
 

 

บทที ่6  

อภิปราย และสรุปผล 
 

ลกัษณะภูมิศาสตร์ของไทยนั้นมีความแตกต่าง และโดดเด่นต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ีของ
ประเทศไม่ว่าจะภาคใดก็ตามโดยในแต่ละท้องถ่ินก็มีองค์ประกอบทางธรรมชาติท่ีสะท้อนถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทั้งทางดา้นกายภาพ และไม่ใช่กายภาพแนวคิดของ
ภูมิปัญญาในแต่ละถ่ินลว้นแลว้แต่ผา่นกระบวนการคิดคน้ ทดลองกนัมาแต่ละยุคแต่ละสมยัถ่ายทอด
สู่รุ่นต่อรุ่น การตั้งถ่ินฐานของชาติพนัธ์ุต่างๆลว้นแลว้แต่พึ่งพิงอาศยัทรัพยากรธรรมชาติมาหล่อเล้ียง
วถีิชีวติมาจนถึงปัจจุบนัโดยแสดงออกมาทางกายภาพ การจดัสภาพแวดลอ้มของแต่ละบริบท  

งานวิจยัน้ีพบว่าการท่ีจะสรุปผลการศึกษานั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งเขา้ใจในประวติัศาสตร์
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุนั้นๆเพราะส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นรากฐานการด ารงอยู ่และก าเนิดพฒันาการ
ของชุมชนตั้งแต่การตั้งถ่ินฐาน และองคป์ระกอบทางสภาพแวดลอ้มท่ีสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิต ชาวลวัะ
บา้นดงนั้นแตกต่างจากกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ในดา้นการจดัผงัหมู่บา้นมีหลกัการในการตั้งถ่ินฐาน และ
การใช้พื้นท่ีของชุมชน โดยไม่จ  าเป็นตอ้งกั้นขอบเขตสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนบา้น และ
เครือญาติดว้ยทางเดินเทา้ระหวา่งกนัและกนั ไม่ท าไร่เล่ือนลอยอีกทั้งสามารถจดัการกบัทรัพยากร
แวดลอ้มชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี และยงัคงความเช่ือเร่ืองผีตามสายของบิดาดว้ยการให้ความส าคญักบั
ครอบครัวดูแลบิดามารดาจนถึงบั้นปลายของชีวิตส่ิงเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นความโดดเด่น มีอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาวลวัะบา้นดง 

       
6.1   ลกัษณะรูปแบบของการตั้งถิ่นฐาน และการจัดองค์ประกอบทางกายภาพของหมู่บ้าน ตลอดจน
ทีว่่างของสถาปัตยกรรม และชุมชนทีสั่มพนัธ์กบัรูปแบบการด าเนินชีวติในพืน้ที ่ 

ชุมชนชาวลวัะนั้นนับเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อาณาจกัรลา้นนามาแต่อดีต ชาวลวัะนั้นตั้งถ่ินฐานกระจายตวักนัอยูใ่นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ในประเทศไทยนั้นตั้งถ่ินฐานอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัดา้นความ
เช่ือและภาษา ซ่ึงชาวลวัะบา้นดงอยูใ่นกลุ่มภาษาธิเบต-มอญ มีความเช่ือและยึดถือเร่ืองของผีฝ่ายปิตุ
โลหิต หรือฝ่ายพอ่แตกต่างจากชาวลวัะท่ี จ.น่าน ท่ีนบัถือตามฝ่ายแม่ ชาวลวัะบา้นดงมีการอพยพยา้ย
ถ่ินมาบริเวณน้ีกวา่ 300 ปี แลว้ตั้งถ่ินฐานอยูบ่นภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูงลาดชนัลดหลัน่กนัตาม
ธรรมชาติ โดยอาศยัทรัพยากรธรรมชาติท่ีแวดลอ้มมาเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทางดา้นการอยู่อาศยั 
และการเกษตรซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของชุมชน สอดคลอ้งกบัแนวคิดดั้งเดิมท่ีเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
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ระหว่างคนกบัสภาพแวดล้อมเขา้ไวด้้วยกนั สภาพแวดล้อมของบา้นดงนั้นประกอบไปดว้ยป่าไม ้
และล าธารธรรมชาติท่ีไหลผา่นตลอดเวลาจากป่าตน้น ้าลงสู่ชุมชน 

ลกัษณะการวางผงัของชุมชนยงัมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัของพื้นท่ีใหพ้บเห็นเป็นรูปธรรม ซ่ึง
เป็นพื้นท่ีกิจกรรมท่ีใชร่้วมกนัในชุมชนโดยแบ่งเป็นพื้นท่ีลานเล้ียงผีบรรพบุรุษ ผีปู่ ยา่ เรียกลานน้ีวา่ 
“ลานเสาสะกาง” ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นจุดศูนยก์ลางของชุมชนเสาสะกางนั้นยงัมีความส าคญัในดา้น
ท่ีสามารถบ่งบอกอายุของหมู่บา้น และจ านวนผูน้ าของชุมชนอีกดว้ยในส่วนพื้นท่ีว่างทา้ยหมู่บา้น
เรียกว่า “ลานเล้ียงผีตางอ” เป็นพื้นท่ีส าหรับประกอบพิธีกรรมดา้นการเกษตรทั้งก่อน และหลงัการ
เก็บเก่ียว 

ปัจจุบนัพื้นท่ีน้ียงัใช้ประกอบพิธีกรรมเป็นประจ าทุกปี ส่วนพื้นท่ีบริเวณเสาสะกางนั้น
ไม่ไดมี้การประกอบกิจกรรมในลกัษณะน้ีเท่าใดนกั สืบเน่ืองจากพฒันาการดา้นความเช่ือทางศาสนา
คริสต์ และศาสนาพุทธท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อแนวคิดหลกัจารีตประเพณีดั้งเดิม และขาดงบประมาณ
ในการจดังานพิธีแต่ละคร้ังท่ีตอ้งใชง้บประมาณค่อนขา้งสูง  
6.1.1 รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมของบ้านดง 

นอกจากองคป์ระกอบทางสภาพแวดลอ้มดงักล่าวแลว้ บา้นดงยงัประกอบดว้ยบา้นพกัอาศยั 
ร้านคา้ของช า โบสถค์ริสต ์อนามยัชุมชน ส านกัสงฆ ์โรงเรียน และโครงการหลวงท่ีเขา้มามีบทบาท
ในด้านต่างๆต่างกันออกไป ส่วนบ้านพกัอาศยัปลูกสร้างตามแนวไหล่เขากระจายตวัเป็นกลุ่ม
ครอบครัวลอ้มรอบลานเสาสะกางห่างออกไปลดหลัน่กนัตามสภาพพื้นท่ีท่ีสูงชนั ในพื้นท่ีบริเวณ
บา้นยงัปรากฏขอบเขตแนวร้ัวจากตน้ไมใ้หไ้ดพ้บเห็น  
 

 
ภาพ 6-1 รูปแบบการตั้งถ่ินฐานในปัจจุบนัของบา้นดง 

 

6.1.2 รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมของกลุ่มเรือนพกัอาศัย 
รูปแบบผงับริเวณชาวลวัะบา้นดงจะสร้างบา้นกนัเป็นกลุ่มครอบครัวมีการเวน้ระยะห่างของ

ช่องทางเดินเทา้ระหว่างครอบครัวของเพื่อนบา้น เป็นการแสดงอาณาบริเวณ และแสดงให้เห็นถึง

ลานเสาสะกาง 
หมู่บา้น 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
ป่าชุมชน 
ป่าตน้น ้ า 
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนัของคนในชุมชน องคป์ระกอบของส่ิงปลูกสร้างบริเวณบา้นไดแ้ก่ หลองขา้ว 
ท่ีจอดรถ หอ้งน ้า-ส้วม บ่อเก็บน ้า คอกสัตว ์ชาวลวัะบา้นดงไม่นิยมสร้างบา้นหนัหนา้บา้นไปทางทิศ
ใตถื้อเป็นทิศท่ีไม่เหมาะสมดว้ยประการทั้งปวงเพราะถือวา่เป็นทิศของคนตาย ซ่ึงในบริเวณผงัของ
หมู่บา้นดา้นทิศใตมี้พื้นท่ีใชเ้ป็นสุสานของชุมชน  

    
แผนภูมิ 6-1 การเขา้ถึงพ้ืนท่ีของกลุ่มเรือนระดบัครอบครัว 

 

          
                แผนภูมิ 6-2 การเช่ือมโยงพ้ืนท่ีดว้ยทางเทา้ของกลุ่มเรือนระดบัเพ่ือนบา้น 

 

      
                     แผนภูมิ 6-3 การเช่ือมโยงพ้ืนท่ีดว้ยลานโล่งของกลุ่มเรือนระดบัเพ่ือนบา้น 
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ปัจจุบนันั้นมีการสร้างบา้นจนชายคาแทบจะชิดติดกนั เน่ืองด้วยการขยายตวัของจ านวน
สมาชิกในแต่ละครอบครัวเกิดความหนาแน่นของพื้นท่ีของครอบครัว จนท าให้พื้นท่ีร่วมประเภท
ลานบา้นนั้นหายไปหรือเล็กลงจนขาดความส าคญัไปในท่ีสุด  

การสร้างบ้านพกัอาศัยเน้นเกาะกลุ่มกันในครอบครัวเครือญาติท่ีนับสายตามความเช่ือ
เดียวกนั ในแต่ละครอบครัวนั้นจะใหค้วามส าคญักบับุตรชายคนเล็กท่ีจะถือครองกรรมสิทธ์ิบา้นพ่อ
แม่ และยงัตอ้งเล้ียงดูพ่อแม่ไปตลอดชีวิต ส่วนบุตรชายท่ีเหลือจะสร้างบา้นในพื้นท่ีของพ่อแม่ดว้ย
ตนเอง นับเป็นความผูกพนัในระดบัครอบครัวของบา้นดงท่ียงัยึดถือปฏิบติักนัต่อมา ซ่ึงในอดีต
บา้นพกัอาศยัในยุคก่อตั้งหมู่บา้นสร้างโดยใช้วสัดุธรรมชาติโครงสร้างจากไมใ้นทอ้งถ่ินเป็นหลกั 
วสัดุมุงเป็นหญา้คา และมีการปรับเปล่ียนวสัดุมุงมาเป็นอนัดบัแรก  

หลงัจากนั้นอีกไม่นานจึงมีการใช้เสาคอนกรีตมาเป็นโครงสร้างหลกั บา้นดงนั้นมีการใช้
วสัดุทดแทนเป็นวสัดุท่ีทนต่อสภาพอากาศ และมีอายุการใช้งานท่ียาวนานกว่าวสัดุธรรมชาติ แต่
กระนั้นก็ไม่พบการใช้วสัดุก่อสร้างท่ีเป็นโลหะเวน้เสียแต่ส่ิงปลูกสร้างของหน่วยงานภาครัฐท่ีมี
รูปแบบแตกต่างออกไปจากสถาปัตยกรรมในชุมชนอยา่งชดัเจน  

การศึกษาเปรียบเทียบกบัชาวลวัะท่ีบา้นละอูบ ซ่ึงตั้งอยู่ก่อนถึงบา้นดงเพียง 2 กม. มี
ลกัษณะการตั้งถ่ินฐาน และสภาพแวดล้อมคลา้ยคลึงกนั แต่ดว้ยความหนาแน่นของประชากรใน
ชุมชนปัจจุบนัพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆในชุมชนได้กลมกลืนกลายสภาพเป็นท่ีว่างท่ีไม่สามารถระบุ
คุณลกัษณะไดอี้กต่อไป อาจดว้ยการพฒันาท่ีเขา้ถึงผา่นการก่อสร้างถนนท่ีมาก่อนบา้นดง และการ
ผสมกลมกลืนกบัวฒันธรรมต่างถ่ินท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ส่งผลต่อรูปท่ีวา่งท่ีเป็นศูนยก์ลางท าหนา้ท่ี
เช่ือมความสัมพนัธ์ในชุมชน อีกทั้งขาดแคลนทรัพยากรน ้ าในช่วงฤดูร้อนท่ีแหล่งน ้ าไม่ไดรั้บการ
ดูแลเท่าท่ีควรเน่ืองจากขาดความเขา้ใจในบริบทสภาพแวดลอ้มของตนเองนั้นนบัเป็นกรณีศึกษาท่ี
สามารถเกิดข้ึนไดก้บัทุกกลุ่มชาติพนัธ์ุในปัจจุบนัเช่นเดียวกบับา้นดง 

 

6.1.3 รูปแบบการจัดแผนผงัของเรือนพกัอาศัย 
ชาวลวัะบา้นดงนั้นไม่นิยมอพยพยา้ยถ่ินฐานออกไปนอกพื้นท่ีมากนกัเน่ืองดว้ยความผกูพนั

กนัในครอบครัวจะมีเพียงแต่บุตรหลานท่ีออกไปศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน และออกไปท างานยงั
ต่างจงัหวดัแต่ก็คงไว ้ซ่ึงส่ิงปลูกสร้างอยา่งบา้นพกัอาศยัท่ีถูกต่อเติมสร้างใหม่ในรูปแบบ และวสัดุท่ี
แตกต่างจากสภาพแวดลอ้มของชุมชน บา้นดงนั้นไม่ไดเ้ป็นชุมชนท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยตนเองหากแต่ว่า
เกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์และสภาพแวดลอ้มก่อให้เกิดรูปแบบวิถีชีวิต กิจกรรมท่ีสรรค์
สร้างจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผพ่ึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 

รูปแบบพฒันาการดงักล่าว (ดูภาพ 6-2 หนา้ 134) เป็นลกัษณะของการต่อเติมปรับเปล่ียนไป
ในทิศทางด้านขา้ง จากภาพแรกจะเห็นเป็นแบบดั้งเดิมมีต่างระดบักนับริเวณชานแดดกบัพื้นท่ีใช้
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สอยดา้นใน และรูปแบบหลงัคาทรงจัว่มีเพิงคลุมชานแดดบางส่วนทางข้ึนลงไปในทิศทางเดียวกนั 
และพฒันารูปแบบเป็นแบบท่ีสองดว้ยการต่อออกมาดา้นขา้งในช่วงเสาท่ีกวา้งกวา่แบบเดิมเล็กนอ้ย
โดยใช้เป็นห้องนอนของบุตรท่ีก าลงัเติบโต ระดบัของพื้นสูงข้ึนมาเล็กน้อยส่วนดา้นหน้าสกดัจะ
กวา้งกว่าหลังเดิม และชายคาชนขอบกนัการต่อเติมเกิดจากสาเหตุ และปัจจยัด้านเศรษฐกิจใน
ครัวเรือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีเพิ่มข้ึน  

 

 
ภาพ 6-2 พฒันาการของผงัเรือนพกัอาศยัของบา้นดง 

 
ในแบบท่ีสาม(ดูภาพ 6-2 หนา้ 134) นิยมท าทางข้ึนลงบริเวณกลางระหวา่งเรือนทั้งสองหลงั 

และมีลกัษณะเป็นพื้นท่ีเช่ือมก่อนท่ีจะแยกไปยงัพื้นท่ีใชส้อยอ่ืนๆดว้ยสภาพรายไดท่ี้ดีข้ึน ประกอบ
กบัอาชีพเกษตรกรรมท่ีจะตอ้งใชย้านพาหนะขนส่ง ในช่วงน้ีรูปแบบเรือนจึงถูกต่อเติมเป็นเพิงสอด
เขา้ดา้นขา้งหรือดา้นหน้าตามแต่ละพื้นท่ีว่างท่ีเหลืออยู่ของครอบครัว บางหลงัคาเรือนต่อเติมเป็น
แบบแยกส่วนออกจากตวับา้นแต่พบเห็นนอ้ยเพราะท่ีวา่งลดนอ้ยลง ทั้งสามรูปแบบนั้นนบัไดว้า่เป็น
ลกัษณะท่ีพบเห็นไดม้ากท่ีสุดในบา้นดง  และยงัคงเคา้โครงไวใ้ห้สังเกตเห็นแสดงถึงวิถีชีวิตท่ียงัไม่
เปล่ียนแปลงไปมากนกั ยงัคงยดึรูปแผนผงัท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของตนอยู ่ยกเวน้แต่เรือนท่ีสร้างในช่วงปี 
พ.ศ. 2553 เป็นตน้มาท่ีมีรูปแบบสมยัใหม่ทั้งแผนผงั และวสัดุก่อสร้าง 
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แผนภูมิ 6-4 การเช่ือมโยงพ้ืนท่ีของเรือนพกัอาศยัแบบดั้งเดิม 
 

การเขา้ถึงพื้นท่ีใชส้อยของเรือนแบบดั้งเดิม จะปรากฏกบัเรือนพกัอาศยัท่ีมีอายุ 30 ปี ข้ึนไป 
และเกิดข้ึนกบัเรือนท่ีมีการนบัถือผี สังเกตไดว้า่ครัวไฟ และส่วนนอนถูกใชร่้วมกนั เพราะชาวลวัะ
นิยมนอนท่ีขา้งครัวไฟกรณีมีบุตรชายจะให้นอนท่ีชานร่มแทน โดยมีลกัษณะเป็นเรือนเคร่ืองผกูใช้
วสัดุธรรมชาติ 

 
 

แผนภูมิ 6-5 การเช่ือมโยงพ้ืนท่ีของเรือนพกัอาศยั  ช่วงมีบุตร 
 

การเข้าถึงพื้นท่ีใช้สอยของเรือนในช่วงน้ี เร่ิมท่ีแยกส่วนห้องนอนของบุตร ขยายออก
ทางดา้นลาดของหลงัคา โดยท่ีบิดามารดายงัใชค้รัวไฟเป็นส่วนนอน เพราะบุตรเร่ิมเติบโตเขา้สู่ช่วง
วยัรุ่น อีกทั้งฐานะของครอบครัวเร่ิมมีรายไดเ้พิ่มกว่าแต่ก่อนดว้ย การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร
เพิ่มผลผลิต ในขณะเดียวกนัศาสนาคริสต์เร่ิมเขา้มาเผยแพร่ และตวัเรือนเร่ิมปรับเปล่ียนวสัดุเป็น
แบบเรือนเคร่ืองสับ 

 
 

แผนภูมิ 6-6 การเช่ือมโยงพ้ืนท่ีของเรือนพกัอาศยั ช่วงต่อเติม 
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ในช่วงน้ี ศาสนาคริสตเ์ร่ิมมีบทบาทในชุมชน การไปเยี่ยมเยือนระหวา่งเพื่อนบา้น เกิดเป็น
พื้นท่ีส่วนรับรองท่ีสามารถปรับเปล่ียนการใชส้อยไดอ้ยา่งเอนกประสงค ์ และในช่วงน้ีชาวบา้นเร่ิม
หนัมานบัถือศาสนาคริสต์ เรือนพกัอาศยัใชว้สัดุมุงเป็นสังกะสี และกระเบ้ืองซีเมนต ์และชาวบา้น
เร่ิมมียานพาหนะใช้กนัแทบทุกครัวเรือน การใช้ชีวิตบนเรือนเร่ิมมีการใช้แก๊สหุงตม้แทนเช้ือเพลิง
จากไมฟื้น การเขา้ถึงหอ้งนอนจะกั้นเป็นสัดส่วนมากข้ึนดว้ยบุตรเติบโตพอท่ีจะมีครอบครัวแลว้ 

 

            
 

แผนภูมิ 6-7 การเช่ือมโยงพ้ืนท่ีของเรือนพกัอาศยั ช่วงครอบครัวขยาย 
 

ในช่วงน้ีครอบครัวเร่ิมขยาย บุตรแต่งงานมีครอบครัว และสร้างเรือนพกัอาศยัอยูใ่นบริเวณ
ท่ีดินของบิดา ซ่ึงเรือนเดิมนั้น ครอบครัวของบุตรชายคนเล็กจะอาศยัร่วมกบับิดา ทางข้ึนลงเร่ิม
ปรับเปล่ียนดว้ยวิถีชีวิต อาชีพ ไม่ไดท้  าเกษตรแบบเดิม และไม่ไดท้อผา้ ดว้ยชีวิตประจ าวนัท่ีเร่งรีบ
ชานแดดไม่มีความส าคญัต่อเรือนพกัเท่าใดนกั การข้ึนลงจะเช่ือมตรงสู่ชานร่มก่อนจะแยกไปสู่พื้นท่ี
ใชส้อยอ่ืนๆ 

 

6.2   สาเหตุ ปัจจัย และอิทธิพลที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงการจัด
องค์ประกอบทางกายภาพ และภูมิทศัน์วฒันธรรม 

 ประเทศไทยจากการศึกษาผ่านประวติัศาสตร์ท่ีผ่านมาพบว่ามีพัฒนาการ และการ
เปล่ียนแปลงทุกยุคสมัยเร่ิมตั้ งแต่การปกครอง การเมืองตลอดจนเศรษฐกิจ และสังคมท่ีต่าง
ปรับเปล่ียนระบบให้ทดัเทียมนานาประเทศในยุคสมยัท่ีมีการล่าอาณานิคมจากทางฝ่ังตะวนัตก
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครองของ
ประเทศมหาอ านาจในสมยันั้นการเมือง และเศรษฐกิจถูกผูกติดกบัรัฐบาลแทบทั้งส้ินแต่กระนั้น
กระแสวฒันธรรมตะวนัตกก็เขา้มามีบทบาทในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 5 วทิยาการในดา้นต่างๆไดเ้ขา้มาสู่
สังคมไทยท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นในทอ้งถ่ิน ส่งผลกระทบให้เกิด
พฒันาการ และการเปล่ียนแปลงในเวลาต่อมา  
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ภายหลงัสนธิสัญญาเบาวร่ิ์งท่ีมีสาระส าคญั เร่ืองการคา้เสรีประเทศทางตะวนัตกเขา้มามี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของไทย เกิดการติดต่อคา้ขายเกิดข้ึนทัว่ทั้งภูมิภาคของไทยมีการเช่ือมต่อ
ดา้นการเดินทาง การขนส่งดว้ยระบบถนน ระบบราง เป็นตน้ ซ่ึงภาคเหนือของไทยในสมยันั้นอุดม
ไปดว้ยทรัพยากรป่าไม ้เหมาะแก่การท่ีบริษทัต่างชาติเขา้มาท ากิจการสัมปทานแปรรูปไม ้อีกทั้งเป็น
เส้นทางเช่ือมผา่นไปยงัประเทศพม่าท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองของประเทศองักฤษในขณะนั้นท าให้
เชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางทางดา้นการคา้ และแรงงานทอ้งถ่ินนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ในการพฒันาบา้นเมือง
เขตภาคเหนือตอนบนของไทยเป็นตน้มา สังเกตเบ้ืองตน้ไดจ้ากสถาปัตยกรรม หรือคุม้เจา้นายฝ่าย
เหนือท่ีมีรูปแบบผสมผสานกบัสถาปัตยกรรมตะวนัตกจะเห็นไดว้่าระดบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
นั้นเกิดข้ึนตั้งแต่ระดบัของประเทศสู่ภูมิภาคต่างๆ และขยายตวัสู่ทอ้งถ่ินชนบทในท่ีสุดข้ึนอยูก่บัว่า
จะมีสาเหตุ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากน้อยต่างกนัไปตามแต่ละบริบทของพื้นท่ี ในการสร้างเมือง
เชียงใหม่นั้นไดมี้การหยบิยืมวฒันธรรมภูมิปัญญาของชาวลวัะท่ีอาศยัอยูม่าก่อนในบริเวณท่ีราบเชิง
ดอยสุเทพมาผนวกเขา้กบัแนวคิดดา้นความเช่ือ ความศรัทธาท่ีมีต่อพื้นท่ีผา่นพิธีกรรม สร้างสรรคใ์ห้
เกิดพลงัทางจิตใจก าลงัใจถ่ายทอดสู่รูปแบบสภาพแวดลอ้มการอยู่อาศยัตลอดจนประเพณี และภูมิ
ทศัน์วฒันธรรม 

 

 
 

แผนภูมิ 6-8 อิทธิพลปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปท่ีวา่ง 
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 การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนได้กบัทุกชุมชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นท่ีใดก็ตาม จากการศึกษาวิจยั
สามารถกล่าวได้ว่าระดับการเปล่ียนแปลงของบ้านดงนั้ นเป็นไปอย่างรวดเร็วสังเกตได้จาก
สภาพแวดลอ้ม และพฒันาการทางดา้นสาธารณูปโภคจากภาครัฐต่างหลัง่ไหลเขา้มาสู่ชุมชนนบัเป็น
สาเหตุ และปัจจยัอนัดบัแรกท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนบา้นดงโดยสรุปผลไดด้งัน้ี 

 
ปัจจัยทางกายภาพ ส่งผลทางตรงต่อชุมชนอย่างเห็นได้ชัดคือการสร้างถนนเช่ือมผ่าน

ระหวา่ง อ.แม่ลานอ้ยเขา้มาสู่ชุมชนเป็นปัจจยัท่ีน าพาให้สภาพแวดลอ้มในชุมชนเปล่ียนไปมีการใช้
ยานพาหนะในชุมชนมากข้ึนการตัดถนนผ่านพื้นท่ีส าคัญในหมู่บ้านกลับกลายเป็นการเช่ือม
โครงข่ายดา้นการขนส่ง และการเดินทางระหว่างหมู่บา้นกบัชุมชนภายนอกพื้นท่ีแต่ละครอบครัว
เปล่ียนแปลงการใช้งานทางเดินท่ีคอยเช่ือมต่อวิถีชีวิต และความสัมพนัธ์ในชุมชนลดเลือนหายไป
พื้นท่ีว่างท่ีใช้ร่วมกันในครอบครัวได้กลายสภาพเป็นพื้นท่ีจอดยานพาหนะมีผลต่อรูปแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีหนาแน่นข้ึน อาจจะดว้ยรูปแบบสมยัใหม่ท่ีไม่ไดเ้ปิดใตถุ้นโล่งปิดกั้นใชง้านในชั้น
ล่างท าให้ทึบตนัลมไม่สามารถพดัผา่นไดดี้ อีกทั้งรูปทรงท่ีแตกต่างจากสภาพแวดลอ้มโดยรวมใน
ปัจจุบนัไม่สามารถท่ีจะควบคุมไดเ้กิดจากความชอบและรสนิยมส่วนบุคคลทั้งส้ิน จนไม่สามารถท่ี
จะระบุรูปแบบดั้งเดิมไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมส่งผลให้เอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมขาดหายไปเหลือ
เพียงเคา้โครงของพื้นท่ีใชส้อยท่ียงัคงอยูบ่า้งบางครอบครัว  

ในส่วนแผนพฒันา 3 ปี ต่างมุ่งเนน้ดา้นสาธารณูปการ และการขยายตวัดา้นเศรษฐกิจมีการ
ส่งเสริมรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีรับเอาแบบแผนมาจากชุมชนอ่ืนท่ีไดท้ดลองท าไปก่อน
หนา้น้ี ซ่ึงไม่เหมาะสมเท่าท่ีควรดว้ยความต่างทางประเพณีวฒันธรรม และบริบททางสภาพแวดลอ้ม 
ชุมชนเองย่อมเกิดความตอ้งการท่ีจะปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมของชุมชน และท่ีพกัอาศยั ส่ิง
อ านวยความสะดวกเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีก าลงัเขา้มาสู่ชุมชนในหลายลกัษณะอีกทั้งการสร้าง
รายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรในระบบการผลิตเชิงปริมาณท่ีมุง้เนน้เพื่อตอบรับความตอ้งการ
ของตลาดส่งผลต่อสภาพแวดลอ้ม ดา้นการใช้ท่ีดินทางการเกษตรเปล่ียนแปลงไปมีความตอ้งการ
พื้นท่ีเพาะปลูกมากข้ึนตามล าดับกระทบต่อวิถีชีวิตทั้ งยงัต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านไปท า
เกษตรกรรมยงัพื้นท่ีห่างไกลทั้งน้ีก็เพื่อสร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัว และชุมชนท่ีตอ้งปรับตวัตาม
สภาพสังคมเมือง และตอ้งการสะดวกสบายในครัวเรือน 

 
ปัจจัยด้านสังคม ระบบผูน้ าท่ีสืบเช้ือสายมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัยงัคงมีความส าคญัดา้น

ความเช่ือท่ียึดถือกันมาหากแต่ด้านการท ากิจกรรมส่วนรวมยงัต้องพึ่ งอาศัยผู ้น าคนเดิมท่ีมี
ประสบการณ์มากกว่าเห็นได้ชดัว่าผูน้  าท่ีเปล่ียนผ่านกนัในปัจจุบนันั้นไม่ได้สืบทอดวิธีปฏิบติัมา
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ทั้งหมดดว้ยความเช่ือของคนในชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ยในตอนน้ี จากวฒันธรรมท่ีผสมผสาน
ทั้งจากบุคคลภายนอก และบุคคลในชุมชนหรือความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุในบา้นดง 

สรุปได้ว่าสาเหตุจากบุคคลภายนอกเกิดจากการสมรสระหว่างชาติพนัธ์ุ ซ่ึงพบเป็นส่วน
นอ้ย กรณีแต่งเขา้บา้นฝ่ายชายจะดว้ยสมคัรใจหรืออยา่งไรก็แลว้แต่ในสายครอบครัวไม่ไดบ้งัคบัให้
ตอ้งเปล่ียนแปลงความเช่ือท่ีเคยปฏิบติัมาแต่ก่อน และไม่พบการปรับเปล่ียนดา้นสภาพแวดล้อม
บริเวณบา้นพกัอาศยัพื้นท่ีใชส้อยภายในบา้นมีการใช้งานต่างกนัตามวฒันธรรมของชาติพนัธ์ุนั้นๆ
ต่างจากกรณีของฝ่ายหญิงท่ีสมรสกับบุคคลภายนอกต่างชาติพนัธ์ุ สภาพบ้านพกัอาศยัภายนอก
ปรับเปล่ียนเป็นบา้นสองชั้นโครงสร้างคอนกรีต มีระบบสุขาภิบาลภายในตวัอาคารพร้อมส่วนจอด
รถ ทั้งน้ีจะสร้างบ้านในบริเวณพื้นท่ีเดิมของครอบครัว ส่วนบุคคลภายในชุมชนเร่ิมจากผูอ้าศยั
ดั้งเดิมท่ีเร่ิมเปล่ียนแปลงความเช่ือ และเร่ิมต่อเติมบา้นพกัอาศยัดว้ยเหตุผลดา้นครอบครัวท่ีมีจ านวน
สมาชิกเพิ่ม และรายไดจ้ากผลผลิตภาคการเกษตรส่งผลไปยงับุตรหลานท่ีไดไ้ปศึกษาในระดบัท่ี
สูงข้ึนน าพาเอาวฒันธรรมสมยันิยมตามสังคมเมืองท่ีดึงดูดจิตใจของวยัรุ่นยุคปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็น
การแต่งกาย ภาษาพดูเขา้มาเผยแพร่สู่ชุมชน 

 
      แผนภมิู 6-9 ลกัษณะการเขา้ถึงการจดัรูปท่ีวา่งบา้นดงของศาสนา 

 
ปัจจัยด้านศาสนา และความเช่ือ เดิมทีนั้นชาวลวัะมีความเช่ือเร่ืองผีเป็นหลกั แต่จากการเขา้

มาของศาสนาคริสต์ท่ีเผยแพร่สู่ชุมชนส่งผลให้ผูค้นหันมาเขา้ร่วมกนัมากข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 40 
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ของประชากรในหมู่บา้นทั้งหมด เน่ืองจากศาสนาคริสตมี์บทบาทดา้นกิจกรรมท่ีใกลชิ้ดกบัชาวบา้น
โดยไม่แบ่งแยกว่าจะนับถือศาสนาคริสต์หรือไม่จึงเป็นการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ และผูค้นใน
ชุมชนไดอ้ยา่งดี ดว้ยเหตุน้ีความเช่ือท่ีมีต่อพิธีกรรมดั้งเดิมจึงไม่ไดย้ึดถือปฏิบติักนัต่อไปส่งผลต่อ
พื้นท่ีศกัดิสิทธ์ิท่ีถูกปล่อยทิ้งไม่ไดรั้บการดูแลจากชุมชน และความสัมพนัธ์ระหว่างคนในชุมชนท่ี
ขาดการปฏิสัมพนัธ์กนัทางดา้นกิจกรรมประเพณีก็ลางเลือนจางหายไป 

ส่วนของศาสนาพุทธพบวา่มีบทบาทต่อชุมชนนอ้ย อาจเน่ืองจากคนในพื้นท่ียงัคงความเช่ือ
เดิมอยูอี่กทั้งศาสนาพุทธไม่มีกิจกรรมทางศาสนาท่ีชุมชนสามารถเขา้ร่วมไดโ้ดยทัว่ถึงดว้ยลกัษณะท่ี
เป็นส านกัสงฆข์นาดเล็กทั้งน้ีผูว้ิจยัไม่ไดห้มายความถึงขนาดสัดส่วนของพื้นท่ีเป็นท่ีตั้งหากแต่อยูท่ี่
ความศรัทธาท่ีมีต่อศาสนานั้นๆท่ีมากนอ้ยต่างกนัไดเ้ป็นแรงผลกัดนัให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั
ในชุมชน 

ตาราง 6-1 ความแตกต่างของการปรับปรุงต่อเติมก่อน และหลงั 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2554 

  

   

 
สรุปก าเนิด และพฒันาการทีส่่งอทิธิพลต่อการเปลีย่นแปลงของบ้านดง   

ปัจจุบนัสภาพแวดล้อมของบ้านดงเปล่ียนไปแล้วส่ิงท่ียงัคงอยู่คือความเช่ือดั้ งเดิมท่ีคง
รูปแบบพื้นท่ีว่างไวเ้ป็นพื้นท่ีสร้างความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนแต่แนวคิดดา้นการจดัรูปท่ีว่าง
ยงัคงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมให้สามารถเรียนรู้ และเขา้ใจในภูมิปัญญาดา้นการตั้งถ่ินฐาน และการ
จดัรูปท่ีว่างผ่านความเช่ือส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบนั ท่ีแมว้า่พฒันาการดา้นต่างๆท่ีส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงไดเ้ขา้สู่ชุมชนอยา่งรวดเร็วก็ตามที 
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การตั้งถ่ินฐานของชาวลวัะบา้นดงอยูบ่นสันเขาเป็นหลกั และแบ่งพื้นท่ีโดยรอบออกไปตาม
สภาพภูมิประเทศ ประกอบกบัแหล่งน ้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ตลอดปี มีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ผนวกกบัความเช่ือเร่ืองผีให้สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ชาวลวัะมีเสาสะกางเป็น
ศูนยร์วมทางจิตใจของชุมชน ซ่ึงเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมของชุมชน และมีการสร้างข้ึนมาบน
พื้นท่ีใหม่ท่ีสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก แต่ปัจจุบนัไม่มีการประกอบพิธีกรรมนั้นแลว้เน่ืองจากความ
เช่ือเร่ืองผลีดนอ้ยลง และหนัไปนบัถือศาสนาคริสต์ และศาสนาพุทธแทน  

รูปแบบการตั้งถ่ินฐาน มีพื้นท่ีแตกต่างกนัระหวา่งชาวลวัะท่ีอาศยับนพื้นท่ีราบ และบนท่ีสูง 
การโอบล้อมของพื้นท่ีปรับรูปแบบตามสภาพภูมิประเทศ และการจดัวางเสาสะกางของบา้นดง
ไม่ไดต้ั้งบนใจกลางพื้นท่ีหมู่บา้น แต่เป็นบริเวณทิศเหนือหนา้หมู่บา้น ซ่ึงเป็นจุดท่ีสูงกวา่ระดบัเรือน
พกัอาศยัในกลุ่มดั้งเดิม ก่อนท่ีจะมีความหนาแน่นของเรือนพกัอาศยัเขา้มาบดบงัทศันียภาพ 

การเขา้มาของศาสนาคริสต์ และศาสนาพุทธ  ส่งผลต่อความเช่ือเร่ืองผีท่ีลดลง และชุมชน
ไม่ไดป้ระกอบพิธีกรรมร่วมกนั ท าใหข้าดการปฏิสัมพนัธ์ท่ีคอยเช่ือมโยงวถีิชีวิต และพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ
เหมือนดงัท่ีเคยสืบทอดกนัเร่ือยมาในอดีต โดยท่ีศาสนาคริสตเ์ร่ิมมีบทบาทส าคญัมากข้ึนเร่ือยๆ ต่อ
พื้นท่ีพิธีกรรม และพื้นท่ีเรือนพกัอาศยัของคนในชุมชนดงัต่อไปน้ี 
- พืน้ที่พิธีกรรม การนบัถือศาสนาท่ีแตกต่างท าให้ชาวลวัะตอ้งปรับเปล่ียนแนวคิด และวิธีปฏิบติั
ตามหลกัศาสนาของตนเป็นหลกัยกเวน้ศาสนาพุทธท่ีไม่เคร่งครัดมากนกั ซ่ึงท าให้พื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ
ไม่ไดถู้กใชป้ระกอบพิธีกรรม จึงขาดความส าคญัลงอยา่งรวดเร็ว 
- พืน้ที่เรือนพักอาศัย บา้นท่ีนบัถือศาสนาคริสตส่์วนมากสร้างแบบคร่ึงตึกคร่ึงไม ้และสร้างห้องน ้ า
ท่ีถูกสุขอนามยักวา่ศาสนาอ่ืน การข้ึนบนเรือนมีบนัไดข้ึนลง 2 ดา้น และทิศทางการข้ึนเรือนต่างจาก
ศาสนาพุทธ และผ ีภายในเรือนศาสนาคริสตก์ั้นผนงัหอ้งชดัเจน และไม่มีห้ิงเคารพบูชาผ ี

การนบัถือผีสายพ่อ เป็นสายใยท่ีเช่ือมโยงเครือญาติ และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัใน
ครอบครัว ชาวลัวะบ้านดงสร้างเรือนพกัอาศยับนท่ีดินของบิดา โดยกรรมสิทธ์ิจะตกเป็นของ
บุตรชายคนสุดทอ้งเท่านั้น ซ่ึงแตกต่างจากชาวลวัะท่ีนบัถือผสีายแม่ท่ีเพศหญิงจะเป็นผูน้ า 

ในอดีตบา้นดงนั้นใชว้สัดุธรรมชาติในการสร้างบา้นพกัอาศยัแต่ปัจจุบนัเปล่ียนแปลงมาใช้
วสัดุสมยัใหม่รวมทั้งรูปแบบตวัเรือนท่ีแตกต่างออกไปจากสภาพแวดลอ้มโดยรวมพฒันาการของ
บา้นพกัอาศยัของบา้นดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลาดงัน้ี  

1)ช่วงเร่ิมตั้งถ่ินฐาน  
2)ช่วงครอบครัวขยาย  
3)ช่วงปรับปรุงต่อเติม  
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กลุ่มเรือนมีร้ัวโปร่งเป็นอาณาเขตระหวา่งเพื่อนบา้น ทิศทางของตวัเรือนขนานไปกบัสภาพ
ภูมิประเทศท่ีต่างระดบักนัลงไป ยกเวน้เรือนท่ีอยู่ริมถนนจะหนัหนา้ขนานแนวถนนเป็นหลกักลุ่ม
เรือนท่ีตั้งอยูด่า้นในสามารถเขา้ถึงดว้ยทางเดินเทา้ 

การสร้างถนนในหมู่บ้านทับเส้นทางเดิมส่งผลต่อรูปแบบวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป
ยานพาหนะท าใหพ้ื้นท่ีระหวา่งเรือนหนาแน่น และไม่มีพื้นท่ีโล่งท่ีใชร่้วมกนัของเครือญาติตลอดจน
พื้นท่ีสีเขียวก็ลดลงตามการเพิ่มของประชากร และความต้องการใช้พื้นท่ีส่วนบุคคล การใช้
เทคโนโลยีจากภายนอกส่งผลในระยะยาวต่อชุมชนต่อการรับรู้ของบุตร หลานและการเขา้มาของ
บุคคลภายนอก ยอ่มเกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิดก่อใหเ้กิดวฒันธรรมผสมกลมกลืน 

แนวโน้มของบ้านดงเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นโยบายด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคของภาครัฐส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในชุมชน และเรือนพกัอาศยัท่ีปรับเปล่ียนเป็น
แบบสมยัใหม่ อาชีพเกษตรกรรมปรับเป็นโรงเรือนท่ีทนัสมยั พฒันาการดา้นการท่องเท่ียวสร้าง
รายไดใ้ห้ชุมชนมากข้ึน เกิดการปรับปรุงท่ีพกัอาศยัเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว บา้นดงตอ้งปรับตวัอยู่
ร่วมกบัพฒันาการด้านต่างๆอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ แต่จะคงไวด้า้นความเช่ือเก่ียวกบัผีท่ีสามารถ
เช่ือมโยงเขา้กบัวถีิชีวติของชาวลวัะ 

 
6.3   ข้อเสนอแนะ  

สืบเน่ืองจากแนวนโยบายการพฒันาประเทศท่ีเนน้การพฒันาดา้นเศรษฐกิจท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบัวถีิชีวติทอ้งถ่ินท่ีปัจจุบนันั้น มีการใหค้วามส าคญักนัมากข้ึนทั้งดา้นการอนุรักษชุ์มชนดั้งเดิม การ
ส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนการให้ความสนใจจากนักวิชาการด้านภูมิทศัน์
วฒันธรรม ท่ีปัจจุบนัก าลงัเป็นท่ีกล่าวถึงไปทัว่โลกสร้างความเขา้ใจสู่สังคมชุมชนดั้งเดิมหลากหลาย
แตกต่างทางวฒันธรรม ซ่ึงในยุคท่ีโลกไร้พรมแดน การเช่ือมโยงแนวคิดผ่านขอ้มูลข่าวสารต่างๆ
ยงัผลใหเ้กิดพฒันาการ และการเปล่ียนแปลงไปหลากหลายแนวคิด  

การฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มของชุมชนก็เป็นหลกัการหน่ึงท่ีสามารถท าได ้และเป็นไปไดม้าก
ท่ีสุดกบัสภาพแวดลอ้มของบา้นดงในตอนน้ี เพราะปัจจุบนับา้นดงเปล่ียนแปลงไปในทุกๆดา้นอยา่ง
รวดเร็วไม่สามารถควบคุมได ้การท่ีจะให้ชุมชนอนุรักษว์ิถีชีวิตแบบเดิมนั้นเห็นจะไม่สอดคลอ้งกบั
สังคมปัจจุบนัท่ีชาวบา้นยอ่มตอ้งการมีชีวติตามท่ีตนตอ้งการ แต่ชาวลวัะบา้นดงยงัคงลกัษณะเด่นใน
ด้านการใช้พื้นท่ีของชุมชนกับพื้นท่ีของครอบครัวทั้ งท่ีรูปแบบท่ีว่างจะเปล่ียนไปแล้วก็ตาม
ความสัมพนัธ์ในพื้นท่ียงัคงเช่ือมโยงผูค้นในชุมชนเขา้ไวด้ว้ยกนั ประเด็นหลกัท่ีเขา้มามีอิทธิพลคือ
ศาสนา ซ่ึงเป็นเร่ืองความเช่ือส่วนบุคคลนั้นได้ส่งผลกระทบต่อระบบของรูปท่ีว่างทางวฒันธรรม 
พื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิขาดความส าคญัถูกลดบทบาทดา้นกิจกรรมลงไป และความสัมพนัธ์ระหวา่งเครือญาติ
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ด้วยกนัท่ีต่างแนวคิดความเช่ือไม่สามารถร่วมกิจกรรมกันได้เหตุด้วยผิดต่อหลกัการทางศาสนา
โดยเฉพาะกรณีของศาสนาคริสตท่ี์เคร่งครัดต่อแนวคิด และหลกัปฏิบติั 

สอดคล้องกบัสาเหตุปัจจยัด้านระบบกายภาพท่ีมีการสร้างถนนผ่านเส้นทางท่ีเป็นพื้นท่ี
ส าคญัของชุมชน และการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรส่งผลต่อการปลูกเรือนท่ีหนาแน่นบดบงั
ทศันียภาพ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และยากต่อการดูแลด้านสุขอนามยัเกิดความหลากหลายใน
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมท่ีชาวบา้นคิด เลียนแบบ และพฒันาข้ึนเองเพื่อ
สร้างความสุขสบายให้กับตน และครอบครัวจึงไม่ได้สนใจว่าสภาพแวดล้อมของชุมชนจะ
เปล่ียนแปลงไป และเกิดผลกระทบต่อชุมชน และครอบครัวอยา่งไร 

ชาวลวัะบ้านดงนั้นเช่ือมโยงแนวคิดความเช่ือดั้ งเดิมเข้ากับรูปท่ีว่างสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างพื้นท่ีกบัวิถีชีวิตนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ขาดแต่วิธีการพฒันาสภาพแวดล้อมของตนท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากความเช่ือ และศาสนานั้นเป็นปัจจยัหลกัในการเปล่ียนแปลงรูปแบบแนวคิด  ซ่ึง
การท่ีชุมชนบ้านดงจะด ารงอยู่ได้ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงจากทุกด้านของสังคมโดยไม่
สูญเสียอตัลักษณ์ไปทั้ งหมดจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาเข้าใจในองค์ความรู้ในบริบทของตนเองผล
การศึกษาขา้งตน้นบัเป็นแนวคิดท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลดา้นต่างๆของชาวลวัะบา้น
ดงเพื่อเป็นแนวทางต่อยอดต่อองค์ความรู้ในการศึกษาวิจยัรูปท่ีว่าง และสภาพแวดลอ้มของชุมชน
ดั้งเดิมในทางเสนอแนะไดส้ร้างแนวความคิดท่ีจะท าความเขา้ใจระหวา่งความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีกบั
ชุมชนให้เห็นถึงคุณลกัษณะท่ีแตกต่างจากกลุ่มชนอ่ืนทั้งท่ีเปล่ียนแปลงไปแล้วก็ยงัสามารถฟ้ืนฟู
กลบัมาไดโ้ดยมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 
เสนอแนะด้านการจัดพืน้ทีข่องบ้านดง 

1) ด้วยลักษณะเด่นด้านการจัดผงัสภาพแวดล้อมของบ้านดงท่ีแตกต่างจากชุมชนอ่ืน
สามารถน ามาเป็นแนวคิดในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติท่ียงัคงอยู่รอบๆชุมชนให้ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรไดอ้ยา่งยืนยาว ซ่ึงสภาพแวดลอ้มของบา้นดงท่ีปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไป
แลว้โดยการสร้างขอบเขตความส าคญัของพื้นท่ีระหว่างชาวบา้น และผูน้ าชุมชนมีกฎเกณฑ์ท่ีเห็น
พอ้งร่วมกนัในการรักษาสภาพแวดลอ้มให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดฟ้ืนฟูกิจกรรมท่ีเคยท าร่วมกนัมาใน
ชุมชนเพื่อเกิดความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัพื้นท่ีมากข้ึน ปรับปรุงพื้นท่ีเส่ือมโทรมสลบัสับเปล่ียน
กนัดูแลพื้นท่ีดงักล่าว การสร้างความเขา้ใจในพื้นท่ีนั้นมีการกระท าอยู่แลว้เหมือนกบัชุมชนอ่ืนการ
ดูแลรักษาท านุบ ารุงพื้นท่ีทรุดโทรมก็เช่นกนั หลายชุมชนใชว้ิธีน้ีแต่เป็นเพียงเบ้ืองตน้เท่านั้นควรท่ี
จะวางแนวคิดการจัดสภาพแวดล้อมในระยะยาว ซ่ึงบ้านดงเองควรท่ีจะน าเ ร่ืองราวของ
ประวติัศาสตร์ความส าคญัของการเป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีเก่ียวพนักบัดินแดนล้านนาในอดีตของตน
อธิบายผ่านสภาพแวดล้อมท่ีว่างในรูปแบบผงั ทิศทาง เส้นทางสัญจร ค าอธิบายรายละเอียด
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เหตุการณ์สถานท่ีส าคญัต่างๆท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลารวบรวมเป็นเอกสาร บทความ แบบเรียน
ทอ้งถ่ินใหเ้ปรียบเสมือนเป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวติ และมีอยูจ่ริงในชุมชนของตน 

2) การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างพื้นท่ีระดับเครือญาติด้านการจดัการสภาพแวดล้อม
ปรับปรุงพื้นท่ีว่างทางเดินเช่ือมระหว่างครอบครัว และเวน้ระยะบ้านพกัอาศยัไม่ให้ชิดกนัมาก
เกินไปอีกทั้งยงัสามารถเขา้ถึงไดง่้ายไปมาสะดวก เน่ืองดว้ยการท่ีชุมชนไม่มีเอกสารสิทธ์ิท่ีชดัเจนจึง
ไม่สามารถท่ีจะบงัคบัใช้พระราชบญัญติัการก่อสร้างไดแ้ต่จะเป็นในรูปแบบขอความร่วมมือสร้าง
เป็นกฎเกณฑ์ในชุมชน และเพื่อให้เกิดเป็นลกัษณะนิยมจึงจ าเป็นจะตอ้งช้ีให้เห็นถึงขอ้ดีในการ
จดัสร้างช่องทางดงักล่าวอีกทั้งไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใชง้บประมาณมากมายใดๆทั้งส้ินสามารถเกิดเป็น
รูปแบบกลุ่มพฒันาชุมชนท่ีบริหารจดัการดว้ยคนในชุมชน และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวสู่ชุมชน
แนวร้ัวตน้ไมค้วรจดัสร้างเป็นขอบเขตถาวรทั้งสามารถเป็นการป้องกนัส่ิงปลูกสร้างไม่ให้ชิดกนั 
และยงัส่งผลต่อความงามทางสภาพแวดลอ้มของหมู่บา้น 

3)  ศาสนา และความเช่ือปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อรูปแบบของพื้นท่ีวา่งในชุมชนสาเหตุดงักล่าว
แสดงการเขา้ถึงกลุ่มชาวบา้นท่ีลึกลงไปกว่าพื้นท่ีว่าง ปัจจุบนัศาสนาคริสต์เปิดโอกาสให้ผูค้นท่ี
ไม่ไดน้บัถือศาสนาเดียวกนัเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโบสถม์ากข้ึนส่งผลให้มีผูค้นให้ความสนใจโดยเฉพาะ
เด็กๆท่ีมีกิจกรรมกบัเพื่อนในวยัเดียวกนัทุกวนัเสาร์ ด้วยเหตุน้ีแสดงให้เห็นว่าศาสนาคริสต์นั้นมี
ความพร้อมในดา้นบุคลากร สถานท่ี วิธีการชกัชวนผูค้นทั้งน้ีไม่ไดห้มายความวา่เป็นความผิดของ
ศาสนาในทางกลับกันเป็นส่ิงท่ีดีท่ีผูค้นใช้เวลาว่างในการศึกษาประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีดีงาม
ผลกระทบจากศาสนาต่อความสัมพนัธ์นั้น เป็นปัจจยัท่ีสามารถร่วมกนัในดา้นสร้างกิจกรรมท่ีทั้ง
สองศาสนาสามารถร่วมท าดว้ยกนัไดบ้นพื้นท่ีทางประเพณีท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือหรือ ส่งเสริม
การสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมในชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นส่วนเช่ือมโยงหรือเป็นตวักลางในการ
ประชุม การท าประชาพิจารณ์ต่างๆในชุมชนโดยผนวกแนวคิดดา้นประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินลงไปใน
กิจกรรมโดยลกัษณะน้ีคาดว่าไม่ผิดต่อหลกัการของทั้งสองศาสนาเพื่อท่ีจะไดร่้วมกนัส่งเสริมให้
ชาวบา้นดงมีความสัมพนัธ์อนัดีดงัเดิม 

4) พฒันาการควบคู่กับแผนพฒันาของภาครัฐกรณีผูน้ าชุมชนรุ่นใหม่ท่ีสืบทอดต่อกัน
เร่ือยมานั้นพบว่าขาดความต่อเน่ืองในด้านพิธีกรรมกับชาวบ้านเพราะอยู่ในช่วงรอยต่อการ
เปล่ียนแปลงผูน้ าดว้ยเหตุน้ีผูน้  าจ  าเป็นตอ้งแสดงบทบาทในดา้นอ่ืนใหชุ้มชนตระหนกัถึงความส าคญั 
หรืออาจเพราะการทบัซอ้นกบัรูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของรัฐท่ีใหน้ายกองคก์รเป็นผูน้ าเขต
ต าบลซ่ึงมีความหลากหลายทางนิเวศน์วฒันธรรมยากท่ีแผนพฒันาจะสอดคลอ้งกบับริบทท่ีต่างกนั
ลกัษณะน้ีจ าเป็นท่ีตอ้งให้ผูน้  าหมู่บา้นมีส่วนในการก าหนดแผนพฒันาของหมู่บา้นตนเองเพราะจะ
เขา้ใจพื้นท่ี และวิถีชีวิตไดดี้กวา่บุคคลภายนอก ดา้นการปรับตวัเพื่อรองรับการท่องเท่ียวนั้นยงัใหม่
ต่อการจดัการบา้นดงนั้นยงัไม่พร้อมท่ีจะเป็นชุมชนดา้นการท่องเท่ียวดว้ยการท่ีไม่มีท่ีพกัคา้งแรม 
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เดินทางล าบาก และกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมนั้นคงตอ้งผา่นการศึกษามาแลว้ ทั้งท่ีจริงแลว้สามารถหยิบ
ยืม หรือเช่าท่ีพกัอาศยัท่ีไม่มีผูอ้ยู่อาศยัเป็นเวลานานน ามาเข้าร่วมปรับปรุงเป็นท่ีพกัอาศยัให้กับ
นกัท่องเท่ียวโดยเนน้วสัดุท่ีมีในทอ้งถ่ิน และจดัการบริหารโดยชาวบา้นในชุมชนหมุนเวียนเปล่ียน
กนัท าซ่ึงจะท าใหบ้า้นท่ีรกร้างในชุมชนนั้นนอ้ยลง อีกทั้งไดป้ระโยชน์จากการปรับแต่งบา้นเรือนให้
สวยงามในสภาพแวดลอ้มของบา้นดงอีกดว้ย 

 
เสนอแนะด้านงานวจัิยในอนาคต 

1) แนวนโยบายการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ และสังคม บา้นดงเร่ิมปรับเปล่ียน และตอบรับ 
กระแสการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ อีกทั้งเส้นทางการเขา้ถึงชุมชนยงัมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
การวิจัยเก่ียวกับการท่องเท่ียวจะช่วยให้ชุมชนนั้ นมีทิศทางในการพัฒนา และเรียนรู้ท่ีจะใช้
วฒันธรรมของตนให้เกิดประโยชน์อยา่งย ัง่ยืน ดงันั้นงานวิจยัดา้นการท่องเท่ียวสามารถท่ีจะท าการ
วิจยัขยายผล และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งยงัช่วยพฒันาเศรษฐกิจในชุมชนต่อไปใน
อนาคต 

2) การเกษตรกรรม การวจิยัพนัธ์ุพืชท่ีเหมาะสมกบัการเพาะปลูกในสภาพภูมิอากาศของ 
บ้านดง อีกทั้ งโครงการหลวงห้วยห้อมสามารถท่ีจะสนับสนุนต่อการวิจยัด้านเกษตรในระบบ
โรงเรือนท่ีจะช่วยเพิ่มผลผลิต และสร้างรายไดคุ้ม้ค่าต่อการลงทุน และเหมาสมกบัพื้นท่ี การศึกษา
ดา้นการใชท่ี้ดินเป็นการรักษาท่ีดิน และจดัการใชพ้ื้นท่ีดินไดต้ลอดปี สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของบา้นดงท่ีรักษาความอุดมสมบูรณ์ไวไ้ดจ้นถึงปัจจุบนั  ท าให้ระบบ
เกษตรกรรมสามารถพึ่งพาเป็นอาชีพท่ีสร้างรายไดห้ลกัของชุมชนต่อไป 
             3)   การศึกษาด้านชาติพัน ธ์ุ  บ้านดงเป็นกลุ่มชาวลัวะดั้ ง เ ดิม ท่ี มีความผูกพันทาง
ประวติัศาสตร์ ท่ีมีการตั้ งถ่ินฐานอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนของไทยอยู่หลายชุมชน มีความ
แตกต่างเร่ืองการนบัถือผีตามสายของพ่อ และแม่ ซ่ึงสามารถท่ีจะศึกษาวิจยัถึงความแตกต่างดา้น
ประเพณี วฒันธรรม แนวคิด และรูปแบบสถาปัตยกรรม การตั้งถ่ินฐานของชาวลวัะท่ีราบ และท่ีสูง
ท่ีแตกต่างกนัได ้ 
 4)  ความแตกต่างระหวา่งชาติพนัธ์ุ บนความใกลเ้คียง และเหมือนกนัทางการใชภ้าษา และ
วฒันธรรมผสมกลมกลืนเป็นประเด็นท่ีนกัวิชาการก าลงัให้ความส าคญั เร่ืองท่ีว่าชาวลวัะนั้น เป็น
กลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกันกบั มรัย ปรือ และถ่ิน หรือไม่ จากการตั้งค  าถามท่ีเกิดจากการศึกษาด้าน 
มนุษยศ์าสตร์ และสังคมศาสตร์ ท่ีปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีชดัเจน 

การท่ีชุมชนใดชุมชนหน่ึงจะด ารงอยูไ่ดน้ั้นก็ดว้ยการท่ีทุกภาคส่วนตระหนกัถึงการมีส่วน
ร่วมในชุมชนของตนบนพื้นฐานความเขา้ใจในบริบทของตนดว้ยการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษย ์และสภาพแวดลอ้มถึงแมว้่าชุมชนบา้นดงจะเปล่ียนแปลงไปบา้งแลว้ก็ตาม งานวิจยัน้ีเป็น
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การศึกษาการจดัรูปท่ีวา่งของชาวลวัะบา้นดง ซ่ึงเป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
และองค์ความรู้ดา้นการใช้พื้นท่ีขอ้คิดเห็นเพื่อเสนอแนะน้ีเป็นเพียงแนวทางเสนอแนะหน่ึงเท่านั้น 
ทั้งน้ีถ้าท าการศึกษาวิจยัต่อยอดเพิ่มเติมเป็นองค์ความรู้ไปในด้านต่างๆจะยงัผลให้เกิดแนวคิดท่ี
สามารถน ามาปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมไม่เฉพาะแต่ชุมชนชาวลวัะบา้นดงเท่านั้น  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


