
 

 

บทที ่1 
บทน า 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีประชากรหลากหลายเผา่พนัธ์ุ และมีวฒันธรรมของการอาศยั

อยู่ร่วมกนัมาแต่อดีต บางชนเผ่านั้นอาศยัอยูบ่นผืนแผ่นดินน้ีอย่างอิสระก่อนท่ีจะรวมเป็นประเทศ
ไทย  การอยู่อาศยัร่วมกนัของกลุ่มชนท าให้เกิดรูปแบบอารยะธรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงลว้นแลว้แต่
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินตามแต่ความเช่ือท่ีสร้างสรรค์สืบต่อกนัเร่ือยมา  การตั้งถ่ินฐานของผูค้น
เหล่าน้ีเกิดจากกลุ่มชนเล็กๆรวมกันเป็นหมู่บ้าน และชุมชนตามล าดับ โดยประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรมเป็นหลกั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการด าเนินวิถีชีวิตแบบทอ้งถ่ินดั้งเดิมท่ีอยู่กนัอย่างพึ่งพา
อาศยัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นบัแต่อดีตพื้นท่ีทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นพื้นท่ีท่ีเขา้ถึงได้
ยาก เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาและท่ีลาดชนัตามธรรมชาติ  ทรัพยากรท่ีมีอยูจึ่งถูกใชไ้ป
อย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยชาติพนัธ์ุกลุ่มต่างๆท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีซ่ึงมีอยู่หลายเผ่าพนัธ์ุเช่น 
กะเหร่ียง มง้ แมว้ ละวา้ เป็นตน้  ชนเผา่เหล่าน้ีกระจายตวัอยูอ่าศยัตามพื้นท่ีลาดชนัโดยทัว่ไปและ
อาศัยอยู่ร่วมกับประชากรในพื้นท่ีราบท าให้เกิดการแลกเปล่ียนของวฒันธรรมในพื้นท่ี และ
วฒันธรรมเมืองซ่ึงกนัและกนั และเกิดรูปแบบของวฒันธรรมบางอยา่งร่วมกนั 

ชาติพนัธ์ุกลุ่มแรกๆท่ีอาศยัอยู่ในดินแดนล้านนาก่อนการตั้งเมืองเชียงใหม่ซ่ึงปรากฏ
หลกัฐานการตั้งรกรากในจารึก และต านานเล่าขานต่างๆคือ ชาวลวัะ หรือ ชาวละวา้  ชาวลวัะได้
อาศยัอยู่ในแถบท่ีราบลุ่มเชิงดอยสุเทพและเป็นชนเผ่าอนัดบัตน้ๆท่ีมีการบนัทึกหลักฐานไวถึ้ง
ความสัมพนัธ์ระหว่างคนเมืองกบัชนกลุ่มนอ้ย  แต่ดว้ยการก่อตั้งอาณาจกัรลา้นนา  ท่ีมีการพฒันา
เมือง และผูค้นอพยพเขา้มาอยูอ่าศยักนัมากข้ึน  ชาวละวา้บางส่วนจึงตอ้งอพยพยา้ยถ่ินฐานออกไป
อยู่ตามภูเขา  ปัจจุบนัชาวลัวะตั้งถ่ินฐานอยู่ตามจงัหวดัต่างๆของภาคเหนือโดยพบมากท่ีสุดใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ี อ.แม่แจ่ม และรอยต่อระหวา่งจงัหวดัเชียงใหม่  และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  อาชีพ
หลกัของชาวละวา้ คือ เกษตรกรรม แต่ดว้ยอุปนิสัย และวิถีชีวิตดั้งเดิม ผลผลิตการเกษตรส่วนใหญ่
จะใช้เป็นอาหารในครอบครัวเป็นหลกั  ไม่ได้เพื่อการคา้ขาย โดยชาวละวา้นั้นอยู่อาศยักนัอย่าง
พึ่งพาตนเองเป็นหลกั  ซ่ึงส่ิงท่ีช่วยยึดเหน่ียวชุมชนให้เหนียวแน่น คือ  ความผกูพนัในชุมชน และ
วฒันธรรมความเช่ือ ซ่ึงปรากฏออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมในการจดัผงัชุมชน และสภาพแวดลอ้ม
ของท่ีอยูอ่าศยั 
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             นอกจากความเช่ือตามประเพณีในการเลือกท่ีตั้งการตั้งถ่ินฐานของหมู่บา้นชาวละวา้แล้ว
ปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีมีผลต่อการตั้งถ่ินฐานคือ  ทรัพยากรในพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ทั้งแหล่ง
น ้ า และพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการท าการเกษตรท่ีสัมพนัธ์กบัจ านวนประชากรของหมู่บา้น โดยการ
แบ่งพื้นท่ีออกเป็นส่วนพกัอาศยั ป่าชุมชน พื้นท่ีเกษตรกรรม ป่าอนุรักษ์ หรือป่าตน้น ้ าตามล าดบั  
ซ่ึงแต่ละพื้นท่ีจะสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต  เรือนพกัอาศยันั้นจะสร้างดว้ย
วสัดุธรรมชาติท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน ซ่ึงเขา้กบัสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ี และจะวางตวัเรือนเกาะกลุ่มกนั
ในพื้นท่ีเดียวกนัในลกัษณะครอบครัวขยาย  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของระบบเครือญาติ  
การออกเรือนไปของสมาชิกในครอบครัวจะกระจายตวัขนานไปตามแนวไหล่เขา  พื้นท่ีว่างท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งเครือญาติเปรียบเสมือนพื้นท่ีส่วนกลางของครอบครัวท่ีใชท้  ากิจกรรมร่วมกนั  ส่วน
พื้นท่ีส่วนกลางของหมู่บา้นจะใชป้ระกอบพิธีกรรมร่วมกนั  การตั้งบา้นเรือนของหมู่บา้นจะตั้งตาม
ไหล่เขาหรือท่ีราบเชิงเขา ในยุคแรกนั้นการเช่ือมต่อพื้นท่ีต่างๆจะกระท าโดยทางเดินเทา้  ภายหลงั
จากท่ีมีการสร้างถนนคอนกรีตตดัผ่านจึงเกิดรูปแบบของผงัของหมู่บา้นท่ีมีลกัษณะเกาะกลุ่มกนั
มากข้ึน และกระจายตวัตามเส้นทางสัญจรเป็นหลกั  ท าให้ภายในชุมชนมีสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
ธรรมชาติลดนอ้ยลง   

การขยายตวัของชุมชนมีผลท าใหก้ารจดัสภาพแวดลอ้ม และขนาดของท่ีอยูอ่าศยั รวมทั้งของ
หมู่บา้นเปล่ียนแปลงไปในระดบัหน่ึง  ปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ไม่วา่จะเป็น
ชุมชนในเขตเมือง หรือชุมชนของชนเผ่าท่ีห่างไกลท่ีจะต้องมีการขยายตัว มีการเพิ่มข้ึนของ
ประชากร และมีการพฒันาสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีไปตามแต่ละช่วงเวลา  ปัจจุบนัชาวละวา้ท่ีอาศยั
ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดพ้ฒันารูปแบบการอยู่อาศยั และวิถีชีวิตวฒันธรรมผสมกลมกลืนกบัคนท่ี
อยูอ่าศยัในเขตเมืองไปมากแลว้  อนัเกิดจากการพฒันาชุมชนทางดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และความกา้วหนา้ทางการติดต่อส่ือสารท่ีกระจายสู่ทุกพื้นท่ีไม่วา่จะอยูไ่กลเพียงใด   

การพฒันานั้นย่อมมาพร้อมกบัการเปล่ียนแปลง ซ่ึงนับได้ว่าเป็นวิวฒันาการของมนุษย์ท่ี
พฒันาตนเองไปควบคู่กบัการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม แสดงให้เห็นถึงการปรับตวัเขา้หาวฒันธรรม
ท่ีหลัง่ไหลเขา้มาในพื้นท่ี ชาวละวา้ก็เช่นกนัในพื้นท่ีท่ีใกลก้บัตวัเมือง  ชาวบา้นก็ตอ้งเรียนรู้ท่ีจะอยู่
ร่วมกนักบัวฒันธรรมของสังคมขา้งเคียง โดยยงัยึดถือประเพณีความเช่ือท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาอยา่ง
ต่อเน่ือง แต่ไกลออกไปจากตวัเมืองนั้นยงัมีพื้นท่ีท่ียงัคงรักษาไวซ่ึ้งสภาพแวดลอ้ม และวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมไดเ้ช่น บนเส้นทางสายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนผา่น อ.แม่สะเรียงจนถึง อ.แม่ลานอ้ยนั้น ท่ีต าบล
ห้วยห้อมยงัมีหมู่บา้นชาวลวัะท่ีอยู่อาศยักนัอยา่งหนาแน่นมาเป็นเวลานาน ซ่ึง หมู่บา้นท่ีมีชาวลวัะ
มากท่ีสุดคือ บา้นละอูบ และบา้นดง 
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1.2 ความส าคัญ และทีม่าของปัญหา 
ชาวลวัะนั้นเป็นชนกลุ่มนอ้ย ท่ีมีความส าคญัทางชาติพนัธ์ุวทิยา อีกทั้งยงัมีคุณค่าในการศึกษา

องค์ความรู้เก่ียวกบัการใชพ้ื้นท่ีวา่งซ่ึงเป็นปัจจยัในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว และชุมชน และการสานต่อการด าเนินกิจกรรมทางวฒันธรรมประเพณี แต่ในปัจจุบนั
ท่ีว่างในชุมชนไดเ้ปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากรูปแบบการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีท่ีพฒันาไปตามยุค
สมยั ซ่ึงเป็นผลมาจากรูปแบบการด าเนินชีวิตของชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงไป การพฒันาพื้นท่ีท าให้มี
ส่ิงปลูกสร้างในรูปแบบใหม่เกิดข้ึน ถนนคอนกรีตท่ีตดัผา่นท าให้พื้นท่ีวา่งเหล่านั้นกลายสภาพเป็น
พื้นท่ีอยู่อาศัย และขยายตัวออกไปเร่ือยๆ จนไม่เหลือสภาพของรูปแบบดั้ งเดิมท่ีเป็นลักษณะ
เฉพาะตวัของชุมชนไว ้ ทั้งน้ีดว้ยท่ีตั้งของชุมชนท่ี อยูห่่างไกล ทุรกนัดาร และยากแก่การเขา้ถึง ท า
ให้บา้นดงมีศกัยภาพท่ีจะพฒันา และสร้างระเบียบในการจดัการปรับปรุงพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชนไดอ้ยา่งเป็นระบบ โดยท่ีคนชุมชนนั้นมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ปรับปรุงร่วมกนั 
อนัจะน ามาซ่ึงคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน และเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมของชุมชน ท่ีจะ
เขา้มาในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากค าบอกเล่าของผูอ้าวุโสในหมู่บา้น  บา้นดงเป็นหมู่บา้นชาวลวัะท่ีมีการตั้งถ่ินฐานมาเป็น
เวลานานกวา่ 200 ปี  หมู่บา้นดงอยูใ่นเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลห้วยห้อม 
ซ่ึงประกอบดว้ย 9 หมู่บา้น ในจ านวนนั้นมีหมู่บา้นชาวลวัะอยู ่4 หมู่บา้น และเป็นหมู่บา้นชาวลวัะท่ี
มีจ านวนประชากรมากท่ีสุดหมู่บา้นหน่ึงในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน องค์ประกอบส าคญัในหมู่บา้น
ประกอบด้วย ลานพิธีกรรม วดั โบสถ์คริสต์ โรง เรียน อนามยั และท่ีท าการโครงการหลวงใน
พระราชด าริ ปัจจุบันหมู่บ้านดงได้รับการพฒันาไปอย่างช้าๆ ท าให้สภาพทางกายภาพค่อยๆ
เปล่ียนแปลงไป ทั้ งในระดับพื้นท่ีว่างของชุมชน และสภาพแวดล้อมในบริเวณบ้านพกัอาศัย  
ตลอดจนพิธีกรรมและความเช่ือท่ีท าใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งคนในชุมชน และวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีเนน้
การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในชุมชนลดลง  ปัจจุบนัชุมชนชาวลวัะมีรายไดห้ลกัจากอาชีพเกษตรกรรม 
และหตัถกรรม ซ่ึงจากขอ้มูลสถิติของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนพบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือน ต่อหวั ต่อ
ปีนั้นต ่า ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวติ อีกทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีนบัวนัมีแต่จะลดนอ้ยลง  
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                        ภาพ 1-1  สภาพแวดลอ้มในอดีต และปัจจุบนั บา้นดง ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน 
                   ท่ีมา: จุลพร นนัทพานิช พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2553 

 

งานวิจยัน้ีจะสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัสภาพแวดล้อมภายในชุมชน และใน
บริเวณท่ีพกัอาศยัของชาวลวัะ ซ่ึงเป็นผลลพัธ์มาจากวฒันธรรมในการด ารงชีวิต และความสัมพนัธ์
ทางเครือญาติ เป็นตวัประสานให้ชุมชนด ารงอยู่ได้  ซ่ึงความรู้ความเขา้ใจดงักล่าว สามารถท่ีจะ
เขา้ใจถึงแนวความคิดการตั้งถ่ินฐานของชาวลวัะบา้นดง และแนวโนม้พฒันาการท่ีส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนในอนาคต 

 
1.3 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อใหท้ราบถึงรูปแบบของการตั้งถ่ินฐาน และลกัษณะการจดัผงัหมู่บา้น จากลกัษณะการ
จดัวางองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน สถาปัตยกรรม และองค์ประกอบภายในพื้นท่ีของ
หมู่บา้นชาวลวัะ บา้นดง ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน  

2. เพื่อเขา้ใจถึงกระบวนการก าเนิด พฒันาการ และการเปล่ียนแปลงของการจดัองคป์ระกอบ
ทางกายภาพในหมู่บ้านชาวลัวะ และอธิบายสาเหตุ ปัจจัย และอิทธิพลท่ีส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการพฒันา และการเปล่ียนแปลงการจดัรูปท่ีวา่ง สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และภูมิทศัน์
วฒันธรรมของชาวลวัะ 

 
ค าถามการวจัิย 

วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม มีอิทธิพลต่อการจดัรูปท่ีว่างของชุมชน 
และเรือนพกัอาศยั ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน 
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1.4 วธีิการศึกษา 
1. การเก็บข้อมูลเบือ้งต้น ท าการเก็บขอ้มูลจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนชาวลวัะ 

ทั้งในดา้นชนเผา่ ชาติพนัธ์ุ การตั้งถ่ินฐาน วถีิชีวิต วฒันธรรมประเพณี ความเช่ือ ประวติัศาสตร์  ผงั
และรูปแบบการอยู่อาศยั และขอ้มูลทางสถิติ ของชาวลวัะ บา้นดง ต าบลห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.
แม่ฮ่องสอน จากงานวิจยั หนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์วารสาร บทความ ภาพถ่าย ภาพถ่ายทางอากาศ 
รูปภาพ แผนท่ี และอินเตอร์เนต 

2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม ของบา้นดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน การสังเกต
(Observation) เพื่อศึกษาถึงการเปล่ียนองคป์ระกอบทางกายภาพของหมู่บา้น และสถาปัตยกรรมพื้น
ถ่ินในชุมชนตลอดจนองค์ประกอบต่างๆรวมถึงวิถีชีวิตของชาวลวัะ โดยใช้ภาพถ่าย การวาดภาพ 
และการจดบนัทึกรวบรวม เพื่อเป็นฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

การสัมภาษณ์ ( Interview ) สัมภาษณ์ถึงความเป็นมาประวติัศาสตร์การตั้งถ่ินฐานของ
หมู่บา้น ตลอดจนประเพณีความเช่ือ วฒันธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบนั รวบรวมการให้สัมภาษณ์
ประกอบเป็นขอ้มูลท่ีสามารถท าให้เขา้ใจถึงลกัษณะเด่นเฉพาะตวัของชุมชนไดใ้นเชิงลึก โดยใช้
แบบสอบถามเป็นหลกั ทั้งน้ีดว้ยปัญหาบางประการดา้นการเขียน อ่าน และเขา้ใจในภาษาไทยของ
ชาวบา้นจ าเป็นตอ้งใชก้ารถามตอบผา่นค าถามหลกั และใชผู้ช่้วยนกัวจิยัท่ีสามารถฟัง พูด ภาษาลวัะ
ไดจ้ะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด และใชก้ลอ้งถ่ายภาพบนัทึกภาพเหตุการณ์ระหวา่งการสัมภาษณ์
โดยกลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีท่ี 1 (ดูภาพ 1- 3) สาเหตุปัจจยัในการเลือกพื้นท่ีท่ี 1 เน่ืองจากพื้นท่ีน้ีมีผูอ้ยู่
อาศยัดั้งเดิมก่อนปี พ.ศ. 2520 ก่อนท่ีจ านวนประชากรในชุมชนจะเพิ่มข้ึนและกระจายตวัออกไป
โดยรอบพื้นท่ีหมู่บา้นซ่ึงในพื้นท่ีน้ียงัมีพื้นท่ีส าคญัท่ีเป็นศูนยร์วมของชุมชนเป็นลกัษณะของลาน
พิธีกรรมดั้งเดิมในกลุ่มท่ี 1 น้ีไดป้ระกอบดว้ยบา้นพกัอาศยั 140 ครัวเรือนเพื่อท่ีจะจดักลุ่มขอ้มูลทาง
กายภาพให้ชดัเจน จึงท าการสัมภาษณ์ทั้งหมด 140 คนโดยสัมภาษณ์เฉพาะผูน้ าครอบครัวเป็นหลกั
ตามหลกัการเก่ียวกบัระบบโครงสร้างครอบครัวแลว้นั้นผูน้ าครอบครัวไม่วา่จะเป็นหญิงหรือชาย
ต่างมีการถือครองในกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างรวมถึงเหตุผลในการปลูกสร้างตลอดจน
ระยะเวลา ท่ีก่อสร้างของส่ิงปลูกสร้างอายอุาคาร และมีหนา้ท่ีส าคญัในการดูแลสมาชิกในครอบครัว
จนถึงการมีส่วนร่วมกบัชุมชนส่วนเน้ือหาในการสัมภาษณ์นั้นเบ้ืองตน้นอกจากตอ้งการจะทราบถึง
ช่ือ-สกุล-อาย-ุบา้นเลขท่ีแลว้นั้นยงัตอ้งการทราบถึงขอ้มูลพื้นฐานดงัต่อไปน้ี 

- สถานะ (โสด หรือสมรส และสมรสกบับุคคลต่างถ่ินต่างชาติพนัธ์หรือไม่) 
- การนบัถือศาสนา ในอดีตชาวละวา้นบัถือผ ีแต่ปัจจุบนัไดมี้ ศาสนาพุทธ และคริสต ์
- การประกอบอาชีพ 
- รายไดภ้าคครัวเรือนเฉล่ียต่อปี (ท่ีมาของรายได)้ 
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- โครงสร้างและความสัมพนัธ์ในครอบครัว 
- การประกอบพิธีกรรม กรณีนบัถือศาสนาแต่ยงัเซ่นไหวผ้อียู ่
- จ านวนเครือญาติท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน 
- ระยะเวลาและขอบเขตการถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
- ระยะเวลาท่ีไดอ้ยูอ่าศยัในบา้น 
- เรือนพกัอาศยัมีการซ่อมแซมปรับปรุงไปก่ีคร้ังเม่ือใดบา้ง 

การส ารวจ และการรังวดัภาคสนาม ( Measure Work ) เป็นการเก็บขอ้มูลทางกายภาพ
เก่ียวกับผงัของชุมชนหมู่บ้าน และสถาปัตยกรรมประเภทเรือนพกัอาศยัในพื้นท่ีเป็นหลัก ทั้ ง
รูปแบบของเรือนพกัอาศยั ขนาดสัดส่วน การจดั และแบ่งพื้นท่ีใช้สอยต่างๆ โดยการวดัระยะดว้ย
สายวดั และเคร่ืองมือวดัระยะอ่ืนๆในเบ้ืองตน้นั้นผูว้ิจยัไดท้  าการส ารวจรอบๆบริเวณหมู่บา้นก่อน
เพื่อท่ีจะทราบถึงสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั และเส้นทางสัญจรภายในหมู่บา้นการส ารวจผงัไดน้ าเอา
แผนท่ี และภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ประกอบขอ้มูลในการส ารวจซ่ึงแผนผงัของหมู่บา้นท่ีท าการ
ส ารวจนั้นไดเ้ลือกใชพ้ื้นท่ีในกลุ่มท่ี 1 (ดูภาพ 1- 3 หนา้ 9) เป็นกรณีศึกษาจากผงัดงักล่าวจะสามารถ
น ามาศึกษาถึงสภาพพื้นท่ีของหมู่บา้นประกอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูน้ าครอบครัวน ามา
ซ่ึงการจดักลุ่มของเครือญาติ และองคป์ระกอบทางกายภาพรวมถึงสภาพแวดลอ้มของเรือนพกัอาศยั 
ทั้งน้ีได้เลือกกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพ ผงับริเวณ  และสถาปัตยกรรม
บา้นพกัอาศยั จ านวน 30 หลงัคาเรือนจากทั้งหมด 140 หลงัคาเรือน และจะตอ้งเป็นกลุ่มเรือนท่ี
สร้างก่อนปี พ.ศ.2540 เพราะจากข้อมูลภาพถ่ายในอดีตนั้ นจะพบว่าสภาพแวดล้อม และ
องคป์ระกอบทางกายภาพต่างๆของหมู่บา้นยงัคงสภาพเดิมอยูเ่ป็นจ านวนมากโดยจะท าการส ารวจ
ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

- แผนผงัหมู่บา้น 
- เส้นทางสัญจร 
- สภาพแวดลอ้มของเรือนพกัอาศยั 
- ขอบเขตของท่ีดิน 
- รูปแบบของสถาปัตยกรรมเรือนพกัอาศยั 
- การใชพ้ื้นท่ีภายในเรือนพกัอาศยั 
- วถีิชีวติ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
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1.4.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
การศึกษาวิจยัขอ้มูลพื้นฐานเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงในการท างานในเบ้ืองตน้จะกระท าโดย

การสืบคน้เอกสาร งานวิจยั และบทความท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงส่ือส่ิงพิมพต่์างๆทั้งท่ีเสร็จส้ินแลว้ และ
ท่ีอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจยัในปัจจุบนั  ขอ้มูลจากส่ืออินเตอร์เนต จะถูกน ามาใช้โดยตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนน ามาอา้งอิง  ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีไดรั้บมาโดยการท าส าเนาเอกสาร จะตอ้งมา
ทบทวนและ  เรียบเรียงออกมาจดัเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน จดัระเบียบ
ขอ้มูล  และตรวจสอบความถูกตอ้ง 

การสัมภาษณ์จะกระท าเพื่อการไดม้าซ่ึงขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม จาก
กลุ่มประชากรตวัอยา่ง และผูค้นในชุมชนท่ีพบปะทัว่ไปโดยอาศยัวิธีการจดบนัทึก และบนัทึกเสียง
โดยเคร่ืองบนัทึกเสียง รวมถึงการบนัทึกด้วยภาพถ่าย  เพื่อให้การเก็บขอ้มูลถูกตอ้งครบถ้วนใน
รายละเอียด โดยต้องได้รับการยินยอมจากผูใ้ห้สัมภาษณ์  ท าการสัมภาษณ์กลุ่มพื้นท่ีตวัอย่าง
โดยเฉพาะผูน้ าครอบครัว และใชค้  าถามแบบปลายปิด 

การสังเกต และการรังวดั ใช้วิธีการจดจ า และการบนัทึกด้วยการวาดผงั  โดยการนับก้าว
เปรียบเทียบสัดส่วนกบัสายวดัในสถานท่ีจริง การส ารวจ และรังวดัจะกระท าโดยอาศยัเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์นั้นๆเช่น สายวดั ไมว้ดั กระดานรองเขียน กลอ้งถ่ายรูป เป็น
ตน้ การใชภ้าพถ่ายทางอากาศเป็นฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ ท่ีใชด้ าเนินการส ารวจ และรังวดัเพื่อท่ีจะปรับ
ขอ้มูลให้ถูกตอ้งตามสภาพแวดลอ้มของชุมชนในปัจจุบนั และมิติซ้อนทบัของชั้นขอ้มูลในแต่ละ
ช่วงปี มิติดา้นศาสนาความเช่ือบนความแตกต่างของแต่ละครอบครัว 

การบนัทึกขอ้มูลน าขอ้มูลทั้งหมดบนัทึกจดัเก็บลงคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ เอกสาร แผนภูมิ 
รูปภาพ และบนัทึกผงัการส ารวจดว้ยโปรแกรมออโตแคด (Autocad) ในการส ารวจแต่ละคร้ังขอ้มูล
จะถูกพฒันาเขา้สู่ระบบใหค้รบถว้นตามท่ีไดร้วบรวมมาในแต่ละช่วงของการส ารวจ 

 
 1.4.2 การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ดว้ยเอกสาร งานวิจยัท่ีมีการศึกษา ท าการรวบรวมมาคดักรองเพื่อ
ความถูกต้องแม่นย  า โดยจ าแนกข้อมูลออกเป็นด้านประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ เพื่อใหท้ราบถึงก าเนิด และพฒันาการของชาวลวัะในประเทศไทย และบา้นดง 

2.วิเคราะห์รูปแบบองคป์ระกอบทางกายภาพของบา้นดงโดยจดัท าผงัการส ารวจหมู่บา้นมา 
ประกอบกบัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผงัสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัและเทียบยอ้นหลงัไป
อีก 4 ช่วงเวลา และท าการศึกษาเปรียบเทียบผงันบัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ทั้งน้ีรวมถึงผงัหมู่บา้น
ละวา้ท่ีได้มีการศึกษามาแล้วจ านวนหน่ึงเพื่อให้ทราบถึงพฒันาการ และการเปล่ียนแปลงของ
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สภาพแวดลอ้ม และยงัทราบถึงประวติัศาสตร์ความเป็นมา รูปแบบพฒันาการของผงัสภาพแวดลอ้ม 
ลกัษณะการตั้งถ่ินฐานของชาวลวัะ เช่ือมโยงถึงกรอบความเช่ือประเพณี วฒันธรรมดั้งเดิม 

3.วิเคราะห์รูปแบบของผงับริเวณ และพื้นท่ีใช้สอยของบา้นพกัอาศยัโดยการสุ่มจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไดค้ดัเลือกดว้ยหลกัเกณฑ์ทางดา้นการเป็นผูอ้ยูอ่าศยัดั้งเดิม และมีส่ิงปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยั
ก่อนปี พ.ศ.2520 อีกทั้งระบบครอบครัวท่ีอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มกอ้นประมาณ 2-3 หลงัคาเรือนข้ึนไป
เพื่อน ามาศึกษาถึงผลกระทบต่อรูปท่ีวา่งของครอบครัว รวมทั้งความเช่ือดา้นศาสนาวา่มีผลต่อพื้นท่ี
วา่งเหล่าน้ีหรือไม่ และเพราะสาเหตุ ปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อรูปท่ีวา่ง พิจารณาถึงพฒันาการทางดา้น
ท่ีอยูอ่าศยั วสัดุก่อสร้าง การปลูกสร้างต่อเติมท่ีเปล่ียนแปลงไปในอดีตถึงปัจจุบนั 

4. วิเคราะห์รูปแบบของการจดัการสภาพแวดล้อมชุมชน และการจดัการหมู่บา้นทอ้งถ่ิน
ดั้งเดิมโดยท าการเสนอแนะแนวทางผา่นกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดศึ้กษา
มาดงักล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
 
 1.4.3 สถานทีท่ีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษา 

พื้นท่ีในการศึกษาวิจยั คือ บา้นดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ซ่ึงเป็นหมู่บา้น
กรณีศึกษา ในการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะการวางผงัหมู่บา้น องคป์ระกอบทางกายภาพ เรือนพกั
อาศยัแบบดั้ งเดิม ตลอดจนองค์ประกอบท่ีส าคญัในพื้นท่ี และการจดัสภาพแวดล้อมในบริเวณ
โดยรอบหมู่บา้น 

 
                

 ภาพ 1-2 ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2545 ของ บา้นดง ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน 

   ท่ีมา : ศูนยภู์มิศาสตร์สารสนเทศ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
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1.5 ขอบเขตการศึกษา 
หมู่บ้านดงมีประชากรอาศยัอยู่ทั้งหมด จ านวน 927 คน 206 หลงัคาเรือน  การศึกษาวิจยั

ก าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะในกลุ่มท่ี 1 เน่ืองจากพื้นท่ีน้ีมีผูอ้ยู่อาศยัดั้งเดิมก่อนปี พ.ศ.2520 
ก่อนท่ีจ านวนประชากรในชุมชนจะเพิ่มข้ึน และกระจายตวัออกไปโดยรอบพื้นท่ีหมู่บา้นซ่ึงใน
พื้นท่ีน้ียงัมีพื้นท่ีส าคญั ท่ีเป็นศูนยร์วมของชุมชนเป็นลกัษณะของลานพิธีกรรมดั้งเดิม และยงัคงมี
ชาวลวัะอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น อีกทั้งรูปแบบการใชพ้ื้นท่ีในระดบัต่างๆของชุมชน และบริเวณบา้น
ยงัแสดงให้ถึงความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนท่ีเหนียวแน่น และความเก่ียวเน่ืองของการใช้พื้นท่ี
ระหวา่งผูค้น และชุมชนโดยรวม ซ่ึงกลุ่มท่ี 1 น้ีมีบา้นพกัอาศยัทั้งหมด  140   หลงัคาเรือน คิดเป็น
ร้อยละ75 ของบา้นพกัอาศยัจาก 206 ครัวเรือน และมีพื้นท่ีอาณาเขตครอบคลุมพื้นท่ีส าคญัมากกวา่ 
200 ไร่ ไม่นบัรวมพื้นท่ีเกษตรกรรมขา้งเคียงโดยรอบ ดว้ยเหตุน้ีพื้นท่ีจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อ
การท าการศึกษาวจิยั 

 

 
  

            ภาพ 1-3 แผนผงัขอบเขตการวจิยัของ บา้นดง ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน 

 
บา้นดงประกอบดว้ยกลุ่มชุมชน  3 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ีคือ 

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มท่ีอยู่อาศยัแต่ดั้ งเดิม มีพื้นท่ีว่างท่ีส าคญัของชุมชนไดแ้ก่ ลานเสาสะกาง 
ลานเล้ียงผีตางอบริเวณป่าชุมชน โบสถ์คริสตจกัร และกลุ่มผูอ้าวุโสท่ีสืบทอดการปกครองหมู่บา้น

1 
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มาแต่อดีต หรือท่ีในงานวิจัยน้ี เรียกว่า “สมาง”1 ซ่ึงปัจจุบันเป็นรุ่นท่ี 5 ในระบบราชการ คือ
ผูใ้หญ่บา้น มีบา้นพกัอาศยัจ านวน 140 หลงัคาเรือน 

กลุ่มที่ 2 เน่ืองจากการขยายตวัภาคครัวเรือนท าให้ประชากรในหมู่บา้นเพิ่มข้ึนประกอบกบั
ลกัษณะทางสังคมของชาวลวัะเป็นครอบครัวขยายจะปลูกสร้างท่ีพกัอาศยัในพื้นท่ีดินเดียวกนักบั
พ่อแม่จึงเกิดความหนาแน่น และตอ้งการใช้พื้นท่ีเพิ่ม โดยมีสถานท่ีส าคญัไดแ้ก่ ส านกัสงฆ์ ท่ีพกั
น ้าประปาหมู่บา้น โดยท่ีพกัอาศยักระจายกนัอยูใ่กลก้บัทางสัญจร 

กลุ่มที่ 3 มีบ้านพกัอาศัยไม่หนาแน่นประกอบกับสถานท่ีราชการได้แก่ โรงเรียน และ
โครงการหลวง อีกทั้งเป็นพื้นท่ีทางเกษตรกรรมของหมู่บา้น 

เนือ้หาในการน าเสนอ 
ในการศึกษาน้ีไดก้ าหนดเน้ือหาในการศึกษาเป็น 6 บท ดงัน้ี บทท่ี 1) บทน า บทท่ี 2) ทฤษฎี 

และทบทวนวรรณกรรม บทท่ี 3) ลกัษณะโดยทัว่ไปของพื้นท่ีศึกษา บทท่ี 4) ระเบียบวิธีวิจยั บทท่ี 
5) ผลการศึกษา บทท่ี 6) อภิปราย และสรุปผลโดยมีรายละเอียดของเน้ือหาในแต่ละบทดงัต่อไปน้ี 
บทท่ี 1 บทน า 

ในเน้ือหาของบทน้ีไดอ้ธิบายถึงความเป็นมา และหลกัการของงานวจิยัช้ินน้ีวา่มีวตัถุประสงค์
ในการศึกษาไปในทิศทางใดรวมถึงวิธีการ และขอบเขตของงานวิจยัท่ีจะใชใ้นการศึกษาเก็บขอ้มูล
โดยสังเขปในด้านต่างๆท่ีเก่ียวข้องส่วนของประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับกล่าวถึงผลลัพธ์ท่ีผู ้
ศึกษาวจิยัจะเขา้ใจตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
บทท่ี 2 ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม 

เป็นการสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้ต่อชาวลวัะในประเทศไทยประกอบดว้ยเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
ความเป็นมาของชาวลัวะตั้ งแต่แรกเร่ิมตลอดจนการตั้ งถ่ินฐานการด ารงชีวิตรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม ทฤษฎีเป็นแนวคิดท่ีศึกษา
เก่ียวกบัชุมชน และการตั้งถ่ินฐานรวมถึงการอนุรักษชุ์มชน หลกัการ วธีิการคิดวิเคราะห์ถึงเหตุผล
ในด้านต่างๆมาสนับสนุนงานวิจยัให้สอดคล้องอย่างเป็นระบบแบบแผน งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
รวมถึงรูปแบบท่ีมีการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวกบัชาวลวัะ และวิธีการศึกษารูปแบบแนวคิด ตลอดจน
วธีิการในแต่ละดา้นท่ีใกลเ้คียงกบังานวจิยั  

 
 

 

 

                                                 
1 สะมาง หรือ สมงั หมายถึง หมอผี ผูป้ระกอบพิธีกรรม ผูน้ าชุมชน 
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บทท่ี 3 ลกัษณะโดยทัว่ไปของพื้นท่ีศึกษา 
กล่าวถึงภาพรวมของ จ.แม่ฮ่องสอน อาณาเขตท่ีตั้ง ชาติพนัธ์ุต่างๆ และพื้นท่ีตั้งของ บา้นดง 

ต.หว้ยห้อม อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน สภาพแวดลอ้ม และองคป์ระกอบของหมู่บา้น รวบรวม
ขอ้มูลดา้นการส ารวจ และสัมภาษณ์เบ้ืองตน้เพื่อสร้างความเขา้ใจในพื้นท่ีท่ีศึกษาวจิยั 
บทท่ี 4 ระเบียบวธีิวจิยั 

กรอบการวิจยั ระเบียบแบบแผนท่ีจดัวางไวเ้พื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี รวมทั้ง
ขั้นตอนกระบวนการในการวจิยั วธีิการศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางกายภาพ ของชาวลวัะ บา้น
ดง 
บทท่ี 5 ผลการศึกษา 

วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมมา และกล่าวถึงการสร้างรูปแบบของขอ้มูลเพื่อให้
สามารถเขา้ใจ และสามารถบ่งบอกถึงบริบทของงานวิจยั เช่น ผงัหมู่บา้นสภาพแวดลอ้มต่างๆ ผงั
บริเวณท่ีพกัอาศยั การใชพ้ื้นท่ีของท่ีพกัอาศยัรวมถึงรูปแบบของครอบครัว ความเช่ือ องคป์ระกอบ
ต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการใชพ้ื้นท่ี 
บทท่ี 6 อภิปราย สรุปผลวจิยั 

 เพื่อหาแนวทางเสนอแนะการจัดรูปท่ีว่าง และการจัดการชุมชนจากการศึกษาวิจัย
สภาพแวดลอ้มชุมชนดั้งเดิม 
 
1.6 ประโยชน์จากการศึกษา 

 1. เขา้ใจถึงลกัษณะรูปแบบของการตั้งถ่ินฐาน และการจดัองค์ประกอบทางกายภาพของ
หมู่บา้น ตลอดจนท่ีวา่งของสถาปัตยกรรม และชุมชนท่ีสัมพนัธ์กบัรูปแบบการด าเนินชีวติในพื้นท่ี 

2. สามารถอธิบายถึงสาเหตุ ปัจจยั และอิทธิพลท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการพฒันา และ
การเปล่ียนแปลงการจดัองคป์ระกอบทางกายภาพ และภูมิทศัน์วฒันธรรมของชาวลวัะ  บา้นดง ต.
หว้ยหอ้ม อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอนได ้

 3. สามารถเสนอแนะแนวทางการจดัสภาพแวดลอ้ม และการจดัการชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม
ของชาวลวัะ บา้นดงอีกทั้งยงัสามารถเป็นแนวทางการศึกษาดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มต่อชุมชน
ดั้งเดิมอ่ืนๆต่อไปในอนาคต 

การศึกษาวิจยัสามารถน าไปใช้ เป็นแนวทางการจดัการชุมชน และการจดัสภาพแวดลอ้ม
ของวฒันธรรมท้องถ่ิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เฉพาะแต่ชุมชนลวัะบ้านดงเท่านั้น  แต่ยงั
สามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาสภาพแวดล้อมของชุมชนแห่งอ่ืนๆได้โดยยงั
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมดั้งเดิม และวิสัยทศัน์ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีถึงแม้
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จะมุ่งส่งเสริมวฒันธรรมของชุมชนชาวไตเป็นหลกั  แต่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนนั้นมีชุมชนชนเผ่า
ดั้ ง เ ดิม อีกหลายชุมชน ท่ี มีความสามารถ ท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเองในการรักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอนัดีงามเอาไว ้ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ลัวะ หมายถึง ชนเผ่าพื้นเมืองท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นประเทศไทยนั้น

พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนมีความเช่ือเร่ืองการนบัถือผีท่ียงัสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบนั ลวัะ
หรือ ละวา้ในงานวจิยัน้ีใชค้  าวา่ “ ลวัะ” ซ่ึงมีความหมายเดียวกนั 

ที่ว่าง หมายถึง ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ไดใ้ห้ความหมายของพื้นท่ีโล่งว่างไวว้า่ เป็นพื้นท่ีอนัปราศจากหลงัคา
หรือส่ิงก่อสร้างปกคลุม เช่น บ่อน ้ า สระวา่ยน ้ า หรือท่ีจอดรถ และให้ความหมายรวมถึงพื้นท่ีของ
ส่ิงก่อสร้างหรืออาคารท่ีสูงจากระดบัพื้นดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลงัคาหรือส่ิงก่อสร้างปก
คลุมเหนือระดบันั้น 

พืน้ที่โล่งว่างในชุมชนเมือง หมายถึง ท่ีเปิดโล่งซ่ึงอยูใ่นเขตเมือง โดยมีลกัษณะพิเศษคือ 
เป็นท่ีเวน้วา่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ ประกอบกบัมีขอ้กฎหมายรองรับ หรืออาจถูกก าหนดให้เป็น
ท่ีวา่งในความรับผดิชอบของเอกชน เช่นสวนหยอ่ม ลานอเนกประสงค์ ลานกิจกรรม ฯลฯ รวมไป
ถึงถนนทางเดินเทา้ 

พืน้ที่โล่งว่าง (Open Space) ในความหมายของ ครอเรนซ์ อาเธอร์ เพอรร่ี (Clarence Arthur 
Perry) คือระบบสวนสาธารณะและ ท่ีพกัผอ่น สามารถแสดงองคป์ระกอบจินตภาพของเมือง โดย
ศูนยร์วม (Node) ท่ีรวมการกระท ากิจกรรมเพราะในชุมชนท่ีมีพื้นท่ีจ  ากดั และมีความหนาแน่น
ของประชากร การใชพ้ื้นท่ีใหมี้ความหลากหลายทั้งสวนสาธารณะท่ีพกัผอ่น-ออกก าลงักาย และท่ี
กระท ากิจกรรมทอ้งถ่ิน ในชุมชนท่ีมีการสืบทอดวฒันธรรมดั้งเดิมนั้นพื้นท่ีกระท ากิจกรรมทอ้งถ่ิน
มกัมีท่ีหมายตา (Landmark) เพื่อแสดงความส าคญัของพื้นท่ีนั้นดว้ยพื้นท่ีโล่งวา่งสาธารณะ เป็น
พื้นท่ีซ่ึงเปิดโล่งเพื่อกิจกรรมหลายประเภท ทั้งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน หรืออาจเกิดเองโดยธรรมชาติ 
ส่วนพื้นท่ีโล่งวา่งในชุมชน และยา่น อาจเป็นเพียงจุดตดัของถนน หรือเป็นแหล่งรวมกิจกรรมบาง
ชนิด โดยเฉพาะทางดา้นการคา้ขายในเชิงพาณิชย์ หรือเป็นสถานท่ีท่ีคนมาพบปะพูดคุย หรือ
พกัผอ่นในช่วงเวลาหน่ึงในการด าเนินชีวติในแต่ละวนั 
 


