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 การศึกษาบ้านอาข่าในชุมชนอาข่ากรณีศึกษาชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง 
จ.เชียงใหม่ มุ่งเน้นศึกษาประเด็น ภูมิปัญญาในการสร้างเรือนพักอาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าใน
ชุมชนกรณีศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิด พลวัตทางสถาปัตยกรรม และคุณค่าของงานสถาปัตยกรรม 
เนื่องจากพื้นท่ีกรณีศึกษามีกลุ่มชนชาติพันธุ์อาข่าต้ังถิ่นฐาน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าท่ีนับถือศาสนา
คริสต์กลุ่มแรกท่ีเคล่ือนย้ายจากชุมชนอาข่าใน จ.เชียงรายเข้ามาต้ังถิ่นฐานในพื้นท่ีนี้ เป็นระยะเวลา
ประมาณ ๒๕-๓๐ ปี ส่วนใหญ่ยังคงวิถีชีวิตแบบยังชีพ ซึ่งด ารงอยู่ท่ามกลางความเป็นแปลงของ
กระแสโลกาภิวัตน์ ท่ีเข้ามาสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง บริบททางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ศาสนา 
ความเช่ือ การเมืองการปกครอง และระบบเศรษฐกิจ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัย ท าให้เกิด การต้ังรับ 
ปรับเปล่ียน สร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมเหล่านี้อย่างสอดคล้อง สมดุล 
อีกท้ังยังสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ และภูมิปัญญาของคนในชุมชนได้อย่างชัดเจน ในอดีต
องค์ความรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรอง ตกผลึกและเปล่ียนผ่านจากรุ่นสู่รุ่น 
ท้ังนี้ก็มิได้หยุดนิ่ง หากมีการรับเอา คัดลอก เลียนแบบ และประยุกต์ใช้จนเกิดการผสมผสาน หากแต่
ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ และรากเหง้าแห่งวิถีคิดของตนเองไว้ได้ แต่ทุกวันนี้องค์ความรู้ และอัตลักษณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูงเกิดความเปล่ียนแปลงจากแรงถาโถมของกระแสสังคมจากภายนอกมาก
ยิ่งขึ้น วิถีชีวิตและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก าลังถูกดูดกลืนให้แปรเปล่ียนกลายเป็นวิถีแบบ
สังคมเมือง ภูมิปัญญาอันมีคุณค่าได้ถูกลดทอนลงไป แหล่งทรัพยากรต่างๆ มีการตักตวงใช้ประโยชน์
อย่างเต็มท่ีเพียงทางเดียว แต่การใช้ประโยชน์อย่างหมุนเวียนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนลดน้อยลงไป  
 ดังนั้นการศึกษาภูมิปัญญาของชาวอาข่าโดยศึกษาผ่านงานสถาปัตยกรรมนั้น ไม่เพียงแค่
ยังผลให้เกิดการต่อยอดระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาการสมัยใหม่ของโลกปัจจุบัน แต่เพื่อธ ารง
รักษาไว้ซึ่งคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่น จนถึงการรู้รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และพัฒนาการ
ต่อยอดองค์ความรู้สืบไป 
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 The study of Akha village in Akha community: Case study of Akha Community, 

Moung-rae village, Meaka Sub-District, Fang District, Chiangmai Province emphasizes on a 

study of intellect of Akha residential building in Akha community, factors causing the rise of 

architectural dynamics and value of architecture. According to the fact that in the area of the 

case study, there is a settle of Christian Akha ethnic group. It is the first that migrated from 

Akha community in Chiang Rai province to reside in this area. Approximately, within 25-30 

years period, most of the Akhas still sustain their ways of life among the globalization 

changes continuously coming into their community. All contexts of environment, nature, 

religion, belief, politics and administration, and economy system are limited factors. This leads 

to acceptance, changes and creation to live in these environments with conformance and 

balance. Also, this clearly shows the identity, race and knowledge of the people in the 

community. In the past, knowledge of Akha ethnic group was passed through screening 

process and synthesis. Then, it has been transmitted from generation to generations 

continuously. In addition, there are acceptance, copying, reproduction and application which 

cause combination which, however, still sustains its identity and traditional concept. Today, 

nevertheless, knowledge and identity of this ethnic group in this upland has changed 

dramatically according to the higher power of the external social trend. The ways of life and 

ethnic variety have been transformed as an urban life style. The valuable knowledge has 

been decreased. The natural resources have been fully grabbed. The circulation of long term 

usage has been decreased. Therefore, the study of Akha intellect through their architectures 

does not lead to the further development between the local intellect and the world new 

technology only. It also sustains the value of local mentality, natural environment and 

consequently leads to further development of the knowledge.  
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ของหน่วยงานและบุคคลหลายท่าน 
ซึ่งจะกล่าวขอบพระคุณดังต่อไปนี้ 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้แนะน าแนวทาง
การศึกษา การท างาน ให้ค าปรึกษาและติดตามลงพื้นท่ีภาคสนามด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน อีกท้ัง
ยังสนับสนุนทุนบางส่วน เพื่อให้ การท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้
ก าลังใจมาตลอดจนกระท่ังการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 ขอขอบคุณส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่ีสนับสนุนทุนจัดท าวิทยานิพนธ์
โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต มนุษยศาสตร์ -สังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และเจ้าหน้าท่ีของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่ีคอยดูแล
ตรวจทานเอกสาร และอ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าต้ังแต่เริ่มโครงการจนจนโครงการ 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีให้ความรู้ ให้ค าแนะน า 
ให้ค าปรึกษา ให้ข้อคิด แลกเปล่ียนความคิดเห็น ฝึกฝนให้ผู้เขียนสามารถคิดอ่านและถ่ายทอดออกมาได้
อย่างมีหลักการ และเปิดโลกทัศน์ของผู้เขียนให้กว้างขึ้น 
 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเกษม-คุณแม่ศรีนวล ศรีมูล คุณพ่อชาญเชาว์-คุณแม่อาภา พรหม
ราษฎร์ ผู้อยู่เบ้ืองหลังความส าเร็จ ช่วยเหลือให้การสนับสนุน และให้ก าลังใจตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณ คุณพสิษฐ์-คุณกานต์สิริ ศิริวิวัฒนากุล และครอบครัว ผู้ให้ทุนอุดหนุน
การศึกษา ผู้อยู่เบ้ืองหลังความส าเร็จ ช่วยเหลือให้การสนับสนุน และให้ก าลังใจตลอดมา 
 ขอขอบคุณเพื่อน พี่ น้อง ผู้วิจัยทุกท่านท่ีไม่อาจกล่าวนามได้ครบ ซึ่งคอยช่วยเหลือเก็บ
ข้อมูลภาคสนามครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความอดทน เป็นธุระติดตามเอกสารให้ เป็นตัวแทนติดต่อ
ด าเนินการงานต่างๆ ให้ คอยช่วยเหลือให้ค าแนะน า แลกเปล่ียนความคิดเห็น และมิตรภาพดีๆท่ี
แบ่งปันมา 
 ขอขอบคุณ คุณหล่อซือ ซือหมือ (พี่บุญลือ) เจ้าหน้าท่ี อบต. ผู้อ านวยความสะดวกในการ
ลงพื้นท่ีภาคสนาม และ พ่อก านันศักดิ์ ผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์ 
 ขอขอบคุณชุมชนอาข่า บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และชุมชนใกล้เคียง ท่ีให้
การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 ผู้เขียนมีความซาบซึ้งในความกรุณาจากทุกท่านท้ังท่ีกล่าวนามและไม่ได้กล่าวนามมาเป็น
อย่างยิ่ง จึงขอกล่าวขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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