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 งานวิจัยนี้มุงเนนศึกษาดานการจัดสรร คัดเลือกพื้นท่ีอยูอาศัยและพื้นท่ีทําการเกษตรกรรม
ในรูปแบบหมูบาน การจัดวางแผนผังหมูบานรวมถึงสถาปตยกรรมพื้นถิ่นชาวลัวะ ซึ่งเปนชาติพันธุทาง
ตอนเหนือท่ีอาศัยอยูกันอยางหนาแนนในจังหวัดนาน เชียงราย พะเยา บริเวณหุบเขา เทือกเขา และท่ีอยู
บนพื้นราบอีก 2-3 หมูบาน จึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจดานสภาพแหลงที่อยูอาศัยที่มีความแตกตางทางดาน
ภูมิศาสตร วิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี ภูมิปญญา และสถาปตยกรรมพื้นถิ่น การศึกษาน้ีเปนการ
เปรียบเทียบการต้ังถ่ินฐาน ผังหมูบานและสถาปตยกรรมพื้นถิ่นชาวลัวะในพื้นท่ีจังหวัดนาน ที่ไดรับผล
จากความเช่ือและภูมิปญญา รวมถึงปจจัยตางๆท่ีแตกตางกันท้ังสามพื้นท่ีการศึกษา และระบบสังคมทั้ง
ภายในและสังคมแวดลอมท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจนอยูในรูปแบบชาวลัวะในปจจุบนั 
 จากการศึกษาพบวาชาวลัวะมีทั้งความเปนอยูแบบด้ังเดิม และมีการเปลี่ยนแปลงบางสวน 
ซึ่งการเปล่ียนแปลงของรูปแบบท่ีต้ังถ่ินฐานนั้นเนื่องจากการอพยพหนีการปราบปรามคอมมิวนิสต การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบผังหมูบานนั้น มีผลจากการขยายตัวของหมูบานท่ีเกิดจากประชากรมากข้ึน ซึ่ง
ลักษณะการขยายตัวของหมูบานก็มีปจจัยทางสภาพภูมิศาสตร พื้นทําการเกษตร การถูกจํากัดพื้นท่ีและ
ความเช่ือในการเลือกพื้นท่ีปลูกเรือนมาเปนปจจัยสําคัญ สวนสถาปตยกรรมพื้นถิ่นนั้นมีการ
เปล่ียนแปลงเนื่องจากสภาพสังคมท่ีมีการติดตอกับสังคมภายนอกมากขึ้น คานิยม วัฒนธรรมประเพณี
ตางๆท่ีไดหลั่งไหลเขามาในชุมชนลัวะ สวนความเช่ือด้ังเดิมนั้นยังคงดํารงอยูแตนอยลงรวมถึงได
เปลี่ยนแปลงและผสมกลมกลืนกับการนับถือพุทธศาสนาไปแลว  

จากการศึกษาสรุปไดวา คติความเช่ือและภูมิปญญาซึ่งสัมพันธกับการต้ังถิ่นฐานและผัง
หมูบานนั้น สามารถนําไปใชไดทุกพื้นท่ี เพราะเปนความเช่ือและภูมิปญญาท่ีปองกันการเกิดอันตรายที่
บอกกลาวสืบตอกันไวอยางรอบคอบและครอบคลุมไดอยางครบถวนอยูแลว แตสําหรับคติความเช่ือ
และภูมิปญญาซึ่งสัมพันธกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่นชาวลัวะนั้นเม่ือพื้นท่ีหมูบานดานภูมิศาสตรตางกัน
ความเช่ือท่ีเก่ียวกับเรือนนั้นจึงตางกันซึ่งความเช่ือด้ังเดิมมีการเฉพาะเจาะจงมากเกินไป ทําใหบางพื้นท่ี
ไมสามารถปรับใหเขากับความเช่ือได จึงทําใหความเช่ือและภูมิปญญาในบางเร่ือง ซึ่งขัดกับพื้นท่ีนั้นมี
การละเลยจนทําใหเลือนลางจางหายไปในท่ีสุด 
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 This research aims to study the allocation of selected residential areas, organized 

layout of the village, including local residents Wa architecture. The northern ethnic groups that 

live together are concentrated in Nan, ChaingRai, Phayao, the area of mountains and valleys 

on the plains another 2 to 3 villages that living together in a densely. It is interesting aspects 

of the habitat conditions that are different in geography such as Life, Wisdom and faith 

traditions of vernacular architecture. This study is a comparison of the settlement housing 

layout and architecture of local residents in the area of Nan Wa. That is faith and wisdom that 

include Variety of factors, including factors that differ in three areas of study and social 

systems, both internal and social environment that makes a girl changes until people are in a 

Wa today. 

 The study found that people with both Wa being traditional and has changed 

some. The change in format due to the settlement of immigrants fled the communist 

suppression. Transformation from a chart of the village as a result of the expansion of the 

village caused by increased population, Geographical factors, Agricultural area, The restricted 

area and believe in choosing the area build a house. The vernacular architecture that has 

been changed due to social conditions that are more in touch with society, culture, traditions, 

values that are secreted  into the Wa community. Also the traditional beliefs still exist but less 

including a year's ordinary shares and the assimilation of Buddhist already. 

 The study concluded that Faith and wisdom associated with the settlement and 

village layout can be used locally that because it is faith and wisdom to prevent harm to 

parties on notice successor to ensure a comprehensive and fully covered already. However, 

for faith and wisdom of vernacular architecture associated with the Wa people, on different 

geographic areas Housing beliefs about the house is different. The traditional belief is too 

specific as a result for some areas that can not adapt to the faith and allowing faith and 

wisdom in all matters, which is contrary to that area are ignored until the fade away 

eventually.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การศึกษางานวิจัยในคร้ังนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีนั้นเพราะความอนุเคราะห
ดานขอมูล คําแนะนํา ทุนวิจัย ผูชวยเก็บขอมูลภาคสนาม และผูรวมมือดานตางๆซ่ึงผูวิจัยใคร
ขอขอบพระคุณบุคคลเหลานี้ 
 ขอขอบพระคุณพอมนัส  แมอรุณรัตน ฆะสันต ท่ีชวยเหลือดานทุนวิจัยและกําลังใจ
ตลอดมารวมถึง ลุง ปา ท่ีแสดงความเปนหวงเปนใยดวยดีเสมอมาและขอขอบคุณอาจารยเกรียงไกร 
เกิดศิริ  ท่ีเปนผูซ่ึงใหความรูและเปนท่ีปรึกษาดานการทําวิทยานิพนธ อาจารยอุปถัมภ รัตนสภา ท่ี
คอยชวยดูแลและชวยเปดโลกกวางคร้ังยิ่งใหญใหกับขาพเจา ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.วีระ อินพันทัง 
ผศ.ดร.โชติมา จตุวงค ท่ีชวยเปนผูตรวจสอบวิทยานิพนธในคร้ังนี้ อาจารยวิวัฒน เตยมีพันธ ผูซ่ึงทํา
ใหเห็นคุณคาของสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินอยางแทจริงและ ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง ศาสตราจารย 
เกียรติคุณอรศิริ  ปาณินท ผูเปนตนแบบในดานสถาปตยกรรมพื้นถ่ินและใหความหวงใยดูแลการทํา
วิทยานิพนธคร้ังน้ีเปนอยางดี 
 ขอขอบพระคุณชาวลัวะบานจูน โดยเฉพาะผูใหญกันศักดิ์ พนะสันต ท่ีชวยเปนธุระใน
การสัมภาษณสํารวจภาคสนาม  ขอบพระคุณชาวลัวะบานสกาด และขอขอบพระคุณ ผูใหญรุณ 
ใจปงและสมาชิกในหมูบานน้ําแพะใน ท่ีใหการตอนรับเปนอยางดีในการสํารวจภาคสนาม 
 ขอขอบคุณ บริษัท นาซ ดีไซด ท่ีชวยเหลือดานทุนวิจัยและชวยเปนกําลังใจอยางดีมา
โดยตลอด ขอขอบคุณพี่และเพื่อนสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน อัครพงศ อนุพันธพงศ ผูซ่ึงเปนแนวทางใน
การศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินและเปนอาจารยผูใจดี อิษฏ ปกกันต และนันทชัย บุญกอบ ผูซ่ึงเปน
ท่ีปรึกษาดานงานวิจัย ขอขอบคุณเพื่อน อดิศักดิ์ ศรีรัตนโชติชัยและวิโรจน จันทรชุมที่เสียสละเวลา
และกําลังกายในการเก็บขอมูลภาคสนาม ขอขอบคุณ ธัญภัคษณ สุวรรณสิริศักดิ์ ท่ีชวยมาฟง
บรรยายและชวยจดขอแกไขจากคณะกรรมการและขอขอบคุณ นุชรี มลทอง ท่ีเปนกําลังใจและชวย
ตรวจสอบวิทยานิพนธ หากไมไดกลาวขอบคุณผูมีพระคุณทานใดก็กราบขอโทษไว ณ ท่ีนี้ดวย และ
สุดทายหวังวางานวิจัยนี้จะเปนประโยชนไมมากก็นอยตอการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินตอไป 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


