บทที่ 6
อภิปราย และสรุ ปผล
ลักษณะภูมิศาสตร์ ของไทยนั้นมีความแตกต่าง และโดดเด่นต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ของ
ประเทศไม่ ว่า จะภาคใดก็ ตามโดยในแต่ ล ะท้องถิ่ นก็ มี อ งค์ป ระกอบทางธรรมชาติ ที่ ส ะท้อนถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั สภาพแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพ และไม่ใช่ กายภาพแนวคิดของ
ภูมิปัญญาในแต่ละถิ่นล้วนแล้วแต่ผา่ นกระบวนการคิดค้น ทดลองกันมาแต่ละยุคแต่ละสมัยถ่ายทอด
สู่ รุ่นต่อรุ่ น การตั้งถิ่นฐานของชาติพนั ธุ์ต่างๆล้วนแล้วแต่พ่ งึ พิงอาศัยทรัพยากรธรรมชาติมาหล่อเลี้ยง
วิถีชีวติ มาจนถึงปัจจุบนั โดยแสดงออกมาทางกายภาพ การจัดสภาพแวดล้อมของแต่ละบริ บท
งานวิจยั นี้ พบว่าการที่จะสรุ ปผลการศึกษานั้นจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งเข้าใจในประวัติศาสตร์
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์น้ นั ๆเพราะสิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแล้วแต่เป็ นรากฐานการดารงอยู่ และกาเนิ ดพัฒนาการ
ของชุ มชนตั้งแต่การตั้งถิ่นฐาน และองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์กบั วิถีชีวิต ชาวลัวะ
บ้านดงนั้นแตกต่างจากกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่น ในด้านการจัดผังหมู่บา้ นมีหลักการในการตั้งถิ่ นฐาน และ
การใช้พ้ืนที่ของชุ มชน โดยไม่จาเป็ นต้องกั้นขอบเขตสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้าน และ
เครื อญาติดว้ ยทางเดินเท้าระหว่างกันและกัน ไม่ทาไร่ เลื่อนลอยอีกทั้งสามารถจัดการกับทรัพยากร
แวดล้อมชุ มชนได้เป็ นอย่างดี และยังคงความเชื่อเรื่ องผีตามสายของบิดาด้วยการให้ความสาคัญกับ
ครอบครั วดู แลบิ ดามารดาจนถึ ง บั้นปลายของชี วิตสิ่ งเหล่ า นี้ ล้วนแล้วแต่เป็ นความโดดเด่ น มีอตั
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวลัวะบ้านดง
6.1 ลักษณะรู ปแบบของการตั้งถิ่นฐาน และการจัดองค์ ประกอบทางกายภาพของหมู่บ้าน ตลอดจน
ทีว่ ่ างของสถาปัตยกรรม และชุ มชนทีส่ ั มพันธ์ กบั รู ปแบบการดาเนินชีวติ ในพืน้ ที่
ชุ มชนชาวลัวะนั้นนับเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับ
อาณาจักรล้านนามาแต่อดีต ชาวลัวะนั้นตั้งถิ่นฐานกระจายตัวกันอยูใ่ นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ ในประเทศไทยนั้นตั้งถิ่นฐานอยู่บริ เวณภาคเหนื อตอนบนมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันด้านความ
เชื่อและภาษา ซึ่ งชาวลัวะบ้านดงอยูใ่ นกลุ่มภาษาธิ เบต-มอญ มีความเชื่อและยึดถือเรื่ องของผีฝ่ายปิ ตุ
โลหิต หรื อฝ่ ายพ่อแตกต่างจากชาวลัวะที่ จ.น่าน ที่นบั ถือตามฝ่ ายแม่ ชาวลัวะบ้านดงมีการอพยพย้าย
ถิ่นมาบริ เวณนี้ กว่า 300 ปี แล้วตั้งถิ่ นฐานอยูบ่ นภูมิประเทศที่เป็ นภูเขาสู งลาดชันลดหลัน่ กันตาม
ธรรมชาติ โดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่แวดล้อมมาเป็ นประโยชน์ต่อชุ มชนทางด้านการอยู่อาศัย
และการเกษตรซึ่ งเป็ นอาชี พหลักของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดดั้งเดิมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์
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ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน สภาพแวดล้อมของบ้านดงนั้นประกอบไปด้วยป่ าไม้
และลาธารธรรมชาติที่ไหลผ่านตลอดเวลาจากป่ าต้นน้ าลงสู่ ชุมชน
ลักษณะการวางผังของชุมชนยังมีองค์ประกอบที่สาคัญของพื้นที่ให้พบเห็นเป็ นรู ปธรรม ซึ่ ง
เป็ นพื้นที่กิจกรรมที่ใช้ร่วมกันในชุ มชนโดยแบ่งเป็ นพื้นที่ลานเลี้ยงผีบรรพบุรุษ ผีปู่ย่า เรี ยกลานนี้ วา่
“ลานเสาสะกาง” ซึ่ งเปรี ยบเสมือนเป็ นจุดศูนย์กลางของชุมชนเสาสะกางนั้นยังมีความสาคัญในด้าน
ที่สามารถบ่งบอกอายุของหมู่บา้ น และจานวนผูน้ าของชุมชนอีกด้วยในส่ วนพื้นที่ว่างท้ายหมู่บา้ น
เรี ยกว่า “ลานเลี้ยงผีตางอ” เป็ นพื้นที่สาหรับประกอบพิธีกรรมด้านการเกษตรทั้งก่อน และหลังการ
เก็บเกี่ยว
ปั จจุ บ นั พื้ นที่ น้ ี ย งั ใช้ป ระกอบพิธี กรรมเป็ นประจาทุก ปี ส่ วนพื้นที่บ ริ เวณเสาสะกางนั้น
ไม่ได้มีการประกอบกิจกรรมในลักษณะนี้เท่าใดนัก สื บเนื่องจากพัฒนาการด้านความเชื่อทางศาสนา
คริ สต์ และศาสนาพุทธที่เข้ามามีอิทธิ พลต่อแนวคิดหลักจารี ตประเพณี ด้ งั เดิม และขาดงบประมาณ
ในการจัดงานพิธีแต่ละครั้งที่ตอ้ งใช้งบประมาณค่อนข้างสู ง
6.1.1 รู ปแบบการจัดสภาพแวดล้ อมของบ้ านดง
นอกจากองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมดังกล่าวแล้ว บ้านดงยังประกอบด้วยบ้านพักอาศัย
ร้านค้าของชา โบสถ์คริ สต์ อนามัยชุมชน สานักสงฆ์ โรงเรี ยน และโครงการหลวงที่เข้ามามีบทบาท
ในด้า นต่ า งๆต่ า งกันออกไป ส่ วนบ้า นพัก อาศัย ปลู ก สร้ า งตามแนวไหล่ เขากระจายตัวเป็ นกลุ่ ม
ครอบครัวล้อมรอบลานเสาสะกางห่ างออกไปลดหลัน่ กันตามสภาพพื้นที่ที่สูงชัน ในพื้นที่บริ เวณ
บ้านยังปรากฏขอบเขตแนวรั้วจากต้นไม้ให้ได้พบเห็น
ลานเสาสะกาง
หมู่บา้ น
พื้นที่เกษตรกรรม
ป่ าชุมชน
ป่ าต้นน้ า

ภาพ 6-1 รู ปแบบการตั้งถิ่นฐานในปั จจุบนั ของบ้านดง

6.1.2 รู ปแบบการจัดสภาพแวดล้ อมของกลุ่มเรือนพักอาศัย
รู ปแบบผังบริ เวณชาวลัวะบ้านดงจะสร้างบ้านกันเป็ นกลุ่มครอบครัวมีการเว้นระยะห่ างของ
ช่องทางเดิ นเท้าระหว่างครอบครัวของเพื่อนบ้าน เป็ นการแสดงอาณาบริ เวณ และแสดงให้เห็นถึง
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ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันของคนในชุมชน องค์ประกอบของสิ่ งปลูกสร้างบริ เวณบ้านได้แก่ หลองข้าว
ที่จอดรถ ห้องน้ า-ส้วม บ่อเก็บน้ า คอกสัตว์ ชาวลัวะบ้านดงไม่นิยมสร้างบ้านหันหน้าบ้านไปทางทิศ
ใต้ถือเป็ นทิศที่ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเพราะถือว่าเป็ นทิศของคนตาย ซึ่ งในบริ เวณผังของ
หมู่บา้ นด้านทิศใต้มีพ้นื ที่ใช้เป็ นสุ สานของชุมชน

แผนภูมิ 6-1 การเข้าถึงพื้นที่ของกลุ่มเรื อนระดับครอบครัว

แผนภูมิ 6-2 การเชื่อมโยงพื้นที่ดว้ ยทางเท้าของกลุ่มเรื อนระดับเพื่อนบ้าน

แผนภูมิ 6-3 การเชื่อมโยงพื้นที่ดว้ ยลานโล่งของกลุม่ เรื อนระดับเพื่อนบ้าน

138

ปั จจุบนั นั้นมี การสร้ างบ้านจนชายคาแทบจะชิ ดติดกัน เนื่ องด้วยการขยายตัวของจานวน
สมาชิ กในแต่ละครอบครัวเกิ ดความหนาแน่ นของพื้นที่ของครอบครัว จนทาให้พ้ืนที่ร่วมประเภท
ลานบ้านนั้นหายไปหรื อเล็กลงจนขาดความสาคัญไปในที่สุด
การสร้ า งบ้า นพัก อาศัย เน้นเกาะกลุ่ ม กันในครอบครั วเครื อญาติ ที่ นับ สายตามความเชื่ อ
เดียวกัน ในแต่ละครอบครัวนั้นจะให้ความสาคัญกับบุตรชายคนเล็กที่จะถือครองกรรมสิ ทธิ์ บ้านพ่อ
แม่ และยังต้องเลี้ ยงดูพ่อแม่ไปตลอดชีวิต ส่ วนบุตรชายที่เหลือจะสร้างบ้านในพื้นที่ของพ่อแม่ดว้ ย
ตนเอง นับเป็ นความผูกพันในระดับ ครอบครัวของบ้านดงที่ยงั ยึดถื อปฏิ บ ตั ิกนั ต่อมา ซึ่ ง ในอดี ต
บ้านพักอาศัยในยุคก่อตั้งหมู่บา้ นสร้างโดยใช้วสั ดุธรรมชาติโครงสร้างจากไม้ในท้องถิ่ นเป็ นหลัก
วัสดุมุงเป็ นหญ้าคา และมีการปรับเปลี่ยนวัสดุมุงมาเป็ นอันดับแรก
หลังจากนั้นอีกไม่นานจึ งมีการใช้เสาคอนกรี ตมาเป็ นโครงสร้างหลัก บ้านดงนั้นมีการใช้
วัสดุ ทดแทนเป็ นวัสดุ ที่ทนต่อสภาพอากาศ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าวัสดุธรรมชาติ แต่
กระนั้นก็ไม่พบการใช้วสั ดุ ก่อสร้ างที่เป็ นโลหะเว้นเสี ยแต่สิ่งปลูกสร้ างของหน่ วยงานภาครัฐที่มี
รู ปแบบแตกต่างออกไปจากสถาปั ตยกรรมในชุมชนอย่างชัดเจน
การศึ กษาเปรี ยบเที ยบกับชาวลัวะที่บา้ นละอูบ ซึ่ งตั้ง อยู่ก่อนถึ งบ้า นดงเพียง 2 กม. มี
ลักษณะการตั้งถิ่ นฐาน และสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกัน แต่ดว้ ยความหนาแน่ นของประชากรใน
ชุ มชนปั จจุ บนั พื้นที่ ศ กั ดิ์ สิ ทธิ์ ต่างๆในชุ มชนได้กลมกลื นกลายสภาพเป็ นที่ว่า งที่ไม่สามารถระบุ
คุณลักษณะได้อีกต่อไป อาจด้วยการพัฒนาที่เข้าถึงผ่านการก่อสร้างถนนที่มาก่อนบ้านดง และการ
ผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมต่างถิ่นที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลต่อรู ปที่วา่ งที่เป็ นศูนย์กลางทาหน้าที่
เชื่ อมความสัมพันธ์ในชุ มชน อีกทั้งขาดแคลนทรัพยากรน้ าในช่ วงฤดูร้อนที่แหล่งน้ าไม่ได้รับการ
ดูแลเท่าที่ควรเนื่ องจากขาดความเข้าใจในบริ บทสภาพแวดล้อมของตนเองนั้นนับเป็ นกรณี ศึกษาที่
สามารถเกิดขึ้นได้กบั ทุกกลุ่มชาติพนั ธุ์ในปัจจุบนั เช่นเดียวกับบ้านดง
6.1.3 รู ปแบบการจัดแผนผังของเรือนพักอาศัย
ชาวลัวะบ้านดงนั้นไม่นิยมอพยพย้ายถิ่นฐานออกไปนอกพื้นที่มากนักเนื่องด้วยความผูกพัน
กันในครอบครั วจะมี เพี ย งแต่ บุ ตรหลานที่ออกไปศึ ก ษาในระดับ ที่ สู งขึ้ น และออกไปท างานยัง
ต่างจังหวัดแต่ก็คงไว้ ซึ่ งสิ่ งปลูกสร้างอย่างบ้านพักอาศัยที่ถูกต่อเติมสร้างใหม่ในรู ปแบบ และวัสดุที่
แตกต่างจากสภาพแวดล้อมของชุ มชน บ้านดงนั้นไม่ได้เป็ นชุมชนที่เกิดขึ้นได้ดว้ ยตนเองหากแต่ว่า
เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ และสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดรู ปแบบวิถีชีวิต กิจกรรมที่สรรค์
สร้างจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่พ่ งึ พาซึ่ งกันและกัน
รู ปแบบพัฒนาการดังกล่าว (ดูภาพ 6-2 หน้า 134) เป็ นลักษณะของการต่อเติมปรับเปลี่ยนไป
ในทิศทางด้านข้าง จากภาพแรกจะเห็นเป็ นแบบดั้งเดิมมีต่างระดับกันบริ เวณชานแดดกับพื้นที่ใช้
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สอยด้านใน และรู ปแบบหลังคาทรงจัว่ มีเพิงคลุมชานแดดบางส่ วนทางขึ้นลงไปในทิศทางเดียวกัน
และพัฒนารู ปแบบเป็ นแบบที่สองด้วยการต่อออกมาด้านข้างในช่วงเสาที่กว้างกว่าแบบเดิมเล็กน้อย
โดยใช้เป็ นห้องนอนของบุตรที่ กาลังเติบโต ระดับของพื้นสู งขึ้นมาเล็กน้อยส่ วนด้านหน้าสกัดจะ
กว้า งกว่า หลัง เดิ ม และชายคาชนขอบกันการต่ อเติ ม เกิ ดจากสาเหตุ และปั จจัยด้า นเศรษฐกิ จใน
ครัวเรื อน และจานวนสมาชิกในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น

ภาพ 6-2 พัฒนาการของผังเรื อนพักอาศัยของบ้านดง

ในแบบที่สาม(ดูภาพ 6-2 หน้า 134) นิยมทาทางขึ้นลงบริ เวณกลางระหว่างเรื อนทั้งสองหลัง
และมีลกั ษณะเป็ นพื้นที่เชื่ อมก่อนที่จะแยกไปยังพื้นที่ใช้สอยอื่นๆด้วยสภาพรายได้ที่ดีข้ ึน ประกอบ
กับอาชีพเกษตรกรรมที่จะต้องใช้ยานพาหนะขนส่ ง ในช่วงนี้ รูปแบบเรื อนจึงถูกต่อเติมเป็ นเพิงสอด
เข้าด้านข้างหรื อด้านหน้าตามแต่ละพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ของครอบครัว บางหลังคาเรื อนต่อเติมเป็ น
แบบแยกส่ วนออกจากตัวบ้านแต่พบเห็นน้อยเพราะที่วา่ งลดน้อยลง ทั้งสามรู ปแบบนั้นนับได้วา่ เป็ น
ลักษณะที่พบเห็นได้มากที่สุดในบ้านดง และยังคงเค้าโครงไว้ให้สังเกตเห็นแสดงถึงวิถีชีวิตที่ยงั ไม่
เปลี่ยนแปลงไปมากนัก ยังคงยึดรู ปแผนผังที่เป็ นอัตลักษณ์ของตนอยู่ ยกเว้นแต่เรื อนที่สร้างในช่วงปี
พ.ศ. 2553 เป็ นต้นมาที่มีรูปแบบสมัยใหม่ท้ งั แผนผัง และวัสดุก่อสร้าง
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แผนภูมิ 6-4 การเชื่อมโยงพื้นที่ของเรื อนพักอาศัยแบบดั้งเดิม

การเข้าถึงพื้นที่ใช้สอยของเรื อนแบบดั้งเดิม จะปรากฏกับเรื อนพักอาศัยที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป
และเกิดขึ้นกับเรื อนที่มีการนับถือผี สังเกตได้วา่ ครัวไฟ และส่ วนนอนถูกใช้ร่วมกัน เพราะชาวลัวะ
นิ ยมนอนที่ขา้ งครัวไฟกรณี มีบุตรชายจะให้นอนที่ชานร่ มแทน โดยมีลกั ษณะเป็ นเรื อนเครื่ องผูกใช้
วัสดุธรรมชาติ

แผนภูมิ 6-5 การเชื่อมโยงพื้นที่ของเรื อนพักอาศัย ช่วงมีบุตร

การเข้า ถึ ง พื้น ที่ ใ ช้ส อยของเรื อ นในช่ วงนี้ เริ่ ม ที่ แ ยกส่ วนห้องนอนของบุ ตร ขยายออก
ทางด้านลาดของหลังคา โดยที่บิดามารดายังใช้ครัวไฟเป็ นส่ วนนอน เพราะบุตรเริ่ มเติบโตเข้าสู่ ช่วง
วัยรุ่ น อีกทั้งฐานะของครอบครัวเริ่ มมีรายได้เพิ่มกว่าแต่ก่อนด้วย การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร
เพิ่มผลผลิ ต ในขณะเดี ยวกันศาสนาคริ สต์เริ่ มเข้ามาเผยแพร่ และตัวเรื อนเริ่ มปรับเปลี่ยนวัสดุเป็ น
แบบเรื อนเครื่ องสับ

แผนภูมิ 6-6 การเชื่อมโยงพื้นที่ของเรื อนพักอาศัย ช่วงต่อเติม
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ในช่วงนี้ ศาสนาคริ สต์เริ่ มมีบทบาทในชุมชน การไปเยี่ยมเยือนระหว่างเพื่อนบ้าน เกิดเป็ น
พื้นที่ส่วนรับรองที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้สอยได้อย่างเอนกประสงค์ และในช่วงนี้ ชาวบ้านเริ่ ม
หันมานับถือศาสนาคริ สต์ เรื อนพักอาศัยใช้วสั ดุมุงเป็ นสังกะสี และกระเบื้องซี เมนต์ และชาวบ้าน
เริ่ มมียานพาหนะใช้กนั แทบทุกครัวเรื อน การใช้ชีวิตบนเรื อนเริ่ มมีการใช้แก๊สหุ งต้มแทนเชื้ อเพลิง
จากไม้ฟืน การเข้าถึงห้องนอนจะกั้นเป็ นสัดส่ วนมากขึ้นด้วยบุตรเติบโตพอที่จะมีครอบครัวแล้ว

แผนภูมิ 6-7 การเชื่อมโยงพื้นที่ของเรื อนพักอาศัย ช่วงครอบครัวขยาย

ในช่วงนี้ครอบครัวเริ่ มขยาย บุตรแต่งงานมีครอบครัว และสร้างเรื อนพักอาศัยอยูใ่ นบริ เวณ
ที่ ดินของบิ ดา ซึ่ งเรื อนเดิ มนั้น ครอบครัวของบุตรชายคนเล็กจะอาศัยร่ วมกับ บิดา ทางขึ้ นลงเริ่ ม
ปรับเปลี่ยนด้วยวิถีชีวิต อาชี พ ไม่ได้ทาเกษตรแบบเดิม และไม่ได้ทอผ้า ด้วยชีวิตประจาวันที่เร่ งรี บ
ชานแดดไม่มีความสาคัญต่อเรื อนพักเท่าใดนัก การขึ้นลงจะเชื่อมตรงสู่ ชานร่ มก่อนจะแยกไปสู่ พ้ืนที่
ใช้สอยอื่นๆ
6.2 สาเหตุ ปั จจัย และอิทธิพลที่ส่งผลกระทบต่ อกระบวนการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงการจัด
องค์ ประกอบทางกายภาพ และภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรม
ประเทศไทยจากการศึ ก ษาผ่ า นประวัติ ศ าสตร์ ที่ ผ่ า นมาพบว่ า มี พ ัฒ นาการ และการ
เปลี่ ย นแปลงทุ ก ยุ ค สมัย เริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารปกครอง การเมื อ งตลอดจนเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ต่ า ง
ปรั บ เปลี่ ยนระบบให้ท ดั เที ย มนานาประเทศในยุค สมัยที่ มีการล่ าอาณานิ ค มจากทางฝั่ งตะวันตก
ประเทศไทยเป็ นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ที่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้การปกครองของ
ประเทศมหาอานาจในสมัยนั้นการเมือง และเศรษฐกิ จถูกผูกติดกับรัฐบาลแทบทั้งสิ้ นแต่กระนั้น
กระแสวัฒนธรรมตะวันตกก็เข้ามามีบทบาทในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 วิทยาการในด้านต่างๆได้เข้ามาสู่
สังคมไทยท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในท้องถิ่น ส่ งผลกระทบให้เกิ ด
พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมา
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ภายหลังสนธิ สัญญาเบาว์ริ่งที่มีสาระสาคัญ เรื่ องการค้าเสรี ประเทศทางตะวันตกเข้ามามี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของไทย เกิดการติดต่อค้าขายเกิดขึ้นทัว่ ทั้งภูมิภาคของไทยมีการเชื่อมต่อ
ด้านการเดินทาง การขนส่ งด้วยระบบถนน ระบบราง เป็ นต้น ซึ่ งภาคเหนือของไทยในสมัยนั้นอุดม
ไปด้วยทรัพยากรป่ าไม้ เหมาะแก่การที่บริ ษทั ต่างชาติเข้ามาทากิจการสัมปทานแปรรู ปไม้ อีกทั้งเป็ น
เส้นทางเชื่ อมผ่านไปยังประเทศพม่าที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษในขณะนั้นทาให้
เชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางทางด้านการค้า และแรงงานท้องถิ่นนับเป็ นจุดเริ่ มต้นในการพัฒนาบ้านเมือง
เขตภาคเหนือตอนบนของไทยเป็ นต้นมา สังเกตเบื้องต้นได้จากสถาปั ตยกรรม หรื อคุ ม้ เจ้านายฝ่ าย
เหนื อที่มีรูปแบบผสมผสานกับสถาปั ตยกรรมตะวันตกจะเห็นได้ว่าระดับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับของประเทศสู่ ภูมิภาคต่างๆ และขยายตัวสู่ ทอ้ งถิ่นชนบทในที่สุดขึ้นอยูก่ บั ว่า
จะมีสาเหตุ และปั จจัยที่ มีอิทธิ พลมากน้อยต่างกันไปตามแต่ละบริ บทของพื้นที่ ในการสร้างเมือง
เชียงใหม่น้ นั ได้มีการหยิบยืมวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวลัวะที่อาศัยอยูม่ าก่อนในบริ เวณที่ราบเชิง
ดอยสุ เทพมาผนวกเข้ากับแนวคิดด้านความเชื่อ ความศรัทธาที่มีต่อพื้นที่ผา่ นพิธีกรรม สร้างสรรค์ให้
เกิ ดพลังทางจิตใจกาลังใจถ่ายทอดสู่ รูปแบบสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยตลอดจนประเพณี และภูมิ
ทัศน์วฒั นธรรม

แผนภูมิ 6-8 อิทธิพลปั จจัยที่มีผลต่อรู ปที่วา่ ง
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การเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้ นได้กบั ทุ กชุ มชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้ นที่ใดก็ ตาม จากการศึก ษาวิจยั
สามารถกล่ า วได้ว่ า ระดับ การเปลี่ ย นแปลงของบ้า นดงนั้น เป็ นไปอย่ า งรวดเร็ ว สั ง เกตได้จ าก
สภาพแวดล้อม และพัฒนาการทางด้านสาธารณูปโภคจากภาครัฐต่างหลัง่ ไหลเข้ามาสู่ ชุมชนนับเป็ น
สาเหตุ และปั จจัยอันดับแรกที่เกิดขึ้นต่อชุมชนบ้านดงโดยสรุ ปผลได้ดงั นี้
ปั จ จั ยทางกายภาพ ส่ ง ผลทางตรงต่ อชุ ม ชนอย่า งเห็ นได้ชัดคื อการสร้ า งถนนเชื่ อมผ่า น
ระหว่าง อ.แม่ลาน้อยเข้ามาสู่ ชุมชนเป็ นปั จจัยที่นาพาให้สภาพแวดล้อมในชุมชนเปลี่ยนไปมีการใช้
ยานพาหนะในชุ ม ชนมากขึ้ น การตัด ถนนผ่ า นพื้ น ที่ ส าคัญ ในหมู่ บ ้า นกลับ กลายเป็ นการเชื่ อ ม
โครงข่ายด้านการขนส่ ง และการเดินทางระหว่างหมู่บา้ นกับชุ มชนภายนอกพื้นที่แต่ละครอบครัว
เปลี่ยนแปลงการใช้งานทางเดิ นที่คอยเชื่ อมต่อวิถีชีวิต และความสัมพันธ์ในชุ มชนลดเลือนหายไป
พื้ น ที่ ว่ า งที่ ใ ช้ ร่ ว มกัน ในครอบครั ว ได้ก ลายสภาพเป็ นพื้ น ที่ จ อดยานพาหนะมี ผ ลต่ อ รู ป แบบ
สถาปัตยกรรมที่หนาแน่นขึ้น อาจจะด้วยรู ปแบบสมัยใหม่ที่ไม่ได้เปิ ดใต้ถุนโล่งปิ ดกั้นใช้งานในชั้น
ล่างทาให้ทึบตันลมไม่สามารถพัดผ่านได้ดี อีกทั้งรู ปทรงที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมโดยรวมใน
ปั จจุบนั ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เกิดจากความชอบและรสนิยมส่ วนบุคคลทั้งสิ้ น จนไม่สามารถที่
จะระบุรูปแบบดั้งเดิมได้อย่างเป็ นรู ปธรรมส่ งผลให้เอกลักษณ์ทางสถาปั ตยกรรมขาดหายไปเหลือ
เพียงเค้าโครงของพื้นที่ใช้สอยที่ยงั คงอยูบ่ า้ งบางครอบครัว
ในส่ วนแผนพัฒนา 3 ปี ต่างมุ่งเน้นด้านสาธารณูปการ และการขยายตัวด้านเศรษฐกิจมีการ
ส่ งเสริ มรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ที่รับเอาแบบแผนมาจากชุมชนอื่นที่ได้ทดลองทาไปก่อน
หน้านี้ ซึ่ งไม่เหมาะสมเท่าที่ควรด้วยความต่างทางประเพณี วฒั นธรรม และบริ บททางสภาพแวดล้อม
ชุ มชนเองย่อมเกิ ดความต้องการที่ จะปรับปรุ งฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมของชุ มชน และที่พกั อาศัย สิ่ ง
อานวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่กาลังเข้ามาสู่ ชุมชนในหลายลักษณะอีกทั้งการสร้าง
รายได้จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในระบบการผลิตเชิ งปริ มาณที่มุง้ เน้นเพื่อตอบรับความต้องการ
ของตลาดส่ งผลต่อสภาพแวดล้อม ด้านการใช้ที่ดินทางการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปมีความต้องการ
พื้ น ที่ เ พาะปลู ก มากขึ้ น ตามล าดับ กระทบต่ อ วิ ถี ชี วิต ทั้ง ยัง ต้อ งเดิ น ทางออกจากหมู่ บ ้า นไปท า
เกษตรกรรมยังพื้นที่ ห่างไกลทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัว และชุ มชนที่ตอ้ งปรับตัวตาม
สภาพสังคมเมือง และต้องการสะดวกสบายในครัวเรื อน
ปั จจัยด้ านสั งคม ระบบผูน้ าที่สืบเชื้ อสายมาแต่อดีตจนถึ งปั จจุบนั ยังคงมีความสาคัญด้าน
ความเชื่ อ ที่ ยึ ด ถื อ กัน มาหากแต่ ด้า นการท ากิ จ กรรมส่ ว นรวมยัง ต้อ งพึ่ ง อาศัย ผู้น าคนเดิ ม ที่ มี
ประสบการณ์ มากกว่าเห็ นได้ชดั ว่าผูน้ าที่เปลี่ ยนผ่านกันในปั จจุบนั นั้นไม่ได้สืบทอดวิธีปฏิ บตั ิมา
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ทั้งหมดด้วยความเชื่ อของคนในชุ มชนที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยในตอนนี้ จากวัฒนธรรมที่ผสมผสาน
ทั้งจากบุคคลภายนอก และบุคคลในชุมชนหรื อความแตกต่างทางชาติพนั ธุ์ในบ้านดง
สรุ ปได้ว่าสาเหตุจากบุคคลภายนอกเกิ ดจากการสมรสระหว่างชาติพนั ธุ์ ซึ่ งพบเป็ นส่ วน
น้อย กรณี แต่งเข้าบ้านฝ่ ายชายจะด้วยสมัครใจหรื ออย่างไรก็แล้วแต่ในสายครอบครัวไม่ได้บงั คับให้
ต้องเปลี่ ยนแปลงความเชื่ อที่เคยปฏิ บตั ิมาแต่ก่อน และไม่พบการปรับเปลี่ ยนด้านสภาพแวดล้อม
บริ เวณบ้านพักอาศัยพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านมีการใช้งานต่างกันตามวัฒนธรรมของชาติพนั ธุ์น้ นั ๆ
ต่างจากกรณี ของฝ่ ายหญิ ง ที่ ส มรสกับบุค คลภายนอกต่า งชาติพ นั ธุ์ สภาพบ้านพักอาศัยภายนอก
ปรับเปลี่ยนเป็ นบ้านสองชั้นโครงสร้างคอนกรี ต มีระบบสุ ขาภิบาลภายในตัวอาคารพร้อมส่ วนจอด
รถ ทั้ง นี้ จะสร้ า งบ้านในบริ เวณพื้นที่เดิ ม ของครอบครัว ส่ วนบุคคลภายในชุ ม ชนเริ่ มจากผูอ้ าศัย
ดั้งเดิมที่เริ่ มเปลี่ยนแปลงความเชื่ อ และเริ่ มต่อเติมบ้านพักอาศัยด้วยเหตุผลด้านครอบครัวที่มีจานวน
สมาชิ กเพิ่ม และรายได้จากผลผลิ ตภาคการเกษตรส่ งผลไปยังบุตรหลานที่ได้ไปศึกษาในระดับที่
สู งขึ้นนาพาเอาวัฒนธรรมสมัยนิ ยมตามสังคมเมืองที่ดึงดูดจิตใจของวัยรุ่ นยุคปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ น
การแต่งกาย ภาษาพูดเข้ามาเผยแพร่ สู่ชุมชน

แผนภูมิ 6-9 ลักษณะการเข้าถึงการจัดรู ปที่วา่ งบ้านดงของศาสนา

ปัจจัยด้ านศาสนา และความเชื่อ เดิมทีน้ นั ชาวลัวะมีความเชื่อเรื่ องผีเป็ นหลัก แต่จากการเข้า
มาของศาสนาคริ สต์ที่เผยแพร่ สู่ชุมชนส่ งผลให้ผคู้ นหันมาเข้าร่ วมกันมากขึ้ นโดยเฉลี่ยร้อยละ 40
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ของประชากรในหมู่บา้ นทั้งหมด เนื่องจากศาสนาคริ สต์มีบทบาทด้านกิจกรรมที่ใกล้ชิดกับชาวบ้าน
โดยไม่แบ่ง แยกว่าจะนับถื อศาสนาคริ สต์หรื อไม่จึงเป็ นการเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ และผูค้ นใน
ชุ มชนได้อย่างดี ด้วยเหตุน้ ี ความเชื่ อที่มีต่อพิธีกรรมดั้งเดิมจึงไม่ได้ยึดถือปฏิบตั ิกนั ต่อไปส่ งผลต่อ
พื้นที่ศกั ดิสิทธิ์ ที่ถูกปล่อยทิ้งไม่ได้รับการดูแลจากชุ มชน และความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนที่
ขาดการปฏิสัมพันธ์กนั ทางด้านกิจกรรมประเพณี ก็ลางเลือนจางหายไป
ส่ วนของศาสนาพุทธพบว่ามีบทบาทต่อชุมชนน้อย อาจเนื่องจากคนในพื้นที่ยงั คงความเชื่อ
เดิมอยูอ่ ีกทั้งศาสนาพุทธไม่มีกิจกรรมทางศาสนาที่ชุมชนสามารถเข้าร่ วมได้โดยทัว่ ถึงด้วยลักษณะที่
เป็ นสานักสงฆ์ขนาดเล็กทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ไม่ได้หมายความถึงขนาดสัดส่ วนของพื้นที่เป็ นที่ต้ งั หากแต่อยูท่ ี่
ความศรัทธาที่มีต่อศาสนานั้นๆที่มากน้อยต่างกันได้เป็ นแรงผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
ในชุมชน
ตาราง 6-1 ความแตกต่างของการปรับปรุ งต่อเติมก่อน และหลัง
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554

สรุ ปกาเนิด และพัฒนาการทีส่ ่ งอิทธิพลต่ อการเปลีย่ นแปลงของบ้ านดง
ปั จจุ บ นั สภาพแวดล้อมของบ้า นดงเปลี่ ย นไปแล้วสิ่ ง ที่ ย งั คงอยู่คื อ ความเชื่ อดั้ง เดิ ม ที่ ค ง
รู ปแบบพื้นที่ ว่างไว้เป็ นพื้นที่สร้ างความสัมพันธ์ของคนในชุ มชนแต่แนวคิดด้านการจัดรู ปที่ว่าง
ยังคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้สามารถเรี ยนรู้ และเข้าใจในภูมิปัญญาด้านการตั้งถิ่นฐาน และการ
จัดรู ปที่ว่างผ่านความเชื่ อส่ งผ่านจากรุ่ นสู่ รุ่นจนถึงปั จจุบนั ที่แม้วา่ พัฒนาการด้านต่างๆที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้เข้าสู่ ชุมชนอย่างรวดเร็ วก็ตามที
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การตั้งถิ่นฐานของชาวลัวะบ้านดงอยูบ่ นสันเขาเป็ นหลัก และแบ่งพื้นที่โดยรอบออกไปตาม
สภาพภูมิประเทศ ประกอบกับแหล่งน้ าที่อุดมสมบูรณ์ตลอดปี มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่
ผนวกกับความเชื่ อเรื่ องผีให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ชาวลัวะมีเสาสะกางเป็ น
ศูนย์รวมทางจิตใจของชุ มชน ซึ่ งเป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชุมชน และมีการสร้างขึ้นมาบน
พื้นที่ใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก แต่ปัจจุบนั ไม่มีการประกอบพิธีกรรมนั้นแล้วเนื่ องจากความ
เชื่อเรื่ องผีลดน้อยลง และหันไปนับถือศาสนาคริ สต์ และศาสนาพุทธแทน
รู ปแบบการตั้งถิ่นฐาน มีพ้นื ที่แตกต่างกันระหว่างชาวลัวะที่อาศัยบนพื้นที่ราบ และบนที่สูง
การโอบล้อมของพื้นที่ ปรั บ รู ปแบบตามสภาพภูมิประเทศ และการจัดวางเสาสะกางของบ้านดง
ไม่ได้ต้ งั บนใจกลางพื้นที่หมู่บา้ น แต่เป็ นบริ เวณทิศเหนือหน้าหมู่บา้ น ซึ่ งเป็ นจุดที่สูงกว่าระดับเรื อน
พักอาศัยในกลุ่มดั้งเดิม ก่อนที่จะมีความหนาแน่นของเรื อนพักอาศัยเข้ามาบดบังทัศนียภาพ
การเข้ามาของศาสนาคริ สต์ และศาสนาพุทธ ส่ งผลต่อความเชื่อเรื่ องผีที่ลดลง และชุ มชน
ไม่ได้ประกอบพิธีกรรมร่ วมกัน ทาให้ขาดการปฏิสัมพันธ์ที่คอยเชื่อมโยงวิถีชีวิต และพื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์
เหมือนดังที่เคยสื บทอดกันเรื่ อยมาในอดีต โดยที่ศาสนาคริ สต์เริ่ มมีบทบาทสาคัญมากขึ้นเรื่ อยๆ ต่อ
พื้นที่พิธีกรรม และพื้นที่เรื อนพักอาศัยของคนในชุมชนดังต่อไปนี้
- พืน้ ที่พิธีกรรม การนับถือศาสนาที่แตกต่างทาให้ชาวลัวะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีปฏิบตั ิ
ตามหลักศาสนาของตนเป็ นหลักยกเว้นศาสนาพุทธที่ไม่เคร่ งครัดมากนัก ซึ่ งทาให้พ้ืนที่ศกั ดิ์สิทธิ์
ไม่ได้ถูกใช้ประกอบพิธีกรรม จึงขาดความสาคัญลงอย่างรวดเร็ ว
- พืน้ ที่เรือนพักอาศัย บ้านที่นบั ถือศาสนาคริ สต์ส่วนมากสร้างแบบครึ่ งตึกครึ่ งไม้ และสร้างห้องน้ า
ที่ถูกสุ ขอนามัยกว่าศาสนาอื่น การขึ้นบนเรื อนมีบนั ไดขึ้นลง 2 ด้าน และทิศทางการขึ้นเรื อนต่างจาก
ศาสนาพุทธ และผี ภายในเรื อนศาสนาคริ สต์ก้ นั ผนังห้องชัดเจน และไม่มีหิ้งเคารพบูชาผี
การนับถือผีสายพ่อ เป็ นสายใยที่เชื่ อมโยงเครื อญาติ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใน
ครอบครั ว ชาวลัว ะบ้า นดงสร้ า งเรื อ นพัก อาศัย บนที่ ดินของบิ ดา โดยกรรมสิ ท ธิ์ จะตกเป็ นของ
บุตรชายคนสุ ดท้องเท่านั้น ซึ่ งแตกต่างจากชาวลัวะที่นบั ถือผีสายแม่ที่เพศหญิงจะเป็ นผูน้ า
ในอดีตบ้านดงนั้นใช้วสั ดุธรรมชาติในการสร้างบ้านพักอาศัยแต่ปัจจุบนั เปลี่ยนแปลงมาใช้
วัสดุสมัยใหม่รวมทั้งรู ปแบบตัวเรื อนที่แตกต่างออกไปจากสภาพแวดล้อมโดยรวมพัฒนาการของ
บ้านพักอาศัยของบ้านดงแบ่งออกเป็ น 3 ช่วงเวลาดังนี้
1)ช่วงเริ่ มตั้งถิ่นฐาน
2)ช่วงครอบครัวขยาย
3)ช่วงปรับปรุ งต่อเติม
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กลุ่มเรื อนมีร้ ัวโปร่ งเป็ นอาณาเขตระหว่างเพื่อนบ้าน ทิศทางของตัวเรื อนขนานไปกับสภาพ
ภูมิประเทศที่ต่างระดับกันลงไป ยกเว้นเรื อนที่อยู่ริมถนนจะหันหน้าขนานแนวถนนเป็ นหลักกลุ่ม
เรื อนที่ต้ งั อยูด่ า้ นในสามารถเข้าถึงด้วยทางเดินเท้า
การสร้ า งถนนในหมู่ บ ้า นทับ เส้ น ทางเดิ ม ส่ ง ผลต่ อ รู ป แบบวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ยานพาหนะทาให้พ้นื ที่ระหว่างเรื อนหนาแน่น และไม่มีพ้นื ที่โล่งที่ใช้ร่วมกันของเครื อญาติตลอดจน
พื้ น ที่ สี เ ขี ย วก็ ล ดลงตามการเพิ่ ม ของประชากร และความต้อ งการใช้พ้ื น ที่ ส่ ว นบุ ค คล การใช้
เทคโนโลยีจากภายนอกส่ งผลในระยะยาวต่อชุ มชนต่อการรับรู้ของบุตร หลานและการเข้ามาของ
บุคคลภายนอก ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดก่อให้เกิดวัฒนธรรมผสมกลมกลืน
แนวโน้ ม ของบ้ า นดงเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว นโยบายด้ า นการพัฒ นาระบบ
สาธารณู ปโภคของภาครั ฐส่ งผลต่อสภาพแวดล้อมในชุ มชน และเรื อนพักอาศัยที่ปรับเปลี่ยนเป็ น
แบบสมัยใหม่ อาชี พเกษตรกรรมปรับเป็ นโรงเรื อนที่ทนั สมัย พัฒนาการด้านการท่องเที่ยวสร้ าง
รายได้ให้ชุมชนมากขึ้น เกิ ดการปรับปรุ งที่พกั อาศัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว บ้านดงต้องปรับตัวอยู่
ร่ วมกับพัฒนาการด้านต่างๆอย่างหลี กเลี่ยงไม่ได้ แต่จะคงไว้ดา้ นความเชื่ อเกี่ ยวกับผีที่สามารถ
เชื่อมโยงเข้ากับวิถีชีวติ ของชาวลัวะ
6.3 ข้ อเสนอแนะ
สื บเนื่องจากแนวนโยบายการพัฒนาประเทศที่เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ไม่สอดคล้อง
กับวิถีชีวติ ท้องถิ่นที่ปัจจุบนั นั้น มีการให้ความสาคัญกันมากขึ้นทั้งด้านการอนุรักษ์ชุมชนดั้งเดิม การ
ส่ ง เสริ ม ด้า นการท่ องเที่ ย วเชิ ง อนุ รัก ษ์ ตลอดจนการให้ค วามสนใจจากนัก วิช าการด้า นภูมิ ท ศั น์
วัฒนธรรม ที่ปัจจุบนั กาลังเป็ นที่กล่าวถึงไปทัว่ โลกสร้างความเข้าใจสู่ สังคมชุมชนดั้งเดิมหลากหลาย
แตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่ งในยุคที่โลกไร้ พรมแดน การเชื่ อมโยงแนวคิดผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ยังผลให้เกิดพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงไปหลากหลายแนวคิด
การฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมของชุ มชนก็เป็ นหลักการหนึ่ งที่สามารถทาได้ และเป็ นไปได้มาก
ที่สุดกับสภาพแวดล้อมของบ้านดงในตอนนี้ เพราะปัจจุบนั บ้านดงเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆด้านอย่าง
รวดเร็ วไม่สามารถควบคุมได้ การที่จะให้ชุมชนอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบเดิมนั้นเห็นจะไม่สอดคล้องกับ
สังคมปั จจุบนั ที่ชาวบ้านย่อมต้องการมีชีวติ ตามที่ตนต้องการ แต่ชาวลัวะบ้านดงยังคงลักษณะเด่นใน
ด้า นการใช้ พ้ื น ที่ ข องชุ ม ชนกับ พื้ น ที่ ข องครอบครั ว ทั้ง ที่ รู ป แบบที่ ว่า งจะเปลี่ ย นไปแล้ว ก็ ต าม
ความสัมพันธ์ในพื้นที่ยงั คงเชื่ อมโยงผูค้ นในชุมชนเข้าไว้ดว้ ยกัน ประเด็นหลักที่เข้ามามีอิทธิ พลคือ
ศาสนา ซึ่ งเป็ นเรื่ องความเชื่ อส่ วนบุคคลนั้นได้ส่งผลกระทบต่อระบบของรู ปที่ว่างทางวัฒนธรรม
พื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ขาดความสาคัญถูกลดบทบาทด้านกิจกรรมลงไป และความสัมพันธ์ระหว่างเครื อญาติ
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ด้วยกันที่ ต่างแนวคิ ดความเชื่ อไม่สามารถร่ วมกิ จกรรมกันได้เหตุด้วยผิดต่อหลักการทางศาสนา
โดยเฉพาะกรณี ของศาสนาคริ สต์ที่เคร่ งครัดต่อแนวคิด และหลักปฏิบตั ิ
สอดคล้องกับ สาเหตุ ปัจจัย ด้านระบบกายภาพที่ มีการสร้ างถนนผ่า นเส้นทางที่เป็ นพื้นที่
สาคัญของชุ มชน และการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรส่ งผลต่อการปลูกเรื อนที่หนาแน่ นบดบัง
ทัศนี ยภาพ อากาศถ่ ายเทไม่ สะดวก และยากต่ อการดูแลด้า นสุ ขอนามัย เกิ ดความหลากหลายใน
รู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบสถาปั ตยกรรมที่ชาวบ้านคิด เลียนแบบ และพัฒนาขึ้นเองเพื่อ
สร้ า งความสุ ข สบายให้ ก ับ ตน และครอบครั ว จึ ง ไม่ ไ ด้ส นใจว่ า สภาพแวดล้อ มของชุ ม ชนจะ
เปลี่ยนแปลงไป และเกิดผลกระทบต่อชุมชน และครอบครัวอย่างไร
ชาวลัวะบ้านดงนั้นเชื่ อมโยงแนวคิ ดความเชื่ อดั้งเดิ ม เข้ากับรู ปที่ ว่างสร้ างความสัม พันธ์
ระหว่า งพื้ นที่ กบั วิถีชี วิตนับ แต่ อดี ตจนถึ ง ปั จจุบ นั ขาดแต่ วิธี การพัฒนาสภาพแวดล้อมของตนที่
ได้รับผลกระทบจากความเชื่อ และศาสนานั้นเป็ นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบแนวคิด ซึ่ ง
การที่ ชุ ม ชนบ้า นดงจะด ารงอยู่ไ ด้ท่ า มกลางความเปลี่ ย นแปลงจากทุ ก ด้า นของสั ง คมโดยไม่
สู ญเสี ย อัต ลัก ษณ์ ไ ปทั้ง หมดจาเป็ นที่ จ ะต้องศึ ก ษาเข้า ใจในองค์ค วามรู้ ใ นบริ บ ทของตนเองผล
การศึกษาข้างต้นนับเป็ นแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลด้านต่างๆของชาวลัวะบ้าน
ดงเพื่อเป็ นแนวทางต่อยอดต่อองค์ความรู้ในการศึกษาวิจยั รู ปที่ว่าง และสภาพแวดล้อมของชุ มชน
ดั้งเดิมในทางเสนอแนะได้สร้างแนวความคิดที่จะทาความเข้าใจระหว่างความสัมพันธ์ของพื้นที่กบั
ชุ มชนให้เห็ นถึ งคุ ณลักษณะที่แตกต่างจากกลุ่ มชนอื่นทั้งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ยงั สามารถฟื้ นฟู
กลับมาได้โดยมีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
เสนอแนะด้ านการจัดพืน้ ทีข่ องบ้ านดง
1) ด้ว ยลัก ษณะเด่ น ด้า นการจัด ผัง สภาพแวดล้อ มของบ้า นดงที่ แ ตกต่ า งจากชุ ม ชนอื่ น
สามารถน ามาเป็ นแนวคิ ด ในการจัด การกับ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ย งั คงอยู่ร อบๆชุ ม ชนให้ใ ช้
ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างยืนยาว ซึ่ งสภาพแวดล้อมของบ้านดงที่ปัจจุบนั ได้เปลี่ยนแปลงไป
แล้วโดยการสร้ างขอบเขตความสาคัญของพื้นที่ระหว่างชาวบ้าน และผูน้ าชุ มชนมีกฎเกณฑ์ที่เห็น
พ้องร่ วมกันในการรักษาสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับแนวคิดฟื้ นฟูกิจกรรมที่เคยทาร่ วมกันมาใน
ชุ มชนเพื่อเกิ ดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพื้นที่มากขึ้น ปรับปรุ งพื้นที่เสื่ อมโทรมสลับสับเปลี่ยน
กันดูแลพื้นที่ดงั กล่าว การสร้างความเข้าใจในพื้นที่น้ นั มีการกระทาอยู่แล้วเหมือนกับชุมชนอื่นการ
ดูแลรักษาทานุ บารุ งพื้นที่ทรุ ดโทรมก็เช่นกัน หลายชุ มชนใช้วิธีน้ ี แต่เป็ นเพียงเบื้องต้นเท่านั้นควรที่
จะวางแนวคิ ด การจัด สภาพแวดล้ อ มในระยะยาว ซึ่ งบ้า น ดงเองควรที่ จ ะน าเรื่ องราวของ
ประวัติศาสตร์ ความสาคัญของการเป็ นชุ มชนดั้งเดิมที่เกี่ ยวพันกับดิ นแดนล้านนาในอดีตของตน
อธิ บ ายผ่ า นสภาพแวดล้อ มที่ ว่ า งในรู ป แบบผัง ทิ ศ ทาง เส้ น ทางสั ญ จร ค าอธิ บ ายรายละเอี ย ด
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เหตุการณ์ สถานที่สาคัญต่างๆที่เกิ ดขึ้นในแต่ละช่ วงเวลารวบรวมเป็ นเอกสาร บทความ แบบเรี ยน
ท้องถิ่นให้เปรี ยบเสมือนเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวติ และมีอยูจ่ ริ งในชุมชนของตน
2) การสร้ า งความสั ม พันธ์ ระหว่า งพื้นที่ ระดับ เครื อญาติ ด้า นการจัดการสภาพแวดล้อ ม
ปรั บ ปรุ ง พื้นที่ ว่างทางเดิ นเชื่ อมระหว่า งครอบครั ว และเว้นระยะบ้านพัก อาศัยไม่ ใ ห้ชิ ดกันมาก
เกินไปอีกทั้งยังสามารถเข้าถึงได้ง่ายไปมาสะดวก เนื่องด้วยการที่ชุมชนไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ ที่ชดั เจนจึง
ไม่สามารถที่จะบังคับใช้พระราชบัญญัติการก่อสร้างได้แต่จะเป็ นในรู ปแบบขอความร่ วมมือสร้าง
เป็ นกฎเกณฑ์ใ นชุ มชน และเพื่อให้เกิ ดเป็ นลักษณะนิ ยมจึง จาเป็ นจะต้องชี้ ให้เห็ นถึ งข้อดี ในการ
จัดสร้างช่องทางดังกล่าวอีกทั้งไม่จาเป็ นที่จะต้องใช้งบประมาณมากมายใดๆทั้งสิ้ นสามารถเกิดเป็ น
รู ปแบบกลุ่มพัฒนาชุมชนที่บริ หารจัดการด้วยคนในชุมชน และเพื่อเป็ นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่ ชุมชน
แนวรั้วต้นไม้ควรจัดสร้ างเป็ นขอบเขตถาวรทั้งสามารถเป็ นการป้ องกันสิ่ งปลูกสร้างไม่ให้ชิดกัน
และยังส่ งผลต่อความงามทางสภาพแวดล้อมของหมู่บา้ น
3) ศาสนา และความเชื่อปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อรู ปแบบของพื้นที่วา่ งในชุมชนสาเหตุดงั กล่าว
แสดงการเข้าถึ งกลุ่ มชาวบ้านที่ ลึกลงไปกว่าพื้นที่ว่าง ปั จจุบนั ศาสนาคริ สต์เปิ ดโอกาสให้ผูค้ นที่
ไม่ได้นบั ถือศาสนาเดียวกันเข้าร่ วมกิจกรรมที่โบสถ์มากขึ้นส่ งผลให้มีผคู้ นให้ความสนใจโดยเฉพาะ
เด็กๆที่ มีกิจกรรมกับเพื่อนในวัยเดี ยวกันทุกวันเสาร์ ด้วยเหตุน้ ี แสดงให้เห็ นว่าศาสนาคริ สต์น้ ันมี
ความพร้อมในด้านบุคลากร สถานที่ วิธีการชักชวนผูค้ นทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็ นความผิดของ
ศาสนาในทางกลับ กัน เป็ นสิ่ ง ที่ ดี ที่ ผูค้ นใช้เ วลาว่า งในการศึ ก ษาประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ใ นสิ่ ง ที่ ดี ง าม
ผลกระทบจากศาสนาต่อความสัมพันธ์น้ นั เป็ นปั จจัยที่สามารถร่ วมกันในด้านสร้ างกิ จกรรมที่ท้ งั
สองศาสนาสามารถร่ วมทาด้วยกันได้บนพื้นที่ทางประเพณี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อหรื อ ส่ งเสริ ม
การสร้ างรู ปแบบสถาปั ตยกรรมในชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็ นส่ วนเชื่อมโยงหรื อเป็ นตัวกลางในการ
ประชุ ม การทาประชาพิจารณ์ต่างๆในชุ มชนโดยผนวกแนวคิดด้านประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ นลงไปใน
กิ จกรรมโดยลักษณะนี้ คาดว่าไม่ผิดต่อหลักการของทั้งสองศาสนาเพื่อที่จะได้ร่วมกันส่ งเสริ มให้
ชาวบ้านดงมีความสัมพันธ์อนั ดีดงั เดิม
4) พัฒ นาการควบคู่ ก ับ แผนพัฒ นาของภาครั ฐกรณี ผูน้ าชุ ม ชนรุ่ นใหม่ ที่ สื บ ทอดต่ อ กัน
เรื่ อ ยมานั้น พบว่ า ขาดความต่ อ เนื่ อ งในด้า นพิ ธี ก รรมกับ ชาวบ้า นเพราะอยู่ใ นช่ ว งรอยต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงผูน้ าด้วยเหตุน้ ีผนู ้ าจาเป็ นต้องแสดงบทบาทในด้านอื่นให้ชุมชนตระหนักถึงความสาคัญ
หรื ออาจเพราะการทับซ้อนกับรู ปแบบการปกครองส่ วนท้องถิ่นของรัฐที่ให้นายกองค์กรเป็ นผูน้ าเขต
ตาบลซึ่ งมีความหลากหลายทางนิ เวศน์วฒั นธรรมยากที่แผนพัฒนาจะสอดคล้องกับบริ บทที่ต่างกัน
ลักษณะนี้ จาเป็ นที่ตอ้ งให้ผนู ้ าหมู่บา้ นมีส่วนในการกาหนดแผนพัฒนาของหมู่บา้ นตนเองเพราะจะ
เข้าใจพื้นที่ และวิถีชีวิตได้ดีกว่าบุคคลภายนอก ด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวนั้นยังใหม่
ต่อการจัดการบ้านดงนั้นยังไม่พร้ อมที่จะเป็ นชุ มชนด้านการท่องเที่ยวด้วยการที่ไม่มีที่พกั ค้างแรม
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เดินทางลาบาก และกิจกรรมที่จะส่ งเสริ มนั้นคงต้องผ่านการศึกษามาแล้ว ทั้งที่จริ งแล้วสามารถหยิบ
ยืม หรื อเช่ าที่ พกั อาศัยที่ ไม่มี ผูอ้ ยู่อาศัย เป็ นเวลานานนามาเข้าร่ วมปรับ ปรุ ง เป็ นที่ พกั อาศัย ให้ก ับ
นักท่องเที่ยวโดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น และจัดการบริ หารโดยชาวบ้านในชุมชนหมุนเวียนเปลี่ยน
กันทาซึ่ งจะทาให้บา้ นที่รกร้างในชุมชนนั้นน้อยลง อีกทั้งได้ประโยชน์จากการปรับแต่งบ้านเรื อนให้
สวยงามในสภาพแวดล้อมของบ้านดงอีกด้วย
เสนอแนะด้ านงานวิจัยในอนาคต
1) แนวนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม บ้านดงเริ่ มปรับเปลี่ยน และตอบรับ
กระแสการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ อีกทั้งเส้นทางการเข้าถึงชุ มชนยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
การวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ย วจะช่ ว ยให้ ชุ ม ชนนั้น มี ทิ ศ ทางในการพัฒ นา และเรี ย นรู้ ที่ จ ะใช้
วัฒนธรรมของตนให้เกิดประโยชน์อย่างยัง่ ยืน ดังนั้นงานวิจยั ด้านการท่องเที่ยวสามารถที่จะทาการ
วิจยั ขยายผล และเกิ ดประโยชน์ อย่า งเป็ นรู ป ธรรมทั้งยัง ช่ วยพัฒนาเศรษฐกิ จในชุ ม ชนต่ อไปใน
อนาคต
2) การเกษตรกรรม การวิจยั พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในสภาพภูมิอากาศของ
บ้า นดง อี ก ทั้ง โครงการหลวงห้วยห้อ มสามารถที่ จะสนับ สนุ น ต่ อการวิจยั ด้า นเกษตรในระบบ
โรงเรื อนที่จะช่วยเพิ่มผลผลิ ต และสร้างรายได้คุม้ ค่าต่อการลงทุน และเหมาสมกับพื้นที่ การศึกษา
ด้านการใช้ที่ดินเป็ นการรักษาที่ดิน และจัดการใช้พ้ืนที่ดินได้ตลอดปี สอดคล้องกับแนวคิดด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของบ้านดงที่รักษาความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้จนถึงปั จจุบนั ทาให้ระบบ
เกษตรกรรมสามารถพึ่งพาเป็ นอาชีพที่สร้างรายได้หลักของชุมชนต่อไป
3) การศึ ก ษาด้ า นชาติ พ ัน ธุ์ บ้ า นดงเป็ นกลุ่ ม ชาวลั ว ะดั้ งเดิ ม ที่ มี ค วามผู ก พัน ทาง
ประวัติศ าสตร์ ที่ มี ก ารตั้ง ถิ่ น ฐานอยู่บ ริ เวณภาคเหนื อตอนบนของไทยอยู่ห ลายชุ ม ชน มี ค วาม
แตกต่างเรื่ องการนับถื อผีตามสายของพ่อ และแม่ ซึ่ งสามารถที่จะศึกษาวิจยั ถึงความแตกต่างด้าน
ประเพณี วัฒนธรรม แนวคิด และรู ปแบบสถาปั ตยกรรม การตั้งถิ่นฐานของชาวลัวะที่ราบ และที่สูง
ที่แตกต่างกันได้
4) ความแตกต่างระหว่างชาติพนั ธุ์ บนความใกล้เคียง และเหมือนกันทางการใช้ภาษา และ
วัฒนธรรมผสมกลมกลืนเป็ นประเด็นที่ นกั วิชาการกาลังให้ความสาคัญ เรื่ องที่ว่าชาวลัวะนั้น เป็ น
กลุ่ ม ชาติ พนั ธุ์ เดี ย วกันกับ มรั ย ปรื อ และถิ่ น หรื อไม่ จากการตั้งค าถามที่เกิ ดจากการศึ ก ษาด้า น
มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่ปัจจุบนั ยังไม่มีขอ้ สรุ ปที่ชดั เจน
การที่ชุมชนใดชุ มชนหนึ่ งจะดารงอยูไ่ ด้น้ นั ก็ดว้ ยการที่ทุกภาคส่ วนตระหนักถึงการมีส่วน
ร่ วมในชุ มชนของตนบนพื้นฐานความเข้าใจในบริ บทของตนด้วยการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุ ษย์ และสภาพแวดล้อมถึ งแม้ว่าชุ มชนบ้านดงจะเปลี่ ยนแปลงไปบ้างแล้วก็ตาม งานวิจยั นี้ เป็ น
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การศึกษาการจัดรู ปที่วา่ งของชาวลัวะบ้านดง ซึ่ งเป็ นชุมชนดั้งเดิมที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
และองค์ความรู ้ดา้ นการใช้พ้ืนที่ขอ้ คิดเห็นเพื่อเสนอแนะนี้ เป็ นเพียงแนวทางเสนอแนะหนึ่ งเท่านั้น
ทั้งนี้ ถ้าทาการศึ กษาวิจยั ต่อยอดเพิ่ม เติมเป็ นองค์ความรู้ ไปในด้านต่างๆจะยังผลให้เกิ ดแนวคิดที่
สามารถนามาปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรมไม่เฉพาะแต่ชุมชนชาวลัวะบ้านดงเท่านั้น

