 
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ภาพ 5-1 แผนผงัประกอบแนวคิดสมมติฐานการจดัผงัของชาวลวัะ 

 
ทรัพยากรทางธรรมชาตินบัเป็นปัจจยัสําคญัในการตั้งถ่ินฐานสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการตั้งถ่ินฐาน

ท่ีวา่ดว้ยเร่ืองของการเกิดของชุมชน ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีนั้นเป็นส่วนสําคญัท่ีทาํให้ชุมชนนั้นดาํรง
อยู่ไดด้ว้ยตวัเองไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่รอบตวั และวิธีการอนุรักษ์
ธรรมชาติท่ีผูกติดกบัหลกัความเช่ือดั้งเดิมท่ีสืบทอดกนัมา อีกทั้งยงัรักษาไว ้ซ่ึงความสัมพนัธ์ของคนใน
ชุมชนเก่ียวเน่ืองกบัระบบสังคม และครอบครัวซ่ึงไดเ้กิดการแบ่งปันทรัพยากรในการดาํรงชีพ เช่นพื้นท่ีอยู่
อาศยั พื้นท่ีท่ีทาํการเกษตร และอาหาร เป็นตน้ 

โดยรูปแบบการตั้งถ่ินฐานของกลุ่มชาติพนัธ์ุลัวะนั้นปรากฏเป็นรูปแบบของหมู่บ้านท่ีพึ่ งพิง
ธรรมชาติใหค้วามเคารพต่อพื้นท่ีโดยการบูชา เซ่นไหวใ้นทุกๆคร้ังท่ีมีการเพาะปลูก และเก็บเก่ียวผลผลิต
ทางการเกษตร และแนวคิดการใชพ้ื้นท่ีเกษตรกรรมแบบหมุนเวียน ในท่ีน้ีคือ ชาวลวัะนั้นจะมีพื้นท่ีในการ
ทาํเกษตรอยู่ 2-3 แห่งทาํการหมุนเวียนไปในแต่ละท่ีเป็นเวลา 3-5 ปี เพื่อให้พื้นท่ีไดรั้บการพกัฟ้ืนตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆท่ีทาํการเกษตรแบบทาํไร่เล่ือนลอย  ชาวลวัะนั้นจะตั้งถ่ินฐาน
กนัในพื้นท่ีดั้งเดิมโดยไม่มีการโยกยา้ยชุมชนหรืออพยพออกจากพื้นท่ีไป โดยไม่มีความจาํเป็นซ่ึงมีความ
เป็นไปไดท่ี้จะเกิดเหตุการณ์ในลกัษณะน้ีท่ีถือไดว้่าชุมชนนั้นๆ ขาดการจดัการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม
อยา่งมีระบบ เกิดการขาดแคลนของทรัพยากร ขาดการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ และสังคม ขาดความสัมพนัธ์
อนัดีในระบบครอบครัว และชุมชน 
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ลกัษณะสภาพท่ีตั้ง และรูปแบบสถาปัตยกรรมของชาวลวัะพบวา่ สภาพภูมิศาสตร์ท่ีตั้งเป็นพื้นท่ี
ป่าเขา และเนินเขาสูงชนัมีสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติ ปลอดภยักอปรกบัแหล่งนํ้ าตามธรรมชาติท่ีคอย
หล่อเล้ียงวิถีชีวิตของชุมชนโดยไม่ขาดแคลน และจะมีพื้นท่ีราบบางส่วนท่ีถูกวางไวเ้ป็นพื้นท่ีสําคญัพื้นท่ี
ประกอบพิธีกรรมหรือ พื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิจะมีสัญลกัษณ์เป็นเสาไมแ้กะสลกัลวดลายตั้งอยู่บนลานทางทิศ
เหนืออยู่หน้า หรือกลางหมู่บ้านมีองค์ประกอบท่ีสําคญัอีกอย่าง คือหอเล้ียงผี ปู่ ย่าอยู่ในพื้นท่ีบริเวณ
เดียวกันเป็นลกัษณะเรือนเคร่ืองสับยกพื้นใต้ถุนโล่ง ใช้ประกอบพิธีกรรมเซ่นไหวป้ระกอบพิธีกรรม
ร่วมกนั ซ่ึงเป็นพิธีขนาดใหญ่ และสาํคญัท่ีสุดท่ีชาวบา้นจะเขา้ร่วมกิจกรรมกนัทั้งหมด เช่น การเปล่ียนผูน้าํ 
หรือพอ่หลวงของหมู่บา้นในแต่ละคร้ังจะมีการตั้งเสาใหม่ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนผูน้าํ  

ในส่วนของป่าชุมชนนั้นเปรียบเสมือนปราการทางธรรมชาติคอยเป็นท่ีกาํบงัลม และเป็นแนวป่า
ป้องกนัไฟป่าลามเขา้มายงัพื้นท่ีพกัอาศยัลกัษณะคลา้ยการลอ้มรอบหมู่บา้นเอาไวโ้ดยชาวบา้นสามารถไป
เก็บของป่า ฟืนมาใชไ้ด ้แต่ทั้งน้ีการจะทาํการใดๆในพื้นท่ีน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากทางผูน้าํหมู่บา้นก่อน
โดยเฉพาะบุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัหมู่บา้นลกัษณะของลานในพื้นท่ีน้ีจะเป็นป่ารกทึบ และมีตน้ไม้
ใหญ่เป็นสัญลกัษณ์ชาวบา้นจะมาประกอบพิธีกรรมบริเวณลานใตต้น้ไมช้าวบา้นมกัจะใชล้านน้ีเป็นท่ีเล้ียง
ผตีางอ ก่อน และหลงัการเก็บเก่ียวประจาํปีโดยจะจดัข้ึนในช่วงเดือน พฤศจิกายนของทุกปี ถดัมาเป็นส่วน
พื้นท่ีเกษตรกรรม อาชีพหลกัของชาวลวัะคือ เกษตรกรรม ปลูกขา้ว และพืชผกั เพาะปลูกบนพื้นท่ีลาดชนั
หลดหลัน่กนัตามสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติ ทั้งน้ีผลผลิตต่างๆไดน้าํมาใชเ้ป็นอาหาร และสร้างรายได้
จากการจาํหน่ายหรือแลกเปล่ียนกบัชุมชนอ่ืนๆการครอบครองพื้นท่ีทางการเกษตรใชแ้นวระดบั และแนว
ตน้ไมเ้ป็นท่ีหมายวา่ท่ีแห่งน้ี มีขอบเขตไปยงัจุดไหนบา้งเป็นท่ีทราบกนัดีในชุมชนเอง และเป็นท่ียอมรับ
กนัโดยทัว่ไปตลอดจนลูกหลานท่ีมารับช่วงต่อ โดยไม่จาํเป็นตอ้งออกเอกสารสิทธ์ิ กรณีมีความตอ้งการใช้
พื้นท่ีมากข้ึนของครอบครัวใหญ่ท่ีมีการขยายตวัจะใช้วิธีการแลกเปล่ียนตาํแหน่งและชดเชยส่วนท่ีขาด 
และส่วนท่ีเกินกันอย่างเห็นพ้องต้องกันทั้ งสองฝ่าย เช่นเดียวกับพื้นท่ีของท่ีพกัอาศัยอาณาเขตการ
ครอบครองเป็นลกัษณะเดียวกนักบัพื้นท่ีการเกษตร  

ในระบบสังคมครอบครัวชาวลวัะนั้นเป็นครอบครัวขยายแต่ปลูกสร้างเรือนพกัอาศยัในพื้นท่ี
เดียวกนับา้นท่ีเป็นหลงัหลกัของพ่อแม่จะให้ลูกชายคนเล็กเป็นผูถื้อครอง และเป็นผูท่ี้จะตอ้งอยูก่บัพ่อแม่
ไปตลอดไม่วา่จะแต่งงานมีครอบครัวแลว้ก็ตาม ส่วนลูกชายคนอ่ืนๆนั้นจะจดัแบ่งพื้นท่ีในบริเวณขอบเขต
เดียวกันให้ไปสร้างบ้านตามแต่อัตภาพ และกําลังอันพึงมี ซ่ึงชาวลัวะท่ีเป็นชายนั้ นนิยมท่ีจะสร้าง
ครอบครัวเองเพื่อได้เกิดความภูมิใจท่ีว่าสามารถดูแลตวัเองได้ โดยท่ีไม่ตอ้งเป็นภาระแก่พ่อแม่มากนัก 
และไม่นิยมไปสร้างนอกเขตท่ีดินของพ่อแม่เพื่อท่ีจะไดอ้ยูภ่ายใตค้วามเช่ือเร่ืองสายผีทางฝ่ายพ่อท่ีนบัถือ 
และเคารพสืบมา ทั้งน้ีเป็นความเช่ือท่ีวา่ดว้ยความคุม้ครองป้องกนัโดยถา้ออกนอกเขตพื้นท่ีไปแลว้ความ
ห่างเหินต่อครอบครัว และความศกัด์ิสิทธ์ิก็อาจจะลดนอ้ยถอยลงตามลาํดบั ในกรณีมีลูกชายหลายคนบาง
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ครอบครัวจะทาํการโยกยา้ย หรือแลกเปล่ียนพื้นท่ีวา่งกบัครอบครัวอ่ืน ซ่ึงพื้นท่ีท่ีแลกเปล่ียนกนัอาจจะห่าง
ออกไปแต่ไดพ้ื้นท่ีท่ีมากข้ึน  

การนบัถือผีของชาวลวัะนั้นจะนบัตามฝ่ายพ่อ กรณีฝ่ายหญิงแต่งเขา้บา้นฝ่ายชายก็ปรับเปล่ียนมา
นบัถือตามฝ่ายชาย ซ่ึงต่างจากชาวลวัะในแถบจงัหวดัน่านท่ีนบัถือผีตามฝ่ายหญิง และให้ฝ่ายชายแต่งเขา้
บา้นตนเอง นอกเหนือจากขอบเขตของตน้ไมท่ี้เป็นแนวร้ัวแลว้ ร้ัวยงัใชเ้ป็นท่ีกกัขงัสัตวเ์ล้ียงของตนให้อยู่
ในอาณาบริเวณรอบๆบา้นในความเขา้ใจคอกสัตวน์ั้นใชก้กัเก็บสัตวแ์ต่การเล้ียงคือปล่อยออกมาจากคอก 
และให้อยู่ในบริเวณของตนโดยมีร้ัวไมไ้ผ่สานเต้ียๆคอยกนัไว ้บางครอบครัวใชก้ารแบ่งโดยความสูงตํ่า
ของภูมิประเทศมีการเช่ือมถึงกันด้วยทางเดินเท้าบางตาํแหน่งใช้บนัไดท่ีขุดจากดินความสัมพนัธ์ใน
ลักษณะน้ีไม่ได้เกิดเฉพาะในครอบครัวเท่านั้ นยงัส่งผลต่อพื้นท่ีข้างเคียง และชุมชนชาวลัวะนั้ นมี
พฤติกรรมนิยมไปเยีย่มเยอืนกนัในช่วงเยน็หลงัเสร็จภารกิจจากการทาํงานส่วนตวัต่างๆแลว้  

การไปมาหาสู่กนัในช่วงเยน็พลบคํ่านั้นเป็นแบบการมาพูดคุยปรึกษาหารือในเร่ืองพิธีกรรม การ
รักษา การขอขมาโดยมีผูอ้าวโุสท่ีมีความรู้ในดา้นนั้นๆมาคอยช้ีแนะใหค้าํปรึกษาในดา้นต่างๆโดยให้อยูใ่น
จารีตประเพณี ของชุมชน ยงัผลใหป้รากฏรูปแบบของผงัสภาพแวดล้อมสภาพเป็นแบบกลุ่มท่ีเรียงตวัทอด
ยาวตามสภาพภูมิประเทศเร่ิมจากทางเข้าหลักหน้าหมู่บ้านมาตามทางสัญจรหลักของจะพบลานโล่ง
ประกอบดว้ยเสาสะกาง และหอเล้ียงผีปู่ ย่า รายลอ้มดว้ยเรือนพกัอาศยั ส่วนทา้ยหมู่บา้นจะเป็นป่าชุมชน 
และวดัออกไปจนกระทัง่เป็นส่วนพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ซ่ึงพื้นท่ีบริเวณบา้นนั้นมีการเวน้ระยะห่างช่องทางเดิน
ไปมาระหว่างกนัไม่ขวางกั้นดว้ยร้ัวแบบถาวรเวน้ระยะประมาณ 1.50 ม. – 2.00 ม.ในบริเวณบา้นของ
ชาวลวัะนั้น ประกอบดว้ยบา้นพกัอาศยัของครอบครัวโดยเฉล่ียประมาณ 3-4 หลงัคาเรือนโดย ใชยุ้ง้ขา้ว
หรือหลองขา้วร่วมกนัมีคอกสัตว ์แปลงเกษตรขนาดเล็กและใช้แนวร้ัวตน้ไมห้รือไมไ้ผ่ง่ายๆมาปลูกผกั
สวนครัวไวใ้ชใ้นครัวเรือนบางครอบครับอาจมีลานในส่วนกลางไวใ้ชร่้วมกนัตามแต่พื้นท่ีจะเอ้ืออาํนวย 
เช่น ไวส้าํหรับเป็นท่ีตากพืชผลทางการเกษตร  

บา้นพกัอาศยันิยมสร้างโดยมีคติท่ีวา่ไม่สมควรหนัไปในทางทิศใตเ้พราะเป็นทิศของคนตาย เวลา
มีการเสียชีวิตเกิดข้ึนในชุมชนชาวลวัะจะเก็บร่างผูเ้สียชีวิตไวเ้ป็นเวลา 3 วนั และไม่ฝังศพในวนัอาทิตย ์
ทางทิศใตข้องหมู่บา้นจะมีพื้นท่ีเป็นท่ีฝังศพของหมู่บ้านโดยชาวบา้นจะช่วยกนัแบกหามไปประกอบ
พิธีกรรม บา้นของชาวลวัะนั้นเป็นลกัษณะเรือนเคร่ืองสับหลงัคามุงหญา้คาคลุมดา้นบนยอดหนา้จัว่มีการ
ติดไมแ้กะสลกัลกัษณะคลา้ยกาแลดา้นล่างบริเวณใตถุ้นเรือนใชเ้ป็นคอกสัตวแ์ละเก็บฟืน  

ส่วนดา้นบนแบ่งพื้นท่ีอยา่งชดัเจนเร่ิมจาก ชานแดด เขา้มาหาชานร่ม ดา้นในเป็นครัวไฟโดยพื้นท่ี
นอนของพอ่แม่จะอยูข่า้งครัวไฟส่วนลูกสาวจะอยูบ่ริเวณท่ีเก็บของถดัออกไปลูกชายจะนอนดา้นนอก ครัว
ไฟของชาวลวัะจะมีการเติมฟืนอยู่ตลอดเวลาเน่ืองจากสภาพภูมิอากาศท่ีหนาวเยน็ทาํให้เกิดความอบอุ่น
ภายในบา้น ส่งผลให้ดา้นในไม่นิยมเปิดหรือเจาะช่องแสงมากนักบางหลงัคาเรือนจะมีครัวไฟจาํนวน 2 
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แห่ง อน่ึงใช้สําหรับการอยู่ไฟของหญิงสาวท่ีคลอดลูกมาใหม่ดา้นบนครัวไฟจะมีห้ิงไวว้างของใช้ และ
อาหาร  

ในส่วนของป่าอนุรักษ์มีลกัษณะเป็นป่ารกทึบสูงชันนับเป็นแหล่งทรัพยากรของชุมชนทั้งเร่ือง
ของการหาอาหาร การหาเช้ือเพลิง การรักษาแหล่งนํ้ าตน้นํ้ า เป็นตน้ไม่พบวา่มีการบุกรุกทาํลายแต่อยา่งใด
ทาํใหชุ้มชนชาวลวัะนั้นมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ สืบเน่ืองจากแนวคิดหลกัการเก่ียวกบัการใชพ้ื้นท่ี และ
การจดัการชุมชน แต่ปัจจุบนัชุมชนชาวลวัะท่ีตั้งถ่ินฐานใกลก้บัเมืองอยา่งบา้นบ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ได้เปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมตลอดจนบ้านพักอาศัยเป็นแบบสมัยใหม่ มีขอบเขตกรรมสิทธ์ิการ
ครอบครองพื้นท่ีของตนชดัเจนโดยสร้างร้ัวรอบท่ีดินแบ่งแยกกลุ่มเรือนระหวา่งญาติพี่นอ้งปรับเปล่ียนวิถี
ชีวติรับสังคมเมืองท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อชุมชนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดค้วามเช่ือ และแนวคิดจากบรรพบุรุษไม่
มีผลต่อสภาพการปัจจุบนัประชากรรุ่นใหม่หนัเหวถีิชีวติสู่สังคมเมือง  

จากผลการศึกษาเบ้ืองตน้พบวา่การเขา้ถึงอยา่งสะดวกสบายนั้นเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีเกิดลกัษณะการ
ปรับเปล่ียนไปของสภาพแวดลอ้ม และการจดัรูปท่ีวา่ง จะดว้ยการเขา้ถึงของบุคคลจากภายนอกหรือจากท่ี
คนในชุมชนเขา้หาสังคมเมืองโดยทั้งสองดา้นสลบัสับเปล่ียนหมุนเวียนเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดก้บั
ทุกกลุ่มชาติพนัธ์เช่นเดียวกบัชุมชนบา้นดงก็เป็นหมู่บา้นหน่ึงท่ีอยูท่่ามกลางการพฒันาจากทุกๆดา้นจึงตอ้ง
เขา้ใจในบริบทของตนเห็นถึงความสาํคญัควบคู่ไปกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 

    
 

ภาพ 5-2  บา้นดงในอดีตปี พ.ศ. 2536 
ท่ีมา : จุลพร  นนัทพานิช, 2536 
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ภาพ 5-2 (ต่อ) บา้นดงในอดีตปี พ.ศ. 2536 
ท่ีมา : จุลพร  นนัทพานิช, 2536 

 

ชาวลวัะบา้นดงไดอ้าศยัอยูบ่ริเวณน้ีมานานกวา่ 300 ปีแลว้ตามคาํบอกเล่าจากผูอ้าวุโสในหมู่บา้น 
และจากบนัทึกบทสัมภาษณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษรของ คุณอปัสร แก่นเจิง วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2555 ท่ีได้
รวบรวมเป็นขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ิน ชาวลวัะบา้นดงนั้นอพยพมาตั้งถ่ินฐานในบริเวณน้ีแต่
เดิมประกอบดว้ย 4 ตระกลูใหญ่ ซ่ึงแต่เดิมพื้นท่ีตรงน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวกระเหร่ียงก่อนท่ีจะอพยพออก
โยกยา้ยถ่ินฐานไปยงับริเวณอ่ืน เน่ืองจากความเช่ือบางประการประกอบกบัสะมาง ซ่ึงเป็นหมอพิธีกรรม 
ในขณะนั้นเห็นวา่พื้นท่ีบริเวณน้ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติเหมาะแก่การตั้งถ่ินฐาน และอยูอ่าศยั
ประกอบกบัความเช่ือเร่ืองผดีอย ผนีํ้า ท่ีคอยปกปักรักษาพื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นอยา่งดี  

ก่อนปี พ.ศ.2520 นั้นบา้นดงถือไดว้า่เป็นหมู่บา้นท่ีเขา้ถึงไดย้ากลาํบากดว้ยเส้นทางคมนาคมท่ียงั
ไม่เอ้ืออาํนวยกับสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขา และป่า อีกทั้งระยะทางท่ีห่างจากเส้นทางหลวงถนน
หมายเลข 108 สายฮอด-แม่ฮ่องสอน ประมาณ 30 กม. การติดต่อส่ือสารเป็นไปอยา่งยากลาํบากขาดแคลน
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการเขา้ถึงบริการดา้นสุขอนามยัของชาวบา้นเองก็ทาํไดไ้ม่สะดวกนกั 
โดยเฉพาะในฤดูฝนท่ีมีแต่สภาพดินโคลนจนไม่สามารถเดินทางดว้ยพาหนะได ้จาํเป็นตอ้งใชก้ารเดินเทา้
ออกจากหมู่บา้นเพื่อไปยงัจุดหมายปลายทางด้านนอกชุมชน ช่วงแรกเร่ิมการตั้งถ่ินฐานนั้นหมู่บ้านมี
ประชากร และบา้นพกัอาศยัไม่มากนกั  

การวางผงัของชุมชนจึงเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนสร้างบา้นเรือนตามคาํแนะนาํของสะมางโดยกระจาย
ตวัรอบเสาสะกางท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางของหมู่บา้นเกาะกลุ่มกนักบัเครือญาติตามสายความเช่ือลดหลัน่ลงไป
ตามสภาพภูมิประเทศ แผนผงัหมู่บา้นเป็นระบบชดัเจนแสดงถึงแนวคิดการจดัการจดัรูปท่ีวา่ง การใชพ้ื้นท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพเช่ือมโยงแนวคิด และความเช่ือนับเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้บา้นดงยงัดาํรงอยู่ได้มา
จนถึงปัจจุบันน้ี การจัดรูปท่ีว่างของผงัหมู่บ้านดงให้ความสําคญัต่อสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ
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เช่ือมโยงกบัแนวคิดความเช่ือท่ีมีต่อส่ิงเร้นลบัผ่านคาํแนะนาํของผูน้าํชุมชน ชาวบา้นจะเช่ือฟังให้ความ
เคารพนบัถือต่อผูน้าํของตนในทุกๆดา้น ผูน้าํหรือสะมางมีบทบาทในการกาํหนดทิศทางความเป็นไปของ
หมู่บา้นมีอาํนาจตดัสินใจ โดยปรึกษาผา่นผูอ้าวโุสในชุมชนตามลาํดบั และความสามารถในดา้นต่างๆของ
แต่ละบุคคล ซ่ึงช่วงนั้นเองศาสนาต่างๆยงัไม่ไดเ้ขา้มาเผยแพร่หลกัการแนวคิด และวธีิปฏิบติั  

ชาวบ้านยงัคงให้ความสําคัญต่อพื้นท่ีทางพิธีกรรมสําหรับบูชา เซ่นไหว ้ขอพรเป็นประจํา
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตส่วนพื้นท่ีทางการเกษตรถูกจดัแบ่งให้อยูร่อบๆชุมชนทาํเกษตรกรรมเพื่อบริโภคกนั
ในชุมชนเป็นหลกัการอยูอ่าศยัลว้นแลว้แต่พึ่งพิงเอ้ือเฟ้ือต่อกนัและกนัสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในหมู่บา้น
องคป์ระกอบของผงัหมู่บา้นประกอบดว้ยพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ พื้นท่ีอยูอ่าศยั พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีป่าอนุรักษ์
ลว้นแลว้แต่จดัวางใหโ้อบลอ้มป้องกนั และคุม้กนัภยัตามแบบแผนวฒันธรรม  

บา้นดงนั้นเร่ิมเปล่ียนแปลงในช่วง พ.ศ. 2520 เป็นตน้มาจากการสร้างถนนในหมู่บา้น ทาํให้กลุ่ม
เรือนเร่ิมท่ีจะหันตวัเรือนเช่ือมต่อกบัถนนโดยยึดเส้นทางสัญจรเป็นแนวหลกั ในการท่ีจะสร้างบา้นหลงั
ใหม่ของสมาชิกในชุมชน ร้านค้าของชําเกิดข้ึนพร้อมกับความต้องการใช้สินค้าอุปโภค และบริโภค
ประจาํวนัแต่การเดินทางก็ไม่สะดวกเท่าท่ีควรดว้ยการท่ีไม่มีระบบขนส่งคอยเช่ือมต่อส่วนมากชาวบา้น
อาศยัพาหนะของเพื่อนบา้นท่ีประกอบกิจการคา้ขายพอมีฐานะท่ีจะจดัหาพาหนะส่วนตวั เพื่อบรรทุก
สินคา้มาจาํหน่ายในชุมชนจนกลายเป็นอาชีพหลกัของครอบครัว และเร่ิมท่ีจะต่อเติมท่ีพกัอาศยัรองรับ
ความตอ้งการมากข้ึนทุกขณะ   
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ปัจจุบนับา้นเรือนในอดีตไดถู้กปรับปรุงต่อเติมไปหลากหลายรูปแบบ (ดูภาพ 5-3 หน้า 79)จะ
พบวา่บา้นดงเร่ิมปรับเปล่ียนวสัดุมุงหลงัคามาเป็นอนัดบัแรก เน่ืองดว้ยเป็นวสัดุท่ีคงทนต่อภูมิอากาศมีอายุ
การใชง้านท่ียาวนาน และหาไดง่้ายตามร้านคา้วสัดุก่อสร้างในทอ้งถ่ินเพราะวสัดุจากธรรมชาติไม่เพียงพอ
ต่อความตอ้งการอีกทั้งมีราคาแพง สอดคลอ้งกบักฎหมายจากภาครัฐไม่ใหต้ดัไมท้าํลายป่า จึงจาํเป็นตอ้งหา
ทางออกในการจดหาวสัดุสมยัใหม่มาทดแทนส่งผลใหบ้า้นเรือนเปล่ียนแปลงสภาพภายนอกเฉพาะวสัดุแต่
รูปแบบพื้นท่ีอยู่อาศยัยงัคงประโยชน์ใช้สอยเดิมตามความเช่ือของบรรพบุรุษดา้นสภาพแวดลอ้มนั้นยงั
อุดมไปดว้ยธรรมชาติป่าไมเ้น่ืองจากพื้นท่ีในหมู่บา้นยงัไม่มีบา้นพกัอาศยัมากนกัจาํนวนประชากรค่อยๆ
เพิ่มข้ึนตามลาํดบั 

สืบเน่ืองจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนั มีพระราชดาํริท่ีจะ
ช่วยพฒันาพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยท่ีมีทั้ งปัญหาเร่ืองการทาํไร่เล่ือนลอย การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาดา้นยาเสพติดตลอดจนการให้การศึกษาและความรู้แก่ประชนเพื่อความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกนัในสังคมขณะนั้น พระองค์ทรงเล็งเห็น และมีพระดาํริให้จดัตั้งโครงการหลวง
ห้อยห้อม ข้ึนในปี พ.ศ.2521-2522 (ดูภาพ 5-5 หน้า 84)บริเวณพื้นท่ีบา้นดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.
แม่ฮ่องสอน โดยโครงการมีลกัษณะส่งเสริมการเกษตรให้คาํปรึกษา และทดลองพรรณพืชท่ีเหมาะสมกบั
พื้นท่ี และรับซ้ือผลผลิตจากชุมชนท่ีมาเขา้ร่วมกบัโครงการในช่วงเร่ิมตน้ผลผลิตยงัมีไม่มากเท่าท่ีควร อีก
ทั้งยงัตอ้งให้ความรู้ความเขา้ใจในดา้นเทคโนโลยีการเพาะปลูกท่ีให้ผลผลิตมีคุณภาพเป็นท่ีตอ้งการของ
ทอ้งตลาดถดัมาไม่นานนกั พอทุกอยา่งเร่ิมเป็นไปตามระบบแบบแผนจึงจาํเป็นตอ้งมีระบบการขนส่งเขา้
มายงัจุดน้ี  

การพฒันาดา้นคมนาคมเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่งต่อการขนส่งอุปกรณ์ ผลผลิตต่างๆไปสู่ภายนอก
เพื่อให้ชาวบา้นไดมี้รายไดม้าจุนเจือครอบครัว โดยเร่ิมจากการสร้างถนนจากทางเขา้บริเวณ อ.แม่ลานอ้ย
เขา้มาท่ีหมู่บา้นแต่ดว้ยงบประมาณท่ีจาํกดัจึงสามารถสร้างไดเ้พียง 15 กม. เป็นถนนลาดยางโดยอีก 15 กม.
ท่ีเหลือยงัเป็นเส้นทางแบบดินลูกรังพอให้ชาวบา้นเดินทางได้สะดวกในช่วงท่ีไม่ใช่ฤดูฝนด้วยเหตุน้ี
โครงการหลวงห้วยห้อมจึงไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการพฒันาชุมชนดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยเร่ิมจาก
การทาํเส้นทางท่ีผา่นหมู่บา้นไปยงัโครงการ และการให้ทุนสนบัสนุนกิจกรรมประเพณีการตั้งเสาสะกาง 
การเซ่นไหวท่ี้ตอ้งใช้งบประมาณค่อนขา้งมากในแต่ละคร้ัง ดว้ยเหตุน้ีการสืบทอดประเพณีในบางคร้ัง
จาํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัค่าใช้จ่าย และความร่วมมือของคนในชุมชนการสร้างงานสร้างรายไดจึ้งมีส่วนอยา่ง
ยิ่งท่ีจะช่วยให้วฒันธรรมเหล่าน้ียงัคงอยู่ไดอี้กทั้งยงัช่วยให้ชุมชนนั้นๆเขม้แข็งเกิดความสัมพนัธ์อนัดีต่อ
กนัช่วยเหลือกนัในชุมชน 

 พ.ศ.2534-2536 (ดูภาพ 5-5 หนา้ 84)ไดมี้การจดัตั้งโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนข้ึนในหมู่บา้น
ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือ และเขา้สู่ระบบของกระทรวงศึกษาธิการไปแลว้ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบั
ประถมศึกษาพร้อมกนัน้ี มีการจดัตั้งโบสถ์คริสต์โดยมิชชนันารีชาวต่างชาติข้ึนในหมู่บา้นสร้างกิจกรรม
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ใหค้วามรู้ดา้นศาสนาแก่ชาวบา้นทั้งในพื้นท่ี และบริเวณหมู่บา้นใกลเ้คียงในช่วงน้ีเองชาวลวัะไดมี้โอกาส
ในการศึกษา และการนบัถือศาสนาเขา้มามีอิทธิพลต่อความเช่ือดั้งเดิมซ่ึงทุกคนมีสิทธิเสรีภาพท่ีจะเลือก
หรือยึดหลกัปฏิบติัตามแต่ความคิดส่วนบุคคลนั้นๆ การศึกษาขั้นพื้นฐานทาํให้ชาวบา้น และลูกหลาน
สามารถใชภ้าษาไทยไดดี้ข้ึน และใชติ้ดต่อเจรจากบับุคคลภายนอก รวมทั้งเวลาท่ีมีบุคคลจากภายนอกเขา้
มาก็สามารถพูดคุยไดเ้วน้เสียแต่ผูสู้งอายุบางท่านท่ียงัไม่สามารถใชภ้าษาไทยไดต้ามปรกติในดา้นศาสนา
นั้นในทางราชการชาวลวัะจะบอกว่าตนนั้นนบัถือ พุทธ หรือ คริสต ์เป็นตน้ ในความเขา้ใจของชาวบา้น 
ศาสนาพุทธในท่ีน้ี คือ พุทธ – ผ ีกล่าวคือในทางราชการไม่สามารถท่ีจะใชค้าํวา่ ผี มาเป็นศาสนาไดจ้ะดว้ย
เหตุใดก็ตามชาวบา้นจึงใช้การอา้งอิงน้ีว่าตนนับถือพุทธ แต่ในทางปฏิบติัก็ยงัยึดถือจารีตตามความเช่ือ
ดั้งเดิมของทอ้งถ่ินจะพบเห็นไดจ้ากการเล้ียงผีต่างๆทั้งในพื้นท่ีส่วนรมของชุมชน และในครัวเรือนหรือ
แมก้ระทัง่ในพิธีศพ เป็นตน้ต่างจากชาวบา้นท่ีนบัถือคริสตท่ี์จะไม่เก่ียวขอ้งในพิธีกรรมเก่ียวกบัผีเลยแมแ้ต่
น้อย ด้านสุขอนามยัในช่วงน้ีได้มีการตั้งศูนย์อนามยัชุมชนข้ึนเพื่อช่วยเหลือในด้านสาธารณสุขด้าน
สุขภาพ ตรวจเช็คให้ยา และให้คาํปรึกษาเบ้ืองตน้เท่านั้นในบางคร้ังชาวบา้นท่ียงัยึดถือจารีตเดิมจะยงัใช้
หมอสมุนไพร และหมอพิธีกรรมในหมู่บา้นท่ีสืบทอดกนัมาใหก้ารรักษาเป็นหลกั  

    

 
 

ภาพ 5-4 บา้นดงเม่ือปี พ.ศ. 2536 
ท่ีมา : จุลพร  นนัทพานิช, 2536  

 

ประเทศไทย พ.ศ.2539 (ดูภาพ 5-5 หนา้ 84)ไดมี้การเปล่ียนแปลงระบบการปกครองทอ้งถ่ิน โดย
กระทรวงมหาดไทยมีมติจากคณะรัฐมนตรีให้การบริหารราชการตลอดจนงบประมาณกระจายไปสู่
ทอ้งถ่ินอยา่งทัว่ถึง และใหจ้ดัตั้งเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือช่ือยอ่คือ “อ.บ.ต” มีหนา้ท่ีดูแลจดัการ 
และพฒันาชุมชนในทุกๆดา้น 
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องค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยห้อมได้จดัตั้ งข้ึนใน พ.ศ.2539 และทาํการก่อสร้างสํานักงาน
องคก์ารข้ึนใน พ.ศ.2540 หมู่บา้นเร่ิมท่ีจะสร้างร้านขายของชาํ ขายสินคา้อุปโภคขนาดเล็ก ป๊ัมนํ้ ามนัขนาด
เล็ก และเร่ิมท่ีจะใช้ยานพาหนะอย่างรถจกัรยานยนต์  รถยนต์บา้งแลว้ มีการทาํถนนคอนกรีตพาดผ่าน
กลางชุมชน  ทาํการติดต่อซ้ือขายกบัชุมชนภายนอก  ภาคการเกษตรเร่ิมปรับตวัสู่ระบบทุนนิยม  สร้าง
ผลผลิตมากข้ึนเพื่อรองรับตลาด และความตอ้งการดา้นรายไดท่ี้จะนาํมาอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การ
จัดสรรงบประมาณในช่วงแรกตามแผนพัฒนาท่ีกําหนดไว้นั้ น เป็นไปในเร่ืองการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค การสร้างถนน การสร้างระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบส่ือสาร บา้นดงนั้นใช้ไฟฟ้า
จากทางองค์กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลกั และใช้ประปาภูเขาเน่ืองจากอยู่ติดกบัแหล่งตน้นํ้ า โดยสร้าง
แหล่งกกัเก็บไวบ้ริเวณดา้นหลงัโรงเรียนและหลงัหมู่บา้น ในการคมนาคมไดมี้การสร้างถนนกวา้ง 4 ม. ตดั
ผา่นในหมู่บา้นเพื่อไปยงัหมู่บา้นอ่ืนๆในเขตตาํบลเดียวกนันัน่ถือเป็นเส้นทางหลกัท่ีพาดผา่นหมู่บา้น บา้น
ดงเองดว้ยจาํนวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนจึงยา้ยถ่ินไปตั้งหมู่บา้นดงใหม่ข้ึนมาเน่ืองจากพื้นท่ีอยูอ่าศยัไม่
เพียงพอ และไม่สามารถรองรับจาํนวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนทุกขณะได ้ 

พ.ศ.2552-2554 (ดูภาพ 5-5 หนา้ 84)ไดท้าํการทาํถนนคอนกรีตกวา้ง 3 ม. ภายในหมู่บา้นข้ึนมา
ตามช่องทางสัญจรท่ีเป็นพื้นดินแต่ดั้งเดิมไปทัว่บริเวณชุมชนท่ีสามารถกระทาํได ้เส้นทางหลกัท่ีเช่ือมกบั
ถนนหลวงนั้นสร้างเพิ่มเติมอีก 15 กม.ท่ีเหลือแลว้เสร็จใน พ.ศ. 2554 ปัจจุบนับา้นดงนั้นสามารถเดินทาง
เขา้ถึงดว้ยเส้นทางท่ีสะดวกสบายกว่าอดีตท่ีผ่านมา ผลท่ีตามมาคือบรรดานกัท่องเท่ียวต่างถ่ินท่ีเขา้มาสู่
ชุมชนดว้ยความท่ีเป็นชุมชนดั้งเดิม และยงัใหม่ต่อตลาดการท่องเท่ียว จึงยงัไม่มีความพร้อมท่ีจะตอบรับ 
และปรับตวัสู่การพฒันาในดา้นน้ี 

สภาพเศรษฐกิจในชุมชนท่ีดีข้ึนชาวบา้นมีรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนสูงข้ึน สามารถท่ีจะนาํมาใชจ่้าย
ในชีวิตประจาํวนั และให้บุตรหลานไปศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนไปจากเดิม ทั้งน้ีจากจาํนวนประชากรท่ี
หนาแน่นกว่าอดีต ความตอ้งการด้านทรัพยากรย่อมมีมากข้ึนตามตวัจากพื้นท่ีอยู่อาศยัท่ีมีการขยายตวั
ปรับเปล่ียนเร่ืองของวสัดุปลูกสร้างสมยัใหม่ท่ีคงทนต่อสภาพแวดลอ้ม และให้อายกุารใช้งานท่ียาวนาน
ข้ึน การต่อเติมบา้นในรูปแบบต่างๆพื้นท่ีบริเวณท่ีเปล่ียนไปจากเดิมจากท่ีเคยเล้ียงสัตวป์รับเป็นท่ีสําหรับ
ยานพาหนะแถบทุกหลงัคามียานพาหนะเป็นของตวัเองปฏิเสธไม่ไดว้่ายานพาหนะเป็นปัจจยัหน่ึงของ
ครอบครัวไปแล้วในปัจจุบันน้ี อีกทั้ งการเข้ามาของบุคคลจากภายนอก หรือนักท่องเท่ียว รวมทั้ ง
พฤติกรรมการบริโภค อุปโภคท่ีปรับตวัรับกบัสภาพแวดลอ้มใหม่ก็สามารถเกิดข้ึนกบัทุกๆพื้นท่ีไม่ว่าจะ
สังคมเมือง และสังคมชนบทก็ตามที  

ปัจจุบนับา้นดงไดมี้การกาํหนดแผนพฒันาออกมาจากทางองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยห้อม 
เป็นแผนพฒันาในช่วง 3 ปี เร่ิมจาก พ.ศ.2555-2557 มีแผนกาํหนดให้มีการพฒันาด้านสาธารณูปโภค
เพิ่มเติมจากเดิมเพื่อความเป็นอยูข่ ั้นพื้นฐานท่ีทัว่ถึง และแผนพฒันาเศรษฐกิจชุมชนรองรับ และสอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาของจงัหวดัด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เชิงวฒันธรรมท่ียงัไม่ชัดเจนว่าจะดาํเนินการ
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อย่างไรให้การพฒันานั้นควบคู่ไปได้กบัวิถีชุมชนหรือเห็นเพียงชุมชนดั้งเดิมเป็นสินคา้ทางวฒันธรรม
พฒันาตามความนิยมในทอ้งตลาดท่ีปรับเปล่ียนตามกระแสเช่นเดียวกนั 

ดว้ยเหตุน้ีบา้นดงจึงมีพฒันาการดา้นสภาพแวดลอ้ม และกายภาพอยูต่ลอดเวลาความเปล่ียนแปลง
ต่างๆไดป้รับเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว จากการศึกษาเปรียบเทียบผงัสภาพแวดลอ้มในช่วงเวลาทั้ง 4 แผนผงั
นั้นพบว่าการเพิ่มข้ึนของประชากรทาํให้เกิดการสร้างบ้านเรือนในบริเวณพื้นท่ีของครอบครัวอย่าง
หนาแน่น และแออดัทิศทางของบา้นพกัอาศยัหนัหนา้เช่ือมโยงสู่แนวถนนในหมู่บา้นเกิดการกระจายตวัไป
นอกพื้นท่ีเดิมของหมู่บา้นทั้งสถานท่ีราชการ และบา้นพกัอาศยัพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิถูกบดบงัดว้ยบา้นเรือน และ
ชาวบา้นไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัเหมือนในอดีตใชเ้ส้นทางสัญจรดว้ยพาหนะเป็นหลกั พื้นท่ีทางเกษตรกรรมมี
ความตอ้งการใชเ้พื่อผลิตในปริมาณท่ีมากรองรับความตอ้งการของตลาดแผนผงัหมู่บา้นยงัคงมีเคา้โครงท่ี
เลือนรางให้ไดพ้บเห็นเป็นบางส่วน และปรับเปล่ียนรูปแบบการใช้งานพื้นท่ีส่วนรวมโดยการลดขนาด
พิธีกรรมตามแต่งบประมาณอนัพึงมี 
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ตาราง 5-2  รายละเอียดผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณดั้งเดิม ของบา้นดง 
ลาํดบั บา้นเลขท่ี ช่ือ -สกุล อาย ุ สถานภาพ บุตร ชาติพนัธ์ ศาสนา อาชีพ ผูอ้ยูอ่าศยั สร้างมาแลว้(ปี) ปรับปรุง(คร้ัง) หมายเหตุ 
1 1/2 นายสุชาติ  แก่นเจิง 39 สมรส   - ละวา้ พทุธ ทาํไร่, อบต. 2 17 1 เล้ียงผี 4-5 คร้ัง / ปี 
2 1 นายสมนึก  แก่นเจิง 37 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 7 7 2 ตระกูลสะมงั(หมอผี) 
3 93 นายเนาะ หุบผาใส 37 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่,ทาํงาน 6 22 1 สะใภ ้และหลานอยูด่ว้ย 
4 35 นายต๊ิด หฤทยับดี 29 สมรส - ละวา้ พทุธ,คริสต ์ ทาํไร่ 5 26 2 ภรรยาชาวกะเหร่ียง 
5 37/3 นายสุข โรจนะปกรณ์ 41 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่,รับจา้ง 4 10 3 ปรับปรุงวสัดุมุง , ส้วม 
6 34/4 นายบนั โรจนะปกรณ์ 33 สมรส 2 ละวา้ พทุธ ของชาํ,รับจา้ง 4 11 2 แต่งงานแลว้อยูก่บัพอ่ 2 ปี 
7 37/1 นายนุ โรจนะปกรณ์ 40 สมรส 2 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 4 20 2 ทาํส้วมเม่ือ 2 ปีก่อน 
8 129/1 นายวิฑูรณ์ วิทวสัมาลา 30 สมรส 2 ละวา้ พทุธ ทาํงานท่ี ชม. 4 2 - ทาํงานกบัภรรยาท่ี ชม. 
9 129 นายเก้ือ วิทวสัมาลา 80 สมรส 5 ละวา้ พทุธ เล้ียงหลาน 3 18 1 บุตรเสียแลว้ 2 คน 
10 126/1 นายวิฑูรณ์ ขยนัใหญ่ยิง่ 38 สมรส 2 ละวา้ พทุธ,คริสต ์ ทาํไร่ 4 14 - บุตรนบัถือคริสต ์
11 38/1 นายมงคล ขยนัใหญ่ยิง่ 34 สมรส 3 ละวา้ คริสต ์(ภ) ทาํไร่ 5 13 - ภรรยาชาวกะเหร่ียง 
12 38 นายสมควร ขยนัใหญ่ยิง่ 32 สมรส 3 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 8 30 1 ยาย พอ่ แม่ เป็นพทุธ 
13 2 นายเอกราช พิเศษจาตุรงค ์ 34 สมรส 2 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 5 15 - มี2 แม่เตาไฟ ,ทิศใตห้ากินยาก 
14 2/1 นายอาริส พิเศษจาตุรงค ์ 32 สมรส 2 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 4 9 -  
15 36/1 นายดงั มัน่เอก 60 สมรส 1 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 6 30 1  
16 74 นายป๋ัน พิศพนาวนั 75 สมรส 2 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่,โบสถ ์ 5 30 3 สะใภเ้ป็น ลวัะน่าน 
17 74/1 นายบุญแซง พิศพนาวนั 45 สมรส 2 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 4 15 - ปรับปรุงล่าสุด 2 ปีก่อน 
18 37/2 นายสะอือ โรจนะปกรณ์ 43 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 3 15 - ลูกสาว 2 คนไปเรียน ชม. 

ท่ีมา: การสมัภาษณ์ เดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
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ตาราง 5-2 (ต่อ) รายละเอียดผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณดั้งเดิม ของบา้นดง 
ลาํดบั บา้นเลขท่ี ช่ือ -สกุล อาย ุ สถานภาพ บุตร ชาติพนัธ์ ศาสนา อาชีพ ผูอ้ยูอ่าศยั สร้างมาแลว้(ปี) ปรับปรุง(คร้ัง) หมายเหตุ 
19 34 นายกนัทา นุ่มเบญจรงค ์ 49 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 4 20 1 ลูกสาวออกเรือน 1 

20 46/1 นายสิทธิ พลูชยัเดช 37 สมรส 2 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 4 20 2  
21 46 นายต๊ิบ พลูชยัเดช 61 สมรส 1 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 4 30 2 พอ่พ่ีสิทธิแต่แต่งงานใหม่ 
22 82 นายกอวา ศรีพวงธีรกุล 61 สมรส 2 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 8 15 -  
23 103 นางลือ หยกศรีสุข 61 สมรส 2 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 3 10 1  
24 5 นายจนัทร์ พิทกัษแ์สงเทียน 42 สมรส 3 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 5 10 -  
25 99 นายยนื อนาพิทกัษ ์ 57 สมรส 2 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 2 35 1 ลูกสาวออกเรือน 1 
26 5/1 นายกอแน พิทกัษแ์สงเทียน - สมรส - ละวา้ - ครู - - - ไปทาํงานท่ีอ่ืน 
27 6 นายสะแก สนชยสถิต 40 สมรส 3 ละวา้ คริสต ์ คา้ขาย , ไร่ 4 20 1 ลูกสาวออกเรือน 1 
28 10 นายนูน ทิพยม์ง้ 45 สมรส 3 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 7 20 - ญาติภรรยามาอยูด่ว้ย 
29 91/1 นายคาํปา ทิพยม์ง้ 53 สมรส 3 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 4 15 3  
30 115 นายบุญส่ง ทิพยม์ง้ 62 สมรส 2 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 7 20 1 สะใภ ้,หลาน อยูด่ว้ย 
31 91 นายบุญกนั ชูนราทิพย ์ 38 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 6 20 1  
32 98/2 นายแฮบรือ ชูนราทิพย ์ 42 สมรส 4 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 5 20 1  
33 39 นายบี เพชรลํ้าคา้ 45 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ของชาํ , ไร่ 4 20 1 ลูกสาว 2 คนออกเรือน 
34 23/2 นางนุ บวรบุญทวี 40 สมรส 2 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 4 20 -  
35 41/1 นายบุญธรรม ชอบชยัชนะ 40 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 5 21 -  
36 41/2 นายสมคิด ชอบชยัชนะ 38 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 5 5 -  
37 123 นายเปา พรายพิสุทธ์ิ 58 สมรส 2 ละวา้ คริสต,์พทุธ ทาํไร่ 4 25 - ลูกนบัถือพทุธ 
38 122 นายมี นานมูล 85 สมรส 7 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 6 25  ลูกชายออกเรือน 2 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ เดือนเมษายน- พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
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ตาราง 5-2 (ต่อ) รายละเอียดผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณดั้งเดิม ของบา้นดง 

ลาํดบั บา้นเลขท่ี ช่ือ -สกุล อาย ุ สถานภาพ บุตร ชาติพนัธ์ ศาสนา อาชีพ ผูอ้ยูอ่าศยั สร้างมาแลว้(ปี) ปรับปรุง(คร้ัง) หมายเหตุ 
39 61 นายบุญต๋ิม พหลสิทธิวงศ ์ 80 สมรส 8 ละวา้ คริสต ์ คา้ขาย,ไร่ 6 15 1 ทาํร่านคา้ของชาํปีท่ีแลว้ 
40 98/3 นายแสวง เป่ียมชลธาร 48 สมรส 3 ละวา้ พทุธ,คริสต ์ ทาํไร่ 4 22 1 ปู่ ,พอ่ แม่ นบัถือพทุธ 
41 98 นายสาํราญ เป่ียมชลธาร 36 สมรส 1 ละวา้ พทุธ คา้ขายท่ี มส. 3 30 1 ไปทั้งครอบครัว 
42 98/4 นางอรพา เป่ียมชลธาร 38 สมรส 3 ละวา้ พทุธ คา้ขายท่ี มส. 5 17 - สามีเป็นชาวอีสาน 
43 98/1 นางบุสรา เป่ียมชลธาร 40 สมรส 4 ละวา้ พทุธ ผกัโรงเรือน 4 20 - ลูกสาวออกเรือน 2 คน 
44 56 นายยอน คีรีสตัยกุล 30 สมรส - ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 2 20 -  
45 61/1 นายนอ้ย พหลสิทธิวงศ ์ 54 สมรส 4 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 3 15 1 ลูก 3 คนไปเรียนและทาํงาน 
46 41 นายบญัชา ชอบชยัชนะ 40 สมรส 2 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 5 20 1 ยายอยูด่ว้ย 
47 92 นายธงชยั ชูนราทิพย ์ 40 สมรส - ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 2 20 - สอบถามจากเพื่อนบา้น 
48 92/1 นายเพลิน ชูนราทิพย ์ 42 สมรส - ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 2 20 - สอบถามจากเพื่อนบา้น 
49 23 นางชอบ วารีสกุล 45 สมรส 1 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 3 18 1  
50 23/1 นายหลาด วารีสกุล 40 สมรส 5 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 7 18 1  
51 15/1 นายลงั ดงจรัสแสง 40 สมรส 2 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 4 20 1 สอบถามจากเพื่อนบา้น 
52 16 นายยศ - สมรส 2 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 4 20 - สอบถามจากเพื่อนบา้น 
53 16/1 นายบุญโย - สมรส 1 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 3 20 - สอบถามจากเพื่อนบา้น 
54 38/2 นายปี - สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 5 20 -  
55 43 นายลา หวงัโชคสุนทร 40 สมรส 3 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 3 25 1  
56 132 นายลา ชูนราทิพย ์ 40 สมรส - ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 2 20 - สอบถามจากเพื่อนบา้น 
57 80 นายละ ปูชนียบุคคล 48 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 7 10 -  
58 65 นายสุประพนั เบญจวรรณ 34 สมรส 2 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 4 20 -  

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ เดือนเมษายน- พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
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ตาราง 5-2 (ต่อ) รายละเอียดผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณดั้งเดิม ของบา้นดง 

ลาํดบั บา้นเลขท่ี ช่ือ -สกุล อาย ุ สถานภาพ บุตร ชาติพนัธ์ ศาสนา อาชีพ ผูอ้ยูอ่าศยั สร้างมาแลว้(ปี) ปรับปรุง(คร้ัง) หมายเหตุ 
59 126 นายลูน คาํป้อ 48 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 5 20 -  
60 113 นายจนัทร์ต๊ิบ เสรีพนา 64 สมรส 5 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 3 25 1 ลูกๆแยกครอบครัวไปบา้งแลว้ 
61 96 นายพะเส่ทา ดวงคงสาํเร็จ 60 สมรส 3 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 6 20 -  
62 14 นายลู กุลไพรสนธิ 60 สมรส 5 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 3 15 -  
63 50 นายคาํเนา กุลไพรสนธิ 69 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 4 15 1  
64 38 นายละโคะ๊ ขยนัใหญ่ยิง่ 56 สมรส 4 ละวา้ พทุธ,คริสต ์ ทาํไร่ 8 22 -  
65 48 นายโตง หยกแสงดาว 53 สมรส 3 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 3 25 1  
66 68 นายมอด ปองสุขนาํ 60 สมรส 2 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 2 25 1 ลูกไปทาํงานท่ีอ่ืน 
67 117 นายเฮือน ผา่นดาวเทียม 60 สมรส 4 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 6 25 1 สะใภ,้หลานอยูด่ว้ย 
68 85 นายพะคะ พงคดัเคา้ 60 สมรส 2 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 5 20 - สอบถามจากเพื่อนบา้น 
69 95/1 นายลุก มาโนชเสถียร 52 สมรส 3 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 6 12 1  
70 18 นางศรี 50 สมรส - ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 2 16 - สอบถามจากเพื่อนบา้น 
71 89 นายพะมือเก อานนถาวร 58 สมรส 4 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 7 15 - สะใภ,้หลานอยูด่ว้ย 
72 128 นายนิด เลิศฤทธิไกร 53 สมรส 4 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 6 16 -  
73 27 นายสนอง พิลยันพเกา้ 45 สมรส 3 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 6 25 - ลูก 2 คนออกเรือนแลว้ 
74 30 นายประชา ขนุคงพิทกัษ ์ 80 สมรส 1 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 3 25 1  
75 30/2 นางจนัทร์ ขนุคงพิทกัษ ์ 37 สมรส 2 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 4 10 -  
76 116/1 นายพะยาบือ อุดมกิจศกัด์ิ 45 สมรส 4 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 4 15 -  
77 116 นายภิญโญ อุดมกิจศกัด์ิ 34 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 5 15 -  
78 25 นายบุญเฮือง ริมพาสนน 55 สมรส 1 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 2 15 -  

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ เดือนเมษายน- พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
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ตาราง 5-2 (ต่อ) รายละเอียดผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณดั้งเดิม ของบา้นดง 

ลาํดบั บา้นเลขท่ี ช่ือ -สกุล อาย ุ สถานภาพ บุตร ชาติพนัธ์ ศาสนา อาชีพ ผูอ้ยูอ่าศยั สร้างมาแลว้(ปี) ปรับปรุง(คร้ัง) หมายเหตุ 
79 25/1 นายบุญเฮือง ริมพาสนน 30 สมรส - ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 2 10 - บา้นลูกชายนายบุญเฮือง 
80 20/1 นายจนัตา พลีทั้งกาย 58 สมรส 4 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 6 20 1 แยกครอบครับออกไป 2 คน 
81 78 นายเพ่ิง 60 สมรส 7 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 5 20 - สอบถามจากเพื่อนบา้น 
82 112 นายกองลาง ดวงกมลทิพย ์ 40 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 5 8 -  
83 112/1 นายสวสัด์ิ ดวงกมลทิพย ์ 38 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 5 8 -  
84 24 นางพดั กานนฤมิตร 54 สมรส 5 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 4 30 - ใชบ้า้นเลขท่ีเดียวกนั 
85 24 ลูกชายนางพดั กานนฤมิตร 32 สมรส 1 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 3 2 -  
86 37/4 นายพฒัน์ โรจนูปกรณ์ 45 สมรส 2 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 4 20 1  
87 109 นายปรีชา อุดมธรรมศกัด์ิ 48 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 5 25 1  
88 29 นายละอู นิธิภคัพนัธ์ 43 สมรส 1 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 3 20 -  
89 2 นายอาริศ พิเศษจาตุรงค ์ 43 สมรส 2 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 4 20 -  
90 22/1 นายคาเบียน อนุกิจเจิรญ 50 สมรส 4 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 4 20 - แยกครอบครับไปบา้งแลว้ 2 
91 22 นายกวกั อนุกิจเจิรญ 65 สมรส 7 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 6 30 1 แยกครอบครับไปบา้งแลว้ 
92 22/2 นายสมพงศ ์คงคาพิสุทธ์ิ 30 สมรส 3 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 5 10 -  
93 134 นายยามสุข เชวงกิจสมบูรณ์ 50 สมรส 8 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 7 30 1 แยกครอบครับไปบา้งแลว้ 
94 36 นายแสน ยิง่ใหญ่คีรี 40 สมรส 3 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 5 20 -  
95 110 นายสายญั วิมชัตทา 45 สมรส 1 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 3 20 -  
96 127 นายกองมูล ภูษิตยนืยง 60 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 3 20 -  
97 51 นายเสาร์ เจริญกิจไพศาล 70 สมรส 2 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 3 15 - แยกครอบครับออกไป 2 คน 
98 50/1 นายแกละ เจริญกิจไพศาล 45 สมรส 5 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 7 15 1  

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ เดือนเมษายน- พฤษภาคม พ.ศ.  2553 
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ตาราง 5-2 (ต่อ) รายละเอียดผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณดั้งเดิม ของบา้นดง 

ลาํดบั บา้นเลขท่ี ช่ือ -สกุล อาย ุ สถานภาพ บุตร ชาติพนัธ์ ศาสนา อาชีพ ผูอ้ยูอ่าศยั สร้างมาแลว้(ปี) ปรับปรุง(คร้ัง) หมายเหตุ 
99 83 นายอินทา ชุมนุมอาสา 38 สมรส 2 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 6 20 1 ปู่  กบัยา่ยงัอยู ่
100 54/1 นายขาว วิจิตรพนาเวศน์ 55 สมรส 4 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 5 20 -  
101 55 นายลา 48 สมรส 4 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 5 20 -  
102 54 นายศร 90 สมรส 1 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 7 30 1  
103 95 นายดี 55 สมรส 2 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 4 15 1  
104 54/2 นายพา กิติธยากุล 48 สมรส 2 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 4 15 -  
105 138 นายสร่าง 45 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 2 20 - ลูกไปเรียน และทาํงาน 
106 104 นายคาํ วิเคราะห์ดาว 60 สมรส 3 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 3 15 -  
107 104/1 นายทองสุข วิเคราะห์ดาว 30 สมรส 2 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 4 2 -  
108 125 นายโกล๊ะ นิธิโรจมณี 72 สมรส 4 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 6 17 1  
109 125/1 ลูกนายโกล๊ะ นิธิโรจมณี 45 สมรส 2 ละวา้ พทุธ รับจา้ง 4 10 -  
110 81 นายธีรศกั ยงศรีพนาพร 44 สมรส 3 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 5 14 1  
111 118 นายต๊ิด กานนดิลก 65 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 6 12 -  
112 131 นายพดั วิเศษคาํนึง 55 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 5 20 -  
113 130 นายเงิน หุบผาใส 50 สมรส 3 ละวา้ คริสต ์ คา้ขาย 5 10 -  
114 129 นายวนั หุบผาใส 60 สมรส 4 ละวา้ คริสต ์ คา้ขาย 6 20 -  
115 62 นายคืน ขนุคงพิทกัษ ์ 55 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 4 25 -  
116 49 นายนพพร ชชัวาลโภคา 40 สมรส 2 ละวา้ พทุธ รับจา้ง 5 20 -  
117 49/1 นายลนั ชุมนุมอาสา 40 สมรส 2 ละวา้ พทุธ ทาํงาน ชม. 4 15 -  
118 90 นายโลน วสนัตบ์รรทม 45 สมรส 2 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 6 20 -  

ท่ีมา: การสมัภาษณ์ เดือนเมษายน- พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
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ตาราง 5-2 (ต่อ) รายละเอียดผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณดั้งเดิม ของบา้นดง 
ลาํดบั บา้นเลขท่ี ช่ือ -สกุล อาย ุ สถานภาพ บุตร ชาติพนัธ์ ศาสนา อาชีพ ผูอ้ยูอ่าศยั สร้างมาแลว้(ปี) ปรับปรุง(คร้ัง) หมายเหตุ 
119 63 นายปุก อิทธิเสริมสกุล 45 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 5 25 -  
120 7 นายเกริก เวโรจนกร 49 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 7 18 -  
121 66/1 นายอุดร ขนุคงพิทกัษ ์ 30 สมรส 3 ละวา้ พทุธ รับจา้ง 5 4 -  
122 63/1 นายบือแฮ อิทธิเสริมสกุล 42 สมรส 2 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 4 6 -  
123 101/2 นายบุญชยั มีมาตรฐาน 33 สมรส 2 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 4 7 -  
124 52 นายบุญ คงจรัสแสง 45 สมรส 4 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 8 15 -  
125 50/2 นายชาญ ชนะไพศาล 37 สมรส 4 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 6 3 -  
126 114 นายคาํเสาร์ อิทธิสิริศกัด์ิ 60 สมรส 2 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 6 20 - นอ้งสาวปลูกบา้นติดกนั 4 ปี 
127 87 นายสะอาด พลีทั้งกาย 37 สมรส 2 ละวา้ คริสต ์ อ.พฒันาเด็ก 4 15 -  
128 20 นางดิลู เอธีรวฎั 62 สมรส - ละวา้ - ทาํงาน ชม. - 17 - สอบถามจากเพื่อนบา้น 
129 76 นายวฒิุไกร ชูธรรมเจริญ 39 สมรส 1 ละวา้ พทุธ คา้ขาย 3 12 1  
130 76/1 นายลุย 42 สมรส 1 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 3 10 1  
131 79/3 นายปุ๊ ก ชูธรรมเจริญ 45 สมรส 2 ละวา้ คริสต ์ ทาํไร่ 3 10 1  
132 28 นายสมดี พลีทั้งกาย 50 สมรส 4 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 5 20 -  
133 75 นายตาล ชูธรรมเจริญ 80 สมรส 4 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 8 25 -  
134 88 นางจิ พิเศษคาํนึง 50 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 8 15 1  
135 16/2 นายปันลี พลีทั้งกาย 38 สมรส 2 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 6 15 -  
136 75/1 นายดุค พลีทั้งกาย 45 สมรส 4 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 8 15 -  
137 19/1 นายสมเพชร พลีทั้งกาย 40 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 6 15 -  
138 6 นายปราสาท พลีทั้งกาย 40 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 5 20 1  
139 101/1 นายสนัน่ มีมาตรฐาน 42 สมรส 3 ละวา้ พทุธ ทาํไร่ 5 20 1  

ท่ีมา: การสมัภาษณ์ เดือนเมษายน- พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
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5.2  องค์ประกอบทางกายภาพของชาวลวัะบ้านดง 
ชาวลัวะบ้านดงนั้ นตั้ ง ถ่ินฐานอยู่บนพื้นท่ีลาดชันสูงกว่าระดับนํ้ าทะเลท่ามกลาง

สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นป่าเขา และอุดมสมบูรณ์ทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติโดยเร่ิมตน้อพยพมาตั้งถ่ิน
ฐานรวมตวักนัก่อเกิดเป็นชุมชนเล็กๆไดข้ยายตวัข้ึนในเวลาต่อมา ซ่ึงปัจจุบนัสภาพความเป็นอยู ่และ
วถีิชีวติท่ีแปรเปล่ียนไปไดส่้งผลต่อรูปแบบทางกายภาพท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดซ่ึ้งองคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็น
เสมือนภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษชาวลวัะได้สั่งสมมาจนกลายเป็นวฒันธรรม และประเพณีท่ีคอยยึด
เหน่ียวเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในชุมชนชาวลวัะมาแต่อดีตอาจเพราะดว้ยสาเหตุ และปัจจยัต่างๆได้
เขา้มามีอิทธิพลต่อชาวลวัะทั้งทางตรง และทางออ้มชุมชนจึงปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้ม และวิถีชีวิต
ไปอย่างรวดเร็วจนแทบไม่สามารถท่ีจะนาํกลบัคืนมาไดท้าํไดแ้ต่เพียงคงสภาพเดิมในปัจจุบนัไว้
ควบคู่ไปกบัแนวคิดท่ียงัยดึถือปฏิบติักนัเร่ือยมาโดยตระหนกัถึงบริบททางสภาพแวดลอ้มของชุมชน
ท่ีสามารถอยูร่่วมกบัการพฒันาจากทุกๆดา้นท่ีเกิดข้ึน 

 
5.2.1 การจัดองค์ประกอบระดับหมู่บ้าน 

จากการศึกษารวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้นั้นปรากฏว่าผงัหมู่บา้นแบบดั้งเดิม
ยงัคงปรากฏเป็นรูปร่างแผนผงัท่ีเลือนลาง ตามท่ีไดศึ้กษามาแลว้ ซ่ึงหมู่บา้นปัจจุบนัจะกระจายตวั
ออกไปตามพื้นท่ีทั้งหมด 3 กลุ่มโดยการสํารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้พบวา่ กลุ่มท่ีกระจายออกไปเป็นกลุ่ม
ท่ีเคยอยูใ่นพื้นท่ีเดิมมาก่อน จนกระทัง่ความหนาแน่นของประชากรในชุมชน ตลอดจนสมาชิกของ
แต่ละครอบครัวท่ีมีเพิ่มข้ึนจึงเกิดความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีเพิ่มข้ึนตามลาํดบั และอีกส่วนหน่ึงเป็นกลุ่ม
หน่วยงานของภาครัฐประกอบดว้ยโรงเรียน และโครงการหลวง ซ่ึงแต่ละพื้นท่ีมีแนวเขตร่องนํ้ าลาํ
ห้วยเป็นตวัแบ่งเขตในหมู่บา้นจะมีธารนํ้ าไหลผ่านทั้งหมด 3 สาย ไหลผ่านลงสู่พื้นท่ีการเกษตร
ดา้นล่างของหมู่บา้น  

การศึกษาเปรียบเทียบพฒันาการของผงัในอดีตท่ีแบ่งตามช่วงเวลาโดยอา้งอิงขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์การตั้งถ่ินฐานของหมู่บา้นได้พิจารณาถึงสภาพแวดล้อม และทรัพยากรในพื้นท่ีมาเป็น
อนัดบัแรกเป็นชุมชนท่ีเกิดจากการรวมตวัของชาวลวัะ ซ่ึงในช่วงแรกๆยงัเป็นหมู่บา้นขนาดเล็กมี
ลานเสาสะกางเป็นจุดศูนย์กลาง(Center)ของชุมชนและเป็นลานสําหรับประกอบพิธีกรรมอัน
ศกัด์ิสิทธ์ิโดยชาวบา้นท่ีนบัถือศาสนาพุทธ-ผ ีซ่ึงปัจจุบนัพิธีการดงักล่าวจะไม่ค่อยปฏิบติักนับ่อยคร้ัง
แลว้นั้น สืบเน่ืองจากตน้ทุนในการใชจ้่ายเก่ียวกบัเคร่ืองเซ่นไหว ้และเคร่ืองพิธีมีค่าใชจ่้ายท่ีสูง และ
ให้ความสําคญัโดยอยูบ่ริเวณดา้นหน้าหมู่บา้นหรือเรียกวา่ “หวับา้น” ตามลกัษณะการศึกษาวิจยัผงั
ชุมชนดั้งเดิมในประเทศไทย ซ่ึงทางเขา้หมู่บา้นดา้นหนา้ของชาวลวัะดั้งเดิมจะปรากฏเป็นการสาน
ไมไ้ผเ่ป็นแฉกเรียกวา่ “ ตะแหลว” หรือ “หลาว” ตามแต่พื้นท่ีนั้นจะเรียกโดยเช่ือวา่จะป้องกนัส่ิงไม่
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ดีไม่ใหเ้ขา้มาในหมู่บา้น ปรากฏในบนัทึกการบูชาเสาอินทขิล และการสร้างเมืองเชียงใหม่ท่ีวดัเจดีย์
หลวง  “เสาสะกาง” เป็นสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองของเวลา (Time Line)สามารถบ่งบอกยุคสมยั
ของชุมชนการก่อตั้งชุมชน การเปล่ียนแปลงผูน้าํของหมู่บา้นในแต่ละรุ่นท่ีจะสืบเช้ือสายตน้ตระกูล
ของสะมางเป็นหลกั โดยสังเกตไดจ้ากจาํนวนของเสาท่ีตั้งอยู่ถา้เสาใดพุพงัก็จะสร้างข้ึนมาแทนท่ี
ใหม่เสาสะกางของชาวละวา้บา้นดงเป็นไมแ้กะสลกัสูงประมาณ 2-3 เมตรมีประมาณ 4 ตน้โดยตน้
ล่าสุดท่ีมีการประกอบพิธีไปนั้นไดรั้บความอนุเคราะห์งบประมาณจากโครงการหลวง และการถ่าย
ทาํสารคดีของบริษทัพานอราม่า และมีองคป์ระกอบของสถาปัตยกรรมขา้งเคียงท่ีเรียกวา่ “หอผีปู่ ยา่” 
อยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนัซ่ึงมีการปรับปรุงมาหลายคร้ังแลว้จากผงัดงักล่าวจะพบวา่การกระจายตวัของท่ี
พกัอาศยัออกห่างรอบๆบริเวณลานเสาสะกางไปตามภูมิประเทศท่ีลดหลัน่กนัลงไปและห่างออกไป
เร่ือยๆ  

ปรากฏการณ์จากอิทธิพล และปัจจยัดังกล่าวเป็นสาเหตุหน่ึงมาจากการเพิ่มจาํนวนของ
ประชากรท่ีมากข้ึนส่งผลต่อพื้นท่ีอยู่อาศยัท่ีมีการปลูกสร้าง ต่อเติมกนัตามฐานะอนัพึงมี ในแต่ละ
หลงัคาเรือนนิยมสร้างให้ด้านหน้าจัว่หันเขา้หาถนนในหมู่บา้นซ่ึงเป็นถนนคอนกรีตถูกสร้างมา
ภายหลงั เพื่อให้เป็นทางสัญจรท่ีสะดวกสําหรับยานพาหนะสมยัใหม่เช่ือมโยงเส้นทางแทนท่ีการ
เดินเทา้ท่ีพบเห็นได้น้อยลง สถานท่ีท่ีสําคญัในหมู่บา้นประกอบด้วยสถานีอนามยั โบสถ์คริสต ์
สํานกัสงฆ์ โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตน้ โครงการหลวงห้วยห้อม  ปลูกสร้างอยู่ตามตาํแหน่งท่ี
ปรากฏในผงั และองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนใหม่จากดา้นของเทคโนโลยีการส่ือสาร
รวมทั้งเสาระบบกระจายเสียงในชุมชน จานรับสัญญาณดาวเทียม เป็นตน้  

โครงข่ายทางคติความเช่ือ และวฒันธรรมท่ีเช่ือมโยงเขา้กบัสภาพแวดล้อมท่ียงัมีการใช้
พื้นท่ีประกอบกิจกรรมประจาํปี ประจาํฤดูกาลเป็นพื้นท่ีรอบๆหมู่บ้านนั่นคือ พื้นท่ีป่าชุมชน 
ชาวบา้นใชเ้ป็นพื้นท่ีเซ่นไหวก่้อน และหลงัการทาํเกษตรกรรม เพื่อแสดงความเคารพต่อธรรมชาติ
เอ้ือผลต่อสภาพจิตใจ สุขภาพจิตท่ีดีเกิดความสุขในการประกอบอาชีพ และการดาํรงชีวิตอยูต่่อไป
นบัเป็นสายใยท่ีเช่ือมโยงถึงกนัในระบบของสภาพแวดลอ้มสังคมดั้งเดิมในชนบททางภาคเหนือของ
ประเทศไทย  

จากลาํดบัเหตุการณ์ของกาํเนิด และพฒันาการของชาวลวัะบา้นดงพบวา่องคป์ระกอบของ
หมู่บา้นดา้นการวางผงัไดป้รับเปล่ียนรูปแบบเขา้รับกบัถนนคอนกรีตท่ีมีหลายเส้นทางในหมู่บา้น
ชาวบา้นใชย้านพาหนะแทบทุกหลงัคาเรือน ทางเดินเช่ือมในแต่ละครอบครัวถูกนาํพื้นท่ีมาสร้างเป็น
บา้นพกัอาศยั และมีการทาํเกษตรกรรมขนาดใหญ่กนัอยา่งแพร่หลายพื้นท่ีการเกษตรอยูห่่างออกไป
จากชุมชนทุกขณะ เน่ืองดว้ยการเพิ่มข้ึนของจาํนวนประชากรในชุมชนเกิดความตอ้งการใช้พื้นท่ี
มากข้ึนพื้นท่ีปัจจุบนัมีความหนาแน่นแออดัของบา้นพกัอาศยัไม่สามารถขยายพื้นท่ีไดเ้พราะกระทบ
ต่อพื้นท่ีเกษตรกรรม  
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การยา้ยไปตั้งหมู่บา้นข้ึนใหม่คือ บา้นดงใหม่ห่างจากบา้นดงประมาณ 5 ก.ม. โดยมีจาํนวน
ครัวเรือน 20 ครอบครัวโดยประมาณอตัราส่วนของผูท่ี้นับถือศาสนามีความใกล้เคียงกนัพื้นท่ี
พิธีกรรมถูกลดบทบาทลงไปจากความเช่ือท่ีลดน้อยลงตามไปด้วยชาวบา้นไม่ได้ให้ความสําคญั
เหมือนในอดีตท่ีผา่นมารูปแบบการเช่ือมโยงระหวา่งพื้นท่ีส่วนรวมไม่ไดรั้บความสนใจอีกต่อไปมี
ผลต่อประเพณีวฒันธรรม และแนวคิดดา้นการวางผงัท่ีขาดการทาํความเขา้ใจต่อผูค้นในหมู่บา้น 

 
5.2.2 การจัดองค์ประกอบระดับกลุ่มเรือน 

เม่ือพิจารณากลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการคดัเลือกเพื่อนาํมาศึกษาโดยพิจารณาจากกลุ่มครอบครัวท่ี
เคยอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเดิมมาแต่อดีตมีครอบครัวเครือญาติอาศยัในบริเวณพื้นท่ีเดียวกนัเพื่อท่ีจะทราบ
ถึงรูปแบบองคป์ระกอบทางดา้นสถาปัตยกรรม 

จากการศึกษาพบวา่รูปแบบของผงับริเวณบา้นในครอบครัวชาวลวัะบา้นดงจะสร้างบา้นกนั
ในพื้นท่ีของครอบครัวหลกัทางฝ่ายของพ่อมีการจดัแบ่งพื้นท่ีกนัอยา่งลงตวัและเวน้ช่องทางเดินเทา้
ใหไ้ปมาหาสู่กนักบัพื้นท่ีขา้งเคียงในกรณีต่างระดบักนัจะขุดดินทาํขั้นบนัไดเป็นช่องทางไม่ปรากฏ
แนวร้ัวเขตแดนท่ีชดัเจนเป็นท่ีทราบกนัเองระหวา่งเพื่อนบา้น ทั้งน้ีในบางครอบครัวอาศยัตน้ไมเ้ป็น
แนวหลกัขอบเขตพื้นท่ีบริเวณบา้นประกอบดว้ย กลุ่มเรือนพกัอาศยั 2-3 หลงั และมีหลองขา้ว หรือ
ยุ ้งข้าว ห้องนํ้ าแยกออกจากตัวเรือนบ่อคอนกรีตกักเก็บนํ้ า จานดาวเทียม คอกสัตว์ ท่ีจอด
ยานพาหนะ เป็นองค์ประกอบรอบบา้นพกัอาศยัจะเห็นไดว้า่ห้องนํ้ า และระบบประปาเร่ิมก่อสร้าง
ในช่วงท่ีมีการจดัตั้งอนามยัชุมชนโดยวิธีการบริหารการจดัการทรัพยากรชุมชนอยา่งเป็นระบบโดย
บางกลุ่มเรือนใช้ประโยชน์พื้นท่ีร่วมกันเน่ืองจากพื้นท่ีแออดับางครอบครัวจาํเป็นต้องตดัทอน
องค์ประกอบในท่ีดินของครอบครัวออกไปจะเห็นว่าห้องนํ้ า หลองข้าว จานดาวเทียม ในกลุ่ม
ครอบครัวสามารถท่ีจะใช้ร่วมกนัได้แต่ยานพาหนะกลบัเป็นปัญหาท่ีจะตอ้งอาศยัท่ีว่างสาธารณะ 
หรือของเพื่อนบา้นเป็นท่ีจอดดว้ยกลุ่มบา้นพกัอาศยับางกลุ่มอยูใ่นกลางพื้นท่ีดา้นในของเพื่อนบา้น
เขา้ออกไดด้ว้ยการเดินเทา้เท่านั้น  

ปัญหาจากการสร้างถนนตดัผ่านกลางหมู่บา้นบางกลุ่มครอบครัวถูกแบ่งแยกออกจากกนั
และกนัดว้ยถนนคอนกรีตขาดการเช่ือมโยงกนัระหวา่งครอบครัวบา้นถูกปล่อยไวใ้ห้รกร้างอาจดว้ย
ท่ีวิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไม่ไดอ้ยู่ในระบบเกษตรกรรม จึงยา้ยออกไปประกอบอาชีพต่างๆภายนอก
ชุมชน และกลบัมาสร้างต่อเติมบา้นเป็นคร้ังคราว ในกลุ่มของความหลากหลายทางศาสนาพบว่า
หลายกลุ่มอยูร่่วมกนัไดต้ามปรกติทั้งท่ีเป็นญาติกนัแต่มีรูปแบบความเช่ือท่ีต่างกนัมีการพบปะพูดคุย
กนัตามประสาญาติพี่น้องต่างกนัแต่ในระบบกิจกรรมโดยไม่มีกิจกรรมทางศาสนาท่ีเคยทาํร่วมกนั
บา้นหลงัใดนบัถือศาสนาคริสตจ์ะเลิกประกอบพิธีกรรมความเช่ือดั้งเดิมเร่ืองผีโดยเด็ดขาดความเช่ือ
ท่ีสืบทอดกนัมาเร่ิมท่ีจะจางหายไปใน ช่วงน้ีความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัวลดน้อยลงจะเห็นว่า
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องคป์ระกอบท่ีขาดหายไปของกลุ่มน้ีคือพื้นท่ีความสัมพนัธ์ในเครือญาติหลกัขอ้ห้ามทางศาสนาเป็น
ตวัแปรสําคญัในการมีส่วนร่วมทางกิจกรรมของชุมชน ไม่เพียงแต่ศาสนาเท่านั้นท่ีทาํให้การจดั
องคป์ระกอบระดบักลุ่มเรือนเปล่ียนแปลงไป สภาพเศรษฐกิจรายไดก้็เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีมีผลกระทบ
ต่อองคป์ระกอบระดบักลุ่มเรือนบางกลุ่มออกไปทาํงานนอกชุมชนพอมีรายไดใ้นระดบัหน่ึงก็นาํมา
ปลูกสร้างบา้นหรือต่อเติมตามความตอ้งการ ทั้งน้ีเป็นการสร้างแบบสมยัใหม่แต่ไม่ไดม้าพกัอาศยั
เป็นการถาวร และปัจจยัท่ีตามมาคือพาหนะทั้งจกัรยานยนต์ รถยนตต่์างเป็นส่ิงจาํเป็นไปแลว้ในยุค
ปัจจุบนัไม่เวน้แมแ้ต่ชุมชนชนบทบา้นพกัอาศยัถูกต่อเติมเป็นท่ีจดัเก็บยานพาหนะต่างๆบางหลงัคา
เรือนใช้บริเวณใต้ถุนบ้านท่ียกสูงอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์บางกลุ่มปลูกสร้างเป็นเพิงพกัให้กับ
ยานพาหนะบนท่ีดินของครอบครัว จะเห็นวา่ปัจจุบนัแทบทุกหลงัคาเรือนมีการใชย้านพาหนะทั้งใน
การประกอบอาชีพ และเดินทางติดต่อส่ือสารกบัสังคมภายนอกพื้นท่ีของครอบครัวเร่ิมท่ีจะอดัแน่น
ไปดว้ยการต่อเติมส่ิงปลูกสร้าง และการสร้างทดแทนของเดิมท่ีมีอยู ่

 
ภาพ 5-8 การจดัองคป์ระกอบระดบักลุ่มเรือนของบา้นดง 
ท่ีมา: การสาํรวจ เดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ.  2554 

กลุ่มเรือนตวัอย่างแรกดงักล่าวเป็นบา้นของตระกูลขยนัใหญ่ยิ่ง เป็นกลุ่มบา้นพกัอาศยัของ
วฑูิรย ์เลขท่ี 126/1  มงคล เลขท่ี38/1 สมควร เลขท่ี38 ทั้งหมด 3 หลงัคาเรือนโดยเป็นกลุ่มครอบครัว
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ท่ีมีองค์ประกอบของพื้นท่ีอยู่ในบริเวณดั้งเดิมมีขอบเขตบริเวณท่ีดินเป็นแนวร้ัวโปร่ง และตน้ไม ้
และมีความเช่ือมโยงของระบบครอบครัวในพื้นท่ีเดียวกนับา้นของบิดาคือหลงัท่ีนายสมควร ซ่ึงเป็น
นอ้งชายคนเล็กเป็นผูรั้บช่วงต่อจากบิดาอยูอ่าศยักบับิดาจนมีครอบครัวของตนเองจนถึงปัจจุบนัส่วน
นายวิฑูรย ์และนายมงคลนั้นปลูกเรือนในบริเวณท่ีดินของบิดา ซ่ึงก็มีครอบครัวของตนเองเช่นกนั
ในสายความเช่ือปัจจุบนัมีบิดา มารดา ยาย นายวิฑูรย์ท่ียงันบัถือศาสนาพุทธ และประกอบพิธีกรรม
ตามความเช่ือเร่ืองผีส่วนบุคคลในครอบครัวทั้ง 3 ครอบครัวท่ีเหลือนบัถือศาสนาคริสต์ทั้งหมด
ลกัษณะผงับริเวณของครอบครัวมีระดบัพื้นท่ีท่ีต่างกนั บา้นนายสมควรสามารถเดินเช่ือมกบัถนน
ดา้นทิศใตซ่ึ้งเป็นถนนหลกัของหมู่บา้นทางเดินเทา้สู่ตวัเรือนจะผา่นเพื่อนบา้นเขา้มาองค์ประกอบ
ของเรือนประกอบดว้ยห้องนํ้ า คอกสัตว ์หลองขา้ว บ่อเก็บนํ้ าคอนกรีต และเช่ือมต่อไปยงับา้นนาย
วฑูิรยด์ว้ยการเจาะบนัไดจากดินต่างระดบักนัประมาณ 1.2 เมตรสามารถเดินต่อไปยงับา้นนายมงคล
ได้ บา้นนายสมควร และนายมงคลมีรูปแบบพื้นท่ีใช้สอยคล้ายกันเป็นบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่งมี
องค์ประกอบของชานเป็นส่วนเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีส่วนอ่ืนๆส่วนบา้นนายวิฑูรยน์ั้นปรับปรุงต่อเติม
เป็นบ้านสองชั้นด้านล่างก่อผนังกั้นเป็นสัดส่วนใช้เป็นห้องครัว ท่ีเก็บของ และห้องนํ้ าด้านบน
บริเวณชานร่มใช้เป็นท่ีสําหรับทอผ้า และต่อไปยงัห้องนอนทั้ งนายมงคลและนายวิฑูรย์ใช้
ทางเขา้ออกหลกัดา้นทิศเหนือลกัษณะแนวชายคาบา้นนายมงคลหนัหนา้จัว่ไปยงัทิศตะวนัตกขนาน
กับแนวระดับท่ีดิน ส่วนอีกสองหลังหันหน้าไปคนละด้านในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ตะวนัออกเฉียงใตเ้ม่ืออยูบ่นบริเวณเดียวกนัแลว้เกิดความหนาแน่นไม่มีท่ีวา่งท่ีใชร่้วมกนัแต่ไม่กั้น
แนวเขตท่ีดินกบัเพื่อนบา้นมีลกัษณะพื้นท่ีสูงตํ่าท่ีเป็นตวัแบ่งแยก สําหรับสามหลงัน้ีมีทางเดินเทา้
ระหวา่งบา้นนายวิฑูรย ์และบา้นบิดาเป็นแกนกลางเช่ือมโยงครอบครัวเขา้ไวด้ว้ยกนั และศาสนาท่ี
แตกต่างกนัไม่มีผลกระทบในความสัมพนัธ์ของเครือญาติขาดหายไปเพียงกิจกรรมท่ีเคยทาํร่วมกนั
ระหว่างครอบครัว และชุมชนถูกลดความสําคญัลงตามลําดับความเช่ือของสมาชิกรุ่นใหม่ใน
ครอบครัว 

กลุ่มเรือนท่ีสองเป็นของบา้นนายลงั นายยศ นายบุญโย และนายดงั ซ่ึงทั้งนายลงั และนาย
ดงัเป็นครอบครัวท่ีนับถือศาสนาคริสต์โดยทั้ง 3 ครอบครัวเป็นญาติกนัยกเวน้นายดงัท่ีเป็นเพียง
เพื่อนบา้นลกัษณะการวางผงัตวัเรือนจะเวน้ช่องทางเทา้ระหว่างเพื่อนบา้น อีกทั้งเป็นลกัษณะของ
แนวเขตท่ีดินส่วนบา้นท่ีนับถือศาสนาคริสต์จะหันไปทางทิศเดียวกนั และมีการข้ึนลงบนัไดใน
ทิศทางเดียวกนัจะพบว่าการเขา้ถึงจากบนัไดจะไปข้ึนบริเวณชานร่มหรือโถงโล่งมากว่าแบบของ
ศาสนาพุทธท่ีจะข้ึนไปยงัชานแดดเป็นอนัดบัแรกในจุดสังเกตน้ีมีความเก่ียวพนักบัสุขอนามยั และ
วถีิชีวติ และยงัต่างจากครอบครัวท่ีนบัถือศาสนาพุทธท่ีข้ึนลงทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตก้ารเช่ือมโยง
ส่วนบริเวณรอบบา้นใชท้างสัญจรระหวา่งกนัดว้ยทางเดินเทา้ ส่วนพื้นท่ีใชส้อยมีเคา้โครงของพื้นท่ี
ชานแดด ชานร่ม ส่วนนอนท่ียงัเหมือนกนัแต่ไดเ้พิ่มเติมส่วนท่ีเป็นห้องนํ้ า ท่ีจอดรถยนต์ ท่ีเก็บนํ้ า
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เขา้มาในพื้นท่ีขอบเขตของท่ีดินมีร้ัวโปร่งท่ีเป็นไมไ้ผข่ดัสานประกอบกบัตาํแหน่งของตน้ไมใ้หญ่ท่ี
เหมือนกับกลุ่มแรก ทั้งสองกลุ่มเรือนนั้นมีลักษณะของลานท่ีใช้ร่วมกันระหว่างเครือญาติ และ
ปรากฏเป็นเป็นทางเดินร่วมท่ีชัดเจน ต่างกนัท่ีกลุ่มแรกมีระดบัดินท่ีตั้งของเรือนสูงต่างระดบักนั
ส่วนกลุ่มท่ีสองตั้งในบริเวณพื้นท่ีราบ และมีทางเข้าออกติดกับถนนคอนกรีตการกั้นร้ัวจะเป็น
ตาํแหน่งท่ีกั้นเพื่อความปลอดภยัจากยานพาหนะ และกนัในจุดท่ีอนัตรายต่อบุตรหลาน และสัตว์
เล้ียงทั้งยงัใช้ปลูกพืชผกัสวนครัวไวบ้ริโภคกนัในครัวเรือน บา้นของชาวคริสต์นิยมใช้วสัดุท่ีเป็น
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบางหลงัต่อเติมพื้นท่ีชั้นล่างไวใ้ชส้อยโดยเอนกประสงค ์

 
5.2.3   การจัดองค์ประกอบระดับเรือนพกัอาศัย 

องค์ประกอบของเรือนพกัอาศยัเป็นลกัษณะเรือนเคร่ืองสับหลงัคามุงกระเบ้ืองลอนเป็น
พฒันาการของท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีการปรับเปล่ียนวสัดุทดแทนของเดิมท่ีหมดสภาพตามกาลเวลา ชั้นล่าง
ใตถุ้นบา้นเป็นท่ีสําหรับเก็บฟืน และเก็บของใช้ทางการเกษตร จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่า
รูปแบบบ้านดั้งเดิมเคา้โครงจะเป็นบา้นพกัอาศยัของพ่อแม่ท่ีปัจจุบนัจะเป็นลูกชายคนเล็กเป็นผู ้
ครอบครองโดยมีประโยชน์ใชส้อยเร่ิมจากชานแดดใชส้ําหรับตากผลผลิตทางการเกษตร ถดัมาเป็น
ชานร่มใชเ้ป็นท่ีนัง่ทอผา้ ดา้นในเป็นครัวไฟ และเป็นท่ีนอนของพ่อ แม่โดยรูปแบบการต่อเติมเน่ือง
ดว้ยครอบครัวมีจาํนวนสมาชิกเพิ่มข้ึนจึงมีการสร้างบา้นอีกหลงัติดกนัแยกส่วนหลงัคาโดยให้ชายคา
ชิดกนัมีขนาด และช่วงเสาท่ีใกลเ้คียงกนัทั้งน้ีหลงัท่ีสร้างใหม่น้ีใชเ้ป็นท่ีนอนเป็นหลกัทั้งของพ่อ แม่ 
และครอบครัวของลูกชายคนเล็กกรณีมีการร้ือถอนชาวลวัะจะทาํการสร้างในท่ีดินเดิมตาํแหน่งเดิม 
ส่วนลูกชายคนอ่ืนๆจะสร้างบา้นเป็นของตนเองในท่ีดินของพ่อแม่ โดยมีรูปแบบของบา้นพกัอาศยั
ไม่แตกต่างไปจากบา้นเดิมท่ีอยูอ่าศยัมากบัพอ่ แม่  

ปัจจยัท่ีมีการต่อเติมนอกเหนือจากการมีสมาชิกเพิ่มข้ึนแลว้ และดว้ยสภาพรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน
ส่งผลใหต้อ้งการท่ีจะปรับปรุงท่ีอยูใ่หส้ะดวกสบายมีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ และถูกสุขอนามยั 
ซ่ึงบางครอบครัวใช้ชั้ นใต้ถุนเป็นท่ีทาํการค้าสร้างรายได้อีกทางให้กับครอบครัว อีกทั้ งวสัดุ
ธรรมชาติท่ีหาไดย้าก และมีราคาสูงในปัจจุบนัลาํดบัของการเปล่ียนแปลงเรือนพกัอาศยัเร่ิมจากวสัดุ
มุงหลงัคาท่ีใช้หญา้คาซ่ึงมีอายุการใช้งานเพียง 2-3 ปีเปล่ียนมาใช้สังกะสีพอพุพงัจึงเปล่ียนมาใช้
กระเบ้ืองลอน ในส่วนของโครงสร้างจะเร่ิมใชเ้สาซีเมนตแ์ทนเสาไมท่ี้มีราคาสูง และหาไดย้าก การ
ต่อเติมท่ีจอดรถยนตท่ี์ปัจจุบนัเป็นส่วนหน่ึงในการประกอบอาชีพ มีการต่อเติมออกมา 2 แบบคือ 1) 
ใชใ้ตถุ้นบา้นเป็นท่ีจอด 2) ต่อเป็นเพิงในบริเวณบา้นส่วนบา้นหลงัใหม่นั้นก็จะสร้างติดหลงัเดิม ซ่ึง
อาจมีการร้ือถอนหลงัเดิมบางส่วนมาประกอบสร้างข้ึนมาชิดติดกนั อีกกรณีคือสร้างใหม่หมดทั้ง
หลงั และเป็นรูปทรงสมยัใหม่ใชว้สัดุท่ีทนัสมยัในทอ้งตลาดใกลก้บัชุมชนโดยขยายผลการศึกษาไป
ยงับา้นเรือนท่ีสามารถจดัแยกตามประเภทไดด้งัต่อไปน้ี 
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1) ประเภทช่วงเวลา 

 
ภาพ 5-9 การจดัองคป์ระกอบระดบับา้นพกัอาศยัประเภทช่วงเวลาของการก่อสร้าง 

ท่ีมา: จากการสาํรวจ เดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ.  2554 

 
ช่วงปี พ.ศ. 2520 – 2535 เป็นช่วงท่ีหมู่บา้นก่อตั้งมาไดร้ะยะหน่ึงแลว้ และยงัใช้วสัดุ

ธรรมชาติเป็นหลกัในการสร้างเรือนพกัอาศยั ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีสามารถจดัหาไดใ้นทอ้งถ่ินอยูอ่าศยักนั
เฉพาะครอบครัวเด่ียวท่ียงัไม่มีบุตร หรือบุตรยงัเป็นเด็กอยู่ เรือนพกัยกใตถุ้นสูงโล่ง และมีขนาด
พื้นท่ีพอสมควรเหมาะสมกบัครอบครัวขนาดเร่ิมตน้ และมีองค์ประกอบของพื้นท่ีใช้สอยเบ้ืองตน้
อยา่งชานแดด ชานร่ม ครัวไฟ ใชเ้ช้ือเพลิงประเภทฟืนในการประกอบอาหารทางข้ึนลงบริเวณชาน
แดดบางหลงัข้ึนลงบริเวณชานร่ม เน่ืองจากชานแดดเป็นท่ีตากผลผลิตทางการเกษตร และใชต้ากผา้
ต่างๆของครอบครัวรวมถึงซกัลา้งบา้งเป็นบางคร้ัง 

ช่วงปี พ.ศ. 2535 – 2540 เป็นช่วงท่ีบุตรเติบโตเป็นวยัรุ่น และตอ้งการพื้นท่ีส่วนตวับิดา
มารดาเร่ิมท่ีจะขยบัขยายพื้นท่ีใช้สอย โดยการจดัแบ่งห้องนอนเพิ่มเติมมาดา้นลาดของหลงัคาของ
เรือนหลงัเดิมบา้งก็ปลูกสร้างต่อเติมใหม่ในท่ีดินเดิม และยงัทาํการปรับเปล่ียนวสัดุมุงมาเป็นสังกะสี
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เขา้มาทดแทนในตาํแหน่งเดิมโดยยงัคงรูปทรงของหลงัคาเดิมไว(้ดงัภาพ 5-9 หน้า 118) เน่ืองจาก
วสัดุมุงท่ีเป็นหญา้คาเร่ิมท่ีจะพุพงัตามกาลเวลาอนัสมควรแลว้ อีกทั้งสังกะสีเป็นวสัดุท่ีหาซ้ือไดง่้าย
ในท้องถ่ินใกล้เ คียงชุมชนเร่ิมมีการสร้างห้องนํ้ า  และระบบประปาภู เขาเข้ามาใช้งานใน
ชีวิตประจาํวนับุตรหลานไดรั้บการศึกษาจากโรงเรียนในหมู่บา้น และเขา้รับกบัศาสนาคริสต์บา้ง
บางส่วน พื้นท่ีส่วนกลางท่ีเป็นลานบา้นยงัคงใชร่้วมกนัระหวา่งญาติพี่นอ้ง 

ช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2545 เป็นช่วงท่ีบุตรหลานกาํลงัเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่เร่ิมท่ีจะทาํงานหา
รายไดช่้วยเหลือครอบครัว และทาํการต่อเติมจากเดิมหรือเปล่ียนวสัดุมุงเป็นกระเบ้ืองลอนคู่โดยเสา
เรือนเปล่ียนมาใชเ้สาปูนซีเมนตเ์ป็นโครงสร้างท่ีทดแทนเสาไมเ้ดิม บางกลุ่มใชใ้นหลงัท่ีสร้างข้ึนมา
ใหม่ติดกบัหลงัเดิมในบริเวณบา้นสร้างท่ีจอดรถยนต์ และพื้นท่ีติดตั้งจานดาวเทียม ห้องนํ้ ายงัคง
สร้างอยู่นอกตวัเรือนพร้อมกบัท่ีเก็บนํ้ า พื้นท่ีใช้สอยด้านบนต่อเติมห้องนอนอย่างเป็นสัดส่วนมี
พื้นท่ีนัง่ดูโทรทศัน์ของครอบครัว และรับรองแขก ส่วนบริเวณบนัไดทางข้ึนลงนิยมใชข้ึ้นจากตรง
กลางระหวา่งเรือนเก่า และใหม่ต่างจากเดิมท่ีข้ึนมาบริเวณชานแดดเป็นอนัดบัแรกในกรณีท่ีบา้นหนั
ทิศทางของชานแดดไปอีกดา้นท่ีไม่ไดติ้ดกบัถนนจะเป็นการข้ึนลงผา่นตรงกลางของหลงับา้นแทน
บางกลุ่มบุตรหลานเร่ิมแต่งงานออกเรือนไปอยูก่บัครอบครัวของตนถา้เป็นบุตรชายท่ีไม่ใช่คนเล็กก็
จะสร้างบา้นของตนในพื้นท่ีของบิดา ส่วนบุตรชายคนเล็กจะอยู่ร่วมชายคาเดียวกบับิดาไปตลอด
ชีวติ 

ช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2554 สภาพบา้นเรือนเปล่ียนแปลงรูปแบบอยา่งรวดเร็ว และเป็นรูปทรง
ท่ีสมยัใหม่ทั้งวสัดุ และแผนผงัเรือนพกัอาศยัต่อเติมพื้นท่ีจอดรถยนตบ์า้นท่ีเคยยกพื้นสูงดา้นล่างถูก
ก่อปิดดว้ยอิฐ และกั้นผนังปูนเพื่อใช้เป็นห้องครัว และห้องโถง ห้องนํ้ าอย่างเป็นสัดส่วนรูปทรง
หลงัคานิยมแบบทรงป้ันหยาปรับเปล่ียนการข้ึนลงจากภายในบา้นบริเวณชั้นล่างแทนลกัษณะการอยู่
อาศยัคลา้ยคลึงกบัคนพื้นราบในชุมชนเมืองสมยัใหม่ บุตรหลานเร่ิมท่ีจะออกไปศึกษายงัต่างจงัหวดั
ในระดบัท่ีสูงข้ึน เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกบัรูปแบบท่ีผา่นมาพบวา่ในช่วงปี 2550 – 2554 รูปแบบ
เรือนถูกสร้างใหม่บนท่ีดินเดิม และเปล่ียนแปลงแบบเรือนไปแทบไม่เหลือเคา้โครงเดิมพื้นท่ีว่าง
ระหว่างเครือญาติกลายเป็นส่วนหน่ึงของบา้นพกัอาศยัส่วนบุคคลมากกว่าท่ีจะใช้ร่วมกนัอย่างใน
อดีตเช่นเดียวกนักบัทางเดินเช่ือมระหวา่งเพื่อนบา้นมีเพียงเด็ก และผูสู้งอายุเท่านั้นท่ียงัใชเ้ป็นท่ีวิ่ง
เล่นไปมาระหว่างกนั และในระดบัวยัรุ่นข้ึนไปใช้เส้นทางจกัรยานยนต์สัญจรไปมาในชุมชนผา่น
ถนนคอนกรีตเป็นหลกั รวมทั้งรถยนตไ์ม่ไดใ้ช้ช่องทางเดินเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั และกนั
แลว้ อาจดว้ยวถีิชีวติท่ีเร่งเร้าใหต้อ้งปฏิบติัภาระหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีมากข้ึนตามความตอ้งการพื้นฐาน
ท่ีจะสร้างรายไดเ้พื่อดูแลสมาชิกในครอบครัวท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงข้ึนทุกวนั 
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2) ประเภทความเช่ือและศาสนา 

 
ภาพ 5-10 การจดัองคป์ระกอบระดบับา้นพกัอาศยัประเภทศาสนา และความเช่ือ 

ท่ีมา: การสาํรวจ เดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

 
ความเช่ือดั้งเดิมของชาวลวัะเช่ือมโยงเขา้กบัองคป์ระกอบของบา้นพกัอาศยัตั้งแต่ระบบผงั

หมู่บา้น จนถึงพื้นท่ีใชส้อยของบา้นพกัอาศยัลว้นแลว้แต่สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัวเครือ
ญาติในช่วงท่ีศาสนาคริสต์เร่ิมเขา้มาในปี 2536 บา้นพกัอาศยัยงัคงรูปแบบเดิมปรับเปล่ียนพื้นท่ีใช้
สอยดา้นบนบา้นโดยไม่มีพื้นท่ีความเช่ือดั้งเดิมในลกัษณะห้ิงพระหรือห้ิงผี เพราะขดัต่อแนวคิดของ
ศาสนาคริสตบ์ริเวณบา้นแทบจะไม่แตกต่างจากศาสนาพุทธ เม่ือเปรียบเทียบกนัทั้งสองศาสนาพบวา่
ศาสนาพุทธท่ีชาวบา้นนบัถือนั้นสามารถรวมเขา้กบัความเช่ือดั้งเดิมไดไ้ม่จาํเป็นตอ้งเลิกวิธีปฏิบติั
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อยา่งท่ีเคยทาํมา ส่วนศาสนาคริสตมี์ผลต่อระบบความเช่ือ ซ่ึงก็สามารถท่ีจะส่งผลต่อความสัมพนัธ์
ระหวา่งเครือญาติไม่มีปฏิสัมพนัธ์กนัทางกิจกรรมของครอบครัว ในเร่ืองการนบัถือผี และกิจกรรม
ดา้นความเช่ือของชุมชนก็เช่นกนัแต่ทั้งน้ีไม่ไดเ้กิดการแบ่งแยกแต่อยา่งใดทุกคนสามารถอยูร่่วมกนั
ได้โดยไม่ข้องเก่ียวกันด้านความเช่ือ พิธีกรรมเท่านั้น และไม่ส่งผลต่อองค์ประกอบของพื้นท่ี
บา้นพกัอาศยั 

 
5.3   พฒันาการทีส่่งผลต่อรูปแบบของการจัดรูปทีว่่าง 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับสภาพแวดล้อมของบ้านดงนั้ นส่งผลต่อรูปท่ีว่างทาง
สภาพแวดล้อม และทางวฒันธรรมท่ีมีพฒันาการสู่สังคมสมยัใหม่นับเป็นการตอบรับต่อสังคม
วฒันธรรมจากภายนอกเขา้มาผสมกลมกลืนกนัทั้งทางตรง และทางออ้ม กล่าวคือทางตรงคือทางท่ี
ผูว้ิจยัสัมผสัเห็นทางสภาพแวดลอ้ม และทางขอ้มูลสํารวจทางกายภาพ ซ่ึงกล่าวไดว้า่บา้นดงเองนั้น
ไม่สามารถหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงนั้นไดเ้ช่นเดียวกบัชุมชนอ่ืนๆ ส่ิงปลูกสร้าง เทคโนโลยีลว้น
แลว้แต่เป็นท่ีตอ้งการของชุมชน อีกทั้งยงัส่งผลต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของทอ้งถ่ินท่ีปรับเปล่ียนไปตาม
สภาพเศรษฐกิจ และสังคมทั้งจากความตอ้งการเขา้ถึงสาธารณูปโภคมูลฐานจากทางภาครัฐตลอดจน
แนวนโยบายแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมีต่อระบบของชุมชนชนบท รูปแบบการปกครองถูกปรับเปล่ียน
สถานะตามหลกัการของภาครัฐ  

การปกครองส่วนท้องถ่ินมีอาณาเขตครอบคลุมทั้ งตาํบล ซ่ึงแต่ละตาํบลนั้ นก็มีความ
หลากหลายทางชาติพนัธ์ุ การบริหารจดัการชุมชนจะตอ้งอิงกบันโยบาย และงบประมาณของรัฐ 
บา้นดงนั้นแต่ก่อนมีผูน้าํชุมชนท่ีเรียกว่า “สะมาง” เป็นผูน้าํดา้นพิธีกรรมและให้คาํแนะนาํในดา้น
ต่างๆแก่ลูกบ้าน ปัจจุบนัยงัคงสืบเช้ือสายกันเร่ือยมาแต่เปล่ียนมาเป็นผูใ้หญ่บ้าน ด้วยความเช่ือ
ดั้งเดิมท่ียงัตอ้งการให้มีผูน้าํมาจากตระกูลหลกัท่ีเป็นสะมางมาก่อน ดว้ยยุคสมยักาลเวลาท่ีผ่านมา
ความเป็นผูน้าํด้านพิธีกรรมความเช่ือไม่ได้ปฏิบติักนับ่อยคร้ังเหมือนในอดีตจึงทาํให้สะมางขาด
ความสําคญัลงไปชุมชน จึงเกิดช่องวา่งระหวา่งผูค้น  และพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเกิดเป็นสังคมลกัษณะต่าง
คนต่างอยูไ่ม่ไดพ้ึ่งพากนัและกนั 
 
5.3.1   ด้านกายภาพ 

ลกัษณะทางกายภาพของชุมชนชาวลวัะเกิดจากองคป์ระกอบในหลายดา้นท่ีสรรคส์ร้างจาก
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินข้ึนมาเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีมี อตัลกัษณ์ และคุณลกัษณะเฉพาะถ่ินฐานตามหลกั
ประเพณีวฒันธรรม จากแนวคิดการตั้งถ่ินฐานการเลือกพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรแวดลอ้มอนัอุดมสมบูรณ์
ได้ส่งผลต่อการดํารงชีพมาจนถึงปัจจุบัน ผงัหมู่บ้านท่ีมีแนวคิดในเชิงปกป้องคุ้มครองทาง
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สภาพแวดลอ้ม และทางจิตใจ เป็นไปในรูปแบบผงัท่ีมีจุดศูนยก์ลางเป็นศูนยร์วมจิตใจท่ียึดเหน่ียว
ความเป็นชุมชนไวด้้วยกนั สภาพบา้นพกัอาศยัท่ีได้กระจายตวัลอ้มรอบจุดศูนยก์ลางของหมู่บา้น
ลดหลั่นไปตามภูมิประเทศ ทั้ งน้ีย ังอยู่ในเขตบริเวณของชุมชนท่ีเป็นพื้นท่ีป่าชุมชน พื้นท่ี
เกษตรกรรม ป่าตน้นํ้าตามลาํดบั 

 
สาเหตุ และปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อรูปทีว่่างของชุมชน 

ในพื้นท่ีของบา้นดงนั้นพบวา่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัระบบกายภาพของชุมชนเกิดจาก
สาเหตุของพฒันาการดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐาน เส้นทางถนน ตดัผา่นในชุมชนทาํให้การตั้งถ่ินฐาน
แต่เดิมเป็นกลุ่มก้อนปรับเปล่ียนเป็นยึดกระจายตวัตามแนวถนนเป็นหลักเน่ืองด้วยต้องการใช้
เส้นทางท่ีสะดวกต่อการคมนาคมขนส่งทั้งการดาํรงชีวิต และการประกอบอาชีพประกอบกับ
พาหนะยานยนตส่์วนบุคคลท่ีมีใชแ้พร่หลายแทบทุกหลงัคาเรือนทั้งยงัส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มทาง
สถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน รูปแบบท่ีว่างเกิดการต่อเติมท่ีจอดยานพาหนะ และขาดความเป็นเอกลกัษณ์
ทอ้งถ่ิน การเพิ่มข้ึนของประชากรส่งผลต่อการกระจายตวัของท่ีพกัอาศยัท่ีหนาแน่นข้ึน ทั้งยงัส่งผล
ต่อความตอ้งการดา้นทรัพยากรนํ้าท่ีมากข้ึนทุกวนั 

ปัจจยัเร่ืองรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในระบบธุรกิจเต็มรูปแบบมี
การใชย้าฆ่าแมลง เกิดความตอ้งการพื้นท่ีเพาะปลูกมากข้ึนตามเป้าหมายดา้นรายได ้และผลจากยาฆ่า
แมลงท่ีส่งผลต่อมลพิษแวดลอ้ม ส่งผลต่อวิถีการบริโภคพืชผกัริมร้ัวจนตอ้งพึ่งพาระบบผลิตท่ีตอ้ง
ใชท้รัพยสิ์นจดัซ้ือมาบริโภคทดแทนการมีอยูข่องวถีิดั้งเดิม รายไดอี้กทางคือการท่ีบุตรหลานออกไป
ทาํงานยงัต่างถ่ินทาํใหมี้รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนเพื่อนาํมาปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยัไปเป็นแบบสมยัใหม่ตามความ
นิยมในสังคมเมือง 

ปัจจยัด้านเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าร่วมกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆเพื่อความสะดวกสบายจน
กระทบต่อรูปแบบบ้านพกัอาศยัท่ีต้องเตรียมสถานท่ีรับวสัดุทางเทคโนโลยีสมยัใหม่เช่น จาน
ดาวเทียม เป็นตน้ ปัจจยัดา้นการรับวฒันธรรมร่วมจากบุคคลภายนอก และส่ือเทคโนโลยีบุตรหลาน
ท่ีเป็นกลุ่มคนสมยัใหม่ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวตัร ใช้ภาษา และเคร่ืองแต่งกายท่ีต่างจากเดิม ปัจจยั
ดา้นศาสนา และความเช่ือ การเขา้มาของศาสนาทาํให้บทบาทของพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิลดนอ้ยถอยลง ทั้ง
ขนาด และสัดส่วนของพื้นท่ี ส่งผลต่อวฒันธรรมชุมชน และท่ีวา่งท่ีค่อยเลือนลางหายไป 

 
รูปแบบของทีว่่างทีเ่กดิขึน้ 

จากการวิเคราะห์ถึงปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้นั้น รูปแบบท่ีว่างอนัดบัแรก คือถนนลาดยางซ่ึง
เส้นทางสัญจรเป็นตวักาํหนดให้โดยแยกเป็นเส้นทางหลกัไปยงับา้นดงใหม่ และเส้นทางสัญจรใน
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ชุมชนสร้างทบัตามแนวของทางดินเดิมเช่ือมโยงไปยงับริเวณต่างๆ ของหมู่บา้นแต่ยงัไม่ทัว่ถึง พื้นท่ี
โล่งของหมู่บา้นเป็นลกัษณะลานโล่งขนาดเล็กไม่มีแนวร้ัวขวางกั้น ประกอบกบัเป็นลานพิธีกรรม 
จึงมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเข้ามาเก่ียวข้องโดยเรียกว่า หอเล้ียงผี และมีบ้านพกัอาศยั
กระจายตวัอยูโ่ดยรอบ ซ่ึงบริเวณใกลเ้คียงจะประกอบไปดว้ยผูอ้าศยัท่ีเป็นครอบครัวขยายอยูก่นัเป็น
กลุ่มนบัถือศาสนาพุทธ ผี เป็นหลกัโดยมีเสาสะกางเป็นศูนยก์ลาง และยงักระจายตวัตามแนวของ
ถนนในหมู่บา้น พื้นท่ีรองลงมาคือพื้นท่ีป่าชุมชนเป็นท่ีประกอบพิธีกรรมก่อน และหลงัการเก็บเก่ียว
ผลผลิตมีตน้ไมใ้หญ่เป็นสัญลกัษณ์ใชล้านใตต้น้ไมป้ระกอบพิธี เซ่นไหว ้ซ่ึงทาํกนัเป็นประจาํทุกปี 
อาณาบริเวณของบา้นพกัอาศยัเกิดรูปแบบเกาะกลุ่มอยู่กันแบบญาติพี่น้องมีความหนาแน่นของ
บา้นพกัทาํให้ชายคาของบา้นแทบจะใกลชิ้ดติดกนั ขอบเขตของบา้นแต่ละหลงันั้นในพื้นท่ีหน่ึงจะ
รวมเอากลุ่มบา้น 2-3 หลงัคาเรือนเขา้ไวด้้วยกนั แบ่งแยกกบัพื้นท่ีขา้งเคียงโดยใช้แนวร้ัวตน้ไม ้
ช่องวา่งทางเดิน และหลกัท่ีเป็นตน้ไมแ้ต่เดิม  

บริเวณบา้นประกอบดว้ยคอกสัตว์ ซ่ึงนิยมเล้ียงหมู และหลองขา้วท่ีทาํจากวสัดุไมมุ้งดว้ย
สังกะสีแยกออกจากตวับา้นบางหลงัคาเรือนเช่ือต่อติดกนัด้านหลงัหรือด้านขา้ง เช่นเดียวกบัตวั
บา้นพกัอาศยัการใชว้สัดุปลูกสร้างต่างกนับริเวณวสัดุมุงท่ีใช้กระเบ้ืองลอนเขา้มาแทนท่ีสังกะสีท่ีผุ
พงัลงไป ปัจจุบนัมีองคป์ระกอบดา้นสาธารณสุขเพิ่มเขา้มาในพื้นท่ีคือ ห้องนํ้ า ส้วม ลกัษณะเป็นเพิง
สังกะสีแยกออกจากตวับา้น พร้อมกนัน้ีไดมี้การจดัสร้างท่ีกกัเก็บนํ้ าทาํจากท่อซีเมนต ์ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
สร้างกนัทุกหลงัคาเรือน กรณีของส้วมบางหลงัคาเรือนใชร่้วมกนัในกลุ่มครอบครัวท่ีอยูใ่นละแวก
เดียวกัน เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีมีจาํกดับางหลงัคาต่อเติมไวบ้ริเวณพื้นท่ีใต้ถุนบ้านแทรกเข้ามาทาํให้
รูปแบบสถาปัตยกรรมของบา้นเปล่ียนไป และถูกพฒันารูปแบบไปเป็นบา้นคร่ึงตึกคร่ึงไมใ้นท่ีสุด 
พฒันาการความเปล่ียนแปลงของบา้นพกัอาศยัสามารถแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาดงัน้ี 

- ช่วงตั้งถิ่นฐาน คือ แรกเร่ิมสันนิษฐานตามคาํบอกเล่าวา่บา้นทุกหลงัคาเรือนท่ีเร่ิมเขา้ 
มาตั้งบา้นเรือนนั้นได้ใช้วสัดุธรรมชาติท่ีมีอยู่ตามทอ้งถ่ินบริเวณนั้น และมีขนาดบา้นท่ีเพียงพอ
เพื่ออยูอ่าศยั ซ่ึงส่วนมากเป็นไมเ้ป็นโครงสร้างหลกัส่วนหลงัคาเป็นโครงไมไ้ผมุ่งหญา้คา มีหลอง
ขา้ว และคอกสัตวเ์ป็นองคป์ระกอบของผงับริเวณบา้น ลกัษณะของบา้นเป็นบา้นยกพื้นใตถุ้นโล่ง
มีพื้นท่ีชานแดด ชานร่ม ครัวไฟ ท่ีพกัอาศยั ท่ีเก็บของเป็นตน้ ประกอบกบัเป็นครอบครัวขนาดเล็ก 
จึงมีพื้นท่ีวา่งของครอบครัวโดยรอบพอประมาณตามท่ีไดจ้บัจองเอาไวใ้หบุ้ตรหลานในคราต่อไป 

- ช่วงปรับปรุงซ่อมแซม คือ ในช่วงเวลาของการเส่ือมสภาพลงของวสัดุท่ีใชใ้นการ 
สร้างบา้นวสัดุท่ีมีการปรับเปล่ียนก่อน คือวสัดุมุงโดยเปล่ียนจากหญา้คามาเป็นสังกะสีเพื่อความ
คงทน และเน่ืองดว้ยสภาพเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนจากการขายผลผลิตทางการเกษตร การมีระบบประปา
ภูเขาเขา้มาใช้ทาํให้ระบบสุขอนามยัดีข้ึนเพิ่มองคป์ระกอบในพื้นท่ีว่างโดยการสร้างห้องนํ้ า และท่ี
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เก็บนํ้ าเข้ามา ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างท่ีสามารถหาซ้ือได้ง่ายข้ึนวสัดุมุงหลังคา จึงมีการ
ปรับเปล่ียนอีกคร้ังจากสังกะสีเป็นกระเบ้ืองลอนตามลกัษณะนิยมท่ีพบตามบา้นของคนพื้นราบ บาง
หลงัคาเรือนเร่ิมใช้เสาปูนซีเมนต์มาแทนท่ีเสาไมท่ี้มีอยู่แต่เดิม ท่ีจอดยานพาหนะก็ทาํการต่อเติม
ในช่วงน้ีเช่นกนัการทาํถนนท่ีสะดวกต่อยวดยาน และสะดวกต่อการประกอบอาชีพกอปรกบัรายได้
ท่ีเพิ่มข้ึน จึงแสวงหาความสะดวกสบายต่อการดาํรงชีวติตามมา 

- ช่วงครอบครัวขยาย คือ ช่วงท่ีบุตรหลานเติบโตในแต่ละหลงัคาเรือนจะมีสมาชิก 
ครอบครัวเพิ่มข้ึน และเร่ิมเข้าสู่ช่วงวยัรุ่นต้องการมีพื้นท่ีส่วนตวัแยกระหว่างเด็กชาย เด็กหญิง 
ประจวบกบัพอ่แม่เร่ิมมีฐานะบา้งเล็กนอ้ย จึงทาํการสร้างต่อจากหลงัเดิมแยกออกมาโดยมีพื้นท่ีเช่ือม
หากนัดา้นบน และมีการแบ่งห้องเป็นสัดส่วนชดัเจนโดยชาวลวัะนั้นจะช่วยกนัระหว่างญาติพี่นอ้ง
ในการก่อสร้างต่อเติมแต่ละคร้ัง ซ่ึงในช่วงน้ีจะต่อเน่ืองกบัช่วงท่ีบุตรชายไดเ้ร่ิมสร้างครอบครัวของ
ตนเองจะใชพ้ื้นท่ีวา่งบริเวณบา้นของบิดาในการสร้างครอบครัวของตน 
 
5.3.2   ด้านเศรษฐกจิ และสังคม 

แต่เดิมนั้นชาวลวัะบา้นดงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกัมีการทาํนาขั้นบนัได และทาํ
ไร่ปลูกผกั งานหัตถกรรมท่ียงัคงทาํกนัอยู่คือทอผา้ปัจจุบนัมีการสนับสนุนจากทางภาครัฐโดย
ผลิตภณัฑท์อผา้ไดมี้การรวมกลุ่มกนัโดยส่งใหก้บัทางตาํบลไปพฒันาต่อยอดสู่ทอ้งตลาดเป็นทั้งของ
ฝากของท่ีระลึก ดา้นเกษตรกรรมไดรั้บการสนบัสนุนจากโครงการหลวงให้ปลูกพืชผกัผลไมเ้มือง
หนาวส่งออกไปขายยงัร้านของโครงการหลวงส่วนท่ีเหลือชาวบา้นจะนาํมาจาํหน่ายกนัในทอ้งถ่ิน 
และส่งต่อไปยงัพอ่คา้คนกลางทาํใหช้าวบา้นไดมี้รายได ้

ปัจจุบนัรูปแบบเกษตรกรรมปรับเปล่ียนมาผลิตในปริมาณท่ีมากข้ึนเพื่อตอบรับกบัความ
ตอ้งการของตลาดจากภายนอกส่งผลกระทบต่อการใชท่ี้ดินดา้นการเกษตรท่ีมีความตอ้งการมากข้ึน
กว่าแต่ก่อนท่ีบริโภคเฉพาะในครัวเรือน และชุมชน ทั้งน้ีการขายสินคา้ลกัษณะของชาํในบา้นดงมี
อยู่ประมาณ 3-4 ร้านประกอบกบัป๊ัมหลอดขนาดเล็ก จากการสอบถามชาวบา้นทราบว่าชาวบา้น
เดินทางไปซ้ือสินคา้ขายส่งท่ีตวั อ.แม่ลาน้อย และ อ.แม่สะเรียง ในแต่ละสัปดาห์หรือตามแต่ความ
จาํเป็นซ่ึงในการไปแต่ละคร้ังนั้นก็จะมีผูค้นมาขอติดรถลงไปด้วยโดยให้ค่าตอบแทนพอสมควร
เน่ืองจากการเดินทางของชาวบา้นในละแวกนั้นยงัไม่มีระบบรถขนส่งรับจา้งประจาํทาง อาศยั
พาหนะส่วนตวั และของเพื่อนบา้นเป็นหลกั สินคา้ท่ีจาํเป็นในชุมชนมกัจะเป็นสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ชีวิตประจาํวนั ในดา้นการท่องเท่ียวมีแผนการดาํเนินการจดัทาํโฮมสเตยใ์ห้นกัท่องเท่ียวไดม้าพกั 
และเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชนร่วมกบัชาวบา้นรวมถึงสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร และทางธรรมชาติท่ี
สวยงาม ซ่ึงปัจจุบนัใน ต.ห้วยห้อมไดจ้ดัทาํไปโดยกลุ่มชาวบา้นแลว้ ซ่ึงก็ยงัไม่เพียงพอเท่าท่ีควร
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ประกอบกบัการเดินทางตอ้งอาศยัการเช่ารถเดินทางมาเอง ซ่ึงปัจจุบนัสามารถท่ีจะเขา้ถึงไดส้ะดวก
แล้ว หรือสามารถติดต่อผ่านกลุ่มโฮมสเตย์ในการรับส่งได้ โครงการหลวงบ้านดงนั้ นได้รับ
ทุนอุดหนุนจากกระทรวงการท่องเท่ียว และกีฬา ให้จดัสร้างท่ีพกัเรือนรับรองแก่นกัท่องเท่ียวหรือผู ้
ท่ีตอ้งการมาศึกษาดูงานเป็นตน้ ปัจจุบนัชาวบา้นดงได้ส่งเสริมให้บุตรหลานได้รับการศึกษาใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนไดมี้การเขา้ไปศึกษายงัตวัเมืองทั้งใน จ.แม่ฮ่องสอน และจงัหวดัอ่ืนๆกรณีชาวบา้นท่ี
นบัถือศาสนาคริสตน์ั้นจะไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมของหน่วยงานคริสตจ์กัรเป็นพิเศษ บุตรหลาน
ท่ีส่งไปเรียนนั้นก็พบวา่ไดรั้บเอาวฒันธรรมต่างถ่ินเขา้มาในชุมชน บางคร้ังก็มีการผิดจารีตประเพณี
บา้ง นบัเป็นผลกระทบระยะยาวในดา้นประเพณีวฒันธรรม และภาษาพูดท่ีจะส่งผลต่อไปในอนาคต 
ระบบสังคมท่ีรับเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่การรับส่ือด้านต่างๆผ่านเทคโนโลยีพบว่ามีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไปจากแต่เดิมเกิดการลอกเลียนแบบทาํตามส่ิงท่ีเป็น
วฒันธรรมจากภายนอกตั้งแต่ท่ีพกัอาศยัไปจนถึงการดาํรงชีวติ 

 
5.3.3 ด้านสังคมในระดับครอบครัว 

ชาวลวัะนั้นให้ความสําคญักบัความสัมพนัธ์ในครอบครัวเป็นอยา่งมากอาจเน่ืองดว้ยความ
เป็นกลุ่มชนท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเป็นมิตรมีทศันคติท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม ส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรเกิด
เป็นระบบการจดัพื้นท่ีวา่งลกัษณะเป็นทางเดิน ขั้นบนัไดดินสําหรับไปมาหาสู่กนัช่องวา่งระยะห่าง
ระหว่างครอบครัวขา้งเคียง การจดัแบ่งพื้นท่ีดินในการปลูกสร้างเรือนพกัอาศยัของบุตรชายมีบาง
กรณีท่ีชายคาแทบจะชิดกนั ขอบเขตการครอบครองท่ีดินท่ีปรากฏแสดงออกเป็นรูปกายภาพในเชิง
ความสัมพนัธ์กนัแบบพี่น้องไม่แบ่งกั้นตดัขาดกนัโดยส่ิงปลูกสร้างถาวรวตัถุใช้รูปแบบสัญลกัษณ์
ทางธรรมชาติมาเป็นหลกัหมายแสดงแทนสิทธิท่ีมีต่อพื้นท่ีนั้นๆ  

การรับรู้และรับทราบสืบต่อกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ในช่วงก่อนการสร้างถนน
หนทางสัญจรในหมู่บา้นนั้นการไปมาหาสู่ต่อกนัถือเป็นวถีิชีวิตดั้งเดิมแสดงถึงความผกูพนัของกลุ่ม
คนในชุมชนเดียวกันปรากฏเป็นระยะเวน้ว่างสําหรับเดินเทา้ข้ามไปยงัอีกพื้นท่ีหน่ึงเพื่อพบปะ
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั และกนัอีกทั้งความห่วงใยของผูน้าํชุมชนท่ีมีต่อลูกบา้นการให้คาํปรึกษาหารือทั้ง
เร่ืองพิธีกรรม และการปฏิบติั เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขทั้งชุมชน และครอบครัว ใน
ระบบครอบครัวชาวลวัะลูกชายคนสุดทอ้งมีบทบาทต่อการดูแลพ่อแม่ อีกทั้งยงัไดรั้บกรรมสิทธ์ิการ
เป็นเจา้ของบา้นท่ีพ่อแม่อยู่อาศยั ในส่วนพื้นท่ีตั้งท่ีต่างกนัทั้งน้ีไม่เป็นอุปสรรคในการปลูกสร้าง 
และเพื่อให้เป็นการลดหลัน่ความลาดชนัของพื้นท่ีไปในตวัในสภาพแวดลอ้มท่ีพบจะเห็นการสร้าง
บนัไดจากการขุดดินเป็นชั้นๆ หรือบนัไดไมโ้ดยเฉล่ีย 3-5 ขั้น พาดผา่นชั้นดินกลมกลืนไปกบัพื้นท่ี
วา่งบริเวณนั้น 
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สาเหตุ และปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อรูปทีว่่างทางครอบครัว 
ปัจจยัดา้นการเปล่ียนโอนกรรมสิทธ์ิเกิดข้ึนไดย้ากมากในสังคมชาวลวัะ จากการสัมภาษณ์

กรณีเหตุการณ์ดงักล่าวพบวา่การซ้ือขายท่ีดินเกิดจากการขยายตวัของครับครัวท่ีมีจาํนวนสมาชิกเพิ่ม 
และจากการสร้างครอบครัวของบุตรชายท่ีบางครอบครัวมีบุตรจาํนวนมากการจดัสรรพื้นท่ีจึงมี
ความต้องการมากข้ึนจนเกิดการเบียดเสียดในพื้นท่ีเดียวกัน ในทางแก้ไขนั้ นชาวบ้านใช้วิธี
แลกเปล่ียนท่ีดินกนัโดยแลกกบัเพื่อนบา้นในชุมชนท่ีมีพื้นท่ีท่ีห่างออกจากตวัหมู่บา้น ในดา้นการ
สมรสของบุตรไม่นิยมสมรสกบับุคคลนอกชุมชน หรือต่างชาติพนัธ์ุมากนกัแต่ในระยะหลงัมีการ
ติดต่อเดินทางส่ือสารกบัชุมชนอ่ืนๆ การสมรสกบักลุ่มชนอ่ืนจึงเกิดข้ึนส่งผลต่อการปรับเปล่ียนวิถี
ชีวติบางครอบครัวเปล่ียนศาสนาตามภรรยาจากศาสนาพุทธเปล่ียนเป็นศาสนาคริสต ์สร้างความห่าง
เหินกบัครอบครัวหลกั อีกทั้งการรับเอาวฒันธรรมจากภายนอกเขา้มาโดยบุตรหลานท่ีไปศึกษาต่อท่ี
อ่ืน หรือไปทาํงานท่ีอ่ืนทาํให้รูปแบบพฤติกรรมชีวิตประจาํวนัเปล่ียนแปลงไปเกิดความตอ้งการใช้
พื้นท่ีรองรับเทคโนโลยี เช่น โทรทศัน์ จานดาวเทียม จกัรยานยนตเ์ป็นตน้ ปัจจยัดา้นการคมนาคม 
ยานยนตเ์ขา้มามีบทบาทในพื้นท่ีวา่งของครอบครัวแต่ละครอบจะสร้างท่ีจอดเก็บยานพาหนะมีการ
ต่อเติมบริเวณใตถุ้นบา้นเป็นท่ีจอดรถ มีการสร้างท่ีจอดในบริเวณบา้นทาํให้ท่ีว่างระหว่างกนัขาด
ความสัมพนัธ์กนัในชุมชนดว้ยวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบแบบคนเมือง จึงขาดการเช่ือมโยงสายใยความเป็น
ญาติพี่นอ้งกนัในชุมชนจากแต่ก่อนเคยเดินเทา้ไปมาหาสู่กนับดัน้ีขาดหายไปกบัการพฒันาส่ิงต่างท่ี
เขา้มารอบดา้น และเกิดรูปแบบบา้นพกัอาศยัสมยัใหม่ใช้วสัดุ โครงสร้าง สีสัน แผนผงัต่างไปจาก
เพื่อนบา้นในชุมชน และไม่สามารถควบคุมได ้

 
5.3.4 ด้านความเช่ือ 

     ในช่วงแรกเร่ิมการตั้งถ่ินฐานของบา้นดงความเช่ือเก่ียวกบัผี ส่ิงเร้นลบัต่างๆถูกผนวกเขา้กบั
วิถีชีวิตทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีความเช่ือลกัษณะน้ีอยู่คู่กบัสังคมชนบทมาชา้นานจวบจนปัจจุบนัน้ียงัคงมีการ
ยดึถือปฏิบติักนัมาตลอด ระบบท่ีวา่งท่ีสามารถระบุไดช้ดัเจนคือ บริเวณลานเสาสะกาง ลกัษณะเป็น
กิจกรรมร่วมกนั และพิธีกรรมใหญ่ท่ีมีความสาํคญัต่อหมู่บา้น อีกทั้งเป็นจุดศูนยก์ลาง ศูนยร์วมจิตใจ
ของชาวลวัะแสดงถึงความเคารพต่อบรรพบุรุษ เคารพต่อธรรมชาติ อีกทั้งเป็นสัญลกัษณ์ของยุคสมยั
อายุของหมู่บา้น และจาํนวนผูน้าํท่ีสืบทอดกนัรุ่นต่อรุ่นเสมือนหน่ึงเป็นบนัทึกทางประวติัศาสตร์ 
ดว้ยความสําคญัระดบัน้ีจึงสามารถเช่ือมโยงเขา้กบัผงัสภาพแวดลอ้มของชุมชนมาเป็นอนัดบัแรก 
วิวฒันาการของศาสนา และความเช่ือในปัจจุบนัถูกกระจายเผยแพร่ไปสู่ชุมชนต่างๆไม่ว่าจะอยูใ่น
ดินแดนท่ีทุรกนัดารเพียงใด 
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ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยนบัเป็นศาสนาท่ีบุกเบิกเขา้สู่ถ่ินท่ีห่างไกลนั้นๆซ่ึงบา้นดงก็
เช่นกนั จากการสอบถามชาวบา้นโบสถค์ริสตช่์วงแรกถูกสร้าง และปรับปรุงเพื่อรองรับจาํนวนผูค้น
ท่ีนบัถือมากข้ึนเร่ือยๆจนถึงปัจจุบนั ประกอบกบักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูค้นในชุมชนไดมี้ส่วนร่วม 
และเขา้มามีบทบาทต่อวิถีชุมชนดั้งเดิม ซ่ึงตาํแหน่งท่ีตั้งของโบสถ์นั้นอยู่ถือว่าตั้งอยู่ในบริเวณท่ี
ชาวบา้นเขา้ถึงไดส้ะดวก มีระยะจากลานเสาสะกางประมาณ 500 เมตร ต่างจากการเขา้มาของศาสนา
พุทธเป็นรูปแบบสํานกัสงฆ์ มีพระสงฆ์หมุนเวียนมาจาํพรรษาคร้ังละ 1-2 รูป เน้นปฏิบติัธรรม
ประกอบกับท่ีตั้ งอยู่บริเวณท้ายหมู่บ้านสามารถเดินเท้าไปตามทางดินลูกรังได้ และไม่พบ
องคป์ระกอบดา้นสถาปัตยกรรมของทางศาสนาพุทธ เช่น โบสถ์ วิหาร เป็นตน้จึงไม่ค่อยมีบทบาท
ในชุมชนดา้นกิจกรรมทางศาสนามากนกั ซ่ึงชาวบา้นท่ีนบัถือพุทธเป็นลกัษณะแบบเช่ือมโยงเขา้กบั
วถีิความเช่ือเร่ืองผีเท่านั้น ระบบความเช่ือยงัส่งผลให้เกิดพื้นท่ีทางสังคมอีกหน่ึงแห่งตามท่ีชาวบา้น
เรียกคือ ลานเล้ียงผีตางอ อยู่บริเวณพื้นท่ีป่าชุมชนใช้ประกอบพิธีกรรมก่อน และหลังเก็บเก่ียว
ผลผลิตทางการเกษตร ลกัษณะเป็นลานโล่งมีตน้ไมใ้หญ่เป็นสถานท่ีประกอบพิธีเป็นพิธีขนาดเล็ก – 
กลาง ใช้งบประมาณไม่สูงนักชาวบา้นจะทาํการเซ่นไหวเ้ป็นประจาํกนัทุกปีอีกทั้งไม่จาํเป็นตอ้ง
พึ่งพิงญาติพี่นอ้งตลอดจนเพื่อนบา้นในชุมชนมากนกั 

 

สาเหตุ และปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อรูปทีว่่างทางศาสนา 
ปัจจยัด้านผูน้าํชุมชนท่ีปัจจุบนัไดป้รับเปล่ียนเป็นผูใ้หญ่บา้นบริหารหมู่บา้นผ่านองค์การ

บริหารส่วนตาํบล ซ่ึงรูปแบบของผูใ้หญ่บา้นจะทาํการเป็นวาระไม่ผกูขาด ซ่ึงสมยัก่อนชาวลวัะจะมี
สมางเป็นผูป้กครองดูแลหมู่บา้นตลอดจนประกอบพิธีกรรมสาํคญัต่างๆในชุมชนส่งผลต่อดา้นความ
เช่ือท่ีเคยปฏิบติัมาเวลาเปล่ียนผูน้าํ  ความเช่ือเหล่าน้ีเป็นส่วนเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของผูค้นใน
ชุมชน และขาดคนท่ีจะสามารถสืบทอดใหค้าํปรึกษาแก่ชาวบา้น  

ศาสนาทุกศาสนาลว้นแลว้แต่สอนให้ทุกคนประพฤติดี และศาสนาเป็นเพียงส่วนเสริมเติม
เต็มดา้นจิตใจให้แก่ชาวบา้นไดพ้ึ่งพิง แนวคิดท่ีไม่ตรงกนัก็คือหลกัการดา้นการปฏิบติัอาจผิดแผก
แตกต่างออกไปตามหลกัคาํสอนบทบาทของศาสนาส่งผลต่อกิจกรรมในชุมชนดั้งเดิมทาํให้พื้นท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีความสําคญัถูกลดบทบาทขาดการส่งเสริมดา้นกิจกรรมกลายเป็นท่ีว่างเวน้ไวใ้ห้จดจาํ
ทางประเพณีวฒันธรรมท่ีทาํไดแ้ค่การบอกเล่า   

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจชุมชนท่ีต่างคนต่างไม่พึ่งพิงกนัอย่างแต่ก่อน ซ่ึงการประกอบกิจกรรม
ใดกิจกรรมหน่ึงในชุมชนนั้น จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมตามแนวคิดของชุมชน
ทอ้งถ่ินด้วยวิธีใดก็ตามไม่ว่าจะช่วยบริจาค ช่วยดา้นแรงงาน ช่วยดา้นส่ิงของเคร่ืองใช้ ซ่ึงต่างก็มี
มูลค่ามากข้ึนในปัจจุบนั  



132 

 

การทาํพิธีของหมู่บา้นแต่ละคร้ังใชง้บประมาณท่ีมากแต่ละบุคคลต่างมีภาระรับผดิชอบ ดว้ย
เหตุน้ีจึงไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัแก่ประเพณีท่ีสืบทอดปฏิบติักนัมาเหลือเพียงแต่การปฏิบติัประกอบพิธี
กนัเองในแต่ละครอบครัวท่ียงัคงความเช่ือน้ีอยู ่และส่วนมากจะเป็นครอบครัวท่ีนบัถือศาสนาพุทธ ผี
ทั้งส้ิน หน่วยงานภาครัฐมีส่วนอยา่งยิง่ท่ีจะเขา้มามีบทบาทส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน
ใหค้งอยูสื่บไป หากเสียแต่วา่การถูกมองจากสังคมภายนอกในดา้นความเช่ือส่ิงเร้นลบัท่ีมองไม่เห็น
นั้นจะกลายเป็นจุดดอ้ยต่อความรู้สึกท่ีว่าเป็นชุมชนท่ีไม่พฒันาความคิด ลา้หลงั งมงายนั้น เกิดผล
กระทบกบับุตรหลาน ซ่ึงเป็นคนสมยัใหม่มีวิธีคิดใหม่ๆอยากเปล่ียนวิถีตามแบบคนเมืองพื้นราบ
ทัว่ไป เน่ืองดว้ยเห็นวา่ไดรั้บความนิยมชมชอบนั้นทาํให้มีผลกระทบอยา่งยิ่งต่อสภาพแวดลอ้ม ภูมิ
ทศัน์วฒันธรรม ประเพณีของชุมชนดั้งเดิมของไทย การเปล่ียนแปลงดา้นกายภาพของบา้นดงนั้น
อาจเห็นไดช้ดัจากสภาพแวดลอ้มทัว่ไปท่ีเปล่ียนแปลงไปบา้งแลว้ และพฒันาไปเร่ือยๆโดยไม่มี
เป้าหมายเกิดจากความตอ้งการพื้นฐานมาเป็นตวักระตุน้ต่อบุคคล ชุมชนทั้งหมู่บา้นให้ปรับตวัเขา้หา
ส่ิงต่างๆท่ีเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง 
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องค์ประกอบทางกายภาพของบา้นดงนั้นปรับเปล่ียนสภาพ เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอย
ต่างๆ และรองรับต่อความตอ้งการพฒันาดา้นท่ีพกัอาศยัของตน ดว้ยรูปลกัษณ์ท่ีถูกต่อเติมดว้ยวสัดุ
ปลูกสร้างสมยัใหม่ แนวคิดของลูกหลานท่ีตอ้งการจะมีบา้นพกัอาศยัแบบคนเมืองพื้นราบโดยไม่ได้
ใหค้วามสาํคญักบับริบททางสภาพแวดลอ้มของชาติพนัธ์ุท่ีคอยเช่ือมโยงหลกัแนวคิดทางธรรมชาติ
ตลอดจนการใช้ทรัพยากร ทั้งน้ีความสัมพนัธ์ท่ีคอยเช่ือมโยงกิจกรรม และผูค้นเขา้ไวด้้วยกนัถูก
แทนท่ีดว้ยกิจกรรมทางสังคมรูปแบบใหม่ท่ีรับเอามาจากภายนอก  

การใชเ้ทคโนโลยีในเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัประกอบกบัส่ิงอาํนวยความสะดวก
ในชีวติท่ีพึงจะหาไดต้ามสภาพเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวจะโดยการเลียนแบบหรือตามสมยันิยม
ก็ตามแต่นั้นไดผ้ิดแผกไปจากแนวคิดวิถีชีวิตของชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม ทั้งน้ีศาสนา และความเช่ือก็
เป็นส่วนสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีส่งผลต่อกิจกรรมภายในชุมชน ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบนพื้นท่ีของ
ชุมชนความสัมพนัธ์ท่ีเปล่ียนไป 

ดา้นความเช่ือส่วนบุคคลไดท้าํใหล้ะเลยท่ีจะปฏิบติัตามประเพณีวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษชุมชนบา้นดงก็เหมือนกบัชุมชนชาติพนัธ์ุอ่ืนๆท่ีตอ้งอยูท่่ามกลางกระแสการพฒันา
เศรษฐกิจ และสังคมจากโลกภายนอก หากเสียแต่วา่ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ีถา้ขาดความรู้ความ
เข้าใจต่อรากฐานการมีอยู่ของภูมิปัญญาท้องถ่ินก็คงจะดําเนินรอยตามกลุ่มชาติพันธ์ุอ่ืนๆท่ี
เปล่ียนแปลงไปอย่างไม่มีวนัยอ้นกลบั จากผลการศึกษาดงักล่าวน้ีสามารถบอกได้ว่าน่ีคือสาเหตุ 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบทางกายภาพ และสภาพแวดลอ้มของชาวลวัะบา้นดง 
  


