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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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บทที่ ๑ 
บทน า 

 
ความเป็นมา 
 “กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า”๑ ในชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็น
กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าท่ีนับถือศาสนาคริสต์มาก่อนการเคล่ือนย้ายเข้ามาต้ังถิ่นฐานในพื้นท่ีศึกษา จึงท าให้
ไม่พบองค์ประกอบผังหมู่บ้านท่ีเกี่ยวเนื่องกับคติการวางผังแบบจารีตด้ังเดิม เป็นเอกลักษณ์ในหมู่บ้าน
ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า พบเห็นความเปล่ียนแปลงทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นท่ีอยู่อาศัยของชาติพันธุ์  
อาข่า อันเป็นผลมาจากความเช่ือและการเปล่ียนศาสนา ท่ีมีผลต่อการสร้างสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านท่ี
แตกต่างไปจากบรรพบุรุษเดิม อีกท้ังวิถีชีวิตท่ีเริ่มเปล่ียนแปลง ท าให้สถาปัตยกรรมท่ีอยู่อาศัยท่ีเกิดขึ้น
ภายใต้เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดการเปล่ียนแปลงจากจารีตเดิม ท้ังนี้ก็เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตซึ่งต้องด าเนิน
อยู่บนข้อจ ากัดทางสภาพแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจเพื่อด ารงชีพเป็นส าคัญ  
 ในปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าได้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการและการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ด้านการน าเทคโนโยโลยี
สมัยใหม่มาผสมผสานใช้กับภูมิปัญญาด้ังเดิมของตน เพื่อความอยู่รอดในสภาวะท่ีทรัพยากรธรรมชาติ
เริ่มหมดไปจากพื้นท่ีท ากินของชาวอาข่าอย่างรวดเร็ว เพราะเหตุนี้จึงเห็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าใน
ปัจจุบันมีสภาพแตกต่างกับอดีต เนื่องจากปัจจุบันมีการควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าไป
ตัดไม้เพื่อปลูกสร้างท่ีพักอาศัย และการถางปุาเพื่อท าการเกษตรท าไม่ได้อีกต่อไป เป็นสาเหตุให้ต้อง
เปล่ียนแปลงการด ารงชีวิตเพื่อความอยู่รอด อีกท้ังภายใต้สภาวะปัจจุบัน ต้องการให้ลูกหลานได้รับ
การศึกษา และได้รับสิทธิในการประกอบอาชีพ จึงมีการเคล่ือนย้ายมาต้ังถิ่นฐานเพื่อความมั่นคงใน
หลาย ๆ ด้าน การถูกกระแสภายนอกเข้ามาแทรกซึม มีการเปล่ียนศาสนา จนท าให้ประเพณีและ
วัฒนธรรมบางอย่างถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหาย  

                                                         

 ๑ ชาติพันธ์ “อาข่า” มีช่ือท่ีคนนอกเรียกว่า “อีก้อ” ส าหรับการศึกษานี้ได้เรียกกลุ่มชาติ
พันธ์นี้ว่า “อาข่า” เพื่อแสดงความเคารพในชาติพันธุ์ และภาษาซึ่งเป็นค าท่ีกลุ่มชนเรียกขานตนเอง 
โดยมีการเปล่ียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ตามระเบียบส านักทะเบียนกล่าวว่า
ด้วยการพิจารณาสถานะบุคคลให้กับบุคคลในพื้นท่ีสูง พ.ศ. ๒๕๔๓ ของกระทรวงมหาดไทย 
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 ดังนั้น ชุมชนมีการรับมืออย่างไรเพื่อท่ีจะรับกระแสการเปล่ียนแปลง  เมื่อความเจริญ
เข้าถึงพื้นท่ี เกิดกระแสโลกาภิวัฒน์หล่ังไหลเข้าสู่ชุมชน มีการผสมผสานของเก่าและใหม่ร่วมกัน 
ภายใต้การถูกจ ากัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นท่ี จึงมีการประยุกต์ใช้ของเก่าและใหม่จน
กลายเป็นการผสมผสานท่ีกลมกลืนซึ่งบ่งบอกผ่านทางสถาปัตยกรรมให้ได้ศึกษาถึงประเด็นท่ีเกิดขึ้น 
การก่อรูปข้ึน เป็นรูปแบบเฉพาะ เป็นการแก้ปัญหา และใช้ความสามารถในการคัดสรรส่ิงท่ีดีท่ีสุดเพื่อ
อยู่รอดของตน  
 นอกจากนี้ สังคมของชาติพันธุ์อาข่าเป็นสังคมท่ีปราศจากการก าหนดพื้นท่ี (Non–
territorial Society) ดังจะเห็นได้ว่า กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าไม่ใช้สถานท่ี หรืออาณาเขตใด ๆ มาจ ากัด 
หรือใช้อธิบายถึงกลุ่มชาติพันธ์ อีกท้ังประวัติศาสตร์ก็มิได้เน้นเรื่องถิ่นฐานด้ังเดิม แสดงให้เห็นว่าชาว
อาข่ามีความคุ้นชินกับการการเคล่ือนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์อยู่เสมอ จึงมิได้เช่ือมโยงตนเองกับ
ขอบเขตทางพื้นท่ีหรือหลักแหล่ง แต่อาข่าจะยึดโยงด้วยการสืบบรรพบุรุษ จนไปถึงระบบจักรวาล
เดียวกัน๒ โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าดังกล่าวจึงอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
ส่วนน้อย (Minority Group/Indigenous People) ท่ีมีวิถีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่ม
ใหญ่ (Major Group) และเกิดข้อขัดแย้งจนต้องเคล่ือนย้ายหลีกหนีความขัดแย้งในช่วงเวลาท่ีพื้นท่ีอัน
อุดมได้ถูกจับจองด้วยกลุ่มชนอื่น ๆ จนหมดส้ิน ชุมชนอาข่าจึงต้องต้ังถิ่นบนท่ีสูงซึ่งดูจะเป็นพื้นท่ีท่ีให้
ความรู้สึกปลอดภัย เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่นอกเหนือโครงข่ายผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ไม่
เพียงพอต่อการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเข้ามาครอบครองของคนกลุ่มใหญ่ แต่อย่างไรก็ดีในช่วงเวลา
ท่ีกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าเคล่ือนย้ายลงมาต้ังถิ่นฐานยังพื้นท่ีในเขตประเทศไทย พม่า และลาวนั้น เป็น
ช่วงเวลาท่ีเกิดความเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างสังคม วัฒนธรรม และการเมืองอย่างใหญ่หลวง ซึ่ง
ย่อมท าให้กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าท่ีแม้ว่าจะอาศัยอยู่บนท่ีสูงต้องได้รับผลกระทบจากวาทกรรมต่าง ๆ ท่ี
เปล่ียนแปลงไปมาตลอดเวลา 
 
ค าส าคัญ (keyword) ของแผนงานศึกษา 
 ๑. พลวัต (Dynamic) 
 ๒. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture)  
 ๓. การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
 ๔. กลุ่มชาติพันธุ์ (Akha Ethnic) 

                                                         

 ๒ Jim Goodman, Meet the Akhas (Bangkok: White Lotus, 2008), 2. 
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 ๓ 

แนวคิดและงานศึกษาที่เก่ียวข้อง 
 ๑. แนวคิดด้านความต้องการตามล าดับขั้นพื้นฐานของมนุษย์๓ 
  มนุษย์มีความต้องการซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็นล าดับขั้น ๕ ระดับ เมื่อชีวิตได้รับการ
ตอบสนองความต้องการในล าดับขั้นตอนหนึ่ง ๆ อย่างพอเพียงแล้ว ก็จะแสวงหาส่ิงตอบสนองความ
ต้องการในระดับข้ันท่ีสูงขึ้นต่อ ๆ ไป ตามล าดับ 
  ๑.๑ ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) ความต้องการอาหาร ท่ีอยู่
อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น 
  ๑.๒ ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) การแสวงหาหลักประกัน
มั่นคงในการด ารงชีวิต เพื่อให้สามารถมีปัจจัยพื้นฐานส าหรับการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 
  ๑.๓ ความต้องการทางสังคม (Social Needs) การแสวงหาเกียรติยศ ช่ือเสียง และ
การยอมรับจากสังคม 
  ๑.๔ ความต้องการความภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem) สร้างความรู้สึกภาคภูมิ
ในเพื่อชดเชยภาวะความรู้สึกอ้างว้างในจิตใจส่วนลึก สร้างสรรค์ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้าน
ต่าง ๆ  
  ๑.๕ ความต้องการประจักษ์ถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตตัวเอง (Self Actualization) 
การหันมาศึกษาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม หรือกระท าส่ิงท่ีเป็นคุณความดีต่าง ๆ ในชีวิต  
 ๒. แนวคิดเชิงมานุษยวิทยานิเวศ และมุมมองด้านนิเวศวิทยากับสถาปัตยกรรม๔ 
  ในการศึกษาเชิงมานุษยวิทยานิเวศดังกล่าวได้ถูกบูรนาการ และสร้างมุมมองในด้านท่ี
เกี่ยวข้องกับการสร้างท่ีอยู่อาศัย หรือสถาปัตยกรรมกับการจัดการสภาพแวดล้อมของมนุษย์ท่ีมีความ
แตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ ระบบคิด โลกทัศน์  และความเช่ือในแต่ละถิ่นท่ีอยู่ ส่งผลให้เกิด
ความหลากหลายของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น จึงก่อให้เกิดมุมมองเชิงนิเวศในงานสถาปัตยกรรม  
กล่าวว่า การใช้ท่ีดินและทรัพยากรเพื่อบริโภค และการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ รวมท้ังการก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีเด่นชัดว่าสามารถพิจารณาจากมุมมองเชิงนิ เวศได้ โดยท่ีต้อง
ค านึงถึงส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Inorganic constituents) เช่น อากาศ น้ า ดินและแสงแดด 
เช่ือมโยงกับมานุษยวิทยา เช่น ปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม และปัจเจกบุคคล รวมท้ัง จารีต และ
คุณค่าทางสังคม ประกอบกัน  

                                                         

 ๓ Abraham Harold Maslow, Hierarchy of Needs Theory (New York: Harper, 
1954), 236. 
 ๔ Paul Oliver, “Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World,” Eco-
logical Approach in Architecture, (December 31, 1987): 31-33. 
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  มุมมองด้านนิเวศวิทยาสถาปัตยกรรมนั้นมีหลักอยู่ ๓ ประการ ได้แก่  
  ประการแรก: ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และส่ิงแวดล้อมนั้นเป็นประจักษ์ผ่าน
กระบวนการทางกายภาพและจิตวิทยา ไม่ใช่เพียงแค่ประสาทการรับรู้ และมโนทัศน์เท่านั้น แต่ยังรวมถึง
คติความเช่ือ หลักการทางศาสนา ความคิด และภาพตัวแทน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะทางภูมิปัญญาของ
มนุษย์ 
  ประการที่สอง: ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมท่ีมีลักษณะพิเศษโดยอ้อม 
และสะท้อนถึงปัญญาของมนุษย์ รวมถึงสัญลักษณ์ ลักษณะเฉพาะนี้แตกต่างกันไปตามชาติพันธุ์ และ
พฤติกรรมของมนุษย์ 
  ประการที่สาม: ส่ิงแวดล้อมทางมนุษย์ สามารถแตกต่างไปจากส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ
อื่น ๆ โดยองค์ประกอบ และคุณสมบัติ (The human environment’ can be contrasted with 
the environment of other biological organism by the instrument functions and roles 
attributed to it.)  
  การสร้างความเข้าใจในระบบนิเวศ กับสถาปัตยกรรมซึ่ งเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม
ของมนุษย์จึงต้องเช่ือมโยงไม่เพียงแค่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับธรรมชาติโดยตรงเท่านั้น หากแต่
ยังต้องเข้าระบบคิด โลกทัศน์ของมนุษย์ท่ีมีต่อธรรมชาติ ท่ีสะท้อนผ่านคติความเช่ือ ระบบคุณค่า 
กลไก และจารีตทางสังคม พิธีกรรมต่าง ๆ รวมท้ังส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสะท้อนวัฒนธรรม และโลกทัศน์
ของมนุษย์ในสังคมนั้น หรือ Material Culture 
 ๓. แนวคิดสภาวะสบาย และการปรับตัว (Thermal Comfort and Adaptability) 
  ในการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย นอกจากสามารถตอบความต้องการขั้น
พื้นฐานในการด ารงชีพของมนุษย์ได้แล้ว การสร้างสภาวะท่ีสบายเพื่อให้สามารถอยู่รอดปลอดภัย และ
ไม่เจ็บปุวยในพื้นท่ี ๆ นั้น เป็นส่ิงส าคัญ และส าหรับกรณีของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น อ่าข่าท่ีต้ังถิ่นฐานใน
เขตพื้นท่ีสูง และมีสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศท่ีแตกต่างไปจากพื้นราบ การสร้างสภาพแวดล้อม
เพื่อการอยู่อาศัยจึงมีลักษณะเฉพาะภายใต้เงื่อนไขทางสภาพแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจและ
อ านาจของกลุ่มชนนั้น ๆ ดังนั้นสภาวะสบายภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อตอบสนองชีวิตใน
การด ารงชีพของอ่าข่า 
  ๓.๑ หลักการสร้างสภาวะสบาย (Thermal Comfort) เป็นสภาวะทางจิตใจซึ่ง
แสดงความพอใจในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ ความรู้สึกสบาย และการยอมรับต่อสภาพอากาศ โดยมี
ทฤษฎีสภาวะสบาย คือการถ่ายเทความร้อนระหว่างมนุษย์และส่ิงแวดล้อม แบ่งได้ ๔ ประเภท ดังนี้๕  

                                                         

 ๕ กิจชัย  จิตขจรวานิช, “การศึกษาการใช้พื้นท่ีวัสดุเหลือใข้ และวัสดุก่อสร้างของบ้านพัก
อาศัยส าหรับคนรายได้น้อยในเมือง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕), ๒๒-๒๔. 
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 ๕ 

   ๑. การแผ่รังสีความร้อน (Radiation) ร่างกายรับความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์
และจากพื้นผิววัสดุท่ีร้อน และถ่ายเทความร้อนออกทางผิวหนัง ผ่านเส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่ม และ

สภาพแวดล้อม 
   ๒. การพาความร้อน (Convection) ร่างกายถ่ายเทความร้อนกับสภาพแวดล้อม
โดยมีอากาศเป็นตัวกลาง เช่น การมีลมเย็นพัดมาถูกร่างกาย 
   ๓. การระเหย (Evaporative) ความร้อนออกจากร่างกายทางผิวหนังเป็นเหงื่อ 

และออกทางปอดโดยการหายใจ 
   ๔. การน าความร้อน (Conduction) การถ่ายเทความร้อนประเภทนี้ขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติการน าความร้อนของส่ิงท่ีสัมผัสกับร่างกายโดยตรง โดยท่ัวไปความร้อนโดยการน าจะมีเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น 
  ๓.๒ ทฤษฎีรูปแบบการปรับตัว (Adaptive Model) กล่าวว่า ความเคยชินต่อ

สภาพอากาศท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อสภาวะสบายของคนในท้องถิ่น โดยท่ัวไปมนุษย์รู้จักการปรับตัวเอง 
หรือปรับสภาพแวดล้อมให้ตัวเองรู ้สึกสบาย ได้แก่ การปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื ่องนุ ่งห่ม การ

ปรับเปล่ียนกิจกรรมท่ีท า ท่าทาง อิริยาบถ หรือการเปล่ียนสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ ดังนั้น อุณหภูมิ
สบายจึงไม่ได้เป็นค่าเสถียร แต่ปรับเปล่ียนไปตามสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และการปรับตัวทาง

วัฒนธรรมของมนุษย์ การก าหนดค่าอุณหภูมิเป็นค่ามาตรฐาน แล้วพยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้
ได้ตามค่าท่ีก าหนดจึงอาจจะต้องพิจารณาใหม่ โดยหันมาเน้นความส าคัญกับคนในสภาพแวดล้อม
นั้นแทน และหลักการของการปรับตัว การตระหนักรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ก็สามารถใช้เป็น
กระบวนการหนึ่งของการสร้างสภาวะสบายได้ รูปแบบการปรับตัวเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ท าให้
มนุษย์รู้สึกถึงความไม่สบายในสภาพอากาศ มนุษย์ก็จะปรับตัวในหนทางที่จะน าสภาวะสบายนั้น

กลับมาให้ได้ วิธีในการปรับตัวจึงเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งกายภาพและทางจิตใจ สังคม เทคโนโลยี 
วัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษย์๖  
  ส าหรับสภาวะสบายของกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีอยู่อาจมีลักษณะท่ีแตกต่าง
ออกไปจากคนในพื้นท่ีราบ เนื่องด้วยความเคยชิน หรือคุณลักษณะทางชาติพันธุ์ และความทนต่อ

พยาธิสภาพในพื้นท่ีนั้น ๆ แตกต่างออกไป การอธิบายการสร้างสภาวะสบายของอ่าข่าจึงอ้างอิงใน
ทฤษฎีสภาวะสบายท่ีมีลักษณะตายตัว ในการอธิบายปัจจัยต่าง ๆ ในการสร้างสภาพแวดล้อม ท้ังนี้
โลกทัศน์ คติความเช่ือ และความสัมพันธ์ทางสังคมล้วนเป็นปัจจัยแปรผันท่ีส าคัญ  
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 ๔. ภูมิปัญญา 
  หากแปลความค าว่า “ภูมิปัญญา” อย่างตรงไปตรงมาโดยวิธีการแยกค าจะได้ว่า “ภูมิ 

+ ปัญญา” โดย “ภูมิ”๗ มีความหมายว่า “แผ่นดิน, พื้น, ช้ัน, พื้นเพ” และ “ปัญญา”๘ มีความหมาย
ว่า “ความรอบรู้, ความรู้ท่ัว, ความฉลาดเกิดแต่การเรียนรู้” ซึ่งเมื่อรวมกันแปลความได้ว่า “ความรู้
แห่งแผ่นดิน” หรือ “ความฉลาดอันเกิดจากการเรียนรู้แผ่นดิน” ภูมิปัญญา ตามท่ี เอกวิทย์ ณ ถลาง 
ให้ความหมายไว้ หมายถึง “องค์ความรู้ความสามารถของชาวบ้านท่ีส่ังสมสืบทอดกันมาอันเป็น

ศักยภาพความสามารถท่ีจะแก้ปัญหา ปรับตัว เรียนรู้ และมีการสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่หรือแก่นของ
ชุมชนท่ีจรรโลงชุมชนให้อยู่รอดจนถึงปัจจุบัน”๙ และศรีศักด์ิ วัลลิโภดม ให้ความหมายของค าว่า   
ภูมิปัญญา ไว้ว่า “ส่ิงท่ีมนุษย์คิดขึ้น เพื่อจะด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ใน
การพัฒนาได้”๑๐ 
  แนวความคิดและกระบวนการพัฒนาภูมิปัญญามีความแตกต่างไปจากแนวคิดทาง

วิทยาศาสตร์ ท่ีถึงแม้ว่าองค์ความรู้ท้ังสองประเภทจะเกิดขึ้นจาก การสังเกต พิสูจน์ ทดลอง คัดสรร 
ปรับปรุง และพัฒนาอย่างเป็นระบบ เนื่องจากภูมิปัญญามีแนวความคิดแบบองค์รวมท่ีทุกส่ิงท้ังท่ี มี

ชีวิตและไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์ มีปฏิสัมพันธ์ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และทุกส่ิงมีการก่อเกิด 
ด ารงอยู่ และแตกดับไปภายในระบบนิเวศ ท าให้ภูมิปัญญากลายเป็นแนวความคิดแบบยั่งยืน ต่างกับ

องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีแนวคิดท่ีแยกทุกส่ิงออกจากกัน และทุกส่ิงไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 ๕. เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  ในบทความเรื่อง เรือนพักอาศัย: รูปแบบส าคัญของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของ วิวัฒน์ 
เตมียพันธ์ อธิบายไว้ว่า “แนวคิดทางปรัชญาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมนั้นเน้นใช้เทคนิควิทยาท่ีเหมาะสม
กับชาวบ้านโดยใช้เทคโนโลยีระดับกลางท่ีไม่ใช่เทคโนโลยีท่ีซับซ้อน พยายามปรับปรุงเทคโนโลยีด้ังเดิม

                                                         

 ๗ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ: 
นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖), ๓๐๒. 
 ๘ เรื่องเดียวกัน. 
 ๙ เอกวิทย์  ณ ถลาง และคณะ,  ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการจัดการความรู้ (กรุงเทพฯ:   
อัมรินทร์ พับลิชช่ิง, ๒๕๔๖), ๓๔. 
 ๑๐ ศรีศักด์ิ  วัลลิโภดม, “คุณค่าความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ิน,” : สถาปัตยกรรม
สัญจร สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน (กรุงเทพฯ: สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย, ๒๕๕๑), ๑๙. 
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 ๗ 

ให้พัฒนาขึ้นแต่ไม่ซับซ้อนเกินความสามารถของชาวบ้านจะน าไปประกอบการ อีกท้ังพยายามใช้วัสดุ
ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นน ามาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด”๑๑ 
  ข้อเปรียบเทียบระหว่างการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยีขั้ นสูงนั้น 
สถาบัน World Studies Project ท่ีกรุง London ได้ท าตารางเปรียบเทียบไว้ ดังนี้ ๑๒ 
 
ตารางท่ี ๑ ข้อเปรียบเทียบระหว่างการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
 

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีระดับสูง 

ใช้วัสดุท้องถิ่น ใช้วัสดุท่ีส่ังเข้าจากต่างประเทศ 
สามารถสร้างขึ้นได้หลายประเภท ต้องใช้เครื่องจักรแทนและใช้แรงงานน้อย 
เกิดโรงงานขึ้นในหมู่บ้าน ต้องสร้างโรงงานขึ้นในเมือง 
สามารถหาช่างช านาญระดับพื้นบ้านได้ง่าย ต้องฝึกอบรมสร้างช่างผู้ช านาญขึ้นมา 
ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นสามารถใช้ได้ในระดับชาวบ้าน ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตขึ้นต้องส่งขายต่างประเทศ 
ไม่สร้างมลภาวะกับส่ิงแวดล้อม สร้างมลภาวะแก่สภาพแวดล้อม 
หาแหล่งพลังงานท่ีชดเชยได้ ไม่สามารถทดแทนได้ 
ไม่ขัดกับประเพณีท้องถิ่นและวิถีชีวิต ท าลายแบบแผนประเพณีของสังคม 
ซ่อมแซมได้ในท้องถิ่น เครื่องมือมีราคาแพง 
ราคาถูก ต้องใช้ต้นทุนสูงในการติดต้ัง 

 
 ๖. แนวคิดภาวะทันสมัย ( Modernization Theory) 
  ลักษณะท่ีส าคัญของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่ความทันสมัยประกอบด้วย๑๓ 

                                                         

 ๑๑ วิวัฒน์  เตมียพันธ์,  “เรือนพักอาศัย: รูปแบบส าคัญของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น,”  
วารสารอาษา (พฤศจิกายน ๒๕๔๑): ๓๑. 
 ๑๒ Richardson R., Intermediate Technology Six Classroom Activities 
(London: World Studies Project), 2. 
 ๑๓ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และพัชรินทร์  สิรสุนทร,  ความรู้คู่สังคม: รวมผลงานวิจัยของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก: คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๗), ๙๒. 
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 ๘ 

  ๖.๑ การเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตและเทคโนโลยีในการด ารงชีวิตจากแบบ 
เรียบง่ายในสังคมจารีตไปสู่การด ารงชีวิตท่ีอาศัยความรู้และเทคโนโลยีระดับสูงมีความเป็วิทยาศาสตร์
มากขึ้น 
  ๖.๒ เปล่ียนแปลงระบบการผลิตจากเกษตรกรรมแบบยังชีพหรือการท าการเกษตร  
ในท่ีดินแปลงเล็กเพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นการผลิตขนาดใหญ่เพื่อขาย มีการจ้างแรงงาภายนอก
ครอบครัวหรือชุมชนแทนการใช้แรงงานในครอบครัว 
  ๖.๓ มีระบบอุตสาหกรรมในโรงงานและการใช้เครื่องจักรกลเพิ่มมากขึ้น  
  ๖.๔ วิถีชีวิตของคนเปล่ียนแปลงจากความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการมาเป็นแบบ
ทางการ 
  ๖.๕ เกิดเมืองเพิ่มข้ึนและมีการขยายตัวของสังคมเมือง 
  ๖.๖ มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สาธารณูปโภค โรงเรียน โรงพยาบาล 
  ๖.๗ เกิดชนช้ันกลางและผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เพิ่มข้ึน 
  ๖.๘ มีการเปล่ียนแปลงระบบความเช่ือของคนจากอ านาจเหนือธรรมชาติ ครอบครัว
และชุมชนนิยม เป็นความคิดเชิงเหตุผล ปัจเจกชนนิยมและวัตถุนิยม 
  ๖.๙ โครงสร้างของครอบครัวเปล่ียนแปลงจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเด่ียว 
  ๖.๑๐ สถาบันทางสังคมต่าง ๆ มีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น 
  ๖.๑๑ การจัดระเบียบทางสังคมใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร
มากขึ้นแทนท่ีบรรทัดฐานและวิถีประชาท่ีใช้กันในสังคมจารีต 
 แนวคิดภาวะทันสมัยแบ่งสังคมออกเป็นสองรูปแบบ กล่าวคือ สังคมประเพณีท่ีด้อยพัฒนา
กับสังคมทันสมัยท่ีพัฒนาแล้ว ดังนั้นการพัฒนาจึงเป็นกระบวนการสร้างความทันสมัย (Moderniza-
tion) เป็นการเปล่ียนแปลงในลักษณะเดียวและเปล่ียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป  
 การพัฒนาไปสู่ความทันสมัยนั้น อาจกล่าวได้ว่ามีท้ังข้อดีและข้อเสีย ประเทศด้อยพัฒนา
ท้ังหลายท่ีได้รับอิทธิพลจากการแผ่ขยายอ านาจของประเทศตะวันตก เกิดการเปล่ียนแปลงจากสังคม
เกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็ว เช่น ถนน สาธารณูปโภค
ต่าง ๆ โรงพยาบาล และโรงเรียน การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ไม่สอดคล้องกับขนบ   
ธรรมเนียม วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพของท้องถิ่น ปัญหาท่ีตามมาคือความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุุมเฟือยและไม่เห็นคุณค่า การเกิดมลภาวะ  
ปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาสังคมต่าง ๆ อีกมากมาย 
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๙ 

ตารางท่ี ๒ แสดงขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย ในระยะเวลา ๑๘ เดือน 
 

การด าเนินงาน ระยะเวลา 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ 

๑. พัฒนาหัวข้อวิจัย 
 ๑.๒ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและส ารวจภาคสนาม 
 ๑.๒ เลือกพื้นที่ที่จะศึกษา 
 ๑.๓ ออกแบบวิธีวิจัย 
 ๑.๔ น าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 ๑.๕ ปรับปรุงหัวข้อวิทยานิพนธ์และสรุปประเด็นปัญหา 

                  

๒. เก็บข้อมูลภาคทฤษฎี 
 ๒.๑ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารเบื้องต้น    เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
 ๒.๒ รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
 ๒.๓ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวจิัยที่เก่ียวข้องในทุกๆ ด้าน อันประกอบด้วย สังคม, 
  ๒.๔ วัฒนธรรม, เศรษฐกิจ,สิทธ,ิ กฎหมายสถาปัตย-กรรมพื้นถิ่น ตลอดจนภูมิปัญญาในการ  
 ๒.๕ สร้างสรรคส์ถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

                  

๓. เก็บข้อมูลภาคสนาม 
 ๓.๑ เข้าส ารวจในพื้นที่กรณีศึกษาด้วยการ แนะน าตัว และอธิบายวัตถุประสงค์ของการส ารวจแก่ 

หัวหน้าชุมชน,ชาวบ้าน และบุคคลที่เก่ียวข้องกับหมู่บ้าน เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความไวว้างใจ 
 ๓.๒ เข้าส ารวจพื้นที่กรณีศึกษาด้วยการสัมภาษณ์ หัวหน้า ชุมชน, ชาวบ้าน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

หมู่บ้าน  
 ๓.๓ เข้าส ารวจพื้นที่กรณีศึกษาโดยการส ารวจรางวัด เก็บแบบทางสถาปัตย-กรรม ถ่ายภาพ อัดวีดีโอ 

สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน พร้อมกับสังเกตสภาพแวดล้อมของชุมชน 

                  

๔. ประมวลผลและเรียบเรียงข้อมูล                   

๕. วิเคราะห์ข้อมูล                   

๖. สรุปผลงานวิจัยพร้อมทั้งน าเสนองานวิจัย จัดท ารูปเล่มผลงานวิจัย                   
 



 ๑๐ 

วัตถุประสงคข์องการศึกษา 
 ๑. เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของท้องถิ่นที่ปรับตัวท่ามกลางบริบทการเปล่ียนแปลงโดยศึกษา
ผ่านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในพื้นท่ีกรณีศึกษาชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต าบลแม่คะ 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๒. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ท่ียังด ารงอยู่หรือเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับ    
ยุคสมัยของพื้นท่ีกรณีศึกษา ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อศึกษาผ่านสถาปัตยกรรม  
 ๓. เพื่อศึกษาถึงวิธีการแก้ปัญหาเรื่องท่ีอยู่อาศัย การประยุกต์วิธีการแบบใหม่ผสมกับ
วิธีการแบบเก่า จนสามารถตกทอดเป็นภูมิปัญญา อันน าไปสู่การอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนสืบไป 
 ๔. เพื่อจัดการองค์ความรู้ท่ีจะน าไปสู่การรพัฒนาท่ีอยู่อาศัยด้วยตนเองอย่างยั่งยืนด้าน
การจัดท าวัสดุ และวิธีการก่อสร้างพื้นถิ่น ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ความสามารถ และภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 
สมมติฐานการศึกษา 
 บางครั้งภูมิปัญญาด้ังเดิมอาจจะน ามาใช้ไม่ได้ด้วยหลายสาเหตุ เมื่อมีการเปล่ียนแปลง 
เกิดรูปแบบใหม่ ยกตัวอย่างในด้านท่ีอยู่อาศัย ข้อจ ากัดของการใช้ทรัพยากรในพื้นท่ี เกิดการปรับตัว
ในรูปแบบลักษณะการประยุกต์หรือผสมผสานของเก่าและใหม่ อาจกล่าวถึงการเข้ามาทดแทนของ
วัสดุอุตสาหกรรม นั่นเป็นส่วนหนึ่งท าให้เอกลักษณ์ด้ังเดิมในรูปแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะบางส่วน
หายไป เกิดรูปลักษณ์ใหม่ ท่ีเกิดจากการปรับตัวภายใต้การเปล่ียนแปลง หากมีการท าซ้ าเรื่อย ๆ จน
เป็นรูปแบบเฉพาะขึ้นมาก็อาจจะสืบทอดต่อกันเป็นภูมิปัญญาใหม่ท่ีชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตสืบไป 
 
ค าถาม 
 การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษาเพื่อตอบค าถามของการศึกษาอยู่ ๒ ประเด็น คือ  
 ค าถามที่  ๑ ปัจ จัยใดบ้างท่ามกลางบริบทการเปล่ียนแปลงท่ี ส่งผลกับรูปแบบ
สถาปัตยกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า 
 ค าถามที่ ๒ กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าจัดการท่ีอยู่อาศัยของตนอย่างไร เพื่อยังคงอัตลักษณ์
ท่ามกลางบริบทการเปล่ียนแปลง 
 



 ๑๑ 

ขอบเขตการศึกษา 
 ๑. ศึกษาและวิเคราะห์การสร้างสรรค์ จากการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบใหม่
ของชุมชนพื้นท่ีสูง โดยมีเกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษาดังนี้ 
  ๑.๑ เป็นชุมชนท่ีมี เอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ ชัดเจน เช่นการแต่งกาย ประเพณี
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสถาปัตยกรรม 
  ๑.๒ เป็นชุมชนท่ีมีการเกิดได้ไม่นาน และมีข้อจ ากัดในการต้ังถิ่นฐาน  เป็นชุมชนท่ี
เกิดขึ้นจากการอพยพเพื่อความอยู่รอด 
  ๑.๓ ลักษณะของชุมชนและสถาปัตยกรรม สามารถสะท้อนความรู้และภูมิปัญญาใน
การเลือกสรรส่ิงใหม่เพื่อทดแทนส่ิงเก่า 
  ๑.๔ มีปัจจัยจากพัฒนาเพื่อความเจริญค่อนข้างสูง เห็นความเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาได้ชัดเจน 
  ๑.๕ สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 
 ๒. ตามเกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษาข้างต้นได้เลือก ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้าน
เหมืองแร่ ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเนื้อหาในการเก็บข้อมูลมีขอบเขต ดังนี้ 
  ๒.๑ วิเคราะห์สาระด้านต่าง ๆ ท่ีแฝงอยู่ในสถาปัตยกรรม ท้ังในประเด็นของ วิธีคิด 
วิถีชีวิต และภูมิปัญญาในการปรับตัว ท่ีสะท้อนผ่านสถาปัตยกรรม 
  ๒.๒ ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องท่ีอยู่อาศัย จากการประยุกต์วิธีการแบบใหม่
ผสมกับวิธีการแบบเก่า  
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการศึกษา 
 ๑. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารจากท่ีเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าและ
ในทางประวัติศาสตร์เส้นทางการเคล่ือนย้าย การต้ังถิ่นฐานของชาวอาข่าในเขต ชุมชนบ้านอาข่า      
ต. แม่คะ อ. ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นท่ีเปูาหมายในการเข้าไปศึกษา เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึง
ประวัติการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าในบริเวณนี้ 
 ๒. เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจภาคสนามและการสัมภาษณ์ในเชิงลึกบุคคล
ส าคัญในท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และคนในชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีถูกต้อง เพื่อให้เข้าใจถึงการ
ด ารงชีวิต สภาพแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรม และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีอยู่อาศัยของชาวอาข่า 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
  การส ารวจภาคสนามแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง คือ 



 ๑๒ 

  ๒.๑ ส ารวจภาพรวมท้ังทางกายภาพและสังคมเพื่อวางขอบข่ายเนื้อหาเพื่อการวางแผน
เก็บข้อมูลให้ได้ประโยชน์สูงสุด ในการส ารวจภาคสนามครั้งต่อไปอันจ าไปสู่การศึกษารายละเอียดทาง
สถาปัตยกรรม ด้วยวิธีการส ารวจรางวัด ถ่ายภาพ และสัมภาษณ์บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒.๒ ส ารวจข้อมูลเชิงลึกในระยะเวลาท่ีจ ากัด ด้วยการเข้าพื้นท่ีกรณีศึกษา โดยหลัก 
คือส ารวจรางวัดท าผังเรือนท่ีน่าสนใจและแบบทางสถาปัตยกรรมในบริเวณพื้นท่ีกรณีศึกษา พร้อมท้ัง
เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเรือนท่ีเข้าส ารวจ  
  ๒.๓ ส ารวจและเก็บข้อมูลการประกอบกิจกรรม ของชาวอาข่าในพื้ นท่ีกรณีศึกษา 
ด้วยการเข้าไปสังเกตการณ์ กิจวัติประจ าวัน การประกอบพิธีกรรมตามวาระของประเพณีและ
วัฒนธรรมปัจจุบันของชาวอาข่าในพื้นท่ีกรณีศึกษา เพื่อน ามาเป็นข้อมูลไปสู่การศึกษารายละเอียด
ทางสถาปัตยกรรม 
 ๓. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แผนท่ี แผนผัง ท่ีได้จากการส ารวจภาคสนามและตรวจสอบกับ
ข้อมูลและแผนผังเบ้ืองต้นท่ีได้จากแหล่งข้อมูลอื่น  
 ๔. ท าแบบทางสถาปัตยกรรม และรายละเอียดต่างทางสถาปัตยกรรม โดยใช้ภาพถ่าย
จากการส ารวจภาคสนามและภาพลายเส้น 
 ๕. ท าการประมวลผลข้อมูลสู่การปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการจัดท ารายงาน
ทุกขั้นตอน 
 ๖. วิเคราะห์ศึกษาถึงพัฒนาการของเรือนอาข่าท่ีเกิดขึ้นจากบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
 ๗. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการปรับตัวของหมู่บ้านและ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า 
  ๘. วิเคราะห์หาภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า 
 ๙. วิเคราะห์คติความเช่ือท่ีปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า 
 ๑๐. วิเคราะห์ประเพณีท่ีส่งผลต่อลักษณะทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า  
 ๑๑. ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและการอยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า 
 ๑๒. สรุปผลการวิจัยและตอบค าถามท่ีมาจากวัตถุประสงค์ 
 
 



 ๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑ แบบแผนการด าเนินงาน 



 ๑๔ 

ปัญหาที่พบและวิธีแก้ปัญหา 
 ช่วงเวลาการเก็บข้อมูลภาคสนาม  
 จากพื้นท่ีกรณีศึกษา ชาวอาข่าร้อยละแปดสิบนับถือศาสนาคริสต์ วันอาทิตย์จึงเป็น
วันหยุดของครอบครัว ทุกคนหยุดพักอยู่บ้าน แต่วันอื่น เกือบทุกหลังคาเรือนแทบจะไม่เหลือใครอยู่ 
การเก็บข้อมูลให้ได้ครบถ้วนนั้น สามารถท าเต็มท่ีได้เพียงวันอาทิตย์เท่านั้น จึงต้องก าหนดระยะเวลา
ในการลงภาคสนาม ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาดังกล่าว  
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ ๒ แบบแผนช่วงเวลาการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
 
 การเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงของคนในพื้นที่กรณีศึกษา  
 ส ารวจข้อมูลเชิงลึกด้วยการเข้าไปฝังตัวอยู่ในพื้นท่ี และประพฤติตนเป็นเหมือนคนใน
พื้นท่ีเพื่อท าให้เกิดการยอมรับ ไว้ใจ และ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงมนุษยวิทยาท่ีเป็นจริง อันจะน าไปสู่
ความเข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของอาข่าในพื้นท่ีศึกษา และส่งผลต่อไปยังลักษณะทางสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นของชาวอาข่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ ๓ แบบแผนการเข้าถึงข้อมูลท่ีแท้จริงของคนในพื้นท่ีกรณีศึกษา 



 ๑๕ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ได้ทราบถึงทัศนคติของท้องถิ่นท่ีปรับตัวท่ามกลางบริบทการเปล่ียนแปลง ผ่าน
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในพื้นท่ีกรณีศึกษาชุมชนอาข่า หมู่บ้านหมืองแร่ ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ 
 ๒. ได้เรียนรู้อัตลักษณ์ ท่ียังด ารงอยู่หรือเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับยุ ค
สมัยของพื้นท่ีกรณีศึกษา ชุมชนอาข่า หมู่บ้านหมืองแร่ ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ
ศึกษาผ่านสถาปัตยกรรม  
 ๓. ได้แนวทางวิธีการแก้ปัญหาเรื่องท่ีอยู่อาศัย และเรียนรู้การประยุกต์วิธีการแบบใหม่
ผสมกับวิธีการแบบเก่า ทีจะสามารถตกทอดเป็นภูมิปัญญา อันน าไปสู่การอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนสืบไป 
 ๔. แผนงานท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยด้วยตนเองอย่างยั่งยืนด้านการจัดการวัสดุ 
และวิธีการก่อสร้างพื้นถิ่น ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความสามารถ และ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 



๑๖ 

 
 

บทที่ ๒ 
ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับกลุ่มชาติพันธ์อาข่า 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 ชาติพันธุ์อาข่า มีวิถีวัฒนธรรม และความเช่ือท่ีสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน การศึกษา

และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องนั้นพบว่ามีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในหลายลักษณะ ท้ังเป็นบันทึกจาก
งานภาคสนาม บทความทางวิชาการท่ีเป็นงานศึกษาวิจัย ยกตัวอย่างเช่น วสันต์ ณ ถลาง ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องความเช่ือและพิธีกรรม รวมท้ังพิธีกรรมของหมู่บ้านผาหมี ต. แม่สาย  จ. เชียงราย๑     

อุไรวรรณ แสงศร ศึกษาบ้านชาวอาข่าความเช่ือและภูมิปัญญา๒  สมัย สุทธิธรรม กล่าวถึงกลุ่มชาติ

พันธุ์บนพื้นท่ีสูงท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในหนังสือช่ือ “อีก้อ”๓  ป. อายิ  ได้ท าโครงการพิพิธภัณฑ์ชน
เผ่าออนไลน์ www. HillTribe.org๔  และมูลนิธิกระจกเงา กล่าวถึง วิถีชีวิตเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ 
อาข่า  นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยท่ีท างานเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของชาวอาข่ าในต่างประเทศ เช่น 
คาราเต้ สินชัยวอระวงส์ ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบการต้ังถิ่นฐานและสถาปัตยกรรมของชนกลุ่ม
น้อยเผ่าอาข่าระหว่างแขวงหลวงแม่ทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดเชียงราย 

ประเทศไทย๕  และมีการศึกษาในด้านสังคมแบบองค์รวมเพื่อให้เข้าใจถึงความหลากหลายในความ

                                                             

 ๑ วสันต์  ณ ถลาง,  “ครอบครัวอีก้อความเช่ือเรื่อง "ผี" และพิธีกรรมของสังคมอีก้อ 
ในหมู่บ้านผาหมี ต.แม่สาย จ.เชียงราย” โบราณคดี, ๕, ๓ (สิงหาคม ๒๕๑๗) : ๒๕๕-๒๗๓. 
 ๒ อุไรวรรณ  แสงศร,  บ้านอีก้อ, ความเชื่อและภูมิปัญญาชาวบ้าน (เชียงใหม่ : 
สถาบันวิจัยชาวเขา, ๒๕๓๙), ๑-๑๙. 
 ๓ สมัย สุทธิธรรม, อีก้อ (กรุงเทพฯ : เวิล์ดมีเดีย, ๒๕๑๔), ๒๕. 
 ๔ มูลนิธิกระจกเงา, โครงการพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์ : อาข่า ความจริง ความงาม/
อาข่า, เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก  www.hilltribe.org  
 ๕ คาราเต้  สินชัยวอระวงส์,  “การศึกษาเปรียบเทียบการตั้งถิ่นฐานและสถาปัตยกรรม
ของชนกลุ่มน้อยเผ่าอาข่าระหว่างแขวงหลวงแม่ทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย,”  (งานวิจัยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่, ๒๕๔๖). 



 ๑๗ 

เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ขวัญชีวัน บัวแดง, ปนัดดา บุณยสาระนัย, ประสิทธิ์ ลีปรีชา รวมเขียนบทความ
กล่าวถึง วิถีชีวิตชาติพันธุ์ในเมือง๖ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ได้ศึกษาอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และความ

เป็นชายขอบ๗ และการศึกษาในแนวชาติพันธุ์นิเวศน์๘  โดยมุ่งศึกษาในการคิด การรับรู้ และโลกทัศน์
ท่ีกลุ่มชนต่าง ๆ มีต่อส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศน์ท่ีอาศัยอยู่ โดยเน้นการศึกษาจากจุดยืนของ
เจ้าของวัฒนธรรม หรือมุ่งมองจากภายใน และลดบทบาททัศนะจากภายนอก โดยมีความพยายามท่ีจะ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์กับส่ิงแวดล้อมในฐานะท่ีมนุษย์เป็นเจ้าของ “วัฒนธรรม” ซึ่งให้

ความสนใจในเรื่องของอิทธิพลของลักษณะทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีต่อวัฒนธรรม และบทบาทของ
วัฒนธรรมในการสร้างสมดุลระหว่างประชากรและทรัพยากร โดยให้ความส าคัญต่อการคิด การรับรู้
และโลกทัศน์ท่ีมีต่อระบบนิเวศท่ีพวกเขาอยู่ ในการศึกษานี้มีความเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม ในฐานะท่ี
เป็นผลผลิตหนึ่งทางวัฒนธรรมอันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมได้
อย่างเป็นรูปธรรม  

 
กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย 

 ในภาคเหนือของประเทศไทย มีชนเผ่าต่าง ๆ มากกว่า ๑๖ กลุ่ม๙ 
 ในกลุ่มชาติพันธุ์

ดังกล่าว มีท้ังบางส่วนท่ีแตกต่างกันและท่ีคล้ายคลึงกันในบางกรณี ยกตัวอย่างเช่นการใช้ท่ีดิน (คนบน

พื้นท่ีสูง ท าไร่เล่ือนลอย และปลูกข้าวแบบใช้น้ า) ศาสนา หรือ  เทวต านาน และต้นก าเนิดชนเผ่า  
เป็นต้น ตามธรรมเนียมแล้วจะแบ่งกลุ่มชาติพันธุ์ออกตามต้นก าเนิดภาษา กลุ่มชนเผ่าเด่น ๆ ใน
ปัจจุบันนี้ ได้แก่ กลุ่มท่ีพูดภาษาไท กลุ่มชาติพันธุ์ไทญวน (คนเมือง) กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ฉาน) กลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทล้ือ กลุ่มชาติพันธุ์ไทเขินและกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอง ชนเผ่าไท เดิมทีอพยพมาจากทาง

                                                             

 ๖ ขวัญชีวัน บัวแดง และคณะ “วิถีชีวิตชาติพันธุ์ในเมือง,” เอกสารวิชาการชาติพันธ์และ
การพัฒนา ชุดทุนทางสังคม ล าดับที่ ๑ (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
๒๕๔๖), ๔๔. 
 ๗ ปิ่นแก้ว  เหลืองอร่ามศรี,  อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และความเป็นชายขอบ  (กรุงเทพฯ : 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๔๖), ๘๙. 
 ๘ ปิ่นแก้ว  เหลืองอร่ามศรี,  การศึกษาในแนวชาติพันธุน์ิเวศน์  (กรุงเทพฯ : โครงการ
ฟิ้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, ๒๕๓๔), ๙๔. 
 ๙ ท าเนียบชุมชนบนพื้นท่ีสูง ๒๐ จังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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 ๑๘ 

ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ดั้งเดิมนับต้ังแต่ยุคโลหะ คือ ชาว ออสโตรเอเชียน (ผู้
ท่ีใช้ภาษาออสโตร-เอเชียติค) และรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์มอญ กลุ่มชาติพันธุ์ละว้า กลุ่มชาติพันธุ์ถิ่น 

กลุ่มชาติพันธุ์กัมมู (รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์มลาบีด้วย) กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีใช้ภาษา กะเหรี่ยงมาจากประเทศ
พม่า (เมียนม่าร์) กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีใช้ภาษาทิเบต-พม่ามีต้นก าเนิดในทิเบตและในไทย ได้แก่ กลุ่มชาติ
พันธุ์ลีซอ กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า และ กลุ่มชาติพันธุ์มูเซอ นอกจากนั้น กลุ่มชาติพันธุ์จีนฮ่อมาจากยูนาน  
(แต่มีบรรพบุรุษเป็นเตอร์ก) และกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีใช้กลุ่มภาษาจีน กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง และกลุ่มชาติพันธุ์

เย้า (เมี่ยน) ก็มาจากประเทศจีนเช่นกัน 
 มีหลายเอกสารท่ีรวบรวมบทความวิจัยหลายเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์อาข่า และเรื่องท่ี
เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจในเรื่องการเรียกขานกลุ่มชาติพันธุ์ โดยจะยกตัวอย่าง
บทความเรื่อง วาทกรรมว่าด้วย “ชาวเขา” ของปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี๑๐ ในวารสารสังคมศาสตร์ฉบับ 
“สังคมศาสตร์กับการศึกษาชนชายขอบ” ใช้แนวคิดเรื่อง “วาทกรรม” ของฟูโกต์เป็นแนวในการ

วิเคราะห์ เนื้อหาของบทความแสดงให้เห็นกระบวนการเป็นชนชายขอบของกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่
ตามชายขอบของรัฐไทยนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นท่ีการกระท าของรัฐท่ีท าให้กลุ่มชาติพันธุ์

กลายเป็นคนชายขอบในสังคมไทย  
 เริ่มต้นจากวาทกรรม “ชาวป่า” ท่ีสะท้อนถึงต าแหน่งของความเป็นคนเถื่อน ในช่วงเวลา

การเปล่ียนผ่านของสยาม คนเหล่านี้ถูกท าให้แตกต่างโดยชนช้ันน าของประเทศ จากงานเขียนทางชาติ
พันธุ์ที่มีส่วนสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในความแตกต่างด้านชนชั้นและความแปลกแยกเกิดขึ้น 
ยุคต่อมาเกิดวาทกรรม “ชาวเขา” เข้ามาแทนท่ี “คนป่า” ซึ่งถูกผูกโยงเข้ากับประเด็นทางการเมือง 
ถูกมองว่าเป็นปัญหาต่อรัฐ ถูกโยงเข้ากับปัญหาหลาย ๆ ด้านในทางร้ายแรง  
 ขณะท่ีปัจจุบันเกิดวาทกรรมใหม่ท่ีเปล่ียนภาพลักษณ์ของ “ชาวเขา” เพื่อประโยชน์ทาง

การค้าและรายได้ของประเทศในรูป “การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม” ท่ีเห็นได้ชัดคือการแสดงพิธีกรรม
ต่าง ๆ ถูกปรับให้สอดรับกับการท่องเท่ียว ส่งผลให้ความหมายของประเพณีวัฒนธรรมได้ถูกแปรเปล่ียน
และอาจไม่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตปกติ 
  ค าจ ากัดความของค าว่า “ชนกลุ่มน้อย” และ “ชาวเขา” ได้รับการให้ความหมายไว้หลาย

ประการตามหน่วยงานและนักวิชาการต่าง ๆ  
 

                                                             

 ๑๐  ปิ่นแก้ว  เหลืองอร่ามศรี,  “วาทกรรมว่าด้วย ‘ชาวเขา’,” วารสารสังคมศาสตร์ 
๑, ๑๑ (๒๕๔๑): ๙๒–๑๓๕. 
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 ๑๙ 

 ชนกลุ่มน้อย (Minority Group) หมายถึง “กลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีมีเ ช้ือชาติ ภาษา และ
วัฒนธรรมแตกต่างไปจากประชาชนเจ้าของประเทศ” ซึ่งกรมการปกครอง ให้ความหมายไว้ในเอกสาร

ของส านักทะเบียนราษฎร์ว่า ชนกลุ่มน้อย หมายถึง “กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมิใช่คนไทย มีจ านวนน้อยกว่า
เจ้าของประเทศ และมีวัฒนธรรมแตกต่างกันไป อาศัยอยู่ในประเทศไทยอาจเป็นชนกลุ่มน้อยด้ังเ ดิม 
เช่น ชาวเขา เป็นผู้เคล่ือนย้าย หลบหนีเข้าเมืองหรือเข้ามาพักช่ัวคราว” 
 ชาวเขา (Hill tribe) หมายถึง “กลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีอาศัยอยู่ในเขตบริเวณท่ีสูงกว่าระดับ

พื้นดิน โดยปกติจะมีภาษาพูด และวัฒนธรรมแตกต่างจากคนไทยโดยท่ัวไป” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๔ แผนภูมิแสดงชาติพันธ์และการสืบเช้ือสายของชนกลุ่มน้อยในไทย 
ท่ีมา : Tatya  Saihoo,  The Hill Tribes of Northern, (Bangkok: Faculty of Political 
Science, Chulalongkorn University, 1962), ๖๓. 

ไมโครนิเชียน-โพลินิเชี่ยน 
นิกรอยด์ 

(เคลื่อนย้ายขึ้นเหนือ) 
 

มอญ-เขมร 
 

ว้า 
 

ละว้า 
 

ถิ่น 
 

ขมุ 
 

ข่าฮ่อ 
 

ผีตองเหลือง 
 

จีน-ธิเบต 
มองโกลอยด์ 

(เคลื่อยย้ายลงใต้) 
 

จีน 
  

โลโล-โนส ุ
  

เมี่ยน มูเซอ ป่าเต็ง 
  

ฮ่อ 
  

ธิเบต-พม่า 
  

มูเซอด า 
  

มูเซอขาว 
  

กวมป่า 
  

เมี่ยน 
  

พะโว 
  

สกอ 
  

มูเซอและ 
  

มูเซอซิ 
  

มูเซอ 
  

ลีซอ 
  

อาข่า 
  

กะเหรี่ยง 
  

ต่องสู้ 
  

บเว 
  



 ๒๐ 

 ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ให้นิยามความหมายของค าว่า “ชาวเขา” ไว้ว่า “ชนกลุ่มน้อยซึ่งต้ังถิ่น
ฐานบ้านเรือนอยู่ในอาณาบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นเทือกเขา สูงไม่เกินหนึ่งหมื่นฟุตจากระดับน้ าทะเล มี

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาพูด ความเช่ือ อาชีพและอุปนิสัยใจคอคล้ายคลึงกัน มีการปกครอง
ร่วมกัน แต่แตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัดจากประชากรเจ้าของประเทศในด้านชาติ พันธ์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาพูด และมีความเช่ือเรื่องภูตผีปีศาจ” 
 ชนกลุ่มน้อยในพม่าและชายแดนไทยท่ีต้ังถิ่นฐานบนภูเขา  สามารถแบ่งได้ตามลักษณะ

การอพยพย้ายถ่ินได้ ๒ กลุ่มใหญ่ คือ 
 ๑. กลุ่มท่ีอพยพขึ้นเหนือ ได้แก่ กลุ่มไมโครนิเซี่ยน-โพลินิเซี่ยน 
 ๒. กลุ่มท่ีอพยพลงใต้ ได้แก่ กลุ่มจีน-ธิเบต 
 และสามารถแบ่งตามความสัมพันธ์ทางภาษาศาสตร์ได้ ๓ กลุ่ม ได้แก่ 
 ๑. กลุ่มภาษาจีน 

 ๒. กลุ่มภาษาธิเบต-พม่า 
 ๓. กลุ่มภาษามอญ-เขมร 

 

 
 
 

ภาพที่ ๕ แผนท่ีแสดงเส้นทางอพยพเข้าสู่ไทยของของชนกลุ่มน้อยจากจีน และธิเบต  
ท่ีมา : ลิขิต  ธีรเวคิน,  ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย  (กรุงเทพฯ : แพร่วิทยา, ๒๕๒๑), ๕๖. 



 ๒๑ 

 
 
ภาพที่ ๖ แผนภูมิแสดงการตั้งถิ่นฐานของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ในภาคเหนือของไทย  
ท่ีมา : Tatya  Saihoo,  The Hill Tribes of Northern, (Bangkok: Faculty of Political 
Science, Chulalongkorn University, 1962), ๒๓. 
 
ความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า 
 ตัวตน ที่มา ชื่อและภาษา 
 อาข่า (AKHA) เป็นกลุ่มชาติพันธ์หนึ่งท่ีอาศัยอยู่ในเขตทวีปเอเชียของประเทศจีน พม่า 
ลาว เวียดนาม ไทย จัดอยู่ในตระกูล จีน-ธิเบต สาย ธิเบต-พม่า แขนงชนชาติโลโล มีช่ือเรียกกลุ่มชาติ
พันธุ์นี้อยู่หลายช่ือ เช่น ประเทศจีนเรียกว่า ฮาหนี่ (Ha niq) หรือ ไอ่หนี่ฉุ (I ni cuq) ท่ีประเทศลาว
เรียกว่า ก้อ ส่วนท่ีประเทศพม่าและเวียดนามเรียกว่า อาข่า ส่วนประเทศไทยในอดีตนั้นเรียก อีก้อ 
แต่ปัจจุบันได้เปล่ียนช่ือจาก อีก้อ เป็น อาข่า อย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ตามระเบียบส านักทะเบียนกล่าวว่าด้วยการพิจารณาสถานะบุคคลให้กับบุคคลในพื้นท่ีสูง พ.ศ. 
๒๕๔๓ ของกระทรวงมหาดไทย ส่วนใหญ่จะต้ังถิ่นฐานอยู่ใน ๕ จังหวัดภาคเหนือของไทย ได้แก่ 
เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง แพร่ ตาก และประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบางกลุ่มได้เคล่ือนย้ายไป
ต้ังถิ่นฐานท่ีจังหวัดน่าน และเพชรบูรณ์  



 ๒๒ 

 การสืบเช้ือสายวงศ์ตระกูลตามล าดับโดยให้ผู้ชายเป็นผู้สืบทอด ซึ่งมีระยะเวลาสืบสาน
ชาติพันธุ์มาไม่ต่ ากว่า ๖๐ ช่วงบรรพบุรุษ ก็จะมีอายุถึง ๒๗๐๐ ปี แสดงว่าชาวอาข่ามีการสืบทอดชาติ

พันธุ์และประเพณียาวนานมากอีกกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่ง๑๑  
 “กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า” มีภาษาพูดประจ าเผ่าของตนแต่ไม่มีภาษาเขียน ภาษาของกลุ่ม
ชาติพันธุ์อาข่าจัดอยู่ในตระกูลธิเบต-พม่า สาขา โลโล-พม่า ลักษณะภาษาของอาข่าจะคล้ายคลึงกับ
ภาษากลุ่มชาติพันธุ์มูเซอและกลุ่มชาติพันธุ์ลีซอ ซึ่งอยู่ในตระกูลภาษาเดียวกัน ภาษาพูดของกลุ่มชาติ

พันธุ์อาข่าออกสียงพยางค์เดียว มีเสียงสูงต่ าและการออกเสียงพยัญชนะตัวสุดท้ายจะออกเสียงกล้ า
ยาว ค าบางค ามีรากศัพท์มาจากภาษาอื่น เช่น จีน พม่า ไทยใหญ่ และไทยภาคเหนือ  ปัจจุบันกลุ่ม
ชาติพันธุ์อาข่าในพื้นท่ีภาคเหนือของไทย สามารถส่ือสารภาษาไทยกลาง และภาษาเหนือได้ดี ท้ัง
ผู้ใหญ่และเด็ก บางคนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากบางพื้นท่ีมีครูชาวต่างชาติเข้ามาสอน
ศาสนาเป็นผู้สอนให้ และมีเยาวชนอีกจ านวนมากท่ีได้รับการศึกษาในระบบการศึกษาของไทย๑๒ 

 ประชากร 
 กลุ่มชาติพันธุ์อาข่ามีอยู่หลายกลุ่มย่อย (Sup-Group) แบ่งเป็น ๘ กลุ่มย่อย ซึ่งมีมีความ

แตกต่างด้านการแต่งกายและการเรียกช่ือกลุ่ม แต่มีความเช่ือและประเพณีท่ีคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย  
กลุ่มอู่โล้อาข่า กลุ่มลอมี้อาข่า กลุ่มผาหมีอาข่า กลุ่มเปียะอาข่า กลุ่มอาเค้ออาข่า กลุ่มหน่าค้าอาข่า 

กลุ่มอู่พีอาข่า และกลุ่มอาจ้ออาข่า๑๓  
 สมาคมเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่าเชียงราย. ๘ กลุ่มชาติพันธุ์ อ่าข่า-
ไทย เอกสารเผยแพร่ ปี ๒๕๔๖ ได้แบ่งกลุ่มชาวอ่าข่าในประเทศไทยออกเป็น ๘ กลุ่ม ดังนี้ 

                                                             

 ๑๑ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  อาข่า พิธีกรรม ความเชื่อ และความงาม 
(กรุงเทพฯ :  ส านักงาน สกว. ส านักงานภาค, ๒๕๔๖), ๕-๖. 
 ๑๒ มีต านานอาข่าเล่าว่า สมัยบรรพบุรุษเคยมีภาษาเขียนของอาข่าโดยเขียนลงหนังควาย 
แต่เมื่อเกิดศึกสงคราม บรรพบุรุษจึงต้มหนังความกินและให้จดจ าตัวอักษรไว้ในสมอง จึงท าให้ภาษา
เขียนสูญหายไป และการไม่มีภาษาเขียนนี่เอง ท าให้อาข่ามีการสืบทอดพิธีกรรมประเพณีโดยใช้
ความจ าต่อ ๆ กันมานานกว่า ๒๗๐๐ ปี 
 ๑๓ มีหลายเอกสารกล่าวถึงท่ีมาของกลุ่มย่อย (Sup-Group) ในหนังสือกลุ่มชาติพันธุ์ 
(Ethnics Groups of main land South east Asia) โดยเช่ือว่าแต่ละกลุ่มสืบเช้ือสายมาจาก ๗ หรือ 
๙ พี่น้อง ท่ีก าเนิดจากมารดาคนเดียวกัน แต่ไม่ปรากฏประวัติบิดา ซึ่งได้แยกกันออกไปสร้างเผ่าพันธุ์
สืบเช้ือสายอาข่าดังท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 



 ๒๓ 

 ๑. กลุ่มอู่โล้อ่าข่า หรืออ่าข่าไทย เป็นกลุ่มท่ีเข้ามาในประเทศไทยเป็นกลุ่มแรก เข้ามาทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย กลุ่มนี้อาศัยอยู่มากท่ีสุดในจังหวัดเชียงราย และกระจายตัวไปสู่จังหวัดอื่น 
ๆ เช่นเชียงใหม่ ล าปาง แพร่ และตาก บางกลุ่มยังนับถือประเพณีด้ังเดิมอยู่ ภาษาพูดท่ีกลุ่มอู่โล้ใช้ ถือ
เป็นภาษามาตรฐานและเป็นกลางในการส่ือสารกันกับอ่าข่ากลุ่มอื่น ๆ  
 ๒. กลุ่มโละมิอ่าข่า หรืออ่าข่าพม่า มีประชากรรองลงมาจากอู่โล้อาข่า กลุ่มนี้อพยพมา
จากประเทศพม่า อาศัยในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ 
 ๓. กลุ่มผาหมีอ่าข่า หรืออ่าข่าจีน กลุ่มนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น กลุ่มพ่อค้า เนื่องจาก
เคยอาศัยอยู่กับคนจีนในเขตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศจีน 
มีเพียงจ านวนน้อยท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยกระจายตัวอยู่ในเขตอ าเภอแม่สาย แม่จัน และแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดตาก 
 ๔. กลุ่มเปียะอ่าข่า กลุ่มนี้ส่วนมากเคล่ือนย้ายมาจากประเทศพม่า เนื่องจากถูกรบกวน
จากการปล้นสะดม จึงได้เข้ามาในประเทศไทยทางอ าเภอแม่ฟ้าหลวง กระจายตัวอยู่ในจังหวัด
เชียงราย ล าปาง 
 ๕. กลุ่มหน่าคะอ่าข่า เดิมอยู่ท่ีประเทศจีน ระหว่างรอยต่อพม่ากับจีน อพยพเข้ามาสู่
ประเทศไทย เนื่องจากถูกรบกวนจากการปล้นสะดม และไม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลจีน ได้อาศัย
อยู่ในจังหวัดเชียงรายเพียงจังหวัดเดียว ในเขตพื้นท่ีอ าเภอแม่สรวย 
 ๖. กลุ่มอาเค้ออ่าข่า เดิมเป็นกลุ่มอ่าข่าท่ีอาศัยอยู่ในประเทศจีน ใกล้พรมแดนธิเบต 
ต่อมาได้เคล่ือนย้ายเข้ามาอยู่ทางตอนเหนือของพม่า และเคล่ือนย้ายเข้ามาสู่ประเทศไทยในเวลา
ต่อมา เป็นกลุ่มท่ีมีประชากรอ่าข่าน้อยท่ีสุดในประเทศไทย โดยอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงรายเพียงแห่ง
เดียว ท่ีบ้านอาเค้อ ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย  
 ๗. กลุ่มอู่พี้อ่าข่า อพยพจากประเทศพม่าเข้ามาประเทศไทย เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่
สงบ ในเขตพื้นท่ีเชียงตุง กลุ่มอ่าข่ากลุ่มนี้อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ในประเทศไทยอาศัยอยู่ในจังหวัด
เชียงราย อ าเภอแม่ฟ้าหลวงเป็นส่วนใหญ่ 
 ๘. กลุ่มอาจ้ออ่าข่า กลุ่มนี้ เคล่ือนย้ายมาจากพม่าด้วยปัญหาเช่นเดียวกับกลุ่มอื่น ๆ 
ข้างต้น โดยเคล่ือนย้ายเข้ามาในประเทศไทยในเขตอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ภาษาพูดจะคล้าย
กับของกลุ่มอู่โล้อ่าข่า 
 ได้มีการสรุปประมาณได้ว่ามีชาวอาข่าต้ังถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ รวมกันประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ คน ข้อมูลในปี ๒๕๔๕ มีจ านวนประชากรชาวอาข่า รวม ๖๘,๖๕๓ คน๑๔ 

                                                             

 ๑๔ ประสิทธิ์  ลีปรีชา และคณะ, วิถีชีวิต ชาติพันธุ์ในเมือง (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖), ๑๕. 



 ๒๔ 

    
อู่โล้อาข่า อู่มี้อาข่า ผะหมี๊อาข่า หน่าค้าอาข่า 

    
เป๊ียะอาข่า อ่าเค้ออาข่า อาจ้ออาข่า อู้พี้อาข่า 

 
ภาพที่ ๗ แสดงภาพถ่ายแบ่งกลุ่มชาวอ่าข่าในประเทศไทย ๘ กลุ่ม 
ท่ีมา : ประสิทธิ  ลีปรีชา, ยรรยง ตระการธ ารง และวิสุทธ์ เหล็กสมบูรณ์. “หลากหลายชีวิตจาก
ขุนเขาสู่เมือง,” เอกสารวิชาการชาติพันธุ์ศึกษาและการพัฒนาชุดทุนทางสังคม  (เชียงใหม่ :  
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙), ๔๕. 
 
 การอพยพเคลื่อนย้าย 
 มีการสันนิษฐานถึงการอพยพของชาวอาข่าจาก จีน เข้าสู่พม่า ลาว และไทยว่า บางที
อาจจะนานกว่า ๑๐๐ ปีมาแล้วนับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เรื่อยมา พบว่ามีการอพยพเข้าสู่ไทยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีประวัติการถูกรบกวนจากชาวจีนฮ่อรบกวนจนไม่มีท่ีท ากิน จึงจ าเป็นต้องอพยพ
โยกย้ายเรื่อยมาจนเข้าสู่บริเวณสันเขาแนวเขตติดต่อชายแดนระหว่างไทย -พม่า ด้านอ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์และปลอดภัย จึงต้ังถิ่นฐานกันเรื่อยมาจนบัดนี้ 
 



 ๒๕ 

 
 
ภาพที่ ๘ แสดงภาพกราฟฟิก การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า 
ท่ีมา : ประสิทธิ  ลีปรีชา, ยรรยง  ตระการธ ารง  และวิสุทธ์ เหล็กสมบูรณ์. “หลากหลายชีวิต 
จากขุนเขาสู่เมือง,” เอกสารวิชาการชาติพันธุ์ศึกษาและการพัฒนาชุดทุนทางสังคม (เชียงใหม่ :  
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙), ๔๗. 
 
อาข่าในประเทศไทย 
 สันนิษฐานว่ากลุ่มชาติพันธุ์อาข่าเคล่ือนย้ายเข้ามาต้ังถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยในยุคแรก
เมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีมาแล้ว โดยอพยพจากประเทศพม่าเข้ามาทางบริเวณดอยตุง จังหวัดเชียงราย 
บางกลุ่มได้เคล่ือนย้ายมาจากประเทศลาว โดยอาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนในพื้นท่ีจังหวัด
เชียงราย หลังจากนั้นได้มีการเคล่ือนย้ายเข้ามาเรื่อย ๆ และย้ายถ่ินกระจายอยู่ตามภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย 
 ตัวเลขของทางราชการในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ระบุว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าจ านวนประมาณ 
๕๘,๐๐๐ คน อาศัยอยู่ใน ๒๘๒ หมู่บ้าน และ ๙,๕๑๖ หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๖ ของ
ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูงท้ังหมด๑๕ เนื่องจากมีจ านวนกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าท่ีก าลังอยู่ใน
กระบวนการได้รับสัญชาติไทยอีกจ านวนมาก จึงคาดว่าน่าจะมีจ านวนกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าในไทยไม่

                                                             

 ๑๕ ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ, ชาวเขาเผ่าอีก้อ 

(กรุงเทพฯ: เลิฟแอนด์ลิพเพรส, ๒๕๑๘), ๑๘. 

พื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธ์ุอาข่าตั้งถ่ินฐานอยู่ 



 ๒๖ 

น้อยกว่า ๗๕,๐๐๐ คน กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าในประเทศไทยส่วนมากอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดตาก และจังหวัดก าแพงเพชร 
 จากการสอบถามผู้เฒ่าอาข่าหลายคนได้ความว่า กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าในประเทศไทย
ส่วนมากเคล่ือนย้ายถิ่นฐานมาจากแคว้นเชียงตุงของพม่า เข้ามาจุดแรกท่ีบริเวณดอยตุง เขตอ าเภอ 
แม่สาย จังหวัดเชียงราย ผู้น าการเคล่ือนย้ายรุ่นแรก คือ แสนอุ่นเรือน (ค าว่า “แสน” คือช่ือต าแหน่ง
ท่ีทางราชการแต่งต้ังมีฐานะเทียบเท่าต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน) ซึ่งต่อมาเสียชีวิตท่ีดอยตุง ส่วนญาติพี่น้อง
ของเขาได้แยกย้ายไปตามท่ีต่าง ๆ เช่น แสนพรมผู้เป็นน้องได้ไปต้ังหมู่บ้านและเป็นหัวหน้าหมู่บ้านผา
หมี อ าเภอแม่สาย (เสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕) และแสนใจ (เสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕) ซึ่งเป็นหลาน
ของแสนอุ่นเรือน ก็ได้ต้ังหมู่บ้านและเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแสนใจ ในเขตอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
เป็นต้น 
 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูงอื่น ๆ ท่ีเคล่ือนย้ายเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้ว 
เชื ่อกันว่ากลุ่มชาติพันธุ ์อาข่าไม่ใช่กลุ่มแรกและคาดกันว่าเป็นกลุ่มหลังสุดที่เคลื่อนย้ายเข้าสู่
ประเทศไทย อย่างไรก็ดีในจังหวัดแพร่มีหมู่บ้านคนพื้นราบกลุ่มใหญ่อยู่กลุ่มหนึ่ง ซึ่งท านาด า นับถือ
ศาสนาพุทธ แต่เรียกตนเองว่า “ก้อ” ปกติจะพูดภาษาไทยล้านนากับคนภายนอก แต่ในกลุ่มเดียวกัน
จะพูดภาษาของตนเอง นักภาษาศาสตร์ชาวเดนมาร์กผู้หนึ่งซึ่งปฏิบัติงานในโครงการของสถาบัน
สแกนดิเนเวีย จังหวัดล าปาง ได้ไปสอบสวนภาษาของชนกลุ่มนี้แล้วให้ความเห็นว่าเป็นภาษาของชาว 
“ก้อ" แม้จะไม่เหมือนกันท้ังหมดก็ตาม อนึ่งทราบว่าชนท่ีเรียกตนเองว่า “ก้อ” ในจังหวัดแพร่นี้ (อยู่ห่าง
จากจังหวัดแพร่ไปทางพระธาตุช่อแฮ ประมาณ ๖ กิโลเมตร) ได้อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา เข้าสู่
ประเทศไทยในสมัยรัชกาลท่ี ๒แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ซึ่งถ้าชนพื้นราบกลุ่มนี้เป็นชน “ก้อ” จริง ก็จะ
ลบล้างความเข้าใจท่ีว่าชน “ก้อ” หรือ “อาข่า” เป็นชาวเขาท่ีเข้ามาในประเทศไทยเป็นพวกล่าสุดได้ 
 การเคล่ือนย้ายเข้ามาต้ังถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าในประเทศไทยอาจมีหลายสาเหตุ 
เช่น การย้ายถ่ินฐานเพื่อหนีภัยการเมืองจากประเทศพม่าในช่วงประมาณ ๙๐ ปี ก่อนหน้านี้ ย้ายถิ่น
ฐานเพื่อหลบหนีภัยคอมมิวนิสต์จากตอนใต้ของประเทศจีน โดยระยะแรกเข้าไปอยู่ในพม่าก่อน
ช่ัวคราว แล้วจึงเคล่ือนย้ายเข้าสู่ประเทศไทย บางส่วนก็ย้ายถ่ินฐานเข้ามาจากประเทศลาวเข้ามา การ
ย้ายถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าสาเหตุหลักอาจเพราะเนื่องจากขาดแคลนท่ีท ามาหากินและเหตุ
เล็กน้อยอื่น ๆ ๑๖ 
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 ๒๗ 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่า 
 อ่าข่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีกระจายตัวอยู่ตามแนวชายแดนจีนตะวันตกเฉียงใต้ และบาง
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีอยู่ติดกับประเทศจีนอันมีประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศ
เวียดนามและประเทศกัมพูชา ในประเทศจีนเขตท่ีมีกลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่า หรือ ฮานี กระจายตัวอยู่มาก
คือ ท่ีเขตการปกครองตนเองหงเหอ (Honghe) บริเวณแม่น้ าแดงตอนเหนือของชายแดนระหว่างจีน
และเวียดนาม ในเขตเมืองซือเหมา (Simao) ใจกลางของแคว้นยูนนานตอนใต้ และอีกสามพื้นท่ี คือ 
เขตปกครองตนเองของชาวไตในแคว้นสิบสองปันนา ทางตอนเหนือของ ประเทศลาวและ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศพม่า เขตการปกครองตนเองปูเออ (Puer) ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเมืองคุนหมิง และเขตปกครองตนเองของลาหู่ /ว้า ท่ีเมืองหลานซาง (Lanchang) ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของชายแดนประเทศพม่า ส าหรับประเทศไทย กลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่าส่วนมาก
อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดตากและจังหวัด
ก าแพงเพชร๑๗ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ในเขตดินแดนนี้เป็นเขตกึ่งร้อนช้ืน (subtropical) ลักษณะ
ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน มีปริมาณน้ าฝนโดยเฉล่ียอยู่ท่ี ๑,๒๐๐-๒,๕๐๐ มิลลิเมตรต่อปี 
มักจะพบป่าสนในเขตท่ีอยู่สูงขึ้นไป และบางส่วนของป่าฝนเขตร้อน (Tropical forest) มักจะขึ้นใน
แถบหุบเขาท่ีมีความช้ืน ป่าเบญจพรรณ จะเติบโตเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณรัฐฉานทางทิศ
เหนือของประเทศพม่า สามารถแยกป่าในเขต Indo-China ได้ออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ป่าดิบช้ืน 
(Tropical seasonal rain forest) ป่าฝน (Tropical Montane rain forest) และป่าดิบแล้ง 
(evergreen board-leave forest) นอกจากนี้ท่ีระดับความสูง ๙๐๐ เมตรจากระดับน้ าทะเลขึ้นไป 
จะเป็นป่าดิบเขา พบกระจายอยู่บริเวณพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ ๙๐๐ เมตรขึ้นไป 
พันธุ์ไม้เด่น เช่น ก่อ ทะโล้ จ าปีป่า มะไฟป่า อบเชย เป็นต้น และยังกินพื้นท่ีในเขตป่าเบญจพรรณ 
ผสมป่าไผ่ ท่ีระดับความสูงประมาณ ๙๐๐–๑๐๐๐ เมตรจากระดับน้ าทะเลลงมา ซึ่งมีพรรณไม้ท่ีใช้ใน
การก่อสร้าง และไม้ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ฟืน ในพื้นท่ี ๆ หมู่บ้านอ่าข่ากระจายตัวตั้งถิ่นฐานอยู่  
 โดยท่ัวไปกลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่ามักต้ังถิ่นฐานท่ีห่างไกลเหนือพื้นท่ีราบและหุบเขา โดยเฉล่ีย
สูงจากระดับน้ าทะเล ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ เมตร ฤดูร้อน มีอุณหภูมิระหว่าง ๒๖.๑-๒๘.๖ องศาเซลเซียส 
เดือนเมษายนจะเป็นช่วงอุณหภูมิสูงสุด ความช้ืนสัมพัทธ์ระหว่าง ๕๕-๗๐ เปอร์เซ็นต์ ฤดูฝน มี
อุณหภูมิระหว่าง ๒๖.๑-๒๗.๑ องศาเซลเซียส เดือนกรกฎาคมเป็นช่วงท่ีมีปริมาณน้ าฝนสูงสุด ปริมาณ
น้ าฝนอยู่ระหว่าง ๑๐๗.๘-๒๖๒.๙ มิลลิเมตร ความช้ืนสัมพัทธ์ อยู่ระหว่าง ๘๐-๘๕ เปอร์เซ็นต์ เดือน
ท่ีมีปริมาณฝนตกเฉล่ียต่ าสุดคือเดือนตุลาคม ฤดูหนาว อุณหภูมิระหว่าง ๑๓.๐๐-๒๕.๔๐ องศาเซลเซียส 

                                                             

 
๑๗

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันวิจัยสังคม,  อาข่า : หลากหลายชีวิตขากขุนเขาสู่
เมือง (เชียงใหม่ : พิทยาการพิมพ์, ๒๕๔๗), ๘๘. 

   ส
ำนกัหอ
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 ๒๘ 

เดือนธันวาคมเป็นช่วงอุณหภูมิต่ าสุด เฉล่ียประมาณ ๑๔ องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพันธ์ ๕๕-๗๙ 
เปอร์เซ็นต์  
 พื้นท่ี ๆ ต้ังหมู่บ้านเต็มไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ ท่ีต้ังของหมู่บ้านจะต้องเป็นพื้นท่ีกว้างขวาง
เพียงพอส าหรับเด็ก ๆ วิ่งเล่น และใช้เป็นท่ีชุมนุมของชาวบ้านในพิธีกรรมต่าง ๆ หมู่บ้านต้องอยู่ไม่ไกล
จากแหล่งน้ ามากนัก ปกติแหล่งน้ าจะอยู่ในบริเวณหุบเขาใกล้หมู่บ้าน กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าไม่นิยมต่อ
รางน้ าเข้ามาใช้ในหมู่บ้านเหมือนกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอหรือกลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยน เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์
อาข่ามีความเช่ือเรื่องผีน้ าอาจน าอันตรายมาสู่หมู่บ้านได้ กลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่าถือหลักนิยมว่าภูเขาท่ี
เลือกต้ังหมู่บ้านควรเป็นภูเขาลูกกลางท่ีล้อมรอบด้วยภูเขาสูง คุณลักษณะภูเขาของภูเขาประเภทนี้
น่าจะมีผลต่อการเลือกต าแหน่งท่ีต้ังหมู่บ้าน แหล่งน้ า หรือภูมิอากาศ กระแสลมท่ีเหมาะสมท่ีสามารถ
ต้ังบ้านเรือนได้ สันนิษฐานว่าภูเขาสูงท่ีล้อมรอบจะเป็นปราการป้องกันภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะลม
พายุได้เป็นอย่างดี  
 หากวิเคราะห์ในปัจจัยทางภูมิศาสตร์ พบว่า ต าแหน่งท่ีต้ังหมู่บ้านบนสันเขาของภูเขาลูก
กลาง และมีภูเขาสูงอื่น ๆ ล้อมรอบนั้น ช่วยป้องกันกระแสลมแนวนอนท่ีจะพัดผ่านเข้ามาในหมู่บ้าน 
ให้เปล่ียนเป็นกระแสลมในแนวต้ัง เนื่องจากกระแสลมในธรรมชาติมี ๒ ทิศทาง คือ กระแสลม
แนวนอน และกระแสลมในแนวต้ัง ซึ่งกระแสลมในแนวนอนมีความรุนแรงมากกว่าแนวต้ัง ลักษณะ
ของภูเขาสูงท่ีล้อมรอบพื้นท่ี หรือภูเขาท่ีต่ ากว่าจะท าให้เกิดกระแสลมในแนวตั้ง ความรุนแรงของลมท่ี
พัดผ่านนั้นจะทุเลาลง จากเหตุผลดังกล่าวน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกพื้นท่ีต้ังหมู่บ้านของกลุ่ม
ชาติพันธุ์อ่าข่า  
 
องค์ประกอบของหมู่บ้าน 
 สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบภายในหมู่บ้านแสดงถึงโลกทัศน์และภูมิปัญญาเชิงนิเวศ
ของชาวอ่าข่าในรูปธรรม๑๘ ได้แก่ 
 ประตูยะข่อ  
 ก่อนท่ีจะเข้าสู่หมู่บ้าน จะมีประตูท่ีท าด้วยไม้ไผ่ปิดกั้นขวางทางเดินเข้าสู่หมู่บ้าน (บางที
เรียกว่าประตูยาเกา) ประตูนี้ปกติจะปิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันมิให้สัตว์เล้ียงออกไปนอกเขต
หมู่บ้าน เวลาท่ีผู้ใดจะเข้าไปในหมู่บ้านจะต้องเปิดและปิดประตูนี้เสียก่อน ท้ังตอนเข้าไปและขากลับ
ออกมา ประตูนี้มิได้มีส่วนเกี่ยวพันด้านความเช่ือทางศาสนาของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าแต่อย่างใด 
 

                                                             

 ๑๘ อุไรวรรณ  แสงศร, บ้านอีก้อ : ความเชื่อและภูมิปัญญาชาวบ้าน (เชียงใหม่: 
สถาบันวิจัยชาวเขา, ๒๕๓๙), ๒๑. 
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 ประตูหมู่บ้าน (โตมาลกข่อ, ลกค่อ หรือลอกค่อง)  
 เกิดขึ้นเนื่องจาก คติความเช่ือระหว่างส่ิงสองส่ิงเสมอ การด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่า
นั่นคือ โลกของมนุษย์ จึงควบคู่กับโลกทางจิตวิญญาณนั่นคือ ภูตผีปีศาจท่ีด ารงอยู่ร่วมกัน ตามต านาน
ได้กล่าวว่าภูตผีปีศาจ ได้รบกวนความสงบสุขของมนุษย์ จึงจ าต้องแบ่งแยกท้ังสองส่ิงออกจากกัน กลุ่ม
ชาติพันธุ์อ่าข่าได้แบ่งโลกออกเป็น ๒ ระดับ คือ โลกของผี คือ กลางคืนและโลกแห่งไม่มีตัวตน และ
โลกของคน คือ กลางวันและโลกแห่งมีชีวิตมีตัวตน ประตูหมู่บ้านจึงสร้างขึ้นเพื่อแยกโลกของมนุษย์
และภูตผีออกจากกันประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง  คือ เพื่อน้อมร าลึกพระคุณของบรรพบุรุษ      
ผู้ริเริ่มท าประตูหมู่บ้าน  
 ประตูหมู่บ้านอ่าข่าเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ใครจะแตะต้องมิได้ นอกจากวันท่ีมีการท าประตูใหม่ 
ซึ่งจะมีเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น นอกจากนี้แล้วหากผู้ใดละเมิด จะต้องถูกปรับไหมเป็นหมู ๑ ตัว และ
สุรา ๑ ขวด ให้น าค่าปรับไปเล้ียงคนท้ังหมู่บ้านท่ีบริเวณประตู เพื่อขอขมาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีถูกล่วงละเมิด 
ประตูหมู่บ้านอ่าข่า มีท้ังหมด ๓ ประตู ซึ่งสอดคล้องกับโลกทัศน์พื้นฐานของชาวอ่าข่าท่ีมักแบ่ง
ออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง (Upper/Middle/Lower) เสมอโดยเฉพาะใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ี ต าแหน่งประตูจะอยู่ทางด้านหน้าของหมู่บ้านท่ีอยู่ในระดับท่ีสูง ประตู
หลังหมู่บ้านจะอยู่ในระดับท่ีต่ า ส่วนประตูด้านข้างเป็นแนวคิดท่ีคู่ขนานไปกับส่วนกลางของหมู่บ้าน 
และมันก็แตกต่างด้วยส่วนกลางของหมู่บ้านเช่นกัน เพราะมันต้ังอยู่บริเวณริมใกล้กับโลกภายนอก 
ประตูหมู่บ้านหลักท้ัง ๓ แห่งนี้ จะแบ่งโครงสร้างของหมู่บ้านออกเป็นสามส่วน ซึ่งส่วนใจกลางจะอยู่
ระหว่างส่วนบน และส่วนล่าง ประตูท้ังสามถูกเรียกตามต าแหน่งท่ีมันต้ังอยู่ คือ ประตูบน ประตูล่าง 
และประตูข้างหรือริม ลักษณะของซุ้มประตูสูงประมาณ ๒.๕๐-๓.๐๐ เมตร และกว้างราว ๆ ๒.๐๐ 
เมตร มีสัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายของพื้นท่ี เพื่อป้องกันไม่ให้ส่ิงช่ัวร้ายและโรคภัยไข้เจ็บเข้ามา โดย
ท าเป็นไม้แกะสลักรูปต่าง ๆ อันมีความหมายแตกต่างกัน ดังนี้ รูปแกะสลักของมนุษย์ เพศชายเรียกว่า 
“ฮะจียะ” และเพศหญิงเรียกว่า “ยามียะ” ท าเป็นรูปเปลือยท้ังสองเพศ ลักษณะการวางแสดงถึงการ
ร่วมเพศอันช้ีถึงการด ารงเผ่าพันธุ์ บางครั้งจะพบว่าตุ๊กตาเพศหญิงแกะสลักเต็มตัว ส่วนเพศชายมีแต่
อวัยวะเพศเท่านั้น แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของเพศหญิงท่ีถือว่าเป็นต้นก าเนิดของสรรพส่ิง  
 รูปแกะสลักของมนุษย์ สามารถบอกได้ ๒ ความหมาย คือ ความหมายแรกคือ เป็นการ
บอกกล่าวให้กับผีสางว่าถิ่นนี้เป็นถิ่นของมนุษย์ ผีเข้าไม่ได้ เมื่อผีเห็นรูปแกะสลักก็จะกลัว ไล่ผีไป 
ความหมายท่ีสอง คือ เป็นการให้มนุษย์ร าลึกอยู่เสมอว่าการท่ีมนุษย์สามารถอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็ต้องมี
การสืบเผ่าพันธุ์ การน าไม้สลักรูปผู้หญิง-ผู้ชาย เป็นสัญลักษณ์แห่งการด ารงเผ่าพันธุ์ โดยท่ีชายจะอยู่
ในฐานะท่ีสูงกว่าแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ท่ีเกื้อกูลกัน รูปสลักของชายจะอยู่ด้านเหนือของประตูช่วย
พิทักษ์หมู่บ้าน และรูปสลักของผู้หญิงจะอยู่ด้านใต้ วิญญาณของบรรพบุรุษจะช่วยพิทักษ์คุ้มครอง
หมู่บ้าน นอกจากนี้รูปแกะสลักอื่น ๆ เช่น เหยี่ยว เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ท่ีบินอยู่เบื้องบน สามารถ
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มองเห็นส่ิงไม่ดีท่ีจะเข้ามาในหมู่บ้าน เมื่อเห็นก็จะบินกลับมาส่งข่าวให้รูปแกะสลักชายหญิงรู้ เพื่อ
เตรียมการไล่ส่ิงไม่ดีออกไป  
 บริเวณภายนอกหมู่บ้าน (ใกล้กับประตูลกข่อ) จะมีเครื่องหมายลูกศรเรียกว่า “หมิ แช 
ตะหน่อ ผ่าเออะ” หรือ “อึมมะ พอ ลกข่อ” เป็นไม้รูปหอก ดาบ ปักไว้ข้างทางเดินให้ผีประจ าหมู่บ้าน
ใช้เป็นอาวุธขับไล่ผีร้าย และป้องกับความเจ็บป่วยที่จะบังเกิดขึ้นแก่ชาวบ้าน บริเวณนอกประตูหมู่ลก
ข่อ มีไม้ไผ่ยาวรูปร่างคล้ายคันเบ็ดปักไว้ ๒-๓ อัน ตอนปลายไม้มีวงแหวนไม้ไผ่ผูกไว้ วงแหวนนี้อ่าข่า
เช่ือว่า “หนะซิ หนะจะ ข่อตู๊” เป็นกับดักผีร้ายมิให้เข้าไปในหมู่บ้านทางอากาศได้ ส่วนดา แล หรือ 
ตาแหลวในภาษาไทย มีไว้เป็นยันต์ ซึ่งอีกนัยยะหนึ่งเป็นกุศโลบายเชิงนิเวศในการรักษาป่าไม้โดยผ่าน
มิติวัฒนธรรมความเช่ือมาควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้เอื้อต่อการรักษาป่าไม้ เนื่องจากเมื่ออ่าข่า
เห็นดาแลมัดติดต้นไม้ อ่าข่าจะไม่ตัดและฟันต้นไม้นั้นอย่างเด็ดขาด เพราะอ่าข่ารู้ทันทีว่าสถานท่ีแห่ง
นี้เป็นสถานท่ีพิธีกรรม ซึ่งหากเปรียบเทียบกับคนพื้นราบก็มีผ้าเหลืองของพระภิกษุคาดติดล าต้นของ
ต้นไม้นั้น คือ การบวชต้นไม้เป็นการรักษา ห้ามตัดท าลายต้นไม้นั้น  ประตูท้ังสามแห่งนี้จะมีการสร้าง
ขึ้นใหม่ทุก ๆ ปีในพิธีกรรมของเทศกาล ล่อ ขึง ตู่-เออ หรือประตูหมู่บ้าน 
 ศาลผี (หมิซาลอเอ๊อะ)  
 ศาลผีนี้ต้ังอยู่ในป่าสงวนใกล้หมู่บ้าน แต่อยู่นอกเขตประตูลกข่อ อ่าข่าสร้างศาลนี้ขึ้นเพื่อ
เป็นท่ีพ านักของผีป่าท่ีผ่านมาทางนั้น เพราะเช่ือว่าในธรรมชาติมีภูตผีมากมาย และเมื่อสัญจรไปมา
ผ่านหมู่บ้าน และไม่มีท่ีพักพิงก็จะหาทางเข้าไปในหมู่บ้าน แล้วสิงสู่ตามบ้านเรือนหรือร่างคน ท าให้
เจ็บไข้ได้ป่วย ดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายจากผีจรเหล่านี้ อ่าข่าจึงต้องมีท่ีพักอาศัยในป่านอกเขต
หมู่บ้าน และมีการเซ่นสรวงทุกปี ในเขตป่าสงวนของหมู่บ้าน ใกล้หมู่บ้านของอ่าข่าทุกแห่งจะมีป่าไม้
ใหญ่ซึ่งอ่าข่าสงวนไว้เพื่อเป็นบริเวณท่ีพักอาศัยของผีป่าประจ าหมู่บ้าน หรือท่ีเรียกว่า “ผีหม้อ” ห้ามมี
การตัดโค่นท าลายอย่างเด็ดขาด โลกทัศน์ของชาวอ่าข่าผนวกระหว่างโลกแห่งจิตวิญญาณธรรมชาติ 
กับกลไกทางสังคมของอ่าข่าในการควบคุมพฤติกรรมของคนในหมู่บ้าน ส่งผลถึงการรักษาสภาพ 
แวดล้อม และระบบนิเวศอันเป็นผลพลอยได้ท่ีเกิดจากคติความเช่ือนั้น ๆ หรืออาจเป็นกุศโลบายหนึ่ง
ของการดูแลรักษาพื้นท่ีป่าไม้ และระบบนิเวศ 
 ลานชุมชน และชิงช้า (แต๊ะข่อง โละช่า)  
 ลานแห่งนี้จะอยู่ถัดประตูลกข่อเข้ามา เป็นลานเตียนโล่งมีขอนไม้หรือม้านั่งรอบ ๆ กองไฟ 
สถานท่ีแห่งนี้ใช้เป็นสถานท่ีนัดพบของหนุ่มสาวในเวลากลางคืน เพื่อแสวงหาเนื้อคู่ เนื่องจากมี
ประเพณีห้ามไม่ให้หนุ่มสาวพบปะกันท่ีบ้าน กุศโลบายของลานแห่งนี้เกิดขึ้นเพื่อผดุงรักษาเผ่าพันธุ์
เอาไว้ ผู้ศึกษาวิเคราะห์ว่าเนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่าอาศัยอยู่ในครอบครัวในบ้านเดียวกันมีจ านวน
มาก ประมาณ ๑๒-๒๐ คนโดยประมาณ ดังนั้นในการจัดการควบคุมพฤติกรรมทางเพศ และพื้นท่ีจึงมี
ความส าคัญ การจัดพื้นท่ี กิจกรรม และผู้คนท่ีอยู่อาศัยภายในบ้าน เช่ือมโยงสัมพันธ์กับพื้นท่ีภายนอก
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บ้าน ในขณะท่ีพ่อแม่ และคนอื่น ๆ ภายในบ้านท ากิจกรรมภายใน หนุ่มสาวไม่สามารถพบปะหรือ
พลอดรักกันได้ จึงต้องมีพื้นท่ีภายนอก และสันนิษฐานอีกประการหนึ่ง คือ อ่าข่าต้องการรักษา
เผ่าพันธุ์ไว้เนื่องด้วยมีจ านวนประชากรน้อยจากการอพยพโยกย้ายบ่อยครั้ง และความต้องการแรงงาน
ในการเกษตร การให้อิสระหนุ่มสาวในการหาคู่ และพลอดรักจึงเป็นการเพิ่มจ านวนประชากรอย่างมี
เหตุผลภายใต้กลไกควบคุมทางสังคม ชิงช้า หรือหละชา/โละซ่า ถูกสร้างขึ้นภายในเขตประตูหมู่บ้าน 
และลานชุมชน ชิงช้าถือเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์อย่างหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่า มีอยู่ ๒ แบบ คือ แบบ
ระหัดวิดน้ า และแบบกระโจมส่ีเสา โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในพิธีร าลึกถึง
เทพธิดาผู้ประทานความสมบูรณ์แก่พืชผลในไร่ ในเทศกาลโล้ชิงช้าทุกปีชาวบ้านจะท าชิงช้าเล็ก  ๆ 
เพื่อโล้เล่นกันทุกครัวเรือน และจะถูกรื้อถอนออกไปเมื่อเทศกาลโล้ชิงช้าส้ินสุดลง  
 แหล่งน้ าประจ าหมู่บ้าน (หละดู่)  
 ทุกหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าจะมีบ่อน้ าประจ าหมู่บ้าน ๑-๒ บ่อ อยู่ในบริเวณหุบเขา
ใกล้หมู่บ้าน ซึ่งจะล้อมรั้ว และมุงหลังคาไว้เป็นอย่างดี ถ้าหมู่บ้านใดมี ๒ บ่อ ก็จะใช้บริโภคเพียง ๑ 
บ่อ และอีกบ่อจะใช้ส าหรับท าพิธีเล้ียงผีบ่อน้ าและผีพันธุ์ข้าว ข้อห้ามของอ่าข่าคือ ห้ามใช้ภาชนะอื่น
ใดนอกจากลูกน้ าเต้า (อิ๊เจอะ) ตักน้ า เพราะเช่ือว่าภาชนะอื่นเป็นส่ิงแปลกปลอมท่ีผีบ่อน้ าไม่เคยเห็น 
และอาจท าให้ผีไม่พอใจบันดาลให้เกิดความเจ็บป่วยได้ ซึ่งเป็นโลกทัศน์ของอ่าข่าด้านสุขอนามัย 
เนื่องจากหากใช้ภาชนะท่ีไม่สะอาด และปะปนกันในแหล่งน้ าส าคัญของหมู่บ้าน จะเป็นสาเหตุของโรค
ระบาดท่ีมากับน้ าได้ อย่างไรก็ตามอ่าข่ามีความเช่ือว่าโรคภัยไข้เจ็บมักมากับน้ า ดังนั้นน้ าจึงเป็นเรื่องท่ี
อ่าข่าระมัดระวังมาก 
 ป่าช้า (หลอบยุ้ม)  
 ป่าช้าของกลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่าอยู่ใกล้หมู่บ้าน แต่จะอยู่บนดอยคนละลูกกับหมู่บ้าน และ
ต้องอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน สันนิษฐานว่าช่วงระยะเวลาของการท าพิธีกรรมในวันสุดท้าย
ก่อนท่ีจะน าศพไปสู่ป่าช้า กินระยะเวลาต้ังแต่เช้าจนถึงบ่าย เมื่อน าศพไปฝ่ังท่ีป่าช้าเป็นการเรียบร้อย
แล้ว เมื่อจะเดินทางกลับมาบ้านต้องไม่หันหลังกลับ เพราะอ่าข่าเช่ือว่าจะเห็นวิญญาณเดินทางไป
สวรรค์ และเมื่อพิธีกรรมเสร็จส้ินก็บ่ายคล้อยเกือบเย็น ต้องเดินบ่ายหน้ากลับหมู่บ้าน ห้ามหันหลัง
กลับไปมองจึงต้องอาศัยแสงอาทิตย์น าทางกลับสู่หมู่บ้านท่ีอยู่ทิศตะวันตกของป่าช้า เพื่อจะได้ไม่หลง
ทาง ในบริเวณป่าช้าห้ามมิให้ตัดโค่นต้นไม้ แผ้วถาง เก็บหรือตัดไม้ไปท าฟืน หรือใช้เพาะปลูก ป่าช้านี้
อ่าข่าต้องระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ขึ้น เพราะอ่าข่าเช่ือว่าป่าช้าท่ีถูกไฟไหม้จะส้ินสุดสภาพไปโดย
ปริยาย 
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ภาพที่ ๙ ตัวอย่างลักษณะการตั้งถิ่นฐาน และสัณฐานของหมู่บ้าน  
ท่ีมา : Shimizu Ikuro.  “House space and owner of the house: Ethnographic-
architectural study of the house among the Akha of Northern Thailand. Part 1.”  
Journal of Architecture, Planning and Environmental Engineering (Transactions 
of AIJ), 559 (2002) : 103-108. 
 
การจัดสรรพื้นที่ และทรัพยากร  
 หมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าโดยท่ัวไปมักจะสร้างตรงใจกลางของไหล่เขาท่ีมีความลาด
ชันไม่มากนัก และต้องพิจารณาว่าเป็นสถานท่ี ๆ มีความปลอดภัยสูงสุดส าหรับชาวอ่าข่า ซึ่งมักจะ
แสดงออกถึงความกลัวต่อส่ิงภายนอกท้ังกายภาพ และจิตวิญญาณเป็นอย่างมาก 

http://sciencelinks.jp/j-east/result.php?field1=author&keyword1=SHIMIZU%20IKURO&combine=phrase&search=SEARCH
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 การตั้งถิ่นฐานท่ีเหมาะสมท่ีสุด อ่าข่ามักพอใจท่ีจะมีแนวชายป่าล้อมรอบหมู่บ้านไว้ และมี
ไร่อยู่ท่ีริมขอบ ชุมชนอ่าข่ามีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติผ่านคติความเช่ือ ซึ่งมีการจัดการแบ่งสรร
พื้นท่ีออกได้เป็น ๖ ประเภท ได้แก่  
 ๑. หมู่บ้าน  ท่ีเรียกว่า พู๊ (pu)  
 ๒. ป่าของหมู่บ้าน (village forests) ท่ีเรียกว่า พู๊-ส่อง (putsanq) 
 ๓. ป่าศักดิ์สิทธิ์ (protected forest) ท่ีเรียกว่า ควะ-ส่อง (qhaqtsanq) 
 ๔. ป่าใช้สอย (firewood forest) ท่ีเรียกว่า มิเคอะฟาวเฝย เออควาง (miqhaeflafghaw- 
aqganq) 
 ๕. ป่าเขตรั้วกันควาย (fenced-Buffolo forest) เรียกว่า นูเคออะถุม (nuoqjawrkmrtuiv) 
 ๖. หมายถึง พื้นท่ีป่าท่ีเพาะปลูกได้ (arable forest) ท่ีเรียกว่า ยุ๊มไรเออ-เคอะ 
(yamrjawqxmq) 
 

 
 
ภาพที่ ๑๐ รูปตัดขวางแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินของชาวอ่าข่าในเขตสิบสองปันนา 
ท่ีมา : Hui Shin Wong, Akha Hill House, Thailand (Chiangmai : Silkworm Book, ๒๐๐๙), 
๗๑. 
 
 ส่ิงส าคัญของหมู่บ้านใกล้เคียงจะอยู่บริเวณใจกลางของหมู่บ้าน ขณะท่ีพื้นท่ีบริเวณท่ี
เหลือจะแผ่ขยายจากจุดศูนย์กลางไปสู่พื้นท่ีเพาะปลูกท่ีวางตัวอยู่ภายนอกวงกลมของพื้นท่ีเป็น
ส่วนมาก ในความเป็นจริงพื้นท่ีเหล่านี้ต้องมีการจัดการให้สอดคล้องกับรูปร่างพื้นท่ีของผืนดิน และ
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มีความเป็นสมมาตรน้อยมาก สามารถแบ่งการใช้ประโยชน์พื้นท่ีออกได้ ๑๒ ประเภทหลัก ได้แก่ ท่ีอยู่
อาศัย, สวนครัวภายในบ้าน, เขตป่าสงวน (protection/scenic forest), ตาน้ าศักด์ิสิทธิ์, ป่าช้า, ป่า
ต้นน้ า, ป่าใช้สอย (firewood/timber forest), ป่าเพื่อการเพาะปลูก (agroforests), ป่าศักดิ์สิทธิ์, ทุ่ง
เล้ียงสัตว์, ไร่ข้าวถาวร และ ไร่เล่ือนลอย (swidden land) 
 รูปแบบหมู่บ้านอ่าข่ามักจะล้อมรอบด้วยป่า ซึ่งมักจะแสดงถึงขอบเขตท่ีเป็นกายภาพ และ
ทางสัญลักษณ์ระหว่างโลกของผู้คน ภายใน และ ภายนอก ซึ่งจะล้อมรอบด้วยป่าของหมู่บ้าน ท่ี
เรียกว่า “พู๊ส่อง (putsanq)” ท่ีเป็นท้ังป่าท่ีท าหน้าท่ีปกป้อง และเป็นภูมิประเทศ กลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่า
มีความเช่ือว่าจิตวิญญาณของผู้น าหมู่บ้านสถิตอยู่ท่ีนั้น ป่าของหมู่บ้านจึงเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ ต้นไม้ทุกต้น
ไม่อนุญาตให้ตัดท าลาย ถัดจากป่าของหมู่บ้าน ก็จะเป็นป่าสงวน (ghaqtsanq-protected forests) 
ส่วนล่างของป่านี้ท่ีอยู่ต่ ากว่าท่ีต้ังของหมู่บ้านมักใช้เป็นพื้นท่ีป่าช้าของหมู่บ้าน ท่ีเรียกว่า “ลุ้มเหย่ 
(lawqbymr)” ขณะท่ีส่วนบนจะกันไว้ส าหรับป่าต้นน้ า  เรียกว่ า “ฮึ่มมะ คะเซอ (hmqmaer 
aqtsanq)” ป่าต้นน้ าไม่ใช่ป่าศักด์ิสิทธิ์ สามารถใช้สอยประโยชน์ในการล่าสัตว์ เก็บของป่า แต่ไม่
อนุญาตให้น าไม้ใช้สอยหรือไม้ก่อสร้างมาใช้ ในเขตพื้นท่ีป่าศักด์ิสิทธิ์มักจะรวมแหล่งตาน้ าศักด์ิสิทธิ์ 
ซึ่งมีจิตวิญญาณศักด์ิสิทธิ์สถิตอยู่  ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ มักจะใช้น้ าบริสุทธิ์ท่ีมาจากตาน้ า
ศักดิ์สิทธิ์ ในแต่ละหมู่บ้านจะมีการเลือกต้นไม้ใหญ่ในเขตป่าสงวนเป็นท่ีสถิตของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ คือเทพ
เจ้าแห่งผืนดิน ซึ่งจะเป็นป่าต้นน้ าไปในตัว  
 พื้นท่ีถัดไปคือ ป่าใช้สอย (Firewood forests) ซึ่งเป็นป่าท่ีให้ไม้เช้ือเพลิง และไม้
โครงสร้าง ป่านี้มักจะกลายเป็นป่าเพื่อการเพาะปลูก (agroforests) มักจะมีการแผ้วถาง และท าการ
เพาะปลูก เช่น ต้นชา  ต้นคราม ไม้ไผ่ เป็นต้น ในพื้นท่ีต่อมาคือ แนวป่าป้องกันควาย (fenced 
buffalo forest) ควายเป็นสัตว์ท่ีมีคุณค่าอย่างสูงส าหรับสังคมอ่าข่า ไม่เพียงเป็นสัตว์ท่ีใช้แรงงาน
เท่านั้น แต่ยังมีความส าคัญในวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่าท่ีเกี่ยวกับพิธีกรรมความตายในการ
บูชายัญ กลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่ามักเพิ่มจ านวนควายเมื่อเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมเอื้ออ านวยพวกเขา 
โดยมากจะน าสัตว์เหล่านี้ไปท่ีหุบเขา หรือทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ท่ีมักจะอยู่ถัดจาก ไร่เล่ือนลอย ท่ีอยู่ก่อน
หน้าพื้นท่ี ๆ อยู่นอกเขตรั้วป่าก็คือ พื้นท่ีเพาะปลูก  
 
มิติของความเชื่อ และโลกทัศน์ในการต้ังถ่ินฐาน 
 คติความเชื่อในการต้ังถ่ินฐาน 
 ในการเลือกท่ีต้ังหมู่บ้านนั้น บุคคลส าคัญของหมู่บ้านอันประกอบด้วยหัวหน้าหมู่บ้าน 
หัวหน้าพิธีกรรมของหมู่บ้าน “หยื่อมะ (Yeuma) หรือ จ้าวฮีต” ช่างตีเหล็กและผู้อาวุโส จะหารือกัน
เพื่อเลือกสถานท่ี เมื่อตกลงใจเลือกสถานท่ีได้แล้ว หัวหน้าพิธีกรรมก็จะท าพิธีเส่ียงทายขอสถานท่ีจาก
ผีเจ้าท่ี โดยใช้ไข่ไก่สามฟองโยนลงไปในสถานท่ีนั้น ๆ ทีละฟอง ถ้าไข่ไก่ใบแรกท่ีโยนลงไปกระทบพื้น
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นั้นแตกก็ถือว่าดี แต่ถ้าไข่ใบแรกไม่แตกหัวหน้าพิธีกรรมก็จะโยนใบท่ีสองลงไปอีก ถ้าใบท่ีสองยังไม่
แตก ก็จะโยนใบท่ีสามต่อไป ถ้าไข่ท้ังสามใบไม่แตกเลย จะต้ังหมู่บ้านตรงท่ีบริเวณนั้นไม่ได้ เพราะ
แสดงว่าผีไม่อนุญาตให้ใช้สถานท่ีนั้นต้ังหมู่บ้าน หากดื้อดึงต่อการเส่ียงทายท่ีผีแสดงให้ปรากฏ ก็จะท า
ให้หมู่บ้านท่ีต้ังในท่ีนั้น ประสบแต่ความหายนะ  
 จากพิธีกรรมข้างต้นท าให้เห็นถึงโลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่าท่ีมีต่อธรรมชาติ ในการ
เลือกพื้นท่ีต้ังหมู่บ้านแห่งใหม่ กลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่าเช่ือว่ามีจิตวิญญาณแห่งสถานท่ีนั้นด ารงอยู่ การท่ีจะ
เข้าไปใช้พื้นท่ีนั้น ๆ ต้องขออนุญาต เพื่อให้พื้นท่ีนั้นสามารถต้ังบ้านเรือนและเป็นพื้นท่ีของมนุษย์ใน
การอาศัยด ารงชีวิต พิธีกรรมดังกล่าวใช้ไข่ไก่เป็นองค์ประกอบหลัก แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างคน กับไก่ซึ่งเช่ือมโยงความอุดมสมบูรณ์ กับไข่อันเป็นนัยยะแห่งการถือก าเนิด กลุ่มชาติพันธุ์
อ่าข่าเข้าใจกฎธรรมดาแห่งความเป็นธรรมชาติอย่างมาก ไข่ไก่ซึ่งมีผิวเปลือกท่ีเปราะบาง เมื่อถูก
กระทบกับพื้นดินย่อมแตกเป็นธรรมดา หากเปลือกไข่ไม่แตกแสดงว่าผิดธรรมชาติ ซึ่งโลกทัศน์ ของ
ชาวอ่าข่าการผิดธรรมชาติคือภัยพิบัติท่ีร้ายแรง  
 โลกทัศน์ของอ่าข่าที่มีผลต่อการต้ังถ่ินฐาน (Cosmology and Settlement) 
 กลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีสร้างลักษณะเฉพาะของตนเองขึ้นมาในการอยู่
ร่วมกับธรรมชาติ โดยมีลักษณะท่ีชัดเจนผ่านพิธีกรรม คติความเช่ือ และจารีตของสังคม ซึ่งภูมิปัญญา
เชิงนิเวศของกลุ่มชาติพันธุ ์ถูกสอดแทรกไว้ในสิ่งเหล่านั้น ซึ ่งบางครั ้งไม่อาจแยกออกจากกันได้    
อ่าข่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจาย และในแต่ละชุมชนจะมีลักษณะเป็นอิสระ
ในตัวเอง  
 แบนาร์ด เวียน กล่าวไว้ในเอกสาร Directeur de recherché OSTROM ว่า สังคมของ
กลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่าเป็นสังคมท่ีไร้พรมแดน (Non–territorial society) ในลักษณะนี้เป็นแนวคิดเชิง
นามธรรม ซึ่งอ่าข่าจะไม่ใช้สถานที่หรืออาณาเขตใด ๆ มาจ ากัดหรือเป็นเครื่องอธิบายถึงพวกเขา 
แต่กลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่าด ารงชีวิตด้วยระบบโครงสร้างทางสังคม แนวคิดเรื่องพื้นท่ี (Concept of 
Space) ของชาติพันธุ์อ่าข่าไม่ได้เป็นไปในลักษณะที่ขึ้นอยู่กับชื่อของสถานที่ และประวัติศาสตร์
ของชาติพันธุ์อ่าข่ามิได้เน้นเรื่องถิ่นท่ีอยู่ของพวกเขา แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเคล่ือนย้ายการ
ต้ังถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์อยู่เสมอในขอบเขตท่ีไร้พรมแดน แต่ชาติพันธุ์อ่าข่าจะยึดโยงด้วยการสืบ
บรรพบุรุษ จนไปถึงระบบจักรวาลเดียวกัน  
 ความสัมพันธ์กับพื้นท่ีในสังคมแบบไร้พรมแดน แตกต่างกับสังคมท่ีอยู่ภายใต้อาณาเขตท่ี
แน่นอน (Territorial) สามารถเห็นความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับโลกทัศน์ของชาติพันธุ์อ่าข่าในเรื่องของ
โลกภายนอก และโลกภายใน (inside and outside) โลกทัศน์ระหว่างส่ิงสองส่ิง ซึ่งเป็นการแบ่งแยก
ในการมองโลกภายใต้สังคมท่ีไร้พรมแดนในลักษณะของพื้นท่ี ในการจัดการพื้นท่ีบริเวณท่ีอยู่อาศัย
ของชาติพันธุ์ ท่ีไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลทางด้านความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติในมิติใดมิติ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๓๖ 

หนึ่งได้ หากต้องเข้าใจจากรากฐานการมองและความเข้าใจในภูมิประเทศ รวมท้ังระบบการสร้าง
ความสัมพันธ์ของตนเองกับธรรมชาติผ่านกลไกทางสังคม เช่นจารีต พิธีกรรม และความเช่ือ เป็น
รูปธรรมในการอธิบายเรื่องพื้นท่ีของชาติพันธุ์อ่าข่า  
 การจัดการพื้นท่ีในโลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่ามีรากฐานจากแนวคิดอยู่ ๒ มิติ คือ
เรื่องจักรวาล และเรื่องสายบรรพบุรุษ และมิติท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีใช้สอยท่ีอาศัยอยู่ ซึ่งมิติท่ีสองนี้มี
ลักษณะรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Heterogeneous) ส่วนมิติแรกนั้นมีลักษณะท่ีต่างกัน 
(Heterogeneous) ในต านานของชาติพันธุ์อ่าข่าพบว่ามีล าดับช้ันต่าง ๆ ท่ีแสดงให้เห็นโลกทัศน์ของ
ชาติพันธุ์ ได้แก่ ท้องฟ้า แผ่นดิน มาตุภูมิ หมู่บ้าน สายบรรพบุรุษ และครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น 
แนวคิดเรื่องของจักรวาล และสายบรรพบุรุษนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสังคมชนช้ันในทุกชีวิตประจ าวัน
ชาติพันธุ์ เช่น ฟ้า และแผ่นดิน แสดงถึงโครงสร้างของจักรวาล หรือ ระบบจักรวาลวิทยา (Cosmological 
Scheme) หรือภูมิภาค/หมู่บ้านอื่น ๆ ชาวอ่าข่ามักจะกล่าวว่าไม่มีหมู่บ้านในพื้นท่ีอื่น ๆ เป็นต้น   
 ในมิติท่ี ๒ คือ เรื่องของพื้นท่ีใช้สอยและท่ีอยู่อาศัยนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับ  
 ระดับท่ี ๑ เขตบ้านท่ีอยู่อาศัย 
 ระดับท่ี ๒ เขตหมู่บ้าน 
 ระดับท่ี ๓ เขตรอบนอกหมู่บ้าน 
 จากการศึกษาของนักมานุษยวิทยา Ellen Deborah Tooker (๑๙๘๘) ได้ท าการศึกษา
ด้านโลกทัศน์ท่ีมีผลต่อการต้ังถิ่นฐาน และท่ีอยู่อาศัยของอ่าข่า กลุ่มผามี อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่ามีโลกทัศน์ต่อธรรมชาติอันมีลักษณะเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีแตกต่างจาก
กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ซึ่งมีมิติของโลกทัศน์ ดังนี้  
 ๑. โลกทัศน์ระหว่าง ภายนอก และภายใน (Inside and outside)  
  กลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่าแบ่งแยกตนเองออกจากโลกภายนอก ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความกลัว
เป็นสัณชาตญาณพื้นฐาน เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีการเคล่ือนย้ายถิ่นฐานอยู่
เสมอ การต้ังรกรากในพื้นท่ีใหม่ ๆ ท าให้เกิดความกลัวต่อภัยอันตรายท่ีจะเกิดขึ้น จึงท าให้เกิด
ความรู้สึกแบ่งแยกระหว่างพื้นท่ีภายนอก ในท่ีนี้เป็นโลกของจิตวิญญาณ และภูตผีปีศาจ กับพื้นท่ี
ภายใน หมายถึงพื้นท่ีของมนุษย์ ซึ่งก็คือ หมู่บ้าน และบ้าน  มิติดังกล่าวท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างธรรมชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่า ท่ีมีความหมายท้ังในเชิงพื้นท่ี และสัญลักษณ์ การแบ่งแยก
นั้นเกี่ยวข้องกับนัยยะของพื้นท่ี รวมถึงล าดับความส าคัญของพื้นท่ีเช่น พื้นท่ีป่าศักด์ิสิทธิ์ หรือ
สัญลักษณ์ประตูหมู่บ้านท่ีแสดงถึงเขตแดนระหว่าง “ภายนอก” กับ “ภายใน” ในมิติของกลุ่มชาติ
พันธุ์อ่าข่า และความสัมพันธ์ดังกล่าวยังก่อให้เกิดกลไกจารีตกลุ่มชาติพันธุ์ หรือ “อ่าข่าย็อง” ขึ้น  
 ๒. มิติ “บน กลาง และล่าง” (Upper Middle Lower) 
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  มิติของกลุ่มชาติพันธุ์ อ่าข่า อีกประการ คือ “บน กลาง และล่าง “ชาติพันธุ์ อ่าข่ามี
การก าหนดแห่งท่ีของพื้นท่ี ความต่างระดับบน กลาง ล่าง นี้ เกี่ยวข้องท้ังในทางกายภาพของพื้นท่ี ๆ 
สูงต่ า และเกี่ยวข้องในเชิงความหมาย เนื่องจากค าว่า “อ่าข่า” มีความหมายว่า กึ่งกลาง หรือ 
ศูนย์กลาง ชาติพันธุ์อ่าข่าจึงก าหนดตนเองในการด ารงชีวิตในวิถีทางท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นกึ่งกลาง 
(แต่ในท่ีนี้ชาติพันธุ์อ่าข่าไม่ได้ก าหนดให้ตนเองเป็นศูนย์กลางของสรรพส่ิง) จะพบว่า ชาติพันธุ์อ่าข่า
ก าหนดโครงสร้างของหมู่บ้าน กับเส้นทางหลักตรงกลาง และตัดผ่านกลางหมู่บ้าน “กลาง” นั้นในวิถี
ของชาติพันธุ์ ให้มีล าดับความส าคัญสูงสุด มากกว่า “บน” และ “ล่าง” ต าแหน่งบ้านของ “หยื่อมา” 
หรือผู้น าของหมู่บ้านจะเป็นท้ังจุดเริ่มต้น และใจกลางของหมู่บ้าน ส่วนพื้นท่ี  ๆ เหลือชาวบ้านก็จะ
เลือกพื้นท่ีปลูกบ้านตามล าดับช้ันทางสังคมของชาติพันธุ์ โดยมักจะปลูกในพื้น “บน” มากกว่าพื้นท่ี 
“ล่าง” หรือริมขอบ เพราะเช่ือว่าเป็นพื้นท่ีต่ า และติดต่อกับโลกภายนอกซึ่งอันตรายมากกว่า โลก
ทัศน์ของชาติพันธุ์อ่าข่าในลักษณะนี้เข้าใจได้ เนื่องจากพื้นท่ีตรงกลาง ของหมู่บ้านท่ีมีลักษณะการ
วางตัวตามยาว (Linear) ไปกับพื้นท่ีสันเขา จุดส าคัญของหมู่บ้านในการปกครองจึงอยู่ท่ีพื้นท่ีใจกลาง
หมู่บ้าน ขณะเดียวกันเส้นทางหลักใจกลางหมู่บ้าน เกิดขึ้นเนื่องจากลักษณะสัณฐานของพื้นท่ี ๆ แคบ 
และวางตัวตามแนวยาว เส้นทางนั้นจึงส าคัญมากกว่าเส้นทางอื่น ๆ  
 ๓. มิติ พื้นที่ศูนย์กลาง และชายขอบ (Center-Periphery) 
  นอกจากนี้ โลกทัศน์ของชาติพันธุ์อ่าข่า ยังเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีศูนย์กลาง และพื้นท่ีริม
ขอบ (Center-Periphery) ชาติพันธุ์อ่าข่ามีเครื่องหมายทางสัญลักษณ์ท่ีแสดงอาณาเขตของความเป็น
ศูนย์กลาง คือ เสาไม้ไขว้ด้วยกิ่งไม้ท่ีเป็นกากบาท แสดงถึงการซ้อนทับระหว่างแกนสองแกน จึงสร้าง
ความหมายของค าว่า ศูนย์กลาง และตรงกลาง (The Center and the Middle) ความหมาย
ดังกล่าวหมายถึงความสมบูรณ์พูนสุขของชาติพันธุ์ 
 ๔. จักรวาลวิทยา (Cosmos) 
  จักรวาลในโลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่า ครอบคลุมต้ังแต่ธรรมชาติท้ังหมด บริเวณ
ภายนอกและในหมู่บ้าน บริเวณหมู่บ้าน และภายในบ้าน ภายในบ้านจึงเปรียบเสมือนการย่อส่วน
จักรวาลเล็ก ๆ โดยให้บ้านของหยื่อมะ เป็นพื้นท่ีศูนย์กลางเปรียบเสมือนจักรวาล โดยท่ีล าดับ
ความส าคัญจากใหญ่ไปหาเล็กท่ีสัมพันธ์กับลักษณะทางธรรมชาติ และบริบทแวดล้อม โลกทัศน์ของ
อ่าข่ามองในส่ิงต่อไปนี้  
  ท้องฟ้า (sky)    มะ (Ma)  
  โลก (Earth)    หมิเช (Mitche)  
  ภูมิประเทศ (Country, region)  หมิ เซอ (Mixhang)  
  หมู่บ้าน (village)    พู๊ (Phu)  
  ต้นตระกูล (patrilineal ‘sub-lineage’) ฮวะ (Pha)  
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  ครอบครัว (household, Family)  ซืง (Zoq)  
  จากล าดับช้ันของโลกทัศน์ข้างต้น ความเช่ือท่ีเกี่ยวข้องกับท้องฟ้า และผืนดินนั้น
เกี่ยวข้องกับจักรวาลในโลกของกลุ่มชาติพันธุ์ จะเห็นว่าโลกทัศน์ของชาติพันธุ์อ่าข่าล้วนเกี่ยวข้องกับ
โลกธรรมชาติ และมิติของจิตวิญญาณ และสถานท่ี  
 โลกทัศน์กับการจัดการพื้นที่ระดับหมู่บ้าน 
 ชาติพันธุ์อ่าข่ามีโลกทัศน์ระหว่างส่ิงสองส่ิงเสมอ ดังจะพบในโลกทัศน์ของการจัดการพื้นท่ี 
หมู่บ้านเป็นพื้นท่ีของคน ซึ่งตรงข้ามกับจิตวิญญาณ พื้นท่ีบ้านเรือนตรงข้ามกับป่า และพวกเรา 
(หมายถึงชาติพันธุ์อ่าข่า) ตรงข้ามกับคนอื่น พื้นที่ป่าภายนอกหมู่บ้านเป็นตัวแทนของ “สิ่งอื่น” 
ชาติพันธุ์อ่าข่า ชอบท่ีจะอยู่อย่างปลอดภัยภายในหมู่บ้านมากกว่าท่ีจะออกไปภายนอก บ้านเรือนของ
ชาติพันธุ์อ่าข่าจะมีความสมพันธ์อย่างอิสระต่อกัน 
 โครงสร้างของหมู่บ้านจะแยกออกเป็นสามส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนบน (dzehu) ส่วนกลาง 
(ghangtihe) และส่วนล่าง (Dzedang) ซึ่งส่วนต่าง ๆ ของหมู่บ้านท่ีถูกแบ่งนั้น มีความหมายท้ังใน
ระดับของพื้นท่ี และนัยยะทางสังคมแฝงอยู่ด้วย การเลือกสถานท่ีสร้างบ้าน มักจะให้ใจกลางของ
หมู่บ้านล้อมรอบบ้านของ “หยื่อมะ” หรือผู้น าหมู่บ้านทางพิธีกรรม หมู่บ้านท้ังหมู่บ้านจะถูกก าหนด
ต าแหน่งแห่งท่ีโดยหยื่อมะ และเป็นโครงสร้างท่ีแน่นอนของขอบเขตของหมู่บ้าน เมื่อเลือกสถานท่ี
เหมาะสมได้แล้วจะท าพิธีกรรมโยนไข่สดเส่ียงทายดังท่ีกล่าวมาข้างต้น และเมื่อไข่แตกบริเวณไหน
บริเวณนั้นจะเป็นที่ปลูกบ้านของหยื่อมะ โดยต าแหน่งที่ไข่แตกคือ ต าแหน่งของเสาหลักของบ้าน 
ซึ่งจะต้องอยู่สูงกว่าบ้านของชาวบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ าใช้จากบ้านหลังอื่น ๆ ไหลผ่านหน้าบ้านหยื่อ
มะ หลังจากช่วยกันสร้างบ้านของหยื่อมะแล้ว ชาวบ้านจะเลือกสถานท่ีปลูกบ้านของตนเองตามความ
พอใจ และตามความส าคัญของสถานะทางสังคมของแต่ละบุคคลในหมู่บ้าน ส่วนท้ายของหมู่บ้านจะ
เป็นที่อยู่ของคู่สามีภรรยาที่มีลูกฝาแฝด หรือผิดปกติ หรือพื้นที่  ๆ เป็นอันตรายต่อหมู่บ้าน เช่น 
โรงฟืน หรือบางทีจะให้อยู่ไกลจากศูนย์กลางของหมู่บ้าน ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่จะไม่ต้ังบ้านบริเวณ
ท้ายหมู่บ้าน เพราะจะเป็นท่ีท้ิงขยะ และของเน่าเสียจากบ้านอื่น  ๆ พื้นท่ีบริเวณนั้นจึงเป็นพื้นท่ี ๆ   
ไม่สะอาด 
 ส่ิงท่ีเป็นสัญลักษณ์ในการให้ความหมายของศูนย์กลางของอ่าข่า คือ แกนกลาง ๒ แกน 
ซึ่งมักจะซ้อนทับกัน อันหนึ่งคือแกนด้านบน อีกอันคือ แกนด้านล่าง ซึ่งจะก าหนดศูนย์กลาง ราวกับ
อยู่ระหว่างกลางของจุด ๒ จุด ท่ีเหลือคือ ศูนย์กลาง และริมขอบแกน จะก าหนดศูนย์กลางท่ีมี
ความสัมพันธ์กับริมขอบ ซึ่งบ้านของหยื่อมะเป็นตัวแทนของต าแหน่งศูนย์กลางตามหลักการท้ังสอง
ข้างต้น ความส าคัญของศูนย์กลาง และตรงกลาง (The Center and the Middle) มีความหมายใน
ทางบวก และเป็นตัวแทนของความสุขสบาย ความอุดมสมบูรณ์ ความมีสุขภาพดี ในบางครั้งพื้นท่ีตรง
กลางก็คือ พื้นท่ีราบ ซึ่งมีความหมายในแง่บวกมากกว่า และตรงข้ามกับพื้นท่ีลาดชัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๓๙ 

 โครงสร้างของหมู่บ้านท้ังสามส่วนท้ังบน กลาง และล่าง พื้นท่ี ๆ มีความส าคัญมากใน
สังคมชาติพันธุ์อ่าข่า คือพื้นท่ีส่วนกลาง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตาย เส้นทางภายใน
หมู่บ้านจะมีเส้นทางของวิญญาณ อยู่ ๓ เส้นทางคือบน กลาง และล่าง เส้นทางตรงกลางจะเป็น
เส้นทางท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด และมุ่งไปสู่ป่าช้าของบรรพบุรุษ อันเป็นการแสดงความเคารพ ขณะท่ี
เส้นทางบน และล่างวิญญาณไม่ดีจะแอบแฝงอยู่ เส้นทางตรงกลางถูกเรียกว่า “ฮางเออ เดอหม่าเออ 
(ghangkhang djmakhang) ทางเดินของบรรพบุรุษ (the middle ancestral path) เส้นทางตรง
กลางนี้สะท้อนถึงอุดมคติของอ่าข่าในการหลีกเล่ียงความสุดขั้วของความสุข และความทุกข์ คือ ความ
พึงพอใจระหว่างกลาง ซึ่งตรงกับความหมายของค าว่า อ่าข่า คือ ตรงกลาง (The Middle)  
 

 
 
ภาพที่ ๑๑ ภาพแสดงผังหมู่บ้าน เส้นทางหลักกลางหมู่บ้าน จากประตูหมู่บ้านสู่พื้นท่ีสูงขึ้นไป และ

ส าคัญท่ีสุดท่ีใจกลางหมู่บ้าน 
ท่ีมา : The Akha Heritage Foundation, Akha Church Service in Mae Salong, Thailand 
: Article, accessed September 5, 2012, available from www.akha.org30/07/52 
 
 ส่วนโลกภายนอกในระดับของหมู่บ้าน ถูกเรียกว่า พู๊ลาง เดอลาง (Phu lang de lang) 
โดยท่ี พู๊ลาง (Phu lang) หมายถึง หมู่บ้านท้ังหมด ส่วนค าว่า เดอลาง (De lang) หมายถึง พื้นราบ
ท้ังหมด  ในความหมายท่ีปรากฏในค ากล่าวของพิธีกรรม ไม่มีการกล่าวถึง พื้นท่ีลาดชัน (Steep) เลย 
เพราะในความหมายของความลาดชัน มีนัยยะถึงความล าบากยากเข็นของหมู่บ้าน “ความลาด
ชัน” มีนัยยะส่ือถึง ความจน และความยากล าบาก ในขณะท่ีค าว่าพื้นท่ีราบ เดอลาง (De lang) มัก
ถูกน ามาใช้ซ้ า ๆ  
 

http://www.akha.org/


 ๔๐ 

ภูมิปัญญาเชิงนิเวศท่ีมีผลต่อการต้ังถ่ินฐาน 
 การปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในระบบนิเวศท่ีแตกต่างกันท้ังในแง่ของพื้น ท่ี ภูมิประเทศ 
ระดับความสูง ความลาดชัน ลมฟ้าอากาศ พื้นท่ีรับแสงแดด เป็นต้น ท าให้ระบบความรู้ท้องถิ่นของ
กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในเรื่องของพืช
อาหาร สมุนไพร พรรณไม้ และระบบการจัดการทรัพยากร เงื่อนไขท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีท าให้
ระบบความรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มีลักษณะท่ีหลากหลาย คือ การอพยพย้ายถ่ินท่ีอยู่ และท่ีท ากิน
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ และการปลูกฝ่ินในอดีต๑๙ 
 ภูมิปัญญาเชิงนิเวศและวิถีการผลิตกับการต้ังถ่ินฐาน  
 โดยปกติในการเลือกและจัดการพื้นท่ีหมู่บ้านและปลูกบ้านนั้น ชาติพันธุ์อ่าข่านิยมปลูก
บ้านตามแนวขนานกับความลาดชันของสันเขา เนื่องจากมีพื้นท่ี  ๆ เหมาะกับต่อการเกษตรกรรม
ประเภทพืชไร่  เช่น  ข้าวไร่ และข้าวโพด นอกจากนี้ต้องต้ังในพื้นท่ีสูงท่ีมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของฝ่ิน เหตุผลทางด้านความช านาญในการเพาะปลูก หรือวิถีการผลิตกับคุณลักษณะชาติ
พันธุ์เป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกพื้นท่ีต้ังถิ่นฐานและท ากิน  
 วิถีการผลิตของอ่าข่า 
 วิถีการผลิตของอ่าข่ามีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในลักษณะตัดฟันโค่นเผา (Shift Cultivate, 
slash and burn cultivate, primary forest swidding, primary forest cultivation) ในลักษณะ
บุกเบิก (Pioneer swiddeners) ในพื้นที่เขตป่าปฐมภูมิ (Primary Forest) แล้วท าการเพาะปลูก
พื้นในพื้นที่อยู่ชั่วคราวระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไปจนดินที่ใช้เสื่อมความอุดมสมบูรณ์ จนท าให้ผล
ผลิตลดต่ าลง ก็จะเลิกใช้พื้นที่และเลือกพื้นที่ใหม่ที่เป็นป่าปฐมภูมิแห่งอื่นต่อไป และปฏิบัติเช่นนี้
จนกระทั่งพื้นที่ ๆ เหมาะสม (โดยเฉพาะพื้นที่เพื่อการปลูกฝิ่น) รอบ ๆ หมู่บ้านที่ไปมาสะดวก มี
ระยะทางไม่ห่างไกลนัก ก็อาจจะมีการอพยพโยกย้ายชุมชนไปต้ังชุมชนแห่งใหม่ในพื้นท่ี  ๆ มีป่าปฐม
ภูมิท่ีมีดินมีความเหมาะสม โดยท่ัวไปแล้วจะต้ังบ้านเรือนอยู่ในพื้นท่ีบนภูเขาที่มีระดับสูงกว่า ๙๐๐ 
เมตรจากระดับน้ าทะเลขึ้นไป ซึ่งป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าดงดิบเขา (Hill evergreen forest) และป่า
ดงดิบแล้ง (Dry evergreen forest)๒๐ 
 

                                                             

 ๑๙ ยศ  สันตสมบัติ, การทองเที่ยวเชิงนิเวศ: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการ
จัดการทรัพยากร, พิมพ์ครั้งท่ี ๒ (เชียงใหม่ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการ
จัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT), ๒๕๔๗), ๑๒๒. 
 ๒๐ จันทบูรณ์  สุทธิ,  ไร่เลือนลอย (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยซาวเขา, ๒๕๒๖), ๔๗.  



 ๔๑ 

 ในการเลือกพื้นท่ีเพาะปลูกจะเลือกพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาท่ีมีความลาดชันต้ังแต่ลาดชัน
ต่ าจนกระท่ังลาดชันสูง การเลือกพื้นท่ีส าหรับการปลูกข้าวท่ีมีอายุส้ันในพื้นท่ีลาดชัน อ่าข่าจะปลูกใน
ส่วนพื้นท่ี ๆ ค่อนไปทางด้านยอดเขา ถ้าพื้นท่ีแห่งนั้นต้ังอยู่ห่างจากหุบเขาท่ีมีแหล่งน้ ามาก หรือเลือก
พื้นท่ีบนยอดเขาถ้าพื้นท่ีนั้นต้ังอยู่ไม่ห่างจากหุบเขาท่ีมีแหล่งน้ ามากนัก พืชท่ีมีอายุปานกลางและมี
อายุนาน จะเลือกพื้นท่ี ๆ มีส่วนค่อนลงมาทางด้านเชิงเขาจนกระท่ังถึงบริเวณหุบเขา และเป็นท่ีมี
ความลาดชัน ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะพื้นท่ี ๆ ใช้ในการปลูกข้าวท่ีมีอายุส้ันและอยู่ค่อนไปทางยอดเขานั้น 
เวลาฝนตกลงมาน้ าก็จะไหลซึมลงสู่เชิงเขาเป็นส่วนใหญ่ มีเหลืออยู่ในดินบนยอดเขาเป็นส่วนน้อย 
ซึ่งเพียงพอส าหรับพืชท่ีมีอายุส้ัน และมีวัชพืชน้อยเพราะไม่ค่อยมีน้ าสะสมในดินจึงลดภาระแรงงานได้ 
ส่วนข้าวกลางและข้าวปีมีอายุนานกว่าข้าวเบาต้องการน้ าใช้มากกว่าและนานกว่า ซึ่งบริเวณท่ีค่อนไป
ทางเชิงเขา จนกระท่ังถึงเชิงเขานั้น น้ าท่ีไหลซึมมาจากยอดเขาก็จะไหลมาและบางส่วนจะสะสมไว้ท่ี
บริเวณนี้ก่อนจะไหลลงห้วยหรือล าน้ าต่อไป๒๑  
 ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่าในการเลือกพื้นท่ีนั้นเช่ือว่าพื้นท่ี ๆ ลาดชันเป็นพื้นท่ี ๆ 
น้ าไหลผ่านและไม่ซึมลงสู่ดินมาก ท าให้ไม่เหมาะกับการสร้างบ้านเรือนซึ่งพื้นท่ีลักษณะนี้เหมาะสมท่ี
จะท าการเพาะปลูกมากกว่าอยู่อาศัย และเป็นพื้นท่ีแห้งไม่ช้ืนแฉะ ทางลาดบริเวณสันเขารับแสงแดด 
ซึ่งเหมาะสมต่อสุขลักษณะในการอยู่อาศัย ซึ ่งโดยลักษณะพื้นฐานของชาติพันธุ์อ่าข่าไม่ชอบอยู่
ร่วมกับน้ า   
 

 
 

ภาพที่ ๑๒ วิถีการเพาะปลูกของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า  
ท่ีมา : Barcelona Field Studies Centre, Hill tribe Akha's house, accessed September 
5, 2012, available from http://geographyfieldwork.com 
                                                             

 ๒๑ เรื่องเดียวกัน. 



 ๔๒ 

 ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกพื้นที่ 
 ๑. การรับแสงแดดของพื้นที่ ชาติพันธุ์อ่าข่ามีประสบการณ์ในการเลือกพื้นท่ีเหมาะสม
กับการปลูกพืช โดยพื้นท่ี ๆ ได้รับแสงแดดต้ังแต่ตอนเช้าถึงตอนบ่ายบนไหล่เขา หรือในหุบเขาจะถูก
เลือกใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกมากกว่าพื้นท่ี ๆ รับแสงแดดตอนก่อนเท่ียงถึงตอนบ่าย เพราะชาติ
พันธุ์อ่าข่าปลูกพืชท่ีมีความไวต่อแสงแดดมาก อาจส่งผลต่อการเลือกต าแหน่งท่ีต้ังของหมู่บ้านท่ีอยู่
ใกล้เคียง ให้ได้รับแสงแดดตอนเช้ามากกว่าตอนบ่าย จึงน่าจะส่งผลต่ออุณหภูมิของพื้นท่ี  
 ๒. การรับลมของพื้นที่ พื้นท่ี ๆ มีลมโกรกตลอดเวลา อ่าข่าจะไม่เลือกท าการเกษตรเลย 
เนื่องจากลมจะท าให้ต้นข้าวล้มอย่างไม่เป็นระเบียบ และพืชผลจะเสียหายได้ง่าย ซึ่งสะท้อนถึงสถาน
ท่ีต้ังหมู่บ้าน หากมีลมโกรกมาก ๆ ซึ่งลักษณะลมท่ีพัดผ่านบนยอดเขามีความเร็วค่อนข้างมาก อาจท า
ให้หมู่บ้านเสียหายได้ การท่ีมีต้นไม้คอยปกป้องชะลอความเร็วของลมจะช่วยลดความรุนแรงของลม 
เนื่องจากอุณหภูมิเฉล่ียบนพื้นท่ีสูงนั้น ไม่สูงเหมือนพื้นราบ ลมจึงไม่มีบทบาทในเรื่องของการลดความ
ร้อนมากนัก แต่จะมีความส าคัญต่อความช้ืน และปริมาณไปน้ าในอากาศมากกว่า๒๒ 

 

 
 
ภาพที่ ๑๓ แสดงปรากฏการณ์ลมหุบเขา และลมภูเขา 
ท่ีมา : โครงการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ,  การหมุนเวียนของบรรยากาศและอิทธิพล
ของฤดูกาล, เช้าถึงเมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๕๕, เข้าถึงได้จาก  www.kanta.ac.th. 
 
  กระแสลมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีหุบเขา หรือภูเขา เรียกว่า “ลมหุบเขา-ลมภูเขา” ลักษณะ
ของลมท่ีเกิดขึ้นนั้น ชาติพันธุ์อ่าข่าได้เรียนรู้กระแสลมภายในพื้นท่ีจึงเข้าใจในการเลือกต าแหน่งท่ีต้ังท่ี
สอดคล้องกับเส้นทางกระแสลมท่ีต้องการ “ลมหุบเขา และลมภูเขา” เกิดจากอุณหภูมิของพื้นดินท่ีมี
ความสูงต่างระดับกันก็ยังท าให้เกิดลมได้ โดยช่วงเวลากลางวันพื้นท่ีท่ีสูงกว่าเช่น ภูเขาจะมีบริเวณ
ยอดเขาและไหล่เขาท่ีสะสมความร้อนได้เร็วกว่าพื้นท่ีเชิงเขาเนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีพืชธรรมชาติปก

                                                             

 ๒๒ เรื่องเดียวกัน. 
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คลุมอยู่น้อยกว่าบริเวณเชิงเขาและมีโขดหินกระจัดกระจายอยู่ไปท่ัว เมื่อพื้นท่ียอดเขาและไหล่เขา
ร้อนกว่านั้นจะท าให้อากาศบริเวณนี้ขยายตัวและลอยตัวสูงขึ้นท าให้เกิดกลุ่มเมฆเหนือภูเขา หลังจาก
นั้นอากาศจากเชิงเขาจึงเคล่ือนไปแทนท่ีจึงท าให้เกิดกระแสลมพัดจากเชิงเขาไปสู่ยอดเขาและไหล่เขา
ซึ่งเราเรียกว่า “ลมหุบเขา” ขณะท่ีในเวลากลางคืนพื้นท่ีเป็นยอดเขาและไหล่เขาจะคลายความร้อนได้
ดีกว่าท าให้อุณหภูมิต่ าเร็วกว่าพื้นท่ีเชิงเขา จึงท าให้อากาศเคล่ือนท่ีจากไหล่เขามาสู่เชิงเขาจึงท าให้เกิด
กระแสลมท่ีเรียกว่า “ลมภูเขา” และเนื่องจากอากาศท่ีมีน้ าหนักมีการไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต่ าตามแรง
ดึงดูดของโลกจึงท าให้ลมภูเขาท่ีพัดลาดลงมาตามภูเขานั้นมีความรุนแรงกว่าลมหุบเขานั้นเอง  
  ชาติพันธุ์อ่าข่าเลือกต้ังหมู่บ้านบริเวณพื้นท่ีสันเขา ท่ีมีความลาดชันและมีแนวเขตป่า
ล้อมรอบ ซึ่งระดับความสูงของท่ีต้ังนั้น อยู่ในระดับ “กลาง” เมื่อเทียบระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นท่ี
สูงอื่น ๆ เช่น ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง จะอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขา ส่วนชาติพันธุ์ลาหู่ (มูเซอร์) ชาติพันธุ์ม้ง 
และชาติพันธุ์เมี่ยน (เย้า) จะอยู่ในระดับท่ีสูงกว่า หรือใกล้เคียงกับชาติพันธุ์อ่าข่า ดังนั้นพื้นท่ีต้ัง
หมู่บ้านจึงอยู่ในระดับท่ีลมภูเขามีความรุนแรงท่ีลดลง ท้ังจากระยะและการท่ีมีป่าไม้เป็นแนวเขตพื้นท่ี
กันลม  
 ๓. ระดับความสูงของพื้นที่   ระดับความสูงของพื้นท่ีมีส่วนสัมพันธ์กันกับพรรณไม้ท่ีขึ้น
ในระดับความสูงท่ีต่างกัน ชาติพันธุ์อ่าข่ามีความช านาญในการสังเกตระดับความสูงโดยใช้พรรณไม้
เป็นตัวก าหนดในการเลือกพื้นท่ีเพาะปลูก และตั้งถิ่นฐาน ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่มีไม้ไผ่ไร่ขึ้นอยู่จะ
เป็นพื้นท่ี ๆ อยู่ในระดับต่ า ไม่เหมาะสมต่อการปลูกฝ่ิน แต่มีแหล่งทรัพยากรในการใช้ก่อสร้างบ้านได้ 
เป็นต้น 
 ๔. ชนิดของดิน ชาติพันธุ์อ่าข่ามีการจ าแนกดินตามจารีตประเพณีท่ีได้รับการถ่ายทอดมา
จากบรรพบุรุษ เพื่อใช้ในการปลูกพืชแต่ละชนิดเป็นของตนเอง การจ าแนกดินเพื่อการปลูกพืชมี
ความส าคัญมากท่ีสุด โดยจะจ าแนกดินตามลักษณะทางกายภาพ เช่น สีและเนื้อดิน การจ าแนกดิน
ตามลักษณะของส่ิงแวดล้อม ซึ่งโดยท่ัวไปชาติพันธุ์อ่าข่าจะใช้ก้อนหินท่ีพบในพื้นท่ีมาเป็น
องค์ประกอบในการจ าแนก ตลอดจนการใช้พันธุ์ไม้บางชนิด เช่น ไม้ป่าเต็งรังแล้ง (Dry Dipterocarp 
forest) เช่น เหียง พลวง และหญ้าคาเป็นต้น และการจ าแนกดินด้วยวิธีการชิมดิน ซึ่งวิธีนี้ปัจจุบันไม่
ค่อยนิยมใช้กัน 
 ๕. พรรณไม้ พรรณไม้เป็นปัจจัยท่ีชาติพันธุ์อ่าข่าใช้ในการบ่งช้ีพื้นท่ีเพื่อการเพาะปลูก   
แต่มีความส าคัญรองลงมาจากชนิดของดิน เนื่องจากพรรณไม้เป็นตัวบ่งช้ีท่ีสนับสนุนการจ าแนกดิน
ตามจารีตประเพณีของอ่าข่าว่าดินท่ีได้จ าแนกไว้ถ้ามีพรรณไม้บางชนิดขึ้นอยู่ก็จะได้ผลผลิตสูงกว่า
พื้นท่ีๆ ไม่มีพรรณไม้ชนิดนั้นขึ้นอยู่ในพื้นท่ีและเป็นตัวบ่งช้ีถึงระดับความสูงที่เหมาะสมในการปลูก
พืชแต่ละชนิด  
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 ๖. ความลาดชันของพื้นที่ โดยท่ัวไปชาติพันธุ์อ่าข่าจะเลือกพื้นท่ี ๆ มีความลาดชันต่ า
มากกว่าพื้นท่ีลาดชันสูงในการประกอบการเกษตรแบบตัดฟันโค่นเผา เนื่องจากพื้นท่ีลาดชันต่ า การ
เตรียมพื้นท่ี การปลูกบ ารุงรักษา และเก็บเกี่ยวท าให้ส้ินเปลืองแรงงานน้อยกว่าในพื้นท่ีลาดชันสูง แต่
ในพื้นท่ี ๆ อยู่ในระดับสูง และมีน้ าค้างแข็ง ฝ่ินจะถูกปลูกในพื้นท่ีลาดชันสูงเท่านั้น เพราะน้ าค้างแข็ง
จะเกิดเฉพาะในบริเวณท่ีเป็นหุบเขาเท่านั้น เพราะหมอกท่ีจะท าให้เกิดน้ าค้างแข็งนั้น จะลอยลงต่ าอยู่
ตลอดเวลาสู่หุบเขา จึงไม่เป็นอันตรายต่อฝ่ิน 
  ปัจจัยต่างข้างต้น เป็นภูมิปัญญาท่ีเกิดจากการส่ังสมประสบการณ์ในการด ารงชีวิตใน
ถิ่นท่ีนั้น ๆ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ท่ีตกผลึก และถ่ายทอดกันมาหลายช่ัวอายุคน วิถีของการเลือกพื้นท่ี
เพาะปลูกจึงคล้ายคลึงกับการเลือกพื้นท่ีอยู่อาศัย โดยเลือกสภาพท่ีเหมาะสมท้ังสภาพภูมิอากาศ ภูมิ
ประเทศ แหล่งทรัพยากรท่ีหามาใช้ได้ในครัวเรือนไม่ยากล าบากมากจนเกินไป รวมท้ั งแหล่งน้ า 
นอกจากนี้ การติดต่อกับชุมชนกลุ่มอื่น ๆ ก็อาจมีส่วนในการเลือกพื้นท่ีต้ังเช่นเดียวกัน แม้ว่าโดยปกติ
ชาติพันธุ์อ่าข่ามักไม่ค่อยติดต่อกับโลกภายนอกมากนัก แต่ก็มักพบว่ามีการติดต่อกับชนกลุ่มอื่นเพื่อท า
การค้า  
 วงจรของทรัพยากรในธรรมชาติกับการสร้างที่อยู่อาศัย 
 รอบการหมุนเวียนทดแทนของทรัพยากรธรรมชาติ มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้
ทรัพยากรในสร้างท่ีอยู่อาศัย และใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่นฟืนในการประกอบอาหาร ชาติพันธุ์อ่าข่า
ก าหนดประเภทของป่าไม้ เพื่อจุดประสงค์ท่ีแตกต่างกันไป จากท่ีกล่าวในเรื่องของการจัดการ
ทรัพยากรในข้างต้นว่า ชาติพันธุ์อ่าข่าแยกประเภทการใช้สอยของป่าในแบบต่าง ๆ กัน คือ เขตป่า
ของหมู่บ้าน, ป่าศักดิ์สิทธิ์,ป่าต้นน้ า, ป่าไม้ใช้สอย, เขตป่าส าหรับกั้นสัตว์เล้ียง และพื้นท่ีป่าท่ีเพาะปลูก
ได้ ซึ่งประเภทของป่าแตกต่างกันในแต่ละประเภทของการใช้สอย เช่น ป่าศักด์ิสิทธิ์เป็นเขตป่าดิบเขา
ท่ีมีระดับความสูงประมาณ ๑๔๐๐-๑๖๐๐ เมตรจากระดับน้ าทะเลขึ้นไป เป็นป่าปฐมภูมิ และสังคม
พืชแบบป่าไม่ผลัดใบ พันธุ์ไม้เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่โดยมีพืชในกลุ่มตระกูลไม้ก่อ (Fagaceae) โดดเด่น 
ด้วยลักษณะท่ีเป็นป่าแบบปฐมภูมิ และมีต้นไม้ใหญ่จ านวนมาก จึงเลือกให้เป็นพื้นท่ีป่าศักดิ์สิทธิ์  
 ส าหรับป่าไม้ใช้สอย คือป่าท่ีชาติพันธุ์อ่าข่ามีการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณในพื้นท่ี เช่น 
ใช้ไม้สร้างบ้าน ใช้ไม้เป็นฟืนในชีวิตประจ าวันนั้น จะเป็นป่าทุติยภูมิท่ีมีรอบการหมุนเวียนมากกว่าป่า
ปฐมภูมิ ความสูงประมาณ ๑,๔๐๐ เมตรจากระดับน้ าทะเลลงไป เป็นไม้ผลัดใบชนิดป่าดิบแล้ง (Dry 
Dipterocarp Forest) พันธุ์ไม้ช้ันบนเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ มีความสูงต้ังแต่ ๒๐ เมตรขึ้นไป ท่ีพบ 
ได้แก่ ยางปาย (Ditperocarpus costatus Roxb.) ฮ้อยจ่ัน (Engelhardtia serrata Bl.) ส้านหิ่ง 
(Dilliennia paviflora Grifft.) ทะโล้ (Schima wallichii Chisi) หว้าเขา (Syzygium Sp.) ป่าดิบแล้ง
นี้จะเป็นแหล่งไม้โครงสร้าง ท่ีใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน เช่นไม้ก่อ หรือไม้ทะโล้ จะมีความแข็งแรง
มาก เหมาะส าหรับเป็นไม้โครงสร้าง รวมท้ังป่าเบญจพรรณผสมป่าไผ่ (Mixed Deciduous Forest) 
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ท่ีมีต้นไม้ตระกูลไผ่ท่ีสามารถใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้าง โครงสร้างผนัง หลังคา และหญ้าคา ส าหรับมุง
หลังคา รอบในการหมุนเวียนของป่าเบญจพรรณผสมป่าไผ่ มีบ่อยครั้งกว่า ซึ่งการเลือกใช้วัสดุในการ
ก่อสร้างในต าแหน่งต่าง ๆ เช่น ฝาผนัง พื้น และวัสดุมุงหลังคา ก็จะมีรอบการเปลี่ยนตามอายุการ
ใช้งาน ท่ีสอดคล้องกับรอบการหมุนเวียนของพืชในป่านั้น ๆ เช่น ไม้ไผ่ จะมีรอบการหมุนเวียนทุก ๆ  
๓ ปี แต่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกปีในช่วงฤดูกาลท่ีเหมาะสมส าหรับการตัดไม้ไผ่ คือ ช่วงเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี ชาติพันธุ์อ่าข่าก็จะเตรียมไม้ และวัสดุต่าง ๆ ในการก่อสร้างบ้านไม่เกิน 
๓ วัน แล้วจึงท าการเปล่ียนหรือรื้อแล้วสร้างใหม่ ก็จะสอดคล้องกับช่วงรอบการหมุนเวียนของ
ทรัพยากรพอดี 

 

 
 

ภาพที่ ๑๔ แสดงสังคมพืชในเขตป่าใช้สอยท่ีมีแหล่งทรัพยากรในการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีมา : เมธี วงค์หนัก, “ความหลากหลายของพืชพรรณธรรมชาติประจ าถิ่นเพื่อการวางแผนอนุรักษ์  
ในเขตป่าแม่ต่ืน จังหวัดตาก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่, ๒๕๔๕) ; Barcelona Field Studies Centre, Hill tribe Akha's house, accessed 
September 5, 2012, available from http://geographyfieldwork.com 
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ภูมิปัญญาเชิงนิเวศในการสร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย  
 ๑. การสร้างที่อยู่อาศัย 
  บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่าเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐาน และเป็นหน่วยของคุณค่า บ้าน
โดยท่ัวไปจะประกอบด้วยคนอยู่อาศัย ๒-๓ ช่ัวอายุ มีท้ังชาย และภรรยา ครอบครัวของลูกชาย และ
ลูกสาวท่ียังไม่ได้แต่งงาน พื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ของบ้านคือพื้นท่ีของบรรพบุรุษ ในการเลือกพื้นท่ีต้ังบ้าน
จะต้องเลือกตามล าดับช้ันทางสังคม โดยให้ช้ันทางสังคมสูงสุดเลือกก่อน และจะต้องเลือกโดยหัวหน้า
ครัวเรือนนั้น ๆ และลูกชาย รวมท้ังมีการท าพิธีกรรมเส่ียงทายขอพื้นท่ีจากผีเจ้าท่ี เพื่อความร่มเย็น
เป็นสุขในการด ารงชีวิต ในการเลือกพื้นท่ีต้ังบ้านนั้นมีมิติท่ีหลากหลายซ้อนทับกันอยู่ โดยทัศนะในการ
เลือกพื้นท่ีมีความเกี่ยวข้องกับสภาวะสบายของผู้อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน 
  ๑.๑ ทัศนะการเลือกที่ต้ังบ้านกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
   ในการเลือกพื้นท่ีสร้างบ้านนั้นค่อนข้างขึ้นอยู่กับผู้อาวุโสชายในแต่ละบ้านเป็น
หลัก ในบางครั้งผู้อาวุโสมักปรึกษา และให้ค าแนะน าระหว่างกันในการเลือกพื้นท่ีปลูกบ้าน ส าหรับ 
“หยื่อมะ” เป็นบ้านท่ีมีต าแหน่งก าหนดท่ีแน่นอนตายตัวอยู่แล้ว ในการเลือกพื้นท่ีมีส่ิงท่ีต้องพิจารณา
หลายประการ เช่น ต้องไม่ให้เงาของชิงช้าของหมู่บ้าน ทาบทับพื้นท่ีต้ังบ้านไม่ว่าเวลาใด ถือว่าเป็น
พื้นท่ีต้องห้าม, บ้านต้องอยู่ภายในประตูของหมู่บ้าน โดยท่ัวไปอ่าข่าจะปลูกบ้านห่างจากประตูหมู่บ้าน 
(ลกข่อ) เข้ามาในหมู่บ้านประมาณ ๕๐๐ เมตรเป็นอย่างน้อย 
   หลังจากท่ีได้พื้นท่ีปลูกบ้านแล้ว จะเป็นการเตรียมการส าหรับวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ 
ไม้โครงสร้าง, ไม้ไผ่ และหญ้ามุงหลังคา จะมีการช่วยกันลงแรงสร้างบ้าน ส่ิงท่ีต้องพิจารณาส่ิงท่ีไม่
เหมาะสมในการสร้างบ้านติดกับบ้านข้างเคียง และเป็นการไม่เหมาะสมท่ีจะสร้างบ้านให้ชิดกับบ้าน
ของผู้อื่นมากจนเกินไป หรือวางตัวในแนวเดียวกันกับบ้านหลังอื่นมากจนเกินไป ในโลกทัศน์ชาติพันธุ์
อ่าข่าเช่ือว่าการต้ังบ้านท่ีชิดกันเกินไป อาจท าให้วิญญาณบรรพบุรุษของท้ังสองหลังอาจไม่ชอบใจ 
และน าพาซึ่งความเจ็บป่วยมาสู่ครัวเรือน แต่อีกนัยยะหนึ่งในข้อห้ามดังกล่าวช่วยให้ไม่มีการแพร่
ระบาดของโรคจากครัวเรือน สู่ครัวเรือนได้ ดังนั้นในการเลือกต าแหน่งท่ีต้ังบ้าน นอกเหนือจากการ
เลือกต าแหน่งตามล าดับช้ันของสังคม ให้สอดคล้องตามล าดับของต าแหน่งแห่งท่ีในหมู่บ้านแล้ว ยัง
ต้องค านึงถึงระยะการวางตัวเรือนไม่ให้ใกล้ชิดกับเรือนอื่นมากจนเกินไป 
   การวาง หรือหันทิศทางของบ้านนั้น จะหันไปในทิศทางเดียวกัน โดยท่ีจะหัน
หน้าบ้านอยู่ทางทิศตะวันออก หรืออยู่ติดกับทางเดินในหมู่บ้าน และหัวนอนจะหันไปทางใดก็ได้ ท่ีจะ
ไม่หันเท้าไปทางทิศตะวันออก เพราะเช่ือว่าการหันเท้าไปทางพระอาทิตย์ขึ้นจะไม่เป็นมงคล อาจท า
ให้เจ้าของบ้านเกิดการเจ็บป่วย หรือน าความหายนะมาสู่ครอบครัวได้๒๓ จากความเช่ือดังกล่าว อาจ
สันนิษฐานได้ว่า การหันเท้าไปในทิศตะวันออก แสงแรกท่ีเริ่มจับขอบฟ้าจะสาดส่องเข้ามาในเรือน 
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 ๔๗ 

การหันเท้าหาพระอาทิตย์ย่อมหมายถึงการนอนมองพระอาทิตย์ด้วย ท าให้แสงต้องหน้า เมื่อลืมตา
เห็นแสงสว่างท่ีจ้าเกินไป ในขณะท่ีภายในบ้านมืดอย่างรวดเร็ว อาจท าให้เกิดความวิงเวียนหรือไม่
สบายได้ จึงเป็นเหตุผลอันเหมาะสมในการเลือกทิศทางการนอนในบ้านของอ่าข่า 
  ๑.๒ บ้าน และโครงสร้างบ้าน กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
   โครงสร้างบ้านชาติพันธุ์อ่าข่าเกิดขึ้นจากสภาพพื้นท่ี ๆ มีความลาดชันตามแนว
สันเขา การจัดเรียงตัวบ้านภายในหมู่บ้านท่ียึดถนนกลางหมู่บ้านเป็นแกนหลัก ท าให้บ้านแต่ละหลัง
ต้องกระจายตัวออกไปในด้านยาวเกาะกับถนน และด้านข้างเพิ่มขึ้น โครงสร้างจึงต้องสอดคล้องกับ
พื้นท่ีลาดชัน ขณะท่ีด้านหน้าของบ้านจะหันไปทางทิศตะวันออก หรือหันหน้าเข้าถนน ผังบ้านของอ่า
ข่ามีลักษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า วางตามยาวขนานไปกับพื้นท่ีลาดชันของหมู่บ้าน ส่งผลให้ฟากหนึ่ง
ของบ้านต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีลาดชันมาก อีกฟากหนึ่งอยู่ในพื้นท่ีลาดชันน้อย หรือ อาจติดกับพื้นดินท่ีตัด
ราบให้เป็นพื้นบ้าน ท าให้ฝาบ้านด้านนี้จะติดกับภูเขา 
   โครงสร้างของบ้าน จะยกพื้นบ้านสูงประมาณ ๑ เมตร มีบันไดขึ้นบ้าน (เตาะจุ๊ม) 
๒ แห่ง ทางหน้าบ้าน และทางหลังบ้าน หน้าบ้านมีชานบ้าน ๒ แห่ง (กือกากามะ และกือกากาหยะ) 
เมื่อเข้าประตูบ้าน (ลาโอ๊ะ) เข้าไปจะเป็นห้องนอนผู้ชาย (บ่อเลาะ) ถัดเข้าไปจะเป็นห้องนอนผู้หญิง 
(ยุ้มมะ) ถัดจากห้องนอนผู้หญิงจะเป็นประตูหลังบ้าน วัสดุท่ีใช้สร้างบ้านส่วนใหญ่จะเป็นไม้ไผ่ หลังคา 
(อู่ยี้เหยอะ) มุงด้วยหญ้าคา (อู่ยี้แถะ) เสาบ้าน (ห่อเหย้อ) ตง (เยอมะ) ขื่อ (เบี๊ยะตุ่ม) ซึ่ งจะมี ๓-๕-๗ 
ช้ินจะเป็นไม้เนื้อแข็ง นอกจากนี้ยังมีไม้กลอน (หยุ่มเยอ) ซึ่งเป็นไม้ไผ่ ตงไม้ไผ่ (หย่าเช่อ) ฝาบ้าน (ข่า
ผลิเอาะ) และพื้นบ้าน (อู่หยะ) จะเป็นไม้ไผ่จักเป็นฟาก 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑๕ แสดงโครงสร้าง และวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง  
ท่ีมา : The Akha Heritage Foundation, Akha Church Service in Mae Salong, Thailand 
: Article. accessed September 5, 2012, available from www.akha.org 
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   ส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดของโครงสร้างของบ้าน คือ “ไม้กลอนคู่” ซึ่งเป็นไม้กลอน
เฉพาะท่ีอยู่ตรงเสาเอกของบ้าน ไม้กลอนคู่นี้ส่วนท่ีอยู่ในห้องผู้ชาย จะเป็นท่ีมัดหญ้าคาเป็นหลังคา
บ้าน ส่วนไม้กลอนท่ีอยู่ในส่วนของห้องนอนผู้หญิง จะไม่ใช้มัดหญ้าคา แต่จะเป็นไม้กลอนส าหรับมัด
หิ้งผีบรรพบุรุษ “อะพีเปาะเลาะ” 
   คานพื้นหลัก จะเป็นตัวก าหนดแบ่งพื้นท่ีภายในบ้านออกเป็น ๔ ส่วน โดยมีแผ่น
ฝาไม้ไผ่กั้นพื้นท่ีส่วนของชาย และหญิงไว้ โดยคานหลักนี้จะแยกพื้นท่ีสูง และต่ าภายในบ้านไปในตัว 
(Upslope & down slope) โดยคานไม้ไผ่จะลอยตัววางอยู่บนเสาโดยไม่มีพื้นไม้ไผ่ฟากมากวางบน
คานหลัก แต่จะวางบนตงไม้ถัดจากคาน เพื่อให้คานมองเห็นชัดเจนบนพื้นบ้าน นัยยะของคานหลักจึง
ไม่เพียงแต่เป็นโครงสร้างเท่านั้น หากแต่ยังมีนัยยะของการใช้พื้นท่ีภายในบ้าน รวมท้ังเรื่องการจัดการ
พื้นท่ี, ล าดับอาวุโส และความศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น  
   ฝากั้นห้องระหว่างพื้นท่ีชาย และหญิงจะวางตัวในแนวขวางของผังบ้าน จากฟาก
ท่ีมีพื้นท่ีลาดชันมากสู่ฟากท่ีลาดชันน้อย โดยกั้นพื้นท่ีสามส่วนของความกว้างของบ้านไว้ อีกหนึ่งส่วน
เปิดเป็นทางเข้าออกของส่วนพื้นท่ีฝ่ายหญิง ฝากั้นนี้จะท าจากไม้ไผ่ผ่าซีกขัดสาน อยู่ไม่ห่างจาก
ต าแหน่งเตาไฟ จึงเหมือนมีการย่างข่าอยู่ตลอดเวลา ท าให้ไม้ไผ่มีความทนทาน เสาหลักของบ้าน หรือ
เสาเอก จะต้ังจากพื้นท่ีลาดชันกว่าอีกข้าง และมีความยาวขึ้นไปรับจันทันของหลังคา เสาเอกจะเป็น
เสาท่ียาวท่ีสุดของโครงสร้างบ้าน ขณะเดียวกันก็มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของพื้นท่ี และจิต
วิญญาณของสถานท่ีรวมอยู่ด้วย  
   ส่วนหลังคาของบ้านมุงด้วยหญ้าคาคลุมยาวเกือบจดพื้นดิน เพื่อกันลมซึ่งพัดแรง
อยู่เสมอ และชายคาท่ียื่นยาวออกมาท าให้สามารถเดินเลาะด้านข้างของตัวบ้านได้โดยไม่เปียกฝน
โครงสร้างของบ้านเกิดจากการถักทอเช่ือมต่อส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และมีความยืดหยุ่นสูง สามารถท่ี
จะต้านทานแรงลม และพายุฝนท่ีพัดผ่านร่องเขาในฤดูมรสุมได้ 
   ลักษณะของบ้าน จะยกพื้นสูงมีบันไดบ้าน ๓-๕ ขั้น เมื่อขึ้นบันไดทางหน้าบ้านจะ
เป็นนอกชาน ตามปกตินอกชานจะมี ๒ แห่ง คือ อยู่นอกชายคาเรียกว่า “กือกากามะ” ใช้ส าหรับตาก
ข้าว ตากเครื่องนอน และนอกชานท่ีอยู่ใต้ชายคาบ้าน เรียกว่า “กือกากาหยะ” จะอยู่ติดกับประตูเข้า
ไปในบ้านใช้เป็นท่ีพักผ่อน นั่งเย็บปักถักร้อย พื้นท่ีส่วนท่ีติดอยู่กับชานหน้าบ้านใต้ชายคา จะเป็นพื้นท่ี
ในส่วนของผู้ชาย (the men’s living area) ถัดเข้ามาด้านในจนถึงท้ายบ้าน เป็นส่วนของผู้หญิง ซึ่ง
จะมีชานท้ายบ้านท่ีมีหลังคาคลุม ติดกับบันไดหลังบ้าน ถ้าเป็นบ้านของ “หยื่อมะ” จะมีนอกชาน
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่ง เป็น ๓ แห่ง นอกชานท่ีเพิ่มขึ้นเรียกว่า “กื๊อกาช่อก่อ” ใช้ส าหรับวางเนื้อสัตว์ท่ี
ชาวบ้านล่ามาได้ แล้วน ามาแบ่งให้ชาวบ้านท่ีนอกชานบ้านหยื่อมะนี้๒๔ 

                                                             

 ๒๔ อุไรวรรณ แสงศร,  บ้านอีก้อ, ความเชื่อและภูมิปัญญาชาวบ้าน, ๒๑. 
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   บ้านชาติพันธุ์อ่าข่าทุกหลังจะมีครกต าข้าวอยู่ท่ีบริเวณบันไดหลังบ้าน มีข้อห้าม
ต าครกเปล่าเล่น และห้ามต าข้าวในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกไปจนก่อนถึงพระอาทิตย์ขึ้น เพราะเช่ือว่า
การต าข้าวเช่นนั้นจะท าให้ภูตผีปีศาจได้ยินและเข้ามาในหมู่บ้าน บางทีก็เช่ือว่าผีจะบันดาลสัตว์ร้ายให้
เข้ามาท าร้ายคนในหมู่บ้าน ในโลกทัศน์ของชาติพันธุ์ดังกล่าวแฝงไว้ด้วยกลไกการควบคุมเพื่อให้ผู้คน
ในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขผ่านความเช่ือ และกฎข้อห้าม จะเห็นว่าช่วงเวลาท่ีห้ามมีการต าข้าว
นั้น เป็นช่วงเวลาหลังการท างานจนถึงก่อนการท างานในวันรุ่งขึ้น และเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อน
จากการงาน หากมีการต าข้าวในช่วงเวลาดังกล่าวจะท าให้เกิดเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านใกล้เคียง เกิด
ความเดือดร้อนร าคาญได้ อีกนัยหนึ่งในเวลากลางคืนบริเวณด้านล่างของบ้านไม่ค่อยปลอดภัยจาก
สัตว์ร้ายต่าง ๆ ชาติพันธุ์อ่าข่าทุกคนจึง “ขึ้นบ้าน” เพื่อความปลอดภัยในเวลากลางคืน เป็นต้น 
 ๒. มิติของความเชื่อในการจัดการพื้นที่ภายในบ้านที่มีผลต่อการสร้างสภาพแวดล้อม 
  ชาติพันธุ์อ่าข่ามีการจัดการภายในบ้านท่ีมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง อันสะท้อน
ถึงโลกทัศน์ในการจัดการพื้นท่ีภายในบ้าน ขณะเดียวกันโลกทัศน์นั้นก็สะท้อนถึงการจัดการพื้นท่ี
ภายนอกบ้าน (หมู่บ้าน) ด้วยเช่นเดียวกัน  
  ๒.๑ คติความเชื่อ และโลกทัศน์ กับการจัดการพื้นที่ภายในบ้าน 
   ภายในบ้านของชาติพันธุ์อ่าข่า เมื่อผ่านชานบ้าน “ก๊อกากาหยะ” ไปจะเป็น
ประตู “ลาโอะ” เข้าไปในบ้าน ภายในบ้านจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ห้องนอนฝ่ายชาย (บ่อเหลาะ) 
ส่วนมากจะอยู่ทางทิศตะวันออก หรืออยู่ทางถนนท่ีผู้คนผ่านไปมา (แลเกาะ) ห้องนอนของผู้ชายจะ
เป็นบริเวณใช้รับแขก และมีเตาไฟส าหรับต้มน้ าชา ท่ีนอนจะยกพื้นสูงเล็กน้อย ตามปกติอ่าข่าจะไม่
นอนบนเตียงแต่นิยมนอนบนพื้นฟากท่ีปูด้วยเส่ือเปลือกไม้ บางครัวเรือนท่ีมีบุตรชายนอนรวมกันกับผู้
อาวุโสมาก ๆ ก็อาจจะท าเตียงนอนหรือยกแคร่ให้เป็นท่ีนอนของผู้อาวุโสอันเป็นการแสดงความเคารพ 
เหนือเตาไฟที่ห้องนอนผู้ชายจะมีช้ันวางของติดกับผนังบ้านมีไว้ส าหรับเก็บเครื่องใช้ต่าง ๆ พันธุ์พืชท่ี
จะน าไปปลูกในฤดูกาลต่อไป ใต้หิ้งจะเก็บอุปกรณ์ในการท าไร่พันธุ์ข้าว เหนือห้องนอนจะมีหิ้งส าหรับ
วางของใช้ของผู้ชาย หัวนอนจะมีหีบใส่ผ้า 
   ห้องนอนฝ่ายหญิง (ยุ่มมะ) ถัดจากห้องนอนของผู้ชายเข้าไปทางด้านประตูหลัง
บ้านจะเป็นห้องนอนของผู้หญิง ระหว่างห้องนอนผู้ชายกับห้องนอนผู้หญิงจะมีผนังกั้นเพียง ๑ ด้าน 
ด้านหน้าท้ังห้องผู้ชาย และห้องผู้หญิงจะไม่มีผนังกั้น หน้าห้องนอนของผู้หญิงจะมีเตาไฟส าหรับ
ประกอบอาหาร และเตาไฟส าหรับต้มข้าวหมู เหนือเตาไฟประกอบอาหารจะมีหิ้งส าหรับเก็บอาหาร 
และเครื่องประกอบอาหาร ด้านหน้าห้องจะมีช้ันวางของท าเป็น ๒ ช้ัน ช้ันบนส าหรับวางถ้วยชาม 
หม้อ และเครื่องครัวต่าง ๆ ช้ันล่างส าหรับวางกระบอกบรรจุน้ า ภายในห้องนอนของผู้หญิง นอกจาก
มีเครื่องนอนและเครื่องใช้ส าหรับผู้หญิงแล้ว จะมี “อะพีเปาะเลาะ” คือหิ้งผีบรรพบุรุษผูกติดอยู่กับไม้
กลอนคู่ ตรงเสาเอกเหนือห้องนอนผู้หญิง บางบ้านท่ีมีลูกสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน พ่อแม่จะกั้นห้องเล็กๆ 
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ในห้องนอนผู้หญิงส าหรับเป็นห้องนอนลูกสาว ห้องนอนของผู้หญิงจะมีประตูออกทางด้านหลังบ้าน 
ประตูนี้จะเป็นประตูท่ีผู้หญิงใช้เข้าออกบ้าน เพราะถ้าไม่จ าเป็นผู้หญิงจะไม่นิยมใช้ประตูหน้าบ้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเช้ามืดท่ีผู้หญิงต่ืนขึ้นไปต าข้าวจะออกทางประตูนี้ เพราะลงบันไดหลังบ้านไปก็
จะเป็นครกต าข้าว เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนคนในครอบครัวท่ีก าลังหลับในตอนเช้า และภายใน
ห้องนอนของผู้หญิงนั้น ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปก่อนได้รับอนุญาต บริเวณนี้จะถือเป็นส่วนต้องห้าม
ส าหรับบุคคลท่ัว ๆ ไป๒๕  
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   พื้นท่ีภายในบ้านมีการจัดการแบ่งพื้นท่ี ๆ สะท้อนถึงแนวคิดของพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ 
ออกจากส่วนพื้นท่ีไม่ศักด์ิสิทธิ์ (หรือเขตไม่บริสุทธิ์) เขตศักด์ิสิทธิ์จะอยู่ในทิศท่ีมีเสาเรือนสูงกว่า (คือ
ด้านท่ีพื้นท่ีลาดต่ ากว่า อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ด้านเสาเรือนเต้ีย (คือด้านบนของเนิน) โดยท่ีคานกลางบ้าน
เป็นตัวแบ่งพื้นท่ีท้ังสองออกจากกัน พื้นท่ีผู้ชายและส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีนอนของหัวหน้าครัวเรือนจะอยู่ใน
สถานะสูงกว่าของฝ่ายหญิง รวมท้ังเป็นพื้นท่ีส าหรับประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ พื้นท่ีต่ านั้นอ่าข่าจะใช้
เป็นท่ีประกอบอาคาร รับประทานอาหาร เก็บของเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และในบางครั้งเป็นท่ีนอน
ของคนท่ีด้อยอาวุโส หรือเด็ก ๆ ส่ิงท่ีน่าสังเกตคือ ระดับความสูง-ต่ าของพื้นท่ีไม่ได้เป็นไปในลักษณะ
ของกายภาพ แต่เป็นนัยยะในเชิงความหมายของพื้นท่ี เพราะในความเป็นจริงระดับของพื้นในบ้านมี
ระดับท่ีเท่ากัน แต่อ่าข่ายังคงเรียกพื้นท่ีฝ่ังท่ีลาดต่ ากว่า ว่าท่ีสูง หรือ “ข้างบน” และพื้นท่ีติดดินว่า 
“ข้างล่าง” รวมท้ังฐานะและความศักดิ์สิทธิ์ในพื้นท่ีต่างกันด้วย 
   นอกจากนี้มีข้อห้ามมิให้มีการเดินผ่านจากประตูหนึ่ง ไปออกอีกประตูหนึ่ง 
เพราะถือว่าเป็นการน าความไม่บริสุทธิ์เข้ามาในบ้าน ซึ่งเป็นการป้องกันพื้นท่ีในอีกลักษณะหนึ่ง 
  ๒.๒ กลไกทางสังคม (Social Level) : ข้อห้ามและข้อนิยมเก่ียวกับการสร้างบ้าน 
   ในครอบครัวหนึ่งของชาติพันธุ์อ่าข่าท่ีอาศัยอยู่รวมกันนั้น มีจ านวนต้ัง ๘-๑๒ คน 
จนถึง ๑๐-๒๐ คน จึงต้องมีการจัดระบบในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งมิใช่เป็นแค่เพียงกฎข้อบังคับท่ีใช้ภายใน
บ้านเท่านั้น แต่มันกลายเป็นจารีตของสังคมชาติพันธุ์อ่าข่า หรือ “อ่าข่าย็อง” ท้ังนี้เพื่อความสงบสุข
ในการอยู่อาศัยร่วมกัน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมโดยอาศัยกลไกทางจารีต
ประเพณีในการควบคุมทางสังคม  
   ภายในบ้านชาติพันธุ์อ่าข่ามีข้อห้ามสามี และภรรยาท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัวนอน
ร่วมในห้องเดียวกันตลอดคืน เนื่องจากจ านวนสมาชิกในครอบครัวมีจ านวนมาก กิจกรรมต่าง  ๆ ท่ี
เกิดขึ้นจึงสามารถรับรู้ถึงสมาชิกได้อย่างท่ัวถึง ดังนั้นโลกทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศจึงเป็นส่ิง
ท่ีเป็นธรรมดาของวัฒนธรรมอ่าข่า แต่กระนั้นก็อยู่ภายใต้จารีตของชาติพันธุ์เช่นเดียวกัน พื้นท่ี
ภายนอกบ้าน เช่น ลานชุมชนหรือแดข่อง ซึ่งเป็นพื้นท่ีภายนอกบ้านเพื่อให้หนุ่มสาวได้พบปะ หรือ
พลอดรักกันจึง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการระหว่างพื้นท่ีภายใน และภายนอกบ้าน ลูกจะออกไป
นอกบ้าน ในขณะท่ีพ่อแม่ หรือหัวหน้าครัวเรือนจะอยู่ท่ีบ้าน วิถีแห่งการด ารงเผ่าพันธุ์ของอ่าข่าจึงมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นท่ีภายใน และภายนอกบ้านด้วย 
   ข้อห้าม และข้อนิยมเกี่ยวกับสถานท่ีสร้างบ้าน นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย รวมท้ังการอยู่ร่วมกันในสังคมชาติพันธุ์อ่าข่าด้วย เช่น การห้ามสร้างบ้าน
บริเวณท่ีมีจอมปลวก การห้ามน าไม้บางประเภทมาใช้ในการสร้างบ้าน คือ ไม้ท่ีมี เปลือกคาย ไม้ท่ีถูก
ฟ้าผ่า ไม้ท่ีถูกไฟไหม้อันเนื่องจากฟ้าผ่า และไม้ท่ียืนต้นตาย อ่าข่าเช่ือว่าหากน าไม้เหล่านี้มาสร้างบ้าน
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จะท าให้เจ้าของบ้านเดือดร้อน บ้านอาจถูกฟ้าผ่าหรือไฟไหม้ โลกทัศน์ดังกล่าวสะท้อนถึงเหตุผลของ
การเลือกคัดสรรไม้ท่ีดีในการปลูกสร้างบ้านเรือน เพราะไม้ท่ีห้ามดังกล่าวล้วนสูญเสียคุณสมบัติและ
ความแข็งแรงของเนื้อไม้แล้ว ไม่เหมาะในการใช้ท าโครงสร้าง หรือไม้ “เบรอะเซ” จะใช้เฉพาะเครื่อง
บนเพราะถือว่าเป็นไม้สูง ไม่นิยมน ามาท าเครื่องล่างของบ้าน อาจเพราะไม้ดังกล่าวไม่แข็งแรงเพียง
พอท่ีจะรับน้ าหนักโครงสร้างเรือนได้ หรืออาจมีจ านวนน้อยในป่า จึงต้องรักษาโดยสร้างคุณค่าของ
ต้นไม้ขึ้นมาเป็นกฎในการเลือกใช้ทรัพยากร นอกจากนี้ไม้ท่ีท ากระท่อมลูกสะใภ้ ไม่ควรน ามาสร้าง
บ้านใหญ่ แต่ไม้ใหญ่น าไปสร้างกระท่อมของลูกสะใภ้ได้ ชาติพันธุ์อ่าข่ามีความเช่ือว่าจะต้องสร้างบ้าน
ตามแบบอ่าข่าเท่านั้น ถ้าผู้ใดสร้างผิดแบบ เช่ือว่าผีเรือนและผีบรรพบุรุษจะท าให้เจ็บป่วยได้ เป็นต้น 
คติความเช่ือ และจารีตทางสังคมชาติพันธุ์อ่าข่า มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ของคนในหมู่บ้าน ความเช่ือและจารีตดังกล่าวล้วนเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สังคม วิถีชีวิต อันเป็น
ระบบนิเวศของการอยู่อาศัย ในท้องถิ่นนั้น  ๆ อาจกล่าวได้ว่าเป็น นิเวศวัฒนธรรม (Cultural 
Ecology) อย่างหนึ่ง 
 ๓. ภูมิปัญญาเชิงนิเวศในการสร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
  ในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่า โดยสังเกตุผ่านลักษณะ
ทางกายภาพ องค์ประกอบของเรือนท่ีพักอาศัย และการจัดการพื้นท่ีว่ามีความเช่ือมโยงกับ
สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศท่ีแวดล้อมหมู่บ้านอย่างไร จากวิถีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต โลกทัศน์
ท่ีมีต่อธรรมชาติ ฯลฯ นั้นมีผลส าคัญต่อสภาวะสบายของผู้คน ขณะเดียวกันชาติพันธุ์อ่าข่าเอง ก็มีกุศ
โลบายในการสร้างสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยภายใต้เงื่อนไขของสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ความเป็น “อ่าข่า” ด้วยเช่นกัน ในบทนี้ ผู้ศึกษา จะท าการวิเคราะห์ทางกายภาพของการจัด
สภาพแวดล้อม กับสภาวะสบายในเงื่อนไขวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ 
  ๓.๑ การเลือกใช้วัสดุ กับการสร้างสภาวะสบาย 
   ชาติพันธุ์อ่าข่าเลือกใช้วัสดุท่ีหาได้ในพื้นท่ีต้ังถิ่นฐานซึ่งขึ้นอยู่กับพรรณไม้ใน
ระดับความสูง และประเภทป่านั้น ซึ่งโดยท่ัวไปจะมีแบบแผนในการตั้งถิ่นฐาน และการเลือกใช้วัสดุใน
การก่อสร้าง วัสดุในการก่อสร้างจึงเป็นจ าพวกไม้ (Timber) ไม้ไผ่ (Bamboo) และหญ้าแห้ง (Grass) 
เป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง เนื่องจากคุณสมบัติของไม้มีลักษณะพิเศษคือ มีค่าการกักเก็บความร้อนท่ี
ต่ า และความสามารถในการถ่ายเทอากาศได้ดี ไม้ไผ่ในการท าฝาผนัง โดยท าเป็นผนังสานแตะ ท่ีมี
ช่องหรือรูระบายอากาศช่วยให้อากาศภายในหมุนเวียนได้ การท่ีท าให้เกิดการระบายอากาศจะท าให้
ลดความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศลง ส่งผลให้อากาศแห้ง และไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยเนื่องจากอากาศ
ท่ีช้ืนได้  



 ๕๓ 

  ๓.๒ การวางต าแหน่งทิศทาง กับสภาพดินฟ้าอากาศ 
   การวางต าแหน่ง และทิศทางของอาคารมีผลต่อสภาวะสบายของท่ีอยู่อาศัยเป็น
อย่างมาก ชาติพันธุ์อ่าข่ามีการวางทิศทางของบ้านไปในแนวเดียวกันท้ังหมด ดังนั้นกระแสลมท่ีพัด
ผ่านเข้ามาในบ้านจะไม่ถูกกีดขวางจากการหันตัวเรือนท่ีแตกต่างไปจากบ้านหลังอื่น อันส่งผลให้เกิด
การถ่ายเทอากาศภายในหมู่บ้านได้ดี การหันทิศทางของหน้าเรือนไปทางทิศตะวันออก เป็นลักษณะ
หันด้านสกัดในแนวเหนือ-ใต้ ฝาผนังด้านยาวของเรือนจะรับแสงแดดในช่วงเช้า และเย็น เนื่องจากอ่า
ข่าต้ังถิ่นฐานในเขตพื้นท่ีสูง อุณหภูมิจะค่อนข้างต่ า มีผลท าให้อุณหภูมิของบ้านอบอุ่นขึ้นจากการให้
ผนังรับแดดมากท่ีสุด ในช่วงเวลาท่ีมีอุณหภูมิต่ า  
 

 
 
ภาพที่ ๑๗ การวางตัวของหมู่บ้านท่ีสัมพันธ์กับทิศทาง และภูมิประเทศ 
ท่ีมา : Geopium, Opium ban risks greater insecurity for Wa in Myanmar, accessed 
September 5, 2012, available from www.geopium.org 
 
 การวางผังหมู่บ้านท่ีมีลักษณะตามยาวขนานไปกับแนวสันเขา มีผลต่อการรับลม และฝน
ในเขตภูเขา เนื่องจากลักษณะของลมภูเขา และหุบเขาท่ีไหลเวียนในพื้นท่ีนั้นแตกต่างกัน การวางตัว
ของหมู่บ้านให้ปลอดภัยจากความรุนแรงของลมภูเขาซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าลมหุบเขาจึงต้องวางตัว
หมู่บ้านตามยาวขนานกับความลาดชัน เพื่อให้พื้นท่ี ๆ ลมพัดผ่านแคบท่ีสุด ประกอบกับการมีแนวเขต
ป่าเป็นแนวเขตกันลมอีกช้ันหนึ่ง ส าหรับปริมาณฝนท่ีตกในพื้นท่ี การวางตัวอาคารเด่ียวอาจไม่มีผล 
แต่ต าแหน่งของหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กับปริมาณฝนท่ีตกในพื้นท่ี กล่าวคือ ฝนจะมีลักษณะการตกท่ี
แตกต่างกันออกไปในพื้นท่ี ๆ แตกต่างกัน และความแรงของลมท่ีท าให้เกิดฝนตกในพื้นท่ี ๆ แตกต่าง
กัน เช่น ถ้าลมแรงมากฝนก็จะตกบริเวณท่ีลาดเชิงเขา เมื่อลมท่ีความเร็วปานกลาง ฝนจะตกบริเวณ

http://www.geopium.org)/
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ยอดเขาและ ท่ีลาดเขาตรงกันข้าม เนื่องจากฝนท่ีตกนี้เป็นฝนภูเขา (Orographic Rain) จึงมี
ความสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศ กระแสลม และพื้นผิวของภูมิประเทศอย่างมาก 
 ส าหรับการวางต าแหน่งทิศทางการใช้สอบภายในบ้านกับการสร้างสภาวะสบายนั้น อ่าข่า
มีภูมิปัญญาในการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสบายขึ้น ในพื้นท่ีต้ังถิ่นฐานนั้นอยู่ในเขตพื้นท่ี
สูงท่ีมีอากาศเย็น และช้ืนอยู่ตลอดปี บ้านอ่าข่าจึงไม่มีหน้าต่าง และมีหลังคาท่ีคลุมต่ า เพื่อป้องกันลม 
ความช้ืนในบรรยากาศและฝน ซึ่งอาข่าก็มีการแบ่งพื้นท่ี ๆ รับแสงแดดส าหรับการท ากิจกรรมอื่น ๆ 
ภายในบ้านแยกต่างหากเฉพาะ จึงไม่มีต้องมีการเปิดช่องเปิดท่ีผนังบ้าน เช่น ชานบ้านใต้หลังคาคลุม 
และท่ีไม่มีหลังคาคลุม ท้ังสองพื้นท่ีนั้นมีความเช่ือมโยงกับพื้นท่ีภายในบ้านในลักษณะของพื้นท่ีเปล่ียน
ผ่าน (Transitional Space) สู่พื้นท่ีภายในท้ังในด้านของลักษณะการใช้สอยของพื้นท่ี และแสงสว่างท่ี
แตกต่างระหว่างภายนอกกับภายใน  
 

 
 
ภาพที่ ๑๘  แสดงผังบ้าน และผังบริเวณของบ้าน 
ท่ีมา : Shimizu Ikuro.  “House space and owner of the house: Ethnographic-
architectural study of the house among the Akha of Northern Thailand. Part 1.”  
Journal of Architecture, Planning and Environmental Engineering (Transactions 
of AIJ), 559 (2002) : 103-108. 

http://sciencelinks.jp/j-east/result.php?field1=author&keyword1=SHIMIZU%20IKURO&combine=phrase&search=SEARCH
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 เนื่องจากลักษณะของพื้นท่ี ๆ ลาดชันเป็นผลให้ตัวบ้านต้องต้ังในพื้นท่ีต่างระดับซึ่งมีลักษณะ
กึ่งยกพื้นคือ ด้านหนึ่งติดดิน และอีกด้านหนึ่งยกลอยสูงจากพื้นดิน ด้านท่ียกลอยสูงจากพื้นดิน โดยมาก
จะหันทิศทางไปทางตะวันออก ประกอบกับการตั้งหมู่บ้านในพื้นท่ีลาดของสันเขาท าให้รับแสงแดดได้ดี
ในตอนเช้าจนถึงเท่ียง ส่งผลให้พื้นท่ีใต้ถุนบ้านท่ียกสูงขึ้นไม่ช้ืนแฉะ และแห้ง ท าให้สามารถใช้ประโยชน์
อย่างอื่นได้ และความช้ืนไม่ระเหยขึ้นไปรบกวนพื้นท่ีภายในบ้านท่ีอยู่ด้านบนอีกด้วย 
  ๓.๓ องค์ประกอบภายในบ้าน ที่มีผลต่อสภาวะสบาย 
   จากลักษณะ และทิศทางของการยกพื้นเรือน กับการวางต าแหน่งการนอน
ภายในบ้านของอ่าข่าจะสัมพันธ์กับการวางทิศทางของบ้าน เนื่องจากต าแหน่งท่ีนอนนั้นอยู่ในพื้นท่ียก
สูงจากพื้นดินท าให้ความช้ืนจากดินไม่รบกวนสภาวะสบายภายในบ้าน และยังท าให้ไอดินในตอนเช้าท่ี
แสงแดดตกกระทบระเหยขึ้นสู่บ้าน ช่วยไล่ความช้ืนภายในบ้านให้ลดลงอีกด้วย นอกจากนี้ ภายใน
บ้านมีการใช้เตาไฟภายในเพื่อให้เกิดความอบอุ่น ลดความช้ืน และไล่แมลงรวมท้ังยังท าให้วัสดุ
ก่อสร้างภายในบ้านมีความคงทนมากขึ้น เนื่องจากควัน และความร้อนของเตาไฟท่ีท าให้บ้านอบอุ่น 
และแห้งอยู่ตลอดเวลา 
 

  
ภาพที่ ๑๙ การจัดผังพื้นท่ีใช้สอยภายในและผังหลังคาลักษณะต่าง ๆ 
ท่ีมา : Shimizu Ikuro.  “House space and owner of the house: Ethnographic-
architectural study of the house among the Akha of Northern Thailand. Part 1.”  
Journal of Architecture, Planning and Environmental Engineering (Transactions 
of AIJ), 559 (2002) : 103-108. 

http://sciencelinks.jp/j-east/result.php?field1=author&keyword1=SHIMIZU%20IKURO&combine=phrase&search=SEARCH
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 การจัดแบ่งแยกพื้นท่ีระหว่างท่ีนอน กับพื้นท่ีกิจกรรมอื่น ๆ ภายในบ้าน ส่งผลต่อภาวะ
สบายของคนในบ้าน เช่นพื้นท่ี ๆ ติดกับดิน ในโลกทัศน์ของชาติพันธุ์อ่าข่ามองว่าเป็นพื้นท่ีไม่บริสุทธิ์ 
จึงให้พื้นท่ีนั้นใช้ส าหรับเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ รวมท้ังนั่งรับประทานอาหาร แต่จะไม่ใช้เป็นท่ีหลับ
นอน ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะสบาย เพราะดินมีความช้ืนสูงอาจท าให้เจ็บป่วยได้ง่าย นอกจากนี้ ชาติ
พันธุ์อ่าข่ามีสวนครัวภายในครัวเรือนเพื่อปลูกผัก และสมุนไพรส าหรับบริโภคภายในครอบครัว 
คุณสมบัติของสวนครัวนอกจะมีไว้เพื่อบริโภคแล้ว ยังส่งผลต่อการสร้างสภาพแวดล้อมสบายให้กับตัว
เรือน เพราะสวนครัวเป็นพื้นท่ี ๆ สร้างความเย็นให้กับพื้นท่ี ในตอนกลางวันซึ่งสวนครัวช่วยลดความ
ร้อนของพื้นดินในลักษณะของการระเหย (Evaporative Cooling) ช่วยให้ในตอนกลางวันท่ีแดดร้อน
มีสภาพท่ีเย็นลงได้ นอกจากนี้พื้นท่ีป่า แหล่งน้ าและลักษณะของพื้นท่ีดินก็มีผลต่อการสร้างสภาวะ
สบายในหมู่บ้านอ่าข่าด้วยเช่นกัน 
 
การจัดรูปแบบสังคม 
 สังคมกลุ่มชาติพันธุ์อาข่านั้น จะมีลักษณะเป็นกลุ่มชนท่ียังยึดถือขนบธรรมนียมประเพณท่ี
เป็นหนึ่งเดียวทั้งชุมชน หรือท่ีเรียกว่า สังคมเนื้อเดียว ( Homogenious Society)๒๖ พวกเขาได้สร้าง
เกณฑ์ทางสังคมข้ึนมาเพื่อควบคุมผู้คนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ถึงแม้กลุ่มชาติพันธุ์ อาข่า จะมีการ
ติดต่อสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ แต่ด้วยความท่ีตนมี วัฒนธรรม ท่ีเป็นของตนเอง และสืบทอดมา
ยาวนาน แม้ว่าปัจจุบันกระแสการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท าให้รูปแบบสังคมและวิถีชีวิตต้องตกอยู่ใน
สภาวะเช่นเดียวกับสังคมกลุ่มชนอื่น ๆ ทว่ากฎเกณฑ์ทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าก็ยังคงมี
ลักษณะท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ดังเช่นการจัดรูปแบบทางสังคมของพวกเขาดังต่อไปนี้ 
 ๑. ครอบครัว 
  ครอบครัวเป็นหน่วยความสัมพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าท่ีเล็กท่ีสุด ประกอบด้วย พ่อ 
แม่ ลูก ซึ่งภายในหนึ่งครอบครัวอาจประกอบไปด้วยหลายครัวเรือก็ได้ ภายในครอบครัวหนึ่งอาจมี
สมาชิกถึง ๓ ช่ัวอายุคน ได้แก่ ปู่ ย่า พ่อ แม่ และลูกชาย ลูกสาว เป็นต้น ท้ังนี้จากท่ีกล่าวมา เมื่อมี
การแต่งงานลูกชายมักจะน าภรรยาเข้ามาอยู่ภายในบ้าน แต่จะแยกเรือนออกมา แต่กินอยู่กับสามีและ
พ่อ แม่ ท่ีเรือนใหญ่ เมื่อบิดาของสามีเสียชีวิตจึงจะสามารถขึ้นไปหลับนอนบนเรือนใหญ่ได้ ลักษณะ
ครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าเป็นครอบครัวขยาย และครอบครัวเด่ียว ขึ้นอยู่กับความพร้อมต่างๆ 
เช่น แรงงาน วัย จ านวนบุตรชาย ฐานะทางเศรษฐกิจ และอื่น ๆ  

                                                             

 ๒๖ เวชวุฒ  บุญชูวิทย์,  “เงื่อนไขทางวัฒนธรรมท่ีมีอทิธิพลต่อการยอมรับส่ิงใหม่ของ
ชาวเขาเผ่าอีก้อ : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านแสนเจริญใหม่ อ าเภอสรวย จังหวัดเชียงราย,” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๓๒), ๔๙ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  ในรูปแบบครอบครัวขยาย (Extended Family) อ านาจการตัดสินใจต่าง ๆ จะอยู่ท่ี
ฝ่ายชาย หรือท่ีบุตรชาย (กรณีท่ีแต่งงานแล้ว) พ่อ แม่ เป็นเพียงแค่ท่ีปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่วนการตัดสินใจด้านเศรษฐกิจในครัวเรือนนั้นขึ้นอยู่กับบุตรชาย จะเป็น
บุตรชายคนท่ีเท่าไหร่ก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นบุตรชายคนโต ซึ่งหน้าท่ีนี้จะพ่วงการเล้ียงดู พ่อ แม่ ท่ีสูง
วัยด้วยสิทธิ์ในการครอบครองเรือนจึงตกเป็นของเขาด้วย ส่วนบุตรชายคนอื่น เขาจะได้ส่วนแบ่งท่ีดิน
ท ากิน เงิน สัตว์เล้ียง เครื่องมือต่าง ๆ จ านวนหนึ่ง แล้วแยกไปต้ังครอบครัวใหม่ ในครั้งแรกอาจปลูก
เรือนอยู่ใกล้ ๆ กันซึ่งในลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวเด่ียว (Nuclear Family) นั่นเอง 
  การรับช่วงดูแลครอบครัวต่อจาก พ่อ แม่ บุตรชายผู้นี้จะต้องรับช่วงดูแลหิ้งผีบรรพ
บุรุษด้วย ในกรณีท่ี พ่อเสียชีวิตแต่บุตรชายอายุยังน้อย แม่จะท าหน้าท่ีหัวหน้าครอบครัวแทน แต่การ
กระท าพิธีใดจะต้องมีบุตรชายอยู่ด้วยเสมอ ในกรณีท่ีครอบครัวไหนไม่มีบุตรชาย มีแต่บุตรสาว เมื่อ
บุตรสาวแต่งงานก็จะน าสามีเข้ามาอยู่ในบ้าน พร้อมท้ังเปล่ียนหิ้งผีบรรพบุรุษใหม่ อันเดิมก็จะท าพิธี
มอบให้แก่หมอผีประจ าหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล ส าหรับกรณีสุดท้ายท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนักคือ เมื่อ
ผู้น าครอบครัวท้ังชายและหญิงเกิดเสียชีวิตลง จนไม่มีผู้สืบทอดมรดก ทรัพย์สินต่าง ๆ จะตกเป็นของ
หมอผี ผู้น าทางพิธีกรรม และผู้น าหมู่บ้าน ตามมติของผู้อาวุโสว่าจะมอบให้แก่ใคร จ านวนเท่าใด 
 ๒. เครือญาติ 
  การแต่งงานนอกจากจะเป็นการเริ่มต้อนสร้างครอบครัวใหม่แล้ว ยังถือว่าเป็นการ
เช่ือมสัมพันธ์ กับสายตระกูลอื่น โดยการผนวกเป็นเครือญาติจะท าให้เกิดการร่วมมือกันไม่ทางใดก็
ทางหนึ่ง กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าจะแต่งงานครั้งเดียว แต่ในกรณีท่ีเห็นว่าไม่สามารถมีบุตรชายไว้สืบ
ตระกูลแล้ว เขาอาจจะแต่งงานอีกครั้งก็ได้ (โดยท่ีไม่ได้หย่าขาดจากภรรยาเดิม) เพื่อให้ได้บุตรชาย 
การแสวงหาภรรยา หรือคู่ครอง จะเป็นอาข่าในหมู่บ้านตน หรือต่างหมู่บ้านก็ได้ เมื่อแต่งงานแล้ว ฝ่าย
ชายจะพาฝ่ายหญิงมาอยู่ด้วย สภาพการหย่าร้างในสังคมกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ แต่
การหนีกลับไปอยู่บ้านเดิมของหญิงสาวมักพบเห็นได้เสมอ ๆ เมื่อสามีไปขอคืนดีก็จะกลับมาอยู่ด้วย
ดังเดิม ไม่ปรากฏว่าหญิงสาวอาข่ามีสามีหลายคน นอกจากสามีคนเดิมได้เสียชีวิตลงแล้ว ข้อห้ามท่ี
ส าคัญเกี่ยวกับการแต่งงาน ท่ีพบ จะมีเพียงการห้ามแต่งงานกับคนสายตระกูลเดียวกัน หรือเมื่อนับ
ย้อนหลังสายตระกูลขึ้นไป ๓ ช่ัวคน ไม่พบความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด (ไม่ใช่คนท่ีร่วมบิดา มารดา 
เดียวกัน) ก็สามารถแต่งงานกันได้ 
  การสืบสายเลือดของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ถึงแม้จะสืบสายเลือดของทางบิดา แต่การ
นับเครือญาติกันนั้น นับท้ังฝ่ายหญิง และ ฝ่ายชาย อย่างไรก็ตาม ก็นับถือกันเป็นเครือญาติท้ังหมด 
ดังเช่น การเรียกผู้ใหญ่ทุกคนว่า “อาบอ” ซึ่งหมายถึง ลุง หรือ ป้า๒๗ เพราะเช่ือว่าทุก ๆ คน มีสาย
ตระกูลเดียวกัน ไม่ว่าช่วงใดก็ช่วงหนึ่ง 

                                                             

 ๒๗ เรื่องเดียวกัน, ๓๗. 
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 ๓. สถานภาพและบทบาทของบุคคล 
  ในกรณีท่ีจะกล่าวถึง คือ สังคมท่ียังเคร่งครัดต่อขนบธรรมเนียมโบราณอยู่ ประสบการณ์
และการเกิดก่อนเป็นหัวใจส าคัญในสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า การถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมจึง
เสมือนเป็นหน้าท่ีของผู้อาวุโสกว่า กระท าเพื่อให้คนรุ่นใหม่สืบทอดเจตนารมณ์ต่อ ๆ ไป คนรุ่นใหม่ 
หรือผูน้อยต้องเคารพ และให้ความนับถือ นอกจากอายุจะเป็นข้อก าหนดสถานภาพในสังคมแล้ว 
เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าสืบสายบรรพบุรุษทางฝ่ายชาย จึงท าให้ฐานะทางสังคมของฝ่ายชายสูง
กว่าฝ่ายหญิง หลังแต่งงานแล้วเมื่อเข้ามาอยู่กับฝ่ายชาย ฝ่ายหญิงจะขาดกับสกุลเดิมทันทีและเข้ามา
อยู่ในสายตระกูลของฝ่ายชายโดยปริยาย ต้องเช่ือฟังสามี การตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสามีเป็นผู้
มอบหมายเท่านั้น  
  สถานะภาพและบทบาทของบุคคลกลุ่มหนึ่งมีความส าคัญมาก บุคคลดังท่ีจะกล่าวนี้มี
ความส าคัญในด้านวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน บุคคลเหล่านี้จะได้รับการเห็นชอบจกผู้อาวุโส มอบหมา
ให้ท าหน้าท่ีนั้น ๆ ในหมู่บ้านของเขา ดังนี้ 
  จือมะ หรือ ญือมะ (หัวหน้าพิธีกรรมของหมู่บ้าน) เป็นต าแหน่งท่ีมีความส าคัญมาก
ท่ีสุดในหมู่บ้าน หน้าท่ีคือผู้ก าหนดวันส าคัญ เกี่ยวกับพิธีกรรมต่าง ๆ รวมท้ังเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ 
คือเปรียบเสมือนผู้น าโชค จึงเป็นบุคคลท่ีจะต้องลงมือท าก่อน เช่น ท าประตูผี ปลูกข้าว ก็ต้องเป็นคน
ท่ีเริ่มท าก่อน นั่นเอง 
  กัมมะ (ผู้ใหญ่บ้าน) เป็นต าแหน่งตัวแทนหมู่บ้าน ในการติดต่อหรือตกลงอะไรก็ตามท่ี
เกี่ยวกับหมู่บ้าน เช่น การต้อนรับแขกมาเยือน ติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีทางราชการเป็นต้น 
  จิมะ, บายี หรือ ยีมะ (ช่างตีเหล็ก, ปูเหล็ก) เป็นต าแหน่งท่ีส าคัญ เพราะเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ท่ีท าด้วยโลหะ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือ ท ากิน เขาเท่านั้นท่ีจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดัดแปลงซ่อมแซมให้ ในปีหนึ่ง ๆ เขาจะต้องท าหน้าท่ีนี้ ถึง 3 ครั้ง คือ ช่วงหลังการเก็บเกี่ยว 1 ครั้ง 
ก่อนการท าไร่ 1 ครั้ง และช่วงก าจัดวัชพืช อีก 1 ครั้ง ความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรจึงมีเขาเป็นตัว
แปรส าคัญคนหนึ่ง 
  ผิมะ (หมอผี) หมอผีในหมู่บ้านอาจมีหลายคน แต่ หมอผีประจ าหมู่บ้านจะมีอยู่คน
เดียว เขาท าหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับชีวิต เช่น เกิด เจ็บ ตาย แต่งงาน เช่ือ
ว่า ต าแหน่งนี้มีความส าคัญเช่นเดียวกับหมอ (แพทย์) หมอผีบางคนมีความรู้เรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดี 
และเข้าใจการแก้และป้องกันโรคภัย การได้ต าแหน่งหมอผี ส่วนใหญ่นิยมสืบทอดกันในตระกูล คือ 
พ่อ สืบถึง ลูก เป็นต้น แต่ก็พบเห็นกรณีท่ี มีบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและเป็นท่ียอมรับในกลุ่มผู้อาวุโส
แต่งต้ังให้เป็น เพราะถือว่าเป็นผู้ท่ีมีวิชาความรู้นั่นเอง 
  ยีผะ (หมอดู) หน้าท่ีคล้ายผู้วินิจฉัยโรคภัย แต่ไม่สามารถท าการลงมือรักษาได้ คือรู้ว่า
มีอะไรเกิดขึ้น และจะแก้ไขอย่างไร เช่น ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นในหมู่บ้าน จะเป็นคนท่ีทราบและ
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ทายทักขึ้นมา โดยจะแนะน าพิธีกรรมเพื่อเป็นการแกเคล็ด ส่วนหน้าท่ีประกอบพิธีกรรมคือ ผิมะ 
(หมอผี) ตัว ยีผะ (หมอดู) ท าเองไม่ได้ 
  นาเงอะ (ผู้ประสานงาน) เป็นคนท าหน้าท่ีกระจายข่าว อีกท้ังมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก็บ
เงินกองกลาง (พูเย่) เพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมของหมู่บ้าน โดยเงินนี้จะเก็บจากครัวเรือนท่ีมี
หิ้งผีบรรพบุรุษ (อาผีเปาะเลาะ)  
  แมะเฮ้ หรือ ลาแย้ด้อ (สัปเหร่อ หรือ มัคทายก) เขาจะเป็นผู้กระท าการต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการตาย พิธีกรรมเกี่ยวกับศพ เมื่อหมอผีก าลังสวดอยู่ เขาจะต้องท าการต่าง  ๆ แทนหมอผี 
เช่น การฆ่าไก่ ฆ่าหมู หยิบจับส่ิงของต่าง ๆ เป็นผู้ช่วยหมอผีประกอบพิธีกรรม 
  จูหย่า (ผู้ท่ีเคยเป็น ญือมะ มาก่อน) ไม่มีบทบาทตายตัวแน่นอน ในแต่ละหมู่บ้าน เมื่อ
ออกจากต าแหน่ง จะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้อาวุโสท่ีส าคัญ เป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญ ถูกเคารพนับถือใน
ฐานะท่ีเป็นผู้น าโชคมาก่อน คนหนุ่มสาวในหมู่บ้าน จะประกอบพิธีกรรม “ยอลา” ท่ีบ้านนี้บ่อย ๆ 
(พิธียอลาเป็นพิธีของคนหนุ่มสาว มาร้องร าท าเพลง กระทุ้งไม้ไผ่ เพื่ออวยพรในบ้านของ จูหย่า เป็น
พิธีกรรมเมื่อเทศกาลโล้ชิงช้าเวียนมาถึง) ซึ่งในพิธี เจ้าของบ้านจะต้อง ฆ่าไก่ ฆ่าหมู เล้ียงดูคนหนุ่ม
สาวเหล่านั้นด้วย 
  บุคคลส าคัญต่าง ๆ ในหมู่บ้าน กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าถือว่า ไม่มีนั้น ไม่ได้ ซึ่งการต้ัง
หมู่บ้านจะต้องมีบุคคลเหล่านี้ถึงจะต้ังหมู่บ้านได้ คือ ญือมะ กัมมะ ผิมะ และจิมะ ส าหรับบุคคลอื่น
ค่อยต้ังภายหลังเมื่อต้ังหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วก็ได้ 
 ๔. การติดต่อกับสังคมภายนอก  
  กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าในอดีต อนุญาตให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นท่ีมีหน้าท่ีในการนี้ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการซื้อขาย ติดต่อราชการ หรือเรื่องอื่น ๆ ยกเว้นจะเป็นการซื้อขายผลผลิตท่ีผู้หญิงจะผลิต
ขึ้นมาเอง เช่น เส้ือผ้า ลูกปัด เป็นต้น ปัจจุบันด้วยความเจริญเข้าถึง อีกท้ังท่ีต้ังหมู่บ้านเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาการท่องเท่ียว ข้อห้ามต่าง ๆ จึงเริ่มใช้ไม่ได้กับสภาพสังคมปัจจุบัน จึงพบเห็นการ
ปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หรืออื่น ๆ มากขึ้น จนบางครั้งเกิดการขัดแย้งและแบ่งแยก 
โดยเฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์อาข่ารุ่นใหม่ ท่ีมีโอกาสได้รับการศึกษาในระบบราชการไทย ท าให้ประเพณี 
พิธีกรรมความเช่ือต่าง ๆ บางอย่างในทัศนคติคนรุ่นใหม่ ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ จึงเกิดความไม่
เช่ือ และไม่ปฏิบัติตาม บทบาทของผู้อาวุโสเริ่มอ่อนลง เริ่มยึดถือหลักเกณฑ์ทางราชการมากขึ้น 
ปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ยังมีการใช้หลักความเช่ือในการด ารงชีวิตอยู่ แต่บางส่วนก็หันไปนับถือ
ศาสนาคริสต์และอิสลาม เพราะการนับถือด้ังเดิมจะต้องเคร่งในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่ง
ต้องใช้สัตว์ต่าง ๆ ในการท าพิธีเซ่นไหว้เป็นจ านวนมาก เป็นเหตุท าให้อาข่าจ าเป็นต้องท้ิงความเช่ือ
ด้ังเดิม แล้วหันไปนับถือศาสนาอื่น 
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อาข่าในยุคสังคมเมือง 
 ยุคการพัฒนา (๒๕๒๕-๒๕๓๓) 
 เป็นช่วงท่ีรัฐบาลไทยเร่งรัดให้แก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ปัญหายาเสพตืด ปัญหา
การตัดไม้ท าลายป่า ปัญหาการเกษตร ปัญหาเรื่องบัตรประชาชน ปัญหาด้านสาธารณสุข เป้าหมาย
ของการพัฒนาท่ีเข้ามาสู่ชุมชนพื้นท่ีสูงภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ปี ๒๕๒๔ ได้มีโครงการ
พัฒนาพื้นท่ีสูงไทย-เยอรมัน (TG-HOP) ได้เห็นพ้องร่วมกับรัฐบาลไทย มีการลงนามข้อตกลงอย่างเป็น
ทางการส าหรับการด าเนินโครงการในพื้นท่ีต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จุดประสงค์
ของโครงการเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันมุ่งให้กลุ่มชาติพันธ์บนท่ี
สูงสามารถด ารงชีวิตได้อย่างกลมกลืนและสมดุลย์กับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เข้ามาจัดการ
การเกษตรให้เป็นไปในรูปแบบถาวร เน้นให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ มีการพัฒนาด้านการศึกษา ให้การ
สนับสนุนด้านวัสดุการศึกษา การพัฒนาด้านสาธารณะสุข เยาวชนได้รับวัคซีนตามท่ีก าหนด มีการ
ปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด และเยียวยาผู้ท่ีติดสารเสพติด ให้ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว
และควบคุมประชากร การพัฒนาชุมชนและการปกครอง ส ารวจส ามโนครัวและขึ้นทะเบียนประชากร
ท าบัตรประชาชน พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถไปมาได้สะดวกทุกฤดู จัดให้มีระบบน้ าประปา 
และไฟฟ้า ปัจจัยอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานให้ครบถ้วน 
 การพัฒนาท่ีเข้ามา มีผลท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ ดังนี้ 
 ๑. ผลในเชิงบวก  
  ๑.๑ ด้านเศรษฐกิจ มีอาชีพใหม่เข้ามามากขึ้น มีรายได้ท่ีมาจากการประกอบอาชีพ
มากขึ้น  
  ๑.๒ ด้านการศึกษา เยาวชนได้รับการศึกษา สามารถส่ือสารกับคนกลุ่มอื่นได้ อ่าน
ออกเขียนภาษาไทยได้ มีผลให้สามารถเข้าใจระบบการปกครองท่ีแทรกซึมเข้าไปได้มากขึ้น 
  ๑.๓ ด้านสังคม จากท่ีสามารถส่ือสารกันได้มากขึ้น ท าให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากทางราชการได้ดี 
 ๒. ผลในเชิงลบ 
  ๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ ผลผลิตจากการเกษตรท่ีรัฐสนับสนุนให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ 
ยังผลให้มีการผลิตเป็นจ านวนมากเพื่อขาย เมื่อราคาตกต่ า จึงเกิดภาวะหนี้สิน ค่าครองชีพสูงกว่าอดีต 
ผู้คนในชุมชนออกมาขายแรงงานในเมืองมากขึ้น เพราะไม่มีอาชีพอื่นรองรับ 
  ๒.๒ ด้านการศึกษา การศึกษาของทางรัฐท่ีจัดสรรเป็นรูปแบบท่ีเหมือนกับการเรียน
การสอนโดยใช้มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ลืมท าความเข้าใจพื้นฐานเดิมของกลุ่มชุมชนนั้น ๆ 
ท าให้เกิดความแปลกแยก จนลูกหลานในรุ่นต่อไปละท้ิงวัฒนธรรมประเพณีและความเช่ือของตน  
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  ๒.๓ ด้านสังคม การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมลดน้อยลง ผู้คนในชุมชนห่างเหินกัน 
ด้านส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีท าการเกษตรมีการใช้สารเคมีมากขึ้น ผลท่ีตามมาคือชาวบ้านได้รับสารพิษจาก
น้ าด่ืมน้ าใช้ คลองธรรมชาติจากอดีตท่ีเคยใช้ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป 
 ยุคการเปลี่ยนความเชื่อด้านศาสนา (๒๕๓๔ – ๒๕๔๐) 
 แต่เดิมชาติพันธุ์อาข่ายังคงนับถือผีตามความเช่ือด้ังเดิม คือการนับถือบรรพบุรุษ การ
เปล่ียนศาสนาเกิดขึ้นเมื่อมี มิชชันนารีเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ในหมู่บ้าน เหตุส าคัญท่ีท าให้ชาวอา
ข่าเปล่ียนแปลงศาสนา คือความเจริญท่ีเข้ามาในชุมชน ท าให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนไป 
ประกอบกับพิธีกรรมด้ังเดิมของชาวอาข่าค่อนข้างซับซ้อนหลายขั้นตอน และใช้สัตว์ในการประกอบ
พิธีกรรมจ านวนมาก ท าให้สถานะท่ีขัดสนเงินทองนั้นยากล าบากเกินไป อีกประการคือ ผู้ท่ีรู้ขั้นตอน
ประกอบพิธีกรรมนั้นเริ่มลดน้อยแก่ตัวและตายจากโดยท่ีขาดการสืบต่อถ่ายทอดให้กัน ท าให้ไม่เหลือ
คนท่ีจะสามารถประกอบพิธีกรรมได้ อีกท้ังชาวอาข่าเช่ือว่า การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ นั้นส าคัญ
มากหากผิดพลาดเพียงขั้นตอนเดียวอาจจะมีผลถึงชีวิตได้ ส่ิงส าคัญของชาวอาข่าคือการล าดับเครือ
ญาติสืบบรรพบุรุษ ชาวอาข่าบางส่วนประสบปัญหาไม่สามารถล าดับเครือญาติและน าสืบบรรพบุรุษ
ของตนได้ ท้ังหมดนี้จึงเป็นสาเหตุให้ชาวอาข่าเริ่มให้ความสนใจกับศาสนาใหม่ท่ีมีความง่ายต่อการ
ด ารงชีวิตมากกว่าอดีตท่ีผ่านมา 
 ชาติพันธุ์อาข่าส่วนใหญ่เลือกท่ีจะนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกมากกว่า เนื่องจาก
นิกายคาทอลิกไม่ห้ามเกี่ยวกับการจัดพิธีด้ังเดิมของชาติพันธุ์ ชาติพันธุ์อาข่าสามารถจัดงานประเพณี
แล้วแต่จะเลือกท า แต่เพียงห้ามไม่ให้ประกอบพิธีกรรมเท่านั้น ประเพณีดังกล่าวคือ พิธีโล้ชิงช้า พิธีปี
ใหม่ไข่แดง ชาติพันธุ์อาข่ายังท ากันอยู่ทุกปี 
 ยุคสังคมเมือง (๒๕๑๓ – ๒๕๔๖) 
 การพัฒนาน าความเจริญเข้าสู่ชุมชน ท าให้สภาพเศรษฐกิจสังคมเปล่ียนไปเป็นอย่างมาก 
ปัจจุบันชาติพันธุ์อาข่าต้องด้ินรนกับค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นเกินตัว เมื่อมีไฟฟ้า ถนน ทุกอย่างเข้าสู่ชุมชน 
เกิดความต้องการส่ิงอ านวยความสะดวกมากขึ้น การดิ้นรนเพื่อส่ิงท่ีตามกันมาเหมือนเงา มีถนน ท าให้
ต้องมีรถ มีไฟฟ้า ท าให้ต้องมีโทรทัศน์ วิทยุ พัดลม ตู้เย็น จึงเกิดภาวะหนี้สิน สภาพเศรษฐกิจใน
ครัวเรือนติดลบ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่เพียงพอท่ีจะตอบสนองความต้องการเหล่านี้ การ
ออกมารับจ้างในเมืองจึงเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ท่ีคนในชุมชนเลือกท่ีจะท า การออกมาประกอบ
อาชีพในเมืองส่วนใหญ่แล้วเป็นอาชีพรับจ้าง โดยมีคนหนุ่มสาวเป็นส่วนใหญ่ พบว่าเงินเป็นปัจจัย
ส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตมากขึ้นเรื่อย ๆ  
 นโยบายของรัฐด้านหนึ่ง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์อาข่าเป็นอย่าง
มากคือการจ ากัดท่ีท ากิน ภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกันมาคือการใช้และบ ารุงดินแบบใช้ท่ีดินหมุนเวียน 
ความไม่รู้เรื่องการบ ารุงรักษาดินตามแบบแผนเกษตรสมัยใหม่ และถูกจ ากัดท่ีดินจึงไม่สามารถท่ีจะ
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หมุนเวียนท่ีดินในการท ากินได้ จึงท าให้ดินเส่ือมสภาพ ชาติพันธุ์อาข่าส่วนใหญ่ไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของ
ตน จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีเยาวชนชาติพันธุ์อาข่าท่ีได้รับการศึกษาเลือกท่ีจะหาทางประกอบอาชีพ
อื่นแทน  
 ผลพวงท่ีได้มาจากการเปิดชุมชนสู่โลกภายนอกโดยกระบวนการการพัฒนาและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนนอกชุมชน จะเห็นถึงการเข้ามาของหน่วยงานภาครัฐ ระบบตลาด ทุนนิยม  และ
องค์กรศาสนาคริสต์ ซึ่งปัจจัยในการผลักดันดึงดูดคือ ระบบการศึกษา ระบบการผลิต นโยบายการ
ปกครอง การจัดระเบียบชุมชน รวมถึงค่านิยมวัตถุตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 
 การศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันให้คนในภาคการเกษตรเข้าไปสู่อาชีพบริการใน
เมือง ท้ังนี้ระบบการศึกษาเน้นถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบตะวันตกมากกว่าการศึกษาระบบภูมิปัญญา
แบบท้องถิ่น ซึ่งมีความส าคัญท่ีจะท าให้เยาวชนเห็นคุณค่าของส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมใกล้ตัว ซึ่ง
สามารถด ารงชีวิตพึ่งพาตนเองอยู่ในชุมชนได้ ประการส าคัญคือ ระบบค่านิยมท่ีถูกตอกย้ า ท้ังทางตรง
และทางอ้อมว่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพวกเขานั้นแปลกแยก และช่างล้าหลัง ต่ าต้อย ไร้เหตุผล
และไม่มั่นคง เท่ากับสังคมเมือง ความคิดท่ีต้องการให้สังคมของเยาวชนชาติพันธุ์อาข่าท่ีพ่อแม่มุ่งหวัง
คือ ต้องการให้บุตรหลานของตนเป็นคนในสังคมเมือง อีกท้ังหลายองค์กร รวมท้ังภาครัฐแสดงความ
ประสงค์ท่ีจะส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชนในพื้นท่ีสูงเป็นพิเศษ ซึ่งยังคงยึดถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ี
ด้อยโอกาส จึงปฏิเสธไม่ได้ท่ีจะพบเห็นผลสะท้อนไม่เฉพาะชาติพันธุ์อาข่าเท่านั้นกลุ่มชนเผ่าบนพื้นท่ี
สูงก็เช่นกัน ท่ีต้องการให้สภาพชุมชนของตนเป็นสังคมเมืองตามท่ีตนเข้าใจให้ได้มากท่ีสุด 
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บทที่ ๓ 
ข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่ศึกษา ชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่  

ต.แม่คะ  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่ 
 

 ข้อมูลเบื้องต้นนี้ จะกล่าวถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าในพื้นท่ีศึกษา 
กล่าวถึง เส้นทางในการเคล่ือนย้ายถ่ินฐาน ประวัติการตั้งถิ่นฐาน ลักษณะภูมิประเทศ ข้อมูลประชากร 
การนับถือศาสนา การปกครอง สภาพสังคมและเศรษฐกิจ โดยใช้แบบสอบถาม และแผนท่ี ในการเก็บ
ข้อมูล 
 ชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  มีกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า
เคล่ือนย้ายเข้ามาต้ังถิ่นฐานและก่อรูปเป็นหมู่บ้านเป็นระยะเวลา ๒๐-๓๐ ปี เริ่มมีการต้ังถิ่นฐานต้ังแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๒๐๑ ก่อต้ังเป็นชุมชนอาข่าขนาดเล็ก ตอนหลังก็มีการเคล่ือนย้ายเข้ามาในพื้นท่ีนี้เรื่อยๆ 
จนปัจจุบัน ล่าสุดปี ๒๕๕๒ จากการส ารวจเป็นกลุ่มเครือญาติท่ีชักชวนกันมาต้ังถิ่นฐาน  
 จากการทบทวนวรรณกรรมสร้างจินตทัศน์ของผู้วิจัยให้ผูกติดอยู่กับภาพของชุมชนอาข่า
แบบจารีต ซึ่งนับถือ “ส่ิงศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ (Supernatural)” หรือ “ผี” ซึ่งส่งผลต่อการด าเนิน
ชีวิต รวมท้ังผลผลิตทางวัฒนธรรม อาทิ พื้นท่ี และสถาปัตยกรรมนั้นก็ถือก าเนิดขึ้นจากวิถีชีวิตจึง
หลีกเล่ียงความสัมพันธ์ดังกล่าวไปไม่ได้  
 การส ารวจภาคสนามท่ีชุมชนบ้านเหมืองแร่ ต าบลแม่คะ ไม่พบองค์ประกอบทางวัฒนธรรม 
และสัญญะใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความเช่ือด้ังเดิม เช่น “ประตูหมู่บ้าน (ลกข่อ)” “ชิงช้าพิธี (โละซ่า)” 
“ศาลผี (หมิซาลอเอาะ)” และ “ลานสาวกอด (แด๊ะข่อ)” จะมีก็เพียงแต่องค์ประกอบทางวัฒนธรรมท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินชีวิต เช่น “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเรือนท่ีอยู่อาศัย”เท่านั้น ท่ียังบ่งช้ีว่าเป็น
ลักษณะเฉพาะตัวของกลุ่มชนชาวอาข่าแต่ก็อยู่ในภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจมี
เหตุผลหลายประเด็น อาทิ (๑) การขยายตัวชุมชนอย่างรวดเร็วจนไม่เห็นขอบเขตของหมู่บ้านท่ีชัดเจน 
(๒) การเคล่ือนย้ายในลักษณะย้ายถิ่นฐานท่ีต้ังท าให้เมื่อมาปักหลักยังถิ่นฐานใหม่ต้องบริหารจัดการ
พื้นท่ีในส่ิงท่ีจ าเป็นก่อนจึงท าให้องค์ประกอบทางกายภาพอื่นๆ ซึ่งต้องเกิดจากการก าหนดพื้นท่ี และ
การจัดการร่วมกันของคนในชุมชนจึงหายไปโดยปริยาย (๓) การเปล่ียนการนับถือศาสนาด้ังเดิมมา
เป็นคริสต์ศาสนา ก่อนการเคล่ือนย้าย ท าให้ในปัจจุบันโบสถ์คริสต์จึงท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางของ

                                                         

 ๑ สัมภาษณ์ นายหล่อซือ ซือหมือ, เจ้าหน้าท่ี อบต. ชาวอาข่า ชุมชนบ้านเหมืองแร่,  
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓. 
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๖๕ 

หมู่บ้านชาวอาข่าส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และศูนย์รวมข่าวของชุมชน๒ นอกจากนี้ สังคม
ของชาติพันธุ์อาข่าเป็นสังคมท่ีปราศจากการก าหนดพื้นท่ี (Non–territorial society) ดังจะเห็นได้ว่า 
ชาติพันธุ์อาข่าไม่ใช้สถานท่ี หรืออาณาเขตใดๆ มาจ ากัด หรือใช้อธิบายถึงกลุ่มชาติพันธ์ อีกท้ัง
ประวัติศาสตร์ก็มิได้เน้นเรื่องถิ่นฐานด้ังเดิม แสดงให้เห็นว่าชาติพันธุ์อาข่ามีความคุ้นชินกับการการ
เคล่ือนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์อยู่เสมอ จึงมิได้เช่ือมโยงตนเองกับขอบเขตทางพื้นท่ีหรือหลักแหล่ง แต่
ชาติพันธุ์อาข่าจะยึดโยงด้วยการสืบบรรพบุรุษ จนไปถึงระบบจักรวาลเดียวกัน๓ โลกทัศน์ของชาติพันธุ์
อาข่าดังกล่าวจึงอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อย  (Minority Group / 
Indigenous People) ท่ีมีวิถีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างจากชนกลุ่มใหญ่ (Major Group) และเกิดข้อ
ขัดแย้งจนต้องเคล่ือนย้ายหลีกหนีความขัดแย้งในช่วงเวลาท่ีพื้นท่ีอันอุดมได้ถูกจับจองด้วยกลุ่มชาติ
พันธุ์อื่นๆ จนหมดส้ิน ชุมชนอาข่าจึงต้องต้ังถิ่นบนท่ีสูงซึ่งดูจะเป็นพื้น ท่ีท่ีให้ความรู้สึกปลอดภัย 
เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่นอกเหนือโครงข่ายผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ไม่เพียงพอต่อการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการเข้ามาครอบครองของคนกลุ่มใหญ่ แต่อย่างไรก็ดีในช่วงเวลาท่ี ชาติพันธุ์อาข่า
เคล่ือนย้ายลงมาต้ังถิ่นฐานยังพื้นท่ีในเขตประเทศไทย พม่า และลาวนั้น เป็นช่วงเวลาท่ีเกิดความ
เปล่ียนแปลงทางโครงสร้างสังคม วัฒนธรรม และการเมืองอย่างใหญ่หลวง ซึ่งย่อมท าให้ชาติพันธุ์อา
ข่าท่ีแม้ว่าจะอาศัยอยู่บนที่สูงต้องได้รับผลกระทบจากวาทกรรมต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปมาตลอดเวลา 
การเลือกพื้นท่ีเพื่อต้ังถิ่นฐาน และการสร้างเรือนนั้น ชาติพันธุ์อาข่าจะเลือกพื้นท่ี ท่ีลาดชันไม่มากนัก 
มีการปรับพื้นท่ีให้เพียงพอต่อขนาดของเรือน ไม่ได้ปรับพื้นท่ีท้ังผืน อีกท้ังพบเรือนบางหลัง ท่ี
จ าเป็นต้องสร้างบนพื้นท่ีลาดชันเกินกว่าท่ีจะปรับสภาพพื้นท่ีนั้นได้ โดยสร้างเรือนแบบยกพื้น คร่อม
ตรงพื้นท่ีดังกล่าว เพื่อท่ีจะได้ไม่ต้องปรับสภาพพื้นท่ีให้ราบมากเกินไปกว่าทรัพยากรท่ีครัวเรือน
ครอบครอง 

                                                         

 ๒ อุไรวรรณ  แสงศร,  บ้านอีก้อ: ความเชื่อและภูมิปัญญาชาวบ้าน (เชียงใหม่: 
สถาบันวิจัยชาวเขา, ๒๕๓๙), ๑๕. 
 ๓ Jim Goodman, Meet the Akhas (Bangkok: White Lotus, 2008), 2. 
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ภาพที่ ๒๑  แสดงภาพแผนท่ีท่ีต้ังชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 
 การท่ีชาวอาข่าเลือกตั้งชุมชนบนที่สูง นอกจากจะเป็นผลมาจากสัมภาระทางวัฒนธรรมท่ี
เป็นผู้อยู่อาศัยบนที่สูงมาแต่เดิม อีกท้ังการเข้ามาต้ังถิ่นฐานหลังกลุ่มชาติพันธ์อื่นๆ จึงถูกผลักให้ไปต้ัง
ถิ่นฐานบนที่ลาดชันไปโดยปริยาย เนื่องจากท่ีราบได้ถูกครอบครองจนหมดส้ิน แต่ทว่าพื้นท่ีสูงก็เหมาะ
กับต่อการเกษตรกรรมประเภทพืชไร่ เช่น ข้าวไร่ และข้าวโพด ท่ีเข้ามาทดแทนการปลูกฝ่ินในอดีต 
นอกจากนี้ยังมีความเช่ือในการเลือกพื้นท่ีลาดชันว่าเป็นพื้นท่ีๆ มีน้ าไหลผ่านแต่ไม่ซึมลงดินมาก ท าให้
พื้นท่ีแห้งไม่ช้ืนแฉะ อีกท้ังทางลาดบริเวณสันเขารับแสงแดดซึ่งเหมาะสมต่อสุขลักษณะในการอยู่
อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวอาข่าท่ีไม่ชอบอยู่ร่วมกับน้ า 
 
การต้ังถ่ินฐานและเส้นทางการเคลื่อนย้าย 
 จากการศึกษาส ารวจประชากร๔ ถิ่นฐานเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่ารุ่นหลังท่ีเข้ามาต้ังถิ่น
ฐานในพื้นท่ีกรณีศึกษานี้ ส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มเครือญาติกัน ย้ายถิ่นฐานมาจาก อ.แม่สลอง อ.แม่จัน 
อ.แม่สาย อ.แม่ฟูาหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย และ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  
 

                                                         

 ๔ จากลงภาคสนามครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ - วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๔ 
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ภาพที่ ๒๒ แสดงภาพแผนท่ีท่ีต้ังชุมชนเดิมและเส้นทางอพยพสู่ชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่  
 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 
 ประวัติการต้ังถ่ินฐานและการเคลื่อนย้าย 
 จากการลงพื้นท่ีส ารวจท าผังบริเวณ ได้ส ารวจระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐานของชุมชนควบคู่
ไปด้วย จึงได้ข้อมูลท่ีสามารถแจกแจงออกมาเป็นระยะเวลาและสามารถท าผังการกระจายตัวของ
ชุมชนได้ เห็นได้ว่าต้ังแต่ชุมชนก่อตัวขึ้นมานั้นมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีขนาดใหญ่ขึ้ นใน
ระยะเวลาไม่นาน ซึ้งเกิดจากการเคล่ือนย้ายเข้ามาต้ังถิ่นฐานมากกว่าการขยายตัวจากการมีลูกหลาน 
ดังนั้นขนาดของหมู่บ้านอาข่าท่ีเห็นนี้จึงมีขนาดใหญ่ ซึ่งผลมาจากการจัดสรรของภาครัฐด้วย ท่ีจัดการ
ให้อยู่รวมกัน แต่ภายในยังมีการปกครองกันเป็นหมวดหมู่  ปัจจุบันมีท้ังหมด ๘ หมวด จะกล่าวใน
หัวข้อถัดไป 



 
 

๖๘ 

 ยุคแรก พ.ศ. ๒๔๒๐–๒๕๓๐ 
 จ านวนหลังคาเรือน  ๑๖ หลังคาเรือน 
 จ านวนประชากร  ประชากรท้ังหมด ๑๐๖ คน  
 รูปแบบการต้ังถ่ินฐาน  การเลือกท่ีต้ังหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่ารุ่นแรกท่ีเข้ามาต้ัง
ถิ่นฐานในพื้นท่ีกรณีศึกษา ยังสืบทอดแนวคิดในการเลือกต้ังบ้านเรือนแบบด้ังเดิม แต่มีการต้ังรกราก 
และเริ่มจับจองพื้นท่ีเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างถาวร ต่างจากเดิมท่ีแนวความคิดเรื่องการลง
หลักปักฐานอย่างถาวรไม่เคยอยู่ในโลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า แต่อย่างไรก็ตามท่ีดินท่ีเข้ามาต้ัง
ถิ่นฐาน และท าไร่นั้นก็ไม่ได้เป็นพื้นท่ีท่ีชาติพันธุ์อาข่าในหมู่บ้านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เป็นเพียงแต่ผู้
ครอบครอง และจัดหาประโยชน์จากผืนดินดังกล่าวเท่านั้น การย้ายถ่ินฐานเข้ามาของกลุ่มชาติพันธุ์อา
ข่ากลุ่มแรกใน ได้เลือกพื้นท่ีต้ังบ้านเรือนอยู่บนเนินเขาตามคติด้ังเดิมท่ีไม่นิยมต้ังบ้านเรือนอยู่บนท่ี
ราบ และมีพื้นท่ีเกษตรกรรมอยู่ไม่ไกลมากนัก และกันพื้นท่ีเนินเขาด้านท้ายของชุมชนให้เป็นพื้นท่ี
ส าหรับเป็นสุสาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๒๓ แสดงแผนท่ีการตั้งถิ่นฐานชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  
 ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๒๐-๒๕๓๐ 
 
 



 
 

๖๙ 

 ลักษณะทางสังคม กลุ่มชาติพันธุ์อาข่ากลุ่มแรก ท่ีเข้ามาต้ังถิ่นฐานในพื้นท่ีศึกษา เป็น
กลุ่มครัวเรือนท่ีเปล่ียนมานับถือศาสนาคริสต์ เป็นกลุ่มท่ีย้ายถิ่นฐานมาจาก จ. เชียงราย ซึ่งมีถิ่นฐาน
เดิมดังนี้ อ. แม่สลอง อ. แม่สรวย วัตถุประสงค์แท้จริงท่ีเป็นสาเหตุให้ย้ายถิ่นฐานจากท่ีเดิมนั้น ไม่
สามารถสรุปได้แน่ชัด แต่เดิม ย้ายถิ่นฐานเพื่อหาท่ีท ากินท่ีอุดมสมบูรณ์ และปลอดภัย ผู้วิจัยได้มี
โอกาสสัมภาษณ์ผู้อาวุโสรุ่นแรก ท่ีย้ายเข้ามาต้ังถิ่นฐาน ต้ังแต่ปี ๒๕๑๗ จากการสัมภาษณ์ ท้ังหมดมี
ความสัมพันธ์กันในรูปแบบเครือญาติ ซึ่งมี ๔ ครอบครัว ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นกลุ่มแรก คือ ตระกูล 
ซือหมือ, เชอหมื่อ, มาเยอะ, เบียชกุ่ การประกอบอาชีพ เมื่อเข้ามาต้ังถิ่นฐานใหม่ๆ ผู้อาวุโสเล่าว่า 
เข้ามาแผ้วถางพื้นท่ีกันเอง อาชีพหลัก คือ ท าไร่ข้าวโพด และปลูกข้าว ซึ่งท้ังหมดน ามาบริโภคใน
ครัวเรือน ไม่ได้ปลูกไว้ขาย ต่อมาช่วงหลัง เมื่อพืชไร่ ให้ผลผลิตไม่พอบริโภค จึงจ าเป็นต้องออกไป
รับจ้าง ส่วนใหญ่เป็นงานในไร่ และสวนผลไม้ ผู้อาวุโสอาข่า ท่านหนึ่ง เคยติดตามนายทุนไปค้าขาย
ผลไม้ เช่น ล้ินจ่ี ล าไย และได้น ามาปลูกในไร่ของตน เมื่อได้ผลผลิตก็น าไปขาย รายได้ดีในช่วงเวลานั้น 
จนสามารถยึดเป็นอาชีพและสืบทอดให้ลูกหลานต่อได้ การศึกษา ในพื้นท่ีศึกษา มีโรงเรียนบ้านเหมือง
แร่อยู่ก่อนแล้ว เป็นโรงเรียนประจ าหมู่บ้านขนาดเล็ก ขณะนั้นลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าท่ีเกิดใน
พื้นท่ีศึกษา ยังไม่ได้รับโอกาสให้เรียนหนังสือ เพราะต้องช่วยเหลือพ่อแม่ท างานในไร่ และสมัยนั้นการ
ติดต่อกับสังคมเมืองไม่สะดวกเท่าปัจจุบัน จากตารางท่ี ๓ แสดงครัวเรือนท่ีย้ายถิ่นฐานในช่วงเวลา 
๑๐ ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๓๐ ทุกหลังคาเรือน มีทะเบียนบ้าน  
 
ตารางท่ี ๓ แสดงข้อมูลการเคล่ือนย้าย ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๐–๒๕๓๐ ส ารวจท้ังหมด ๑๖ หลัง๕ 
 

เลขที ่
ปีที่

เคลื่อนย้าย 
เจ้าบ้าน อาย ุ

เคลื่อนย้าย 
มาจาก 

สมาชิก 
(คน) 

510/1 2517 นางหมี่ซอ เบียชกุ่ 40 แม่สลอง 6 
456 2517 นางอาเมอ เบียรกู่ 63 แม่สลอง 7 
445 2523 นางบูเชอ เลเชอ 63 แม่สลอง 6 
539 2523 นายวิชัย พิบูลสมบัติกิจ 42 แม่สลอง 4 
548 2523 นายอาพื่อ อาจอ 63 แม่สลอง 13 

100(12)/ช 2523 นางหมีเล้ ซือหมือ 51 แม่สลอง 6 
430 2524 นายอาแป เชหมือ 51 แม่สลอง 5 

 

                                                         

 ๕ ส ารวจเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 



 
 

๗๐ 

ตารางท่ี ๓ แสดงข้อมูลการเคล่ือนย้าย ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๐–๒๕๓๐ ส ารวจท้ังหมด ๑๖ หลัง (ต่อ) 
 

เลขที ่
ปีที่

เคลื่อนย้าย 
เจ้าบ้าน อาย ุ

เคลื่อนย้าย 
มาจาก 

สมาชิก 
(คน) 

444 2524 นายอาตอง เชหมื่อ 74 แม่สลอง 5 
416 2524 นางปูเปอะ เชอหมื่อ 69 เชียงราย 2 
450 2526 นางเผอ เยอะซอ 44 เชียงราย 6 

118/1 2527 นายอาหือ เบซ่อ 61 แม่สรวย 6 
463 2528 นางบูมา มาเยอะ 50 เชียงราย 6 
446 2529 นางบูเหยาะ เชอหมื่อ 52 แม่สลอง 4 
446 2529 นางบูเหยาะ เชอหมื่อ 52 แม่สลอง 4 
437 2530 นายอาแล หยุมย่า 45 แม่สลอง 6 
135 2530 นายอาหลัง เชอหมือ 43 แม่สลอง 6 

 
 จากตารางแสดงข้อมูลการเคล่ือนย้าย ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๓๐ ส ารวจท้ังหมด ๑๖ 
หลัง ครัวเรือนท่ีย้ายถิ่นฐาน มาจากพื้นท่ี จ.เชียงราย โดยมีสัดส่วนดังรูป มีการเคล่ือนย้ายจาก        
อ.แม่สลอง จ.เชียงราย เป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด รองลงมา อ.เมือง จ.เชียงราย และ อ.แม่สรวย         
จ.เชียงราย ตามล าดับ 
 

 
 
ภาพที่ ๒๔ แผนภูมิแสดงข้อมูลการเคล่ือนย้าย ช่วงปี พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๓๐ ส ารวจท้ังหมด ๑๖ หลัง 



 
 

๗๑ 

ยุคสอง พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๐ 
 จ านวนหลังคาเรือน  ๕๗ ครอบครัว  
 จ านวนประชากร ประชากรท้ังหมด ๓๑๔ คน  
 รูปแบบการต้ังถ่ินฐาน ระยะหลังมีการขยายตัวของชุมชนขยับลงมาตามท่ีลาดเชิงเขา 
ต่ าลงมาจากกลุ่มเรือนเดิม การขยายตัวเกิดจากปัจจัยการย้ายเข้ามาต้ังถิ่นฐานเพิ่มเติม เป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์อาข่ากลุ่มใหม่ท่ีนับถือศาสนาคริสต์ และในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้มีการสร้างคริสตจักรขึ้น
อย่างเป็นทางการเนื่องจากมีประชากรคริสต์ศาสนิกชนเพิ่มมากขึ้น แต่เดิมเป็นอาคารปลูกสร้างแบบ
ง่ายๆ โดยเลือกท่ีต้ังให้อยู่จุดท่ีสูงท่ีสุดด้านท้ายหมู่บ้านส าหรับเป็นพื้นท่ีคริสตจักรซึ่งท าหน้าท่ีเป็น
พื้นท่ีส่วนกลางของชุมชนไปโดยปริยาย 
 

 

 
ภาพที่ ๒๕ แสดงแผนท่ีการตั้งถิ่นฐานชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  
 ช่วงปี พ.ศ.๒๔๓๑-๒๕๔๐ 
 
 ลักษณะทางสังคม กลุ่มท่ีสองท่ีย้ายเข้ามาต้ังถิ่นฐานในพื้นท่ีศึกษา เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อา
ข่าท่ีนับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเครือญาติเดียวกันกับกลุ่มแรกท่ีย้ายถิ่นฐานมาก่อน 
ดังนั้นกลุ่มนี้จึงมีถิ่นฐานเดิมท่ี จ. เชียงราย เป็นส่วนใหญ่ จากการสัมภาษณ์ เหตุผลท่ีย้ายมาเพื่อ
ช่วยเหลืองานในไร่ท่ีขยายมากขึ้น นอกเหนือจากการผลิตเพื่อบริโภคกันในครัวเรือน ยังสามารถผลิต



 
 

๗๒ 

ขายได้ อาชีพหลักของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นท่ีศึกษา ยังคงเป็นอาชีพเกษตรกรรม ช่วงหลังของยุคท่ีสอง 
ประมาณปี ๒๕๓๕ มีกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ออกไปรับจ้างขายแรงงานในเมือง เช่น กรรมกรก่อสร้าง 
การศึกษา มีเป็นส่วนน้อยจากท้ังหมด ท่ียังต้องช่วยครอบครัวท าไร่ อีกท้ังยังติดปัญหาสิทธิในการเข้า
เรียนในระบบการศึกษาไทย ในหลายๆ ด้าน จากตารางท่ี ๓.๒ แสดงครัวเรือนท่ีย้ายถิ่นฐานใน
ช่วงเวลา ๑๐ ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๑-๒๕๔๐ จ านวนครัวเรือนท่ีมีทะเบียนบ้าน ๕๕ ครัวเรือน จ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่มีทะเบียนบ้าน ๒ ครัวเรือน 
 
ตารางท่ี ๔ แสดงข้อมูลการเคล่ือนย้าย พ.ศ. ๒๔๓๑-๒๕๔๐ ส ารวจท้ังหมด ๕๗ หลัง๖ 
   

เลขที ่
ปีที่ 

เคลื่อนย้าย 
เจ้าบ้าน อาย ุ

อพยพ 
มาจาก 

สมาชิก 
(คน) 

121 2531 นายอาจือ โอยแม 60 แม่สรวย 9 
451 2531 นางบูย่า วุ่ยสือ 70 แม่สรวย 5 

100(14)พ 2531 นายหน่อปา ซือหมือ 41 แม่สรวย 7 
421 2531 นายอาเม เชอมือ 58 แม่สลอง 8 
415 2531 นายอาหวุ่ย หวุ่ยหยือ 45 แม่สลอง 6 
464 2531 นางหมี่หยู่ เชอหมื่อ 54 เชียงราย 5 
462 2531 นายอาโซย เพอเมีย 51 เทิดไท้ 7 
432 2531 นายพนาสันต์ มาเยอะ 29 แม่จันทร์ 10 
431 2531 นางบุตี มาเยอะ 76 แม่จันทร์ 3 
517 2532 นายเลาเอ๋อ ซือหมื่อ 52 แม่สลอง 11 
10 2532 นายหล่อซือ อุยซือ 40 แม่สลอง 6 
556 2532 นายอาตู มาเยอะ 45 แม่สลอง 6 
448 2532 นายอาล้า เหว่ยซือ 53 แม่สลอง 7 
120 2532 นายอาโย อุเม 48 แม่สรวย 7 
439 2532 นายหล่อจู แชมือ 48 แม่สลอง 5 
82/ช 2532 นายอาแช แอชอ 30 เชียงราย 9 

 

                                                         

 ๖ ส ารวจเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 



 
 

๗๓ 

ตารางท่ี ๔ แสดงข้อมูลการเคล่ือนย้าย พ.ศ. ๒๔๓๑-๒๕๔๐ ส ารวจท้ังหมด ๕๗ หลัง (ต่อ) 
   

เลขที ่
ปีที่ 

เคลื่อนย้าย 
เจ้าบ้าน อาย ุ

อพยพ 
มาจาก 

สมาชิก 
(คน) 

554 2533 นางบูยา เย้เปียง 63 แม่สรวย 4 
152 2533 นายอาแสง มาเยอะ 60 แม่สลอง 10 
513 2533 นายดีแพ ซือหมือ 39 แม่สลอง 4 

100(8)พ 2533 นายหล่อซือ ซือหมือ 33 แม่สลอง 6 
551 2533 นายอาแบ เปียแช  แม่สลอง 3 
413 2533 นายหล่อแด เชหมือ 50 แม่สลอง 7 
22 2533 นางมีแอ เบียแช 35 แม่สลอง 3 
457 2533 นายอาแม เชอหมื่อ 43 แม่สลอง 5 
534 2533 นายอาซอง แอสอ  แมส่ลอง 4 
428 2533 นางหมี่ลู อาหยี่ 48 เชียงราย 4 

100(11)/พ 2533 นายอาแจ่ ซือหมือ 65 เชียงราย 8 
555 2533 นายอาหยี่ เบเช 34 แม่จันทร์ 2 

- 2534 นายเล่าวุ หมอโปฺะกุ 35 เชียงราย 3 
100(3)พ 2534 นายอาเช ซือหมือ 52 แม่สลอง 5 

527 2534 นายอาหล่อ เชอหมื่อ 47 แม่สลอง 4 
74/ช 2534 นางบูหล่อ แลเชอ 30 แม่สลอง 11 
256 2534 นายอาเซอ เชอหมื่อ 50 แม่สลอง 4 
529 2534 นายอาซอง เชอมือ 34 เชียงราย 5 
460 2534 นายอาชา หมื่อโป 29 เชียงราย 5 
487 2535 นายอาหล่อ เจเปียง 69 เชียงราย 3 
43 2535 นายหล่อพอ แซ่ดู่ 43 เชียงราย 5 
423 2535 นายหล่อนะ มาหยี 56 เชียงราย 9 
436 2535 นายอาแหล่ง แซ่หมื่น 59 เทิดไท้ 4 
33 2535 นายเกษตร วุ่ยลือ 18 เชียงราย 1 

107/ช 2536 นายลีหยอ เมอปฺุ 60 เทิดไท้ 4 
 



 
 

๗๔ 

ตารางท่ี ๔ แสดงข้อมูลการเคล่ือนย้าย พ.ศ. ๒๔๓๑-๒๕๔๐ ส ารวจท้ังหมด ๕๗ หลัง (ต่อ) 
   

เลขที ่
ปีที่ 

เคลื่อนย้าย 
เจ้าบ้าน อาย ุ

อพยพ 
มาจาก 

สมาชิก 
(คน) 

570 2536 นายอาแช ลูซือ 55 แม่สลอง 4 
533 2536 นายจีผ่า เชอหมื่อ 50 แม่สลอง 6 
542 2536 นายอาจา เชอหมื่อ 55 แม่สลอง 6 

163/ช 2536 นายเลอเมอ อาชอ 69 แม่สลอง 1 
47/8 2537 นายอาก่อ แลเชอ 43 เชียงราย 5 
342 2537 นายอายา เยเบียง 38 แม่สลอง 5 

- 2537 นายด า มาเยอะ 41 เชียงราย 3 
150 2538 นายอาฮวย เบเมียวกู่ 44 แม่ฟูาหลวง 5 
440 2539 นายอาหล่อง แชมือ 56 แม่สลอง 6 
87/ช 2539 นายอาแม เยเสาะ 65 แม่สลอง 7 
140 2539 นางหมี่ซู มาเปาะ 36 เชียงราย 3 
479 2540 นายสมเดช วิบูลนิติพัฒนา 36 แม่สลอง 6 

23ทับ8 2540 นายลีทู่ แชหมือ 32 แม่สลอง 6 
126 2540 นายมงคล วิบูลพรวิโรจน ์ 47 แม่สลอง 6 
49/ช 2540 นายอาล่า เปียเซ 39 เชียงราย 6 
33/ช 2540 นางมูยุ เมอปฺุ 41 เชียงราย 5 

 
 จากตารางแสดงข้อมูลการเคล่ือนย้าย ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๔๐ ส ารวจท้ังหมด ๕๗ 
หลัง ครัวเรือนท่ีย้ายถ่ินฐาน มาจากพื้นท่ี จ.เชียงราย โดยมีสัดส่วนดังรูป มีการเคล่ือนย้ายจาก อ.แม่
สลอง เป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด รองลงมา อ.เมือง อ.แม่สรวย อ.แม่จันทร์ อ.เทิดไท้ อ.แม่ฟูาหลวง 
ตามล าดับ 



 
 

๗๕ 

 

 

อ.เมือง จ.เชียงราย

อ.แม่สลอง จ.เชียงราย

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

อ.แม่จันทร์ จ.เชียงราย

อ.เทดิไท ้จ.เชียงราย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 

 

 
ภาพที่ ๒๖  แผนภูมิแสดงข้อมูลการเคล่ือนย้าย ช่วงปี พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๔๐ ส ารวจท้ังหมด ๕๗ หลัง 
 
 ยุคสาม พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๐ 
 จ านวนหลังคาเรือน  ๗๕ ครอบครัว  

 จ านวนประชากร  ประชากรท้ังหมด ๓๗๗ คน  
 รูปแบบการตั ้งถิ ่นฐาน   ม ีพัฒนาเส้นทางสัญจรหลักด้านหน้าหมู ่บ้าน ท าให้การ
คมนาคมสะดวกมากขึ้น จึงเริ่มมีการขยับลงมาตั้งถิ่นฐานลงบนที่ราบสองข้างถนนมากขึ้น  มีการ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น เส้นทางสัญจร ประปาภูเขา ไฟฟูา เริ ่มมีการแบ่งหมวดการ

ปกครองพื้นที่ในชุมชน เริ ่มต้นมีทั้งหมด ๖ หมวด (ดูแผนผังต่อเนื ่องกันกับยุคที่สี ่) เนื ่องจาก
ระยะเวลา ๑๐ ปี มีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว เป็นช่วงที่มีการย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานของ
กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าหนาแน่นท่ีสุด  
 



 
 

๗๖ 

 
 
ภาพที่ ๒๗ แสดงแผนท่ีการตั้งถิ่นฐานชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  
 ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๔๑-๒๕๕๐ 
 
 ลักษณะทางสังคม กลุ่มท่ีสามท่ีย้ายเข้ามาต้ังถิ่นฐานในพื้นท่ีศึกษา เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อา
ข่าท่ีนับถือศาสนาคริสต์ดังเช่นกลุ่มก่อนหน้า เริ่มมีกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าจากที่อื่นนอกเหนือจากกลุ่ม
เครือญาติท่ีย้ายเข้ามาสมทบดังเช่นช่วงเวลาก่อนหน้า มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาพุทธย้ายถิ่น
ฐานเข้ามา จากถิ่นฐานเดิมคือ อ. พร้าว จ.เชียงใหม่ เป็นต้น สาเหตุการย้ายเข้ามาในพื้นท่ีศึกษาของ
กลุ่มชาติพันธุ์อาข่ากลุ่มใหม่นี ้ สันนิษฐานว่าเส้นทางสัญจรดีขึ้น การเดินทางสะดวก และระบบ
สาธารณูปโภคเข้ามาในพื้นท่ี อาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้ชาติพันธุ์อาข่ากลุ่มอื่นๆ เลือกพื้นท่ีศึกษานี้
เป็นท่ีต้ังถิ่นฐาน ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ท าให้สามารถท าเกษตรกรรมได้ผลดี จึง
เป็นอีกทางเลือกท่ีเข้ามาต้ังถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่กลุ่มชาติพันธุ์
อาข่าโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวที่เข้าไปท างานในเมืองได้เริ่มกลับเข้ามามีอิทธิพลต่อวิธีคิดของชุมชน 
และเริ่มมีการประกอบอาชีพอื่นๆ นอกเหนือจากการท าการเกษตรแบบด้ังเดิม เนื่องจากระยะหลัง 
ลูกหลานชาติพันธุ์อาข่า ได้รับสิทธิทางสังคมเต็มที่ จึงสามารถเข้าเรียนในระบบการศึกษาไทยได้
อย่างเต็มที่ รวมทั้งเศรษฐกิจของบางครัวเรือนนั้นดีขึ ้นมาก สามารถสนับสนุนบุตรหลานได้รับ
การศึกษาอย่างเต็มที่ ท าให้พบว่ามีหลายครัวเรือนที่ลูกหลานประกอบอาชีพอยู่ต่างจังหวัด เช่น



 
 

๗๗ 

ค้าขาย (ขายของท่ีระลึก) ท างานโรงงาน และรับราชการ จากตารางท่ี ๓.๓ แสดงครัวเรือนท่ีย้ายถิ่น
ฐานในช่วงเวลา ๑๐ ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๑-๒๕๕๐ จ านวนครัวเรือนท่ีมีทะเบียนบ้าน ๔๘ ครัวเรือน 
จ านวนครัวเรือนท่ีไม่มีทะเบียนบ้าน (อาจมีแต่ส ารวจไม่พบ) ๒๗ ครัวเรือน 
 
ตารางท่ี ๕ แสดงข้อมูลการเคล่ือนย้าย พ.ศ. ๒๔๔๑ – ๒๕๕๐ ส ารวจท้ังหมด ๗๕ หลัง๗ 
 

เลขท่ี 
ปีท่ี

เคล่ือนย้าย 
เจ้าบ้าน อายุ 

อพยพ 
มาจาก 

สมาชิก(คน) 

486 2541 นายลิฟิ หมู่ปฺุ 33 แม่สลอง 5 
34/5 2541 นายลิลอ หมู่ปฺุ  แม่สลอง 6 
142 2542 นางสุพรรษา พลอยคีรี 55 แม่สรวย 4 
370 2542 นายลิจุ หมู่ปฺุ 37 แม่สลอง 3 
60/2 2542 นายเกษม วิบูลนิติพัฒนา 56 แม่สลอง 4 
441 2542 นายอาโล แบแซ 43 เชียงราย 4 

- 2542 นายอาย่า เจเปียง 46 แม่สรวย 7 
235 2542 นางบูสู่ อุยยือ 64 แม่สลอง 2 

2ทับ 2 2543 ลุ่มยา เชอมือ(แชหมื่อ) 52 แม่อาย 3 
449 2543 นายอาจา แซ่ดู่ 66 เชียงใหม่ 2 
586 2543 นายสมบูรณ์ ใจกุศลด ารง 52 เชียงราย 5 
544 2543 นางบูหมี่ แชหม่อ 48 แม่สลอง 9 
425 2543 นางบูหม่า มาเยอะ 51 เชียงราย 8 
50/2 2543 นาย อาเจะ เชอหมือ 52 แม่ฟูาหลวง 3 

- 2544 นายหล่อปา ยูเปียง 30 เวียงปุาเปูา 5 
94/ช 2544 นายหล่อยา มาเยอะ 44 เชียงราย 5 
460 2544 นางบูเคอะ ห่วยยือ 81 แม่สลอง 5 
468 2544 นายเสาเออ ซือหมือ 48 แม่สลอง 4 

547-4 2544 นายอาตือ แซ่ตู่ 29 แม่สลอง 2 
 

                                                         

 ๗ ส ารวจเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 



 
 

๗๘ 

ตารางท่ี ๕ แสดงข้อมูลการเคล่ือนย้าย พ.ศ. ๒๔๔๑ – ๒๕๕๐ ส ารวจท้ังหมด ๗๕ หลัง (ต่อ) 
 

เลขท่ี 
ปีท่ี

เคล่ือนย้าย 
เจ้าบ้าน อายุ 

อพยพ 
มาจาก 

สมาชิก(คน) 

631 2544 นายอาโต แบแบกู่ 50 เชียงราย 5 
- 2544 นายอาโต มาเยอะ 43 แม่สลอง 7 

563 2544 นางหมีจู มาเยอะ 51 แม่สลอง 6 
- 2544 นายอามือ แชมือ 79 เชียงราย 2 

552 2544 นายอาโละ มาเยอะ 41 แม่สลอง 5 
- 2545 นายอาเย ยอแย 52 เชียงใหม่ 7 

613 2545 นางฐนิชชา เยเบียง 28 พร้าว 4 
112/ช 2546 นายลีหน่อง แชมือกู่ 43 แม่สลอง 6 
576 2546 นายอาเคอะ แชหมื่อ 53 พร้าว 6 
578 2546 นายอาเซาะ ยาแปงกู่ 48 พร้าว 6 
614 2546 นายวุฒิสิทธิ เบลเซ 32 เชียงราย 3 
259 2546 นายลอชา แชมือกู 44 เชียงราย 7 
153 2546 นายสุรชัย วิบูลคุณมงคล 43 แม่ฟูาหลวง 5 
580 2546 นายสมเพชร เบลเซ 37 พร้าว 4 

- 2546 นายอาโต 70 แม่สรวย 4 
44/8 2546 นายอาหย่า เยส่อ 45 แม่สรวย 5 
475 2546 นางสาวบู้ยู้ เบียช่อง 44 แม่สลอง 4 

- 2546 นายอตอม เลอก๋า 50 เชียงราย 5 
- 2546 นายอาซอ แลเชอ 42 เชียงราย 5 

571 2546 นายอาหน่อ พูเมีย 35 เชียงราย 3 
- 2547 นายอาเน เพอเบีย 46 แม่สรวย 7 
- 2547 นายอาต๋า อาจอ 34 แม่สรวย 4 

575 2547 นายลอทู เยเบียง 60 พร้าว 6 
- 2547 นายอาแป เจอเชอ 48 เชียงราย 5 
- 2547 นายอากอ เพอเบีย 50 เชียงราย 6 

 



 
 

๗๙ 

ตารางท่ี ๕ แสดงข้อมูลการเคล่ือนย้าย พ.ศ. ๒๔๔๑ – ๒๕๕๐ ส ารวจท้ังหมด ๗๕ หลัง (ต่อ) 
 

เลขท่ี 
ปีท่ี

เคล่ือนย้าย 
เจ้าบ้าน อายุ 

อพยพ 
มาจาก 

สมาชิก(คน) 

- 2547 นายอายอ หมื่อแล 42 เชียงราย 6 
- 2547 นายบูยา เพอเมีย 50 เชียงราย 4 
- 2547 นายอาเวย เพอเมีย 24 เชียงราย 4 
- 2547 นายบู่เย่ เยเซอ 45 เชียงราย 3 
- 2547 นายอาโต 55 เชียงราย 6 

564 2547 นางหมี่จี แชมือ 45 เชียงราย 2 
152 2547 นายหล่อโช เยเป๊ียง 58 พร้าว 5 

- 2547 นายอาพาล มาเยอะ 34 แม่สลอง 5 
- 2547 นายจากุ เพอเบีย 78 เชียงราย 6 

589 2548 นางอาเคอะ เชเบียว 45 แม่สลอง 4 
77/5 2538 นายชาสี 45 แม่ฟูาหลวง 6 

- 2548 นายอาจู 42 แม่สรวย 5 
- 2548 นายอาปาย จองปอง 53 เชียงราย 5 

546 2548 นายลีแช แชหมื่อ 43 เชียงราย 6 
601 2548 นางสาวมีกุ เปเช 32 เชียงราย 8 
545 2548 นางบูเยอ มอแล 63 เชียงราย 4 
154 2548 นายหล่อยู เบลเช 51 พร้าว 8 

- 2548 นายหล่อมะ เยเซอ 38 แม่สลอง 7 
- 2548 นายหล่อเน หมื่อแล 46 แม่สลอง 5 

352 2549 นางอาจู นาโบะ 33 เชียงราย 7 
417 2549 นางหมิเน เชอหมือ 34 แม่สลอง 6 
553 2549 นางหมีเต๋อ เหว่ยซือกู่ 51 เชียงราย 4 

- 2549 นายอาตู เพอเบีย 21 เชียงราย 3 
522 2549 นางบูเมอะ เบลเซ 52 พร้าว 7 

 



 
 

๘๐ 

ตารางท่ี ๕ แสดงข้อมูลการเคล่ือนย้าย พ.ศ. ๒๔๔๑ – ๒๕๕๐ ส ารวจท้ังหมด ๗๕ หลัง (ต่อ) 
 

เลขท่ี 
ปีท่ี

เคล่ือนย้าย 
เจ้าบ้าน อายุ 

อพยพ 
มาจาก 

สมาชิก(คน) 

- 2549 นายลีทู แชหมื่อ 30 แม่สลอง 2 
- 2550 นายหล่อชา เยอะซอ 28 แม่สลอง 5 

481 2550 นางสาวอรปรียา แยเซาะ 25 แม่สลอง 10 
530 2550 นายกู่โย เชอหมือ 46 แม่สลอง 6 
347 2550 นางปูฉะ ห่วยยือ 48 แม่สลอง 4 

- 2550 นาย อามู มาเยอะ 30 แม่สลอง 3 
168 2550 นายซอพอ อาหยิ 77 เชียงราย 8 

 
 จากแสดงข้อมูลการเคล่ือนย้าย พ.ศ. ๒๔๔๑-๒๕๕๐ ส ารวจท้ังหมด ๗๕ ครัวเรือนท่ี   
ย้ายถิ่นฐาน มาจากพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่  โดยมีสัดส่วนดังรูป มีการเคลื่อนย้ายจาก 
อ.แม่สลอง เป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด รองลงมา อ.เมือง อ.แม่สรวย อ.แม่ฟูาหลวง อ.เวียงปุาเปูา จ.
เชียงราย อ.เมือง และ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ตามล าดับ 
 

 

 
ภาพที่ ๒๘ แผนภูมิแสดงข้อมูลการเคล่ือนย้าย พ.ศ. ๒๔๔๑-๒๕๕๐ ส ารวจท้ังหมด ๗๕ หลัง 
 



 
 

๘๑ 

 ยุคสี่ พ.ศ. ๒๔๕๑-๒๕๕๓ 
 จ านวนหลังคาเรือน ๘ ครอบครัว  
 จ านวนประชากร  ประชากรท้ังหมด ๔๒ คน  
 รูปแบบการต้ังถ่ินฐาน จากท่ีมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค จึงมีการเคล่ือนย้ายของ
กลุ่มชนชาวอาข่ากลุ่มใหม่เข้ามาต้ังถิ่นฐานเพิ่มเติมขึ้น  เกิด “การซื้อขายท่ีดินแบบสัญญาใจ”๘        
ซึ่งหมายถึงการท่ีผู้เข้ามาอยู่อาศัยใหม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ครอบครองพื้นท่ีเดิมเป็นค่าบุกเบิก เพื่อให้ตน
นั้นสามารถเข้าไปท ามาหากินบนพื้นท่ีนั้นได้ เนื่องจากพื้นท่ีต้ังชุมชน พื้นท่ีสร้างบ้านเรือน และพื้นท่ี
เกษตรกรรมนั้นไม่มีพื้นท่ีแปลงใดท่ีมีเอกสารสิทธิ์ให้สามารถถือครองท่ีดิน  
 

 
 
ภาพที่ ๒๙ แสดงแผนท่ีการตั้งถิ่นฐานชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  
 ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๕๑-๒๕๕๓ 
 

                                                         

- ๘ สัมภาษณ์ นายหล่อซือ ซือหมือ, เจ้าหน้าท่ี อบต. ชาวอาข่า ชุมชนบ้านเหมืองแร่, ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๓. 



 
 

๘๒ 

 เนื่องจากในอดีตของการเข้ามาต้ังถิ่นฐานในช่วงแรก เกิดจากการเข้าถือครองด้วยการจับ
จองท่ีดิน และแบ่งสรรกันเอง ภายใต้ข้อตกลงท่ีทุกครัวเรือนยอมรับเนื่องจากทุกครัวเรือนล้วนแต่เป็น
เครือญาติกัน เริ่มต้นจากการต้ังบ้านเรือนเกาะกลุ่มกันไม่กี่หลังคาเรือน จนกระท่ังมีความหนาแน่น
มากขึ้นกลายเป็นชุมชนขนาดย่อม และยิ่งขยายตัวมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการเคล่ือนย้ายของชาวอาข่ากลุ่ม
ใหม่เข้ามาต้ังถิ่นฐานเพิ่มเติม  
 ลักษณะทางสังคม ลักษณะทางสังคม จากการศึกษา ปัจจุบันยังมีการย้ายเข้ามาต้ังถิ่น
ฐานในพื้นท่ีศึกษาเรื่อยๆ จากเดิมท่ีมีการจัดหมวดการปกครองพื้นท่ี ๖ หมวด ปัจจุบันมี ๘ หมวด 
พบว่า นอกจากการย้ายจากท่ีอื่นเข้ามาต้ังถิ่นฐาน ก็มีการแยกครัวเรือนเมื่อแต่งงานไปปลูกเรือนใน
ท่ีดินใหม่ การประกอบอาชีพหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นท่ีส่วนใหญ่
ได้รับสิทธิทางกฎหมายแล้ว แต่อาชีพหลักยังเป็นอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท าไร่ ท านา และท าสวน
ผลไม้ เยาวชนชาติพันธุ์อาข่าในพื้นท่ีศึกษาได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามท่ีรัฐบาลก าหนด จากตาราง
ท่ี ๓.๓ แสดงครัวเรือนท่ีย้ายถ่ินฐานในช่วงเวลา ๑๐ ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๑-๒๕๕๓ จ านวนครัวเรือน
ท่ีมีทะเบียนบ้าน ๖ ครัวเรือน จ านวนครัวเรือนท่ีไม่มีทะเบียนบ้าน ๒ ครัวเรือน  
 
ตารางท่ี ๖ แสดงข้อมูลการเคล่ือนย้าย พ.ศ. ๒๔๕๑-๒๕๕๓ ส ารวจท้ังหมด ๘ หลัง๙ 
  

เลขที ่
ปีที ่

เคลื่อนย้าย 
เจ้าบ้าน อาย ุ อพยพมาจาก 

สมาชิก 
(คน) 

487 2551 นายอนณ มอโปฺะกู่ 31 แม่อาย 4 
476 2551 นายวิชัย พิบูลนิติธรรม 49 แม่สลอง 8 

- 2551 นายหลีสา อาซอ 52 แม่สลอง 7 
489 2552 นางอาซุม เชือมือ 44 แม่อาย 5 
385 2552 นายอาเปา แซ่ผ่าน 32 เชียงราย 6 
350 2552 นายลีหมือ เบลแซ 41 พร้าว 5 

- 2552 นายหล่ิงจ๋า อาหนี่ย 25 แม่สลอง 3 
100(11)/พ 2553 นายอีซัง ซือมือ 37 แม่สลอง 4 
 

                                                         

 ๙ ส ารวจเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 



 
 

๘๓ 

 จากแสดงข้อมูลการเคล่ือนย้าย พ.ศ. ๒๔๔๑-๒๕๕๐ ส ารวจท้ังหมด ๗๕ ครัวเรือนท่ีย้าย
ถิ่นฐาน มาจากพื้นท่ี จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่  โดยมีสัดส่วนดังรูป มีการเคล่ือนย้ายจาก  อ.เมือง 
อ.แม่สลอง จ.เชียงราย อ.แม่อาย อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่ โดยมีสัดส่วนดังรูป 
 

อ.เมือง จ.เชียงราย

อ.แม่สลอง จ.เชียงราย

อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 
 
ภาพที่ ๓๐ แผนภูมิแสดงข้อมูลการเคล่ือนย้าย พ.ศ. ๒๔๕๑-๒๕๕๓ ส ารวจท้ังหมด ๘ หลัง 
 
ตารางท่ี ๗ แสดงข้อมูลการเคล่ือนย้าย และระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน 
 

 
ถ่ินฐานเดิม 

ระยะเวลาในการต้ังถ่ินฐาน / จ านวนครัวเรือน 
พ.ศ.๒๕๒๐ 

-๒๕๓๐ 
พ.ศ.๒๕๓๑ 

-๒๕๔๐ 
พ.ศ.๒๕๔๑ 

-๒๕๕๐ 
พ.ศ.๒๕๕๑ 

-๒๕๕๓ 
อ.แม่สลอง จ.เชียงราย ๑๑ ครัวเรือน ๒๙ ครัวเรือน ๒๕ ครัวเรือน ๔ ครัวเรือน 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ๑ ครัวเรือน ๕ ครัวเรือน ๗ ครัวเรือน - 
อ.เมือง จ.เชียงราย ๕ ครัวเรือน ๑๖ ครัวเรือน ๒๘ ครัวเรือน ๑ ครัวเรือน 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย - ๓ ครัวเรือน - - 
อ.เทิดไท้ จ.เชียงราย - ๓ ครัวเรือน - - 
อ.แม่ฟูาหลวง จ.เชียงราย - 1 ครัวเรือน ๓ ครัวเรือน - 
อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย - - ๑ ครัวเรือน - 
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ - - ๑ ครัวเรือน ๒ ครัวเรือน 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ - - ๒ ครัวเรือน - 
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ - - ๘ ครัวเรือน ๑ ครัวเรือน 
รวม ๑๕๗ ครัวเรือน ๑๗ ครัวเรือน ๕๗ ครัวเรือน ๗๕ ครัวเรือน ๘ ครัวเรือน 



 
 

๘๔ 

 ข้อมูลจากตาราง แสดงข้อมูลการเคล่ือนย้าย พบว่ามีครัวเรือนท่ีย้ายถ่ินฐานอย่างต่อเนื่อง
ต้ังแต่ยุคแรกจนถึงยุคท่ีส่ี คือ ๓ อ าเภอ ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ อ.แม่สลอง อ.แม่สรวย อ.เมือง 
ต่อมาก็เริ่มมีมาจากพื้นท่ีอื่น เช่น อ.แม่จัน อ.เทิดไท้ อ.แม่ฟูาหลวง อ. เวียงปุาเปูา  และบริเวณ
ใกล้เคียงประปราย จากการส ารวจพบว่า แม้ว่าพื้นท่ีต้ังบ้านเรือนจะเป็นท่ีท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่เกือบ
ทุกหลังคาเรือนมีบ้านเลขท่ี คนท่ีเกิดในช้ันหลังได้รับสิทธิ์ทางกฎหมาย และมีสถานภาพทางสังคม
ครบถ้วน  
 

อ.เมือง จ.เชียงราย

อ.เมือง จ.เชียงราย

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

อ.เทิดไท้ จ.เชียงราย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 

 
ภาพที่ ๓๑ แผนภูมิแสดงข้อมูลการเคล่ือนย้าย พ.ศ. ๒๔๕๑-๒๕๕๓ ส ารวจท้ังหมด ๘ หลัง 



 
 

๘๕ 

รูปแบบการต้ังถ่ินฐาน 
 

 
 
ภาพที่ ๓๒ แสดงภาพที่ต้ังชุมชนชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 



 
 

๘๖ 

 การต้ังถิ่นฐานชุมชนของชาวอาข่าแบบจารีตจะมีการต้ังถิ่นฐานเป็นแนวยาว (Linear 
Pattern) โดยโครงหลักของหมู่บ้าน คือ เส้นทางสัญจรจะวางตัวขนานกับสันเขา โดยจะเริ่มจากประตู
ทางเข้าหมู่บ้านตัดผ่านใจกลางของหมู่บ้านสู่พื้นท่ีเพาะปลูกท้ายหมู่บ้าน๑๐ ส าหรับชุมชนกรณีศึกษา
พบว่ามีการวางผังหมู่บ้านเรียงตัวไปตามเส้นทางหลัก และรองของหมู่บ้านเช่นเดียวกับแบบ
แผนปฏิบัติ ส าหรับพื้นท่ีท้ายหมู่บ้านถูกก าหนดเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมเพื่อท าไร่หมุนเวียนซึ่งท่ีเป็น
ลักษณะการเพาะปลูกเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์๑๑ แต่เมื่อพื้นท่ีลาดชันท่ีสามารถจับจองได้โดยอิสระ
หมดลงด้วยการขยายตัวของจ านวนประชากร รวมท้ังการประกาศพื้นท่ีเป็นเขตท่ีมีกฎหมายเข้ามา
ควบคุม ท าให้การท าไร่หมุนเวียนนั้นยุติลง และปรับมาสู่การท าไร่ท่ีเป็นการเกษตรเชิงเด่ียว และ
การเกษตรแบบมีพันธะสัญญา (Contact Farming) ในท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         

 ๑๐ อุไรวรรณ  แสงศร,  บ้านอีก้อ: ความเชื่อและภูมิปัญญาชาวบ้าน, ๑๕. 
 ๑๑ ในอดีตชาวอาข่ายังนิยมปลูกฝ่ินเนื่องจากเป็นสัมภาระทางวัฒนธรรมต้ังแต่คราวท่ียัง
อยู่ท่ีถิ่นฐานเดิมเม่ือการค้าฝ่ินยังรุ่งเรือง จนกระท่ังอพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานบนท่ีสูงในเขตประเทศไทย
ในอดีตก็ยังมีการปลูกฝ่ินอยู่ จนกระท่ังมีการปราบปรามอย่างเข้มข้นจึงยุติลงไปในท่ีสุด  ในราว     
พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๒๘ การเข้าปราบปรามไร่ฝ่ินใช้มาตรการตัดฟันท าลาย ซึ่งในฤดูการปลูกปี พ.ศ. 
๒๕๒๗-๒๕๒๘ เป็นปีแรกท่ีใช้มาตรการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ท้ังนี้เนื่องจากทางราชการได้ให้
โอกาสแก่ผู้ปลูกในพื้นท่ีต่างๆ มาเป็นเวลานาน ในการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมของชุมชนบนท่ีสูง
ต่างๆ ผ่านทางโครงการพัฒนาท่ีสูงหลายโครงการมากมายคลุมพื้นท่ีท่ีมีการปลูกฝ่ินเกือบท้ังหมดท่ีมี
อยู่ในเวลานั้น. 



 
 

๘๗ 

 
 
พื้นที่ ชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปจัจุบันได้แบ่งเป็น ๘ หมวด ดังน้ี 
บ้านอาข่าหมวด ๑ คริสตจักรแบ๊พติส อาข่าเหมืองแร่ บ้านอาข่าหมวด ๒ โบถส์อัสสัมชัญ 
บ้านอาข่าหมวด ๓ คริสตจักรเพรสไบทีเรียน บ้านอาข่าหมวด ๔ คริสตจักรชาวประเสริฐสมบูรณ์ 
บ้านอาข่าหมวด ๕  โบถส์นักบุญมัททิว บ้านอาข่าหมวด ๖  ชุมชนอาข่าพุทธ 
บ้านอาข่าหมวด ๗  คริสตจักรบ้านเมืองแร่ในสหกิจ  บ้านอาข่าหมวด ๘ คริสเตียนแห่งประเทศไทย 

 

ภาพท่ี ๓๓ แสดงผังบริเวณของพื้นท่ีชุมชนอาข่าบ้านเหมืองแร่ ท่ีแบ่งพื้นท่ีต้ังเรือนออกเป็นหมวดเรือน 



 
 

๘๘ 

 หมวด ๑ เป็นพื้นท่ีแรกที่กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าเข้ามาต้ังถิ่นฐาน ท่ีมีระยะเวลาในการต้ังถิ่น
ฐานประมาณ ๒๐-๓๐ ปี หมวด ๑ มีโบสถ์อยู่ ๒ หลัง หลังเก่าสร้างขึ้นช่วงปี ๒๕๓๐ หลังใหม่สร้าง
ช่วงปี ๒๕๔๘ ตามการขยายตัวของชุมชน หมวด ๑ มีจ านวนหลังคาเรือนท้ังหมด ๘๐ หลังคาเรือน 
พื้นท่ีหมวด ๑ เช่ือมต่อกับหมวด ๒ มีวัดเกตุการาม (เดิมช่ือวัดบ่อแร่) ต้ังอยู่ก่อน ปัจจุบันถนนทางเข้า
หมู่บ้านเทคอนกรีตจนถึงท้ายหมู่บ้าน เช่ือมต่อกับถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙ เส้นทาง
เข้าหมู่บ้านต้ังฉากกับถนนใหญ่ รูปแบบผังเรือนเกาะไปทางทางสัญจรหมู่บ้านลึกเข้าไปในเนินเขา     
(ดูผังบริเวณ) 
 

 
 
ภาพที่ ๓๔ ผังบริเวณหมวด ๑ ของชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 



 
 

๘๙ 

 หมวด ๒ เป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อกับหมวด ๑ ซึ่งเป็นพื้นท่ีแรกที่กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าเข้ามาต้ังถิ่น
ฐาน ท่ีมีระยะเวลาในการต้ังถิ่นฐานประมาณ ๒๐-๓๐ ปี หมวด ๒ มีโบสถ์อยู่ ๑ หลัง ต้ังต าแหน่งเนินเขา
สูงจากกลุ่มเรือน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีจ านวนหลังคาเรือนท้ังหมด ๖๐ หลังคาเรือน หมวด ๒ มีการ
ขยายตัวสูงกว่าหมวด ๑ เนื่องจากมีพื้นท่ีเนินเขากว้างกว่า ท าให้มีการปลูกเรือนขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันท่ี
ส ารวจ หมวด ๒ ใช้เส้นทางเข้าหมู่บ้านเส้นเดียวกับหมวด ๑ และแยกเป็นสองเส้น ผังเรือนเกาะไปตาม
ทางสัญจร  
 

 
 
ภาพที่ ๓๕ ผังบริเวณหมวด ๒ ของชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 



 
 

๙๐ 

 หมวด ๓ ต้ังอยู่บนพื้นท่ีด้านทิศใต้ของถนน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าท่ีนับถือศาสนาคริสต์ 
ระยะเวลาในการต้ังถิ่นฐานประมาณ ๑๐-๒๐ ปี หมวด ๓ มีโบสถ์อยู่ ๑ หลัง มีจ านวนหลังคาเรือน
ท้ังหมด ๘-๑๐ หลังคาเรือน รอบๆ ชุมชน มีสวนยางพาราล้อมรอบ พื้นท่ีเป็นท่ีราบเชิงเขา ผังเรือน
ปลูกตามแนวถนนใหญ่ มีการถมท่ีปรับหน้าดินให้เท่าระดับถนนก่อนปลูกเรือน  
 

 
 
ภาพที่ ๓๖ ผังบริเวณหมวด ๓ ของชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 



 
 

๙๑ 

 หมวด ๔ ต้ังอยู่บนพื้นท่ีด้านทิศใต้ของถนน ระยะเวลาในการต้ังถิ่นฐานประมาณ ๒-๕ ปี 
หมวด ๔ มีจ านวนหลังคาเรือนท้ังหมด ๑๖ หลังคาเรือน พื้นท่ีเป็นท่ีลาดเนินเขา ทางสัญจรต้ังฉากกับ
ถนนใหญ่ บนเนินเขามีการพัฒนาพื้นท่ี เป็นท่ีพักนักท่องเท่ียว เดิมการสร้างเรือนเกาะไปตามทาง
สัญจรและปรับตามสภาพพื้นท่ี แต่ภายหลังเมื่อถนนทางเข้าหมู่บ้านเทคอนกรีต (พ.ศ. ๒๕๕๐) มีการ
รื้อถอนและปลูกใหม่เป็นเรือนท่ีใช้วัสดุถาวรมีการปรับท่ีถมดิน 
 

 

 
ภาพที่ ๓๗ ผังบริเวณหมวด ๔ ของชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 



 
 

๙๒ 

 หมวด ๕ ต้ังอยู่บนพื้นท่ีด้านทิศเหนือของถนน ระยะเวลาในการต้ังถิ่นฐานประมาณ ๑๐-
๑๕ ปี หมวด ๕ มีจ านวนหลังคาเรือนท้ังหมด ๑๕ หลังคาเรือน พื้นท่ีเป็นท่ีราบขนานกับถนนใหญ่ 
ด้านหลังมีล าน้ าห้วยไคร้ไหลผ่าน ถัดออกไปเป็นสวนผลไม้ และไร่นา ผังเรือนปลูกขนานไปกับเส้นทาง
หลัก หันหน้าบ้านออกทางถนนใหญ่ มีการปรับพื้นท่ีถมดินให้สูงเท่ากับระดับถนน 
 

 

 
ภาพที่ ๓๘ ผังบริเวณหมวด ๕ ของชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 



 
 

๙๓ 

 หมวด ๖ ต้ังอยู่บนพื้นท่ีด้านทิศใต้ของถนน ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐานประมาณ ๑๐-๑๕ 
ปี มีจ านวนหลังคาเรือนท้ังหมด ๒๐ หลังคาเรือน พื้นท่ีเป็นท่ีราบขนานกับถนนใหญ่ ด้านหลังเป็นเนิน
เขาลาดชัน ผังเรือนปลูกขนานไปกับเส้นทางหลัก หันหน้าบ้านออกทางถนนใหญ่ มีเส้นทางสัญจรย่อย
ภายในหมู่บ้าน มีการปรับพื้นท่ีถมดินให้สูงเท่ากับระดับถนน 
 

 

 
ภาพที่ ๓๙ ผังบริเวณหมวด ๖ ของชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 



 
 

๙๔ 

 หมวด ๗, ๘ หมวด ๗ ต้ังอยู่บนพื้นท่ีด้านทิศใต้ของถนน ระยะเวลาในการต้ังถิ่นฐาน
ประมาณ ๑-๕ ปี มีจ านวนหลังคาเรือนท้ังหมด ๒๐ หลังคาเรือน พื้นท่ีเป็นท่ีราบขนานกับถนนใหญ่ 
ด้านหลังเป็น เป็นทุ่งนา ผังเรือนปลูกขนานไปกับเส้นทางหลัก หันหน้าบ้านออกทางถนนใหญ่ มีการ
ปรับพื้นท่ีถมดินให้สูงเท่ากับระดับถนน หมวด ๘ ต้ังอยู่บนทิศเหนือของถนน มี ๕-๖ หลังคาเรือน 
ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน ๑-๓ ปี เป็นกลุ่มเรือนท่ีเข้ามาต้ังถิ่นฐานหลังสุด ผังกลุ่มเรือนปลูกลึกเข้า
ไปชิดกับเนินเขาด้านใน ทางสัญจรตั้งฉากกับถนนใหญ่ พื้นท่ีด้านหน้าถมดินเป็นพื้นท่ีโล่ง 
 

 

 
ภาพที่ ๔๐ ผังบริเวณหมวด ๗, ๘ ของชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 



 
 

๙๕ 

ที่ต้ังและลักษณะทางภูมิประเทศ 
 ท่ีต้ังชุมชนอาข่าอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ท่ี ๖ หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง      
จ.เชียงใหม่ บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๙ (เขต อ.ฝาง-อ.แม่สรวย) ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม
และสามารถเข้าถึงพื้นท่ีได้โดยตรง ซึ่งพื้นท่ีอยู่ห่างจากตัวเมือง อ.ฝาง เพียง ๒๕ กิโลเมตร 
 ภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นภูเขาสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาผีปันน้ า มีเนินลาดชันต่าง
ระดับกัน ท่ีต้ังหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่ระหว่างร่องเนินเขา ๒ ลูก มีช่วงหุบเขาค่ันกลาง มีล าเหมืองซึ่งเป็น
แหล่งน้ าส าคัญ มีท่ีราบบนเนินเขาส าหรับท าไร่ ปัจจุบันพื้นท่ีเรียบโล่งเต็มไปด้วยเรือกสวนไร่นา และท่ี
อยู่อาศัย มีปุาไผ่และหญ้าคาขึ้นกระจายตามบริเวณเขา ปุายืนต้นจะพบเห็นเฉพาะเขตปุาชุมชน และ
เทือกเขา  
 

 
 
ภาพที่ ๔๑ แสดงภาพแผนท่ีเส้นทางสัญจรสู่พื้นท่ีศึกษาหมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  
 บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๙ (เขต อ.ฝาง - อ.แม่สรวย) 



 
 

๙๖ 

 อาณาเขตของหมู่บ้าน  
 ทิศเหนือ ติดกับ  อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ 
 ทิศใต้  ติดกับ  อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
 ทิศตะวันออก ติดกับ  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 ทิศตะวันตก ติดกับ  อ.ฝาง จ.เชียงราย 
 
ประชากรและศาสนา 
 ชุมชนอาข่ากรณีศึกษาอยู่ภายใต้สังกัดการปกครอง หมู่ ๖ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ 
ชุมชนแบ่งออกเป็นเขตการปกครองย่อยท้ังหมด ๘ หมวด มีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่ีแต่งต้ัง
ขึ้นมาในแต่ละหมวดโดยเลือกบุคคลท่ีสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้  
 ข้อมูลหลังจากการส ารวจภาคสนามด้านประชากร ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มเครือญาติท่ีเคล่ือนย้ายเข้ามาสมทบ จาการส ารวจพบว่า ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ ๙๕ นับถือ 
ศาสนาคริสต์ และอีกร้อยละ ๕ นับถือศาสนาพุทธ ไม่พบการนับถือผีตามจารีตประเพณีเดิม และกลุ่ม
ชาติพันธุ์อาข่าส่วนใหญ่ในพื้นท่ีกรณีศึกษานั้นนับถือศาสนาตามบิดามารดา ฉะนั้นการนับถือผีแบบ
ด้ังเดิมและจารีตบางอย่างท่ีชาติพันธุ์อาข่าจ าเป็นต้องปฏิบัติเพื่อบูชาผีนั้น อาจจะไม่สามารถหาได้ใน
ชุมชนนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๔๒  แสดงภาพถ่ายสภาพพื้นท่ีของ ชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 
 ในช่วงปี (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๘) ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ ได้เข้าบุกเบิกพื้นท่ีท าไร่
บริเวณท่ีราบเชิงเขาใกล้ๆ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ กลุ่มชนชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูงท่ีต้ังถิ่นฐาน
ในบริเวณพื้นท่ีรอยต่อ จ.เชียงใหม่ และ จ. เชียงราย โดยมี กลุ่มชาติพันธ์อาข่าต้ังถิ่นฐานในพื้นท่ีนั้น
ด้วย จุดประสงค์เพื่อให้ ชาวบ้านโดยรอบได้ท าการผลิต โดยให้ชาวบ้านจับฉลากจองพื้นท่ีถือครอง



 
 

๙๗ 

เป็นเจ้าของพื้นท่ีท ากิน ด้วยเหตุนี้ท าให้หมู่บ้านอ่าข่าในพื้นท่ีศึกษามีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ปัจจุบันได้มีบันทึก พ.ศ. ๒๕๔๙ รายช่ือครัวเรือนบ้านเหมืองแร่ หมู่ ๖ ต าบลแม่คะ อ.ฝาง จ. 
เชียงใหม่ มีจ านวน ครัวเรือนท้ังหมด ๓๑๐ หลัง 
 คนพื้นเมือง๑๒ มี ๗๗ หลัง, ชาติพันธุ์อาข่ามีทะเบียน ๑๓๐ หลัง, ชาติพันธุ์อาข่าอาข่า
พุทธ ๑๕ หลัง, ชาติพันธุ์อาข่าไม่มีทะเบียน ๒๓ หลัง, ชาติพันธุ์ไทใหญ่ มี ๕๘ หลัง, จีนมีทะเบียน ๓ 
หลัง ไม่มีทะเบียน ๑ หลัง, ชาติพันธุ์ล่าหู่มีทะเบียน ๔ หลัง๑๓ 
 
สถานที่ส าคัญในชุมชน 

๑. วัด   ๑  แห่ง พระสงฆ์ ๑ รูป  เณร  ๔ รูป 
๒. โรงเรียน  ๑  แห่ง ครู  ๓๐ คน  ภารโรง ๑ คน 
๓. โบสถ์คริสต์ ๘  แห่ง  สมาชิก ๕๙๘ คน 
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง  ครู  ๒ คน  นักเรียน ๖๐ คน 

 การเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการขาดแคลนพื้นท่ีท ากิน จากเดิม ชาวบ้านถือ
ครองท่ีดินครอบครัวละ ๕-๑๐ แปลง หมุนเวียนปลูกข้าวปีละ ๒-๓ แปลง ส่วนพื้นท่ีท่ีเหลือจากการใช้
ประโยชน์ในแต่ละปี ญาติพี่น้องขอใช้ประโยชน์จากผืนท่ีดินท่ีเหลือได้ หรือบางครั้งอาจจะแบ่งให้ญาติ
พี่น้องท่ีมีท่ีดินไม่เพียงพอโดยไม่มีการเช่าหรือขาย แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีท ากินในแต่ละครัวเรือนลดลง 
เหลือครอบครัวละ ๑-๓ แปลง หรือบางครอบครัวอาจไม่มีท่ีดินท ากิน และจากการท่ีให้ญาติพี่น้องเข้า
ไปท าประโยชน์ในพื้นท่ีของตนได้ในสมัยก่อน จึงเกิดมีการเรียกร้องค่าเช่า หรือซื้อขายท่ีดินท ากิน โดย
พื้นท่ีดังกล่าวยังไม่มีใบถือครองตามกฎหมายก็ตาม 
 ดูตารางท่ี ๘ เจ้าของเรือนมีสัญชาติไทย มีบ้านเลขท่ี ๑๒๖ หลังคาเรือน, เจ้าของเรือน  
ไม่มีสัญชาติไทย มีบ้านเลขท่ีอีก ๔ หลังคาเรือน, เจ้าของเรือนไม่มีสัญชาติไทยไม่มีบ้านเลขท่ี ๓๐ 
หลังคาเรือน  
 

                                                         

 ๑๒ ในท่ีนี้กล่าวถึง กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ในพื้นท่ี ท่ีเรียกตนเองว่า “คนเมือง” ใช้ภาษา
เหนือส่ือสาร 
 ๑๓ คัดลอกจาก ข้อมูลส ามโนครัว รายช่ือครัวเรือนบ้านเหมืองแร่ หมู่ ๖ ต.แม่คะ อ.ฝาง  
จ. เชียงใหม่ (บันทึกเมื่อ ๑ มิ.ย. ๒๕๔๙ โดย ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน)  



 
 

๙๘ 

ตารางท่ี ๘ แสดงข้อมูลประชากร ส ารวจท้ังหมด ๑๖๐ หลังคาเรือน ส ารวจเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

No. เลขที ่ เจ้าบ้าน อายุ 
การศึกษา ศาสนา อาชีพ สัญชาติ 

ไม่ม ี

มี 

คริสต์ 

พุทธ 

ท าไร่ 

รับจ้าง 

ค้าขาย 

อื่นๆ 

มี 

ไม่ม ี

1 118/1 นายอาหือ เบซ่อ 61 /  /  / /   /  
2 121 นายอาจือ โอยแม 60 /  /  / /   /  
3 517 นายเลาเอ๋อ ซือหมื่อ 52 /  /  / /   /  
4 2/2 ลุ่มยา เชอมือ(แชหมื่อ) 52 /  /  / /   /  
5 421 นายอาเม เชอมือ 58 /  /  / /   /  
6 413 นายหล่อแด เชหมือ 50 /  /  / /   /  
7 135 นายอาหลัง เชอหมือ 43 /  /  / /   /  
8 235 นางบูสู่ อุยยือ 64 /  /  / /   /  
9 10 นายหล่อซือ อุยซือ 40 /  /  / /   /  
10 554 นางบูยา เย้เปียง 63 /  /  / /   /  
11 446 นางบูเหยาะ เชอหมื่อ 52 /  /  / /   /  
12 446 นางบูเหยาะ เชอหมื่อ 52 /  /  / /   /  
13 423 นายหล่อนะ มาหยี 56 /  /  / /   /  
14 571 นายอาหน่อ พูเมีย 35 /  /  / /   /  
15 432 นายพนาสันต์ มาเยอะ 29  ม.3 /  / /   /  
16 431 นางบุตี มาเยอะ 76 /  /  / /   /  
17 430 นายอาแป เชหมือ 51 /  /  / /   /  
18 100(11)/พ นายอาแจ่ ซือหมือ 65 /  /  / /   /  
19 444 นายอาตอง เชหมื่อ 74 /  /  / /   /  
20 100(11)/พ นายอีซัง ซือมือ 37 /  /  /  /  /  
21 513 นายดีแพ ซือหมือ 39 /  /  /    /  
22 100(8)พ นายหล่อซือ ซือหมือ 33 /  /  /    /  
23 552 นายอาโละ มาเยอะ 41 /  /  /    /  
24 100(3)พ นายอาเช ซือหมือ 52 /  /  / /   /  
25 437 นายอาแล หยุมย่า 45 /  /  / /   /  
26 152 นายอาแสง มาเยอะ 60 /  /  / /   /  
27 43 นายหล่อพอ แซ่ดู่ 43 /  /  / /   /  
28 436 นายอาแหล่ง แซ่หมื่น 59 /  /  / /   /  

 



 
 

๙๙ 

ตารางท่ี ๘ แสดงข้อมูลประชากร ส ารวจท้ังหมด ๑๖๐ หลังคาเรือน ส ารวจเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ (ต่อ) 
 

No. เลขที ่ เจ้าบ้าน อายุ 
การศึกษา ศาสนา อาชีพ สัญชาติ 

ไม่ม ี

มี 

คริสต์ 

พุทธ 

ท าไร่ 

รับจ้าง 

ค้าขาย 

อื่นๆ 

มี 

ไม่ม ี

29 463 นางบูมา มาเยอะ 50 /  /  / /   /  
30 464 นางหมี่หยู่ เชอหมื่อ 54 /  /  / /   /  
31 555 นายอาหยี่ เบเช 34 /  /  / /   /  
32 140 นางหมี่ซู มาเปาะ 36 /  /  / /   /  
33 529 นายอาซอง เชอมือ 34 /  /  / /   /  
34 112/ช นายลีหน่อง แชมือกู่ 43 /  /  / /   /  
35 527 นายอาหล่อ เชอหมื่อ 47 /  /  / /   /  
36 256 นายอาเซอ เชอหมื่อ 50 /  /  / /   /  
37 542 นายอาจา เชอหมื่อ 55 /  /  / /   /  
38 87/ช นายอาแม เยเสาะ 65 /  /  / /   /  
39 462 นายอาโซย เพอเมีย 51 /  /  / /   /  
40 445 นางบูเชอ เลเชอ 63 /  /  / /   /  
41 100(12)/ช นางหมีเล้ ซือหมือ 51 /  /  / /   /  
42 425 นางบูหม่า มาเยอะ 51 /  /  / /   /  
43 94/ช นายหล่อยา มาเยอะ 44 /  /  / /   /  
44 82/ช นายอาแช แอชอ 30  ป.4 /  / /   /  
45 415 นายอาหวุ่ย หวุ่ยหยือ 45 /  /  / /   /  
46 454 นายหล่อยา เชมือ 50 /  /  /    /  
47 451 นางบูย่า วุ่ยสือ 70 /  /  /    /  
48 100(14)พ นายหน่อปา ซือหมือ 41 /  /  /    /  
49 22 นางมีแอ เบียแช 35 /  /  /    /  
50 586 นายสมบูรณ์ ใจกุศลด ารง 52 /  /  / /   /  
51 439 นายหล่อจู แชมือ 48 /  /  / /   /  
52 460 นางบูเคอะ ห่วยยือ 81 /  /  / /   /  
53 564 นางหมี่จี แชมือ 45 /  /  / /   /  
54 440 นายอาหล่อง แชมือ 56 /  /  / /   /  
55 601 นางสาวมีกุ เปเช 32 /  /  / /   /  
56 416 นางปูเปอะ เชอหมื่อ 69 /  /  / /   /  

 



 
 

๑๐๐ 

ตารางท่ี ๘ แสดงข้อมูลประชากร ส ารวจท้ังหมด ๑๖๐ หลังคาเรือน ส ารวจเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ (ต่อ) 
 

No. เลขที ่ เจ้าบ้าน อายุ 
การศึกษา ศาสนา อาชีพ สัญชาติ 

ไม่ม ี

มี 

คริสต์ 

พุทธ 

ท าไร่ 

รับจ้าง 

ค้าขาย 

อื่นๆ 

มี 

ไม่ม ี

57 449 นายอาจา แซ่ดู่ 66 /  /  / /   /  
58 347 นางปูฉะ ห่วยยือ 48 /  /  / /   /  
59 107/ช นายลีหยอ เมอปฺุ 60 /  /  / /   /  
60 533 นายจีผ่า เชอหมื่อ 50 /  /  / /   /  
61 614 นายวุฒิสิทธิ เบลเซ 32 /  /  / /   /  
62 417 นางหมิเน เชอหมือ 34 /  /  / /   /  
63 428 นางหมี่ลู อาหยี่ 48 /  /  / /   /  
64 576 นายอาเคอะ แชหมื่อ 53 /   / /    /  
65 578 นายอาเซาะ ยาแปงกู่ 48 /   / /    /  
66 153 นายสุรชัย วิบูลคุณมงคล 43 /   / /    /  
67 546 นายลีแช แชหมื่อ 43 /  /  / /   /  
68 142 นางสุพรรษา พลอยครี ี 55  ป.5 /  / /   /  
69 563 นางหมีจู มาเยอะ 51 /  /  / /   /  
70 570 นายอาแช ลูซือ 55 /  /  / /   /  
71 468 นายเสาเออ ซือหมือ 48 /  /  / /   /  
72 613 นางฐนิชชา เยเบียง 28  ปวช.  /   /  /  
73 456 นางอาเมอ เบียรกู่ 63 /  /  / /   /  
74 120 นายอาโย อุเม 48 /  /  / /   /  
75 556 นายอาตู มาเยอะ 45 /  /  / /   /  
76 60/2 นายเกษม วิบูลนิติพัฒนา 56 /  /  / /   /  
77 126 นายมงคล วิบูลพร 47 /  /  / /   /  
78 530 นายกู่โย เชอหมือ 46 /  /  / /   /  
79 539 นายวิชัย พิบูลสมบัติกิจ 42 /  /  / /   /  
80 448 นายอาล้า เหว่ยซือ 53 /  /  / /   /  
81 370 นายลิจุ หมู่ปฺุ 37 /  /  /    /  
82 259 นายลอชา แชมือกู 44 /  /  /    /  
83 481 นางสาวอรปรียา แยเซาะ 25  ม.6 /   /   /  
84 575 นายลอทู เยเบียง 60 /  /  /    /  

 



 
 

๑๐๑ 

ตารางท่ี ๘ แสดงข้อมูลประชากร ส ารวจท้ังหมด ๑๖๐ หลังคาเรือน ส ารวจเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ (ต่อ) 
 

No. เลขที ่ เจ้าบ้าน อายุ 
การศึกษา ศาสนา อาชีพ สัญชาติ 

ไม่ม ี

มี 

คริสต์ 

พุทธ 

ท าไร่ 

รับจ้าง 

ค้าขาย 

อื่นๆ 

มี 

ไม่ม ี

85 460 นายอาชา หมื่อโป 29  ป.6 /  /    /  
86 441 นายอาโล แบแซ 43 /  /  /    /  
87 553 นางหมีเต๋อ เหว่ยซือกู่ 51 /  /  /    /  
89 545 นางบูเยอ มอแล 63 /  /  /    /  
90 154 นายหล่อยู เบลเช 51 /   /     /  
91 168 นายซอพอ อาหยิ 77 /  /      /  
92 580 นายสมเพชร เบลเซ 37  ม.3  /     /  
93 522 นางบูเมอะ เบลเซ 52 /   /     /  
94 49/ช นายอาล่า เปียเซ 39 /  /      /  
95 74/ช นางบูหล่อ แลเชอ 30 /  /  /    /  
96 487 นายอาหล่อ เจเปียง 69 /  /  /    /  
97 548 นายอาพ่ือ อาจอ 63 /  /  /    /  
98 342 นายอายา เยเบียง 38 /  /  /    /  
99 479 นายสมเดช วิบูลนิติพัฒนา 36 /  /  /    /  
100 475 นางสาวบู้ยู้ เบียช่อง 44 /  /  /    /  
101 631 นายอาโต แบแบกู่ 50 /  /  /    /  
102 33/ช นางมูยุ เมอปฺุ 41 /  /  /    /  
103 489 นางอาซุม เชือมือ 44 /  /  /    /  
104 487 นายอนณ มอโปฺะกู่ 31  ม.6 /  /    /  
105 385 นายอาเปา แซ่ผ่าน 32 /  /  /    /  
106 510/1 นางหมี่ซอ เบียชกุ่ 40  ป.2 /  /    /  
107 544 นางบูหมี่ แชหม่อ 48 /  /  /    /  
108 352 นางอาจู นาโบะ 33 /  /  /    /  
109 152 นายหล่อโช เยเปี๊ยง 58 /   / /    /  
110 150 นายอาฮวย เบเมียวกู่ 44 /  /  /    /  
111 450 นางเผอ เยอะซอ 44 /  /  /    /  
112 33 นายเกษตร วุ่ยลือ 18  ป.6 /      /  
113 47/8 นายอาก่อ แลเชอ 43 /  /  / /   /  

 



 
 

๑๐๒ 

ตารางท่ี ๘ แสดงข้อมูลประชากร ส ารวจท้ังหมด ๑๖๐ หลังคาเรือน ส ารวจเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ (ต่อ) 
 

No. เลขที ่ เจ้าบ้าน อายุ 
การศึกษา ศาสนา อาชีพ สัญชาติ 

ไม่ม ี

มี 

คริสต์ 

พุทธ 

ท าไร่ 

รับจ้าง 

ค้าขาย 

อื่นๆ 

มี 

ไม่ม ี

114 486 นายลิฟิ หมู่ปฺุ 33 /  /  / /   /  
115 350 นายลีหมือ เบลแซ 41 /   / / /   /  
116 44/8 นายอาหย่า เยส่อ 45 /  /  / /   /  
117 589 นางอาเคอะ เชเบียว 45 /  /  / /   /  
118 77/5 นายชาสี 45 /  /  / /   /  
119 23ทับ8 นายลีทู่ แชหมือ 32 /  /  / /   /  
120 50/2 นาย อาเจะ เชอหมือ 52 /  /  / /   /  
121 476 นายวิชัย พิบูลนิติธรรม 49 /  /  / /   /  
122 457 นายอาแม เชอหมื่อ 43 /  /  / /    / 
123 534 นายอาซอง แอสอ  /  /  / /    / 
124 547-4 นายอาตือ แซ่ตู่ 29  ป.3 /  / /    / 
125 163/ช นายเลอเมอ อาชอ 69 /  /       / 
126 - นายลีทู แชหมื่อ 30 /  /     /  / 
127 - นายหล่อเน หมื่อแล 46 /  /  / /    / 
128 - นายอาเน เพอเบีย 46 /  /  / /    / 
129 - นายอาต๋า อาจอ 34 /  /  / /    / 
130 - นายอากอ เพอเบีย 50 /  /  / /    / 
131 - นายจากุ เพอเบีย 78 /  /  / /    / 
132 - นายอาตู เพอเบีย 21 /  /  / /    / 
133 - นายอายอ หมื่อแล 42 /  /  / /    / 
134 - นายบูยา เพอเมีย 50 /  /  / /    / 
135 - นายอาเวย เพอเมีย 24 /  /  / /    / 
136 - นายบู่เย่ เยเซอ 45 /  /  / /    / 
137 - นายอาโต 55 /  /  / /    / 
138 - นายด า มาเยอะ 41 /  /  / /    / 
139 - นายอาโต มาเยอะ 43 /  /  / /    / 
140 - นายอาพาล มาเยอะ 34 /  /  /     / 
141 - นายอาปาย จองปอง 53 /  /   /    / 

 



 
 

๑๐๓ 

ตารางท่ี ๘ แสดงข้อมูลประชากร ส ารวจท้ังหมด ๑๖๐ หลังคาเรือน ส ารวจเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ (ต่อ) 
 

No. เลขที ่ เจ้าบ้าน อายุ 
การศึกษา ศาสนา อาชีพ สัญชาติ 

ไม่ม ี

มี 

คริสต์ 

พุทธ 

ท าไร่ 

รับจ้าง 

ค้าขาย 

อื่นๆ 

มี 

ไม่ม ี

142 - นายอาเย ยอแย 52 /  /   /    / 
143 - นายหลิ่งจ๋า อาหน่ีย 25 /  /  /     / 
144 - นายอาแป เจอเชอ 48 /  /  /     / 
145 - นายหล่อมะ เยเซอ 38 /  /  /     / 
146 - นายหลีสา อาซอ 52 /  /  /     / 
147 - นายอามือ แชมือ 79 /  /  /     / 
148 - นายหล่อชา เยอะซอ 28 /  /  /     / 
149 - นายอาโต 70 /  /  / /    / 
150 - นายอาจู 42 /  /  / /    / 
151 - นาย อามู มาเยอะ 30 /  /  / /    / 
152 - นายเล่าวุ หมอโปฺะกุ 35  / /  / /    / 
153 - นายอตอม เลอก๋า 50 /  /  /     / 
154 - นายอาซอ แลเชอ 42 /  /  /     / 
155 - นายหล่อปา ยูเปียง 30 /  /  / /    / 
156 - นายอาย่า เจเปียง 46 /  /  /    /  

 
 
การปกครอง 
 ผู้น าในการบริหารชุมชนพื้นท่ีศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ  คือ  
 ผู้น าทางราชการ คือ  ผู้น าท่ีได้รับการแต่งต้ังจากหน่วยงานราชการ ประกอบด้วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน 7 คน ซึ่งมีหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานกับทาง
ราชการ  
 อีกรูปแบบการปกครอง คือ ผู้น าทางศาสนา อาจจะเป็นเพราะว่าในอดีต มีการปกครอง
แบบจารีตด้ังเดิมของชาวอาข่า มีผู้น าทางพิธีกรรมและมีต าแหน่งทางวัฒนธรรม ดังท่ีได้กล่าวแล้วใน
บทท่ี 2 ซึ่งในสังคมของชาวอาข่าถือเป็นเรื่องส าคัญในการบริหารชุมชนเป็นอย่างมาก ในพื้นท่ีศึกษามี
ชาวอาข่าท่ีนับถือศาสนาคริสต์เกือบท้ังหมด กลายเป็นว่าต าแหน่งอาวุโส ของหมู่บ้าน กลายเป็น พระ 
หรือ หลวงพ่อ (ศาสนาคริสต์) ซึ่งมีบทบาทส าคัญ เช่น เป็นผู้ระดมทุนการศึกษาให้เยาวชนในหมู่บ้าน 



 
 

๑๐๔ 

หรือ สมาชิก เป็นตัวกลางให้สมาชิกได้รับทุนการศึกษาจากผู้ท่ีมีความประสงค์จะให้ทุน ส่งเสริมอาชีพ
ให้สมาชิกได้มีรายได้เสริม และกิจกรรมอื่นๆ อีกมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๔๓ แผนผังการปกครองแบบราชการอาข่า ของชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ  
 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๔๔ การปกครองและการอยู่ร่วมกันของชาวอาข่า ของชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ  
 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 

หมวด ๑  หมวด ๒  หมวด ๓ หมวด ๔  หมวด ๕ หมวด ๖  หมวด ๗  หมวด ๘  

ผังการปกครอง  

ก านัน 
 

ผู้ใหญ่บ้าน 
 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

คณะกรรมการหมู่บ้าน  



 
 

๑๐๕ 

สภาพสังคมและเศรษฐกิจ  
 ปัจจุบัน อาชีพส่วนใหญ่เพาะปลูกและรับจ้าง โดยท่ีท ากินส่วนใหญ่ เป็นการเช่าท่ีกับ
นายทุน พืชท่ีนิยมปลูก ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวเจ้า ถั่วแดง ถั่วลิสง และผักต่างๆ วัตถุดิบส่วนใหญ่มีพ่อค้า
คนกลางรับซื้อถึงไร่ ส าหรับหนุ่มสาว นิยมออกไปท างานในเมืองมากขึ้น เช่นรับจ้างส่งของ พนักงาน
ประจ าร้านขายของ หรือแม่บ้านท าความสะอาด ส่วนใหญ่ในครัวเรือนจะประกอบไปด้วยยุ้งข้าว บ่อ
น้ า เล้าหมู เล้าไก่ ท่ีเก็บฟืน และแปลงผักสวนครัว ส่ิงเหล่านี้มีขึ้นเพื่อเกื้อหนุนต่อการด ารงชีวิต
โดยตรง เป็นเครื่องแสดงฐานะของเศรษฐกิจภายในครอบครัว ซึ่งสามารถบ่งบอกฐานะของครอบครัว
นั้นๆได้ ท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีโดยท่ียังคงรักษาวิถีเดิมท่ีเป็น
พื้นฐานของการอยู่รอดเพื่อด ารงชีวิตต่อไป มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้ดีขึ้นกว่าก่อนเนื่องด้วย
ความเจริญเข้าถึงและทางเลือกในการประกอบอาชีพมีมากขึ้น ปัจจุบันกลายเป็นว่าบ้านไหนมีเครื่อง
อ านวยความสะดวกครบถ้วนแสดงถึงฐานะเศรษฐกิจภายในครัวเรือน บ่งบอกฐานะของครอบครัว
นั้นๆได้  
 รายได้ 
 เนื่องจากชุมชนในพื้นท่ีศึกษา ต้ังถิ่นฐานอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวก และต้ังอยู่บน
เส้นทางการท่องเท่ียว ชาวบ้านจึงประกอบอาชีพได้หลายด้าน ได้แก่ 
 ๑. รายได้จากผลผลิตทางการเกษตร ชาวบ้านจะเพาะปลูกพืชเพื่อการยังชีพ เช่น ข้าว ข้า
โพด ส่วนพืชเพื่อการแลกเปล่ียน เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด มะเขือเทศ และมันฝรั่ง อย่างไรก็ตาม 
รายได้จากการเกษตรมีความไม่แน่นอนเพราะมีปัญหาหลายประการ เช่น พื้นท่ีท าการเกษตรไม่
เพียงพอ ไม่มีเงินทุนในการปลูกพืชเสริมเพื่อเสริมรายได้ ราคาและตลาดของสินค้าการเกษตรไม่
แน่นอน 
 ๒. รายได้จากการขายของปุา โดยฤดูฝนมีการเก็บหน่อไม้ และเห็ด ส่วนฤดูหนาว 
ชาวบ้านมีรายได้จากการเก็บดอกไม้กวาด (ดอกก๋ง) ขาย โดยเฉล่ียแล้วชาวบ้านมีรายได้จากการขาย
ของปุาครอบครัวละ ๓,๐๐๐-๘,๐๐๐ บาท ต่อป ี
 ๓. ชาวบ้านมีรายได้จากการรับจ้างขายแรงงานนอกหมู่บ้าน โดยชาวบ้านในวัยแรงงาน 
เมื่อว่างจากงานในไร่ จะเดินทางเข้าเมือง เริ่มแรกออกไปท างานหลังฤดูเก็บเกี่ยว เมื่อถึงฤดูท าไร่ก็
กลับบ้าน เพื่อหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัว เนื่องจากการท าไร่อย่างเดียวไม่พอเล้ียงครอบครัว 
ภายหลังเมื่อมีงานประจ าและรายได้สม่ าเสมอ ท าให้ชาวบ้านบางคนหันมาท างานประจ า รายได้จาก
การรับจ้างท่ีน ามาช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างมาก และยังมีการชักชวนญาติพี่น้องออกไปท า งาน
ประจ าดังกล่าว เช่น ในประเทศ งานโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม จ. อยุธยา งาน
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีมีการแต่งงานกับคนนอก
หมู่บ้าน หรือคนต่างจังหวัดท่ีไม่ใช่คนอาข่าด้วยกัน โดยจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 



 
 

๑๐๖ 

 ๔. รายได้จากการค้าขาย โดยเฉพาะสินค้าท่ีเป็นงานหัตถกรรมประจ ากลุ่มชาติพันธุ์ เช่น 
เส้ือผ้า ถุงย่าม เครื่องประดับต่างๆ นอกจากนี้ชาวบ้านยังออกไปค้าขายกับคนภายนอกด้วย โดยใน
อดีตเมื่อว่างงานจากไร่ หัวหน้าครอบครัวจะน าสินค้าออกไปขายกับคนต่างหมู่บ้าน สินค้าส่วนใหญ่
เป็นสัตว์เล้ียง เช่น แพะ วัว หมู เป็นต้น โดยบทบาทนี้จะผูกขาดอยู่ในกลุ่มผู้ชาย ปัจจุบันการค้าขาย
เปล่ียนจากการค้าขายระหว่างหมู่บ้าน เป็นการค้าระหว่างหมู่บ้านกับชุมชนเมือง ซึ่งกลับกันผู้หญิงมี
บทบาทส าคัญมากท่ีสุด ขณะท่ีผู้ชายมีหน้าท่ีแสวงหาสินค้าในหมู่บ้านเพื่อให้ผู้หญิงไปขายให้ลูกค้า 
 การค้าขายเริ่มปรากฏชัดมากขึ้นเมื่อศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ น ากลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีอาศัยอยู่
บนพื้นท่ีสูงในพื้นท่ีต่างๆ เข้ามาแสดงศิลปวัฒนธรรมประจ ากลุ่มชาติพันธุ์ให้นักท่องเท่ียวได้ชม สินค้า
จากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้รับความนิยม ท้ังในประเทศและนอกประเทศ เมื่อเห็นช่องทางจึงออกมา
เช่าแผงในไนท์บาร์ซาขายของ ในช่วงท่ีสินค้าเป็นท่ีนิยมของตลาด ก็มีญาติพี่น้องตามออกมาค้าขาย
ด้วย จนกระท่ังมีการขยายพื้นท่ีขายของไปท่ี พัทยา จ.ชลบุรี โดยคนกลุ่มนี้กลายเป็นคนจัดหาฝีมือ
แรงงานในหมู่บ้านตน สร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านได้อีกทางหนึ่ง  
 

 
 
ภาพที่ ๔๕ งานหัตถกรรม ของชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 
 รายจ่าย 
 ในสมัยท่ีสังคมอาข่ายังไม่เปิดสู่โลกภายนอกมากนัก รายจ่ายภายในครอบครัวจึงมีไม่มาก
นัก ชาวบ้านมีบ้านเป็นของตัวเอง ผลผลิตจากไร่และอาหารจากปุาสามารถเล้ียงครอบครัวได้ตลอดปี 
แต่ปัจจุบันความเป็นอยู่ของชาวบ้านเริ่มเปล่ียนแปลงมากขึ้น เมื่อความเจริญทางวัตถุ สาธารณูปโภค



 
 

๑๐๗ 

เข้ามาในหมู่บ้าน วิถีชีวิตในชุมชนเริ่มผูกติดกับค่านิยมจากความเจริญทางวัตถุหลายๆอย่าง รายจ่าย
หลักของครอบครัวจึงมี  ดังนี้ 
 ๑. ซื้อข้าวบริโภค เมื่อผลผลิตจากข้าวไร่และพื้นท่ีท ากินในบางปีไม่สามารถผลิตได้
เพียงพอต่อการบริโภค ชาวบ้านประมาณร้อยละ ๔๐-๕๐ ต้องซื้อข้าวกินประมาณ ๒-๖ เดือนต่อปีใน
ทุกๆ ปีนอกจากการซื้อขายข้าวแล้ว ชาวบ้านต้องพึ่งพาแม่ค้าท่ีน าอาหารของสดของแห้งต่างๆ เข้าไป
ขายในหมู่บ้านด้วย วัฒนธรรมการบริโภคของชาวบ้านท่ีเก็บผักหาอาหารตามธรรมชาติได้เปล่ียนมา
บริโภคอาหารส าเร็จรูป อาหารสด อาหารแห้ง แม้ชาวบ้านจะหาอาหารตามธรรมชาติได้ แต่ไม่
เพียงพอตลอดท้ังปี รวมไปถึงการปรุงแต่งในการประกอบอาหารในปัจจุบันท่ีชาวบ้านจะเพิ่ม
เครื่องปรุงรสชาติอีกหลายอย่าง เช่น ผงชูรส น้ าปลา ซีอิ้ว ส่ิงของเหล่านี้ได้กลายเป็น ส่ิงจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวันให้กับครอบครัวด้วยเช่นกัน 
 ๒ เครื่องใช้ไฟฟูา เมื่อมีไฟฟูาเข้าหมู่บ้าน ระบบเงินผ่อนก็ตามเข้ามาสู่ชีวิตของชาวบ้าน
ด้วย เครื่องใช้ไฟฟูาต่างๆ เช่น โทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น ได้กลายเป็นส่ิง ต้องการของครัวเรือน หากซื้อ
ด้วยเงินสดไม่ได้ก็จะใช้ระบบเงินผ่อน สินค้าเหล่านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของหนี้สินท่ีชาวบ้านต้องแบก
รับภาระผ่อนส่ง 
  เมื่อรายจ่ายเพิ่มขึ้น แต่รายรับท่ีได้จากการเกษตรกลับมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ท าให้
ชีวิตของชาวบ้านได้รับความล าบากมากขึ้น ชาวบ้านจึงจ าต้องกู้ยืมเงินจากญาติพี่น้อง ซึ่งในอดีตการ
กู้ยืมเงินภายในหมู่บ้านด้วยระบบชุมชนยังคอยดูแลอยู่ อาจท าให้ชาวบ้านไม่เดือดร้อนมากนัก เพราะ
ตามประเพณีในวันสุดท้ายของปีใหม่ ทุกครอบครัวจะไปประชุมกันท่ีบ้าน หยื่อมะ เพื่อวางแผนการ
บริหารชุมชนในปีต่อไป พร้อมท้ังแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในปีท่ีผ่านมาท้ังหมด รวมถึงภาวะหนี้สิน
ท่ีเกิดขึ้นของชาวบ้านด้วย แต่ปัจจุบันหนี้สินท่ีเกิดขึ้น มีราคาสูง และเป็นปัญหาท่ีเกือบทุกครัวเรือน
ประสบ จึงเป็นการยากท่ีจะปลดภาระหนี้นี้ได้ง่ายๆ 
 ลักษณะการผลิต  
 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าในพื้นท่ีศึกษาแล้ว ทุก
ครอบครัวมีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับการประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลักท้ังส้ิน ซึ่ง เรียกสังคมแบบ
นี้ว่า สังคมเกษตรกรรม (Agricultural Society) หรือ สังคมเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม 
(Agricultural Economic Society) โดยใช้วิธีท าไร่เล่ือนลอย (Swidden Cultivation) หรือ 
“การเกษตรในรูปแบบท่ีมีการ ตัด ฟัน โค่น ต้นไม้ในปุา ปฐมภูมิ (Primary forest) แล้วท าการ
เพาะปลูกอยู่ในพื้นท่ีช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ต้ังแต่ 1 ปีข้ึนไป จนดินท่ีใช้ปลูกพืชเส่ือมความอุดมสมบูรณ์ลง
จากผลของการพังทลายของดิน หรือจากการใช้ประโยชน์ของพืชเอง และมีปัญหาเกี่ยวกับ วัชพืช โรค 
และแมลง ท าให้ผลตอบสนองของพื้นท่ีในการผลิตลดต่ าลง ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน  (หมายถึงไม่
เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค) ก็จะเลิกใช้พื้นท่ีแห่งนั้น และไปตัดโค่นปุาปฐมภูมิแห่งใหม่ท่ีมีความ



 
 

๑๐๘ 

เหมาะสมในการปลูกพืชต่อไป”๑๔ การใช้ท่ีดินตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นนั้น ถือเป็นรูปแบบ
การเกษตรแบบด้ังเดิมท่ีกลุ่มชาติพันธุ์อาข่ายึดถือสืบเนื่องต่อๆกันมาจนเกิดความช านาญการ และเป็น
ความรู้ท่ีสืบเนื่องกันมาในกลุ่ม 
 กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าในพื้นท่ีศึกษา รุ่นท่ีอพยพมาต้ังถิ่นฐานในพื้นท่ียุคแรก (พ.ศ. 2529 - 
พ.ศ. 2530) ยังคงท าการผลิตในแบบท่ีเรียกว่า “เพื่อการยังชีพ” มีอยู่ 8 ครอบครัวเท่านั้นท่ีมีการ
ลงทุนเพาะปลูกในแบบท่ีเรียกว่า “ปลูกเพื่อเงินสด” อย่างไรก็ดีไม่ว่าใครจะปลูกพืชอะไร ผลผลิตท่ีได้
จะน าไปท าอะไรก็ตาม พืชหลักท่ีส าคัญต่อการด ารงชีวิต ได้แก่ ข้าวและข้าวโพด ทุกครัวเรือนจะต้อง
ท าการเพาะปลูกเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของครัวเรือน ยังมีการปลูกพืชหลายๆชนิดในพื้นท่ี
เดียวกัน เรียกว่า “การเพาะปลูกแบบพืชผสม” (Mixed Cropping System)๑๕ หรือ “ปลูกตาม
เกษตรแบบจารีตประเพณี” โดยจ าแนกได้ดังนี้๑๖  
 ๑. พืชไร่ พืชไร่เป็นพืชท่ีปลูกในการเกษตรแบบ ตัด ฟัน โค่น เผา ท่ีท ามากันแต่ด้ังเดิม 
และ เป็นพืชท่ีชาวบ้านมีความคุ้นเคยในการปลูก ดูแลรักษา บริโภค ใช้ประโยชน์ และขายท ารายได้ 
สามารถจ าแนกออกเป็น พืชอาหาร พืชเศรษฐกิจ และพืชไร่อื่นๆ 
 ๒. พืชอาหารมนุษย์ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด และพืชผักสวนครัว โดยเฉพาะข้าว กับ ข้าวโพด 
(ข้าวสาลี, ข้าวสาโล) 
 ๓. พืชอาหารสัตว์ ข้าว (ถ้ามีจ านวนมากพอ) ข้าวโพด 
 ๔. พืชเศรษฐกิจ ในระยะเวลาท่ีศึกษาในพื้นท่ีศึกษานี้ พืชท่ีท ารายได้เป็นเงินสด มีอยู่ ๒ 
ชนิดคือ ข้าว ข้าวโพด  
 นอกจากพืชท่ีกล่าวมาข้างต้น ยังมีไม้ยืนต้นอีกหลายชนิด ท่ีชาวอาข่าในพื้นท่ีเพาะปลูก 
ตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีต่างๆ แต่ทว่ามีจ านวนน้อย และการดูแลรักษาก็ปล่อยให้เจริญเติบโตไป
ตามธรรมชาติเสียส่วนใหญ่ มักปลูกอยู่ใกล้ท่ีอยู่อาศัย อาทิเช่น ล้ินจ่ี ล าไย มะขาม ฝรั่ง มะม่วง 
มะพร้าว ส้มโอ ส้ม และยาง เป็นต้น ส าหรับพืชต่างๆท่ีขึ้นเองตามธรรมชาติ และเป็นอาหารได้ เช่น
เห็ด ผักกูด ผักหนาม บอน และหน่อไม้ เป็นต้น 
 

                                                         

 ๑๔ จันทบูรณ์  สุทธิ, ไร่เลือนลอย (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยชาวเขา, ๒๕๒๖), ๔๗. 
 ๑๕ ชูพินิจ เกษมมณี, รายงานการศึกษานโยบายการอพยพชาวเขา ทางออกในเขา
วงกต กรณีศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์, 
๒๕๒๗), ๓๓. 
 ๑๖ จันทบูรณ์  สุทธิ, ไร่เลือนลอย (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยชาวเขา, ๒๕๒๖), ๒๒. 



 
 

๑๐๙ 

ตารางท่ี ๙ การการท าการเกษตรในรอบปี 
 
ชนิดพืช ช่วงเวลาและกิจกรรม 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.ข้ า ว พั น ธุ์
หนัก 

ล ถ ผ1 ผ2 ป ว ว    ก น 

2.พื ชผสม ไ ร่
ข้าว 

    ป บ บ ม ฟ    

3.ข้าวโพด ล ถ ถ/ผ ป ว ก ว  ก    
4.พืชผสม ไร่
ข้าวโพด 

   ป บ บ ม ฟ ฟ    

สัญลักษณ ์ 
ล – เลือกที่    ถ – ถางที ่   ผ – เผาที่  
ป – ปลูก    ว – ก าจัดวัชพืช  ก – เก็บเก่ียว 
น – นวดข้าว   1 – คร้ังที่ 1   2 – คร้ังที่ 2 
บ – พืชใบ/ ผลอ่อน   ม – พืชกินผลสุก 
ฟ – พืชผล/ ผลสุก / เมล็ด / ลงหัวใต้ดิน 

 
 
 ปัจจัยการผลิต  
 ปัจจุบันนี้ชาวอาข่าในพื้นท่ีศึกษายังพบว่ามีการผลิตผลผลิตทางการเกษตรในแบบปฏิบัติ
ขั้นตอนแบบจารีตด้ังเดิมอยู่ จะมีการเปล่ียนแปลงอยู่บ้างแต่เป็นไปในลักษณะของการน ามาปรับใช้ให้
เหมาะสม กับสภาพแวดล้อมและสถานะทางการนับถือศาสนาของตน เช่นพบว่ามีการปักไม้กางเขน
สัญลักษณ์ทางศาสนาคริสต์ตรงหัวไร่ เพื่อขอพรในฤดูเพาะปลูกแทนการไว้ผี เป็นต้น ปัจจัยการผลิตท่ี
ส าคัญ ได้แก่ ลักษณะการใช้ท่ีดิน แรงงาน ทุน และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ที่ดิน นับว่าเป็นปัจจัยการผลิตท่ีส าคัญอันดับแรก เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรไม่
ว่าจะเป็นชนิดใด ความอุดมสมบูรณ์ของสภาพที่ดินเป็นส่ิงส าคัญประการหนึ่ง ชาวอาข่าทุกครอบครัว 
จะจับจองพื้นท่ีท่ีเห็นว่าเพียงพอต่อการผลิตในครัวเรือน ครอบครัวละ ประมาณ 3 - 4 แปลง แต่ใช้
ปลูกพืชจริงๆในแต่ละปีแค่ 2 – 3 แปลง ท้ิงให้ หญ้าและวัชพืชขึ้นรกๆ ไว้ 1 แปลง (ประมาณ 4 – 5 ) 
ปี โดยท่ีเหลือก็ท าการเกษตร โดยแบ่งท่ีดินไว้ปลูกข้าว 1 แปลง ท่ีเหลือจะปลูกข้าโพด และ ถั่วเหลือง 
หรืออื่นๆ โดยไม่นิยมปลูกพืชซ้ าๆในแปลงเดิม ปัจจุบันมีเจ้าหน้าท่ีแนะน าและส่งเสริมการปลูกพืช
หมุนเวียน แต่ไม่มีครอบครัวไหนนิยมท าตามมากนัก 



 
 

๑๑๐ 

 ๒. แรงงาน แรงงานภายในครอบครัวถือว่าส าคัญอย่างมาก ครอบครัวใดจะปลูกพืชอะไร 
จะค านึงถึงแรงงานในครัวเรือนเป็นส าคัญ มีการช่วยเหลือแบบ “เอาแรง” หรือ “ช่วยแรง” ในกรณีท่ี
ปลูกเพื่อบริโภค และเนื้อท่ีไม่มาก และแบบว่าจ้างแรงงานรายวัน ราคาอยู่ ท่ี 100 – 150 ต่อวัน ใน
กรณีท่ีปลูกเพื่อขาย 
 ๓. ทุน ชาวอาข่าในพื้นท่ีศึกษา มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ท่ีมีความสมบูรณ์ไว้เท่ากับปริมาณ
เพาะปลูกในปีต่อไปเท่านั้น ท่ีเหลือจะใช้บริโภคในครัวเรือน เหลือจากบริโภคก็น าไปขาย ส่วนอีกกรณี
ท่ีมีทุน จะมีการซื้อเมล็ดพันธุ์จากตัวแทนจ าหน่าย ซื้อปุย และมีการประกันราคาซื้อขาย ตามระบบ
การเกษตรที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
 ๔. เคร่ืองมือ ชาวอาข่าในพื้นท่ีศึกษาจะซื้อเครื่องมือส าเร็จรูปเสียส่วนใหญ่ ไม่มีช่างตี
เหล็กประจ าหมู่บ้านตามจารีตด้ังเดิม ท่ีมีหน้าท่ีดูแลเครื่องมือท ามาหากินของคนในหมู่บ้าน บ าง
ครอบครัวมีทุนมาก ก็สามารถซื้อเครื่องมือท าไร่ท่ีช่วยทุ่นแรงสมาชิกในครัวเรือน เช่น เครื่องตัดหญ้า 
ถังพ่นยา หรือกระท่ังรถไถ 
 ชาวอาข่าจะปลูกกระท่อมไว้บริเวณไร่ทุกครอบครัว ซึ่งบริเวณรอบๆกระท่อมในไร่ มีพืช
ปลูกอยู่หลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นพืชสวนครัว เพื่อความสะดวกในการประกอบอาหาร 
 

 
 
ภาพที่ ๔๖ ผลผลิตทางการเกษตร ของชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 
 



 
 

๑๑๑ 

 

 
 
ภาพที่ ๔๗ การท าการเกษตร ของชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 

 
 
ภาพท่ี ๔๘ การเล้ียงสัตว์ ของชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 
วัฒนธรรมประเพณี 
 ไม่พบการนับถือผีตามจารีตประเพณีเดิมแล้ว และชาวอาข่าส่วนใหญ่ในพื้นท่ีกรณีศึกษา
นั้นนับถือศาสนาตามบิดามารดา ฉะนั้น แน่ใจได้ว่าการนับถือผีแบบด้ังเดิมและจารีตบางอย่างท่ีชาว
อาข่าจ าเป็นต้องปฏิบัติเพื่อบูชาผีนั้น อาจจะไม่สามารถหาได้ในชุมชนนี้ 
 ผลจากความเช่ือยึดถือของชาวอาข่าเปล่ียนไป จึงมีผลต่อการสร้างสภาพแวดล้อมของ
หมู่บ้านแตกต่างจากบรรพบุรุษเดิม หลายประการสังเกตจากการไม่พบส่ิงเหล่านี้เลย ได้แก่ ประตู
หมู่บ้าน (ลกข่อ), ชิงช้าพิธี (โละซ่า), ศาลผ ี(หมิซาลอเอาะ), และลานสาวกอด (แด๊ะข่อ), ซึ่งท้ังหมด



 
 

๑๑๒ 

ท่ีกล่าวมาเป็นผลผลิตจากการนับถือผีและบรรพบุรุษถือว่าเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์คู่ชุมชนมาตลอด ได้หมดไป 
ปัจจุบันโบสถ์คริสต์ เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านชาวอาข่าส าหรับพิธีกรรมทางศาสนาและศูนย์รวมข่าว
ของชุมชน๑๗ 
 

 
ภาพที่ ๔๙ การแสดงเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ของชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ  
 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 
 จากตาราง ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล พิธีกรรมต่างๆ ในช่วงปีของกลุ่มชาติพั นธุ์อาข่าในพื้นท่ี
ศึกษา จึงกล่าวได้ว่ากิจกรรมท่ีเกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีรายละเอียดเนื้อหาตามพิธีกรรมเหมือนท่ีได้ศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาข่าแบบด้ังเดิม ตลอดท้ังปี กล่าวได้ว่ากิจกรรมท่ีเกิดขึ้น คือเทศกาล ซึ่ง
บางเทศกาลใช้ช่วงเวลาใกล้เคียงกับการประกอบพิธีกรรมด้ังเดิม เมื่อศึกษาลงลึกแล้ว ในบางเทศกาล 
กิจกรรมหลายๆอย่าง ยังไม่ท้ิงสาระด้ังเดิมท่ียังมีการปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมา แต่จะจัดให้สอดรับกับ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นตามปฏิทินสากลมากขึ้น จึงจะกล่าวถึง กิจกรรมท่ีพบในเทศกาล รอบ 1 ปี ระหว่าง
การศึกษา ท่ีเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน บนพื้นท่ีศึกษา ดังนี้ 
 

                                                         

 ๑๗ อุไรวรรณ แสงศร, บ้านอีก้อ: ความเชื่อและภูมิปัญญาชาวบ้าน, ๑๕. 

 



 
 

๑๑๓ 

ตารางท่ี ๑๐ แสดงตารางเปรียบเทียบกิจกรรมในช่วงปี ของชาวอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ  
 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 

ชื่อเทศกาล 
ตรงกับ

เดือนไทย 

แสดงเทศกาลรอบปีของ 

ชาวอาข่า๑๘ 
แสดงเทศกาลรอบปีของ 
ชาวอาข่าในพื้นที่ศึกษา 

รูปแบบที่แสดงออก 
จ านวน
วันท า
พิธ ี

รูปแบบที่แสดงออก 
จ านวน
วันท า
พิธ ี

- มกราคม - - ปีใหม่ 2 
- กุมภาพันธ์ - - - - 
- มีนาคม - - - - 

มีซื่อล่อ เออ เมษายน บูชาเจ้าปุา 1 - - 
ฮึ่ม สึ, ฮึ่ม ม ี เมษายน ไข่แดง(วันเด็ก) 2 ประเพณีไข่แดง 1 
ล่อขึ ตู เออ เมษายน สร้างประตูหมู่บ้าน(วันศิลปะ) 1 - - 

แช่ คา อะเผ่ว พฤษภาคม พิธีเริ่มปลูกข้าว 2 - - 
แยขู่จา เออ มิถุนายน โล้ชงิช้า 4 - - 

ยอ ลา ลา เออ กรกฎาคม เชิดชูผู้มีต าแหน่งทางวัฒนธรรม 2 - - 
ยาจีจี่ เออ อะเผ่ว สิงหาคม วันครอบครัว 1 - - 
คา แย แย เออ 

อะเผ่ว 
กันยายน พิธีไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากชุมชน 4 โล้ชงิช้า 1 

แจ เปูอ ล่อ อะเผ่ว ตุลาคม พิธีก าจัดต๊ักแตน 1 - - 
ยอ ภูเนอ เล่อ เออ 

อะเผ่ว 
พฤศจิกายน กินข้าวใหม่ 1 กินข้าวใหม่ 1 

ค้า เทอ ผ้า อะเผ่ว ธันวาคม ปีใหม่ลูกข่าง 4 
คริสต์มาส/ส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ 

4 

 
 
 
 
 

                                                         

 
๑๘

  โครงการพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์,  ๒-๓ ความจริง ความงาม ของ คนอาข่า ป.
อายิ,  เข้าถึงเมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓, เข้าถึงได้จาก www.hilltribe.org 



 
 

๑๑๔ 

 พิธีกรรมฮึ่มสึ, ฮึ่มมี๑๙  
 พิธีเริ่มปลูกข้าว, พิธีไข่แดง (วันเด็กอาข่า), บ้างก็ว่า "ขึ่มสึ ขึ่มม้ี อาเผ่ว" มีขึ้นภาย
หลังจากท่ีมีการอยู่กรรมจากการเผาไฟในไร่ช่วงกลางเดือนเมษายน ตรงกับเดือนอ่าข่า "ขึ่มสึ บาลา"
อ่าข่าจะประกอบพิธี "ขึ่มสึ ขึ่มมี้ อาเผ่ว" ขึ่มสึแปลว่า ปีใหม่ ขึ่มมี่แปลว่า คืนของปีเก่า อาเผ่วแปลว่า 
บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว เมื่อรวมกันแล้ว จึงมีความหมายว่า ประเพณีการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
หรือเรียกอีกอย่างว่า ประเพณีปีใหม่ชนไข่ เนื่องจากประเพณีนี้มีการน าไข่มาใช้ประกอบพิธี และเด็ก 
ๆ ก็จะมีการเล่นชนไข่โดยการย้อมเปลือกไข่ให้เป็นสีแดง และใส่ตะกร้าห้อยไปมา ประเพณีชนไข่ของ
ชาวอ่าข่า เป็นประเพณีท่ีมีมาช้านาน ไม่สามารถก าหนดว่ามีมาต้ังแต่เมื่อใด มีเพียงประวัติท่ีเล่าต่อกัน
มาว่า มีผู้น าทางวัฒนธรรม และการปกครองอาข่า เรียกว่า “โจ่วมา” และหมอสวดพิธีกรรมท่ีเรียกว่า 
“พี้มา” ซึ่งมีบทบาทการปกครองชุมชนได้มีการจัดประชุม ปรึกษาหารือ ด้านการปกครองชุมชน โดย
ใช้เนื้อหากฎจารีตตามท่ีชนเผ่าอ่าข่านับถืออยู่  
 สาระส าคัญตามจารีตด้ังเดิม เทศกาลนี้เป็นเทศกาลเริ่มแรกของชนเผ่าอาข่าในรอบปี 
เป็นเทศกาลเริ่มประกอบพิธีกรรมต่างๆ และเกิดการเรียนรู้ในชุมชนจากการเข้าร่วม นอกจากนี้ยัง
แสดงถึงการต้อนรับฤดูกาลใหม่ จากหน้าร้อนสู่หน้าฝน อาข่าเช่ือว่าหลังจากเทศกาลนี้ไป ส่ิงมีชีวิต
ต่างๆท้ังแมลง พืชได้ถือก าเนิดในโลก และจากนี้อีกไม่นานก็มีการปลูกพืชต่างๆตามมา อาข่าจึงมีการ
เตรียมเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อเตรียมความพร้อมในการหว่านปลูก 
 รูปแบบการแสดงออกของอาข่าในพื้นที่ศึกษา ในงานเทศกาล ขึ่มสึ ขึ่มม้ี อาเผ่ว
กิจกรรมท่ีพบ และโดดเด่นคือ ประเพณีไข่แดงเทศกาลนี้ ถือว่าเป็นวันเด็กของอาข่า เนื่องจากมีการ
ย้อมสีไข่มาชนกันอย่างสนุกสนาน แสดงออกถึงการแบ่งปัน และมีน้ าใจ เพราะเมื่อต้มไข่สุกเสร็จก็ต้อง
แบ่งทุกคนในครอบครัว และยังมีการสร้างสัมพันธ์กับครอบครัวอื่น โดยการมอบไข่ให้ และเกิดความ
สามัคคี ในระดับชุมชน จากการเล่นชนไข่แดงร่วมกัน การชนไข่แดงมีนัยส าคัญแฝงอยู่ คือการเสียสละ 
รู้จักเอื้ออารี และการให้อภัย  
 เทศกาลนี้มีพิธีกรรมหนึ่ง (ไม่พบในพื้นท่ีศึกษา) เป็นพิธีกรรมแสดงออกถึงการเคารพผู้มี
ต าแหน่งทางวัฒนธรรม ท่ีอาข่าเรียกว่า แหย่ ทู-เออ เป็นพิธีกรรมท่ีผู้น้อยท าความเคารพผู้อาวุโส
กว่า๒๐ เป็นการเคารพต าแหน่งทางวัฒนธรรม ท่ีสืบทอดความเช่ือด้ังเดิมอย่างหนึ่ง ท่ีมีอิทธิพลต่อคน
ท้ังชุมชน การท าความเคารพ นอกจากจะเป็นการยกย่องผู้อาวุโสกว่าแล้ว ยังสอนถึงการเรียนรู้ ให้
เคารพครู อาจารย์ อีกด้วย ปัจจุบัน ผู้วิจัยไม่พบการมีต าแหน่งทางวัฒนธรรมแบบจารีตด้ังเดิมของอา

                                                         

 ๑๙ อดีตเทศกาลฮึ่มสี และฮึ่มมี มีระยะเวลาห่างกัน 13 วัน แต่ด้วยหลายปัจจัยท าให้น ามา
รวมกัน เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการจัดการ  
 ๒๐ สถานภาพและบทบาทของบุคคล 



 
 

๑๑๕ 

ข่าในพื้นท่ีศึกษา แต่พบว่ามีคนอาข่าท่ีได้รับต าแหน่งทางราชการ มีหน้าท่ีตามระเบียบการปกครอง
ท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, และเจ้าหน้าท่ี อบต. ท่ีส าคัญคือ ผู้น าทางศาสนา หรือ
หลวงพ่อ (ในศาสนาคริตส์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๕๐ กิจกรรมเทศกาลปีใหม่ ต้มไข่แดง 
ท่ีมา:  โครงการพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์, กิจกรรมเทศกาลปีใหม่ ต้มไข่แดง, เข้าถึงเมื่อ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๓, เข้าถึงได้จาก www.hilltribe.org/thai 
 
 พิธีกรรม เทศกาล แย้ ขู่ จา-เออ อะแผ่ว (เทศกาลโล้ชิงช้า)  
 เทศกาลนี้ ไม่ปรากฏขึ้นเมื่อใด ท่ีไหน เป็นเทศกาลท่ีเกี่ยวกับฝน “แย้ ขู่ จา เออ” แย้ 
แปลว่า ฝน, ขู่ จา เออ แปลว่า เทศกาล แปลรวมว่า เทศกาลท่ีท าในช่วงหน้าฝน มีด้วยกัน 4 วัน เป็น
เทศกาลท่ีเฉลิมฉลองในหน้าฝน เพื่อบูชาเทพธิดา “อึ่มซาแยะ” เพื่อความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับพืชผล
ในไร่ เทศกาลนี้ได้ช่ือว่าเป็นเทศกาลยกย่องผู้หญิง เพราะในอดีตเป็นเทศกาลท่ีผู้หญิงสามารถร่วมเล่น
ได้เต็มท่ี เทศกาลนี้จัดขึ้นทุกเดือน สิงหาคม - กันยายน ของทุกปี พิธีโล้ชิงช้าเป็นพิธีศักด์ิสิทธิ์ ชาวอา
ข่าจะหยุดงานเพื่อเฉลิมฉลองในงานเทศกาลก่อนท่ีจะลงมือเก็บเกี่ยวพืชผลในฤดูต่อไป โดยผู้อาวุโสทุก
คนจะมาร่วมรับประทานอาหาร บ้าน หยื่อมะ ภายหลังพิธีโล้ชิงช้าเพื่อปรึกษาหารือกันถึงปัญหาการ
ประกอบอาชีพในช่วงครึ่งปีท่ีผ่านมารวมถึงวางแผนการท างานช่วงต่อไป 
 สาระส าคัญตามจารีตด้ังเดิม  เทศกาลนี้แสดงออกถึงการให้เกียรติและให้ความเคารพ
ผู้หญิงของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า เพราะเทศกาลนี้ได้ช่ือว่าเป็นเทศกาลของผู้หญิงโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับ
ผู้ชายท่ีมีเทศกาลลูกข่าง ผู้หญิงอาข่าแต่งตัวด้วยชุดอาข่าสวยงามเต็มยศ และไปโล้ ชิงช้าอย่าง
สนุกสนานตลอดเทศกาล สมกับท่ีปีหนึ่งมีครั้งเดียว และรอคอยมาตลอดท้ังปี การไปโล้ชิงช้ามีการ



 
 

๑๑๖ 

ตะโกนสอนคติธรรม เนติธรรมแก่เด็ก และเยาวชนถึงการปฏิบัติตนแบบอาข่า นับว่าเป็นเวทีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างหนึ่งของอาข่าในสังคมอดีต 
 ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เทศกาลนี้ ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ได้ออกก าลังกายกันถ้วนหน้า 
เพราะการโล้ชิงช้าถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งเหวี่ยงไปลักษณะเตะ ถ้าเป็นผู้หญิงก็มีการจูง
เชือกดึงให้กันและกัน 
 แสดงออกถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ ของครอบครัวและชุมชน เทศกาลนี้ในระดับ
ครอบครัวมีการสร้างความสัมพันธ์โดยการสร้างชิงช้าขนาดเล็กไว้ให้กับเด็กๆในครอบครัวได้เล่นกัน ซึ่ง
ผู้ท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ต้องไปหาไม้มาท าให้ และการท าชิงช้าขนาดเล็กก็จะมีการท าทุกครอบครัว 
การสร้างความสัมพันธ์ระดับชุมชนคือ โล้ชิงช้าขนาดใหญ่ ท่ีสร้างไว้บนยอดดอย ความสัมพันธ์เกิดจาก
การร่วมเล่นและมีการแบ่งปันกันเล่น โดยการดึงเชือกให้เพื่อนโล้กัน นอกจากการโล้ชิงช้าท่ีสร้าง
ความสัมพันธ์ในระดับชุมชนแล้ว การฆ่าหมูในครัวเรือนก็เป็นการแสดงออกถึงการแบ่งปันกันกิน โดย
เรียกคนหนุ่มและผู้อาวุโสมากินร่วมกัน 
 รูปแบบการแสดงออกของอาข่าในพื้นที่ศึกษา รายละเอียดพิธีกรรมแบบจารีตด้ังเดิมนั้น 
ดังท่ีหลายๆ เอกสารได้กล่าวมา จะมีการประกอบพิธีกรรมถึง 4 วัน แต่ชุมชนอาข่าในพื้นท่ีศึกษา มี
การจัดงานเพียงวันเดียว หากไม่รวมวันเตรียมการก่อนหน้าอีก 1 วัน ซึ่งในวันเทศกาลจะไม่มีพิธีกรรม
ใดๆ ท่ีต้ังชิงช้าจะอยู่บนเนินเขาบนลานโล่ง ท่ีอีกฝ่ังจะลาดชันมองเห็นทิวทัศน์ได้ไกล ดูน่าหวาดเสียว
ถึงเวลาโล้ ผู้หญิงอาข่าท้ังผู้อาวุโส สาว หนุ่ม จะแต่งกายเต็มยศ จะมีการเล่นโล้ชิงช้าตลอดท้ังวัน วันนี้
ผู้อาวุโสท่ีไปโล้ชิงช้าจะมีการตะโกนถึงวิถีชีวิตในอดีตให้ฟัง ซึ่งสะท้อนให้ฟังเป็นสุภาษิต ส่วนหนุ่มสาว 
อาจมีเรื่องของความคึกคะนองก็จะมีห้ามปรามกันเป็นระยะ มีการห้ามไม่ให้พูดหยาบคาย อีกท้ังยัง
เอื้อเฟื้อให้คนนอกท่ีเข้าไปเยี่ยมชมเข้าไปโล้ได้ โดยไม่มีใครมีทีท่ากีดกันแต่อย่างใด พอค่ า ก็จะมีการ
เก็บเชือก เพราะมีเรื่องเล่าขานว่า ในอดีตเคยเล่นจนถึงมืดค่ า เกิดเหตุการณ์มีคนตกลงไป ในฝ่ังเนิน
ลาดชัน ได้รับบาดเจ็บ จึงเช่ือว่าท่ีตกลงไปเพราะผีผลัก ปัจจุบันจึงไม่มีการโล้ในยามค่ าคืน เพราะกลัว
จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก ส่วนงานเล้ียงสังสรรค์ก็จะแยกย้ายกันไปตามบ้านท่ีเป็นเจ้าภาพ
นั่นเอง  



 
 

๑๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕๑ เทศกาลโล้ชิงช้า ของชุมชนอาข่า  
ท่ีมา:  โครงการพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์, เทศกาลโล้ชิงช้า ของชุมชนอาข่า, เข้าถึงเมื่อ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๓, เข้าถึงได้จาก www.hilltribe.org/thai 
 
 พิธีกรรม ยอ ภู เน่อ หม่ือ แช (เทศกาลกินข้าวใหม่)  
 เป็นเทศกาลท่ียกย่องข้าว เนื่องจากผลผลิตท่ีท ามาท้ังปีจะได้รับการเก็บเกี่ยว การยกย่อง

ย่องข้าวนี้เนื่องจากมีความเช่ือว่า ชาวอาข่าทุกคนอยู่ได้เพราะข้าว ก่อนท่ีจะถึงวันท าพิธีกรรม ผู้อาวุโส

ในชุมชนก็จะคัดเลือกบุคคลท่ีเป็นเจ้าภาพในการประกอบพิธีกรรม ในเทศกาลนี้ โดยผู้ท่ีถูกคัดเลือก
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1) มีหมู 2) ไม่มีสมาชิกในครอบครัวต้ังครรภ์ 3) ไม่เคยมีประวัติมีลูกฝาแฝด 
4) ข้าวในไร่สุก สามารถเก็บเกี่ยวได้ เมื่อผู้อาวุโสตกลงกันแล้วว่าจะให้ใครเป็นเจ้าภาพ ในกลางคืน
ก่อนถึงวันท าพิธีกรรม อะบอโจ่วมา จะต้องตะโกนให้ชาวบ้านทุกคน ทราบว่า ชาวอาข่าเรียกก าร
ตะโกนนี้ว่า เล่อ ภู กูเออ การตะโกนแปลเป็นภาษาไทย ว่า “แฮ้ม 3 ครั้งก่อน ถึงวันดีของอะบอโจ่ว

มา พรุ่งนี้ต้องท า ยอ ภู เนอ หมื่อแช (เลือกวันดี) ต้องไปเอารวงข้าว ของทุกคนในชุมชน อย่าเอาหน่อ 
ห้ามหาเห็ด อย่าจับนกท่ีอยู่ในรัง อย่าจับหนูท่ีอยู่ในโพรง (มีความนัยแฝงว่าอย่านอนกับภรรยาและมี
ความสัมพันธ์ลึกซึ้ง) อย่าจับปลา อย่าเอาของสีขาวจากปุา (เช่น หน่อไม้) อย่าเอาฝูาย” เทศกาลนี้ท า
ด้วยกัน 1 วัน จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี การก าหนดวัน ฤกษ์ยามดี ผู้อาวุโสเป็นคนเลือก
โดยเอาวันของครอบครัวท่ีถูกคัดเลือกเป็นเจ้าภาพเป็นหลัก ต้องไม่เป็นวันเกิดหรือวันตายในครอบครัว



 
 

๑๑๘ 

ท่ีถูกคัดเลือก แต่ส่วนมากจะท ากันใน วันห่าลา หรือวันเสือ เทศกาลนี้เกิดขึ้นเพื่อบูชาข้าวและกินข้าว
ใหม่ จึงต้องมีการคัดเลือกสมาชิกในชุชนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้กินข้าวใหม่เป็นคนแรก 

 สาระส าคัญตามจารีตด้ังเดิม  เทศกาลนี้แสดงออกถึงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวได้มาถึงแล้ว 
เทศกาลนี้เริ่มต้นการเก็บเกี่ยวและเริ่มต้นการบริโภคผลผลิตใหม่ เพราะก่อนท่ีจะถึงเทศกาลนี้ไม่
สามารถน าข้าวใหม่มาบริโภคได้ จึงเป็นเทศกาลท่ีบอกกล่าวว่าถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว 
แสดงออกถึงการให้ความส าคัญกับข้าว การให้ความเคารพข้าว เพื่อร าลึกถึงบุญคุณของข้าวท่ีคนน ามา

บริโภคว่าเป็นของสูง ของมีค่าบูชาข้าวเปลือก ต้องเอาข้าวที่เก็บเกี่ยวใหม่ๆไปเก็บบูชาบนหิ้ง 
 รูปแบบการแสดงออกของอาข่าในพื้นที่ศึกษา๒๑ ช่วงเช้าวันงานเทศกาล ผู้หญิงคนใดคน
หนึ่งในครอบครัวท่ีถูกคัดเลือกเป็นเจ้าภาพ (ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น) ไปตักน้ าท่ีห้วยศักด์ิสิทธ์ (ห้วย
ธรรมชาติ หลังหมู่บ้าน ใช้เป็นประปาภูเขา และซักล้าง) มาเก็บไว้ในบ้าน ส าหรับผู้ชายในบ้านเมื่อได้
ยินเสียงไก่ขันต้องเตรียมเกี่ยวข้าว ถือย่าม และจาน ชาวอาข่าเรียกว่า ห่อ เวาะ เดินทางไปไร่ ระหว่าง

เดินทางให้ผู้น าหน้าดูต้นทางให้ดี ห้ามเจองู หากเจองู การท าพิธีกรรมจะยกเลิกไป ถือว่าพิธีกรรมนั้น
ไม่บริสุทธิ์แล้ว เมื่อเดินทางถึงไร่ก็จุดไฟเพื่อไล่แมลงต่างๆ และเพื่ออบอุ่นร่างกาย ไปหาใบเผือก  
(ปัจจุบันใช้กระดาษ หรือถุงพลาสติกก็ได้) มาประมาณ 4 – 5 ใบ หรือเตรียมมาจากบ้าน ไปวางไว้บน
ศาลพระภูมิ (ในกรณีของอาข่าคริสต์ วางใบเผือกไปในทิศทางท่ีโบสถ์ต้ังอยู่)ใช้มือเด็ดรวงข้าวท่ีอยู่

ใกล้ๆ 3 รวงมาวางไว้บนใบเผือก (หรือ ภาชนะท่ีเตรียมมาดังกล่าว) เอาเคียวเกี่ยวข้าว ทีละ 3 ต้น 

จ านวน 3 ครั้ง เอาไปวางไว้บนภาชนะ ใช้ขาข้างขวาเหยียบรวงข้าว เพื่อให้เมล็ดหลุดจากรวงจนหมด 
ใช้หมวกพัก สามครั้ง และเก็บท้ังหมดใส่ย่าม หลังจากนั้นก็น า ห่อ -เวาะ ไปเกี่ยวจนเต็มย่าม จึง
เดินทางกลับบ้านได้ เมื่อถึงบ้านจึงน าย่ามไปห้อยไว้ในส่วนของเรือน ท่ีใกล้กับแม่เตาไฟ หรือในครัว 
และแบ่งบางส่วนไปวางไว้ที่แท่นบูชาพระคริสต์ ในอดีตจะน าไปห้อยในส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีของผู้หญิง ใกล้

แม่เตาไฟ เนื่องจากว่าผู้หญิงเป็นตัวหลักในการปลูกและเก็บเกี่ยว อีกท้ังมีความละเอียดในการหากิน 
จึงเป็นการยกย่องผู้หญิง แม่บ้านจะน าเมล็ดข้าวในย่ามมาตากพอเป็นพิธี 2 – 3 นาที แล้วน าเมล็ด
ข้าวใหม่ไปเทใส่กระทะใหญ่ เพื่อน าไปค่ัวให้กรอบ น าไปต า (ในหมู่บ้านมีครอบครัวท่ีมีครกต าข้าวอยู่ 
2 ครัวเรือน เท่านั้น จึงรับเป็นเจ้าภาพอยู่เสมอทุกปี) แล้วน ามาต้มจนเละ ส่วนรายละเอียดอาหารท่ีใช้

ในพิธีกรรมถูกตัดออกไป ใช้อาหารที่หาได้ ตามท้องตลาด เพียงแค่จะไม่ใช้วัตถุดิบท่ีเป็นสีขาวเท่านั้น
เป็นใช้ได้ ก่อนกินอาหารเช้า ผู้หญิงในบ้านเจ้าภาพจะยกส ารับขึ้นไปไว้บน ฉิยิ (ยุ้งข้าว) แล้วคนใน
บ้านเจ้าภาพจะไปเชิญผู้อาวุโสมารวมกินข้าวเช้ากัน เป็นการกินข้าว และสุรา ผู้น้อย ยกสุรา และ

                                                         

 ๒๑ สัมภาษณ์ นายหล่อซือ ซือหมือ, เจ้าหน้าท่ี อบต. ชาวอาข่า ชุมชนบ้านเหมืองแร่,  
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓. 



 
 

๑๑๙ 

ส ารับให้ผู้อาวุโส จากนั้นก็จะเป็นการกินด่ืม โดยเฉลิมฉลองการกินข้าวใหม่ ของปีนี้  เมื่อถึงเวลา
กลางคืน ผู้ชายในบ้านเจ้าภาพคนใดคนหนึ่ง สวมเส้ือผ้าให้เรียบร้อย ใส่หมวก ต้องไปเก็บส ารับบน ฉิยิ 

ยกไปท่ีแม่เตาไฟ เทอาหารในส ารับท้ิง และเก็บถ้วยท่ีใส่ส ารับนั้นวางไว้บนแท่นบูชาพระคริสต์ หรือ
วางไว้ในท่ีจัดไว้แล้วและจะไม่น าถ้วยชามนั้นมาใช้ เป็นอันเสร็จพิธีกรรมในเทศกาลนี้ 
 วันใหม่ จะต้องไปเชิญผู้อาวุโสมากินข้าวอีกครั้ง โดยไม่มีพิธีกรรมแต่อย่างใด ชาวอาข่า
เรียกการเชิญผู้อาวุโสมากินข้าวครั้งนี้ว่า ยา เซาะ บา-เออ 
 
 

 
 
 
ภาพที่ ๕๒ เทศกาลกินข้าวใหม่  
ท่ีมา: โครงการหลวง, เรียนรู้นอกต าราผ่านการท่องเที่ยวโครงการหลวง : เทศกาลกินข้าวใหม่,  
เข้าถึงเมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓, เข้าถึงได้จาก http://www.thairoyalprojecttour.com 
 
 พิธีกรรม ค้า เทอ ผ้า-เออ อะเผ่ว (เทศกาลลูกข่าง) 
 เป็นเทศกาลอันสุดท้ายในรอบปีของกลุ่มชาติพันธ์อาข่า เป็นท่ีรู้จักกันดีคือ เทศกาล
ลูกข่าง จะอยู่ในช่วงเวลาส้ินเดือนธันวาคม ถึง ต้นเดือนมกราคม ไม่ระบุวันชัดเจน เนื่องจากแต่ละ
ชุมชนจะก าหนดฤกษ์ยามเป็นส าคัญ มีต านานเล่าขานกันว่า เทศกาลนี้เป็นเทศกาลจบฤดูการเก็บเกี่ยว 
คือเก็บผลผลิตทางการเกษตรจากไร่เรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ฤดูกาลพักผ่อน (จอ-ลา) เทศกาลนี้ถือว่าเป็น
เทศกาลของผู้ชาย เพราะผู้ชายทุกวัยต่างแสดงความสามารถในการเล่นลูกข่าง เทศกาลนี้เด็กและ

http://www.thairoyalprojecttour.com/


 
 

๑๒๐ 

หนุ่มๆ มีการท าลูกข่างเล่นกันอย่างสนุกสนาน มีการละเล่นแข่งกัน นอกจากนี้ยังแสดงถึงการ
เปล่ียนแปลงวัย หลังจากหมดเทศกาลนี้มีการนับอายุเพิ่มขึ้นหนึ่งปี เทศกาลนี้มีท้ังหมด 4 วัน การท า
พิธีกรรม เริ่ม ท ากันใน วัน ห่าลา หรือ วันเสือ 
 สาระส าคัญตามจารีตด้ังเดิม  ปีใหม่ อาข่าถือเอาเทศกาลนี้เป็นเทศกาลปีใหม่ มีการนับ
อายุเพิ่มขึ้น 1 ปี จากเดิม หลังจบเทศกาลนี้ก็เข้าสู่การพักผ่อน ท่ีเรียกว่า จอ-ลา ซึ่งสามารถไปหา
คู่ครองได้ อีกท้ังเป็นการเฉลิมฉลองหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการท างานมาท้ังปี ต้ังแต่ปลูกข้าว เกี่ยว
ข้าว ตีข้าว(นวดข้าว) และขอบคุณเทวดาท้ังหลายท่ีให้ความอุดมสมบูรณ์  
 แสดงออกถึงการสินสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งชาวอาข่าก็จะพักผ่อนในช่วงนี้ 
สมาชิกบางครอบครัวก็เดินทางออกจากหมู่บ้านเพื่อรับจ้างท างานในเมือง 
 แสดงออกถึงการแบ่งปันกัน ในวันท่ี 1 ของเทศกาลนี้ มีประเพณียกเหล้า อาหารแบ่งปัน
กันระหว่างครอบครัว การเมาสุราจึงเป็นเรื่องปกติ ยังเป็นการเช่ือมความสัมพันธุ์ระหว่างพี่น้อง มี
ปัญหาคาในท่ีผ่านมาก็พูดคุยแก้ปัญหากันในวันนี้ ตลอดจน กิจกรรมแข่งลูกข่าง ก็เป็นการเช่ือม
ความสัมพันธ์ระดับชุมชน  
 เป็นวันเชิดชูเพศชาย วันนี้เป็นวันได้ช่ือว่าเป็นวันผู้ชาย เนื่องจากการแข่งลูกข่างจ ากัดไว้
เฉพาะผู้ชายเท่านั้น ต้ังแต่เช้าพ่อบ้านท่ีมี ลูกชายจะไปตัดไม้เพื่อมาท าเป็นลูกข่าง ให้ฝึกหัดเล่นให้
ช านาญ เพื่อน าไปแข่งกัน เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน นอกจากเล่นลูกข่างแล้ว ฝุายหญิงก็นิยมเล่น
ลูกสะบ้า และกระโดดเชือกกัน 
 หลังจากเทศกาลนี้ผ่านไป ผู้ชายในหมู่บ้านจะออกไปเกี้ยวพาราสีผู้หญิงในหมู่บ้านอื่นๆ 
เนื่องจากว่างจากการตรากตร างานหนักแล้ว ในอดีตจะเป็นฝุายชายเท่านั้นท่ีสามารถออกเท่ียวหา
ผู้หญิงได้ หากตรงกันข้าม ก็จะถูกชาวบ้านนินทาว่า พ่อแม่ไม่กล่าวส่ังสอน เป็นการควบคุมพฤติกรรม
ขิงชุมชนโดยผ่านรูปแบบเทศกาลอีกรูปแบบหนึ่ง 
 รูปแบบการแสดงออกของอาข่าในพื้นที่ศึกษา กิจกรรมในเดือนธันวาคมนี้ วันท่ี 24-25 
ธันวาคม มีความหมายกับชาวอาข่าท่ีนับถือศาสนาคริสต์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นวันส าคัญทาง
ศาสนาของพวกเขาท่ีเรียกตามสากลว่า วัน คริสต์มาส มีกิจกรรมเข้าโบสถ์ สวดมนต์ร่วมกันตาม
กิจกรรมทางศาสนา จะเห็นได้ว่า บรรยากาศงานรื่นเริงนั้นเริ่มข้ึนต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป กิจกรรมส่งท้าย
ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ จึงแสดงออกในรูปแบบงานเฉลิมฉลอง มีการจัดงานเล้ียงขึ้นในชุมชน โดยใช้พื้นท่ี
ในโบสถ์ เป็นสถานท่ีจัดเล้ียง แบบเรียบง่าย งานรื่นเริงสังสรรค์ของพวกเด็กๆ จะมีจัดขึ้นท่ีโรงเรียน 
เป็นงานแสดงความสามารถของเด็กๆ ในแต่ละช้ันปี ซึ่ง ก็รวมเด็กๆหลายๆชาติพันธุ์รวมกัน จึงกล่าว
ได้ไม่เต็มท่ีว่า เป็นงานเฉลิมฉลองแบบเฉพาะของชาวอาข่า  



 
 

๑๒๑ 

 ในหมู่บ้านพื้นท่ีศึกษา ไม่มีการประกอบพิธีกรรมใดๆ พบเห็นการเล่นลูกข่างต้ังแต่ต้น
เดือนธันวาคม เป็นกิจกรรมของเด็กๆ ท่ีจะรวมกลุ่มกันเล่นตามลานกว้างในโรงเรียน หรือ ตามทาง
สัญจรของหมู่บ้าน ไม่ได้สงวนเล่นกันแค่เด็กชายชาวอาข่าเท่านั้น คนอื่นท่ีมีชาติพันธุ์แตกต่างก็
สามารถเล่นได้ ท้ังหญิงชาย กลายเป็นกิจกรรมท่ีนิยมเล่นกันแพร่หลาย ท้ังในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕๓ การละเล่นลูกข่างของชาวอาข่า  
ท่ีมา: มิ้ โซน 7, ภาพถ่ายแบบเจ็บๆ, เข้าถึงเมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓, เข้าถึงได้จาก 
http://www.oknation.net/blog/Zone7/2007/04/06/entry-1 
 
สภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 
 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเรือนท่ีอยู่อาศัยชาติพันธุ์อาข่าซึ่งเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมสัมพันธ์
กับวิถีชีวิตอย่างแน่นแฟูน แม้ว่าปัจจัยและบริบทแวดล้อม ได้เปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะการนับถือ
ศาสนาอื่นส่งผลต่อวิธีคิด และการด าเนินชีวิตประจ าวันให้แตกต่างจากเดิม แต่ทว่าสถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่นเรือนพักอาศัยกลับยังมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีคล้ายคลึงกับเรือนอาข่าท่ียังคงอยู่ในโลกทัศน์
แบบด้ังเดิมอยู่ 
 กล่าวคือ โลกทัศน์ของชาวอาข่า ท่ีมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม นอกเหนือ
ความหมายเชิงโครงสร้าง ยังมีความหมายในแง่นามธรรมก ากับอยู่ด้วย กล่าวคือ  
 ผังบริเวณ องค์ประกอบของผังบริเวณ ในอดีตบ้านอาข่าทุกหลังจะมีครกต าข้าวอยู่ท่ี
บริเวณบันไดหลังบ้าน๒๒ ภายในบริเวณบ้านจะพบเรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตร เรียกว่า “ฉิยิ (Tsi 
Ji)” บางบ้านจะมีการสร้างบ้านให้แก่ลูกชายวัยรุ่น เรียกว่า “ยุ้มยะ (Nym ya)” เพื่อเป็นพื้นท่ีส่วนตัว

                                                         

 ๒๒ อุไรวรรณ  แสงศร,  บ้านอีก้อ: ความเชื่อและภูมิปัญญาชาวบ้าน, ๑๕. 

http://www.oknation.net/blog/Zone7/2007/04/06/entry-1


 
 

๑๒๒ 

ส าหรับลูกชายวัยรุ่น อีกท้ังยามออกจากบ้านไปเท่ียวในเวลากลางคืนก็จะได้ไม่รบกวนผู้อื่นด้วย ยังมี
การเล้ียง ไก่ หรือ หมู โดยสร้างเล้าอยู่ใต้ถุนเรือนหากเรือนยกใต้ถุนสูง บ้างก็สร้างเล้าแยกออกไปหาก
เรือนเป็นลักษณะปลูกติดดิน หรือมีพื้นท่ีใต้ถุนไม่เพียงพอ ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งของผังบริเวณ คือ 
จะไม่มีลานบ้านท่ีกว้างขวางนัก เนื่องจากว่าสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีลาดเนินเขาจึงไม่มีพื้นท่ีเพียงพอ 
เพราะฉะนั้นกิจกรรมท่ีควรจะใช้พื้นท่ีลานบ้านก็จะถูกน าขึ้นไปสู่ชานท่ีไม่มีหลังคาคลุมแทน 
 แปลน รูปแบบการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยของภายในเรือนอาข่าแบบวิถีด้ังเดิม หากเป็นเรือนยก
พื้นสูงมีบันไดบ้าน ๓-๕ ขั้น เมื่อขึ้นบันไดทางหน้าบ้านจะเป็นนอกชาน ตามปกตินอกชานจะมี ๒ แห่ง 
คือ ชานนอก ชายคา เรียกว่า “กือกะ (Gui Ga)” ใช้ส าหรับตากข้าว ตากเครื่องนอน และชานท่ีอยู่
ภายใต้หลังคาบ้าน เรียกว่า “เปีย ข่อง Pya Kah” จะอยู่ใกล้กับประตูเข้าไปในบ้านใช้เป็นท่ีพักผ่อน 
นั่งเย็บปักถักร้อย โดยพื้นท่ีส่วนท่ีติดอยู่กับ “เปีย ข่อง” จะเป็นพื้นท่ีในส่วนของผู้ชาย ถัดเข้ามาด้าน
ในจนถึงหลังบ้านเป็นส่วนของผู้หญิง ซึ่งจะมีชานหลังบ้านซึ่งเป็นชานท่ีมีหลังคาคลุม๒๓ การแยกพื้นท่ี
ระหว่างชายหญิงจะมีฝาผนังอาคารกั้น เรียกว่า “กะเพียว (Ga Pyaw)” กั้นห้องระหว่างพื้นท่ีส่วน
นอนชาย และส่วนนอนหญิง โดยวางตัวในแนวขวางของผังเรือน ต าแหน่งนอนของฝุายหญิงจะอยู่ไม่
ห่างจากต าแหน่งแม่เตาไฟ เรียกว่า “ช่อหะ (Tsaw ha)” เป็นพื้นท่ีของผู้หญิง และเป็นพื้นท่ีครัว 
เรียกว่า “ห่อ จา ยุ้ม (Haw Ja Nyum)” 
 โครงสร้าง โครงสร้างหลังคาส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่ ลักษณะรูปทรงแบบจ่ัวปั้นหยา (Hipped 
Gable) มีการชักชายคายาวจรดพื้นดิน เพื่อกันลมซึ่งพัดแรงอยู่เสมอ และชายคาท่ียื่นยาวออกมาท า
ให้สามารถเดินเลาะด้านข้างของตัวบ้านได้โดยไม่เปียกฝน โครงสร้างของบ้านเกิดประสานโครงสร้าง
ส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีความยืดหยุ่นสูงจนสามารถท่ีจะต้านทานแรงลม และพายุฝนท่ีพัดผ่าน
ร่องเขาในฤดูมรสุมได้๒๔ ส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดของโครงสร้างของบ้าน คือ “ไม้กลอนคู่”๒๕ ซึ่งมีอยู่เฉพาะ
ตรงเสาเอกของบ้าน ไม้กลอนคู่นี้ส่วนท่ีอยู่ในห้องผู้ชาย จะเป็นท่ีมัดหญ้าคาเป็นหลังคาบ้าน ส่วนไม้
กลอนท่ีอยู่ในส่วนของห้องนอนผู้หญิงจะไม่ใช้มัดหญ้าคา แต่จะเป็นไม้กลอนส าหรับมัดหิ้งผีบรรพบุรุษ 
ซึ่งในพื้นท่ีกรณีศึกษาไม่มีโครงสร้างส่วนดังกล่าว  

                                                         

 ๒๓ อุไรวรรณ  แสงศร,  บ้านอีก้อ: ความเชื่อและภูมิปัญญาชาวบ้าน, ๑๕. 
 ๒๔ เวชชวุฒิ บุญชูวิทย์,  เง่ือนไขทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับสิ่งใหม่ของ
ชาวเขาเผ่าอีก้อ  (กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๒). 
 ๒๕ “ไม้กลอน” ภาษาอาข่าเรียกว่า “ยูเยอะ (Nym Nyoe)” คือ โครงสร้างหลังคาท่ีพาด
อยู่บนแปในแนวดิ่ง (แนวเดียวกับจันทัน) ท าหน้าท่ีเป็นโครงสร้างผูกวัสดุมุงหลังคา เช่น หญ้าคา จาก 
เป็นต้น. 



 
 

๑๒๓ 

 เสา เรียกว่า “ฮอเยอ (Haw Zaw)” ซึ่งโครงสร้างรับน้ าหนักโครงสร้างส่วนอื่นๆ 
นอกจากนี้เสายังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณด้วย กล่าวคือ เสาหลักจะเป็นเสาท่ียาว

ท่ีสุดของโครงสร้างบ้าน โดยจะต้ังอยู่ในต าแหน่งของผังในส่วนพื้นท่ีของผู้ชาย โดยจะขึ้นไปรับยอด
จันทันท่ีวางอกไก่ของหลังคา  
 คานพื้น เรียกว่า “เซี๊ยะ หม่ะ (Zeu ma)” จะเป็นตัวก าหนดแบ่งพื้นท่ีภายในบ้าน
ออกเป็น ๔ ส่วน คือ พื้นท่ีส่วนนอนของผู้ชาย พื้นท่ีส่วนนอนส าหรับผู้หญิง พื้นท่ีครัว และพื้นท่ีชาน 

โดยคานจะท าหน้าท่ีแยกพื้นท่ีสูง และต่ าในบ้านด้วย คานบ้านจะใช้ไม้ไผ่หรือไม้จริงวางฝากกับเสา 
แล้วจึงพาดด้วยตง แล้วจึงปูฟากเป็นพื้นของเรือน ส าหรับคานตัวท่ีส าคัญท่ีสุด คือ คานหลักท่ีพาด
ผ่านกลางบ้าน ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแต่โครงสร้างรับระบบพื้นเรือนเท่านั้น หากแต่เป็นตัวแบ่งพื้นท่ี
ออกเป็นระดับซึ่งผลต่อลักษณะการใช้พื้นท่ีภายในบ้านท่ีมีล าดับศักดิ์ไม่เท่ากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕๔ รูปแสดงวัสดุโครงสร้างเรือน (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 

 

 



 
 

๑๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๕๕ รูปแสดง หลังคามุงหญ้าคา (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 

 
 

 

 

 
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

 

ภาพที่ ๕๖ รูปแสดง วัสดุปูพื้นจากธรรมชาติ (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 (ก)  รูปแบบพื้นเป็นลายสานไม้ไผ่ มีความแข็งแรง พบแบบพื้นในรูป ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้น

ตรงต าแหน่งชานแดด  
 (ข)  พื้นไม้ไผ่ตีฟาก ใช้กันในเรือน หันด้านมันออก เมื่อยิ่งใช้งานนานๆ พื้นจะมีความเงา 

สวยงาม 
 (ค)  พื้นไม้จริง พบเห็นว่าใช้ในส่วนของครัว  
 (ง)  แม่เตาไฟ บนเรือนท่ียกพื้นสูง มีแม่เตาไฟอยู่บนเรือน จะมีกระบะอัดดินใน

ส่วนประกอบอาหาร ท่ีต้องใช้ไฟ 

 



 
 

๑๒๕ 

 สังเกตได้ว่า การเลือกใช้วัสดุปูพื้นในเรือนอาข่า การจัดการกับรูปแบบประเภทการใช้งาน
นั้น มีลักษณะเฉพาะตัว และมีหลักการอยู่ในตัวอยู่ มีการเลือกใช้ประเภทพื้นท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๕๗  รูปแสดง วัสดุผนังจากธรรมชาติ (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 



 
 

๑๒๖ 
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๑๒๗ 

 จากการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบด้ังเดิมของชาวอาข่า พบ
ข้อมูลท่ีสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 เรือนพื้นถิ่นของชาติพันธุ์อาข่า มี ๒ แบบหลัก คือ 
 1. “หยุ่มโก” ซึ่งหมายถึง “เรือนแบบยกใต้ถุนสูง” กล่าวคือ ลักษณะเป็นเรือนยกพื้น 
โดยเรือนต้ังอยู่บนโครงสร้างเสา-คาน มีชานแดด มีขั้นบันไดชัน หลังคาคลุมต่ ามิดฝาเรือน ฝาเรือน
โครงสร้างเบาท าจากไม้ไผ่สาน หรือตีฟาก ภายในมีแม่เตาไฟส่วนนี้พื้นไม้จริงก่อดินกันไฟไหม้ พื้นปู
ฟากท่ีนอนยกสูงกว่าพื้นท่ีท่ัวไปเล็กน้อย แยกห้องชายหญิง 
 2. “หยุ่มอ่อ” ซึ่งหมายถึง “เรือนแบบติดดิน” กล่าวคือ เมื่อมองจากภายนอกจะเห็นเป็น
เรือนท่ีสร้างติดพื้นดิน ฝาเรือนเป็นโครงสร้างเบาเหมือนเรือนลักษณะแรก ชายคาคลุมต่ า มีประตู
ทางเข้าบ้านมิดชิด บางเรือนมีแคร่ไว้นั่ง ประโยชน์ใช้สอยคล้ายชานแดดแบบยกสแต่ ส่วนนี้ชายคา
คลุมถึง ภายในมีแม่เตาไฟ ติดกับพื้นดินท่ีอัดจนแน่น แยกห้องชายหญิง ยกพื้นสูงจากพื้นไม่เกิน ๕๐-
๖๐ เซนติเมตร พื้นเรือนปูฟาก 
 

 
 
ภาพที่ ๕๙ เรือนพื้นถิ่นชาวอาข่าแบบจารีตในรูปแบบท่ีเป็นเรือนยกใต้ถุนสูง ท่ีหมู่บ้านลิเช ต.ดอยตุง  
 อ.แม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒. 
ท่ีมา: ศรินยา โทณสุกุมาร. “เรือนพื้นถิ่นชาวเขาเผ่าอีก้อ หมู่บ้านลิเช ดอยตุง ต าบลแม่ฟูาหลวง 
อ าเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย.”  (รายงานหลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๒), ๕๙. 

 



 
 

๑๒๘ 

 

 
 
 
ภาพที่ ๖๐ เรือนพื้นถิ่นชาวอาข่าแบบจารีตในรูปแบบท่ีเป็นเรือนติดดิน หมู่บ้านปุาคา อ.แม่จัน  
 จ.เชียงราย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑. 
ท่ีมา: จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ฅ “การศึกษาและวิเคราะห์ระบบโครงสร้างเรือนชาวเขาเผ่าอีก้อบ้านปุา
กล้วย อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย,” (รายงานหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๑). ๕๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๖๑ เรือนพื้นถิ่นชาวอาข่าแบบจารีตในรูปแบบท่ีเป็นเรือนติดดิน หมู่บ้านปุาเปา จังหวัดแพร่  
 พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ท่ีมา: จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ฅ “การศึกษาและวิเคราะห์ระบบโครงสร้างเรือนชาวเขาเผ่าอีก้อบ้านปุา
กล้วย อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย,” (รายงานหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๑). ๗๘. 
 
 



 
 

๑๒๙ 

ลักษณะตัวบ้าน แบบบ้านเรือน ในพื้นที่ศึกษา จ าแนกรูปแบบโดยคร่าว 
 
 

 
 
ภาพที่ ๖๒ เรือนอาข่าแบบท่ี ๑ เรือนเด่ียวยกใต้ถุนสูงตัวเรือนอยู่บนเสา มีรูปแบบคล้ายด้ังเดิม  
 
 “หยุ่มโก” ซึ่งหมายถึง “เรือนแบบยกใต้ถุนสูง” ส่วนใหญ่ใช้วัสดุธรรมชาติ  
 

 
 
ภาพที่ ๖๓ เรือนอาข่าแบบท่ี ๒ เรอืนเด่ียวไม่มีใต้ถุนปลูกติดพื้นดิน  
 
 พื้นภายในเป็นดินอัดแน่น มีรูปแบบคล้ายด้ังเดิม “หยุ่มอ่อ” ซึ่งหมายถึง “เรือนแบบติด
ดิน” ส่วนใหญ่ใช้วัสดุธรรมชาติ 
 



 
 

๑๓๐ 

 
 
ภาพที่ ๖๔ เรือนอาข่าแบบท่ี ๓  เรือนท่ีมีรูปแบบคล้ายด้ังเดิม  
 
 เรือนท่ีมีรูปแบบคล้ายด้ังเดิม แต่มีตัวเรือนแยกแบ่งครัวและเรือนพักอาศัยชัดเจน ส่วน
ใหญ่ใช้วัสดุธรรมชาติ 
 

 
 
 
ภาพที่ ๖๕ เรือนอาข่าแบบท่ี ๔ มีรูปแบบคล้ายด้ังเดิม  
 
 มีรูปแบบคล้ายด้ังเดิม แต่มีตัวเรือนแยกแบ่งครัวและเรือนพักอาศัยชัดเจน วัสดุผสมผสาน 
 



 
 

๑๓๑ 

 
 
ภาพที่ ๖๖ เรือนอาข่าแบบท่ี ๕ มีรูปแบบคล้ายด้ังเดิม 
 
 มีรูปแบบคล้ายด้ังเดิม  พื้นท่ีภายในคล้ายด้ังเดิม ใช้วัสดุอุตสาหกรรมเกือบหมด  
 
 

 
 
ภาพที่ ๖๗ เรือนอาข่าแบบท่ี ๖ แบบบ้านสมัยใหม่ ใช้วัสดุอุตสาหกรรมท้ังหมด 
 
 จากการศึกษาพบว่า ลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรม มีทิศทางการเปล่ียนแปลงตาม
สภาพแวดล้อมและกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง จึงต้องการท่ีศึกษาวิถีคิด และโลกทัศน์ท่ี
มีต่อส่ิงแวดล้อมของกลุ่มชนผู้อาศัยในเขตท่ีสูง ท่ีอยู่ภายใต้สภาพเงื่อนไขทางธรรมชาติซึ่งมีอิทธิพลต่อ
การด ารงชีวิต ต่อการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย ก็เป็นส่ิงหนึ่งท่ีท าให้เกิดการปรับกระบวนทัศน์ใน
การสร้างสรรค์ท่ีอยู่อาศัย ท่ีต้องค านึงถึงบริบททางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ศาสนา ความเช่ือ 
การเมืองการปกครอง และระบบเศรษฐกิจ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยจ ากัด ก่อให้เกิดการต้ังรับ 
ปรับเปล่ียน สร้างสรรค์ ของมนุษย์เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมเหล่านี้อย่าง
สอดคล้อง สมดุล อีกท้ังยังสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ และภูมิปัญญาของคนในชุมชนได้
อย่างชัดเจน 



 
 

๑๓๒ 

 ในอดีตองค์ความรู้ของกลุ่มชนเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรอง ตกผลึกและเปล่ียน
ผ่านจากรุ่นสู่รุ่น ท้ังนี้ก็มิได้หยุดนิ่ง หากมีการรับเอา คัดลอก เลียนแบบ และประยุกต์ใช้จนเกิดการ
ผสมผสาน หากแต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ และรากเหง้าแห่งวิถีคิดของตนเองไว้ได้ แต่ทุกวันนี้องค์ความรู้ 
และอัตลักษณ์ของกลุ่มชนบนพื้นท่ีสูงเกิดความเปล่ียนแปลงจากแรงถาโถมของกระแสสังคมจากชน
พื้นราบมากยิ่งขึ้น วิถีชีวิตและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก าลังถูกดูดกลืนให้แปรเปล่ียนกลายเป็น
วิถีแบบสังคมเมือง ภูมิรู้อันมีคุณค่าได้ถูกลดทอนลงไป แหล่งทรัพยากรต่างๆ มีการตักตวงใช้ประโยชน์
อย่างเต็มท่ีเพียงทางเดียว แต่การใช้ประโยชน์อย่างหมุนเวียนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนลดน้อยลงไป  
 ดังนั้น  การศึกษาภูมิปัญญาของชาวอาข่าโดยศึกษาผ่านงานสถาปัตยกรรมนั้น ไม่เพียงแค่
ยังผลให้เกิดการต่อยอดระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาการสมัยใหม่ของโลกปัจจุบัน แต่เพื่อธ ารง
รักษาไว้ซึ่งคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่น จนถึงการรู้รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และพัฒนาการ
ต่อยอดองค์ความรู้สืบไป  



๑๓๓ 

 
 

บทที่ ๔ 
การศึกษา เก็บข้อมูล ชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

 
 ขอบเขตในการศึกษา 
 มีข้ันตอนการศึกษาอยู่ 2 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาผังของชุมชน ก าหนดกรอบในการศึกษา เพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกเก็บข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้ ผังรวมของชุมชน ประชากร อาชีพ ศาสนา 
ท้ังหมด อาข่ามีทะเบียน 130 หลัง, อาข่าพุทธ 15 หลัง, อาข่าไม่มีทะเบียน 23 หลัง โดยใช้
แบบสอบถาม และแผนท่ีในการเก็บข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 2 การเก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรม เพื่อศึกษาเชิงลึกในประเด็นเรื่อง 
ความสัมพันธ์ของระยะเวลาในการต้ังถิ่นฐานท่ีส่งผลต่อลักษณะเรือน, ความสัมพันธ์ของการนับถือ
ศาสนาของเจ้าของเรือนท่ีส่งผลต่อการใช้พื้นท่ีในเรือน, เปรียบเทียบการใช้สอยพื้นท่ีในเรือนแบบ
ด้ังเดิม กับ เรือนแบบสมัยใหม่, วัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างเรือน, จ านวน 50 หลังคาเรือน อาข่ามี
ทะเบียน 30 หลัง, อาข่าพุทธ 5 หลัง, อาข่าไม่มีทะเบียน 14 หลัง โดยการส ารวจรังวัดลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมของเรือน 
 รายละเอียดแต่ละขั้นตอน มีดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาผังของชุมชน 
 ศึกษาแบบเร็วด้วยแบบสอบถาม เก็บข้อมูล ศึกษาองค์รวมของหมู่บ้าน เพื่อไปสู่ขั้นตอน
การเลือก บ้านกรณีศึกษา น าไปสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน เลือกเพียง
บ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ท้ังนี้ในหมู่บ้านจะมี กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ เช่น ไทใหญ่ และคนเมือง 
ต้ังถิ่นฐานอยู่ด้วย แต่ ร้อยละ 95 คือ กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ดังข้อมูลท่ีกล่าวมาแล้วในบทท่ี 3  
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๖๘ แผนผังชุมชนอาข่า บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 (ส ารวจเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔) 



๑๓๕ 

 

 

 
 
ภาพที่ ๖๙ แผนผังระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๐ 



๑๓๖ 

 

 

ตารางที่ ๑๑ อายุเรือนและระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๓๐ 
 

อายุ 
เรือน 

จํานวน
หลังคา
เรือน 

ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๓๐ 

2517-2021 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 

2 - 2 3 - 1 1 1 1 2 
 

1-5 ปี  
3 

 

 
 
 

 

 

     

 
6-10 ปี 

 
4 

 
 
 

     

 
 

11-15 ปี  
2 

 
 

 
 

   

 

   
 

 
16-20 ปี  

1 
   

 

      

 
21 -25 ป ี  

1 
        

 

 

*สํารวจเมื่อ 2553-2554 ไม่ทราบอายุเรือน ๒ หลัง 



๑๓๗ 

 

 

 
 
ภาพที่ ๗๐ แผนผังระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๓๐- ๒๕๔๐  



๑๓๘ 

 

 

ตารางที่  ๑๒ อายุเรือนและระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๔๐ 
 

อายุ 
เรือน 

จํานวน
หลังคา
เรือน 

ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐานพ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๔๐ 

2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 

9 7 13 7 5 5 3 2 3 5 

 
1-5 ปี 

 
16 

    

 

  

 
6-10 ปี 

 
20 

 
 
     

 

  

 
11-15 ปี 

 
9 

    

     

 
16-20 ปี 

 
3 

        

 
21-23 ปี 

 

 
- 

         



๑๓๙ 

 

 

 
 
ภาพที่ ๗๑   แผนผังระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๙ 
ตารางที่  ๑๓ อายุเรือนและระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๙ 



๑๔๐ 

 

 

 

อายุ 
เรือน 

จํานวน
หลังคา
เรือน 

ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑  ๒๕๔๙ 

2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 

2 6 6 10 2 13 14 9 6 

1-5 ปี 
27 
 

  
 

  

6-10 ปี 
25 
 

      
 

11-15 ปี 3  
  

     

*สํารวจเมื่อ 2553-2554 ไม่ทราบอายุเรือน ๑๑ หลัง 
 



๑๔๑ 

 

 

 
 
ภาพที่ ๗๒  แผนผังระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ 



๑๔๒ 

 

 

ตารางที่  ๑๔ อายุเรือนและระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
 

อายุเรือน 
จํานวน 
หลังคา 
เรือน 

ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

2550 2551 2552 2553 

6 3 4 1 

1-5 ปี 16 

    

  *สํารวจเมื่อ 2553-2554 ไม่ทราบอายุเรือน ๔ หลัง 
 
 
 



 ๑๔๓ 

 จากการศึกษา พบเห็นบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่ามีรูปแบบน่าสนใจและมีรูปแบบท่ี
หลากหลายมากขึ้น ได้จ าแนกรูปแบบดังนี้โดยเบื้องต้น ก่อนท่ีจะท าการศึกษาตัวเรือนแบบละเอียด 

สามารถวิเคราะห์โครงสร้างการก่อรูปของหมู่บ้านได้พอสังเขป 
 บ้านชาติพันธุ์อาข่าท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาโดยการลงพื้นท่ีภาคสนาม และท าแบบสอบถาม ท าให้
พบข้อมูล รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีความหลากหลายตามสภาพครัวเรือน และภายในเรือน พบความ
หลากหลายของการใช้สอยพื้นท่ีท่ีน่าสนใจ การแบ่งพื้นท่ีใช้สอยให้ส าพันธุ์กับสมาชิกในเรือน โดย

ผู้วิจัยแบ่งแยกเป็นกรณีศึกษาได้ ดังนี้  
 กรณีศึกษาท่ี ๑ เรือนเด่ียวไม่มีใต้ถุน พื้นภายในเป็นดินอัดแน่น มีรูปแบบคล้ายด้ัง เดิม 
ส่วนใหญ่ใช้วัสดุธรรมชาติ และ เรือนเด่ียวยกใต้ถุนสูงตัวเรือนอยู่บนเสา มีรูปแบบคล้ายด้ังเดิม ส่วน
ใหญ่ใช้วัสดุธรรมชาติ 
 กรณีศึกษาท่ี ๒ มีรูปแบบคล้ายด้ังเดิม แต่มีตัวเรือนแยกแบ่งครัวและเรือนพักอาศัย

ชัดเจน วัสดุผสมผสาน 
 กรณีศึกษาท่ี ๓ แบบบ้านสมัยใหม่ใช้วัสดุอุตสาหกรรมเกือบหมด 

 

 

 
ภาพที่ ๗๓ รูปแบบเรือนแบบท่ี ๑  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 
 
 



 ๑๔๔ 

 

 
ภาพที่ ๗๔ รูปแบบเรือนแบบท่ี ๒  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 

 

 
ภาพที่ ๗๕ รูปแบบเรือนแบบท่ี ๓  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 
ขั้นตอนที่ ๒ การเก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรม 
 เพื่อศึกษาเชิงลึกในประเด็นเรื่อง ความสัมพันธ์ของระยะเวลาในการต้ังถิ่นฐานท่ีส่งผลต่อ
ลักษณะเรือน, เปรียบเทียบการใช้สอยพื้นท่ีในเรือนแบบด้ังเดิม กับ เรือนแบบสมัยใหม่, วัสดุท่ีใช้ใน
การก่อสร้างเรือน, โดยผู้วิจัยได้เลือกพื้นท่ีศึกษาทางด้านทิศตะวันออกของชุมชน ปัจจุบันเป็นพื้นท่ี
ของหมวด ๑ และ หมวด ๒ ซึ่งมีอายุในการต้ังถิ่นฐานต้ังแต่ ๑ – ๓๐ ปี (ส ารวจเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ – 
๒๕๕๔) 
 
 
 
 
 



 ๑๔๕ 

 
 
ภาพที่ ๗๖ แผนผังแสดงพื้นท่ีกรณีศึกษา หมวด ๑ และ หมวด ๒ ในชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่  
 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  



 ๑๔๖ 

 
 
ภาพที่ ๗๗  แผนผังแสดงระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐานในพื้นท่ีกรณีศึกษา หมวด ๑ และ หมวด ๒  
 ในชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  



 ๑๔๗ 

 
 
ภาพที่ ๗๘ แผนผังแสดงหมายเลขเรือนในพื้นท่ีกรณีศึกษา หมวด ๑ และ หมวด ๒ ในชุมชนอาข่า  
 หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  



 ๑๔๘ 

ตารางท่ี ๑๕ ข้อมูลเรือนกรณีศึกษาจ านวน 50 หลังคาเรือน 
 

หม
าย

เล
ขเ

รือ
น ข้อมูลทั่วไป องค์ประกอบเรือน วัสดุ (เรือน) 

บ้า
นเ

ลข
ที ่ สมาชิก 

ตั้ง
ถิ่น

ฐา
น/

ปี 

อา
ยุเ

รือ
น/

ปี 

๑ ๒ ๓ 

๔ 

๕ ๖ ๗ ๘ 

๙ 

๑๐ 

โค
รง

สร้
าง

 

หล
ังค

า 

ผน
ัง 

พื้น
 

ช ญ 

แย
ก 

ใน
ตัว

 

แย
ก 

ใน
ตัว

 

๐๑ / ๔ ๒ ๒๕๒๗ ๘ / / / - / / / / / / - -     
๐๒ / ๒ ๑ ๒๕๓๑ ๒๓ / / / - / / / / / / - -     
๐๓ / ๘ ๓ ๒๕๓๒ ๖ / / / - / / / / - - - -     
๐๔ / ๑ ๒ ๒๕๔๓ ๑๓ / / / - / / / / - / - -     
๐๕ / ๒ ๖ ๒๕๓๑ ๑๑ / / / - / / / / / / - -     
๐๖ / ๔ ๓ ๒๕๓๓ ๗ / / / - / / / / / / - -     
๐๗ / ๒ ๔ ๒๕๓๐ ๗ / / / / - / / / / / - -     
๐๘ / ๑ ๑ ๒๕๔๒ ๗ / / / - / / / / / / - -     
๐๙ / ๔ ๒ ๒๕๓๒ ๗ / / / - / / / / / / - -     
๑๐ / ๔ ๓ ๒๕๔๒ ๒๐ / / / - / / / / / / - -     
๑๑ / ๑ ๑ ๒๕๔๒ ๔ / / / - / / / / / / - -     
๑๒ / ๒ ๒ ๒๕๓๐ ๔ / / / / - / / / - / - -     
๑๓ / ๒ - ๒๕๒๗ ๒๐ / / / - / / / / / / - -     
๑๔ - ๒ ๑ ๒๕๕๑ ๓ / / / / - / / / - / - -     
๑๕ / ๓ ๑ ๒๕๓๓ ๑๔ / / / - / / / / / / - -     
๑๖ / ๓ ๑ ๒๕๒๙ ๒๐ / / / - / / / / / / - -     
๑๗ / ๒ ๓ ๒๕๒๐ ๑๕ / / / - / / / / / / - -     
๑๘ / ๓ ๓ ๒๕๒๐ ๑๕ / / / / - / / / / / - -     
๑๙ / ๓ ๓ ๒๕๒๕ ๒๗ / / / / - / / / / / - -     
๒๐ / ๒ ๒ ๒๕๒๙ ๒๕ / / / - / / / / / / - -     
๒๑ / ๑ ๓ ๒๕๓๓ ๘ / / / - / / / / / - / -     
๒๒ / ๒ ๑ ๒๕๓๓ ๘ / / / - / / / / / - - -     
๒๓ / ๔ ๕ ๒๕๓๕ ๖ / / / - / / / / / - / -     
๒๔ / ๑ ๒ ๒๕๔๖ ๔ / / / / - / / / / / - -     
๒๕ / ๔ ๓ ๒๕๒๒ ๑๔ / / / - / / / / - / - /     
๒๖ / ๒ ๓ ๒๕๒๔ ๒๐ / / / - / / / / / / - /     
๒๗ / ๔ ๔ ๒๕๓๓ ๔ / / / - / / / / / / - -     
๒๘ - ๒ ๒ ๒๕๕๓ ๑ / / / - / / / / / / - -     
๒๙ - ๑ ๒ ๒๕๔๓ ๓ / / / - / / / / / / - -     
๓๐ - ๔ ๔ ๒๕๕๑ ๒ / / / - / / / / / / - -     
๓๑ / ๓ ๓ ๒๕๓๐ ๑๕ / / / / - / / / / / - /     
๓๒ / ๒ ๕ ๒๕๓๕ ๔ / / / / - / / / / / - -     

 



 ๑๔๙ 

ตารางท่ี ๑๕ ข้อมูลเรือนกรณีศึกษาจ านวน 50 หลังคาเรือน (ต่อ) 
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๓๓ / ๖ ๕ ๒๕๓๓ ๑๑ / / / - / / / / / / - -     
๓๔ / ๔ ๑ ๒๕๓๕ ๔ / / / - / / / / / / - /     
๓๕ / ๒ ๒ ๒๕๓๕ ๑๐ / / / / - / / / / / - /     
๓๖ / ๒ ๔ ๒๕๒๘ ๑๕ / / / - / / / / / / - -     
๓๗ / ๒ ๓ ๒๕๓๑ ๑๙ / / / / / / / / / / - /     
๓๘ / ๑ ๑ ๒๕๓๓ ๑๕ / / / - / / / / / / - -     
๓๙ / ๔ ๑ ๒๕๓๙ ๕ / / / - / / / / / / - /     
๔๐ / ๓ ๒ ๒๕๓๔ ๕ / / / - / / / / / / - -     
๔๑ / ๒ ๒ ๒๕๓๒ ๗ / / / - / / / / / / - /     
๔๒ / ๒ ๒ ๒๕๓๔ ๖ / / / - / / / / / / - -     
๔๓ / ๒ ๔ ๒๕๓๖ ๑๑ / / / - / / / / / / - -     
๔๔ / ๒ ๒ ๒๕๓๓ ๔ / / / / - / / / / / - -     
๔๕ / ๔ ๓ ๒๕๒๑ ๒ / / / / - / / / / / - -     
๔๖ / ๑ ๒ ๒๕๓๓ ๕ / / / / - / / / / / - -     
๔๗ / ๑ ๔ ๒๕๔๘ ๔ / / / / - / / / / / - -     
๔๘ / ๔ ๓ ๒๕๔๗ ๖ / / / / - / / / / / - /     
๔๙ / ๔ ๒ ๒๕๔๗ ๖ / / / - / / / / - - / -     
๕๐ / ๑ ๑ ๒๕๔๔ ๒ / / / - / / / / / - / -     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๐ 

 
 
ภาพที่ ๗๙ แผนผังแสดงการใช้วัสดุหลังคาในพื้นท่ีกรณีศึกษา หมวด ๑ และ หมวด ๒ ในชุมชนอาข่า  
 หมู่บ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  



 ๑๕๑ 

กรณีศึกษาที่ ๑  
 เรือนเด่ียวไม่มีใต้ถุน พื้นภายในเป็นดินอัดแน่น มีรูปแบบคล้ายด้ังเดิม ส่วนใหญ่ใช้วั สดุ
ธรรมชาติ และ เรือนเด่ียวยกใต้ถุนสูงตัวเรือนอยู่บนเสา มีรูปแบบคล้ายด้ังเดิม ส่วนใหญ่ใช้วัสดุ
ธรรมชาติ บ้านอาข่าแบบด้ังเดิมท่ีผู้วิจัยได้ศึกษา นอกเหนือจาก ลักษณะตัวบ้าน แบบบ้านเรือนท่ีมี
รูปทรงใกล้เคียงแบบเก่า แต่ยังมีความหลากหลายของรูปแบบตามสภาพครัวเรือน และภายในเรือน 
และพบความหลากหลายของการใช้สอยท่ีน่าสนใจ ดังตัวอย่างท่ีหยิบยกมา ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๑๖ กลุ่มเรือนกรณีศึกษาท่ี ๑ 
 
๐๑  

 
 
 
 

๐๒  
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๐๔  
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๑๐  
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 ๑๓ 
 

 ๑๔  

 



 ๑๕๒ 

ตารางท่ี ๑๖ กลุ่มเรือนกรณีศึกษาท่ี ๑ (ต่อ) 
 
๒๐ 
 
 

 ๒๕ 
 

 ๒๖  
 
 
 
 
 

๒๗ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๒๘  
 
 
 
 
 

๒๙  

๓๐  ๓๔  ๓๖  

๓๗  ๓๘  ๓๙  

๔๐  ๔๒    

 



 ๑๕๓ 

 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๐๑ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นเนินลาดชัน ตัวเรือนวางขนานกับทางลาดเนินเขา มีรั้ว
ล้อมรอบ เข้าออกทางเดียว วางเรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้านหลังเรือน ห้องน้ า วางห่างจาก
เรือนออกไปทางด้านหลัง  
 รูปแบบเรือน เป็นเรือนยกใต้ถุนสูง ท าให้มีระดับพื้นใต้ถุนไม่เท่ากัน ใต้ถุนสูงสุดท่ี ๒ 
เมตร เต้ียสุดท่ี ๐.๕๐ เมตร โครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ และไม้ไผ่ หลังคาคลุมต่ ามุงด้วยหญ้าคา ผนัง
เรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนใช้ไม้ไผ่ตีฟาก  
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอกประสงค์ ครัว และชานแดด โดยใช้ระดับ
พื้นเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๐๒ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นเนินลาดชัน ตัวเรือนวางขนานกับทางลาดเนินเขาท่ีต้ังเรือน
ค่อนข้างจ ากัด ไม่มีรั้ว ห้องน้ า วางห่างจากเรือนออกไปทางด้านหลัง  
 รูปแบบเรือน เป็นเรือนยกใต้ถุน โครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ และไม้ไผ่ หลังคาคลุมต่ ามุง
ด้วยหญ้าคา ผนังเรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนใช้ไม้ไผ่ตีฟาก  
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ ครัว และพื้นท่ีเก็บผลผลิต
ทางการเกษตร ไม่มีชานแดด แต่มีพื้นท่ีเล็ก ๆ ส าหรับซักล้าง โดยใช้ระดับพื้นเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๐๓ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นเนินลาดชัน ตัวเรือนวางขนานกับทางลาดเนินเขาท่ีต้ังเรือน
ค่อนข้างจ ากัด ไม่มีรั้ว ไม่มีห้องน้ า  
 รูปแบบเรือน เป็นเรือนปลูกติดพื้น ตัวเรือนมีขนาดเล็ก โครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ และ
ไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยหญ้าคา ผนังเรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประ ตูทางเข้าสองด้าน พื้น
เรือนมี ๒ ส่วน ส่วนนอนยกพื้นท าเป็นแคร่ ใช้ไม้ไผ่ตีฟาก ส่วนครัวเป็นดินอัดแน่น  
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ นอน และครัว ไม่มีพื้นท่ีเก็บผลผลิตทาง
การเกษตร ไม่มีชานแดด แต่มีแคร่ส าหรับกิจกรรมเอนกประสงค์ต้ังอยู่ข้างเรือน 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๐๔ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นเนินลาดชัน ตัวเรือนวางขนานกับทางลาดเนินเขา มีต้นไม้
ล้อมรอบ ห้องน้ า วางห่างจากเรือนออกไปทางท่ีลาดต่ ากว่าเรือน 
 รูปแบบเรือน เป็นเรือนยกใต้ถุนสูง ท าให้มีระดับพื้นใต้ถุนไม่เท่ากัน ใต้ถุนสูงสุดท่ี ๒.๓๐ 
เมตร เต้ียสุดท่ี ๑.๐๐ เมตร โครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ และไม้ไผ่ หลังคาคลุมต่ ามุงด้วยหญ้าคา ผนัง
เรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนใช้ไม้ไผ่ตีฟาก  



 ๑๕๔ 

 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ ครัว และชานแดด โดยใช้
ระดับพื้นเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๐๕ 
 ผังบริเวณ  พื้นท่ีโดยรอบเป็นเนินลาดชัน ตัวเรือนวางขนานกับทางลาดเนินเขา มีต้นไม้
ล้อมรอบ ห้องน้ า วางห่างจากเรือนออกไปทางท่ีลาดต่ ากว่าเรือน 
 รูปแบบเรือน เป็นเรือนยกใต้ถุนสูง ท าให้มีระดับพื้นใต้ถุนไม่เท่ากัน ใต้ถุนสูงสุดท่ี ๒.๓๐ 
เมตร เต้ียสุดท่ี ๑.๐๐ เมตร โครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ และไม้ไผ่ หลังคาคลุมต่ ามุงด้วยหญ้าคา ผนัง
เรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนใช้ไม้ไผ่ตีฟาก  
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ ครัว และชานแดด โดยใช้
ระดับพื้นเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๐๖ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นเนินลาดชัน ตัวเรือนวางขนานกับทางลาดเนินเขา มีต้นไม้
ล้อมรอบ ห้องน้ า วางห่างจากเรือนออกไปทางท่ีลาดต่ ากว่าเรือน 
 รูปแบบเรือน เป็นเรือนยกใต้ถุนสูง ท าให้มีระดับพื้นใต้ถุนไม่เท่ากัน ใต้ถุนสูงสุดท่ี ๒.๓๐ 
เมตร เต้ียสุดท่ี ๑.๐๐ เมตร โครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ และไม้ไผ่ หลังคาคลุมต่ ามุงด้วยหญ้าคา ผนัง
เรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนใช้ไม้ไผ่ตีฟาก  
 พื้นที่ใช้สอย  แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ ครัว และชานแดด โดยใช้
ระดับพื้นเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๐๘ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นเนินลาดชัน ตัวเรือนวางขนานกับทางลาดเนินเขา มีต้นไม้
ล้อมรอบ ห้องน้ า วางห่างจากเรือนออกไปทางท่ีลาดต่ ากว่าเรือน 
 รูปแบบเรือน เป็นเรือนยกใต้ถุนสูง ท าให้มีระดับพื้นใต้ถุนไม่เท่ากัน ใต้ถุนสูงสุดท่ี ๒.๓๐ 
เมตร เต้ียสุดท่ี ๑.๐๐ เมตร โครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ และไม้ไผ่ หลังคาคลุมต่ ามุงด้วยหญ้าคา ผนัง
เรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนใช้ไม้ไผ่ตีฟาก  
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ ครัว และชานแดด โดยใช้
ระดับพื้นเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๐๙ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นลานกว้าง ตัวเรือนหันหน้าเข้าสู่ทางสันจร วางเรือน ขนาน
กับเนินเขา  



 ๑๕๕ 

 รูปแบบเรือน เป็นเรือนยกใต้ถุนสูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร โครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ 
และไม้ไผ่ หลังคาคลุมต่ ามุงด้วยหญ้าคา ผนังเรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าด้าน
เดียว พื้นเรือนใช้ไม้ไผ่ตีฟาก  
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ ครัว และชานแดด โดยใช้
ระดับพื้นเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๑๐ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นลานกว้าง ตัวเรือนหันหน้าเข้าสู่ทางสัญจร วางเรือน กลาง
ลาน สามารถขยายเรือนออกได้ทุกทาง ด้านข้างฝ่ังตะวันออกมเรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตรต้ังอยู่ 
ห้องน้ าต้ังอยู่ทางหลังเรือน  
 รูปแบบเรือน เป็นเรือนยกใต้ถุนสูงประมาณ ๑.๐๐ เมตร โครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ 
และไม้ไผ่ หลังคาคลุมต่ ามุงด้วยหญ้าคา ผนังเรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าด้าน
เดียว พื้นเรือนใช้ไม้ไผ่ตีฟาก  
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ ครัว และชานแดด โดยใช้
ระดับพื้นเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๑๑ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นเนินลาดชัน ตัวเรือนวางขนานกับทางลาดเนินเขา มีต้นไม้
ล้อมรอบ ห้องน้ า วางห่างจากเรือนออกไปทางท่ีลาดต่ ากว่าเรือน 
 รูปแบบเรือ เป็นเรือนยกใต้ถุนสูง ท าให้มีระดับพื้นใต้ถุนไม่เท่ากัน ใต้ถุนสูงสุดท่ี ๒.๓๐ 
เมตร เต้ียสุดท่ี ๑.๐๐ เมตร โครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ และไม้ไผ่ หลังคาคลุมต่ ามุงด้วยหญ้าคา ผนัง
เรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนใช้ไม้ไผ่ตีฟาก  
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ ครัว และชานแดด โดยใช้
ระดับพื้นเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๑๓ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นเนิน ตัวเรือนวางหันหน้าออกทางสัญจร ห้องน้ าต้ังอยู่
ด้านหลังเรือน ทางเข้าเรือนเช่ือมต่อกับทางสัญจร มีรั้วล้อมรอบ มีเรือนเล็กปลูกแยกเพื่อใช้เก็บของ 
และพักอาศัยช่ัวคราว 
 รูปแบบเรือน เ รือนยกระดับพื้นเท่ากับทางสัญจร พื้นเรือนปูด้วยแผ่นไม้จริง ส่วนนอนยก
พื้น ๑.๐๐ เมตร โครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ และไม้ไผ่ หลังคาคลุมต่ ามุงด้วยหญ้าคา ผนังเรือนท า
จากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนใช้ไม้ไผ่ตีฟาก  
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ ครัว และชานแดด โดยใช้
ระดับพื้นเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี 



 ๑๕๖ 

 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๑๕ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นลานกว้าง มีรั้วล้อมรอบ หลังบ้านเป็นเนินเขาลาดชัน ต้ัง
ห้องน้ า ด้านหน้าต้ังเรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตร พื้นท่ีบางส่วนมีการปรับระดับดิน เพื่อปลูกสร้าง
อาคาร 
 รูปแบบเรือน โครงสร้างเรือนเป็นไม้จริง ผสมกับเสาปูนส าเร็จรูป ผนังก่ออิฐ หลังคามุง
กระเบ้ือง ส่วนใหญ่ใช้วัสดุอุตสาหกรรม 
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ ครัว และชานแดด โดยใช้
ผนังกั้นเป็นห้อง ๆ เป็นตัวแบ่งพื้นท่ี 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๒๐ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นลานลาดชัน ตัวเรือนวางขนานกับทางลาดเนินเขา มีต้นไม้
ล้อมรอบ ห้องน้ า วางห่างจากเรือนออกไปทางท่ีลาดต่ ากว่าเรือน 
 รูปแบบเรือน เป็นเรือนยกใต้ถุนสูง โครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ และไม้ไผ่ หลังคาคลุมต่ า
มุงด้วยหญ้าคา ผนังเรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนใช้ไม้ไผ่ตี
ฟาก  
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ ครัว และชานแดด โดยใช้
ระดับพื้นเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๒๕ 
 ผังบริเวณ  พื้นท่ีโดยรอบเป็นลานกว้างลาดชัน ตัวเรือนวางขนานกับทางลาดเนินเขา    
มีต้นไม้ล้อมรอบ ห้องน้ า วางห่างจากเรือนออกไปทางท่ีลาดต่ ากว่าเรือน มีเรือนเล็กสร้างไว้ให้ลูกชาย  
 รูปแบบเรือน เป็นเรือนยกใต้ถุนสูง โครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ และไม้ไผ่ หลังคาคลุมต่ า
มุงด้วยหญ้าคา ผนังเรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก  ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน  พื้นเรือนใช้ไม้ไผ่ตี
ฟาก  
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ ครัว และชานแดด โดยใช้
ระดับพื้นเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๒๖ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นเนินลาดชัน ตัวเรือนวางขนานกับทางสัญจร บริเวณบ้านมี
เรือนลูกชายต้ังอยู่ด้านหน้า ติดกับทางสัญจร พื้นท่ีดินมีระดับแตกต่างจากทางสัญจรมาก 
 รูปแบบเรือน เป็นเรือนยกใต้ถุนสูง ระดับเรือนอยู่ในระดับเดียวกับทางสัญจร ซึ่งเช่ือมต่อ
กับชานหน้าบ้านโครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ และไม้ไผ่ หลังคาคลุมต่ ามุงด้วยหญ้าคา ผนังเรือนท าจาก
ไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนใช้ไม้ไผ่ตีฟาก  



 ๑๕๗ 

 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ ครัว พื้นท่ีเก็บของ และชาน
แดด โดยใช้ระดับพื้นเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๒๗ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นลานลาดชัน ตัวเรือนวางขนานกับทางสัญจร มีเรือนเก็บ
ผลผลิตทางการเกษตรอยู่ด้านหน้า มีรั้วล้อมรอบ ห้องน้ าต้ังอยู่ด้านหลังของบริเวณบ้าน 
 รูปแบบเรือน เป็นเรือนยกใต้ถุนสูง ๑.๐๐ ม. โครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ และไม้ไผ่ 
หลังคาคลุมต่ ามุงด้วยหญ้าคา ผนังเรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้น
เรือนใช้ไม้ไผ่ตีฟาก  
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ และชานแดด โดยใช้ระดับ
พื้นเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี ครัวแยก 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๒๘ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นเนินลาดชัน ตัวเรือนวางขนานกับทางลาดเนิน พื้นท่ีสร้าง
เรือนค่อนข้างจ ากัด มีการปรับระดับพื้นท่ีเล็กน้อย 
 รูปแบบเรือน เป็นเรือนกึ่งยกใต้ถุน และปลูกติดพื้น เนื่องจากสภาพท่ีดิน โดยปรับ
รูปแบบเรือนตามสภาพท่ีดิน โครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ และไม้ไผ่ หลังคาคลุมต่ ามุงด้วยหญ้าคา 
ผนังเรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนใช้ไม้ไผ่ตีฟาก  
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ ครัว และชานแดด โดยใช้
ระดับพื้นเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๒๙ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นเนินลาดชัน ตัวเรือนวางขนานกับทางลาดเนินเขา มีพื้นท่ี
ปลูกเรือนค่อนข้างจ ากัด ไม่มีห้องน้ า  
 รูปแบบเรือน เป็นเรือนปลูกติดพื้น มีลานหน้าบ้านใช้แทนชานแดด โครงสร้างท้ังหมดท า
จากไม้ และไม้ไผ่ หลังคาคลุมต่ ามุงด้วยหญ้าคา ผนังเรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตู
ทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนเป็นดินอัดแน่น ท่ีนอนเป็นแคร่สูงจากพื้น ๐.๕๐ ม. 
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ นอน ครัว โดยใช้ระดับพื้นเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี 
เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๓๐ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นเนินลาดชัน ตัวเรือนวางขนานกับทางลาดเนินเขา หันหน้า
เรือนออกทางสัญจร โดยเช่ือมต่อกันด้วยชานหน้าบ้าน ระดับทางสัญจรต่างจากพื้นท่ีปลูกเรือนมาก 
 รูปแบบเรือน เป็นเรือนยกใต้ถุนสูง ระดับเท่ากับทางสัญจร ไม่มีการปรับพื้นท่ี ใช้วิธียก
พื้นเรือนให้ได้ระดับกับทางสัญจร โครงสร้างผสมผสาน ท าจากไม้ และไม้ไผ่ หลังคาชานมุงด้วยหญ้า



 ๑๕๘ 

คา หลังคาส่วนเรือนมุงกระเบื้องลอน ผนังเรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสอง
ด้าน พื้นเรือนใช้ไม้ไผ่ตีฟาก  
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ ครัว และชานแดด  โดยใช้ท้ัง
ระดับพื้นและการกั้นผนังเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๓๖ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นลานกว้าง มีการปรับพื้นท่ีให้เรียบ และได้ระดับ เรือนปลูก
ค่อนไปทางด้านหลังของท่ีดิน ห้องน้ าต้ังเยื้องออกมาทางด้านหน้า เว้นลานโล่งตรงกลางไว้เพื่อท า
กิจกรรมเอนกประสงค์ 
 รูปแบบเรือน เป็นเรือนปลูกติดพื้น โครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ และไม้ไผ่ หลังคาคลุมต่ า
มุงด้วยหญ้าคา ผนังเรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าด้านเดียว พื้นเรือนเป็นดิน
อัดแน่น  
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ ครัว และชานแดด โดยใช้ท้ัง
ระดับพื้นและการกั้นผนังเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๓๗ 
 ผังบริเวณ  พื้นที่โดยรอบเป็นลานกว้างลาดชันเล็กน้อย เรือนตั้งออกไปทางด้านหลัง
ของท่ีดิน มีเรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตรต้ังชิดกับทางสัญจร  
 รูปแบบเรือน เป็นเรือนยกใต้ถุนสูง โครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ และไม้ไผ่ หลังคาคลุม
ต่ ามุงด้วยหญ้าคา ผนังเรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนใช้
ไม้ไผ่ตีฟาก  
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ และชานแดด โดยใช้ท้ังระดับ
พื้นและการกั้นผนังเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี ครัวแยก 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๓๘ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นลานโล่ง ลาดชันเล็กน้อย มีการปรับพื้นท่ีลานหน้าบ้านให้
เรียบแข็ง และกว้าง เรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตร และห้องน้ า ต้ังชิดกับขอบท่ีดิน  
 รูปแบบเรือน เป็นเรือนปลูกติดพื้นพื้น โครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ และไม้ไผ่ หลังคาคลุม
ต่ ามุงด้วยหญ้าคา ผนังเรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนเป็นดิน
อัดแน่น ส่วนนอนยกเป็นแคร่ขึ้นมา ๐.๕๐ ม.  
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ ครัว โดยใช้ระดับพื้นเป็นตัว
แบ่งพื้นท่ี 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๓๙ 



 ๑๕๙ 

 ผังบริเวณ  พื้นท่ีโดยรอบเป็นเนินลาดชัน ตัวเรือนวางขนานกับทางลาดเนินเขาติดกับ
ทางสัญจร มีต้นไม้ล้อมรอบ ห้องน้ า วางห่างจากเรือนออกไปทางท่ีลาดต่ ากว่าเรือน 
รูปแบบเรือน  เป็นเรือนยกใต้ถุนสูง ท าให้มีระดับพื้นใต้ถุนไม่เท่ากัน ใต้ถุนสูงสุดท่ี ๒.๓๐ เมตร เต้ีย
สุดท่ี ๑.๐๐ เมตร ส่วนครัวอยู่ในระดับพื้นดิน โครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ และไม้ไผ่ หลังคาคลุมต่ ามุง
ด้วยหญ้าคา ผนังเรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนใช้ไม้ไผ่ตีฟาก  
พื้นท่ีใช้สอย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ ครัว และชานแดด โดยใช้ระดับพื้นเป็นตัว
แบ่งพื้นท่ี 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๔๐ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นลานกว้าง มีการปรับพื้นท่ีให้เรียบ ลานบ้านกว้าง สู่ตัวเรือน
เก็บผลผลิตทางการเกษตร ห้องน้ าอยู่ทางด้านหลังเรือนในระดับพื้นดินท่ีต่ ากว่า 
 รูปแบบเรือน เป็นเรือนยกใต้ถุนที่ ๑.๐๐ เมตร โครงสร้างผสมผสานท าจากไม้ และไม้ไผ่ 
หลังคาคลุมต่ ามุงด้วยกระเบื้องลอน ผนังเรือนท าจากไม้ไ ผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสอง
ด้าน พื้นเรือนใช้ไม้ไผ่ตีฟากและไม้จริง  
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ ครัว และชานแดด โดยใช้ท้ัง
ระดับพื้นและการกั้นผนังเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๑ หมายเลขเรือน ๔๒ 
 ผังบริเวณ  พื้นท่ีโดยรอบเป็นเนินลาดชัน ตัวเรือนวางขนานกับทางลาดเนินเขา มีต้นไม้
ล้อมรอบ ห้องน้ า วางห่างจากเรือนออกไปทางท่ีลาดต่ ากว่าเรือน 
 รูปแบบเรือน เป็นเรือนยกใต้ถุนสูง ท าให้มีระดับพื้นใต้ถุนไม่เท่ากัน ใต้ถุนสูงสุดท่ี ๒.๓๐ 
เมตร เต้ียสุดท่ี ๑.๐๐ เมตร โครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ และไม้ไผ่ หลังคาคลุมต่ ามุงด้วยหญ้าคา ผนัง
เรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนใช้ไม้ไผ่ตีฟาก  
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ ครัว และชานแดด โดยใช้ท้ัง
ระดับพื้นและการกั้นผนังเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๐ 

 
 
ภาพที่ ๘๐ รูปแบบเรือนหมายเลข ๐๑  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 ๑๖๑ 

 
 
ภาพที่ ๘๑ รูปแบบเรือนหมายเลข ๐๒  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 ๑๖๒ 

 
 
ภาพที่ ๘๒ รูปแบบเรือนหมายเลข ๐๓  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 ๑๖๓ 

 
 
ภาพที่ ๘๓ รูปแบบเรือนหมายเลข ๐๔  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 ๑๖๔ 

 
 
ภาพที่ ๘๔ รูปแบบเรือนหมายเลข ๐๕  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 ๑๖๕ 

 
 
ภาพที่  ๘๕ รูปแบบเรือนหมายเลข ๐๖  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 ๑๖๖ 

 
 
ภาพที่  ๘๖ รูปแบบเรือนหมายเลข ๐๘  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๑๖๗ 

 
 
ภาพที่ ๘๗ รูปแบบเรือนแบบท่ี ๐๙ 
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔)  



 ๑๖๘ 

 

 
ภาพที่ ๘๘ รูปแบบเรือนหมายเลข ๑๐  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๑๖๙ 

 

 
ภาพที่ ๘๙ รูปแบบเรือนหมายเลข ๑๑  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๑๗๐ 

 
 
ภาพที่ ๙๐ รูปแบบเรือนหมายเลข ๑๓  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๑๗๑ 

 

 
 
ภาพที่ ๙๑ รูปแบบเรือนหมายเลข ๑๕  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 ๑๗๒ 

 

 

 
ภาพที่ ๙๒ รูปแบบเรือนหมายเลข ๒๐  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 ๑๗๓ 

 

 
ภาพที่ ๙๓ รูปแบบเรือนหมายเลข ๒๕  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๑๗๔ 

 

 
ภาพที่ ๙๔ รูปแบบเรือนหมายเลข ๒๖  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 ๑๗๕ 

 
 
ภาพที่ ๙๕ รูปแบบเรือนหมายเลข ๒๗  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 ๑๗๖ 

 

 
ภาพที่ ๙๖ รูปแบบเรือนหมายเลข ๒๘  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 ๑๗๗ 

 

 
ภาพที่ ๙๗ รูปแบบเรือนหมายเลข ๒๙  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๑๗๘ 

 
 
ภาพที่ ๙๘ รูปแบบเรือนหมายเลข ๓๐  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๑๗๙ 

 

 
ภาพที่ ๙๙ รูปแบบเรือนหมายเลข ๓๖  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๑๘๐ 

 

 
ภาพที่  ๑๐๐ รูปแบบเรือนหมายเลข ๓๗  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๑๘๑ 

 

 
ภาพที่ ๑๐๑ รูปแบบเรือนหมายเลข ๓๘  
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๑๘๒ 

 
 
ภาพที่ ๑๐๒ รูปแบบเรือนหมายเลข ๓๙  
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 ๑๘๓ 

 

 
ภาพที่ ๑๐๓ รูปแบบเรือนหมายเลข ๔๐  
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๑๘๔ 

 

 
ภาพที่ ๑๐๔ รูปแบบเรือนหมายเลข ๔๒  
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๑๘๕ 

กรณีศึกษาที่ ๒  
 เรือนอาข่าแบบผสมผสาน มีตัวเรือนแยกเรือนพักอาศัยและเรือนครัวชัดเจน วัสดุท่ีใช้
สร้างเรือนมีความหลากหลาย รูปแบบเรือนพักอาศัยได้สร้างขึ้นใหม่และมีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาไปสู่
รูปแบบสมัยนิยม แต่ยังคงเก็บตัวเรือนพักอาศัยหลังเดิมไว้ ไม่รื้อท้ิง และดัดแปลงไห้เป็นเรือนครัว 
เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร และใช้เป็นพื้นท่ีเก็บของ 
 
ตารางท่ี ๑๗ กลุ่มเรือนกรณีศึกษาท่ี ๒ 
 
๐๗  

 
 
 
 

๑๒  
 
 
 
 

๑๕  

๑๖  
 
 
 
 

๑๗  ๒๒  

๒๔ 
 
 
 
 
 

 ๓๑  ๓๒  

๓๓ 
 
 
 
 
 

 ๓๕  ๔๑  

 



 ๑๘๖ 

ตารางท่ี ๑๗ กลุ่มเรือนกรณีศึกษาท่ี ๒  (ต่อ) 
 
๔๓    

 
 
 
 
 

  

 
 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๒ หมายเลขเรือน ๐๗ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นลานพื้นดินกว้าง มีเรือนอยู่ ๒ หลัง คือ เรือนนอน และเรือน
ครัว ตัวเรือนนอนวางชิดไปทางด้านหลังของแนวที่ดิน เว้นท่ีหน้าบ้านเป็นลานโล่ง เรือนครัวต้ังเยื้องไป
ทางด้านหลัง ห้องน้ าต้ังอยู่ทางหลังเรือน  
 รูปแบบเรือน เรือนนอน ปลูกติดพื้นดิน โครงสร้างเสาปูนส าเร็จรูป โครงสร้างหลังคาใช้ไม้
ส าเร็จรูป หลังคามุงกระเบ้ืองลอน ผนังเรือนก่ออิฐบล็อก มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้นเรือน
เทปูน เรือนครัวยกใต้ถุนสูง ๐.๕๐ เมตร ใช้วัสดุธรรมชาติท้ังหมด 
 พื้นที่ใช้สอย เรือนนอนแบ่งออกเป็น ๓ ห้อง คือ ห้องนอน ๒ ห้อง ห้องนั่งเล่น ๑ ห้อง 
เรือนครัวใช้เป็นพื้นท่ีประกอบอาหาร และเก็บของ 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๒ หมายเลขเรือน ๑๕ 
 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นลานพื้นดินกว้าง มีเรือนอยู่ ๒ หลัง คือ เรือนนอน และเรือน
เก็บของ ตัวเรือนนอนวางชิดไปทางด้านหลังของแนวท่ีดิน เว้นท่ีหน้าบ้านเป็นลานโล่ง เรือนเก็บของ
ต้ังเย้ืองไปทางด้านหลัง ห้องน้ าต้ังอยู่ทางหลังเรือน  
 รูปแบบเรือน  เรือนนอน ปลูกติดพื้นดิน โครงสร้างเสาปูนส าเร็จรูป โครงสร้างหลังคาใช้
ไม้ส าเร็จรูป หลังคามุงกระเบื้องลอน ผนังเรือนก่ออิฐบล็อก มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้น
เรือนเทปูน เรือนเก็บของยกแคร่ขึ้นวางของ พื้นเป็นดินอัดแน่น 
 พื้นที่ใช้สอย เรือนนอนแบ่งออกเป็น ๔ ห้อง คือ ห้องนอน ๒ ห้อง ห้องนั่งเล่น ๑ ห้อง 
และ ๑ ห้องครัวใช้เป็นพื้นท่ีประกอบอาหาร ทางเข้าแยกจากตัวเรือนนอน 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๒ หมายเลขเรือน ๑๖ 



 ๑๘๗ 

 ผังบริเวณ พื้นท่ีโดยรอบเป็นลานพื้นดินกว้าง มีเรือนอยู่ ๒ หลัง คือ เรือนนอน และเรือน
ครัว ตัวเรือนนอนวางชิดไปทางด้านหลังของแนวที่ดิน เรือนครัวต้ังชิดติดกับแนวที่ดินติดกับทางสัญจร
หลัก ห้องน้ าต้ังอยู่ทางหลังเรือน  
 รูปแบบเรือน  เรือนนอน ปลูกติดพื้นดิน โครงสร้างเสาปูนส าเร็จรูป โครงสร้างหลังคาใช้
ไม้ส าเร็จรูป หลังคามุงกระเบื้องลอน ผนังเรือนก่ออิฐบล็อก มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้น
เรือนเทปูน เรือนครัวยกใต้ถุนสูง ๐.๕๐ เมตร ใช้วัสดุธรรมชาติท้ังหมด 
 พื้นที่ใช้สอย เรือนนอนแบ่งออกเป็น ๓ ห้อง คือ ห้องนอน ๒ ห้อง ห้องนั่งเล่น ๑ ห้อง 
เรือนครัวใช้เป็นพื้นท่ีประกอบอาหาร และเก็บของ 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๒ หมายเลขเรือน ๑๗ 
 ผังบริเวณ  พื้นท่ีโดยรอบเป็นลานพื้นดินรูปท่ีดินเกือบเป็นสามเหล่ียม มีเรือนอยู่ ๒ หลัง 
คือ เรือนนอน และเรือนเก็บของ ต้ังหันหน้าเข้าหากัน ห้องน้ าต้ังอยู่ทางหลังเรือน  
 รูปแบบเรือน  เรือนนอนปลูกติดพื้นดิน โครงสร้างเสาปูนส าเร็จรูป โครงสร้างหลังคาใช้ไม้
ส าเร็จรูป หลังคามุงกระเบ้ืองลอน ผนังเรือนก่ออิฐบล็อก มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้นเรือน
เทปูน เรือนเก็บของ ใช้วัสดุธรรมชาติท้ังหมด 
 พื้นที่ใช้สอย เรือนนอนแบ่งออกเป็น ๔ ห้อง คือ ห้องนอน ๒ ห้อง ห้องนั่งเล่น ๑ ห้อง 
และ ๑ ห้องครัวใช้เป็นพื้นท่ีประกอบอาหาร  
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๒ หมายเลขเรือน ๒๒ 
 ผังบริเวณ  พื้นท่ีโดยรอบเป็นลานพื้นดินกว้าง มีเรือนอยู่ ๒ หลัง คือ เรือนนอน และ
เรือนครัว ตัวเรือนนอนวางชิดไปทางด้านหลังของแนวท่ีดิน เว้นท่ีหน้าบ้านเป็นลานโล่ง เรือนครัวต้ัง
เย้ืองไปทางด้านหลัง ห้องน้ าต้ังอยู่ทางหลังเรือน  
 รูปแบบเรือน  เรือนนอน ปลูกติดพื้นดิน โครงสร้างเสาปูนส าเร็จรูป โครงสร้างหลังคาใช้
ไม้ส าเร็จรูป หลังคามุงกระเบื้องลอน ผนังเรือนก่ออิฐบล็อก มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้น
เรือนเทปูน เรือนครัวยกใต้ถุนสูง ๐.๕๐ เมตร ใช้วัสดุธรรมชาติท้ังหมด 
 พื้นที่ใช้สอย เรือนนอนแบ่งออกเป็น ๓ ห้อง คือ ห้องนอน ๒ ห้อง ห้องนั่งเล่น ๑ ห้อง 
เรือนครัวใช้เป็นพื้นท่ีประกอบอาหาร และเก็บของ 
เรือนกรณีศึกษาที่ ๒ หมายเลขเรือน ๒๔ 
 ผังบริเวณ  พื้นท่ีโดยรอบเป็นลานพื้นดินกว้าง มีเรือนอยู่ ๒ หลัง คือ เรือนนอน และ
เรือนครัว ตัวเรือนนอนวางชิดไปทางด้านหลังของแนวท่ีดิน เว้นท่ีหน้าบ้านเป็นลานโล่ง เรือนครัวต้ัง
เย้ืองไปทางด้านหลัง ห้องน้ าต้ังอยู่ทางหลังเรือน  



 ๑๘๘ 

 รูปแบบเรือน  เรือนนอน ปลูกติดพื้นดิน โครงสร้างเสาปูนส าเร็จรูป โครงสร้างหลังคาใช้
ไม้ส าเร็จรูป หลังคามุงกระเบื้องลอน ผนังเรือนก่ออิฐบล็อก มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้น
เรือนเทปูน เรือนครัวยกใต้ถุนสูง ๐.๕๐ เมตร ใช้วัสดุธรรมชาติท้ังหมด 
 พื้นที่ใช้สอย เรือนนอนแบ่งออกเป็น ๓ ห้อง คือ ห้องนอน ๒ ห้อง ห้องนั่งเล่น ๑ ห้อง 
เรือนครัวใช้เป็นพื้นท่ีประกอบอาหาร และเก็บของ 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๒ หมายเลขเรือน ๓๑ 
 ผังบริเวณ  พื้นท่ีโดยรอบเป็นเนินลาดชันติดกับทางสัญจร มีเรือนอยู่ ๒ หลัง คือ เรือน
นอน และเรือนครัว ตัวเรือนนอนต้ังอยู่ทางด้านหน้าติดกับทางสัญจรหลัก มีทางเช่ือมต่อสู่เรือนครัวท่ี
ต่อไปทางด้านหลังบนพื้นท่ีลาดชันมาก ห้องน้ าต้ังอยู่ทางหลังเรือน  
 รูปแบบเรือน  เรือนนอน ปลูกติดพื้นดิน โครงสร้างไม้ โครงสร้างหลังคาใช้ไม้ส าเร็จรูป 
หลังคามุงกระเบื้องลอนและสังกะสี ผนังเรือนไม่ไผ่ตีฟาก พื้นเรือนนอนเป็นดินอัดแน่น ยกแคร่เป็น
ส่วนนอน เรือนครัวยกใต้ถุนสูงระดับเดียวกับทางสัญจร 
 พื้นที่ใช้สอย เรือนนอนแบ่งพื้นท่ีโดยใช้ระดับพื้นท่ีเป็นตัวแบ่ง เรือนครัวใช้เป็นพื้นท่ี
ประกอบอาหาร และเก็บของ 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๒ หมายเลขเรือน ๓๒ 
 ผังบริเวณ  พื้นท่ีโดยรอบเป็นลานพื้นดินกว้าง มีเรือนอยู่ ๒ หลัง คือ เรือนนอน และ
เรือนครัว ตัวเรือนนอนวางชิดไปทางด้านหลังของแนวท่ีดิน เว้นท่ีหน้าบ้านเป็นลานโล่ง เรือนครัวต้ัง
เย้ืองไปทางด้านหลัง ห้องน้ าต้ังอยู่ทางหลังเรือน  
 รูปแบบเรือน  เรือนนอน ปลูกติดพื้นดิน โครงสร้างเสาปูนส าเร็จรูป โครงสร้างหลังคาใช้
ไม้ส าเร็จรูป หลังคามุงกระเบื้องลอน ผนังเรือนก่ออิฐบล็อก มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้น
เรือนเทปูน เรือนครัวยกใต้ถุนสูง ๐.๕๐ เมตร ใช้วัสดุธรรมชาติท้ังหมด 
 พื้นที่ใช้สอย เรือนนอนแบ่งออกเป็น ๓ ห้อง คือ ห้องนอน ๒ ห้อง ห้องนั่งเล่น ๑ ห้อง 
เรือนครัวใช้เป็นพื้นท่ีประกอบอาหาร และเก็บของ 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๒ หมายเลขเรือน ๓๓ 
 ผังบริเวณ  พื้นท่ีโดยรอบเป็นลานพื้นดินกว้าง มีเรือนอยู่ ๒ หลัง คือ เรือนนอน และ
เรือนครัว ตัวเรือนนอนวางชิดกับทางสัญจรเว้นท่ีหน้าบ้านเป็นลานโล่ง เรือนครัวต้ังเยื้องไปทาง
ด้านหลัง ห้องน้ าต้ังอยู่ทางหลังเรือน  
 รูปแบบเรือน  เรือนนอน ปลูกติดพื้นดิน โครงสร้างเสาปูนส าเร็จรูป โครงสร้างหลังคาใช้
ไม้ส าเร็จรูป หลังคามุงกระเบื้องลอน ผนังเรือนก่ออิฐบล็อก มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้น
เรือนเทปูน เรือนครัวยกใต้ถุนสูง บนพื้นท่ีลาดชันกว่าเกือบ ๒.๐๐ ม. ใช้วัสดุธรรมชาติท้ังหมด 



 ๑๘๙ 

 พื้นที่ใช้สอย เรือนนอนแบ่งออกเป็น ๔ ห้อง คือ ห้องนอน ๓ ห้อง ห้องนั่งเล่น ๑ ห้อง 
เรือนครัวใช้เป็นพื้นท่ีประกอบอาหาร และเก็บของ 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๒ หมายเลขเรือน ๓๕ 
 ผังบริเวณ  พื้นท่ีโดยรอบเป็นลานพื้นดินกว้าง มีเรือนอยู่ ๒ หลัง คือ เรือนนอน และ
เรือนครัว ตัวเรือนนอนวางชิดไปทางด้านหลังของแนวท่ีดิน เว้นท่ีหน้าบ้านเป็นลานโล่ง เรือนครัวต้ัง
เย้ืองไปทางด้านหลัง ห้องน้ าต้ังอยู่ทางหลังเรือน  
 รูปแบบเรือน  เรือนนอน ปลูกติดพื้นดิน โครงสร้างเสาปูนส าเร็จรูป โครงสร้างหลังคาใช้
ไม้ส าเร็จรูป หลังคามุงกระเบื้องลอน ผนังเรือนก่ออิฐบล็อก มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้น
เรือนเทปูน เรือนครัวยกใต้ถุนสูง ๐.๕๐ เมตร ใช้วัสดุธรรมชาติท้ังหมด 
 พื้นที่ใช้สอย เรือนนอนแบ่งออกเป็น ๓ ห้อง คือ ห้องนอน ๒ ห้อง ห้องนั่งเล่น ๑ ห้อง 
เรือนครัวใช้เป็นพื้นท่ีประกอบอาหาร และเก็บของ 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๒ หมายเลขเรือน ๔๑ 
 ผังบริเวณ  พื้นท่ีโดยรอบเป็นเนินลาดชัน ตัวเรือนวางขนานกับทางลาดเนินเขา มีต้นไม้
ล้อมรอบ ห้องน้ า วางห่างจากเรือนออกไปทางท่ีลาดต่ ากว่าเรือน 
 รูปแบบเรือน  เป็นเรือนยกใต้ถุนสูง ท าให้มีระดับพื้นใต้ถุนไม่เท่ากัน ใต้ถุนสูงสุดท่ี ๒.๓๐ 
เมตร เต้ียสุดท่ี ๑.๐๐ เมตร โครงสร้างท้ังหมดท าจากไม้ และไม้ไผ่ หลังคาคลุมต่ ามุงด้วยหญ้าคา ผนัง
เรือนท าจากไม้ไผ่ตีฟาก ไม่มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนใช้ไม้ไผ่ตีฟาก  
 พื้นที่ใช้สอย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ นอน เอนกประสงค์ ครัว และชานแดด โดยใช้
ระดับพื้นเป็นตัวแบ่งพื้นท่ี 
 เรือนกรณีศึกษาท่ี ๒ หมายเลขเรือน ๔๓ 
 ผังบริเวณ  พื้นท่ีโดยรอบเป็นลานพื้นดินกว้าง มีเรือนอยู่ ๒ หลัง คือ เรือนนอน และ
เรือนครัว ตัวเรือนนอนวางชิดไปทางด้านหลังของแนวท่ีดิน เว้นท่ีหน้าบ้านเป็นลานโล่ง เรือนครัวต้ัง
เย้ืองไปทางด้านหลัง ห้องน้ าต้ังอยู่ทางหลังเรือน  
 รูปแบบเรือน  เรือนนอน ปลูกติดพื้นดิน โครงสร้างเสาปูนส าเร็จรูป โครงสร้างหลังคาใช้
ไม้ส าเร็จรูป หลังคามุงกระเบื้องลอน ผนังเรือนก่ออิฐบล็อก มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสองด้าน พื้น
เรือนเทปูน เรือนครัวยกใต้ถุนสูง ๐.๕๐ เมตร ใช้วัสดุธรรมชาติท้ังหมด 
 พื้นที่ใช้สอย เรือนนอนแบ่งออกเป็น ๓ ห้อง คือ ห้องนอน ๒ ห้อง ห้องนั่งเล่น ๑ ห้อง 
เรือนครัวใช้เป็นพื้นท่ีประกอบอาหาร และเก็บของ 
 
 
 



 ๑๙๐ 

 

 
ภาพที่ ๑๐๕ รูปแบบเรือนหมายเลข ๐๗  
 (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๑๙๑ 

 

 
ภาพที่ ๑๐๖ รูปแบบเรือนหมายเลข ๑๕  
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 ๑๙๒ 

 
 
ภาพที่ ๑๐๗ รูปแบบเรือนหมายเลข ๑๖  
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 ๑๙๓ 

 
 
ภาพที่ ๑๐๘ รูปแบบเรือนหมายเลข ๑๗ 
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 ๑๙๔ 

 

 
ภาพที่ ๑๐๙ รูปแบบเรือนหมายเลข ๒๒  
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๑๙๕ 

 

 
ภาพที่ ๑๑๐ รูปแบบเรือนหมายเลข ๒๔  
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๑๙๖ 

 

 
ภาพที่ ๑๑๑ รูปแบบเรือนหมายเลข ๓๑ 
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๑๙๗ 

 

 
ภาพที่ ๑๑๒ รูปแบบเรือนหมายเลข ๓๒ 
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 ๑๙๘ 

 

 
ภาพที่ ๑๑๔ รูปแบบเรือนหมายเลข ๓๓  
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
  



 ๑๙๙ 

 
 
ภาพที่ ๑๑๕ รูปแบบเรือนหมายเลข ๓๕  
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๒๐๐ 

 

 
ภาพที่ ๑๑๖ รูปแบบเรือนหมายเลข ๔๑  
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๒๐๑ 

 

 
ภาพที่ ๑๑๗ รูปแบบเรือนหมายเลข ๔๓  
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๒๐๒ 

กรณีศึกษาที่ ๓  
 รูปแบบเรือนท่ีใช้วัสดุอุตสาหกรรมเกือบหมด มีแนวโน้มและถูกพัฒนาไปเป็นแบบสมัย
นิยม การเลือกใช้วัสดุเลือกใช้วัสดุท่ีมีความคงทนถาวรมากขึ้น การจัดการพื้นท่ีใช้สอยภายในมีความ
ชัดเจนและถูกก าหนดให้เป็นสัดส่วนเด็ดขาดจากกัน  
 
ตารางท่ี ๑๘ กลุ่มเรือนกรณีศึกษาท่ี ๓ 
 
๑๘  

 
 
 
 

๒๑  
 
 
 
 

๒๓  

๔๔  
 
 
 
 

๔๕  
 
 
 
 

๔๖  

๔๗  
 
 
 
 

๔๘  ๔๙  

๕๐ 
 
 
 
 

     

 
 



 ๒๐๓ 

เรือนกรณีศึกษาที่ ๓ หมายเลขเรือน ๑๘ 
 ผังบริเวณ  ด้านหน้าเรือนเป็นถนนติดทางสัญจรหลัก ด้านหลังเป็นเนินเขา มีการจัดการ
ท่ีดินโดยตัดเนินเขา ปรับพื้นให้สามารถปลูกเรือนได้สองหลัง คือเรือนพักอาศัย และเรือนครัว 
 รูปแบบเรือน เรือนพักอาศัยและเรือนครัว ปลูกติดพื้นดิน โครงสร้างเสาปูนส าเร็จรูป 
โครงสร้างหลังคาใช้ไม้ส าเร็จรูป หลังคามุงกระเบื้องลอน ผนังเรือนก่ออิฐบล็อก มีหน้าต่าง มีประตู
ทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนเทปูน  
 พื้นที่ใช้สอย เรือนนอนแบ่งออกเป็น ๕ ห้อง คือ ห้องนอน ๔ ห้อง ห้องนั่งเล่น ๑ ห้อง 
เรือนครัวใช้เป็นพื้นท่ีประกอบอาหาร และเก็บของ 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๓ หมายเลขเรือน ๒๑ 
 ผังบริเวณ  ด้านเรือนเป็นถนนติดทางสัญจรหลัก ด้านหลังเป็นเนินเขา มีการจัดการท่ีดิน
โดยตัดเนินเขา ปรับพื้นให้สามารถปลูกเรือนได้ตามขนาดท่ีต้องการ คือเรือนพักอาศัย และเรือนครัว 
 รูปแบบเรือน  เรือนพักอาศัยสองช้ันกึ่งปูนกึ่งไม้ วัสดุอุตสาหกรรมเกือบท้ังหลัง ทางขึ้น
ช้ันสองอยู่ด้านหน้าเรือน เรือนครัวแยกออกไป ใช้วัสดุธรรมชาติ  
 พื้นที่ใช้สอย เรือนนอนแบ่งออกเป็น ๕ ห้อง คือ ห้องนอน ๔ ห้อง ห้องนั่งเล่น ๑ ห้อง 
เรือนครัวใช้เป็นพื้นท่ีประกอบอาหาร และเก็บของ 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๓ หมายเลขเรือน ๒๓ 
 ผังบริเวณ  ด้านหน้าเรือนเป็นถนนติดทางสัญจรหลัก ด้านหลังเป็นเนินเขา มีการจัดการ
ท่ีดินโดยตัดเนินเขา ปรับพื้นให้สามารถปลูกเรือนได้  
 รูปแบบเรือน เรือนพักอาศัยช้ันเดียว ปลูกติดพื้นดิน โครงสร้างเสาปูนส าเร็จรูป 
โครงสร้างหลังคาใช้ไม้ส าเร็จรูป หลังคามุงกระเบื้องลอน ผนังเรือนก่ออิฐบล็อก มีหน้าต่าง มีประตู
ทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนเทปูน  
 พื้นที่ใช้สอย เรือนนอนแบ่งออกเป็น ๕ ห้อง คือ ห้องนอน ๒ ห้อง ห้องนั่งเล่น ๑ ห้อง 
ครัวในตัว ห้องน้ าในตัว 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๓ หมายเลขเรือน ๔๔ 
 ผังบริเวณ ด้านหน้าเรือนเป็นถนนติดทางสัญจรหลัก ด้านหลังเป็นธารน้ า ปลูกเรือนเต็ม
พื้นท่ีดินเกือบท้ังหมด โดยแยกเรือนนอนกับเรือนครัวออกจากกัน เช่ือมต่อกันด้วยทางเดิน 
 รูปแบบเรือน เรือนพักอาศัยและเรือนครัว ปลูกติดพื้นดิน โครงสร้างเสาปูนส าเร็จรูป 
โครงสร้างหลังคาใช้ไม้ส าเร็จรูป หลังคามุงกระเบื้องลอน ผนังเรือนก่ออิฐบล็อก มีหน้าต่าง มีประตู
ทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนเทปูน  
 พื้นที่ใช้สอย เรือนนอนแบ่งออกเป็น ๓ ห้อง คือ ห้องนอน ๒ ห้อง ห้องนั่งเล่น ๑ ห้อง 
เรือนครัวใช้เป็นพื้นท่ีประกอบอาหาร และเก็บของ 



 ๒๐๔ 

 เรือนกรณีศึกษาที่ ๓ หมายเลขเรือน ๔๕ 
 ผังบริเวณ  ด้านหน้าเรือนเป็นถนนติดทางสัญจรหลัก ด้านหลังเป็นธารน้ า มีการจัดการ
ท่ีดินถมท่ีด้านหน้า ปรับพื้นให้สามารถปลูกเรือนได้สองหลัง คือเรือนพักอาศัย และเรือนครัว 
 รูปแบบเรือน  เรือนพักอาศัยและเรือนครัว ปลูกติดพื้นดิน โครงสร้างเสาปูนส าเร็จรูป 
โครงสร้างหลังคาใช้ไม้ส าเร็จรูป หลังคามุงกระเบื้องลอน ผนังเรือนก่ออิฐบล็อก มีหน้าต่าง มีประตู
ทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนเทปูน  
 พื้นที่ใช้สอย เรือนนอนแบ่งออกเป็น ๓ ห้อง คือ ห้องนอน ๒ ห้อง ห้องนั่งเล่น ๑ ห้อง 
เรือนครัวใช้เป็นพื้นท่ีประกอบอาหาร และเก็บของ 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๓ หมายเลขเรือน ๔๖ 
 ผังบริเวณ ด้านหน้าเรือนเป็นถนนติดทางสัญจรหลัก ด้านหลังเป็นเนินเขา มีการจัดการ
ท่ีดินโดยตัดเนินเขา ปรับพื้นให้สามารถปลูกเรือนได้สองหลัง คือเรือนพักอาศัย และเรือนครัว 
 รูปแบบเรือน เรือนพักอาศัยและเรือนครัว ปลูกติดพื้นดิน โครงสร้างเสาปูนส าเร็จรูป 
โครงสร้างหลังคาใช้ไม้ส าเร็จรูป หลังคามุงกระเบื้องลอน ผนังเรือนก่ออิฐบล็อก มีหน้าต่าง มีประตู
ทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนเทปูน  
 พื้นที่ใช้สอย เรือนนอนแบ่งออกเป็น ๓ ห้อง คือ ห้องนอน ๒ ห้อง ห้องนั่งเล่น ๑ ห้อง 
เรือนครัวใช้เป็นพื้นท่ีประกอบอาหาร และเก็บของ 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๓ หมายเลขเรือน ๔๗ 
 ผังบริเวณ  ด้านหน้าเรือนเป็นถนนติดทางสัญจรหลัก ด้านหลังเป็นเนินเขา มีการจัดการ
ท่ีดินโดยตัดเนินเขา ปรับพื้นให้สามารถปลูกเรือนได้สองหลัง คือเรือนพักอาศัย และเรือนครัว 
 รูปแบบเรือน เรือนพักอาศัยและเรือนครัว ปลูกติดพื้นดิน โครงสร้างเสาปูนส าเร็จรูป 
โครงสร้างหลังคาใช้ไม้ส าเร็จรูป หลังคามุงกระเบื้องลอน ผนังเรือนก่ออิฐบล็อก มีหน้าต่าง มีประตู
ทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนเทปูน  
 พื้นที่ใช้สอย เรือนนอนแบ่งออกเป็น ๕ ห้อง คือ ห้องนอน ๔ ห้อง ห้องนั่งเล่น ๑ ห้อง 
เรือนครัวใช้เป็นพื้นท่ีประกอบอาหาร และเก็บของ 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๓ หมายเลขเรือน ๔๘ 
 ผังบริเวณ  ด้านหน้าเรือนเป็นถนนติดทางสัญจรหลัก ด้านหลังเป็นธารน้ า มีการจัดการ
ท่ีดินโดยถมท่ีปรับพื้นให้สามารถปลูกเรือนได้สองหลัง คือเรือนพักอาศัย และเรือนครัว 
 รูปแบบเรือน  เรือนพักอาศัย ปลูกติดพื้นดิน โครงสร้างเสาปูนส าเร็จรูป โครงสร้าง
หลังคาใช้ไม้ส าเร็จรูป หลังคามุงกระเบื้องลอน ผนังเรือนก่ออิฐบล็อก มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าสอง
ด้าน พื้นเรือนเทปูน เรือนครัวเป็นเรือนพักอาศัยเดิม ใช้เก็บของ และท าครัว 



 ๒๐๕ 

 พื้นที่ใช้สอย เรือนนอนแบ่งออกเป็น ๓ ห้อง คือ ห้องนอน ๒ ห้อง ห้องนั่งเล่น ๑ ห้อง 
เรือนครัวใช้เป็นพื้นท่ีประกอบอาหาร และเก็บของ 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๓ หมายเลขเรือน ๔๙ 
 ผังบริเวณ ด้านหน้าเรือนเป็นถนนติดทางสัญจรหลัก ด้านหลังเป็นเนินเขา มีการจัดการ
ท่ีดินโดยตัดเนินเขา ปรับพื้นให้สามารถปลูกเรือน 
 รูปแบบเรือน เรือนปลูกติดพื้นดิน โครงสร้างเสาปูนส าเร็จรูป โครงสร้างหลังคาใช้ไม้
ส าเร็จรูป หลังคามุงกระเบื้องลอน ผนังเรือนก่ออิฐบล็อก มีหน้าต่าง มีประตูทางเข้าด้านเดียว พื้น
เรือนเทปูน  
 พื้นที่ใช้สอย เรือนแบ่งออกเป็น ๗ ห้อง คือ ห้องนอน ๔ ห้อง ห้องนั่งเล่น ๑ ห้อง ครัว ๑ 
ห้อง ห้องน้ า ๑ห้อง 
 เรือนกรณีศึกษาที่ ๓ หมายเลขเรือน ๕๐ 
 ผังบริเวณ  ด้านหน้าเรือนเป็นถนนติดทางสัญจรหลัก ด้านหลังเป็นเนินเขา มีการจัดการ
ท่ีดินโดยตัดเนินเขา ปรับพื้นให้สามารถปลูกเรือนได้สองหลัง คือเรือนพักอาศัย และเรือนครัว 
 รูปแบบเรือน  เรือนพักอาศัยและเรือนครัว ปลูกติดพื้นดิน โครงสร้างเสาปูนส าเร็จรูป 
โครงสร้างหลังคาใช้ไม้ส าเร็จรูป หลังคามุงกระเบื้องลอน ผนังเรือนก่ออิฐบล็อก มีหน้าต่าง มีประตู
ทางเข้าสองด้าน พื้นเรือนเทปูน  
 พื้นที่ใช้สอย เรือนแบ่งออกเป็น ๗ ห้อง คือ ห้องนอน ๔ ห้อง ห้องนั่งเล่น ๑ ห้อง ครัว ๑ 
ห้อง ห้องน้ า ๑ ห้อง 
 
 
 
 



 ๒๐๖ 

 

 

 
ภาพที่ ๑๑๘ รูปแบบเรือนแบบท่ี ๑๘ 
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 ๒๐๗ 

 

 
ภาพที่ ๑๑๘ รูปแบบเรือนแบบท่ี ๒๑  
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๒๐๘ 

 

 
ภาพที่ ๑๑๙ รูปแบบเรือนแบบท่ี ๒๓ 
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๒๐๙ 

 
 
ภาพที่ ๑๒๐ รูปแบบเรือนแบบท่ี ๔๔ 
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๒๑๐ 

 
 

 
ภาพที่ ๑๒๑ รูปแบบเรือนแบบท่ี ๔๕  
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 ๒๑๑ 

 

 
ภาพที่ ๑๒๒ รูปแบบเรือนแบบท่ี ๔๖  
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 ๒๑๒ 

 

 
ภาพที่ ๑๒๓ รูปแบบเรือนแบบท่ี ๔๗ 
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๒๑๓ 

 

 
ภาพที่ ๑๒๔ รูปแบบเรือนแบบท่ี ๔๘ 
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 ๒๑๔ 

 

 
ภาพที่ ๑๒๕ รูปแบบเรือนแบบท่ี ๔๙ 
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 ๒๑๕ 

 
 
ภาพที่ ๑๒๖ รูปแบบเรือนแบบท่ี ๕๐  
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 ๒๑๖ 

เปรียบเทียบการใช้สอยพื้นที่ในเรือน 
 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัยมีลักษณะเฉพาะภายใต้เงื่อนไขท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลง ทางสภาพแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของกลุ่มชน ดังนั้นการจัดการพื้นท่ี
เพื่ออยู่อาศัยสภาวะสบายภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อตอบสนองชีวิตในการด ารงชีพเป็น
ส าคัญ 
 
ตารางท่ี ๑๙ แสดงตารางเปรียบเทียบการจัดการพื้นท่ีใช้สอย และการใช้วัสดุ 
 

 
 

รายการ 
(ได้จากการส ารวจภาคสนาม) 

การจัดการพื้นที่การใช้
สอย 

วัสดุที่ใช ้
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๑. Pya Kah (เปีย ข่อง) ชานหน้าบ้าน / - / - / - / - - - / - - - / 
๒. Gui Ga (กือ กะ) ชานแดด / - - - - - / - - - - - - - - 
๓. La Koe ( หล่ะคุ้ย ) พ้ืนในบ้าน / - / - / - / - - - / - - - / 
๔. Haw Ja Nyum ( ห่อจายุ้ม ) ครัว / - - / / - / - - / - - - - / 
๕. Tsaw bym( ซอ ยุม ) แม่เตาไฟ / - - / / - / - - / - - - - / 
๖. U Ya (อู่ ยะ) ห้องนอน ช. ญ. / - / - / - / - - - / - - - / 
๗. แท่นบูชาพระคริสต์ / - / - / - / - - - / - - - / 
๘. Tsi Ji (ฉี่ย้ี) เรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตร / / - / / / / - - / - - - / - 
๙. Ga nyi, Gu(กายี, กู) ห้องน้ า - / - / / / / - - - / / - - / 
๑๐. Nym ya (ยุ้ม ยะ) เรือนลูกชาย - / / - / - / - - - / - - - / 

 
 จากตารางเปรียบเทียบ การจัดการพื้นท่ีใช้สอยในแต่ละกรณีศึกษา พบข้อสังเกต ดังนี้ 
 กรณีศึกษาที่ ๑ การแบ่งพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดอยู่บนเรือนที่พักอาศัย 
 การแบ่งพื้นท่ีใช้สอยพบว่าใช้ระดับพื้นในการแบ่งเด็ดขาด พื้นท่ีนอนจะสูงกว่าพื้นท่ีอื่น ๆ 
พื้นท่ีครัวจะอยู่ระดับท่ีต่ าสุดในเรือน ซึ่งเป็นระดับเดียวกับชานหน้าเรือน และมีการแบ่งพื้นท่ีโดยการ
กั้นฝาไม้ไผ่สาน ซึ่งใช้แบ่งส่วนนอนของสมาชิกชายหญิง หากสมาชิกชายในเรือนเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น จะ
มีการปลูกเรือนเล็ก ๆ แยกออกจากตัวเรือนใหญ่ ขนาดเรือนใกล้เคียงกับเรือนเก็บผลผลิตและใต้ถุน



 ๒๑๗ 

ไม่สูงมาก ในบริเวณบ้านจะพบเห็น Tsi Ji (ฉี่ยี้) เรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตร จะสร้างเป็นเรือน
ขนาดกะทัดรัด ใต้ถุนสูง มีบันไดทางขึ้นชัน ส่วนใหญ่ใช้เก็บ ข้าวโพด และ Ga nyi, Gu(กายี, กู) 
ห้องน้ า พื้นท่ีใช้สอยนี้ถูกแยกออกจากเรือน และถูกก าหนดท่ีให้ต้ังไกลจากเรือน อีกท้ังเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่
ต่ ากว่าเรือนเสมอ เพื่อสุขอนามัย 
 กรณีศึกษาที่ ๒ ดูช่องการจัดการพื้นที่ใช้สอย  
 ช่องกรณีศึกษาท่ี ๒ ครัว Haw Ja Nyum (ห่อจายุ้ม) ถูกแยกออกไป จากการลงพื้นท่ี
พบว่า เรือนครัวท่ีใช้ประกอบอาหาร เดิมเป็นเรือนเก่าท่ีเคยใช้เป็นเรือนนอน เมื่อมีการสร้างเรือนใหม่ 
ชาวอาข่าไม่ได้รื้อถอนเรือนหลังเดิมแต่อย่างใด กลับใช้ให้เป็นเรือนครัว และส่วนหนึ่งของพื้นท่ีไว้เก็บ
ผลผลิตทางการเกษตร ในเรือนมีการกั้นห้องเพื่อจัดพื้นท่ีนอนแทนการปลูกเรือนเล็กแยกออกไป 
 กรณีศึกษาที่ ๓  
 แบบบ้านท่ีมองจากภายนอกแล้วเห็นว่าเป็นบ้านท่ีมีลักษณะสมัยใหม่ ใช้วัสดุอุสาหกรรม
ท้ังหมด กลับพบว่า การจัดการพื้นท่ีใกล้เคียงกับ กรณีศึกษาท่ี ๑ พื้นท่ีครัวกลับเข้ามาอยู่บนเรือน แต่
รูปแบบแปรเปล่ียนเป็นแบบสมัยใหม่ การแบ่งพื้นท่ีห้องนอนเป็นสัดส่วน สมาชิกเรือนมีห้องนอนเป็น
ของตนเอง พื้นท่ีใช้สอยท่ีไม่พบเห็น จากเรือนอาข่ากรณีศึกษาท่ี ๓ คือ Gui Ga (กือ กะ) ชานแดด อีก
ท้ัง พื้นท่ีใช้สอยท่ีเริ่มมีความส าคัญและถูกยก เข้ามาไว้ในเรือนคือ ห้องน้ า  
 
 



๒๑๘ 

 
 

บทที่ ๕ 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

 
 ขั้นตอนในบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ จากข้อมูลท่ีได้ท าการศึกษาในบทท่ี ๔ 
จากการศึกษาเก็บข้อมูลพื้นฐาน ได้จ าแนกเนื้อหาเพื่อน ามาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 
 ๑. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในการตั้งถิ่นฐานกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลักษณะสังคมกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
 ๓. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
 มีข้ันตอนการศึกษาอยู่ ๓ ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษารูปแบบการวางผังเรือน ลักษณะภูมิศาสตร์ รูปแบบท่ีดิน รูปทรง
เรือน ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพพื้นท่ีกับเรือน ภูมิปัญญาในการสร้างเรือน เพื่อน ามาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ในการต้ังถิ่นฐานท่ีส่งผลต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ศึกษาการวางผังเรือน
ความสัมพันธ์ระหว่างเรือนกับชุมชนเพื่อน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลักษณะสังคมกับสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น และ วิเคราะห์ความสัมพันธ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโดยศึกษาประเพณี
หรือพิธีกรรมความเช่ือในการวางผังเรือน 
 ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษาการใช้สอยพื้นท่ี ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นท่ีกับคน การเกิด
พื้นท่ีใช้สอย โดยศึกษาผ่านรูปแบบเรือน สภาพพื้นท่ีต้ังเรือน และศึกษาถึงพื้นท่ีใช้สอยส่วนตัว จนถึง
พื้นท่ีใช้สอยสาธารณะ การให้น้ าหนักความส าคัญในการจัดการพื้นท่ีใช้สอย เพื่อน าไปวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 
 ขั้นตอนที่ ๓ ศึกษาการเลือกใช้วัสดุ ศึกษาท่ีมาและประเภทของวัสดุ การเลือกใช้วัสดุ 
เพื่อน าไปวิเคราะห์ถึงการเกิดรูปทรงของเรือน 
 รายละเอียดแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษารูปแบบการวางผังเรือน  
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ในการตั้งถิ่นฐานกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เพื่อน ามาวิเคราะห์
เรื่องการจัดการพื้นท่ี กล่าวถึง การปลูกสร้างเรือนบนที่ดินท่ีมีลักษณะจ ากัดและมีความเฉพาะด้านภูมิ
ประเทศ ส่งผลต่อสภาพรูปทรงเรือนอย่างไร หรือ รูปทรงเรือน ส่งผลต่อการจัดการพื้นท่ีปลูกสร้าง
อย่างไร  จากการลงพื้นท่ีศึกษา จึงได้คัดเลือกบ้านตัวอย่างท่ีชัดเจนออกมาได้ ๖ แบบ ดังนี้ 



 
 

๒๑๙ 

 แบบที่ ๑ แสดงกลุ่มบ้านยกใต้ถุนท่ีวางตัวตามแนวแกนถนนท่ีพาดขึ้นตามสันเนิน เขา 
ลักษณะเกาะไปตามทางสัญจร  เรือนเด่ียวยกใต้ถุนสูงตัวเรือนอยู่บนเสา  
 แบบที่ ๒ แสดงกลุ่มบ้านยกใต้ถุนที่ต้ังอยู่บนพื้นราบระดับพื้นมีความลาดชันน้อยกว่าพื้นท่ี
อื่นๆ และมีพื้นท่ีราบกว้างขวาง (ส ารวจเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 แบบที่ ๓ แสดงกลุ่มบ้านยกใต้ถุนท่ีตัวเรือนปลูกบนพื้นท่ีลาดชัน ลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีลาด
ชันเนินเขา (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 แบบที่ ๔ แสดงกลุ่มบ้านกึ่งยกใต้ถุนท่ีวางตัวตามแนวแกนถนนท่ีพาดขึ้นตามสันเนินเขา 
ลักษณะเกาะไปตามทางสัญจร  เรือนแยกตัวเรือนต้ังอยู่บนที่ดินมีการปรับระดับดิน ถมเท่าถนน เรือน
ครัวยกใต้ถุนสูงตัวเรือนอยู่บนเสาต้ังอยู่บนที่ดินลาดเอียงมาก 
 แบบที่ ๕ แสดงกลุ่มบ้านสองช้ันท่ีวางตัวตามแนวแกนถนนท่ีพาดขึ้นตามสันเนินเขา 
ลักษณะเกาะไปตามทางสัญจร เรือนสองช้ัน มีการขุดท่ีปรับหน้าดินเรียบให้เรือนสามารถปลูกได้ 
 แบบที่ ๖ แสดงกลุ่มบ้านช้ันเดียวท่ีวางตัวตามแนวแกนถนนท่ีพาดขึ้นตามสันเนินเขาท่ีมี
การปรับท่ีดินโดยการถมท่ี ระดับท่ีดินสูงเท่าระดับถนน การถมท่ี ถมท้ังท่ีดิน ไม่ใช้เฉพาะพื้นท่ีปลูก
เรือน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑๒๖  บริเวณเรือนกรณีศึกษา ๑  
 
 แสดงกลุ่มบ้านท่ีวางตัวตามแนวแกนถนนท่ีพาดขึ้นตามสันเนินเขา บ้านแม่คะ หมวด ๒ 
กลุ่มบ้านอาข่าท่ีอพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานกลุ่มแรก พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๓๐ ลักษณะเกาะไปตามทางสัญจร  
(ส ารวจเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 



 
 

๒๒๐ 

 
 
ภาพที่ ๑๒๗  บริเวณเรือนกรณีศึกษา ๒  
 
 ต้ังอยู่บนพื้นราบระดับพื้นมีความลาดชันน้อยกว่าพื้นท่ีอื่นๆ และมีพื้นท่ีราบกว้างขวาง
(ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 

 
 
ภาพที่ ๑๒๘  แสดงรูปเรือนกรณีศึกษา ๓  
 
 ตัวเรือนปลูกบนพื้นท่ีลาดชัน ลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีลาดชันเนินเขา (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 



 
 

๒๒๑ 

 
 
ภาพที่ ๑๒๙  แสดงรูปเรือน แบบท่ี ๔   
 
 แสดงกลุ่มบ้านกึ่งยกใต้ถุนท่ีวางตัวตามแนวแกนถนนท่ีพาดขึ้นตามสันเนินเขา ลักษณะ
เกาะไปตามทางสัญจร  เรือนแยกตัวเรือนต้ังอยู่บนที่ดินมีการปรับระดับดิน ถมเท่าถนน เรือนครัวยก
ใต้ถุนสูงตัวเรือนอยู่บนเสาต้ังอยู่บนที่ดินลาดเอียงมาก(ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 
 

 
 
ภาพที่ ๑๓๐  แสดงรูปเรือน แบบท่ี ๕   
 
 แสดงกลุ่มบ้านสองช้ันท่ีวางตัวตามแนวแกนถนนท่ีพาดขึ้นตามสันเนินเขา ลักษณะเกาะ
ไปตามทางสัญจร  เรือนสองช้ัน มีการขุดท่ีปรับหน้าดินเรียบให้เรือนสามารถปลูกได้ (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.
๒๕๕๓) 
 
 



 
 

๒๒๒ 

 
 
ภาพที่ ๑๓๑  แสดงรูป แบบท่ี ๖  
 
 แสดงกลุ่มบ้านช้ันเดียวท่ีวางตัวตามแนวแกนถนนท่ีพาดขึ้นตามสันเนินเขาท่ีมีการปรับ
ท่ีดินโดยการถมท่ี ระดับท่ีดินสูงเท่าระดับถนน การถมท่ี ถมท้ังท่ีดิน ไม่ใช้เฉพาะพื้นท่ีปลูกเรือน 
(ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 



 
 

๒๒๓ 

 

 
 
ภาพที่ ๑๓๒  ผังบริเวณแสดงเรือนตัวอย่าง 



 
 

๒๒๔ 

 แบบที่ ๑ 
 องค์ประกอบของผังบริเวณ ผังบริเวณของเรือน ได้ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของโบสถ์ ลักษณะ
พื้นท่ีต้ังเรือนเป็นเนินลาดชัน ระดับพื้นดินท่ีต้ังเรือนต่ ากว่าถนน หันหน้าเรือนทางทิศท่ีต้ังของโบสถ์ 
ภายในผังบริเวณประกอบด้วย ตัวเรือน เรือนลูกชาย และห้องน้ า ตัวเรือนต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของ
ผังบริเวณ ปลูกชิดติดเส้นทางสัญจร โดยมีชานแดดเป็นตัวเช่ือมเรือนกับถนน เรือนลูกชายต้ังอยู่ทาง
ทิศตะวันตกของผังปลูกชิดกับรั้ว และจัดให้ห้องน้ าอยู่ทางด้านหลังบ้านทางทิศตะวันตก  
 ลักษณะสถาปัตยกรรมของเรือน เจ้าของเรือนนายอะแม เชอมือ อายุ ๔๓ ปี สมาชิก
เรือน ๕ คน ต้ังถิ่นฐานเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นเรือนยกพื้นสูง ใต้ถุนใช้เก็บ
อุปกรณ์ทางการเกษตร เก็บฟืน และตับหญ้าคาเพื่อส ารองไว้ซ่อมแซมหลังคา อีกท้ังยังมีเล้าไก่ไข่ท่ี
เจ้าของบ้านเล้ียงไว้เพื่อเอาไข่เป็นอาหาร มีชานแดด หลังคามุงด้วยหญ้าคาท่ีทอดชายคลุมต่ า อายุ
เรือน ๑๓ ปี เริ่มสร้างปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ต้ังแต่เข้ามาต้ังถิ่นฐาน โครงสร้างเรือน และหลังคามีสภาพมั่นคง 
แต่มีการเปล่ียนหญ้าคาส าหรับมุงหลังคามาแล้ว ๓ ครั้ง ในรอบ ๑๓ ปี นับต้ังแต่การสร้างเรือน เรือน
หลังนี้ใช้วัสดุในการก่อสร้าง คือ ไม้จริง ไม้ไผ่ ส่วนพื้น และผนังท าด้วยไม้ไผ่เป็นส่วนใหญ่ 
 การใช้สอยพื้นที่ภายในและภายนอกเรือน เนื่องจากเรือนต้ังอยู่บนพื้นท่ีลาดต่ ากว่าถนน 
สังเกตได้ว่า เจ้าของเรือนยกเรือนขึ้นมา ซึ่งระดับของชานแดดหน้าบ้าน และครัว อยู่ระดับเดียวกับ
ถนน ส่วนพื้นท่ีนอน และพื้นเรือนภายในยกสูงขึ้นจากระดับพื้นถนนไม่มากนัก เจ้าของเรือนสามารถ
มองเห็นคนสัญจรไปมาเมื่ออยู่บนเรือนได้ แต่ก็ยังมีความเป็นส่วนตัว เนื่องจากจัดพื้นท่ีส่วนตัวไว้
ภายใน และชายคาท่ีคลุมต่ า ท าให้มุมมองจากภายนอกสูงกว่า จึงไม่อาจมองเข้ามาในเรือนได้ถนัดนัก 
พื้นท่ีบนเรือน ถูกแบ่งออกอย่างเป็นสัดส่วน ลักษณะเรือนมีการแบ่งพื้นท่ีภายนอกภายในชัดเจน 
นอกจากแบ่งพื้นท่ีใช้สอยส่วนตัว และ พื้นท่ีใช้สอยรวมออกจากกัน ด้วยการเปล่ียนรูปแบบพื้น และ
การให้ระดับพื้น ยังใช้การกั้นผนังภายในอีกช้ัน เข้าออกด้วยประตู ซึ่งไม่พบในเรือนอาข่าในแบบวิถี
ด้ังเดิม โดยอธิบายได้ดังนี้ ด้านหน้าเรือนติดกับถนนทางสัญจรมีชานแดด ท่ีใช้ส าหรับตากพืชผล
ทางการเกษตรและการถนอมอาหาร อีกท้ังด้านหนึ่งของชานแดดยังใช้เป็นท่ีซักล้าง เช่ือมต่อกับส่วนท่ี
เป็นห้องครัว ถัดจากชานแดดเป็นชานหน้าบ้าน ยกพื้นสูงจากชานแดดประมาณ ๑๕ ซ.ม. เป็นพื้นท่ี
ร่วมใช้ส าหรับต้อนรับแขก และเป็นพื้นท่ีเย็บปักถักร้อยของผู้หญิง ถัดจากชานหน้าบ้านเป็นระเบียง
ข้างเรือนด้านทิศตะวันออก เป็นส่วนเปิดโล่ง แต่มีชายคาคลุมต่ าแทนผนัง ระดับพื้นเท่ากับชานหน้า
บ้าน ใช้เป็นท่ีเก็บผลผลิตทางการเกษตร๑ ท่ีแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ส าหรับการบริโภค ส าหรับขาย และ
ส าหรับเก็บเป็นเมล็ดพันธ์ เช่น ข้าว ข้าวโพด ต่อมาเป็นส่วนภายในเรือน ได้ยกระดับพื้นอีก ๑๕ ซ.ม. 

                                                         

 ๑ จากผังบริเวณเรือนกรณีศึกษา ก  ไม่มีเรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตรที่มักจะถูกจัดวาง
ด้านทิศตะวันออกเสมอจากการสังเกต 



 
 

๒๒๕ 

มีประตูเข้า ด้านในเรือนแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือส่วนท่ีคล้ายเป็นพื้นท่ีรับแขกและนั่งเล่นของคนในบ้าน มี
หิ้งบูชาพระเยซู๒ ต้ังอยู่ด้านทิศตะวันออกของเรือน อีกท้ังภายในเรือนมีการกั้นห้องเป็นห้องนอน ให้
เป็นพื้นท่ีตัดขาดความสัมพันธ์ภายนอกและภายในอย่างเด็ดขาด ถัดไปทางทิศตะวันตกของเรือน เป็น
ห้องครัว ซึ่งอยู่ระดับเดียวกับชานแดด ใช้วัสดุปูพื้นเป็นไม้จริง มีสะพานเช่ือมพื้นท่ีครัวกับชานแดดใน
ส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีซักล้าง มีบันไดส าหรับลงเรือน เช่ือมต่อกับพื้นท่ีอื่นๆในผังบริเวณบ้านได้อย่างลงตัว 
 

 

 
 

 
ภาพที่ ๑๓๓  ผังพื้นเรือน และการแบ่งพื้นท่ีใช้สอย (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 

                                                         

 ๒ สัมภาษณ์ นายอาแม เชอมือ, ชาวอาข่า เจ้าของบ้านเลขท่ี ๔๒๕ ชุมชนบ้านเหมืองแร่, 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓. 



 
 

๒๒๖ 

 

 
 
ภาพที่ ๑๓๔   ความสัมพันธ์การใช้พื้นท่ีของสมาชิกครัวเรือน (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑๓๕   รูปตัดด้านสกัดของเรือน (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 
 
 

 



 
 

๒๒๗ 

 
 
ภาพที่ ๑๓๖   รูปตัดด้านยาวของเรือน (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 
 แบบที่ ๒ 
 องค์ประกอบของผังบริเวณ เป็นกลุ่มเรือนท่ีไม่มีบ้านเลขท่ี  มีระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน
ส้ันท่ีสุด๓ สภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาลาดชัน สภาพแวดล้อมในผังบริเวณมีล าธารเล็กๆไหลผ่าน ในส่วน
ของท้ายหมู่บ้าน มีสวนล้ินจ่ี และป่าสัก ชาวอาข่าในพื้นท่ีจะปรับพื้นดินท่ีต้ังเรือนเพียงเล็กน้อย ทาง
สัญจรก็ถูกปรับให้สอดคล้องกับรูปแบบสภาพแวดล้อมได้อย่างลงตัว รูปแบบการจัดวางผังเรือน ชาว
อาข่าหันแนวยาวของบ้านขนานกับทิศตะวันออก มีเส้นทางสัญจรภายในผังบริเวณ ๒ ทางเพื่อใช้ไปไร่ 
และสัญจรภายในบริเวณ จึงเห็นได้ว่า รูปแบบเรือนจะหันหน้าเรือนไปทางเส้นทางสัญจร   
 ลักษณะสถาปัตยกรรม เป็นเรือนยกพื้นสูง เจ้าของเรือนนายอาโก๊ะ สมาชิกเรือน ๗ คน 
ต้ังถิ่นฐานเมื่อ ปี พ.ศ ๒๕๔๗ อายุเรือน ๗ ปี ต้ังอยู่บนพื้นราบระดับพื้นมีความลาดชันน้อยกว่าพื้นท่ี
อื่นๆ และมีพื้นท่ีราบกว้างขวางเนื่องจากว่าต้ังอยู่ตรงท่ีราบเชิงเขาพอดี จึงสามารถสร้างเรือนให้มี
ขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากเป็นเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ มี ๒ ครอบครัวในหลังเดียว คือ ครอบครัวพ่อแม่ 
และครอบครัวลูกชาย ตัวเรือนมีชานแดดกว้าง หลังคาหญ้าคาคลุมต่ า โครงสร้างเรือน เสาใช้ไม้จริง
และไม้ไผ่ พื้น ผนัง ใช้ไม้ไผ่ เป็นส่วนใหญ่, หลังคามุงด้วยหญ้าคาโครงหลังคาใช้ไม้ไผ่ มีบันไดทางขึ้น 
๓ ทาง ด้านหน้ามีบันได ๒ จุด เป็นทางขึ้นเรือนหลัก และบันไดขึ้นครัว 

                                                         

 ๓ สัมภาษณ์ คุณหล่อซือ (บุญลือ) ซือหมือ, เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะ  
อ.ฝาง จ. เชียงใหม่, ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔. 



 
 

๒๒๘ 

 การใช้สอยพื้นที่ภายในและภายนอกเรือน พื้นท่ีบนเรือนเนื่องจากเป็นครอบครัวใหญ่ 
ความต้องการพื้นท่ีใช้งานให้เพียงพอต่อสมาชิกภายในครัวเรือน จึงท าให้เรือนมีขนาดใหญ่และพื้นท่ี

ภายในซับซ้อนมากขึ้น เรือนหลังนี้ใช้การกั้นพื้นท่ีห้องนอนด้วยผนัง โดยไม่ได้สร้างเรือนแยก ดังวิถี
แบบเดิมของชาวอาข่า มีเรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตร ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ
เรือน แต่กลับไม่ได้ใช้งานตามประโยชน์ใช้สอย แท้จริง เจ้าของเรือนเลือกท่ีจะน า ข้าว และข้าวโพด
ท่ีใช้บริโภคภายในครัวเรือน เก็บไว้บนเรือน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องหนู อีกทั้งสามารถดูแลได้อย่าง

ใกล้ชิด ส่วนบันไดด้านหลัง ซึ่งพื้นท่ีด้านหลังมีลูกชาย และลูกสะใภ้ใช้อยู่ ส่วนห้องลูกสาวอยู่ปีกทาง
ทิศตะวันออกของเรือน ซึ่งตรงข้ามกับครัวท่ีต้ังอยู่ทางทิศตะวันตก เนื่องจากลูกสาวท างานในเมือง 
และจะกลับมาช่วงวันหยุดเท่านั้น จากท่ีกล่าวมา การใช้พื้นท่ีเรือนในกรณีศึกษานี้ ไ ม่สอดคล้องกับ
ผังพื้นแบบวิถีเดิม การวางพื้นที่การใช้สอยลงตัว เพียงแต่ขัดแย้งกับข้อมูลเรือนอาข่าแบบวิถีเดิม
เท่านั้น จึงต้ังข้อสังเกตว่า พื้นที่ครัวน่าจะมีความสัมพันธ์กับลูกสะใภ้มากกว่า  จึงกล่าวได้ว่าสภาพ

สังคมในปัจจุบัน ภายในสังคมอาข่ามีความเปล่ียนแปลงไปจากจารีตดั้งเดิม จากที่ลูกสาวหากยังไม่
แต่งงานจะต้องอยู่บ้านดูแลพ่อแม่ แต่ปัจจุบันต้องออกไปท างานในเมืองซึ่งจุดประสงค์เดียวกัน คือ 
เพื่อท่ีจะดูแลพ่อแม่ การศึกษาจากผังเรือนจึงสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจน  
 



 
 

๒๒๙ 

 
 

 
 

 
ภาพที่ ๑๓๗   ผังพื้นเรือน และการแบ่งพื้นท่ีใช้สอย (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 



 
 

๒๓๐ 

 
 
ภาพที่ ๑๓๘   ความสัมพันธ์การใช้พื้นท่ีของสมาชิกครัวเรือน (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 
 

 
 
ภาพที่ ๑๓๙   รูปตัดด้านสกัดเรือน (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 



 
 

๒๓๑ 

 
 
ภาพที่ ๑๔๐   รูปตัดด้านยาวของเรือน (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 
 แบบที่ ๓ 
 องค์ประกอบของผังบริเวณ เป็นกลุ่มเรือนท่ีไม่มีบ้านเลขท่ี  มีระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน
ส้ันท่ีสุด๔ สภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาลาดชัน สภาพแวดล้อมในผังบริเวณมีล าธารเล็กๆไหลผ่าน ทางสัญจร
ก็ถูกปรับให้สอดคล้องกับรูปแบบสภาพแวดล้อม รูปแบบการจัดวางผังเรือน หันแนวยาวของบ้าน
ขนานกับทิศตะวันออก รูปแบบเรือนจะหันหน้าเรือนไปทางเส้นทางสัญจร  เรือนเก็บผลผลิตทาง
การเกษตรจะถูกจัดวางอยู่ทางทิศตะวันออกของเรือนเสมอ ภายในผังบริเวณเรือน มีการกั้นพื้นท่ี
อาณาเขตเรือนแต่ละหลัง โดยมีการใช้รั้วไม้ไผ่ ใช้แนวต้นไม้ และแนวลาดชันของเนินเขา  
 ลักษณะสถาปัตยกรรมของเรือน เป็นเรือนขนาดเล็กยกใต้ถุนสูง มีชานแดด ตัวเรือนปลูก
บนพื้นท่ีลาดชันเจ้าของเรือน อายุ ๒๔ ปี สมาชิกเรือน ๒ คน ต้ังถิ่นฐานเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ อายุเรือน 
๓ ปี ลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีลาดชันเนินเขา เจ้าของเรือนปรับพื้นท่ีเ ล็กน้อยเพื่อสามารถปลูกเรือนได้ 
หลังคาหญ้าคาชายคาส้ันวัสดุในการก่อสร้าง โครงสร้างเรือนเป็นไม้จริง ไม้ไผ่ ส าหรับพื้นและผนังใช้ไม้
ไผ่ เป็นส่วนใหญ่ หลังคามุงด้วยหญ้าคา ตัวเรือนมีความกะทัดรัดสอดคล้องไปกับขนาดของพื้นท่ีท่ีมี
จ ากัด มีบันไดทางขึ้นเรือนด้านเดียว  
 การใช้สอยพื้นที่ภายในและภายนอกเรือน เนื่องจากเรือนต้ังอยู่บนพื้นท่ีลาดชัน ใต้ถุนจึง
สูงดังนั้นเจ้าของเรือนจึงสามารถใช้สอยใต้ถุนเรือนได้ โดยใช้เป็นท่ีเก็บอุปกรณ์และเก็บผลผลิตทาง
การเกษตร และแบ่งส่วนด้านหน้าเป็นท่ีนั่งเล่นอีกด้วย มีบันไดทางขึ้นเรือนด้านเดียว โดยผ่านชาน

                                                         

 ๔ สัมภาษณ์ คุณหล่อซือ (บุญลือ) ซือหมือ, เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะ  
อ.ฝาง จ. เชียงใหม่, ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔. 



 
 

๒๓๒ 

แดด ก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน ด้านในเรือน ระดับภายในเรือนเท่ากันหมด การแบ่งพื้นท่ีระหว่างพื้นท่ีใช้นอน
กับ พื้นท่ีประกอบอาหาร ใช้วิธีกั้นห้อง โดยใช้ฝาเรือนแบ่งพื้นท่ีใช้สอย เรือนหลังนี้ พื้นท่ีใช้สอยไม่
ซับซ้อน แต่มีความเล็กกะทัดรัดท่ีพอดีกับเจ้าของเรือน พื้นท่ีใช้สอยถูกก าหนดขึ้นเพื่อการใช้สอยอย่าง
แท้จริง 
  
 

 
 

 
ภาพที่ ๑๔๑   ผังพื้นเรือน และการแบ่งพื้นท่ีใช้สอย (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 
 
 



 
 

๒๓๓ 

 
 
ภาพที่ ๑๔๒   ความสัมพันธ์การใช้พื้นท่ีของสมาชิกครัวเรือน (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 

 
 
ภาพที่ ๑๔๓   แสดงรูปตัดด้านสกัด และด้านยาวของเรือน 

 



 
 

๒๓๔ 

 แบบที่ ๔ 
 องค์ประกอบของผังบริเวณ สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีดินติดทางสัญจรหลัก ด้านหลังเป็นล าธาร 
มีทางเดินเช่ือมถึงสะพาน สภาพพื้นท่ีเป็นทางลาดจากสันเขา ตัวเรือนเกาะอยู่ริมทางสัญจรโดยหัน
ด้านยาวขนานไปกับถนน สร้างเรือนเต็มพื้นท่ี โดยด้านหน้าติดกับทางสัญจรหลักเป็นเรือนพักอาศัย 
ด้านหลังเป็นเรือนครัว ถัดไปติดล าธาร เป็นท่ีต้ังของห้องน้ า และคอกหมู  
 ลักษณะสถาปัตยกรรมของเรือน รูปแบบเรือนมองจากภายนอกเป็นเรือนสองหลังสร้าง
ติดกัน ทางเข้าหลักก าหนดให้อยู่ทิศทางสัญจรหลัก เจ้าของเรือน อายุ ๕๖ ปี มีสมาชิกในเรือน ๕ คน 
ภายใน โครงสร้างใช้ไม้จริง หลังคาใช้สังกะสี พื้นบางส่วนเป็นดินอัดแน่น พื้นส่วนนอนเป็นแคร่ไม้ไผ่ 
ส่วนครัวปูด้วยไม้จริง ผนังมีการผสมผสานวัสดุธรรมชาติและวัสดุอุตสาหกรรม 
 การใช้สอยพื้นที่ภายในและภายนอกเรือน แบ่งพื้นท่ีใช้สอยหลักๆ อยู่สองส่วน คือ ส่วน
พักอาศัย และส่วนครัว ส่วนพักอาศัย สร้างอยู่บนพื้นท่ีสันเขาติดกับทางสัญจร พื้นเรือนเป็นดินอัด
แน่น ส่วนพื้นห้องนอนหรือพื้นท่ีนั่งเล่นท าเป็นแคร่ ยกจากพื้น ประมาณ ๕๐ ซ.ม. พื้นท่ีนอนโดยการ
ยกพื้นสองฝ่ัง  เว้นตรงกลางเป็นพื้นเรือนดินอัดแน่น ส่วนพื้นท่ีนอนมีพื้นท่ีกว้างขวาง ใช้เป็นพื้นท่ี
นั่งเล่นด้วย อีกฝ่ัง ยกพื้นในระดับเดียวกัน ใช้เป็นพื้นท่ีเก็บผลผลิตทางการเกษตร เช่นข้าวโพด และ
ข้าว อีกท้ังเป็นพื้นท่ีนอนของลูกสาว ถัดไปด้านหลังเป็นทางเช่ือมสู่เรือนครัว เรือนครัวต้ังอยู่บนพื้นท่ี
ลาดชัน ระดับพื้นเรือนครัว อยู่ในระดับเดียวกับถนน พื้นท่ีภายนอกเรือนเป็นพื้นท่ีซักล้าง ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของชานแดดท่ียื่นออกมาจากส่วนครัว ส่วนพื้นท่ีใต้ถุนเรือนครัวไม่ได้ใช้ท าประโยชน์ เนื่องจาก
ลาดชันเกินไป เรือนครัวนอกจากใช้ประกอบอาหาร ยังเป็นท่ีเก็บของ เก็บอุปกรณ์การเกษตร   



 
 

๒๓๕ 

 

 

 
 

 
ภาพที่ ๑๔๔   ผังพื้นเรือน และการแบ่งพื้นท่ีใช้สอย (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 



 
 

๒๓๖ 

 
 
ภาพที่ ๑๔๕   ความสัมพันธ์การใช้พื้นท่ีของสมาชิกครัวเรือน (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 
 

 
 
ภาพที่ ๑๔๖   แสดงรูปตัดด้านยาวของเรือน 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

๒๓๗ 

 แบบที่ ๕ 
 องค์ประกอบของผังบริเวณ สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีดินติดกับทางสัญจรหลัก ด้านหลังเป็นสวน
ครัว มีทางเดินเช่ือมไปสวนด้านหลัง เรือนต้ังอยู่ติดกับทางสัญจรหลัก หันข้างเรือนขนานกับถนน 
ถัดไปเป็นเรือนครัว และห้องน้ าสภาพพื้นท่ีถูกปรับให้สามารถวางเรือนได้ โดยการขุดดินให้ได้รับดับ 
จนสามารถ วางเรือนพักอาศัย และเรือนครัว อยู่ในระนาบเดียวกันได้ ภายในผังบริเวณ ยังประกอบ
ไปด้วยสวนหย่อม และสวนครัว 
 ลักษณะสถาปัตยกรรมของเรือน เรือนพักอาศัยเป็นเรือนสองช้ัน ครึ่งปูนครึ่งไม้ เจ้าของ
เรือนอายุ ๓๕ ปี มีสมาชิก ๔ คน โครงสร้างเรือนช้ันล่างก่ออิฐฉาบปูน ช้ันสองเป็นโครงสร้างไม้ 
รวมท้ังโครงสร้างหลังคาก็เป็นไม้ หลังคามุงกระเบื้องลอน พื้นเรือนช้ันหนึ่ง เทซีเมนต์ระดับเดียวกัน
ท้ังหมด บันไดทางข้นช้ันสองอยู่ด้านหน้าเรือน พื้นเรือนใช้ไม้ ระดับชานช้ันสองมีระดับเดียวกับทาง
สัญจรหลัก พื้นเรือนช้ันสองยกพื้นขึ้นไปอีก ๑๐ ซ.ม. ผนังใช้ไม้ท้ังหลัง และมีหน้าต่าง เรือนครัว เป็น
เรือนท่ีสร้างจากวัสดุธรรมชาติยกเว้นหลังคาท่ีเป็นสังกะสี  
 การใช้สอยพื้นที่ภายในและภายนอกเรือน พื้นท่ีใช้สอยภายในช้ันหนึ่ง ถูกแบ่งออกเป็น
สามห้อง กั้น ห้องแรก เป็นพื้นท่ีพักผ่อน ดูโทรทัศน์ของครอบครัว ห้องท่ีสองเป็นห้องนอนของพ่อและ
แม่ ห้องท่ีสามเป็นห้องนอนของลูกชาย ช้ันสองภายในเรือนแบ่งเป็นสองห้อง ไม่ได้ใช้งาน ใช้เก็บของ 
และเป็นต าแหน่งวางหิ้งบูชาทางศาสนา พื้นท่ีช้ันสองตรงชานบันได ใช้นั่งเล่น และเก็บผลผลิตทาง
การเกษตร 



 
 

๒๓๘ 

 
 

 
 

 
ภาพที่ ๑๔๗   ผังพื้นเรือน และการแบ่งพื้นท่ีใช้สอย (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 
 
 
 



 
 

๒๓๙ 

 
 
ภาพที่ ๑๔๘   ความสัมพันธ์การใช้พื้นท่ีของสมาชิกครัวเรือน (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 

 
 
ภาพที่ ๑๔๙   แสดงรูปตัดด้านสกัดของเรือน 
 
 แบบที่ ๖ 
 องค์ประกอบของผังบริเวณ ลักษณะผังบริเวณเป็นพื้นท่ีโล่ง ถูกปรับพื้นท่ีโดยการถมดิน
ให้สูงเท่ากับระดับทางสัญจรหลัก ในลักษณะนี้จากการศึกษา พบว่านิยมวางเรือนค่อนไปทางด้านหลัง
ของท่ีดินถัดไปด้านหลังเป็นเรือนครัวและห้องน้ า พื้นท่ีว่างหน้าเรือนจะเว้นไว้ตากผลผลิตทางการ
เกษตรโดยมีเรือนเก็บผลิตทางการเกษตรหรือโรงรถท่ีต้ังติดกับทางสัญจรหรือทางเข้าหน้าบ้าน มีการ
กั้นพื้นท่ีอาณาเขตเรือน โดยมีการใช้รั้วไม้ไผ่ ใช้แนวต้นไม้ ในการก าหนดอาณาเขต บางหลังมีประตูรั้ว 



 
 

๒๔๐ 

 ลักษณะสถาปัตยกรรมของเรือน รูปแบบเรือนเป็นเรือนช้ันเดียว เจ้าของเรือน อายุ ๔๐ 
ปี มีสมาชิก ๔ คน โครงสร้างเรือนใช้ ก่ออิฐฉาบปูน ส่วนโครงสร้างหลังคาใช้ไม้ พื้นเทซีเมนต์ระดับ
เดียวกันท้ังหลัง ผนังก่ออิฐฉาบปูนมีหน้าต่าง 
 การใช้สอยพื้นที่ภายในและภายนอกเรือน ก่อนท่ีจะเข้าถึงภายในเรือนจะ พบพื้นท่ี
ระเบียงยกสูงจากพื้นดินเล็กน้อย เป็นพื้นท่ีนั่งเล่นและรับแขก ถัดไป เป็นประตูทางเข้าบ้าน ภายใน
เรือนแบ่งออกเป็น ๔ ห้อง ห้องกลางเป็นพื้นท่ีรับแขก ส่วนห้องอื่นๆ แบ่งกั้นเป็นสองฝ่ังซ้ายขวากั้นไว้
เป็นห้องนอน และเก็บของ มีประตูทุกห้อง 
 

 

 
 

 
ภาพที่ ๑๕๐   ผังพื้นเรือน และการแบ่งพื้นท่ีใช้สอย (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 



 
 

๒๔๑ 

 
 
ภาพที่ ๑๕๑   ความสัมพันธ์การใช้พื้นท่ีของสมาชิกครัวเรือน (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 

 
 
ภาพที่ ๑๕๒   แสดงรูปตัดด้านยาวของเรือน 
 

 
 
ภาพที่ ๑๕๓   แสดงรูปตัดด้านสกัดของเรือน 



 
 

๒๔๒ 

วิเคราะห์รูปแบบการวางเรือน 
 จากการศึกษาพบว่า มีรูปแบบการวางผังเรือนท่ีหลากหลาย และมีระบบการวางแผนการ
จัดการเป็นอย่างดี มีแบบแผนในการจัดวางผังเรือนให้สอดคล้องกับผังชุมชนและเส้นทางสัญจรหลัก 
โดยมีปัจจัยจ าแนกได้ดังนี้  ๑. ลักษณะท่ีดิน ๒. การจัดพื้นท่ีใช้สอย ๓. รูปทรงของเรือน ๔. การ
เลือกใช้วัสดุ ท้ังหมดส่งผลซึ่งกันและกัน ได้วิเคราะห์ออกมาเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้ 
 ลักษณะที่ ๑  
 ท่ีดินมีสภาพพื้นท่ีลาดชัน ลักษณะเรือนเป็นแบบยกใต้ถุน ยกระดับพื้นชานเรือนเท่ากับ
ระดับถนนทางสัญจรหลัก ส่วนบริเวณเรือนนอนยกสูงกว่าระดับพื้นเรือนท่ัวไป ประมาณ ๑๕ – ๒๐ 
เซนติเมตร หรือมากกกว่านั้น ตัวเรือนสัมผัสกับท่ีดิน เพียงเล็กน้อย แค่บริเวณพื้นท่ีต้ังเสา มีการปรับ
สภาพที่ดินเพื่อต้ังเรือนน้อยมาก เนื่องจากสภาพพื้นท่ีลาดชัน ตัวเรือนจึงไม่ใหญ่มากนัก  
 

 
 
ภาพที่ ๑๕๔   แสดงรูปตัดเรือนและความสัมพันธ์ของเรือนกับสภาพพื้นท่ี 
 



 
 

๒๔๓ 

 
 
ภาพที่ ๑๕๕   แสดงรูปตัดเรือนและความสัมพันธ์ของการแบ่งพื้นท่ีประโยชน์ใช้สอย  
 
 ลักษณะที่ ๒  
 ท่ีดินมีสภาพพื้นท่ีเป็นลานกว้าง ลักษณะเรือนเป็นแบบยกใต้ถุน ยกระดับพื้นชานเรือนสูง
กว่าระดับถนนทางสัญจรหลัก แต่ไม่สูงเกิน ๑.๐๐ – ๑.๒๐ เมตร ใต้ถุนไม่ได้ใช้สอย แต่ใช้เก็บของและ
เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์เล้ียง ส่วนบริเวณเรือนนอนยกสูงกว่าระดับพื้นเรือนท่ัวไป ประมาณ ๑๕ – ๒๐ 
เซนติเมตร หรือมากกกว่านั้น ตัวเรือนสัมผัสกับท่ีดิน เพียงเล็กน้อย แค่บริเวณพื้นท่ีต้ังเสา มีการปรับ
สภาพที่ดินเพื่อต้ังเรือนน้อยมาก เนื่องจากเป็นพื้นท่ีลานขนาดกว้าง เจ้าของเรือนสามารถ สร้างเรือน
ขนาดใหญ่ได้ พื้นท่ีภายในจึงซับซ้อนมากกว่าเรือนท่ีปลูกบนพื้นท่ีลาดชัน 
 

 
 
ภาพที่ ๑๕๖   แสดงรูปตัดเรือนและความสัมพันธ์ของเรือนกับสภาพพื้นท่ี 



 
 

๒๔๔ 

 
 
ภาพที่ ๑๕๗   แสดงรูปตัดเรือนและความสัมพันธ์ของการแบ่งพื้นท่ีประโยชน์ใช้สอย  
 
 ลักษณะที่ ๓  
 ท่ีดินมีสภาพพื้นท่ีต้ังอยู่ตรงเชิงเขา มีพื้นท่ีราบน้อย ลักษณะเรือนเป็นแบบปลูกติดพื้น 
ส่วนบริเวณเรือนนอนยกสูงกว่าระดับพื้นเรือนท่ัวไป ประมาณ ๑๐ – ๑๕ เซนติเมตร หรือมากกกว่า
นั้น ตัวเรือนสัมผัสกับท่ีดินเต็มท่ีท้ังผืน มีการปรับพื้นท่ีต้ังเรือนโดยขุดดินตรงเชิงเขา และปรับหน้าดิน
ให้เรียบ เพื่อต้ังเรือนได้ตามขนาดท่ีจะใช้สอย หรืออีกรูปแบบหนึ่ง คือ สภาพท่ีดินอยู่ตรงเชิงเขา มี
พื้นท่ีราบน้อยมาก จนไม่สามารถต้ังเรือนได้เลย จึงต้องขุดดินเพื่อปรับระนาบท่ีดินให้เรียบเพียงพอต่อ
การสร้างเรือน แต่เจ้าของเรือนเลือกท่ีจะปลูกเรือนแบบยกใต้ถุน โดยให้เรือนสัมผัสกับท่ีดินน้อยท่ีสุด 
เพื่อลดการจัดการสภาพพื้นท่ี และแก้ปัญหาโดยการจัดการพื้นเรือนให้ได้ระดับเพื่ออยู่อาศัยอย่าง
พอเพียง 
 

 
 
ภาพที่ ๑๕๘   แสดงรูปตัดเรือนและความสัมพันธ์ของเรือนกับสภาพพื้นท่ี 



 
 

๒๔๕ 

 
 
ภาพที่ ๑๕๙   แสดงรูปตัดเรือนและความสัมพันธ์ของการแบ่งพื้นท่ีประโยชน์ใช้สอย  
 
 ลักษณะที่ ๔ 
 ท่ีดินมีสภาพพื้นท่ีต้ังอยู่ตรงเนินเขา มีพื้นท่ีราบน้อย ลักษณะเรือนเป็นแบบปลูกติดพื้น
ผสมกับยกใต้ถุน ตัวเรือนและพื้นท่ีใช้สอย ปรับสภาพตามสภาพพื้นท่ีโดยรบกวนพื้นท่ีให้น้อยท่ีสุด ได้
ใช้ประโยชน์จากสภาพที่ดิน ในการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยและใช้ประโยชน์ในท่ีดินอย่างเต็มท่ี การให้ระดับ
พื้นเรือน จะยกระดับต่ าสุดให้เท่ากับระดับทางสัญจรหลัก ส่วนนอน และอื่นๆ จะยกสูงขึ้นตามระดับ
การใช้งาน เรือนตัวอย่าง ยกระดับพื้นเรือนนอนท่ี ๕๐ เซนติเมตร เรือนครัว และชาน ยกระดับสูง
จากทางสัญจรหลัก ๑๐ – ๒๐ เซนติเมตร จากภาพรูปตัดเรือน จะเห็นว่า ท่ีดินมีความลาดชันมาก แต่
เจ้าของเรือนก็พยายามให้ระดับเรือนอยู่ในระดับท่ีต้องการ จึงเกิดพื้นท่ีใต้ถุนท่ีสูงเกือบ ๓ – ๔ เมตร 
เนื่องด้วยความท่ีไม่ต้องการจะปรับสภาพพื้นท่ีมากเกินควรนั่นเอง 
 

 
 
ภาพที่ ๑๖๐   แสดงรูปตัดเรือนและความสัมพันธ์ของเรือนกับสภาพพื้นท่ี 



 
 

๒๔๖ 

 
 
ภาพที่ ๑๖๑   แสดงรูปตัดเรือนและความสัมพันธ์ของการแบ่งพื้นท่ีประโยชน์ใช้สอย  
 
 ลักษณะที่ ๕ 
 ท่ีดินมีสภาพพื้นท่ีต้ังอยู่ตรงเนินเขา มีพื้นท่ีราบน้อยคล้ายแบบท่ี ๔ ลักษณะเรือนเป็นแบบ
ปลูกติดพื้น เป็นเรือนสองช้ัน พบอยู่ ๓ หลังในพื้นท่ีศึกษา การจัดการสภาพพื้นท่ีเพื่อปลูกเรือน โดย
การขุดดิน และปรับระดับดินให้สามารถปลูกเรือนสองช้ันได้ ตัวเรือนมีความน่าสนใจคือ ให้ระดับช้ัน
สอง เท่ากับระดับของทางสัญจร เจ้าของเรือน การเลือกรูปทรงบ้านมีผลต่อการจัดการท่ีดินด้วย
รูปแบบของเรือนท่ีใช้วัสดุถาวร เพื่อใช้สอยพื้นท่ีช้ันหนึ่งได้อย่างเต็มท่ี จึงต้องขุดดินในพื้นท่ีออกไป  
 

 
 
ภาพที่ ๑๖๒   แสดงรูปตัดเรือนและความสัมพันธ์ของเรือนกับสภาพพื้นท่ี 



 
 

๒๔๗ 

 
 
ภาพที่ ๑๖๓   แสดงรูปตัดเรือนและความสัมพันธ์ของการแบ่งพื้นท่ีประโยชน์ใช้สอย  
 
 ลักษณะที่ ๖ 
 ท่ีดินมีสภาพพื้นท่ีบนพื้นท่ีราบ แต่ต่ ากว่าระดับทางสัญจร ลักษณะเรือนเป็นแบบปลูกติด
พื้น เจ้าของเรือนเลือกท่ีจะถมดินให้ได้ระดับ เท่า หรือสูงกว่าทางสัญจร การปรับระดับท่ีดินให้สูงขึ้น 
เพื่อแก้ไขทิศทางน้ า ท่ีไหลจากเนินเขาลงสู่ตัวบ้าน เพื่อให้เรือนสูงกว่าจึงต้องถมดินให้สูงขึ้น ในพื้นท่ี
ศึกษา เรือนบางหลัง ถมดินเพียงบริเวณท่ีต้ังเรือน ส่วนส่ิงปลูกสร้างอื่น ใช้วิธีการยกพื้นสูงแทน แต่มี
อยู่จ านวนมากท่ีเลือกปรับพื้นท่ีท้ังหมดของท่ีดินเพื่อปลูกเรือน เว้นเสียแต่บางพื้นท่ีท่ีสภาพพื้นท่ีดินสูง
กว่าระดับถนนอยู่แล้ว จึงเลือกท่ีจะปรับหน้าดินให้เรียบ และปลูกเรือนในรูปแบบติดพื้นได้  
 

 
 
ภาพที่ ๑๖๔   แสดงรูปตัดเรือนและความสัมพันธ์ของเรือนกับสภาพพื้นท่ี 



 
 

๒๔๘ 

 
 
ภาพที่ ๑๖๕   แสดงรูปตัดเรือนและ ความสัมพันธ์ของการแบ่งพื้นท่ีประโยชน์ใช้สอย  
 
ขั้นตอนที่ ๒  ศึกษาการใช้สอยพื้นที่ 
 ศึกษาพื้นท่ีใช้สอยระดับชุมชนในหมู่บ้านอาข่า โดยท าการส ารวจผังบริเวณหมู่บ้าน
โดยรวม และจากการสังเกตการใช้พื้นท่ีของคนในชุมชน โดยพื้นท่ีท่ีมีการจัดสรรไว้ให้ส่วนรวมไว้ใช้
ประโยชน์ มีดังนี้ 



 
 

๒๔๙ 

 

 
ภาพที่  ๑๖๖   การจัดการพื้นท่ีในชุมชน  
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 
 

๒๕๐ 

 
 
ภาพที่ ๑๖๗   ทางสัญจรหลักของหมู่บ้านลาดขึ้นตามเนินเขา 
 
 ทางสัญจรหลักของหมู่บ้านลาดขึ้นตามเนินเขา ปัจจุบันเทคอนกรีต เส้นทางลาดยาวถึง
หลังหมู่บ้าน รถยนต์และจักรยานยนต์เดินทางสะดวก 
 

 
 
ภาพที่ ๑๖๘   ทางสัญจรย่อย เป็นเส้นทางลัดเลาะ บ้านระหว่างบ้าน   
 
 ทางสัญจรย่อย เป็นเส้นทางลัดเลาะ บ้านระหว่างบ้าน เป็นทางดินเล็กๆ บางเส้น 
รถจักรยานยนต์สามารถวิ่งได้  



 
 

๒๕๑ 

 
 
ภาพที่ ๑๖๙   โบสถ์คริสต์ เป็นพื้นท่ีชุมนุของ คริสต์ศาสนิกชน  
 

 
 
 
ภาพที่ ๑๗๐   ศาลบูชาพระคริสต์  
 

 
 
ภาพที่ ๑๗๑   ศาลาพักร้อน  



 
 

๒๕๒ 

 
 
ภาพที่ ๑๗๒   ร้านค้า  
 
ตารางท่ี  ๒๐ ข้อมูลการใช้สอยพื้นท่ีเรือนกรณีศึกษาจ านวน ๕๐ หลังคาเรือน 
 

หม
าย

เล
ขเ

รือ
น กิจกรรม 

เช้า กลางวัน เย็น วันอาทิตย ์
บ้าน ไร่ อื่นๆ บ้าน ไร่ อื่นๆ บ้าน ไร่ อื่นๆ เช้า กลางวัน เย็น 

๐๑             

๐๒             

๐๓             

๐๔             

๐๕             

๐๖             

๐๗             

๐๘             

๐๙             

๑๐             

๑๑             

๑๒             

๑๓             

๑๔             

 



 
 

๒๕๓ 

ตารางท่ี  ๒๐ ข้อมูลการใช้สอยพื้นท่ีเรือนกรณีศึกษาจ านวน ๕๐ หลังคาเรือน (ต่อ) 
 

หม
าย

เล
ขเ

รือ
น กิจกรรม 

เช้า กลางวัน เย็น วันอาทิตย ์
บ้าน ไร่ อื่นๆ บ้าน ไร่ อื่นๆ บ้าน ไร่ อื่นๆ เช้า กลางวัน เย็น 

๑๕             

๑๖             

๑๗             

๑๘             

๑๙             

๒๐             

๒๑             

๒๒             

๒๓             

๒๔             

๒๕             

๒๖             

๒๗             

๒๘             

๒๙             

๓๐             

๓๑             

๓๒             

๓๓             

๓๔             

๓๕             

๓๖             

๓๗             

๓๘             

๓๙             

๔๐             

 



 
 

๒๕๔ 

ตารางท่ี  ๒๐ ข้อมูลการใช้สอยพื้นท่ีเรือนกรณีศึกษาจ านวน ๕๐ หลังคาเรือน (ต่อ) 
 

หม
าย

เล
ขเ

รือ
น กิจกรรม 

เช้า กลางวัน เย็น วันอาทิตย ์
บ้าน ไร่ อื่นๆ บ้าน ไร่ อื่นๆ บ้าน ไร่ อื่นๆ เช้า กลางวัน เย็น 

๔๑             

๔๒             

๔๓             

๔๔             

๔๕             

๔๖             

๔๗             

๔๘             

๔๙             

๕๐             

 
 
 
 
 
 จากตารางสรุปได้ว่า ใน ๑ สัปดาห์ จะใช้เวลาต้ังแต่เช้าถึงเย็น ท างานในไร่ ช่วงเวลาเย็น 
จึงจะกลับมาอยู่บ้าน และวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันเข้าโบสถ์ในศาสนาคริสต์ ชาวบ้านจะหยุดงานทุกอย่าง
เพื่อท ากิจกรรมทางศาสนา ซึ่งถือให้เป็นวันหยุดและวันครอบครัวไปด้วย  
 บทบาทของชายหญิงในสังคมกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าในพื้นท่ีศึกษา ไม่ไ ด้แบ่งแยกชัดเจน 
การศึกษาจึงใช้ตารางกิจกรรมวิเคราะห์การใช้พื้นท่ี ท้ังในระดับครัวเรือนและในระดับชุมชน ซึ่งการใช้
สอยพื้นท่ีของชาติพันธุ์อาข่า เริมมีความหลากหลาย พื้นท่ีบางส่วนถูกใช้สอยอย่างเข้มข้น แต่บางส่วน
มีประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียว 
 การศึกษาการใช้สอยพื้นท่ีเรือน ได้ข้อมูลจากการสังเกต และสัมภาษณ์สมาชิกในเรือน ซึ่ง
ได้น ามาวิเคราะห์บทบาทของเรือนซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศัย การให้ความส าคัญต่อการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยใน
เรือน พื้นท่ีใช้สอยบริเวณบ้าน พื้นท่ีใช้สอยสาธารณะ โดยยกตัวอย่างการศึกษา มา ๔ หลัง 



 
 

๒๕๕ 

 

 
 

 
ภาพที่  ๑๗๓ การจัดการพื้นท่ีในชุมชน 
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 
 

๒๕๖ 

 ตัวอย่างเรือนแบบที่ ๑  
 ผังบริเวณบ้าน เป็นเนินลาด ไม่มีรั้วล้อมรอบ แบ่งเขตท่ีดินโดยใช้แนวต้นไม้ ซึ่งไม่ชัดเจน
นัก ด้านหน้าติดกับถนนทางสัญจรหลัก ด้านหลังเป็นเนินเขาลาดชัน ด้านข้างท้ังสองด้าน เป็นเรือนพัก
อาศัยของเพื่อนบ้าน ในผังบริเวณ ประกอบด้วย ตัวเรือนใหญ่เป็นเรือนยกใต้ถุนสูง สร้างจากวัสดุ
ธรรมชาติท้ังหลัง เรือนหลังเล็กแยกออกมาเป็นเรือนนอนอีกหลังหนึ่ง ด้านหน้าติดทางสัญจรต้ังเรือน
เก็บผลผลิตอุตสาหกรรมไว้ ห้องน้ าต้ังอยู่ด้านหลังเรือน ด้านหน้าติดทางสัญจร มีแคร่วางใต้ร่มไม้ เป็น
พื้นท่ีพบปะพูดคุยกัน 
 การใช้สอยพื้นท่ีตอนกลางวัน เนื่องจากพื้นท่ีบ้านเปิดโล่ง ไม่มีรั้วล้อมรอบ การเข้าออกจึง
อิสระ มีกิจกรรมตรงลานบ้าน  ตัวเรือน ในตอนกลางวัน ใช้เป็นพื้นท่ีเอนกประสงค์ ใช้งานพื้นท่ีได้
หลากหลาย ท างาน เล้ียงเด็ก นอน นั่ง และเข้าออกได้อิสระ 
 การใช้สอยพื้นท่ีตอนกลางคืน พื้นท่ีแคร่ด้านหน้าบ้าน ยังสามารถใช้งานได้อิสระ ส่วน
ภายในบริเวณบ้าน เนื่องด้วยเป็นเวลาพักผ่อน กิจกรรมต่างๆ ช่วงกลางวันตรงลานบ้านได้หยุดลง ท า
ให้พื้นท่ีนี้เกิดความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ตัวเรือน ส่วนอเนกประสงค์ในตอนกลางวันถูกใช้เป็นส่วนนอน
พักผ่อน กลายเป็นพื้นท่ีส่วนตัวในตอนกลางคืน 
 



 
 

๒๕๗ 

 

 
 

 
ภาพที่ ๑๗๔ การจัดการพื้นภายในผังบริเวณบ้าน 
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 
 ตัวอย่างเรือนแบบที่ ๒ 
 ผังบริเวณบ้าน เป็นลานโล่ง ไม่มีรั้วล้อมรอบ แต่เห็นแนวที่ดินชัดเจน เนื่องจากเรียงหินไว้
แทนแนวรั้ว ด้านหน้าติดกับทางสัญจรหลัก ด้านหลัง และด้านข้างเป็นเรือนเพื่อนบ้าน ภายในผัง
บริเวณประกอบด้วย เรือนพักอาศัยแบบปลูกติดพื้นต้ังเยื้องไปทางด้านในผังบริเวณ ถัดไปด้านข้าง 
เป็นเรือนแยก ใช้เป็นเรือนนอน และเก็บของ ด้านหน้าติดกับทางสัญจรสร้างห้องน้ าไว้สองห้อง ตรง
ข้ามกับห้องน้ าเป็นท่ีเก็บฟืน มีลานโล่งอยู่ตรงกลาง 



 
 

๒๕๘ 

 การใช้สอยพื้นท่ีตอนกลางวัน ภายในผังบริเวณ เข้าออกได้อิสระ ลานโล่งเป็นพื้นท่ี
กิจกรรมเอนกประสงค์ ก่อไฟผิงกันในกลุ่มเพื่อนบ้าน พื้นท่ีรับประทานอาหารเย็น ตัวเรือน หน้าเรือน
มีแคร่ ยกขึ้น ๐.๕๐ เมตร เป็นท่ีนั่งพักพูดคุยเอนกประสงค์ นั่งท างาน ต้อนรับแขก ภายในเรือนเป็น
พื้นท่ีกึ่งส่วนตัว ใช้ประกอบอาหาร นั่ง นอน ท างาน  
 การใช้สอยพื้นท่ีตอนกลางคืน ภายในผังบริเวณเข้าออกได้อิสระ ยังมีการใช้สอยลานโล่ง
กลางบ้านอย่างต่อเนื่อง เป็นพื้นท่ีพูดคุย พบปะ ผิงไฟในกลุ่มเพื่อนบ้าน ตัวเรือน เมื่อปิดประตูเรือน 
พื้นท่ีเอนกประสงค์ภายในเรือนกลายเป็นพื้นท่ีนอนของสมาชิกในเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑๗๕ การจัดการพื้นภายในผังบริเวณบ้าน  
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 



 
 

๒๕๙ 

 ตัวอย่างเรือนแบบที่ ๓ 
 ผังบริเวณบ้าน เป็นลานโล่ง มีการปรับระดับดินเพื่อปลูกเรือน ด้านหน้าติดทางสัญจร 
ด้านหลังเป็นเนินเขาลาดชัน ด้านข้างเป็นเรือนเพื่อนบ้าน มีแนวรั้วไม้ไผ่ชัดเจน แต่ไม่มีประตูรั้ว 
ภายในผังบริเวณประกอบด้วย เรือนพักอาศัยปลูกติดพื้น ต้ังอยู่เยื้องไปทางด้านหลังของท่ีดิน เรือน
ครัวต้ังอยู่ถัดไปด้านข้าง ห้องน้ า และเรือนเก็บอุปกรณ์ต้ังอยู่ด้านข้าง เรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตร
ต้ังอยู่ติดรั้ว มีศาลาและแคร่ ไว้ต้อนรับแขกต้ังเยื้องอยู่กลางลาน  ส่วนใหญ่จะใช้ลานบ้านเป็นท่ีตาก
ข้าวโพด 
 การใช้สอยพื้นท่ีตอนกลางวัน ภายในบริเวณบ้านเข้าออกได้อิสระ มีกิจกรรมตากผลผลิต
ทางการเกษตร เย็บคา ซึ่งเป็นอาชีพของสมาชิก มีศาลาและแค่ไว้รับแขก ภายในเรือน เป็นพื้นท่ีกึ่ง
ส่วนตัว มีห้องนอน ห้องนั่งเล่นแบ่งเป็นสัดส่วน 
 การใช้สอยพื้นท่ีตอนกลางคืน ภายในบริเวณบ้าน เมื่อตกเย็น กิจกรรมลานบ้านหยุดลง 
ท าให้พื้นท่ีลานบ้านกลายเป็นพื้นท่ีกึ่งส่วนตัว รวมท้ังศาลาและแคร่ เป็นพื้นท่ีรับประทานอาหารของ
สมาชิกในครอบครัว ภายในเรือน กลายเป็นพื้นท่ีส่วนตัว เมื่อส่วนนั่งเล่นถูกใช้เป็นพื้นท่ีนอน 



 
 

๒๖๐ 

  

 
 

 
ภาพที่  ๑๗๖ การจัดการพื้นภายในผังบริเวณบ้าน 
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 
 
 ตัวอย่างเรือนแบบที่ ๔ 
 ผังบริเวณบ้าน เป็นลานโล่ง ด้านหน้าติดทางสัญจร ด้านหลังเป็นเนินเขาลาดชัน ด้านข้าง
เป็นเรือนเพื่อนบ้าน ไม่มีรั้ว สังเกตเขตท่ีดินโดยดูจากแนวต้นไม้ ภายในผังบริเวณประกอบด้วย เรือน
พักอาศัยปลูกติดพื้น ต้ังอยู่ติดกับถนนทางสัญจรหลัก เรือนครัวต้ังอยู่ถัดไปด้านข้าง ห้องน้ าต้ังอยู่
ด้านข้างด้านหน้าเรือนครัว ติดกับถนนทางสัญจรหลัก ไม่มีลานโล่ง  
 



 
 

๒๖๑ 

 การใช้สอยพื้นท่ีตอนกลางวัน ภายในบริเวณบ้านเข้าออกได้อิสระ เนื่องจากไม่มีรั้วกั้น
ขอบเขต เพื่อนบ้านใช้ทางเดินระหว่างเรือนพักอาศัย และเรือนครัว เป็นทางลัดเพื่อทะลุสู่ถนนทาง
สัญจรหลักอีด้าน ตัวเรือน ด้านหน้าท าเป็นระเบียงกว้าง เป็นพื้นท่ีเล่นของเด็กๆ ภายในเรือน เป็น
พื้นท่ีกึ่งส่วนตัว มีห้องนอน ห้องนั่งเล่นแบ่งเป็นสัดส่วน 
 การใช้สอยพื้นท่ีตอนกลางคืน ภายในบริเวณบ้าน ถูกท าให้เป็นพื้นท่ีกึ่งส่วนตัว ด้วย
กิจกรรมของสมาชิกในเรือน ส่วนทางลัดไม่ได้ปิด เพื่อนบ้านสามารถใช้สอยได้ตลอด แต่เมื่อเจ้าของ
บ้านเข้านอน หรือเมื่อถึงยามวิกาล เพื่อนบ้านจึงเล่ียงท่ีจะเดินอ้อมไปทางหลัก ภายในเรือน พื้นท่ีไม่มี
การเปล่ียนแปลงมาก ห้องนอนยังถูกจัดให้เป็นพื้นท่ีส่วนตัว ส่วนห้องนั่งเล่นจะกลายเป็นพื้นท่ีส่วนตัว
ก็ต่อเมื่อปิดประตูเรือนแล้ว 
 
 

 
 

 

ภาพที่  ๑๗๗ การจัดการพื้นภายในผังบริเวณบ้าน 
  (ส ารวจเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



 
 

๒๖๒ 

ขั้นตอนที่ ๓  ศึกษาการเลือกใช้วัสดุ 
 วัสดุ ศึกษาท่ีมาและประเภทของวัสดุ การเลือกใช้วัสดุ เพื่อน าไปวิเคราะห์ถึงการเกิด
รูปทรงของเรือน 
 วัสดุธรรมชาติที่ใช้ในการก่อสร้าง 
 เรือนอาข่าในกลุ่มกรณีศึกษาครั้งนี้ วัสดุในการสร้างเรือนส่วนใหญ่เป็นวัสดุท่ีได้มาจาก
ธรรมชาติ กล่าวถึงวัสดุธรรมชาติท่ีชาวอาข่าใช้ก่อสร้างเรือนพักอาศัยของตน ตามหลัก คือ หาวัสดุท่ี
พบมากในพื้นท่ี และมีคุณสมบัติท่ีจะน ามาปลูกสร้างเพื่อพักอาศัยได้ ในพื้นท่ี อ.ฝางนั้น ซึ่งรูปแบบ
เรือนท่ีก่อสร้างโดยใช้วัสดุท่ีกล่าวมานี้ พบเห็นภูมิปัญญาในการก่อสร้างมากมาย อีกท้ังพบเห็นภูมิ
ปัญญาในการอยู่อาศัยของชาวอาข่าท่ีน่าท่ึงอีกด้วย 
 วัสดุโครงสร้างเรือน  ใช้ไม้จริงท่ีตัดมาจากป่า บางส่วนซื้อไม้จากร้านวัสดุก่อสร้าง 
เนื่องจากไม่สามารถโค่นไม้ใหญ่เกิน ๑๐ เซนติเมตรได้๕ และในปัจจุบันมีข้อก าหนดจ านวนไม้ไผ่ท่ี
สามารถตัดจากป่าได้ท่ีก าหนดเกณฑ์โดยเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ท าให้การเข้าไปตัดเอาไม้ไผ่ และไม้ในป่าไม่
มากพอท่ีจะปลูกสร้างบ้านได้ท้ังหลัง 
 

 
 
ภาพที่  ๑๗๘ รูปแสดงวัสดุโครงสร้างเรือน  

(ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 
 
 

                                                         

 ๕ สัมภาษณ์ นายอาแม เชอมือ,  ชาวอาข่า  เจ้าของบ้านเลขท่ี  ๔๒๕ ชุมชนบ้านเหมือง
แร่, ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓. 



 
 

๒๖๓ 

 
 
ภาพที่  ๑๗๙ รูปแสดงวัสดุโครงสร้างเรือน 

(ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 
 วัสดุหลังคา หลังคามุงด้วย “หญ้าคา” มีช่ือในภาษาอาข่าว่า “อู่ ยิ (U Ji)”๖ ชาวอาข่า
และชาวบ้านอื่นๆ ในพื้นท่ีจะขึ้นไปเกี่ยวหญ้าคาในช่วงนี้เพื่อเอามาท าเป็นตับไว้มุงหลังคา หรือ
ซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนของตน ป้านลมคา ภาษาอาข่าเรียกว่า Ba Ka (บะ ค่ะ) ส่วนใหญ่ท่ีพบเห็น 
ใช้ไม้ไผ่ หรือไม้จริง พบเห็นบางหลังมีการฉลุลายตกแต่ง 
 

 
 

ภาพที่  ๑๘๐ รูปแสดงวัสดุโครงสร้างเรือน 
(ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 

                                                         

 ๖ เป็นพืชตระกูลหญ้า สูงประมาณ ๕๐-๑๐๐ เซนติเมตร ล าต้นเป็นทรงกลมเรียวยาว
ขนาดเล็ก ใบแบนมีขน ขอบใบคมกริบ ออกดอกเป็นช่อก้านยาวสีขาวคล้ายหางกระรอก เป็นพืชท่ีทน
ต่อแสงแดด และความร้อนได้ดี และเจริญเติบโตไว ขยายพันธุ์โดยวิธีการใช้เมล็ดและเหง้า พบเห็น
ท่ัวไปตามท้องไร่นา และตามพื้นท่ีป่าจะยาวที่สุด ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี. 



 
 

๒๖๔ 

 
 
ภาพที่  ๑๘๑ รูปแสดงวัสดุโครงสร้างเรือน  
  (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 
 วัสดุพื้น วัสดุปูพื้นมีหลายแบบ เช่น “พื้นเป็นลายสานไม้ไผ่” มีความแข็งแรง พบแบบพื้น
ในรูป ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นตรงต าแหน่งชานแดด ส าหรับ “พื้นฟากไม้ไผ่” ใช้ในส่วนพื้นเรือนโดยหัน
ด้านผิวมันออก ท าให้เมื่อยิ่งใช้งานนานๆ พื้นจะมีความเงา สวยงาม “พื้นไม้จริง” พบเห็นว่าใช้ในส่วน
ของครัว และส่วนแม่เตาไฟบนเรือนท่ียกพื้นสูงจะเป็น “พื้นกระบะอัดดินแน่น” เพื่อป้องกันไฟไหม้ 
สังเกตได้ว่า การเลือกใช้วัสดุปูพื้นในเรือนอาข่า การจัดการกับรูปแบบประเภทการใช้งานนั้น มี
ลักษณะเฉพาะตัว และมีหลักการอยู่ในตัวอยู่ มีการเลือกใช้ประเภทพื้นท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน 
 

 
 
ภาพที่  ๑๘๒ รูปแสดงวัสดุปูพื้น 
 (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 



 
 

๒๖๕ 

 วัสดุผนัง  ผนังในบ้านอาข่าไม่มีความหลากหลายมากนัก ส่วนใหญ่แล้วใช้ไม้ไผ่ตีฟาก ไม่
มีหน้าต่าง แต่คุณสมบัติของวัสดุท่ีใช้ ในลักษณะการตีฟากไม้ไผ่สามารถถ่ายเทอากาศได้ดีในตัวของ
มันเอง สังเกตได้ว่าจะหันส่วนผิวเข้าในตัวเรือน  
 

 
 
ภาพที่  ๑๘๓   รูปแสดงวัสดุผนัง 
  (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 

 
 
ภาพที่  ๑๘๔   รูปแสดงวัสดุผนัง 
  (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 
 
 

 



 
 

๒๖๖ 

 วัสดุอุตสาหกรรมที่ใช้ในการก่อสร้าง 
 เรือนอาข่าในกลุ่มกรณีศึกษาครั้งนี้ พบเห็นการน าวัสดุอุตสาหกรรมเข้ามาใช้ในการสร้าง
เรือนมากขึ้น เพราะหาซื้อได้ในท้องตลาดตลอดปี หาซื้อได้อย่างอิสระ ไม่ต้องขออนุญาตจากทางการ
ดังเช่น วัสดุธรรมชาติท่ีต้องขึ้นเขาไปหาในป่า และต้องรอเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล เพียงต้องมีก าลังซื้อ
เท่านั้น ก็สามารถหามาได้  
 วัสดุโครงสร้างเรือน เสาปูนส าเร็จรูป 
 วัสดุหลังคา กระเบ้ืองลอน 
 วัสดุพื้น พื้นซีเมนต์, พื้นปูกระเบ้ือง 
 วัสดุผนัง ผนังก่ออิฐบล็อก ฉาบปูน ทาสี 
 

 

 
 

 
ภาพที่  ๑๘๕   รูปแสดงวัสดุโครงสร้าง 
  (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 
 

 
 

 
ภาพที่  ๑๘๖   รูปแสดงวัสดุมุงหลังคา  
  (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 



 
 

๒๖๗ 

 
 

 
 

 
ภาพที่ ๑๘๗ รูปแสดงวัสดุพื้น  
  (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 
 

 
 

 
ภาพที่ ๑๘๘ รูปแสดงวัสดุผนัง  
  (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 
 
 ทิศทางรูปแบบสถาปัตยกรรมในพื้นท่ีศึกษา ผู้วิจัยพบว่ามีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงสูง 
เพื่อปรับให้สอดรับกับวิถีชีวิตปัจจุบันของผู้อยู่อาศัย ซึ่ง พบเห็นเรือนท่ีเปล่ียนมาใช้วัสดุอุตสาหกรรม
มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเหตุให้เรือนท่ีใช้วัสดุจากธรรมชาติลดลง และมีทีท่าว่าจะหมดไปในไม่ช้า 
 กล่าวถึงรูปทรงเรือนท่ีเปล่ียนแปลง ผู้วิจัยพบว่า คุณสมบัติของวัสดุมีผลต่อรูปทรงเรือน 
ไม่ว่าจะเป็นวัสดุจากธรรมชาติ หรือวัสดุอุตสาหกรรม  
 



 
 

๒๖๘ 

 
 
ภาพที่  ๑๘๙ รูปแสดง เรือนท่ีใช้วัสดุจากวัสดุธรรมชาติมุงหลังคา   
  (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 

 

 
 

ภาพที่  ๑๙๐ รูปแสดง เรือนท่ีใช้วัสดุอุตสาหกรรมมุงหลังคา 
  (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓) 

 
 จากรูปหลังคาท่ีมุงด้วยวัสดุธรรมชาติ ในพื้นท่ีนี้ใช้หญ้าคา ซึ่งคุณสมบัติ สามารถก าหนด
ขนาดเองได้มีความยืดหยุ่นกว่า สามารถต่อเติมอุดช่องว่าง ดัดแปลงได้หลายรูปร่าง หากยื่นชายคา
คลุมต่ าลงไปก็มีคุณสมบัติเป็นผนังเรือนได้ ส่วนหลังคาท่ีมุงด้วยวัสดุอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นวัสดุท่ี
มีขนาดมาตรฐาน และต้องซื้อมาในราคาสูงกว่า จึงต้องใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า หลังคาท่ีมุงสังกะสี (ภาพท่ี  
๑๙๐) จึงมีลักษณะจ่ัวป้านต่ า ถึง เรือนในรูปท้ัง สองหลังจะมีการวางผังเรือนท่ีคล้ายคลึงกัน ด้วย
ความแตกต่างในการเลือกใช้วัสดุ ก็ท าให้รูปทรงเรือนแตกต่างกัน 
 



 
 

๒๖๙ 

 

 
 

 
ภาพที่  ๑๙๑ ผังแสดงการปรับเปล่ียนวัสดุ จากวัสดุธรรมชาติ ไปเป็นวัสดุอุตสาหกรรม 



๒๗๐ 

 
 

บทที่ ๖ 
สรุปผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่องพลวัตทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า : กรณีศึกษาชุมชน
อาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต. แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  มีประเด็นค าถามหลักของการศึกษาอยู่ ๒ 
ประเด็นคือ ประเด็นท่ีหนึ่ง ท่ามกลางบริบทการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกับรูปแบบสถาปัตยกรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า และประเด็นท่ีสอง กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าจัดการท่ีอยู่อาศัยของตนอย่างไร เพื่อ
ยังคงอัตลักษณ์ท่ามกลางบริบทการเปล่ียนแปลง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีรูปแบบความสัมพันธ์แบ่ง
ออกเป็น ๓ ข้อ ดังนี้  
 
สรุปผลการศึกษา 
 รูปแบบที่ ๑ ความสัมพันธ์ในการต้ังถ่ินฐานกับสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ภูมิปัญญาในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยของชาวอ่าข่า 
โดยวิเคราะห์ผ่านลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบของเรือนท่ีพักอาศัย และการจัดการพื้นท่ีว่ามี
ความเช่ือมโยงกับสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศท่ีแวดล้อมหมู่บ้านนั้นมีผลส าคัญต่อวิธีคิดของผู้คน 
ขณะเดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่าเอง ก็มีแนวทางในการสร้างสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยภายใต้
เงื่อนไขของสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็น “อ่าข่า” ด้วยเช่นกัน การเลือกท่ีต้ังหมู่บ้านของ
กลุ่มชาติพันธุ์อาข่ารุ่นแรกท่ีเข้ามาต้ังถิ่นฐานในพื้นท่ีกรณีศึกษา ยังสืบทอดแนวคิดในการเลือกต้ัง
บ้านเรือนแบบด้ังเดิม แต่มีการต้ังรกราก และเริ่มจับจองพื้นท่ีเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่าง
ถาวร ระยะหลังมีการขยายตัวของชุมชนขยับลงมาตามท่ีลาดเชิงเขา ต่ าลงมาจากกลุ่มเรือนเดิม การ
ขยายตัวเกิดจากปัจจัยการย้ายเข้ามาต้ังถิ่นฐานเพิ่มเติม เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่ากลุ่มใหม่ท่ีนับถือ
ศาสนาคริสต์ มีพัฒนาเส้นทางสัญจรหลักด้านหน้าหมู่บ้าน ท าให้การคมนาคมสะดวกมากขึ้น จึงเริ่มมี
การขยับลงมาต้ังถิ่นฐานลงบนที่ราบสองข้างถนนมากขึ้น จากท่ีมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค จึงมี
การเคล่ือนย้ายของกลุ่มชนชาวอาข่ากลุ่มใหม่เข้ามาต้ังถิ่นฐานเรื่อยมา จากการเคล่ือนย้ายถิ่นฐานเข้า
มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ท าให้ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐานของสมาชิกในชุมชนต่างกัน ผู้ท่ีมาอยู่
ก่อน มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจจึงตัดสินใจต้ังรกรากถาวร ส่วนผู้มาอยู่ใหม่ ยังไม่มีความมั่นคงใดๆ 
การปลูกสร้างเรือนจึงมีแนวคิดท่ีต่างกันกับผู้มาอยู่ก่อนและมีสภาพมั่นคงแล้วในหลายๆด้าน ผู้มาอยู่
ใหม่ ยังมีแนวคิดท่ีคาดว่าต้องเคล่ือนย้ายเสมอ การสร้างท่ีอยู่อาศัยถาวรเหมือนการผูกติดพื้นท่ีมาก
เกินไป จึงเลือกท่ีจะสร้างแบบด้ังเดิม แต่เมื่อเกิดความมั่นคงกับชีวิตแล้วแนวคิดท่ีอยากจะมีท่ีอยู่อาศัย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

๒๗๑ 

ท่ีมั่นคง เพื่อประกันการมีตัวตนในสังคม จึงเกิดความต้องการบ้านเรือนท่ีแน่นหนา ถาวรมากขึ้น 
สถาปัตยกรรมท่ีพบเห็นในพื้นท่ีศึกษา จึงผสมผสาน หลากหลาย และมีรูปแบบการพัฒนารวดเร็วมาก  
 รูปแบบที่ ๒ ความสัมพันธ์ลักษณะสังคมกับสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ทางกายภาพของการจัดสภาพแวดล้อม ในเงื่อนไขวิถีชีวิตของ
กลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่าพบว่ามีการจัดการพื้นท่ี ท้ังในระดับ ชุมชน จนถึงในระดับครัวเรือน พื้นท่ีบางส่วน
ในพื้นท่ีเดียวถูกใช้สอยอย่างเข้มข้น โดยใช้กิจกรรม และเวลาเป็นตัวก าหนดประโยชน์ใช้สอยในพื้นท่ี
นั้นๆ แต่บางส่วนมีประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียว จนพบว่าทิศทางการเปล่ียนแปลงกลายเป็น การ
จัดการพื้นท่ีใช้สอยมีแนวโน้มในการแบ่งสัดส่วนโดยจัดการแบ่งแยกพื้นท่ีโดยใช้ผนังกั้นห้อง  
 รูปแบบที่ ๓ ความสัมพันธ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมกับสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  
 จากวิถีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต โลกทัศน์ท่ีมีต่อธรรมชาติ ฯลฯ เรือนอาข่าในพื้นท่ี
ศึกษามีการเปล่ียนแปลงจากบริบทในอดีต อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยอยู่ ๒ ประการ ซึ่งมีบทบาท
ต่อเนื่องและเกี่ยวข้อง ดังนี้  
 ประการที่ ๑ กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าในพื้นท่ีศึกษาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าท่ีนับถือศาสนา
คริสต์มาก่อนการเคล่ือนย้ายเข้ามาต้ังถิ่นฐานในพื้นท่ีศึกษา จึงท าให้ไม่พบองค์ประกอบผังหมู่บ้านท่ี
เกี่ยวเนื่องกับคติการวางผังแบบจารีตด้ังเดิม เป็นเอกลักษณ์ในหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า พบเห็น
ความเปล่ียนแปลงทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาติพันธุ์อาข่า อันเป็นผลมาจากความเช่ือ 
และการเปล่ียนศาสนา ท่ีมีผลต่อการสร้างสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านท่ีแตกต่างไปจากบรรพบุรุษเดิม 
อีกท้ังวิถีชีวิตท่ีเริ่มเปล่ียนแปลง ท าให้สถาปัตยกรรมท่ีอยู่อาศัยท่ีเกิดขึ้นภายใต้เหตุการณ์ดังกล่าว เกิด
การเปล่ียนแปลงจากจารีตเดิม ท้ังนี้ก็เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตซึ่งต้องด าเนินอยู่บนข้อจ ากัดทาง
สภาพแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจเพื่อด ารงชีพเป็นส าคัญ  
 ประการที่ ๒ สภาวะท่ีทรัพยากรธรรมชาติเริ่มหมดไปจากพื้นท่ีท ากินของกลุ่มชาติพันธุ์อา
ข่าอย่างรวดเร็ว เพราะเหตุนี้จึงเห็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าในปัจจุบันมีสภาพแตกต่างกับอดีต 
เนื่องจากปัจจุบันมีการควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าไปตัดไม้เพื่อปลูกสร้างท่ีพักอาศัย 
และการถางป่าเพื่อท าการเกษตรท าไม่ได้อีกต่อไป เป็นสาเหตุให้ต้องเปล่ียนแปลงการด ารงชีวิตเพื่อ
ความอยู่รอด อีกท้ังภายใต้สภาวะปัจจุบัน ต้องการให้ลูกหลานได้รับการศึกษา และได้รับสิทธิในการ
ประกอบอาชีพ จึงมีการเคล่ือนย้ายมาต้ังถิ่นฐานเพื่อความมั่นคงในหลายๆด้าน การถูกกระแส
ภายนอกเข้ามาแทรกซึม มีการเปล่ียนศาสนา จนท าให้ประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างถูกลืมเลือน
และเริ่มสูญหาย  
 ประการท่ี ๓ การตั้งรกรากถาวร เดิมวิถีสังคมของชาติพันธุ์อาข่าซึ่งเป็นสังคมท่ีปราศจาก
การก าหนดพื้นท่ี (Non–territorial society) แสดงให้เห็นว่าชาวอาข่ามีความคุ้นชินกับการการ
เคล่ือนย้ายปัจจุบัน กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าในพื้นท่ีศึกษา เริ่มมีการซื้อขายท่ีดิน และประกอบอาชีพถาวร
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ในพื้นท่ี ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องให้เกิดความต้องการความมั่นคง ปลอดภัย (Safety Needs) การแสวงหา
หลักประกันมั่นคงในการด ารงชีวิต เพื่อให้สามารถมีปัจจัยพื้นฐานส าหรับการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน  
ในการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย นอกจากสามารถตอบความต้องการขั้นพื้นฐานในการ
ด ารงชีพของมนุษย์ได้แล้ว การสร้างสภาวะท่ีสบายเพื่อให้สามารถอยู่รอดปลอดภัย และไม่เจ็บป่วยใน
พื้นท่ีๆนั้น เป็นส่ิงส าคัญ และส าหรับกรณีของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น อ่าข่าท่ีต้ังถิ่นฐานในเขตพื้นท่ีสูง และ
มีสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศท่ีแตกต่างไปจากพื้นราบ การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย
จึงมีลักษณะเฉพาะภายใต้เงื่อนไขทางสภาพแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจและอ านาจของกลุ่ม
ชาติพันธุ์นั้นๆ ดังนั้นภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อตอบสนองชีวิตในการด ารงชีพ  
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑. ได้ทราบถึงทัศนคติของท้องถิ่นท่ีปรับตัวท่ามกลางบริบทการเปล่ียนแปลง ผ่าน
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในพื้นท่ีกรณีศึกษา 
 ๒. ได้เรียนรู้อัตลักษณ์ ท่ียังด ารงอยู่หรือเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับยุค
สมัย เมื่อศึกษาผ่านสถาปัตยกรรม  
 ๓. ได้แนวทางวิธีการแก้ปัญหาเรื่องท่ีอยู่อาศัย และเรียนรู้ การประยุกต์วิธีการแบบใหม่
ผสมกับวิธีการแบบเก่า ทีจะสามารถตกทอดเป็นภูมิปัญญา อันน าไปสู่การอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนสืบไป 
แผนงานท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยด้วยตนเองอย่างยั่งยืนด้านการจัดการวัสดุ  และวิธีการ
ก่อสร้างพื้นถิ่น ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความสามารถ และภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 
 จากข้อค้นพบทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นท าให้สรุปความได้ว่า การเปล่ียนแปลงรูปแบบ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในพื้นท่ีศึกษา พบเห็นการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างรูปทรงเรือน การใช้วัสดุใน
การก่อสร้าง การจัดการพื้นท่ีใช้สอย ท้ังภายนอกและภายใน การหายไปของหิ้งบูชาผี และหิ้งบูชา
บรรพบุรุษ แต่พบหิ้งบูชาทางศาสนา (ในท่ีนี้คือศาสนาคริสต์) และรูปเคารพบรรพบุรุษติดฝาผนัง      
ซึ่ง กล่าวได้ว่า แม้ลักษณะภายนอก คือรูปทรงเรือนมีการพัฒนาปรับเปล่ียน การจัดวางพื้นท่ีใช้สอย
ภายในเรือนต่างไปจากเดิม แต่วิธีคิดการนับถือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ แม้จะเปล่ียนวิธีการแสดงออก  แต่ก็ยังคง
มีอยู่ในพื้นท่ีของสถาปัตยกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ในชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ต. แม่คะ   
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
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 จ. เชียงใหม่.  สัมภาษณ์, ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓. 
อาก่อ  เยส่อ.  เจ้าของบ้านเลขท่ี ๕๒๘  ชาวอาข่า ชุมชนบ้านเหมืองแร่ หมวด ๒ ต.แม่คะ อ.ฝาง 
 จ. เชียงใหม่.  สัมภาษณ์,  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

๒๗๖ 

อาโก๊ะ.  เจ้าของบ้านเลขท่ี ๔๕๔ ชาวอาข่า ชุมชนบ้านเหมืองแร่ หมวด ๒ ต.แม่คะ อ.ฝาง  
 จ. เชียงใหม่.  สัมภาษณ์,  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
 

๒๗๘ 

คนในภาคเหนือของประเทศไทย 
 
 ในภาคเหนือของประเทศไทย มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มากกว่า ๑๖ กลุ่ม ในกลุ่มชนเผ่า
เหล่านี้ มีท้ังบางส่วนท่ีแตกต่างกันและท่ีคล้ายคลึงกันในบางกรณี ยกตัวอย่างเช่นการใช้ที่ดิน (คน
ที่ราบสูง ท าไร่เลื่อนลอย และปลูกข้าวแบบใช้น้ า) ศาสนา หรือเทวต านาน และต้นก าเนิดชนเผ่า 
เป็นต้น 
 ตามธรรมเนียมแล้วเราจะแบ่งกลุ่มเหล่านี้ออกตามต้นก าเนิดภาษา กลุ่มชนเผ่าเด่น ๆ ใน
ปัจจุบันนี้ ได้แก่ กลุ่มท่ีพูดภาษาไท ไทญวน (คนเมือง) ไทใหญ่ (ฉาน) ไทล้ือ ไทเขินและไทยอง ชนเผ่า
ไทเดิมทีอพยพมาจากทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 
 กลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ดั้งเดิมนับต้ังแต่ยุคโลหะคือ ชาว ออสโตรเอเชียน (ผู้ท่ีใช้ภาษาออสโตร-
เอเชียติค) และรวมถึงชาวเผ่ามอญ ละว้า ถิ่น กัมมู และคนป่า (รวมถึงชาวมลาบีด้วย) 
 กลุ่มคนท่ีใช้ภาษา กะเหรี่ยงมาจากประเทศพม่า (เมียนม่าร์) กลุ่มคนท่ีใช้ภาษาทิเบต-พม่า
มีต้นก าเนิดในทิเบตและในประเทศไทย ได้แก่ ลีซอ อาข่า และ มูเซอ นอกจากนั้น ชาวฮ่อมาจากยู
นาน (แต่มีบรรพบุรุษเป็นเตอร์ก) และกลุ่มคนท่ีใช้กลุ่มภาษาจีน ชนเผ่า ม้งและ เย้าก็มาจากประเทศ
จีนเช่นกันและใช้ภาษาแม้ว-เย้า1 
 
ตารางท่ี ๒๑  ประชากรไทย จ าแนกตามภูมิภาคและกลุ่มชาติพันธุ์ (๖๓ ล้านคน) 
 

กลุ่มประชากร ร้อยละ 
คนไทย ‘ไทยแท้’  
คนท่ีพูดภาษาไทยกลาง (ภาษามาตรฐาน) (ไม่รวมลูกจีน-ไทย) ๙.๐ 
คนไทยภาคกลาง ๒๗.๐ 
‘คนไทยภาคต่าง ๆ ’  
อีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ๒๗.๐ 
คนเมือง (เหนือ) ๑๐.๐ 
คนปักษ์ใต้ (ใต้) ๘.๐ 
กลุ่มท่ีพูดภาษาไตอื่น ๆ  ๑.๐ 

                                                         
1 ท าเนียบชุมชนบนพื้นท่ีสูง ๒๐ จังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมพัฒนาสังคม

และ สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 

http://www.thailandsworld.com/th/thai-people/north-thailand-people/tai-yuan-people-thailand/index.cfm
http://www.thailandsworld.com/th/thai-people/north-thailand-people/shan-people-thailand/index.cfm
http://www.thailandsworld.com/th/thai-people/north-thailand-people/tai-lue-people-thailand/index.cfm
http://www.thailandsworld.com/th/thai-people/north-thailand-people/austro-asiatic-speakers-thailand/index.cfm
http://www.thailandsworld.com/th/thai-people/north-thailand-people/karen-people-thailand/index.cfm
http://www.thailandsworld.com/th/thai-people/north-thailand-people/lisu-people-thailand/index.cfm
http://www.thailandsworld.com/th/thai-people/north-thailand-people/akha-people-thailand/index.cfm
http://www.thailandsworld.com/th/thai-people/north-thailand-people/lahu-people-thailand/index.cfm
http://www.thailandsworld.com/th/thai-people/north-thailand-people/haw-people-thailand/index.cfm
http://www.thailandsworld.com/th/thai-people/north-thailand-people/hmong-people-thailand/index.cfm
http://www.thailandsworld.com/th/thai-people/north-thailand-people/yao-people-thailand/index.cfm


 
 

๒๗๙ 

ตารางท่ี ๒๑  ประชากรไทย จ าแนกตามภูมิภาคและกลุ่มชาติพันธุ์ (๖๓ ล้านคน) 
 

กลุ่มประชากร ร้อยละ 
‘กลุ่มคนไทยที่ถูกผสมกลมกลืน’  
ลูกจีน; พูดภาษาไทยกลาง (ภาษามาตรฐาน) ๖.๕ 
กลุ่มท่ีพูดภาษามอญ-เขมร; ใช้ภาษาไทยกลางด้วย ๒.๕ 
‘กลุ่มชาติพันธุ์’ (‘ยังมีปัญหาความเป็นไทย’) ร้อยละ 
คนจีน ๒.๐ 
ไทย-มาเลย์ ๖.๐ 
ชาวเขา ๑.๐ 

รวม ๙.๐ 
‘ไม่ใช่คนไทย’  
- ผู้อพยพ (ปี ๒๐๐๔ มีท้ังหมดประมาณ ๓๐๐, ๐๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นพม่า) NA 
- แรงงานท่ีถูกเนรเทศ (ปี ๒๐๐๔ มีกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นพม่า, 

ลงทะเบียนในฐานะคนงานถูกต้องตามกฎหมาย 
NA 

- แรงงานต่างด้าว (ปึ ๒๐๐๔, ประมาณการว่าอยู่ระหว่างหลายแสนถึงกว่า 
๑,๐๐๐,๐๐๐ – ส่วนใหญ่มาจากพม่า). 

NA 

 
ท่ีมา:  Charles F. Keyes. “Ethnicity and the Nation-states of Thailand and 
Vietnam,” Challenging the Limits: Indigenous Peoples of the Mekong Region, Prasit 
Leepreecha, Don McCaskill and Kwanchewan Buadaeng, eds. (Chiang Mai : Mekong 
Press), ๒๕. 
 
   
   
  
 
  
 



๒๘๐ 

 

 

 

หัวข้อ : พลวัตทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า กรณีศึกษา ชุมชนอาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ ตําบลแม่คะ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
บันทึกเมื่อ วันที่.................................... หมวดที่................บ้านเลขที่...................เจ้าบา้น ชื่อ....................................................................................................... 
 

๑. แบบสอบถามทั่วไป 

สมาชิก อายุ การศึกษา อาชีพ 

ศาสนา การตั้งถิ่นฐาน  

พุทธ คริสต ์
อพยพ (รายละเอยีด) อยู่แต่กําเนิด 

อื่น ๆ 
 

ปี พ.ศ. จาก(สถานที่เดิม) ปี พ.ศ.  
          
          
          
          
๒. แบบสอบถามที่อยู่อาศัย 

รูปแบบเรือน วัสดุที่ใช ้
ภายนอก 

ภายใน ส่วนของบ้าน 
วัสดุธรรมชาติ วัสดุอุตสาหกรรม 

ยกพื้นสูง ปลูกติดพื้นดิน คา ไม้ไผ่ ไม้ อื่น ๆ สังกะสี กระเบื้อง คอนกรีต อื่น ๆ 

   

 

 

 

ตัวเรือน(อธิบายพื้นที่ใช้สอยภายใน) 

โครงสร้าง         
หลังคา         
ฝาเรือน         
พื้น         
เครื่องเรือน         

๓. แบบสํารวจสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย(ใช้การ SKETCH และ ถ่ายภาพ) 
องค์ประกอบ 

ตัวเรือน ยุ้ง เล้า ส้วม อื่น ๆ 

     

     
 

แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทั่วไปเพื่อนําไปสู่การศึกษาเชิงลึก จากแบบสอบถามได้ข้อมูลและแจกแจงออกมาเป็นตารางในหน้าถัดไป 
 



๒๘๑ 

 

 

 

ตารางที่ ๒๒  แสดงข้อมูลที่พักอาศัย และระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๓๐ 
 

ข้อมูลทั่วไป การตั้งถิ่นฐาน ที่อยู่อาศัย แบบบ้าน 

เลขที่ เจ้าบา้น ปี 

สม
าชิ

ก(
คน

) 

วัสด ุ องค์ประกอบ 

อายุ
เรือน 
(ปี) ยก

ใต้
ถุน

 

ติด
พื้น

 

ครัว 

จํา
นว

นห
้อง

 ธมช อสก อื่น ๆ 

เรื
อน

 

ยุ้ง
 

เล
้า 

ส้ว
ม 

อื่น
 ๆ

 

แย
ก 

ใน
ตัว

 

คา
 

ไผ
 ่

ไม
้ 

กร
ะเ
บื้อ

งล
อน

 

สัง
กะ

ส ี

อิฐ
บล

็อค
 

เค
รื่อ

งใ
ช้ไ

ฟฟ
า้ 

๕๑๐/๑ นางหมี่ซอ เบียชกุ ่ ๒๕๑๗ ๖    / / / tv. Ref / / / /  ๗  /  / ๓ 
๔๕๖ นางอาเมอ เบียรกู ่ ๒๕๑๗ ๗     / / tv. Ref / / / /  ๑  / /  ๓ 
๔๔๕ นางบูเชอ เลเชอ ๒๕๒๓ ๖ / /   / / tv. Ref / / / /  -  / /  ๒ 

๑๐๐
(๑๒)/ช 

นางหมีเล้ ซือหมือ ๒๕๒๓ ๖  /   / / tv. Ref / /  /  ๑๐  / /  ๒ 

๔๔๔ นายอาตอง เชหมื่อ ๒๕๒๔ ๕   / / / / tv. Ref / /  / บ่อน้ํา -  / /  ๒ 
๔๑๖ นางปูเปอะ เชอหมื่อ ๒๕๒๔ ๒   /  / / tv. Ref / /  /  ๔  / /  ๑ 
๔๓๐ นายอาแป เชหมือ ๒๕๒๔ ๕ /  /  / / tv. Ref / /  / บ่อน้ํา ๒๐  / /  ๒ 
๔๕๐ นางเผอ เยอะซอ ๒๕๒๖ ๖   / / / / tv. Ref / /  / บ่อน้ํา ๑๓  /  / ๓ 

๑๑๘/๑ นายอาหอื เบซ่อ ๒๕๒๗ ๖  / / / / / tv. Ref / / / /  ๘  /    
๔๖๓ นางบูมา มาเยอะ ๒๕๒๘ ๖  /   / / tv. Ref / /  /  ๑  /    

๔๔๖ นางบูเหยาะ เชอหมื่อ ๒๕๒๙ ๔  / / / /  tv. Ref / /  /  ๒๕ /     
๔๓๗ นายอาแล หยุมย่า ๒๕๓๐ ๖ /    / / tv. Ref / / / / บ่อน้ํา ๑๕  /    
๑๓๕ นายอาหลัง เชอหมือ ๒๕๓๐ ๖  /   / / tv. Ref / /  /  ๗  /    

 
 
 
 



๒๘๒ 

 

 

 

ตารางที่ ๒๓   แสดงข้อมูลที่พักอาศัยและระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๐ (สํารวจเมื่อ ๒๕๕๓-๒๕๕๔) 
 

ข้อมูลทั่วไป การตั้งถิ่นฐาน ที่อยู่อาศัย แบบบ้าน 

เลขที่ เจ้าบา้น ปี 

สม
าชิ

ก(
คน

) 

วัสด ุ องค์ประกอบ 

อายุ
เรือน 
(ปี) ยก

ใต้
ถุน

 

ติด
พื้น

 

ครัว 

จํา
นว

นห
้อง

 ธมช อสก อื่น ๆ 

เรื
อน

 

ยุ้ง
 

เล
้า 

ส้ว
ม 

อื่น
 ๆ

 

แย
ก 

ใน
ตัว

 

คา
 

ไผ
 ่

ไม
้ 

กร
ะเ
บื้อ

งล
อน

 

สัง
กะ

ส ี

อิฐ
บล

็อค
 

เค
รื่อ

งใ
ช้ไ

ฟฟ
า้ 

๔๓๒ นายพนาสันต์ มาเยอะ ๒๕๓๑ ๑๐  /   / / Ref / / / /  ๓  /    
๔๓๑ นางบุต ีมาเยอะ ๒๕๓๑ ๓  /   / / Ref radio / / / /  ๒  /    
๑๒๑ นายอาจอื โอยแม ๒๕๓๑ ๙ / / /    tv. Ref / /  /  ๒๓ /     

๔๖๒ นายอาโซย เพอเมยี ๒๕๓๑ ๗  /   / / tv. Ref / / / /   /  /   
๔๕๑ นางบูย่า วุ่ยสือ ๒๕๓๑ ๕   / / / / tv. Ref / /  /  ๔  /  / ๓ 
๑๐๐ 
(๑๔)พ 

นายหน่อปา ซือหมือ 
๒๕๓๑ ๗ / / /    tv. Ref / /  /  ๕  /  / ๒ 

๔๖๔ นางหมี่หยู่ เชอหมือ่ ๒๕๓๑ ๕   /  / / tv. Ref / /  / สวนครัว ๑๙  /    
๔๑๕ นายอาหวุ่ย หวุ่ยหยือ ๒๕๓๑ ๖ / / /    Ref radio / / / /  ๑๓ /   / ๑ 
๔๒๑ นายอาเม เชอมือ ๒๕๓๑ ๘  /   / / tv. Ref / /  /  ๑๑  /    
๑๒๐ นายอาโย อุเม ๒๕๓๒ ๗ / /     Ref radio / / / /    / /  ๑ 

๔๔๘ นายอาลา้ เหว่ยซือ ๒๕๓๒ ๗    / / / tv. Ref / / / / บ่อน้ํา   /  / ๓ 
๘๒/ช นายอาแช แอชอ ๒๕๓๒ ๙  / /    tv. Ref / /  /  ๔  /  / ๑ 
๑๐ นายหล่อซือ อุยซือ ๒๕๓๒ ๖  /   / / tv. Ref / /  /  ๗  /    
๕๕๖ นายอาตู มาเยอะ ๒๕๓๒ ๖    / / / Ref radio / / / /  ๙  /  / ๓ 

 
 



๒๘๓ 

 

 

 

 
ตารางที่ ๒๓   แสดงข้อมูลที่พักอาศัยและระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๐ (สํารวจเมื่อ ๒๕๕๓-๒๕๕๔) (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป การตั้งถิ่นฐาน ที่อยู่อาศัย แบบบ้าน 

เลขที่ เจ้าบา้น ปี 

สม
าชิ

ก(
คน

) 

วัสด ุ องค์ประกอบ 

อายุ
เรือน 
(ปี) ยก

ใต้
ถุน

 

ติด
พื้น

 

ครัว 

จํา
นว

นห
้อง

 ธมช อสก อื่น ๆ 

เรื
อน

 

ยุ้ง
 

เล
้า 

ส้ว
ม 

อื่น
 ๆ
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ใน
ตัว

 

คา
 

ไผ
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บื้อ
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อน

 

สัง
กะ

ส ี

อิฐ
บล

็อค
 

เค
รื่อ

งใ
ช้ไ

ฟฟ
า้ 

๔๓๙ นายหล่อจู แชมอื ๒๕๓๒ ๕ / / /     / /  /  ๙ /  /  ๑ 

๕๑๗ นายเลาเออ๋ ซือหมื่อ ๒๕๓๒ ๑๑  / / / / / tv. Ref / /  / บ่อน้ํา ๖  /    
๔๕๗ นายอาแม เชอหมือ่ ๒๕๓๓ ๕ / / /    tv. Ref / / / /  ๑๔ /     
๕๑๓ นายดีแพ ซือหมือ ๒๕๓๓ ๔ / /     tv. Ref / / / /   /  /  ๒ 

๑๐๐(๘)พ นายหล่อซือ ซือหมือ ๒๕๓๓ ๖   / / / / tv. Ref / /  /   /  /  ๒ 
๑๐๐

(๑๑)/พ 
นายอาแจ่ ซือหมอื ๒๕๓๓ ๘ / / /    tv. Ref / /  / บ่อน้ํา  /   / ๒ 

๕๕๕ นายอาหยี่ เบเช ๒๕๓๓ ๒ / / /    tv. / / /   ๕ /     
๕๕๑ นายอาแบ เปียแช ๒๕๓๓ ๓  / /  /  Ref / / / /  ๘ /     

๕๕๔ นางบูยา เย้เปียง ๒๕๓๓ ๔ / / /    tv. Ref / / / / สวนครัว ๘ /     
๕๓๔ นายอาซอง แอสอ ๒๕๓๓ ๔ / / /    tv. Ref / / / /  ๗ /     
๔๕๔ นายหล่อยา เชมือ ๒๕๓๓ ๕   / / / / tv. Ref / /  /  ๑๑  /  / ๒ 
๒๒ นางมแีอ เบียแช ๒๕๓๓ ๓   / / / / tv. Ref / /  /  ๕  /  / ๒ 
๔๒๘ นางหมี่ลู อาหยี่ ๒๕๓๓ ๔ / /   /  tv. Ref / / / /    /  / ๒ 
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ตารางที่ ๒๓   แสดงข้อมูลที่พักอาศัยและระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๐ (สํารวจเมื่อ ๒๕๕๓-๒๕๕๔) (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป การตั้งถิ่นฐาน ที่อยู่อาศัย แบบบ้าน 
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๑๕๒ นายอาแสง มาเยอะ ๒๕๓๓ ๑๐  /   / / tv. Ref radio / /  /  ๑๑  /    
๔๑๓ นายหล่อแด เชหมอื ๒๕๓๓ ๗  /   / / tv. Ref / / / / บ่อน้ํา ๗  /    
๒๕๖ นายอาเซอ เชอหมื่อ ๒๕๓๔ ๔ / / /    tv. Ref radio / /  /  ๖ /     
๕๒๗ นายอาหล่อ เชอหมื่อ ๒๕๓๔ ๔ /    / / tv. Ref radio / / / / สวนครัว ๑  /    
๕๒๙ นายอาซอง เชอมอื ๒๕๓๔ ๕ / /     tv. Ref / / / /  ๕ /     

๔๖๐ นายอาชา หมื่อโป ๒๕๓๔ ๕     / / tv. Ref / /  /  ๗  / /  ๒ 
๗๔/ช นางบหูล่อ แลเชอ ๒๕๓๔ ๑๑    / / / tv. Ref / / / / บ่อน้ํา ๑๔  /  / ๒ 

๑๐๐(๓)พ นายอาเช ซือหมือ ๒๕๓๔ ๕ / /     tv. Ref / /  /  ๙ /   / ๒ 
 นายเล่าวุ หมอโปะ๊กุ ๒๕๓๔ ๓ / / / /   tv. Ref / / / /  ๒๐  /    

๔๓ นายหล่อพอ แซ่ดู ่ ๒๕๓๕ ๕ / /  / / / tv. Ref / / / /  ๔  /    
๔๓๖ นายอาแหล่ง แซ่หมื่น ๒๕๓๕ ๔ / /      / /  /  ๑๐ /     

๔๘๗ นายอาหล่อ เจเปยีง ๒๕๓๕ ๓ / /     tv. Ref / /  /  ๑๔ /   / ๒ 
๓๓ นายเกษตร วุ่ยลือ ๒๕๓๕ ๑  / / /    / /  /  ๖  /  / ๑ 
๔๒๓ นายหล่อนะ มาหยี ๒๕๓๕ ๙ / / /    tv. Radio / /  /  ๖ /     
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ตารางที่ ๒๓   แสดงข้อมูลที่พักอาศัยและระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๐ (สํารวจเมื่อ ๒๕๕๓-๒๕๕๔) (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป การตั้งถิ่นฐาน ที่อยู่อาศัย แบบบ้าน 

เลขที่ เจ้าบา้น ปี 
สม

าชิ
ก(

คน
) 

วัสด ุ องค์ประกอบ 

อายุ
เรือน 
(ปี) ยก

ใต้
ถุน

 

ติด
พื้น

 

ครัว 

จํา
นว

นห
้อง

 ธมช อสก อื่น ๆ 

เรื
อน

 

ยุ้ง
 

เล
้า 

ส้ว
ม 

อื่น
 ๆ

 

แย
ก 

ใน
ตัว

 

คา
 

ไผ
 ่

ไม
้ 

กร
ะเ
บื้อ

งล
อน

 

สัง
กะ

ส ี

อิฐ
บล

็อค
 

เค
รื่อ

งใ
ช้ไ

ฟฟ
า้ 

๑๐๗/ช นายลีหยอ เมอปุ ๊ ๒๕๓๖ ๔  / /  / / tv. Ref / /  /  ๑๒  / /  ๓ 
๕๓๓ นายจีผา่ เชอหมื่อ ๒๕๓๖ ๖    / / / tv. Ref radio / /  /    /    
๕๗๐ นายอาแช ลูซือ ๒๕๓๖ ๔ / /      / /  / บ่อน้ํา  /  /  ๒ 

๕๔๒ นายอาจา เชอหมือ่ ๒๕๓๖ ๖    / / / tv. Ref / / / /  ๕  /    
๑๖๓/ช นายเลอเมอ อาชอ ๒๕๓๖ ๑ / /     tv. / /  /  ๔  /  / ๑ 
๓๔๒ นายอายา เยเบียง ๒๕๓๗ ๕    / / / tv. Ref / / / /  ๙  /  / ๓ 
๔๗/๘ นายอาก่อ แลเชอ ๒๕๓๗ ๕  / / /   tv. Ref / /  / สวนครัว ๑๒  /    

 นายดํา มาเยอะ ๒๕๓๗ ๓ / / /     / /  /  ๙  /  / ๑ 
๑๕๐ นายอาฮวย เบเมียวกู ่ ๒๕๓๘ ๕   / / / / tv. Ref / /  /  ๒  /  / ๒ 

๗๗/๕ นายชาสี ๒๕๓๘ ๖     / / tv. Ref / / / /  ๑  /    
๘๗/ช นายอาแม เยเสาะ ๒๕๓๙ ๗ / /     tv. Ref / / / /   /     
๔๔๐ นายอาหล่อง แชมอื ๒๕๓๙ ๖ / /     tv. Ref / / / / บ่อน้ํา ๙ /   / ๓ 
๑๔๐ นางหมี่ซู มาเปาะ ๒๕๓๙ ๓ / /     tv. Ref / / / /  ๕  /    
๔๙/ช นายอาลา่ เปียเซ ๒๕๔๐ ๖    / / / tv. Ref / / / /  ๙  /  / ๒ 



๒๘๖ 

 

 

 

 
 
 
 
ตารางที่ ๒๓  แสดงข้อมูลที่พักอาศัยและระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๐ (สํารวจเมื่อ ๒๕๕๓-๒๕๕๔) (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป การตั้งถิ่นฐาน ที่อยู่อาศัย แบบบ้าน 
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๔๗๙ นายสมเดช วิบูลนิติพัฒนา ๒๕๔๐ ๖ / /     tv. / / / /  ๖  /  / ๓ 

๓๓/ช นางมูยุ เมอปุ ๊ ๒๕๔๐ ๕    / / / tv. Ref / /  /  ๙  /  / ๒ 
๑๒๖ นายมงคล วิบูลพรวิโรจน์ ๒๕๔๐ ๖ / /     tv. / / / /  ๔  /  / ๑ 

๒๓/๘ นายลีทู่ แชหมือ ๒๕๔๐ ๖ กําลงัปรับปรุง 
 
 
 
 
 



๒๘๗ 

 

 

 

ตารางที่ ๒๔   แสดงข้อมูลที่พักอาศัยและระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๙  (สํารวจเมื่อ ๒๕๕๓–๒๕๕๔) 
 

ข้อมูลทั่วไป การตั้งถิ่นฐาน ที่อยู่อาศัย แบบบ้าน 
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๓๔/๕ นายลิลอ หมู่ปุ๊ ๒๕๔๑ ๖ / / / / /  tv. Ref / /  /  ๙  /  / ๒ 

๔๘๖ นายลิฟิ หมู่ปุ๊ ๒๕๔๑ ๕  / / /   tv. Ref radio / / / / สวนครัว ๔  /    

๑๔๒ นางสุพรรษา พลอยคีรี ๒๕๔๒ ๔ / /     tv. / / / /    /  / ๑ 
๖๐/๒ นายเกษม วิบูลนิติพัฒนา ๒๕๔๒ ๔    / / / Ref. / / / / บ่อน้ํา   /  / ๔ 

๓๗๐ นายลิจุ หมู่ปุ๊ ๒๕๔๒ ๓ / /   /  tv. Ref / / / /  ๑๔  /  / ๑ 

๔๔๑ นายอาโล แบแซ ๒๕๔๒ ๔   /  /  tv. Ref radio / / / / บ่อน้ํา ๔ /  /  ๒ 

๒๓๕ นางบูสู่ อุยยือ ๒๕๔๒ ๒ / / /    Ref / /  / สวนครัว ๗ /     
 นายอาย่า เจเปียง ๒๕๔๒ ๗ / / /     / /  /  ๔ /  /  ๑ 

๔๒๕ นางบูหม่า มาเยอะ ๒๕๔๓ ๘ / /     tv. Ref / /  /  ๑๑  /  /  

๕๔๔ นางบูหมี่ แชหม่อ ๒๕๔๓ ๙   / / / / tv. Ref radio / /  /  ๓  /  / ๒ 

๔๔๙ นายอาจา แซ่ดู่ ๒๕๔๓ ๒   /  / / tv. Ref / /  / บ่อน้ํา ๖  / /  ๒ 

๒ทับ ๒ ลุ่มยา เชอมือ(แชหมื่อ) ๒๕๔๓ ๓  /   / / tv. Ref / / / / บ่อน้ํา ๑๓  /    

๕๘๖ นายสมบูรณ์ ใจกุศลดํารง ๒๕๔๓ ๕   /  / / tv. Ref / / / / สวนครัว ๔  / /  ๓ 

๕๐/๒ นาย อาเจะ เชอหมือ ๒๕๔๓ ๓  / /  /  tv. Ref / / / /  ๒๐  /    

๕๔๗-๔ นายอาตือ แซ่ตู่ ๒๕๔๔ ๒ / /      / /  /  ๒ /     
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ตารางที่ ๒๔  แสดงข้อมูลที่พักอาศัยและระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๙  (สํารวจเมื่อ ๒๕๕๓–๒๕๕๔) (ต่อ) 
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๕๖๓ นางหมีจู มาเยอะ ๒๕๔๔ ๖     / / tv. Ref / /  / บ่อน้ํา   /  / ๑ 

๔๖๘ นายเสาเออ ซือหมือ ๒๕๔๔ ๔ / /     Ref / /  /    /  / ๒ 

๙๔/ช นายหล่อยา มาเยอะ ๒๕๔๔ ๕ / / /     / /  /  ๗ /   / ๒ 
 นายอาโต มาเยอะ ๒๕๔๔ ๗     / / tv. Ref / / / /    / /  ๓ 

๔๖๐ นางบูเคอะ ห่วยยือ ๒๕๔๔ ๕ / / /    tv. / /  /  ๑๔  /  / ๒ 

๖๓๑ นายอาโต แบแบกู่ ๒๕๔๔ ๕ / /     tv. Ref / / / / บ่อน้ํา ๔ /  /  ๓ 

๕๕๒ นายอาโละ มาเยอะ ๒๕๔๔ ๕  / /  /  tv. Ref / /  /    /  / ๑ 
 นายหล่อปา ยูเปียง ๒๕๔๔ ๕  /  / / / tv. Ref / / / /  ๑๐  /    

 นายอามือ แชมือ ๒๕๔๔ ๒ / / /     / / / /  ๙  /  / ๑ 

๖๑๓ นางฐนิชชา เยเบียง ๒๕๔๕ ๔  /   /  tv. Ref / /  / บ่อน้ํา   / /  ๓ 

 นายอาเย ยอแย ๒๕๔๕ ๗ / / /    tv. / / / / บ่อน้ํา ๖  /  / ๑ 

๔๗๕ นางสาวบู้ยู้ เบียช่อง ๒๕๔๖ ๔    / / / tv. Ref / /  / บ่อน้ํา ๔  /  / ๕ 

๑๑๒/ช นายลีหน่อง แชมือกู่ ๒๕๔๖ ๖ / /     tv. Ref / / / / บ่อน้ํา  /     

๕๗๖ นายอาเคอะ แชหมื่อ ๒๕๔๖ ๖  / / /   tv. Ref radio / /  / บ่อน้ํา ๙  /  / ๒ 

๕๗๘ นายอาเซาะ ยาแปงกู่ ๒๕๔๖ ๖  / / /   tv. Ref radio / / / / บ่อน้ํา ๗  / /  ๒ 
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ตารางที่ ๒๔  แสดงข้อมูลที่พักอาศัยและระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๙  (สํารวจเมื่อ ๒๕๕๓–๒๕๕๔) (ต่อ) 
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๖๑๔ นายวุฒิสิทธิ เบลเซ ๒๕๔๖ ๓  / /  / / tv. Ref / / / / สวนครัว ๒  / /  ๒ 

๕๘๐ นายสมเพชร เบลเซ ๒๕๔๖ ๔  /   /  tv. Ref / / / /  ๘  /  / ๑ 

๒๕๙ นายลอชา แชมือกู ๒๕๔๖ ๗ / /     tv. Ref / / / /  ๘ /   / ๑ 
๑๕๓ นายสุรชัย วิบูลคุณมงคล ๒๕๔๖ ๕ / / /    tv. Ref radio / /  /  ๔  /  / ๒ 

๔๔/๘ นายอาหย่า เยส่อ ๒๕๔๖ ๕ / / / /  / tv. Ref / /  /  ๖  /    

 นายอาโต ๒๕๔๖ ๔  /   / / Ref. / /  /  ๑  /    

 นายอตอม เลอก๋า ๒๕๔๖ ๕ / / /    tv. Ref / / / /  ๑  /  / ๑ 
 นายอาซอ แลเชอ ๒๕๔๖ ๕ / / / /   tv. Ref / / / /  ๑  /  / ๓ 

๑๕๒ นายหล่อโช เยเปี๊ยง ๒๕๔๗ ๕   / / / / tv. Ref / /  / บ่อน้ํา ๑  /  / ๓ 

๕๗๑ นายอาหน่อ พูเมีย ๒๕๔๖ ๓ / / /    tv. Ref / / / /  ๔ /     

๕๖๔ นางหมี่จี แชมือ ๒๕๔๗ ๒ / /      / /  /  ๔  /  / ๑ 

๕๗๕ นายลอทู เยเบียง ๒๕๔๗ ๖ / /     Ref / /  /  ๗  / /  ๒ 

 นายอาแป เจอเชอ ๒๕๔๗ ๕ / /     tv. / /  /  ๔  / /  ๒ 

 นายอาพาล มาเยอะ ๒๕๔๗ ๕ / /      / /  /    /  / ๒ 

 นายอาเน เพอเบีย ๒๕๔๗ ๗ / /      / /  /  ๖ /     

 
 
 
 



๒๙๐ 

 

 

 

 

ตารางที่ ๒๔  แสดงข้อมูลที่พักอาศัยและระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๙  (สํารวจเมื่อ ๒๕๕๓–๒๕๕๔) (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป การตั้งถิ่นฐาน ที่อยู่อาศัย แบบบ้าน 

เลขที่ เจ้าบา้น ปี 

สม
าชิ

ก(
คน

) 

วัสด ุ องค์ประกอบ 

อายุ
เรือน 
(ปี) ยก

ใต้
ถุน

 

ติด
พื้น

 

ครัว 

จํา
นว

นห
้อง

 ธมช อสก อื่น ๆ 

เรื
อน

 

ยุ้ง
 

เล
้า 

ส้ว
ม 

อื่น
 ๆ

 

แย
ก 

ใน
ตัว

 

คา
 

ไผ
 ่

ไม
้ 

กร
ะเ
บื้อ

งล
อน

 

สัง
กะ

ส ี

อิฐ
บล

็อค
 

เค
รื่อ

งใ
ช้ไ

ฟฟ
า้ 

 นายอาต๋า อาจอ ๒๕๔๗ ๔ / /      / / / /  ๗ /     

 นายอากอ เพอเบีย ๒๕๔๗ ๖ / /      / /  /  ๖ /     

 นายอายอ หมื่อแล ๒๕๔๗ ๖ / /      / /  /  ๖ /     

 นายบูยา เพอเมีย ๒๕๔๗ ๔ / /      / /  /  ๖ /     

 นายอาเวย เพอเมีย ๒๕๔๗ ๔ / /      / /  /  ๒ /     

 นายบู่เย่ เยเซอ ๒๕๔๗ ๓ / / /     / /  /  ๗  /  / ๑ 
 นายอาโต ๒๕๔๗ ๖ / / /    tv. Ref / / / /  ๙ /   / ๒ 

 นายจากุ เพอเบีย ๒๕๔๗ ๖ / /      / / / /  ๖ /     

๕๔๖ นายลีแช แชหมื่อ ๒๕๔๘ ๖ / /      / / / /    /  / ๒ 

๖๐๑ นางสาวมีกุ เปเช ๒๕๔๘ ๘     / / tv. Ref / /  / บ่อน้ํา ๔  / /  ๓ 
๕๔๕ นางบูเยอ มอแล ๒๕๔๘ ๔    / / / tv. Ref / /  /  ๖  /  / ๔ 

๑๕๔ นายหล่อยู เบลเช ๒๕๔๘ ๘ / / /    tv. Ref / / / / บ่อน้ํา ๖  /  / ๑ 

๕๘๙ นางอาเคอะ เชเบียว ๒๕๔๘ ๔  /   / / tv. Ref / / / /  ๖  /    
 นายอาจู ๒๕๔๘ ๕ / / / /   tv. Ref / /  /  ๔  /    

 นายหล่อมะ เยเซอ ๒๕๔๘ ๗    / / /  / /  /  ๑  /  / ๓ 

 
 
 



๒๙๑ 

 

 

 

 
 

ตารางที่ ๒๔  แสดงข้อมูลที่พักอาศัยและระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๙  (สํารวจเมื่อ ๒๕๕๓–๒๕๕๔) (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป การตั้งถิ่นฐาน ที่อยู่อาศัย แบบบ้าน 

เลขที่ เจ้าบา้น ปี 
สม

าชิ
ก(

คน
) 

วัสด ุ องค์ประกอบ 

อายุ
เรือน 
(ปี) ยก

ใต้
ถุน

 

ติด
พื้น

 

ครัว 

จํา
นว

นห
้อง

 ธมช อสก อื่น ๆ 

เรื
อน

 

ยุ้ง
 

เล
้า 

ส้ว
ม 

อื่น
 ๆ

 

แย
ก 

ใน
ตัว

 

คา
 

ไผ
 ่

ไม
้ 

กร
ะเ
บื้อ

งล
อน

 

สัง
กะ

ส ี

อิฐ
บล

็อค
 

เค
รื่อ

งใ
ช้ไ

ฟฟ
า้ 

 นายอาปาย จองปอง ๒๕๔๘ ๕ / / /    tv. Ref / / / / บ่อน้ํา ๖  /  / ๒ 

 นายหล่อเน หมื่อแล ๒๕๔๘ ๕ / / /    radio / /  / บ่อน้ํา ๔ /     

๔๑๗ นางหมิเน เชอหมือ ๒๕๔๙ ๖    / / / tv. Ref / /  /    /  / ๓ 

๕๕๓ นางหมีเต๋อ เหว่ยซือกู่ ๒๕๔๙ ๔ / /      / /  /  ๔ /  /  ๑ 
๓๕๒ นางอาจู นาโบะ ๒๕๔๙ ๗ / / /    Ref / / / /  ๔ /  /  ๑ 

๕๒๒ นางบูเมอะ เบลเซ ๒๕๔๙ ๗ / /     tv. Ref / / / / บ่อน้ํา ๒  /  / ๑ 

 นายลีทู แชหมื่อ ๒๕๔๙ ๒ / / /     / /  / บ่อน้ํา ๔  / /  ๓ 

 นายอาตู เพอเบีย ๒๕๔๙ ๓ / /      / / / /  ๓  /    

 
 
 



๒๙๒ 

 

 

 

ตารางที่ ๒๕  แสดงข้อมูลที่พักอาศัยและระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ (สํารวจเมื่อ ๒๕๕๓-๒๕๕๔) 
 

ข้อมูลทั่วไป การตั้งถิ่นฐาน ที่อยู่อาศัย แบบบ้าน 

เลขที่ เจ้าบา้น ปี 

สม
าชิ

ก(
คน

) 

วัสด ุ องค์ประกอบ 

อายุ
เรือน 
(ปี) ยก

ใต้
ถุน

 

ติด
พื้น

 

ครัว 

จํา
นว

นห
้อง

 ธมช อสก อื่น ๆ 

เรื
อน

 

ยุ้ง
 

เล
้า 

ส้ว
ม 

อื่น
 ๆ

 

แย
ก 

ใน
ตัว

 

คา
 

ไผ
 ่

ไม
้ 

กร
ะเ
บื้อ

งล
อน

 

สัง
กะ

ส ี

อิฐ
บล

็อค
 

เค
รื่อ

งใ
ช้ไ

ฟฟ
า้ 

๔๘๑ นางสาวอรปรียา แยเซาะ ๒๕๕๐ ๑๐     / / tv. Ref / /  /  ๔  / /  ๒ 
๕๓๐ นายกู่โย เชอหมือ ๒๕๕๐ ๖ / /     tv. Ref / / / /  ๑  /  / ๑ 
๑๖๘ นายซอพอ อาหยิ ๒๕๕๐ ๘ / / /    tv. Ref / / / /  ๔  /  / ๓ 
๓๔๗ นางปูฉะ ห่วยยือ ๒๕๕๐ ๔ / / /     / /  /  ๑  /  / ๑ 

 นาย อามู มาเยอะ ๒๕๕๐ ๓ / / /     / /  /  ๔  /    
 นายหล่อชา เยอะซอ ๒๕๕๐ ๕    / / / Ref / / / / สวนครัว   /  / ๒ 

๔๘๗ นายอนณ มอโป๊ะกู่ ๒๕๕๑ ๔ / / /     / /  /  ๓  /  / ๑ 
๔๗๖ นายวิชัย พิบูลนิติธรรม ๒๕๕๑ ๘   / /   tv. Ref / /  /  ๒  /    

 นายหลีสา อาซอ ๒๕๕๑ ๗ / /     tv. / / / /    /  / ๒ 
๓๘๕ นายอาเปา แซ่ผ่าน ๒๕๕๒ ๖ / / /    tv. Radio / /  /  ๒  /  / ๑ 
๔๘๙ นางอาซุม เชือมือ ๒๕๕๒ ๕ / / /   / Ref / / / /  ๑  /  / ๒ 
๓๕๐ นายลีหมือ เบลแซ ๒๕๕๒ ๕ / / /    tv. Ref / / / /  ๒  /    

 นายหลิ่งจ๋า อาหนี่ย ๒๕๕๒ ๓ / / /     / /  /  ๑  /  / ๑ 
๑๐๐

(๑๑)/พ 
นายอีซัง ซือมือ ๒๕๕๓ ๔ / /      / /     /  /  ๑ 

๕๓๙ นายวิชัย พิบูลสมบัติกิจ v ๔ / / /    tv. Ref / / / / สวนครัว -  / /  ๑ 
๕๔๘ นายอาพื่อ อาจอ v ๑๓    / / / tv. Ref / / / /    /  / ๔ 

 



 
 

๒๙๓ 

ตารางท่ี ๒๕ ภาษาอาข่าในพื้นท่ีศึกษา ชุมชนอาข่าหมู่บ้านเหมืองแร ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  
 

ภาษาไทย 
ค าออกเสียง 

ในภาษาอาข่า 
ค าเขียน 

ในภาษาอาข่า 
หมายเหตุ 

ห้องน้ า กายี, กู Ga nyi, Gu  
เรือน อิค้อง  I Kah  
ครัว ห่อจ่ะยุ้ม Haw Ja Nyum   
บันได ดาจยุ้ม Da Jm  
หลังคาหญ้าคา อู่ยี ้ U Ji  
ชานหน้าบ้าน เปียข่อง Pya Kah  
รั้ว คุ้มแชะ Km ceh  
หลองข้าว ฉี่ยี ้ Tsi Ji  
เสา ฮอเยอ Haw zew  
พื้นในบ้าน หล่ะคุ้ย La Koe  
ชานแดด กือกะ Gui ga  
สังกะสี เล็บผือตะ   
ห้องนอน อู่ยะ U ya  
บ้านลูกชาย ยู๋ม หย่ะ Nym ya  
หน้าต่าง ละโอ หย่า La go Ya  
ประตู ละโอมะ Lagoma  
แม่เตาไฟ ช่อหะ Tsaw ha  
ท่ีแขวนของเหนือเตาไฟ ห่อตะ Haw ta  
ช้ันวางเหนือเตาไฟ กือม่ะ Gui ma  
เป่ียดุ่ม คานบน Pya dm  
กะเพียว ฝาผนัง Ga Pyaw  
ผนังไม้ฟาก กะเพียวซาเยาะ Ga Pyaw Sa Jaw  
ไม้ไม่สาน กะเพียวกะเท Gap yaw Kate  
ถนน    
ป้านลม บ่ะค่ะ Ba Ka  

 



 
 

๒๙๔ 

ตารางท่ี ๒๕ ภาษาอาข่าในพื้นท่ีศึกษา ชุมชนอาข่าหมู่บ้านเหมืองแร ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ภาษาไทย 
ค าออกเสียง 

ในภาษาอาข่า 
ค าเขียน 

ในภาษาอาข่า 
หมายเหตุ 

ไม้ทับกันคาปลิว บือแถ ่ Boe teh  
คร่าว ละเลาะ La Law  
ตง เย่ียเขอะ Zeu keu  
คานรับพื้น เย่ียมะ Zeu ma  
จันทัน ยู เยอ Nym Nyoe  
แปบนจันทัน ยู้เยอะ Nym Nyoe  
ด้ัง แบโต๊ะ Beh To  
อกไก่ แบเฉาะ Beh tsah  
ชายคา ฉ่อ ดะ Tsaw dah  
ชายคาต่อคลุมระเบียง เด่ิม Deu-m  
โรงจอดรถ โล น่า ดู Lo Na du  
รถยนต์ หล่อหล่ี Law Li  
รถมอเตอร์ไซด์ โลเค่อ Lo keu  
สวนครัว ยะคุ้ม Za Km  
ท่ีซักเส้ือ มีเชอ (เส้ือ) แลช่ีดู่ Mi tsoe Lehti du  
ลานหน้าบ้าน โปค่ะ Poka  
หลังบ้าน นะขึ ่/ หย่อ ยะ Na Kah / Jaw Nya  
ข้างบ้าน กะเจ Ga je  
หลอดไฟ หมี่จะ บอเลาะ Mi Ja Bo Law  
ไฟ หมี่จะ Mija  
โทรทัศน์ (จอฉายให้คนดู) อะบ๊ะอย่า เออ จ่ี A ba Bya eu je  
หม้อ อื่อหล่อง Oe Lah  
หม้อหุงข้าว ห่อบ่อง Haw Bah  
จาน ห่อเหงาะ Haw Faw  
ชาม    

 



 
 

๒๙๕ 

ตารางท่ี ๒๕ ภาษาอาข่าในพื้นท่ีศึกษา ชุมชนอาข่าหมู่บ้านเหมืองแร ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ภาษาไทย 
ค าออกเสียง 

ในภาษาอาข่า 
ค าเขียน 

ในภาษาอาข่า 
หมายเหตุ 

ข้าว ห่อ Haw  
ข้าวโพด อะดู Adu  
กระเด่ืองต าข้าว ถ่องชุ้ม Tah Tsm  
ข้าวไร่ เดิง ตะ (บนดอย) แชะ Dah ta Ceh  
ข้าวนา แด มา (นา) แชะ Deh ma Ceh  
ไร่ ยะ   
ข้าวสาร แชพิว Ceh Pyu  
ข้าวเปลือก แชคุ้ม Ceh Km  
เก้า นือโบะ Nui b  
ก้อม เก้าอี้น้อยสาน นือเกาะ  Nui Gaw  
แกงผักกาด ห่อผะจะ Haw Pa Ca  
แกงผักกาดส้ม ห่อผะแชะ Haw Pa Tseh  
ข้าวเหนียว ห่อเหยาะ Haw Nyaw  
น้ าฝน อู่แยะ U yeh  
ตะวันออก นะมาดูแขะ Na Ma (ดวงอาทิตย์) 

do keh (ข้ึน) 
 

ตะวันตก นะมากาแขะ Na Ma Ga Keh (ตก)  
ต้นมะขาม อะ แบ แชะ อะบ่อ (ต้น) A Beh Ceh A Boh  
กล้วย งา แบะ อะบ่อ Nga Beh A Boh  
มะม่วง ยู๋โอ่ Ju go  
ต้นไผ่ มา ซะ Ma Sa  
ชาย อาลี A Li  
หญิง อาบู ๋ A Bu  
เด็ก ย่ะ Za  
แม่เฒ่า อะบ ี A Pi  

 



 
 

๒๙๖ 

ตารางท่ี ๒๕ ภาษาอาข่าในพื้นท่ีศึกษา ชุมชนอาข่าหมู่บ้านเหมืองแร ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ภาษาไทย 
ค าออกเสียง 

ในภาษาอาข่า 
ค าเขียน 

ในภาษาอาข่า 
หมายเหตุ 

พ่อเฒ่า อะบ่อ A Baw  
ผู้ใหญ่บ้าน บูแซะ Bu Seh  
โบสถ ์ อูดู่ถ่อยุ้ม U du tah nyum  
วัด แพซื้อยุ้ม Peh Sui Nyum  
พระจันทร์ บะละ Ba La  
ฤดูหนาว ซองก่ะยา Tsah ga ya  
ฤดูฝน เยเงิ้งหย่ะ Ye gah ya   
ฤดูแล้ง ย้อ หล่า ย่ะ Jaw La ya  

 
 
 



 
 

๒๙๗ 

 
ประวัติผู้วิจัย 

 
ช่ือ – สกุล   
ท่ีอยู่ 
 
ประวัติการศึกษา 
     พ.ศ. ๒๕๔๔                        
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พ.ศ. ๒๕๔๙                  
 
ประวัติการท างาน 
     พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐ 
 
     พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
      
      

พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน 
 

นางสาวพนาภรณ์  ศรีมูล 
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