
 
 
 

บทที ่2 
ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาเก่ียวกบักลุ่มชาติพนัธ์ุในประเทศไทยนั้น โดยส่วนมากแล้วจะเป็นการศึกษา

ทางด้านประวติัศาสตร์ชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม ซ่ึงพบได้ใน การศึกษาเชิง
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เอกสารงานวิจยัท่ีสามารถสืบคน้ไดก้ล่าวถึงกลุ่มชนหลายๆกลุ่มทั้งใน 
และนอกประเทศไทย โดยปรากฏรูปแบบท่ีเช่ือมโยงกนัไปทั้งทวีปเอเชีย เช่น รูปแบบของภาษาพูด
ท่ีใชมี้ความคลา้ยคลึงบนรากฐานความเขา้ใจเดียวกนัของสายกลุ่มชาติพนัธ์ุในเอเชีย อาจเน่ืองดว้ย
หลกัฐานการตั้งถ่ินฐานทางโบราณคดี และการอพยพยา้ยถ่ินกลุ่มชนไดก้ระจายตวัอยูใ่นบริเวณทวีป
เอเชียซ่ึงในประเทศไทยนั้น จะพบมากในส่วนภาคเหนือตอนบน และมีงานศึกษาวิจยั การเก็บขอ้มูล
จากทางภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน กาํเนิด และพฒันาการของชุมชนเหล่าน้ีล้วนเก่ียวพนักับ
แนวคิดแบบแผนของจารีตประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม แนวคิดต่างๆน้ีไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อ
รูปแบบทางกายภาพของชุมชน และการดาํเนินวิถีชีวิตในปัจจุบนัไดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อการใชพ้ื้นท่ี
สภาพแวดล้อม ความคิดสมัยใหม่ จึงนํามาผนวกเข้ากับการดํารงชีวิตในปัจจุบัน การศึกษา
องค์ประกอบทางกายภาพ สามารถท่ีจะสร้างแนวทางการจดัสภาพแวดลอ้ม การจดัการชุมชนโดย
ศึกษาควบคู่ไปพร้อมกบัหลกัการทางทฤษฏีเก่ียวกบังานวิจยัดา้นสภาพแวดลอ้มชุมชน ทั้งน้ีอยูบ่น
พื้นฐานความรู้ความเขา้ใจท่ีมีต่อกลุ่มชาติพนัธ์ุไดอ้ย่างถูกตอ้ง  การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัชาวลวัะใน
งานวจิยัฉบบัน้ีมีหลายส่วนท่ีผูว้จิยัตอ้งการสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้ต่อการมีอยูข่องกลุ่มชนชาวลวัะ
ทั้งดา้นเอกสารประวติัศาสตร์ คาํบอกเล่า จารึกท่ีคน้พบ ประกอบกบัการศึกษาจากตาํรางานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือภาคส่วนหน่ึงท่ีไดมี้การกล่าวถึงชาวลวัะในเชิงวรรณกรรมท่ีสามารถสร้างเป็นฐาน
การเรียบเรียง ทบทวนวรรณกรรมต่างๆ 
 
2.1 ความเป็นมาของชาวลวัะ 
2.1.1 ประวตัิศาสตร์ชาติพนัธ์ุ 

ลวัะเป็นชุมชนดั้งเดิมในลา้นนามีถ่ินฐานดั้งเดิมบริเวณท่ีราบเชิงดอยสุเทพ และท่ีราบลุ่ม
แม่นํ้ าปิง ซ่ึงในตอนนั้นเป็นช่วงสมยัพระนางจามเทวี     ก่อนการตั้งเมืองเชียงใหม่ของพญามงัราย  
(ไกรศรี นิมมานเหมินทร์, 2520) และเป็นชาติพนัธ์ุท่ีใชภ้าษาพูดท่ีอยู่ในตระกูล ออสโตร-เอเชียติค 
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หรือ มอญ – เขมร อาศยัอยู่ร่วมกนักบัคนเมืองหรือไทยวนในขณะนั้นในประเทศไทยนั้นชาวลวัะ
อาศยัอยู่ตามสันเขา และ ท่ีราบเชิงเขาใน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.น่าน และ จ.
กาญจนบุรี  แต่กลุ่มลวัะท่ี จ.กาญจนบุรีนั้นใชภ้าษา ธิเบต เบอร์แมน (Tiberto – Burman)  (Kerr, 
A.F.G, 1927-1928) ซ่ึงภายหลงัไดมี้การอา้งถึงความสัมพนัธ์กบัชาววา้ในรัฐฉาน ประเทศพม่าโดย
ชาววา้อา้งวา่ตนเป็นตน้กาํเนิดของเผา่พนัธ์ุก่อนจะมีการอพยพยา้ยถ่ินกนักระจายออกไปในประเทศ
ไทย และประเทศลาว  (Young Oliver Gordon, 1962)  

 

 
 

ภาพ 2-1  แผนท่ีภาษาตระกลูออสโตรเอเชียติคในประเทศไทย 
ท่ีมา: สุวไิล  เปรมศรีรัตน์  และคณะ,  2536 
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ละวา้ เป็นช่ือท่ีคนทัว่ไปใชเ้รียกกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีเรียกตนเองวา่ “ ละเวือะ” และชาวลา้นนา
ถือวา่ “ลวะ และ ละวา้” เป็นชนกลุ่มเดียวกนั ประกอบกบัการท่ีชาวละวา้อา้งถึงประวติัความเป็นมา
ของตน โดยใช้ ตาํนานสุวณัณะคาํแดง และพิธีกรรมในลา้นนาเป็นเคร่ืองสนบัสนุนนั้น ในเอกสาร
หรือท่ีปรากฏในพิธีกรรมก็กล่าวว่า ลวัะ ซ่ึงนกัวิชาการระยะหลงัมกัเขียน และออกเสียงว่า “ลวัะ” 
เป็นชาวพื้นเมืองท่ีมีอยู่ทัว่ไปในภาคเหนือ และกระจายไปถึงเมืองเชียงตุงและ เมืองยอง ในเขต
เชียงใหม่-ลาํพูน ศูนยก์ลางของลัวะอยูท่ี่เชิงดอยสุเทพ เพราะหอผีปู่ แสะยา่แสะ ซ่ึงเป็นผีบรรพบุรุษ
ของชาวลัวะอยู่ท่ี เชิงดอยสุเทพ และเช่ือกันว่า ฤาษีวาสุเทพเป็นลูกหลานของปู่ แสะย่าแสะ 
เช่นเดียวกบัขุนหลวงวิลงัคะหรือวิรังคะ ซ่ึงเป็นหัวหน้าชาวลัวะยุคสุดทา้ยก็เป็นลูกหลานปู่ แสะย่า
แสะ ตาํนานเจา้สุวรรณคาํแดงกล่าวถึงถ่ินท่ีอยูข่องลวัะอยูใ่นบริเวณเชิงดอยสุเทพ และเรียงรายลงมา
ท่ีราบริมนํ้าปิง 

ตาํนานในลา้นนามีทศันะต่อ ลวัะแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นตาํนานพระธาตุในลา้นนา 
ซ่ึงมกักล่าวถึงลวัะในความหมายท่ีเป็นคนท่ีอยู่ในภาคเหนือมาก่อน ภาพของลวัะจึงเกิดข้ึนในยุค
แรกเร่ิม ซ่ึงมีความเก่าแก่กวา่ชนกลุ่มอ่ืน ตาํนานมกัอา้งถึงพระพุทธเจา้ เม่ือคร้ังยงัมีพระชนมชี์พอยู่
ไดเ้สด็จมาเผยแผพ่ระพุทธศาสนา และพบกบัลวัะผู ้หน่ึงถวายอาหารดงัเช่น ตาํนานพระธาตุลาํปาง
หลวงกล่าวถึงลวัะอา้ยกอนถวายนํ้าผึ้ง และตาํนานพระธาตุช่อแฮกล่าวถึงขนุลวะอา้ยคอ้มถวายหมาก 
เป็นตน้ 

ตาํนานกลุ่มท่ีสอง เป็นตาํนานเก่าแก่ลา้นนา คือ ตาํนานมูลสาสนา ชินกาลมาลีปกรณ์ และ
จามเทวีวงศ์ กล่าวเปรียบเทียบ ลวัะเป็นคนเกิดในรอยเทา้สัตว ์มีสัตวจ์าํพวก ชา้ง แรด ววั และเน้ือ 
และอยูก่นัเป็นกลุ่มตามพนัธ์ุสัตวส์ะทอ้นการเป็นสังคมชนเผา่ท่ีใชส้ัตว ์สะทอ้นการเป็นสังคมชนเผา่
ท่ีใชส้ัตวเ์ป็นสัญลกัษณ์ แต่ตาํนานดงักล่าวไม่ระบุวา่คนเกิดในรอยเทา้สัตวเ์ป็นลวะ ตาํนานรุ่นหลงั
คือตาํนานสุวรรณคาํแดง นาํมาอธิบายวา่คนในรอยเทา้สัตวเ์ป็นลวัะ ตาํนานคลาสสิกเขียนโดยพระ
เถระชั้นสูงในยุคท่ีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง จึงเห็นลวะเป็นคนลา้หลงัทางวฒันธรรม เพราะไม่นบั
ถือพระพุทธศาสนา 

ตาํนานกลุ่มสุดทา้ย เป็นตาํนานท่ีเขียนในสมยัหลงั ท่ีสําคญัคือตาํนานเจา้สุวรรณคาํแดง 
หรือตาํนานเสาอินทขีล ซ่ึงเขียนราวตน้รัตนโกสินทร์ ตาํนานน้ีเน้นความสําคญัของลวัะเป็นพิเศษ 
เพราะกล่าววา่ลวัะสร้างเวยีงเจ็ดลิน เวียงสวนดอก และเวียงนพบุรีหรือเชียงใหม่ ลวัะมีอยูใ่นบริเวณ
ดงักล่าวมากมาย และยงัเน้นการผสมกลมกลืนระหว่างลวัะกบัคนไทยจากประสบการณ์ท่ีอ่าน
เอกสาร คมัภีร์ใบลานพบว่า ตาํนานสุวรรณคาํแดงไดแ้พร่หลายไปในวรรณกรรมลา้นนาต่างๆ ซ่ึง
บางคร้ังก็ปะปนกบัเร่ืองอ่ืนๆ ตาํนานพระบาทดอนกลาง จอมทอง เขียนในสมยัรัชกาลท่ี 5-6 เป็น
ตาํนานท่ีให้ความสําคญัต่อลวัะมาก ซ่ึงเคล่ือนยา้ยลงมาจากดอยสุเทพมาสร้างเวียงหลงัจากกินเมือง
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นานแลว้ก็หนี กลบัข้ึนดอย ปล่อยให้เชียงใหม่เป็นเมืองร้าง ตาํนานกลุ่มสุดทา้ย สะทอ้นความเจริญ
ของชนเผา่น้ีมากถึงขนาดสร้าง “เวยีง” ซ่ึงเป็นลกัษณะสังคมท่ีซบัซอ้น 

อย่างไรก็ตาม ตาํนานได้บอกชัดเจนถึงการมีชุมชนลัวะอยู่ก่อนแล้ว ชุมชนลัวะได้รับ
วฒันธรรมจากภายนอก เพราะจากการศึกษาคมัภีร์ใบลาน “อวหาร 25” ไดก้ล่าวว่า ปู่ แสะ ย่าแสะ 
และลูกหลานเร่ิมรับพระพุทธศาสนา โดยไม่ฆ่าสัตวย์อมไหวพ้ระบฎ และให้ลูกไดบ้วชเป็นฤาษี 
สอดคลอ้งกบัตาํนานท่ีกล่าวถึงฤาษีวาสุเทพอยู่ดอยอุจฉุบรรพต หรือดอยออ้ยช้าง ซ่ึงภายหลงัได้
เปล่ียนช่ือดอยตามช่ือฤาษีตนน้ี เช่ือกนัวา่ฤาษีวาสุเทพเป็นลูกหลานปู่ แสะยา่แสะ การรับวฒันธรรม
ดงักล่าวสะทอ้นการยอมรับความเปล่ียนแปลงในสังคมของชาวลวัะ และคงมีลวัะบางกลุ่มท่ีมีความ
เจริญอยูใ่นระดบัหน่ึงแลว้ ดงัจะเห็นวา่ลวัะมีความสามารถในการทาํเคร่ืองมือเคร่ืองใชด้ว้ยเหล็กมา
ชา้นาน จนในสมยัลา้นนากษตัริยร์าชวงศม์งัรายไดใ้ห้ลัวะส่งส่วยเป็นส่ิงของท่ีผลิตจาก เหล็ก  และ
สังคมชนเผา่ลวัะมีหวัหนา้เรียกวา่ “ สะมาง ” ซ่ึงอาจจะมีการจดัตั้งทางสังคมท่ีซับซ้อนพอสมควร
แลว้ ฤาษีวาสุเทพในตาํนาน ชินกาลมาลีปกรณ์ เป็นผูส้ร้างเมืองลาํพูน ฤาษีวาสุเทพมีฐานะเป็นผูรู้้ “ 
ผูน้าํวฒันธรรม” ซ่ึงอาจจะเป็นกษตัริยข์องรัฐชนเผา่ (บุญช่วย ศรีสวสัด์ิ, 2547) 

เหตุการณ์ท่ีทาํใหท้ราบ เร่ืองราวของลวัะต่อมา คือเร่ืองขุนหลวงวิลงัคะ หรือวิรังคะกบัพระ
นางจามเทวี เข้าใจว่าเร่ืองน้ีน่าจะเกิดข้ึนราวพุทธศตวรรษท่ี 14 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีพระนางจามเทวี
ครองราชย์ในเมืองหริภุญชัยแล้ว ขุนหลวงวิลังคะเป็นหัวหน้าชาวลัวะบริเวณเชิงดอยสุเทพทาํ
สงครามกบัพระนางจามเทว ีสาเหตุของสงครามคงเกิดจากความไม่พอใจของชาวพื้นเมืองลวัะ ท่ีถูก
ชนต่างถ่ินซ่ึงมีวฒันธรรมสูงกวา่เขา้มาแทรกแซง ขุนหลวงวิรังคะทาํสงครามพ่ายแพ ้ชาวลวัะส่วน
หน่ึงคงกระจดักระจายไปตามป่าเขา และตามท่ีต่างๆ แต่ลัวะอีกส่วนหน่ึงคงยอมอยู่ภายใตก้าร
ปกครองของพระนางจามเทวี นบัเป็นการส้ินสุดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวของลวัะซ่ึงเคยมีมาพระ
นางจามเทว ีแต่งตั้งขนุลวะใหป้กครองชุมชนลวัะ และใหส่้งส่วยเป็นประจาํ ชุมชนลวัะคงรวมตวักนั
อยู่ท่ีเชิงดอยสุเทพต่อมา และกลุ่มลวัะน้ีเองท่ีเป็นพนัธมิตรช่วยเหลือพระญามงัรายตีหริภุญชยั น่า
สังเกตว่าพระญามงัรายมีขุนนางท่ีใกล้ชิดเป็นลัวะหลายคน ดังเช่น อ้ายฟ้าได้ครองเมืองลาํพูน 
หลงัจากช่วยยดึครองลาํพนูได ้มงัคุมมงัเคียนหวัหนา้ลวัะไดค้รองเชียงตุง และขุนไชยเสนา ไดค้รอง
ลาํปาง เม่ือขบัไล่พญาเบิกไปแลว้ แสดงว่าพระญามงัรายมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัลวัะ และค่อยๆ มี
การสลายความเป็นชนเผ่าลัวะให้กลายเป็นไทย เม่ือเปรียบเทียบกบัสมยัหริภุญชัยแล้วกลุ่มเม็ง 
และลวัะยงัมีลกัษณะเป็นคนต่างเผา่พนัธ์ุ และแยกเป็นคนละพวกกนั 

เม่ือพระญามงัรายก่อตั้ง เมืองเชียงใหม่ ตาํนานพื้นเมืองระบุวา่บริเวณน้ี “ เป็นท่ีอยูท่ี่ตั้งแห่ง 
ทา้วพระญามาแต่ก่อน ” ซ่ึงหมายถึงเคยเป็นท่ีอยู่เดิมของหัวหน้าลวัะ ตาํนานนพบุรีเมืองพิงค์
เชียงใหม่กล่าววา่ หลงัจากพระญามงัรายสร้างเวยีงเชียงใหม่แลว้ เม่ือจะเสด็จเขา้เมืองไดส้อบถามสรี
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ขนุจุกขนุนางชาวลวัะถึงประตูเขา้เมืองท่ี เป็นมงคล ซ่ึงสรีขุนจุกไดไ้ปสอบถามจากหวัหนา้ชาวลัวะ 
จึงทราบว่าต้องเขา้ทางประตูช้างเผือก ในพิธีราชาภิเษก จึงมีจารีตให้กษตัริย์เข้าเมืองทางประตู
ชา้งเผอืก การยอมรับวา่ลวัะเป็นเจา้ของดินแดนน้ีมาก่อน ยงัแสดงออกในพิธีราชาภิเษกดว้ย โดยใน
พิธีจะใหล้วัะจูงหมานาํขบวนเสด็จกษตัริยเ์ขา้เมือง พิธีน้ีคลา้ยกบัพิธีราชาภิเษกของกษตัริยเ์มืองเชียง
ตุง ซ่ึงเป็นเช้ือสายราชวงศ์มงัราย และเชียงตุงก็เคยเป็นท่ีอยูข่องลวัะมาก่อน ในเชียงตุงมีพิธีไล่ลวะ
คือในพิธีจะทาํผามใหล้วัะกินอาหาร เม่ือกินเสร็จแลว้ก็ไล่ลวัะไปแลว้เขา้ครองแทน 
เน่ืองจากเชียงใหม่เป็น ท่ีอยู่ของลวัะมาช้านาน อิทธิพลดา้นความเช่ือของลัวะท่ีสืบทอดมาจึงมีให้
เห็นอยูจ่นปัจจุบนั ท่ีสาํคญัคือการนบัถือเสาอินทขีล ในอดีตเสาอินทขีลอยูท่ี่วดัสะดือเมือง ตรงกลาง
เวยีงเชียงใหม่ ในสมยัพระเจา้กาวลิะไดย้า้ยเสาอินทขีลไปไวท่ี้วดัเจดียห์ลวง เสาอินทขีลเป็นเสาหลกั
เมืองถือเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองเชียงใหม่ นอกจากนั้นยงัมีพิธีเล้ียงผีปู่ แสะ ย่าแสะซ่ึงเป็นผีท่ี
รักษาเมืองเชียงใหม่ โดยชาวบา้นตาํบลแม่เห๊ียะ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ยงัปฏิบติักนัอยูทุ่กปี 
แมว้า่เคยเลิกไปสมยัหน่ึงแลว้ 

คร้ังศึกษาถึงตาํนานพื้น เมืองเชียงใหม่ในระยะหลงัพบวา่ มีการแต่งตั้งพรานป่าช่ือทิพยช์า้ง
ชาวลาํปาง ซ่ึงเป็นหัวหน้าในการขบัไล่ทพัพม่าออกจากลาํปางไปนั้นให้เป็นเจา้เมือง มีช่ือว่า “ 
พระญาสุลวลือชยัสงคราม ” ซ่ึงจะพบว่ามีคาํวา่ “ลว” หรือ “ ลวะ” อยูด่ว้ยในช่ือดงักล่าว โดยใน
ตาํนานกล่าวว่านายพรานช้างเป็นคนในทอ้งถ่ินนั้น และไม่มีขอ้มูลใดท่ีบ่งว่านายพรานผูน้ี้เป็นชน
เผา่ลวะ จึงทาํให้เขา้ใจไดค้าํวา่ “ลวะ” หรือ “ ลวัะ” ในท่ีน้ีแปลวา่ชนพื้นเมืองมากกวา่ช่ือของชนเผา่ 
คร้ันโยงไปถึงการศึกษาคาํ วา่ลาว ซ่ึงเป็นคาํนาํหนา้นามแทนคาํบอกตาํแหน่งกษตัริยแ์ลว้ จะพบว่า 
คาํวา่ ลาว และ ลวะ เป็นคาํเดียวกนั และเม่ือยอ้นกลบัไปเทียบดูการปรากฏของลวัะในตาํนานต่างๆ 
อีกคร้ังหน่ึง จะทาํให้เห็นวา่ “ ลว ” ท่ีไดพ้บพระพุทธเจา้นั้นอาจจะไม่เป็นชนเผา่ลวัะ แต่คงเป็นชน
พื้นเมืองในทอ้งถ่ิน และเม่ือศึกษาถึงการใช้คาํเรียกชนกลุ่มนั้นแลว้ พบว่าในตาํนานดอยตุงมีการ
เรียกปู่ เจา้ลาวจกวา่ “ มิลกัขะ มิลกัขุ่ย มิลกัขยุ” และในกรณีของ “ ขุนหลวงวิลงัคะ ” ซ่ึงเป็นหวัหนา้
ของชาวลวะท่ีเชิงดอยสุเทพนั้น พบวา่มีการใช ้“บ่าลงัคะ มะลงัคะ มิลกัขะ มิลกัขุ ” โดยเฉพาะคาํวา่ 
“ มิลกัขุ” เป็นภาษาบาลีมีความหมายวา่ “ คนป่าเถ่ือน ” เม่ือเป็นเช่นน้ี คาํวา่ “ ลาว ลวะ มิลกัขะ ” มี
ความหมายท่ีไม่ต่างกนั คือแปลวา่คนป่าเถ่ือนหรือคนท่ีดอ้ยความเจริญ ซ่ึงหมายรวมถึงคนพื้นเมือง
แต่เป็นชาวบ้านนอกหรือชาวบ้านป่าท่ีมิได้รับ อารยะธรรมแบบเมืองทั้ งท่ีแต่เดิมแล้ว “ลาว” 
หมายถึงกษตัริยด์งักล่าว ซ่ึงทาํใหอ้าจสรุปไดอี้กวา่ ลวัะ คือคนในพื้นถ่ินนั้นหรือเป็นชาวบา้นซ่ึงดอ้ย
ความเจริญ แต่ในขณะเดียวกัน ลัวะ ก็คาํท่ีชาวล้านนาเรียกช่ือชนเผ่าท่ีด้อยความเจริญคู่กบัชาว
กะเหร่ียง ดงัในสํานวนท่ีเช่น “เพอะเหมือนลวะเหมือนยาง” คือสกปรกเลอะเทอะเหมือนชาวลัวะ
และชาวกะเหร่ียง 
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ทั้งน้ี บุญช่วย ศรีสวสัด์ิ ไดศึ้กษาเร่ืองราวเก่ียวกบัชนเผ่าลวัะไวใ้นหนงัสือช่ือ 30 ชาติใน
เชียงราย ว่า ในจงัหวดัเชียงรายเท่าท่ีทราบ มีหมู่บา้นชาวลวัะอยู่ 5 แห่งดว้ยกนั คืออาํเภอเมือง 2 
หมู่บา้น อาํเภอพาน 2 หมู่บา้น อาํเภอเวียงป่าเป้า 1 หมู่บา้น สําหรับอาํเภอเมือง มีอยู่ในเขตตาํบล
บวัสลี 1 แห่ง กับตาํบลแม่กรณ์ 1 แห่ง ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวนัตกตาํบลน้ี แต่ละแห่งมีประมาณ 20 
หลงัคาเรือน ในเชียงใหม่ ลวะส่วนใหญ่อยูท่ี่บา้นบ่อหลวง อาํเภอฮอด อาํเภอแม่แจ่ม และอาํเภอสะ
เมิง ส่วนลวัะท่ีแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่อยูท่ี่อาํเภอแม่ลานอ้ย และอาํเภอแม่สะเรียง 

ประชากรลวัะในประเทศไทยมีทั้งหมด 65  หมู่บา้น  4,178  หลงัคาเรือน  ประชากร 
21,794  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.38 ของประชากรชาวเขาทั้งหมดในประเทศไทย  โดยกระจายตวักนัอยู่
ตามจงัหวดัต่าง ๆ  6 จงัหวดั คือ เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  อุทยัธานี  สุพรรณบุรี  เชียงราย  และลาํปาง 
(กรมการปกครอง, 2545) 

 
2.1.2 ลกัษณะการตั้งถิ่นฐาน 

ชาวลัวะอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มตามสันเขา และตามท่ีราบเชิงเขาแล้วแต่ภูมิประเทศจะ
เอ้ืออาํนวย โดยรูปแบบการตั้งชุมชนจะแบ่งพื้นท่ี เร่ิมจากบริเวณชุมชนท่ีพกัอาศยัจะอยู่ตรงกลาง
โดยมีลานหมู่บา้น ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาผเีป็นศูนยร์วมของชุมชนในการทาํกิจกรรมต่างๆเช่น การไหว้
ผ ีเป็นตน้ 

 
 

ภาพ 2-2  เสน้ทางอพยพเขา้สู่ไทยของของชนกลุ่มนอ้ยจากจีน และธิเบต 

กลุ่มธิเบต – พม่า 

กลุ่มจนี 
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ปัจจุบนัได้มีการเปล่ียนแปลงไปบ้าง เน่ืองจากการทาํถนนตดัผ่าน และการถมดินของ
ภาครัฐ โดยรอบหมู่บา้นนั้นจะมีป่าชุมชนโอบลอ้ม ทั้งน้ีชาวบา้นไดใ้ช้ประโยชน์เป็นแนวกนัไฟป่า
และลมพายุ อีกทั้งเป็นท่ีตั้งของศาลผีประจาํหมู่บา้น โดยก่อนการเพาะปลูกชาวลวัะ จะทาํพิธีเซ่น
ไหวศ้าลผทุีกคร้ัง เพื่อเป็นการขอใหผ้ช่ีวยคุม้ครองดูแลผลผลิตทางการเกษตรใหเ้จริญงอกงาม อีกทั้ง
ยงัเป็นการขอให้ชุมชนนั้นเกิดแต่ความสงบสุข ถดัจากป่าชุมชนออกไปจะถึงบริเวณพื้นท่ีทาํไร่นา 
และทาํสวนบางพื้นท่ีของแต่ละครอบครัวอาจอยู่ไกลออกไป โดยใช้เวลาเดินทางประมาณคร่ึงวนั
เลยทีเดียว ทั้งน้ีอาจใชว้ธีิไปนอนพกัคา้งคืนกนั (ทวี ประทีปแสง,  2542) โดยหลกัแลว้การทาํไร่เป็น
หนา้ท่ีของผูช้ายชาวลวัะ ส่วนผูห้ญิงจะดูแลบา้น เล้ียงลูก และไปช่วยทาํไร่นาเป็นบางคร้ังบางคราว 
ชาวลัวะนั้ นมีภูมิปัญญาในการทาํไร่นา โดยท่ีไม่ใช่แบบการทาํไร่เล่ือนลอย แต่จะทาํไร่แบบ
หมุนเวยีน มีการพกัฟ้ืนผนืดินท่ีทาํไปแลว้ให้กลบัมามีแร่ธาตุอีกคร้ัง โดยใชเ้วลาประมาณ 3-4 ปี ต่อ
พื้นท่ีแลว้ค่อยกลบัมาทาํซํ้ า  และพื้นท่ีท่ีโอบลอ้มอยูน่อกสุด คือ ป่าอนุรักษ,์ ป่าตน้นํ้ า ทั้งหมดน้ีคือ
ความสัมพนัธ์ของการใชพ้ื้นท่ีของชาวลวัะ (อรศิริ  ปาณินท,์ 2538) 

 

       
 

ภาพ 2-3  การตั้งถ่ินฐานของชาวเขาเผา่ต่างๆในภาคเหนือของไทย 
 

 ชุมชนชาวลัวะ หรือละวา้ หรือละเวือะ นั้นสามารถแบ่งการตั้งถ่ินฐานของชุมชนได้ 2 
ประเภทคือพื้นท่ีราบเชิงเขา และพื้นท่ีสันเขา ยิ่งปัจจุบนัสภาพบา้นเรือนอาจเปล่ียนแปลงไปทาง
กายภาพต่างๆ เช่น วสัดุ อุปกรณ์ ในการก่อสร้างท่ีคงทนถาวรข้ึนความแตกต่างของพื้นท่ีตั้งถ่ินฐาน
ไม่ไดท้าํใหค้วามเช่ือและวฒันธรรมเปล่ียนไป ความสําคญัของการจดัตั้งชุมชนยงัเหมือนเดิม โดยมี
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ความเช่ือจากจารีตท่ีปฏิบติัยึดถือกนัสืบมา เป็นแกนหลกัในการนาํพาวิถีชีวิตให้ดาํเนินต่อไป การท่ี
ชาวลวัะจะตั้งถ่ินฐาน ณ จุดใดจุดหน่ึงนั้นจะตอ้งเร่ิมจากการหาพื้นท่ีท่ีคิดว่าเหมาะสมแลว้ ผูน้าํใน
ภาษาลวัะ เรียกว่า “สมาง” ร่วมกบัผูน้าํทางจิตวิญญาณ คือ หมอผี เป็นตน้จดัทาํพิธีกรรมถามผีดว้ย
การเซ่น สังเวยดว้ยสัตว ์เช่น ควาย ไก่ เป็นตน้ แลว้ทาํการเส่ียงทายดว้ยวิธีต่างๆเพื่อท่ีจะไดค้าํตอบ
ท่ีวา่ พวกเขาสามารถท่ีจะตั้งบา้นเรือน และชุมชนในท่ีน้ีไดห้รือไม่ ส่งผลถึงความเช่ือท่ีวา่ ถา้ปฏิบติั
ตามน้ีก็จะมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีปราศจากเพทภยั อนัตรายต่างๆ รวมถึงการทาํอาชีพเกษตรกรรม ก็
จะแยกทาํพิธีดงักล่าวไปเป็นคราวต่อๆไป (ชวลิต  สัยเจริญ และ คณะ, 2549) โดยส่วนมากแลว้การ
ตั้งชุมชนจะแบ่งพื้นท่ีออกเป็น ลานกิจกรรม “ ลานบา้น” อยูด่า้นในใจกลางหมู่บา้นถดัมาจะเป็นการ
ลอ้มรอบดว้ยเรือนพกัอาศยั และเป็นป่าชุมชนไร่สวน และป่าอนุรักษ ์ตามลาํดบั 
 
การวางผงั 

ชุมชนชาวลวัะนั้นเดิมทีมีความสําคญัมากทั้งน้ี ลกัษณะทางกายภาพต่างๆสอดคลอ้งรับกบั
วิถีชีวิตความเป็นอยูก่ล่าวคือ จดัให้มีลานกลางหมู่บา้น หรือ “ ข่วง” ในการประกอบพิธีกรรมหลกั
ของชุมชน เช่น พิธีเล้ียงผ ีพิธีโสด เป็นตน้  ลานกลางหมู่บา้นนั้นเป็นท่ีตั้งของ “ เสาสะกาง” (ในทาง
ลา้นนาเรียกเสาอินทขีล) ซ่ึงเป็นเสาไมแ้กะสลกัอยา่งงดงาม คือ เป็นสัญลกัษณ์ของหมู่บา้น และเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและเป็นการแสดงอาณาเขตของพื้นท่ีส่วนรวม รอบๆลานนั้ นจะ
ประกอบดว้ยเรือนพกัอาศยั เร่ิมจากการท่ี สมาง (เจา้บา้น) จะเป็นผูเ้ลือกก่อน และเป็นผูท่ี้เลือกให้กบั
ลูกบา้นอ่ืนๆ ดว้ยตามความเหมาะสม ทั้งน้ีลูกบา้นจะกระทาํการอนัใดจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งถาม
สมางก่อนเป็นอนัดบัแรก  และสมางจะเป็นเสมือนผูมี้อาํนาจช้ีขาดวา่ควรเป็นท่ีใดโดยขั้นแรกจะเร่ิม
จากผูมี้เช้ือสายลวัะโดยตรงทั้งพอ่ และแม่จะไดรั้บสิทธินั้นก่อน ส่วนผูใ้ดท่ีมีการนบัถือความเช่ืออ่ืน 
หรือ คริสต์  พุทธ ก็จะอยู่ถดัออกไป และผูท่ี้ทาํผิดจารีตหรือแต่งงานกบัคนเช้ือสายอ่ืนจะอยู่ห่าง
ออกไปเร่ือยๆ อาจเป็นพื้นท่ีรอบหมู่บา้นดา้นนอกการแบ่งสันปันส่วนลกัษณะแบบน้ีค่อนขา้งชดัเจน 
และแสดงถึงอาํนาจในการปกครองชุมชนของสมางก่อนท่ีภาครัฐจะมีระบบกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น หรือ
ท่ีเรียกกนัวา่ “พอ่หลวง” ตามภาษาถ่ินเขา้มา เพื่อเป็นการท่ีจะให้พ่อหลวงเป็นส่ือกลางระหวา่งรัฐแล
ชุมชน (ชลธิรา  สัตยาวฒันา, 2546) 
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ภาพ 2-4  ลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีในการวางผงัชุมชนชาวลวัะ 

ท่ีมา : อรศิริ  ปาณินท,์ 2538 

 
การตั้งบา้นเรือนในลักษณะน้ีจะตั้งแบบเป็นกลุ่ม โดยกลุ่มหลกัจะมีลกัษณะเป็นวงกลม

ลอ้มรอบ โดยมีทางเดินเช่ือมตามบา้นแต่ละหลงั ทั้งน้ีจะไม่มีการสร้างติดกนัอย่างแน่นทึบ และจะ
เวน้ช่องให้ลมและอากาศถ่ายเท แต่ปัจจุบนัส่ิงเหล่าน้ีกลบัเร่ิมหายไป อน่ึงเกิดจากการขยายตวัของ
เมือง และเศรษฐกิจ เช่น การตดัถนนผ่านเขา้มากลางหมู่บา้น ทาํให้รูปแบบของลานกลางหมู่บา้น
เปล่ียนแปลงไป กิจกรรมและวฒันธรรมก็ถูกลบเลือนจางหายไปด้วย  สภาพบา้นเรือนก็เปล่ียน
ตาํแหน่งการสร้างโดยมาชิดถนนแทนเรียงเป็นแถวยาว ลมท่ีเคยพดัผา่นก็ถูกบดบงัดว้ยโครงสร้าง
ของส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นการผสมเอาวสัดุสมยัใหม่เขา้มา ปัจจุบนัแทบจะกลายเป็นลกัษณะน้ีไปเกือบ
ทั้งหมดไม่คงไวซ่ึ้งภูมิปัญญา และเทคนิควธีิการท่ีเคยปฏิบติัมาแต่เก่าก่อน 

 
  1.ป่าชุมชน ดว้ยความเช่ือท่ีสืบต่อกนัมานั้น ป่าชุมชนเป็นเสมือนป่าตอ้งห้ามทั้งสําหรับคน
ภายนอก และชาวลัวะเองโดยป่าชุมชนเป็นท่ีตั้ งของหมอผีประจาํหมู่บ้านใช้สําหรับประกอบ
พิธีกรรมเล้ียงผีปู่  และย่าแสะ อีกทั้งเป็นเขตป่าอนุรักษ์ห้ามตดัไมท้าํลายป่ายกเวน้ตน้ไมท่ี้หักหรือ
ตายแล้วสามารถเก็บมาทาํฝืนไวป้ระกอบการหุงตม้ได้ คนภายนอกท่ีไม่ใช่ชาวลวัะจะตอ้งได้รับ
อนุญาตจากสะมาง (เจา้บา้น) ก่อน และตอ้งมีคนนาํเขา้ไปในเขตป่าสาเหตุเกิดจากความเช่ือท่ีว่า
บุคคลภายนอกจะนาํพาส่ิงอปัมงคลโชคร้ายต่างๆเขา้มา จึงตอ้งมีการขออนุญาติห้ามปรามกนัก่อน
เพื่อไม่ให้ไปผิดต่อความเช่ือท่ีมีต่อผี (ชลธิรา สัตยาวฒันา, 2530) ความเช่ือเช่นน้ี ยงัมีสืบทอดกนั
ต่อมาเร่ือยๆจนกลายเป็นระเบียบประเพณีท่ีพึงปฏิบติัของลูกหลาน ในทางกลบักนัหากเรามอง
ยอ้นกลบัไปจะพบวา่ความเช่ือต่อป่าชุมชนนั้น มีอะไรแฝงอยูค่ลา้ยกบัเป็นกุศโลบายอย่างหน่ึงของ

หมู่บา้น 

 

ป่าชุมชน 

พื้นท่ีการเกษตร 

ป่าอนุรักษ ์
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ชาวลวัะท่ีตอ้งการอนุรักษป่์าไม ้ใช้ป้องกนัภยัพิบติัต่างๆ เช่นใชเ้ป็นแนวกนัไฟป่า และใชเ้ป็นแนว
กาํบงัลม เป็นตน้ (อรศิริ  ปาณินท,์ 2538) 
 

2.พืน้ที่ทางการเกษตรกรรม โดยส่วนมากแลว้ชาวลวัะประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเป็น
หลกั อาจแตกต่างกนัดว้ยพื้นท่ี และภูมิอากาศ ทั้งน้ีอยู่ท่ีความเหมาะสมว่าพื้นท่ีใดควรจะปลูกพืช
ชนิดใด แต่วธีิการ วธีิคิดในดา้นการใชพ้ื้นท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั  คือการทาํไร่แบบหมุนเวียน ในอดีต
ท่ีผ่านมาชนเผ่าต่างๆก็เคยตกเป็นจาํเลยของส่ือ และสังคมไทยในขอ้หาท่ีวา่ไร่เล่ือนลอยกนัอยูเ่ป็น
ระยะ ซ่ึงไร่หมุนเวียนกบัไรเล่ือนลอยนั้นค่อนขา้งจะแตกต่างกนัมาก ในส่วนของวิธีคิด และวิธีการ 
ขอ้ดีของไร่หมุนเวยีนแบบชาวลวัะนั้น คือการทาํใหดิ้นไดฟ้ื้นตวัใหม่ โดยใชเ้วลาในการทาํไร่สลบัท่ี
กนัประมาณ 3-5 ปี และการเลือกสถานท่ีนั้น สมาง (เจา้บา้น) จะเป็นผูเ้ลือกก่อนโดยเวลาเลือก
จะตอ้งทาํพิธีถามผีก่อนทุกคร้ัง หลงัจากนั้นค่อยเป็นลูกบา้นจะถูกจดัแบ่งโดยเจา้บา้นตามลาํดบั  (ทว ี 
ประทีปแสง, 2542) ซ่ึงจะใกลห้รือไกลก็แลว้แต่การอนุญาตจากการเส่ียงทาย และการเซ่นสังเวยผี
เสียก่อน บางแห่งอาจจะไกลออกไป ใช้เวลาเดินทางเป็นวนัวนั และตอ้งคา้งคืนกนัเวลาทาํไร่ โดย
หนา้ท่ีทาํไร่จะเป็นของผูช้ายเป็นหลกัส่วนผูห้ญิงจะดูแลเร่ืองการเก็บเก่ียว และดูแลเร่ืองภายในบา้น 
ซ่ึงการทาํไร่หมุนเวยีนนั้นคือ ภูมิปัญญาชนิดหน่ึงในการใชพ้ื้นท่ีของชาวลวัะ  

 
3.ป่าอนุรักษ์ พื้นฐานการตั้งถ่ินฐาน และชุมชนนั้นตอ้งอาศยันํ้ า และธรรมชาติเป็นหลัก 

ชุมชนชาวลัวะก็เช่นกัน  ป่าอนุรักษ์นั้ นเป็นเสมือนแหล่งอาหารของชุมชน ทั้ งการหาของป่า
,สมุนไพร และล่าสัตว์ ปัจจยัหลักท่ีส่งผลกระทบในการยา้ยถ่ินฐานของชนเผ่าต่างๆ คือการท่ี
ธรรมชาติ และป่าตน้นํ้ าของพวกเขาถูกละเลยจนเส่ือมโทรมลงไป หรือถูกบุกรุกจากภายนอก และ
การขาดความรู้ท่ีจะดูแล ใช้หาประโยชน์จนทรัพยากรนั้นหมดไป ขาดการจดัการท่ีดี เพราะเหตุน้ี
ชุมชนชาวลวัะยงัตอ้งยึดกบัความเช่ือ และควบคุม จดัการดูแลชุมชนโดย สมาง (เจา้บา้น) ชาวลวัะ
แต่ดั้งเดิมถนดังานดา้นการทาํฝายและชลประทาน เช่น การผนันํ้ าเขา้มาใช้กบัไร่นา (ทวี  ประทีป
แสง, 2542)     เพราะเหตุน้ีป่าของชาวลวัะจึงยงัคงความอุดมสมบูรณ์อยู ่แต่คงปฏิเสธส่ิงท่ีเขา้มาทาํ
ใหใ้นสังคมนั้นเปล่ียนแปลงไปไดย้ากเพราะนัน่คือ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนไปพร้อมกบัชีวติขอคนในชุมชน  แต่
การท่ีจะศึกษาหาวิธีอยูร่่วมกนัอยา่งไดป้ระโยชน์สูงสุดนั้น คือส่ิงท่ีจะทาํให้ชุมชนอยู่ไดด้ว้ยตนเอง
อยา่งย ัง่ยนื 
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ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
             รูปแบบโดยทัว่ไปของเรือนพกัอาศยัชาวลวัะ เป็นเรือนเคร่ืองสับ ยกพื้นใตถุ้นสูง เสาพื้น 
และฝาเป็นไมจ้ริง ส่วนหลงัคาน้ีจะมุงดว้ยใบตองตึง ,หญา้คา เป็นตน้ ผนงัของตวัเรือนจะสอบเอียง
เล็กน้อย มีการเจาะช่องน้อยมาก โดยมากจะปิดทึบอาจเป็นเพราะสาเหตุจากอากาศในท่ีสูงเม่ือถึง
เวลาหน้าร้อนจะร้อนมาก และหน้าหนาวจะเย็นจดัจึงมีการปิดช่องลมดังกล่าวเพื่อทาํให้อากาศ
ภายในอบอุ่น พอฤดูร้อนก็ออกมาอยูบ่ริเวณชาน (เต๋ิน) หรือใตถุ้นบา้นแทน (อรศิริ  ปาณินท์, 2539) 
ส่วนพื้นปูไมจ้ริงเวน้ร่อง บริเวณหอ้งนอนลูกสาวจะมีปล่อง (ช่อง) ไวใ้ห้ชายหนุ่มเวลามาจีบแหยมื่อ
ไปสะกิดเพื่อชกัชวนไปพบปะกนั พื้นแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนถาวรจะปูดว้ยไมจ้ริง ส่วนชัว่คราวจะปู
ดว้ยฟากทุบอยบูริเวณหนา้บา้นเป็นชานโล่งท่ีไม่มีหลงัคาคลุม ใช้สําหรับตากพืชผลทางการเกษตร 
หลงัคาท่ีมุงดว้ยหญา้คา หรือใบตองนั้นเป็นทรงสูงเจาะช่องระบายอากาศ และควนัไฟบริเวณหนา้จัว่ 
ซ่ึงมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ชายคาดา้นหน้าคลุมตํ่าทรงร่มปีกนกโคง้ ส่วนชายคาดา้นขา้งคลุมตํ่าคล
อบ บนัไดทางข้ึนลง บริเวณเสาแหล่งหมา บนจัว่ถา้เป็นบา้นลวัะแบบดั้งเดิมจะมีกาแลติดไวค้ลา้ยกบั
เรือนกาแลของลา้นนา พื้นท่ีชายคาคลุมตํ่าจะใช้เป็นท่ีสําหรับวางครก กระเด่ือง เป็นตน้  บริเวณใต้
ถุนใชส้าํหรับเป็นท่ีเก็บขา้วใส่ในพอ้มทาํดว้ยไมไ้ผส่านทรงกลม ถา้บา้นไหนมีฐานะดีจะมีการสร้าง
ยุง้ขา้วไวแ้ยกต่างหาก โดยลกัษณะของยุง้ขา้วของชาวลวัะนั้นมีการเช่ือมต่อผา่นชานบริเวณดา้นบน
บา้นโดยมีโครง ผนงัดา้นนอกดา้นในใชไ้มแ้ป้นตีชิดเรียบ รูปทรงผนงัผายออก ซ่ึงเสาของหลอมขา้ว
ก็ผายออกในทางตรงกนัขา้มกบัผนงัเช่นกนั  

ส่วนมากมีทั้งหมด 6 เสา และบางแห่งใชด้า้นล่างเป็นท่ีเล้ียงสัตว ์เช่น หมู  เป็ด ไก่ เป็นตน้ 
(อรศิริ  ปาณินท,์ 2539) โดยทั้งน้ีใชส้าํหรับเฝ้าพืชผลในหลอมขา้วเวลากลางคืน ถา้เกิดเหตุขโมยข้ึน
บรรดาสัตวเ์ล้ียงก็จะส่งเสียงแตกต่ืน หลงัคาคลุมดว้ยใบตองตึง หรือหญา้คาเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีใตถุ้น
เรือนหลวงนั้นยงัเป็นท่ีสําหรับเก็บฟืน ซ่ึงฟืนมีความสําคญักบัวิถีชีวิตชาวลวัะเป็นอยา่งมาก ฟืนท่ี
เก็บมานั้นจะเก็บมาจากป่าชุมชนโดยผูห้ญิงชาวลวัะจะเป็นหนา้ท่ีในการจดัหามาเก็บไว ้ซ่ึงมีปริมาณ
ท่ีเยอะมาก ชาวลวัะจะก่อฟืนบริเวณแม่เตาไฟตลอดเวลา โดยจะไม่ให้ไฟนั้นดบัสนิท เพราะความ
เช่ือท่ีวา่หากไฟดบัลง จะเกิดอนัตรายข้ึนภายในบา้น แต่นอกจากใชป้ระกอบอาหารแลว้ยงัช่วยสร้าง
ความอบอุ่นภายในเรือนยามเขา้สู่ฤดูหนาวอีกด้วย พอถึงฤดูร้อนใตถุ้นบา้นจะเป็นท่ีสําหรับทอผา้ 
ป่ันฝ้ายของหญิงชาวลวัะ ถดัออกไปจากตวัเรือนจะเป็นท่ีสาํหรับเล้ียงสัตวป์ระเภท ววัและควาย เป็น
รูปแบบง่ายโดยมีเสา 4-6 ตน้ มีหลงัคาคลุม ไม่มีผนงั เปิดโล่ง แต่ปัจจุบนั ววัและควายมีราคาสูง
พื้นท่ีน้ีจึงใชส้ําหรับวางครกตาํขา้วแทน  ทั้งน้ีสัตวท่ี์ชาวลวัะเล้ียงนั้น จะใชส้ําหรับเป็นเคร่ืองสังเวย
ทางพิธีกรรมความเช่ือต่างๆ (ชลธิรา สัตยาวฒันา, 2530) 
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ภาพ 2-5  ลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีในการวางผงัชุมชนชาวลวัะ บา้นเฮาะเก่า 

ท่ีมา: ชวลิต  สยัเจริญ และคณะ, 2549 
 

รูปแบบโดยทัว่ไปของเรือนพกัอาศยัชาวลวัะ เป็นเรือนเคร่ืองสับยกพื้นใตถุ้นสูงเสาพื้น และ
ฝาเป็นไมจ้ริงส่วนหลงัคาจะมุงดว้ยใบตองตึง หญา้คาเป็นตน้ ผนงัของตวัเรือนจะสอบเอียงเล็กนอ้ย
มีการเจาะช่องนอ้ยมาก โดยมากจะปิดทึบอาจเป็นเพราะสาเหตุจากอากาศในท่ีสูง เม่ือถึงเวลาหน้า
ร้อนจะร้อนมากและหนา้หนาวจะเยน็จดั จึงมีการปิดช่องลมดงักล่าวเพื่อทาํให้อากาศภายในอบอุ่น 
พอฤดูร้อนก็ออกมาอยูบ่ริเวณชาน (เต๋ิน) หรือใตถุ้นบา้น (อรศิริ  ปาณินท,์ 2538) 

                               
ภาพ 2-6  ผงัเรือน และหลงัคาของ นายติ  ประชามีบุญ 

ท่ีมา: ชวลิต  สยัเจริญ และคณะ, 2549 
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การจดัวางพื้นท่ีบางอยา่งคลา้ยกบัเรือนกาแลทางลา้นนา โดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
1. พืน้ทีช่านแดด  ประกอบดว้ย  

-ฮา้นนํ้ า ใช้สําหรับวางนํ้ าเตา้ ปัจจุบนัเปล่ียนมาเป็นกระบอกไมไ้ผ่ใส่นํ้ าด่ืมไวส้ําหรับรับรองแขก
ท่ีมาเยอืน 
-ชานโล่ง ใชส้าํหรับตากพืชผลทางการเกษตร โดยมีพื้นท่ีแบบชัว่คราวสามารถถอดเปล่ียนไดโ้ดยใช้
วสัดุจากไมไ้ผห่รือ  ฟากทุบ และสามารถเช่ือมต่อไปยงัหลองขา้วได ้

2. พืน้ที่ชานร่ม อยูใ่นส่วนของหลงัคาปีกนกคลุมดา้นหนา้ ใชเ้ป็นท่ีรับรองแขกผูม้าเยือน 
บางคร้ังใชเ้ป็นท่ีนอนของลูกชาย ส่วนลูกสาว พ่อ และแม่จะนอนดา้นในตวัเรือนขา้งแม่เตาไฟ บาง
แห่งใชเ้ป็นท่ีสาํหรับหนุ่มๆมาจีบสาว (ชลธิรา สัตยาวฒันา, 2530) 

3. พืน้ทีภ่ายใน บริเวณท่ีนอนของพอ่และแม่อยูบ่ริเวณดา้นซา้ยจากประตูเวลาเขา้ไป และอยู่
ติดกบัดา้นขวาของแม่เตาไฟ แม่เตาไฟ จะอยูค่ ัน่กลางระหวา่งลูกสาวและพอ่แม่ จะเป็นลกัษณะพื้นท่ี
ยุบลงไปจากพื้นเรือนประมาณ 10-15 เซนติเมตร และยกขอบดา้นในตวัเรือน 10 ซม. คาดดว้ยดิน
เหนียว และวางหินสามเส้าหรือขาเหล็กสามขาเป็นเสมือนเตาประกอบอาหาร ส่วนบนเตาจะแขวน
ไมไ้ผส่านเป็นตะแกรงสําหรับวางของใชใ้นการประกอบอาหาร ตาํแหน่งของแม่เตาไฟน้ี ถา้สังเกต
จากใตถุ้นบา้นจะสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน และจะทราบถึงตาํแหน่งท่ีนอนตามมา  ดว้ย แม่เตาไฟ
นั้นเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัเป็นอย่างมาก นอกจากใช้ประกอบอาหารแล้ว ยงัให้ความอบอุ่นแก่
ครอบครัวในฤดูหนาว อีกทั้งเป็นเสมือนศูนยร์วมจิตใจของครอบครัว ท่ีทุกคนต่างมาพร้อมหน้า
พร้อมตาหอ้มลอ้มแม่เตาไฟกนั ส่วนเด็กๆก็จะมาฟังนิทานจากผูอ้าวโุสของหมู่บา้นท่ีจะคอยวนเวียน
มาเล่าให้ฟัง ซ่ึงนิทานเหล่าน้ีเป็นนิทานท่ีคอยสอนถึงประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุของตนแก่เด็กๆไดดี้
ทีเดียว คือเป็นการปลูกฝังใหรู้้จกัรากเหงา้ของตนเองอยา่งแทจ้ริง (ชลธิรา สัตยาวฒันา, 2530) 
      ส่วนท่ีนอนลูกสาว  จะอยูข่า้งแม่เตาไฟ สังคมชาวลวัะนั้นจะให้ความสําคญักบัลูกสาวมาก 
โดยให้นอนขา้งในบา้นขา้งแม่เตาไฟ เสมือนหน่ึงเป็นการให้เกียรติสตรี บริเวณท่ีนอนจะมีปล่อง 
(ช่อง) ให้สําหรับให้หนุ่มชาวลวัะท่ีรักชอบกนัมาสะกิด เพื่อจะไดจี้บกนั พูดคุยกนัตามประสาหนุ่ม
สาวสักระยะหน่ึงจึงมีการพูดคุยกนัระหวา่งผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่าย แลว้จึงตกลงแต่งงานมีครอบครัว พอ
แต่งงานแลว้สังคมลวัะท่ีผูห้ญิงนาํ ดา้นฝ่ายชายจะตอ้งมาอยู่ท่ีเรือนฝ่ายหญิง และนบัถือผีตามสาย
ของฝ่ายหญิง เรือนท่ีวา่น้ีอาจปลูกถดัออกไปใกล้ๆ กนั  และเวลาเลิกรากนั เรือนจะตกเป็นสมบติัของ
ฝ่ายหญิง แต่กระนั้นส่วนมากแลว้เป็นเร่ืองยากเพราะสังคมชาวลวัะเป็นแบบผวัเดียวเมียเดียว (ชลธิ
รา สัตยาวฒันา, 2530) ในกรณีน้ีถา้เป็นสังคมแบบชายนาํจะตอ้งแต่งงานเขา้บา้นฝ่ายชาย และนบัถือ
ผตีามสายของฝ่ายชายเป็นหลกั  
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      ห้ิงผี  อยู่เหนือแม่เตาไฟข้ึนไปโดยเยื้องไปทางท่ีนอนลูกสาวเป็นท่ีสําหรับบูชาสูงสุดใน
บา้นเรือน โดยผแีต่ละบา้นก็จะมีช่ือเรียกตามแต่จะสืบเช้ือสายกนัมาทางความเช่ือ 
     ส่วนเก็บของ  จะมีผนงักั้นระหว่างท่ีนอนลูกสาวเป็นผนังสานดว้ยไมไ้ผ่เต้ียๆกั้น พอเป็น
สัดส่วนเก็บวางของใชท่ี้สาํคญัในการประกอบอาชีพของครอบครัว 
 

        
          
       ภาพ 2-7  เรือนลวัะ ท่ี บา้นบ่อหลวง อ.ฮอด                     ภาพ 2-8 หญิงลวัะ ป่ันฝ้ายเป็น ชีวติประจาํวนั 
                ท่ีมา: Hutchison, E.W. 1934.                                     ท่ีมา: Hutchison, E.W. 1934. 
 

ลวัะนั้นมีรูปแบบสังคมอยูส่องแบบคือสังคมแบบผูห้ญิงนาํกบัสังคมแบบผูช้ายนาํ ซ่ึงสังคม
แบบหญิงนาํนั้นส่วนมากจะพบท่ี จ.น่าน ส่วนจงัหวดัอ่ืนๆนั้นเป็นแบบผูช้ายนาํ ทั้งน้ีในบางคร้ังลวัะ
ใน จ.น่านยงัถูกเรียกว่าถ่ินเป็นส่วนใหญ่ กระนั้นวิถีชีวิต และความเช่ือเร่ืองผีก็ยงัสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  (ชลธิรา  สัตยาวฒันา, 2530)  ชาวลวัะนั้นมีวฒันธรรมท่ีผกูพนักบั
ความเช่ือเร่ืองผีตั้ งแต่การตั้ งถ่ินฐาน และการวางผงัชุมชนอีกทั้ งการประกอบอาชีพในทาง
เกษตรกรรมซ่ึงเป็นรูปแบบการทาํไร่แบบหมุนเวียนเพื่อให้ดินไดป้รับสภาพฟ้ืนตวัอีกคร้ังหน่ึง  (ทว ี 
ประทีปแสง, 2542)   
 จากสังคมชาวลวัะท่ีมีความเช่ือเป็นตวันาํและความหลากหลายของชาติพนัธ์ุ ท่ีสืบเช้ือสาย
กนัมา โดยสามารถจาํแนกสายการนบัถือความเช่ือได ้ 2  แบบ 

1.นบัถือผตีามสายแม่ (ผูห้ญิงนาํ) พบมากใน จงัหวดัน่าน ฯลฯ 
2.นบัถือผตีามสายพอ่ (ผูช้ายนาํ) พบมากในจงัหวดัเชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน ฯลฯ 
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ตาราง  2-1 ความแตกต่างของความเช่ือเร่ืองผีตามสายของแต่ละครอบครัว 

สายมาตุโลหิต (แม่) สายปิตุโลหิต (พอ่) 

ท่ีตั้งสูงจากระดบันํ้ าทะเล 1500 – 2000 ม. 

ผูห้ญิงเป็นผูน้าํครอบครัว 

เรือนพกัอาศยัแบบยาว 

มี 4-6 แม่เตาไฟ 

ภาษาพดู 

เคร่ืองแต่งกายเนน้สีดาํ 

ท่ีตั้งสูงจากระดบันํ้ าทะเล  

800 – 1000 ม. 

ผูช้ายเป็นผูน้าํครอบครัว 

เรือนพกัอาศยัแบบสั้น 

มี 2 แม่เตาไฟ 

ภาษาพดู 

เคร่ืองแต่งกายเนน้สีขาว 

 
  สาเหตุท่ีมีปรากฏการณ์เช่นน้ีเกิดจากในสมยัก่อนชาวลวัะ (ละวา้ ละเวือะ) ท่ีคน้พบ และได้
มีการศึกษาวิจยัชาติพนัธ์ุ แบ่งออกเป็นลัวะพื้นเมือง และลัวะป่า ลัวะป่าจะนับถือผีตามสายพ่อ 
และลวัะพื้นเมืองจะนบัถือผีตามสายแม่ จากหลกัฐานต่างๆ ท่ีแสดงให้เราได้พบคือ สายแม่จะตั้ง
บา้นเรือนแถวยาว(Long House) แบ่งเป็นห้องๆ ส่วนสายพ่อจะตอ้งมีหอเกราะ (สําหรับตั้งกลอง) 
ประจาํตระกลู แสดงเฉพาะฝ่ายชาย วา่เป็นการสืบทอดกนัมารุ่นต่อรุ่น และบา้นเรือนก็จะตั้งกนัเป็น
กลุ่มเช่ือมโยงดว้ยทางเดินเล็กๆ เป็นส่วนใหญ่ (ชลธิรา สัตยาวฒันา, 2530) 
 
2.1.3 ประเพณ ีและวฒันธรรม1  

ชาวลวัะเป็นกลุ่มชนท่ียึดถือในจารีตประเพณีของตนมาแต่ดั้ งเดิม ดงัปรากฏ เร่ืองเล่าท่ี
สะทอ้นถึงความสาํคญัของจารีตประเพณีวา่ ชาวลวัะแต่เดิมอาศยัอยูบ่ริเวณแม่นํ้า สาละวิน (นํ้ าคง) มี
กอ้นหินใหญ่สามีภรรยาสองกอ้นเป็นของศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวลวัะเคารพบูชา ไดท้าํพิธีเซ่นไหวอ้ย่าง
สมํ่าเสมอ อยูม่าลูกหลานชาวลวัะไดล้ะเลยพิธีกรรมของตนเอง ทาํให้กอ้นหินศกัด์ิสิทธ์ิไม่พอใจจึง
ไล่ทบัพวกลวัะตายเป็นอนัมาก ทาํให้ลวัะตอ้งอพยพหนีจากถ่ินท่ีอยูข่องตนไปทางตะวนัออก แต่
กอ้นหินก็ไม่ยอมลดละยงักล้ิงตามหาเพื่อจะฆ่าลวัะให้ส้ินซาก จนกระทัง่ก้อนหินมาพบกบันก
กระตั้วหวัขาว ซ่ึงตอ้งการช่วยเหลือพวกลวัะ จึงไดห้ลอกกอ้นหินว่าไม่มีพวกลวัะอีกแลว้ตนเองมี
ชีวิตอยู่มาจนแก่เฒ่าหัวหงอกขาวเช่นน้ีก็ยงัไม่เคยพบลวัะเลยทาํให้ก้อนหินเช่ือ และหยุดตามไล่
ล่าลวัะ นิทานหินไล่ลวัะน้ีเป็นนิทานท่ีผูเ้ฒ่าชาวลวัะเล่าให้ลูกหลานฟัง เพื่อเป็นอุทาหรณ์ไม่ให้
ชาวลวัะละทิ้งจารีตของตนเอง ย ํ้าว่า “ลวัะลืมฮีต ลวัะฉิบหาย” หรือ “ตวัตายไม่เสียดายเท่าฮีต” 
                                                 
1 Sethakul Ratanaporn. (2004). “Lawa, Lua, Kha and Loi: their Hidden Histories in the Tai Tamnan”  paper 
presented in the International Conference on Dai-Thai Culture. Kunming. December 9-12. 
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 ชาวลวัะเดิมเช่ือถือผี ตั้งแต่ผีพ่อผีแม่ ผีอารักษชุ์มชน และผีเจา้ท่ีเจา้ทางต่าง ๆ ต่อมารับเอา
พุทธศาสนา แต่ก็ยงัคงรักษาคติความเช่ือถือผีร่วมกับความเช่ือพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พิธีกรรมเพื่อความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร และความสงบสุขของชุมชนหมู่บา้น หอผีหรือเญียะย ู
จึงเป็นสถานท่ีสําคญัในหมู่บา้นลวัะ แมส้ังคมของชาวลวัะยงัเป็นสังคมขั้นพื้นฐาน แต่ก็มีการแบ่ง
ชนชั้นในสังคมท่ีชดัเจน ในชุมชนหมู่บา้นลวัะจะมีตระกูลสําคญั ท่ีเป็นผูน้าํทางจารีตประเพณี และ
คติความเช่ือของหมู่บา้น ตระกูลเหล่าน้ีมีความสําคญั และมีอิทธิพลในหมู่บา้นในฐานะท่ีเป็นผูสื้บ
ทอด “ ฮีตลวัะ” มกัเป็นตระกูลท่ีมีท่ีนาท่ีไร่มาก และมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ในชุมชนลวัะ สะมาง
เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นผูน้าํ และประกอบพิธีกรรมสําคญั ๆ หลายอยา่ง โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งพิธีศพ ผูท่ี้เป็นสะมางจะไม่ไปดูงูเหลือม หากพบเห็นเองไม่เป็นไรแต่หากเรียกให้ไปดูจะไม่ไป
เพราะสะมางเป็นเช้ือสายของงูเหลือม นอกจากน้ีสะมาง เป็นกลุ่มท่ีตอ้งเล้ียงผีอาเมียะ คือ คนท่ีอยู่
ตระกลูสะมางแลว้ตายผดิปกติ ซ่ึงปัจจุบนัจะไม่ค่อยถือกนัแลว้ เมียะแปลวา่ สับ อาหารท่ีเล้ียงผีไม่วา่
จะเป็นหมู หมา หรือ ไก่จะตอ้งสับก่อนปรุง ให้ผีกินก่อนทั้งสุก และดิบ เล้ียงใกล ้ๆ กบับา้นของ
สะมาง  

ผูน้าํของตระกลูสาํคญัในหมู่บา้นท่ีมีหนา้ท่ีทาํพิธีเล้ียงผเีรียกวา่ ตะป้ี คนเหล่าน้ีจะไปร่วมพิธี
ฝังศพไม่ได ้การประกอบพิธีกรรมตามจารีตประเพณีของลวัะมีความสําคญั ชาวลวัะตอ้งการสืบต่อ
พิธีกรรม ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนลวัะทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคมวฒันธรรมอาจทาํให้
ชาวบา้นเกิดความรู้สึกหวัน่เกรง และไม่มัน่ใจในการดาํรงชีวิต ตอ้งยอมรับส่ิงใหม่ ๆ ท่ีตนเองไม่
คุน้เคย จึงต้องอาศยัจารีตประเพณี และความเช่ือดั้งเดิมมาทาํให้เกิดความรู้สึกปลอดภยั จารีต
ประเพณี และคติความเช่ือของชาวลวัะปรากฎอย่างเป็นรูปธรรมในพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีตอ้งยึดถือ
ปฏิบติัให้ถูกตอ้งเพื่อความสงบเรียบร้อย และความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน นอกจากพิธีกรรมก็ยงัมี
ขอ้ห้ามคาํขึดท่ีชาวลวัะตอ้งยึดถือเพื่อความสงบสุขของชุมชน และเพื่อให้ผลการผลิตเล้ียงดูชุมชน
เป็นไปดว้ยดี พิธีกรรมของชาวลวัะแบ่งไดเ้ป็นพิธีกรรมของชุมชน พิธีกรรมการผลิต และพิธีกรรม
ของครอบครัว  

1. พธีิกรรมของชุมชน2 ชาวลวัะมีสาํนึกในความเป็นชุมชนสูง และมีพิธีกรรมสําคญั ๆ ท่ีย ํ้า
ความสําคญั และความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของชุมชนหลายพิธีกรรมดว้ยกนั เป็นพิธีกรรมท่ี
ชาวบา้นทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม พิธีกรรมของชุมชนเนน้ความสงบร่มเยน็ของชุมชนหมู่บา้นและการ
รับรองฐานะความเป็นผูน้าํของชุมชนและร้องขอความอุดมสมบูรณ์ พิธีกรรมท่ีสาํคญัของชุมชนลวัะ
บา้นดง และบา้นละอูบ ไดแ้ก่ พิธีตั้งเสาสะกางและการเล้ียงผสีะไปสตะยว่ง ซ่ึงเป็นผีอารักษห์มู่บา้น 
จะมีการประกอบพิธีตั้งเสาสะกางน้ี เม่ือมีการเปล่ียนผูน้าํหมู่บา้น การทาํเสาสะกางใหม่ตอ้งสูงกวา่
                                                 
2 บุญช่วย ศรีสวสัด์ิ. (2547). 30 ชาติพันธ์ุในเชียงราย. (พิมพค์ร้ังท่ี  2). กรุงเทพฯ : ศยาม. 
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เสาเดิม ชาวลวัะเช่ือวา่หากทาํพิธีน้ีแลว้หมู่บา้นจะอยูเ่ยน็เป็นสุข ชาวบา้นรักใคร่ปรองดองกนั ทาํการ
เพาะปลูกหรือคา้ขายก็ไดผ้ลดี ในพิธีน้ีจะตอ้งมีการทาํเสาสะกางข้ึนใหม่ ทาํหอผีบา้นใหม่ และทาํ
กลองใหม่เร่ิมทาํพิธีท่ีหอผีในเวลาพระอาทิตยข้ึ์น ในโอกาสเดียวกนัน้ีก็จะมีพิธีสะเดาะเคราะห์ดว้ย
ลูกหมู และลูกไก่ นาํเอากระดูกเผา สาํลี และกระเบ้ืองแตกห่อรวมกนัครอบครัวละหน่ึงห่อ ทาํพิธีใช้
เหลา้ และนํ้ า ในวนัดาชาวบา้นต่างช่วยกนัตระเตรียมส่ิงของเพื่อทาํพิธี ทาํความสะอาดหอผี ผูห้ญิง
ตอ้งออกไปตดัใบตองมาเตรียมทาํพิธี ตอนเยน็ประมาณส่ีโมงชาวบา้นชายร่วมกนัยก เสาสะกางข้ึน
ไว ้ชาวบา้นชายทุกคนจะเอาใบตองมาพนัเสาถือวา่จะโชคดี ในวนัทาํพิธีตอนเชา้ชาวบา้นฆ่าไก่บา้น
ละหน่ึงตวัเพื่อนํามาร่วมพิธี หนุ่ม ๆ เตรียมสถานท่ีทาํพิธีท่ีภาษาลัวะเรียกว่า ยุง เม่ือหนุ่ม ๆ 
เตรียมการเสร็จแลว้ชาวบา้นจะมารวม ตวักนัหน้าหอผีเพื่อประกอบพิธีเสร็จแล้วแยกยา้ยกนักลบั
บา้น จนกระทัง่เวลาประมาณบ่าย สองโมง ชาวบา้นจะแห่ควายมาทาํพิธี มีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่สวดขอให้
หมู่บา้นมีความสงบสุข หลงัจากนั้นหนุ่ม ๆ จะเป็นผูช้าํแหละววัควายท่ีใช้ทาํพิธี แบ่งเป็นส่วน ๆ 
ตามจาํนวนหลงัคาเรือนท่ีไดร่้วมพิธี ถึงเวลากลางคืนคนเฒ่าคนแก่จะมารวมตวักนัท่ีหอผีเพื่อขบัซอ
รอบ ๆ กองไฟ มีการตม้เน้ือ เพื่อรับประทานร่วมกนั เช้าอีกวนัหน่ึงคนเฒ่าคนแก่จะห่อขา้วมา
รับประทานร่วมกนัท่ีหอผ ีหลงัจากนั้นจะทาํพิธีสะเดาะเคราะห์ โดยใชลู้กหมูหน่ึงตวั เหลา้หน่ึงขวด 
กระดูกเผาบา้นละหน่ึงห่อเล็ก ๆ แต่ละบา้นเอานํ้ามาไวท่ี้หอผหีน่ึงขวด เม่ือมารวมตวักนัแลว้ก็เอานํ้ า
เทเขา้กบัลูกไก่ เคร่ืองในหมู และกระดูกเผาเทลงในท่ีทาํพิธีตามความเช่ือของชาวลวัะ เสาสะกาง
ของชาวลวัะนั้นมาจากเชียงใหม่ แต่เดิมเสาสะกาง อยูน่อกหมู่บา้นทาํให้ไม่สะดวกในการทาํพิธีเล้ียง
ผี ชาวบา้นจึงยา้ยมาใกลห้มู่บา้น ท่ีบา้นดงมี การตั้งเสาสะกางมาแลว้หกคร้ัง จึงประมาณการไดว้่า
หมู่บา้นแห่งน้ีน่าจะมีอายปุระมาณ 300 ปี 

2. พธีิกรรมในการผลติ ตามคติความเช่ือดั้งเดิมของชาวลวัะในช่วงเวลาของการผลิตท่ีสําคญั 
ๆ จะตอ้งมีการประกอบพิธีกรรม เพื่อร้องขอความอุดมสมบูรณ์ และความสําเร็จในการผลิตจากผีท่ี
ดูแลรักษาและคุม้ครองชุมชน ตั้งแต่การเตรียมพื้นท่ีเพื่อทาํไร่ การปลูก การเก็บเก่ียวและการนาํ
ผลผลิตกลบัสู่ครอบครัว ชาวลวัะจะตอ้งมีการเล้ียงผีตามจารีตประเพณี การเล้ียงผีสําคญั ๆ มกัเป็น
การเล้ียงผีในโอกาสของการผลิตเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ การคุม้ครองป้องกนั และขอบคุณหรือ 
ตอบแทนท่ีผใีหค้วามดูแล แต่ละปีมีพิธีกรรมเล้ียงผสีาํคญั 4 พิธี ไดแ้ก่ 

การเลีย้งผีตะงอ ทาํหลงัจากการเก็บเก่ียวแลว้ในระหวา่งเดือนตุลาคมถึง เดือนพฤศจิกายน 
ใชว้วัในการทาํพิธี 

การเลีย้งผตีะตู หรือ โปรพริ ในเดือนกุมภาพนัธ์ เป็นการเล้ียงผีในโอกาสเปิดไร่ ผูท้าํพิธีใน
ปัจจุบนัน้ี ใชห้มูขนาดใหญ่ทาํพิธี 
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การเลีย้งผจ้ีะอาเลีย้ง ทาํในเดือนเมษายนหลงัจากเผาไร่แลว้ ถือเป็นการเล้ียงผี คนตายก่อนท่ี
จะเร่ิมปลูกนาหรือหวา่นไร่ ชาวบา้นจะหาปลาจากลาํหว้ยมาทาํพิธี 

นกอามังเมือง ทาํในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน เป็นการเล้ียงผีคนตายเช่นกนั ใช้ควาย
หรือหมูในการประกอบพิธี 

3. พิธีกรรมของครอบครัว พิธีกรรมสําคญัในชีวิตของชาวลวัะมีหลายพิธี ไดแ้ก่ การเล้ียงผี
ละมาง การข้ึนเรือนใหม่ การแต่งงาน และงานศพ แมจ้ะเป็นพิธีของครอบครัวแต่ชาวบา้นจะมีส่วน
ร่วม ในงานอยา่งแขง็ขนั 

พิธีการเลีย้งผีบรรพบุรุษ การเล้ียงผีละมางน้ีชาวบา้นเช่ือวา่จะทาํให้ผีช่วยดูแลคุม้ครองคน
ในครอบครัว และสัตวเ์ล้ียง ทาํใหก้ารเพาะปลูกไดผ้ลดี การเล้ียงผลีะมางในเวลากินขา้วใหม่เป็นการ
ขอบคุณผีท่ีช่วยให้ได้ผลผลิตเพื่อเล้ียงครอบครัว การเล้ียงผีบรรพบุรุษน้ีทาํในโอกาสสําคญัของ
ครอบครัวทุกโอกาส 

พธีิขึน้เรือนใหม่ การข้ึนเรือนใหม่มีความสาํคญัอยา่งยิ่งสําหรับชาวลวัะ ถือเป็นงานมงคล ท่ี
จะตอ้งทาํใหถู้กตอ้งตามจารีตประเพณีท่ีทาํกนัมาแต่ดั้งเดิม เจา้ของเรือนจะเตรียมของใหม่มา ทาํพิธี 
เช่น สานตะกร้าเพื่อใส่ขา้วเปลือกใหม่ เจา้ของเรือนใหม่จะแจง้นาํเน้ือช้ินใหญ่ช้ินหน่ึงกบัเหลา้หน่ึง
ขวดไปแจง้ให้พ่อหลวง เพื่อให้สวดอวยพร และเพื่อท่ีพ่อหลวงจะไดป้ระกาศให้ชาวบา้นทราบ มี
กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ของหมู่บา้นไปทาํพิธีให้ ก่อนจะทาํพิธีผูอ้าวุโสท่ีเป็นผูห้ญิงจะกวาดเรือนดว้ย
ใบขนุน หลงัจากนั้นเจา้ของบา้นนาํเอาส่ิงของต่าง ๆ ท่ีใชใ้นครัวเรือนไดแ้ก่ ขา้วเปลือกใส่กระบุง 
เกลือ ฟักเขียว ฟักทอง แตงกวา และเกลือหน่ึงถุง  รวมทั้งส่ิงของท่ีใชใ้นครัวเรือน มีการสวดภาวนา
อยูบ่ริเวณบนัไดข้ึนบา้นก่อนท่ีจะนาํส่ิงของข้ึนไป โดยผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เป็นผูน้าํข้ึนไป เอาของต่าง ๆ ไป
วางไวท่ี้ โคนเสาเอก เสาเอกน้ีอยูบ่ริเวณหวันอนของพ่อแม่หรือผูอ้าวุโสท่ีสุดในครอบครอบ มดัท่ี
หวัเสาดว้ยเชือก และกรวยดอกไม้ กลุ่มคนเฒ่าคนแก่สวด และรินเหลา้เล้ียงผีพร้อมอาหาร หลงัจาก
นั้น คนเฒ่าแต่ละคนก็จะสวดอวยพรแลว้ด่ืมเหลา้ หลงัจากนั้นจะไหวเ้สาเรือนส่ีเสา เอาตอกไผม่าทาํ
ตะแหลวผกูติดท่ีหวัเสาเรือนส่ีเสา เชือดคอไก่เอาเลือดทาเสาทั้งส่ีแลว้เอาขนไก่ติดไวก้บัตะแหลว มี
การสะเดาะเคราะห์ดว้ยลูกหมูดาํ และลูกไก่บริเวณเสาใกลบ้นัได บนเรือนมีการไหวผ้ีเตาไฟเอาเน้ือ
ไก่ไปเล้ียงผส่ีีมุมของเตาไฟ 

พิธีแต่งงาน การแต่งงานเป็นการเร่ิมตน้ช่วงชีวิตท่ีสําคญัของชาวลวัะ จึงตอ้งทาํตาม จารีต
ประเพณีตั้งแต่การสู่ขอและพิธีแต่งงาน สําหรับชาวลวัะกลุ่มบา้นดงน้ีการแต่งงานเป็น การแต่งเขา้
บา้นผูช้ายต่างจากกลุ่มอ่ืนท่ีเป็นการ “ข้ึนเขย” วนัก่อนแต่งงานในสมยัก่อนเวลาเช้ามืดเวลาไก่ขนั 
ฝ่ายชายจะพา “เจา้หมู่” มาฉุดฝ่ายหญิงออกจากบา้น เจา้บ่าวตอ้งฉวยเอาผา้ห่มของเจา้สาวไปดว้ย พา
ไปพกัท่ีบา้นญาติของเจา้บ่าว หลงัจากนั้นพ่อแม่เจา้บ่าวเตรียมคนเฒ่าคนแก่ไว ้4-5 คน เพื่อจะเอา
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เหลา้ไปขอสุมาพ่อแม่ฝ่ายหญิงท่ีบา้นฝ่ายหญิงและสู่ขอ คนเฒ่าคนแก่ฝ่ายชายจะมาสวดขอลูกสาว 
และถามพอ่แม่ฝ่ายหญิงวา่จะใหห้รือไม่ มีคาํกล่าวสุมาโดยสรุป 

พิธีเกิด เม่ือผูห้ญิงเร่ิมทอ้งชาวลวัะมีขอ้ห้ามไม่ให้ทอผา้เพราะกลวัจะเกิดลูกยาก เน่ืองจาก
การทอผา้นั้นชาวลวัะตอ้งทอยาวอยา่งนอ้ยสองเมตร ห้ามเอาลูกปืนใส่ในลาํกลอ้งปืนเพราะเกรงวา่
ลูกจะติดอยูใ่นทอ้ง ไม่ใหจ้บัตอ้งสัตวต่์าง ๆ เช่น ลิงหรือชะนี เกรงวา่ลูกจะหนา้ตาไม่สวย  หอยทาก
ทาํให้เป็นคนเช่ืองชา้ และเอาแต่ใจตนเอง คางคกจะทาํให้ตวัดาํมีตุ่มเต็มตวั เต่าจะเช่ืองชา้ หรือปูจะ
ทาํใหลู้กขาลีบ เม่ือมีเด็กเกิดในครอบครัวใดจะตอ้งแจง้แก่ผีตาตูหลงัจากแม่อยูไ่ฟไดส้ามวนัสามคืน 
เพื่อรับสมาชิกใหม่เขา้สู่ชุมชน และสู่ภายใตก้ารคุม้ครองของผี โดยให้ตะป๊ิส่ีคนนาํเอาไก่หน่ึงตวั 
เหลา้หน่ึงขวด และขา้วไปแจง้แก่ผตีาตูหลงัจากนั้นจะใชไ้ก่อีกหน่ึงตวัไปมดัมือแม่ และเด็ก  

ชาวลวัะมีขนบธรรมเนียมเคร่ืองแต่งกายต่างกบัชาวเหนือ ผูช้ายนุ่งผา้พื้นโจงกระเบน หรือ
โสร่ง ผูห้ญิงสวมเส้ือสีดาํผา่อกเส้ือ แขนยาว ปักเป็นแผน่ใหญ่ท่ีหนา้อกตามแถวกระดุม และแถวรัง
ดุมรอบคอ ปักท่ีชายแขนเส้ือตรงขอ้มือทั้งสองขา้ง และท่ีใตส้ะโพกรอบเอวดว้ยด้ินเล่ือม ไหมเงิน 
คลา้ยเส้ือขุนนางไทยโบราณ ผา้ซ่ินติดผา้ขาวสลบัดาํเล็กๆ ตอนกลางเป็นร้ิวลาย ชายซ่ินติดผา้สีดาํ 
กวา้งประมาณ 1 ศอก ตามปกติผูห้ญิงอยูบ่า้นไม่ค่อยสวมเส้ือ ชอบเปิดอกเห็นถนั ถา้เขา้ไปในเมืองก็
จะแต่งกายอยา่งชาวเหนือ ถา้ออกไปหาผกัตามป่าจะเอาผา้ขาวโพกศีรษะ สะพายกระบุงกน้ลึก โดย
เอาสายเชือกคลอ้งศีรษะตรงเหนือหน้าผาก ใส่คาคอรองรับนํ้ าหนกัอีกชั้นหน่ึง ไม่สวมเส้ือแต่ดึง
ผา้ซ่ินข้ึนไปเหน็บปิดเหนือถนัแบบนุ่งผา้กระโจมอก มกัมีกลอ้งยาเส้นทาํดว้ยรากไมไ้ผเ่ป็นประจาํ 
เส้ือของผูช้ายอย่างเดียวกนักบัผูห้ญิง แต่ไม่ปักดอกลวดลายท่ีคอเส้ือและชายเส้ือ เคร่ืองแต่งกาย
ดงักล่าวน้ี ปัจจุบนัไม่ใชก้นัแลว้ หนัมานิยมเส้ือเช้ิตแขนยาวผา่อกกลาง กางเกงจีนธรรมดา แต่ผูช้าย
ท่ีนุ่งผา้โจงกระเบนยงัมีอยูบ่า้ง 

ชาวลวัะ มีอาชีพทางกสิกรรม ทาํนา ไร่ สวน เล้ียงสัตวจ์าํพวกววั ควาย หมู ไก่ หมูจะปล่อย
ใหห้ากินตามบริเวณบา้น ถา้ฤดูขา้วเหลืองจึงนาํมาขงัไวใ้นคอก เวลาวา่งก็ทอผา้ ตาํขา้ว จกัสาน เช่น 
กระบุง ตะกร้า ฯลฯ ฤดูแลง้ชองเขา้ป่าล่าสัตว ์เม่ือไดส้ัตวป่์ามาหน่ึงตวั ผูล่้าแบ่งเอาไวค้ร่ึงหน่ึงอีก
คร่ึงหน่ึงนาํไปมอบให้แก่ผูใ้หญ่บา้น ผูใ้หญ่บา้นตีเกราะสัญญาณเรียกชาวบา้นแบ่งกนัไปจนทัว่ทุก
หลงัคาเรือน การปลูกสร้างบา้นเรือน ชาวบา้นจะช่วยกนัทั้งหมู่บา้นไม่ตอ้งจา้ง 

การนบัวนัเดือนปีของชาวลวัะ ผิดกบัชาวเหนือ และไทยภาคกลาง คือเดือน 4 ของลวัะเป็น
เดือน 5 ของไทย ชาวลวัะมีนิยายประวติัประจาํชาติ ซ่ึงไดท้ราบจากปากคาํท่านผูเ้ฒ่าชาวลวัะวา่ เดิม
พญาลวัะกบัพญาไตเป็นเพื่อเกลอกนั ต่อมาพญาไตยกกองทพัไปรบกบัพญาแมนตาตอก ซ่ึงเป็นใหญ่
ในบรรดาภูตผปีีศาจ พญาไตพา่ยแพต่้ออิทธิฤทธ์ิของพญาแมนตาตอก จึงมาหลบซ่อนตวัอยูก่บัพญา
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ลวะ พญาแมนตาตอกติดตามไปถึงบา้นลัวะ พญาลวะกล่าวปฏิเสธวา่ไม่พบเห็นพญาไต พญาไตจึง
เป็นหน้ีบุญคุณพญาลวัะ ลวัะกบัไตจึงเป็นมิตรกนันบัตั้งแต่นั้นมา 

ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนั้ นจะทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีท่ีมีการจดัการท่ีดี
ถึงแมว้า่บางลกัษณะจะอา้งอิงถึงความเช่ือต่างๆ เก่ียวกบัผแีต่นัน่ก็คือจารีตประเพณี และวฒันธรรมท่ี
สั่งสม และถ่ายทอดต่อกนัมา ซ่ึงความเช่ือเหล่าน้ีไดแ้ฝงไวซ่ึ้งองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติ และบริบททางกายภาพของการวางผงัชุมชนท่ีสอดคลอ้งกนัอยา่งกลมกลืน พื้นท่ีต่างๆนั้น
สัมพนัธ์กนัอย่างชัดเจนจะด้วยเหตุผลอนัใดก็ตามแต่ ล้วนเป็นผลดีต่อชุมชน และสังคมโดยรวม
ทั้งส้ิน 
 
2.2 ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
2.2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการตั้งถิ่นฐาน 

เม่ือมนุษยย์ุคหิน (Paleolithic)ไดย้า้ยถ่ินฐานจากการอยูอ่าศยัในถํ้าออกมาสร้างเพิงท่ีพกันบั
ได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการเกิดเมืองซ่ึง อาเธอร์ บี เกลเลียน และไซมอน ไอสเนอ (Arthur B. 
Gallion & Simon Eisner, 1963) กล่าวว่าการอยูร่วมกนัของชุมชนจนกลายเป็นชุมชนเมืองนั้นมี
ประวติัความเป็นมาท่ียาวนานในสมยัหลายพนัปีท่ีล่วงมาแลว้นั้น ในยุคหินนั้นมนุษยย์งัหาเล้ียงชีพ
โดยการล่าสัตว ์และจบัสัตวม์ากินเป็นอาหารยงัไม่มีการอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มหรือชุมชน เน่ืองจาก
ความจาํเป็นในการเสาะแสวงหาอาหารเล้ียงชีวิตในวนัหน่ึงๆมีการยา้ยถ่ินท่ีอยู่เม่ือไม่สามารถหา
อาหารไดใ้นท่ีเดิม โดยจะหาท่ีแห่งใหม่ท่ีมีอาหารอุดมสมบูรณ์กวา่จึงทาํให้เกิดมีการกระจาย และตั้ง
ถ่ินฐานของมนุษยใ์นส่วนต่างๆของโลกซ่ึงมีความแตกต่างกนัในสภาพภูมิประเทศ และดินฟ้าอากาศ 
ต่อมาก็ มีการรวมกลุ่มเป็นชุมชนขนาดเล็กตามความสัมพนัธ์ของเช้ือชาติเป็นหมู่เป็นเผา่รู้จกัการอยู่
อาศยัเป็นหลกัแหล่งเพิ่มข้ึน ในยุคหินใหม่มนุษยเ์ร่ิมมีความสามารถท่ีจะเก็บรักษาอาหารไวเ้พื่อ
บริโภคเป็นเวลายาวนานได ้และมีการปลูกผกัตลอดจนการนาํสัตวม์าเล้ียงเพื่อใชใ้นการบริโภคมีการ
สร้างบ้านเป็นท่ีอยู่อาศยัเป็นหลักแหล่ง และมีแบบแผนการดาํรงชีวิตในชุมชน จึงทาํให้มีการ
รวมกลุ่มกนัเป็นชุมชน และมีการติดต่อกนัระหว่างชุมชน เพื่อแลกเปล่ียนสินคา้ท่ีเป็นผลผลิตของ
ชุมชน และจากการติดต่อระหวา่งชุมชนน้ีเอง จึงมีรูปแบบของสังคมเกิดข้ึนตามมาภายหลงั  (สุพจน์ 
บุรพกุศลศรี, 2531) 

กล่าวกนัวา่มนุษยช่์วงหลงัยคุหิน (Neolithic) เป็นผูบุ้กเบิกการเพาะปลูก การเล้ียงสัตว ์ และ
ดาํเนินการถือครองทรัพยสิ์นจาํพวกพืช สัตว ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตจนมีผลต่อมาใน
เร่ืองการคุม้ครองป้องกนัทรัพยสิ์นเหล่านั้น และริเร่ิมท่ีจะสร้างส่ิงปลูกสร้าง 
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ชุมชนหมู่บา้นได้พฒันากลายมาเป็นเมืองในสมยัโบราณนั้น ด้วยเหตุผลทางด้านสภาพ
ภูมิศาสตร์ สภาพความจาํเป็นด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงสภาพของเมืองมีความหมายเก่ียวกับ
สภาพท่ีผูค้นมาอยู่ร่วมกนั การปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศยั มีร้านค้าท่ีทาํงาน ถนนหนทางท่ีใช้
เดินทางไปมาหาสู่กนั และประชาชนไดแ้บ่งปันใชป้ระโยชน์จากส่ิงท่ีสร้างข้ึนร่วมกนั  ทั้งน้ีเมืองได้
เจริญรุ่งเรืองข้ึนเป็นแห่งแรกๆ ในแถบท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่นํ้ าไนล์ และแม่นํ้ าอินดิสในประเทศอียิปต ์
และแม่นํ้าไทกริส-ยเูฟรติส ในประเทศอิรักในปัจจุบนั (Arthur B. Gallion & Simon Eisner, 1963) 

ในประเทศไทยกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ อพยพยา้ยถ่ินตามทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์
ประกอบกบัพื้นท่ีทาํการเกษตรแตกต่างกนัไปตามแต่ละวฒันธรรม โดยรวมกลุ่มกนัประมาณ 20-30 
ครัวเรือนตั้ งถ่ินฐานจนสมาชิกในครอบครัวเพิ่มข้ึน ขยายตวัออกไปรอบบริเวณท่ีตั้ งกลายเป็น
หมู่บา้นท่ีมีการขยายตวัในทุกๆปี ปัจจุบนัพื้นท่ีอยูอ่าศยัท่ีห่างไกลต่างสามารถท่ีจะเขา้ถึงดว้ยเส้นทาง
สัญจรจากการพฒันาทอ้งถ่ินของภาครัฐ ซ่ึงชาวลวัะเป็นอีกกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีความแตกต่างดา้นการ
ตั้งถ่ินฐาน ท่ีไม่นิยมยา้ยถ่ินกันบ่อยคร้ังอยู่อาศยับริเวณท่ีเดิมเป็นเวลากว่า 200 – 300 ปี จนถึง
ปัจจุบนั ในอดีตพื้นท่ีเหล่าน้ีเขา้ถึงไดไ้ม่สะดวกนกั แต่ปัจจุบนัไดพ้ฒันาดา้นเส้นทางเช่ือมโยงผูค้น
ในชุมชนสู่โลกภายนอก และเร่ิมท่ีจะปรับเปล่ียนวถีิชีวติตามพฒันาการท่ีดาํเนินไปอยา่งรวดเร็ว 
 
ทฤษฎว่ีาด้วยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ อคีิสติคโมเดล (Ekistics Model) 
 เน่ืองจากกระบวนการเกิดเป็นเมือง (Urbanization) มีความเก่ียวขอ้งกบัการตั้งหลกัแหล่ง
หรือถ่ินฐานของมนุษย ์(Human Settlement) ซ่ึง คอนสแตนติโนส เอ ด๊อกซิเอดิส (Constantinos A. 
Doxiadis)ไดเ้สนอตวัแบบ Ekistics Model เขา้มาพิจารณาการรวมตวัของมนุษยใ์นฐานะปัจเจก
บุคคล ครอบครัว และสังคมเขา้กบัปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ
และเกิดการสร้างสรรคข์องมนุษย ์สรุปไดด้งัน้ี 

1. องค์ประกอบพืน้ฐานของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ประกอบด้วย 
- ธรรมชาติ (Nature) เป็นรากฐาน และขอบเขตท่ีซ่ึงชุมชนถูกสร้างสรรคข้ึ์นมา 
- คน (Anthopos) 
- สังคม (Society)  
- โครงสร้างทางกายภาพ (Shells) 
- โครงข่าย (Networks) เป็นระบบท่ีเกิดจากธรรมชาติ และการสร้างของมนุษยซ่ึ์งช่วยอาํนวยความ
สะดวกในการประกอบกิจกรรมอยูอ่าศยัของคน เช่น ถนน นํ้าประปา ไฟฟ้า เป็นตน้ 

ทั้งน้ีในเป้าหมายของทฤษฎี Ekistics ก็คือการส่งเสริมให้คนมีความเป็นอยูอ่ยา่งผาสุก และ
ปลอดภยัในชุมชนโดยการสร้างเสริมสภาวะสมดุลระหวา่งองคป์ระกอบดงักล่าวทั้ง 5 ประการ เพื่อ
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ว่าคนสามารถท่ีจะปรับตวัเองให้สอดคล้องกับข้อกาํหนดของชุมชน และช่วยให้สนองตอบต่อ
เจตนารมณ์ของตนเองไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้กาํหนดนั้นๆ และการศึกษาหรือการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
ดงักล่าวจาํเป็นตอ้งพิจารณาความสัมพนัธ์กนัเป็นระบบโดยการเช่ือมโยงองค์ประกอบต่างๆเข้า
ดว้ยกนั (Constantinos A. Doxiadis อา้งใน กฤช เพิ่มทนัจิตต.์ 37, 2536) 

การตั้งถ่ินฐานของกลุ่มชาติพนัธ์ุในประเทศไทย มีการเช่ือมโยงองค์ประกอบต่างๆ เขา้กบั
ความเช่ือในส่ิงเร้นลบั การให้ความเคารพต่อธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้มในบริบทของตน การ
ครอบครองพื้นท่ีผ่านระบบเครือญาติต่างพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั การอยู่อาศยักนัเป็นกลุ่มสร้าง
ความสัมพนัธ์กนัในครอบครัว อีกทั้งระบบกิจกรรมดา้นความเช่ือเป็นส่วนเช่ือมโยงชุมชน และผูค้น
เข้าไวด้้วยกัน อีกทั้งผ่านโครงข่ายท่ีไม่มีขอบเขตของร้ัวมากั้นขวางระหว่างเพื่อนบ้านเกิดปฎิ
สัมพนัธ์อนัดีต่อกนัในชุมชน แต่ในทุกสังคมมีระดบัพฒันาการท่ีแตกต่างกนั ความเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพท่ีเกิดจากการพฒันา และเกิดจากการผสมกลมกลืนของวฒันธรรมดั้งเดิม และวฒันธรรม
สมยัใหม่ท่ีต่างส่งผา่นตวับุคคลหลากหลายชาติพนัธ์ุท่ีเขา้มาในชุมชนทาํให้ชุมชนตอ้งปรับตวัเขา้หา
กระแสหลัง่ไหลทางวฒันธรรมเหล่านั้นออกมาในรูปแบบวิถีชีวิต และสถาปัตยกรรมท่ีอยูอ่าศยั การ
เขา้มาของศาสนาต่างๆ ส่งผลใหค้วามเช่ือดั้งเดิมลดบทบาทความสําคญัลงจะดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ใน
ปัจจุบนัศาสนาเขา้มามีบทบาทสําคญัในชุมชนแทบทุกชุมชน กิจกรรมทางศาสนาท่ีแตกต่างกนัทาง
หลกัปฏิบติั และหลกัหารไดเ้ช่ือมโยงชุมชนจนเกิดเป็นศรัทธา ผสมกลมกลืนกบัความเช่ือเร่ืองผ ี
และส่ิงเร้นลบัต่างๆ อีกทั้งศาสนาไดก้ลายมาเป็นจุดศูนยก์ลางของแต่ละชุมชนในการรวมกลุ่ม และ
มีอิทธิพลต่อวถีิชีวติ และแนวความคิดท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต 

2. ลกัษณะพเิศษของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในชุมชนต่างๆ 
คอนสแตนติโนส เอ ด๊อกซิเอดิส  ไดเ้สนอลกัษณะของเป้าหมายของชุมชนตามหลกัการ

ของ Ekistic Units โดยแบ่งออกเป็น 7 ประเภทตามลาํดบัดงัน้ี 
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนแบบช่ัวคราว (Temporary Human Settlements) เป็นลกัษณะการ

ตั้งถ่ินฐานของพวกท่ีเร่ร่อน เพื่อการพกัพิงชัว่คราวหรือการเตรียมตั้งถ่ินฐานถาวร 
หมู่บ้าน (Villages) โดยทัว่ไปมีประชากรร้อยละ 50.0 ของประชาคมโลกท่ีอาศยัอยู่ใน

ชุมชนประเภทหมู่บา้น และหมู่บา้นจะยงัประโยชน์ต่อการอยูอ่าศยั และการพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีดีกวา่
ในเมืองรวมทั้งการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ชุมชนเมือง (Polises) เป็นชุมชนเมืองท่ีมีเน้ือท่ีราวพนัตารางกิโลเมตร และเป็นชุมชนท่ีรอ
การขยายตวัของชุมชนเมืองใหญ่เขา้ไปถึง ซ่ึงชุมชนประเภทน้ีอาจจะสูญสลายไปไดห้ากไม่มีการ
ผนวกรวมตวัเขา้กบัชุมชนอ่ืนๆหรือการจดัตั้งยา่นอุตสาหกรรมหรือแหล่งการศึกษาข้ึน 
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ชุมชนเมืองใหญ่ (Metropolises) เป็นชุมชนท่ีประชาชนจะเข้าไปตั้งถ่ินฐานมากท่ีสุดใน
อนาคต และจะขยายตวัทั้งในด้านการอยู่อาศยัและด้านอุตสาหกรรม ซ่ึงควรจะได้มีการวางแผน
พฒันาหรือการจดัเตรียมดา้นสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีพอเพียงไวล่้วงหน้าโดยเฉพาะในเร่ือง
โครงข่าย (Networks) 

ชุมชนอภิมหานคร (Megalopolises) เป็นชุมชนท่ีเกิดจากการเช่ือมต่อของมหานครหลาย
มหานครเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการพิจารณาวางแผนในดา้นโครงข่ายอยา่งรอบคอบนอกจากน้ี
ย่อมมีความจาํเป็นจะต้องจัดเตรียมการจัดรูปองค์การการบริหารในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมเขตพื้นท่ีชุมชนประเภทน้ีอาจประกอบด้วยพื้นท่ีอยู่อาศัยเขตย่านอุตสาหกรรมเขต
เพาะปลูกปศุสัตว ์และเขตพื้นท่ีสีเขียว 

ชุมชนประเทศ (National Systems) เป็นการตั้งถ่ินฐานในระดบักวา้งท่ีจาํเป็นตอ้งกาํหนด
เป้าหมายของชุมชนให้สอดคลอ้งกบัคนทั้งส่วนใหญ่ และส่วนน้อยของสังคมเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของชาติโดยรวม 

ชุมชนประชาคมสากล (International Systems) จากป้าหมายระดบัชาติหรือประเทศหลายๆ
ประเทศยอ่มจะสามารถกาํหนดเป้าหมายร่วมกนัไดโ้ดยเฉพาะสภาพการตั้งถ่ินฐานสภาพปัญหา และ
หนทางแกไ้ขในส่วนท่ีเก่ียวกบัทุนความรู้ และประสบการณ์ เพื่อการพฒันาอุตสาหกรรม  และความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน (Constantinos A. Doxiadis อา้งใน กฤช เพิ่มทนัจิตต.์ 41-42, 2536) 

สรุปได้ว่าการตั้งถ่ินฐานคือ การท่ีมนุษยเ์ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัสภาพพื้นท่ีส่ิงแวดลอ้ม และ
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ โดยนาํส่ิงเหล่าน้ีมาดดัแปลงปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัการตั้งชุมชนของตน
เกิดเป็นอาณาเขตครอบคลุมพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีทั้งการขยายตวั และหดตวัของพื้นท่ีครอบครอง
หน่วยของการตั้งถ่ินฐานเป็นการแสดงออก ซ่ึงการจดัการพื้นท่ีของมนุษยใ์นรูปแบบของอาคาร
บา้นเรือน ถนนหนทาง และการใชท่ี้ดิน ตลอดจนผลกระทบท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้ม 

ชาวลวัะเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุดั้งเดิมท่ีอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานจากกลุ่มท่ีมีประมาณ 20 ครัวเรือน 
สร้างเรือนพกัอาศยัแบบชัว่คราวดว้ยวสัดุธรรมชาติในทอ้งถ่ิน การรวมกลุ่มไดข้ยายตวัเพิ่มข้ึน และมี
อาณาเขตท่ีขยายเป็นวงกวา้งออกไปตามสภาพภูมิประเทศกลายเป็นชุมชนหมู่บา้นท่ีมีองคป์ระกอบ
ทางสภาพแวดล้อม และองค์ประกอบทางกายภาพ และโครงข่ายเช่ือมโยงต่างๆในเวลาต่อมาได้
เปล่ียนระบบปกครองจากผูน้าํทางจิตวญิญาณสู่ระบบผูใ้หญ่บา้น ตามระเบียบกฎเกณฑข์องภาครัฐ 

 
การเลอืกทีต่ั้งถิ่นฐาน  และรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ การเลือกทาํเลท่ีตั้งถ่ินฐานสรุปได ้3 ประการ คือ 

1. ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ แหล่งนํ้า ท่ีดอน ท่ีดินท่ีอุดมสมบูรณ์ และแหล่งแร่เป็นตน้ 
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2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีมกัเกิดคู่กับการตั้งถ่ินฐานของชุมชน และมี
อิทธิพลต่อการขยายตวัเป็นเมืองต่อไปในอนาคต ไดแ้ก่ บริเวณท่ีอยู่ใกลแ้หล่งวตัถุดิบ บริเวณท่ีตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรม บริเวณเส้นทางคมนาคมตดักนั บริเวณจุดเช่ือมของเส้นทางคมนาคม 

3. ปัจจยัทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนความเช่ือของกลุ่มชน ได้แก่ 
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ ลกัษณะท่ีเป็นประเพณีนิยม หรือความเช่ือต่างๆ 

ในประเทศไทยนั้นชุมชนจะตั้งถ่ินฐานอยู่รวมกนัเป็นสังคม และหมู่บา้นไม่ไกลจากพื้นท่ี
เกษตรกรรม มกัจะเติบโตอยา่งไม่มีการวางแผนหรือผงัรูปแบบการตั้งถ่ินฐานของชุมชนในไทยแบ่ง
ไดด้งัน้ี (คณิชยา รอดเรืองศรี, 2544) 

1. แบบฝ่ังแม่นํ้า ลาํคลองหรือถนนหลวง ซ่ึงตามหลกัวชิาการผงัเมืองก็คือ ชุมชนท่ีขนานตวั
ไปตามแนวยาวนัน่เอง โดยจะตั้งถ่ินฐานขนานไปกบัแม่นํ้ าลาํคลองหรือถนนหลวง สมยัโบราณ
คลอง และแม่นํ้ าช่วยให้ชุมชนมีนํ้ าสําหรับอุปโภค และบริโภคใช้เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อ ใน
ขณะเดียวกันเส้นทางรถไฟ และถนนหนทางท่ีเข้ามาแทนท่ีก็มีบทบาทในการสร้างชุมชนท่ียาว
เหยยีดไปตามเส้นทางปรากฏทัว่ไปในประเทศไทยปัจจุบนั 

2. แบบเป็นกลุ่มกอ้นหนาแน่นมกัเกิดข้ึนในชุมชนชนบทท่ีมีความเป็นอยูแ่บบพึ่งพาตนเอง
ผูค้นในสังคมคุน้เคยสนิทสนม และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มก้อนช่วยให้
ปลอดภยัในยามสงคราม หรือผูไ้ม่ประสงคดี์ ชุมชนแบบน้ีจะมีลกัษณะคลา้ยเมืองเล็กห้อมลอ้มดว้ย
ทุ่งนาป่าละเมาะ พบมากทางภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ 

3. แบบเป็นกลุ่มเล็กๆหลายๆกลุ่ม เป็นชุมชนท่ีบางท่ีก็แยกออกจากกนัเป็นหน่วย มีลกัษณะ
คลา้ยชุมชนเล็กๆหลายชุมชน หากไม่อยูห่่างกนัเกินไปก็อาจพฒันาให้รวมกลุ่มเป็นหมู่บา้นเดียวกนั
ไดชุ้มชนประเภทน้ีพบไดท้ัว่ไปในภาคต่างๆของประเทศ 

4. แบบกระจดักระจายไม่เป็นกลุ่มกอ้น เป็นชุมชนท่ีประกอบดว้ยอาคารพกัอาศยัท่ีกระจดั
กระจายออกเป็นกลุ่มเล็กในแปลงท่ีดินท่ีถมข้ึนท่ามกลางสภาพแวดลอ้ม และสวนเกษตรกรรมพบ
ไดท้ัว่ไปในภาคต่างๆของประเทศ 

5. แบบทาํไร่เล่ือนลอยพบมากทางภาคเหนือเพราะเป็นชุมชนของชาวเขาเผา่ต่างๆท่ีอพยพ
เขา้มาโดยจะยา้ยไปตามสถานท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบนัการอพยพไดล้ดลงไปมากเน่ืองจากมี
ความพยายามใหช้าวเขาอยูร่วมกนัเป็นชุมชนใหญ่ และมีนโยบายส่งเสริมอาชีพแทนการทาํไร่เล่ือน
ลอย 

ปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์ท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจยัหลกัท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
เลือกท่ีจะตั้งถ่ินฐาน รูปแบบสภาพแวดลอ้มของแต่ละชุมชนท่ีมีภูมิประเทศแตกต่างกนั ส่งผลต่อการ
ปรับตวัรับกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และประเพณี วฒันธรรมของแต่ละชาติพนัธ์ุ พื้นฐานการ
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ดาํรงชีวิตท่ีพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการดาํรงชีพเกิดความหลาหลายทางนิเวศวิทยา การเกษตร
สมยัใหม่เขา้มามีบทบาทสร้างรายไดพ้ฒันาใหเ้ศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึน เส้นทางคมนาคมไดเ้ช่ือมโยง
สอดคลอ้งกบัระบบขนส่งท่ีใชย้านพาหนะแทบทุกครัวเรือนในชุมชนดั้งเดิม ส่ิงปลูกสร้างในชุมชน
ตลอดจนท่ีอยู่อาศยัได้พฒันารูปแบบ จากการอยู่อาศยัแบบชั่วคราวด้วยวสัดุธรรมชาติสู่รูปแบบ
สมยัใหม่ปรับเปล่ียนวสัดุ สีสัน แผนผงัตลอดจนเทคโนโลยกีารก่อสร้าง 

 
ความเช่ือเกีย่วกบัการตั้งถิ่นฐานในสังคมไทย 

ส่วนใหญ่ความเช่ือเก่ียวกบัการตั้งถ่ินฐานของคนไทยในแต่ละภาคมีความคลา้ยคลึงกนัทาํเล
ท่ีถือวา่มีชยัภูมิดีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีตั้งถ่ินฐานจะประกอบไปดว้ย 
 1. แม่นํ้ า เป็นสัญลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และมัน่คงท่ีคู่กบัสังคมเกษตรกรรมเพราะ
ตอ้งใช้นํ้ าในการเพาะปลูก และดาํรงชีวิต ใช้ในการคมนาคมขนส่งหรือเป็นปราการธรรมชาติ
ป้องกนัภยัจากศตัรู 
 2. ท่ีราบเพื่อการอยูอ่าศยั และการเพาะปลูก 
 3. ภูเขา ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลเร่ืองฮวงจุย้จากประเทศจีน เช่น ชยัภูมิท่ีตั้งของเมืองเชียงใหม่ หรือ
สุโขทยั มีภูเขาอยูท่างทิศตะวนัตก และท่ีราบอยูท่างทิศตะวนัออก 
 4. ระบบการระบายนํ้ า เช่นดูความลาดเอียงของพื้นท่ี หรือแนวการไหลของนํ้ า ทั้งน้ีเพื่อ
ป้องกนันํ้ าท่วมหรือการกดัเซาะดินของนํ้ า ขณะเดียวกนัก็มีความเช่ือเก่ียวกบัการตั้งถ่ินฐานเฉพาะ
แบบเฉพาะภูมิภาค อาทิเช่น 

- ความเช่ือเร่ือง “ขึด” ของคนลา้นนา “ขะลาํ” ของคนอีสาน หรือ “ขอ้ห้าม” ของคนในภาค
กลาง เก่ียวกบัการตั้งเมือง และองค์ประกอบของเมือง การเลือกพื้นท่ีทาํกิน การใชพ้ื้นท่ีสาธารณะ 
การตดัฟันตน้ไม ้เป็นตน้ 

- ความเช่ือของชุมชนไทในภาคเหนือรวมไปถึงไทล้ือในสิบสองปันนาท่ีมีการจดัตั้งตวัเมือง
ประสานความเช่ือกบันิเวศวิทยา โดยแบ่งการตั้งถ่ินฐานตามสรีระของคน เช่นเมืองๆหน่ึงจะมี “หัว
เมือง กลางเมือง และหางเมือง(หรือหวัเมือง คิงเมือง และหล้าเมือง)”โดยหวัเมืองจะอยูด่า้นทิศเหนือ
ถือเป็นจุดศกัด์ิสิทธ์ิ และสําคญัท่ีสุด ตอ้งอยู่บนพื้นท่ีสูง และหนัไปทางทิศเหนือ มี “ดอยขุนจ่าหัว
เมือง” คือดอยหรือท่ีราบสูงปกอยู่ทางทิศเหนือดว้ย บริเวณหัวเมืองจดัเป็นพื้นท่ีตั้งของ “ เวียงเจา้” 
หรือองค์กรปกครอง แคว หรือหนองนํ้ าประจาํเมือง ตน้ไทรใหญ่ท่ีตั้งของ “เส้ือเมืองใหญ่” หรือ
อารักษใ์หญ่ประจาํเมือง และ “ หอฟ้าเหนือหวั” ศาลบูชาเทพเจา้ประจาํเมือง ถดัจากหัวเมืองมีลาน
กวา้งเรียกว่า “ข่วงเมือง” ส่วนกลางชุมชนเรียกว่า “ใจบา้น” จุดก่ึงกลางของพื้นท่ีทั้งหมดเรียกว่า 
“สะดือเมือง” กลางเมืองจะเป็นท่ีตั้งของ “กาด” หรือตลาด สวนกล้วย และสวนหยวก (กลว้ยป่า) 
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ส่วน “บา้นไพร่”  หรือหมู่บา้นของไพร่ ซ่ึงบางคร้ังเรียกว่า “ครัวเมือง” หรือพลเมืองจะอยู่ตั้งแต่
กลางเมืองจนทา้ยเมือง รอบเมืองนั้นเป็น “นา” หรือ “ บา้น” ทา้ยเมืองหรือหางเมืองดา้นใตเ้ปรียบ
เหมือนเท้าคนจะเป็นท่ีตั้ งของป่าช้านอกเมือง อย่างไรก็ดีรายละเอียดทุกอย่างอาจไม่เหมือนกัน
ทั้งหมดตามท่ีกล่าวมา แต่เมืองส่วนใหญ่จะสัมพนัธ์กบันิเวศวทิยาเป็นหลกั 

- ความเช่ือท่ีเป็นนามธรรม แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในชุมชน และธรรมชาติผา่น
ความเช่ือ และพิธีกรรมโดยเฉพาะประเพณีการนบัถือผี เช่น ผีท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ ผีบรรพบุรุษผีบา้น
ผเีรือน ผเีส้ือเมือง 

- ความเช่ือเร่ืองเสาอินทขิลของชนเผ่าลวัะในภาคเหนือเพื่อบูชาพระอินทร์กลางใจเมือง
ส่งผลต่อความเช่ือเร่ืองเสาใจบา้น หรือเสาหลกัเมืองของคนไทยในภูมิภาคต่างๆ 

- ความเช่ือเร่ืองศูนยก์ลางจกัรวาลหรือเขาพระสุเมรุ ไดรั้บอิทธิพลจากศาสนาฮินดู และพุทธ
อาจมีการสร้างพระบรมธาตุกลางเมืองเสมือนเป็นเขาพระสุเมรุ และมีพระบรมมหาราชวงัอนัเป็นท่ี
ประทบัของกษตัริยห์รือสมมติเทพอยูใ่กลศู้นยก์ลางจกัรวาล 

- ความเช่ือเก่ียวกบัการปลูกบา้น เช่น ไม่หันหน้าบา้นไปทางทิศตะวนัตก ทางข้ึนบา้นมกั
หนัออกสู่ถนนหรือคลอง ตวับา้นจะหนัแนวยาวตามแนวตะวนัเพื่อเล่ียงการรับแสงแดด และรับลม
เต็มท่ียกเวน้บา้นทางภาคเหนือท่ีหันแนวยาวขวางตะวนัเพื่อรับแสงแดด และเล่ียงลมหนาวจดัหัว
นอนไปตามทิศใตต้ามคติโบราณ หรือตามทิศตะวนัออกตามคติพุทธ เป็นตน้ (คณิชยา รอดเรืองศรี, 
2544) 
 คติความเช่ือในการตั้งถ่ินฐานผกูติดกบัแนวคิดของสังคมไทยมายาวนาน ชาวลวัะท่ีอาศยัอยู่
ทางภาคเหนือของไทยนั้น มีความเช่ือดั้งเดิมเก่ียวกบัผีบรรพบุรุษท่ีคอยปกป้องคุม้ครองมาจนถึง
ปัจจุบนัตามสายการนบัถือของแต่ละครอบครัว อีกทั้งแสดงถึงความเคารพต่อธรรมชาติพืชพรรณ
ทางการเกษตรกรรม และเป็นแนวคิดเช่ือมโยงกบัการจดัผงัสภาพแวดลอ้มของหมู่บา้น ความเช่ือ
เร่ืองผีสร้างกิจกรรมส่วนรวมบนพื้นท่ีลานโล่งในชุมชน นบัเป็นประเพณี และวฒันธรรมท่ีสืบทอด
กนัต่อมา ในปัจจุบนัความเช่ือเร่ืองส่ิงเร้นลบัไดผ้สมกลมกลืนกบัศาสนาต่างๆ ท่ีมีบทบาทในสังคม
ของทุกชุมชนในประเทศไทยอยา่งกวา้งขวาง 
 
เมืองทีเ่กดิขึน้ตามแบบธรรมชาติ 

คริสโตเฟอร์ อเล็กซานเดอร์ เรียกเมืองท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติออกเป็น 2 แบบดว้ยกนัคือ  
เมืองท่ีพฒันาโดยอิงแบบแผนเดิมทางวฒันธรรม(Unselfconcious Culture) แต่ในสังคมท่ีมี
วฒันธรรมซ่ึงด้ินรนแสวงหาความเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีกวา่ ซ่ึงเขาเรียกวา่ เมืองท่ีพฒันาโดยไม่อยู่
ในแบบแผนเดิมทางวฒันธรรม (Selfconcious Culture) นั้นเก้ือหนุนให้เกิดการออกแบบเมืองได ้ซ่ึง
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ในสองรูปแบบน้ีเองอาจทาํให้ชุมชนหรือเมืองท่ีเกิดข้ึนเติบโตข้ึนแบบธรรมชาติท่ีเราจะพบเห็นได้
กับประเทศท่ีมีการสืบทอดวฒันธรรมกันต่อมารุ่นต่อรุ่นเสมือนหน่ึงองค์ความรู้คู่ชุมชนนั้ นๆ 
ประเทศไทยเองซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีรากเหง้าทางวฒันธรรมท่ียาวนาน และเหนียวแน่นดว้ยระบบ
สังคมครอบครัวเครือญาติไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงรูปแบบเมืองท่ีในยุคเร่ิมตน้การตั้งถ่ินฐานอาจตอ้ง
พึ่งพิงทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นหลกั โดยสังเกตจากการตั้งถ่ินฐานริมนํ้ าก็ดี หรืออาจจะเป็นใน
ด้านการป้องกันการรุกรานจากศัตรูการตั้ ง เ มือง จึงมีปัจจัยในการเลือกภูมิประเทศ  และ
ทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นอนัดบัแรกนัน่ก็แสดงให้เห็นว่า การเกิดชุมชนในประเทศไทยนั้นเกือบ
ทุกแห่งจะตอ้งพึ่งพิงธรรมชาติสภาพแวดลอ้มท่ีอุดมสมบูรณ์ทั้งนํ้ าท่า และอาหารดว้ยเหตุน้ีเองใน
บางคร้ังการเกิดของชุมชนเล็กๆท่ียงัขาดความเขา้ใจในการใชท้รัพยากรจนทาํให้เกิดการยา้ยถ่ินฐาน
อยูบ่่อยคร้ังเน่ืองจากการท่ีใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลืองขาดการจดัการชุมชนท่ีดี การตั้งถ่ินฐานชุมชน
ในประเทศไทยนั้นนอกจากรูปแบบท่ีเป็นคูคลองป้อมค่ายแบบเมืองหลวงแล้วยงัปรากฏภาพการ
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีว่างในชุมชน และการเกาะกลุ่มกันของบ้านพกัอาศัยซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนท้องถ่ินดั้ งเดิม ในเบ้ืองต้นนั้นมีการเช่ือมโยงในระดับชุมชนคือ การร่วม
กิจกรรมในพื้นท่ีนั้นๆของชุมชน เช่นการเซ่นไหว ้หรือพิธีบูชาต่างๆท่ีเกิดจากความเช่ือของแต่ละ
กลุ่มชนส่ิงเหล่าน้ีเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการยึดเหน่ียวชุมชนไวอ้ยา่งเหนียวแน่นส่วนในเรือนพกั
อาศยันั้นมีระบบครอบครัวมาเป็นตวัเช่ือมโยงประสานพื้นท่ีท่ีเรียกวา่ลานบา้น  

ในกลุ่มของเครือญาติหรือครอบครัวท่ีขยายออกไปจากครอบครัวหลักสืบเน่ืองจากการ
แต่งงาน มีครอบครัวใหม่เกิดข้ึนเป็นตน้ ในชุมชนดั้งเดิมความเช่ือเป็นส่ิงแรกท่ีเป็นสาเหตุต่อการตั้ง
ถ่ินฐานและ การตั้งบา้นเรือน องคป์ระกอบในภาพรวมท่ีปรากฏทางกายภาพเร่ิมตน้จากหมู่บา้นอยู่
ตรงกลางลอ้มรอบดว้ยป่าชุมชนถดัออกไปเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของชนเผา่ดั้งเดิม
ดา้นนอกสุดคือพื้นท่ีป่าตน้นํ้ าอนัเป็นแหล่งอาหารและ ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน แต่เน่ืองดว้ย
การขยายตวัของประชากร และการพฒันาของเมืองสภาพแวดล้อมทางกายภาพเหล่าน้ีอาจมีกา
ปรับเปล่ียนไปตามอตัภาพของเมือง และวฒันธรรมกบัค่านิยมใหม่ในปัจจุบนั 
 กล่าวไดว้า่รูปแบบประเพณี และวฒันธรรมส่งผลต่อพฒันาการของสภาพแวดลอ้ม และวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนท่ีแตกต่างกันตามแต่ละบริบท ชุมชนดั้ งเดิมเป็นชุมชนท่ีอิงแบบแผนทาง
วฒันธรรม และความเช่ือผนวกกบัแนวคิดดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติบนความเช่ือท่ีแต่ละ
ชุมชนมีไม่เหมือนกนั 
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2.2.2 แนวความคิดเกีย่วกบัคุณค่า และเอกลกัษณ์ของชุมชน 
 คุณค่าของส่ิงท่ีควรอนุรักษเ์กิดจากความมีเอกลกัษณ์ (Uniqueness) ซ่ึงเป็นคุณสมบติั พิเศษ
เฉพาะในการสร้างจิตวิญญาณแห่งสถานท่ี (Spirit of Place) โดยตั้งอยูบ่นแนวคิดลกัษณะของเมือง 
(Character of Town) ท่ีเป็นการศึกษาส่ิงท่ีเป็นคุณค่าในระดบัเมือง และระดบัความเป็นย่านของ
ชุมชน ทั้ งในส่ิงท่ีเป็นเอกลักษณ์ทางรูปธรรม และนามธรรม ซ่ึงองค์ประกอบในด้านต่างๆท่ี
ประกอบกนัเป็นเมืองนั้นจะเป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้มือง มีลกัษณะพิเศษแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละบริบท 
 
เอกลกัษณ์ (Uniqueness) คุณลกัษณะ (Character) และลกัษณะเฉพาะ (Identity) 
 การ์แฮม แฮร่ี แอล (Garnham Harry L, 1976) กล่าววา่ แนวความคิดของความมีเอกลกัษณ์ 
นั้นยากท่ีจะอธิบายไดช้ดัเจน หรือระบุตรงๆ สถานท่ีอนัน่าจะจดจาํนั้น มีเอกลกัษณ์หรือจิตวิญญาณ 
แห่งสถานท่ีแต่ละท่ีซ่ึงมีคุณสมบติัพิเศษเฉพาะท่ีน่าจะสร้างจิตวิญญาณแห่งสถานท่ี สํานึกการเป็น
ส่วนหน่ึง และการอยูดี่ในผูค้นนั้นตั้งอยูบ่นรากฐานของมุมมองของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติใน
ท่ีตั้ง เช่น รูปแบบท่ีดิน ภูมิประเทศ พรรณพืช ภูมิอากาศ และแหล่งนํ้า 

ลกัษณะทางวฒันธรรม เช่น สะพาน ป้อม หรือโบสถ์บนยอดเนินอนัตอบสนองต่อภูมิทศัน์ 
ประวติัศาสตร์ สังคม ทาํเลทางกายภาพ กิจกรรมของมนุษย ์และสถานท่ีท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์ทาง
วฒันธรรม  ประสบการณ์ในความรู้สึก ซ่ึงการมองเห็นในอนัดบัแรก เป็นผลมาจากปฏิสัมพนัธ์ของ
วฒันธรรมทางภูมิทศัน์เดิม การปะทะสัมพนัธ์ของส่วนผสมทั้งหมด ซ่ึงสร้างคุณสมบติัของสถานท่ี 
มกัไม่เป็นท่ีเขา้ใจของคนในพื้นท่ีจนกวา่จะเสียไป 
 สถานท่ีอนัพิเศษหลายแห่งไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากผลผลิตของกิจกรรม เช่น 
การกลายเป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรม  การเก็งกาํไรอสังหาริมทรัพย ์การขยายการขนส่ง การเติบโตของ
เมือง การเพิ่มข้ึนของประชากร และการท่องเท่ียว ความเปล่ียนแปลงน้ี ได้เปล่ียนจินตภาพ 
คุณลักษณะ และแม้แต่ความหมายต่อคุณลักษณะแห่งสถานท่ีนั้ นได้ถูกทาํลายไป ขณะท่ีการ
เปล่ียนแปลงหลายอย่าเป็นดา้นบวก เช่นว่า ตอ้งมีการฟ้ืนฟูดา้นเศรษฐกิจ ก็มกัจะตอ้งมีขอ้เสียต่อ
คุณลกัษณะเดิมของสถานท่ีอนัเคยมีปรากฏอยู ่
 แนวความคิดเก่ียวกบัการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูเมืองน้ี มีรากฐานบนความเช่ือท่ีวา่ เมืองแต่ละ
เมืองตอ้งมีความเฉพาะตวัทั้งดา้นเอกลกัษณ์ คุณลกัษณะ ลกัษณะเฉพาะ และจิตวิญญาณแตกต่างจาก
ท่ีอ่ืน ซ่ึงมีคุณค่า และความหมายต่อผูค้นในเมือง ซ่ึงหากขาดไปก็จะลดคุณภาพชีวติลง 
 ลักษณะเฉพาะของกลุ่มชาวลัวะนั้ น ปรากฏเป็นพื้นท่ีพิธีกรรมเล้ียงผีท่ีทาํประจาํทุกปี 
รูปแบบพิธีกรรมมีขนาดแตกต่างกันบ้างตามความสําคัญ ซ่ึงสถานท่ีประกอบพิธีสําคัญตั้ งอยู่
ท่ามกลางเรือนพกัอาศยัในชุมชน และเป็นส่วนหน่ึงของภูมิทศัน์ทางวฒันธรรม ท่ีแสดงถึงการดาํรง
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อยู่ของชาติพนัธ์ุดั้งเดิมท่ีมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ และมานุษยวิทยา พฒันาการในปัจจุบนั
อาจทาํใหส้ถานท่ีสาํคญัเหล่าน้ีเปล่ียนแปลงไปบา้ง 
 
องค์ประกอบหลกัของลกัษณะเฉพาะ (Identity) 

การ์แฮม  แฮร่ี แอล ระบุว่าลกัษณะเฉพาะจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ คือลกัษณะทาง
กายภาพ และรูปลกัษณ์ โครงสร้างทางกายภาพท่ีแทจ้ริงของสถานท่ี ลกัษณะจริงของอาคาร ภูมิทศัน์ 
ภูมิอากาศ และคุณลกัษณะของสุนทรียภาพ กิจกรรม และหน้าท่ีซ่ึงสังเกตได ้ผูค้นมีปฏิสัมพนัธ์ต่อ
พื้นท่ีอยา่งไร สถาบนัทางวฒันธรรมมีผลอยา่งไร และอาคารกบัภูมิทศัน์ถูกใชง้านอยา่งไร  

การส่ือความหมาย หรือสัญลกัษณ์ ซ่ึงเป็นแง่ท่ีซับซ้อนกว่า เร่ิมแรกด้วยผลจากความมุ่ง
หมาย และประสบการณ์ของมนุษย์ คุณลักษณะของสถานท่ีมีจาํนวนมากท่ีสืบเน่ืองจากการท่ี
ประชากรตอบสนองต่อลกัษณะทางกายภาพ และหนา้ท่ีใชส้อย 
 การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบชั้นแรกน้ีเองท่ีไดส้ร้างสรรค ์จิตวิญญาณแห่งสถานท่ี 
และปฏิสัมพนัธ์น้ีเองท่ีตอ้งทาํความเขา้ใจ เพื่อบรรลุความสําเร็จท่ีจะดาํเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
กิจกรรมในสภาพแวดลอ้มของเมืองเล็ก 
 สังคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆในประเทศไทยล้วน แล้วแต่มีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนั
ตามแต่ละบริบท การปฏิสัมพนัธ์ในชุมชนนั้ นเกิดข้ึนด้วยกิจกรรมท่ีแตกต่างหลากหลายทาง
วฒันธรรมของตน ภูมิประเทศ และภูมิอากาศเป็นปัจจยัท่ีทาํให้เกิดสุนทรียภาพในสภาพแวดลอ้ม
ของชุมชนนั้นๆโด เด่นเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน  
 
องค์ประกอบพืน้ฐานของเมือง 
 เควิน  ลินซ์ (Kevin Lynch, 1960)  ได้ทาํการศึกษาเก่ียวกับจินตภาพของเมือง และ
องคป์ระกอบทางกายภาพของเมือง (The City Image and Its Elements) ซ่ึงจะมีลกัษณะแตกต่างกนั
ออกไป ตามลกัษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงผูค้นและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
เมืองนั้นๆ โดย เควนิ  ลินซ์ พบวา่มีองคป์ระกอบพื้นฐาน 5 ประการดว้ยกนัท่ีผูค้นมกัใชใ้นการสร้าง
จินตภาพข้ึนในใจระหวา่งตนเอง และส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมือง อนัไดแ้ก่ 

- ทางสัญจร (Paths)  
- ยา่น (Districts) 
- ขอบเขต (Edges)  
- จุดสังเกต / จุดหมายตา (Landmark)  
- จุดรวม / ศูนยร์วม (Nodes)  
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 นอกจากองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 5 ท่ีประกอบกันเข้าเป็นโครงสร้างของเมืองแล้ว ยงัมี
ปัจจยั และองค์ประกอบยอ่ยอ่ืนๆ อีกหลายประการ ซ่ึงส่งผลให้เกิดลกัษณะเฉพาะตวัของเมือง แต่
ละเมืองออกไป ซ่ึงปัจจยัหรือองค์ประกอบดงักล่าว ไดแ้ก่ รูปทรงของท่ีดินหรือสภาพภูมิประเทศ 
(Landform) พืชพนัธ์ุธรรมชาติ (Natural Verdure) ภูมิอากาศ (Climate) นอกจากน้ียงัรวมถึง รูปร่าง 
ขนาดและความหนาแน่นของเมือง (Shape, Size and Density) ลกัษณะเน้ือเมือง (Texture) พื้นท่ีเวน้
วา่งในเมืองและพื้นท่ีเปิดโล่ง (Urban Space and Open Spaces) มุมมองและเส้นขอบฟ้า (Visual and 
Skyline) ของเมือง 
 
องค์ประกอบทางกายภาพ 
 แนวความคิดเก่ียวกับองค์ประกอบทางกายภาพจากการศึกษาของ สเพียร์เจน พอล ดี
(Speiregen, Paul D) ระบุองคป์ระกอบทางกายภาพของเมือง ประกอบดว้ย 

สภาพภูมิประเทศ และธรรมชาติ (Landform and Nature) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างสภาพภูมิประเทศ กบัภูมิทศัน์เมือง และสถาปัตยกรรม ในเชิงสุนทรียภาพ และประโยชน์
การใชส้อย  

รูปร่าง ขนาด และความแน่นของเมือง (Shape, Size and Density) เป็นการวิเคราะห์ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ ระหว่าง การใช้ประโยชน์แต่ละพื้นท่ีของเมืองกบัเส้นทางสัญจร และพื้นท่ีเปิดโล่ง 
ความต่อเน่ืองระหวา่งชุมชน ขนาด และความหนาแน่นของการกระจายตวัประชากร รวมถึงลกัษณะ
การขนส่งเช่ือมต่อพื้นท่ีต่างๆ 
 ลกัษณะของเนือ้เมือง (Urban Grain) รูปแบบ (Pattern) และพื้นผิว (Texture) พิจารณาความ
หยาบ  ละเอียด จากมวล และขนาดอาคารวา่มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก 
 เส้นทาง  (Routes) เราสามารถมองเห็นภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม และเมืองเป็นลําดับ
ต่อเน่ืองกัน เส้นทางของการสัญจรเป็นตวักาํหนดรูปทรงของเมืองท่ีสําคญัประการหน่ึง ในการ
พิจารณาเส้นทางของเมือง   

เส้นทางน าสายตา (Approach Route) ช่วยนาํเราไปรู้จกัเมือง โดยนอกจากจะแสดงให้เห็น
ถึงสถาปัตยกรรม และเมืองแลว้ ยงัช่วยใหเ้รากาํหนดจุดมุ่งหมายปลายทางไดด้ว้ย  
 การศึกษาของ การ์แฮม  แฮร่ี แอล และ Manler and Guix (1998) พบวา่ การระลึกไดถึ้งจิต
วิญญาณของสถานท่ี ท่ีสร้างลักษณะเฉพาะ (Identity) และความมีเอกลักษณ์ของเมืองจาก
องค์ประกอบทางกายภาพ และองคป์ระกอบในดา้นอ่ืนๆ ดงัน้ี ลกัษณะทางกายภาพ และรูปลกัษณ์  
เป็นการพิจารณาโครงสร้างทางกายภาพของสถานท่ี และคุณลกัษณะทางสุนทรียภาพของพื้นท่ี 
กิจกรรม และหน้าท่ีท่ีสังเกตได้ เป็นการพิจารณาส่ิงแสดงปฏิสัมพันธ์ของคนต่อพื้นท่ี และ 
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ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสถาบนัทางวฒันธรรม รวมถึงอาคาร และภาพแวดลอ้มต่อการใช้งานของพื้นท่ี  
การส่ือความหมายหรือสัญลกัษณ์ เป็นการพิจารณาถึงความมุ่งหมาย  และประสบการณ์ของมนุษย ์
คุณลกัษณะท่ีหลากหลายของสถานท่ีท่ีสืบเน่ืองจากการตอบสนองของประชากร ต่อลกัษณะทาง
กายภาพ และหนา้ท่ีใชส้อย  
 
ความส าคัญทางกายภาพพืน้ทีชุ่มชน 
 ความสําคัญทางกายภาพ เปรียบเสมือนส่ิงก่อสร้างท่ีคนในชุมชนได้สร้างข้ึนมาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการอยู่อาศัย การทาํกิจกรรม หรือแม้แต่เพื่อความ
ปลอดภยั ซ่ึงการรับรู้ถึงความเป็นชุมชนท่ีอยูอ่าศยัเดียวกนั (Sense of  Neighborhood) เป็นผลมาจาก
องค์ประกอบหลกัทั้ง 3 ของชุมชน ได้แก่ คนในชุมชน ธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อม และส่ิงท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงส่ิงหลงัมกัจะเป็นลกัษณะเด่น ร่วมกบัความเช่ือของคนในชุมชน ท่ีทาํให้ชุมชนมี
ความแตกต่างจากชุมชนอ่ืนๆ การอยูอ่าศยัภายในส่ิงก่อสร้างท่ีคนในชุมชนสร้างข้ึนมา มีการใชพ้ื้นท่ี
จากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึงเป็นการซ้อนทบักนัของความหมาย และความทรงจาํผา่นพื้นท่ีเหล่านั้น 
ซ่ึงกิจกรรมท่ีสะทอ้นถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนในชุมชนท่ีแตกต่างจากชุมชนอ่ืน ความสัมพนัธ์
ของคนในชุมชน สามารถบอกไดถึ้งตาํแหน่ง และแหล่งท่ีตั้งของสมาชิกในชุมชนได ้
 การวิเคราะห์โครงสร้าง และองค์ประกอบของชุมชน เป็นการวิเคราะห์ทางกายภาพของ
ชุมชน เพื่อหาลกัษณะเด่น หรือคุณค่าของพื้นท่ีท่ีควรจะอนุรักษ ์เน่ืองจากการดาํเนินอยูข่องตนตั้งแต่
เร่ิมตั้งถ่ินฐานเพื่ออยูอ่าศยัในถ่ินฐานใดๆ นั้นจะมีการแสดงออกถึงวิถี ความเป็นตวัตน ความเคยชิน 
และประเพณีวฒันธรรม ขั้นตน้ ในรูปของกายภาพของพื้นท่ี ดงันั้น ส่ิงแรกท่ีแสดงให้เห็นไดก้็คือ 
ส่ิงก่อสร้างท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของชุมชน ในการแกปั้ญหากบัพื้นท่ี หรือธรรมชาติ ซ่ึงส่วนประกอบ
สาํคญัเพื่อการอนุรักษ ์(Essential Qualities of Conservation) ประกอบดว้ย 

- รูปแบบทางผงัเมือง (The Urban Setting)  
- ความรู้สึกในสถานท่ี (Sense of Place) 
- การเช่ือมโยงภายในพื้นท่ี (Internal Link)  
- รูปแบบและการออกแบบ (Style & Design)  
- ฝีมือช่าง (Workmanship)  

 นอกจากองค์ประกอบต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชนแล้ว ภายในชุมชนยงัมีความสัมพนัธ์ ซ่ึง
ลกัษณะของความสัมพนัธ์แสดงออกในรูปแบบของ ความเป็นญาติความเป็นเพื่อนบา้น และความ
เป็นผูน้าํ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเรียกวา่ ความเช่ือมโยงในแนวราบ (Horizontal Ties) หากเป็น
ความสัมพนัธ์ของชุมชนหน่ึง  กับอีกชุมชนหน่ึงจะต้องมีการให้เกียรติการเคารพ ซ่ึงเรียก
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ความสัมพนัธ์ในแนวน้ีวา่ ความเช่ือมโยงในแนวตั้ง (Vertical Ties) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัในเร่ืองของทิศ 
นอร์เบิร์ก ชูส (Norberg Schulz, 1971) ไดก้ล่าววา่ ทิศทางในแนวตั้ง (The Vertical Direction) เป็น
การแสดงถึงความเคารพ การมีอาํนาจ 
 ดังนั้นแนวคิดในเร่ืองกายภาพของพื้นท่ีชุมชน มีแนวความคิดดังน้ี คือพื้นท่ีกายภาพท่ี
เกิดข้ึน ตอ้งประกอบไปดว้ยพื้นท่ีกิจกรรม ท่ีชุมชนรับรู้ถึงกิจกรรมนั้นๆ และยอมรับวา่เป็นกิจกรรม
ของชุมชน ปรากฏเห็นไดช้ดัดว้ยองคป์ระกอบทางกายภาพขั้นตน้ คือ มีพื้นท่ีอาณาเขต การโอบลอ้ม
พื้นท่ีอยา่งชดัเจน และมีความสัมพนัธ์กบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง พื้นท่ีเหล่าน้ีอาจไดรั้บการสร้างสรรค์
จากช่างฝีมือมนุษยห์รือธรรมชาติก็ได ้สามารถตอบสนองต่อประโยชน์ใชส้อย และมีการนาํเอาวสัดุ
ในพื้นท่ีมาใชด้ว้ย   
 
2.2.3  แนวความคิดเกีย่วกบัพฒันาการของชุมชน และการเปลีย่นแปลง 
การเปลีย่นแปลง (Change, Tranformation) 
 ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสังคม (ราชบัณฑิตยสถาน 2534, 337) การ
เปล่ียนแปลงทางสังคม หมายถึง การท่ีระบบสังคม กระบวนการ แบบอย่างหรือรูปแบบทางสังคม 
เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบครอบครัว ระบบการปกครอง ไดเ้ปล่ียนแปลงไป ไม่วา่จะเป็น
ดา้นใดก็ตามการเปล่ียนแปลงทางสังคมน้ีอาจจะเป็นไปในทางกา้วหนา้หรือถดถอย เป็นไปไดอ้ยา่ง
ถาวรหรือชั่วคราว โดยวางแผนให้เป็นไปหรือเป็นไปเอง และท่ีเป็นประโยชน์หรือให้โทษก็ได้
ทั้งส้ิน 
  การเปล่ียนแปลงทางสังคม เป็นการเปล่ียนแปลงของระบบความสัมพนัธ์ของคนท่ีอยู่
ด้วยกนั อนัเป็นผลมาจากระเบียบท่ีกาํหนดการกระทาํ และความสัมพนัธ์ของคน เช่น สิทธิและ
หนา้ท่ี ขนบธรรมเนียมประเพณี บทบาท และสถานภาพ มีการเปล่ียนแปลง (พทัยา สายหู, 2544) 
 การเปล่ียนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีมีผลทาํให้ความสัมพนัธ์ทาง
สังคมเกิดมีความแตกต่างกนัข้ึนในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงแลว้ การเปล่ียนแปลงนั้นไม่ว่าจะเล็กน้อย 
หรือใหญ่โตเพียงไรก็ตามยอ่มถือไดว้า่เป็นเปล่ียนแปลงทางสังคมไดท้ั้งส้ิน (สนิท สมคัรการ,  2538)   
 โดยสรุป การเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social  Change) หมายถึง ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมระหวา่งช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งระดบัจุลภาค และระดบัมหาภาค ซ่ึงอาจเป็นผลดีหรือผลเสียก็
ได ้
 ชุมชนในท่ีน้ี หมายถึง สถานท่ีซ่ึงคนใช้เป็นท่ีตั้งบา้นเรือน ทาํมาหากินและ ทาํกิจกรรม
ต่างๆส่วนใหญ่ในชีวิตในแง่สังคมวิทยาชุมชนมีองค์ประกอบสําคัญ สามอย่างคือ พื้นท่ีทาง
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ภูมิศาสตร์ ,การปะทะสัมพนัธ์กนัทางสังคม และความผูกพนัร่วมกนันั่นคือ ชุมชน (ดารณี ถวิล
พิพฒัน์กุล, 2541) 
 องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงมีดว้ยกนั 6 ส่วนดงัน้ี (นิเทศ  ติณนะกุล อา้งถึง Vago . 2546, 
10) 

1. เอกลกัษณ์ของการเปล่ียนแปลง 
2. ระดบัการเปล่ียนแปลง 
3. ช่วงเวลาการเปล่ียนแปลง 
4. ทิศทางการเปล่ียนแปลง 
5. ความสาํคญัในการเปล่ียนแปลง 
6. อตัราการเปล่ียนแปลง 
ทฤษฎีท่ีว่าด้วยการเปล่ียนแปลงนั้ นมีการสนับสนุนเพิ่มเติมการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎี

พัฒนาการควบคู่กันไปโดยใช้เป็นทฤษฎีท่ีมาอธิบายการเปล่ียนแปลง ทั้ งน้ีนักคิดตามแนว
ประวติัศาสตร์อยา่ง ออกุส  คอม  (Auguste  Comte, 1973) ไดก้ล่าวไวว้่าสังคม และชุมชนไดมี้
พฒันาการดว้ยตวัของมนัเองทั้งจากภายในแลภายนอกโดยพฒันาเปล่ียนแปลงไปในหลายรูปแบบ
ทั้งดีและไม่ดี  (ดารณี  ถวลิพิพฒัน์กุล, 2541)   

                                
ภาพ 2-9  การเปล่ียนแปลงทางสงัคมของชุมชน   

ท่ีมา:  ดารณี  ถวลิพิพฒัน์กลุ, 2541  
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ความเปลีย่นแปลงของเมือง และเอกลกัษณ์ 
แกรแฮม แฮร่ี แอล เห็นว่าบุคลิกลกัษณะของเมืองมกัเปล่ียนไป ไม่กลบัคืนมา โดยการ

เจริญเติบโตของเมืองเป็นประเด็นหลกั และประเด็นรองข้ึนอยู่กบัขอ้ตกลงรายวนั การขาดแคลน
คุณลักษณะของเมืองนั้ น มักจะไม่มีคนในพื้นท่ีสังเกตจนกว่าจะปรากฏชัด และจนกระทั่ง
ชีวติประจาํวนัเปล่ียนไป ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งถาวร  ลกัษณะเฉพาะของคุณลกัษณะท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของเมืองจะนาํไปสู่ การเปล่ียนแปลง และการเปล่ียนแปลงน้ีตอ้งไดรั้บการออกแบบ 
เพื่อเอ้ือต่อการอนุรักษเ์อกลกัษณ์นั้น ซ่ึงหากทาํได ้การเจริญเติบโต และการเปล่ียนแปลงอนัมหาศาล
จะไม่กระทบต่อคุณลักษณะอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเมือง ระดบัเช่ือมโยงทางประวติัศาสตร์ การ
เจริญเติบโตและพฒันาการทางเศรษฐกิจ ในระดบัท่ีน่าพอใจ จะไม่ทาํลายคุณภาพสาํคญัของเมือง 
 การเจริญเติบโต และการเปล่ียนแปลงได้นําเร่ืองเศร้าคล้ายกันไปสู่หลายเมือง ความ
คลา้ยคลึงท่ีกดัเซาะคุณภาพส่วนตวัของเมือง ทาํลายคุณลกัษณะอนัเป็นเอกลกัษณ์ สัญลกัษณ์ของ
ความคลา้ยกนัน้ีเห็นไดจ้าก ป้ายท่ีไม่เหมาะสม และไม่น่าดู การจราจรท่ีติดขดัจากการวางแผนท่ีไร้
คุณภาพ สถาปัตยกรรมแบบแปะยีห่อ้เจา้ของเดียวกนั การพฒันาอุตสาหกรรมท่ีเป็นพิษภยั ป๊ัมนํ้ ามนั
ท่ีออกแบบไม่ดี ร้านจานด่วน ศูนยก์ารคา้ รูปแบบการใชท่ี้ดิน ทางหลวงและอาคารสาธารณะ  การ
พฒันาไม่ไดท้าํลาย แต่ส่ิงทาํลายคือการเอาคุณลกัษณะท่ีแปลกแยกไปใส่ในสภาพแวดลอ้มโดยไม่
คาํนึงถึงสภาพเดิมท่ีเฉพาะตวั และในลกัษณะท่ีคนในพื้นท่ีตอ้งการ 
 การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนไดก้บัทุกชุมชนไม่วา่จะชาติพนัธ์ุใด เช่นเดียวกบัชุมชนชาวลวัะท่ี
ตอ้งปรับตวัตามกระแสพฒันาการดา้นต่างๆ ท่ีหลัง่ไหลสู่ชุมชน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้ม ใน
แต่ละปีนโยบายของภาครัฐเขา้มาบทบาทด้านการพฒันาระบบสาธารณูปโภคอย่างครอบคลุมทุก
พื้นท่ี ถึงแมว้่าจะทุรกนัดารเพียงใดก็ตาม มีการกระจายงบประมาณสู่ทอ้งถ่ินเพื่อความทดัเทียมกนั 
และริเร่ิมท่ีจะพฒันาชุมชน และส่ิงปลูกสร้างเพื่อชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
 
ความหมายและความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) และภูมิทัศน์ทาง
วฒันธรรม (Cultural Landscape) 
 ในอดีต การอนุรักษ์มุ่งความสนใจให้กบังานศิลปะหรือโบราณสถานท่ีมีความสําคญั ซ่ึง
เป็นการอนุรักษอ์าคารและวตัถุเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น นบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ประชาชนเร่ิมตระหนกั
ว่าการดาํรงชีวิตมีความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดล้อมท่ีอาศยัอยู่ รวมทั้งเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม และ
ความสัมพนัธ์ทางจิตใจ และเพื่อการยกระดับการดาํรงชีวิต จึงเกิดแนวความคิดของมรดกทาง
วฒันธรรม ข้ึนเช่นเดียวกบัการศึกษาพื้นท่ีชุมชนบา้นดง ท่ีไดมี้หลายหน่วยงานเล็งเห็นความสําคญั
ในฐานะของภูมิทัศน์ทางว ัฒนธรรม จากเอกลักษณ์ และความสําคัญของพื้ นท่ีอันได้แก่ 
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โบราณสถาน โบราณวตัถุ สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน และย่านประวติัศาสตร์  ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็น
เอกลักษณ์ท่ีหล่อหลอมข้ึนโดยผ่านการดาํรงอยู่ของเศรษฐกิจ และสังคมรวมทั้งบริบทต่างๆทั้ง
ทางดา้นวฒันธรรม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม ทั้งหมดน้ี หล่อหลอมให้เกิดมรดกทางวฒันธรรม) ข้ึน
เป็นเอกลกัษณ์ของพื้นท่ี จากความสําคญัของบริบท และส่ิงแวดลอ้มของเมือง และชุมชนท่ีอยูอ่าศยั
ทาํใหเ้กิดคาํจาํกดัความเก่ียวกบัมรดกทางวฒันธรรม และภูมิทศัน์ทางวฒันธรรม ข้ึนดงัน้ี 
 เฟลเดน และโจคีเลต (B.Feilden and Jokilehto, 1998)ไดใ้ห้ความหมายของมรดกทาง
วฒันธรรมว่า มรดกทางวฒันธรรมนั้นมีหลายประเภท มิไดเ้ป็นเพียงโบราณสถาน, อาคาร, พื้นท่ี
ประวติัศาสตร์ และสวนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสร้างข้ึนทั้งหมดรวมทั้งระบบนิเวศ 
เป็นเคร่ืองหมายแสดงกิจกรรม และความสําเร็จของมนุษยใ์นอดีต และเป็นหน่ึงในทรัพยากรท่ีไม่
สามารถสร้างข้ึนใหม่ไดท่ี้สาํคญัของโลก 

องคก์ารวทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ ยเูนสโก (UNESCO) ไดก้าํหนดวา่ 
มรดกทางวฒันธรรม  ประกอบด้วยส่ิงสร้างสรรค์ ของคนในอดีตท่ีเป็นรูปแบบท่ีจบัตอ้งได้ เช่น 
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ส่ิงก่อสร้าง แต่รวมทั้ งนามธรรม  เช่น ภาษา ศีลธรรม จริยธรรม 
สุนทรียศาสตร์ ตลอดจนอาหารการกิน การแต่งกาย ศาสนา และความเช่ือ ฯลฯ  ในการประชุมสมยั
สามญัของ ยูเนสโก คร้ังท่ี 17 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ณ.กรุงปารีส ท่ีประชุมไดม้ติ
อนุมติัวา่ดว้ยการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรม และทางธรรมชาติของโลก ไดใ้ห้คาํจาํกดัความใน
เร่ืองของมรดกทางวฒันธรรม  และมรดกทางธรรมชาติไวด้งัน้ี 

 
มรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage) หมายถึง 
 อนุสรณ์  คือ ผลงานทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ส่วนประกอบหรือ
โครงสร้างทางโบราณคดี ท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ศิลปะ หรือวทิยาศาสตร์ 
 กลุ่มอาคาร  เป็นกลุ่มของอาคารท่ีแยกกนั หรือต่อเน่ืองกนัโดยลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
ความร่วมลกัษณะ หรือท่ีตั้งอนัเหมาะสมในภูมิทศัน์ 
 สถานท่ี คือผลงานของมนุษย ์หรือผลงานอนัผสมกนัระหว่างธรรมชาติ และมนุษย ์เป็น
สถานท่ี ซ่ึงไม่มีอาคารอยู่เลย แต่เป็นสถานท่ีท่ีมีความสําคญัทางดา้นประวติัศาสตร์  สุนทรียภาพ  
ชาติพนัธ์ุวทิยา  หรือมนุษยว์ทิยา สุนทรียศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ 
มรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) หมายถึง ลกัษณะทางธรรมชาติ อนัประกอบดว้ย ภูมิ
สัณฐานทางกายภาพ  ชีวภาพ มีคุณค่าทาง รวมไปถึงสถานท่ีทางธรรมชาติ หรือพื้นท่ีท่ีธรรมชาติ
กาํหนดของเขตไวแ้น่ชดั มีคุณค่าทางดา้นวทิยาศาสตร์  การอนุรักษ ์หรือความงามแห่งธรรมชาติ 
 ในการจดัมรดกทางวฒันธรรม ไดจ้ดัประเภทของอนุสรณ์สถานเอาไว ้2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
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กลุ่มท่ี 1   ซากอารยะธรรม  คือสถานภาพของโบราณสถานนั้น มีลกัษณะเป็นซากหลกัฐาน
ทางอารยะธรรมในอดีต มากกวา่จะใชส้อยไดใ้นปัจจุบนั 

กลุ่มท่ี 2   อนุสรณ์ท่ียงัใชป้ระโยชน์  คืออนุสรณ์สถานท่ียงัคงประโยชน์ทางการใชส้อยสืบ
ทอดประเพณีทางศิลปะ และมีการตกแต่งเสริมความมัน่คงตามลกัษณะของสถาปัตยกรรมนั้นๆ 
 
ภูมิทศัน์ทางวฒันธรรม (Cultural Landscape) 
  เฟลเดน และโจคีเลต ไดก้ล่าวถึง ภูมิทศัน์ทางวฒันธรรม วา่ เป็นงานของมนุษยห์รืองานท่ี
รวมกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ และพื้นท่ีทางโบราณคดีซ่ึงมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์, 
สุนทรียศาสตร์, ชาติพันธ์ุวิทยา หรือ มานุษยวิทยา  นอกจากน้ี เฟลเดน ยงักล่าวถึง ภูมิทัศน์
วฒันธรรม ดงัน้ี 

“ พื้นท่ีประวติัศาสตร์ และส่ิงแวดลอ้ม เกิดจากการหล่อหลอมองคป์ระกอบหลายๆอยา่ง ซ่ึง
รวมถึงกิจกรรมของมนุษยท่ี์มีความสําคญัเท่ากับตวัอาคาร รวมทั้งองค์ประกอบทางท่ีว่าง และ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ ส่ิงเหล่าน้ีมีความสําคญัในการสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบทั้งหมด ซ่ึงไม่ควรจะ
ละเลย พื้นท่ีทางประวติัศาสตร์ทั้งหมด ไม่ควรพิจารณาเพียงความสัมพนัธ์กบังานสถาปัตยกรรม 
ควรจะรวมเอาคุณค่าของมนุษยท่ี์เช่ือมโยงกบับริบททางสังคม และเศรษฐกิจดว้ย ” 
 จากการประชุมท่ีจดัข้ึนในโรม โดย ICCROM (International Center for the Study of the 
Preservation and the Restoration of Cultural Property) และ ICOMOS (International Council on 
Monuments and Sites) ภายใตก้ารสนบัสนุนของ ยเูนสโก ในเดือนเมษายนปี ค.ศ. 1983 ไดก้าํหนด
ลกัษณะของ ภูมิทศัน์ทางวฒันธรรม ท่ีสามารถรับการเสนอช่ือเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ดงัน้ี 
 เป็นการออกแบบภูมิทศัน์  ท่ีสร้างข้ึนโดยความตั้งใจของมนุษย ์เช่นสวน (Park Land)เป็น
ภูมิทศัน์  ท่ีเป็นผลมาจากสังคม เศรษฐกิจ และความเล่ือมใสในศาสนา รวมถึงซากสัตวโ์บราณ 
(Fossil Landscape) 
 เป็นภูมิทศัน์ทางวฒันธรรม  จากความเล่ือมใสในศาสนา, ศิลปะ, หรือกลุ่มวฒันธรรม หรือ
องคป์ระกอบทางธรรมชาติเป็นผลจากการเจริญเติบโต มีบูรณะภาพทางประวติัศาสตร์  ซ่ึงหมายถึง
ความสมบูรณ์ทางวสัดุ และสภาพท่ีไม่มีขอ้บกพร่องของวสัดุ หรือท่ีตั้ง ซ่ึงเป็นผลจากการเติบโต 
และการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
 ในฐานะท่ีชุมชนชาวลัวะมีความสําคัญเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ล้านนา ภูมิทัศน์
วฒันธรรมยอ่มผสมกลมกลืนกนั บางแนวคิดต่างหยบิยมืดดัแปลงมาใชร่้วมกนัในจารึกการสร้างเสา
อินทขิลไดอ้ธิบายไวอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็นแนวคิดของชาวลวัะท่ีอาศยัในพื้นท่ีน้ีมาก่อนการสร้างเมือง
เชียงใหม่ ความเช่ือดั้งเดิมถูกถ่ายทอดเป็นลงบนภูมิทศัน์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ รูปแบบท่ีปรากฏเป็นลาน
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เสาสะกางท่ีมีความสําคญัต่อชุมชนเป็นอยา่งยิ่ง ทั้งน้ีเป็นการสร้างเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของผูน้าํ และ
ใชป้ระกอบพิธีกรรมของชุมชน อีกทั้งสร้างความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน 
 
2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัชาวลวัะนั้น การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ศึกษาเทียบเคียงตามแบบแผนวธีิวจิยัช่วยใหเ้ห็นถึงรูปแบบการศึกษา แนวคิดกระบวนการท่ีนาํมาใช้
ซ่ึงบางเน้ือหาอาจมีความคลา้ยคลึงกนัในบางบริบท การศึกษางานวิจยัท่ีมีมานั้นไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งมี
เน้ือหาในเชิงสถาปัตยกรรมเพียงดา้นเดียวซ่ึงโดยความสําคญัเน้ือหาดา้นสังคมศาสตร์ มนุษยวิทยา 
ประวติัศาสตร์ลว้นเก่ียวพนั และเช่ือมโยงเขา้หากนัโดยปริยาย งานวิจยัฉบบัน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา
ผลงานท่ีผา่นมาโดยใชห้ลกัเกณฑด์า้นความเก่ียวเน่ืองดา้นสังคมศาสตร์โดยเป็นชาติพนัธ์ุท่ีเป็นกลุ่ม
ชนดั้งเดิม และการศึกษาในดา้นภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ินในดา้นสถาปัตยกรรมพบว่า
งานศึกษาวจิยัเก่ียวกบัชาวลวัะนั้นมีไม่มากนกัซ่ึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาเทียบเคียงงานวิจยัท่ีใกลเ้คียง
กนัด้านการใช้พื้นท่ีของชุมชน การจดัการสภาพแวดล้อม การเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบทาง
กายภาพของชุมชนดั้งเดิม เป็นตน้โดยนาํมาเปรียบเทียบในแต่ละเน้ือหาซ่ึงจะไดม้าซ่ึงกระบวนการ
แนวคิดของงานวจิยันั้นๆ 
 การศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยูร่่วมกนัระหวา่งชาวลวัะและชาวไทย
พื้นราบโดยศึกษาถึงการท่ีสังคมเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนัการขยายตวัของชุมชน และจาํนวน
ประชากรรวมถึงการเขา้มาอยู่อาศยัร่วมกนัของชาติพนัธ์ุอ่ืนๆในชุมชนนั้นมีสาเหตุผลกระทบการ
กลมกลืนจากสาเหตุปัจจยัดา้นใดบา้ง3 โดยใช้วิธีการวิจยัทางดา้นการศึกษาเก็บรวบขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
และทาํการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ี บา้นละอูบ จาํนวน 55 คน เป็นลกัษณะการสังเกต และ
สัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วมโดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และกลบัมาวิเคราะห์ผา่น
การสังเกตวา่มีวฒันธรรมใดมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใดบา้งและส่ิงใดท่ียงัสืบทอดปฏิบติักนั
ต่อมา ส่วนการสัมภาษณ์นั้นเป็นแบบปลายเปิดกล่าวคือพูดคุยกนัทัว่ไปอย่างไม่เป็นทางการเพื่อ
สร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดีต่อผูว้ิจยั และผูถู้กวิจยัเสมือนเป็นญาติมิตรส่วนกลุ่มผูน้าํชุมชนจะทาํการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพราะเป็นกลุ่มท่ีสามารถยอมรับการสัมภาษณ์เพื่อเป็นขอ้มูลไดเ้ป็นอยา่งดี 

                                                 
3 พระครูประภากรพิศิษฏ.์ (2538). วฒันธรรมและการผสมกลมกลืนวฒันธรรมของชาวลวัะ บ้านละอูบ ต.ห้วย
ห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน. หลกัสูตรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. 
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การศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการทาํกิจกรรมทางสังคม และการใชพ้ื้นท่ีในชุมชนของ
ชาวไตบ้านเมืองปอน จ .แม่ ฮ่องสอน 4 โดยศึกษาจากลักษณะของชุมชน การตั้ ง ถ่ินฐาน
สภาพแวดล้อม และประเพณีวฒันธรรม และศึกษาถึงรูปแบบของกิจกรรมทางสังคม และการใช้
พื้นท่ีของคนไตในชุมชนวา่มีพฒันาการ และทิศทางการเปล่ียนแปลงไปดา้นใดบา้ง  โดยใชว้ิธีการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม และพกัอาศยัร่วมกับชุมชนเพื่อบนัทึกพฤติกรรมในแต่ละช่วงเวลา และ
บนัทึกเหตุการณ์ด้านประเพณีวฒันธรรมของชุมชน ตลอดจนการใช้พื้นท่ีส่วนรวม พื้นท่ีส่วนตวั 
งานวิจยัไดน้าํเสนอแนะการจดัระเบียบพื้นท่ี การจดัการดา้นกายภาพเน้นการควบคุมการขยายตวั 
และการใชพ้ื้นท่ีให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะทางวฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มชุมชน เสนอแนะให้มี
การจดัระเบียบดา้นสถาปัตยกรรมเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้ งเดิม และวิธีการท่ีสามารถ
นาํไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัวถีิชุมชนปัจจุบนั 
 การศึกษาถึงระบบนิเวศวฒันธรรมของชุมชนชาวไทยเขินท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงตาม
อตัภาพของเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบนั5 และศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม ความ
เป็นอยู่ กับสภาพแวดล้อมรวมถึงการศึกษารูปแบบของผงัหมู่บ้าน และกายภาพซ่ึงสัมพนัธ์กัน
ตลอดจนวิวฒันาการ การเปล่ียนแปลงของหมู่บา้นทางนิเวศวฒันธรรมเพื่อนาํรูปแบบการวางผงัมา
เปรียบเทียบกันในระบบต่างๆ วิธีการศึกษานั้นเป็นการสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลภาคสนามโดย
สํารวจรังวดัผงัหมู่บา้น และสถาปัตยกรรมบา้นพกัอาศยัรวมถึงองค์ประกอบบริเวณรอบๆชุมชน 
พฤติกรรม ประเพณีวฒันธรรมนาํมาเปรียบเทียบจดักลุ่มตามแต่ละแบบ เพื่อเช่ือมโยงถึงระบบนิเวศ
วฒันธรรม 
 งานวิจยัสรุปว่าวฒันธรรมของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินนั้ นเปล่ียนแปลงไปตามการเวลา
เน่ืองจากการแปรเปล่ียนไปของอตัภาพเมืองเชียงใหม่จริงโดยมีเทคโนโลยีต่างๆท่ีทนัสมยั  และง่าย
ต่อการจดัการอีกทั้งยงัสะดวกสบายมีการจดัการระบบนํ้ าท่ีทนัสมยัจนบางคร้ังส่งผลต่อระบบนิเวศ
ของชาวบา้นมากจนบางคร้ังหน้าแล้งภาคการเกษตรจะขาดนํ้ า ทางด้านสถาปัตยกรรมนั้นมีการ
ปรับเปล่ียนวสัดุ และการครอบครองการจดัแบ่งพื้นท่ีท่ีชดัเจนข้ึน ส่วนดา้นสังคม และครอบครัวนั้น
เม่ือลูกออกเรือนไปจะสร้างเรือนในพื้นท่ีเดียวกนัโดยมีการเช่ือมโยงดว้ยข่วงหรือลานระหว่างกลุ่ม
เรือนพกัอาศยั และถา้เจา้ของเรือนใหญ่ ท่ีเป็นแม่เสียชีวติลง ลูกสาวท่ีออกเรือนไปจะกลบัมาอยูอ่าศยั
                                                 
4 คณิชยา รอดเรืองศรี. (2544). ความสัมพันธ์ระหว่างการท ากิจกรรมทางสังคมและการใช้พืน้ท่ีในชุมชนของชาว

ไตบ้านเมืองปอน จ.แม่ฮ่องสอน. ภาควชิาการวางผงัเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 
5 ปิยกานต ์ พานคาํดาว. (2549). นิเวศวิทยาวฒันธรรม ซ่ึงสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน ของไทเขิน กรณีศึกษา 
บ้านต้นแหนน้อย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่. ภาควชิาสถาปัตยกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
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แทนแสดงถึงโครงสร้างทางครอบครัวท่ีสัมพนัธ์กนัตามระบบเครือญาติการครอบครองกรรมสิทธ์ิท่ี
มรดกจะตกแก่ลูกสาว  ชาวบา้นส่วนใหญ่จะแปรเปล่ียนรูปแบบต่างๆตามแต่ปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข
การคิดการแกปั้ญหาตั้งแต่การตั้งถ่ินฐานหมู่บา้นโดยสัมพนัธ์กนักบัสภาพแวดลอ้มท่ีปรับเปล่ียนไป
และวถีิชีวติของชาวบา้นท่ีเก้ือกลูกนักบัธรรมชาติ ส่วนเรือน และกลุ่มเรือนนั้นตั้งตามริมแม่นํ้ า และ
ขยายตวัออกไปตามทิศทางของสภาพแวดลอ้มจึงเกิดเส้นทางสัญจรข้ึน และบา้นเรือนก็ขยายตวัเกาะ
กลุ่มกนัตามเส้นทางสัญจรทั้งสองฟากฝ่ังของถนนทั้งน้ีก็ยงัคงเกาะกลุ่มกนัออกไปแบบเดิมตาม
ระบบความสัมพนัธ์กนัในเครือญาติ และมีการแกปั้ญหาตามสภาพแวดลอ้มโดยไม่กระทบต่อระบบ
นิเวศ 

งานวจิยัท่ีไดศึ้กษามาทั้ง 3 เร่ืองน้ีมีการเช่ือมโยงระบบนิเวศวฒันธรรมของชุมชนเหมือนกบั
วฒันธรรมของชาวลัวะบา้นดงกล่าวคือระบบโครงสร้างครอบครัวท่ีเปรียบเสมือนตวัยึดเหน่ียว
ความสัมพนัธ์ของครอบครัว และเครือญาติไดเ้ป็นอยา่งดี และการแปรเปล่ียนไปของสภาพแวดลอ้ม
ก็ทาํใหชุ้มชนนั้นคิดหาทางแกปั้ญหาท่ีจะใชท้รัพยากรท่ีมีอยูโ่ดยไม่ส่งผลกระทบต่อนิเวศวิทยาของ
ชุมชนมากนกัส่งผลใหเ้ห็นถึงการจดัการชุมชนท่ีต่างฝ่ายนั้น มีส่วนร่วมในการคิดแกไ้ขปัญหาต่างๆ
วฒันธรรมคือปัจจยัหลกัท่ียงัคงใหชุ้มชนเหล่าน้ียงัยนืหยดัอยูไ่ดอ้าจดว้ยเพราะการตระหนกัถึงความ
เป็นชาติพนัธ์ุดั้ งเดิมท่ีมีประวติัศาสตร์ร่วมกันมาแต่อดีตของล้านนาไทย สามารถสรุปได้ว่า
วฒันธรรมของชาวละวา้เปล่ียนแปลงไป และมีวฒันธรรมร่วมกบัชาวไทยพื้นเมือง ส่วนวฒันธรรมท่ี
ยงัปฏิบติักนัทัว่ไปคือดา้นความเช่ือเก่ียวกบัผโีดยนบัถือร่วมกบัศาสนาพุทธ ส่วนใครท่ีนบัถือศาสนา
คริสตจ์ะไม่มีความเช่ือเร่ืองผหีลงเหลืออยูเ่ลยวฒันธรรมร่วมท่ีปรากฏไดช้ดัจากเคร่ืองแต่งกาย ภาษา
พูด และบ้านพกัอาศยัสืบเน่ืองจากการรับรู้ข่าวสารผ่านส่ือต่างๆของชุมชน และการแต่งงานมี
ครอบครัวกบัชาวไทยพื้นเมือง จึงก่อให้เกิดวฒันธรรมท่ีปรับเปล่ียนไปซ่ึงผลกระทบเร่ิมเกิดข้ึนโดย
ประชากรชาวละวา้ลดนอ้ยลงคุณค่ารากเหงา้วฒันธรรมจางหายไปตามระยะเวลาส่ิงๆต่างถูกแทนท่ี
ดว้ยการพฒันาของเมืองท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วซ่ึงการพฒันา และการเปล่ียนแปลงขา้งตน้มีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนักบั ชาวลวัะท่ีบา้นดง ซ่ึงห่างจากบา้นละอูบเพียง 2 กม. ทั้งน้ีพฒันาการในดา้นต่างๆท่ี
เกิดข้ึนกบับา้นละอูบนั้นเป็นส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบับา้นดงทางดา้นความเป็นชาติพนัธ์ุเดียวกนั ซ่ึง
สามารถศึกษาเปรียบเทียบกนัไดว้า่ปัจจยัใดท่ีส่งผลกระทบต่อชาวลวัะ และพฒันาการท่ีเกิดข้ึนกบั
พื้นท่ีว่าง และสถาปัตยกรรมในชุมชนเปล่ียนแปลงไปเพราะปัจจยัเหล่านั้นหรือไม่อย่างไร เพื่อท่ี
ชุมชนจะไดมี้แนวทางอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และพฒันาไปในแนวทางท่ีชุมชนนั้นสามารถยอมรับ
ไดโ้ดยเสนอแนวทางการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อไปในอนาคต 
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 งานวิจยัศึกษาประวติัความเป็นมาของชุมชนตรอกศิลป์ - ตรอกดินการเปล่ียนแปลงของ
รูปแบบท่ีอยู่อาศยั และปัจจยัท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของท่ีอยู่อาศยั6 งานวิจยั
ช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ และใชก้ารแจกแจงความถ่ีเขา้ช่วยในการวิเคราะห์โดยเร่ิมตน้จากการ
สํารวจทางกายภาพของท่ีอยูอ่าศยัเบ้ืองตน้ สามารถจาํแนกรูปแบบท่ีอยูอ่าศยัได ้4 กลุ่มตามลกัษณะ
ทางกายภาพแลว้กระจายการสุ่มตวัอยา่งใหค้รบทั้ง 4 กลุ่มการสํารวจแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะท่ี 1 เป็น
การสํารวจเบ้ืองตน้ ระยะท่ี 2 เป็นการทดสอบแบบสัมภาษณ์ ระยะท่ี 3 เป็นการสํารวจชุมชนและ
สัมภาษณ์เชิงลึก ในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสัมภาษณ์ท่ีมีการ
กาํหนดเคา้โครงของเร่ืองท่ีใชส้ัมภาษณ์ตามหวัขอ้ท่ีใชว้ิเคราะห์ใชค้าํถามแบบปลายเปิด ร่วมกบัการ
สาํรวจทางกายภาพของชุมชน 
 การวิจยัพบวา่ ท่ีอยูอ่าศยัในชุมชนแบ่งไดเ้ป็น 4 รูปแบบตามลกัษณะการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่
อาศยับ้านรูปแบบท่ี 1 คือ บ้านท่ียงัคงสภาพเดิม ไม่มีการปรับปรุงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
รูปแบบท่ี 2 คือ บา้นท่ีคงลกัษณะเดิมบางส่วนมีการปรับปรุงดูแลตามสภาพ รูปแบบท่ี 3 คือ บา้นท่ี
คงลกัษณะเดิมทางสถาปัตยกรรมไวอ้ยา่งดี และไดรั้บการปรับปรุงดูแลให้อยูใ่นสภาพดี รูปแบบท่ี 4 
คือ บา้นท่ีร้ือบ้านเดิมไวแ้ล้วสร้างใหม่ ดงันั้นการเปล่ียนแปลงรูปแบบบ้านท่ีสําคญัท่ีสุดคือการ
เปล่ียนแปลงใหเ้ป็นบา้นเช่า ดา้นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทั้ง 4 รูปแบบ คือ 1) ปัจจยั
ดา้นรายไดข้องเจา้ของบา้นและผูเ้ช่า 2) ปัจจยัดา้นการถือครองกรรมสิทธ์ิ 3)ปัจจยัดา้นระยะเวลาการ
อยูอ่าศยัผูอ้าศยัเกิดความผกูพนักบับา้นก่อใหเ้กิดการปรับปรุงให้อยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ ผลจากการ
วิจยัจะนาํไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางเสนอแนะต่อการอนุรักษ์ชุมชนโดยเสนอทั้งวิธีปฏิบติัการ
บาํรุงรักษา และการสนบัสนุนทางดา้นการเงินเพื่อเป็นแรงจูงใจต่อชาวบา้นให้รักษาสถาปัตยกรรม
เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไป 
 งานวจิยัศึกษาถึงเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของพื้นท่ี และวิวฒันาการการตั้งถ่ินฐานรวมถึง
ลกัษณะทางกายภาพของชุมชนยา่นตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี7 เพื่อศึกษาถึงคุณค่าความสําคญั
ของพื้นท่ีในการเสนอแนวทางการอนุรักษ์ และพฒันาพื้นท่ีชุมชนตลาดสามชุก เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องในการจัดการพื้นท่ี เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงต่อไปในอนาคต  การศึกษาน้ีใช้
กระบวนการศึกษาพื้นท่ีด้วยการสังเกต สํารวจลักษณะทางกายภาพของกลุ่มอาคาร และ
                                                 
6 พรหมพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร. (2543).  การเปล่ียนแปลงรูปแบบท่ีอยู่อาศัยของชุมชนดัง้เดิมในกรุง
รัตนโกสินทร์ กรณีศึกษาชุมชนตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน. เคหะพฒันศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.   
 
7 รุจ  รัตนพาหุ. (2547).  แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพืน้ท่ีชุมชนตลาดสามชุก. ภาควชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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สภาพแวดลอ้มโดยรอบของพื้นท่ียา่นตลาดสามชุก รวมถึงการสัมภาษณ์กลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใชพ้ื้นท่ีในยา่นตลาดสามชุก 
 จากการศึกษาพบว่า ย่านชุมชนตลาดสามชุกเป็นย่านการคา้เก่าท่ีมีอายุการตั้งถ่ินฐานเป็น
เวลากว่าหน่ึงร้อยปี ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีประกอบไปดว้ยโครงสร้างชุมชนท่ีสําคญัสอง
ส่วนไดแ้ก่ โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และสภาพแวดลอ้ม นอกจากน้ีโครงสร้างชุมชนท่ีสําคญัอีก
อยา่งหน่ึงไดแ้ก่ คนในยา่นชุมชนท่ีมีรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบสังคมครอบครัว และสังคมการคา้ท่ี
สืบทอดกนัรุ่นต่อรุ่น และสามารถสืบเร่ืองราวการบอกเล่าด้านประวติัศาสตร์ของย่านชุมชนได้
ชดัเจน จึงทาํให้ชุมชนย่านตลาดสามชุกเป็นชุมชนการคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ ทั้งในมิติทางสังคม และ
วฒันธรรมในพื้นท่ีท่ีมีคุณค่า  ดงันั้นขอ้เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ ์และพฒันาพื้นท่ีชุมชนตลาด
สามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นการกาํหนดแนวทางการส่งเสริมเอกลกัษณ์ของพื้นท่ีในดา้นสังคม
วฒันธรรม สถาปัตยกรรม และสภาพแวดลอ้มชุมชน รวมถึงการกาํหนดมาตรการ และความร่วมมือ
จากคนในทอ้งถ่ินสาํหรับการวางกรอบการพฒันาเชิงอนุรักษท่ี์เหมาะสมต่อไป  

งานวิจยัทั้ง 2 เร่ืองในทา้ยน้ีไดก้ล่าวถึงพฒันาการ และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของชุมชน
ดั้งเดิมทั้งสองแห่งโดยไดศึ้กษาถึงรูปแบบของผงั และสถาปัตยกรรมบา้นพกัอาศยัท่ีมีการพฒันาต่อ
เติมปรับปรุงรูปแบบต่างไปจากเดิมในสาเหตุปัจจยัดา้นสังคมความตอ้งการใช้พื้นท่ีท่ีเพิ่มมากข้ึน
ตามจาํนวนประชากร การปรับเปล่ียนเพื่อรองรับธุรกิจการเช่าซ้ืออสังหาริมทรัพย ์และพฤติกรรม
ผูใ้ชเ้หล่าน้ีเขา้มามีอิทธิพลต่อชุมชน ทั้งสองชุมชนเป็นชุมชนดั้งเดิม จึงไดส้รุปแนวทางเสนอแนะ 
การจดัการชุมชนทั้งทางดา้นกายภาพ และเสนอแนะแนวทางการอนุรักษชุ์มชนทาํให้คุณค่าทางดา้น
การอนุรักษ์จะเป็นประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติแต่ในทางกลับกันชุมชน
ชาวลวัะ ในพื้นท่ีห่างไกลก็ไม่ดอ้ยไปกวา่กนัในดา้นคุณค่าชาติพนัธ์รวมทั้งประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ 
และวฒันธรรมท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทั้งน้ีเราจะพบวา่เป็นความเหมือนบนความแตกต่าง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อชุมชนนั้น เป็นปัจจยัท่ีชุมชนชาวลัวะก็ไดรั้บผลกระทบด้วยเช่นกนั ในงานวิจยั
เก่ียวกบัการจดัองคป์ระกอบทางกายภาพของชาวลวัะ ทา้ยท่ีสุดบทสรุปงานวจิยัจะเป็นไปในรูปแบบ
การศึกษาการจดัสภาพแวดลอ้มของชาวลวัะ และกาํเนิด พฒันาการท่ีส่งผลต่อความเปล่ียนแปลง
ของชุมชนดั้งเดิม 

งานทบทวนวรรณกรรมดา้นทฤษฏี และงานวิจยัท่ีไดม้รการศึกษามานั้น มีแนวคิดท่ีนาํมา
ศึกษาประยุกต์ใช้ร่วมกบังานวิจยัดา้นกาํเนิด และพฒันาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตั้งถ่ินฐาน การเป็น
หมู่บา้น และชุมชนการขยายตวั องคป์ระกอบทางกายภาพท่ีทาํให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นชุมชนข้ึนมา 
ซ่ึงทฤษฏีดงักล่าว มีหลกัการท่ีตรงร่วมกนัดา้นปัจจยัการตั้งถ่ินฐาน การเลือกท่ีตั้ง ตลอดจนปัจจยั
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐกิจสังคม ดา้นความเช่ือดั้งเดิมเป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีทาํให้
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ชุมชนนั้นมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างจากชุมชนอ่ืน ความเช่ือเร่ืองผีของชาวลวัะนั้น เป็นส่วนเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ทางกิจกรรม และเป็นศูนยร์วมจิตใจของหมู่บา้น อีกทั้งเป็นรูปแบบทางประเพณี และ
วฒันธรรมท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ การเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุดั้งเดิมของชาวลวัะมีความสําคญัต่อการ
ศึกษาวจิยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ปัจจุบนัการพฒันาดา้นกายภาพเขา้สู่ชุมชนอยา่งรวดเร็ว จนชุมชนนั้น
เกิดการเปล่ียนแปลง และปรับตวัเขา้รับกบัพฒันาการใหม่ๆท่ีเกิดข้ึน การเปล่ียนแปลงของชุมชนเกิด
จากสาเหตุ และปัจจยั ช่วงเวลาเป็นตวัแปรตามหลกัการแนวทฤษฏีดา้นการเปล่ียนแปลงท่ีกล่าวมา
ข้างต้น งานวิจัย ท่ีได้มีการศึกษามานั้ น มีวิ ธีการวิจัยท่ีใกล้เ คียงกับงานวิจัยฉบับน้ีทั้ งด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสถาปัตยกรรม ระเบียบวธีิวจิยั และกรอบแนวคิดเป็นไปในทิศทางท่ี
ศึกษาดา้นสภาพแวดลอ้มชุมชนดั้งเดิม อีกทั้งศึกษาในประเด็นดา้นสาเหตุปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฒันาการ 
และการเปล่ียนแปลง 
  


