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The purposes of this thesis are,1) to study the development of cultural landscape of Muang Pai 2) to
analyze elements and values of cultural landscape of Muang Pai and 3) to analyze the changing trend of cultural
landscape of Muang Pai. The methodology of the study is based on field survey, questionnaire, and interview of
experts in the local area.
The result of this study revealed that the development of cultural landscape of Muang Pai could be divided
into three periods. The first period (B.E. 1855 – 2397) was the initial settlement of Muang Pai where Tai Yai people
were the first group who came to this place. In this period, cultural landscape of Muang Pai was dominated by natural
environment. With the support of Thai Yai culture, resulting in a unique settlement pattern of Waing Nuea and Waing
Tai community. The second period (B.E. 2398 – 2537) showed the expansion of the community due to road
construction from Chiang Mai to Muang Pai by the Japanese army. The cultural landscape began to change but the
settlement pattern of Tai Yai that agreed with natural environment still remained. There was some community
expansions along the 1095 road. The third period (B.E. 2538 – present) was the changing period caused by tourism
development, especially the near construction of tourism accommodation and facilities to cope with the vapid
increase of tourists. This affected in identity of local settlement and way of living. The problem tended to increase in
the future if there was no suitable community conservation measures.
This study also revealed that most of local people were Thai Yai whose culture was very unique. In
combination with the natural environment of the plain between valleys, they formed several important of cultural
landscape. The first component was aesthetics included the grid-pattern settlement, the architecture of Sri Don Chai
Temple and Luang Temple, the surrounding agricultural area and Pai River. The second component was culture and
society included the agricultural area next to the natural ditches and foothill, temples and the governor’s shrine. The
last component was history with included the historical community wall and gate, Hoo pond, Sri Don Chai temple and
Wat Luang temple. There cultural landscape components tended to change dramatically, especially the aesthetic
component in the surrounding agricultural areas which were replaced by accommodations and resorts
The recommendations for cultural landscape conservation of Muang Pai included city planning measure to
control land use activity and local architectural patterns as well as the provision of incentives to help conserve the
identity of local cultural landscape.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมคือ ผลลัพธ๑ที่เกิดขึ้นจากการผสานกันระหวํางธรรมชาติกับมนุษย๑ โดย
แสดงให๎ เ ห็ นถึ ง วิ วั ฒนาการของสัง คมมนุ ษ ย๑ และการตั้ ง ถิ่น ฐานของมนุษ ย๑ ผํ า นกาลเวลามา
จนกระทั่งปัจจุบัน ภายใต๎อิทธิพลข๎อจํากัดทางกายภาพและโอกาส โดยมีสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ
เป็ น ตั ว กํ า หนดรู ป แบบ ตลอดจนเป็ น การสื บ ตํ อ ในทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และแรงกดดั น ทาง
วัฒนธรรม ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน (Folwer, 2002 อ๎างถึงใน เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551)
ปายคือ อําเภอหนึ่งในจังหวัดแมํฮํองสอนเป็นเมืองที่ตั้ งอยูํบริเวณที่ราบระหวํางภูเขา อุดม
ด๎วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่สมบูรณ๑ และมีแมํน้ําปายไหลผํานเหมาะสมแกํการเป็นพื้นที่ทํา
การเกษตรและการตั้งถิ่นฐาน ปายประกอบด๎วยกลุํมชาติพันธุ๑หลายกลุํมที่อพยพเข๎ามาอยูํอาศัย
ได๎แกํ คนไทใหญํ (ไต) คนไทยยวน ( คนเมือง ) ปกาเกอญอ ( กะเหรี่ยง ) และชาวไทยภูเขาเผํา
ตําง ๆ โดยสํวนใหญํเป็นกลุํมคนไทใหญํอาศัยอยูํมากที่สุดในบริเวณเมืองปาย ประชากรสํวนใหญํ
มีอาชีพหลักคือ การทําเกษตรกรรม พืชหลักคือ ข๎าว กระเทียม และข๎าวสาลีเป็นต๎น ปายเริ่มมีการ
ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตํสมัยกํอนประวัติศาสตร๑ มีลักษณะของการตั้งถิ่นฐานที่สอดคล๎อ งกับสภาพ
ธรรมชาติได๎แกํ การปรับสภาพพื้นที่ตามสภาพภูมิประเทศให๎เป็นพื้นที่สําหรับการป้องกันเมืองจาก
ข๎าศึก ด๎วยการขุดคันดินพร๎อมกับการสร๎างกําแพงเมืองจากดิน สะท๎อนถึงวิธีการปรับใช๎พื้นที่ทาง
ธรรมชาติ ใ ห๎ เ หมาะสม ในสํ ว นพื้ น ที่ เ กษตรกรรมมี ก ารปรั บ พื้ น ที่ เ ชิ ง เขาให๎ ส ามารถทํ า การ
เกษตรกรรมได๎ สําหรับพื้นที่อยูํอาศัย ด๎วยการที่มีชาวไทใหญํอาศัยในเขตของเมืองปายมากที่สุด
สํงผลให๎เกิดความมีอัตลักษณ๑ทางด๎านวัฒนธรรมที่แสดงถึงความสอดคล๎องระหวํางธรรมชาติและ
วิถีชีวิตคนในชุมชนเชํน ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีม่ ีอัตลักษณ๑เฉพาะของชาวไทใหญํเป็นเรือนที่
สร๎างจากไม๎ หลังคามุงใบตองตึง ใต๎ถุนยกสูงสําหรับใช๎เป็นที่นั่งเลํน เก็บฟืน อุปกรณ๑การเกษตร
หรือผลผลิตทางการเกษตร และอื่นๆ รวมถึงยังคงมีการนับถือสักการะสิ่งสิทธิ์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจของคนในชุมชนคือ หลวงพํออุํนเมืองที่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
จากการที่เมืองปายมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม อากาศที่คํอนข๎างเย็นสบายตลอด
ทั้งปี และการมีอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมที่โดดเดํน ปัจจัยเหลํานี้เป็นตัวดึงดูดให๎มีนักทํองเที่ยวเข๎า
มาในพื้นที่เป็นจํานวนมาก จากข๎อมูลของสํานักงานสถิติรายงานสถานการณ๑การทํอ งเที่ยวของ
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อําเภอปาย มีจํานวนนักทํองเที่ยวทั้งหมด 169,910 คน ในปีพ.ศ.2550 มีอัตราการเติบโตเพิ่มมาก
ถึงร๎อยละ 42.29 เป็นการเพิ่มทั้งในสํวนของนักทํองเที่ยวคนไทยและชาวตํางชาติ โดยมีจํานวนคน
ไทย เพิ่มขึ้นร๎อยละ 31.45 และจํานวนชาวตํางชาติเพิ่มมากถึงร๎อยละ 53.54 ดังนั้นการมีจํานวน
นักทํองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น เป็นผลทําให๎มีการสร๎างกิจกรรมทางการทํองเที่ยวตํางๆ เพื่อ รองรับ
ความต๎องการของนักทํองเที่ยวให๎เพียงพอ ทําให๎ภูมิทัศน๑ วัฒนธรรมดั้งเดิมของปายเริ่มจะสูญ
หายไปเรื่อย ๆเชํน พื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นแหลํงอาหารและปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินและ
อากาศ ได๎เปลี่ยนเป็นรีสอร๑ทเพื่อการทํองเที่ยว ลักษณะของบ๎านทรงไทใหญํที่ได๎รับการออกแบบ
ให๎สอดประสานกับสภาพธรรมชาติในพื้นที่เริ่มเปลี่ยนเป็นบ๎านทรงสมัยใหมํ เป็นต๎น
ผลลัพธ๑ของการทํองเที่ยวเข๎ามาในเมืองปาย ทําให๎พื้นที่การเกษตรของปายเริ่มลดน๎อยลง
จากงานวิจัยของธวัชชัย (ธวัชชัย มานิตย๑, 2550) ให๎ข๎อมูลวําพื้นที่การเกษตรในพ.ศ.2543 มีพื้นที่
154.71 ไรํ ตํอมาในพ.ศ.2548 เหลือพื้นที่เกษตร 119.31 ไรํ พื้นที่การเกษตรลดลงจากเดิม 35.4 ไรํ
ในขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สิ่งกํอสร๎างในพ.ศ.2543 มีพื้นที่สิ่งกํอสร๎าง 40.02 ไรํ ตํอมา
พ.ศ.2548 มีพื้นที่สิ่งกํอสร๎างเป็น 65.47 ไรํ ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นจากเดิม 25.45 ไรํ และจากงานวิจัยของ
สวกฤต (สวกฤต อินใจ, 2551) ได๎ให๎ข๎อมูลวําจํานวนที่พัก เกสเฮ๎าส๑ มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในพ.ศ.
2540 ซึ่งเป็นชํวงที่มีการทํองเที่ยวเริ่มเข๎ามามีเกสเฮ๎าส๑อยูํเพียง 23 แหํง แตํในพ.ศ.2550 มีการ
เพิ่มขึ้นของเกสเฮ๎าส๑ เป็น 144 แหํง ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตํอปีร๎อยละ 17.8
เห็นได๎อยํางชัดเจนวําการลดลงของพื้นที่การเกษตร สวนทางกับการเพิ่มขึ้นของอาคาร ที่พัก
และเกสเฮ๎าส๑ ที่มีการสร๎างขึ้นตลอดแนวริมแมํน้ําปาย โดยแตํเดิมเคยเป็นพื้นที่ทําการเกษตร ซึ่ง
เป็นผลมาจากการสํงเสริมการทํองเที่ยว จึงทําให๎นักลงทุนเข๎ามาทําการสร๎างอาคารและสิ่งปลูก
สร๎างเพื่อรองรับนักทํองเที่ยว ซึ่งลักษณะของอาคารที่สร๎างใหมํก็ไมํได๎ออกแบบให๎สอดคล๎องกับ
สถาปัตยกรรมของท๎องถิ่นเดิม ดังนั้นผลจากกระแสการทํองเที่ยวที่เข๎ามาในชุมชน เป็นตัวการที่ทํา
ให๎ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนนั้นมีโอกาสสูงที่จะสูญหายไปได๎ หากในอนาคตยังขาดการ
ดูแล จึงเป็นเรื่องที่ควรทําการศึกษาถึงพัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของชุมชนปาย พร๎อ มกับ
การศึกษาองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และคุณคําทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของชุมชนที่ยังคง
เหลืออยูํในปัจจุบั น รวมถึงแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงภู มิทัศน๑วัฒนธรรมเพื่อ หามาตรการในการ
อนุรักษ๑ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับเมืองปาย
1.2 คาถามวิจัย
องค๑ประกอบสําคัญของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปายมีอะไรบ๎าง และมีคุณคําในระดับ
ใด
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1.3 สมมติฐาน
องค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย ประกอบด๎วยองค๑ประกอบด๎านสุนทรียภาพ
หรือ กายภาพ ได๎แกํ ลักษณะรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน พื้นที่แสดงลักษณะเดํนทางธรรมชาติ พื้น
เกษตรกรรมและเส๎นทางการสัญจร และองค๑ประกอบด๎านวัฒนธรรมและสังคม ได๎แกํ ประเพณี
และกิจกรรมภายในชุมชน สถาปัตยกรรมดั้งเดิม และพื้นที่ทางภูมิปัญญาท๎องถิ่น ซึ่งสัมพันธ๑และ
สอดคล๎องกับลักษณะของภูมิประเทศแบบที่ราบระหวํางภูเขามีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ๑
1.4 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. ศึกษาพัฒนาการของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย
2. วิเคราะห๑องค๑ประกอบและคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย
3. วิเคราะห๑แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย
1.5 ขอบเขตงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ทําการกําหนดขอบเขตการวิจัยไว๎ดังนี้
1.5.1 ขอบเขตทางด้ า นเนื้ อ หา จะทํ า การศึ ก ษาค๎ น คว๎ า ครอบคลุ ม เนื้ อ หาที่ เ น๎ น
การศึ ก ษาพัฒ นาการของภู มิทั ศน๑ วั ฒนธรรม ซึ่ งจะดู ภ ายใต๎ข๎ อ มู ล พื้น ฐานที่สํ า คัญ คือ ข๎อ มู ล
กายภาพ วัฒนธรรมและสังคม และประวัติศาสตร๑ เพื่อ นํามาสูํการวิเคราะห๑อ งค๑ประกอบและ
คุณคําภูมิ ทัศน๑วัฒ นธรรมของชุม ชนปาย และการวิเคราะห๑แนวโน๎มการเปลี่ ยนแปลงภูมิทัศ น๑
วัฒนธรรม
1.5.2 ขอบเขตทางด้านพื้นที่ พื้นที่ศึกษาได๎ครอบคลุมพื้นที่ 2 ชุมชนคือ ชุมชนเวียงใต๎
(บริเวณเขตเทศบาลและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง)และชุมชนเวียงเหนือ เนื่องจากในครั้งอดีตเคยเป็นพื้นที่
เดียวกัน จึงสํงผลให๎มีความเกี่ยวเนื่องในเรื่องของประวัติศาสตร๑ พัฒนาการ วัฒนธรรมและสังคม
โดยมีพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 11 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด๎วย ชุมชนเวียงใต๎ มีขอบเขตพื้นที่อยูํใน
เขตเทศบาลตําบลปาย 2.4 ตารางกิโลเมตร สํวนพื้นที่นอกเขตเทศบาลมีขนาดพื้นที่ 5.1 ตาราง
กิโลเมตร และพื้นที่บริเวณชุมชนเวียงเหนืออีก 3.5 ตารางกิโลเมตร แสดงได๎ดังแผนที่ 1.1
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1.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการศึกษา
1.6.1 การศึกษาจากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาจากแนวคิดและทฤษฏี เอกสารงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข๎องกับพื้นที่ศึกษา ใน
เรื่องความหมาย ประเภท องค๑ประกอบทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของชุมชน และการประเมินคุณคํา
ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม เพื่อนําแนวคิดและทฤษฎีมาสร๎างกรอบแนวคิดในการวิจัย
1.6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข๎อมูลทุติยภูมิคือ ข๎อมูลเอกสารรายงานตํางๆ จากหนํวยงาน
ราชการ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ
- ข๎อมูลประวัติศาสตร๑ของชุมชน ข๎อ มูลทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ
แหลํงที่มาคือ ที่วําการอําเภอปาย สํานักงานเทศบาลตําบลปาย องค๑การบริหารสํวนตําบลเวียง
เหนือ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ และจากห๎องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ ศูนย๑วิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
- แผนที่ ก ารใช๎ ป ระโยชน๑ ที่ ดิ น แหลํ ง ที่ ม าคื อ สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น จั ง หวั ด
แมํฮํองสอน
- แผนที่ภาพถํายทางอากาศ แหลํงที่มาคือ กรมแผนที่ทหาร
- ภาพถํายเกํา แหลํงที่มาคือ เทศบาลตําบลปาย ที่วําการอําเภอปาย และ
อนุสรณ๑สถานมิตรภาพไทยญี่ปุ่น อําเภอขุนยวม จังหวัดแมํฮํองสอน
2.
การเก็บ รวบรวมข๎อ มู ลปฐมภูมิ คือ การสํารวจลงพื้น ที่ในชุมชน การใช๎
แบบสอบถาม ในพื้นที่ศึกษาได๎แกํ ชุมชนเวียงใต๎ เวียงเหนือ และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง จากนั้นทําการ
สัมภาษณ๑ผู๎รู๎ในท๎องถิ่น
1.6.3 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
1. การศึกษาพัฒนาการของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของชุมชนที่มีความสัมพันธ๑ในด๎าน
ของประวัติศาสตร๑ กายภาพ และสังคมเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นในชุมชนในชํวงกํอนพ.ศ.2538-2555
2. การวิเคราะห๑องค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ซึ่งนําไปสูํการประเมินคุณคํา
ความสําคัญภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงการวิเคราะห๑ปัจจัยที่สํงผลตํอพัฒนาการของภูมิ
ทัศน๑วัฒนธรรม เพื่อคาดการณ๑แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
และเสนอแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
3. สรุปผลการศึ กษา และข๎อ เสนอแนะเชิงมาตรการในการอนุรัก ษ๑ภูมิทัศ น๑
วัฒนธรรมของเมืองปาย
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แผนภูมิที่ 1.1 แสดงขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลจากการวิจั ยนี้ทํ าให๎ท ราบถึง ปรากฏการณ๑ ของพัฒ นาการภูมิ ทัศ น๑วัฒ นธรรม
องค๑ประกอบ และคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมือ งปายที่ยังมีคุณคําอยูํ รวมถึงแนวโน๎มการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. ผลการสรุปที่ได๎จากการศึกษาจะเป็นประโยชน๑ตํอ สํวนรวม ผู๎สนใจ และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องทั้งในหนํวยงานของภูมิภาค และหนํวยงานท๎องถิ่น ที่สามารถนําเอาผลการวิจัยนี้นําไป
วางแผนพัฒนาเมืองและชุมชนในเชิงกายภาพได๎
1.8 นิยามศัพท์
ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรม หมายถึ ง พื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร๑ ที่ มี ท รั พ ยากรทางธรรมชาติ แ ละ
วัฒนธรรม โดยมีความสัมพันธ๑เกี่ยวข๎องกับเหตุการณ๑ทางประวัติศาสตร๑ กิจกรรม บุคคล หรืออื่นๆ
ที่แสดงถึงคุณคําทางวัฒนธรรม หรือความงาม (Gilbert, and Dolan, 1998 อ๎างใน Jain, Clancy,
and Boston, 2007)
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บทที่ 2
แนวความคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวความคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมือ ง
ปาย มีอยูํด๎วยกัน 3 สํวนใหญํดังตํอไปนี้
1. แนวความคิดที่เกี่ยวข๎องกับภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
2. แนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับคุณคําและการประเมินภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
2.1 แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม
แนวความคิดที่เกี่ยวข๎องกับภูมิทัศน๑วัฒนธรรมประกอบด๎วย 3 สํวนคือ สํวนที่หนึ่งเป็นการ
ให๎ความหมายของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม สํวนที่สองเป็นเรื่องการจัดประเภทภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และ
ในสํ ว นสุ ด ท๎ า ยเป็ น เรื่ อ งขององค๑ ป ระกอบภู มิ ทั ศ น๑ วั ฒ นธรรม ซึ่ ง ทั้ ง สามสํ ว นมี ร ายละเอี ย ด
ดังตํอไปนี้
2.1.1 ความหมายของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
การให๎ความหมายของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมมีผู๎ให๎ความหมายไว๎หลากหลายทั้งใน
ประเทศไทย และจากนานาประเทศ ซึ่งได๎มีการระบุความหมายไว๎ดังตํอไปนี้
สํ า นั ก งานคณะกรรมการวั ฒ นธรรมแหํ ง ชาติ แ ละคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร๑
มหาวิ ทยาลั ยศิลปากร (สํานั กงานคณะกรรมการวั ฒนธรรมแหํ งชาติ และคณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร๑มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549) ให๎ความหมายทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมวํา “ทุกสิ่งทุกอยํางทั้ง
ทางรู ป ธรรมและนามธรรมอั น เป็ น สิ่ ง ที่ ผู๎ ค นในกลุํ ม ถื อ รํ ว มกั น (คํ า นิ ย ม) และได๎ ก ระทํ า ตํ อ
สภาพแวดล๎อมภูมิประเทศ เพื่อสร๎างความเจริญงอกงาม และพัฒนาสังคมของมนุษย๑”
Sauer (Sauer, 1925 อ๎างใน Jain, Clancy, and Boston, 2007) ได๎ให๎ความหมาย
ไว๎วํา “ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม เกิดจากภูมิทัศน๑ทางธรรมชาติโดยกลุํมวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมเป็น
ตัวการที่กระทํา สํวนพื้นที่ธรรมชาติเป็นตัวกลาง และภูมิทัศน๑วัฒนธรรมคือผลลัพธ๑”
ในขณะที่หัทยา สิริพัฒ นากุล (หัทยา สิริพั ฒนากุ ล , 2550) กลํ าววํา “ภูมิทัศ น๑
วัฒนธรรมคือ ทรัพย๑สินทางวัฒนธรรมซึ่งแสดงถึงความผสมผสานเชื่อมโยงกันระหวํางมนุษย๑ และ
ธรรมชาติ เป็นพัฒนาการของสังคมมนุษย๑และการตั้งถิ่นฐานผํานกาลเวลาภายใต๎อิทธิพลของ

9
ข๎อจํากัดทางกายภาพ หรือเป็นสิ่งที่เห็นได๎จากสิ่งแวดล๎อ มทางธรรมชาติและแรงขับเคลื่อนทาง
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม ที่สืบเนื่องกันมา”
ในสํวนของ Folwer (Folwer, 2002 อ๎ างใน เกรี ยงไกร เกิ ดศิริ , 2551) ให๎
ความหมายของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมคือ “ผลลัพธ๑ที่เกิดขึ้นจากการผสานกันระหวํางธรรมชาติกับ
มนุ ษ ย๑ โดยแสดงให๎ เ ห็ น ถึ ง วิ วั ฒ นาการของสั ง คมมนุ ษ ย๑ และการตั้ ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย๑ ผํ า น
กาลเวลามาจนกระทั่งปัจจุบัน ภายใต๎อิทธิพลของข๎อจํากัดทางกายภาพและโอกาสที่จะนําเสนอ
ขึ้นโดยสิ่งแวดล๎อ มทางธรรมชาติ เป็นตั วกําหนดรูปแบบ ตลอดจนเป็นการสืบตํ อ ในทางสังคม
เศรษฐกิจ และแรงกดดันทางวัฒนธรรม ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน โดยพื้นที่ดังกลําวได๎
ผํานการเลือกเฟ้นตามหลักเกณฑ๑ของคุณคําในความโดดเดํนอันเป็นสากล (Universal Value) จน
สามารถเป็นตัวแทนที่ชัดเจนของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมรวมไปถึงแสดงให๎ เห็นถึงภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
แหํงภูมิภาค”
การให๎ความหมายของ Gilbert and Dolan (Gilbert and Dolan, 1998 อ๎างใน
Jain, Clancy, and Boston, 2007) คือ ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมถูกกําหนดให๎เป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร๑
ที่เป็นการรวมทรัพยากรทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ และสัตว๑ป่ าหรือ สั ตว๑เลี้ ยง ซึ่ง มีความ
เกี่ยวข๎องกับเหตุการณ๑ทางประวั ติศาสตร๑ กิจกรรม บุคคลหรือ อื่น ๆ ที่แสดงออกถึงคุณคําทาง
วัฒนธรรม หรือความงาม
จากการให๎ความหมายภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหํง ชาติแ ละคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร๑ มหาวิ ทยาลัย ศิล ปากร ยัง ให๎ ความหมายที่ ไมํ ชัด เจน
คลุมเครือ สํวนการให๎ความหมายของ Sauer หัทยา สิริพัฒนากุล และ เกรียงไกร เกิดศิริ นั้นมีการ
ให๎ ค วามหมายที่ เ ริ่ ม ชั ด เจนขึ้ น และมี ค วามหมายที่ ไ ปในทางเดี ย วกั น คื อ พื้ น ที่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑และธรรมชาติกํอให๎เกิดการพัฒนาการทางวัฒนธรรม สังคม และ
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานเมื่อผํานชํวงเวลาตํางๆ
สํวน Gilbert and Dolan นั้ นให๎ ความหมายที่ชั ดเจน เนื่อ งจากเป็นการให๎
ความหมายที่กระชับ เข๎าใจได๎งําย และมีการกลําวถึงเรื่องคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่ปรากฏใน
พื้นที่ ในขณะที่การให๎ ความหมายของคนอื่นๆ ไมํมีการกลําวถึงเรื่อ งคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
ดังนั้นจึงเลือกการให๎ความหมายของ (Gilbert and Dolan, 1998) มาใช๎เป็นคําจํากัดความใน
งานวิจัยนี้
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2.1.2 ประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ประเภทของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมได๎มีการแบํงไว๎หลายรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อความเข๎าใจถึง
ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่ปรากฏในพื้นที่ อันจะนําไปสูํการวางมาตรการเพื่อการอนุรักษ๑ที่เหมาะสม
เกรียงไกร เกิดศิริ ได๎กลําวถึงประเภทของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้
คณะกรรมการมรดกโลก (คณะทํา งานโครงการอนุ รักษ๑ สิ่งแวดล๎ อ มศิ ลปกรรม,
2548 อ๎างใน เกรียงไกร เกิดศิร,ิ 2551) แบํงประเภทของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมออกเป็น 3 ประเภทคือ
1) ภูมิทัศน๑ที่ได๎รับการออกแบบและสร๎างสรรค๑อ ยํางตั้งใจโดยมนุษย๑ ซึ่งรวมทั้ง
สวน และสวนสาธารณะที่สร๎างขึ้นเพื่อเหตุผลทางสุนทรีย๑ ซึ่งสํวนมากมักจะเกี่ยวเนื่องกับศาสนา
หรืออนุสรณ๑สถาน
2)
ภูมิทัศน๑ที่วิวัฒนาการมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การ
ปกครอง และหรือศาสนา และมีพัฒนาการของรูปทรง และองค๑ประกอบ ที่รวมกันขึ้นเป็นภูมิทัศน๑
วัฒนธรรม ในที่นี้ได๎แบํงออกเป็น 2 หัวข๎อยํอย ดังนี้
- ภูมิทัศน๑ที่หยุดนิ่ง หรือซากภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่ถูกทิ้งร๎างไปโดยฉับพลัน
- ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่ยังเคลื่อ นไหว กลําวคือ เป็นภูมิทัศน๑ที่สะท๎อนให๎เห็นถึง
การดําเนินชีวิตของผู๎คนในท๎องถิ่นนั้นๆในปัจจุบัน ที่แสดงถึงพัฒนาการที่สืบ
เนื่องมาจากอดีตกระทั่งปัจจุบัน
3) ภูมิทัศน๑ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในพื้นที่ ตัวอยํางเชํน ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของ
แหลํงมรดกโลกที่แสดงออกซึ่งพลังอันยิ่งใหญํและแรงบันดาลใจจากศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิลักษณ๑ทางธรรมชาติที่มีมากกวําประจักษ๑พยานที่เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม
จากการที่ คณะกรรมการมรดกโลกได๎กลํา วถึง ประเภทของภูมิทั ศน๑ไ ปแล๎ ว
ข๎างต๎น และ Heritage Victoria (Heritage Victoria, 2009) ได๎ทําการยกตัวอยํางประเภทของภูมิ
ทัศน๑ไว๎ดังตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 แสดงตัวอยํางของภูมิทัศน๑ในแตํละประเภท
ภูมิทัศน์ที่ได้รับการออกแบบ
(Designed Landscapes)

ภูมิทัศน์ที่วิวัฒนาการมาจากการ
เปลี่ยนแปลง
(Organically evolved or
‘vernacular’ landscapes)
- สวนพฤษศาสตร๑ หรือภูมิทัศน๑ - การพัฒ นาชุม ชนในชนบท และ
สร๎างขึ้นเพื่องานทาง
รูปแบบการใช๎ที่ดิน
วิทยาศาสตร๑เชํนสวนรุกขชาติ - พื้ น ที่ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงใน
แปลงทดลอง
ชํวงเวลาตํางๆ
- ภูมิทัศน๑ที่ออกแบบเพื่อการ
- พื้ น ที่ แ หลํ ง การทํ า อุ ต สาหกรรม
สาธารณะเชํน สวนสาธารณะ
เชํน เหมือง ป่าไม๎ เกษตรกรรม
นิทรรศการงานสวน
- ภูมิทัศน๑แบบแนวเส๎น เชํน ระบบ
- ที่อยูํอาศัย
ช ล ป ร ะ ท า น เ ส๎ น ท า ง ก า ร
- สถาบัน แหลํงพานิชยการ
คมนาคมขนสํง
และอุตสาหกรรม
- เขตแนวป่า

ภูมิทัศน์ที่เชื่อมโยง
(Associative landscapes)

- พื้น ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ เหตุ ก ารณ๑
ทางประวัติศาสตร๑
- พื้ น ที่ ที่ มี คุ ณ คํ า ท า ง ธ ร ณี
ประวัติ
- สถานที่ทํองเที่ยว จุดชมวิว
- พื้ น ที่ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ บุ ค คล
สําคัญ หรือวัฒนธรรม
- พื้นที่ทางธรรมชาติที่กลายมา
เป็นพื้นที่สําหรับการพักผํอ น
และใช๎สําหรับการทํากิจกรรม
ทางสังคม

ที่มา: Heritage Victoria, 2009
การแบํงประเภทภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในแนวความคิดของ คณะกรรมการมรดกโลก
(คณะทํางานโครงการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม, 2548 อ๎างใน เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551) มีการ
แบํงประเภทเป็น 3 ประเภทคือ ภูมิทัศน๑ที่ได๎รับการออกแบบ ภูมิทัศน๑ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
วิวัฒนาการ และภูมิทัศน๑ที่มีการเชื่อ มโยง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ แสดงตัวอยํางของภูมิทัศน๑ในแตํละ
ประเภทไว๎อยํางชัดเจนและสามารถนําไปสูํการแบํงประเภทของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมได๎ ดังนั้นจึง
เลือกใช๎แนวคิดนี้ไปปรับใช๎ในการจัดแบํงภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย
2.1.3 องค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
การวิเคราะห๑หาองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมเป็นขั้นตอนที่จะนําไปสูํการ
วิเคราะห๑หาคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ซึ่งจากแนวความคิดของคณะกรรมการมรดกแหํงวิตอเรีย
กฎบัตรเบอร๑รํา และอุทยานแหํงชาติของสหรัฐอเมริกา ได๎มีการอธิบายถึงองค๑ประกอบภูมิทัศน๑
วัฒนธรรมที่มีเนื้อหาที่แตกตํางกันไป ดังรายละเอียดตํอไปนี้
คณะกรรมการมรดกแหํงวิตอเรีย (The Heritage Council of Victoria, 2008) ได๎
เสนอปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับภูมิทัศน๑ โดยพิจารณาจากความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมจาก
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ปัจจัย ระดับการพัฒนา และองค๑ประกอบขนาดเล็ก ซึ่งต๎องพิจารณารํวมกับขนาดและของเขตทาง
กายภาพ มีหลักในการพิจารณาดังตํอไปนี้
A- บริบททางพื้นที่และสิ่งแวดล๎อม
B – ขอบเขต
C – รูปแบบทางวัฒนธรรมและพัฒนาการทางประวัติศาสตร๑
D – การกระจายองค๑ประกอบ
E –องค๑ประกอบ
F – ปัจจัยเพิ่มเติมที่จะเกิดในอนาคต
ตารางที่ 2.2 แสดงองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
A-บริบททางพื้นทีแ่ ละ
สิ่งแวดล้อม

-

B-ขอบเขต
-

C- รูปแบบทางวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์
D – การกระจาย
องค์ประกอบ

E – องค์ประกอบเฉพาะ

-

F ปัจจัยเพิ่มเติมที่จะเกิด
ในอนาคต

-

ภูมิศาสตร๑และภูมิประเทศทางธรรมชาติ และจากการสร๎างขึ้นโดยมนุษย๑
ลักษณะเดํนที่เกี่ยวข๎องกับธรรมชาติ เชํน ทางน้าํ
การรับรู๎ของพืชพันธุ๑ธรรมชาติ / หรือระบบนิเวศ
วิว และทิวทัศน๑
ขอบเขตทางประวัติศาสตร๑ จากแผนที่และเอกสารเชิงประวัติศาสตร๑ที่สามารถ
ชํวยสร๎างขอบเขตได๎อยํางเหมาะสม
เขตแดน เป็นการพิจารณาภูมิทัศน๑ที่ กว๎างขึ้น โดยไมํได๎มองแตํโครงสร๎างของ
อาคาร แตํมองถึงระบบสวน พืชพรรณ เส๎นทาง ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งที่สําคัญในการ
พิจารณาวํามีผลกระทบตํอพื้นที่หรือไมํ เชํนการทําเหมืองเป็นต๎น
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางกายภาพ
ประเพณี วัฒนธรรม มีอิทธิพลตํอรูปแบบของอาคาร งานใช๎งาน และวัสดุที่ใช๎
การรับรู๎ จากพัฒนาการของพื้นที่
การจัดการพื้นที่
การจั ด กลุํ ม (ความสั ม พั น ธ๑ ข องอาคารที่ ส ร๎ า งขึ้ น ในภู มิ ทั ศ น๑ แ ละชํ อ งวํ า ง
ระหวํางองค๑ประกอบ)
ระบบเส๎นทาง
ธรรมชาติ และพืชพรรณที่ขึ้นเฉพาะแหํง
อาคารและโครงสร๎าง
องค๑ประกอบทางภูมิทัศน๑ที่มีโครงสร๎างและรูปแบบ เชํน รั้ว ทางเดินเท๎า หิน
การกํอสร๎าง หรือทางน้ําธรรมชาติ
ลักษณะผิวดินที่เกี่ยวข๎องกับการเกษตร และองค๑ประกอบขนาดเล็กที่นําไปสูํ
ความสําคัญของสถานที่
วิเคราะห๑เปรียบเทียบกับภูมิทัศน๑อื่นๆ
ระบุความสําคัญของภูมิทัศน๑ของชาติ รัฐ หรือท๎องถิ่น
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กฎบัตรเบอร๑รํา (Australia ICOMOS, 1992 อ๎างใน Lennon, Mathews and,
Associates, 1996) อธิบายถึง องค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมกลําววํา เป็นหลักฐานทาง
กายภาพของพื้นที่หรือภูมิทัศน๑ประกอบไปด๎วย ลักษณะของสิ่งแวดล๎อ ม ลักษณะทางสัณฐาน
โครงสร๎ า ง หลั ก ฐานทางโบราณคดี รวมไปถึ ง หลั ก ฐานที่ ไ มํ เ ป็ น พวกวั ส ดุ เชํ น การอ๎ า งอิ ง ถึ ง
วรรณกรรม และศิลปกรรมของชาวบ๎าน ซึ่งอาจอยูํในรูปแบบของสารคดี วรรณกรรม ภาพวาด หรือ
เป็นการบอกเลําผํานเรื่องราวตํางๆ
ทั้งนี้มีหลายประเภทและหลากหลายวิธีการ ในการจัด แบํงองค๑ประกอบทางภูมิ
ทัศน๑ วัฒ นธรรม ซึ่ งในที่นี้ จะเป็ นการใช๎ห ลักฐานที่ส ามารถพบได๎ท างกายภาพ โดยสํา นัก งาน
คณะกรรมการมรดกแหํงออรเตรเลีย ได๎ให๎ข๎อ กําหนดในการจัดประเภทรูป แบบที่แตกตํางของ
สถานที่ที่มีคุณคําทางด๎านประวัติศาสตร๑ ดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 แสดงองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
โครงสร้าง
ความสัมพันธ์

ที่ตั้ง
คุณลักษณะ

เส้นทาง

คุณ ลั กษณะทางกายภาพที่ค งเหลือ อยูํ โดยมีก ารสร๎า งขึ้ นที่ มีค วามเกี่ ยวข๎อ งกั บ
กิจกรรมของมนุษย๑ เชํน อาคาร เขื่อน ฝาย และการปศุสัตว๑
คุณ ลักษณะที่มีความสัมพันธ๑เกี่ยวข๎อ งกันในทางใดทางหนึ่ง เชํนการทํางาน หรือ
หน๎ า ที่ ตั ว อยํ า งเชํ น การมี โ ครงสร๎ า งตํ า งๆ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ๑ กั บ ที่ อ ยูํ อ าศั ย และ
การเกษตร
แหลํงที่ตั้งของเหตุการณ๑ตํางๆ โครงสร๎าง เป็นหลักฐานทางกายภาพที่ยังคงปรากฎ
เหลือให๎เห็นบนพื้นที่
องค๑ประกอบของภูมิทัศน๑ ที่รวมไปถึงโครงสร๎างทางสังคม พื้นที่ หรือความสัมพันธ๑
รวมทั้งลักษณะทางธรรมชาติ เชํนแนวของต๎นไม๎ที่มีลักษณะแปลกในพื้นที่ การสะสม
ตัวของดินตะกอนที่เกิดจากการพัดพาของทางน้ําที่มีแรํธาตุตํางๆ
โครงขําย (ลักษณะภูมิทัศน๑ตามแนวยาว หรือ แคบ หรือ องค๑ประกอบภู มิทัศน๑ เชํน
เส๎นทาง ถนน การขนสํง และองค๑ประกอบที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งรวมถึงสถานที่หยุดพัก รํอง
ทางน้ํา ทุํง ฯลฯ)

ในขณะที่อุทยานแหํงชาติของสหรัฐอเมริกา (McClelland et al, 1990 อ๎างใน
Lennon, Mathews, and Associates, 1996) มีการระบุลักษณะภูมิทัศน๑วัฒนธรรมออกเป็น 2
สํว น ซึ่ ง ลั ก ษณะเหลํ า นี้ ส ามารถนํ า มาใช๎ ใ นการอํ า นและแปลความหมาย จากลั ก ษณะทาง
ธรรมชาติและวัฒ นธรรมที่ มีการกํ อ รูป รํางเป็น ภูมิทั ศน๑ วั ฒนธรรม ในสํว นแรกประกอบด๎ว ย 4
ลักษณะ อธิบายถึงกระบวนการกํอตัวของภูมิทัศน๑ และสํวนที่สองประกอบด๎วย 7 ลักษณะ เป็น
เรื่ององค๑ประกอบทางกายภาพ มีรายละเอียดดังตารางที่ 2.4
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ตารางที่ 2.4 แสดงองค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
กระบวนการก่อตัวทางภูมิทัศน์
1. การใช๎ประโยชน๑ที่ดิน
2. รูปแบบของพื้นที่ และสังคม

เชํนขนาดของพื้นที่เกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน โครงสร๎างของพื้นที่ การ
เข๎ า ถึ ง ของแหลํ ง น้ํ า ซึ่ ง เหลํ า นี้ อ าจได๎ รั บ อิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ทางด๎ า น
การเมือง
3. การกระทําตํอสภาพแวดล๎อ ม วิ ถี ชี วิ ต ประเพณี และการปฏิ บั ติ ที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให๎ ส อดคล๎ อ ง
ทางธรรมชาติ
สภาพแวดล๎อมของท๎องถิ่นและนิเวศวิทยา
4. ประเพณีวัฒนธรรม
อิทธิพลทีมีตํอแนวทางการใช๎ที่ดิน ในเรื่องของสิทธิการครอบครอง และ
รูปรํางของการใช๎ที่ดิน

องค์ประกอบทางกายภาพ
โครงขํายการสัญจร
ขอบเขตของพื้นที่
พืชพรรณ
โครงสร๎าง วัสดุของอาคาร

การรวมกลุํม การกระจุกตัว
แหลํงโบราณคดี
องค๑ประกอบขนาดเล็ก

ระบบสําหรับการเดินทาง การขนสํงสินค๎า และวัตถุดิบ
เชํน ขอบเขตของคอกม๎า หรือ คอกปศุสัตว๑ที่มีการกั้นรั้ว
พืชพรรณที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน
บ๎านเรือน ที่อยูํอาศัย โครงสร๎างที่มีการตอบสนองรองรับการทํากิจกรรม
หน๎ า ที่ อื่ น ๆ นอกเหนื อ จากการเป็ น ที่ อ ยูํ อ าศั ย ในขณะที่ วั ต ถุ นั้ น มี
ความสั ม พั นธ๑ ใ นระดั บ เล็ ก ๆ แตํ ก็ เป็ น สิ่ งที่ มี ค วามสํ าคั ญ เชํ น การเป็ น
เครื่องหมาย หรือเป็นอนุสรณ๑
การจั ด กลุํ ม ของอาคาร โครงสร๎ า ง หรื อ คุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ เชํ น พื้ น ที่
การเกษตร หรือกลุํมของการตั้งถิ่นฐาน
พื้ น ที่ ข องกิ จ กรรมทางประวั ติ ศ าสตร๑ หรื อ การประกอบอาชี พ ที่ เ ป็ น
เครื่องหมายแสดงถึงรํองรอย บนพื้นดิน หรือใต๎ดินที่ยังคงเหลือให๎เห็นอยูํ
องค๑ประกอบแตํละองค๑ประกอบ เชํน ป้ายถนน ประตู สะพานสําหรับคน
เดินข๎าม ที่รวมกันอาจทําให๎เกิดการแบํงเขต โครงขํายการสัญจร เป็นต๎น

แนวคิดการแบํงองค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของ คณะกรรมการมรดกแหํง
วิ ค ตอเรี ย และอุ ท ยานแหํ ง ชาติ ข องสหรั ฐ อเมริ ก า เป็ น การแบํ ง องค๑ ป ระกอบของภู มิ ทั ศ น๑ ที่
ครอบคลุมถึงเรื่องกายภาพ สังคม และวัฒนธรรม ในขณะที่แนวคิดของกฎบัตรเบอร๑รําเป็นการ
กลําวถึงองค๑ประกอบทางด๎านกายภาพเพียงด๎านเดียวเทํานั้น ดังนั้นในสํวนองค๑ประกอบภูมิทัศน๑
วัฒนธรรมจึงเลือกใช๎ แนวคิดของ คณะกรรมการมรดกแหํงวิ คตอเรียและอุ ทยานแหํงชาติของ
สหรั ฐ อเมริ ก า นํ า มาประยุ ก ต๑ ใ ช๎ เ พื่ อ หาองค๑ ป ระกอบภู มิ ทั ศ น๑ วั ฒ นธรรมของเมื อ งปาย และ
ปรับเปลี่ยนให๎เกิดความเหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา
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2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าและการประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรม
แนวความคิดเกี่ยวข๎องกับคุณคําและการประเมินภูมิทัศน๑วัฒนธรรมแบํงออกเป็น 2 สํวนคือ
สํวนแรกแนวความคิดเกี่ยวข๎องกับคุณคําทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรม เป็นการให๎คุณคําแกํองค๑ประกอบ
ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งนํามาสูํแนวความคิดในสํวนที่สอง เกี่ยวกับการประเมินคุณคําภูมิ
ทัศน๑วัฒนธรรมเป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่จะสามารถระบุได๎วําพื้นที่ใดมีคุณคําภูมิทัศน๑
วัฒ นธรรมในระดั บใด ทั้ง นี้ มี ผู๎ที่ ก ลํ าวถึ ง คุณ คํ า และการประเมิ น ภูมิ ทั ศ น๑วั ฒ นธรรมอยูํ อ ยํ า ง
หลากหลายวิธีทั้งระดับนานาชาติ และในประเทศไทยเอง
2.2.1 คุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม
การให๎คุณคําทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่จะนําไปสูํการประเมิน
ระดั บ คุ ณ คํ า ภู มิ ทั ศ น๑ วั ฒ นธรรม โดยการให๎ คุ ณ คํ า ภู มิ ทั ศ น๑ วั ฒ นธรรมเป็ น การให๎ คุ ณ คํ า กั บ
องค๑ประกอบในพื้นที่ อันมีเกณฑ๑ในการประเมินที่หลากหลาย ซึ่งควรที่จะทําการเลือกเกณฑ๑ที่มี
ความเหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา โดยมีรายละเอียดของแตํละเกณฑ๑ดังตํอไปนี้
สภาการโบราณสถานระหวํางประเทศ (ICOMOS, 2004) ได๎ระบุคุณคําทางภูมิ
ทัศน๑วัฒนธรรมไว๎ 11 ด๎าน ได๎แกํ
- มีความโดดเดํนทางด๎านวิถีชีวิต หรือภูมิปัญญา ซึ่งเป็นหลักฐานที่สามารถ
มองเห็นได๎ และมองไมํเห็น
- มีความโดดเดํนทางด๎านทักษะในการออกแบบสิ่งกํอสร๎างขององค๑ประกอบ
ในภูมิทัศน๑ เป็นการสะท๎อนถึงระดับของการใช๎เทคโนโลยี
- การแสดงถึงความงดงามด๎านทักษะของการออกแบบ
- ความสัมพันธ๑ทางศิลปะ วรรณกรรม จิตกรรม หรือดนตรี ที่ชํวยเพิ่มความ
เข๎าใจเกี่ยวกับภูมิทัศน๑
- ความสัมพันธ๑ที่ เกี่ยวข๎อ งกับตํานานพื้นบ๎าน เหตุการณ๑ทางประวัติศาสตร๑
หรือประเพณี
- พื้นที่บางแหํงของชุมชนมีความสัมพันธ๑กับด๎านจิตวิญญาณและความเชื่อ ที่
แสดงออกมาบนพื้นที่อยํางโดดเดํน
- ความสุน ทรี ย๑ท างรูป แบบภู มิ ทั ศน๑ ที่ มี ค วามสอดคล๎ อ งรู ป แบบทางพื้ น ที่ ที่
สมบูรณ๑
- ความสัมพันธ๑ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมบุคคล หรือความทรงจําของแตํละบุคคล
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- ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มีการถํายทอดสํงผลตํอการพัฒนาการทางภูมิทัศน๑
- ลักษณะของการรองรับกิจกรรมทางกายภาพ
- ความสัมพันธ๑เชื่อมตํอกับพื้นที่ที่มีคุณคํา เชํนการตั้งอนุสาวรีย๑
คณะกรรมการมรดกแหํงวิคตอเรีย (The Heritage Council of Victoria, 2008).
ได๎มีการประชุม รํว มเรื่องเกณฑ๑ การประเมิน ภูมิทัศ น๑วัฒนธรรมของเมื อ งวิค ตอเรีย เมื่อ วันที่ 7
สิงหาคม 2008 ซึ่งมีเกณฑ๑ดังนี้
- เกณฑ๑ A แนวทางปฏิ บั ติ ที่ สํ า คั ญ หรื อ รู ป แบบของวั ฒ นธรรมและ
ประวัติศาสตร๑
- เกณฑ๑ B ประวัติศาสตร๑ที่ยังคงไว๎ซึ่งความหายาก หรือใกล๎สูญหาย และมี
ความแปลก แตกตํางจากพื้นที่อื่น
- เกณฑ๑ C ศักยภาพในการให๎ข๎อ มูลที่นําไปสูํความเข๎าใจทางประวัติศาสตร๑
และวัฒนธรรมของพื้นที่
- เกณฑ๑ D การแสดงให๎เห็นถึงลักษณะที่สําคัญของชั้นทางวัฒนธรรม หรือ
วัตถุในพื้นที่
- เกณฑ๑ E ความสําคัญในการแสดงถึงลักษณะความงาม
- เกณฑ๑ F ความสําคัญในการแสดงถึงความสําเร็จในการสร๎างสรรค๑ หรือการ
ใช๎เทคนิคในขั้นสูงที่เกิดขึ้นในชํวงอดีต
- เกณฑ๑ G ความเข๎มแข็ง หรือความสัมพันธ๑เฉพาะที่เกี่ยวข๎องกับชุมชน หรือ
กลุํมสังคมของวัฒนธรรม ที่เป็นแหลํงทางวัฒนธรรม และจิตวิญญาณ ซึ่ง
รวมไปถึงพื้นที่ของกลุํมชนพื้นเมืองจะมีความสําคัญตํอเนื่องกับการพัฒนา
ประเพณีและวัฒนธรรม
- เกณฑ๑ H ความสัมพันธ๑ในลักษณะพิเศษที่เกี่ยวข๎องกับวิ ถีชีวิต การทํางาน
ของกลุํมบุคคล หรือกลุํมที่มีความสําคัญในทางประวัติศาสตร๑ของพื้นที่
สํวนคณะกรรมการมรดกโลก (UNESCO, 2011) กลํ าวถึ ง เกณฑ๑มรดกทาง
วัฒนธรรมโดยแยกออกเป็น 2 สํวนคือ สํวนแรกเป็นการกลําวถึงเกณฑ๑มรดกโลก 10 เกณฑ๑ ซึ่ง
เกณฑ๑ที่ (i)-(vi) เป็นเกณฑ๑ทางวัฒนธรรม สํวนเกณฑ๑ที่ (vii)-(x) เป็นเกณฑ๑ทางธรรมชาติ ในสํวนที่
สองเป็นเรื่องเกณฑ๑การวัดความแท๎และความสมบูรณ๑ กลําวคือเมื่อพื้นที่เหลํานั้นมีลักษณะที่ตรง
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กับเกณฑ๑ใดเกณฑ๑หนึ่งใน 10 เกณฑ๑ จะต๎องใช๎เกณฑ๑คุณคําความแท๎และความสมบูรณ๑ เป็น ตัว
ชํวยในการวัดคุณคําและอธิบายคุณคําเหลํานั้นออกมา ซึ่งมีรายละเอียดดังตํอไปนี้
(i) แสดงถึงการเป็น ตัวแทนของผลงานชิ้นเอกของอั จฉริยภาพสร๎างสรรค๑ โดย
มนุษย๑
(ii) แสดงถึงการแลกเปลี่ยนคุณคําตํางๆ ของมนุษย๑ในชํวงเวลาหนึ่ง หรือภายใน
พื้นที่วัฒนธรรมแหํงหนึ่งของโลก ในด๎านการพัฒนาทางสถาปัตยกรรมศิลปะถาวรวัตถุ การวางผัง
เมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน๑
(iii) เป็นพยานหลักฐานหนึ่งเดียว หรืออยํางน๎อยมีลักษณะพิเศษของการสืบทอด
ทางวัฒนธรรม จารีตวัฒนธรรมที่ยังคงอยูํหรืออาจสาบสูญไปแล๎ว
(iv) เป็นตัวอยํางที่มีความโดดเดํน ประเภทอาคาร กลุํม สถาปัตยกรรม หรือ ภูมิ
ทัศน๑ ซึ่งแสดงชํวงเวลาที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร๑มนุษยชาติ
(v) เป็นตัวอยํางที่มีความโดดเดํนของธรรมเนียมการตั้งถิ่นฐานของมนุษย๑หรือการ
ใช๎พื้นที่ซึ่งเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ไมํสามารถนํากลับคืนได๎ดัง
(vi) มีความสัมพันธ๑ เกี่ยวข๎องโดยตรงกับเหตุ การณ๑ หรือจารีตประเพณีที่ยังคง
ปฏิบัติกันอยูํ แนวความคิด หรือความเชื่อกับผลงานศิลปกรรม และวรรณกรรม ที่มีความโดดเดํนที่
เป็นสากล
(vii) เป็นพื้นที่ที่มีปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติระดับสูงสุด หรือพื้นที่ของความงาม
ของธรรมชาติที่โดดเดํน และมีความสําคัญด๎านสุนทรียศาสตร๑
(viii) พื้นที่มีความโดดเดํนเป็นตัวแทนของขั้นตอนที่สําคัญของประวัติศาสตร๑โลก
รวมทั้งบันทึกสิ่งมีชีวิตที่สําคัญ ของกระบวนการทางธรณีวิทยา ในพัฒนาของธรณีสัณฐาน หรือ
สัณฐานที่มีความสําคัญ
(ix) เป็นพื้นที่มีความโดดเดํนที่เป็นตัวแทนของกระบวนการทางนิเวศ ชีวภาพที่ยัง
ดําเนินการอยูํในการวิวัฒนาการและการพัฒนาแบบระบบนิเวศน๑น้ําจืด ระบบนิเวศชายฝั่ง และ
ชุมชนของพืชและสัตว๑
(x) แหลํงที่อยูํอาศัยเพื่อ การอนุรักษ๑ ความหลากหลายทางชีวภาพในแหํงที่ตั้ง
รวมถึงพื้นที่ที่มีพันธุ๑สัตว๑ที่หาได๎ยากต๎องมีการ
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ในสํวนที่สอง (UNESCO, 2011) ได๎กลําวถึงความแท๎จริงและความสมบูรณ๑ ดังนี้
คุณค่าทางด้านความแท้จริง (Authenticity) คือ เป็นการทําความเข๎าใจแหลํงของ
ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับ ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งคุณคําด๎านความแท๎จริงนั้นมีความสัมพันธ๑กับ
โบราณสถาน ประวัติศาสตร๑ของอาคาร หรือพื้นที่ อธิบายภายใต๎เงื่อนไขตํอไปนี้
รูปแบบและการออกแบบ
ภาษาและรูปแบบอื่นๆ ที่ไมํมีตัวตนจับ
วัสดุที่ใช๎
ต๎องไมํได๎
ลักษณะการทํางานและการใช๎งาน
จิตวิญญาณและความรู๎สึก
ประเพณี เทคนิค และระบบการ
อื่นๆ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
จัดการ
และการวัดคุณคําด๎านความแท๎จริงนั้น
ตําแหนํงที่ตั้ง
ตรงกับคุณสมบัติของเกณฑ๑ (i)-(vi)
คุ ณ ค่ า ทางด้ า นความสมบู ร ณ์ (Integrity) เป็ น การชี้ วั ด ความสมบู ร ณ๑ ข อง
ธรรมชาติหรือวัฒนธรรม และคุณลักษณะการประเมินความสมบูรณ๑จึงต๎องพิจารณาดังตํอไปนี้
- ความสําคัญด๎านทัศนียภาพหรือสุนทรียศาสตร๑
- ขนาดของขอบเขตของลักษณะเดํนทางกายภาพ หรือตามแหลํงที่อยูํอาศัย
- ความสมบูรณ๑ของกระบวนการทางกายภาพหรือทางนิเวศ
- ความเป็นธรรมชาติ และความสมบูรณ๑ของระบบธรรมชาติ
- การดํารงอยูํของประชากรของสายพันธุ๑หายาก
- ความหายาก
เมื่ อ สรุ ป จากเกณฑ๑ ม รดกโลกทางวั ฒ นธรรมของคณะกรรมการมรดกโลก
(Mitchell, Rössler and Tricaud, 2009) ได๎แสดงถึงการเชื่อมโยงของเกณฑ๑ในข๎อที่ (i)-(vi) กับภูมิ
ทัศน๑วัฒนธรรม แสดงไว๎ดังตารางที่ 2.5

19
ตารางที่ 2.5 ความสัมพันธ๑ระหวํางเกณฑ๑มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
เกณฑ์ทางวัฒนธรรม
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
(i) แสดงถึงการเป็นตัวแทนของผลงานชิ้นเอกของ เป็นการออกแบบภู มิทัศน๑ไว๎อ ยํางชัดเจน และสร๎างขึ้น
อริยภาพสร๎างสรรค๑โดยมนุษย๑
โดยความตั้ ง ใจของมนุ ษ ย๑ โดยมี ลั ก ษณะของสวน
ล๎อ มรอบไว๎ และภู มิทัศน๑ของสวน เป็นการสร๎างขึ้นเพื่อ
เหตุผลของความงาม โดยมีความสัมพันธ๑กับศาสนา หรือ
อาคารที่เกําแกํ
(ii) แสดงถึงการแลกเปลี่ยนคุณคําตํางๆ ของมนุษย๑ ประเภทที่สองคือ การพัฒนาภูมิทัศน๑ ธรรมชาติที่เป็นผล
ในชํว งเวลาหนึ่ง หรือ ภายในพื้ นที่ วัฒ นธรรมแหํ ง มาจากการเริ่มต๎นของ สังคม เศรษฐกิจ บริหาร และหรือ
หนึ่งของโลก ในด๎านการพัฒนาทางสถาปัตยกรรม ศาส นา ทั้ ง มี ก ารพั ฒน า รู ป แบ บปั จ จุ บั น โ ดย มี
ศิลปะถาวรวัตถุ การวางผังเมือง หรือการออกแบบ ความสั ม พั น ธ๑ เ พื่ อ ตอบสนองตํ อ สภาพแวดล๎ อ มตาม
ภูมิทัศน๑
ธรรมชาติ ซึ่งภูมิทัศน๑ดังกลําวเป็นการสะท๎อนให๎เห็นถึง
กระบวนการ วิวัฒนาการในรูปแบบและองค๑ประกอบ
(iii) เป็นพยานหลักฐานหนึ่งเดียว หรืออยํางน๎อยมี
โดยแบํงออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ
ลักษณะพิเศษของการสืบทอดทางวัฒนธรรม จารีต
วัฒนธรรมที่ยังคงอยูํหรืออาจสาบสูญไปแล๎ว
- ภู มิ ทั ศ น๑ ที่ ห ยุ ด นิ่ ง (หรื อ ฟอสซิ ล ) ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ใน
กระบวนการวิวัฒนาการมาถึงจุดสิ้นสุดในชํวงเวลาหนึ่ง
(iv) เป็นตัวอยํางที่มีความโดดเดํน ประเภทอาคาร
ในอดี ต ทั้ ง เกิ ด ขึ้ น อยํ า งฉั บ พลั น หรื อ กํ อ นชํ ว งเวลา ที่
กลุํมสถาปัตยกรรม หรือภูมิทัศน๑ ซึ่งแสดงชํวงเวลาที่
สําคัญ มีลัก ษณะที่ แยกแตกตํ างกั น แตํ อ ยํา งไรก็ ยังคง
มีความสําคัญในประวัติศาสตร๑มนุษยชาติ
ปรากฏอยูํในรูปแบบเนื้อหา
(v) เป็นตัวอยํางที่มีความโดดเดํนของธรรมเนียมการ - ภูมิทัศน๑ที่ตํอเนื่อง ซึ่งยังคงมีบทบาททางสังคมที่มีสังคม
ตั้งถิ่นฐานของมนุษย๑หรือการใช๎พื้นที่ซึ่งเป็นตัวแทน รํวมสมัยอยํางใกล๎ชิด โดยเกี่ยวข๎องกับวิถีการดําเนินชีวิต
ของวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อ มันกลับไมํ แบบดั้ งเดิม และอยูํใ นกระบวนการทางวิ วัฒ นาการที่
มั่นคง เนื่องมาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ ยังคงในดําเนินตํอ ไป ในขณะเดียวกันก็แสดงถึงความ
เป็นพยานหลักฐานที่สําคัญของวิวัฒนาการในชํวงเวลา
ไมํสามารถนํากลับคืนได๎ดังเกํา
นัน้ ๆ
(vi) มีการเกี่ยวข๎อ งโดยตรงได๎กับเหตุการณ๑ จารีต ประเภทสุดท๎ายคือ ความสัมพันธ๑ของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
ประเพณี ที่ยั ง คงปฏิ บัติ กั นอยูํ แนวความคิด หรื อ ภู มิทั ศน๑ ดังกลํา วอยูํ บนรายชื่อ มรดกโลกเป็น ที่มีค วาม
ความเชื่อ กับผลงานศิลปกรรม และวรรณกรรม มี สมเหตุสมผลโดยอาศัยตามอํานาจของศาสนา ศิลปะ
ความโดดเดํนที่เป็นสากล
หรื อ ความสั ม พั น ธ๑ ท างวั ฒ นธรรมขององค๑ ป ระกอบ
ธรรมชาติ มากกวํ า วั ส ดุ ห ลั ก ฐานทางวั ฒ นธรรม ซึ่ ง
อาจจะมีเพียงเล็กน๎อย หรือแม๎กระทั่งขาดหายไป

ที่มา: Mitchell, Rössler and Tricaud, 2009
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Saundra Neale (Neale, 2011) กลํา วถึ ง คุณ คํา ความสํ าคั ญของภู มิทั ศ น๑
วัฒนธรรม เป็นลักษณะของการรวบรวมข๎อมูลภูมิทัศน๑โดยผํานกระบวนการขั้นตอน และการจัด
ประเภทของคุณคําที่มีอยูํในปัจจุบัน โดยแบํงกลุํมออกเป็น ประวัติศาสตร๑ กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ลั ก ษณะทางกายภาพและความงามของภู มิ ทั ศ น๑ โดยทั้ ง 3 กลุํ ม จะพิ จ ารณาประกอบกั บ
ความสัมพันธ๑ของประวัติศาสตร๑ในอดีต (ความสมบูรณ๑ Integrity) มีรายละเอียดดังนี้
ประวัติศาสตร์ (Historic) เป็นเรื่องราวและเป็นพื้นที่ที่มีความหมาย ใน
ลักษณะของประวัติศาสตร๑หรือการอ๎างอิง (เชํน อนุเสารีย๑ หรืออนุสรณ๑ ) อาจมีความเกี่ยวข๎องกับ
เหตุการณ๑สําคัญหรือบุคคล
วัฒนธรรม (Cultural) เป็นความรู๎สึกที่เดํนชัดของสถานที่ ในลักษณะของ
ความเป็นชุมชน ลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน หรือรูปแบบของการใช๎ที่ดิน กิจกรรมที่แสดงถึงความ
ตํอเนื่องกับอดีตที่ผํานมา หรือยังมีการอนุรักษ๑สืบตํอกันอยูํ
กายภาพหรื อ ความงาม (Physical) เป็ น ลั ก ษณะของการเปิ ด กว๎ า ง
มุมมอง พื้นผิว หรืออื่นๆ ทั้งเป็นคุณลักษณะทางธรรมชาติที่ได๎รับการออกแบบ จัดการ และการ
จัดตั้ง (ของโครงสร๎าง ภูมิทัศน๑) หรือพื้นฐานของธรณีสัณฐานในพื้นที่
ความสมบูรณ์ (Integrity) คือ ความสมบูรณ๑ของรูปรํางทางมรดกทางวัฒนธรรม
ของภูมิทัศน๑ หรือเป็นการระบุระดับของลักษณะทางภูมิทัศน๑ และเกี่ยวข๎องกับคุณคําที่ได๎กลําวไป
แล๎วในข๎างต๎น (ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และกายภาพ) ซึ่งในขณะเดียวกันก็มีความเกี่ยวข๎องกับ
ชํวงเวลาในอดีต การใช๎ที่ดินและสภาพแวดล๎อ มทางธรรมชาติจะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ชํวงเวลาตํางๆ ซึ่งภูมิทัศน๑ไมํได๎อยูํในสภาพเดิมตลอดไป แตํจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ อยํางไร
ก็ตามลักษณะบทบาทของประวัติศาสตร๑ในภูมิทัศน๑จะยังคงคุณคําสูง หากความสมบูรณ๑ยังคงอยูํ
องค์ประกอบในการประเมินความสมบูรณ์ของภูมิทัศน์
การออกแบบ (Design) โครงสร๎างขององค๑ประกอบทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม และการจัดการพื้นที่ มีลั กษณะของการใช๎วัสดุกํ อ สร๎าง และวิธี การที่ยัง คงพึ่งพา
ธรรมชาติเป็นแบบสมัยเกํา
การกํอตั้ง (Setting) สภาพแวดล๎อ มทางกายภาพภายใน และโดยรอบ
พื้นที่ มีลักษณะที่สอดคล๎องกับลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร๑ ซึ่งกําหนดไว๎ในภูมิทัศน๑ประวัติศาสตร๑
ความรู๎สึก (Feeling) เป็นคุณลักษณะที่ไมํสามารถจับต๎องได๎ แตํปรากฏ
ออกมาในลักษณะทางกายภาพ หรือประวัติศาสตร๑
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ความสั ม พั น ธ๑ (Association) เป็ น การเชื่ อ มโยงระหวํ า งพื้ น ที่ แ ละ
เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น หรือบุคคล ซึ่งสามารถสํงเสริมการปฏิบัติตามประเพณีอยํางตํอเนื่อง กิจกรรม
ทางวัฒนธรรม การปฏิบัติตามประเพณีดั้งเดิมในการกํอสร๎าง หรือการรับรู๎ได๎โดยจากอนุสรสถาน
และอนุสาวรีย๑
เกณฑ๑การพิจารณาคุณคําของ สภาการโบราณสถานระหวํางประเทศ (ICOMOS)
เป็นลักษณะเกณฑ๑การพิจารณาคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมเป็นเกณฑ๑ๆ แตํไมํมีตัววัดระดับคุณคํา
จึงสามารถบอกได๎เพียงวําพื้นที่นั้นมีคุณคําใดปรากฏอยูํ สํวนคณะกรรมการมรดกโลก (UNESCO)
มีทั้งเกณฑ๑ระบุคุณคําและเกณฑ๑การวัดระดับสภาพการคงอยูํของคุณคําจากความแท๎และความ
สมบูรณ๑ โดยเกณฑ๑นี้ที่สามารถบํงบอกถึงระดับการคงอยูํของคุณคําในด๎านตํางๆ และ Saundra
Neale ได๎มีกลําวถึงคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่มีการจัดกลุํมอยํางชัดเจนออกเป็น 3 กลุํมคือ
ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และกายภาพ ซึ่งเป็นการจัดกลุํมประเภทคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่เป็น
ระบบ โดยมีความแตกตํางจากแนวความคิดของ ICOMOS และ UNESCO ที่มี ลักษณะเป็ น
เกณฑ๑ๆ ซึ่งบ๎างเกณฑ๑มีลักษณะและบทบาทที่มีความใกล๎เคียงกันแตํไมํได๎ทําการจัดกลุํมไว๎เพื่อให๎
งํายแกํความเข๎าใจ
ดังนั้นจึงเลือกใช๎เกณฑ๑ของ Saundra Neale ที่มีการจัดกลุํมคุณคําภูมิทัศน๑
วัฒ นธรรมเพื่ อ ใช๎ ในการะบุ คุ ณคํ าภู มิ ทัศ น๑วั ฒ นธรรมในแตํล ะองค๑ป ระกอบ ประกอบกั บการ
ประยุกต๑ใช๎แนวความคิดของ คณะกรรมการมรดกโลก (UNESCO) เกณฑ๑ความแท๎และความ
สมบูรณ๑ เพื่อสามารถบอกถึงระดับการคงอยูํของคุณคําองค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในพื้นที่
ศึกษาได๎
2.2.2 การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม
การประเมินคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมนั้น เป็นขั้นตอนที่สืบเนื่องจากการระบุคุณคํา
ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม โดยกระทําหลังจากการระบุคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษา จึงนํามาสูํ
ขั้นตอนการประเมินคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ซึ่งสามารถระบุได๎วําพื้นที่ศึกษามีคุณคําอยูํในระดับ
ใด โดยมีแนวทางในการประเมินคุณคําที่หลากหลายวิธีดังนี้
Julian Smith (Smith and Associates, 2004) กลําวถึงการประเมินภูมิทัศน๑
วั ฒ นธรรมโดยมี ก ารแบํ ง คุ ณ คํ า ออกเป็ น 3 ด๎ า นคื อ คุ ณ คํ า ความสํ า คั ญ ของการออกแบบ
ประวัติศาสตร๑ และสังคม
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คุณค่าความสาคัญของการออกแบบ (Design significance) พิจารณาถึงหลักฐาน
ทางกายภาพ ที่มีการแสดงออกทางวัฒนธรรมหรือความเกี่ยวข๎องกับการออกแบบที่มีการพัฒนา
ผํานชํวงเวลาตํางๆ ซึ่งเกณฑ๑การประเมินด๎านการออกแบบในภูมิทัศน๑วัฒนธรรมจะพิจารณาถึง
ความงามในธรรมชาติ โดยมีการแทรกแซงจากสิ่งกํอสร๎างของมนุษย๑
คุณค่าความสาคัญของประวัติศาสตร์ (Historical significance) เป็นลักษณะของ
การปรากฏหลั ก ฐานที่ มี อ ยูํ ใ นพื้ น ที่ ได๎ แ กํ ภู มิ ปั ญ ญา วั ฒ นธรรม ประวั ติ ศ าสตร๑ ข องพื้ น ที่ มี
เหตุการณ๑ปรากฏ แตํทั้งนี้ยังมีการแสดงถึงภูมิทัศน๑และรูปแบบที่มีคุณคําปรากฏอยูํในภูมิทัศน๑
และสะท๎อนถึงการป้องกันภัยคุกคามตํางๆ
คุ ณ ค่ า ความส าคั ญ ทางสั ง คม (Social significance) เป็ น การประเมิ น จาก
เอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรม รวมถึงประวัติศาสตร๑ ประเพณีวัฒนธรรมในอดีตที่ถํายทอดออกมาเป็น
เอกลั กษณ๑ ใ นปัจ จุ บั น ซึ่ ง สอดคล๎ อ งกั บ ความเข๎ าใจในคํา นิ ย มของสั งคมและสภาพแวดล๎ อ ม
มากกวํารูปแบบทางกายภาพ และประวัติศาสตร๑ ซึ่งสถานที่นั้นสามารถที่จะเป็นศูนย๑กลางทา ง
ความคิ ด และอุ ด มการณ๑ โดยสามารถให๎ ค วามหมายกั บ สถานที่ เ หลํ า นั้ น ได๎ ด๎ ว ยการระบุ
ความหมายให๎เป็นที่รู๎จักของประชาชนและชุมชน ทั้งนี้ต๎องเป็นการรํวมประชุมและประเมินผลจาก
ผู๎เ ชี่ย วชาญ อยํา งไรก็ต ามต๎ องอาศั ยเครื่อ งมื อ ที่ห ลากหลายเชํน แผนที่ แผนที่ ค วามคิ ด การ
บรรยาย การสอบถามถึงประสบการณ๑รํวม เพื่อให๎ได๎เห็นถึงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมและคํานิยม
ของสังคม
สรุปการประเมิน ในขั้นตอนของการประเมินไมํวําจะเป็นขั้นตอนในรูปแบบของการ
ให๎คําคะแนนเป็นตัวเลข หรือจะเป็นการแสดงผลโดยการกําหนดชํวงระดับตั้งแตํต่ํา -สูง ซึ่งเป็น
ลักษณะการให๎ข๎อสรุปที่ดึงความสําคัญของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมให๎กับชุมชน นอกจากนี้แล๎วยังแสดง
ให๎เห็นถึงความสําคัญของชั้นภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และขอบเขตทั้งหมดมีความสําคัญ โดยสิ่งสําคัญ
ที่สุดในขั้นตอนของการประเมินคือ การระบุขอบเขตของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม โดยเป็นการแสดงให๎
เห็นถึงการเชื่อมโยงระหวํางขอบเขตและแนวความคิดในการสร๎างภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
สํวนเกณฑ๑การประเมินคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมขององค๑กรระหวํางประเทศเพื่อ
อนุรักษ๑ธรรมชาติ (IUCN, 2006) เป็นการประเมินที่เน๎นเรื่องสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติเป็นสําคัญ
โดยกลําวถึงเกณฑ๑สําหรับการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล๎อมของภูมิทัศน๑ที่มีเกณฑ๑ในการประเมิน
ดังตํอไปนี้
1) การอนุรั กษ๑ ความหลากหลายทางชีว ภาพในป่ าธรรมชาติ และภูมิ ทัศ น๑
วัฒ นธรรมที่ เ ป็น รู ป แบบการใช๎ ที่ ดิน ดั้ ง เดิม คื อ การมีสํ ว นรวมในการป้ อ งกั น ระบบนิ เวศทาง
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ธรรมชาติ การชํวยสนับสนุนพืชพรรณไม๎ และสัตว๑ป่า การป้องกันความหลากหลายของพืชพรรณ
ในป่า และการสร๎างแหลํงที่อยูํอาศัยกึ่งธรรมชาติที่มีความสําคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพ
คือการจัดระบบนิเวศที่ดี โดยมีโครงสร๎างที่ทํางานรํวมกับองค๑ประกอบของสิ่งมีชีวิต
2) การอนุรักษ๑ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบฟาร๑ม โดยเฉพาะการเป็น
ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่มีความโดดเดํนในระบบฟาร๑ม ประกอบด๎วย
- การพัฒนาหรือนุรักษ๑ความหลากหลายของสายพันธุ๑สัตว๑
- การพัฒนาหรือนุรักษ๑ความหลากหลายของพืชพรรณ
3) การใช๎ประโยชน๑ที่ดินอยํางยั่งยืน
- การอนุรักษ๑คุณภาพของดิน
- การชะลอการไหลของน้ํา
- การจัดการน้ําฝน
- การใช๎พืชคลุมดินรักษาหน๎าดิน
- การอนุรักษ๑รักษาคุณภาพน้ํา
4) การเพิ่มประสิทธิภาพของความงามคือ ลักษณะของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่โดด
เดํนทางความงามอยํางเดํนชัด หรือความงามนั้นมีการทํางานที่ความสัมพันธ๑ระหวํางธรรมชาติ
และมนุษย๑
5) การแสดงถึงความโดดเดํนของแหลํงกําเนิดพืชในอดีต
6) หลักฐานที่แสดงถึงความโดดเดํนของความสัมพันธ๑ของมนุษย๑กับธรรมชาติ
ซึ่งมีการแสดงถึงอารยธรรมที่ผํานมา และต๎องขึ้นอยูํกับลักษณะของทรัพยากรทางธรรมชาติ
7) พื้นที่ที่เป็นแหลํงค๎นพบทางประวัติศาสตร๑ที่สํา คัญในระบบของวิทยาศาสตร๑
ธรรมชาติ
ซึ่งจากเกณฑ๑ทั้งหมดที่กลําวมาในข๎างต๎นนี้ เป็นการประเมินรํวมกับคุณคําความ
สมบูรณ๑และความแท๎ที่มีความสัมพันธ๑กับลักษณะทางธรรมชาติในพื้นที่นั้น ซึ่งในการประเมิน
คุณคําธรรมชาติในภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของ IUCN สํวนใหญํจะมีลักษณะที่มุํ งไปสูํการประเมิน
ความแท๎จริง และการจัดการคุณภาพธรรมชาติในระดับของภูมิทัศน๑และความสัมพันธ๑ระหวําง
มนุษย๑และธรรมชาติ
Sofia Capelo and others (Capelo, Barata, and De Mascarenhas, 2011) ได๎
กลําวถึงการประเมินมรดกคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่แตกตํางจากคนอื่นๆ ที่ได๎ กลําวมาแล๎วใน
ข๎างต๎น เนื่องจากการมีวิธีการประเมินภูมิทัศน๑วัฒนธรรมโดยใช๎สัมประสิทธิ์การถํวงน้ําหนัก ซึ่ง
แสดงวิธีการในการประเมินแสดงได๎ดังแผนภูมิที่ 2.1
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แผนภูมิที่ 2.1 แสดงกระบวนการประเมินภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
วิธีการประเมินแบบการถํวงน้ําหนัก เป็นวิธีแบบกึ่งปริมาณ ซึ่งการประเมินจะให๎
ความสําคั ญของภูมิทั ศน๑ในแตํล ะเกณฑ๑ที่ส อดคล๎อ ง โดยจะมี การแสดงผลระดับคุ ณคําที่แบํ ง
ออกเป็น 4 ชํวง (สูง กลาง-สูง กลาง-ต่ํา และต่ํา) ในแตํละเกณฑ๑มีปัจจัยในการถํวงน้ําหนักจาก
ผู๎เชี่ยวชาญจะเป็นผู๎ให๎คําคะแนนในการถํวงน้ําหนัก พร๎อมทั้งจากการพิจารณาตามแนวคิดทฤษฎี
โดยในแตํละระดับจะมีการกําหนดคําตัวเลข ซึ่งมีสูตรในการคํานวณดังตํอไปนี้
Y= ∑ni=1 ai.xi

n= จํานวนเกณฑ๑
ai= สัมประสิทธิ์คําถํวงน้ําหนัก
xi= คุณคําที่เกี่ยวข๎องกับเกณฑ๑ i

ผลออกมาจะอยูํในชํวงของ 0-100 ตามขนาดของคุณคําภูมิทัศน๑ในแตํละพื้นที่ ซึ่ง
เป็นวิธีการของการรวมน้ําหนัก โดยวิธีการนี้ได๎รับการพัฒนาจากเกณฑ๑การประเมินทางธรรมชาติ
ที่นํามาสูํการสร๎างคุณคําทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
โดยผลที่ได๎จากการประเมินเป็นชํวงคะแนน จะนํามาสูํการจัดอันดับคุณคําทาง
ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ซึ่งมีประโยชน๑ในการวางแผนการอนุรักษ๑คุณคําภูมิทัศน๑ วิธีการประเมินนี้ชํวย
หนํว ยงานในการตั ดสิน ใจเพื่อ ปรับ ปรุ งดูแ ลสถานที่มีคุ ณคํ า แตํมี งบประมาณที่จํา กัด จึง เป็ น
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เครื่องมือที่ชํวยในการลําดับความสําคัญของคุณคําในแตํละสถานที่ สํวนการประเมินคุณคํานั้น
ต๎องเป็นการพิจารณาที่ให๎คําคะแนนจากผู๎เชี่ยวชาญเทํานั้น
Saundra Neale (Neale, 2011) จากเกณฑ๑คุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่กลําวไป
แล๎วในหัวข๎อที่ 2.2.1 ในสํวนนี้เป็นการประเมินคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ซึ่งประเมินจากระดับ
ความสมบูรณ๑ที่เกี่ยวข๎องกับสภาพภูมิทัศน๑ ในลักษณะของการให๎ระดับคุณคําจากระดับสูงถึงต่ํา
โดยมีการแบํงระดับคุณคําออกเป็น 5 ระดับ ดังตํอไปนี้
ระดับคุณคําและคุณลักษณะคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
ระดับ A ยังคงอยูํของบทบาทโดยรวมของภูมิทัศน๑ในปัจจุบัน
ระดับ B มีการเปลี่ยนแปลบางสํวน หรือองค๑ประกอบที่ขาดหายไปนั้น ไมํได๎
สํงผลกระทบตํอบทบาทโดยรวมของภูมิทัศน๑
ระดับ C มีองค๑ประกอบการขาดหายไป แตํบทบาทโดยรวมและความรู๎สึก
ยังคงเหมือนเดิม
ระดับ D ลักษณะของภูมิทัศน๑ขาดหาย และถูกบุกรุก
ระดับ E ลักษณะทางภูมิทัศน๑ไมํเหลืออยูํ แตํสามารถเกิดความเข๎าในพื้นที่ได๎
สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล๎ อ ม (สํ า นั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล๎ อ ม, 2548) กลํา วถึง ระบบเพื่อ การอนุ รัก ษ๑
สิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment Conservation System : CECS) เป็นผลจาก
การดําเนินงานตามโครงการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อ มศิลปกรรม (Thailand Cultural Environment
Project : TCEP) ภายใต๎โครงการความชํวยเหลือด๎านการพัฒนาระหวํางประเทศแหํงเดนมาร๑ก
พ.ศ. 2545-2548 โดยนําระบบการอนุรัก ษ๑ สิ่งแวดล๎อ มทางวัฒนธรรมประเทศเดนมาร๑ก ซึ่ง มี
การศึกษาและเก็บข๎อมูลสิ่งแวดล๎อ มที่อยูํโดยรอบแหลํงที่มีคุณคําทางประวัติศาสตร๑ โบราณคดี
สถาปัตยกรรม ทั้งสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ ระบบนิเวศ รวมไปถึงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิปั ญญาท๎ องถิ่ น และผู๎ คนในสั งคมนั้ นๆ ดัง นั้น จึง ได๎แ นวคิด ในการวิเ คราะห๑คุณ คํา ภูมิ ทัศ น๑
วัฒนธรรมดังตํอไปนี้
ในการระบุพื้นที่ที่มีความสําคัญเบื้องต๎นตามสาระสําคัญที่ได๎กําหนดไว๎ (คุณคํา
และองค๑ประกอบ) โดยได๎จากข๎อมูลที่ได๎จากการนํารายชื่อ สาระสําคัญด๎านตํางๆ ของพื้นที่มา
จัดทําเป็นแผนที่ที่มีการระบุสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม กํอนที่จะนํามาวิเคราะห๑หาพื้นที่สําคัญ โดย
การนําเอาแผนที่ที่มีการระบุสาระสําคัญในแตํละด๎านมาวางซ๎อนทับกัน แล๎วจากนั้นระบุหาบริเวณ
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พื้นที่ที่มีความสําคัญ โดยการพิจารณาเบื้องต๎นตามจํานวนของการซ๎อนทับกันของสาระสําคัญใน
หลายเรื่อง แตํอยํางไรก็ตามไมํได๎หมายความวําพื้นที่ที่มีสาระสําคัญเพียงด๎านเดียวจะไมํอยูํในการ
ระบุ เนื่องจากอาจเป็นกรณีที่เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ หายาก จึงสมควรให๎มีการพิจารณาอยําง
รอบครอบแล๎วแตํกรณีไป ดังตัวอยํางอยํางตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 ตัวอยํางแสดงการวิเคราะห๑สาระความสําคัญของพื้นที่

โบราณสถานและศาสนายุครัตนโกสินทร๑

พื้นที่กลุํมสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโดดเดํน

ประวั ติ ศ าสตร๑ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การเสด็ จ
ประพาสของ ร.5

ชุมชนตลาดน้ําและยํานการค๎าริมน้ําเกํา

พื้นที่ทางธรรมชาติและภูมินิเวศที่โดดเดํน

แผนผังการซ๎อนทับของสาระทุกด๎าน

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (2548)
จากแนวคิดวิธีการประเมินภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของ Julian Smith and Associates
Content works มีเกณฑ๑ในการประเมินที่คล๎ายคลึงกับของ Saundra Neale กลําวคือแบํงกลุํม
ออกเป็น 3 กลุํมได๎แกํ ด๎านการออกแบบ ประวัติศาสตร๑ และสังคม แตํเมื่ออธิบายมาถึงขั้นตอน
ของการประเมิน มีวิธีการเสนอที่ไมํชัดเจนโดยกลําวแบบกว๎างๆ วําสามารถวัดระดับออกเป็น
ตัวเลข และแบบบรรยายแบํงระดับ แตํไมํมีวิธีการวัดที่ชัดเจน ในสํวนของ IUCN เป็นการประเมินที่
มุํงเน๎น ในเรื่ องของสภาพแวดล๎อ มทางธรรมชาติ แตํก็ ยัง ไมํ มีวิ ธีใ นการแบํ งแยกระดับ ออกมา
ในขณะที่วิธีการประเมินของ Sofia Capelo and others เป็นวิธีการประเมินที่มีการให๎สัมประสิทธิ์
การถํวงน้ําหนัก ซึ่งเป็นวิธีการให๎คําคะแนนเป็นตัวเลขสามารถแบํงคําได๎ชัดเจน แตํมีข๎อจํากัดคือ
ผลการประเมินต๎องมาจากการพิจารณาของผู๎เชี่ยวชาญ สํวน Saundra Neale มีวิธีการประเมิน
ระดับออกเป็น 5 ระดับพร๎อมทั้งมีการอธิบายวําในแตํละระดับเป็นอยํางไร แตํทั้งนี้ยังไมํมีการเสนอ
วิธีการในการประเมินคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมอยํางชัดเจนในเรื่องของวิธีการวัด และแนวคิดของ

27
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กลําวถึงหลักการประเมินคุณคํา
ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม โดยการซ๎อนทับแผนที่เพื่อหาพื้นที่ที่มีคุณคําทางภูมิทัศน๑ที่โดดเดํน
ดังนั้น วิธีการประเมิน คุณคํา ภูมิทัศ น๑วัฒ นธรรมจะเลือ กใช๎วิธี การประเมิ นของ
คณะกรรมการมรดกโลก UNESCO ในการประเมินระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม โดยใช๎เกณฑ๑
การประเมินด๎านความแท๎และความสมบูรณ๑ ประกอบกับการประยุกต๑ใช๎แนวความคิดของ Sofia
Capelo and others เนื่องจากเป็นวิธีประเมินแบบการให๎คําคะแนนถํวงน้ําหนัก ซึ่งผลที่ได๎จะ
แสดงออกมาเป็นคําคะแนนในแตํละพื้นที่ได๎อ ยํ างชัดเจน และสามารถจัดแบํงชํวงระดับคะแนน
คุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมได๎ โดยกําหนดชํวงระดับคะแนนคุณคําออกเป็น 5 ระดับ ด๎วยการปรับใช๎
แนวความคิดของ Saundra Neale ซึ่งมีการอธิบายความหมายในแตํละระดับไว๎อยํางชัดเจน
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาภูมิทัศน๑วัฒนธรรมอยูํหลายแหํงดังตํอไปนี้
- ภูมิ ทั ศ น๑วั ฒ นธรรมของชุ มชนริ มน้ํ า หนองบั ว บ๎ า นวั ง หลุม พอง และบ๎ า นปทุ ม ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ๑ โครงการ ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในชุมชนไทใหญํ
- ภูมิทัศน๑เมืองโบราณและองค๑ประกอบของเมือง กรณีศึกษา เมืองเชียงตุงและเมือ ง
เชียงใหมํ
- การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนไทยใหญํ บ๎านปางหมู จังหวัด
แมํฮํองสอน
โดยจะกลําวถึงผลการศึกษาและรายละเอียดของงานวิจัยโดยสรุปตามลําดับ ดังตํอไปนี้
วรนุช (วรนุช จําปานิล, 2552) ได๎ศึกษา ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ําหนองบัว บ๎านวัง
หลุมพอง และบ๎านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากผลการศึกษานั้นพบวําพัฒนาการตั้งแตํอดีตถึง
ปัจจุบันมีลักษณะคํอยเป็นคํอยไป โดยมีการตั้งถิ่นฐานอยูํริมลําน้ําจระเข๎สามพัน มาเป็นระยะเวลา
ช๎ า นาน ภายใต๎ ค วามสั ม พั น ธ๑ ระหวํ า งมนุ ษ ย๑ แ ละสภาพแวดล๎ อ มธรรมชาติ กํ อ ให๎ เ กิ ด เป็ น
องค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ๑คือ กลุํมบ๎านที่เกาะกลุํมริมน้ําจระเข๎สามพัน และ
กลุํมบ๎า นที่กระจายตั วไปตามเส๎น ทางคมนาคมซึ่งพัฒ นามาจากทางเกวี ยน มีพื้ นที่เกษตรอั น
กว๎างขวางโอบล๎อมกลุํมบ๎านอยูํ โดยมีเขาไผํล๎อมซึ่งเป็นภูมิทัศน๑วัฒนธรรมศักดิ์สิทธิ์เป็นภาพฉาก
หลัง รวมไปถึงวัดปทุมวนาราม เป็นศูนย๑รวมด๎านจิตใจและเป็นพื้นที่สํวนกลางในการทํากิจกรรม
ของคนในชุ ม ชน ทั้ ง หมดนี้ กํ อ ให๎ เ กิ ด เป็ น คุ ณ คํ า ภู มิ ทั ศ น๑ วั ฒ นธรรมทางด๎ า นกายภาพ สั ง คม
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เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร๑ ปัจจุบันปัจจัยภายนอก เริ่มเข๎ามามีบทบาทตํอการดําเนินวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน โดยเฉพาะกระแสการพัฒนาสมัยใหมํ ซึ่งหากไมํระมัดระวังอาจสํงผลให๎เกิดการ
สูญเสียคุณคําและเอกลักษณ๑ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของชุมชน
ชัยสิทธิ์ และ สิงหนาท (ชัยสิทธิ์ ดํานกิตติกุล และ สิงหนาท แสงสีหนาท, 2549) ได๎ศึกษา
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ๑ โครงการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในชุมชนไทใหญํ มุํงเน๎นการศึกษาแบบแผน
ทางภูมิศาสตร๑ของชุมชนไทใหญํในจังหวัดแมํฮํองสอนและในแคว๎นไต๎คง ประเทศจีน เพื่ออธิบาย
และบํงปัจจัยที่สํงผลให๎เกิดการพัฒนาการในลักษณะตํางๆ ระหวํางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของชุมชน
พื้ น ถิ่ น ไทย-ไทกั บ ความยั่ ง ยื น ในอนาคต ผลวิ จั ย พบวํ า การตั้ ง ถิ่ น ฐาน ลั ก ษณะชุ ม ชน และ
สถาปัตยกรรมของพื้นที่ศึกษา มีพัฒนาการออกไปจากแบบแผนดั้งเดิมทางภูมิศาสตร๑ของชาวไท
ใหญํ สิ่งที่ปรากฏเป็นผลมาจากวัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจาก
ชุมชนทั้งสองแหลํงมิได๎มีโครงสร๎างเศรษฐกิจและสังคมระบบปิดโดยไมํมีปัจจัยอื่นมากระทบดังเชํน
อดีต ในปัจจุบันกลุํมชนตํางวัฒนธรรมได๎เข๎ามาแทรกตัวและปฏิสัมพันธ๑กับพื้นที่ศึกษาจนสํงผลให๎
เกิด การผสมผสานทางวัฒ นธรรมในด๎านการดํ ารงชีพ ของชาวไทใหญํ ได๎แ กํ การปรับ เปลี่ย น
ลั ก ษณะการกิ น อยูํ ห ลั บ นอนให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ ชนกลุํ ม อื่ น ซึ่ ง ก็ เ ป็ น เหตุ ใ ห๎ ภู มิ ทั ศ น๑ ใ นระดั บ
สถาปัตยกรรมโดยเฉพาะสํวนพักอาศัยได๎เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แตํสําหรับภูมิทัศน๑ในระดับการ
ตั้งถิ่นฐานและลักษณะชุมชนกลับมีพัฒนาการที่ตํางกัน การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑ไปจากแผนเดิมก็
เป็นสัญญาณบํงชี้วําชุมชนกําลังเข๎าสูํกระบวนการกลืนกลายทางวัฒนธรรมพร๎อ มกับการละทิ้ง
ทรรศนะการมองโลกที่ เ คยเกื้ อ หนุ น ให๎ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ของตนเองในขณะที่ ภู มิ ทั ศ น๑ ที่ มิ ไ ด๎
เปลี่ยนแปลงออกจากแผนดั้งเดิมมากนักก็เป็นตัวบํงชี้วําชุมชนมีการผสมผสานโดยไมํได๎ก๎าวลํ วง
ไปสูํการกลืนกลายทางวัฒนธรรม ซึ่งก็หมายความวํายังคงมีการรักษาและยึดเหนี่ยวความยั่งยืน
ของตนเองไว๎ได๎
เกรียงไกร (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2549) ได๎ศึกษา ภูมิทัศน๑เมืองโบราณและองค๑ประกอบของ
เมือ ง กรณีศึกษา เมืองเชียงตุงและเมือ งเชียงใหมํ ผลของการศึกษานั้นพบวํามีการเชื่อ มโยง
ระหวํ า งข๎ อ มู ล ของทั้ ง สองเมื อ งได๎ ชํ ว ยสร๎ า งจิ น ตภาพของภู มิ ทั ศ น๑ เ มื อ งแบบโบราณและ
องค๑ประกอบของเมืองรํวมวัฒนธรรมล๎านนาในอดีตได๎เป็นอยํางดีจากการศึกษาพบวําสามารถ
จําแนกองค๑ประกอบของเมืองเชียงตุงออกเป็น 4 กลุํม ดังตํอไปนี้คือ พื้นที่ยุทธศาสตร๑และความ
มั่นคงของเมือง พื้นที่ทางจิตวิญญาณและความศักดิ์สิทธิ์ของเมือง พื้นที่ใช๎สอยสาธารณะของ
เมือง และพื้นที่อยูํอาศัยของชุมชนพื้นถิ่น
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จิรพันธ๑ ทองเจริญ (จิรพันธ๑ ทองเจริญ , 2552) ได๎ศึกษา การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
กรณีศึกษา : ชุมชนไทยใหญํ บ๎านปางหมู จังหวัดแมํฮํองสอน ผลการศึกษานั้นพบวํา ผู๎คนใน
ชุมชนไทยใหญํบ๎านปางหมูยังคงมีการสืบทอดและรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงอยูํในพื้นที่
ชุมชนเอาไว๎ ทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม ได๎แกํ
บ๎านเรือนแบบไทยใหญํดั้งเดิม วัดปางหมู พระธาตุปางหมู หอเจ๎าเมิง เสาใจบ๎าน หอเจ๎าฝาย และ
รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีหยําสี่ สิบสอง เนื่อ งจากมรดกทางวัฒนธรรมเหลํานี้เป็นสิ่ง ที่
สะท๎ อ นให๎ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น ชุ ม ชนไทยใหญํ ดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง ผู๎ ค นในชุ ม ชนยั ง คงเห็ น คุ ณ คํ า และ
ความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมไทยใหญํเหลํานี้ จึงได๎รํวมกันสืบทอดและรักษาเอาไว๎ โดยใช๎
กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมีองค๑กรชุมชนเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนรูปแบบ
กิจกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใหญํดั้งเดิมให๎คงอยูํสืบทอดตํอไป จึงทําให๎ชุมชนบ๎าน
ปางหมูยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมชุมชนไทยใหญํเอาไว๎อยํางสมบูรณ๑
2.4 สรุปแนวความคิดและทฤษฏี
จากการทบทวนแนวความคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาเรื่องภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
เพื่อนําไปสูํการสร๎างกรอบแนวความคิด ซึ่งสามารถสรุปแนวความคิดและทฤษฏีที่เลือกใช๎ แบํง
ออกเป็น 2 สํวนคือ สํวนแรกแนวความคิดที่เกี่ยวข๎อ งกับภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และสํวนที่สองเป็น
แนวความคิดที่เกี่ยวข๎องกับการคุณคําและการประเมินภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
แนวความคิ ด ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกับ ภู มิ ทั ศ น๑ วั ฒ นธรรม ประกอบด๎ ว ย 3 สํ ว นได๎ แ กํ การให๎
ความหมาย ประเภท และองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม โดยในการความหมายของภูมิทัศน๑
วัฒนธรรมได๎เลือกใช๎การให๎ความหมายของ Gilbert, and Dolan (Gilbert, and Dolan, 1998 อ๎าง
ใน Jain, Clancy, and Boston, 2007) ซึ่งเป็นการให๎ความหมายที่มีการกลําวถึงพื้นที่เหลํานั้น
สามารถแสดงถึงคุณคําในแตํละด๎านได๎ สํวนการแบํงประเภทของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมนั้นได๎เลือกใช๎
แนวความคิดของ คณะกรรมการมรดกโลก (คณะทํางานโครงการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม,
2548 อ๎างใน เกรียงไกร เกิดศิร,ิ 2551) ซึ่งแนวความคิดนี้เป็นการแบํงประเภทภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่
มีแบํงออกมาเป็น 3 ประเภทคือ ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่ได๎รับการออกแบบ ภูมิทัศน๑ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการ และภูมิทัศน๑ที่มีการเชื่อมโยง เป็นแนวความคิดที่มีการยกตัวอยําง
ของภูมิทัศน๑ไว๎อยํางชัดเจน ซึ่งสามารถนําไปใช๎ในการแบํงประเภทภูมิทัศน๑วัฒนธรรมได๎งํายกวํา
แบบอื่นๆ และในสํวนขององค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมนั้นได๎เลื อ กใช๎แนวความคิดของ
คณะกรรมการมรดกแหํงวิคตอเรีย (The Heritage Council of Victoria, 2008) และอุทยาน
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แหํงชาติ ของสหรัฐอเมริกา (McClelland et al, 1990 อ๎ างใน Lennon, Mathews, and
Associates, 1996) เป็น การแบํงองค๑ป ระกอบที่ครอบคลุม 3 ด๎านด๎วยกันคือ ด๎านกายภาพ
วัฒนธรรมและสังคม และประวัติศาสตร๑ ซึ่งการแบํงองค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมนั้นทําให๎ทราบ
ถึงองค๑ประกอบที่สําคัญในพื้นที่ที่นําไปสูํการระบุคุณคําขององค๑ประกอบตํอไป
แนวความคิ ด ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ คุ ณ คํ า และการประเมิ น ภู มิ ทั ศ น๑ วั ฒ นธรรม
ประกอบด๎วย 2 สํวนได๎แกํ คุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และการประเมินคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
โดยเริ่มจากแนวความคิดคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมได๎เลือกใช๎แนวความคิดของ Saundra Neale
(Neale, 2011) เนื่องจากมีการจัดกลุํมคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมออกเป็น 3 กลุํมคือ ประวัติศาสตร๑
วัฒนธรรมและสังคม และสุนทรียภาพ พร๎อมกันนั้นได๎เลือกใช๎แนวความคิดของ คณะกรรมการ
มรดกโลก (UNESCO, 2011) ในสํวนของการวัดคุณคําทางด๎านความแท๎จริงและความสมบูรณ๑ ซึ่ง
เป็นเกณฑ๑ที่สามารถนําไปสูํการประเมินระดับคุณคําทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรม เนื่องจากคุณคําความ
แท๎จริงและความสมบูรณ๑เป็นตัวบํงชี้ถึงสภาพของคุณคําที่ยังคงอยูํในพื้นที่ หรือเป็นการวัดระดับ
คุณคําของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมนั้นเอง
สํวนแนวความคิดการประเมินภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ได๎เลือ กใช๎แนวความคิด ของ
คณะกรรมการมรดกโลก (UNESCO, 2011) เป็นตัวบอกระดับสภาพการคงอยูํของคุณคําภูมิทัศน๑
วัฒนธรรม ประกอบกับการใช๎แนวความคิดของ Sofia Capelo and others (Capelo, Barata,
and De Mascarenhas, 2011) ซึ่งเป็นแนวคิดการประเมินคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมแบบให๎คํา
คะแนน โดยผู๎ที่รู๎เรื่องราวของท๎องถิ่นเป็นผู๎ประเมินหรือเป็นที่ปรึกษา จากนั้นจัดแบํงชํวงคะแนน
คุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ซึ่งแบํงเป็น 5 ระดับตามแนวความคิดของ Saundra Neale (Neale,
2011) และในสํวนสุดท๎ายการวิเคราะห๑คุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมรวม ได๎เลือกใช๎แนวความคิดของ
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ , 2548)
เป็นวิธีการวิเคราะห๑คุณคําของพื้นที่โดยการระบุลงไปในแผนที่ และใช๎หลักการซ๎อนทับพื้นที่ที่มี
สาระสําคัญในแตํละองค๑ประกอบ หากในพื้นที่นั้นมีสาระขององค๑ประกอบหลายสาระ เป็นการ
แสดงให๎เห็นถึงพื้นที่นั้นมีคุณคําทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และแบํงระดับของคุณคําออกเป็น 5 ระดับ
เชํนเดียวกัน ทั้งนี้นําไปสูํการคาดการณ๑แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และสามารถ
กําหนดมาตรการในการอนุรักษ๑ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่เหมาะสมของเมืองปายตํอไป
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บทที่ 3
ระเบียบวิธวี ิจัย
จากการทบทวนแนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย
มีแนวความคิดที่เกี่ยวข๎องกับภูมิทัศน๑วัฒนธรรม 2 สํวนคือ สํวนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความหมาย
ประเภท และองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ในสํวนที่สองเป็นการศึกษาถึงแนวความคิด
เกี่ยวกับการระบุคุณคําและการประเมินคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ซึ่งนํามาสูํกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยดังหัวข๎อที่ 3.1
3.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากบทที่ 2 ทบทวนแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข๎องสามารถนํามาสูํกรอบแนวความคิดในการ
วิจัยได๎โดยแบํงออกเป็น 2 สํวนหลักๆ คือ องค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และการประเมิน
คุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
เริ่ มจากในสํ วนแรกองค๑ป ระกอบของภูมิ ทัศ น๑วั ฒ นธรรมได๎ เลื อ กใช๎แ นวความคิ ดของ
คณะกรรมการมรดกแหํงวิ คตอเรีย (The Heritage Council of Victoria, 2008) รํว มกั บ
แนวความคิดของอุทยานแหํงชาติของสหรัฐอเมริกา (McClelland et al, 1990 อ๎างใน Lennon,
Mathews, and Associates, 1996) ซึ่งได๎มีการอธิบายถึง องค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่
ครอบคลุม 3 กลุํมคือ กลุํมแรกองค๑ประกอบทางสุนทรียภาพหรือกายภาพ กลุํมที่สองคือวัฒนธรรม
และสังคม และกลุํมสุดท๎ายคือประวัติศาสตร๑ ซึ่ง องค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมทั้ง 3 กลุํมมี
รายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบทางสุนทรียภาพ หรือกายภาพ ประกอบด๎วย
- รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ได๎แกํโครงสร๎างของพื้นที่ในชุมชน รวมถึง รูปแบบการ
ตั้งถิ่นฐานในชุมชน
- พื้นทีแ่ สดงลักษณะเดํนทางธรรมชาติ เชํน ลําน้ํา ป่าไม๎ และภูเขา
- พื้นที่เกษตรกรรม เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่อยูํบริเวณที่ราบระหวํางภูเขา
- เส๎นทางการสัญจร เป็นระบบถนนดั้งเดิมตั้งแตํกํอตั้งชุมชน หรือเป็นเส๎นทาง
ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร๑
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-

-

องค์ประกอบทางวัฒนธรรม และสังคม ประกอบด๎วย
- ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของท๎องถิ่น เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่มีการปฏิบัติ
สืบตํอกันมาตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน
- สถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น ดั้ ง เดิ ม เป็ น การบํ ง บอกถึ ง อิ ท ธิ พ ลทางประเพณี
วัฒนธรรมมีผลตํอรูปแบบของสถาปัตยกรรม รํวมถึงการใช๎งาน และวัสดุที่ใช๎
- พื้นที่ทางภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นพื้นที่ที่สะท๎อนถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่นดั้งเดิม
ของชุมชน
องค์ประกอบทางประวัติศาสตร์ คือ
- พื้ น ที่ ท างประวั ติ ศ าสตร๑ เป็ น พื้ น ที่ ที่ แ สดงถึ ง การเกิ ด เหตุ ก ารณ๑ ท าง
ประวัติศาสตร๑ที่มีการตั้งสัญลักษณ๑ หรืออนุสรณ๑ตั้งอยูํในชุมชน

ซึ่งองค๑ประกอบเหลํานี้เป็นองค๑ประกอบที่บํงบอกถึงชํวงเวลาที่ผํานมาจากอดีตจนถึง
ปั จ จุ บั น ที่ แ สดงให๎ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งการทํ า กิ จ กรรมของมนุ ษ ย๑ กั บ ลั ก ษณะทาง
ธรรมชาติของพื้นที่
เมื่อทําการศึกษาองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในพื้นที่แล๎ว จึงนํามาสูํ การประเมิน
คุณ คํ า ภูมิ ทั ศ น๑วั ฒ นธรรมซึ่ง ประกอบด๎ว ย 2 สํ วน คื อ สํ ว นแรกเป็ น การระบุคุ ณ คํ าภู มิ ทั ศ น๑
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวที่บํงบอกถึงพื้นที่มีคุณคําทางด๎านใด โดยจะประยุกต๑ใช๎แนวความคิดของ
Saundra Neale (Neale, 2011) แบํงออกเป็น 3 ด๎านดังตํอไปนี้
คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ ประกอบด๎วย การแสดงถึงความงามด๎านลักษณะที่
เกี่ยวข๎องกับธรรมชาติที่ได๎รับการออกแบบ และจัดการสภาพแวดล๎อมโดยรอบพื้นที่สอดคล๎องกับ
ลักษณะภูมิศาสตร๑ และมีการแสดงถึงวิถีชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติ
คุณค่าทางวัฒนธรรมและสังคม ประกอบด๎วย การแสดงถึงความมีอัตลักษณ๑ทาง
วัฒนธรรม การแสดงถึงเทคนิควิธีการที่ใช๎แบบดั้งเดิม การแสดงถึงภูมิปัญญาของท๎องถิ่น และเป็น
ศูนย๑รวมทางจิตใจของคนในชุมชน
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ประกอบด๎วย การแสดงถึงเหตุการณ๑ทางประวัติศาสตร๑
ที่สําคัญ มีความเกี่ยวข๎องกับบุคคลสําคัญ และยังคงปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ให๎เห็นอยูํ
จากนั้นในสํวนที่สองการประเมินคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม โดยเป็นตัวที่บํงบอกถึงคุณคํา
นั้ น ได๎ ต กทอดมาถึ ง ปั จ จุ บั น อยูํ ใ นระดั บ ที่ ม ากหรื อ น๎ อ ยเพี ย งใด โดยใช๎ แ นวความคิ ด ของ
คณะกรรมการมรดกโลก (UNESCO, 2011) ได๎อธิบายถึงเกณฑ๑ด๎านความแท๎จริง (Authenticity)
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และความสมบูรณ๑ (Integrity) ซึ่งเป็นเกณฑ๑ที่สามารถบํงบอกถึงระดับของคุณคําในพื้นที่ โดย
เกณฑ๑ความแท๎จริงและความสมบูรณ๑มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 แสดงคุณคําความแท๎จริง และความสมบูรณ๑
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คุณค่าด้านความแท้จริง (Authenticity)
ยังคงรูปแบบและการออกแบบเดิม
ยังคงใช๎วัสดุเหมือนเดิม
ยังคงประเพณี เทคนิค และระบบการจัดการแบบเดิม
ยังคงมีลักษณะบทบาทการใช๎งานเดิม
ตําแหนํงที่ตงั้ สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมโดยรอบ
จิตวิญญาณและความรู๎สึกแสดงถึงคุณคําทาง
ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรมประเพณี และสุนทรียภาพ

ความสมบูรณ์ (Integrity)
1. มีความสําคัญด๎านทัศนียภาพหรือสุนทรียศาสตร๑
2. มีขนาดขอบเขตของลักษณะเดํนทางกายภาพ ที่
เหมาะสมไมํเล็กมาก
3. ยังคงความเป็นธรรมชาติ และความสมบูรณ๑ของ
ระบบธรรมชาติ
4. ความหายาก

จากการอธิบายแนวความคิดข๎างต๎น สามารถสรุปออกมาเป็นกรอบแนวความคิดในการ
วิจัยได๎ดังแผนภูมิที่ 3.1
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-

อัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม

-

ประเพณีและการจัดการดั้งเดิม

-

แสดงถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่น

-

ศูนย๑รวมทางจิตใจ

คุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม

- ความงามด๎านธรรมชาติที่ได๎รับ
การออกแบบ และจัดการ
สุนทรียภาพ - สภาพแวดล๎อมโดยรอบพื้นที่
สอดคล๎องกับลักษณะภูมิศาสตร๑
- มีวิถีชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติ

วัฒนธรรม
สังคม

ความแท้จริง
ความสมบูรณ์
-

แสดงถึงเหตุการณ๑ที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร๑

ประวัติศาสตร์
-

เกี่ยวข๎องกับบุคคลสําคัญ

-

ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร๑

-

องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม
- ประเพณี วั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม ของ
ท๎องถิ่น
- สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นดั้งเดิม
- พื้นที่ทางภูมิปัญญาท๎องถิ่น

- พื้นที่ทางประวัติศาสตร๑

แผนภูมิที่ 3.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

- รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
- พื้ น ที่ แ สดงลั ก ษณะเดํ น ทาง
ธรรมชาติ
- พื้นที่เกษตรกรรม
- เส๎นทางการสัญจร
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาวิจัยได๎ใช๎เครื่องมือในการวิจัยตํางๆ ที่มีความเหมาะสมตามแตํละวัตถุประสงค๑ ซึ่ง
ประกอบไปด๎วย
- การสํารวจภาคสนาม
- การใช๎แบบสอบถาม
- การสัมภาษณ๑
3.3 ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข๎อมูลที่ใช๎ในศึกษาแบํงออกเป็น 2 ประเภทคือ การเก็บรวบรวมข๎อมูลแบบ
ปฐมภูมิ และการเก็บรวบรวมข๎อมูลแบบทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้
3.3.1 การเก็บรวมรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ
การเก็บรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับลักษณะและสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา ได๎
จากการรวบรวมข๎อมูลการศึกษาจากภาคสนามได๎แกํ การสํารวจภาคสนาม การใช๎แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ๑จากผู๎รู๎ในท๎องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้
1) การสารวจภาคสนาม
การสํ า รวจภาคสนามเป็ น การเรี ย นรู๎ ส ภาพพื้ น ที่ ข องชุ ม ชน โดยทํ า การลง
ภาคสนามเบื้องต๎นเพื่อเก็บข๎อมูลของพื้นที่ศึกษากํอน หลังจากนั้นลงภาคสนามเชิงลึกตามผลที่ได๎
จากการสอบถามในการระบุส ถานที่สําคั ญทางภูมิทั ศน๑วัฒนธรรมของเมื อ งปาย โดยเป็นการ
สํารวจองค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และนําไปสูํการทราบถึงคุณคําขององค๑ประกอบเหลํานั้น
ซึ่งลักษณะการสํา รวจภาคสนามเป็ นการเดิ นสํารวจรํวมกับ คนในชุม ชน โดยอาจเป็น เยาวชน
หัวหน๎าชุมชน หรือตัวแทนจากหนํวยงานราชการ เป็นต๎น ในการเก็บข๎อมูลสํารวจสภาพชุมชนได๎
สํารวจในด๎านตํางๆ คือ ข๎อมูลทางกายภาพ ข๎อ มูลเศรษฐกิ จและสังคม โดยการใช๎แบบฟอร๑มใน
การสํารวจ แบบการตรวจสอบรายการ พร๎อมกับการสอบถามเพิ่มเติมจากคนในชุมชน ซึ่งเป็นการ
สํารวจโดยการเดินเท๎า และใช๎ยานพาหนะ โดยในการสํารวจภาคสนาม จะครอบคลุมในเรื่องตํางๆ
ดังนี้
- รูปแบบของการตั้งถิ่นฐาน
- การใช๎ประโยชน๑ที่ดิน ได๎แกํ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ทางภูมิปัญญาท๎องถิ่น พื้นที่แสดง
ลักษณะทางธรรมชาติที่โดดเดํน
- พื้นที่ที่เกี่ยวข๎องกับประวัติศาสตร๑ที่สําคัญ
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- ลักษณะของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นดั้งเดิม
- โครงขํายการสัญจร
โดยเป็นการสํารวจถึงลักษณะ สภาพ และองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
ของพื้ นที่ โดยทํา การบั นทึ กข๎ อมู ลในรู ปแบบของแผนที่ จากนั้ นนํ าข๎ อ มู ลไปวิ เคราะห๑ โดยการ
ซ๎อนทับแผนที่เพื่อหาองค๑ประกอบที่สําคัญ รวมถึงทําให๎ทราบถึงพัฒนาการของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
ในแตํละชํวงเวลา ซึ่งแสดงลักษณะแบบสํารวจภาคสนามได๎ดังภาคผนวก ก แบบสํารวจภาคสนาม
เรื่องภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย จังหวัดแมํฮํองสอน
2) การใช้แบบสอบถาม
การใช๎แบบสอบถามได๎ทําการเลือกกลุํมตัวอยํางประชากร โดยใช๎วิธีการสุํม
ตัวอยํางแบบงําย (Simple Random) เป็นการสุํมตัวอยํางประชากรโดยใช๎ลักษณะอาชีพเป็นตัว
หลักในการแบํงกลุํม ซึ่ง กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ ครอบคลุมตามกลุํมลักษณะอาชีพ คือ กลุํม นักเรีย น
นักศึกษา เกษตรกร อุตสาหกรรมในครัวเรือน รับจ๎างทั่วไป และค๎าขาย มีจํานวนกลุํมตัวอยําง
ทั้งหมด 93 ครัวเรือน จากสูตรการคํานวณขนาดกลุํมตัวอยํางประชากรของ ศิริชัย พงษ๑วิชัย (ศิริชัย
พงษ๑วิชัย, 2544) ซึ่งมีจํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลปายมีทั้งหมด 1,590 ครัวเรือน และ
ชุมชนเวียงเหนือ 1,683 ครัวเรือน โดยรวมในพื้นที่ศึกษามีครัวเรือนทั้งหมด 3,273 ครัวเรือน ดัง
ตารางที่ 3.2
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นคําถามปลายปิดและปลายเปิด โดยมีประเด็นหลัก
ในแบบสอบถามคือ ทัศนคติในการระบุสถานที่ สําคัญและควรอนุรักษ๑ทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของ
ชุมชนในด๎านตํางๆ ได๎แกํ ด๎านธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร๑ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
และพื้นที่เกษตรกรรม แสดงลักษณะแบบถามได๎ดังภาคผนวก ก แบบสอบถามงานวิจัย เรื่องภูมิ
ทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย จ.แมํฮํองสอน
ตารางที่ 3.2 แสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลปายและชุมชนเวียงเหนือ ณ เดือ น
ธันวาคม 2554
พื้นที่
เทศบาลตําบลปาย
ชุมชนเวียงเหนือ
รวม

ชาย
1,050
1,894
2,944

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หญิง

รวม
1,202
1,763
2,965

2,252
3,657
5,909

ครัวเรือน
1,590
1,683
3,273

37
สูตรในการคํานวณขนาดประชากรและการสุํมตัวอยําง
n = NZ2 ÷ (4NE+Z2)
n
N
Z
E

ศิริชัย พงษ๑วิชัย, 2544

คือ ขนาดของตัวอยํางประชากร
คือ จํานวนประชากร
คือ คําปกติมาตรฐานที่ได๎จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน
(โดยกําหนดให๎ระดับความเชือ่ มั่น = 95% หรือคํามาตราฐาน = 1.96)
คือคําความคลาดเคลื่อนในการประมาณคํา
(โดยกําหนดให๎ความคลาดเคลื่อน = 10% หรือ 0.1)

ซึ่งได๎ขนาดตัวอยําง n = 3,273 (1.96)2÷ (4(3,273) (0.1)2+ (1.96)2)
= 93 ครัวเรือน
เมื่อกําหนดกลุํมตัว อยํางประชากรจากครัวเรือ นที่ครอบคลุมทุกกลุํมอาชีพใน
ชุมชน ภายในแบบสอบถามมีประเด็นคําถามหลัก 3 สํวน ได๎แกํ
สํวนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐาน ได๎แกํ อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งข๎อมูลดังกลําวทําให๎ทราบถึงลักษณะของครัวเรือน
สํวนที่ 2 เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการให๎ความสําคัญภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในแตํ
ละองค๑ประกอบ โดยการให๎ระบุสถานที่ที่สําคัญที่และควรอนุรักษ๑ในชุมชน จากกลุํมตัวอยํางในแตํ
ละอาชีพ ซึ่งนําไปสูํการการระบุคุณคําในองค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และการประเมินระดับ
ของคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่ปรากฏอยูํในพื้นที่
และสํวนที่ 3 เป็นสํวนของการระบุสภาพปัญหาของชุมชนทางด๎านภูมิทัศน๑
วัฒนธรรม เพื่อนําไปสูํการคาดการณ๑แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
ทั้งนี้เพื่อใช๎เป็นฐานข๎อมูลในการระบุคุณคําความสําคัญและการประเมินระดับ
คุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมตํอไป
3. การสัมภาษณ์
จากการสํารวจภาคสนามในชุมชน ทําให๎เกิดความเข๎าใจในข๎อมูลเบื้องต๎นของ
สภาพทางกายภาพและรูปแบบของวิถีชีวิตของคนในชุมชน ในขณะที่การสัมภาษณ๑ต๎องการทราบ
ถึงข๎อมูลของพื้นที่ในเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน ตํานานที่สําคัญของชุมชน ใน
สํวนของข๎อมูลสภาพทั่วไปของชุมชนได๎แกํ ลักษณะด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการ
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เปลี่ยนแปลงทางด๎านพัฒนาการทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในอดีตตั้งแตํพ .ศ.2538 จนถึงปัจจุบัน ดัง
ตารางที่ 3.3 โดยมีผู๎ที่เป็นเป้าหมายหลักในการสัมภาษณ๑คือผู๎รู๎ 5 ทําน ซึ่งเป็นผู๎ที่ทราบเรื่องราว
ความเป็นมาของเมืองปายเชิงลึกในด๎านตํางๆ ดังตํอไปนี้
ปราชญ๑ชาวบ๎าน (อาจารย๑จันทร๑ อินทสาร) ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมอําเภอ
ปาย (คุณเติมศักดิ์ แสงโชติ) และประธานกลุํมชมรมผู๎อาวุโส (คุณสวําง ศรีวิชัย) เป็นผู๎รู๎ในท๎องถิ่น
ที่ทราบถึงเรื่องราว ตํานาน ประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของเมืองและสถานที่สําคัญตํางๆ รวมถึง
ประเพณีที่สําคัญของเมืองปาย
เกษตรอําเภอ (คุณสมชาย ใจปิน) เป็นผู๎รู๎ในท๎องถิ่นที่ทราบถึงข๎อมูลลักษณะ
การทําการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางการเกษตรกรรมของเมืองปาย
ข๎าราชการครู (อาจารย๑ธนวัฒน๑ วงศ๑วาน) เป็นผู๎รู๎ในท๎องถิ่นที่ทราบถึงลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนปาย ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของเมืองปาย ซึ่งได๎แสดงประเด็น
สัมภาษณ๑ดังภาคผนวก ก ประเด็นสัมภาษณ๑ผู๎ รู๎เกี่ยวกับเรื่องภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมือ งปาย
จังหวัดแมํฮํองสอน
นอกจากนั้นยังให๎ผู๎รู๎ 5 ทํานเป็นที่ปรึกษาในการระบุคุณคําองค๑ประกอบและ
ประเมินคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของผู๎ศึกษา ทั้งนี้เพื่อ นําเอาผลที่ได๎ไปวิเคราะห๑ลงเป็นแผนที่
แสดงระดับคุณคําในแตํละด๎านตํอไป

การสุํมสอบถามกลุํมตัวอยํางประชากร

การสัมภาษณ๑ผู๎รู๎ในท๎องถิ่น

ภาพที่ 3.1 การสอบถามกลุํมตัวอยํางประชากร และการสัมภาณ๑ผู๎รู๎ในท๎องถิ่น
ที่มา : ผู๎วิจัย

39

ตารางที่ 3.3 แสดงกลุํมสัมภาษณ๑ และประเด็นการสัมภาษณ๑
บทบาท/อาชีพ (จานวน 5 คน)
- ปราชญ๑ชาวบ๎าน (อาจารย๑จันทร๑ อินทสาร)
- กลุํมข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ ดังนี้
- เกษตรอําเภอปาย (คุณสมชาย ใจปิน)
- ครู อาจารย๑อําเภอปาย (อาจารย๑ธนวัฒน๑ วงศ๑วาน)
- ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมอําเภอปาย (คุณเติมศักดิ์ แสงโชติ)
- ประธานกลุํมชมรมผู๎อาวุโสชุมชนปาย (คุณสวําง ศรีวิชัย)

ประเด็นการสัมภาษณ์
1.ประวัติความเป็นมาและตานาน
- ประวัติศาสตร๑ความเป็นมาในชุมชน
- ตํานานที่สําคัญของชุมชน
2. สภาพทั่วไปของชุมชน
- ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในชุมชนตั้งแตํปีพ.ศ.2538 ถึงปัจจุบัน
- ประเพณีที่สําคัญและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
- การเปลี่ยนแปลงในชุมชนตั้งแตํปีพ.ศ. 2538 ถึงปัจจุบัน
- ลักษณะการทําเกษตรกรรมในเมืองปาย
3. ที่ปรึกษาในการประเมินระดับคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย
- เป็นที่ปรึกษารํวมในการประเมินระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปายในแตํละองค๑ประกอบ
และภาพรวมของภู มิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย จากการประเมินของผู๎ศึกษา โดยแบํงออกเป็น 5
ระดับ
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3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ
การรวบรวมข๎อมูลจากเอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ๑ แผนที่
ภาพถํายทางอากาศ รวมถึงสถิติที่เกี่ยวข๎อง แหลํงข๎อมูลทุติยภูมิได๎แกํ
1. สํานักงานเทศบาลตําบลปาย ต.เวียงใต๎ อ.ปาย จ.แมํฮํองสอน
2. องค๑การบริหารสํวนตําบลเวียงเหนือ และเวียงใต๎ อ.ปาย จ.แมํฮํองสอน
3. ที่วําการอําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน
4. สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดแมํฮํองสอน
5. กรมแผนที่ทหาร
6. สถาบั น วิ ท ยบริ ก าร และห๎ อ งสมุ ด คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร๑ จุ ฬ าลงกรณ๑
มหาวิทยาลัย
7. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ และสถาบันอื่นๆ
3.4 วิธีการวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล
การรวบรวมข๎อมูลจากการศึกษาตามขั้นตอนที่กลําวมาข๎างต๎น เพื่อทําการวิเคราะห๑ข๎อมูล
โดยแบํงออกเป็น วิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูล และการประมวลผล
3.4.1 วิธวี ิเคราะห์ข้อมูล
ข๎อมูลที่ได๎จากการสํารวจภาคสนาม การสอบถาม การสัมภาษณ๑ เอกสาร และ
ภาพถํายทางอากาศ โดยแบํงการวิเคราะห๑ตามวัตถุประสงค๑ มีประเด็นหลักๆ ดังตํอไปนี้
การวิเคราะห๑พัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ใช๎วิธีการสัมภาษณ๑ ค๎นคว๎าจากเอกสาร
และหนั ง สื อ ตํ า งๆ นํ า มาสูํ วิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล ทางด๎ า นกายภาพ วั ฒ นธรรมและสั ง คม และ
ประวัติศาสตร๑ ประกอบกับการวิเคราะห๑ข๎อ มูลจากภาพถํ ายทางอากาศในชํวงเวลากํอ นพ.ศ.
2538-ปัจจุบัน เพื่อให๎ทราบถึงพัฒนาการทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย
การวิ เ คราะห๑ อ งค๑ ป ระกอบและคุ ณ คํ า ภู มิ ทั ศ น๑ วั ฒ นธรรม โดยประยุ ก ต๑ ใ ช๎
แนวความคิดของของ Lennon, Mathews, and Associates (1996) อ๎างถึง อุทยานแหํงชาติของ
สหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง จากผลที่ ไ ด๎ จ ากการสํ า รวจภาคสนามและการสอบถามจากกลุํ ม ตั ว อยํ า ง
ประชากรจํานวน 93 ครัวเรือนข๎อมูลที่ได๎จากการแจกแบบสอบถามนํามาสูํการวิเคราะห๑ โดยการ
ใช๎โปรแกรม Microsoft Office Excel ชํวยในการประมวลผล และนํามาสูํการระบุตําแหนํงของ
องค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในแตํละด๎านลงแผนที่
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เมื่อทราบถึงองค๑ประกอบทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมจากการสํารวจภาคสนามและการ
สอบถามจากกลุํมตัวอยํางประชากร 93 ครัวเรือ น จากนั้นผู๎ศึกษาทําการระบุคุณคําภูมิทัศน๑
วัฒนธรรมในแตํละองค๑ประกอบ โดยวิธีการตรวจสอบรายการ (Check list) ในด๎านตํางๆ คือ
คุณคําด๎านสุนทรีย๑ วัฒนธรรมและสังคม และประวัติศาสตร๑ โดยประยุกต๑ใช๎เกณฑ๑คุณคําตาม
แนวความคิดของ Saundra Neale (Neale, 2011) ดังตารางที่ 3.4 และแสดงแบบระบุคุณคําภูมิ
ทัศน๑วัฒนธรรมได๎ดังภาคผนวก ก แบบระบุคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย จ.แมํฮํองสอน
ตารางที่ 3.4 ตารางแสดงการระบุคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
องค์ประกอบทาง คุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ความแท้จริง
ความสมบูรณ์
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
(Check list)
ผู๎ศึกษาเป็นผู๎ประเมินโดยมีผู๎รู๎ในท๎องถิ่น 5 ทํานเป็นที่ปรึกษา
1.สุนทรียภาพ (กายภาพ)
1. ยังคงรูปแบบและการ
1.1 รูปแบบการตั้งถิ่น - การแสดงถึงความงามด๎านลักษณะที่
ออกแบบเดิม
ฐาน
เกี่ ย วข๎ อ งกั บ ธรรมชาติ ที่ ไ ด๎ รั บ การ 2. ยังคงใช๎วัสดุเหมือนเดิม
1.2 พื้นทีแ่ สดงลักษณะ
ออกแบบ และจัดการ
3. ยังคงมีประเพณี เทคนิค
เดํนทางธรรมชาติ
- ส ภ า พ แ ว ด ล๎ อ ม โ ด ย ร อ บ พื้ น ที่
และระบบการจัดการ
1.3 พื้นที่เกษตรกรรม
สอดคล๎องกับลักษณะภูมิศาสตร๑
แบบเดิม
โครงขํายการสัญจร
- แสดงถึงวิถีชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติ
4. ตําแหนํงที่ตั้งสอดคล๎อง
2.วัฒนธรรมและสังคม
กับสภาพแวดล๎อม
2.1 ประเพณีวัฒนธรรม - การแสดงถึ ง ความมี เ อกลั ก ษณ๑ ท าง
โดยรอบ
ดั้งเดิมของท๎องถิ่น
วัฒนธรรม
5. จิตวิญญาณและ
2.2 สถาปัตยกรรมพื้น - แสดงถึ ง เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ ใ ช๎ แ บบ
ความรู๎สึกที่ยังคงรับรู๎ได๎
ถิ่นดั้งเดิม
ดั้งเดิม
ถึงคุณคําทาง
2.3 พื้นที่ทางภูมิปัญญา - แสดงถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ประวัติศาสตร๑
ท๎องถิ่น
- ศูนย๑รวมทางจิตใจของคนในชุมชน
ประเพณี และ
3.ประวัติศาสตร์
สุนทรียภาพ
พื้นที่ทางประวัติศาสตร๑ - ก า ร แ ส ด ง ถึ ง เ ห ตุ ก า ร ณ๑ ท า ง
ประวัติศาสตร๑ที่สําคัญ
- มีความเกี่ยวข๎องกับบุคคลสําคัญ
- ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร๑

1. มีความสําคัญด๎าน
ทัศนียภาพหรือ
สุนทรียศาสตร๑
2. มีขนาดของขอบเขต
ของลักษณะเดํนทาง
กายภาพที่มีขนาดไมํ
เล็กมาก
3. ยังคงความเป็น
ธรรมชาติ และความ
สมบูรณ๑ของระบบ
ธรรมชาติ
4. หายาก

จากนั้นเมื่อทําการระบุคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในแตํละองค๑ประกอบจัดกลุํมตาม
คุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในแตํละด๎าน มาสูํการประเมินระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ซึ่งผู๎ศึกษา
เป็นผู๎ประเมินโดยมีผู๎รู๎ของท๎องถิ่น 5 ทํานเป็นที่ปรึกษา โดยเกณฑ๑ในการประเมินได๎ประยุกต๑ใช๎
แนวความคิดของคณะกรรมการมรดกโลก (UNESCO, 2011) ในเรื่องของคุณคําทางด๎านแท๎จริง
(authenticity) และความสมบูรณ๑ (Integrity) เป็นลักษณะการประเมินให๎ระดับความสําคัญของ
คุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม โดยใช๎วิธีการระบุคําตัวเลขตามแนวความคิดของ Sofia Capelo and
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others จากนั้นแบํงชํวงระดับคะแนนคุณคําออกเป็น 5 ชํวง ตามแนวความคิดของ Saundra
Neale แสดงแบบประเมินระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒ นธรรมได๎ดังภาคผนวก ก แบบประเมินระดับ
คุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
จากนั้นทําการวิเคราะห๑ระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมโดยการนําเอากลุํมพื้นที่ที่
ปรากฏคุณคํา แสดงผลในลักษณะของการแบํงระดับของคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมออกเป็น 5
ระดับตามแนวความคิดของ Saundra Neale (Neale, 2011) ดังตํอไปนี้
พื้นที่มีคุณค่าสูงมาก ยังคงบทบาทโดยรวมของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในปัจจุบัน
พื้นที่มีคุณค่าสูง
มีการเปลี่ยนแปลงขององค๑ประกอบบางสํวน หรือขาดหายไป แตํ
ไมํได๎สํงผลกระทบตํอบทบาทโดยรวมของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
พื้นที่มีคุณค่าปานกลาง มีองค๑ประกอบขาดหายไป แตํบทบาทโดยรวมและความรู๎สึก
ยังคงเหมือนเดิม
พื้นที่มีคุณค่าต่า
ลักษณะของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมขาดหาย ถูกบุกรุก
พื้นที่มีคุณค่าต่ามาก ลักษณะทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมไมํหลงเหลือยูํ แตํสามารถเกิด
ความเข๎าในพื้นที่ได๎
เมื่อได๎ผลแสดงระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมทั้ง 5 ระดับโดยแสดงเป็นพื้นที่ที่
ปรากฏลัก ษณะคุ ณคํ าทั้ ง 3 ด๎า นในรู ปแบบของแผนที่ แล๎ว จึง ทํา การหาคุ ณคํ าของภูมิ ทัศ น๑
วัฒนธรรมรวม ด๎วยการซ๎อนทับแผนที่ที่ปรากฏคุณคําทั้ง 3 ด๎าน โดยจะแสดงในรูปแบบของแผนที่
ที่มีการให๎ระดับคุณคําความสําคัญเป็นสีแสดงระดับ พร๎อมทั้งการบรรยาย ตาราง และภาพถําย
จากผลของการแบํงระดับคุณคําทางภูมิ ทัศน๑วัฒนธรรมเป็นการแสดงถึงระดับ
ความสําคัญภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในแตํละพื้นที่ของเมืองปาย เพื่อนําเอาผลที่ได๎ประกอบกับสภาพ
ปัญหาภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่ได๎จากกลุํมตัวอยํางในการสอบถามและการสัมภาษณ๑ มาคาดการณ๑
แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย และเสนอมาตรการในการอนุรักษ๑ตํอไป
3.5.2 การประมวลผล
การแสดงผลการประเมิน ระดับ คุณ คํา ภูมิทั ศน๑ วัฒ นธรรมในแตํ ละด๎า นเป็น การ
ประยุกต๑ใช๎แนวคิดการซ๎อนทับสาระสําคัญ รํวมกับแนวคิดของ Saundra Neale โดยใช๎โปรแกรม
Arc GIS ชํวยในการวิเคราะห๑ ประมวลผล และแสดงผลระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมทั้ง 3 ด๎าน
ในรูปแบบของแผนที่แสดงแถบสีทั้ง 5 ระดับ โดยใช๎วิธีการแบํงชํวงชั้นระดับคะแนนคุณคําออกเป็น
5 ระดับด๎วยวิธีการ Equal Interval เป็นการแบํงระดับโดยให๎ชํวงชั้นของคะแนนที่เทํากัน
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ตารางที่ 3.5 แสดงการสรุปข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิที่ใช้ในการวิจัย
ข้อมูลปฐมภูมิ
เครื่องมือการเก็บข้อมูล
ปฐมภูมิ
การสารวจภาคสนาม

การใช้แบบสอบถาม

การสัมภาษณ์
(ผู้รู้ในท้องถิ่น)

ข้อมูลที่ได้

ข้อมูลทุติยภูมิ
แหล่งที่มาข้อมูลทุติยภูมิ

เป็นการได๎ข๎อมูลเชิงกายภาพในพื้นที่ศึกษาในเบื้องต๎น เพื่อนําไปสูํการ
- สํ า นั ก งานเทศบาลตํ า บลปาย อ .ปาย
ทราบถึงสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา องค๑ประกอบ และคุณคําของภู มิ
จ.แมํฮํองสอน
ทัศน๑วัฒนธรรม
- ที่วําการอําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน
เป็นการสอบถามความคิดเห็นทัศนคติเกี่ยวกับการระบุสถานที่สําคัญ - สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแมํฮํองสอน
และควรแกํก ารอนุรักษ๑ทางภู มิทัศน๑วัฒนธรรของชุมชนในด๎านตํางๆ
และสภาพปัญหาของชุมชนด๎านภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
- สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดแมํฮํองสอน
เป็นลักษณะของข๎อ มูลเชิงลึกในพื้นที่ศึกษา เพื่อทําให๎ทราบถึงประวัติ - กรมแผนที่ทหาร
ความเป็นมาของชุมชน ตํานานที่สําคัญ สภาพทั่วไปของชุมชนและการ
เปลี่ยนแปลงชุมชน พร๎อมทั้งให๎ผู๎รู๎เป็นที่ปรึกษาในการประเมิน คุณคํา
ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม

- ส ถ า บั น วิ ท ย บ ริ ก า ร จุ ฬ า ล ง ก ร ณ๑
มหาวิทยาลัย
- สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ และ
สถาบันอื่นๆ

ประเภทข้อมูล
ข๎อมูลพื้นฐาน สภาพทั่วไป
ลักษณะประชากร เศรษฐกิจ
สั ง คม ประเพณี วั ฒ นธรรม
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร๑ จํ า น ว น
ประชากร และภาพถํายเกํา
ภาพถํ า ยทางอากาศกํ อ นปี
พ.ศ. 2538 2545 และปี
ปัจ จุบัน ปีพ.ศ.2555 บริเวณ
เมืองปาย
ข๎อมูลประวัติศาสตร๑ของเมือง
วิธีการประเมินคุณคําภูมิทัศน๑
วัฒนธรรม และทฤษฎีความรู๎
ตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
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บทที่ 4
บริบทและพัฒนาการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย

ในการศึกษาเรื่องภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย จังหวัดแมํฮํอง มีความจําเป็นอยํางยิ่งที่
ต๎องทําความเข๎าใจถึงบริบทของอําเภอปายในภาพกว๎าง กํอนที่จะทําการศึกษาพัฒนาการภูมิทัศน๑
วัฒนธรรมของเมืองปายที่เกิดในบริเวณที่เป็นพื้นที่ศึกษาและพื้นที่เกี่ยวเนื่อ ง ดังนั้นในบทนี้ จึง
ประกอบด๎วย 2 สํวนคือ สํวนแรกเป็นบริบททั่วไปของอําเภอปาย เพื่อให๎เข๎าใจข๎อมูลพื้นฐานของ
พื้นที่ใ นด๎า นลัก ษณะที่ตั้ง สภาพภูมิ ศาสตร๑ สังคม ประชากร วัฒนธรรม และระบบบริก ารขั้ น
พื้นฐานของอําเภอปาย จากนั้นในสํวนที่ 2 เป็นการศึกษาพัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมือง
ปาย ที่เกิดขึ้นตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน ในเรื่องของความสัมพันธ๑ระหวํางการทํากิจกรรมของมนุษย๑
กับการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ทางธรรมชาติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
4.1 บริบทของอาเภอปาย
อําเภอปาย เป็นอําเภอหนึ่งในจังหวัดแมํฮํองสอน มีประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของการตั้ ง
ถิ่นฐานยาวนานกวํา 700 กวําปี อําเภอปายประกอบด๎วย 7 ตําบล ได๎แกํ ตําบลเวียงเหนือ เวียงใต๎
แมํฮี้ แมํนาเติง ทุํงยาว เมืองแปง และ โป่งสา จากการสัมภาษณ๑ปราชญ๑ท๎องถิ่น (จันทร๑ อินทสาร,
สัมภาษณ๑ , 23 เมษายน 2556) และ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ , 2546-2549) ได๎
จัดลําดับการตั้งถิ่นฐานและบทบาททั่วไปของแตํละตําบลดังตํอไปนี้
ตําบลเวียงเหนือ เป็นชุมชนโบราณและจุดเริ่มต๎นของอําเภอปายมีหลักฐานทางประวัติที่
ยังคงปรากฏให๎เห็นอยูํ ได๎แกํประตูเมืองเกําทั้ง 4 ทิศ คันดิน คูน้ําเกํา โดยชุมชนเวียงเหนือมีอายุ
มากกวํา 700 ปี ตั้งหํางจากเขตเทศบาลตําบลปายประมาณ 3 กิโลเมตร
ตํ า บลเวี ย งใต๎ เป็ น ชุ ม ชนที่ เ กิ ด ขึ้ น ตํ อ จากเวี ย งเหนื อ ในปั จ จุ บั น มี บ ทบาทในการเป็ น
ศูนย๑กลางของอําเภอปาย เนื่องด๎วยการมีร๎านค๎า แหลํงพานิชย๑ของอําเภอ และเป็นพื้นที่สําหรับ
บริการนักทํองเที่ยว เชํนโรงแรม ที่พัก เกสเฮ๎าส๑ และธุรกิจตํางๆ
ตําแมํฮี้ เป็นตําบลที่ยังคงระบบนิเวศน๑ที่สมบูรณ๑มากที่สุด ตลอดจนเป็นแหลํงทํองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ และมีความหลากหลายของชนเผํา มีบทบาทการทําการเกษตรกรรมอยํางเข๎มข๎น จึงเป็น
แหลํงในการผลิตอาหารธรรมชาติที่ปลอดสารพิษ
ตําบลแมํนาเติง เป็นตําบลที่มีพื้นที่ต๎นน้ํา และอยูํในเขตอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑ป่า
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ตําบลทุํงยาว เป็นตําบลที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 100 ปี มีประชากรกลุํมแรกอพยพมาจาก
จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นชาวไทยใหญํมาตั้งรกรากอยูํบริเวณตําบลทุํงยาว และเป็นพื้นที่มีการ
จัดการแนวเขตพื้นที่ทํากินอยํางเป็นระบบ จึงมีการอนุรักษ๑อยํางชัดเจน
ตําบลเมืองแปง เป็นตําบลที่ตั้งอยูํในพื้นที่มีลักษณะทางกายภาพที่เป็นภูเขาสลับซับซ๎อน จึง
มีพื้นที่ราบเป็นบริเวณแคบ สันนิฐานวํา เคยเป็นพื้นที่อยูํของขอมและลัวะมากํอน เนื่องจากมีการ
พบหลักฐานเครื่องใช๎ตํางๆ ตํอมาได๎มีชาวยองจากจังหวัดลําพูนได๎อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่บ๎านเมือง
แปง เพราะมีน้ําอุดมสมบูรณ๑ จากนั้นชาวบ๎านจากที่ตํางๆ ได๎อพยพเข๎ามาในตําบลเมืองแปงมาก
ขึ้น เชํน จากตําบลเวียงใต๎ จังหวัดเชียงราย เข๎ามาอยูํอาศัยและประกอบอาชีพมากขึ้น แตํทั้งนี้เพิ่ง
ได๎มีการจัดตั้งเป็นตําบลเมืองแปงในภายหลัง
ตําบลโป่งสา เป็นตําบลที่มีประชากรสํวนใหญํเป็นชาวไทยภูเขาเผํากระเหรี่ยง บางหมูํบ๎าน
ยังไมํมีถนนเข๎าถึงหมูํบ๎าน แตํในเขตตําบลโป่งสามี แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่นักทํองเที่ยว
นิยมไปคือ ดอยขุนแมํยะมีความสูงจากระดับน้ําทะเล 2,005 เมตร
ในสํวนตํอไปเป็นการกลําวถึง ที่ตั้งและลักษณะสภาพภูมิศาสตร๑ วัฒนธรรมเศรษฐกิจ และ
สังคม ของอําเภอปาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการทําความเข๎าใจในสภาพปัจจุบัน ของเมืองปายที่เป็นพื้นที่
ศึกษาในระดับกว๎างกํอน
4.1.1 ที่ตงั้ และอาณาเขตและสภาพทางภูมศิ าสตร์
อําเภอปายตั้งอยูํทางทิศเหนือของจังหวัดแมํฮํองสอน มีพื้นที่ทั้งหมด 2,244.7 ตร.
กม.อยูํหํางจากศาลากลางจังหวัดแมํฮํองสอนระยะทาง 111 กิโลเมตร และหํางจากตัวเมืองจังหวัด
เชียงใหมํเป็นระยะทาง 103 กิโลเมตร สภาพพื้นที่สํวนใหญํเป็นพื้นที่ป่าและภูเขา โดยมีอาณาเขต
ติดตํอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต๎
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

มีอาณาเขตติดตํอกับเมืองปั่น จังหวัดตองยี รัฐฉาน
ประเทศพมํา
มีอาณาเขตติดตํอกับอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหมํ
มีอาณาติดตํอกับอําเภอเวียงแหง อําเภอเชียงดาว
อําเภอแมํแตง จังหวัดเชียงใหมํ
มีอาณาเขตติดตํอกับอําเภอเมืองแมํฮํองสอน
และอําเภอปางมะผ๎า จังหวัดแมํฮํองสอน
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สภาพทางภูมิศาสตร๑ ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่สํวนใหญํของอําเภอปายมีลักษณะ
เป็นป่าและภูเขาสูง โดยมีดอยแมํยะเป็นยอดเขาสูงสุด มีความสูงประมาณ 2,000 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล ลักษณะของการตั้งชุมชนกระจัดกระจายตามที่ราบเชิงเขาและอยูํใกล๎แมํน้ํา โดยมี
พื้นที่การเกษตรร๎อยละ 1.6 (23,318 ไรํ) มีแมํน้ําสายสําคัญคือ ลําน้ําปาย มีต๎นน้ําอยูํระหวําง
รอยตํอของเทือกเขาถนนธงชัย กับเทือกเขาแดนลาวในเขตตําบลเวียงเหนือ ไหลลงในทิศใต๎ผําน
หุบเขาตําง ๆ ในเขตอําเภอปาย อําเภอเมืองแมํฮํองสอน ไปบรรจบกับแมํน้ําสาละวิน ที่บ๎านใหมํ
รัฐกะยา ประเทศพมํา รวมความยาวประมาณ 180 กิโลเมตร ลําน้ําปายเป็นลําน้ําสายใหญํใน
จังหวัดแมํฮํองสอน มีลําห๎วยสาขามากมาย และเป็นลําน้ําสายสําคัญที่เป็นแหลํงหลํอเลี้ยงวิถีชีวิต
ของผู๎คนที่อาศัยในพื้นที่ แสดงได๎ดังแผนที่ 4.2
สํวนลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศในอําเภอปายโดยทั่วไปสามารถแบํงออก
ได๎เป็น 3 ฤดูตามสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย ในฤดูร๎อนอากาศร๎อนจัด (อุณหภูมิ
เฉลี่ย 41.6-43 องศาเซลเซียส) ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัด (อุณหภูมิเฉลี่ย 9 องสาเซลเซียส) และ
ในฤดูฝนมีปริมาณฝนที่ตกเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 800-1,400 มิลลิเมตร มีปริมาณมากที่สุดในเดือน
มิถุนายน ด๎วยสภาพลักษณะอากาศที่กลําวมาประกอบกับลักษณะภูมิประเทศสํวนใหญํที่เป็น
ภูเขาสูง สํงผลให๎เมืองปายมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี โดยหมอกน้ําค๎างในฤดูหนาว หมอกควันที่
เกิ ดจากการเผาป่ าในฤดูร๎ อน และหมอกฝนในฤดู ฝน เกิด ขึ้น หลัง จากฝนตก (คณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว , 2544 และ รัฎรยา หุํนเจริญ ,
2541)
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4.1.2 ลักษณะเศรษฐกิจภายในอาเภอปาย
ประชากรในอําเภอปายประกอบอาชีพที่หลากหลาย แตํสํวนใหญํประชากรเป็น
กลุํมคนไทใหญํและไทยวนที่มีระบบวัฒนธรรมและสังคมแบบเกษตร สํงผลให๎ อาชีพเกษตรกรเป็น
อาชีพหลักของคนในเมืองปายได๎แกํ การทํานา ทําไรํ คิดเป็นร๎อยละ 88.5 แตํทั้งนี้มีการถือครอง
พื้นที่เกษตรกรรมเพียงร๎อยละ 1.6 หรือ 5.8 ไรํตํอครอบครัวเทํานั้น เนื่องจากวําการจะขยายพื้นที่
เกษตรกรรมนั้นเป็นไปได๎น๎อยมาก ด๎วยสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นป่าและเป็นภูเขาสูง โดยมีพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญได๎แกํ ข๎าว ถั่วเหลือง กระเทียม ข๎าวสาลี ตามลําดับ ซึ่งในหนึ่งรอบปีจะมีการ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันปลูกพืชในพื้นที่นา เริ่มจากในชํวงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ๑จะทํา
การปลูกกระเทียม หรือบางแหํงอาจมีการปลูกถั่วเหลืองหรือข๎าวสาลี จากนั้นในชํวงเดือนมิถุนายน
จะเริ่มทําการปลูกข๎าว และสิ้นสุดในเดือนธันวาคม จึงทําการเตรียมดินเพื่อปลูกพืชชนิดอื่นตํอไป
สรุปเป็นปฏิทินการเกษตรได๎ดังตารางที่ 4.1 เมื่อได๎ผลผลิตทางการเกษตรสํวนน๎อยจะเป็นการผลิต
เพื่อการยังชีพและมีการแลกเปลี่ยนกันระหวํางพืชผลทางการเกษตรด๎วยกัน แตํสํวนมากนําไปขาย
ยังพํอค๎าคนกลางหรือตลาดสดของชุมชน
สํวนอาชีพที่รองลงมาคือพานิชยกรรม เกิดจากคนจากตํางถิ่นเข๎ามาประกอบอาชีพ
ประเภทนี้เป็นสํวนใหญํ เนื่องจากการที่ อําเภอปายเป็นเมือ งทํองเที่ยว สํงผลให๎การเติบโตของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทพาณิชยกรรมมีการเติบโตที่คํอนข๎างสูง และสํงผลให๎เป็นอาชีพของ
คนในพื้ นที่ที่ รองลงมาจากอาชีพ เกษตรกรรม ซึ่ง จากข๎อ มูล ของคณะกรรมการสิ ทธิม นุษ ยชน
แหํงชาติ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ , 2549) ได๎กลําวถึงจํานวนธุรกิจ ประเภทที่พัก
เกสท๑เฮ๎าส๑ที่ได๎รับการจดทะเบียนมีจํานวน 30 แหํง และที่ยังไมํได๎รับการจดทะเบียนอีกกวํา 2 เทํา
สถานเริงรมย๑ 11 แหํง ร๎านอาหาร 34 แหํง จากการที่มีที่พัก โรงแรม เกสเฮ๎าส๑จํานวนมากในอําเภอ
ปาย สํงผลให๎เกษตรกรบางรายเมื่อมีเวลาวํางหลังจากการทําการเกษตร จะเข๎าไปรับจ๎างทํางานใน
โรงแรม เกสท๑เฮ๎าส๑ ร๎านอาหารตํางๆ โดยหน๎าที่สํวนใหญํคือ แมํบ๎าน หรือ พนักงานเสิรฟอาหาร
แล๎วแตํทางโรงแรมหรือเกสท๑เฮ๎าส๑จะเปิดรับ
อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ประชากรในอําเภอปายทําใน
เวลาวํางจากการทําการเกษตรเชํน หัตถกรรมผ๎าทอของแตํละชนเผําที่มีเอกลักษณ๑ตํางกันออกไป
โดยมีผลิ ตภัณฑ๑ผ๎าทอพื้นเมือง ผ๎าทอกระเหรี่ยง และลีซอ และเมื่อ ได๎ผลผลิต ทางการเกษตรก็
สามารถนํามาแปรรูป ให๎ เกิดเป็นผลิ ตภัณฑ๑ ทางอาหาร เชํน ถั่วเนําแผํ น น้ํา พริกคั่ วทราย และ
น้ําพริกลาบ เป็นต๎น
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สํ ว นรายได๎ โ ดยเฉลี่ ย ของประชากรในพื้ น ที่ อํ า เภอปาย มี ร ายได๎ เ ฉลี่ ย ตํ อ ปี คื อ
26,002 บาท เนื่องจากประชากรในพื้นที่ที่แท๎จริงนั้นจะประกอบอาชีพการเกษตรกรเสียสํวนใหญํ
สํวนธุรกิจการพานิชที่เกี่ยวกับการทํองเที่ยวนั้นจะเป็นคนตํางถิ่นที่เข๎ามาลงทุนเสียมากกวํา
ตารางที่ 4.1 ปฏิทินการปลูกพืชในรอบ 1 ปีของอําเภอปาย
พืชเกษตรกรรม
ข๎าว
กระเทียม
ถั่วเหลือง
ข๎าวสาลี
เลี้ยงวัว

เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค

ปลํอยเลี้ยงตามทุํงนา

ปลํอยเลี้ยงในที่วําง

ที่มา : ธวัชชัย มานิตย๑, 2550

อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลักของอําเภอปาย

ธุรกิจประเภทการทํองเที่ยว

อุตสาหกรรมในครัวเรือน (การทําถัว่ เนําแผํน)

ภาพที่ 4.1 แสดงลักษณะเศรษฐกิจในชุมชนอําเภอปาย
ที่มา: ผู๎วิจัย
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4.1.3 ลักษณะประชากร สังคม และวัฒนธรรม
1) ลักษณะประชากร
อําเภอปายมีจํานวนประชากรในปีลําสุดพ.ศ.2555 ทั้งหมด 28,126 คน ซึ่ง
สามารถแสดงจํานวนประชากรได๎ตั้งแตํพ .ศ.2537 และข๎อมูลลําสุดในพ.ศ.2555 ได๎ดังแผนภูมิ
ตํอไปนี้
7,000

เวียงใต๎

จานวนประชากร

6,000

เวียงเหนือ

5,000

แมํนาเติง

4,000

แมํฮี้

3,000

ทุํงยาว

2,000

เมืองแปง

1,000

โป่งสา

2535

2540

2545

2550

2555

2560

พ.ศ.

แผนภูมิที่ 4.1 แสดงการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรของอําเภอปายระหวํางปี 2537-2555
ที่มา : จากการวิเคราะห๑
จากแผนภูมิที่ 4.1 เห็นได๎วําในชํวงปี 2537-2543 พบวําตําบลที่มีประชากร
มากที่สุดคือ ตําบลแมํนาเติง รองลงมาคือ ตําบลเวียงใต๎ ทุํงยาว เวียงเหนือ เมืองแปง โป่งสา และ
แมํฮี้ ตามลําดับ ด๎วยการที่ตําบลแมํนาเติงมีจํานวนประชากรมากที่สุด เนื่องจากภายในตําบลมี
ประชากรหลายหลากชนเผําที่เข๎ามาอาศัยอยูํอันได๎แกํ ชนเผําพื้นเมือง มูเซอ ลีซอ และม๎ง สืบเนื่อง
จากลักษณะภูมิประเทศในตําบลเป็นพื้นที่ภูเขาและแวดล๎อมด๎วยป่าไม๎เป็นปัจจัยหลักที่กลุํมชน
เผําเลือกเข๎ามาตั้งถิ่นฐานในตําบลนี้
สํวนตําบลเวียงใต๎ด๎วยการที่เป็นตําบลศูนย๑กลางการทํอ งเที่ยว ยํานการค๎า
และเศรษฐกิจของอําเภอ จึงมีแนวโน๎มการเพิ่ มขึ้นของประชากรอยํางรวดเร็ว โดยกลุํมประชากร
สํวนใหญํคือคนไทใหญํ ไทยวน และประชากรจากจังหวัดอื่นตามลําดับ เนื่อ งจากอําเภอปายใน
ชํวงเวลานั้นเป็นเมืองที่เริ่มมีการทํองเที่ยวเข๎ามาในพื้นที่ จึงสํงผลให๎เกิดการย๎ายถิ่นเพื่อเข๎ามาทํา
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การค๎าขาย และเปิดธุรกิจที่เกี่ยวข๎อ งกับการทํองเที่ยวโดยนักลงทุนและประชากรจากที่อื่น ตํอมา
ในชํวงปี 2544 เกิดการลดลงของประชากร สันนิฐานวําอาจเกิดการย๎ายถิ่นเพื่อไปทํางานภายใน
เมือง ประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงชะลอตัว ธุรกิจการทํองเที่ยวที่เริ่มดําเนินการมา
ไมํนานและยังไมํมั่นคงเริ่มประสบปัญ หาล๎มลายและทยอยย๎ายออกไปจากพื้นที่ จากนั้นจึงมีการ
แทนที่ของนักลงทุนตํางชาติเข๎ามาทําธุรกิจการทํองเที่ยวในอําเภอปายแทน ตํอมาในชํวงปี 25452551 มีแ นวโน๎ มการเพิ่ม ขึ้นของประชากร เนื่อ งจากอาจเริ่ม มีก ารปรับ ตัว ของนัก ลงทุน และ
ประชากร
ในขณะที่ตําบลทุํงยาว เวียงเหนือ เมื อ งแปง โป่งสา และแมํฮี้ กลุํมประชากร
สํวนใหญํที่อาศัยอยูํคือ ไทใหญํ ไทยวน ชาวเขาเผําตํางๆ ได๎แกํ กระเหรี่ยง ม๎ง ลีซอ และมูเซอ
กระจายอยูํในพื้นที่ตําบลตํางๆ ด๎วยการที่ตําบลเหลํานี้ตั้งอยูํในลักษณะภูมิประเทศที่ติดภูเขาและ
มีที่ราบคํอนข๎างน๎อย จึงมีข๎อจํากัดในการขยายตัวของพื้นที่ สํงผลให๎การเปลี่ยนแปลงจํานวนของ
ประชากรคํอนข๎างคงที่
2) ลักษณะสังคม
อําเภอปายมีลักษณะสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบระหวํางภูเขา มีแมํน้ําไหล
ผําน จึงเป็นปัจจัยที่ เอื้อตํอการตั้งถิ่นฐานและทําการเกษตรกรรม กํอ ให๎เกิดการมีลักษณะสังคม
เป็นเกษตรกรรมและเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน จากข๎อมูลทางประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของ
อําเภอปายได๎กลําวถึงการอพยพย๎ายถิ่นของคนหลากหลายชนเผํา และจากข๎อมูลประชากรข๎างต๎น
ได๎กลําวถึงกลุํมชนเผําในแตํละตําบล ซึ่งกลุํมชนเผําในอําเภอปายประกอบด๎วย คนไทใหญํ ไทย
ยวน กระเหรี่ยง ลีซูหรือลีซอ ม๎ง มูเซอ และจีนยูนาน กํอให๎เกิดการแสดงถึงเอกลักษณ๑ของคนแตํละ
ชนเผําที่มีลักษณะที่แตกตํางกันออกไป โดยสามารถจําแนกสัดสํวนของกลุํมชนเผําที่อาศัยอยูํใน
พื้นที่อําเภอปายได๎ดังแผนภูมิที่ 4.2
ลีซอ
16%

มูเซอ
7%

กะเหรี่ยง
18%

ม๎ง
5%

จีน
1%
ชาวไทยพื้นเมือง/ชาว
ไทยใหญํ
53%

แผนภูมิที่ 4.2 สัดสํวนของกลุํมชนเผําในอําเภอปาย
ที่มา : บรรยายสรุปอําเภอปาย, 2550
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3) ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น
จากการที่ชนเผําตํ างๆ และชนกลุํมน๎ อ ยเข๎ามาอยูํรํวมกั นอยํางสงบสุ ขเป็ น
เวลานานรํวมสองร๎อยกวําปี จึงกํอให๎เกิดประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นธรรมเนียมเฉพาะถิ่น ผสานกับ
ขนบธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข๎องกับศาสนาและความเชื่อของคนในท๎องถิ่น ซึ่งสํงผลให๎เกิด
การมีประเพณีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ๑ของคนในอําเภอปาย แตํสํวนใหญํประชากรในอําเภอปาย
จะสืบเชื้อสายมาจากกลุํมคนไทใหญํ (คนไต) และคนไทยวน (คนเมือง) จึงเป็นผลทําให๎ประเพณีที่
สําคัญของอําเภอปายสํวนใหญํจะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับศาสนาที่เกิดขึ้นเกือบทุกเดือนในหนึ่งรอบ
ปี ซึ่งรายละเอียดของประเพณีดั้งเดิมที่สําคัญ ได๎ทําการจําแนกลงไปแตํละเดือนดังตํอไปนี้
ทําบุ ญข๎า วใหมํ จัด ขึ้นในเดือ นที่ 1 (เดื อ นธันวาคม) เป็ นเดื อ นแรกตาม
จันทรคติของชาวไทยใหญํ ซึ่งเป็นชํวงที่ได๎ผลผลิตจากเกษตรกรรมคือข๎าว ชาวพุทธจะเตรียมข๎าว
ใหมํที่ได๎หลังจากการเก็บเกี่ยว นํามาถวายแดํพระสงฆ๑และผู๎อาวุโสที่เคารพนับถือทั้งหลาย โดย
ประเพณีจะจัดขึ้นที่วัดตํางๆ ของอําเภอปายและตามบ๎านเรือน ซึ่งชาวไทใหญํถือ วําได๎บุญครั้ง
ยิ่งใหญํ
หลูํข๎าวหยํากู๏และตานหลัว จัดขึ้นในเดือนที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ๑) ของทุกปี
เป็นเดือนที่มีวันสําคัญทางศาสนาคือวันมาฆบูชา (วันขึ้น 15 ค่ํา) ชาวไทใหญํจึงถือวําเป็นวันศีล
ใหญํ โดยจะมีประเพณีหลูํข๎าวหยํากู๏ และตานหลัว หรือถวายไม๎ฟืน
ประเพณีข๎าวหยํากู๏ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา (วันมาฆบูชา) โดยเริ่มจัดขึ้นในชํวง
เช๎าของวันขึ้น 14 ค่ํา ชาวไทใหญํจะนําข๎าวเหนียว มะพร๎าว และน้ําอ๎อย มารวมกันที่วัด พร๎อมทั้ง
รํวมกันกวนข๎าวเหนียวสุกกับน้ําอ๎อยให๎แล๎วเสร็จ จากนั้นจึงโรยหน๎าด๎วยมะพร๎าวขูดหํอด๎วยใบตอง
ตึง แล๎ วจากนั้นจึงนํ าออกแจกจํา ยให๎กั บคนในชุมชน โดยรู ปแบบการแจกจํายในปัจจุ บันเป็ น
ลักษณะของการบรรทุกไว๎บนรถกระบะ และให๎ผู๎รํวมทําบุญออกเดินแจกตามบ๎านเรือนสองฝาก
ถนน
การทําบุญถวายกองหลัว คือการถวายไม๎ฟืนในหน๎าหนาวในวันขึ้น 15 ค่ํา
กลางเดือน 3 เป็นลักษณะของการใช๎ไม๎ฟืนที่นํามาถวายมากํอเป็นฐานสี่เหลี่ยมรู ปทรงคล๎ายเจดีย๑
มีฉัตรอยูํบนยอด สี่มุมที่ฐานปักด๎วยหนํอกล๎วยหนํออ๎อย และตํอด๎วยสายสิญจน๑จากกองหลัวโยง
ไปยังวัด ซึ่งขณะนั้นพระสงฆ๑ทําการให๎ศีลให๎พรอนุโมทนาบุญ และทําการจุดไฟ
ปอยสํางลอง จัดขึ้นในชํวงเดือ น 4-5 (มีนาคม-เมษายน) ของทุกปี ซึ่งเป็น
ประเพณีการบวชเณรของชาวไทใหญํที่ต๎องมีอายุตั้งแตํ 7 ปีขึ้นไป โดยมีการเตรียมงานที่ใช๎รํวม
เดือน และประกอบพิธีจริง 3-5 วัน ซึ่งสํางลองต๎องมีการแตํงหน๎า สวมเสื้อผ๎าแพรหรือไหมแก๎ ว
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ประดับด๎วยวัสดุคล๎ายเพชรพลอย นุํงโจงกระเบนผ๎าเนื้อดี พร๎อมทั้งเครื่องประดับศีรษะเป็นชฎาทํา
จากกระดาษแข็ง หรืออาจเป็นหมวกทํารูปรํางคล๎ายหมวยผมประดับด๎วยดอกไม๎แห๎ง เป็นความ
เชื่อทางศาสนาในชํวงเวลาที่เจ๎าชายสิทธัตถะกํอนออกผนวช จึงมีการแตํงกายเฉกเชํนเจ๎าชายหรือ
กษัตริย๑ โดยพิธีเริ่มจากการบวชโกนหัว นุํ งขาว สมาทานเบญจศีลที่วัด และแตํงตัวเป็นสํางลอง
โดยหลังจากนี้สํางลองจะไมํสามารถเหยียบพื้นดินได๎จนกวําจะเข๎าพิธีบวช
วัน สงกรานต๑ (ปี ใ หมํ ) ตรงกั บเดื อ น 5 (เมษายน) ลั กษณะจะคล๎ ายกั บ
ประเพณีสงกรานต๑ในภาคอื่นๆ จะแตกตํางตรงที่จะมีการทําขนมเทียน (ข๎าวมูลหํอ) ทั้งแบบมีไส๎
และไมํไส๎ หากมีไส๎วัตถุดิบที่ใช๎ทําไส๎เป็นถั่วลิสง มะพร๎าว และงา โดยจะแบํงไว๎ที่บ๎านและบางสํวน
แบํงไปที่วัด ชํวงเย็นจะมีการกั่นตอหรือการขอขมาญาติผู๎ใหญํ และเจ๎าบ๎านบ๎างหลังก็จะให๎ขนม
เทียนกลับไป โดยในปัจจุบันไมํได๎มีการทําขนมเทียนทุกหลัง และนอกนั้นลักษณะประเพณีจะ
คล๎ายกันคือ สรงน้ําพระ กํอกองทราย โดยมักจะขนทรายจากแมํน้ําปาย
ถวายข๎าวมธุปายาส (ซอมตํอหลวง) มีขึ้นในชํวงเดือน 6 (พฤษภาคม) เป็น
วันวิสาขบูชา ตอนเช๎ามืดจะมีการถวายข๎าวมธุปายาส จํานวน 49 ก๎อน พร๎อมกับมีการจุดบ๎องไฟ
เพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นการบอกกลําวสิ่งศักดิ์บันดาลให๎ฝนตกลงมาในฤดูกาลที่มีการ
เพาะปลูกข๎าวอีกด๎วย
กาดหลูํ จัดขึ้นในเดือน 11 (ตุลาคม) เป็นลักษณะคล๎ายตลาดนัด ซึ่งจากคํา
วํากาด หมายถึง ตลาด สํวนหลูํ หมายถึง การทําบุญ โดยในชํวงนั้นชาวบ๎านต๎องออกมาซื้อของ
เพื่อทําบุญในวันออกพรรษาต๎องมีการเตรียมข๎าวปลาอาหาร สําหรับนําไปทําบุญที่วัด หรือสําหรับ
นําไปใสํในจองพารา (ปราสาทจําลองเล็ก) ดังนั้นจึงเกิดเป็นตลาดสําหรับขายของเพื่อให๎คนเตรียม
ตัวทําบุญ ซึ่งกาดหลูํจัดขึ้นบริเวณเทศบาลตําบลปายและบริเวณลานที่วําการอําเภอปาย
รํานก รําโต เป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทใหญํในชํวง
งานบุญกํอนวันออกพรรษา เชื่อวําในครั้นสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ๎าเสด็จกลั บลงมาจากสวรรค๑
หลังจากโปรดพระบิดาและพระมารดา แล๎วสัตว๑ทั้งหลายตํางยินดีต๎อนรับพระพุทธเจ๎า ซึ่งเป็นการ
จําลองสัตว๑ในตํานาน
ปอยหลูํสํางกานคํา จัดขึ้นในชํวงเดือน 12 (พฤศจิกายน) เป็นการนําผ๎าจีวร
ไปถวายเจ๎าอาวาสวัดตํางๆในชุมชน
ในสํวนของพิธีกรรม สํงแถนสํงจน เป็นลักษณะของพิธีกรรมการสํงเคราะห๑ ที่
เกิดจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยโดยไมํทราบสาเหตุ โดยจะมี การทําสะตวงหรือกระทงจากกาบ
กล๎วย ซึ่งภายในบรรจุเครื่องพลีกรรมตํางๆ และเฉพาะการสํงจน (ชน) จะมีรูปสัตว๑ตํางๆ ปั้นไว๎หัน
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หน๎าไปตามทิศที่อาศัยอยูํ โดยทั่วไปมักจะทําการสํงเคราะห๑และสํงจน (ชน) ไปพร๎อมๆ กัน จากนั้น
ปู่อาจารย๑ก็จะทําพิธีโดยการสวดพระคาถากํากับ ซึ่งพิธีนี้มีลักษณะเหมือนกับการปัดรังควาน สํวน
พิธีกรรมผีผาหม๎อนั่ง เป็นลัก ษณะของพิธีกรรมโบราณที่มี การสืบ ตํอ มาเป็นร๎อ ยปี ซึ่งเป็นการ
อัญเชิญผีลงหม๎อแล๎วจากนั้นก็เป็นการถามไถํเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นกับตนเองจากผี เชํนการเจ็บไข๎ได๎
ป่วยที่ไมํทราบสาเหตุ หรือแม๎กระทั่งการทํานายอนาคต
ประเพณีวัฒนธรรมของเมืองปายนั้นมีความเกี่ยวข๎องกับศาสนา การเกษตร
กรรม และความเชื่ อ ในสิ่ ง ที่ เ หนื อ ธรรมชาติ จากข๎ อ มู ล ประเพณี ตํ า งๆ มี ค วามเกี่ ย วข๎ อ งกั บ
พระพุ ท ธศาสนาได๎ แ กํ ประเพณี ถ วายกองหลั ว ปอยสํ า งลอง ถวายข๎ า วมธุ ป ายาส และ
ศิลปวัฒนธรรมการแสดงรํานก รําโต สํวนประเพณีที่มีความเกี่ยวข๎อ งกับการเกษตรกรรมได๎แกํ
การทําบุญข๎าวใหมํ การทําข๎าวหยํากู๏ และการถวายข๎าวมยุปายาส ซึ่งเป็นการแสดงให๎เห็นอยําง
ชัดเจนเกี่ย วกับกิ จกรรมทางประเพณีมี ความเชื่ อ มโยงกั บการกิจกรรมทางการเกษตร ซึ่ งบาง
ประเพณียังแฝงด๎วยความเชื่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให๎ฟ้าฝนตกต๎องตามฤดูกาลเพื่อให๎ได๎ผลผลิต
ที่ดีในปีตํอไป และความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติกับพิธีกรรมคือ พิธีกรรมสํงแถนสํงจน และผีผา
หม๎อนั่ง

ลักษณะข๎าวหยํากู๏

ปอยสํางลอง

ภาพที่ 4.2 ประเพณีที่สําคัญของอําเภอปาย
ที่มา : ผู๎วิจัย

พิธีสํงแถนสํ งจน
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4.1.4 ระบบบริการขั้นพื้นฐาน
ระบบบริการขั้นพื้นฐานของอําเภอปายประกอบด๎วยระบบสาธาณูปโภคและ
สาธารณูปการแสดงระบบบริการขั้นพื้นฐานของอําเภอปายได๎ดังแผนที่ 4.3 และมีรายละเอียด
ดังตํอไปนี้
1. ระบบสาธาณูปโภค
1) เส๎นทางการคมนาคมที่เข๎าสูํอําเภอปาย ปัจจุบันมี 2 แบบ คือแบบที่หนึ่ง
เป็นการเดินทางทางบก เป็นเส๎นทางลาดยาง 2 เส๎นทาง และแบบที่สองคือการเดินทางทางอากาศ
แสดงได๎ดังแผนที่ 4.3
ทางบก เส๎นทางที่ 1 สายแมํมาลัย จากเมืองเชียงใหมํใช๎เส๎นทางหลวง
หมายเลข 107 ผํานอําเภอแมํริมจนถึงอําเภอแมํแตง จากนั้นเข๎าสูํทางหลวง 1095 สูํถนนเส๎นแมํ
มาลัย-ปาย มีระยะทาง 103 กิโลเมตร ใช๎เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ลักษณะเส๎นทางมีความคดเคี้ยว
และสู ง ชั น เส๎ น ทางนี้ เ ป็ น เส๎ น ทางที่ นิ ย มใช๎ ใ นการเดิ น ทาง เนื่ อ งจากเป็ น เส๎ น ทางที่ ใ กล๎ แ ละ
ประหยัดเวลา สํวนเส๎นทางที่ 2 สายฮอด-แมํสะเรียง-แมํฮํองสอน จากตัวเมืองเชียงใหมํใช๎เส๎นทาง
หลวงหมายเลข 108 ผํานอําเภอหางดง จอมทอง ฮอด เข๎าสูํจังหวัดแมํฮํองสอนผํานที่อําเภอแมํสะ
เรียง ขุนยวม ตัวเมืองจังหวัดแมํฮํองสอน เข๎าสูํทางหลวงหมายเลข 1095 ผํานอําเภอปางมะผ๎า
และเข๎าสูํอําเภอปาย ใช๎เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง มีระยะทาง 461 กิโลเมตร ลักษณะเส๎นทางเป็น
เส๎นทางที่มีความคดเคี้ยว
ทางอากาศ การเดิน ทางทางอากาศโดยสายการบินกานต๑แอร๑ เป็ น
ลัก ษณะเครื่ อ งบิ น เล็ ก สายเชี ย งใหมํ – ปาย เดิ น ทางจากสนามบิ นนานาชาติ เ ชีย งใหมํ มาสูํ
สนามบินปายใช๎เวลาในการเดินทางประมาณ 25 นาที โดยมีวันละ 2 เที่ยวบิน โดยเป็นทางเลือก
ในการเดินทางอีกเส๎นทางหนึ่ง ที่สามารถมาถึงอําเภอปายได๎อยํางสะดวกและรวดเร็ว
2) การประปา ภายในอําเภอปายมีระบบการดําเนินการโดยองค๑การบริหาร
สํวนท๎องถิ่น สํวนในเขตเทศบาลนั้นเทศบาลจะเป็นผู๎ดําเนินการ แตํในสํวนของหมูํบ๎านตํางๆ รอบ
นอกมีการใช๎ระบบประปาภูเขา ซึ่งเป็นลักษณะของการใช๎น้ําจากแหลํงน้ําในธรรมชาติ โดยตรง
ผู๎รับผิดชอบคือคณะกรรมการหมูํบ๎าน แตํทางด๎านคุณภาพของน้ํายังมีปัญหาอยูํ
3) การไฟฟ้า อําเภอปายมีแหลํงของไฟฟ้า 2 แหลํงด๎วยกันคือ แหลํงแรกมา
จากเขื่อนพลังน้ําที่ใช๎ผลิตกระแสไฟฟ้าในอําเภอปาย และแหลํงที่สองได๎มาจากการวางสายไฟฟ้า
จากอําเภอแมํแตง จังหวัดเชียงใหมํ
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4) การกําจัดขยะมูลฝอย ในเขตอําเภอปายองค๑การบริหารปกครองสํวน
ท๎องถิ่นเป็นผู๎ดําเนินการ สํวนในเขตเทศบาลมีเทศบาลตําบลปายป็นผู๎ดําเนินการ และเขตพื้นที่
ตําบลตํางๆ องค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎ดําเนินการ
2. ระบบสาธาณูปการ
1) สถาบันการศึกษา อําเภอปายมีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 แหํงคือ
โรงเรียนปายวิทยาคาร สํวนตําบลอื่นๆ จะมีโรงเรียนในระดับมัธยมศึก ษาตอนต๎นตามตําบลตํางๆ
และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งอยูํตามหมูํบ๎าน
2) ตลาดสด บริเวณตัวอําเภอปายตั้งอยูํในเขตเทศบาลปายมีตลาดสดอยูํ 2
แหํงคือ ตลาดแสงทองอรํามมีการค๎าขายทั้งของสดและของแห๎ง เริ่มขายตั้งแตํตอนเช๎าถึงชํวงเย็น
ของทุกวัน และตลาดเทศบาล มีการขายของสดในชํวงเวลาเย็นของทุกวัน สํวนตําบลตํางๆ พบเป็น
ลักษณะตลาดสดขนาดเล็ก
3) การรักษาพยาบาล อําเภอปายมีโรงพยาบาลปายขนาด 60 เตียง สํวนใน
ตําบลอื่นๆ นั้นจะมีโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพชุมชนอยูํ
4) การรักษาความปลอดภัย มีสถานีตํารวจภูธรอําเภอปาย และที่ทําการ
ตํารวจทํองเที่ยว สํวนในแตํละหมูํบ๎านมีสมาชิก อส.สําหรับดูแลความปลอดภัยของคนในหมูํบ๎าน

โรงเรียนปายวิทยาคาร

ตลาดสดแสงทองอรําม

โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล

สถานีตํารวจภูธรอําเภอปาย

ภาพที่ 4.3 ระบบสาธารณูปการของอําเภอปาย
ที่มา : ธนโชติ สิทธิวะ สํานักงานสาธารสุขอําเภอปาย และผู๎วจิ ัย
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4.1.5 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ
พื้นที่ของอําเภอปาย มีการใช๎ที่ดิน ประเภทตํางๆ รวมกันเป็น 1,660.56 ตาราง
กิโลเมตร โดยแสดงพื้นที่การใช๎ประโยชน๑ที่ดินของอําเภอปายได๎ดังแผนที่ 4.5 และสามารถจําแนก
ประเภทการใช๎ประโยชน๑ที่ดินได๎ดังแผนภูมิที่ 4.3 ดังตํอไปนี้
พื้นที่เกษตรกรรม, สิ่งปลูกสร๎าง, 10.07
239.56 สวน, 40.03
ที่โลํงวําง, 0.11

แหลํงน้ํา, 2.72

เหมืองแรํ, 0.36

ป่าไม๎, 1,367.71

แผนภูมิที่ 4.3 แสดงสัดสํวนของการใช๎ประโยชน๑ที่อําเภอเมืองปาย พ.ศ.2552
ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแมํฮํองสอน
จากแผนภูมิที่ 4.3 เห็นได๎วําพื้นที่การใช๎ประโยชน๑ที่ดินประเภทป่าไม๎มีพื้นที่มากถึง
1,367.71 ตารางกิโลเมตร หรือร๎อยละ 82.36 รองลงมาคือพื้นที่เกษตรกรรมมีพื้นที่ 239.56 ตาราง
กิโลเมตร หรือร๎อยละ 14.43 สํวนพื้นที่สวนมีพื้นที่ 40.03 ตารางกิโลเมตร สิ่งปลูกสร๎างมีพื้นที่
10.07 ตารางกิโลเมตร จากนั้นเป็นพื้นที่แหลํงน้ํา เหมือ งแรํ และพื้นที่วํางตามลําดับ ซึ่งอธิบาย
รายละเอียดพื้นที่เหลํานี้แยกตามลักษณะของการใช๎ประโยชน๑ที่ดินในประเภทตํางๆ ดังตํอไปนี้
1) พื้นที่ป่าไม๎ มีจํานวนพื้นที่มากที่สุดในอําเภอปาย เนื่องจากยังสามารถคงรักษา
ป่าไม๎ได๎บริเวณที่เป็นพื้นที่ภูเขาและหํางไกลจากตัวเมือง และบริเวณเขตอุทยานแหํงชาติห๎วยน้ําดัง
ครอบคลุมในบางสํวน
2) พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เกษตรกรรมอําเภอปายนั้นจะมีลักษณะที่ตั้งอยูํรอบ
ชุมชนตํางๆ หรือบริเวณรอบนอกถัดออกมาจากตัวเมือง พืชเศรษฐกิจหลักสํวนใหญํที่ทําการปลูก
คือ ข๎าว กระเทียม ถั่วเหลือง และงา
3) พื้นที่สวน เป็นการปลูกลิ้นจี่ ลําไย สํวนใหญํพื้นที่ของสวนจะตั้งอยูํบริเวณรอบ
นอกของเมือง หรือบริเวณหลังบ๎านของครัวเรือนที่มีเนื้อที่คํอนข๎างมาก
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4). การใช๎ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร๎าง ในการใช๎ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร๎างนั้น สํวน
ใหญํกระจุกตัวอยูํภายในเขตเทศบาลปายสามารถแบํงออกได๎เป็น 4 ประเภทได๎แกํ
การใช้ที่ดินเพื่อการอยู่อ าศัย บริเวณที่อยูํอ าศัยของชุมชนปาย มีลักษณะตั้ง
เกาะกลุํมตามเส๎นถนนที่ สํา คัญของเมือ งปายคือ ถนนสาย 1095 ที่เป็นเส๎นทางหลักของการ
เดินทางไปยังเชียงใหมํ และเกาะกลุํมตามถนนสายหลักภายในชุมชนได๎แกํ ถนนรังสิยานนท๑ ถนน
ชาญณรงค๑ ถนนราษฎร๑ดํารง และถนนเขตลางค๑นคร สํวนลักษณะของอาคารสํวนใหญํจะเป็นบ๎าน
เดี่ยวทรงพื้นถิ่นที่มีการประยุกต๑ไปจากเดิมแล๎ว แตํบางหลังยังคงเป็นบ๎านทรงไทใหญํอยูํ
การใช้ที่ดินเพื่อการพานิชยกรรม บริเวณที่เป็นแหลํงพานิชยกรรมของชุมชนอยูํ
บริเวณตลาดแสงทองอรําม พื้นที่บริเวณนั้นจะเป็นตลาดสด อาคารพานิชย๑ตํางๆ โดยลักษณะของ
อาคารจะเป็นอาคารพาณิชย๑ 2-3 ชั้น แตํยังพบเห็นร๎านค๎าบางแหํงที่มีการดัดแปลงบ๎านให๎เป็น
ร๎านค๎า โดยประยุกต๑ บริ เวณใต๎ ถุน บ๎านเป็ นสํ วนในการค๎าขาย หรื อ มี การตํอ เติ มหลังคาให๎ยื่ น
ออกมาจากตัวบ๎านให๎รับกับบริเวณขอบทางเดินเท๎าของถนน
การใช้ที่ดินประเภทศาสนาและความเชื่อ วัดหลวง วัดกลาง วัดป่าขาม วัดหัว
นา วัดศรีดอนชัย และวัดโป่ง เป็นศาสนสถานที่สําคัญของเมือ งปายและเป็นศูนย๑รวมทางจิตใจ
ของคนในชุมชน ทั้งนี้ยังมีศาลเจ๎าเมืองซึ่งเป็นสถานที่คนในชุมชนยังให๎ความเคารพบูชาอีกด๎วย
การใช้ที่ ดิ นประเภทสถาบั นการศึ กษา สถานการศึ กษาภายในชุ มชนมี อ ยูํ
ด๎วยกัน 4 แหํงคือ โรงรียนปายวิทยาคาร เป็นโรงเรียนประจําอําเภอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนอนุบาลเวียงใต๎และโรงเรียนเวียงเหนือเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาของอําเภอเชํนกัน
และโรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
5) แหลํงน้ํา แหลํงน้ําที่สําคัญของอําเภอปายคือแมํน้ําปาย ใช๎ในการเกษตรกรรม
และอุปโภคบริโภคเป็นสํวนใหญํ
6) เหมืองแรํ เป็นการทําเหมืองแรํฟลูออไรด๑ ทีม่ ีการทํามาตั้งแตํอดีต
7) พื้นที่โลํงวําง เป็นลักษณะของลานโลํงสําหรับการทํากิจกรรมของคนในชุมชน
เนื่องในวันสําคัญตํางๆ บริเวณหน๎าที่วําการอําเภอปาย เทศบาลตําบลปาย เป็นต๎น
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4.1.6 สรุปบทบาทโดยทั่วไปของอาเภอปาย
อําเภอปาย เป็นเมืองที่ตั้งอยูํทํามกลางหุบเขาแวดล๎อมด๎วยสภาพธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ๑ ด๎วยการมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มั่งคั่ง จึงเป็นปัจจัยดึงดูดให๎ประชากรเข๎ามาตั้งถิ่น
ฐาน โดยชุมชนแรกที่เกิดขึ้นคือชุมชนเวียงเหนือ ในเขตตําบลเวียงเหนือ ตํอมาได๎ย๎ายมาที่ชุมชน
เวียงใต๎ อยูํในเขตตําบลเวียงใต๎ ดังนั้นเวียงเหนือเป็นชุมชนแหํงแรกที่เป็นศูนย๑กลางเมืองเกํา จึงมี
หลักฐานทางประวัติศาสตร๑ให๎ผู๎สนใจเข๎ามาศึกษาเป็นจํานวนมาก ในขณะที่ชุมชนเวียงใต๎เป็น
แหลํง ศูน ย๑ก ลางของอํ าเภอปายในปัจ จุ บัน มี บทบาทเป็ นแหลํ งบริ การของนัก ทํ อ งเที่ ยว และ
ศูนย๑ก ลางทางเศรษฐกิจของอํ าเภอ ซึ่ง สามารถกลําวได๎วํา ตัวเมือ งปายจะอยูํ ที่ชุมชนเวี ยงใต๎
ในขณะที่ตําบลรอบนอกของปายเป็นพื้นที่ของเขตป่าไม๎เป็นสํวนมาก จึงต๎องเข๎ามาพึ่งพาชุมชน
เวียงใต๎ เนื่องจากเป็นแหลํงรวมของสินค๎า อาหาร สถานที่สําคัญทางศาสนา สถานที่ราชการ และ
แหลํงค๎าขายสําหรับเกษตรกรเข๎ามาขายผลผลิต
ในขณะที่ปายเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดแมํฮํอ งสอน มีบทบาทอยํางมากในการ
เป็น เมื องทํอ งเที่ย วอั นดับ ต๎น ๆ ของจั งหวัด แมํ ฮํอ งสอน ซึ่ง ปายเสมื อ นเป็น เมื อ งหน๎ าดํ านทาง
ตะวันออกของจังหวัดแมํฮํองสอน โดยเป็นเมือ งที่สามารถดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวเข๎ามาเที่ยวชม
อําเภอปายและยังเลยไปยังอําเภออื่นๆ ในจังหวัดแมํฮํองสอนอีกด๎วย
อ.ปาง
มะผ้า
แมํนา

แม่ฮ่องสอน
อาเภอปาย

เติง

เมืองปาย

เวียง
เหนือ

เวียงใต๎

แมํฮี้

ทุํงยาว
โป่งสา
เมือง
แปง

แผนภูมิที่ 4.4 บทบาทของอําเภอปายกับพื้นที่ใกล๎เคียง

เชียงใหม่
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4.2 พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของเมืองปาย
ในการศึกษาพัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมนั้นต๎องทําการศึกษาถึงอดีตความเป็นมาของ
พื้นที่อยํางลึกซึ้ง ถึงแม๎วําหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่ปรากฏบนพื้นที่นั้นบางสํวนอาจสูญหายไป
ตามกาลเวลาที่ลํวงเลยมายาวนาน แตํทั้งนี้ก็ยังคงมีหลักฐานบางอยํางที่คงอยูํให๎สามารถเชื่อมโยง
เหตุการณ๑ทางประวัติศาสตร๑มาสูํปัจจุบันได๎ จากหลักฐานการตั้งถิ่นฐานแหํงแรกของเมืองปาย
ปรากฏที่บริ เวณตําบลเวียงเหนือ แสดงให๎เห็นวํา เป็นชุมชนโบราณเกําแกํของเมือ งปาย โดยมี
ระยะทางที่หํางจากชุมชนเวียงใต๎ประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งต๎องศึกษาประวัติศาสตร๑ความเป็นมา
ของชุมชนเวียงเหนือ เนื่องจากเป็นยุคแรกของการตั้งเมือ งปายและมีความเชื่อ มโยงกับความ
เป็นมาของชุมชนเวียงใต๎ในปัจจุบัน
การศึกษาถึงพัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย จากการสมมุติฐานตามเอกสาร
ทางประวัติศาสตร๑ และการสัมภาษณ๑ สามารถแบํงพัฒนาการภูมิทัศน๑ของชุมชนออกได๎เป็น 3 ชํวง
ดังตํอไปนี้
ช่วงที่ 1 : ยุคแรกเริ่มของการตั้งถิ่นฐาน (พ.ศ.1855-2397)
ช่วงที่ 2: ยุคชุมชนขยายตัวจาการอพยพและการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการคมนาคม
(พ.ศ.2398-2537)
ช่วงที่ 3 : ยุคของการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการทํองเที่ยว (พ.ศ.2538-ปัจจุบัน)
ในการแบํงชํวงของการศึกษาพัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมนั้น เพื่อที่จะวิเคราะห๑ในประเด็น
ของการเปลี่ยนทางด๎านตํางๆ ของชุมชนที่มีค วามสัมพันธ๑ในเรื่อ งของกิจกรรมของมนุษย๑และ
สภาพธรรมชาติในพื้นที่ ชุมชนที่ศึกษาและชุมชนใกล๎เคียง โดยวิเคราะห๑ใน 3 ประเด็นหลักคือ
ประเด็นแรกลักษณะทางกายภาพประกอบด๎วย โครงสร๎างของชุมชน และการขยายตัวของชุมชน
สํวนประเด็นที่สองคือลักษณะเศรษฐกิจ-สังคม และประเด็นสุดท๎ายวิถีชีวิตและกลุํมคน
4.2.1 ช่วงที่ 1: ยุคแรกเริ่มของการตั้งถิ่นฐาน (พ.ศ.1855-2397)
ในชํวงยุคแรกเริ่มของการตั้งถิ่นฐานของเมือ งปายเกิดที่บริเวณตําบลเวียงเหนือ
หรือในอดีตเรียกวําบ๎านดอน ซึ่งบริเวณตําบลเวียงเหนือพบหลักฐานทางโบราณคดีได๎แกํ วัดร๎าง
คันดิน คูน้ํา และรํองรอยของการมีประตูเมืองเกํา โดยจากเอกสารทางประวัติศาสตร๑และคําบอก
เลําของปราชญ๑ท๎องถิ่นในเมืองปาย (จันทร๑ อินทสาร, สัมภาษณ๑, 10 กุมภาพันธ๑ 2556) ได๎กลําวถึง
ประวัติของบ๎านดอนหรือเวียงเหนือ แตํกํอนนั้นบริเวณบ๎านดอนเป็นที่อยูํอาศัยของชาวพมํ า ซึ่งยก
ทัพมาตั้งที่บ๎านดอน เนื่องจากมีลักษณะเป็ นพื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งทัพและสร๎างบ๎านเรือนขึ้น
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บริเวณนี้ พร๎อมกันนั้นต๎องทําการสํงสํวยผู๎ครองนครเชียงใหมํ แตํตํอ มาพกํากั๋น นะเกิดแข็งข๎อไมํ
ยอมสํงสํวยให๎ดั่งเดิม จึงทําให๎ทางเชียงใหมํสํงทัพของเจ๎าศรีใจย๑ผู๎ปกครองดินแดนหนเหนือทําการ
ยกทัพมาตี ผลคือเจ๎าศรีใจย๑มีชัยจึงได๎ปกครองบ๎านดอนในเวลาตํอมา ด๎วยการที่อุปนิสัยของเจ๎าศรี
ใจย๑เป็นเจ๎ามหาชีวิตที่มีเมตตาธรรมจึงให๎พะกํากั่นนะและทหารพลเมืองชาวบ๎านที่เหลือให๎อาศัย
อยูํบ๎านดอนนี้ตํอได๎ เนื่องจากเป็นผู๎ที่เข๎ามาอยูํอาศัยกํอนหน๎านี้และเป็นผู๎ที่บุกเบิกตั้งถิ่นฐานมา
กํอ น โดยแบํงให๎พะกํากั่นนะและพลเมืองอยูํทางทิศตะวันตก ดังนั้นในชํวงเวลานั้นชุมชนเวียง
เหนือจึงมีลักษณะเป็นชุมชนสองเผํา คือไทใหญํจะอาศัยอยูํทางด๎านทิศตะวันตก สํวนไทยโยนกจะ
อาศัยอยูํทางทิศตะวันออก
ตํอมาเมื่อเจ๎าศรีใจย๑ได๎ชัยชนะกลับสูํพิงคะบุรีเชียงใหมํ เจ๎าติโลกราชดีพระทัยมาก
จึงตั้งนามใหมํให๎เจ๎าศรีใจย๑วํา “เจ๎าชัยสงคราม” เมื่อครั้นเจ๎าชัยสงครามจะกลับบ๎านดอนอีกครั้งจึง
ได๎ชักชวนชาวบ๎านจากพิงคะบุรีมาอยูํที่บ๎านดอนให๎มากขึ้น คนที่ย๎ายมาจากพิงคะบุรีเป็นพวกที่มา
จากเจ๎าหม๎อ ต๎นขาม เมืองพร๎าว เมืองแพรํ เจียงตอง ลื้อ โดยเข๎ามาอาศัยอยูํบริเวณใต๎วังช๎างเผือก
ฟากน้ําปายเป็นต๎นมา (บริเวณชุมชนเวียงใต๎ในปัจจุบัน ) เมื่อเจ๎าชัยสงครามเสด็จสวรรคตในปี
พ.ศ.2060 หลังจากนั้นบ๎านเมืองปายเริ่มอยูํในความไมํสงบ มีศึกจากพมําที่คอยแยํงรบชิงเมือ ง
บ๎านดอนทั้งสองฟากน้ํา จึงวํางผู๎ ปกครองไปนาน ตํอ มาเจ๎านายฝ่ายเหนือ ทั้ง หมดได๎ ยกพลมา
ปกครองเมืองปายในปีพ.ศ.2122 จากนั้นเจ๎าลําพูนได๎ให๎พระนเรศวรที่ฝึ กคุมทหารอยูํที่เชียงใหมํ
ลําพูน ให๎มาอยูํที่เมืองปายจึงเพื่อเป็นที่ใช๎ฝึกคุมทหาร อบรมชาวไทใหญํ โยนก มอญ พมํา ฝึกใน
การรบ ฟันดาบ ขี่ม๎า และชนช๎าง หลังจากนั้นเมืองปายเป็นเมืองที่ผํานการศึกรบกับพมําหลายตํอ
หลายครั้ง อีกทั้งผํานการฟื้นฟูเมืองจากเจ๎าที่เข๎ามาปกครองเมืองปายอยูํเรื่อยมา ซึ่งบ๎า นดอนหรือ
เวียงเหนือในปัจจุบันมีอายุมากถึง 700 ปี
จากการศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพ ประวัติศาสตร๑ของชุมชนสามารถที่จะ
สันนิษฐานถึงปัจจัยตํางๆ ที่ทําการเลือกพื้นที่ในการตั้งชุมชน โดยมีรูปแบบของการขยายตั วของ
ชุมชนที่มีพัฒนาการเรื่อยมา ซึ่งแรงจูงใจในการตั้งถิ่นฐานมีดังตํอไปนี้
ทางด้านยุทธศาสตร์ ในครั้งที่ชาวพมําชื่อ พกําหมํอ งซอ ได๎เลือ กบริเวณบ๎าน
ดอนเป็นพื้นที่สําหรับการตั้งทัพ เนื่องจากบ๎านดอนเป็นที่ราบสูงกว๎างขว๎าง มีแมํน้ําไหลผํานมาทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากลําห๎วยสูง จึงทําการขุดรํองให๎น้ําไหลผํานทุํงนาและมีแมํ น้ําอีกสาย
หนึ่ ง ไหลมาทิ ศตะวั นตก เนื่ องจากการเป็ นพื้ น ที่ สูง และโลํง เป็ นจุ ด ยุท ธศาสตร๑ใ นการรบที่ ดี ที่
สามารถมองเห็นทัพข๎าศึกมากํอนแตํไกล โดยมีการขุดกําแพงดินไว๎ทางทิศตะวันออกยาวไปทาง
ทิศใต๎ขุดไว๎โดยรอบของเมือง เพื่อป้องกันข๎าศึก อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่เ หมาะสมแกํการเพาะปลูกทํา
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การเกษตร เนื่องด๎วยน้ําที่ไหลผํานพื้นที่มาถึง 2 สายคือ น้ําที่ไหลมาจากลําห๎วยสูง (ลําน้ําแมํเมือง
ในปัจจุบัน) และแมํน้ําอีกสายหนึ่งที่ไหลมาจากทิศตะวันตก (แมํน้ําปายในปัจจุบัน) ดังนั้นจึงกลําว
ได๎วําบ๎านดอนเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ๑ไปด๎วยทรัพยากรน้ํา
ด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ชํวงแรกของการตั้งถิ่นฐาน ลักษณะหมูํบ๎านของ
ชาวไทใหญํ มี เกณฑ๑ ในการเลือ กพื้น ที่ สํ าหรั บการตั้ ง ถิ่น ฐานในบริ เ วณพื้ นที่ ร าบระหวํ า งภู เ ขา
ประกอบกับลักษณะพื้นที่ต๎องเป็นเนินมีระดับความสูงที่สามารถทดน้ําสายหลักเข๎าสูํชุมชนได๎ เพื่อ
ใช๎ในการอุปโภคและบริโภค โดยบ๎านดอนมีลักษณะที่ตั้งอยูํในที่ราบหวํางภูเขา ทั้งเป็นพื้นที่เนินสูง
มี แ มํ น้ํ า ปายไหลผํ า นทางทิ ศ ตะวั น ตกของชุ ม ชน อี ก ทั้ ง ยั ง มี ลํ า น้ํ า แมํ เ มื อ งไหลผํ า นทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนืออีก จึงเป็นพื้นที่เหมาะสมอยํางยิ่งในการกํอสร๎างบ๎านเรือนและตั้งทัพบริเวณนี้
ซึ่งสามารถมองเห็นข๎าศึกได๎ในระยะทางที่ไกล
ตํอมาเมื่อมีการตั้งบ๎านเรือนอยูํอาศัยอยูํภายในคูเมืองเป็นลักษณะการรวมตัวกัน
เพื่อความปลอดภัย สํงผลให๎รูปแบบพื้นที่เกษตรกรรมจึงตั้งอยูํบริเวณรอบนอกถัดจากคันดินคูน้ํา
ในการทําเกษตรกรรม แหลํงน้ําถือเป็นปัจจัยหลักที่ต๎องใช๎ในการหลํอเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรม จึงมี
จัดสรรปันน้ําจากแหลํงน้ําธรรมชาติที่ไหลมาจากลําห๎วยบนภูเขาให๎เข๎าผํานในบริเวณพื้นที่นา ซึ่ง
เป็นภูมิปัญญาของชาวไทใหญํที่ใช๎เทคนิควิธีการผันน้ําจากแหลํงน้ําในธรรมชาติมาใช๎ประโยชน๑
ทางการเกษตรได๎อยํางสูงสุด โดยมีพืชหลักที่ปลูกคือ ข๎าว ถั่วเหลือง และงา
ชุมชนเมืองปายในยุคเริ่มแรกมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเป็ นลักษณะของการเกษตรเพื่อยัง
ชีพ และมีพัฒนาการของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมเรื่อยมา ซึ่งนํามาสูํการวิเคราะห๑ในสองประเด็นหลักคือ
ประเด็นแรกลักษณะทางกายภาพประกอบด๎วย โครงสร๎างของชุมชน และการขยายตัวของชุมชน
และในประเด็นที่สองคือลักษณะเศรษฐกิจและสังคม ดังตํอไปนี้
1. ลักษณะทางกายภาพ เมืองปายตั้งอยูํบริเวณที่ราบระหวํางภูเขา มีแมํน้ํา
ปายไหลผํานทางทิศตะวันตกของตัวชุมชน และมีน้ําจากลําห๎วยแมํเมือ งไหลผํานทางด๎านทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ สํงผลให๎เกิดลักษณะทางกายภาพของชุมชนดังตํอไปนี้
การสร๎างเมืองในชํวงแรกเพื่อป้องกันข๎าศึก จึงมีการสร๎างคูน้ํา กําแพงดินโดย
มีลักษณะการขุดคูเมืองทั้ง 4 ด๎าน คือด๎านทิศเหนือ ตะวันออก ตะวันตก และด๎านทิศใต๎ โดยคู
เมือ งมีความกว๎างประมาณ 4-8 เมตร ลึก 3.5 เมตร ดินที่เหลือจากการขุดคูเมือ งมาใช๎ทําเป็น
กําแพงดินโดยรอบทั้งสี่ทิศ และทั้งสี่ทิศจะมีซุ๎มประตูเมืองโดยประกอบด๎วย ประตูมําน ตั้งอยูํทาง
ทิศตะวันตก ประตูชัย ตั้งอยูํทางทิศตะวันออก ประตูดํา ตั้งอยูํทางทิศใต๎ และประตู เวียงหลวง
ตั้งอยูํทางทิศเหนือ
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ภายในกําแพงเมืองจะมีหอเจ๎าฟ้า บ๎านเรือนที่อยูํอาศัย และศาสนสถาน ซึ่ง
หอเจ๎าฟ้าเป็นที่พักอาศัยของขุนหลวงของพมํา ตั้งอยูํบริเวณกลางชุมชน (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
สถานที่ราชการคือโรงพยาบาสํงเสริมสุขภาพประจําตําบล และองค๑การบริหารสํวนตําบลเวียง
เหนือ) เนื่องจากเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมในการปกครองและด๎านการรบ ประกอบเป็นความต๎องการ
ของเจ๎าฟ้าผู๎ปกครองเมืองด๎วย (สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ , 2551) สํวนรูปแบบ
สถาปัตยกรรม ลักษณะบ๎านเรือนของคนในชํวงนั้นเป็นชํวงของการตั้ งถิ่นฐานในสมัยแรก อีกทั้ง
บ๎านเมืองยังไมํสงบมากนัก จึงมีการสร๎างบ๎านเรือนหลังไมํใหญํมาก ใช๎วัสดุทางธรรมชาติ โดยเสา
อาจเป็นไม๎เนื้อแข็ง ฝาบ๎านทําด๎วยไม๎ไผํ และหลังคามุงด๎วยใบตองตึง ลักษณะบ๎านเป็นบ๎านใต๎ถุน
โลํงไว๎สําหรับเก็บอุปกรณ๑การเกษตร โดยการตั้งถิ่นฐานของกลุํมบ๎านเรือนจะกระจุก ตัวอยูํภายใน
กําแพงเมือง
ศาสนสถานแหํงแรกของหมูํบ๎านคือ วัดบ๎านดอน หรือ ในปัจจุบัน เรียกวํา วัดศรี
ดอนชัยสร๎างขึ้นในพ.ศ.1860 อยูํทางด๎านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของชุมชน จากตําแหนํงที่ตั้งวัด
อยูํบริเวณเนินสูงสุดของชุมชน เอกสารประวัติบ๎านดอน (จันทร๑ อินทสาร, 2549) สันนิษฐานวํา
พกําหมํองซอได๎สร๎างวัดบ๎านดอนบริเวณนี้ เพราะเป็นพื้นที่กว๎างและเงียบสงัดเหมาะแกํการสร๎าง
วัด แตํอีกคําสันนิษฐานที่อาจเกี่ยวข๎องกับความเชื่อของชาวพมําในการสร๎างวัด ซึ่งเป็นความเชื่อที่
สืบทอดตํอกันมาจากตําราของการสร๎างเรือน พื้นที่สูงเหมาะสมแกํการสร๎างปราสาท หอ วัง วัด
วิหาร พระเจดีย๑ (ชัยสิทธิ์ ดํานกิตติกุล และสิงหนาท แสงสีหนาท, 2549) อีกทั้งวัดเป็นสถานที่
สํา คั ญ ตํ อ การจั ด ตั้ ง หมูํ บ๎ า น โดยวั ด ต๎ อ งตั้ ง อยูํ ใ นตํ า แหนํ ง ที่ สํ า คั ญ และมี ค วามโดดเดํ น สํ ว น
ลักษณะการสร๎างวัดบ๎านดอนในสมัยนั้นสร๎างเพียงกุฏิ และศาลาบุญ โดยกุฏิสร๎างจากไม๎เนื้อแข็ง
และไมํมีกําแพงล๎อมวัด
วัดตํอมาได๎แกํ วัดหลวงเป็นวัดที่เกิดขึ้นในปีพ .ศ.2159 เกิดจากการที่บ๎านดอน
ขยายชุมชนออกไปตั้งบริเวณฝั่งใต๎วังช๎างเผือก (เวียงเหนือในปัจจุบัน) จากคําชักชวนของเจ๎าแมํ
สุนันทาชวนชาวบ๎านที่ย๎ายเข๎ามาอยูํใหมํที่มาจากเมืองเชียงใหมํ แมํริม แมํแตง และเมืองพร๎าว ได๎
ชํวยกันสร๎างวัดหลวงขึ้นในบริเวณที่โลํงกว๎างมีรํองน้ําไหลผํานทางทิศตะวันตก โดยได๎นิมนต๑พระ
ไทใหญํ 2 รูปมาอยูํและสอนหนังสือพมําและไทใหญํ หลังจากนั้นในปีพ.ศ.2335 ได๎มีการบูรณะวัด
กลางขึ้นบริเวณบ๎านใต๎วังช๎างเผือก เมื่อพระสุนันทาได๎ธุดงค๑มายังวัดนี้ จึงได๎ทําการบูรณะซํอมแซม
ภายในวัด มีอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สําคัญ และเจดีย๑เกํา ซึ่งเดิมเป็นวัดร๎าง วัดแหํง
นี้จึงกลายเป็นวัดประจําของชุมชนบ๎านป่าขามตั้งแตํบัดนั้นเป็นต๎นมา
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สํวนศาลเจ๎าเมืองถือเป็นศาสนสถานที่ชาวบ๎านดอนได๎ให๎ความเคารพ สันนิฐาน
วํามีการสร๎างขึ้นมาพร๎อมๆ กับการตั้งเมือง ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวไทใหญํในเรื่องผีเจ๎าเมืองหรือ
ผีบรรพบุรุษคอยดูปกปักรักษาความเป็นอยูํของคนในเมืองให๎เป็นสุข โดยศาลเจ๎าเมืองตั้งอยูํ ใกล๎
กับประตูชัยทางด๎านทิศเหนือ สํวนศาลเจ๎าเมืองของบ๎านใต๎วังช๎างเผือกตั้งอยูํ บริเวณทิศตะวันตก
ภายในวัดหลวง เชื่อวําสร๎างขึ้นในชํวงที่มีการสร๎างวัดหลวงพร๎อมกัน
ลักษณะเส๎นทางการสัญจรในสมั ยนั้นของบ๎านดอนเป็นทางดินลูกรังใช๎สําหรับ
การเดินทางด๎วยเท๎า ช๎าง เกวียน และม๎า สํวนที่ตั้งของสุสานจะตั้งอยูํทางทิศใต๎โดยใช๎ประตูดําเป็น
ทางออกในการขนศพ หรื อ ที่ เ รี ย กกั น วํ า “ประตู ผี ” ซึ่ ง จะตั้ ง ไกลจากตั ว ของชุ ม ชน สํ ว นพื้ น ที่
เกษตรกรรมจะอยูํบริเวณรอบนอกของชุมชน สํวนเส๎นทางการสัญจรของบ๎านใต๎วังช๎างเผือกมีการ
จัดทําถนนขนาดเล็กสําหรับใช๎เดินเท๎าไปมาระหวํางบ๎านตํางๆ มีจํานวน 4 สายหลัก มีรูปรํางเป็น
ตาราง และมีตรอกซอยที่เป็นสัดสํวนสวยงาม
โครงสร้ า งของชุ ม ชน โครงสร๎ า งของชุ ม ชนบ๎ า นดอนในสมั ย แรก
ประกอบด๎วย แมํน้ําปาย และลําน้ําแมํเมืองที่ไหลมาจากเขาลงสูํแมํน้ําปาย โดยลําน้ําเหลํานี้เป็น
ปัจจัยหลักในการเลือกที่ตั้งและการทําการเกษตรของคนในชุมชน สํวนโครงสร๎างของชุมชนสํวน
ใหญํตั้งอยูํภายในกําแพงเมืองประกอบด๎วย วัดศรีดอนชัยเป็นพื้นที่ศูนย๑ กลางของหมูํบ๎าน และ
ศูนย๑รวมทางจิตใจของคนในสมัยนั้น ศาลเจ๎าเมืองตั้งอยูํทางทิศตะวันตกใกล๎กับประตูชัย หอเจ๎า
เมือ งตั้งอยูํกลางชุมชน บ๎านเรือนจะกระจุกอยูํภายในกําแพงเมือ ง และพื้นที่เกษตรอยูํรอบนอก
กําแพงเมือง เมื่อมีการขยายชุมชนบ๎านดอนไปยังฝั่งน้ําใต๎วังช๎างเผือก ได๎สร๎างวัดหลวงขึ้นทางทิศ
ตะวันตก ภายในวัดมีศาลเจ๎าเมือง บ๎านเรือนตั้งกระจายไปยังพื้นที่ใกล๎เคียง สํวนหอเจ๎าฟ้าตั้งอยูํ
ใจกลางของชุมชนบ๎านใต๎วังช๎างเผือก ซึ่งลักษณะการเลือกทําเลที่ตั้งของหอเจ๎าฟ้าตั้งคล๎ายกับหอ
เจ๎าฟ้าที่บ๎านดอนคือตั้งอยูํใจกลางของชุมชน ตํอมามีการบูรณะวัดกลางขึ้น ศูนย๑กลางของพื้นที่จึง
เพิ่มขึ้นอยูํที่บริเวณบ๎านป่าขาม โดยมีเส๎นทางเชื่อ มชุมชนที่ขยายกับ ชุมชนในกําแพงเมืองด๎วย
เส๎นทางการสัญจรโดยทางเกวียน ทางเท๎า และใช๎สะพานไม๎ข๎ามแมํน้ําปายมายังฝั่งบ๎านใต๎วัง
ช๎างเผือก (บริเวณโรงเรียนอนุบาลเวียงใต๎ในปัจจุบัน) โดยมีพื้นที่เกษตรกรรมอยูํบริเวณรอบนอก
การขยายตัวของชุมชน จากเอกสารประวัติศาสตร๑บ๎านดอน (จันทร๑ อิน
ทสาร, 2549) และคํ า สั ม ภาษณ๑ ป ราชญ๑ ท๎ อ งถิ่ น เมื อ งปาย (จั น ทร๑ อิ น ทสาร, สั ม ภาษณ๑ , 10
กุมภาพันธ๑ 2556) ได๎สันนิษฐานวําชุมชนเริ่มแรกมีการสร๎างบ๎านเรือนทีก่ ระจุกตัวอยูํบริเวณภายใน
กําแพงเมืองและบริเวณโดยรอบวัดศรีดอนชัย จากนั้นในพ.ศ.2021-2025 มีการอพยพย๎ายเข๎า
เมืองมามากขึ้น จากการให๎อํามาตย๑และขุนใหญํไปชักชวนญาติพี่ น๎องที่พิงคะบุรีเข๎ามาอยูํอาศัย
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ใหมํ โดยมาจากบ๎านหม๎อ ต๎นขาม เมืองพร๎าว เมืองแพรํ เจียงตอง และลื้อ ทําให๎ชุมชนบ๎านดอน
เดิมที่มีขอบเขตที่จํากัดอยูํภายในกําแพงเมือ ง ได๎มีการขยายเมื องออกไปบริเวณทางทิศใต๎ของ
เมือง แตํอยูํทางฝั่งตะวันออกของแมํน้ําปาย ในครั้งนั้นเรียกวํา “บ๎านใต๎วังช๎างเผือก” หรือชุมชน
เวียงใต๎ในปัจจุบัน มีการเชื่อมชุมชนด๎วยเส๎นทางการสัญจร เป็นเส๎นทางออกจากบ๎านดอนทางทิศ
ใต๎หรือประตูดํา และข๎ามแมํน้ําปายด๎วยสะพานไม๎ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลเวียงใต๎ในปัจจุบัน
2. ลักษณะเศรษฐกิจและสังคม ในสมัยนั้นเป็นระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็น
ลักษณะพึ่งตนเอง มีผลผลิตทางการเกษตรไว๎เพื่อบริโภคเป็นหลัก และมีวิธีการถนอมอาหารเชํน
การทําถั่วเนํา ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีให๎เห็นอยูํ โดยมีลักษณะของการนําเอาถั่วเหลืองมาหมัก และ
มาทําเป็นแผํน จากนั้นตากแดดเพื่อให๎แห๎ง สามารถเก็บไว๎ใช๎ได๎นานสําหรับการประกอบอาหาร
แทนกะปิ และอาจจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค๎าทางกันเองระหวํางชุมชน
3. กลุ่มคนและวิถีชีวิต คนกลุํมแรกที่เข๎ามาในบ๎านดอนหรือเวียงเหนือ ได๎แกํ
ชาวพมําและไทใหญํ โดยสันนิฐานวําเป็นกลุํมชาวไทใหญํที่มาจากฝั่งตะวันตกของแมํน้ําสาละวิน
คือ เมื องใหมํ แมํ แ จ๏ ง น้ํา มาง ประเทศพมํ า เพื่ อ เข๎ า มาเปิ ด ที่ ทํ า กิน และตั้ งทั พ รวบรวมกํ า ลั ง
(ชัยสิทธิ์ ดํานกิตติกุล และสิงหนาท แสงสีหนาท, 2549) ตํอมาเมื่อพมําและไทใหญํพํายทัพให๎แกํ
เจ๎าชัยสงคราม สํงผลให๎มีคนกลุํมที่ 2 อพยพเข๎ามาเป็นกลุํมชาวไทโยนกหรือไทยวน จึงทําให๎
ชุมชนบ๎านดอนหรือเวียงเหนือในสมัยเจ๎าชัยสงคราม ภายในกําแพงเมืองมีการแบํงพื้นที่ออกเป็น
กลุํ ม คน 2 ชนเผํ า จั ด แบํ ง ด๎ ว ยถนนสายที่ มุํ ง จากประตู ดํ า สูํ ป ระตู เ วี ย งหลวงมี ชื่ อ เรี ย กวํ า
“กองสํางกง” โดยกลุํมไทโยนกจะอยูํทางด๎านตะวันออกของชุมชน และสํวนกลุํมไทใหญํ พมําอยูํ
บริเวณทางตะวันตก ตํอมาเมื่อเจ๎าชัยสงครามเดินทางกลับมาจากพิงคะบุรีได๎พากลุํมญาติของ
อํามาตย๑เดินทางเพื่อมาตั้งถิ่ นฐานอยูํบริเวณบ๎านดอนเพิ่ม กลุํมคนกลุํมใหมํนี้ได๎แกํ กลุํมคนไท
โยนกจากบ๎านเจ๎าหม๎อ (ตําบลกุมภประดิษฐ๑ อําเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ) ต๎นขาม (บ๎านต๎นขาม
อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหมํ) เมืองพร๎าว (บ๎านหนองปลามัน อําเภอพร๎าว จังหวัดเชียงใหมํ )
และเมืองแพรํ (อําเภอสูงเมํน จังหวัดแพรํ ) นํามาสูํการขยายตัวของพื้นที่บ๎านดอนด๎วยการจัด
หมูํบ๎านให๎เป็นสัดสํวนบริเวณบ๎านใต๎วังช๎างเผือกและยังแบํงเขตให๎ชาวบ๎านที่มาขออยูํใหมํอยูํทาง
ทิศใต๎ของประตูดํา ซึ่งเป็นชาวบ๎านที่มาจากเมืองปั่น หมอกใหมํ (กลุํมคนที่อพยพมาจากพมํา)
ด๎วยการที่มีกลุํมคนไทใหญํเป็นสํวนมากอยูํอาศัยในชุมชน จึงสะท๎อนวัฒนธรรมที่
มีอัตลักษณ๑ของชาวไทใหญํออกมาบนพื้นที่ในลักษณะของกายภาพ เริ่มจากลักษณะการตั้งถิ่น
ฐานที่มีอัตลักษณ๑ ซึ่งชาวไทใหญํมักเลือกทําเลที่ตั้งหมูํบ๎านในบริเวณที่ราบลุํมระหวํางภูเขา หรือ
อยูํใกล๎แหลํงน้ํา และมีวิธีการจัดสรรน้ําเข๎าสูํหมูํบ๎านและที่นาในลักษณะของการจัดทําเหมืองฝาย
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ถือได๎วําเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมในการจัดสรรน้ําและแก๎ไขข๎อจํากัดทางธรรมชาติที่มีมาตั้งแตํอดีต
อีกทั้งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทใหญํยังสะท๎อนออกมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมทางด๎าน
ศาสนาและบ๎ า นเรื อ นของเมื อ งปาย โดยมี ลั ก ษณะของสถาปั ต ยกรรมแบบไทใหญํ ซึ่ ง เป็ น
วัฒนธรรมได๎รับอิทธิพลจากพมํา โดยจะเห็นได๎วําชุมชนเมืองปายในสมัยนั้นแม๎จะมีกลุํมคนหลาย
ชนเผําเข๎ามาอาศัยอยูํ กลุํมคนเหลํานั้นก็สามารถปรับตัวให๎ผสานเข๎ากับคนสํวนใหญํที่เป็นไทใหญํ
ได๎อยํางกลมกลืน

สะพานไม๎ไผํบริเวณตําบลแมํฮี้ขา๎ มมายังเวียงใต๎

ถนนเชื่อมเวียงเหนือและเวียงใต๎

สะพานไม๎ขา๎ มแมํน้ําปายจากเวียงเหนือ

ภาพที่ 4.4 ลักษณะวิถชี ีวิตและเส๎นทางการสัญจรหลักในเมืองปาย
ที่มา: เทศบาลตําบลปาย
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แสดงตําแหนํงภาพตัดขวาง

ภาพที่ 4.5 แสดงภาพตัดขวางพัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปายในชํวงที่ 1
ที่มา: ผู๎วิจัย
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4.2.2 ช่วงที่ 2: ยุคชุมชนขยายตัวจากการอพยพและการเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องมาจากการคมนาคม (พ.ศ.2398-2537)
ในปีพ.ศ. 2398 ในชํวงสมัยรัชกาลที่ 4 แหํงกรุงรัตนโกสินทร๑ ประเทศไทยได๎ทํา
สนธิสัญญาเบาว๑ริ่งกับประเทศอังกฤษ สํงผลให๎เกิดการสัมปทานป่าไม๎แบบเสรี โดยบริษัทบอมเบย๑
เบอร๑มํา และบริษัทบอเหนียวของอังกฤษเข๎ามาทําไม๎ลํองน้ําปายออกทางแมํน้ําสาละวิน ในชํวง
เวลานั้นป่าไม๎ของเมืองปายถูกทําลายมาก ตํอมาเมืองปายเริ่มมีพลเมืองมากขึ้นทั้ง พมํา ไทใหญํ
ไทยโยนก มอญ ไทยลื้อ และอื่นๆ เจ๎ากาวิโรรสสุริยวงศ๑ได๎แบํงการปกครองในระบบของ เวียง วัง
คลัง นา ตํอมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ได๎แบํงการปกครองออกเป็น 2 เวียง จากเวียงที่อยูํกํอนและอยูํ
เหนือวังน้ําปายให๎ชื่อวํา “เวียงเหนือ” สํวนเวียงที่สร๎างขึ้นภายหลังและอยูํใต๎น้ําปายให๎ชื่อวํา “เวียง
ใต๎” ในปีพ.ศ.2410 จึงเกิดบ๎านเวียงเหนือและบ๎านเวียงใต๎ขึ้น ตํอมาในชํวงพ.ศ.2484 – 2488 เกิด
สงครามเอเซียบูรพาทหารญี่ปุ่นตัดถนนจากเชียงใหมํผํานเมืองปายเพื่อเข๎ าไปในประเทศพมําทาง
อํ า เภอขุ น ยวม อํ า เภอปายจึ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของฐานทั พ ญี่ ปุ่ น ประกอบกั บ เป็ น ชํ ว งเวลาของการ
เปลี่ยนแปลงวิถีท างการเกษตรครั้ งแรกของเมือ งปายหลัง จากที่มีก ารนํากระบวนการปลูกพื ช
เชิงเดี่ยว หรือการปลูกพืชเชิงการค๎าเข๎ามาเป็นครั้งแรก ตํอ มาในพ.ศ.2520 เป็นต๎นมาได๎มีการ
พัฒนาเส๎นทางคมนาคมสาย 1095 ให๎เกิดความสะดวกมากขึ้น จึงสํงผลให๎ลักษณะสภาพทาง
ภูมิศาสตร๑ ลัก ษณะกายภาพที่ ประกอบด๎วยโครงสร๎ างของชุมชน และเศรษฐกิจ สังคม มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดังตํอไปนี้

ภาพที่ 4.6 ที่ทําการบริษัทบอมเบย๑เบอร๑มาํ และลักษณะการลํองไม๎จากแมํน้ําปายสูํแมํน้ําสาละวิน
ที่มา: อนุสรณ๑สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น อําเภอขุนยวม จังหวัดแมํฮอํ งสอน
สภาพที่ตั้งภูมิศาสตร์ หลังจากมีการปกครองออกเป็นเวียงเหนือ และเวียงใต๎
อยํางชัดเจน ซึ่งตรงกับชํวงรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ได๎โปรดเกล๎าแตํงตั้งพระยาชัยสงครามเป็นพระ
ยาเกษตรรัตนอาณาจักรมาปกครองเมืองปาย ทําให๎เกิดการอพยพคนจากเชียงใหมํมาอยูํที่บริเวณ
บ๎านเวียงใต๎มากขึ้น โดยเริ่มมีการขยายตัวของเมืองทางฝั่งตะวันตกของแมํน้ําปายมากกวําทางฝั่ง
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ตะวันออกที่เคยเป็นชุมชนแหํงแรก สํวนลักษณะสภาพแวดล๎อมของเมืองปายยังคงสภาพความ
เป็นเมืองที่ตั้งอยูํในที่ราบโอบล๎อมด๎วยภูเขาและป่าไม๎ ถึงแม๎จะมีการตัดไม๎ทําลายป่าไปมากจาก
การทําสนธิสัญญาเบาว๑ริ่งในครั้งนั้น
1. ลักษณะทางกายภาพ จะแบํงออกเป็น 2 ชํวงใหญํ คือชํวงแรกจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพกํอ นการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2475-2483) เป็นการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่เกิดจากการอพยพเข๎ามาอยูํอาศัยเพิ่มขึ้น ทําให๎มีการปรับเปลี่ยน
และจั ด สรรทรั พ ยากรของพื้ น ที่ใ นชุ ม ชนให๎เ หมาะสมกั บจํ า นวนประชากร ชํว งที่ส องคื อ หลั ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2484-2537) เป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่เห็นได๎อ ยําง
ชัดเจนจากการตัดถนนเข๎ามาสูํเมืองปายและจังหวัดแมํฮํองสอน โดยมาจากจังหวัดเชียงใหมํ เป็น
เสมือนการเปิดเมืองที่อยูํในหุบเขาให๎สามารถติดตํอไปยังโลกภายนอกได๎งํายขึ้น อันเป็นการนํามา
สูํการการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑วัฒนธรรมอยํางเดํนชัด
ชํวงที่ 1 กํอนการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2475-2483) หลังจากแบํง
การปกครองเมือ งที่แยกออกจากกั นอยํางชั ดเจนของชุมชนเวียงเหนื อ และชุม ชนเวียงใต๎ จาก
เอกสารสภาวัฒนธรรมปาย (สถานีวิทยุชุมชนอําเภอปาย, 2555 : ออนไลน๑ อ๎างใน เอกสารสภา
วัฒนธรรมปาย, 2550) ได๎กลําวําในชํวง พ.ศ.2427 ได๎มีการปรังปรุงผังเมืองใหมํให๎เป็นสัดสํวน
มากขึ้นโดยการทําถนนใหญํ 4 สายและมีตรอกซอยเป็นตารางคล๎ายรูปผังของจีวรพระภิกษุ และ
สร๎างหอเทียบเรียกวํา “หอเจ๎าฟ้า” (ปัจจุบันนี้เป็นที่วําการอําเภอปาย) เมื่อขําวการปรับปรุงเมือง
ใหมํของเมืองปายแพรํขยายออกไป ชาวไทยใหญํที่ไปอยูํเมืองแพรํ เมืองเชียงใหมํรวมถึงชาวไท
ใหญํตามเมืองไตด๎านตะวันออกของแมํน้ําสาละวิน ได๎เดินทางเข๎ามาหาญาติพี่น๎อง และได๎อพยพ
มาอยูํกันเพิ่มมากขึ้นจากเดิม จึงได๎ขยายพื้นที่เมืองออกไปอีก ทางเชียงใหมํจึงแตํงตั้งพระยาดํารง
ราชเสนาขึ้นเป็นเจ๎าฟ้าปกครองเมืองปาย หรือพํอเมือ ง มีศักดินา 300 ไรํ ด๎วยการอพยพของ
ประชากรเข๎ามาอยูํกันมากขึ้นกวําเดิม จึงต๎องมีการแบํงพื้นที่ออกเป็นหมูํบ๎านจํานวน 4 หมูํบ๎าน
โดยแบํงตามลักษณะถิ่นฐานเดิมของคนที่ย๎ายถิ่นเข๎ามาอยูํกํอนหน๎านี้ได๎แกํ หมูํบ๎านที่ 1 บ๎านเมือง
พร๎าว หมูํบ๎านที่ 2 บ๎านเจ๎าหม๎อ หมูํบ๎านที่ 3 บ๎านป่าขาม และหมูํบ๎านที่ 4 บ๎านเมืองแพรํ
จากนั้นในพ.ศ.2470 ท๎าววิจิ ตร ศรีนาวัน เป็นผู๎จัด ทําเสาหลักเมือ ง และ
กําหนดเขตติดตํอระหวํางตําบล อําเภอและจังหวัด และในชํวงนั้นได๎เกิดอุกภัยครั้งใหญํที่ได๎
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ของชุมชนเวียงเหนือ เรือกสวน ไรํ นา ถูกน้ําพัดพาเสียหาย และยังพัดพา
เอากําแพงดิน คูเมืองเกําของเวียงเหนือด๎านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บริ เวณประตูมํานและประตู
เวียงหลวง ที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ในครั้งแรกเริ่มของการตั้งถิ่นฐานหายไป เหลือไว๎เพียง
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รํองรอยของคูน้ําและคันดินเพียงบางสํวนทางด๎านฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจาก
การเข๎ามาทําสั มปทานไม๎จากสนธิสัญญาเบาว๑ริ่ง เป็นสาเหตุทําให๎จํานวนป่าไม๎เริ่มลดลง และ
พื้นที่ในการซับน้ําหายไปจึงเป็นที่มาของอุกภัยครั้งใหญํในชํวงนั้น
ตํอมาในชํวงพ.ศ.2475 -2482 นายอําเภอปายคนที่ 4 (ชาญ รังสิยานนท๑) ได๎
ตั้งชื่อถนนใหญํ 4 สายหลักของเวียงใต๎ (เทศบาลตําบลปายปัจจุบัน ) เส๎นยาวที่สุดจากลําน้ําปาย
วัดป่าขามถึง วัดหัวนาชื่อ “ถนนชัยสงคราม” ตามราชทิ นนามเดิมของเจ๎าศรี ใจย๑ (พระยาชั ย
สงคราม) สายที่สองถนนเขตเขลางค๑ คือ เส๎นถนนที่เริ่มจากสะพานห๎วยมํวงก๐อ น (ทิศตะวันตก)
ผํานวัดหลวง ซึ่งตั้งตามราชทินนามของนายอําเภอคนแรก/หลวงเจริญเขตเขลางค๑นคร สายตํอมา
คือถนนราชดํารง (ปัจจุบันเขียนราษฎร๑ดํารง) ตั้งตามนามเจ๎าฟ้าผู๎ปกครองเมืองปายพระยาดํารง
ราชเสนา เริ่มจากลําน้ําปายบริเวณโรงเรียนปายวิทยาคารผํานหน๎าที่วําการอําเภอ จดถนนเขตเข
ลางค๑ และสายสุดท๎ายถนนที่มีความยาวสั้นที่สุดเริ่มจากสะพานห๎วยมํวงก๐อน (ทิศตะวันออก) ผําน
สถานีตํารวจภูธรปายถึงถนนชัยสงครามเป็นถนนชื่อรังสิยานนท๑ ตามนามสกุลของทํานนายอําเภอ
ชํวงที่ 2 ชํวงเกิดและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2484-2537) เป็นชํวง
เหตุการณ๑สําคัญที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปายที่ชัดเจนคือ ชํวงการ
เกิดและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นผลทําให๎ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของชุมชนมีก ารเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรทางธรรมชาติถูกดึงมาใช๎มากขึ้นโดยเริ่มจาก
การตัดถนนและสร๎างสะพานข๎ามแมํน้ําปาย เกิดขึ้นในชํวงพ.ศ.2484 – 2488
เป็นชํวงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ด๎วยการเดินทัพที่ยากลําบากกับเส๎นทางที่เป็นหุบเหว และการมี
แมํน้ําปายขวางอยูํ กองทัพทหารญี่ปุ่นจึงได๎เกณฑ๑ชาวไทยจากหมูํบ๎านตํางๆ ขุดถางเส๎นทางจาก
เชียงใหมํไปยังแมํฮํองสอน และในขณะที่ฝั่งของจังหวัดแมํฮํอ งสอนก็ถูกจ๎างให๎ขุดถางถนนไป
บรรจบกันที่แมํน้ําปายบริเวณบ๎านทําปายในปัจจุบัน จากนั้นจึงใช๎ช๎างลากไม๎ใหญํหน๎า 30 นิ้ว
ออกจากป่าเพื่อใช๎เป็นเสาตั้งสะพานเหนือแมํน้ํา จนกลายมาเป็นสะพานประวัติศาสตร๑ที่ใช๎ข๎าม
แมํน้ํ าปายในปัจจุ บัน เมื่ อสงครามโลกสิ้น สุด ลงกองทั พญี่ปุ่ นได๎ ถอยกลั บพร๎ อ มทั้ งทํา การเผา
สะพานไม๎ทิ้ง สํงผลให๎ชาวเมืองปายเกิดความไมํสะดวกต๎องกลับไปใช๎วิธีการโดยสารเรือข๎ามฟาก
ซึ่งเมื่อชินกับการใช๎สะพานข๎ามลําน้ําชาวบ๎านก็ได๎รํวมใจกันสร๎างสะพานไม๎ขึ้นมาใหมํเพื่อใช๎ข๎าม
ลําน้ําปายอีกครั้งหนึ่ง
ตํอมาเริ่มมีการสร๎างสนามบินโดยกองทัพญี่ปุ่นขึ้นในชํวงปี 2490-2499 พร๎อม
กับการสร๎างโรงบํมใบยาเกิดการค๎าขายที่กว๎างขว๎างขึ้น และเป็นชํวงเวลาของการเปลี่ยนแปลง
วิถีทางการเกษตรครั้งแรกของเมืองปาย หลังจากที่มีการนํากระบวนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หรือการ

76

ปลูกพืชเชิงการค๎าเข๎ามาเป็นครั้งแรก สํงผลให๎เกิดการขยายตัว ของพื้นที่เกษตรเป็นบริเวณกว๎าง
เนื่องจากความต๎องการให๎ได๎ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในชํวงพ.ศ.2500 – 2509 เป็นชํวงที่เกิด
การสัมปทานเหมืองฟูออไรด๑ของบริษัทเหมืองแรํลานนาที่ ต.เมืองแปง เกิดธุรกิจโรงงานครั้งแรกใน
อ.ปาย เกิดการจ๎างแรงงาน แตํในขณะเดียวกันก็เป็นจุดเริ่มต๎นที่สิ่งแวดล๎อมของเมืองปายเริ่มถูก
ทําลาย
ในขณะที่มนุษย๑เริ่มมีการทําลายธรรมชาติ ธรรมชาติได๎เริ่มมีการลงโทษมนุษย๑
เชํนเดียวกัน ในชํวงพ.ศ.2516 เกิดอุทกภัยครั้งใหญํในเดือนสิงหาคม สํงผลให๎ไรํนาเสียหายและ
น้ําป่าได๎พัดพาเอาสะพานไม๎ที่ใช๎ข๎ามแมํน้ําปายบริเวณบ๎านทําปายหายไป จึงทําให๎ทางอําเภอ
ปายได๎สร๎างสะพานขึ้นมาใหมํอีกครั้ง แตํในครั้งนี้ไมํได๎สร๎างจากไม๎เหมือนครั้งที่แล๎วมา ทางอําเภอ
ปายจึงได๎ทําเรื่องขอสะพานเหล็กนวรัฐเดิมของเชียงใหมํที่ไมํได๎ใช๎งานแล๎ว มาไว๎แทนสะพานไม๎ที่
ถูกพัดหายไป จากนั้นในชํวงพ.ศ.2519-2529 เมืองปายเริ่มมีธุรกิจ กิจกรรมใหมํๆ ที่เกิดขึ้นในเมือง
ปาย การคมนาคมเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอยํางยิ่ง ทําให๎เริ่มมีการกํอสร๎างทางไปยังอําเภอเวียงแหง
พร๎อมทั้งมีการเปิดธุรกิจขนสํงและจัดการโดยสารทางรถยนต๑จากตัวอําเภอเมืองแมํฮํองสอน เข๎าสูํ
อําเภอปาย และไปจังหวัดเชียงใหมํ ในขณะนั้นสภาพถนนมีลักษณะเป็นดินลูกรัง หลังจากนั้นจึงมี
การกํ อสร๎า งทางหลวงลาดยางสาย 1095 สํง ผลให๎ การคมนาคมสะดวกมากยิ่ งขึ้ น จึง เริ่ ม มี
นักทํองเที่ยวเข๎ามาเที่ยวชมธรรมชาติในเมืองปาย ประกอบกับมีการจัดตั้งคํายทหาร ร.7 พัน 5 ใน
พื้นที่อํ าเภอปาย ซึ่ งในชํวงนั้ นเริ่ มมีก ารพั ฒนาธุรกิจ บริก ารสถานที่เริ งรมย๑ ธุร กิจที่ พักสํ าหรั บ
นักทํองเที่ยว ตลอดจนร๎านอาหารที่เปิดให๎บริการในเวลากลางคืน
ในสํวนของลักษณะการตั้งถิ่นฐานของบ๎านเรือ นแตํกํอ นเคยตั้งกระจุกอยูํใน
กําแพงเมืองของบ๎านดอน หรือเวียงเหนือ และสํวนน๎อยจะเข๎ามาตั้งบริเวณบ๎านใต๎วังช๎างเผือก แตํ
เมื่อได๎แบํงการปกครองออกเป็นเวียงเหนือและเวียงใต๎ บ๎านเรือนสํวนใหญํเข๎ามาตั้งอยูํที่เวียงใต๎
ทําเกิดการขยายเมืองอยํางรวดเร็ว ซึ่งจากเดิมที่วัดหลวงอยูํทางทิศตะวันตกของชุมชน ทําให๎พื้นที่
ศูนย๑กลางของชุมชนกลายเป็นวัดหลวง โดยบ๎านเรือนเริ่มตั้งเกาะกลุํมตามถนนชัยสงคราม จากนั้น
ขยายไปยังถนนราษฏร๑ดํารง และเส๎นรังสิยานนท๑ตามลําดับ ลักษณะของสถาปัตยกรรมบ๎านเรือน
เริม่ มีการเปลี่ยนไปจากยุคแรกที่บ๎านมีลักษณะใช๎ฝาไม๎ไผํ หลังคามุงใบตองตึง เปลี่ยนมาเป็นตัว
บ๎านเริ่มใช๎ไม๎เนื้อแข็ง สํวนของหลังคายังคงใช๎ใบตองตึงเป็นบางสํวนและเริ่มมีการมุงหลังคาด๎วย
สังกะสีหรือกระเบื้องลอน เนื่องจากการที่บ๎านเริ่มใช๎ไม๎เนื้อ แข็งแสดงถึงการเริ่มตั้งถิ่นฐานแบบ
ถาวร ไมํเหมือนในชํวงแรกของการตั้งถิ่นฐานที่ยังคงมีการอพยพอยูํ
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โครงสร้างชุมชน หลังจากมีคนหลากหลายชนเผําอพยพเข๎ามาอยูํที่เวียงใต๎
เป็นจํานวนมาก สํงผลให๎โครงสร๎างถนนมีการแบํงเป็นสัดสํวนในรูปของตารางกริด โดยมีวัดหลวง
เป็นวัดประจําเวียงใต๎และเป็นวัดที่ใหญํที่ สุดของเวียงใต๎ อีกทั้งมีศาลเจ๎าเมืองอยูํภายในวัดหลวง
พร๎อมกับมีวัดกลางซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยูํในตําแหนํงกลางเมืองเวียงใต๎ และวัดป่าขามที่มีการสร๎างขึ้น
ในภายหลังเมื่อพ.ศ.2412 เป็นวัดประจําของคนที่มาจากบ๎านต๎นขามและมาอาศัยอยูํที่เวียงใต๎
และในชํวงนี้โครงสร๎ างของชุม ชนปายเพิ่ม จากเดิมคื อ ที่วําการอําเภอปาย สถานีตํ ารวจ และ
สถานที่ที่ สํ า คัญ ทางราชการตํ างๆ ที่น อกเหนื อ จากวั ด โดยยัง คงมีแ มํ น้ํ าปายอยูํ ท างด๎ า นทิ ศ
ตะวันออกของเวียงใต๎ใช๎สําหรับในการทําการเกษตร สํวนพื้นที่เกษตรกรรมยังคงโอบล๎อมรอบตัว
เมืองเวียงใต๎ และจากการที่คนอพยพเข๎ามาในเวียงใต๎เป็นจํานวนมากสํงผลให๎ เริ่มมีบ๎านเรือนที่
หนาแนํนขึ้น อีกทั้งมีการสัมปทานป่าไม๎ สัมปทานเหมือ งฟูอ อไรด๑ สํงผลให๎ทรัพยากรป่าไม๎เริ่ม
ลดลงและไมํสมบูรณ๑เหมือนดั่งสมัยกํอน
การขยายตั ว ของชุ ม ชน หลั ง จากที่ มี ก ารอพยพย๎ า ยเข๎ า มาของชาว
เชียงใหมํเพิ่มมากขึ้น จากเดิมในอดีตการขยายตัวของชุมชนสํวนใหญํเกิดขึ้นที่ชุมชนบ๎านดอนหรือ
เวียงเหนือ อีกทั้งเวียงเหนือมีข๎อจํากัดของขอบเขตที่อยูํภายในกําแพงเมือง และด๎วยสาเหตุที่ชุมชน
เวี ย งใต๎ มี ค วามสมบูร ณ๑ ก วํา เวี ย งเนื อ เพราะด๎ว ยลั กษณะทางภู มิ ศาสตร๑ที่ ตั้ ง อยูํใ ต๎ ลํ าน้ํ า ปาย
สามารถดึงน้ํามาใช๎ประโยชน๑ได๎มากกวําเวียงเหนือ จึงทําให๎เวียงใต๎มีการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง
เรื่อ ยมาก สํง ผลให๎ชุ มชนเวี ยงใต๎แ ตํเ ดิม มีการตั้ งบ๎ า นเรือ นอยูํ บริ เวณถนนชั ยสงคราม ซึ่ง เป็ น
เส๎นทางที่ใกล๎กับวัดหลวง ได๎มีการขยายไปยังเส๎นถนนราษฎร๑ดํารง และรังสิยานนท๑ ซึ่งเริ่มมีการ
ขยายไปยังทิศใต๎ ตะวันออก และตะวันตกของเวียงใต๎ หรือมีลักษณะที่ขยายไปตามแนวแกนของ
ถนนสายสําคัญที่ได๎กลําวไปแล๎ว ประกอบกับการเริ่มเข๎ามาลงทุนของร๎านค๎า ร๎านอาหาร ธุรกิจ
เกสท๑เฮาส๑ตํางๆ สํวนใหญํตั้งอยูํเฉพาะที่เวียงใต๎ในบริเวณถนนสายสําคัญดังกลําว
2. ลักษณะเศรษฐกิจและสังคม ชํวงปีพ.ศ. 2402 เศรษฐกิจในชํวงนั้นนอกจาก
จะมีการทําการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักแล๎ว ยังมีการค๎าขายแลกเปลี่ยนสินค๎าประเภทแก๎ว แหวน
เงิน คํา เพชร พลอย และวัว กับพํอค๎าพมําที่อยูํติดกับฝั่งน้ําสาละวิน โดยการใช๎เส๎นทางจากพมํา
ผํานเข๎าแมํฮํองสอน และจึงเข๎ามายังเมืองปาย โดยลักษณะในการค๎าขายเพชรพลอยในชํวงนั้น จะ
เป็นการนําเอาพลอยจากพมําเข๎ามาขายโดยพํอค๎าเรํ จากคําบอกเลําของปราชญ๑ท๎องถิ่น (จันทร๑
อินทสาร, สัมภาษณ๑, 23 เมษายน 2556) ได๎เลําวําลักษณะการขายเป็นการนําเอากะลามะพร๎าว
ใช๎ตวงพลอยขึ้นมา แล๎วคัดเอาเลือกเฉพาะเม็ดที่ดี โดยมีราคาขายอยูํที่ 15 สตางค๑ตํอหนึ่งกะลา
ตํอมาในชํวงสมัยรัชกาลที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของเมืองปายเป็นแบบเวียง วัง คลัง
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นา มีการแบํงหัวเมืองตํางๆ อยํางชัดเจน โดยแบํงเวียงเหนือ และเวียงใต๎ ซึ่งในชํวงนั้นทั้งสองเวียง
มีความรุํงเรืองสืบมา แตํต๎องมีการสํงสํวยภาษี 4 บาทตํอครัวเรือนให๎กับเจ๎าเหนือหัวเชียงใหมํ ซึ่ง
ในขณะนั้นเมืองปายได๎ขึ้นกับมณฑลพายัพหรือจังหวัดเชียงใหมํในปัจจุบัน หลังจากนั้นในชํวงปี
พ.ศ. 2454 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6 แหํงกรุงรัตนโกสินทร๑ ได๎มีการยกเลิกการปกครองแบบมณฑล
และมีการเปลี่ยนฐานะเมืองเป็นอําเภอ ซึ่งมีการแตํงตั้งนายอําเภอคนแรกของปายคือ หลวงเจริญ
เขตลางค๑นคร (สอน สุขุมมินทร๑) เป็นนายอําเภอคนแรกของอําเภอปาย
จากลักษณะเศรษฐกิจเดิมของเมืองปายในชํวงแรกที่ เป็นการทําการเกษตร
เพื่อยังชีพ แตํเมื่อมีการสร๎างโรงบํมใบยากํอให๎เกิดการขยายการค๎าที่กว๎างขวางมากขึ้น ทําให๎วิถี
ชีวิตของคนปายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากการทําการเกษตรเพื่อยังชีพ เหลือจึงขายหรือแลกเปลี่ยน
เป็นสินค๎าชนิดอื่น เมื่อมีความต๎องการทางผลผลิตการเกษตรมากขึ้น เกษตรกรก็ต๎องเปลี่ยนวิธีการ
ในการปลูกพืชใหมํ โดยในชํวงนั้นมีการนํากระบวนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (Mono-crop) หรือ การ
ปลูกพืชเชิงการค๎าเข๎ามา นอกจากนั้นในชํวงเวลานี้ยังมีการสัมปทานเหมืองแรํฟลูออไรด๑ของบริษัท
เหมืองแรํมหาลานนา จึงกํอให๎เกิดธุรกิจโรงงานครั้งแรก สํงผลให๎เริ่มมีการจ๎างงานเกิดขึ้น เป็นชํวง
ของการเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในเมืองปายจากการเป็นเกษตรกร เริ่มมาเป็นลูกจ๎างในธุรกิจโรงงาน
ในขณะที่ด๎านสังคม ชาวบ๎านยังคงใช๎วัดเป็นศูนย๑รวมทางจิตใจพร๎อมกับเป็น
โรงเรียนสําหรั บเรียนหนังสือของเด็กในชํวงนั้น ซึ่งจากคําบอกเลํ าของอาจารย๑เกําในเมือ งปาย
(แสน ใจแปง, สัมภาษณ๑, 14 กุมภาพันธ๑ 2556) กลําววําในสมัยนั้นภายในวัดหลวงมีโรงเรียนอยูํ
โดยนักเรียนใช๎กระดานชนวนในการเรียนหนังสือยังไมํมีหนังสือหรือสมุด จะมีหนังสือก็มีเพียงเลํม
เดียวสําหรับครูผู๎สอนเทํานั้น สํวนดินสอที่ใช๎เขียนกระดานดํานั้นจะใช๎หินแมํน้ําในการนํามาเขียน
และยางลบในสมัยนั้นจะใช๎ผ๎าชุบน้ําเปียกเพื่อลบ กลําวได๎วําคนในสมัยนั้นก็ยังพึ่งพาธรรมชาติ
เป็นสํวนใหญํ แม๎กระทั่งอุปกรณ๑การเรียนก็ยังสามารถดัดแปลงให๎ เข๎ากับวิถีชีวิตได๎เป็นอยํางดี
ตํอ มาพ.ศ.2510 โรงเรียนปายวิทยาคารได๎กํอ ตั้งขึ้น จึงทําให๎วัดหลวงได๎ลดบทบาทในการสอน
หนังสือลง สํวนศาลเจ๎าเมืองของชุมชนเวียงเหนือและเวียงใต๎ ยังคงเป็นสิ่งศักดิ์ของคนในชุมชน
เชํ น เดิ ม ซึ่ ง ในชํ ว งเวลานั้ น สั ง คมของเมื อ งปายยั ง คงมี ค วามผู ก พั น ธ๑ ร ะหวํ า งบ๎ า น-วั ด -พื้ น ที่
เกษตรกรรม อยํางชัดเจน
3. กลุ่มคนและวิถีชีวิต กลุํมคนที่อยูํอาศัยในเมืองปายชํวงนี้สํวนใหญํเป็น
กลุํมชาวไทใหญํที่อพยพเข๎ามาในพื้นที่ตั้งแตํ ในยุคที่ 1 และรองลงมาได๎แกํ ชาวไทโยนก สํงผลให๎
ลักษณะอาชีพหลักของชุมชนยังคงเป็นอาชีพเกษตรกร เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวไทใหญํสํวนมาก
เป็นสังคมการเกษตรและค๎า ขาย สํงผลให๎เกิดรูปแบบของการมีพื้นที่เกษตรอยูํรอบล๎อมตัวชุมชน
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และภายในบริเวณชุมชนเกิดตลาดขึ้น เพื่อการแลกเปลี่ยนสินค๎า โดยมีการนําเอาพืชผลสินค๎าทาง
การเกษตรและหัตถกรรมมาวางขายบริเวณหน๎าบ๎าน หรือนิยมนําไปขายที่ตลาด โดยชาวไทใหญํมี
หลายอาชีพหากถึงฤดูการทํานาจะมีอาชีพเกษตร สํวนในชํวงฤดูวํางจากการทํานาหญิงไทใหญํจะ
มีหน๎าที่ในการดูแลบ๎านเรือน เมื่อมีเวลาวํางจะทําหัตถกรรมในครัวเรือน เชํนการสานกุบ (หมวก
คล๎ายงอบสานด๎วยไม๎ไผํ) หรือนําเอาพืชผลที่ผลิตได๎มาแปรรูปเป็นอาหาร เชํนถั่วเนํา หรือน้ําพริก
คั่วทราย
ในชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการเดินทัพเข๎ามาของทหารญี่ปุ่นสํงผลให๎เกิด
การเกณฑ๑คนเพื่อสร๎างถนนและสร๎างสะพาน ซึ่งถือได๎วําทหารญี่ปุ่นเป็นกลุํมคนที่เข๎ามาในเมือง
ปายชํวงเวลาสั้นๆ ที่เป็นตัวการหลักทําให๎เมือ งปายมีความเปลี่ยนแปลงและเป็นที่รู๎จักจากคน
ภายนอก ด๎วยการนําเอาวัฒนธรรมและเทคนิคเกี่ยวกับการสร๎างทางและการสร๎างสะพานข๎าม
แมํน้ําปายที่เป็นลักษณะของสิ่งกํอสร๎างขนาดใหญํ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎นเล็กๆ ที่ เป็นการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของชาวไทใหญํ ที่ต๎องถูกเกณฑ๑เพื่อเป็นแรงงานในการถางทางจากเชียงใหมํสูํประเทศพมํา
โดยผํานทางเมืองปาย เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ได๎มีการพัฒนาเส๎นทางคมนาคมให๎ดีขึ้น
ตามลําดับ สํงผลให๎คนกลุํมที่ 3 เริ่มเข๎ามาในพื้นที่ของเมืองปายคือ นักทํองเที่ยวตามมาด๎วยนัก
ลงทุน พร๎อมกับการตั้งคํายทหาร ร 7 พัน 5 ด๎วยการเข๎ามาของคนกลุํมที่ 3 เริ่มสํงผลให๎มีความ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน๑เกิดขึ้นในพื้นที่ ด๎วยการเริ่มเปิดร๎านอาหาร ที่พัก ธุรกิจสถานเริงรมย๑ และ
ธุรกิจสําหรับนักทํองเที่ยว โดยสํวนใหญํจะตั้งอยูํบริเวณถนนรังสิยานนท๑ และถนนชัยสงคราม ซึ่ง
อยูํรวมกับชาวไทใหญํ ในชํ วงนี้คนกลุํมที่ 3 ยังเริ่มเข๎ามาพื้นที่ไมํมากนัก จึงยังไมํได๎สํงผลกระทบ
ตํอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทใหญํ โดยคนไทใหญํยังมีวิถีชีวิตที่คงดําเนินไปเชํนเดิมคือ นอน
แตํหัวค่ําและตื่นนอนแตํเช๎าตรูํ เพื่อออกจากบ๎านไปวัด และจากนั้นเดินเท๎าแบกจอมและเสียมไป
ยังที่นา ผู๎คนในชํวงเวลานั้นมีวิถีชีวิตที่เรียบงํายและสงบทํามกลางป่าเขาและสายน้ํา
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เมืองปายในชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2

ชาวปายกับทหารญี่ปุ่น

ถนนที่เกิดจากการถางในครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2

ลักษณะการใช๎ช๎างลากไม๎ซุงเพื่อนําไปสร๎างตัง้ เสาสะพานไม๎ และภาพสะพานเหล็กจากสะพานนวรัฐที่แล๎วเสร็จบริเวณบ๎านทําปาย

ภาพที่ 4.7 ลักษณะทางกายภาพของเมืองปายในชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2 และหลังสงครามโลก
ที่มา : เทศบาลตําบลปาย

สังคมเกษตรกรรมในอดีตของเมืองปาย

วัดหลวงในอดีต

วงดุริยางค๑ของโรงเรียนปายวิทยาคาร

สถานีตํารวจภูธรอําเภอในชํวงเริ่มแรก

ทีว่ ําการอําเภอปาย

ภาพที่ 4.8 ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และโครงสร๎างของเมืองปายในชํวงที่ 2
ที่มา: เทศบาลตําบลปาย
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แสดงตําแหนํงภาพตัดขวาง

ภาพที่ 4.9 แสดงภาพตัดขวางพัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปายในชํวงที่ 2
ที่มา: ผู๎วิจัย
82
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4.2.3 ช่วงที่ 3: ยุคของการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว (พ.ศ.2538ปัจจุบัน)
หลังจากการมี สร๎างถนนลาดยางสาย 1095 นําความสะดวกในการติดตํอระหวําง
พื้นที่ของเวียงใต๎กับตัวจังหวัดแมํฮํองสอนและจังหวัดเชียงใหมํ เริ่มมีการเข๎ามาของนักทํองเที่ยว
แนวผจญภัย เนื่องจากปายมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม จึงเป็นจุดดึงดูดใจให๎นักทํองเที่ยว
เข๎ามาเยี่ยมชม สํงผลให๎เกิดร๎านค๎า ร๎านอาหาร และธุรกิจพานิชย๑ที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น จนกระทั่งในชํวงปีพ .ศ.2540 รัฐบาลได๎มีนโยบายการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค๎า
สํงผลให๎นายทุนเรํงกว๎านซื้อที่ดินของชาวบ๎านมากขึ้น ในขณะเดียวกันบางกลุํมก็มีการบุกรุกพื้นที่
ทางธรรมชาติเป็นครั้งแรก จากจุดนี้ที่ทําให๎เมืองปายเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
ครั้งสําคัญ โดยสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร๑ที่เกิดขึ้นในชุมชนมีลักษณะดังตํอไปนี้
สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ จากในชํวงยุคของการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการ
พัฒนาเส๎นทางการคมนาคมสํงผลให๎การติดตํอเดินทางระหวํางพื้นที่เกิดความสะดวกและงํายขึ้น
พร๎อมกับการกระตุ๎นจากนโยบายของทางรัฐบาลในสมัยนั้น ทําให๎เกิดการขยายตัวทางด๎านธุรกิจ
การทํองเที่ยว เกิดการกว๎านซื้อที่ของนายทุนจากชาวบ๎าน การเริ่ม เข๎าจับจองพื้นที่ป่าไม๎เพื่อการ
สร๎างรีสอร๑ท พื้นที่บริเวณริมแมํน้ําปายแตํเดิมเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร แตํในชํวงนี้เริ่มมีการสร๎างรี
สอร๑ทขึ้นบนพื้นที่เกษตรเดิม จากพื้นที่เกษตรเดิ มที่เคยโอบล๎อ มพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรจึงเริ่มมี
ระยะที่ถอยหํางออกไป ในขณะที่ตัวชุมชนก็มีการขยายตัวอยํางรวดเร็วทั้งบ๎านเรื อน และอาคาร
พานิชย๑ พร๎อมกับจํานวนป่าไม๎ที่ลดลงอยํางรวดเร็วเชํนเดียวกัน จนกระทั่งในปีพ.ศ.2548 เกิดน้ํา
ทํวมครั้งใหญํอีกครั้งของเมืองปาย น้ําป่าไหลหลากเข๎ามาในชุมชนเวียงใต๎ สาเหตุเนื่องมาจากการ
ลดลงของป่าไม๎ ที่เสมือนตัวฟองน้ําที่คํอยดูดซับน้ําไว๎ได๎หายไป เกิดน้ําป่าไหลหลาก สร๎างความ
เสียหายให๎แกํชุมชนในครั้งนั้นอยํางมาก จากเหตุการณ๑น้ําทํวมที่เกิดขึ้นตั้งแตํในครั้งอดีตทําให๎คน
ในชุมชนเริ่มตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรดิน น้ํา และป่า ไม๎มากขึ้น โดยได๎เริ่มมีการฟื้นฟูภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมของปายคือ การสืบชะตาต๎นน้ําให๎เกิดขึ้นอีกครั้ง
1.
ลักษณะทางกายภาพ เมื่อ การทํอ งเที่ยวเข๎ามาในเมือ งปายได๎เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงทางภู มิทั ศน๑วั ฒนธรรมของพื้นที่ ตํา งๆ ที่เ ป็นผลสื บเนื่อ งจากพัฒ นาการภูมิ ทัศ น๑
วัฒนธรรมในชํวงที่ 2 เริ่มจาก
โรงบํมใบยาสูบถู กยกเลิก ไป แตํยั งคงเหลื อ อาคารบางหลัง ไว๎ใ นการใช๎
ประโยชน๑ โดยในปัจจุบันได๎ปรับเปลี่ยนการใช๎ประโยชน๑พื้นที่และอาคารที่ เหลือเป็นตลาดนัดวัน
จันทร๑
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สะพานข๎ามแมํน้ํา ปาย บริเวณบ๎านทําข๎ามอําเภอปาย ได๎มีการกํอสร๎าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นขนาดใหญํใช๎สําหรับการคมนาคมที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหมํ
ข๎ามแมํน้ําปายเข๎าสูํตัวอําเภอปาย และใช๎ผํานไปยังจังหวัดแมํฮํองสอน ในขณะที่สะพานเดิมคือ
สะพานเหล็กที่นํามาจากสะพานนวรัฐเดิม ได๎เปลี่ยนบทบาทการใช๎งาน จากเดิมใช๎สะพานนี้ในการ
ข๎า มฝั่ ง ไปมาของคนที่ อ าศั ย อยูํใ นบริ เ วณนั้ น และผู๎ ที่เ ดิ น ทางมาจากเชี ยงใหมํ แตํปั จ จุ บั น ได๎
กลายเป็นสถานที่ทํองเที่ยว “สะพานประวัติศาสตร๑”ใช๎สําหรับการถํายรูป และเดินเลํนข๎ามไปยังฝั่ง
ตรงข๎ามเพื่อซื้อและเลือกชมสินค๎า
สนามบิน อํา เภอปายที่ แตํ เดิ มใช๎สํ า หรั บการขึ้น ลงของเฮลิค อปเตอร๑ ใ น
ราชการทหาร แตํในปัจจุบันได๎มีการพัฒนาเป็นทําอากาศยานอําเภอปาย เป็นทางเลือกของการ
คมนาคมทางอากาศของเมืองปาย โดยสายการบิน กานต๑แอร๑ เป็นลักษณะเครื่อ งบินเล็กสาย
เชียงใหมํ – ปาย เดินทางจากสนามบิน นานาชาติเชีย งใหมํ มาสูํสนามบินปายใช๎เวลาในการ
เดินทางประมาณ 25 นาที
พั ฒ นาการที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในตั ว ของชุ ม ชนเวี ย งใต๎ มี ก ารขยายตั ว ของ
บ๎านเรือน เกิดยํานใหมํขึ้นบริเวณตลาดแสงทองอรําม มีการกํอสร๎างอาคารพาณิช ย๑สองชั้นหลาย
คูหาขึ้นอยํางเร็วรวด เนื่องจากเป็นตลาดสดที่มีการขายของเกือบตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะจะคึกคัก
ในชํวงเวลาเช๎าและเย็น สํวนบริเวณยํานชุมชนดั้งเดิมของชุมชนในบริเวณหมูํที่ 1 บ๎านเมืองพร๎าว
หมูํที่ 2 บ๎านเจ๎าหม๎อ หมูํที่ 3 บ๎านป่าขาม และหมูํที่ 4 บ๎านเมืองแพรํมีการพัฒนาจนกลายเป็นยําน
ธุรกิจการค๎า และแหลํงการทํองเที่ยว เกิดสถานที่ราชการบริเวณสองฟากถนนรังสิยานนท๑ ราษฎร๑
ดํารง ชัยสงคราม และเขตเขลางค๑ แตํก็ยังมีในสํวนของที่อ ยูํอ าศัยของชุมชนดั้งเดิมรํวมอยูํด๎วย
และบ๎านเรือนที่ใช๎ในการอยูํอาศัยสํวนใหญํจะอยูํในถนนเส๎นในถัดจากถนนสายหลัก
ด๎านลักษณะรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานและสถาปัตยกรรม ที่เกิดขึ้นในชํวง
ของการทํองเที่ยวเข๎ามาในชุมชนจนเสมือนวําชุมชนจะไมํหลงเหลือเอกลักษณ๑ไปเสียแล๎ว แตํเมื่อ
มองภาพรวมของชุมชนแล๎ว ลักษณะทางกายภาพโดยรอบของชุมชนยังคงความเอกลักษณ๑ไว๎ได๎
โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นศูนย๑รวมทางจิตใจและความเชื่อของคนในชุมชนยังคงอยูํที่วัดตํางๆ ของเวียง
ใต๎ได๎แกํ วัดหลวง วัดกลาง และวัดป่าขาม ในขณะที่เวียงเหนือพื้นที่ศูนย๑รวมทางด๎านจิตใจอยูํที่
วัดศรีดอนชัย วัดโป่ง และศาลเจ๎าเมืองของทั้งสองชุมชน โดยทุกคนยังใช๎วัดเป็นสถานจัดกิจกรรมที่
สําคัญตํางๆ ของชุมชนมาตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน
ในสํวนรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน มี ลักษณะการเกาะกลุํมของบ๎านเรือนที่อ ยูํ
อาศัย ร๎านค๎าตํางๆ มีการเกาะกลุํมไปตามถนนสายสําคัญของชุมชน ได๎แกํถนนสาย 1095 ถนนชัย
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สงคราม รังสิยานนท๑ เขตลางค๑นคร และราษฏร๑ดํารง ด๎านรูปแบบการกํอสร๎างบ๎านเรือนที่เกิดขึ้น
ใหมํ วัสดุที่ใช๎ในการกํอสร๎าง สํวนใหญํสร๎างขึ้นใหมํจะใช๎คอนกรีต อิฐผสมปูนในการกํอสร๎าง สํวน
บ๎านเรือนที่เป็นไม๎จะเป็นบ๎านเรือนเกําที่สร๎างตั้งแตํอดีต หลังคาสํวนใหญํจะนิยมใช๎สังกะสี และ
กระเบื้อง สํวนที่ยังคงใช๎ใบตองตึงในการมุงหลังคานั้นจะพบได๎เพียง 1-2 หลังตํอชุมชน เนื่องด๎วย
ในปัจุบันเน๎นความมั่นคงและแข็งแรงไมํต๎องเปลี่ยนบํอยๆ เหมือนหลังคาใบตองตึง
ลักษณะสถาปัตยกรรมของบ๎านเรือ นเป็นแบบพื้นถิ่นทั่วไป และบางแหํง
เป็นรูปแบบของอาคารพานิชย๑ 2-3 ชั้นกระจุกตัวอยูํบริเวณชุมชนที่เกิดขึ้นใหมํ คือหมูํที่ 8 บ๎านแสง
ทองอรําม แตํในขณะที่เมืองปายรับวัฒนธรรมในรูปแบบของการกํอสร๎างสมัยใหมํ บ๎านบางหลัง
ยังคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมเดิมที่เป็นทรงไทใหญํไว๎อยูํ และบางบ๎านยังคงมีการเก็บรักษายุ๎ง
ข๎าวไว๎ เพียงแตํมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการใช๎งานของยุ๎ งข๎าวออกไป จากในอดีตยุ๎งข๎าวใช๎
เป็นที่เก็บผลผลิตทางการเกษตรเชํน ข๎าว งา ถั่วเหลือง และบริเวณใต๎ถุนของยุ๎งข๎าวก็ยังสามารถใช๎
เก็บอุปกรณ๑ทางการเกษตร แตํในปัจจุบันใต๎ถุนของยุ๎ยข๎าวได๎มี การปรับเปลี่ยนเป็นที่จอดรถยนต๑
ในขณะที่ด๎านบนของยุ๎งข๎าวก็ยังใช๎เก็บผลผลิตเชํนเดิม ในสํวนร๎านค๎านั้นมีการดัดแปลงใช๎บ๎านเกํา
ดั้งเดิมที่เป็นทรงพื้นถิ่นของไทใหญํ มาดัดแปลงเป็นร๎านค๎าเพื่อขายของ หรือประกอบเป็นธุรกิจเพื่อ
การทํองเที่ยวคํอยข๎างมาก
ลั ก ษณะเส๎ น ทางการสั ญ จรของเวี ย งใต๎ มี ข นาดเส๎ น ทางแบบดั้ ง เดิ ม
สมัยกํอน เป็นเส๎นทางที่ไมํใหญํมากนัก เพียงแตํเป็นลักษณะถนนลาดยาง ซึ่งคงขนาดของเส๎นทาง
ในสมัย กํอ นที่ ใช๎ ในการเดิ นเท๎า ไปมาหาสูํกั น ถนนภายในชุ มชนดั้ งเดิม (บริเ วณบ๎า นเจ๎า หม๎ อ
บ๎านเมืองพร๎าว บ๎านป่าขาม บ๎านเมืองแพรํ ) จึงมีขนาดไมํใหญํมาก
พื้นที่เกษตรก็ ยังคงอยูํรอบชุมชนดั่งเชํนในอดีต เพียงแตํ จะมีระยะที่หําง
ออกไปจากเดิม เนื่องจากการขยายตัวของบ๎านเรือนที่เข๎ามาอยูํอาศัยตามจํานวนคนที่เพิ่มมากขึ้น
อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของรีสอร๑ท ที่พักบางแหํงสร๎างติดริมแมํน้ําปายโดยเป็นการแทนที่ของพื้นที่เกษตร
เดิม สํงผลให๎พื้นที่เกษตรต๎องมีการถดรํนออกไป
โครงสร้ า งของชุ ม ชน ชํ ว งเวลาในยุ ค นี้ โ ครงสร๎ า งหลั ก ของชุ ม ชน
คล๎ายคลึงกับชํวงที่ 1 และ 2 คือแมํน้ําปายยังคงเป็นเส๎นเลือดสายสําคัญในการหลํอเลี้ยงพื้นที่
เกษตรกรรมของเวียงใต๎และเวียงเหนือ อยูํ วัดยังคงเป็นพื้นที่ศูนย๑รวมทางด๎านจิตใจของคนใน
ชุมชนเชํนเดิม รวมไปถึงศาลเจ๎า เมืองที่คนในชุมชนยังให๎ความเคารพและบูชาอยูํเสมอมา อีกทั้ง
พื้นที่เ กษตรกรรมก็ยังเป็นพื้น ที่สําคั ญของคนในชุมชนแตํจะเปลี่ย นแปลงไปคื อ ระยะเริ่ มหํา ง
ออกไปจากชุมชนมากกวําในอดีต โดยมีการเพิ่มขึ้นของสิ่ งปลูกสร๎างที่เกิดจากคนในกลุํมที่ 3
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(ประชากรจากจังหวัดอื่นหรือตํางประเทศ) เข๎ามาในพื้นที่ อีกทั้งป่าไม๎และภูเขาโดยรอบของชุมชน
ยังคงอยูํ เพียงแตํจํานวนของต๎นไม๎ลดลงไปจากเดิมในอดีต
ในชํวงยุคนี้ไมํเพียงแตํพื้นที่ทางธรรมชาติจะเป็นโครงสร๎างหลักของชุมชน
แตํมีโครงสร๎างของชุมชนที่เพิ่มขึ้นคือ ถนนสายสําคัญตํางๆ ภายในเมือง สถานบันทางราชการ
ตํางๆ ของชุมชน อันได๎แกํ ที่วําการอําเภอปาย เทศบาลตําบลปาย สถานีตํารวจภูธรอําเภอปาย
โรงพยาบาลปาย และโรงเรียนตํางๆ ชุมชนเวียงใต๎ ทั้งนี้สถานที่เหลํานี้เป็นสถานที่มีความสําคัญ
ตํอความเป็นอยูํของประชาชนในเมืองปาย ซึ่งเป็นการตอบสนองความต๎องการพื้นฐานของคนใน
ชุมชนให๎สามารถดําเนินชีวิตได๎อยํางปกติสุข
การขยายตัวของชุมชน เป็นผลจากการอยพยย๎ายถิ่นของคนกลุํมที่ 3
เพื่อเข๎ามาลงทุนเกี่ยวกับการค๎า และธุรกิจการทํองเที่ยว จึงมีการขยายตัวของชุมชนเวียงใต๎บริเวณ
ตลาดแสงทองอรําม และบริเวณสองฟากฝั่งของแมํน้ําปายที่แ ตํเดิมเป็นพื้นที่เ กษตรกรรม แตํ
ปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของรีสอร๑ทตํางๆ อยูํติดกับแมํน้ําปาย และตั้งกระจายตามแนวของน้ําปาย ถนน
สายเวียงเหนือเชื่อมเวียงใต๎ อีกทั้งมีการตั้งบ๎านเรือ นและร๎านค๎าตํางๆ ตามถนนหลวงหมายเลข
1095 ตามเส๎นทางทีใ่ ช๎ในเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหมํ
2. ลักษณะเศรษฐกิจและสังคม ในชํวงปี 2540-2545 รัฐบาลได๎ประกาศให๎เป็น
ปีแหํงการทํองเที่ยวทําให๎นายทุนเดินทางเข๎ามาลงทุนในพื้นที่ปาย เพื่อ ประกอบธุรกิจด๎านการ
ทํองเที่ยว จึงสํงผลให๎เกิดที่พัก รีสอร๑ท ร๎านอาหาร ธุรกิจรถเชํา พร๎อมกับคนปายเริ่มมีการเรียนรู๎
ทางด๎ า นการทํ า ธุ ร กิ จ การทํ อ งเที่ ย ว แตํ ก็ ไ มํ ส ามารถที่ จ ะแขํ ง กั บ นายทุ น และนั ก ธุ ร กิ จ ที่ มี
ประสบการณ๑ที่สูงกวํา และพร๎อมกันนั้นรายได๎ของคนปายในชํวงนั้นได๎จากการขายทรัพย๑สิ นที่ดิน
ที่เป็นมรดกของบรรพบุรุษ แตํถึงอยํางไรคนสํวนใหญํในชุมชนปายก็ยังคงยึดอาชีพหลักเป็นอาชีพ
เกษตรกรเชํนเดิมดั่งในอดีต แตํจะมีการเปลี่ยนวิธีการผลิตไปจากเดิม แตํกํอนเป็นแบบเพื่อยังชีพ
แตํในปัจจุบันนี้เป็นการเกษตรเชิงพาณิชย๑และเชิงเดี่ยวที่ใช๎ปุ๋ย และสารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต
การเปลี่ยนแปลงทางด๎า นสังคมที่เห็นได๎อยํางชัดเจนคือ การศึกษาจากเดิม
โรงเรียนจะอยูํในวัดหลวง แตํปัจจุบันนี้เวียงใต๎มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 โรงคือ
โรงเรียนปายวิทยาคาร สํวนโรงเรียนระดับประถมศึกษาคือ โรงเรียนอนุบาลเวียงใต๎ และโรงเรียน
ระดับอนุบาลได๎แกํโรงเรียนสิริอัมพร และที่ชุมชนเวียงเหนือ มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษาคือ
โรงเรียนบ๎านเวียงเหนือ สํวนการเรียนในปัจุบันก็ไมํได๎มีอุปสรรคดั่งเชํนแตํกํอน
การปกครองในปัจจุบั น ชุมชนเวียงใต๎ขึ้นอยูํกับเทศบาลตําบลเวียงใต๎ และ
องค๑การบริหารสํวนตําบลเวียงใต๎ สํวนชุมชนเวียงเหนือขึ้นอยูํกับ องค๑การบริหารสํวนตําบลเวียง
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เหนือ และพื้นที่อื่นๆ ในอําเภอปายจะปกครองโดยองค๑การบริหารสํวนตําบลหรือที่เรียกกันสั้นๆ วํา
“อบต. สํวนผู๎นําในชุมชน ได๎แกํ กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน พํอ หลวง พระสงฆ๑ และปราชญ๑ท๎องถิ่น โดยจะ
เป็นผู๎ที่นําชาวบ๎านในการจัดกิจกรรมของชุมชนหรือประเพณีตํางๆ ซึ่งต๎องผํานการประชุมหารือกัน
กํอนที่ในหมูํบ๎านจะมีกิจกรรม หรือประเพณีตํางๆ เกิดขึ้น
3. กลุ่มคนและวิถีชีวิต ด๎วยการมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เรียบงํายในเมืองเล็กๆ
ทํ า มกลางหุ บ เขาและสายน้ํ า ที่ แ สดงออกถึ ง อั ต ลั ก ษณ๑ ข องชาวไทใหญํ และวั ฒ นธรรมของ
หลากหลายชนเผํา ประกอบกับการมีสภาพแวดล๎อ มทางธรรมชาติที่สวยงาม ถือได๎วําเป็นเมือ ง
หนึ่งที่คนในเมืองมีวิถีชีวิตเรียบงํายและนําเข๎าไปสัมผัสในสายตาของคนภายนอก จึงทําให๎ คนกลุํม
ที่ 3 ทีเ่ ริ่มมีการเข๎ามาในชุมชนตั้งแตํในชํวงที่สองมีจํานวนเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ เพื่อทําธุรกิจประเภท
ทํ อ งเที่ ย วและการค๎ า ให๎ ส ามารถรองรั บ กั บ จํ า นวนนั ก ทํ อ งเที่ ย วที่ มี จํ า นวนเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง
นักทํองเที่ยวสํวนใหญํจะเป็นชาวตํางชาติ จึงทําเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน๑อยํางรวดเร็วด๎วย
การมีร๎านค๎า และร๎านอาหารในยามค่ําคืนเป็นจํานวนมาก สํงผลกระทบตํอวิ ถีชีวิตเดิมของชาวไท
ใหญํที่อยูํในพื้นที่บริเวณชุมชนเวียงใต๎ จากเดิมเป็นเมืองที่เงียบสงบในยามค่ําคืน กลายเป็นเมืองที่
มีเสียงอึกทึกในตอนกลางคืนเพื่อบริการนักทํองเที่ยว จึงเสมือนเป็นการเริ่มบีบให๎คนกลุํมแรกออก
จากพื้นที่ไปด๎วยการเริ่มขายบ๎านและที่ดิน หรือมีการปรับเปลี่ยนบ๎านเรือนของตนให๎เป็นที่พัก เกส
เฮ๎าต๑ หรือร๎านอาหารตามไปด๎วย จากภาพวิถีชีวิตของเกษตรกรที่นอนแตํหัวค่ําตื่น นอนแตํเช๎าตรูํ
และเดินแบกจอมเสียบตามท๎องถนนเพื่อเข๎าสูํท๎องนาเริ่มหายไป ประกอบกับ วัฒนธรรมการแตํง
กายของชาวพื้นถิ่น จะมีให๎เห็นแตํเฉพาะในผู๎เฒําผู๎แกํเทํานั้นที่จะยังคงนุํงผ๎าซิ่น และสวมกุบหรือ
หมวกเวลาเดินตามท๎องถนน
ในชํวงนี้วิถีชีวิตของคนไทใหญํมีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางชัดเจน ด๎วยอุปนิสัยของ
ชาวไทใหญํ สํวนใหญํรักความสงบและมีวิถีชีวิตที่เรียบงํายไมํวุํนวาย จึงทําให๎ มีการเริ่มย๎ายออก
จากชุมชนเวียงใต๎ในกลุํมคนที่ไมํสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับวิถีชีวิตและกลุํมคนที่เข๎ามาใหมํได๎ โดย
ย๎ายออกไปอยูํชุมชนรอบนอกได๎แกํ ชุมชนเมืองแปง ทุํงยาว แมํนาเติง เป็นต๎น แตํยังคงมีกลุํมคน
พื้นถิ่นดั้งเดิมที่สามารถปรับตัวอยูํอาศัยรํวมกับคนกลุํมใหมํ โดยมีการปรับเปลี่ยนบ๎านเรือนให๎ เป็น
ร๎านอาหาร ที่พัก ร๎านขายของตํางๆ เพื่อรองรับนักทํองเที่ยว และปรับตัวให๎เกิดความสอดคล๎องกับ
สภาพปัจจุบันของเมืองปาย ด๎วยเหตุนี้จึงยังคงเห็นบ๎านเรือนทรงไทใหญํและทรงพื้นถิ่น ในเมือ ง
ปายอยูํ
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วิถีชีวิตเกษตรกรในท๎องนา

การค๎าขายในชุมชนเวียงใต๎

ภาพที่ 4.10 ลักษณะวิถีชีวิตของคนในเมืองปาย
ที่มา : ผู๎จัดการออนไลน๑, 2554

โรงบํมใบยาสูบเกําหลังจากยกเลิกกิจการแล๎ว

ภาพสะพานข๎ามแมํน้ําปายในปัจจุบัน

วัดหลวง

ที่วําการอําเภอปาย

สภาพบ๎านเรือนในปัจจุบัน

เทศบาลตําบลปาย

สถานีตํารวจภูธรอําเภอปาย

โรงเรียนปายวิทยาคาร

ภาพที่ 4.11 ลักษณะทางกายภาพและโครงสร๎างของเมืองปายในปัจจุบัน
ที่มา: ภาพโรงยํมใบยาสูบเกํา จาก amazing Thailand always amazes you และผู๎วิจัย

89

90

91

แสดงตําแหนํงภาพตัดขวาง

ภาพที่ 4.12 แสดงภาพตัดขวางพัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปายในชํวงที่ 3
ที่มา: ผู๎วิจัย
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4.3 สรุปพัฒนาการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย
ในการศึกษาพัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปายตามหลักฐานและเอกสารที่ได๎ทํา
การบันทึก และจากคําบอกเลําของปราชญ๑ท๎องถิ่น สามารถแบํงพัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของ
เมืองปายได๎ออกเป็น 3 ชํวง
ชํวงที่ 1 ยุคแรกเริ่มของการตั้ งถิ่นฐานของเมืองปาย การตั้งถิ่นฐานเริ่มแรกของเมืองปาย
เกิดขึ้นที่บ๎านดอน หรือเวียงเหนือ คนกลุํมแรกที่เข๎าไปตั้งถิ่นฐานคือ พมําหรือไทยใหญํ เพื่อใช๎เป็น
ที่ตั้งกองทัพ จึงเกิดโครงสร๎างของเมืองที่สําคัญคือ คันดินคูน้ํา กําแพงเมือง ประตูเมือ ง วัดบ๎าน
ดอน หรือวัดศรีดอนชัยในปัจจุบัน ศาลเจ๎ าเมือ ง หอเจ๎าฟ้า และบ๎านเรือ น เหลํานี้ตั้งอยูํภายใน
กําแพงเมืองที่จัดสรรพื้นที่ในรูปทรงตารางกริด โดยมีลักษณะของการวางผังเมือ งแบบโบราณ
ตํอมาเมือเจ๎าศรีใจย๑หรือเจ๎าชัยสงครามยกทัพมาบ๎านดอน เนื่องจากบ๎านดอนไมํยอมสํงสํวยเกิด
การแข็งข๎อ ผลการรบครั้งนั้นเจ๎าศรีใจย๑ ได๎ชัยชนะและนําคนจากพิงคะบุรีมาอยูํเพิ่ม จึงเกิดการ
ขยายตัวของบ๎านดอนออกไปบริเวณฝั่งตะวันตกของแมํน้ําปาย เรียกบริเวณนั้นวํา “บ๎านใต๎วัง
ช๎ า งเผื อ ก” และเกิ ด โครงสร๎ า งที่ สํ า คั ญ คื อ วั ด หลวง ศาลเจ๎ า เมื อ ง วั ด กลาง และวั ด ป่ า ขาม
ตามลําดับ โดยลักษณะประชากรเป็นคนสองกลุํมหลักคือ ชาวไทใหญํและไทโยนกสามารถอยูํรํวม
ในชุมชนเดียวกันได๎อยํางสงบสุข วิถีชีวิตหลักของคนในชุมชนคือการทําการเกษตรกรรม สํงผลให๎มี
พื้นที่เกษตรกรรมอยูํรอบนอกเมืองเป็นบริเวณกว๎าง และมีการค๎าขายกับพื้นที่ใกล๎เคียง จึงจัดได๎วํา
เป็นชํวง “ภูมิทัศน๑นําวัฒนธรรม” ซึ่งมีสิ่งแวดล๎อม สภาพธรรมชาติเป็นปัจจัยหลักในการกําหนดทิศ
ทางการดําเนินชี วิตของคนในชุมชน มีความโดดเดํ นของวิถี การดําเนินชีวิตที่ เรียบงํา ยใกล๎ชิ ด
ธรรมชาติ และมี การเคารพสิ่ง ศัก ดิ์สิ ทธิ์เ หนื อ ธรรมชาติ (เกรีย งไกร เกิ ดศริ อ๎ างใน สํา นัก งาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2546) เป็นผลทําให๎เกิดการสร๎างสถานที่
สําคัญทางศาสนาและความเชื่อในชํวงสมัยนี้เป็นจํานวนมาก
ชํวงที่ 2 ยุคชุมชนขยายตัวจากการอพยพและการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการคมนาคม
ในชํวงสมัยนี้ตรงกับรัชกาลที่ 4 แหํงกรุงรัตนโกสินทร๑ มีเหตุการณ๑ที่สําคัญคือ การทําสนธิสัญญา
เบาว๑ริ่ง การทําสัมปทานป่าไม๎ และสงครามโลกครั้งที่ 2 ชํวงกํอนเกิดสงครามเวียงเหนือและเวียง
ใต๎ได๎แยกตัวออกจากกัน จึงเกิดเสาหลักเมือ งเป็นอนุสรณ๑และสัญลักษณ๑ในการแยกตัว ตั้งอยูํ
บริเวณที่ วําการอําเภอปาย ตํ อมามีการตัดตรอกซอยและจัด รูปผังเมื อ งใหมํ ให๎มีลัก ษณะของ
รูปทรงตารางกริดที่ชัดเจนขึ้น พร๎อมกับตั้งชื่อถนนสายสําคัญตํางๆ ที่ล๎วนแล๎วแตํเป็นชื่อของบุคคล
สําคัญในเมืองปาย อันได๎แกํ ถนนราฎร๑ดํารง ชัยสงคราม รังสิยานนท๑ และเขตเขลางค๑ จากนั้น
ในชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นต๎องการเดินทัพจากเชียงใหมํเข๎าสูํประเทศพมํา จึงถาง
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ทางจากเชียงใหมํ ผํานปาย แมํฮํองสอน ขุนยวม และออกสูํประเทศพมํา สํงผลให๎เกิดเส๎นทางการ
คมนาคมสายใหมํ เมื่ อ สิ้ น สุ ด สงครามได๎ มี บ ริ ษัท เอกชนเข๎ า มาทํ า ธุ ร กิ จ การขนสํ ง ทํ า ให๎ ก าร
คมนาคมในเมืองปายสะดวกขึ้นตามลําดับ หลังจากนั้นมีการสร๎างถนนสาย 1095 เป็นลักษณะ
ของถนนลาดยางเสมือนเป็นการเปิดเมืองปายสูํโลกภายนอก สํงผลให๎นักทํองเที่ยวเริ่มเข๎ามาเที่ยว
ชมธรรมชาติ จากปัจจัยทางการทํอ งเที่ยวเป็นตัวเริ่มดึงให๎คนกลุํมที่ 3 (ประชากรตํางถิ่นจาก
จังหวัดอื่น) เข๎ามาในพื้นที่เพื่อทําธุรกิจประเภทที่พัก รีสอร๑ท ร๎านอาหารและการค๎าในเมืองปาย จัด
ได๎วําในชํวงเวลานี้เป็นชํวงที่เรียกวํา “ลักษณะเดํนรํวมทั้งภูมิทัศน๑และวัฒนธรรม” โดยเป็นชํวงเวลา
ที่ชุมชนมีพัฒนาการมากขึ้น ในด๎านของทรัพยากร แรงงาน ความรู๎ และเทคโนโลยี จึงสํงผลให๎มี
การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน๑ให๎สามารถตอบสนองตํอความต๎องการให๎มากขึ้น แตํทั้งนี้ยังคงคุณคําของ
ระบบนิเ วศน๑ เดิ มอยูํ (เกรีย งไกร เกิ ด ศริ อ๎ า งใน สํา นั กงานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแหํ งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม, 2546)
ชํวงที่ 3 ยุคของการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการทํองเที่ยว ในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปายที่เป็นผลมาจากกระแสการพัฒนาการทํองเที่ยว สํงผลให๎มี
การขยายตัวของสิ่งกํอสร๎างบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมเดิม เกิดชุมชนใหมํและมีอัตราการขยายตัว
ของสิ่งกํอสร๎างที่ มากคือ ชุมชนแสงทองอรําม ซึ่งชุมชนนี้มีบทบาทเป็นยํานของการค๎าของเมือ ง
ปาย ในขณะที่บริเวณพื้นที่ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของเวียงใต๎มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากพื้นที่อ ยูํ
อาศัย กลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเพื่อ รองรับการทํอ งเที่ยว เป็นผลมาจากมีการขยายตัวและ
อพยพย๎ายถิ่นของคนกลุํมที่ 3 (ประชากรตํางถิ่นจากจังหวัดอื่น ) ที่เป็นนักลงทุนเข๎ามาลงในพื้นที่
ปายเป็นจํานวนมาก เป็นตัวอยํางให๎คนปายที่อยูํดั้งเดิมเริ่มปรับตัวและลงทุนตาม จึงเป็นการเริ่ม
เปลี่ยนวิถีชีวิตจากเกษตรกรเป็นผู๎ค๎าขาย เจ๎าของรีสอร๑ทและที่พัก ในขณะที่วัฒนธรรมและวิถีชี วิต
ดั้งเดิมไมํได๎ฝึกเรียนรู๎ให๎ทําการลงทุนขนาดใหญํ จึงเกิดจากล๎มละลายในประชากรบางราย ซึ่งไมํ
สามารถสู๎นักลงทุนที่มีประสบการณ๑สูงได๎ ในชํวงเวลานี้จัดได๎วําเกิดความซับซ๎อนในระบบของ
วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ด๎วยการที่มนุษย๑มีเทคโนโลยีตํางๆ เข๎ามาเพื่อจัดการแก๎ ไขปัญหา
จึงสามารถเอาชนะสภาพทางธรรมชาติเดิมได๎ จัดได๎วําอยูํในชํวงเวลาของ “วัฒนธรรมนําภูมิทัศน๑”
สรุ ป พั ฒนาการภู มิ ทัศ น๑วั ฒ นธรรมของเมื อ งปาย ในชํ วงที่ 1 เป็น ลั กษณะภู มิทั ศน๑ นํ า
วัฒนธรรม ซึ่งตํอมาในชํวงที่ 2 เริ่มเกิดการพัฒนาสํงผลให๎เป็นชํวงที่ เรียกวํา มีลักษณะเดํนรวมทั้ง
ภูมิทัศน๑และวัฒนธรรม ขณะที่ชํวงที่ 3 กระแสการทํองเที่ยวที่เข๎ามาพร๎อมกับคนกลุํมที่ 3 นํามาสูํ
การพัฒนา มนุษย๑สามารถเอาชนะธรรมชาติได๎ เรียกชํวงนี้วํา วัฒนธรรมนําภูมิทัศน๑ ซึ่งสามารถ
สรุปพัฒนาภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมือ งปายได๎ดังแผนที่ 4.10 ภาพที่ 4.12 และตารางที่ 4.2
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ภาพที่ 4.13 สรุปพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองปายตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน
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ตารางที่ 4.2 สรุปพัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย
ช่วงที่ 1 : ยุคแรกเริ่มของการตั้งถิ่น
ประเด็น
ฐาน (พ.ศ.1855-2397)
1.ปั จ จั ย หลั ก ที่ -การแสวงหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งบ๎านเรือน
ท าให้ ภู มิ ทั ศ น์ และกองทัพของชาวพมําและไทใหญํ
วั ฒ น ธ ร ร ม - การอพยพย๎ายเข๎ามาของไทโยนก
เปลี่ยนแปลง

2.พั ฒ น า ก า ร - การตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบเนินเขา อยูํริมแมํน้ํา
ด้านกายภาพ
ปายทางฝั่งตะตกของชุมชน
- การบุ ก เบิ ก พื้ น ที่ ป่ า ไม๎ ใ ห๎ ก ลายเป็ น พื้ น ที่
เกษตรกรรมรอบนอกของชุมชน
-ลัก ษณะของสถาปั ต ยกรรมเป็ น ลั ก ษณะการ
ปลูกบ๎านแบบชั่วคราวหลังคาใบตองตึง ฝาทํา
ด๎วยไม๎ไผํ
3.พั ฒ น า ก า ร - มี ก ารทํ า เกษตรกรรมแบบยั ง ชี พ เหลื อ ถึ ง
ด้านเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยน

ช่วงที่ 2 : ยุคชุมชนขยายตัวจาการอพยพ
และการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการ
คมนาคม (พ.ศ.2398-2537)

ช่วงที่ 3 : ยุคของการเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องมาจากการท่องเที่ยว (พ.ศ.2538ปัจจุบัน)

- การอพยพเข๎ามาของพลเมือ งมากมายทั้ง พมํา ไทย
ใหญํ ไทยโยนก มอญ ไทยลื้อ และอื่นๆ
- การตัดเส๎นทางคมนาคมของทหารญี่ปุ่นจากเชียงใหมํ
ปาย ไปขุนยวมเพื่อเข๎าสูํประเทศพมํา
-การสร๎ า งถนนลาดยางสาย 1095 จากตั ว เมื อ ง
แมํฮํองสอน ปาย และไปจังหวัดเชียงใหมํ
- มีการแบํงเวียงออกเป็น 2 เวียงคือ เวียงเหนือ ตั้งอยูํ
บริเ วณฝั่ง ตะวัน ตกของแมํน้ํา ปาย สํว นเวีย งใต๎ตั้ งอยูํ
บริเวณฝั่งตะวันออกของแมํน้ําปาย
- บ๎านเรือนเกาะกลุํมอยูํบริเวณถนนชัยสสงคราม ขยาย
ไปยังถนนราษฏร๑ดํารง และเส๎นรังสิยานนท๑ตามลําดับ
- ลักษณะสถาปัยกรรมสํวนใหญํตัวบ๎านใช๎ไม๎เนื้อ แข็ง
สํวนหลังคายังคงมุงใบตองตึง
- การเกษตรเชิงพาณิชย๑มากขึ้น มุํงผลิตผลผลิตทางการ
เกษตรเพื่อขาย
- การแลกเปลี่ยนสินค๎าพวก เพชร พลอย แสง เงิน ทอง
จากฝั่งพมํา

- การกระตุ๎นนโยบายเกี่ยวกับการทํองเที่ยวของรัฐ บาล
สํ ง ผลให๎ นั ก ลงทุ น เข๎ า ในเมื อ งปายเพื่ อ ลงทุ น ธุ ร กิ จ
เกี่ยวกับการทํองเที่ยว

- เกิ ด การตั้ ง บ๎ า นเรื อ นใหมํ อ ยูํ บ ริ เวณตลาดแสงทอง
อรําม
- บริ เ วณชุ ม ชนดั้ ง เดิ ม และใจกลางของเมื อ งเวี ย งใต๎
กลายเป็นแหลํงธุรกิจการค๎าสําหรับการทํองเที่ยวผสาน
กับที่อยูํอาศัยในบริเวณชุมชนดั้งเดิม
- พื้นที่การเกษตรเริ่มเปลี่ยนเป็นที่พักเกสเฮาส๑ แตํยังอยูํ
รอบนอกของชุมชนแตํมีระยะที่หํางออกไปจากเดิม
- การเกษตรเชิงการพาณิย๑
- มีธุรกิจ เกี่ยวกั บการทํอ งเที่ยว เชํนร๎า นอาหาร สถาน
เริงรมย๑ โรงแรม รีสอร๑ท และร๎านค๎าพาณิชย๑ตํางๆ
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ประเด็น

ช่วงที่ 1 : ยุคแรกเริ่มของการตั้งถิ่น
ฐาน (พ.ศ.1855-2397)

ช่วงที่ 2 : ยุคชุมชนขยายตัวจาการอพยพ
และการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการ
คมนาคม (พ.ศ.2398-2537)

ช่วงที่ 3 : ยุคของการเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องมาจากการท่องเที่ยว (พ.ศ.2538ปัจจุบัน)

4.พั ฒ น า ก า ร - ค น ใ น ชุ ม ช น สํ ว น ใ ห ญํ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ - อาชีพเกษตรกรยังคงเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน
- อาชี พ เกษตรกรยั ง เป็ น อาชี พ หลั ก แตํ เนื่ อ งจากการ
ด้านสังคม
เกษตรกรรม
-วัดหลวงเป็นศูนย๑รวมทางจิตใจของคนเวียงใต๎ และให๎ ทํองเที่ยวเข๎ามาในชุมชนทําให๎เกิดธุรกิจการค๎าในชุมชน
- มีหลากหลายชนเผําอาศัยอยูํในชุมชน โดยอยูํ ความเคารพบูชาศาลเจ๎าเมือง
- วัดหลวงยังคงเป็นศูนย๑รวมทางจิตใจของคนในชุมชน
ด๎วยกันอยํางสงบสุขไมํมีความขัดแย๎ง
- มีวั ดบ๎ านดอน หรื อ วั ศรีด อนชัย เป็ นศู นย๑ รวม
ทางจิตใจของคนในชุมชน
5. การขยายตัว
ของชุมชน

6.พั ฒ น า ก า ร - ก า ร ตั้ ง ถิ่ น ฐ า น ใ น ชํ ว ง แ ร ก กํ อ ใ ห๎ เ กิ ด
ข อ ง ภู มิ ทั ศ น์ องค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมคือ กลุํมบ๎านที่
วัฒนธรรม
ตั้งอยูํบริเวณที่ราบระหวํางภูเขา โอบล๎อ มด๎วย
พื้นที่เกษตรกรรม มีวัดบ๎านดอน แมํน้ําปาย ลํา
น้ําแมํเมือง

- เมื่อขยายเมืองมาสูํเวียงใต๎ องค๑ประกอบของภูมิทัศน๑
วัฒนธรรมคือ กลุํม บ๎า นที่ ตั้ง อยูํ บริ เวณที่ ราบระหวํา ง
ภู เ ขา มี แ มํ น้ํ า ปาย พื้ น ที่ เ กษตรกรรม เส๎ น ทางการ
คมนาคม แมํน้ําปาย และลําห๎วยสายตํางๆ วัดหลวง วัด
กลาง วัดป่าขาม

- องค๑ประกอบทางภูมิทัศ น๑วัฒนธรรมยังคงมีลักษณะ
เดิ ม คื อ กลุํ ม บ๎ า นที่ ตั้ ง อยูํ ที่ ร าบระหวํ า งภู เ ขา พื้ น ที่
เกษตรกรรม เส๎นทางการคมนาคม แมํน้ําปาย ลําห๎วย
สายตํางๆ วัด และสถานที่ราชการที่สําคัญ
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บทที่ 5
การวิเคราะห์องค์ประกอบและการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ของเมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จากพัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย พบวําคนกลุํมแรกที่เข๎ามาอยูํ คือ ชาวไท
ใหญํแ ละเป็ นคนกลุํม ใหญํ ที่สุ ดของเมื อ งปาย จึ ง สํ งผลให๎เ กิด การปฏิ สัม พัน ธ๑ร ะหวํา งคนและ
ธรรมชาติ ที่สะท๎อนออกมาในรูปแบบของวัฒนธรรมถํายทอดลงบนพื้นที่ เริ่มจากรูปแบบการตั้งถิ่น
ฐานของคนไทใหญํมีวัฒนธรรมที่อยูํรวมกันเป็นกลุํม ประกอบกับการมีปัจจัยในการเลือกทําเลที่ตั้ง
จะถูกกําหนดวําต๎องเป็นพื้นที่ราบระหวํางภูเขาและใกล๎แหลํงน้ํา จึงเป็นพื้นที่เหมาะสมสําหรับการ
ตั้งชุมชน ด๎วยวัฒนธรรมของไทยใหญํมีอัตลักษณ๑เฉพาะที่ชัดเจน พื้นภายในชุมชนจึงกํอให๎เกิด
เป็ น องค๑ ป ระกอบภูมิ ทั ศ น๑ วั ฒ นธรรมในด๎ า นตํ า งๆ ที่ ยั งคงมี คุ ณ คํ า ความสํา คั ญ และแสดงถึ ง
วัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ๑อยูํในปัจจุบัน
จากที่กลําวมา จึงนํามาสูํ การวิเคราะห๑หาองค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่สําคัญของ
เมืองปาย โดยเริ่มจากการสํารวจภาคสนามในเบื้องต๎น เพื่อเป็นข๎อมูลสําหรับการทําแบบสอบถาม
ได๎ทําการเลือกกลุํมตัวอยํางประชากร 93 ครัวเรือน ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบอยํางงําย (Simple
Random) ซึ่งประเด็นหลักในแบบสอบถามคือ ต๎อ งการทราบถึงทัศนคติเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ
และควรแกํการอนุรักษ๑ทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมือ งปาย จากนั้นผู๎ศึกษานํา ผลที่ได๎จากการ
สอบถามเป็ นข๎ อ มูล ในการวิ เคราะห๑ห าองค๑ ป ระกอบที่ สํา คัญ และนํ าไปสูํ การระบุคุ ณคํ าของ
องค๑ประกอบและพื้นที่ โดยใช๎วิธีการตรวจสอบรายการ (Check list) ในด๎านตํางๆ พร๎อ มกับ
ประยุกต๑ใช๎เกณฑ๑คุณคําของ Saundra Neale (Neale, 2011) จากนั้นจึงทําการประเมินคุณคําภูมิ
ทัศน๑วัฒนธรรมโดยผู๎ศึกษาเป็นผู๎ทําการประเมิน มีผู๎รู๎ในท๎อ งถิ่นเป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ ผลจากการ
ประเมิ น จะทํ า ให๎ ท ราบถึ งระดั บคุ ณ คํ าภู มิ ทัศ น๑ วั ฒ นธรรมที่ คงอยูํ ในปั จจุ บั น และนํ า ไปสูํ ก าร
คาดการณ๑แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมตํอไป
5.1 องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ชาวไทใหญํ เ ป็ น คนกลุํ ม แรกที่ เ ข๎ า มาอยูํ อ าศั ย ภายในชุ ม ชน จึ ง เป็ น ผู๎ มี สํ ว นทํ า ให๎ เ กิ ด
องค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ๑เฉพาะถิ่น ในชํวงแรกการเกิดองค๑ประกอบตํางๆ
เกิดขึ้นภายใต๎กรอบของสภาพธรรมชาติ รํวมกับความเชื่อ ในสิ่งเหนือธรรมชาติที่เป็นตัวกําหนด
ประกอบกับชาวไทใหญํมีวัฒนธรรมและสังคมแบบเกษตร จึงนํามาสูํการปรับสภาพแวดล๎อมของ
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พื้นที่บริเวณที่ราบระหวํางภูเขาที่มีอ ยูํอ ยํางจํากัดให๎เกิดความเหมาะสมกับตัวชุมชนและพื้นที่
เกษตรกรรม ซึ่งสํงผลให๎องค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมเหลํานั้นมีความสัมพันธ๑ ระหวํางมนุษย๑
และธรรมชาติ จนเกิ ดเป็น รูป แบบเฉพาะของชุม ชนและนํ าไปสูํก ารเกิ ดองค๑ ประกอบภูมิ ทัศ น๑
วัฒนธรรมในด๎านตํางๆ ของเมืองปาย ดังตํอไปนี้
5.1.1 องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมทางสุนทรียภาพ (กายภาพ)
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย องค๑ประกอบภูมิทัศน๑วั ฒนธรรมทางสุนทรียภาพ
ประกอบไปด๎วย รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน พื้นที่ที่แสดงลักษณะเดํนทางธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรม
และเส๎นทางการสัญจร ซึ่งจากการสอบถามจากกลุํม ตัวอยํางประชากรจํานวน 93 ครัวเรือน ใน
การระบุส ถานที่สําคั ญและควรแกํการอนุ รักษ๑ทางภู มิทัศน๑วัฒนธรรม จึง นํามาสูํการวิเคราะห๑
สถานที่เหลํานั้นไปสูํองค๑ประกอบตํางๆ โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้
1. รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
ชาวไทใหญํเป็นคนกลุํมแรกที่เข๎ามากําหนดรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของเมือ ง
ปาย ในชํ วงแรกเกิ ดขึ้ นภายใต๎ก รอบข๎ อ จํ ากั ดทางธรรมชาติ จึง ทํา ให๎ รูป แบบการตั้ งถิ่ นฐานมี
สภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติเป็นตัวกําหนดวิถีชีวิตของคนเป็นสํวนใหญํ
จากเอกสารที่อ๎างอิงประวัติศาสตร๑แ ละจาการบอกเลําของปราชญ๑ท๎อ งถิ่น
ประกอบจากการสํารวจภาคสนามรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของเมืองปายในชํวงแรกเกิดขึ้นบริเวณ
เวียงเหนือ ข๎อสันนิษฐานเหลํานี้มีความเป็นไปได๎ จากลักษณะรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานของบ๎าน
ดอนหรือเวียงเหนือ เป็นลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่ เกิดจากการรวมกลุํมกระจุกตัวของบ๎านเรือน มี
รูปทรงคํอนข๎างกลม ทั้งนี้รูปแบบการตั้งถิ่นฐานในลักษณะนี้คล๎ายคลึงกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
โบราณอื่นๆ ในภาคเหนือ ที่มีรูปแบบการกํอ สร๎างคันดินคูน้ําล๎อ มรอบตัวเมือ ง เชื่อ วํานิยมสร๎าง
ล๎อมรอบเมืองอันเป็นศูนย๑กลางใหญํในการปกครองเมือง และมีการสร๎างศูนย๑กลางอื่นๆ ที่เป็ น
ศูนย๑กลางยํอย (สร๎อยสุรีย๑ ศรีเมือง, 2554 : ออนไลน๑) โดยชุมชนโบราณในภาคเหนือที่มีลักษณะ
คล๎ายคลึงกับบ๎านดอนอยูํหลายแหํง ซึ่งมีลักษณะการสร๎างคันดินและคูน้ําล๎อมรอบเมือง หรือบาง
แหํงตั้งอยูํบริเวณเนินเขาได๎แกํ ชุมชนโบราณเวียงลอ ตั้งอยูํที่ตําบลหงส๑เหิน อําเภอจุ น จังหวัด
พะเยา และชุ ม ชนโบราณดอยเวี ย ง ตั้ ง อยูํ ที่ บ๎ านตํ อ แพ ตํ า บลแมํเ งา อํ า เภอขุ น ยวม จั ง หวั ด
แมํฮํองสอน ทั้งสองชุมชนมีลัก ษณะคล๎ายบ๎านดอนคือ การมีคั นดินคูน้ําล๎อ มรอบเมือ ง และมี
รูปทรงที่คํอนข๎างกลม สํวนชุมชนโบราณดอยเวียงมีการตั้งถิ่นฐานอยูํบนเนินเขา ในขณะเดียวกัน
ยังคงมีคันดินคูน้ําล๎อมรอบ ซึ่งเป็นลักษณะที่ป้องกันข๎าศึกจากเมืองอื่นๆ อยํางชัดเจน
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ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณในภาคเหนือและชุมชนใกล๎เคียงใน
จังหวัดเดียวกัน มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่คล๎ายกันคือ นิยมสร๎างคันดินคูน้ําล๎อมรอบเมือง โดย
ชุมชนเวียงเหนือมีการสร๎างขึ้นเพื่อต๎องการปกกันข๎าศึก ประกอบกับการเลือกพื้นที่เนินเพื่อให๎เป็น
ปราการทางธรรมชาติเชํนเดียวกับชุมชนดอยเวียง จากนั้น เมื่อเจ๎าสงครามได๎เป็นผู๎ปกครองเมือง
พระองค๑ใหมํจึงมีการขยายเมืองไปตั้งบริเวณฝั่งตะวันตกของแมํน้ําปาย เนื่องจากเป็นการสร๎าง
ชุมชนในระดับยํอยที่เรียกวํา “พันนา” (สร๎อยสุรีย๑ ศรีเมือง, 2554 : ออนไลน๑) โดยมีบ๎านดอนเป็น
ศูนย๑รวมการปกครอง ซึ่งสะท๎อนถึงรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหมํจากเดิมคือขุน
หลวงพมํา มาเป็นเจ๎าทางล๎านนาจึงรับได๎รับอิทธิพลจากทางล๎านนาในรูปแบบของการปกครอง
เมือง ประกอบกับการอพยพเข๎ามาของประชากรที่มีจํานวนมากขึ้น จึงต๎องหาพื้นที่ใหมํโดยมีปัจจัย
ในการพิจารณาเลือกตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นคือ การเป็นพื้นที่ ราบกว๎างและมีแหลํงน้ําที่สามารถ
นํามาใช๎ประโยชน๑ได๎ ซึ่งนํามาสูํการเลือกพื้นที่บริเวณเวียงใต๎ในปัจจุบัน
จากการสํารวจภาคสนาม ภาพถํายทางอากาศ และจากคําสัมภาษณ๑ของ
ประธานกลุํมชมรมผู๎อาวุโสอําเภอปาย (คุณสวําง ศรีวิชัย, สัมภาษณ๑, วันที่ 22 เมษายน 2556)
กลําววําพื้นที่บริเวณเวียงใต๎ เป็นพื้นที่ตั้งอยูํทางฝั่งตะวันตกของแมํน้ําปาย ประกอบกับตั้งอยูํทาง
ทิศใต๎ของแมํน้ํา ซึ่งสามารถดึงเอาน้ํามาใช๎ประโยชน๑ได๎มากกวํา ในขณะที่เวียงเหนือ เป็นพื้นที่
ตั้งอยูํเหนือแมํน้ําปาย จึงเป็นการยากที่จะนําเอาน้ําปายเข๎ามาใช๎ในเมืองได๎ ในขณะที่แหลํงน้ําที่
เป็นประโยชน๑ กับเวียงเหนือ สําหรับ การดึง มาใช๎คือ ลําน้ํ าแมํเ มือ งเสีย มากกวํา ดังนั้ นจากการ
สันนิษฐานในประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของบ๎านดอนจึงมีความเป็นไปได๎ ที่เจ๎าชัยสงครามเลือก
จะขยายเมืองออกมาบริเวณพื้นที่นี้ ซึ่งมีระยะหํางจากเวียงเหนือเพียง 3 กิโลเมตร สามารถที่จะใช๎
เกวียน นั่งช๎าง หรือการเดินเท๎าไปและกลับได๎ภายใน 1 วัน
ลําน้ําแมํเมือง

เกษตรกรรม

แมํน้ําอิง

ประตูเวียงหลวง

แมํน้ําปาย

วัดศรีดอนชัย

คันดินคูน้ํา
เวียงลอ

วัดโป่ง
ประตูมําน

หอเจ้าเมือง

ประตูชัย
ประตูเวียงหลวง

เกษตรกรรม
ชุมชนโบราณเวียงลอ

ประตูเวียงดํา

เกษตรกรรม

ชุมชนโบราณบ๎านดอน
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ที่ตั้งชุมชนโบราณดอยเวียง

ภาพที่ 5.1 ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณในภาคเหนือ และพื้นที่ใกล๎เคียง
ที่มา : ปรับปรุงจากคณะกรรมการชําระประวัติศาสตร๑ไทย สํานักงานนายกรัฐมนตรี, 2539 จันทร๑
อินทสาร, 2549 และสุรศักดิ์ ศรีสําอาง, 2549
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานเมือ งปายในปัจจุบันจากการสํารวจภาคสนามและ
แบบสอบถาม สามารถจําแนกรูปแบบการตั้งถิ่นฐานออกเป็น 2 รูปแบบ และดังแผนที่ 5.1
1) รูปแบบการตั้งถิ่นฐานใกล๎บริเวณถนนสายหลักภายในชุมชน
ชุมชนปายที่เกิดขึ้นในยุ ค แรกอยูํบริเวณชุมชนเวียงเหนือ และชุมชน
ตํอมาคือชุมชนเวียงใต๎ พบวําทั้ง 2 ชุมชนมีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่กระจุกตามเส๎นถนนสายหลัก
ของชุมชน และอยูํใกล๎แมํน้ําปาย ซึ่งการตั้งถิ่นฐานในรูปแบบนี้สะท๎อนถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
ของชุ ม ชนจากกลุํ มคนไทใหญํ และไทโยนกในอดี ต เป็น รูป แบบของการตั้ง ถิ่น ฐานที่มี รู ปทรง
คํอนข๎างกลม และภายในเมืองมีรูปแบบการจัดสรรพื้นที่แบบตารางกริด (Grid Pattern) ซึ่งเกิด
จากแบํงสัดสํวนของพื้นที่ตามเจตนารมณ๑ของผู๎ปกครองเมืองในครั้งอดีต ที่เชื่อวําต๎องการให๎เมือง
ที่อยูํภายในคันดินคูน้ําเป็นเมืองศูนย๑รวมของการปกครอง โดยสะท๎อนออกมาในรูปทรงของถนน
บ๎านเรือน วัด ตามรูปแบบที่คล๎ายกับตารางกริด ตํอมาเกิดการตัดถนนและตรอกซอยตามรอย
ทางเดินเท๎าเกําของเจ๎าของบ๎านแตํละหลัง เพื่อการไปมาหาสูํกันของแตํละบ๎าน (ชัยสิทธิ์ ดํานกิตติ
กุล และ เกรี ยงไกร เกิ ดศริ , 2549) จึ งสํง ผลให๎ใ นปั จจุบั นเกิดอั ตลั กษณ๑ และมีค วามโดดเดํน ที่
สะท๎อนถึงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานในอดีต ด๎วยการยังคงรูปแบบของถนนในลักษณะตารางกริดและ
ขนาดของเส๎นทางที่แคบเกิดขึ้นจากการพัฒนาเส๎นทางเดินเท๎าเกํา ซึ่งมีการตั้งบ๎านเรือนอยูํใกล๎กับ
ถนนที่เป็นเส๎นทางสัญจรหลักของคนในชุมชน จึงยังคงเป็นตัวสะท๎อนให๎เห็นถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
คนที่อยูํชุมชนในครั้งอดีต
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2) รูปแบบการตั้งถิ่นฐานบริเวณเส๎นทางหลวงที่เชื่อมระหวํางชุมชน
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานในชํวงสมัยที่ 2 เป็นการเกิดขึ้นของชุมชนที่ตั้งตาม
เส๎นทางการคมนาคมสายหลักที่เชื่อมระหวํางชุมชน ลักษณะการตั้งถิ่นฐานรูปแบบนี้เป็นลักษณะ
การขยายตัวในแนวยาว (Linear Pattern) โดยเกิดจากการพัฒนาเส๎นทางคมนาคมสายหลักของ
เมืองปายด๎วยการตัดถนนสาย 1095 จากการเดินทัพของญี่ปุ่นที่ต๎องการเดินทางเข๎าสูํประเทศ
พมําโดยผํานเข๎ามาในเมืองปาย ซึ่งเป็นการแสดงถึงรูปแบบของเมืองที่ตั้งอยูํในที่ราบระหวํางภูเขา
ที่มีข๎อจํากัดทางลักษณะกายภาพที่เป็นตัวบังคับรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน จึงสํงผลให๎รูปแบบการตั้ง
ถิ่นฐานในชํวงนี้สะท๎อนถึงการสร๎างบ๎านเรือนตามเส๎นทางที่เกิดขึ้นใหมํ เกิดการจากอพยพย๎ายเข๎า
มาเพื่อตั้งถิ่นฐานของคนกลุํมที่ 3 (คนตํางถิ่นจากจังหวัดอื่น) จึงมีการขยายตัวของบ๎านเรือนที่เกาะ
กลุํมตามเส๎นทางสายหลักระหวํางชุมชน ได๎แกํเส๎นทางระหวํางเวียงเหนือ -เวียงใต๎ ถนนสายเลี่ยง
เมือ งที่มีการสร๎างบ๎านเรือนขึ้นใหมํ บริเวณตลาดแสงทองอรํามที่เกิดขึ้นเป็นชุมชนใหมํเป็นผล
สืบเนื่องจากการพัฒนาเส๎นทางสาย 1095 ปาย-เชียงใหมํ ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนเวียง
ใต๎ เนื่องจากไมํสามารถตั้งบ๎านเรือ นภายในตัวเมืองเกําได๎ ด๎วยข๎อ จํากัดทางพื้นที่ จึงทําให๎เกิด
รูปแบบการขยายตัวที่เกาะตามเส๎นทางสาย 1095 ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการตั้งถิ่นฐาน ที่สะท๎อน
ถึงอัตลักษณ๑การตั้งถิ่นฐานของเมืองที่ตั้งอยูํในที่ราบระหวํางภูเขา

การตั้งถิ่นฐานในเส๎นทางภายในชุมชนของเวียงใต๎และเวียงเหนือ

ภาพรวมเวียงเหนือ-ใต๎

การตั้งถิ่นฐานบริเวณถนนสาย 1095

ภาพที่ 5.2 ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของเมืองปาย
ที่มา: ผู๎วิจัย
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2. พื้นที่แสดงลักษณะเด่นทางธรรมชาติ
จากการสอบถามจากกลุํ ม ประชากรตั ว อยํ างและการสํ า รวจภาคสนาม
แสดงดังตาราง (ก) ในภาคผนวก ข พื้นที่แสดงลักษณะเดํนทางธรรมชาติของชุมชนเวียงใต๎ ซึ่ง
พบวําภาพรวมของพื้นที่แสดงถึงลักษณะเดํนทางธรรมชาติของเมืองปายยังคงอยูํ โดยมีโครงสร๎าง
หลักของพื้นที่แสดงลักษณะเดํนทางธรรมชาตินั้นประกอบด๎วย ภูเขา ป่าไม๎ แมํน้ํา และลําห๎วยสาย
ตํางๆ มีรายละเอียดดังนี้
ด๎วยลักษณะภูมิประเทศของเมืองปายตั้งอยูํบนพื้นที่ราบระหวํางภูเขา มีการ
ตั้งถิ่นฐานบ๎านเรือนของทั้งสองชุมชนเกาะกลุํมใกล๎กับแมํน้ําปาย โดยเว๎นระยะหํางจากแมํน้ําปาย
ไว๎เพื่อป้องกันการเกิดน้ําทํวมฉับพลัน ซึ่งแมํน้ําปายเปรียบเสมือนเส๎นเลือดใหญํที่หลํอเลี้ยงให๎วิถี
ชีวิตของคนปายดําเนินอยูํตํอไปได๎ ด๎วยการมีวิถีชีวิตอยูํภายใต๎ระบบนิเวศน๑ธรรมชาติที่สมบูรณ๑
ประกอบกับระบบวัฒนธรรมที่มี อัตลักษณ๑ สํงผลให๎ยังคงรักษาป่าไม๎และภูเขาที่มีความสมบูรณ๑
โอบล๎อ มบริเวณพื้ นที่ ตัวเมือ งปายไว๎ทั้ งทางทิ ศตะวั นตกและทิ ศตะวัน ออก ซึ่ งป่ าไม๎ของเมือ ง
ปายสํวนใหญํมีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณหรือป่าโปรํงผสม พบมากบริ เวณเชิงเขา ถัดจากนั้น
เป็นพื้นที่ป่าเต็งรังมีความสูงจากระดับน้ําทะเลไมํเกิน 800 เมตร และป่าดิบชื้นเป็นลักษณะป่าไม๎ที่
มีความสมบูรณ๑ที่สุดของเมืองปายมีความสูงจากระดับน้ําทะเลมากกวํา 600 เมตรขึ้นไปและเป็น
ต๎นกําเนิดของแมํน้ําปาย และลําห๎วยสายตํางๆ เพื่อใช๎ในการหลํอเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมของเมือง
ปาย อันได๎แกํ แมํน้ําปาย ลําน้ําแมํเมือง ลําห๎วยปูและลําห๎วยมํวงก๐อน เป็นแหลํงน้ําที่สําคัญทาง
การเกษตรของเมืองปายในปัจจุบัน ขณะที่ในครั้งอดีตแหลํงน้ําในธรรมชาติที่สําคัญอีกแหํงของ
เมืองปายสําหรับในการทําการเกษตรได๎แกํ หนองกระทิงซึ่งเป็นหนองน้ําตามธรรมชาติสามารถกัก
เก็บน้ําได๎เป็นอยํางดี เนื่องจากบริเวณนั้นถูกโอบล๎อมด๎วยป่าไม๎ แตํปัจจุบันหนองกระทิงไมํได๎ถูกใช๎
งานสําหรับทําการเกษตรแล๎ว มีการอนุรักษ๑ให๎มีความสมบูรณ๑ตํอไป
จากภาพรวมของพื้น ที่แ สดงลั กษณะเดํน ทางธรรมชาติ ของเมือ งปายจะ
พบวํา พื้นที่แสดงลักษณะเดํนทางธรรมชาติจะประกอบไปด๎วย แมํน้ําปาย ลําห๎วยปูและลําห๎วย
มํวงก๐อน ภูเขาและป่าไม๎ และลําน้ําแมํเมือง โดยแตํละชุมชนนั้นแสดงพื้นที่ที่มีความโดดเดํนทาง
ลักษณะธรรมชาติดังตํอไปนี้
พื้นที่แสดงลักษณะเดํนทางธรรมชาติของชุมชนเวียงใต๎ ลักษณะภูมิประเทศ
ของชุมชนเวียงใต๎มีลักษณะเป็นที่ราบระหวํางภูเขาชุมชนตั้งอยูํทางทิศตะวันออกของแมํน้ําปาย
และขนาบด๎วยพื้นที่ภูเขาและป่าไม๎ทั้งสองด๎าน ที่เป็นต๎นกําเนิดของลําห๎วยทั้ง 2 สาย อันได๎แกํลํา
ห๎วยปูและลําห๎วยมํวงก๐อน เป็นแหลํงน้ําที่ใช๎ประโยชน๑สําหรับการเกษตรกรรมในปัจจุบันนอกจาก
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แมํน้ําปายแล๎ว ซึ่งในอดีตนั้นแหลํงน้ําเพื่อการเกษตรกรรมคือหนองกระทิงแตํปัจจุบันนี้ไมํได๎ใช๎งาน
แล๎ว ซึ่งมีรายละเอียดของแตํพื้นที่ดังนี้
 ลําห๎วยปูและลําห๎วยมํวงก๐อน เป็นลําห๎วยสายเล็กที่ไหลลงสูํแมํน้ําปาย
ผํานบริเวณชุมชนเวียงใต๎ โดยลําห๎วยปูอยูํบริเวณทิศเหนือของเวียงใต๎ ไหลผํา นจากทิศตะวันตก
มายังทิศตะวันออกลงสูํแมํน้ําปาย สํวนลําห๎วยมํวงก๐อนเป็นลําห๎วยที่อยูํทางทิศใต๎ของชุมชน ไหล
จากทิศตะวันตกสูํทิศตะวันออกเฉียงใต๎ ลงแมํน้ําปาย แม๎จะเป็นลําน้ําสายเล็กของชุมชนเวียงใต๎
แตํชาวบ๎านและเกษตรกรในชุมชนเวียงใต๎ไมํได๎ละทิ้งให๎ลําห๎วยสายเล็กนี้ไหลลงน้ําปายโดยเปลํา
ประโยชน๑ แตํได๎ดึงน้ําทั้งสองสายนี้มาใช๎สําหรับการเกษตรได๎เชํนเดียวกับแมํน้ําปาย เพียงแตํอาจมี
ศักยภาพที่น๎อยกวํา
 หนองกระทิง ตั้งอยูํในตําบลเวียงใต๎ เป็นแหลํงกักเก็บน้ําตามธรรมชาติ
และมีความสําคัญตํอการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน ซึ่ง ใช๎สําหรับการทําเกษตรกรรมในอดีต
นอกจากนี้ยังมีความสําคัญที่โดดเดํนตํอ ระบบนิเวศน๑ของชุมชนเวียงใต๎ เนื่อ งจากพื้นที่บริเวณ
โดยรอบของหนองกระทิ งโอบล๎อ มด๎ ว ยป่ าไม๎ ด๎ว ยความชุํม ชื้น ของป่ าไม๎จึ ง เกิ ดแหลํ งน้ํ าตาม
ธรรมชาติขึ้น หรือที่ชาวบ๎านเรียกวํา หนองกระทิง ในปัจจุบันนี้หนองกระทิงเป็นพื้นที่อนุรักษ๑ไมํได๎มี
บทบาทในการเป็นแหลํงน้ําเพื่อการเกษตรดังเชํนในอดีต
พื้นที่แสดงลักษณะเดํนทางธรรมชาติของชุมชนเวียงเหนือ ชุมชนเวียงเหนือ
ตั้งอยูํในระดับความสูงที่สูงกวําชุมชนเวียงใต๎ และมีแมํน้ําปายไหลผํานชุมชนทางด๎านทิศตะวันตก
อีกทั้งติดพื้นที่ภูขาและป่าไม๎ทางด๎านทิศตะวันออก อันเป็นต๎นกําเนิดของลําน้ําแมํเมืองที่ไหลผําน
ชุมชนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเกษตรกรในชุมชนเวียงเหนือสํวนใหญํจะสามารถดึงลําน้ํา
แมํเมืองมาใช๎ประโยชน๑ทางการเกษตรได๎มากกวําแมํน้ําปาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ลําน้ําแมํเมือ ง เป็นลําน้ําที่ไหลจากภูเขาทางทิศตะวันออกลงสูํแมํน้ํา
ปาย มีปริมาณน้ํามากกวําเมื่อเปรียบเทียบกับแมํน้ําปายโดยจะไหลตลอดทั้งปี ใช๎สําหรับ การ
เกษตรกรรมบริเวณชุมชนเวียงเหนือเป็นสํวนใหญํ ซึ่งพบวําลําน้ําแมํเมืองมีการสร๎างฝ่ายน้ําล๎นพื่อ
กักเก็บน้ําไว๎ และมีการผันน้ําออกไปสูํพื้นที่เกษตรตํางๆ ในลักษณะของระบบลําเหมือง เป็นการนํา
น้ําจากลําห๎วยแมํเมืองที่มีความสูงกวํา ระดับ พื้นที่เกษตรปลํอ ยไหลตามทางน้ําที่สร๎างขึ้น โดย
อาศัยแรงโน๎มถํวงของโลกจากที่สู งสูํที่ต่ําเข๎าสูํพื้นที่เกษตร โดยเป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่เดํนตาม
ธรรมชาติผสานกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เอื้อประโยชน๑แกํเกษตรกรในพื้นที่และยังคงรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศได๎อีกด๎วย แสดงระบบลําเหมืองดังภาพที่ 5.6
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พื้นที่แสดงลักษณะเดํนทางธรรมชาติของทั้งสองชุมชน
 ภูเขาและป่าไม๎ ตั้งอยูํทางด๎านทิศตะวันตกของชุมชนเวียงใต๎มีระยะหําง
จากชุมชน 4 กิโลเมตร และตั้งอยูํทางทิศตะวันออกของชุมชนเวียงเหนือมีระยะหํางจากชุมชน 2
กิโลเมตร โดยป่าไม๎ของเมืองปายเมื่อ จําแนกตามระดับความสูงจะพบประเภทของป่าไม๎อ ยูํ 3
ประเภท อันได๎แกํป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดงดิบชื้น
- ป่าเบญจพรรณ เป็นป่าไม๎ที่พบได๎มากที่สุดของเมืองปาย โดยพบ
ตั้งแตํที่ราบเชิงเขา พรรณไม๎สํวนใหญํที่พบในป่าประเภทนี้ได๎แกํ ไม๎สัก ไม๎แดง ประดูํ สมอไทย
ตีนนก ตะค๎อ เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีไม๎ไผํขึ้นผสมอยูํหลายชนิดรวมทั้งไม๎สกุลหวาย
- ป่าเต็งรัง เป็นป่าไม๎ที่ครอบคลุมอยูํในชํวงระดับความสูงไมํเกิน 800
เมตรจากระดับน้ําทะเล พืชพรรณไม๎ที่พบในป่าประเภทนี้ได๎แกํ พลวง เหี้ย รัง พะยอม เป็นต๎น
- ป่ า ดงดิ บ ชื้ น อยูํ ที่ ร ะดั บ ความสู ง มากกวํ า 600 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล จะพบไม๎ขนาดใหญํอยูํในป่าประเภทนี้ ได๎แกํ จําปีป่า มณฑาดอย ยางปลาย สารภี
ดอย เป็นต๎น และไม๎หายากจําพวก กํายาน อบเชย ไม๎หอม พญาไม๎ เป็นต๎น และพืชเกาะยึดที่
สําคัญได๎แกํ ชายผ๎าสีดา ข๎าหลวงหลังลาย และพืชพวกเฟิร๑นและกูดจะขึ้นอยูํหนาแนํน รวมทั้งมี
เห็ดนานาชนิดขึ้นตามไม๎ผุพัง
ชาวบ๎านในชุมชนสํวนใหญํยังคงตระหนักถึงคุณคําของป่าไม๎ โดยมีการ
จัดพิธีกรรมการเลี้ยงผีขุนน้ําขึ้นทุกปี เพื่ อเป็นการรณรงค๑ในการรักษาป่าไม๎ให๎คงความสมบูรณ๑
ตํอไป ในขณะเดียวกันยังใช๎ประโยชน๑จากป่าไม๎ในการเก็บของป่าตามฤดูกาล เชํนการเก็บเห็ด การ
เก็บใบตองตึงสําหรับการนํามาทําเป็นหลังคาบ๎าน เป็นต๎น
 แมํน้ําปาย เป็นแมํน้ําสายหลักที่มีความสําคัญของทั้ง 2 ชุมชนคือเวียง
เหนื อ และเวี ย งใต๎ โดยไหลผํ า นทางทิ ศ ตะวั น ตกชุ ม ชนของเวี ย งเหนื อ และไหลผํ า นทางทิ ศ
ตะวันออกของชุมชนเวียงใต๎ โดยสํวนใหญํใช๎สําหรับการกษตรและการดํารงชีวิตตั้งแตํครั้งอดีต
จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งทุกวันนี้แมํน้ําปายยังสามารถเอื้อประโยชน๑ทางด๎านธุรกิจการทํองเที่ยวที่ดึง
เอาทัศนียภาพของแมํน้ําปายมาใช๎ประโยชน๑อีกด๎วย
จากลั ก ษณะเดํ น ทางพื้ น ที่ ธ รรมชาติ ข องชุ ม ชนเวี ย งใต๎ แ ละเวี ย งหนื อ
ประชากรของทั้งสองชุมชนยังคงมีการใช๎ประโยชน๑จากพื้นที่ธรรมชาติอยูํเสมอมา ไมํวําจะเป็นเพื่อ
การดํ า รงชีวิ ต ในประจํ า วั น การทํ า เกษตรกรรมบนพื้ น ที่ เ กษตร หรื อ แม๎ก ระทั่ ง ธุ รกิ จ จากการ
ทํองเที่ยวที่เข๎ามาก็อาศัยทัศนียภาพของแมํน้ําสายตํางๆ ในการดึงนักทํองเที่ยวให๎มาเที่ยวชม ซึ่ง
ไมํวําจะเป็นการนําเอาประโยชน๑จากสภาพทางธรรมชาติในรูปแบบใดก็ถือได๎วําประชากรในชุมชน
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สามารถผสานเอากิจกรรมของตนเองเข๎ากับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติได๎อยํางสอดคล๎องและ
ลงตัว

ภาพรวมแสดงพื้นที่ลักษณะเดํนทางธรรมชาติ

แมํน้ําปาย

ลําน้ําแมํเมือง

ตําแหนํงแสดงพื้นที่ลักษณะเดํนทางธรรมชาติ

ลักษณะป่าไม๎และภูเขาของเมืองปาย

ภาพที่ 5.3 ลักษณะเดํนทางธรรมชาติของเมืองปาย
ที่มา: ผู๎วิจัย
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3. พื้นที่เกษตรกรรม
จากรูปแบบวิถีชีวิตของชาวไทใหญํและชาวไทยวนตั้งแตํอดีตจะประกอบ
อาชีพหลักคือ อาชีพเกษตรกร ซึ่งสะท๎อนปรากฏออกมาในลักษณะของรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน โดย
พื้ น ที่ ข องชุ ม ชนจะถู ก โอบล๎ อ มด๎ ว ยพื้ น ที่ เ กษตรกรรม จึ ง สํ ง ผลให๎ เ มื อ งปายมี จํ า นวนพื้ น ที่
เกษตรกรรมพื้นที่ คํอนข๎างมาก รองลงมาจากป่าไม๎ พืชที่ใช๎ในการปลูกสํวนใหญํนั้นจะเป็นพืช
เศรษฐกิจ เชํน ข๎าว กระเทีย ม ถั่ วเหลือ ง และงา และรวมไปถึง การปลูกพื ชสวนชนิด อื่นๆ โดย
ลักษณะของพื้นที่เกษตรกรรมที่นาของภาคเหนือ จะมีลักษณะที่ตํางแตกจากภาคกลาง เนืองจาก
พื้นที่ในภาคเหนือมีลักษณะเป็นที่ราบระหวํางภูเขา พืน้ ที่การเกษตรจึงมีอยูํอยํางจํากัด นํามาสูํการ
ปรับสภาพพื้นที่บริเวณที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาให๎เป็นพื้นที่เกษตรกรรม จึงเกิดเป็นอัตลักษณ๑ของ
พื้นที่เกษตรกรรมในภาคเหนือคือ พื้นที่เกษตรกรรมที่ปรับสภาพพื้นตามระดับความสูง ในลักษณะ
ของการสร๎างคันนา และเหมืองฝายสําหรับการกักน้ํา
การมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นข๎อจํากัดทางการเกษตร จึงเป็นผลให๎ชาวไท
ใหญํและไทยวนได๎ใช๎วิธีการแก๎ไขข๎อจํากัดทางพื้นที่ สํงผลให๎เกิดรูปแบบของพื้นที่เกษตรกรรมใน
เมืองปาย ออกเป็นรูปแบบตํางๆ จากการสํารวจภาคสนาม แบบสอบถาม และการสัมภาณ๑ พบวํา
พื้นที่เกษตรกรรมของเมืองปายมี 3 รูปแบบได๎แกํ
1) พื้นที่เกษตรกรรมบริเวณที่ราบใกล๎แมํน้ําปาย พื้นที่เกษตรลักษณะนี้
สามารถดึงน้ําได๎โดยตรงจากแหลํ งน้ําเข๎าสูํพื้นที่เกษตรกรรม โดยไมํต๎องพึ่งพาระบบเหมือ งฝาย
และพื้น ที่ เ กษตรกรรมเหลํ า นั้น ใช๎ สํา หรั บเป็ น พื้น ที่ ป ลูก ข๎ า ว แสดงถึ ง การนํ าเอาแหลํ ง น้ํา จาก
ธรรมชาติมาใช๎กับพื้นที่เกษตรกรรมที่ได๎ประโยชน๑อยํางสูงสุด
2) พื้นที่เกษตรกรรมในที่ราบ พื้นที่เกษตรกรรมลักษณะนี้จะไมํติดกับแหลํง
น้ําธรรมชาติโดยตรง แตํอาศัยน้ําจากลําเหมืองไหลผําน โดยการสร๎างประตูเปิด -ปิดน้ําจากตัวของ
ลําเหมือง และมีการเชื่อมตํอคลองขนาดเล็กหรือที่เรียกวํา “คลองไส๎ไกํ” เข๎าสูํพื้นที่เกษตรกรรมของ
ตนเอง ซึ่งแสดงถึงความโดดเดํนในการการผสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชาวไทใหญํในการจัดสรร
ทรัพยากรน้ําที่มีอยูํอยํางจํากัดในพื้นที่ราบระหวํางภูเขา
3)
พื้นที่เกษตรกรรมบริเวณที่ราบเชิงเขา พื้นที่ลักษณะนี้เป็นการทํา
การเกษตรบนพื้นที่เชิงเขาต๎องมีการปรับสภาพภูมิประเทศให๎สามารถทําการเกษตรกรรมได๎ โดย
การปรับพื้นที่ให๎เป็นลักษณะคล๎ายขั้นบันได ลดหลั่นกันตามระดับความสูงของพื้นที่ โดยแหลํงน้ํา
ที่ใช๎คือ น้ําฝนหรือน้ําจากลําเหมือง โดยหลัก การของการใช๎น้ําจากลําเหมือง เป็นลักษณะการดึง
น้ําจากลําเหมืองที่ผํานพื้นที่เกษตรกรรม โดยการสร๎างประตูน้ําขนาดเล็กสําหรับเปิด-ปิดน้ําในแตํ
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ละพื้นที่ เข๎าสูํพื้นที่เกษตรที่ มีความลาดชัน เมื่อเปิดน้ําจากประตูเหมือ งเข๎าสูํพื้นที่เกษตรจะใช๎
หลักการของแรงโน๎มถํวงโลกในการดึงน้ําจากที่สูงลงสูํพื้นที่เกษตรที่ต่ํากวํา โดยไลํระดับจากสูงไป
ต่ําตามสภาพพื้นที่ เมื่อน้ําจากคันนาด๎านบนเต็มน้ําก็ จะไหลลงสูํคันนาเบื้องลํางตํอไป ดังนั้นใน
การสร๎างลําเหมืองที่ผํานพื้นที่เกษตร จากการสํารวจภาคสนามพบวําลําเหมืองจะอยูํสูงกวําพื้นที่
เกษตรเพื่อการดึงน้ําเข๎าพื้นที่ได๎เต็มประสิทธิภาพ โดยวิธีการนี้เป็นการสะท๎อ นถึงวิถีชีวิตเกษตรกร
ที่มีความโดดเดํนและมีอัตลักษณ๑ในท๎องถิ่นภาคเหนือ และเมืองปายได๎เป็นอยํางดี แสดงตัวอยําง
การใช๎น้ําจากลําเหมืองได๎ดังภาพที่ 5.6 สํวนพืชที่ปลูกสํวนใหญํต๎องมีความเหมาะสมกับสภาพดิน
และปริมาณน้ํา อันได๎แกํพืชจําพวกกระเทียม ถั่วเหลือง เนื่องจากเป็นพืชที่ไมํต๎องการน้ํามาก
การทําเกษตรกรรมในรูปแบบที่สองและสามเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ๑และ
ความโดดเดํนของพื้นที่เกษตรและวิถีวัฒนธรรมเกษตรของเมือ งปาย ซึ่งเป็นการประยุกต๑ใช๎ภูมิ
ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น ของกลุํ ม คนในพื้ น ที่ ตั้ ง แตํ ค รั้ ง อดี ต ในการจั ด สรรทรั พ ยากรน้ํ า เข๎ า สูํ พื้ น ที่
เกษตรกรรม พร๎อมทั้งเป็นการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล๎อมให๎เกิดความสอดคล๎องกับลักษณะภูมิ
ประเทศ และสามารถรองรับการทํากิจกรรมของมนุษย๑ในด๎านการเกษตรได๎อยํางลงตัว

ลักษณะพื้นที่เกษตรกรรมของเมืองปายทีโ่ อบล๎อมตัวชุมชน

พืน้ ที่เกษตรริมแมํน้ําปาย

การเกษตรในพื้นที่ราบ การเกษตรที่ปรับพืน้ ที่ตามสภาพความสูงของพืน้ ที่

ภาพที่ 5.4 พื้นที่เกษตรกรรมในเมืองปาย
ที่มา: ผู๎วิจัย
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เมื่อระดับน้ําเต็มในแปลงที่ 1 น้ําจะล๎นไหล
ลงไปในแปลงที่ 2 3 และ 4 ตามลําดับ โดย
อาศัย หลักการแรงโน๎ม ถํวงโลกตามระดับ
ความลาดชันของพื้นที่

ลําเหมือง
ประตูเปิด-ปิดน้ํา

1
2
3
4

ภาพจําลองการใช๎นา้ํ เพื่อการเกษตรด๎วยระบบลําเหมือง

ระบบลําเหมือง

ภาพที่ 5.5 ลักษณะพื้นที่เกษตรแบบที่ลาดเชิงเขาและการใช๎น้ําระบบลําเหมืองเข๎าสูํพื้นที่
เกษตรกรรม
ที่มา: ผู๎วิจัย
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4. เส้นทางการสัญจร
จากการสัมภาษณ๑อาจารย๑จันทร๑ อินทสาร (จันทร๑ อินทสาร, สัมภาษณ๑, 23
เมษายน 2556) ได๎กลําวถึงเส๎นทางการสัญจรที่สําคัญของชุมชนเวียงใต๎ อ ยูํบริเวณถนนเส๎นชัย
สงคราม รังสิยานนท๑ และถนนราษฎร๑ดํารง เนื่องจากเป็นเส๎นทางการสัญจรระหวํางชุมชนเวียงใต๎
และเวียงเหนือตั้งแตํสมัยอดีต โดยแตํเดิมเป็นเส๎นทางสําหรับการเดินทางด๎วยเท๎า ล๎อเกวียน และ
ช๎าง โดยเส๎นทางเชื่อมระหวํางชุมชนใช๎เส๎นทางบริเวณทิศใต๎ออกประตูดํา ข๎ามแมํน้ําปายที่สะพาน
ไม๎บริเวณโรงเรียนอนุบาลเวียงใต๎ เป็นระยะทางที่ไมํหํางไกลกันมากระหวํางชุมชนเวียงใต๎และเวียง
เหนือ โดยมีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อสําหรับการเดินทางไปและกลับได๎ภายในเวลา 1
วัน สํวนเส๎นทางที่สําคัญที่ใช๎ในการสัญจรของชุมชนประกอบด๎วย
 ถนนชัยสงคราม เป็นเส๎นทางระหวํางหมูํที่1 ไปยังหมูํที่ 3 ของชุมชนเวียง
ใต๎ โดยเส๎นทางนี้เป็นเส๎นทางที่มีความสําคัญและมีความโดดเดํน เนื่องจากมีความเกี่ยวข๎องทาง
ประวัติศาสตร๑ ที่ใช๎เป็นเส๎นทางในการเดินทัพตั้งแตํสมัยเจ๎าชัยสงครามเข๎ามารบกับพมําที่อาศัยอยูํ
บริเวณชุมชนเวียงเหนือ ตํอมาสมเด็จพระนเรศวรได๎ทรงใช๎เส๎นทางนี้ในการเดินทางจากประเทศ
พมําสูํเชียงใหมํ อีกทั้งถนนชัยสงครามยังเป็นเส๎นทางหลักหรือ แกนหลั กในการตั้งบ๎านเรือ นใน
ชํวงแรกๆ ของการตั้งถิ่นฐานอีกด๎วย ดังนั้นลักษณะของถนนเส๎นถนนชัยสงครามจึงมีขนาดที่ไมํ
ใหญํมาก เป็นความโดดเดํนที่สะท๎อนถึงพัฒนาการของเส๎นทางที่ใช๎ในการเดินทางด๎วยเท๎า เกวียน
ม๎าและช๎าง ประกอบการเป็นเส๎นทางที่ผํานป่าและเขาที่มีความคดโค๎งและลาดชันเป็นบางแหํง ซึ่ง
ได๎มีการปรับเปลี่ยนให๎มีความสอดคล๎องและสะท๎อนถึงประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของเส๎นทางใน
อดีต
 ถนนรังสิยานนท๑ เป็นเส๎นทางระหวํางหมูํที่ 3 ไปยังหมูํที่ 4 ของชุมชน
เวียงใต๎ เส๎นทางนี้เป็นแกนที่รองลงมาจากถนนชัยสงคราม โดยจากการสัมภาษณ๑ ประธานสภา
วัฒนธรรมอําเภอปาย (อาภรณ๑ แสงโชติ, สัมภาษณ๑, 13 กุมภาพันธ๑ 2556) ได๎กลําววําบริเวณนี้
เป็นชุมชนดั้งเดิมของเวียงใต๎ ซึ่งถนนรังสิยานนท๑เป็นถนนสายสั้นที่มีการตัดเชื่อ มจากถนนชั ย
สงครามกับราษฏร๑ดํารงโดยในครั้งนั้นนายอําเภอคนที่ 4 ของเมืองปายคือ รองอํามาตย๑โทชาญ
รังสิยานนท๑เป็นผู๎ขอทําถนนจากชาวบ๎าน ตํอมาจึงให๎เกียรติแกํทํานโดยการนําเอานามสกุลของ
ทํานมาตั้งเป็นชื่อถนน ดังนั้นจึงกลําวได๎วําเป็นถนนอีกสายหนึ่งที่เกิดจากพัฒนาเส๎นทางเดินเท๎า
ซึ่งมีขนาดของถนนที่ไมํกว๎างมากนัก เสมือนเป็นตัวแทนของถนนอีกหนึ่งสายในเมือ งปายที่ อัต
ลักษณ๑และความโดดเดํนของขนาดถนน และยังคงรูปแบบของถนนในชํวงอดีตที่เป็นตัวสะท๎อนให๎
เห็นถึงการสัญจรของผู๎คนในชํวงเวลานั้น
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ถนนราษฎร๑ดํ ารง เป็นถนนที่คูข นานกับเส๎น ชัยสงครามและสามารถ
เชื่อมตํอกับถนนสายหลัก 1095 และถนนสายชนบทไปยังตําบลแมํฮี้ได๎ ซึ่งเป็นเส๎นทางที่สําคัญใน
การตั้งถิ่นฐานของคนตั้งแตํในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยสถานที่สําคัญทางราชการ สถานบันตํางๆ
ตั้งอยูํบริเวณถนนเส๎นนี้ ได๎แกํ ที่วําการอําเภอปาย และโรงเรียนปายวิทยาคาร โดยเป็นการนําเอา
ชื่อของเจ๎าราชดํารง ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน๎องกับเจ๎าชัยสงครามมาตั้งชื่อเป็นถนนเส๎นนี้ ดังนั้นเอกลักษณ๑
ของถนนสายนี้คือรูปแบบและขนาดของถนนมีลักษณะเป็นถนนสายขนาดไมํใหญํมาก แตํจะมี
ขนาดที่กว๎างกวําถนนสายรังสิยานนท๑ เนื่องจากถนนเส๎นนี้เป็นถนนสายสําคัญของชุมชนเวียงใต๎
ด๎วยการมีตรอกซอยตํ างๆ ตัด มาสูํถนนสายนี้เ ป็นจํ านวนมาก จึงเกิด รู ปแบบของถนนเป็ นรู ป
ตารางกริด จากการจัดผังเมืองในครั้งอดีต จึงสะท๎อนให๎เห็นวําถนนสายนี้เป็นแกนหลักที่สําคัญ ใน
ชํวงเวลาถัดมา ตํอจากถนนเส๎นชัยสงคราม
ลัก ษณะของเส๎ นทางการสัญ จรของเวีย งใต๎ และเวี ยงเหนื อ นั้ น จะมีลั ก ษณะที่
คล๎ายคลึงกัน ซึ่งมีการแบํงกลุํมบ๎านเรือนออกเป็นสัดสํวนอยํางชัดเจน โดยมีลักษณะของโครงขําย
ถนนที่เป็นรูปตารางกริดในบริเวณชุมชนดั้งเดิม ซึ่งเวียงเหนือจะเห็นโครงขํายถนนเป็นรูปตาราง
กริดชัดเจนกวํา โดยซอยตํางๆ จะตัดบรรจบถนนที่เป็นแกนหลักของชุมชน แสดงเส๎นโครงขํายการ
สัญจรได๎ดังแผนที่ 5.2
ดังนั้นองค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านสุนทรี ยภาพจะประกอบด๎วย รูปแบบ
การตั้งถิ่นฐาน พื้นที่แสดงลักษณะเดํนทางธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรม และเส๎นทางการสัญจร
แสดงได๎ดังแผนที่ 5.2
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5.1.2 องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมทางวัฒนธรรมและสังคม
ชาวไทใหญํ เป็ นคนกลุํม ใหญํที่ เข๎ ามาอยูํ ในเมื อ งปายตั้ งแตํค รั้ง อดี ต สํง ผลให๎
ประเพณีวัฒนธรรมสํวนใหญํเกิด ขึ้นตามรูปแบบทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญํ ซึ่งจากลักษณะ
ทางสัง คมของชาวไทใหญํมี วิถี ชีวิ ตที่ อ าศั ยอยูํกับ สิ่ง แวดล๎อ มทางธรรมชาติ มี ความยึ ดมั่ นใน
พระพุทธศาสนา และความเชื่ อในสิ่งเหนือ ธรรมชาติ จึงสะท๎อ นปรากฏออกมาในรูป แบบของ
องค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านประเพณี สถาปัตยกรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่ แสดงถึง
การได๎รับวัฒนธรรมจากกลุํมคนไทใหญํอยํางเดํนชัด ดังองค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมตํอไปนี้
1. ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น
คนในชุมชนปายสํวนใหญํจะสืบเชื้อสายมาจากกลุํมคนไทใหญํ (คนไต) และ
รองลงมาคือคนไทยวน (คนเมือง) จากสอบถามจึงเป็นผลทําให๎มีประเพณีที่สําคัญของทั้งทางไท
ใหญํและทางพื้นเมือง โดยแสดงผลการสอบถามได๎ดังตาราง (ข) ในภาคผนวก ข ซึ่งรายละเอียด
ของประเพณีดั้ง เดิม ที่สําคั ญ ได๎กลํา วไปแล๎วในบทที่ 4 ซึ่งในสํวนนี้จะเป็นการกลํ าวถึ งพื้น ที่
ประกอบกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของท๎องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้
พื้นที่สําคัญในการจัดประเพณีของชุมชนนั้นจะเกิดขึ้นบริเวณทุกวัดของเมือง
ปาย โดยในชุมชนเวียงใต๎ประกอบด๎วยวัดหลวง วัดกลาง วัดป่าขาม และวัดหัวนา ในขณะที่ชุมชน
เวียงเหนือ มี วัดศรีดอนชัยและวัดโป่ง นอกจากวัดยังมีการจัดกิจกรรมประเพณีบริเวณสถานที่
สําคัญทางราชการเชํน บริเวณลานกว๎างของที่วําการอําเภอปายและเทศบาลตําบลปาย ประเพณี
ที่สําคัญของเมืองปายได๎ดังแผนที่ 5.3
วัดหลวง เป็นวัดที่มีการจัดกิจกรรมประเพณีตํางๆ ตั้งแตํดีตจนถึงปัจจุบัน
เชํนประเพณีทําบุญข๎าวใหมํ สงกรานต๑ ปอยสํางลอง ซอมตํอหลวงเป็นต๎น
วัดกลางและวัดป่าขาม เป็นวัดที่เกิดขึ้นมาภายหลังจากวัดหลวง แตํทั้งนี้ทาง
วัดมีการจัดกิจกรรมประเพณีตํางๆ ที่คล๎ายคลึงกับวัดหลวง เพียงแตํเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมประเพณี
ที่เกิดขึ้นมาภายหลัง
วัดหัวนา เป็นวัดที่จะมีการจัดกิจกรรมที่ตํางจากวัดทั้งสามกํอนหน๎านี้ เนื่อง
จะเป็นพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมประเพณีการทําบุญถวายกองหลัว จะมีการจัดขึ้นภายในบริเวณวัด
นี้ อาจเป็นเพราะวัดหัวนามีพื้นที่กว๎างขว๎างและหํางไกลจากบ๎านเรือ น จะปลอดภัยหากทําพิธี
ถวายไม๎ฝืนที่วัดแหํงนี้
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วัดศรีดอนชัย เป็นวัดแหํงแรกของอําเภอปาย จึงเป็นพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรม
ประเพณีตั้งแตํสมัยอดีตมาถึงปัจจุบัน ซึ่งมีใช๎เป็นพื้นที่สําหรับจัดประเพณีตํางๆ ที่คล๎ายคลึงกับวัด
หลวง
วัดโป่ง เป็นวัดของชาวไทใหญํ มีการจัดประเพณีไมํแตกตํางจากวัดอื่น แตํ
ในชํวงการทําจองพาราจะมีการจัดขึ้นเฉพาะวัดแหํงนี้เทํานั้น ซึ่งเป็นวัดที่สะท๎อนถึงวิถีชีวิตของชาว
ไทใหญํได๎เป็นอยํางดี
พื้นที่โลํงบริเวณหน๎าที่วําการอําเภอและเทศบาลตําบลปาย เป็นพื้นที่ทาง
กิจกรรมประเพณีสํา หรับงานประเพณีปอยสํางลอง กาดหลูํ และงานสงกรานต๑จะมีการจัดขึ้น
บริเวณนี้
ตารางที่ 5.1 สรุปพื้นที่จัดกิจกรรมและประเพณีดั้งเดิมของท๎องถิ่น
เดือน
ธันวาคม (เดือน 1)

- ทําบุญข๎าวใหมํ

กุมภาพันธ๑ (เดือน 3)

- หลูํข๎าวหยํากู๏

มีนาคม-เมษายน
(เดือน 4-5)
พฤษภาคม (เดือน 6)
ตุลาคม (เดือน 11)
พฤศจิกายน
(เดือน 12)

ประเพณี

- ทําบุญถวายกองหลัว
- ปอยสํางลอง
- สงกรานต๑
- ถวายข๎าวมธุปยาส (ซอมตํอหลวง)
- กาดหลูํ
-รํานก รําโต
- ปอยหลูํสํางกานต๑คํา

พื้นที่จัดกิจกรรมและประเพณี
จัดขึ้นทุกวัดในเมืองปาย ได๎แกํ วัด
หลวง วัดกลาง วัดป่าขาม วัดหัวนา
วัดศรีดอนชัย และวัดโป่ง
วัดหัวนา
จัด ขึ้ นทุ ก วั ดในเมือ งปาย บริ เ วณ
ลานหน๎าที่วําการอําเภอปาย และ
หน๎าเทศบาลตําบลปาย
จัดขึ้นทุกวัดในเมืองปาย
- ลานหน๎าที่วําการอําเภอปาย
- ถนนหน๎าเทศบาลตําบลปาย
จัดขึ้นทุกวัดในเมืองปาย

จากพื้นที่สําหรับจัดประเพณีที่สําคัญของเมืองปายพบวําจะให๎ความสําคัญกับ
วัดตํางๆ เป็นอยํางมาก เนื่องด๎วยประชากรของเมืองปายสํวนใหญํจะเป็นชาวไทใหญํ ซึ่งชาวไท
ใหญํ มี วั ฒ นธรรมที่ เ ชื่ อ มโยงและให๎ ค วามสํ า คั ญ กั บ ศาสนาเป็ น อยํ า งมาก สํ ง ผลให๎ เ กิ ด
ความสัมพันธ๑ระหวํางวัดและชุมชนแตํละชุมชนที่คํอนข๎างมาก และยังเป็นการแสดงถึงการรํวมแรง
รํวมใจของคนในชุมชนเพื่อการทําบุญเป็นสําคัญ (ชัยสิทธิ์ ดํานกิตติกุล และสิงหนาท แสงสีหนาท,
2549)
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2. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นดั้งเดิม
จากการที่ชาวไทใหญํมีวิถีชีวิตที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา สิ่งเหนือธรรมชาติ
และดําเนินชีวิตในระบบสังคมเกษตร ประกอบกับการสอบถามและการสํารวจภาคสนาม สามารถ
จําแนกลักษณะบทบาทของสถาปัตยกรรมได๎แกํ สถาปัตยกรรมทางด๎านศาสนสถานและความเชื่อ
อาคารบ๎านเรือน และสถาปัตยกรรมที่เกิดจากการเกษตร แสดงผลการสํารวจจากแบบสอบถามไว๎
ดังตาราง (ค) ในภาคผนวก ข และลักษณะของสถาปัตยกรรมในชุมชนแสดงได๎ดังแผนที่ 5.4
1) สถาปัตยกรรมทางด๎านศาสนาและความเชื่อ
1.1) สถาปัตยกรรมทางศาสนา
วัดหลวง เป็นวัดที่มีขนาดใหญํที่ตั้งอยูํใจกลางชุมชนเวียงใต๎ ซึ่ง
คําวํา “ใหญํ” ในภาษาไทยวน (คําเมือง) เรียกวํา “หลวง” จึงเป็นที่มาของชื่อวัดหลวงเป็นวัดที่ใหญํ
ที่สุดของชุม ชน สันนิษ ฐานวําวัดนี้ มีอ ายุประมาณ 200 ปี รูปแบบของอัตลัษณ๑สถาปัตยกรรม
ภายในวัด ประกอบด๎วยเจดีย๑องค๑ใหญํ 1 องค๑และมีพระเจดีย๑เล็กอีก 8 องค๑อยูํรอบฐานซึ่งเป็นแบบ
ทีไ่ ด๎รับอิทธิพลจากพมํา และในสํวนของศาลาการเปรียญมีลักษณะที่โดดเดํนตามอัตลักษณ๑ของ
ไทใหญํ ด๎วยมีรูปแบบการกํอสร๎างหลังคาแยกเป็นหลังและซ๎อนชั้น 1-3 ชั้น เป็นการกํอสร๎างใน
รูปแบบของไทใหญํ ซึ่งได๎รับอิทธิพลจากพมําเชํนเดียวกัน อีกทั้งวัดหลวงมักถูกใช๎เป็นสถานที่ใน
การจัดกิจกรรมประเพณีตํางๆ ของเมืองปายตั้งแตํในครั้งอดีต จึงเปรียบวัดนี้ได๎วําเป็นศูนย๑รวมทาง
จิตใจของชุมชนเวียงใต๎ และแสดงให๎เห็นถึงการดํารงชีวิตที่ยังผูกพันกับศาสนา
วั ด กลาง เป็ น ชื่ อ ที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามตํ า แหนํ ง ที่ ตั้ ง ของวั ด โดยตั้ ง อยูํ
ระหวํางวัดหลวง และวัดป่าขาม มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญํ สังเกตได๎จากรูปแบบ
ของเจดี ย๑ ที่ มี รู ป ทรงมอญมี อั ต ลั ก ษณ๑ แ ละความโดดเดํ น โดยใต๎ เ จดี ย๑ ร ายล๎ อ มรอบด๎ ว ยซุ๎ ม
ประดิษฐานพระพุทธรูปประจําวัน เหนือ ฐานเจดีย๑อ งค๑ใหญํทําเป็นมณฑปยอดมงกุฎ เป็นการ
สะท๎อนถึงเทคนิคและวิธีการสร๎างสรรค๑ของคนในอดีตที่ได๎รับอิทธิพลการกํอสร๎างจากพมํา
วัดป่าขาม เป็นวัดที่สร๎างจากคนในชุมชนบ๎านป่าขามครั้นสมัยที่
มีการอพยพมาอาศัยอยูํบริเวณบ๎านป่าขามแหํงนี้ โดยมีความโดดเดํนและมีอัตลักษณ๑ที่ลักษณะ
ของศาลาการเปรียญเป็นทรงไทใหญํหลังซ๎อนกัน 7 ชั้นในสํวนของชายคาประดับด๎วยสังกะสีฉลุ
ลายสวยงาม และเจดีย๑มีลักษณะเป็นองค๑เจดีย๑ใหญํ 1 องค๑ล๎อมรอบด๎วยซุ๎มเจดีย๑เล็กประดิษฐาน
พระพุทธรูปประจําวันอีก 8 องค๑ เมื่อดูจากสถาปัตยกรรมของวัดแล๎วได๎อิทธิการสร๎างแบบพมํา
เชํนเดียวกัน ซึ่งวัดแหํงนี้ก็ยังคงมีบทบาทในการเป็นศูนย๑รวมทางจิตใจและพื้นที่สําหรับการจัด
ประเพณีของชุมชนบ๎านป่าขาม
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วัด หั วนา สร๎ างขึ้ นเมื่ อ พ.ศ. 2499 ตั้ งที่ ชุ มชนเวี ย งใต๎ ทางทิ ศ
ตะวันตกของชุม ชนหํางจากตัวชุ มชนออกมาประมาณ 900 เมตร มีค วามโดดเดํน ที่ แสดงถึ ง
อัต ลั ก ษณ๑ ข องชาวไทใหญํ โดยบริ เ วณภายในวั ด ประกอบด๎ ว ยศาลาการเปรี ยญทรงไทใหญํ
ลักษณะหลังคาแยกชั้นและซ๎อนชั้นขึ้นไป 3 ชั้น บริเวณชายคาประดับด๎วยโลหะฉลุลาย มีลักษณะ
สวยงามประกอบกับทําเลที่ตั้งของวัดโอบล๎อมด๎วยพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อวัดที่
ตั้งอยูํบริเวณพื้นที่ทํานา และวัดนี้ยังคงใช๎เป็นพื้นที่สําหรับจัดประเพณีที่สําคัญตํางๆ ของชุมชน
เชํนเดียวกับวัดอื่นๆ
นอกจากนี้ ใ นชุ ม ชนเวี ย งใต๎ ยั ง มี ก ลุํ ม ของประชากรที่ นั บ ถื อ
ศาสนาอิสลามซึ่งมีการตั้งมัสยิดอัล -อิรออฺอ ยูํบริเวณถนนชัยสงคราม โดยตัวอาคารที่ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาอยูํลึกเข๎ าไป เมื่อ เดินเข๎าไปเป็นลานโลํงกว๎าง และมีอาคารประกอบพิธีทาง
ศาสนาที่มีรูปแบบเอกลัษณ๑ทางสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม
วั ด ศรี ด อนชั ย เป็ น วั ด แหํ ง แรกของเมื อ งปาย สร๎ า งขึ้ น เมื่ อ
ประมาณ 700 ปีที่แล๎ว ผู๎ที่สร๎างวัดคือ พกําหมํองซอ โดยตั้งอยูํบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นพื้นที่เนินที่สูงสุด ซึ่งอาจจะเป็นความเชื่อของชาวพมําที่ต๎องมีการสร๎างวัด
ไว๎บริเวณที่สูงที่สุดของชุมชน และบ๎านต๎องอยูํในระดับที่ต่ํากวํา มีความโดดเดํนทางสถาปัตยกรรม
ที่องค๑เจดีย๑ภายในวัดมีลักษณะเป็นองค๑พระเจดีย๑ใหญํ 1 องค๑รายรอบด๎วยซุ๎ มของพระพุทธรูป
ประจําวัน 8 องค๑ สํวนวิหารลายคําเป็นวิหารที่สร๎างขึ้นใหมํมีลักษณะอัตลักษณ๑ทางสถาปัตยกรรม
แบบล๎านนา ภายในวิหารมีภาพวาดซึ่งเป็นประวัติความเป็นมาของเมืองปาย
วัดโป่ง ตั้งอยูํกลางชุมชนเวียงเหนือ เป็นวัดประจําของชาวไท
ใหญํสร๎างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2401 โดยมีอัตลักษณ๑ทางสถาปัตยกรรมอยูํที่ ศาลาการเปรียญเป็นศิลปะ
แบบไทยใหญํมีการสร๎างหลังคาแยกหลังและซ๎อนชั้น 3 ชั้น ภายในวัดมีเจดีย๑ที่ปรากฏรูปแบบ
คล๎ายกับวัดศรีดอนชัยแตํองค๑เจดีย๑มีขนาดเล็กกวํา ซึ่งในการตั้งชื่อนั้นมีการตั้งตามลักษณะของ
พื้นที่ วัด เนื่ องจากในครั้น นั้นพื้ นที่ บริเ วณวัดมี ลัก ษณะของดิน คล๎ ายดิ นโป่ง จึง เรีย กวํ าวัด โป่ ง
เรื่อ ยมา โดยวัดโป่งนั้นใช๎เป็นที่จัดประเพณีที่สําคัญของชาวไทใหญํ อีกทั้งยังเป็นศูนย๑รวมทาง
จิตใจของชาวไทใหญํในชุมชนเวียงเหนือ
จากการสํารวจสถาปัตยกรรมด๎านศาสนาพบวําบริเวณชุมชนเวียงใต๎มี
ลักษณะสถาปัตยกรรมด๎านศาสนาสํวนใหญํเป็นแบบไทใหญํ โดยมีลักษณะโดดเดํนที่หลังคามีการ
สร๎างเป็นหลังคาทรงปราสาท เป็นรูปแบบหลังคาซ๎อนกันหลายชั้น โดยชาวไทใหญํมีความเชื่อวํา
เป็นสัญลักษณ๑ของปราสาท หรือเป็นการสื่อความหมายที่หมายถึงเขาพระสุเมรุ อันเป็นจุดสูงสุด
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ของจักรวาล โดยการซ๎อนชั้นกันเป็นจํานวนเลขคี่ตั้งแตํ 3 ชั้น 5 ชั้น และ 7 ชั้น (โครงการพิพิธภัณฑ๑
วัฒนธรรมและชาติพันธุ๑ล๎านนา, 2551) อันเป็นการสะท๎อนถึงวัฒนธรรมด๎านสถาปัตยกรรมที่เกิด
จากกลุํมคนสํวนใหญํในชุมชนเวียงใต๎เป็นชาวไทใหญํ สํวนชุมชนเวียงเหนือ จากประวัติศาสตร๑
ความเป็นมา ในชํวงของเจ๎าชัยสงครามครองบ๎านดอนได๎สําเร็จได๎ทําการแบํงกลุํมคนไทใหญํ ให๎อยูํ
บริเวณฝั่งตะวันตก และ ไทยวนอยูํในฝั่งตะวันออก สํงผลให๎รูปแบบสถาปัตกรรมด๎านศาสนาของ
เวียงเหนือในฝั่งตะวันออกเป็นกลุํมคนไทยวน ลักษณะสถาปัตยกรรมที่วัดศรีดอนชัยจึงมีลักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบล๎านนาในขณะที่เจดีย๑ยังคงเป็นรูปทรงของเจดีย๑ทรงไทใหญํ สํวนฝั่งตะวันตก
เป็นกลุํมคนชาวไทใหญํ สํงผลให๎วัดโป่งจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมในรูปแบบของไทใหญํอยําง
ชัดเจน

วัดหลวง

วัดกลาง

แสดงตําแหนํงวัดในเวียงใต๎

วัดป่าขาม

วัดหัวนา

แสดงตําแหนํงวัดในเวียงเหนือ

วัดศรีดอนชัย

วัดโป่ง

ภาพที่ 5.6 สถาปัตยกรรมทางด๎านศาสนา
ที่มา: ผู๎วิจัย
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1.2) สถาปัตยกรรมทางความเชื่อ
ศาลสมเด็จพระนเรศวร ตั้งอยูํที่ที่วําการอําเภอปาย จากประวัติ
ความเป็นมาของเมืองปาย พระนเรศวรทรงยกกองทัพเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาโดยผํานทางเมือง
ปาย ในครั้งทีต่ ีทัพเมืองหงสาวดีได๎แล๎ว จึงได๎ทรงยกทัพไปล๎อมเมืองตองอูแตํอยูํนาน 2 เดือน และ
ทรงเห็นวําการรบในครั้งนี้ไมํสามารถตีเมือ งตองอูได๎ จึงได๎ทรงยกกองทัพกลับกรุงศรีอ ยุธยาโดย
ผํานทางเมืองปาย จึงเกิดศาลสมเด็จพระนเรศวรขึ้นบริเวณที่วําการอําเภอปายเพื่อให๎คนเมืองปาย
ระลึกถึงและสักการบูชา สํวนลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นหลังคาจั่ว 1 หลังขนาดเล็ก ภายในศาลมี
พระบรมฉายลักษณ๑สมเด็จพระนเรศวรประดิษฐานอยูํภายใน
เสาหลักเมือ ง มีลักษณะเป็นเสาไม๎เกําอายุเกําแกํ สร๎างขึ้นในปี
2454 เป็นหลักฐานที่แสดงให๎เห็นถึงการกํอตั้งเวียงใต๎ หลังจากการแบํงการปกครองออกจากเวียง
เหนืออยํางชัดเจน ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของเมืองปาย
ศาลเจ๎ า เมือ ง เป็ น ศาลที่ อ ยูํ ใ นวัด หลวงของชุ ม ชนเวีย งใต๎ และ
บริเวณทิศตะวันตกของชุมชนเวียงเหนือใกล๎ประตูชัย ศาลเจ๎าเมืองเป็นความเชื่อ ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เกี่ยวกับผีและเทวดาของชาวไทใหญํ โดยมีการอัญเชิญดวงวิญญาณเสื้อบ๎านมาสิงสถิตอยูํ ณ
อาคารที่สร๎างให๎ (โครงการพิพิธภัณฑ๑วัฒนธรรมและชาติพันธุ๑ล๎านนา, 2551) ลักษณะที่โดดเดํน
และมีอัตลักษณ๑ของศาลเจ๎าเมือง จะมีรั้วล๎อมรอบทั้งมีต๎นไม๎ใหญํแผํกิ่งก๎านสาขา และตัวศาลเจ๎า
เมืองมี 1 หลังอยูํภายในรั้ว ลักษณะคล๎ายกับอาคารที่พักชาวไทใหญํยกใต๎ถุนสูง มีชานและหลังคา
สูง แตํขนาดเล็กกวําบ๎านจริง ซึ่งมีความเชื่อที่วํามีผีเจ๎าเมือง 4 ตนที่ปกปักอยูํรักษาเมืองปายอยูํ
ได๎แกํ เจ๎าเฒํา เจ๎าข๎อมือเหล็ก เจ๎าหรั่ง และเจ๎าสุลาย โดยในเดือ นมิถุนายนของทุกปีจะมีการ
ทําบุญศาลเจ๎าเมืองเพื่อให๎เจ๎าเมืองชํวยปกปักรักษาเมืองปาย ให๎ประชาชนอยูํอยํางรํมเย็น

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เสาหลักเมือง

ภาพที่ 5.7 สถาปัตยกรรมทางความเชือ่
ที่มา: ผู๎วิจัย
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2) สถาปัตยกรรมอาคารบ๎านเรือน
ชุมชนเมืองปายบริเวณชุมชนเวียงใต๎และเวียงเหนือเป็นชุมชนที่มีการตั้ง
ถิ่นมาช๎านาน โดยบ๎านเรือนที่สร๎างขึ้นสํวนใหญํได๎รับอิทธิพลจากไทใหญํที่เข๎ามาตั้งถิ่นฐาน สํงผล
ให๎ เ กิ ด รู ป แบบทางสถาปั ต ยกรรมของชาวไทใหญํ ที่ มี ก ารสร๎ า งบ๎ า นเรื อ นสอดคล๎ อ งตาม
สภาพแวดล๎อมของพื้นที่ แตํเมื่อความเจริญในด๎านตํางๆ เข๎ามาในพื้นที่มากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจ
การทํองเที่ยว ทําให๎รูปแบบสถาปัตยกรรมอาคาร บ๎านเรือนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป
2.1) บ๎านทรงไทใหญํ (เฮินไต)
ลักษณะบ๎านทรงไทยใหญํจะอยูํบริเวณในชุมชนเวียงใต๎และเวียง
เหนือ โดยมีลักษณะบ๎านเป็นโครงไม๎ ใต๎ถุนสูง ลักษณะของหลังคาจะมีความลาดเอียงมาก โดย
ชายคาจะมีปีกนกคลุมด๎านหน๎าและด๎านหลัง ชายคาคลุมยาวบริเวณชานและบันได หลังคาใน
อดีตจะมุงด๎วยใบตองตึง แตํในปัจจุบันมีการเปลี่ยนเป็นกระเบื้องและสังกะสี เนื่องจากใบตองตึงมี
อายุการใช๎งานที่สั้นต๎องมีการเปลี่ยนอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้งแตํมีราคาที่ถูกและคํอนข๎างเย็นสบาย
รูปแบบของบ๎านไทใหญํที่พบในเมืองปายจะมีอยูํด๎วยกัน 2 รูปแบบคือ เรือนจั่วเดียวมียุ๎งข๎าวแยก
ออกจากตัวบ๎าน และเรือนจั่วแฝดมียุ๎งข๎าวแยกออกจากตัวบ๎าน โดยวัสดุที่ใช๎ในการกํอสร๎างบ๎าน
หลักคือไม๎ หลังคามุงด๎วยสังกะสีหรือ กระเบื้อ ง พื้นไม๎เป็นไม๎จริง สํวนพื้นที่ใช๎สอยภายในบ๎าน
ประกอบด๎วย บันได เติ๋น ครัว ห๎องนอน ใต๎ถุน และห๎องน้ํา
เติ๋นเป็นพื้นที่เอกประสงค๑เปรียบเสมือนห๎องรับแขก พักผํอน และ
ทํากิจกรรมตํางๆ สํวนครัวไฟ หรือห๎องครัวมักเป็นสํวนหนึ่งของเรือนไมํได๎แยกออกจากัน และมักมี
การตํอหิ้งวางของยื่นออกมาจากผนังเรือน ห๎องนอนมี 1-2 ห๎อง ใต๎ถุนใช๎ประโยชน๑ใช๎สอยสําหรับ
การนั่งเลํน เก็บฟืน เก็บเครื่องมือการเกษตร และ ห๎องน้ําในอดีตจะแยกออกมาจากตัวเรือนแตํใน
ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนโดยห๎องน้ําจะอยูํในตัวเรือนเพื่อความสะดวก
ลักษณะของบ๎านทรงไทใหญํสามารถสะท๎อนให๎เห็นถึงภูมิปัญญา
และวิ ถี ชี วิ ต การเกษตรได๎ ม ากที่ สุ ด ในขณะที่ ลั ก ษณะของตั ว บ๎ า นก็ มี ค วามสอดคล๎ อ งกั บ
สภาพแวดล๎อม และภูมิประเทศในพื้นที่ได๎เป็นอยํางดี จากการสร๎างหลังคาที่ความลาดชันมาก
ประกอบกับการสร๎าง ปีกนกบริเวณด๎านหน๎าและด๎านหลังของเรือน เนื่องจากภาคเหนือ ในหน๎าฝน
มีฝนตกชุกจึงอาศัยความลาดเอียงของหลังคาในการระบายน้ําฝน สํวนหน๎าหนาวอากาศหนาว
เย็นปีกนกและหลังคาที่คลุมยาวนั้นจะชํวยในการป้องกันความหนาวเย็นให๎ลดลงได๎ สํวนการยก
ใต๎ถุนสูงจุดประสงค๑หลักคือการเก็ บอุปกรณ๑การเกษตร ฝืนหรือ อื่นๆ แสดงให๎เห็นถึงวิถีชีวิตของ
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เกษตรกร ดังนั้นบ๎านไทยใหญํมีความโดดเดํนทางด๎านสถาปัตยกรรมของชุมชน และสะท๎อนถึงภูมิ
ปัญญาในการปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมของพื้นที่ได๎เป็นอยํางดี

ลักษณะของเติ๋น

จั่วแฝด

ลักษณะของห๎องครัว

ชายคาปีกนกยาวคลุมชานบ๎าน
และบันไดทางขึ้น

หลังคามุงใบตองตึงในชํวงแรก

ชานโลํง ใต๎หลังคา

กั้นไว๎สําหรับเก็บของ

ชานหน๎าบ๎าน

ระเบียง

ภาพที่ 5.8 ลักษณะบ๎านทรงไทใหญํ
ที่มา : พิพิธภัณฑ๑หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหมํ, 2556 และปรับปรุงจาก อรศิริ ปาณินท๑, 2539
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2.2) เรือนค๎าขาย
เป็ น การดั ด แปลงมาจากบ๎ า น โดยจะหั น หน๎ า เรื อ นออกสูํ ถ นน
ลักษณะของเรือนร๎านค๎าที่พบเห็นสํวนใหญํจะอยูํบริเวณถนนรังสิยานนท๑ ถนนชัยสงคราม และ
กระจายตามชุมชนเวียงเหนือ โดยตัวเรือนเป็นชั้นเดียวหน๎าบ๎านกว๎างประตูบานเฟี้ยม ไมํยกใต๎ถุน
และมีสินค๎าตั้งขายอยูํภายในเรือน
บ๎านจั่วแฝด ด๎านติดถนนทําเป็นเรือน
สําหรับค๎าขาย “เรือนค๎าขาย”

ประตู เป็นประตูบานเฟี๊ยม
และลักษณะตัวบ๎านเป็นไม๎จริง

ภาพที่ 5.9 ลักษณะของเรือนค๎าขาย
ที่มา : ปรับปรุงจาก อรศิริ ปาณินท๑, 2539 และผู๎วิจัย
2.3) เรือนทรงพื้นบ๎าน
รูปแบบอาคารมีหลายลักษณะ สร๎างขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช๎
งานและมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากบ๎านทรงไทใหญํ โดยรูปแบบของเรือนทรงพื้นบ๎านที่สร๎างขึ้นใหมํ
จะลดรายละเอียดของการใช๎ประโยชน๑ตํางๆ ออกไป เชํนการนําเอาหิ้งสํวนที่ยื่นออกมาจากตัว
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เรือนออก เป็นการออกแบบที่เรียบเน๎นความงําย โดยเรือนทรงพื้นบ๎านที่พบเห็นในชุมชนปายมัก
เป็นเรือน 2 ชั้น หรืออาจจะเป็นชั้นเดียว หลังคาหน๎าจั่ว ตัวเรือนมีโครงสร๎างจากคอนกรีตผสมกับ
ไม๎ หลังคาสังกะสี หรือเป็นกระเบื้องแผํนลอน ซึ่งเป็นการสะท๎อนให๎เห็นถึงลักษณะบ๎านในชนบท
แตํการสะท๎อนถึงภูมิปัญญาและความสอดรับกับลักษณะภาพแวดล๎อมน๎อยกวําบ๎านทรงไทใหญํ

ภาพที่ 5.10 สถาปัตยกรรมรือนพื้นบ๎าน
ที่มา: ผู๎วิจัย
3) สถาปัตยกรรมที่เกิดจากการเกษตร
ด๎วยการมีวิถีชีวิตและสังคมเกษตร สํงผลให๎เกิดสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก
สอดแทรกอยูํตามบริเวณบ๎านเรือน และกระจายในพื้นที่เกษตรกรรมอันได๎แกํ ยุ๎งข๎าว เถียงนา และ
คอกเลี้ยงสัตว๑
3.1) ยุ๎งข๎าว กลุํมคนในเมืองปายสํวนใหญํมีอาชีพหลักคือ เกษตรกร
จึงเกิดสถาปัตยกรรมขนาดเล็กเกิดขึ้นในบริเวณบ๎านแตํละหลัง โดยมักมีการสร๎างแยกออกมาจาก
ตัวเรือน ยุ๎งข๎าวมีอัตลักษณ๑ทางสถาปัตยกรรม ด๎วยลักษณะของการเป็นเรือนยกใต๎ถุนสูง ผนังและ
โครงสร๎างทําจากไม๎จริง โดยใต๎ถุนของยุ๎งข๎าวในอดีตใช๎ในการเก็บอุปกรณ๑ทางการเกษตร เก็บฝืน
และของอื่นๆ แตํในปัจจุบันนี้ได๎เปลี่ยนรูปแบบการเกษตรเป็นเพื่อการค๎า ยุ๎งข๎าวจึงมีการเปลี่ยน
บทบาทไปตามเจตนารมณ๑ของเจ๎าบ๎าน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทําให๎จํานวนยุ๎งข๎าวลดน๎อยลงทุกวัน
อยํางไรก็ดียุ๎งข๎าวยังคงสื่อให๎เห็นถึงการเกษตรแบบยังชีพของคนในอดีต

ภาพที่ 5.11 ลักษณะของยุ๎งข๎าว

125
3.2) เถียงนา จากลักษณะวิถีชีวิตของเกษตรกรในภาคเหนือ พื้นที่
เกษตรอยูํหํางออกไปจากบ๎านเป็นระยะทางที่คํอนข๎างไกล ซึ่งไมํนิยมเดินทางไปกลับระหวํางพื้นที่
เกษตรและบ๎านในชํวงเวลากลางวัน จึงมีการสร๎างเถียงนาขึ้นไว๎เป็นที่สําหรับใช๎พักผํอนและเฝ้านา
ในชํวงเวลาทํานาและเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเถียงนาจะที่ตั้งกระจายอยูํตามท๎อ งนาเป็นกรรมสิทธิ์
ของนาแตํละแหํง มีลักษณะเป็นเรือนยกพื้นสูงประมาณ 50 เซนติเมตร หลังคาเป็นทรงจั่วมีความ
ลาดเอียง โครงสร๎างสํวนใหญํที่ใช๎ในการสร๎างเถียงนาเป็นไม๎ไผํผสมไม๎จริง หลังคาสํวนมากทําจาก
ใบตองตึงโดยการวางเรียงซ๎อนทับกันลงมา ซึ่งจะมีราคาที่ถูกหรือไมํก็สามารถทําเองได๎โดยใช๎เวลา
ไมํน าน ซึ่งเป็นการสื่ อถึง รูปแบบวิ ถีชีวิ ตเกษตร อีก ทั้งยั งเป็ นการนํา เอาวัสดุ จากธรรมชาติม า
ประยุกต๑ใช๎ในการสร๎างเถียงนา สื่อให๎เห็นถึงภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนในอดีต

ภาพที่ 5.12 ลักษณะเถียงนา
ที่มา: อนุสรณ๑สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น อําเภอขุนยวม จังหวัดแมํฮอํ งสอน และผู๎วิจัย
3.3) คอกเลี้ยงสัตว๑ สํวนใหญํตั้งกระจายอยูํตามพื้นที่เกษตรกรรม โดยมี
ลักษณะเป็นหลังคาจั่วเพื่อคุ๎มแดดและฝน ไมํมีผนังภายในมีที่ผูกสัตว๑และรางให๎อาหารสัตว๑ สร๎าง
ด๎วยโครงสร๎างของไม๎ หลังคามุงด๎วยสังกะสีหรือใบตองตึง พื้นเป็นดินแข็ง โดยคอกเลี้ยงสัตว๑เหลือ
น๎อยลง เนื่องจากในปัจจุบันไมํคํอยได๎มีการพึ่งพาแรงงานสัตว๑ในการทําการเกษตร โดยเปลี่ยนไป
ใช๎เครื่องไถนาเพราะมีความสะดวกและรวดเร็วกวํา

ภาพที่ 5.13 คอกเลี้ยงสัตว๑
ที่มา: ผู๎วิจัย
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3. พื้นที่ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากการที่ชาวไทใหญํมีลักษณะสังคมแบบเกษตรกรรม และมีวิถีชีวิตที่ยึดมั่น
ในพระพุทธศาสนา จึงกํอให๎เกิด การมีอ งค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านพื้นที่ทางภูมิปัญญา
ประกอบกับผลจากการสอบถามและการสํารวจภาคสนาม สามารถจําแนกออกเป็น 3 ด๎านได๎แกํ
พื้น ที่ ท างภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น ด๎ า นการเกษตร อาหาร และศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม แสดงผลการ
สอบถามดังตาราง (ง) ในภาคผนวก ข
3.1) พื้นที่ทางภูมิปัญญาด้านการเกษตร
1) ฝายน้ําล๎น เป็นพื้นที่สําหรับกักน้ํา ใช๎เพื่อ เข๎าสูํพื้นที่การเกษตร
สร๎างขึ้นจากคอนกรีตโดยมีลักษณะการกํอสร๎างผนังกั้นน้ํายกระดับให๎สูงขึ้นจากแหลํงน้ําเดิมเพื่อ
การกักเก็บน้ํา
2) ลําเหมือง มีลักษณะเป็นคลองสํงน้ําสร๎างด๎วยคอนกรี ตขนาดไมํ
ใหญํมากกว๎างประมาณ 1 เมตร โดยลําเหมืองจะตํอเชื่อมจากฝายน้ําล๎นซึ่งกักน้ําที่ไหลลงมาจาก
ภูเขาและสํงลงไปยังลําเหมืองที่อยูํบนพื้นที่สูงไหลไปพื้นที่ต่ําโดยการอาศัยแรงโน๎มถํวง ผํานไปยัง
พื้นที่เกษตร และบ๎านเรือนตํางๆ โดยน้ําในลําเหมืองเป็นน้ําที่ไหลจากลําห๎วยแมํเ มืองสํงผํานไปยัง
พื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนเวียงเหนือเป็นหลัก และไหลลงสูํแมํน้ําปาย
ฝายน้ําล๎นและลําเหมือ งเป็นการแสดงให๎เห็นถึงภูมิปัญญาของคน
ไทใหญํในอดีต ซึ่งมีวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตร ต๎อ งอาศัยน้ําเป็นปัจจัยหลัก ชาวไทใหญํจึงมีการ
จัดสรรทรัพยากรน้ําโดยทําในลักษณะของเหมืองฝาย เริ่มแรกลักษณะการทําฝายเป็นการใช๎วัสดุ
ธรรมชาติ และรูปแบบของลําเหมือ งที่แตํเดิมเป็นการขุดดินเพื่อ ทําเป็นคลองสํงน้ํา ซึ่งเกิดการ
พังทลายทุกปี ตํอมาในปัจจุบันเป็นฝายน้ําล๎นและลําเหมืองเปลี่ยนวัสดุในการสร๎างเป็น โครงสร๎าง
คอนกรีตเพื่อความคงทนถาวร แตํยังคงไว๎ซึ่งขนาดของคลองสํงน้ําเดิมที่มีขนาดไมํใหญํมาก ซึ่ง
เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบของภูมิปัญญาดั้งเดิม ทีส่ อดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมและวิถีเกษตร

ภาพที่ 5.14 ลักษณะของฝายน้ําล๎นและลําเหมือง
ที่มา : ผู๎วิจัย
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3.2. พื้นที่ทางภูมิปัญญาด้านอาหาร
จากการสอบถามภูมิปัญญาท๎องถิ่นทางด๎านการทําอาหารของชุมชน
เวียงใต๎และเวียงเหนือ พบวํามีการทําอาหารประเภทน้ําพริกคั่วทราย การทําขนมงา ซึ่ง 2 อยํางนี้
ได๎กลายเป็นสินค๎าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ สํวนถั่วเนําแผํนเป็นลักษณะของการถนอมอาหารที่
เป็นเอกลักษณ๑ของชาวไทใหญํแมํฮํองสอนทุกอําเภอจะมีการทําถั่วเนําแผํน มีรายละเอียดดังนี้
1. การทํ าขนมงา มี ก ารรวมกลุํม กัน ทํา ของกลุํ มแมํบ๎ านบ๎า นโป่ ง
ชุมชนเวียงเหนือ ตั้งอยูํ บริเวณข๎างวัดโป่ง เป็นการนําเอางาผสมกับน้ําผึ้งและน้ําอ๎อยมาอัดเป็น
แผํนและบรรจุใสํถุง ซึ่งแสดงถึงการนําเอาพืชเศรษฐกิจหลักของชุมชนมาประยุกต๑ให๎เกิดเป็นขนม
2. น้ําพริกคั่วทราย การทําน้ําพริกคั่วทรายมีมาตั้งแตํครั้นสมัยอดีต
โดยในอดีตวัตถุดิบหลักที่ใช๎ทําน้ําพริกมีเพียงกระเทียม ถั่วลิสง มาคั่วรวมกัน เมื่อได๎น้ําพริกออกมา
ลักษณะภายนอกจะคล๎ายกับทรายจึงเรียก”น้ําพริกคั่วทราย” ซึ่งในอดีตเป็นการทําเพื่อบริโภคเอง
ในแตํ ล ะครั ว เรื อ น ตํ อ มาเมื่ อ การทํ อ งเที่ ย วเข๎ า มาในเมื อ งปายจึ ง กลายมาเป็ น ลั ก ษณะขอ ง
อุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยมีการประกอบขายที่เวียงใต๎บริเวณถนนรังสิยานนท๑ และบ๎านป่าขาม
มีการจําหนํายตามตลาดสดในท๎องถิ่น และถนนคนเดินของเมืองปาย ซึ่งในปัจจุบันการทําน้ําพริก
คั่วทรายจะเพิ่มปลาแห๎งเข๎ามาเพื่อปรุงรสชาติให๎ดียิ่งขึ้น เป็นการแสดงถึงการนําเอาพืชเศรษฐกิจ
หลักของชุมชนคือกระเทียม มาประยุกต๑ให๎เกิดเป็นอาหารที่สามารถเก็บไว๎ได๎นานขึ้น
3. ถั่วเนําแผํน การทําถั่วเนําแผํนเป็นการทําเพื่อใช๎วัตถุดิบสําหรับการ
ประกอบอาหารที่เป็นเอกลักษณ๑ของชาวไทใหญํจังหวัดแมํฮํองสอนและเมืองปาย โดยในเมืองปาย
มีการทําถั่วเนําแผํนกระจายตามบริเวณชุมชนเวียงเหนือ วัตถุดิบหลักที่ใช๎ในการทําคือถั่วเหลือง
โดยนําเอาถั่วเหลืองมาต๎ม จากนั้นนํามาบด ปั้นและรีดเป็นแผํนกลมบาง แล๎วจึงนําไปตากแดด
สํวนใหญํเป็นการทําเพื่อเก็บไว๎บริโภคเอง หากเหลือจึงขาย

การทําขนมงา

น้ําพริกคั่วทราย

ถั่วเนําแผํน

ภาพที่ 5.15 ภูมิปัญญาด๎านอาหาร
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3.3 พื้นที่ทางภูมิปัญญาด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ในสํวนของภูมิปัญญาด๎านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนเวียงใต๎และ
เวียงเหนือได๎แกํ การเลํนสะล๎อซอซึง และการประดิษฐ๑จองพารา
1) การเลํนสะล๎อซอซึง เป็นการเลํนดนตรีพื้นบ๎าน โดยเครื่องดนตรีนั้น
ทํามาจากไม๎สัก หรือไม๎ประดูํ และกะลามะพร๎าว มาประยุกต๑ใช๎ในการทําเครื่องดนตรี พื้นที่ที่มีการ
เลํนสะล๎อซอซึง อยูํที่ตําบลเวียงใต๎บริเวณบ๎านป่าขาม และกระจายตามบ๎านตํางๆ ของชุมชนเวียง
เหนือ ในวงที่เลํนจะมีผู๎เลํนประมาณ 8-10 คน จะมีการรวมกลุํมตํอเมื่อมีงานหรือประเพณีตํางๆ
เชํนงานวันครู วันสงกรานต๑ งานบวชพระ และงานลอยกระทง โดยเพลงที่นิยมเลํนในงานได๎แกํ
เพลงประสาทไหว เพลงนางบัวคํา (ทํานองพมํา) เพลงอือ เพลงแหํ และเพลงกินรี เป็นการแสดงถึง
เอกลักษณ๑ทางด๎านดนตรีของคนในอดีตสืบตํอมาถึงปัจจุบันได๎เป็นอยํางดี
2) การประดิษฐ๑จองพารา เป็นลักษณะคล๎ายปราสาทที่ทําจากไม๎ไผํ
สานและกระดาษสี พร๎อมกับมีการฉลุลวดลายไทใหญํตํางๆ เพื่อตกแตํงปราสาทหรือจองพาราให๎
มีความสวยงาม การประดิษฐ๑จองพาราจะทําขึ้นในชํวงเทศกาลปอยออกหวํา คืองานบุญในวัน
ออกพรรษา โดยเมื่อประดิษฐ๑จองพาราแล๎วเสร็จจะนําไปตั้งที่บ๎านแตํละหลัง โดยจะตั้งยื่นออกมา
จากตัวบ๎าน ซึ่งเรียกวําจองพาราเขํงปู๊ด โดยที่บริเวณมุมทั้งสี่ด๎านจะมัดด๎วยต๎นกล๎วย อ๎อยและรวง
ข๎า ว ด๎า นใต๎ จองพาราจะแขวงขนมและพื ช ผลที่ไ ด๎ จ ากการเพาะปลู ก ไว๎สํ า หรับ เพื่ อ รับ เสด็ จ
พระพุทธเจ๎าที่เสด็จกลับลงมาจากสวรรค๑ ครั้นโปรดพระบิดาและพระมารดา โดยการประดิษฐ๑จอง
พารามีก ารทํ าขึ้น บริเ วณวั ดโป่ งของชุ มชนเวีย งเหนือ ในชํว งวั นออกพรรษา ซึ่ง เป็น ภูมิปั ญญา
ท๎องถิ่นที่มีอัตลักษณ๑ แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวไทใหญํที่เคารพบูชาในพระพุทธศาสนา พร๎อมกับ
การหาเครื่องสักการะที่มีได๎จากท๎องถิ่นของตนเอง ซึ่งเป็นการสร๎างสรรค๑ผลงานการประดิษฐ๑ที่มี
อัตลักษณ๑เฉพาะตัวที่สอดรับกับประเพณีและวิถีชีวิตของชาวพุทธได๎อยํางลงตัว แสดงพื้นที่ทางภูมิ
ปัญญาและภาพรวมขององค๑ประกอบทางด๎านวัฒนธรรมและสังคมแสดงไว๎ดังแผนที่ 5.5

ภาพที่ 5.16 ภูมิปัญญาด๎านศิลปะวัฒนธรรม
ที่มา: ผู๎วิจัย และภาพจองพารา จาก Travel – Manager Online
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5.1.3 องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์
เมืองปายเป็นชุมชนโบราณแหํงหนึ่งของจังหวัดแมํฮํองสอน ดังนั้นจึงยังหลงเหลือ
หลักฐานทางประวัติศาสตร๑ให๎เห็นกันอยูํ โดยจากการสอบถามประชากรกลุํมตัวอยํางได๎ระบุถึง
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร๑ดังตาราง (จ) ในภาคผนวก ข และมีรายละเอียดความสําคัญ
ดังตํอไปนี้
1)
คันดิน คูน้ํา เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่ยังคงเหลือ อยูํบริเวณทิศ
ตะวันตกของชุมชนเวียงเหนือ ติดกับวัดศรีดอนชัย ลักษณะของคันดินเป็นเนินดินอยูํติดกับคูน้ําที่มี
การขุดขึ้นรอบเมืองเวียงเหนือ จากเอกสารทางประวัติศาสตร๑บ๎านดอน (จันทร๑ อินสาร, 2549)
กลําวไว๎วํา ในชํวงแรกของการตั้งถิ่นฐานเชื่อวํา พมําเข๎ามาตั้งกองทัพและทําการขุดคันดินและคู
น้ําไว๎สําหรับป้องกันเมืองจากข๎าศึก โดยคันดิ นคูน้ําก็เปรียบเสมือ นกําแพงเมือง ซึ่งเวียงเหนือ มี
ประตูเมืองอยูํด๎วยกัน 4 ประตูเมืองเป็นลักษณะของประตูเมืองที่ตั้งตามทิศทั้งสี่ ประกอบด๎วย
 ประตูมําน ตั้งอยูํทางทิศตะวันออก จากเรื่องเลํากลําววําในครั้งสงคราม
เจ๎าศรีใจย๑ หรือเจ๎าชัยสงครามกับพมํา สํางกง น๎องชายของพะกํากั่นนะวิ่งหนีมาทางทิศใต๎ปะทะสู๎
รบกับทหารเจ๎าศรีใจย๑ สํางกงถูกฟันเสียชีวิตบริเวณนี้ ซึ่งในภาษาไทยใหญํเรียกพมําวํา “มําน” จึง
เป็นที่มาของชื่อประตูมําน
 ประตู ชั ย ตั้ ง อยูํ ท างทิ ศ ตะวั น ตก จากประวั ติ ศ าสตร๑ ก ลํ า ววํ า เจ๎ า ชั ย
สงครามเดินทัพนําชัยชนะออกจากประตูนี้
 ประตูเวียงหลวง ตั้งอยูํทางทิศเหนือ จากประวัติศาสตร๑กลําววําครั้ งที่
ช๎างพลายหายไปทางประตูด๎านนี้ เป็นคําที่เพี้ยนจากคําวํา “เวียงหลง” เป็น “เวียงหลวง”
 ประตูดํา ตั้งอยูํทางทิศใต๎ใช๎เป็นประตูในการขนศพของพะกําสํางกงออก
ทางประตูนี้ ซึ่งในปัจจุบันโดยเมื่อ ออกจากประตูดําจะเป็นที่ตั้งของสุสานหรือ ที่ฌาปณกิจของ
ชุมชนเวียงเหนือ
2) บํอน้ําฮู เป็นบํอน้ําขนาดเล็กของชุมชนเวียงเหนือที่มีน้ําซึมออกมาตลอดทั้งปี
ซึ่งไมํเคยแห๎งและไมํขุํน โดยมีประวัติความเป็นมาของบํอน้ําฮูมีเรื่องเลําจากเอกสารประวัติศาสตร๑
ของบ๎านดอน (จันทร๑ อินทสาร, 2549) กลําววํา ในครั้งสงครามของเจ๎าศรีใจย๑และพกํากั่นนะ พกํา
กั่นนะเป็นคนชราหลบหนีจากการปะทะ จึงมาหลบอยูํข๎างบํอ น้ําทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไมํ
หํางไกลจากคุ๎มเจ๎าฟ้ามากนัก โดยได๎สั่งผู๎ติดตามวําหากเจ๎าศรีใจย๑ถามหาให๎ตอบวํา “บํฮู๎” ซึ่งเป็น
ภาษาเหนือหมายความวํา “ไมํรู๎” จึงเป็นที่มาของชื่อ บํอ น้ําแหํงนี้และเรียกกันจนถึงทุกวันนี้ ใน
ปัจจุบันยังคงมีการใช๎ประโยชน๑จากบํอน้ําแหํงนี้ ในด๎านของการใช๎เพื่อการอุปโภคตํางๆ
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สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร๑ของเมืองปายที่เหลืออยูํในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่
เชื่อมโยงให๎เห็นถึงเรื่องราวความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐาน เหตุ การณ๑ที่สําคัญทางประวัติศาสตร๑
โดยเฉพาะคันดินคูน้ํา ประตูเมืองเป็นหลักฐานที่แสดงให๎เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อ ม
ของพื้นที่ให๎เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานและการป้องกันเมืองจากข๎าศึก แสดงตําแหนํงองค๑ประกอบ
ทางประวัติศาสตร๑ดังแผนที่ 5.6

คันดินคูน้ําเกํา

ลักษณะซุ๎มประตูเมืองเกํา

บํอน้าํ ฮู

ภาพที่ 5.17 องค๑ประภูมิทัศน๑วัฒนธรรมทางประวัติศาสตร๑
ที่มา: ผู๎วิจัย
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5.2 การระบุคุณค่าองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม และคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม
5.2.1 การระบุคุณค่าองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม
จากองค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในด๎านตํางๆ ที่ได๎กลําวมาแล๎วในข๎างต๎น ล๎วน
แล๎วแตํเป็นองค๑ประกอบที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทใหญํที่อ าศัยอยูํในเมือ ง
ปาย ซึ่งแสดงออกถึงความโดดเดํนและมีอัตลักษณ๑ จึงนํามาสูํการนําเอาองค๑ประกอบเหลํานั้นมา
ระบุคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม เพื่อที่ต๎องการทราบวําองค๑ประกอบที่ปรากฏยังคงมีคุณคําในด๎าน
ใดบ๎าง โดยในการระบุคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในแตํละองค๑ประกอบ ใช๎วิธีการตรวจสอบรายการ
(Check list) ซึ่งผู๎ศึกษาเป็นผู๎ระบุคุณคํา โดยมีผู๎รู๎ 5 ทํานเป็นที่ปรึกษา ผลการวิเคราะห๑คุณคําภูมิ
ทัศน๑วัฒนธรรมในแตํละองค๑ประกอบแสดงได๎ดังภาคผนวก ค ตาราง (ก) แสดงผลการระบุคุณคํา
องค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และสามารถสรุปผลการให๎คุณคําองค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
ได๎ดังตารางที่ 5.2 และแผนที่ที่ 5.7 ดังตํอไปนี้
ตารางที่ 5.2 คุณคําองค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม
สุนทรียภาพ
รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
- ตั้งบริเวณถนนสายหลักของชุมชนเวียง
เหนือและเวียงใต๎
- ตั้ ง ตามเส๎ น ทางหลวงเชื่ อ มระหวํ า ง
ชุมชน (ถนนสาย 1095)
พื้นที่แสดงลักษณะทางธรรมชาติ
- แมํน้ําปาย
- หนองกระทิง
- ลําห๎วยมํวงก๐อน
-ลําห๎วยปู
- ลําห๎วยแมํเมือง
- ป่าไม๎และภูเขา
พื้นที่เกษตรกรรม
- พื้นที่เกษตรกรรมติดริมแมํน้ําปาย
- พื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ราบ
- พื้นที่เกษตรกรรมบนที่ลาดเชิงเขา

สุนทรียภาพ

คุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม
วัฒนธรรมและสังคม ประวัติศาสตร์
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องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม
เส๎นทางการสัญจร
- เส๎นชัยสงคราม
- เส๎นรังสิยานนท๑
- เส๎นราษฏร๑ดํารง
- ถนนภายในชุมชนเวียงเหนือ
วัฒนธรรมและสังคม
พื้ น ที่ จั ด กิ จ กรรมทางประเพณี ดั้ ง เดิ ม ของ
ท๎องถิ่น
- วัดหลวง
- วัดกลาง
- วัดป่าขาม
- วัดหัวนา
- วัดศรีดอนชัย
- วัดโป่ง
- ที่วําการอําเภอปาย
- เทศบาลตําบลปาย
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นดั้งเดิม
สถาปั ต ยกรรมเกี่ ย วกั บ ศาสนาสถานและ
ความเชื่อ
ด๎านศาสนา
- วัดหลวง
-วัดกลาง
- วัดป่าขาม
- วัดหัวนา
- วัดศรีดอนชัย
- วัดโป่ง
ด๎านความเชื่อ
- ศาลสมเด็จพระนเรศวร
- เสาหลักเมือง
- ศาลเจ๎าเมือง

สุนทรียภาพ





คุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม
วัฒนธรรมและสังคม ประวัติศาสตร์
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องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม

สุนทรียภาพ

คุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม
วัฒนธรรมและสังคม ประวัติศาสตร์

สถาปัตยกรรมอาคารบ๎านเรือน
- บ๎านทรงไทใหญํ
- เรือนทรงพื้นบ๎าน







สถาปัตยกรรมที่เกิดจากการเกษตร
- ยุ๎งข๎าว
-เถียงนา
- คอกเลี้ยงสัตว๑









พื้นที่ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาที่เกิดจากการเกษตร
- ฝายน้ําล๎น
- ลําเหมือง







ภูมิปัญญาด๎านอาหาร
- การทําขนมงา
- น้ําพริกคั่วทราย
- ถั่วเนําแผํน





ภูมิปัญญาด๎านศิลปวัฒนธรรม
- การเลํนสะล๎อซอซึง
- การประดิษฐ๑จองพารา





















ประวัติศาสตร์
พื้นที่ทางประวัติศาสตร๑
- คันดินคูน้ํา
- ประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ ได๎แกํ ประตูมําน
ประตูดํา ประตูชัย และประตูเวียงหลวง
- บํอน้ําฮู
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 องค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่มีคุณคําด๎านสุนทรียภาพ
องค๑ประกอบที่มีคุณคําด๎านสุนทรียภาพจะกลําวถึงองค๑ประกอบที่มี คุณคําในแตํล ะ
ชุมชน จากนั้นเป็นภาพรวมของเมืองปาย โดยเริ่มจาก
องค๑ประกอบที่มีคุณคําด๎านสุนทรียภาพของชุมชนเวียงใต๎ จากรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนเวียงใต๎ที่มีการตั้งถิ่นอยูํภายในถนนสายหลักของชุมชนที่เกิดจาการแบํงสัดสํวนโดย
ผู๎ปกครองเมืองในครั้งอดีต จึงเกิดเป็นรูปแบบถนนตารางกริดที่มีความสวยงามและมีความโดด
เดํน ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงรูปแบบการจัดการและการออกแบบในวางผังเมืองได๎อยํางลงตัว ภายใน
ชุมชนยังมีองค๑ประกอบอื่นๆ ที่มีคุณคําทางด๎านสุนทรียภาพได๎แกํ บ๎านเรือน วัดและสถานที่ศักดิ์
ตํางๆ ประกอบด๎วย วัดหลวง วัดกลาง วัดป่าขาม ศาลเจ๎าเมือ งในวัดหลวง และเสาหลักเมือ ง
เหลํานี้เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามและแสดงถึงอัตลักษณ๑ของเมือ งปาย โดยลักษณะ
สถาปัตยกรรมบ๎านเรือน วัดแตํละวัด ศาลเจ๎า และเสาหลักเมือง สถาปัตยกรรมทั้งหมดนี้ได๎แสดง
ถึงความมีอัตลักษณ๑ที่ได๎รับอิทธิพลเทคนิคการสร๎างจากพมํา ซึ่งเกิดขึ้นจากกุํมคนชาวไทใหญํที่อยูํ
อาศัยในเมืองปายเป็นสํวนมาก จึงเป็นการแสดงถึงความงามที่ได๎รับการออกแบบจากชํางฝีมือใน
อดีตได๎เป็นอยํางดี
ในสํ ว นองค๑ป ระกอบที่ มีคุ ณ คํ า ด๎ า นสุน ทรี ย ภาพของชุ ม ชนเวี ย งเหนื อ ประกอบด๎ ว ย
บ๎านเรือนที่ตั้งอยูํภายในคูเมืองเกํา ที่ยังคงความมีรูปแบบการตั้งถิ่ นฐานแบบกระจุกตัวอยูํภายใน
ถนนสายหลักและตรอกซอยตํางๆ ที่ตัดกับถนนสายหลักเป็นรูปตารางกริด ซึ่งมีองค๑ประกอบที่
สําคัญ ภายในชุมชนอันได๎แกํ วัดศรี ดอนชั ย วัด ทุํงโป่ ง และบํอ น้ํ าฮู เป็นสิ่ง ที่สะท๎ อ นให๎ เห็นถึ ง
คุณคําความงามที่ได๎รับการออกแบบสร๎างสรรค๑จากชํางฝีมือ ประกอบกับมีการคํานึงถึงหลักความ
สอดคล๎องกับลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งอยูํบนพื้นที่เนินอีกด๎วย
พื้นทีร่ อบนอกของชุมชนทั้งสองมีแมํน้ําปายไหลผํานและโอบล๎อมด๎วยพื้นที่เกษตรกรรม
ภายในพื้นที่เกษตรมีสถาปัตยกรรมขนาดเล็กเกิดขึ้นได๎แกํ เถียงนาหรือกระต๏อ บ คอกสัตว๑ และ
ระบบลําเหมืองที่มีการสอดแทรกกระจายอยูํตามพื้นที่เกษตรกรรมที่มีลักษณะสอดผสานกับสภาพ
ธรรมชาติได๎อยํางกลมกลืน อีกทั้งยังแสดงถึงวิถีชีวิตที่มีอาชพหลักคือ อาชีพเกษตรกรที่ยังคงพึ่งพา
ธรรมชาติเป็นสํวนใหญํ ถัดออกมาจากพื้นที่เกษตร เมืองปายถูกโอบล๎อมด๎วยภูเขาและป่าไม๎ โดย
ประชากรบางสํวนมีอาชีพที่ขึ้นอยูํกับทรัพยากรในป่าคือ อาชีพการหาของป่า ซึ่งเป็นตัวสะท๎อนถึง
คุณคําที่แสดงถึงวิถีชีวิตที่ยังมีการพึ่งพาธรรมชาติเป็นสํวนใหญํจากป่าไม๎
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 องค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่มีคุณคําด๎านวัฒนธรรมและสังคม
หากจะกลําวถึงองค๑ประกอบที่มีคุณคําภูมิทัศน๑ วัฒนธรรมด๎านวัฒนธรรมและสังคมให๎
ครบถ๎วน จึงแยกรายละเอียดออกเป็นชุมชนเวียงใต๎ เวียงเหนือ และภาพรวมองค๑ประกอบของเมือง
ปายดังตํอไปนี้
ชุม ชนเวี ยงใต๎ มีลั กษณะการตั้ง ถิ่น ฐานที่ กระจุ กตั วอยูํภ ายในถนนสายหลัก ภายใน
ประกอบไปด๎วยองค๑ประกอบทางสถาปัตยกรรมตํางๆ ที่มีคุณคําทางวัฒนธรรมและสังคมอันได๎แกํ
บ๎านทรงไทใหญํ เรือนขายของ บ๎านทรงพื้นถิ่น วัดหลวง วัดหลวง วัดกลาง วัดป่าขาม วัดหัวนา
ศาลเจ๎าเมือง ศาลสมเด็จพระนเรศวร และเสาหลักเมือง โดยรูปแบบการกํอสร๎างของบ๎านเรือนจะมี
ความโดดเดํนที่รูปทรงหลังคามีลักษณะเป็นจั่วแฝด สํวนรูปแบบการกํอ สร๎างของศาสนสถานมี
ความโดดเดํนที่ลักษณะหลังคาเชํนกัน แตํเป็นรูปแบบหลังคาซ๎อ นชั้นและแยกหลัง 3-5 ชั้นตาม
ความเหมาะสม ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรมในการกํอสร๎างที่ได๎รับอิทธิพลการสร๎างจาก
พมํา ทั้งยังเป็นสะท๎อนถึงเทคนิควิธีการที่ใช๎ในการกํอสร๎างในสมัยอดีต
ชุมชนเวียงเหนือ รูปแบบของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนจะอยูํภายในคันดินคูน้ํา และ
บริเวณถนนสายหลักของชุมชน โดยมีองค๑ประกอบที่มีคุณคําด๎านวัฒนธรรมและสังคมที่ตั้งอยูํ
ภายในชุมชนคือ บ๎านทรงไทใหญํ บ๎านเรือนพื้นถิ่น วัดศรีดอนชัย และวัดโป่ง เป็นการสะท๎อนให๎
เห็นถึงภูมิปัญญาในการป้องกันเมืองจากข๎าศึกในอดีต
ถัดออกไปจากตัวชุมชนทั้งสองมีพื้นที่เกษตรกรรมรายล๎อม สถาปัตยกรรมขนาดเล็กอัน
เกิดจากผลพวงในการทําการเกษตรกรรมซึ่งได๎แกํ ยุ๎งข๎าว คอกเลี้ยงสัตว๑ และเถียงนา ที่กระจายตัว
ตามพื้นที่เกษตรกรรม แสดงถึง วิถีชีวิตของสังคมเกษตรกรรมที่ปลูกสร๎างที่พักกลางนาไว๎สําหรับ
พักผํอนในเวลาทํางาน ไมํนิยมเดินทางไปกลับระหวํางบ๎านและที่นา ซึ่งเป็นการสะท๎อนรูปแบบวิถี
ชีวิตของเกษตรกรตั้งแตํอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เมื่อ ได๎ผลผลิตทางการเกษตรจึงเกิดการเก็บ
ถนอมอาหารในรูปแบบตํางๆ ขึ้น กํอให๎เกิดภูมิปัญญาในด๎านอาหารเชํน การทําน้ําพริกคั่วทราย
การทําถั่วเนํา แผํน และขนมงา โดยกรรมวิธีในการประกอบเป็นการที่ใช๎เทคนิค แบบดั้งเดิม ที่
สะท๎อนให๎เห็นถึงอัตลักษณ๑วัฒนธรรมของการทําอาหาร และในแตํละเดือนชาวไทใหญํมีประเพณี
วัฒนธรรมอันมีความเกี่ยวข๎องกับการเกษตรและศาสนาได๎แกํ ประเพณีการทําบุญข๎าวใหมํ หลูํ
ข๎าวหยํากู๏ ทําบุญถวายกองหลัว ปอยสํางลอง สงกรานต๑ ถวายข๎าวตํางซอมตํอหลวง กาดหลูํ เป็น
ต๎น โดยพื้นที่ใช๎สําหรับจัดกิจกรรมประเพณีดั้งเดิมจะจัดขึ้นบริเวณศาสนสถานที่สําคัญอันได๎แกํ
วัดศรีดอนชัย วัดหลวง และวัดตํางๆ สํวนพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมที่สําคัญของชุมชนหรืองานตํางๆ
จะอยูํบริเวณหน๎าที่วําการอําเภอปายและเทศบาลตําบลปาย นอกจากนี้ยังคงมีการเคารพบูชาศาล
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เจ๎าเมือง เสาหลักเมือง และศาลสมเด็จพระนเรศวร สะท๎อนให๎เห็นถึงวิถีชีวิตและสังคมที่แสดงถึง
การมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว๎เป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางด๎านจิต ใจและเป็นศูนย๑รวมทางจิตใจของคนในชุมชน
เสมอมา ซึ่งจากประเพณีวัฒนธรรมหรือวันสําคัญทางศาสนา จึงมีภูมิปัญญาที่เกิดจากงานบุญใน
วัน ออกพรรษา จะมี ก ารประดิ ษ ฐ๑ จ องพารา ซึ่ง เป็ น ความเชื่ อ ของชาวไทใหญํ ใ นการต๎ อ นรั บ
พระพุทธเจ๎าเสด็จกลับจากสวรรค๑ชั้นดาวดึง เมื่อ ครั้นโปรดพระบิดาและพระมารดา จึงเป็นภูมิ
ปัญญาที่สําคัญอีกหนึ่งอยํางในการแสดงถึงศิลปะที่มีอัตลักษณ๑ของชาวไทยใหญํ และมีการสืบตํอ
ทางภูมิปัญญาจากรุํนสูํรุํน
 องค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่มีคุณคําด๎านประวัติศาสตร๑
บริเวณชุมชนเวียงเหนือเป็นชุมชนแรกในการกํอตั้งเมืองปายและยังเป็นชุมชนโบราณที่
มีมายาวนานกวํา 700 ปี ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่ยังคงเหลืออยูํคือบริเวณคันดิน คูน้ํา
ประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ บํอน้ําฮู และวัดศรีดอนชัย เมื่อเกิดการขยายเมืองวัดหลวงจึงเป็นวัดแหํงแรก
ของเวียงใต๎ คาดวําสร๎างขึ้นพร๎อมกับการอพยพคนจากเวียงเหนือมาสูํเวียงใต๎ อีกทั้งวัด ป่าขาม วัด
กลาง วัดหัวนา เป็นวัดที่เกิดขึ้นตํอมาเมื่อ ประชาชนอพยพเข๎ามาอยูํภายในเวียงใต๎เพิ่มมากขึ้น
และเส๎นทางการสัญจรที่มีการอ๎างอิงวําเป็นเส๎นทางที่ใช๎ในการเดินทัพรบ เหลํานี้เป็นตัวสะท๎อนได๎
อยํางเดํนชัดถึงการมีคุณคําทางด๎านประวัติศาสตร๑ ที่มีความเชื่อ มโยงถึงสถานที่ แตํละแหํงใน
เหตุการณ๑ตํางๆ ทําให๎คนรุํนหลังสามารถเห็นความเป็นมาของเมืองในอดีตได๎เป็นอยํางดี
5.2.2 การระบุคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม
จากวิเคราะห๑และระบุองค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในแตํละด๎าน สามารถทราบ
ถึงคุณคําขององค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และนํามาสูํการวิเคราะห๑จัดกลุํมพื้นที่ที่มีลักษณะ
และบทบาทของแตํละองค๑ประกอบที่คล๎ายคลึงกัน โดยจัดกลุํมพื้นที่ได๎ทั้งหมด 8 กลุํมพื้นที่ที่มี
ลักษณะคุณคําและความโดดเดํน ดังตารางตํอไปนี้
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ตารางที่ 5.3 การจัดกลุํมพื้นที่ที่มีคุณคําทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
กลุ่มพื้นที่
รายละเอียด
กลุ่มพื้นที่ A พื้นที่ชุมชนโบราณของ พื้นที่นี้มีคุณคําทางภูมิทัศน๑ทั้ง 3 ด๎าน คือคุณคําด๎านสุนทรียภาพ
เมืองปาย
วั ฒ นธรรมและสั ง คม และประวั ติ ศ าสตร๑ โดยภายในพื้ น ที่
ประกอบด๎วยองค๑ประกอบที่ล๎วนมีคุณคํา ซึ่งองค๑ประกอบหลักของ
กลุํมพื้นที่ A ได๎แกํ วัดศรีดอนชัย วัดโป่ง คันดินคูน้ําเกํา ประตูเมือง
รู ป แบบถนนรู ป ตารางกริ ด ซึ่ ง มี ก ลุํ ม บ๎ า นเรื อ นตั้ ง ถิ่ น ฐานตาม
โครงสร๎ างขององค๑ป ระกอบหลัก และมีอ งค๑ป ระกอบขนาดเล็ ก
ตั้ง อยูํ ภ ายในบ๎ า นแตํ ล ะหลั ง คื อ ยุ๎ ง ข๎ า ว เป็ น องค๑ ป ระกอบที่ มี
คุณคําด๎านวัฒนธรรมและสังคม
คุณคําด๎านสุนทรียภาพ คุณคําด๎าน
สั ง คมและวั ฒ นธรรม
คุ ณ คํ า ด๎ า น
ประวัติศาสตร๑
กลุ่มพื้นที่ D พื้นที่ชุมชนเกิดจากการ กลุํมพื้นที่นี้มีคุณคําทางด๎านสุนทรียภาพ และวัฒนธรรมและสังคม
พัฒนาเส้นทางคมนาคม
มี อ งค๑ ป ระกอบทางภู มิ ทั ศ น๑ วั ฒ นธรรมที่ สํ า คั ญ ในพื้ น ที่ ไ ด๎ แ กํ
โครงสร๎างถนนที่ตัดผําน คือถนนสาย 1095 กํอให๎เกิดรูปแบบการ
ตั้งถิ่นฐานแบบ Linear คือการตั้งบ๎านตามเส๎นคมนาคมสายหลัก
สะท๎อนถึงการปรับสภาพพื้นที่ที่มีข๎อจํากัดทาง โดยมีลักษณะลาด
ชันและคดโค๎ง และอีกหนึ่งองค๑ประกอบคือ ลําห๎วยปู เป็นแหลํงน้ํา
ที่สําคัญของกลุํมพื้นที่ D ดังนั้นกลุํมพื้นที่นี้จึงมีคุณคําที่เดํนชัดใน
ด๎าน สุนทรียภาพ และวัฒนธรรมและสังคม
คุณคําด๎านสุนทรียภาพ
คุณคําด๎านสังคมและวัฒนธรรม
กลุ่มพื้นที่ B เกษตรกรรมแบบที่ลาด กลุํ ม พื้ น ที่ เ กษตรกรรมแบบเชิ ง เขา (B) เป็ น พื้ น ที่ มี คุ ณ คํ า ด๎ า น
เชิงเขา กลุ่มพื้นที่ C เกษตรกรรมติด สุนทรีย ภาพ และวัฒ นธรรมและสั งคม ด๎ว ยเป็นการสะท๎อ นถึ ง
แม่น้าปายและแหล่งน้า กลุ่มพื้นที่ H ระบบวัฒนธรรมของการทําเกษตรกรรมในภาคเหนือที่มีพื้นที่ลาด
เกษตรกรรมอาศัยระบบลาเหมือง
ชัน เป็ นสํ วนใหญํ จึง ต๎อ งปรับ สภาพพื้ นที่ เป็ นลั กษณะขั้น บัน ได
เพื่อให๎สามารถทําการเกษตรได๎
กลุํมพื้นที่เกษตรกรรมติดแมํน้ําปาย (C) เป็นพื้นที่ที่มีคุณคําด๎าน
วัฒ นธรรมและสั ง คม ซึ่ ง แสดงถึ งการดึ งแหลํ ง น้ํา สายหลั กของ
ชุมชนใช๎สําหรับการเกษตรกรรม โดยมีเทคนิควิธีการในการดึงน้ํา
เข๎าในพื้นที่เกษตรกรรมในรูปแบบตํางๆ
พื้ น ที่ เ กษตรกรรมอาศั ย ระบบลํ า เหมื อ ง (H) มี คุ ณ คํ า ด๎ า น
สุนทรียภาพ และสังคมวัฒนธรรม ซึ่งมีอ งค๑ประกอบที่สําคัญ ใน
คุณคําด๎านสุนทรียภาพ
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คุณคําด๎านสังคมและวัฒนธรรม

พื้นที่คือ ระบบลําเหมืองผํานเข๎ามาพื้นที่เ กษตรที่ไมํแหลํงน้ําทาง
ธรรมชาติไ หลผําน สะท๎อ นถึ งการใช๎ภู มิ ปัญ ญาท๎ อ งถิ่น ในการ
ปรับแก๎ข๎อจํากัดทางธรรมชาติ
กลุ่ มพื้ นที่ E ชุ มชนที่ ตั้ง ถิ่น ฐานบน กลุํมพื้นที่นี้มีคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านสุนทรียภาพ วัฒนธรรม
ถนนเส้นชัยสงคราม
และสั งคม และประวัติ ศาสตร๑ โดยมีอ งค๑ ประกอบหลั กในพื้ น ที่
ได๎แกํ เส๎นถนนชัยสงคราม เป็นเส๎นทางที่เกิดจากการเดินทัพผําน
ไปยังพมําในครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และมีวัดหัวนาที่เป็น
วัดสําคัญ ในพื้นที่ โดยมีบ๎ านเรือ นตั้งถิ่นฐานตามองค๑ประกอบที่
สําคัญเหลํานี้ ซึ่งลักษณะการตั้งถิ่นฐานของบ๎านเรือนจะตั้งตาม
คุณคําด๎านสุนทรียภาพ คุณคําด๎าน ถนนชัยสงคราม และวัดหัวนาจะเป็นศูนย๑กลางของพื้นที่
สั ง คมและวั ฒ นธรรม
คุ ณ คํ า ด๎ า น
ประวัติศาสตร๑
กลุ่มพื้นที่ F ชุมชนศูนย์กลางของเมือง กลุํ ม พื้ น ที่ นี้ มี คุ ณ คํ า ภู มิ ทั ศ น๑ วั ฒ นธรรมด๎ า น สุ น ทรี ย ภาพ
ปายในปัจจุบัน
วัฒนธรรมและสังคม และประวัติศาสตร๑ โดยมีองค๑ประกอบสําคัญ
ของชุมชนได๎แกํ วัดหลวง วัดกลาง วัดป่าขาม ศาลเจ๎าเมือง เสา
หลักเมือง ศาลสมเด็จพระเนศวร เส๎นโครงถนนรูปตารางกริด โดยมี
บ๎านเรือนตั้งถิ่นฐานตามระบบเส๎นโครงถนน และมีวัดเป็นศูนย๑รวม
ทางจิตใจ

กลุ่มพื้นที่ G ชุมชนใหม่เกิดจากการ กลุํมพื้นที่นี้มีคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านวัฒนธรรมและสังคม มี
ขยายตัวของชุมชนเวียงใต้
องค๑ประกอบหลักที่สําคัญ ของชุมชนได๎แกํ ลําห๎วยมํวงก๐อน เส๎น
ถนนสาย 1095 โดยการตั้งถิ่นฐานในเริ่ม แรกตั้งตามสาย 1095
ตํอมาเมื่อมีการขยายตัวของบ๎านเรือนได๎มีการตัดถนนเข๎าเพื่อการ
เข๎าถึงที่งํายขึ้น ลักษณะสถาปัตยกรรมในพื้นที่นี้เป็นสิ่งกํอสร๎าง
สมัยใหมํทั้งหมด
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5.3 การประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรม
จากผลการระบุคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในข๎างต๎น ทําให๎ทราบวําในปัจจุบันองค๑ประกอบภูมิ
ทัศน๑วัฒนธรรมในด๎านตํางๆ ประกอบกับกลุํมพื้นที่ที่มีการแบํงตามลักษณะบทบาทที่สําคัญของ
องค๑ประกอบ มีคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม 3 ด๎านได๎แกํ คุณคําด๎านสุนทรียภาพ วัฒนธรรมและ
สังคม และประวัติศาสตร๑ แตํทั้งนี้ยังไมํทราบถึงระดับคุณคําในองค๑ประกอบและกลุํมพื้นที่เหลํานั้น
มีระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมอยูํในระดับมากน๎อยเพียงใด จึงนํามาสูํ ขั้นตอนของการประเมิน
ระดั บคุ ณ คํา ภู มิทั ศ น๑วั ฒ นธรรม โดยการประยุก ต๑ แนวความคิ ด ของคณะกรรมการมรดกโลก
(UNESCO, 2011) ใช๎เกณฑ๑ในการประเมินด๎านความแท๎และความสมบูรณ๑ รํวมกับการใช๎วิธีการ
ระบุคําตัวเลขตามแนวความคิดของ Sofia Capelo and others (Capelo, Barata, and De
Mascarenhas, 2011) จากนั้นแบํงชํวงระดับคะแนนคุณคําออกเป็น 5 ชํวง ตามแนวความคิดของ
Saundra Neale (Neale, 2011) โดยที่ระดับที่ 1 จะมีคําน๎อยสุดและ 5 มีคํามากสุดตามลําดับ
จากนั้ นยั งคงใช๎ เกณฑ๑ เดี ย วกั นในการประเมิ นคุ ณคํ า ภูมิ ทัศ น๑วั ฒนธรรมในแตํล ะกลุํ มพื้ นที่ ผู๎
ประเมินคือ ผู๎ศึกษาโดยมีผู๎รู๎ในท๎องถิ่น 5 ทํานเป็นที่ปรึกษาในการประเมิน เมื่อได๎ผลคําคะแนน จึง
ทําการจําแนกชํวงชั้นข๎อมูลใช๎วิธีการ Equal Interval เป็นการแบํงชํวงคําคะแนนของข๎อมูลให๎มีชํวง
ระยะที่เทํากัน ซึ่งได๎แบํงคําคะแนนออกเป็น 5 ชํวงชั้นตามแนวความคิดของ Saundra Neale
(Neale, 2011) ดังตํอไปนี้
พื้นที่มีคุณค่าสูงมาก ยังคงบทบาทโดยรวมของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในปัจจุบัน
พื้นที่มีคุณค่าสูง
มีการเปลี่ยนแปลงขององค๑ประกอบบางสํวน หรือมีองค๑ประกอบ
ขาดหายไป แตํไมํได๎สํงผลกระทบตํอบทบาทโดยรวมของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
พื้นที่มีคุณค่าปานกลาง มีองค๑ประกอบขาดหายไป แตํบทบาทโดยรวมและความรู๎สึก
ยังคงเหมือนเดิม
พื้นที่มีคุณค่าต่า
ลักษณะของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมขาดหาย ถูกบุกรุก
พื้นที่มีคุณค่าต่ามาก ลักษณะทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมไมํหลงเหลือยูํ แตํสามารถเกิด
ความข๎าในพื้นที่ได๎
ผลการประเมินระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย มีรายละเอียดดังตาราง (ก-จ)
ในภาคผนวก ค และได๎ทําการสรุปประมวลผลลงตารางที่ 5.4 และ 5.5 พร๎อมทั้งแผนที่ 5.9-5.12
แสดงระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมเป็นแถบสี โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 5.4 สรุปผลระดับคุณคําองค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ด้านสุนทรียภาพ
วัดศรีดอนชัย
วัดโป่ง
วัดหมากลาง
วัดหลวง
วัดกลาง
วัดป่าขาม
วัดหัวนา
พื้นที่เกษตรกรรมติดแมํน้ําปาย
พื้นที่เกษตรที่ราบ
พื้นที่เกษตรที่ลาดเชิงเขา
บ๎านทรงพืน้ เมือง หรือไทยใหญํ
เรือนไทยพืน้ ถิ่น

ระดับคุณค่า

องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้าน
วัฒนธรรมและสังคม
วัดศรีดอนชัย
วัดโป่ง
วัดหมากลาง
วัดหลวง
วัดกลาง
วัดป่าขาม
วัดหัวนา
พื้นที่เกษตรกรรมติดแมํน้ําปาย
พื้นที่เกษตรที่ราบ
พื้นที่เกษตรที่ลาดเชิงเขา
บ๎านทรงพืน้ เมือง หรือไทยใหญํ
เรือนไทยพืน้ ถิ่น
อาคารสมัยใหมํ

เถียงนา ยุ๎งข๎าว คอกเลี้ยงสัตว๑
ศาลสมเด็จพระนเรศวร (ที่วําการ
อําเภอปาย)
เสาหลักเมือง
ศาลเจ๎าเมือง (วัดหลวง)

เถียงนา ยุ๎งข๎าว คอกเลี้ยงสัตว๑
ศาลสมเด็จพระนเรศวร (ที่วําการอําเภอปาย)
เสาหลักเมือง
ศาลเจ๎าเมือง (วัดหลวง)

องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้าน
ประวัติศาสตร์
วัดศรีดอนชัย
วัดโป่ง
วัดหมากลาง
วัดหลวง
วัดกลาง
วัดป่าขาม
วัดหัวนา
ศาลสมเด็จพระนเรศวร (ที่วําการอําเภอปาย)
เสาหลักเมือง
ศาลเจ๎าเมือง (วัดหลวง)
คันดินคูน้ํา ประตูเมืองเกํา
บํอน้ําฮู
เส๎นทางการสัญจร ถนนชัยสงคราม รังสิยาน
นนท๑ ราษฎร๑ดํารง
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานบริเวณถนนสายหลัก
ของชุมชน
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานบริเวณเส๎นทางหลวงที่
เชื่อมระหวํางชุมชน

ระดับคุณค่า
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อาคารสมัยใหมํ

ระดับคุณค่า
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องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ด้านสุนทรียภาพ
คันดินคูน้ํา ประตูเมืองเกํา
บํอน้ําฮู
การประดิษฐ๑จองพารา (วัดโป่ง)
เส๎นทางการสัญจร ถนนชัยสงคราม
รังสิยานนนท๑ ราษฎร๑ดํารง
ลําเหมือง
แมํน้ําปาย
แมํน้ําแมํเมือง
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานบริเวณถนน
สายหลักของชุมชน
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานบริเวณ
เส๎นทางหลวงที่เชื่อมระหวํางชุมชน
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานกระจายตาม
พื้นที่เกษตรกรรม

ระดับคุณค่า

องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้าน
วัฒนธรรมและสังคม
คันดินคูน้ํา ประตูเมืองเกํา
บํอน้ําฮู
การประดิษฐ๑จองพารา (วัดโป่ง)

ระดับคุณค่า

องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้าน
ประวัติศาสตร์

ระดับคุณค่า

ขนมงา (เวียงเหนือ)
ถั่วเนําแผํน (เวียงเหนือ)
สล๎อซอซึง (เวียงเหนือ-ใต๎)
น้ําพริกคั่วทราย (เวียงใต๎)
เส๎นทางการสัญจร ถนนชัยสงคราม รังสิยาน
นนท๑ ราษฎร๑ดํารง
ลําเหมือง
แมํน้ําปาย
แมํน้ําแมํเมือง
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานบริเวณถนนสายหลัก
ของชุมชน
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานบริเวณเส๎นทางหลวงที่
เชื่อมระหวํางชุมชน
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานกระจายตามพืน้ ที่
เกษตรกรรม
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ตารางที่ 5.5 ระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
กลุ่มพื้นที่

ระดับคุณค่าด้านสุนทรียภาพ

ระดับคุณค่าด้านวัฒนธรรมและ
สังคม

ระดับคุณค่าด้านประวัติศาสตร์

กลุ่มพื้นที่ A
กลุ่มพื้นที่ B
กลุ่มพื้นที่ C
กลุ่มพื้นที่ D
กลุ่มพื้นที่ E
กลุ่มพื้นที่ F
กลุ่มพื้นที่ G
กลุ่มพื้นที่ H

5.3.1 พื้นที่มีคุณค่าด้านสุนทรียภาพ
จากการแบํงกลุํมพื้นที่ตามคุณคําขององค๑ประกอบและบทบาทความโดดเดํนของ
พื้นที่ประกอบด๎วย 8 กลุํมพื้นที่ เมื่อทําการประเมินคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมโดยการให๎คําคะแนน
ตามแผนที่ 5.9 ในแตํละกลุํมพื้นที่มีระดับของคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านสุนทรียภาพดังตํอไปนี้
กลุํ ม พื้ น ที่ ชุ ม ชนโบราณของเมื อ งปาย (A) ในภาพรวมมี ร ะดั บ คุ ณ คํ า ภู มิ ทั ศ น๑
วัฒ นธรรมด๎า นสุ น ทรี ย ภาพอยูํ ใ นระดั บ สู ง จากการผลการประเมิ นคุ ณ คํ า องค๑ ประกอบด๎ า น
สุนทรียภาพทําให๎พบวําพื้นที่ขนาดยํอยมีบทบาทและความสําคัญตํอกลุํมพื้นที่ โดยภายในกลุํม
พื้นที่ A มีองค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่สําคัญและมีคุณคําในระดับสูงมากคือ วัดศรีดอนชัย
วัดโป่ง คันดินคูน้ํา ประตูเมืองเกํา และโครงขํายเส๎นถนนสายหลักจากประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ สํงผล
ให๎มี บ๎า นเรือ นตํ างตั้ง อยูํ บริ เวณผั งถนนรูป ตารางกริด ซึ่ งมี คัน ดิน คูน้ํ าเป็น ตัว กํา หนดรู ปทรงที่
คํ อ นข๎ า งกลม โดยวั ด ศรี ด อนชั ย เป็ น วั ด ที่ สํ า คั ญ และวั ด โป่ ง มี ค วามสํ า คั ญ ที่ ร องลงมา สํ ว น
สถาปั ต ยกรรมขนาดเล็ ก ที่ ตั้ ง อยูํ ภ ายในบ๎ า นเรื อ นแตํ ล ะหลั ง ที่ มี ค วามคุ ณ คํ า ความสํ า คั ญ ใน
ระดับสูงมากคือ ยุ๎งข๎าว เป็นสถาปัตยกรรมขนาดเล็กที่สะท๎อนถึงรูปแบบวิถีชีวิตของเกษตรกร ที่
เป็นอาชีพหลัก ของท๎อ งถิ่น โดยลั กษณะของสถาปัต ยกรรมสํวนใหญํในพื้น ที่ A ในปั จจุบัน มี
ลักษณะกลายเป็ นบ๎า นเรือ นทรงพื้น ถิ่นเป็น สํว นมาก รองลงมาเป็น อาคารสมั ยใหมํ บ๎ านทรง
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ไทใหญํเหลือน๎อยลง จึงสํงผลให๎ระดับคุณคําอยูํในระดับสูง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคุณคํา
ด๎านความสมบูรณ๑และความแท๎ไปจากเดิม
กลุํมพื้นที่การเกษตรกรรม B เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่อยูํถัดออกมาจากกลุํมพื้นที่ A
ทางด๎านตะวันออกเฉียงเหนือของชุมชน มีระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านสุนทรียภาพในภาพ
รวมอยูํในระดับสูง โดยมีองค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่สําคัญในพื้นที่นี้ได๎แกํ ลําน้ําแมํเมือง มี
ระดับคุณคําสูงมาก เนื่องจากลําน้ําแมํเมืองมีบทบาทที่สําคัญเพื่อการเกษตรตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน
โดยมีระบบลําเหมืองเชื่อมตํอจากลําน้ําแมํเมือง ผันเข๎าสูํพื้นที่เกษตรที่ไมํมีลําน้ําสายนี้ไหลผําน
ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศบริเวณนี้เป็นที่ลาดเชิงเขา จึงมีการปรับสภาพพื้นที่ เป็นขั้นบันได
และมีระบบลําเหมืองอยูํด๎านบน ซึ่งเป็นตัวสะท๎อนถึงคุณคําความแท๎ที่มีระบบและวิธีการจัดการ
แบบดั้งเดิม เพียงแตํมีการเปลี่ยนแปลงในวัสดุที่ใช๎จากดินเป็นคอนกรีต แตํยังคงรักษาขนาดและ
บทบาทการใช๎งานเดิมที่ใช๎สําหรับการเกษตรกรรม ระบบลําเหมืองจึงมีระดับคุ ณคําที่สูง สํวนพื้นที่
เกษตรแบบในที่ลาดเชิงเขามีคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในระดับสูง เนื่องจากเป็นการสะท๎อ นถึง
รูปแบบการจัดการและวิถีชีวิตประเพณีการเกษตรดั้งเดิมของภาคเหนือ ที่ปรับเปลี่ยนลักษณะพื้นที่
ให๎เกิดความสอดรับกับสภาพธรรมชาติและวิถีชีวิตได๎เป็นอยํางดี
กลุํ ม พื้ น ที่ เ กษตรถั ด ออกมาที่ โ อบรอบชุ ม ชนโบราณเวี ย งเหนื อ คื อ กลุํ ม พื้ น ที่
เกษตรกรรมที่ ติ ด ริ ม แมํ น้ํ า ปาย (C) พื้ น ที่ ใ นกลุํ ม นี้ มี ร ะดั บ คุ ณ คํ า ภู มิ ทั ศ น๑ วั ฒ นธรรมด๎ า น
สุนทรี ยภาพในระดั บปานกลาง โดยมีอ งค๑ประกอบที่มี คุณคํ าความสํ าคัญ ในระดับ สูงมากคื อ
แมํน้ําปาย และเถียงนา โดยแมํน้ําปายมีผลตํอรูปแบบทางการเกษตรในกลุํมพื้นที่นี้ มีลักษณะเป็น
การเกษตรในพื้นที่ราบอาศัยแมํน้ําแมํเป็นแหลํงน้ําหลักในการเกษตร ด๎วยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่
หํางจากบ๎านเรือนจึงมีวัฒนธรรมวิถีเกษตรในการสร๎างเพิงที่พักหรือ เรียกวํา เถียงนา ไว๎ในพื้นที่
เกษตร จึงมีคุณคําความแท๎และความสมบูรณ๑ในระดับที่สูงมาก เนื่องจากยังคงมีรูปแบบของเถียง
นาแบบดั้งเดิม และสอดรับกับสภาพธรรมชาติได๎เป็นอยํางดี สํวนพื้นที่เกษตรกรรมในที่ราบติด
แมํน้ําปาย ด๎วยการมีภูมิทัศน๑ที่สวยงาม จึงเริ่มมีการเข๎ามาตั้งบ๎านเรือนแทนพื้นเกษตรกรรมเดิม
สํงผลถึงคุณคําความสมบูรณ๑และความแท๎เริ่มหายไป จึงทําให๎ระดับคุณคําของพื้นที่เกษตรแบบที่
ราบมีระดับปานกลาง
สํวนกลุํมพื้นที่เกษตรกรรมอาศัยระบบลําเหมือง (H) มีคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎าน
สุนทรียภาพในระดับปานกลาง โดยมีองค๑ประกอบที่สําคัญและมีคุณคําในระดับสูงได๎แกํ ระบบลํา
เหมือง ด๎านพื้นที่เกษตรทางด๎านตะวันออก และพื้นที่เกษตรทางด๎านตะวันตกมีอ งค๑ประกอบที่
สําคัญคือ ลําห๎วยมํวงก๐อนเป็นลําน้ําธรรมชาติใช๎สําหรับการเกษตร ซึ่งยังคงมีความสมบูรณ๑ของ
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ระบบธรรมชาติ และยังคงบทบาทเดิมที่ใช๎ในการเกษตรกรรมตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน สํวนพื้นที่
เกษตรในรูป แบบนี้มีลักษณะภูมิประเทศที่คํอ นข๎างราบเรียบ จึงเริ่มมีการสร๎างบ๎านเรือ นขยาย
ออกมาจึงสํงผลให๎ระดับคุณคําอยูํในระดับปานกลาง และพื้นที่บางแหํงที่ติดกับถนนสายเวียง
เหนือ-เวียงใต๎อยูํในระดับต่ํา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน๑พื้นที่จากการเกษตรเป็น
ที่อยูํอาศัยไป
กลุํมพื้นที่ชุมชนที่เกิดจากการพัฒนาเส๎นทางคมนาคม (D) เป็นชุมชนที่ถัดจากพื้นที่
ชุมชนโบราณเวียงเหนือ โดยมีพื้นที่เกษตรกรรม (C) โอบล๎อมอยูํ กลุํมพื้นนี้มีระดับคุณคําภูมิทัศน๑
ด๎านสุ นทรีย ภาพโดยรวมมีร ะดับคุ ณคํา ต่ํา โดยมีอ งค๑ป ระกอบหลัก ในพื้ นที่คือ ถนนสาย 1095
สํงผลให๎มีการตั้งบ๎านเรือนตามเส๎นทางสายนี้ตามแนวถนน สะท๎อ นถึงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่มี
สภาพภูมิประเทศที่จํากัดไมํสามารถขนายในแนวราบได๎มากนัก แตํเนื่องจากติดถนนสายหลักจึง
สํงผลให๎มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปัตยกรรมในพื้นที่บริเวณนี้เป็นอยํางมาก จากเดิมเป็นบ๎าน
ทรงไทใหญํเปลี่ยนเป็นอาคารสมัยใหมํเพื่อสอดรับกับการค๎าขาย จึงทําให๎ระดับคุณคําต่ํา ซึ่งเป็น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงคุณคําความแท๎และความสมบูรณ๑จากเดิมในอดีต
กลุํมพื้นที่ชุมชนตั้งถิ่นฐานบนถนนเส๎นชัยสงคราม (E) มีระดับคุณคําภูมิทัศน๑ด๎าน
สุนทรียภาพโดยรวมในพื้นที่ต่ํา มีคุณคําองค๑ประกอบหลักที่สําคัญในระดับสูงมากได๎แกํ ถนนเส๎น
ชัยสงคราม และวัดหัวนา เป็นองค๑ประกอบหลักที่มีระดับคุณคําสูง สํงผลเกิดรูปแบบการตั้งถิ่น
ฐานเกาะกลุํ ม ตามถนนเส๎ น ชั ย สงคราม โดยมี วั ด หั ว นาเป็ น ศู น ย๑ ก ลางของชุ ม ชน มี รู ป แบบ
สถาปั ต ยกรรมบ๎ า นเรื อ นเป็ น แบบพื้ น ถิ่ น ปะปนกั บ สมั ย ใหมํ แตํ ทั้ ง นี้ ใ นพื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงบทบาทของพื้นที่มาตั้งแตํอดีตจากเดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรม กลายมาเป็นที่อยูํอาศัย
และในปัจจุบันเริ่มเป็นที่พักและรีสอร๑ทมากขึ้น จึงทําให๎มีคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในระดับต่ํา
กลุํ ม พื้ น ที่ ชุ ม ชนศู น ย๑ ก ลางเมื อ งของปายในปั จ จุ บั น (F) มี ร ะดั บ คุ ณ คํ า ด๎ า น
สุนทรียภาพในภาพรวมมีระดับสูง โดยองค๑ประกอบที่สําคัญในพื้นที่ได๎แกํ วัดหลวง วัดกลาง วัดป่า
ขาม วัดเหลํานี้ตั้งอยูํในอยูํในตําแหนํงที่สําคัญสามารถเข๎าถึงได๎งํายจากเส๎นโครงขํายถนนสาย
หลักของพื้นที่คือ ถนนสายรังสิยานนท๑ ชัยสงคราม และราษฎร๑ดํารง สํงผลให๎องค๑ประกอบเหลํานี้
มี ร ะดั บ คุ ณ คํ า ขององค๑ ป ระกอบที่ สู ง มาก ประกอบกั บ วั ด ทั้ ง 3 ยั ง คงเป็ น พื้ น ที่ ส ะท๎ อ นถึ ง
สถาปัตยกรรมที่มีการออกแบบที่ได๎รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของพมํา สํวนบ๎านเรือนยังคงมีบ๎าน
ทรงไทใหญํที่สามารถพบเห็นได๎คํอนข๎างมากในชุมชนนี้ แตํบ๎านเรือนมีการปรับเปลี่ยนบทบาทการ
ใช๎งานจากที่อยูํอาศัยเพียงอยํางเดียว มาเป็นร๎านค๎ากึ่งที่อ ยูํอาศัยในปัจจุบัน และนอกจากนั้นมี
บ๎านเรือนทรงพื้นถิ่นเป็นสํวนใหญํที่ใช๎เป็นที่อ าศัยและร๎านค๎า หรือที่พักเกสเฮ๎าส๑ โดยการตั้งถิ่น
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ฐานของบ๎านเรือนเกาะกลุํมตามเส๎นถนนชัยสงคราม รังสิยานนท๑ ราษฎร๑ดํารง และตามตรอกซอย
ที่มีการจัดสรรเป็นรูปทรงตารางกริด สํงผลให๎ระดับพื้นที่บริเวณนี้มีระดับสูง เนื่อ งจากยังคงรูป
แบบเดิมในสํวนขององค๑ประกอบที่สําคัญและพื้นที่โดยรอบองค๑ประกอบ และยังปรากฏวัฒนธรรม
ประเพณีของวิถีชีวิตชาวไทใหญํในพื้นที่ได๎คํอนข๎างชัดเจน
สํวนกลุํมพื้นที่สุดท๎ายได๎แกํ ชุมชนใหมํเกิดจากการขยายตัวของชุมชนเวียงใต๎ (G) มี
คุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านสุนทรียภาพโดยรวมในระดับต่ํามาก โดยมีองค๑ประกอบสําคัญของ
พื้นที่คือ ถนนสาย 1095 กํอให๎เกิดการตั้งถิ่นฐานตามถนนสายนี้ ตํอมามีการตัดและจัดสรรพื้นที่
ขยายเข๎าไปบริเวณทิศตะวันตก เกิดเป็นบ๎านเรือนและอาคารบนถนนสายใหมํ ซึ่งแตํเดิมในพื้นที่
บริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าไม๎ กลายมาเป็นพื้นที่เกษตร ในเวลาตํอมาเป็นที่อยูํอาศัย และปัจจุบันเป็น
ยํานการค๎าพาณิชยกรรมแหลํงสําคัญของเมืองปาย จึงสํงผลให๎ระดับคุณคําความแท๎และความ
สมบูรณ๑ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบของพื้นที่และบทบาทจากเดิมไปอยํางสิ้นเชิง จึงเป็นผลทํา
ให๎ระดับคะแนนคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมมีระดับที่ต่ํามาก

ภาพที่ 5.18 ลักษณะภูมิทัศน๑ของเมืองปายในอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบัน
ที่มา: ภาพเกําจากเทศบาลตําบลปาย และภาพในปัจจุบันโดยผู๎วิจัย
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ภาพที่ 5.19 แสดงระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านสุนทรียภาพในแตํละกลุํมพื้นที่
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5.3.2 พื้นที่มีคุณค่าด้านวัฒนธรรมและสังคม
จากการแบํงกลุํมพื้นที่ตามคุณคําขององค๑ประกอบและบทบาทความโดดเดํนของ
พื้นที่ประกอบด๎วย 8 กลุํมพื้นที่ เมื่อทําการประเมินคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมโดยการให๎คําคะแนน
ตามแผนที่ 5.10 ในแตํละกลุํมพื้นที่มีระดับของคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านวัฒนธรรมและสังคม
ดังตํอไปนี้
กลุํมพืน้ ที่ชุมชนโบราณของเมืองปาย (A) ในภาพรวมระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
ด๎านวัฒนธรรมและสังคมมีระดับปานกลาง โดยมีอ งค๑ประกอบสําคั ญที่มีระดับคุ ณคําสูงมาก
ประกอบด๎วย วัดศรีดอนชัย คันดินคูน้ํา และประตูเมืองเกําทั้ง 4 ทิศ ซึ่งยังคงแสดงถึงอัตลักษณ๑
ทางวัฒนธรรมที่กลุํมคนกลุํมแรกได๎เข๎ามาอาศัยอยูํในพื้นที่ ทั้งยังคงความแท๎และความสมบูรณ๑ให๎
เห็นอยูํบางสํวน สํวนองค๑ประกอบที่มีคุณคําระดับสูงคือ การเกิดรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่ตั้งตาม
เส๎ นทางการสัญ จรดั้ ง เดิม ของคนในอดี ต และวัด โป่ ง มี อั ตลั ษณ๑ ทางสถาปั ตยกรรมสะท๎ อ นถึ ง
อิทธิพลการสร๎างที่ได๎ รับจากพมํา แตํมีการเปลี่ยนแปลงในวัสดุตัวอาคารเดิม จึงทําให๎มีระดับ
คุณคําที่ลดลง โดยวัดทั้งสองที่เป็นองค๑ประกอบที่สําคัญของชุมชน ที่ยังคงเป็นศูนย๑รวมทางจิตใจ
ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน ด๎วยการมีวัฒนธรรมและกลุํม คนที่เข๎ามาอาศัยทั้งไทใหญํ และไทยวน
สํงผลให๎เกิดวัฒนธรรมที่สะท๎อนออกมาในรูปของพื้นที่ทางภูมิปัญญา โดยในชุมชนมีการประดิษฐ๑
จองพารามีคุณคําในระดับสูงมาก การทําถั่วเนําแผํน การเลํนสะล๎อซอซึง มีคุณคําในระดับสูง และ
การทํ า ขนมงามี ร ะดับ คุ ณ คํ า ปานกลาง เนื่ อ งจากมีก ารเปลี่ ยนแปลงสู ตรและวั ต ถุดิ บ ในการ
ประกอบให๎มีรสชาติที่ดีขึ้น รวมถึงเครื่องมือที่ใช๎ในการทําเพื่อให๎มีประสิทธิการผลิตที่มากขึ้น จึงทํา
ให๎ระดับคุณคําลดลงจากการเปลี่ยนแปลงในด๎านความแท๎และความสมบูรณ๑ไป
กลุํมพื้นที่เกษตรกรรม (B) (C) (H) เป็นกลุํมพื้นที่เกษตรกรรมที่สะท๎อ นถึงระบบ
วัฒ นธรรมและสัง คมของคนในพื้ นที่ ที่มี อ าชีพ หลั กคื อ การเกษตรที่ยั งคงต๎ อ งพึ่ง พาสภาพภู มิ
ประเทศและภูมิอากาศในการเพาะปลูกพืช โดยพื้นที่เกษตรกรรมแบบลาดเชิงเขา (B) มีระดับ
คุณ คํ า ภู มิ ทั ศ น๑ วั ฒนธรรมด๎ า นวั ฒนธรรมและสั งคมโดยรวมสู ง เนื่ อ งจากเป็น การสะท๎ อ นถึ ง
อัตลักษณะทางวัฒนธรรมและรูปแบบของการเกษตรของภาคเหนื อ ที่มีลักษณะภูมิประเทศใน
พื้นที่สูง จึงปรับให๎เหมาะสมกับการเกษตร กํอให๎เกิดอัตลักษณ๑ของพื้นที่เกษตรในภาคเหนือ แตํ
ทั้งนี้บริเวณพื้นที่เกษตรเดิมเป็นป่าไม๎ ตํอมาในชํวงที่ยุคที่ 2 ของพัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมเกิด
การขยายพื้นที่เกษตรจึงทําให๎ป่าไม๎เป็นพื้นที่เกษตร จึงสํงผลให๎ระดับคุณคําของความแท๎และ
ความสมบูรณ๑ลดลง สํวนพื้นที่เกษตรในที่ราบติดแมํน้ําปาย (C) เป็นพื้นการทําเกษตรของกลุํมคน
ตั้งแตํในชํวงอดีตถึงปัจจุบันนี้ โดยอาศัยแหลํงน้ําทางธรรมชาติเป็นหลักในการทําการเกษตร และ
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ในพื้นที่เกษตรมีการตั้งเถียงนา สะท๎อนถึงอัตลักษณ๑ วัฒนธรรมสังคมเกษตรกรในภาคเหนือที่ตั้ง
บ๎านเรือนไมํอยูํในพื้นที่เดียวกับพื้นที่เกษตร แตํปัจจุบันเริ่มมีบ๎านเรือ นเข๎ามาในพื้นที่เกษตร จึง
สํงผลให๎ระดับคุณคําความแท๎และความสมบูรณ๑มีระดับสูง และกลุํมพื้นที่เกษตรอาศัยระบบลํา
เหมือง (H) มีคุณคํ าโดยรวมอยูํในระดับต่ํา โดยมีอ งค๑ป ระกอบสําคัญคือ ระบบลําเหมือ ง เป็ น
องค๑ประกอบที่มีระดับคุณคําสูงมาก เนื่องจากเป็นตัวสะท๎อนถึงระบบการจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
ที่มีอัตลักษณ๑และแสดงถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชาวไทใหญํและภาคเหนือ ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรม
บริเวณนี้เกิดขึ้นตั้งแตํในสมัยอดีต โดยโอบล๎อมตัวชุมชนเวียงใต๎ในกลุํมพื้นที่ (F) แตํปัจจุบันเริ่มมี
การปลูกสร๎างบ๎านเรือนในพื้นที่เกษตร สํงผลตํออัตลักษณ๑วัฒนธรรมของวิถีเกษตรกรดั้งเดิมและ
ระดับคุณคําความแท๎และความสมบูรณ๑ในพื้นที่ลดลง
กลุํมพื้นที่ชุมชนที่เกิดจากการพัฒนาเส๎นทางคมนาคม (D) มีระดับคุณคําภู มิทัศน๑
วัฒนธรรมด๎านวัฒนธรรมและสังคมในระดับปานกลาง โดยมีองค๑ประกอบหลักคือ ถนนสาย 1095
มีคุณคําระดับปานกลาง บ๎านเรือนทีต่ ั้งถิ่นฐานตามเส๎นทางนี้ เกิดจากการอพยพของกลุํมคนและ
การเปลี่ยนแปลงจากพัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในชํวงที่ 2 การตัดถนนของกองทัพญี่ปุ่น ซึ่ง
สะท๎อนถึงอัตลักษณ๑การตั้งถิ่นฐานของกลุํมคนที่เข๎ามาในชํวงเวลานั้น มีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานใน
แนวยาวตามเส๎นทางการคมนาคม ซึ่งจากอดีตรูปแบบการใช๎พื้นที่ในกลุํมนี้เป็นลักษณะเพียงที่อยูํ
อาศัย แตํปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทการใช๎งานของที่ดินและอาคารเป็นที่พัก ร๎านค๎าเป็น
สํวนใหญํสํงผลให๎ระดับคุณคํามีระดับปานกลาง
กลุํมพื้ นที่ชุ มชนที่ ตั้งถิ่ นฐานบนถนนเส๎นชัย สงคราม (E) มีระดับคุณ คําภู มิทัศ น๑
วัฒนธรรมด๎านวัฒนธรรมและสังคมโดยรวมปานกลาง ซึ่งมีองค๑ประกอบที่สําคัญตํอพื้นที่นี้คือ วัด
หัวนา มีระดับคุณคําสูง เนื่องจากเป็นวัดที่สะท๎อนถึงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมของกลุํมคนไทใหญํ
ที่เข๎ามากํอสร๎างและแสดงออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรม สํวนถนนเส๎นชัยสงครามเป็นถนน
ที่เกิดจากเส๎นทางเดินทัพ จากนั้นจึงเกิดบ๎านเรือ นตั้งตามถนนสายนี้ ซึ่งแตํเดิมพื้นที่บริเวณนี้ใน
อดีตเป็นพื้นที่ป่าไม๎ กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและบ๎านเรือน ในปัจจุบันเป็นบ๎านเรือน ที่พักเกส
เฮ๎าส๑ และสถานที่สําคัญทางราชการ จึงสํงผลให๎รํองรอยของความมีอัต ลักษณ๑ทางวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตเกษตรของคนกลุํมแรกที่เข๎ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่บริเวณนี้หายไป และทําให๎คุณคําความ
แท๎และความสมบูรณ๑ลดลงเป็นระดับปานกลาง
กลุํ ม พื้ น ที่ ศู น ย๑ ก ลางเมื อ งของปาย (F) มี ร ะดั บ คุ ณ คํ า ภู มิ ทั ศ น๑ วั ฒ นธรรมด๎ า น
วัฒนธรรมและสังคมโดยรวมมีระดับปานกลาง โดยมีองค๑ประกอบที่สําคัญในระดับสูงคือ วัดหลวง
วัดกลาง วัดป่ าขาม ศาลเจ๎าเมื อง พื้น ที่เหลํ านี้ยังคงสะท๎อ นถึงอั ตลักษณ๑ ทางวั ฒนธรรม วัด ที่
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สําคัญตํางๆ ตั้งอยูํโครงขํายถนนเส๎นสําคัญอันได๎แกํ ชัยสงคราม รังสิยานนท๑ และราษฎร๑ดํารง
และมีบ๎านเรือนตํางๆ ตั้งอยูํสองฟากถนนและตรอกซอยที่ตัดสูํถนนสายสําคัญเหลํานี้ เกิดเป็น
อัตลักษณ๑รูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบตารางกริด ที่สะท๎อนถึงระบบการจัดการทางพื้ นที่ที่มาจาก
คําสั่งการจัดสรรพื้นที่และการออกแบบของผู๎ปกครองเมืองในสมัยนั้น โดยกลุํมพื้นที่บริเวณนี้แตํ
เดิมในอดีตเป็นที่อยูํอาศัย และปัจจุบันได๎เพิ่มบทบาทเป็นแหลํงรวมของร๎านอาหาร ร๎านค๎า และ
ยังคงเป็นที่อยูํอาศัยเชํนเดิม อีกทั้งยังมีพื้นที่สะท๎อนถึงวัฒนธรรมภู มิปัญญาท๎อ งถิ่นที่มีการทํา
น้ําพริกคั่วทราย และการเลํนสะล๎อซอซึง เป็นวัฒนธรรมของกลุํมคนไทยวนที่อาศัยอยูํในพื้นที่ ซึ่งมี
คุณคําในระดับสูง แตํในสํวนของภาพรวมที่ได๎กลําวไปแล๎ววําพื้นที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบทบาท
การใช๎งาน แตํยังคงให๎เห็นถึงลักษณะสังคมของคนในเมืองปายที่มีตั้งแตํอดีตในพื้นที่นี้ จึงสํงผล
ให๎มีระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านวัฒนธรรมและสังคมในระดับปานกลาง
กลุํ มพื้ นที่ ชุม ชนใหมํ เกิ ด จากการขยายตั วของชุ มชนเวีย งใต๎ (G) คุ ณคํ าภู มิทั ศ น๑
วัฒนธรรมด๎านวัฒนธรรมและสังคมมีระดับต่ํามาก โดยมีองค๑ประกอบหลักในพื้นที่นี้ คือ ถนนสาย
1095 และรูปแบบการตั้งถิ่นฐานตามเส๎นถนน แตํเนื่องด๎วยพื้นที่นี้เป็นชุมชนที่เริ่มเกิดขึ้นในชํวง
พัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชํวงที่ 2 จากเดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นป่าไม๎ กลายเป็นเกษตรกรรมและ
เป็นยํานการค๎าในปัจจุบัน พื้นที่นี้จึงไมํได๎สะท๎อนถึงอัตลักษณ๑แ ละวิถีสังคมของชาวบ๎านในอดีต
มากนัก จึงทําให๎ระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านวัฒนธรรมและสังคมมีระดับต่ํามาก
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ภาพที่ 5.20 แสดงระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านวัฒนธรรมและสังคมในแตํละกลุํมพื้นที่
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5.3.3 พื้นที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์
จากการแบํงกลุํมพื้นที่ตามคุณคําขององค๑ประกอบและบทบาทความโดดเดํนของ
พื้นที่ประกอบด๎วย 8 กลุํมพื้นที่ เมื่อทําการประเมินคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมโดยการให๎คําคะแนน
ตามแผนที่ 5.11 มีเพียง 2 กลุํมพื้นที่ยังคงมีคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านประวัติศาสตร๑ได๎แกํ
กลุํม พื้นที่ ชุม ชนโบราณของเมือ งปาย (A) มีระดับ คุณคํ าภู มิทัศ น๑วัฒ นธรรมด๎า น
ประวัติศาสตร๑ในระดับปานกลาง โดยมีองค๑ประกอบที่สําคัญมีระดับสูงมากในพื้นที่คือ วัดศรีดอน
ชัย คันดินคูน้ําเกํา ประตูเมืองเกําทั้ง 4 ทิศ ด๎วยการยังคงหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ให๎เห็นอยูํ ใน
สํวนที่ยังปรากฏให๎เห็นมีสภาพที่คํอนข๎างสมบูรณ๑จึงมีระดับคุณคําที่สูงมาก อีกทั้งคันดินคูน้ําและ
ประตูเมืองเป็นโครงสร๎างของกลุํมพื้นที่สําคัญสํงผลให๎เกิดรูปแบบโครงขํายถนน และรูปแบบการ
ตั้งถิ่นฐานบ๎านเรือน ซึ่งเป็นพยานหลักฐานของการตั้งบ๎านเรือนของชาวไทใหญํเป็นคนกลุํมแรกที่
เข๎ามาอาศัย ซึ่งในปัจจุบันยังคงรูปแบบการตั้งถิ่นแบบดั้งเดิมไว๎ เพียงแตํมีจํานวนของบ๎านเรือนที่
เพิ่มมากขึ้ นจากเดิ ม ประกอบกับมีการตัดตรอกซอยสายใหมํเพื่อ การเข๎าถึ งที่สะดวกขึ้น สํว น
องค๑ประกอบที่มีระดับคุณคําสูงคือ รูปแบบการตั้งถิ่นฐานบนถนนสายดั้งเดิม และบํอน้ําฮูที่ยังคงมี
การใช๎ในการดํารงชีวิตของคนในพื้นที่ มีลักษณะสอดรับกับธรรมชาติ ถึงแม๎มีการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบของสิ่งกํอสร๎าง แตํยังคงมีเรื่อ งราวเกี่ยวโยงกับเหตุการณ๑ทางประวัติศาสตร๑ ที่เกิดจาก
ระบบความเชื่อของคนรุํนแรกที่เข๎ามาตั้งถิ่นฐานวําเป็นที่โลํง กว๎าง และสูงสามารถมองเห็นข๎าศึก
ได๎ แ ตํไ กล จนเป็ น จุด ยุ ทธศาสตร๑ ในการรบของพมํ า ตํอ มาเป็ นบ๎ า นเมื อ งของเจ๎ า ทางล๎า นนา
จนกระทั่งในปัจจุบันคนในพื้นที่ยังคงรับรู๎ถึงเรื่อ งราวทางประวัติศาสตร๑หลักฐานที่ปรากฏได๎เป็น
อยํางดี ด๎วยลักษณะของกลุํมพื้นที่ชุมชนโบราณของปายมีลักษณะความเปลี่ยนแปลงในด๎าน
องค๑ป ระกอบของคัน ดิ น คูน้ํ าเดิม ที่ เกิ ดจากการพั งทลายในเหตุ การณ๑ น้ํา ทํว ม สํง ผลให๎ ความ
สมบูรณ๑ในภาพรวมของพื้นที่ขาดหายไป ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจํานวนบ๎านเรือนและเส๎นทาง
ตํางๆ ในพื้นที่ แตํยังคงไว๎ซึ่งรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมในอดีต จึงสํงผลให๎ระดับคุณคําความ
แท๎และความสมบูรณ๑อยูํในระดับปานกลาง
กลุํมพื้นที่ศูนย๑กลางเมืองของปายในปัจจุบัน (F) ระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎าน
ประวัติศาสตร๑มีระดับคุณคําต่ํา โดยมีองค๑ประกอบที่สําคัญคือ ลักษณะการตั้งถิ่นฐานบนถนนเส๎น
ชัยสงคราม รังสิ ยานนท๑ และราษฎร๑ดํารง วัดหลวง เสาหลักเมือ ง สํวนองค๑ประกอบที่ มีระดั บ
คุณคําปานกลางได๎แกํ วัดป่าขาม วัดกลาง และศาลเจ๎าเมือง และองค๑ประกอบมีระดับคุณคําต่ํา
คือ ศาลสมเด็จพระนเรศวร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ไปจากเดิม
ในภาพรวมคุณคํ าด๎ านประวัติศ าสตร๑วั ดหลวงเป็น วัด ที่มีค วามสํา คัญ ตั้งแตํใ นครั้ นอดีตจนถึ ง
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ปัจจุบัน มีเรื่องราวและเหตุการณ๑ทางประวัติศาสตร๑ที่ยังให๎เห็นถึงการขยายเมืองในครั้นอดีต ด๎วย
การพยายามสร๎างเมืองใหมํและสร๎างวัดที่มีพื้นขนาดใหญํที่สุดของเมืองปาย มีเสาหลักเมืองอยูํ
บริเวณใจกลางของเมือง โดยบ๎านเรือนสํวนใหญํจะตั้งตามถนนสายสําคัญ แตํในปัจจุบัน มีการ
ขยายตัวบ๎านเรือนออกไปมากจากอดีต สํงผลให๎ระดับคุณคําด๎านประวัติศาสตร๑ จิตวิญญาณ และ
ความรู๎สึกที่รับรู๎ถึงคุณคําของพื้นที่ในด๎านนี้จึงอยูํในระดับที่ต่ํา
ประตูเวียงหลวง
วัดศรีดอนชัย
วัดโป่ง

หอเจ้าฟ้า

ประตูม่าน

ประตูชัย

ประตูดา

ภาพที่ 5.21 ลักษณะภูมิทัศน๑ของชุมชนโบราณเวียงเหนือตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน
ที่มา:ปรับปรุงจาก จันทร๑ อินทสาร
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ภาพที่ 5.22 แสดงระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านประวัติศาสตร๑ในแตํละกลุํมพื้นที่
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ตารางที่ 5.6 แสดงการภาพรวมพื้นที่มีคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านสุนทรียภาพ วัฒนธรรมและสังคม และประวัติศาสตร๑ของเมืองปาย
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5.3.4 พื้นที่มีคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมในภาพรวม
ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปายในภาพรวม มีองค๑ประกอบที่สําคัญที่กํอให๎เกิดภูมิ
ทัศ น๑ แ ละวั ฒ นธรรมที่ มี อั ต ลั ก ษณ๑ ข องท๎อ งถิ่ น ประกอบด๎ว ยพื้ น ที่ ร าบระหวํา งภู เ ขาเป็ น พื้ น ที่
เหมาะสมสําหรับการตั้งถิ่นฐาน โดยมีแมํน้ําปายไหลผํานชุมชนตํางๆ ของปาย พื้นที่โดยรอบของ
แตํละชุมชนจะถูกล๎อมรอบด๎วยพื้นที่เกษตรกรรมอันสะท๎อนถึงระบบสังคมและวัฒนธรรมของชาว
ไทหใญํที่มีอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก ถัดออกไปเป็นพื้นที่ภูเขาและป่าไม๎ที่โอบล๎อมพื้นที่ราบ
ระหวํางภูเขาเสมือนเป็นกําแพงและขอบเขตทางธรรมชาติกั้นขวางจากจังหวัดเชียงใหมํ และ
ประเทศพมํ า โดยจากการซ๎ อนทั บหาคุณ คํา ที่โดดเดํนของพื้นที่ ในแตํล ะด๎ านตามแนวคิด ของ
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ พบวําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในภาพรวมมีระดับคุณคํา
ดังตํอไปนี้
ด๎วยการเป็นพื้นที่ราบระหวํางภูเขา ประกอบกับการมีแมํน้ําปายไหลผําน จึงเกิดการ
ตั้งชุมชนขึ้นคือ ชุมชนเวียงเหนือและชุมชนเวียงใต๎ องค๑ประกอบหลักที่มีระดับคุณคําภูมิทัศน๑
วัฒนธรรมสูงมากคือ วัดศรีดอนชัย คันดินคูน้ํา ประตูเมืองเกํา และวัดหลวง เนื่องจากวัดทั้งสองที่
ประจํ า ชุ ม ชนเวี ย งเหนื อ และเวี ย งใต๎ มี ค วามสํ า คั ญ ตํ อ คนในชุ ม ชนในด๎ า นของคุ ณ คํ า ทาง
สุนทรียภาพ วัฒนธรรมและสังคม และประวัติศาสตร๑ โดยมีบทบาทศูนย๑รวมทางจิตใจของคนใน
ชุมชนตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งวัดทั้งสองยังเป็นตัวกําหนดรูปแบบการใช๎พื้นที่ของชุมชน ซึ่ง
รูปแบบของถนนหลายสายจะตัดตรงเข๎าสูํวัด เพื่อการเข๎าถึงที่มีมากกวําหนึ่งเส๎นทาง รูปแบบการ
ตั้งถิ่นฐานของบ๎านเรือนบนโครงขํายสายสําคัญของแตํละพื้นที่จะมีลักษณะตั้งอยูํบนถนนที่ได๎รับ
การออกแบบให๎มีลักษณะเป็นรูปตารางกริด ซึ่งเป็นองค๑ประกอบที่มีระดับคุณคําความสําคัญที่สูง
โดยมีคุณคําด๎านสุนทรียภาพ วัฒนธรรมและสังคม และประวัติศาสตร๑ แตํด๎วยมีการเปลี่ยนแปลง
วัสดุในการกํอสร๎างถนนไปจากเดิมเพื่อความสะดวกและทันสมัยตามยุคปัจจุบัน และยังมีวัดที่มี
ความสําคัญรองลงมาจากวัดหลวงและวัดศรีดอนชัยคือ วัดกลาง วัดป่าขาม วัดหัวนา และวัดโป่ง
มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่สะท๎อนถึงการกํอสร๎ างที่เกิดจากวัฒนธรรมของกลุํมคนชาวไทใหญํ ซึ่ง
เป็นกลุํมคนสํวนใหญํที่อาศัยอยูํในเมืองปายแหํงนี้
ถัดออกมาจากกลุํมพื้นที่ชุมชนดั้งเดิม เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นในชํวงที่ 2 ของพัฒนาการ
ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมเป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานตามถนนสาย 1095 คือชุมชนห๎วยปู และชุมชนแสงทอง
อรํา ม เริ่ม ที่ชุม ชนห๎ วยปูมีลั กษณะการตั้ งถิ่น ฐานเกาะกลุํม ตามแนวถนน ซึ่ งมีคุ ณ คํ าภูมิ ทัศ น๑
วัฒนธรรมในด๎านสุนทรียภาพ และวัฒนธรรมและสังคม มีระดับคุณคําปานนกลางในภาพรวม
เนื่อ งจากมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทและการใช๎งานของพื้นที่ตามกาลเวลา แตํยังคงสะท๎อ นถึง
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อัตลักษณ๑ดั้งเดิมของรูปแบบการตั้งถิ่นฐานในชํวงที่สองได๎อยูํบ๎าง แตํขณะที่ชุมชนแสงทองอรําม
เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นพร๎อมๆ กับชุมชนห๎วยปู มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทและการใช๎ประโยชน๑ในพื้นที่
คํอนข๎างเร็ว จนทําให๎ไมํอาจเห็นภาพของบทบาทชุมชนเดิมได๎ จึงมีระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
ในภาพรวมที่ต่ํามาก
พื้นที่เกษตรกรรมที่รอบล๎อมตัวชุมชน ในเมืองปายมีลักษณะเกษตรกรรม 3 ลักษณะ
ด๎วยกันคือ ลักษณะแรกพื้นที่เกษตรกรรมแบบลาดเชิงเขา เป็นพื้นที่เกษตรที่สามารถสะท๎อ นถึง
คุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านสุนทรียภาพ และวัฒนธรรมและสังคม ในภาพรวมมีระดับคุณคําภูมิ
ทัศน๑ที่สูง เนื่องจากเป็นพื้นที่เกษตรที่สามารถสะท๎อนถึงรูปแบบวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ต๎องมีการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ให๎สามารถทําการเกษตรได๎ ในพื้นที่ที่มีข๎อจํากัดทางธรรมชาติ แสดงถึงความมี
อัตลักษณ๑คือ การทําการเกษตรแบบขั้นบันได ซึ่งเป็นลักษณะของการทําการเกษตรในพื้นที่สูง
เทํานั้น สํวนลักษณะที่สองเป็นการทําการเกษตรในที่ราบติดแมํน้ําปายมีคุณคํ าภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
ด๎านสุนทรียภาพและ วัฒนธรรมและสังคม มีระดับคุณคําในภาพรวมสูงในพื้นที่เกษตรกรรม และมี
ระดับคุณคําปานกลางในพื้นที่เกษตรกรรมที่เริ่มมีบ๎านเรือนเข๎ามา เนื่องจากเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของพื้นที่ และสุดท๎ายลักษณะการเกษตรกรรมอาศัยระบบลําเหมือง เป็นพื้นที่เกษตรที่ขาด
แคลนแหลํ ง น้ํา จึ ง เกิ ด ภู มิปั ญ ญาของคนในอดีต เพื่ อ ผั น น้ํ า ด๎ว ยลํ าคลองขนาดเล็ ก เข๎า สูํ พื้ น ที่
เกษตรกรรม ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนวัสดุในการทําลําเหมืองจากดินเป็นคอนกรีต ซึ่งมีคุณคําภูมิ
ทัศน๑วัฒนธรรมด๎านสุนทรียภาพ และวัฒนธรรมและสังคม จึงสํงผลให๎ในภาพรวมมีระดับคุณคํา
ปานกลาง และมีระดับคุณคําที่ต่ําในพื้นที่เกษตรกรรมที่เริ่มมีบ๎านเรือ นขยายตัวเข๎ามา ซึ่งพื้นที่
ทั้งหมดที่กลําวมาสามารถแสดงได๎ดังแผนที่ที่ 5.12
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ภาพที่ 5.23 องค๑ประกอบและโครงสร๎างของเมืองปายในชํวงที่ 1 และชํวงที่ 2 ของพัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
165

166

ภาพที่ 5.24 แสดงองค๑ประกอบและโครงสร๎างของเมืองในชํวงที่ 3 ของพัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในพ.ศ.2545 และพ.ศ.2555
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5.3.5 สรุปผลระดับคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย
ในการประเมิ นผลระดับ คุณคํ าภูมิทั ศน๑วั ฒนธรรมของเมือ งชุมชนเมือ งปาย ได๎
แบํงกลุํมพื้นที่ตามลักษณะคุณคําองค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมประกอบด๎วย 8 กลุํมพื้นที่ ซึ่งมี
คุณ คํ า ภูมิ ทั ศ น๑วั ฒ นธรรม 3 ด๎า นได๎แ กํ คุณ คํ า ด๎า นสุ นทรี ย ภาพ วัฒ นธรรมและสั ง คม และ
ประวั ติ ศ าสตร๑ ซึ่ ง นํ า มาสูํ การสรุ ป เป็ น กลุํ ม พื้ น ที่ ใ นแตํ ล ะระดั บ คุ ณ คํ า ภู มิ ทั ศ น๑ วั ฒ นธรรมมี
รายละเอียด และแสดงได๎ดังแผนที่ 5.13 ดังตํอไปนี้
1) กลุ่มพื้นที่ชุมชนโบราณของเมืองปาย (A) ภายในพื้นที่มีองค๑ประกอบหลัก
ที่สําคัญคือ วัดศรีดอนชัย วัดโป่ง ประตูเมือง คันดินคูน้ําเกํา และรูปแบบโครงขํายถนนตารางกริด
โดยมีบ๎านเรือนตั้งถิ่นฐานเกาะกลุํมภายในกําแพงเมืองเกํา สํงผลให๎มีระดับคุณคําสุนทรียภาพที่สูง
ในขณะที่ร ะดับ คุณคํ าด๎า นประวัติ ศาสตร๑ใ นด๎า นความสมบูร ณ๑ขาดหายไป จากหลั กฐานทาง
ประวัติศาสตร๑ได๎พังเสียหายไปบางสํวนในเหตุการณ๑อุทกภัย สํงผลให๎มีคุณคําในระดับปานกลาง
และคุณคําด๎านวัฒนธรรมและสังคม เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของรูปแบบบ๎านเรือน จึงมี
คุณคําในระดับปานกลางเชํนเดียวกัน
2) กลุ่มพื้นที่เกษตรกรรม (B) (C) (H) กลุํมพื้นที่ประเภทการเกษตรกรรมมี
คุณคําด๎านสุนทรียภาพและวัฒนธรรมและสังคม โดยพื้นที่ (B) เป็นพื้นที่เกษตรกรรมแบบที่ลาด
เชิงเขา แสดงถึงอัตลักษณ๑ของระบบวัฒนธรรมสังคมเกษตรของภาคเหนือที่ชัดเจนมากที่สุด จึงทํา
ให๎มีคุณคําด๎านสุนทรียภาพและวัฒนธรรมและสังคมอยูํในระดับสูง ในสํวนของพื้นที่ (C) เป็น
ลัก ษณะพื้ น ที่เ กษตรกรรมติ ด แมํ น้ํ าปาย เริ่ ม มีก ารเปลี่ ย นแปลงบทบาทของพื้ น ที่แ ละการใช๎
ประโยชน๑ที่ดิน จากพื้นที่เกษตรริมแมํน้ํา กลายเป็นบ๎านเรือนและรีสอร๑ท แตํยังคงแสดงถึงวิถีชีวิต
ของเกษตรกรชาวปายที่อาศัยแมํน้ําปายเป็นแหลํงน้ําในการทําการเกษตร สํงผลให๎มีระดับคุณคํา
ด๎านสุนทรียภาพมีระดับปานกลาง และคุณคําด๎านวัฒนธรรมและสังคมมีระดั บสูง ในขณะที่กลุํม
พื้นที่ (H) เกษตรกรรมอาศัยระบบลําเหมือง ซึ่งสะท๎อนถึงระบบจัดการน้ําที่ประยุกต๑ใช๎ภูมิท๎องถิ่น
ดั้งเดิมในการผันน้ําเข๎าสูํพื้นที่เกษตรที่ขาดแคลนแหลํงน้ํา แตํบริเวณกลุํมพื้นที่นี้เริ่มมีการกระจาย
ตัวของบ๎านเรือนเข๎ามาในพื้นที่เกษตร เนื่องจากอยูํ ติดเส๎นทางคมนาคม จึงสํงผลให๎ในภาพรวม
ระดับคุณคําด๎านสุนทรียภาพมีระดับปานกลาง และมีคุณคําด๎านวัฒนธรรมและสังคมในระดับต่ํา
3) กลุ่มพื้นที่ชุมชนที่เกิดจากการพัฒนาเส้นทางคมนาคม (D) ภายในพื้นที่มี
คุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านสุนทรียภาพ และวัฒนธรรมและสังคม โดยมีองค๑ประหลักที่สําคัญ
ในพื้นที่คือเส๎นทางคมนาคมสาย 1095 และลําห๎วยปูเป็นองค๑ประกอบสําคัญ บ๎านเรือนจึงตั้งตาม
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ถนนสายนี้ โดยสะท๎อนถึงอัตลักษณ๑รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของพื้นที่ที่มีข๎อจํากัดทางภูมิประเทศ
และแสดงถึงชํวงการพัฒนาภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในชํวงที่ 2 ได๎เป็นอยํางดี จึงสํงผลให๎ระดับคุณคํา
ด๎านวัฒนธรรมและสังคมมีระดับปานกลาง ในขณะที่คุณคําด๎านสุนทรียภาพมีระดับต่ํา เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบสถาปัตยกรรมมีอาคารสมัยใหมํเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก
4) กลุ่มพื้นที่ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบนถนนเส้นชัยสงคราม (E) ในพื้นที่นี้มี
คุณคําด๎านสุนทรียภาพและวัฒนธรรมและสังคม โดยมีองค๑ประกอบหลักคือ ถนนเส๎นชัยสงคราม
โดยบ๎านเรือนตั้งเกาะกลุํมตามเส๎นทางนี้ แตํในอดีตพื้นที่นี้มีบทบาทเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเดิม จึง
สํงผลให๎มีระดับคุณคําด๎านสุนทรียภาพมีระดับต่ํา ในขณะที่ด๎านวัฒนธรรมและสังคม เป็นพื้นที่ที่
สะท๎อนให๎เห็นถึงพัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชํวงที่ 2 จึงสํงผลให๎ระดับคุณคําด๎านวัฒนธรรมและ
สังคมมีระดับปานกลาง
5) กลุ่มพื้นที่ชุมชนศูนย์กลางเมืองของปาย (F) กลุํมพื้นที่นี้มีคุณคําภูมิทัศน๑
วัฒ นธรรมทั้ ง 3 ด๎ านอั นได๎แ กํ สุน ทรีย ภาพ วัฒ นธรรมและสั งคม และประวั ติ ศาสตร๑ โดยมี
องค๑ประกอบที่สําคัญคือ วัดหลวง วัดกลาง วัดป่าขาม ศาลเจ๎าเมือง เสาหลักเมือง ศาลสมเด็จพระ
นเรศวร โครงขํายถนนรูปตารางกริด โดยถนนเส๎นที่สําคัญคือ รังสิยานนท๑ ชัยสงคราม และราษฏร๑
ดํารง และรูปแบบการตั้งถิ่นฐานบ๎านเรือนตั้งตามถนนรูปตารางกริดที่เกิดจากการจัดสรรพื้นที่
ในชํว งพัฒนาการภูมิทั ศน๑วั ฒนธรรมในยุคแรก สํ งผลให๎ระดับคุณ คําด๎ านสุน ทรีย ภาพมี ระดั บ
คุณคํ าสูง เนื่องจากองค๑ประกอบหลักยั งคงมีค วามสําคั ญตํ อ คนในพื้ นที่ ในขณะที่ด๎ านสั งคม
วัฒนธรรมมี ระดับคุณคําปานกลาง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของพื้นที่เป็นแหลํงรวม
ร๎านค๎า ร๎านอาหาร เอกลักษณ๑ของสถาปัตยกรรมเกําเริ่มถูกรื้อทิ้งและสร๎างใหมํ สํวนระดับคุณคํา
ประวัติศาสตร๑ ยังคงให๎เห็นในหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่สําคัญ แตํเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ
ในการกํ อสร๎างและรูป แบบ ทําให๎ คุณคําทางประวัติศาสตร๑ในด๎านความแท๎ความสมบูรณ๑เริ่ ม
หายไป จึงมีระดับคุณคําด๎านประวัติศาสตร๑ในระดับต่ํา
6) กลุ่มพื้นที่ชุมชนใหม่เกิดจากการขยายตัวของชุมชนเวียงใต้ (G) ในพื้นที่
นี้มีการเปลี่ยนแปลงของบทบาทพื้นที่จากป่า เป็นพื้นที่เกษตร และเป็นชุมชนใหมํในปัจจุบัน เมื่อ
เป็ น ชุ ม ชนก็ ไ มํ ไ ด๎ ส ะท๎ อ นถึ ง อั ต ลั ก ษณ๑ ท างวั ฒ นธรรมและสั ง คมของเมื อ งปาย ประกอบกั บ
สิ่งกํอสร๎างที่สร๎างใหมํไมํสอดคล๎องกับสถาปัตยกรรมในท๎องถิ่น จึงทําให๎ระดับคุณคําภูมิทัศน๑ด๎าน
สุนทรียภาพ และวัฒนธรรมและสังคมมีระดับคุณคําต่ํามาก
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บทที่ 6
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย
จากการศึกษาถึงพัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของชุมชนตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน การ
วิเคราะห๑หาองค๑ประกอบและประเมินระดับคุณคําของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม พร๎อมกับการศึกษา
สถานการณ๑ปัญหาของเมืองปาย เพื่อนําผลที่ได๎มาสูํการคาดการณ๑แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน๑วัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดได๎ดังตํอไปนี้
6.1 สภาพปัญหาของเมืองปาย
สภาพปัญหาของเมืองปายในภาพรวมมีสาเหตุหลักที่เกิดมาจากการผลของการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวอยํางรวดเร็ว สํงผลให๎ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางไร๎ทิศทาง ทําให๎เกิดปัญหาในด๎าน
ตํางๆ ตามมา ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติได๎กลําวถึงสถานการณ๑ และประเด็นสภาพ
ปัญหาของเมืองปายดังตํอไปนี้
6.1.1 สถานการณ์การท่องเที่ยวของเมืองปาย
เมื่อย๎อนกลับไปในชํวงพ.ศ.2524 ปายเป็นเมือ งเล็กๆ ที่เงียบสงบอยูํทํามกลาง
ธรรมชาติของป่าเขา ประชากรในพื้นที่มีวิถีชีวิตที่เรียบงําย เฟื่องฟูด๎วยอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม
ของชนเผําอันหลากหลาย ในชํวงนี้เป็นชํวงแรกที่นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ สํวนใหญํเป็นชาวสวิช
เซอร๑แลนด๑ เยอรมัน มาเที่ยวทัวส๑ป่า หมูํบ๎านชาวเขา และพักค๎างแรมกับชาวบ๎านในเวียงใต๎ บ๎างก็
พักในหมูํบ๎านชาวเขาเพื่อทดลองสูบฝิ่น หลังจากนั้นไมํนานก็มีนักทํองเที่ยวตํางชาติเข๎ามาในพื้นที่
ปายเรื่อยๆ ในลักษณะของการบอกปากตํอ ปาก จนทําให๎ปายเป็นที่รู๎จักดีในกลุํมนักทํอ งเที่ยว
สะพายเป้ สํงผลให๎ตั้งแตํปี 2545-2549 เมืองปายเติบโตแบบก๎าวกระโดด มีทั้งนักทํองเที่ยวเข๎า
มาก พร๎อมกับนักลงทุน เป็นลักษณะการลงทุนขนาดใหญํใช๎ทุนสูงมีรีสอทร๑ทขนาด 4-5 ดาว
ในขณะที่ชาวปายดั้งเดิมที่ทําธุรกิจทํองเที่ยวแบบเดิมๆ ยังไมํสามารถปรับตัวได๎ทัน และประสบ
ปัญหาถึงขนาดต๎องปิดกิจการไปเลยทีเดียว (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ, 2546-2549)
จากสถานการณ๑ ก ารทํ อ งเที่ ย วของเมื อ งปายดั ง แผนภู มิ ที่ 6.1 แสดงจํ า นวน
นักทํองเที่ยวที่เข๎ามาในเมืองปายตั้งแตํปี 2549 มีแนวโน๎มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งปี 2551มี
จํานวนนักทํองเทียวมากที่สุด ตํอมาในปี 2552 มีจํานวนนักทํองเที่ยวที่ลดลงเนื่องจากประสบ
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจ และเริ่ มมี การขยับ ตัว เพิ่ มมากขึ้ นในปี 2553-2554 จากข๎อ มูล จํา นวน
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นักทํองเที่ยวมีแนวโน๎มที่เพิ่มขึ้นเรื่อ ยๆ สํงผลให๎เมือ งเล็กๆ ที่สงบทํามกลางขุนเขาเริ่มเกิดการ
ขยายตัวของชุมชน มีผู๎คนจากทั่วสารทิศอพยพเข๎ามาอยูํอาศัยในพื้นที่ทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติ
เข๎ามาลงทุนประกอบอาชีพในด๎านการทํองเที่ยวและบริการ ทําให๎ทรัพยากรถูกใช๎อยํางรวดเร็ว
พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ป่าไม๎ เกิดมลพิษทางน้ํา และขยะ จากการทํองเที่ยวเข๎ามา
ในพื้นที่สํงผลให๎เกิดปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่มีผลจากสถานการณ๑การทํองเที่ยวทั้งสิ้น
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แผนภูมิที่ 6.1 จํานวนนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาเยี่ยมชมอําเภอปาย ปีพ.ศ.2549-2554
ที่มา: สํานักงานพัฒนาการทํองเที่ยว กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา, 2552, ออนไลน๑ อ๎างใน สิริ
กลม กันทะวัง, 2553
6.1.2 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ท่องเที่ยว
จากสถานการณ๑การทํองเที่ยวข๎างต๎น สํงผลให๎เกิดปัญหาที่มีสาเหตุตํางๆ ล๎วนเกิด
จากการทํองเที่ยวเข๎ามาในชุมชน โดยสํงผลให๎พื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัญหาในด๎านตํางๆ
ประกอบด๎วย การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อ ม ดัง
รายละเอียดตํอไปนี้
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของประเพณี
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวปายแท๎ๆ ถูกบดบังและเริ่มเลื่อนลาง จากภาพในอดีตวิถีชีวิตของคน
ปายที่นุํงผ๎าถุง หิ้วตะกร๎าเดินเข๎าวัด สํวนในตลาดเช๎าผู๎คนจะมารวมตัวกัน เป็นผู๎คนจากหลากลาย
ชนเผําที่อาศัยอยูํบนดอยและรอบนอกตัวเมือง เดินทางนําพืชผักมาวางขายในตลาด ซึ่งเป็นการใช๎
ชีวิตอันสมถะทํามกลางเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ ซึ่งวิถีชีวิตเหลํานี้เริ่มถูกกลืนหายทํามกลางกระแส
วัฒนธรรมจากคนภายนอกพื้นที่และคํอ ยๆ เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังมีผลกระทบตํอ ลักษณะทาง
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สังคมของเมืองปายจากเป็นเมืองสังคมเกษตรกรรมนอนแตํหัวค่ําตื่นแตํเช๎าตรูํ เมื่อการทํองเที่ยว
เข๎ามาพร๎อมกับสถานเริงรมณ๑ยามค่ําคืน ดนตรี และการบริการทางเพศ สํงผลให๎เมืองเงียบสงบ
ไมํได๎เงียบดั่งในอดีต ชาวบ๎านที่อาศัยอยูํในเมื องปายไมํสามารถทนได๎จึงต๎องขายที่ให๎แกํคนตําง
ถิ่นและย๎ายครอบครัวออกไปอยูํตําบลรอบนอก (หนังสือพิมพ๑ผู๎จัดการรายวัน, 2550 : ออนไลน๑)
ในด๎านภูมิปัญญาของท๎องถิ่นเริ่มมีการสูญหาย ที่ถูกรุกจากกระแสสังคมภายนอก และวิถีสังคม
ของชาวตะวั น ตก ซึ่ ง คนรุํ น ใหมํ เ ริ่ม ไมํ ให๎ ค วามใสํ ใจกั บ วัฒ นธรรมของตนเอง อีก ทั้ ง ลัก ษณะ
สิ่งกํอสร๎างสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงความมีอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมของไทใหญํ ถูกแทนที่ด๎วย
สิ่งกํอสร๎างใหมํๆ และห๎องแถวที่ไมํสอดคล๎องกับภูมิทัศน๑ของท๎องถิ่น สาเหตุเนื่องจากการปลํอยให๎
มีก ารกํ อสร๎ างอยํา งอิส ระไร๎ แบบแผน ข๎ อ บัง คั บในการปลู ก สร๎ า งอาคาร เกิ ดการสร๎ างอาคาร
เกสเฮ๎าส๑ที่รุกล้ําทางริมน้ํา จึงเกิดการขาดอัตลักษณ๑ของเมืองปาย จากการทํองเที่ยวเข๎ามาสํงผล
กระทบตํอวิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมเริ่มคํอยๆ เลือนหายไป
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ในปั จ จุ บั น สถานการณ๑ ปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล๎อมของปายถูกทําร๎ายอยํางรุนแรง สาเหตุมาจากตัวของนักทํอ งเที่ยว นายทุน และจาก
การทํามาหากินของชาวบ๎านเอง รวมไปถึงตัวกฎหมายที่ไมํได๎เอื้อให๎ชาวบ๎านมีสํวนรํวมในการดูแล
ทรัพยากรของตนเอง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให๎ชาวบ๎านขาดจิตสํานึกในการชํวยดูแลรักษาป่าไม๎
และจากการกว๎านซื้อที่ดินของนายทุน ที่จากเดิมเคยใช๎ทําเป็นไรํนา ตํอมานําไปประกอบกิจการ
ธุรกิจทํองเที่ยว เป็นผลพวงทําให๎ชาวบ๎านต๎องไปหาที่ทํากินใหมํด๎วยการถางป่า และเปิดพื้นที่ใหมํ
จึงเป็นผลกระทบที่ตํอเนื่องเป็นลูกโซํ
สิ่งแวดล๎อม การเพิ่มขึ้นของขยะ และตามท๎องถนนสํวนมากเกิดขึ้นที่บริเวณถนน
สาย 1095 เกิดจากชุมชนในเมืองและขยะที่ไหลมากับแมํน้ําปาย เนื่อ งจากการขาดระบบการ
จัดการขยะที่ดี อีกทั้งชุมชนยังขาดการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะ ประกอบกับเกิดความขัดแย๎ง
ในการจัดการขยะของผู๎ประกอบการ เกสเฮ๎าส๑ ร๎านอาหาร ที่ไมํได๎มีการบําบัดน้ํา เสียหรือคัดกรอง
ขยะกํอนปลํอยทิ้งลงสูํแมํน้ําปาย
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6.2 สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม
จากสถานการณ๑และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองปาย ในภาพรวมของการทํองเที่ยวสภาพ
ปัญหาเหลํานั้น มีความสัมพันธ๑ความเกี่ยวข๎องภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในระดับองค๑ประกอบด๎านตํางๆ
อันได๎แกํ องค๑ประกอบทางด๎านสุนทรียภาพหรือกายภาพ วัฒนธรรมและสังคม ปัญหานี้เกิดขึ้น
สํงผลกระทบตํอชุมชน ทําให๎เกิดความเสี่ยงตํอ การสูญเสียคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่ลดลงไป
เรื่อ ยๆ และจากสถานการณ๑ สภาพปัญหาดังกลําว มีความสอดคล๎องกับผลการสอบถามกลุํม
ตัวอยํา งประชากรจํ านวน 93 ครั วเรือ น ครอบคลุม ตามลั กษณะกลุํมอาชีพคือ กลุํมนั กเรีย น
นักศึกษา เกษตรกร อุตสาหกรรมในครัวเรือ น รับจ๎างทั่วไป ออกความเห็นเรื่อ งสภาพปัญหาที่
เกี่ยวข๎องกับภูมิทัศน๑วัฒนธรรม มีจํานวน 73 ครัวเรือน และอีก 20 ครัวเรือนไมํออกความคิดเห็น
โดยปัญหาดังกลําวแสดงได๎ดังตารางตํอไปนี้
ตารางที่ 6.1 ความคิดเห็นของประชากรกลุํมตัวอยํางเกี่ยวกับสภาพปัญหาภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม

จานวน (ครัวเรือน)

ร้อยละ

1. สถาปัตยกรรมบ๎านเรือนทรงไทใหญํเริ่มลดลง

28

38.36

2. พื้นที่เกษตรกรรมลดลง

17

23.29

3. พื้นที่ป่าไม๎ถูกบุกรุก

14

19.18

4. คนรุํนใหมํเริ่มไมํสนใจภูมิปัญญาท๎องถิ่น

6

8.22

5. ขยะและของเสียเพิ่มมากขึ้น

8

10.96

73

100

รวม

จากสถานการณ๑และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในเมือ งปาย ประกอบกับผลการสอบถามจาก
กลุํมตัวอยํางประชากรในเมืองปาย สามารถจําแนกปัญหาตํางๆ ออกเป็น 2 ด๎านคือ ปัญหาด๎าน
สุนทรียภาพ และด๎านวัฒนธรรมและสังคม ดังตํอไปนี้
6.2.1 ปัญหาด้านสุนทรียภาพ หรือกายภาพ
1) บ้ านทรงไทใหญ่ที่ แสดงถึงอั ตลักษณ์ของชุ มชนเริ่มลดลง จากความ
คิดเห็นของกลุํมประชากรร๎อยละ 38.36 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลดลงของสถาปัตยกรรม
บ๎านทรงไทใหญํที่แสดงถึงอัตลักษณ๑ของชุมชนเมืองปายได๎เป็นอยํางดี โดยการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในชุมชนเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ซึ่งปัจจัยนอกนอกที่เข๎ามากระทบ
ทําให๎ชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลงนั้นมาจากการทํองเที่ยว เกิดขึ้นจากการอพยพของกลุํมคนจาก
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พื้นที่อื่นเข๎ามาตั้งถิ่นฐานอยูํในเมืองปายเพื่อทําธุรกิจเกี่ยวกับการทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยจะเข๎ามา
อยูํบริเวณถนน 1095 และชุมชนบ๎านป่าขาม เพื่อเข๎ามาทําการลงทุนการค๎าขาย และธุรกิจประเภท
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย๑ สํ ง ผลถึ ง การสู ญ เสี ย ทางด๎ านอั ต ลั ก ษณ๑ ข องชุ ม ชนในเรื่ อ งของลั ก ษณะทาง
สถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดการรื้อบ๎านทรงไทใหญํทิ้ง และกํอสร๎างสิ่งปลูกสร๎างใหมํโดย
รูปทรงของอาคารเริ่มมีความแตกตํางจากรูปแบบเดิมไมํสอดคล๎องกับลักษณะของสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น ซึ่งมีการขยายตัวของสิ่งปลูกสร๎างบริเวณชุมชนตลาดแสงทองอรําม เป็นการกํอสร๎างอาคาร
เพื่ อ ใช๎ เ ป็ น ร๎ า นค๎ า พานิ ช ยกรรม สํ ว นริ ม ฝั่ ง แมํ น้ํ า ปายทั้ ง สองฝั่ ง มี ก ารปลู ก สร๎ า งบนพื้ น ที่
เกษตรกรรมเดิม จากที่เคยเป็นที่ปลูกข๎าว ถั่วเหลือง กลับกลายเป็นพื้นที่สําหรับปลูกบ๎าน ที่พักและ
เกสเฮ๎าส๑ตํางๆ อันนําไปสูํการขยายตัวของชุมชนที่ไร๎ทิศทางและปราศจากการควบคุม
ในสํว นของปั จ จัย ภายใน เป็ นปั จจั ย ที่เ กิด จากการเปลี่ย นแปลงของคนใน
ชุมชน เมื่อการทํองเที่ยวเข๎ามา จากชุมชนที่เงียบสงบคนในชุมชนที่อยูํมาแตํเดิมไมํ สามารถทนได๎
กับเสียงที่อึกทึกในยามค่ําคืน จึงยอมขายบ๎านให๎กับคนตํางถิ่นและตนเองย๎ายมาอยูํรอบนอก หรือ
เกิดจากการปรับตัวของคนในชุมชนที่บางครอบครัวสามารถตอบรับกับสิ่งที่เข๎ามาใหมํได๎ ด๎วยการ
เปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ก ารเกษตรให๎ เ ป็ น ที่ พั ก และเกสเฮ๎ า ส๑ เพื่ อ ตอบรั บ กั บ ความต๎ องการของ
นักทํองเที่ยวที่เข๎ามา หรืออาจมีการขายพื้นที่เกษตรให๎กับนักลงทุนจากที่อื่น ที่เข๎ามาลงทุนในพื้นที่
และความต๎องการปรับปรุง บ๎า นใหมํ จากเดิ มลั กษณะบ๎ านเป็ นบ๎า นทรงไทใหญํ จึ งสร๎ างหรื อ
ปรับปรุงบ๎านรูปทรงใหมํที่ให๎ทันสมัยและสามารถตอบรับกับความต๎องการให๎มากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงเหลํานี้กํอให๎เกิดการสูญเสียคุณคําทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
ความเป็นอัตลักษณ๑ของชุมชนในด๎านสถาปัตยกรรมบ๎านเรือนทรงไทใหญํ โดยในปัจจุบันนี้บ๎าน
ทรงไทยใหญํที่อยูํในชุมชนเวียงเหนือจากการสํารวจภาคสนามพบเพียง 2-3 หลังที่มีลักษณะเป็น
รู ป แบบทรงไทใหญํ ดั้ ง เดิ ม สํ ว นเวี ย งใต๎ พ บอยูํ ป ระมาณ 40 หลั ง โดยสํ ว นใหญํ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช๎งาน จากเดิมเป็นบ๎านที่ใช๎สําหรับอยูํอาศัย ซึ่งบางหลังมีการปรับเปลี่ยน
ใช๎เป็นร๎านอาหาร หรือร๎านขายของ และลักษณะบ๎านเรือนสํวนใหญํของเวียงใต๎ที่เกิดขึ้นใหมํจะ
เป็นรูปแบบของบ๎านสมัยใหมํ จึงเป็นผลทําให๎บ๎านทรงไทใหญํที่เป็นตัวสะท๎อนถึงอัตลักษณ๑ของ
ชุมชน และเป็นสิ่งที่มีคุณคําทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมนั้นเริ่มสูญหายและลดน๎อยลงไปเรื่อยๆ
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ภาพจาลองแบบบ้านไทใหญ่

บ้านไทใหญ่ในเวียงเหนือ

บ้านไทใหญ่เป็นขายของในเวียงใต้

บ้านสมัยในบริเวณชุมชนแสง
ทองอร่าม

บ้านไทใหญ่เป็นร้านอาหารของในเวียงใต้

ภาพที่ 6.1 ลักษณะบ๎านทรงไทยใหญํที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและการใช๎งาน
ที่มา: ผู๎วิจัย และอนุสรณ๑สถานมิตรภาพไทยญี่ปนุ่ ขุนยวม จังหวัดแมํฮํองสอน (ภาพจําลองแบบ
บ๎านไทยใหญํ)
2) การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรเดิมที่มาพร้อมกับการรุกแนวชายป่าเพื่อ
เปิ ด พื้ น ที่เ กษตรใหม่ จากกลุํ ม ตัว อยํ า งประชากรที่ ไ ด๎ แ สดงความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ ปั ญ หาที่
เกี่ยวข๎องกับภูมิทัศน๑วัฒนธรรม โดยมีผู๎ออกความคิดเห็นในเรื่องพื้นที่เกษตรกรรมลดลงร๎อ ยละ
23.29 การบุกรุกป่าไม๎ร๎อยละ 19.18 และปัญหาขยะและข๎อเสียร๎อยละ 10.96 โดยปัญหาดังกลําว
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยแรกจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกร
และในสํวนปัจจัยที่สองเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเข๎ามาของการทํองเที่ยว
โดยเริ่ ม จากในชํ ว งแรกเป็ น การเปลี่ ย นแปลงทางวิ ถี ชี วิ ต จากรู ป แบบการ
เกษตรกรรมเพื่อยังชีพ เปลี่ยนเป็นการเกษตรในรูปแบบเชิงพานิชย๑ ทําให๎พื้นที่เกษตรมีการขยาย
เพิ่มมากขึ้นจากเดิมอยูํเพียงแคํแนวชายป่า แตํในปัจจุบันขยายขึ้นไปบริเวณภูเขาที่ลาดเชิงเขา
สํงผลให๎ดินเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช๎สารเคมีเพื่อเรํงผลผลิตให๎ได๎จํานวนมาก และป่าไม๎ถูกบุก
รุก จากการขยายพื้ น ที่ก ารเกษตร ตํ อ มาในขณะที่ การทํอ งเที่ ย วเข๎ ามาในพื้ นที่ ทํา ให๎เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน๑ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมริมแมํน้ําปาย กลายมาเป็นที่พักรีสอร๑ท ผล
สืบเนืองทําให๎เกษตรกรที่ขายพื้นที่ไปต๎องหาพื้นที่ใหมํ จึงเข๎ารุกพื้นที่แนวชายป่าเพื่อเปิดพื้นที่ทํา
การเกษตร
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จากปัญหาดังกลําวสํงผลให๎ความสมบูรณ๑ของธรรมชาติเริ่มลดลง มีการแทนที่
ของต๎นไม๎ด๎วยสิ่งปลูกสร๎าง จึงกํอให๎เกิดอุทกภัยในชํวงปี 2548 น้ําได๎ไหลทะลักเข๎าเมืองปายสํงตํอ
ผลตํอการสูญเสียครั้งใหญํ อีกทั้งในปัจจุบันนี้ผลจากการสร๎างที่พัก รีสอร๑ท ร๎านอาหาร เป็นจํานวน
มาก ผลที่ตามมาคือ การมีขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นและมีการปลํอ ยน้ําเสียลงสูํแมํน้ําปาย ลําห๎วย
มํวงก๐อนและลําห๎วยปู โดยผํานการกรองน้ําเสียเพียงเล็กน๎อ ยเทํานั้น ในขณะเดียวกันนั้นพื้นที่
เกษตรริมแมํน้ําปายถูกแทนที่ด๎วยที่พัก รีสอร๑ท ด๎วยเหตุผลเหลํานี้สํงผลให๎ลักษณะเดํนของพื้นที่
ป่า พื้นที่เกษตรกรรมสีเขียว สิ่งที่เป็นธรรมชาติเคยเป็นตัวดึงดูดนักทํองเที่ยวเริ่มจะหมดลงไปในไมํ
ช๎า

น้าเสียและขยะ ปล่อยลงแม่น้าปาย

พื้นที่เกษตรกรรม ถูกแทนที่ด้วยรีสอร์ท และสิ่งปลูกสร้าง

ภาพที่ 6.2 สภาพปัญหาด๎านการเสื่อมโทรมของพื้นที่เดํนทางธรรมชาติของเมืองปาย
ที่มา: ผู๎วิจัย
6.2.2 ปัญหาด้านวัฒนธรรมและสังคม
1) วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนปายเริ่มถูกลืนหาย จากเดิมในครั้นอดีตลักษณะวิถี
ชีวิตของคนในเมืองปายเป็นวิถีชีวิตที่ผูกพันธ๑กับวัด-บ๎าน-พื้นที่เกษตร เป็นไปการดําเนินชีวิตที่เรียบ
งํายและสงบทํามกลางสายน้ําและขุนเขา เมื่อกระแสของการทํองเที่ยวเข๎ามาในพื้นที่ สํงผลกระทบ
โดยตรงตํอวิถีชีวิตดั้งเดิมความผูกพันธ๑ระหวํางวัด-บ๎าน ยังคงอยูํแตํภาพของบ๎าน-พื้นที่เกษตรอาจ
เริ่มถูกกลืนหายไปด๎วยพื้นที่เกษตรถูกเปลี่ยนเป็นที่พักและรีสอร๑ทที่เกิดขึ้นมาใหมํเป็นจํานวนมาก
สํงผลกระทบถึงอาชีพ เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะอาชีพเกิดการจ๎างงานใหมํมากขึ้น ไมํวําจะ
เป็นแมํบ๎าน คนสวน คนขับรถ คนงานกํอสร๎าง หรืองานรับจ๎างทั่วไปตํางๆ คนเริ่มให๎ความสนใจกับ
งานเหลํานี้ที่ได๎คําตอบแทนเป็นรายวันหรือรายเดือน ซึ่งเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปจากเดิม
ในชํวงเวลาที่ไมํมีการทําการเกษตรชาวบ๎านในเมืองปายก็จะไปรับจ๎าง เป็นลูกจ๎างตามโรงแรม ที่
พัก และเกสเฮาส๑ตํางๆ โดยแตํเดิมเมื่อในชํวงเวลาไมํมีการทําเกษตรกรรมชาวบ๎านจะทําการทอผ๎า
หรือทําเครื่องจักรสานเพื่อไว๎ใช๎เองหรือขายภายในชุมชน ซึ่งในปัจจุบันนี้ไมํเป็นเชํนนั้นแล๎ว การ
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ฝีมือพวกงานทอผ๎า หรือการจักรสานเริ่มลดลงไป จะพบบริเวณพื้นที่รอบนอกของเมืองปาย งาน
ฝีมือที่มีการสืบทอดทางภูมิปัญญาเริ่มลดน๎อยลงไปเรื่อย เนื่องมาจากคนในชุมชนไมํมีเวลามาก
พอ และการรับจ๎างงานที่อื่นก็มีคําจ๎าง คําตอบแทนที่คํอนข๎างแนํนอนและสูงกวํา
2) การเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองปายและความละเลยภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากการสอบถามและการสัมภาษณ๑พบวํา จากเดิมสังคมของเมืองปายเป็น
สังคมเมืองสงบไมํมีกิจกรรมทํองเที่ยวในเวลาชํวงกลางคืน ชาวเมืองปายนอนแตํหัวค่ําเพื่อตื่นนอน
ตอนเช๎าตรูํเข๎างานในพื้นที่เกษตร แตํในปัจจุบันนี้มีกิจการ ธุรกิจตํางๆ ในชํวงเวลาการคืนเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อบริการนักทํองเที่ยว จากข๎อมูลคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน,
2549) ให๎ข๎อมูลของสถานเริงรมย๑ยามค่ําคืนมีถึง 11 แหํง สํงผลให๎เมืองปายจากเมืองสงบเงียบ
ไมํได๎เกิดความสงบดั่งเชํนในอดีตที่เคยเป็นเสนํห๑ของเมืองปาย ที่สามารถดึงดูดให๎ประชากรจากที่
อื่นเข๎ามาตั้งถิ่นฐานและทํองเที่ยว
ประกอบกับการสอบถามกลุํมตัวอยํางประชากรร๎อยละ 8.22 พบวําคนรุํนใหมํ
เริ่มไมํสนใจภูมิปัญญาท๎องถิ่นของตนเอง เนื่องจากผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มาพร๎อม
กับเทคโนโลยีสมัยใหมํ และการเข๎ามาของสื่อตํางๆ ทําให๎เด็กรุํนใหมํลดความสนใจทางด๎านภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นลด ซึ่งจากการสอบถามผู๎ที่เลํนสะล๎อซอซึง กลําววําภูมิปัญญาการในด๎านนี้เริ่ม
ลดลง เนื่องจากขาดการสนับสนุนและไมํมีครูที่มีความรู๎ทางด๎านการเลํนสะล๎อซอซึงที่มีหลักวิธีการ
ในการสอนที่จริงจังเข๎ามาสอน จึงทําให๎ภายในวงมีแตํคนเกําคนแกํที่เคยเลํนกันมา ไมํคํอยมีเด็ก
รุํนใหมํให๎ความสนใจเทําที่ควร
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมของเมืองปายที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว
จนเริ่มถูกหลงลืมความเป็นตัวตนและอัตลักษณ๑ที่แท๎จริงของเมือ งปาย ในอนาคตข๎างหน๎าเมือ ง
ปายจะมีทิศทางเป็นไปในทิศทางใด และจะมีแนวโน๎มเป็นอยํางไรตํอไปในอนาคต

179

180
6.3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย
จากพัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในบทที่ 4 ประกอบกับภาพองค๑ประกอบและโครงสร๎าง
ของเมืองปายในชํวงพัฒนาการที่ 1-3 ภาพที่ 5.22 และ 5.23 รํวมถึงสถานการณ๑การทํองเที่ยวของ
เมืองปาย รํวมกับ ผลจากการสอบถามประชากรกลุํม ตัวอยํางถึงสภาพปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับภูมิ
ทัศน๑วัฒนธรรมที่กลําวมาแล๎วในข๎างต๎น นํามาสูํ การคาดการณ๑จํานวนประชากรในอนาคตของ
เมืองปายในปี 2565 จะมีประชากรเพิ่มมากขึ้นถึง 29,043 คนโดยเพิ่มจากเดิมประมาณ 900 คน
ดังแผนภูมิที่ 6.2 ซึ่งอาจกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในแตํละองค๑ประกอบใน
อนาคต จากผลการศึ กษาพั ฒ นาการภู มิ ทั ศ น๑ วัฒ นธรรมของเมื อ งปาย ทํ า ให๎ ท ราบถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่สามารถเกิดขึ้นได๎ทุกชํวงเวลา อี กทั้งเมืองปายเป็นเมืองแหํง
การทํองเที่ยว ที่เฟื่องฟูด๎วยวัฒนธรรมของหลากหลายชนเผําและยังคงความสมบูรณ๑ทางธรรมชาติ
อยูํ เป็ นปั จจั ยที่ สามารถดึง ดูด กลุํม คนให๎ เข๎ ามาตั้ งถิ่ นฐานและลงทุน ธุร กิจ ที่เ กี่ย วข๎ อ งกับ การ
ทํอ งเที่ยว จึงเป็นสาเหตุที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศ น๑วัฒนธรรมได๎งํายในอนาคต โดยมี
แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในแตํละด๎านดังตํอไปนี้
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แผนภูมิที่ 6.2 การคาดการณ๑จํานวนประชากรในอนาคต
ที่มา: จากการวิเคราะห๑
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ภาพที่ 6.3 แสดงผังเมืองรวมของชุมมชนปาย
ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแมํฮํองสอน
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6.3.1 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุนทรียภาพ หรือกายภาพ
1) รูปแบบการตั้งถิ่นฐานมีแนวโน้มการขยายตัวตามถนน 1095 ถนนชัย
สงคราม และกระจายตามพื้นที่เกษตรกรรม
จากรูปแบบการตั้งถิ่นฐานในปัจจุบันดังแผนที่ 6.2 พบวําลักษณะการใช๎ที่ดิน
ของเมืองปายเริ่มมีแนวโน๎มของสิ่งกํอสร๎างเกิดขึ้นแทรกอยูํบนพื้นที่เกษตรกรรม ในขณะที่ผังเมือง
รวมของชุมชนปายดังภาพที่ 6.3 ได๎มีการกําหนดพื้นการใช๎ประโยชน๑ที่ดินในอนาคต ประกอบกับ
จากข๎อมูลการเปรียบเทียบภาพถํายทางอากาศในชํวงปี 2513 2539 2545 และ 2555แสดง
จํานวนอาคารสิ่งปลูกสร๎างที่เกิดขึ้นใหมํในแตํละกลุํมพื้นที่ ดัง แผนภูมิที่ 6.3 จากข๎อมูลเหลํานี้
แสดงให๎เห็นวําแนวโน๎มรูปแบบการตั้งถิ่นฐานมีลักษณะการขยายตัวออกไปใน 2 รูปแบบ
กลุํมพื้นที่
H (ตะวันตก)
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แผนภูมิที่ 6.3 จํานวนอาคารสิ่งปลูกสร๎างชํวงพ.ศ.2513 2539 2545 และ 2555
ที่มา: จากการการเปรียบเทียบภาพถํายทางอากาศ พ.ศ.2513 2539 2545 และ 2555
โดยรูปแบบแรกเป็นลักษณะการขยายตัวตามถนนสายหลักคือเส๎น 1095 จาก
แผนภูมิที่ 6.3 บริเวณกลุํมพื้นที่ G มีอัตราการเพิ่มขึ้นของอาคารและสิ่งปลูกสร๎างร๎อยละ 19 เริ่ม
จากชุมชนแสงทองอรําม และขยายไปตามเส๎นปาย-เชียงใหมํ ซึ่งจะยึดและหันหน๎าอาคารสิ่งปลูก

184
สร๎างออกสูํถนน โดยสํวนใหญํมีแนวโน๎มเป็นการปลูกสร๎างร๎านอาหาร ที่พัก จุดชมวิว ร๎านกาแฟ
และร๎านขายของที่ระลึก ซึ่งสอดคล๎องกับผังเมืองรวมของชุมชนปายได๎กําหนดการใช๎ประโยชน๑
ที่ดินในอนาคต (ภาพที่ 6.3) โดยกําหนดให๎บริเวณพื้นที่ G คือ ชุมชนแสงทองอรําม เป็นพื้นที่
ประเภทที่อยูํอ าศัยหนาแนํน มากและพาณิ ชยกรรม สํว นบริเวณกลุํมพื้ นที่ E บริเวณถนนชั ย
สงครามมีอัตราการเพิ่มขึ้นของสิ่งปลูกสร๎างร๎อยละ 18 สํวนมากเป็นการเพิ่มขึ้นของที่พักรีสอร๑ท
เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นเส๎นทางที่ไปยังวัดน้ําฮู และหมูํบ๎านสันติชล (หมูํบ๎านจีนยูนาน) ซึ่งเป็น
แหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญของเมืองปายอีกแหํงหนึ่ง
รูปแบบที่สองเป็นการกระจายตัวตามพื้นที่เกษตรกรรม จากแผนภูมิที่ 6.3 พบ
มากบริเวณกลุํมพื้นที่เกษตร H รองลงมาคือกลุํมพื้นที่ C และกลุํมพื้นที่ B ตามลําดับ ประกอบกับ
จากแผนที่การใช๎ประโยชน๑ที่ดิน (แผนที่ 6.2) มีความสอดคล๎องกัน โดยเริ่มมีอาคารสิ่งปลูกสร๎าง
เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งสามารถคาดการณ๑ แนวโน๎มรูปแบบการตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้
จะใช๎เป็นที่พักอาศัย และรีสอร๑ท เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่หํางไกลจากการคมนาคมสาย
หลัก ซึ่งมีความเงียบสงบและคํอยข๎างเป็นสํวนตัว จึงเหมาะสําหรับการเป็นที่พักอาศัยและรีสอร๑ท
โดยการขยายตัวในพื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโน๎มเกิดขึ้น บริเวณพื้นที่เกษตรกลุํมพื้นที่ H ตะวันตก
และตะวันออก มีอัตราการเพิ่มขึ้นของอาคารสิ่งปลูกสร๎าง ในบริเวณกลุํมพื้นที่เกษตร H ตะวันตก
ร๎อยละ 109 และกลุํมพื้นที่เกษตร H ตะวันออก ร๎อยละ 21 สํวนมากอาคารสิ่งปลูกสร๎างจะเกิดขึ้น
บริเวณถนนสายเวียงเหนือ-แมํฮี้ และเกาะกลุํมตามแมํน้ําปาย สํวนกลุํมพื้นที่เกษตร C ตะวันตก มี
อัตราการเพิ่มขึ้นร๎อยละ 72 ในขณะที่กลุํมพื้นที่เกษตร C ตะวันออก เริ่มมีจํานวนอาคารสิ่งปลูก
สร๎างขึ้น 61 หลังในปี 2555 ซึ่งอาคารสิ่งปลูกสร๎างที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมสํวนมากจะตั้งอยูํ
ระหวํางถนนเชื่อมระหวํางชุมชนเวียงใต๎และเวียงเหนือ และบริเวณริมแมํน้ําปาย
พื้นที่ที่มีแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของสิ่งปลูกสร๎างที่เพิ่มมากกวํา
กลุํมพื้นที่อื่นในอนาคตคือ กลุํมพื้นที่เกษตร H ตะวันตก C ตะวันตก H ตะวันออก G และ E
ตามลําดับ ทั้งนี้ในผังเมืองรวมได๎มีการกําหนดพื้นที่เหลํานี้เป็นพื้นที่ประเภทอนุรักษ๑ชนบทและ
เกษตรกรรมในกลุํมพื้นที่เกษตร สํวนพื้นที่ G และE ให๎เป็นพื้นที่ประเภทพานิชยกรรมและที่อ ยูํ
อาศัย ทั้งนี้เพื่อต๎องการคงความมีอัตลักษณ๑และคุณคํา ทางสุนทรียภาพของชุมชน อยํางไรก็ตาม
การมีผังเมืองรวมบังคับใช๎ แตํ หากไมํมีคนทําตามและไมํมีบทลงโทษสําหรับผู๎ที่ทําผิด ในอนาคต
คุณคําทางสุนทรียภาพและอัตลักษณ๑ของชุมชนปายอาจลดน๎อยและมีไมํคุณคําอีกตํอไปก็เป็นได๎
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2) พื้นที่ลักษณะเด่นทางธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง
พื้นที่ลักษณะเดํนทางธรรมชาติจําพวกป่าไม๎ และแมํน้ํายังคงเป็นองค๑ประกอบ
ทางภู มิ ทั ศ น๑ วั ฒ นธรรมที่ สํ า คั ญ ในพื้ น ที่ จากการวิ เ คราะห๑ ภ าพถํ า ยทางอากาศในปี 2513
เปรียบเทียบกับภาพดาวเทียมในปี 2550 พบวําพื้นที่ป่าไม๎ลดลงและในอนาคตป่าไม๎มีแนวโน๎มที่
ลดลงอีก เนื่องจากการดึงเอาทรัพยากรทางธรรมชาติไปใช๎ในการทํองเที่ยวที่ต๎องเพิ่มเข๎ามากขึ้นใน
อนาคต สํ ว นแมํ น้ํ า ปายจากข๎ อ มู ล สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล๎ อ มภาคที่ 1 (เชี ย งใหมํ ) (สํ า นั ก งาน
สิ่งแวดล๎อมภาคที่ 1, 2554) รายงานคุณภาพของน้ําที่มีแนวโน๎มดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552
2553 และ 2554 ทั้งนี้หากไมํมีการควบคุมการปลํอยหรือทิ้งน้ําเสียลงในแมํน้ํา โดยไมํได๎ผํานการ
ดักของเสียกํอนปลํอยลงแมํน้ํา ก็จะทําให๎คุณภาพน้ําของแมํน้ํามีแนวโน๎มที่ต่ําลงได๎เชํนกัน

แผนภูมิที่ 6.4 คุณภาพน้ําของแมํน้ําปาย
ที่มา: สํานักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 1, 2554
3) พื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลง
จากงานวิ จั ย ของธวั ช ชั ย มานิ ต ย๑ (ธวั ช ชั ย มานิ ต ย๑ , 2550) ให๎ ข๎ อ มู ล วํ า พื้ น ที่
การเกษตรในพ.ศ.2543 มีพื้นที่ 154.71 ไรํ ตํอมาในพ.ศ.2548 เหลือพื้นที่เกษตร 119.31 ไรํ พื้นที่
การเกษตรลดลงจากเดิม 35.4 ไรํ ประกอบกับแผนที่การใช๎ประโยชน๑ที่ดิน (แผนที่ 6.2)และแผนภูมิ
ที่ 6.2 บริเวณกลุํมพื้นที่ B C และ H เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของเมืองปาย มีจํานวนอาคารสิ่งปลูก
สร๎างเพิ่มขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมเดิม พบมากในกลุํมพื้นที่ H มีจํานวนสิ่งปลูกสร๎างเพิ่มจากพ.ศ.
2545 ถึงพ.ศ.2555 เป็น 94 หลัง ในกลุํมพื้นที่ H ตะวันตก และพื้นที่ H ตะวันออกเพิ่มจากเดิม 69
หลัง สํงผลให๎พื้นที่เกษตรกรรมที่สะท๎อนถึงคุณคําด๎านความงามและมี อัตลักษณ๑ในพื้นที่เวียงใต๎
และเวียงเหนือมีแนวโน๎มลดลงเรื่อยๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการกํอสร๎างอาคารสิ่งปลูกสร๎างที่เพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของคนที่มาอาศัยอยูํที่เพิ่มมากขึ้น และการรองรับนักทํอ งเที่ยวที่มี
จํานวนคํอนข๎างมากในแตํละปี
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6.3.2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมและสังคม
1) ประเพณีในท้องถิ่นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเริ่มมีแนวโน้มเป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการอนุรักษ์
ประเพณีสํวนใหญํในท๎อ งถิ่นของเมืองปายยังคงมีการปฏิบัติกันอยูํไมํได๎สูญ
หายไป เพียงแตํมีแนวโน๎มที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของประเพณีให๎เข๎ายุคสมัยมากขึ้น ดังเชํน
ประเพณีปอยสํางลอง จากเดิมในพิธีของการขอขมาผู๎ใหญํในท๎องถิ่นที่สําคัญ สํางลองต๎องขี่คอต๎า
แป่ (คนที่ให๎สํางลองขี่คอ) เดินไปจากบ๎านสํางลองไปยังจุดหมายปลายทาง แตํในปัจจุบันนิยมให๎
สํางลองนั่งรถกระบะ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง เมื่อถึงที่หมายจึงคํอยนําสําง
ลองมาขี่คอ ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งที่เห็นได๎อยํางเดํนชัดวํามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของประเพณีไป
แตํทั้งนี้ประเพณีสํวนใหญํของเมืองปายไมํได๎มีแนวโน๎มวําจะสูญหายไป คนในชุมชนยังคงปฏิบัติ
และสืบสานประเพณีเป็นอยํางดี แตํในสํวนของรูปแบบงานมีแนวโน๎มปรับเปลี่ยนให๎เข๎ากับยุคสมัย
มากขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในขณะเดี ย วกั น การทํ อ งเที่ ย วของเมื อ งปายไมํ ไ ด๎ มี ก ารเที่ ย วชมเฉพาะ
ธรรมชาติ เ หมื อ นแตํ กํ อ น เริ่ ม มี ก ารดึ ง เอาประเพณี วั ฒ นธรรมของท๎ อ งถิ่ น เป็ น ตั ว กระตุ๎ น ให๎
นักทํองเที่ยวเข๎ามาเที่ยวชมดูประเพณีตํางๆ ที่แสดงถึงคุณคําทางวัฒนธรรมและความมีอัตลักษณ๑
ของชุมชนในเมืองปายเชํน ประเพณีปอยสํางลอง ออกพรรษา ลอยกระทง และอื่นๆ เป็นต๎น เพื่อ
เป็นการให๎นักทํองเที่ยวเข๎ามาเที่ยวชมในทุกฤดูกาลไมํเฉพาะแตํในชํวงฤดูหนาวดั่งเชํนเมื่อกํอน
2) สถาปัตยกรรมไทใหญ่มีแนวโน้มลดลง และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
จากการสํา รวจภาคสนามพบวํ าลั กษณะสถาปั ตยกรรมบ๎ านเรื อ นในเมื อ ง
ปายสํวนใหญํเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเรือ นพื้นถิ่น สถาปัตยกรรมแบบไทใหญํจะพบใน
พื้นที่ศาสนาและความเชื่อได๎แกํ วัดหลวง วัดศรีดอนชัย วัดกลาง วัดป่าขาม วัดหัวนา และวัดโป่ง
จะยังคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบไทใหญํดั้งเดิม เพียงแตํมีการปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช๎ในการ
กํอสร๎างให๎มีความแข็งแรงขึ้น เชํนเดียวกับศาลเจ๎าเมือง ศาลสมเด็จพระนเรศวร และเสาหลักเมือง
จะยังคงมีการทํานุบํารุงให๎มีสภาพคงเดิม
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แผนภูมิที่ 6.5 ลักษณะสถาปัตยกรรมของเมืองปาย
ที่มา: จากการสํารวจภาคสนาม
จากแผนภูมิที่ 6.5 สถาปัตยกรรมประเภทบ๎านทรงไทใหญํในเมืองปายมีเหลือ
น๎อยลง จากการสํารวจลักษณะสถาปัตยกรรมของท๎องถิ่นในเมืองปาย พบบ๎านเรือนไทใหญํของ
ชุมชนเวียงใต๎และชุมชนเวียงเหนือรวมกันทั้งหมด 44 หลัง จะตั้งอยูํในกลุํมพื้นที่ F บริเวณชุมชน
เวียงใต๎เป็นสํวนใหญํ โดยมากสถาปัตยกรรมที่พบในพื้นที่ศึกษาเป็นบ๎านทรงพื้นถิ่น เนื่องจากเป็น
การลดรายละเอียดการกํอสร๎างบ๎านให๎เข๎ากับยุคสมัยในปัจจุบันให๎มากขึ้น โดยมีแนวโน๎มของ
สถาปั ตยกรรมการสร๎ า งบ๎ านสมั ยใหมํแ บบคอนกรี ตเพิ่ม มากขึ้น เนื่อ งจากมี รูป ทรงที่ทั นสมั ย
สวยงาม แตํไมํได๎สอดคล๎องกับลักษณะสภาพอากาศแตํอยํางใด สํวนบ๎านไทใหญํที่พบในพื้นที่มี
แนวโน๎มลดลงและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช๎งานและรูปแบบของสถาปัตยกรรมให๎เหมาะสม
กับการใช๎งานของเจ๎าของบ๎านให๎มากขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยนเป็นร๎านอาหาร ร๎านขายของที่ระลึก
และร๎านขายซื้อผ๎า เป็นต๎น พร๎อมกับมีการตํอเติมบ๎า นไทใหญํเดิม โดยการเสริมคอนกรีตเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรง
สถาปัตยกรรมที่เกิดจากการเกษตร ได๎แกํ ยุ๎งข๎าว เถียงนา และคอกสัตว๑ มี
แนวโน๎มที่ลดลงโดยเฉพาะยุ๎งข๎าว จากการสํารวจยุ๎งข๎าวในเมืองปายมีจํานวน 24 หลัง มีมากใน
กลุํมพื้นที่ A ชุมชนเวียงเหนือ โดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช๎งาน ไมํได๎ใช๎สําหรับเพื่อเก็บผลผลิต
ทางการเกษตรดังเชํนในอดีต ซึ่งเป็นการลดความสําคัญของยุ๎งข๎าวลงไปในสุด สํวนเถียงนามี
แนวโน๎ม ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสถาปัต ยกรรม และวัส ดุที่ใช๎ใ นการกํอ สร๎างให๎มีความ
แข็งแรงมากกวําเดิม สํวนคอกเลี้ยงสัตว๑มีแนวโน๎มลดลงอยํา งชัดเจน เนื่องจากในปัจจุบันไมํได๎มี
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การพึ่งพาแรงงานสัตว๑ในการทําการเกษตร จึงไมํจําเป็นต๎องเลี้ยงสัตว๑และมีคอกเลี้ยงสัตว๑ในพื้นที่
เกษตรกรรม

บ๎านไทใหญํในชุมชนเวียงใต๎

รูปแบบบ๎านไทใหญํประยุกต๑

ยุ๎งข๎าวที่มีการเปลี่ยนแปลงประโยชน๑ใช๎สอย

บ๎านสมัยใหมํ

เถียงนาที่ใช๎วัสดุทแี่ ข็งแรงขึ้น

ภาพที่ 6.4 สถาปัตยกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ วัสดุในการกํอสร๎าง และประโยชน๑ใช๎สอย
ทีม่ า : ผู๎วิจัย
3) ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแนวโน้มลดลง และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้า
กับสมัยที่เปลี่ยนไป
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชุมชนปายยังคงมีการสืบทอดกันอยูํ แตํทั้งนี้มีแนวโน๎ม
ที่ลดลง เนื่องจากขาดผู๎สืบทอด จากการสัมภาษณ๑ผู๎เลํนสะล๎อซอซึงในกลุํมชมรมผู๎สูงอายุ ได๎ให๎
ความเห็นวําผู๎เลํนสะล๎อซอซึง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของทางภาคเหนือเริ่มมีคนเลํนน๎อยลง เนื่องจาก
การขาดการสนับสนุนให๎เด็กรุํนใหมํหันมาสนใจดนตรีท๎องถิ่น ขาดครูสอนให๎เลํนอยํางจริงจังและ
ประกอบกับการขาดคนสนใจเรียน จึงทําให๎แนวโน๎มของการเลํนสะล๎อซอซึงอยูํในเฉพาะคนรุํนเกํา
และเด็กรุํนใหมํๆ ให๎ความสนใจน๎อย ซึ่งอาจทําให๎แนวโน๎มภูมิปัญญาทางด๎านการเลํนสะล๎อซอซึง
นั้นลดลงไป และอาจสํงผลกระทบตํอคุณคําด๎านวัฒนธรรมและสังคมในอนาคต สํวนแนวโน๎มที่มี
การปรับเปลี่ยนภูมิปัญญาให๎เข๎าสมัยที่เปลี่ยนไป ได๎แกํภูมิปัญญาทางด๎านอาหาร คือ การทําขนม
งา และน้ําพริกคั่วทราย ซึ่งทั้งสองมีการปรับปรุงสูตรของอาหารให๎มีรสชาติที่ดีมากขึ้น จึงต๎องมี
การปรับเปลี่ยนเครื่องปรุงเพื่อเพิ่มรสชาติให๎ดีกวํารสชาติของสูตรดั้งเดิม ดังนั้นแนวโน๎มของภูมิ
ปัญญาทางด๎านอาหารมีแนวโน๎มที่มีรสชาติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจะหาคนทําอาหารสูตร
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โบราณยากมากขึ้น หากไมํ มีก ารถํ า ยทอด ซึ่ง ภู มิ ปัญ ญาทางด๎า นอาหารก็เ ป็ น ตัว สะท๎อ นถึ ง
เอกลักษณ๑และภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่ดีได๎อยํางหนึ่ง เนื่องจากจะเป็นการสะท๎อนถึงวัตถุดิบ พืชผลที่
นํามาใช๎ดัดแปลงเพื่อทําอาหารในครั้งอดีตนั้นเป็นอะไร และคนอดีตมีวิธีกรรมให๎ การทําอยํางไร
หากหายไปมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ก็เป็นที่นําเสียดายอาหารที่มีตําหรับสูตรโบราณอยํางยิ่ง
6.3.3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางประวัติศาสตร์
พื้นที่ประวัติศาสตร์มีแนวโน้มในการปรับปรุงให้ดีขึ้น พื้นที่ทางประวัติศาสตร๑
ของเมืองปาย อยูํบริเวณกลุํมพื้นที่ A ชุมชนเวียงเหนือ เป็นสํวนใหญํ อันได๎แกํ คันดิน คูน้ํา ประตู
เมื อ งทั้ ง 4 ทิศ บํ อ น้ํา ฮู และวั ดตํ า งๆของเมือ งปาย แนวโน๎ม การเปลี่ ยนแปลงของพื้ น ที่ท าง
ประวัติศาสตร๑มีแนวโน๎มที่ดีขึ้น จากการสํารวจภาคสนามพบวําพื้นที่เหลํานี้มีการปรับปรุงและดูแล
ให๎ยังคงสภาพของคันดินคูน้ํา พร๎อมกับมีป้ายที่แสดงถึงตําแหนํงของประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ และยังมี
การรักษาประตูเมืองเกําให๎อยูํในสภาพที่ดีบริเวณประตูเวียงหลวง จากการสัมภาษณ๑ปราชญ๑
ท๎องถิ่น (จันทร๑ อินทสาร, สัมภาษณ๑, วันที่ 14 กุมภาพันธ๑ 2556) กลําววําในอนาคตทางภาครัฐใน
สํวนของท๎องถิ่นได๎สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร๎างและทํานุบํารุงประตูเมืองทั้ง 4 ทิศให๎คง
รูปแบบของประตูเมืองเกํา เพื่อเป็นการแสดงถึงตําแหนํง หลักฐานทางประวัติศาสตร๑ของชุมชน
โบราณแหํงแรกของเมืองปายและคงคุณคําทางประวัติศาสตร๑ให๎คนรุํนหลังได๎ศึกษาตํอไป
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6.4 สรุปทิศทางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปายในอนาคต
จากการกระแสของการทํองเที่ยวที่เข๎ามาในชุมชน สํงผลกระทบตํอชุมชนเกิดเป็นปัญหาที่
ตํางล๎วนเกี่ยวเนื่องกับภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมือ งปายอันได๎แกํ ด๎านสุนทรียภาพ บ๎านทรงไทย
ใหญํเริ่มลดลง การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรเดิมและเปิดพื้นที่เกษตรใหมํบริเวณแนวชายป่า
สํวนด๎านวัฒนธรรมและสังคม วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนปายเริ่มถูกกลืนหาย และความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมกับการละเลยภูมิปัญญาท๎องถิ่น สภาพปัญหาเหลํานี้เป็นเหมือนลางบอกเหตุ ที่สามารถ
คาดการณ๑แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในอนาคตของเมืองปายได๎
ในปี 2565 จากการคาดการณ๑จํานวนประชากรจะมีแนวโน๎มของประชากรที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
ประมาณ 900 คน เมื่อคนเพิ่มขึ้น ความต๎องการทางด๎านพื้นที่จึงมีความต๎องการที่สูงขึ้นตามไป
ด๎วย จึงนํา มาสูํการเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่เพื่อ ตั้งถิ่นฐาน จะเกิดขึ้นมากที่สุดบริเ วณกลุํมพื้น ที่
เกษตร H ตะวันตก C ตะวันตก H ตะวันออก G และ E ตามลําดับ ซึ่งจะนํามาสูํการลดลงของพื้นที่
เกษตรกรรมเดิม แล๎วเป็นสาเหตุทําให๎เกษตรกรที่ขายพื้นที่ไปต๎องหาพื้นที่ใหมํเพื่อประกอบอาชีพ
เกษตรกรที่เป็นอาชีพหลักตั้งแตํครั้นบรรพบุรุษ เป็นผลทําให๎เกิดการเปิดพื้นที่เกษตรใหมํบริเวณ
ชายป่า และอาจเป็นปัญหาที่สํงผลกระทบตํอสภาพธรรมชาติของป่าและพื้นที่ ต๎นน้ําได๎หากใน
อนาคตไมํมีการควบคุม ในสํวนแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงด๎านวัฒนธรรมและสังคม สังคมเดิมของ
เมือ งปายในทุกวัน นี้เริ่ม เลือนลางลงเต็ม ที ในอนาคตวิถีชี วิตเดิ มที่เคยดํารงตามวิถีของสังคม
เกษตรที่ยึด มั่นในพระพุ ทธศาสนา ซึ่งเป็ นลัก ษณะนิ สัยของชาวไทใหญํ จะถูกกลื นหายไปกั บ
วัฒนธรรมของคนตํางถิ่นที่เข๎ามาอยูํอาศัยและกอบโกยผลประโยชน๑จากชาวปายดั้งเดิม โดยไมํได๎
สนใจและใสํใจกับวิถีชีวิตของชาวบ๎านพื้นถิ่น โดยเป็นการนําเอาวัฒนธรรมที่สร๎างขึ้นจากความ
ต๎องการของตนเองเพื่อสร๎างจุดเดํนให๎กับธุรกิจของตนในการดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เข๎าไปใช๎บริการ
จนหลงทางและหลงลืมไปแล๎ววําตัวตนของเมืองปายและวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนปายที่นําหลงไหล
และมีเสนํห๑นั้นคืออะไร ขณะเดียวกันชาวเมืองปายเองต๎องรํวมมือให๎เข๎มแข็ง ไมํอํอนไหวตํอสังคม
แบบทุนนิยมที่มาพร๎อมกับกระแสของการทํองเที่ยว ซึ่งหากคนในชุมชนโอนอํอนตามกระแสของ
วัฒนธรรมที่สวนทางกับอัตลักษณ๑และวิถีของชุมชนเดิม ในอนาคตเมืองปายจะไมํหลงเหลือตัวตน
และคุณคํา จนกลายเป็นเมืองอื่นที่ไมํใชํเมืองปายอีกตํอไป
จากการคาดการณ๑แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับผังเมืองรวมของชุมชนปายมีการ
ควบคุมและบังคับใช๎ แตํยังขาดการควบคุมในบ๎างเรื่อ ง จึงควรมีการเพิ่มมาตรการเชิงควบคุม
สนับสนุน และจูงใจ เพื่อเป็นการคงไว๎ซึ่งคุณคําความสําคัญของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย
ให๎ยังคงเป็นเมืองที่มีคุณคําทางสุนรียภาพ วัฒนธรรมสังคม และประวัติศาสตร๑ตํอไป
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บทที่ 7
สรุปผลการศึกษา เสนอแนะ
7.1 สรุปผลการศึกษา
จากคําถามวิจัย “องค๑ประกอบสําคัญของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปายมีอะไรบ๎าง และมี
คุณคําในระดับใด” สามารถสรุปผลการศึกษาได๎ดังตํอไปนี้
7.1.1 พัฒนาการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย
เมืองปายมีพัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่แบํงอกได๎เป็น 3 ชํวง โดยชํวงที่ 1 (พ.ศ.
1855-2397) เป็นชํวงแรกเริ่มในการตั้งถิ่นฐาน ตํอมาในชํวงที่ 2 (พ.ศ.2398-2537) ชํวงของชุมชน
ขยายตัวจากการอพยพและการเปลี่ยนแปลงอันเนื่อ งมาจากการคมนาคม และชํวงที่ 3 (พ.ศ.
2538-ปัจจุบัน) ชํวงของการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการทํองเที่ยว สรุปพัฒนาการในแตํละชํวง
ได๎ดังนี้
ชํวงที่ 1 (พ.ศ.1855-2397) การตั้งถิ่นฐานแรกเริ่มของเมืองปายเกิดขึ้นเมื่อประมาณ
700 กวําปีที่แล๎ว ชุมชนแรกเกิดขึ้นที่บริเวณชุมชนเวียงเหนือ ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกของแมํน้ําปาย
มีลักษณะเป็นราบกว๎างและเป็นเนินสูง ด๎วยลักษณะสภาพภูมิประเทศแบบนี้จึงเหมาะสมสําหรับ
เป็นพื้นที่ตั้งทัพ คนกลุํมแรกที่เข๎ามาอยูํในพื้นที่ชุมชนปายได๎แกํ ไทใหญํและพมํา ตํอมาเมื่อบ๎าน
ดอนไมํยอมสํงสํวยให๎แกํนครเชียงใหมํ ซึ่งเกิดการแข็งข๎อ เจ๎านครเชียงใหมํจึงสํงเจ๎าศรี ใจย๑หรือเจ๎า
ชัยสงครามเข๎ามารบและได๎ชัยชนะในเวลาตํอมา จึงได๎นําเอาไพรํพลจากโยนกเข๎ามาอยูํในชุมชน
บ๎านดอนหรือเวียงเหนือ และมีการขยายเมือ งให๎ใหญํขึ้นโดยการขยายไปยังฝั่งตะวันออกของ
แมํน้ําปาย คือบ๎านฝั่งใต๎วังช๎างเผือก
ชํวงที่ 2 (พ.ศ.2398-2537) ตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่ 4 จึงมีการแบํงการปกครองเวียง
เหนือและเวียงใต๎ออกจากกันอยํางชัดเจน และในชํวงเวลานั้นเป็นชํวงของสนธิสัญญาเบาว๑ริ่งจึงมี
การทําสัมปทานป่าไม๎ของเอกชนในเมืองปาย ทําให๎ทรัพยากรป่าไม๎ในชํวงนั้นลดลง ตํอมาในชํวง
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปายอยํางเห็น
ได๎ชัด คือการตัดถนนโดยกองทัพญี่ปุ่น จากจังหวัดเชียงใหมํผํานมาทางเมืองปาย แมํฮํอ งสอน
และเข๎าอําเภอขุนยวมเพื่อเดินทัพไปยังประเทศพมํา จึงมีการสร๎างสะพานข๎ามแมํน้ําปายด๎วยไม๎
จากนั้นเป็นต๎นมาการคมนาคมของเมืองปายและจังหวัดแมํฮํองสอนที่เสมือนเป็นเมืองปิดอยูํในหุบ
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เขา ก็ได๎เปิดสูํโลกภายในนอกอยํางเป็นทางการ ด๎วยการตัดถนนเชื่อมกับเชียงใหมํ การคมนาคม
เกิดความสะดวกขึ้นตามลําดับ
ชํวงที่ 3 (พ.ศ.2538-ปัจจุบัน) ด๎วยการมีเส๎นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น ประกอบกับ
เมือ งปายที่เป็นเมืองมั่งคั่งไปด๎วยทรั พยากรทางธรรมชาติ มีภูเขา ลําน้ําที่สวยงาม วัฒนธรรมที่
มีอัตลักษณ๑ จึงเป็นเสนํห๑ดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวเข๎ามาชื่นชมบรรยากาศของป่าเขาและธรรมชาติที่
ยังสมบูรณ๑อยูํ จึงทําให๎กระแสการทํองเที่ยวเข๎ามาในพื้นที่ สํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑
วัฒนธรรมครั้งใหญํอีกครั้ง ด๎วยการเข๎ามาลงทุนของนักธุรกิจสร๎างที่พักและเกสเฮ๎าส๑

194

แผนภูมิที่ 7.1 สรุปพัฒนาการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย
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7.1.2 องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่สาคัญของเมืองปาย
จากการสํารวจภาคสนามและสอบถามจากกลุํมตัวอยํางประชากร นํามาสูํการ
วิเคราะห๑หาองค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่สําคัญของเมืองปาย ซึ่งสามารถแบํงออกเป็น 3 ด๎าน
ได๎แกํ ด๎านสุนทรียภาพ หรือกายภาพ ด๎านวัฒนธรรมและสังคม และด๎านประวัติศาสตร๑ ดังนี้
องค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านสุนทรียภาพ หรือกายภาพ ประกอบไปด๎วย 4
สํว นคื อ รู ปแบบการตั้ง ถิ่น ฐาน พื้ นที่ แสดงลั กษณะเดํน ทางธรรมชาติ พื้ นที่ เกษตรกรรม และ
เส๎น ทางการสัญจร โดยเริ่มจากในสํว นแรกรูป แบบการตั้งถิ่ นฐานของชุม ชน จําแนกได๎ เป็ น 2
รูปแบบซึ่งได๎แกํ รูปแบบการตั้งถิ่นฐานใกล๎ถนนสายหลักของชุมชน และการตั้งถิ่นฐานบริเวณ
เส๎นทางหลวงที่เชื่อมระหวํางชุมชม สํวนพื้นที่เดํนทางธรรมชาติ ประกอบด๎วย แมํน้ําปาย ลําน้ําแมํ
เมือง ลําห๎วยปู ลําห๎วยมํวงก๐อน ป่าไม๎และภูเขา สํวนที่สามพื้นที่เกษตรกรรม จําแนกได๎ 3 รูปแบบ
ซึ่งได๎แกํ พื้นที่เกษตรติดแมํน้ําปาย พื้นที่เกษตรในที่ราบและ พื้นที่เกษตรบริเวณที่ลาดเชิงเขา และ
ในสํวนสุดท๎ายเส๎นทางการสัญจรได๎แกํ ถนนภายในชุมชนเวียงเหนือ สํวนถนนสายสําคัญในเวียง
ใต๎คือ ถนนรังสิยานนท๑ ราษฎร๑ดํารง และชัยสงคราม
องค๑ประกอบภูมิทัศน๑ด๎ านสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด๎วย 3 สํ วนคือ พื้น ที่
ประกอบกิจกรรมและประเพณีดั้วเดิมของท๎องถิ่น สถาปัตยกรรมดั้งเดิม และพื้นที่ทางภูมิปัญญา
โดยเริ่มจากพื้นที่ประกอบกิจกรรมและประเพณีดั้งเดิม เกิดขึ้นบริเวณวัดตํางๆ ของชุมชนเวียง
เหนือและเวียงใต๎ และบริเวณที่วําการอําเภอปายและเทศบาลตําบลปาย สํวนด๎านสถาปัตยกรรม
ดั้งเดิม แบํงออกเป็น สถาปัตยกรรมด๎านศาสนาและความเชื่อ โดยด๎านศาสนาได๎แกํ วัดหลวง วัด
กลาง วัดป่าขาม วัศรีดอนชัย และวัดโป่ง และด๎านความเชื่อได๎แกํ ศาลเจ๎าเมือง เสาหลักเมือง และ
ศาลสมเด็จพระนเรศวร สํวนสถาปัตยกรรมประเภทอาคารบ๎านเรือนประกอบด๎วย บ๎านทรงไทใหญํ
เรือนค๎าขาย เรือนไทยพื้นถิ่น และสถาปัต ยกรรมที่เกิดจากการเกษตรได๎แกํ ยุ๎งข๎าว เถียงนา และ
คอกสัตว๑ และในสํวนสุดท๎ายพื้นที่ทางภูมิปัญญา ประกอบด๎วยภูมิปัญญาด๎านการเกษตร อันได๎แกํ
ฝายน้ําล๎น และลําเหมือง สํวนภูมิปัญญาด๎านอาหารได๎แกํ การทําน้ําพริกคั่วทราย ขนมงา และถั่ว
เนํา และภูปัญญาด๎านศิลปวัฒนธรรรมนั้นได๎แกํ การละเลํนสะล๎อ ซอซึง และการประดิษฐ๑จอง
พารา
องค๑ ประกอบทางด๎ านประวั ติศ าสตร๑ อยูํบ ริเ วณชุม ชนเวี ยงเหนือ เป็ นสํ วนใหญํ
เนื่องจากเป็นชุมชนแรกเริ่มของการตั้งถิ่นฐานจึงมีหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่เป็นองค๑ประกอบที่
สําคัญซึ่งได๎แกํ คันดินคูน้ํา ประตูเมืองเกําทั้ง 4 ทิศ และบํอน้ําฮู
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7.1.3 คุณค่าและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย
การประเมิ น คุ ณ คํ า ภู มิ ทั ศ น๑ วั ฒ นธรรมของเมื อ งชุ ม ชนเมื อ งปายประยุ ก ต๑ จ าก
แนวความคิดของคณะกรรมการมรดกโลก (UNESCO, 2011) ด๎านความแท๎และความสมบูรณ๑
โดยให๎ระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมตามแนวความคิดของ Sofia Capelo and others (Capelo,
Barata, and De Mascarenhas, 2011) และ Saundra Neale (Neale, 2011) โดยแบํงคําคะแนน
ออกเป็น 5 ระดับ
ภูมิทั ศน๑วั ฒนธรรมของเมือ งปายมีค วามโดดเดํ นในลักษณะการตั้ งถิ่น ฐานของ
ชุมชนที่ตั้งอยูํในที่ราบระหวํางภูเขา มีบ๎านเรือนตั้งตามโครงขํายถนนรูปตารางกริด โดยมีแมํน้ํา
ปายไหลผําน และโอบล๎อมด๎วยพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งมีคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในภาพรวมด๎าน
สุนทรียภาพ และวัฒนธรรมและสังคม ซึ่งสอดรับกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ โดยในแตํละกลุํมพื้นที่มี
คุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมดังตํอไปนี้
กลุํมพื้นที่ A มีภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่โดดเดํนคือ เป็นพื้นที่ชุมชนโบราณของเมืองปาย
โดยมี คุ ณ คํ า ด๎ า นสุ น ทรี ย ภาพในระดั บ สู ง ในขณะที่ ด๎ า นวั ฒ นธรรมและสั ง คม และด๎ า น
ประวัติศาสตร๑อยูํในระดับปานกลาง มีองค๑ประกอบหลักในพื้นที่คือ วัดศรีดอนชัย วัดโป่ง ประตู
เมือ ง คันดินคู น้ําเกํา ในขณะที่มีบ๎านเรือ นตั้งตามโครงขํายถนนรูปตารางกริด ซึ่งจะอยูํภายใน
กําแพงเมืองเกํา สํวนสภาพปัญหาในพื้นที่ที่ปรากฏคือ เริ่มมีการรื้อสถาปัตยกรรมที่สะท๎อนให๎เห็น
ถึงอัตลักษณ๑และวัฒนธรรมของชุมชนคือ บ๎านไทใหญํ และยุ๎งข๎าว เริ่มมีจํานวนลดลง ซึ่งนําไปสูํ
การคาดการณ๑แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑วัฒนธรรมคือ สิ่งปลูกสร๎างแบบใหมํเริ่มแทน
อาคารบ๎านเรือนทรงไทใหญํที่สะท๎อนถึงอัตลักษณ๑ของชุมชน แตํในสํวนของพื้นทางประวัติศาสตร๑
เริ่มมีการปรับปรุงพื้นที่ทางประวัติศาสตร๑ให๎ดีขึ้น ได๎แกํ การเก็บรักษาประตูเมืองเกํา การบูรณะคัน
ดินคูน้ําเกํา
กลุํมพื้นที่เกษตรกรรม (B C และ H) เป็นพื้นที่ที่มีคุณคําและความโดดเดํนคือ พื้นที่
เกษตร B เป็นพื้นที่เกษตรแบบที่ลาดเชิงเขา สํวนพื้นที่เกษตร C เป็นพื้นที่เกษตรติดแมํน้ําปาย และ
พื้นที่เกษตร H เป็นพื้นที่เกษตรติดลําเหมือ ง มีคุณคําด๎านสุนทรียภาพและวัฒนธรรมสังคมใน
ระดับสูง ซึ่งมีองค๑ประกอบหลักที่สําคัญในพื้นที่คือ พื้นที่เกษตร B มีระบบลําเหมือง และลําน้ําแมํ
เมือง อยูํในพื้นที่เกษตร ในขณะที่พื้นที่เกษตร C มีแมํน้ําปายไหลผํานพื้นที่เกษตร และพื้นที่เกษตร
H มีระบบลําเหมือง และเถียงนาอยูํในพื้นที่ ในขณะที่กลุํมพื้นที่นี้มีสภาพปัญหาเกี่ยวกับเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน๑ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรม เป็นที่พักอาศัย เกสเฮ๎าส๑ และที่พัก เพื่อ
การทํองเที่ยว โดยนํามาสูํการคาดการณ๑แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑ในพื้นที่คือ มีการเพิ่ม
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จํานวนของสิ่งปลูกสร๎างมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่เกษตรลดลง โดยเกิดจากการขายพื้นที่เกษตรเดิม
จากนั้นเกษตรกรยังมีความต๎องการพื้นที่เกษตรใหมํ จึงมีการเปิดพื้นที่ใหมํด๎วยการขยายไปยังแนว
ชายป่า
กลุํมพื้นที่ D มีคุณคําความโดดเดํนในด๎านลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่เกิดจากการ
พัฒนาเส๎นทางคมนาคม สะท๎อนถึงพัฒนาการในชํวงที่ 2 จึงมีระดับคุณคําด๎านวัฒนธรรมและ
สังคมในระดับปานกลาง ในขณะที่คุณคําด๎านสุนทรียภาพต่ํา โดยมีองค๑ประกอบหลักที่สําคัญคือ
เส๎นทางคมนาคมสาย 1095 และลําห๎วยปูเป็นองค๑ประกอบสําคัญ บ๎านเรือนจึงตั้งตามถนนสายนี้
ซึ่งในกลุํมพื้นที่นี้มีสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสถาปัตยกรรม มีอ าคาร
สมั ย ใหมํ เ ป็ น จํ า นวนมากเกิ ด ขึ้ น บริ เ วณถนนสายนี้ จึ ง มี แ นวโน๎ ม การเปลี่ ย นแปลงภู มิ ทั ศ น๑
วัฒนธรรมคือ การเพิ่มขึ้นของจํานวนสิ่งปลูกสร๎าง บริเวณสองฝากถนนสาย 1095 โดยมีลักษณะ
สถาปัตยกรรมของไทใหญํเริ่มถูกรื้อทิ้งและสร๎างอาคารรูปทรงสมัยใหมํแทน
กลุํมพื้นที่ E เป็นพื้นที่มีความโดดเดํนด๎านลักษณะการตั้งถิ่นฐานบนถนนเส๎นชัย
สงคราม มีคุณคําด๎านวัฒนธรรมและสังคมในระดับปานกลาง ในขณะที่คุณคําด๎ านสุนทรียภาพมี
ระดั บ ต่ํ า องค๑ ป ระกอบหลั ก ที่ สํ า คั ญ ในพื้ น ที่ คื อ ถนนเส๎ น ชั ย สงคราม และวั ด หั ว นา เป็ น
องค๑ประกอบที่สําคัญ จึงมีบ๎านเรือ นตั้งถิ่นฐานบริเวณถนนสายนี้ โดยในกลุํมพื้นที่นี้พบสภาพ
ปัญหาภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการกํอสร๎างอาคารรูปแบบสมัยใหมํเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นที่พัก และ
เกสเฮ๎าส๑ จึงมีแนวโน๎มการขยายตัวของที่พักและเกสเฮ๎าส๑เป็นจํานวนมากในกลุํมที่นี้
กลุํมพื้นที่ F มีความโดดเดํนในการเป็นพื้นที่ศูนย๑กลางเมืองของเมืองปาย มีคุณคํา
ด๎านสุนทรียภาพในระดับสูง คุณคําด๎านวัฒนธรรมและสังคมมีระดับปานกลาง และคุณคําด๎าน
ประวัติศาสตร๑มีระดับต่ํา องค๑ประกอบหลักที่สําคัญในพื้นที่นี้คือ วัดหลวง วัดกลาง วัดป่าขาม ศาล
เจ๎าเมือง เสาหลักเมือง ศาลสมเด็จพระนเรศวร โครงขํายถนนรูปตารางกริด โดยเส๎นถนนที่สําคัญ
คือ รังสิยานนท๑ ราษฏร๑ดํารง และชัยสงคราม เหลํานี้เป็นองค๑ประกอบหลักที่สําคัญ สํงผลให๎มี
บ๎านเรือนตั้งตามโครงขํายถนน และโดยรอบวัดตํางๆ สภาพปัญหาภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่ปรากฏใน
พื้นที่นี้คือ สถาปัตยกรรมไทใหญํเริ่มลดลงถูกรื้อทิ้ง และป้ายอาคารตํางๆ ไมํสอดคล๎องกับสภาพ
ของชุมชน จึงมีแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในพื้นที่คือ ลักษณะของสิ่งปลูกสร๎าง
เปลี่ยนเป็นรูปแบบสมัยใหมํ และมีการเปลี่ยนที่อยูํอาศัยให๎เป็นร๎านค๎ามากขึ้น
กลุํมพื้นที่ G พื้นที่เกิดจากการขยายตัวของชุมชนวียงใต๎ มีความโดดเดํนในการเป็น
ยํานการค๎าในปัจจุบัน โดยพื้นที่นี้มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สํงผลให๎คุณคําด๎านสุนทรียภาพ และ
วัฒนธรรมและสังคมมีระดับต่ํามาก องค๑ประกอบหลักที่สําคัญในพื้นที่นี้คือ ถนนสาย 1095 และ
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ลําห๎วยมํวงก๐อนเป็นองค๑ ประกอบหลักในพื้นที่ โดยมีบ๎านเรือนตั้งตามถนนสาย 1095 เป็นหลัก
สภาปัญหาที่พบในพื้นที่นี้คือ ลักษณะสถาปัตยกรรมและความสูงของอาคารไมํสอดคล๎อ งกับ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโดยรอบ และนําไปสูํแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑วัฒนธรรม โดยมีการ
ขยายตั วของบ๎ านเรือ นออกไปบริเ วณพื้ นที่ เกษตรกรรมใกล๎ เคี ยงคื อ พื้น ที่เกษตร H ด๎า นทิ ศ
ตะวันตก
โดยจากผลการประเมินคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย พบวําถึงแม๎เมือ ง
ปายจะเป็น เมือ งของการทํอ งเที่ ย วที่ มี การเปลี่ ยนแปลงลัก ษณะของสิ่ งปลู กสร๎ างและการใช๎
ประโยชน๑ที่ดินที่คํอนข๎างเร็ว เมื่อทําการศึกษาจึงทราบวํามีองค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่โดด
เดํนและคงคุณคําของเมืองปายยังคงอยูํและไมํได๎เปลี่ยนแปลงทํามกลางกระแสของการพัฒนาคือ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่ตั้งอยูํในที่ราบระหวํางภูเขา บ๎านเรือนตั้งตามโครงขํายการคมนาคมที่มี
รูปแบบเป็นตารางกริด โดยมีแมํน้ําปายไหลผํานและรูปแบบของพื้นเกษตรกรรมที่ยังคงโอบล๎อม
ชุมชน เหลํานี้เป็นตัวสะท๎อนถึงระบบวัฒนธรรมของชาวไทใหญํ ที่มีวิถีชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติเป็น
สํวนใหญํและยังคงยึดถือวิถีของเกษตรกรเป็นหลัก ประกอบกับการมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มี
ความสอดรับกับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติและลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งเป็นการสะท๎อนถึงความ
มีอัตลักษณะทางวัฒนธรรมของเมืองปาย
จากแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑วัฒนธรรม พบวํามีจํานวนการเพิ่มขึ้นของสิ่ง
ปลูกสร๎างประเภทที่พักและเกสเฮ๎าส๑ในพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณ H ตะวันตก C ตะวันตก H
ตะวันออก ตามลําดับ ประกอบกับเมื่อพิจารณาผังเมืองรวมของชุมชนปาย ได๎มีการกําหนดบริเวณ
กลุํมพื้นที่เกษตรดัง กลําวในเป็นพื้นที่ช นบท-เกษตรกรรม โดยตรงกับ กลุํมพื้ นที่ เกษตรกรรม C
ตะวันตกและพื้นที่ H ตะวันตก-ตะวันออก แตํพบวําแม๎มีผังเมืองรวมมาควบคุมลักษณะการใช๎
ที่ดิน ในความเป็นจริงไมํสามารถจะควบคุมการเกิดขึ้นของอาคารและสิ่งกํอสร๎างเหลํานี้บนพื้นที่
เกษตรกรรมได๎ จากข๎อมูลในสํวนของแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑วัฒนธรรมบริเวณพื้นที่
เกษตรที่ ไ ด๎ ก ลํ า วไปแล๎ ว ข๎ า งต๎ น มี อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของอาคารสิ่ ง ปลู ก สร๎ า งมากที่ สุ ด เมื่ อ
เปรียบเทียบกับกลุํมพื้นที่อื่นๆ
จากการศึกษาและทบทวนผังเมืองรวมของชุมชนปายที่ครอบคลุมทุกชุมชนทั้ง 7
ชุ ม ชนในอํ า เภอปาย โดยมี ก ารกํ า หนดการใช๎ ป ระโยชน๑ ที่ ดิ น ที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การอนุ รั ก ษ๑
องค๑ประกอบทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่สําคัญของเมืองปาย (เวียงเหนือ-เวียงใต๎) เป็นผลที่เกิดขึ้น
จากกลุํมคนไทใหญํ ด๎วยการมุํงเน๎นที่อนุรักษ๑รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของเมือ งปาย ที่แสดงถึงอัต
ลักษณ๑ของสังคมเกษตรในวิถีการดําเนินชีวิตของชาวไทใหญํ โดยมีการกําหนดพื้นที่อนุรักษ๑เมือง
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ในชุมชนเวียงเหนือและเวียงใต๎ พื้นทีเกษตรโดยรอบชุมชนทั้งสอง ตลอดจนถึงแนวชายป่า ซึ่งผัง
เมือ งรวมสามารถกําหนดและควบคุม รูปแบบและกิ จกรรมที่ จะเกิ ดขึ้น ใหมํ ได๎ เ พียงระดั บหนึ่ ง
เทํานั้น (สรุปได๎ดังตาราง (ก) ในภาคผนวก ง) ในความเป็นจริงแล๎วลักษณะการใช๎ที่ดินและรูปแบบ
ของกิจกรรมตํางๆ ที่เกิดขึ้นใหมํในเมืองปาย ยังไมํสอดคล๎องกับข๎อกําหนดผังเมืองรวมเทํา ที่ควร
โดยพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม มีอัตราการเพิ่มขึ้นของอาคารและสิ่งปลูกสร๎างสูง กวําพื้นที่อื่นๆ
ในขณะพื้ นที่ ประเภทอนุรั กษ๑ เพื่ อ ที่อ ยูํอ าศั ยในชุม ชนเวี ยงใต๎ บริ เวณถนนรัง สิ ยานนท๑แ ละชั ย
สงคราม ด๎านตะวันออก มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมและกิจกรรมที่ไมํได๎สอดคล๎องกับ อัตลักษณ๑
ของท๎องถิ่นตามที่ได๎กําหนดไว๎ในผังเมืองรวม นอกจากการผังเมืองรวมของเมืองปายยังมีข๎อจํากัด
ในการควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรมและป้ายอีกด๎วย
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7.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการทางผังเมือง
จากการประเมิ นระดับ คุณ คําความสํา คัญ ของภูมิทั ศน๑ วัฒนธรรม พบวําพื้ นที่ ที่มีร ะดั บ
คุณคําสูงสอคดล๎องกับผังเมืองรวมของชุมชนปายที่ได๎กําหนดให๎เป็นพื้นที่ประเภทอนุรักษ๑เพื่อการ
อยูํอาศัย และพื้นที่อนุรักษ๑เพื่อการเกษตร ในขณะที่ สถานการณ๑ทางการทํองเที่ยวของเมืองปาย
สภาพปัญหาที่เกี่ยวข๎องทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และแนวโน๎มภูมิทัศน๑วัฒนธรรม เริ่มมีการขยายตัว
ของสิ่งปลูกสร๎างตํางๆ เกิดขึ้นบนพื้นที่ อนุรักษ๑เพื่อการเกษตร และแนวริมแมํน้ํา ในขณะผังเมือ ง
รวมได๎มีการควบคุมกิจกรรมตํางๆ ในเมืองปาย ให๎เป็นไปในลักษณะของการควบคุมเพื่ออนุรักษ๑
คุณ คํา และอั ตลั ก ษณ๑ ทางไทใหญํ ใ ห๎ยั งคงอยูํ โดยมีก ารควบคุ ม กิจ กรรมตํา งๆ ที่จ ะเกิด ขึ้น ใน
อนาคต ซึ่งพบวําในพื้นที่จริงบริเวณชุมชนเวียงใต๎ไมํได๎เป็นไปตามที่ผังเมืองรวมกําหนดไว๎ ซึ่งในผัง
เมืองรวมยังขาดการควบคุมในเรื่องตํางๆ พร๎อมกันนั้นทางเทศบาลตําบลปายควรสนับสนุนการ
อนุรักษ๑เมืองด๎วยการกําหนดมาตรการเชิงสนับสนุน และมาตรการเชิงจูงใจ ดังตํอไปนี้
1. มาตรการเชิงควบคุม
1.1) การควบคุมรูปแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง ผังเมืองรวมของชุมชนปาย มีการ
ควบคุ ม ลั ก ษณะของรู ป ทรงหลั ง คาและสี ข องตั ว อาคาร แตํ ยั ง ขาดการควบคุ ม รู ป แบบของ
สถาปัตยกรรม จึงสํงผลให๎ อาคารที่เกิด ขึ้นใหมํบนถนนรังสิยานนท๑ และชัยสงคราม มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่เป็นอาคารพาณิชย๑หลายคูหา แตํมีรูปทรงหลังคาเป็นทรงจั่ว หรือ ปั้นหยาซึ่งไมํ
สอดคล๎ อ งกั บ อัต ลั กษณ๑ ทางสถาปั ตยกรรมของพื้น ที่ จึ ง สมควรออกเทศบั ญ ญัติ เ พิ่ม เติม เพื่ อ
ควบคุมรูปแบบของอาคารสิ่งปลูกสร๎างที่จะเกิดขึ้นใหมํบริเวณพื้นที่ ประเภทอนุรักษ๑เพื่อการอยูํ
อาศัย (บริเวณถนนรังสิยานนท๑ ชัยสงคราม ราษฎร๑ดํารง เขตเขลางค๑ และชุมชนเวียงเหนือ ) โดย
กําหนดให๎รูปแบบของอาคารที่จะสร๎างขึ้นใหมํมีลักษณะดังตํอไปนี้
- รูปแบบหลังคาต๎องเป็นหลังคาทรงจั่ว หรือปั้นหยา ตามแบบสถาปัตยกรรมท๎องถิ่น
และมีความลาดชันไมํน๎อยกวํา 25 องศาและไมํเกิน 45 องศา โดยหลังคาต๎องมีสีในกลุํมของสีอิฐ
สีน้ําตาล หรือสีเทา
- รูปแบบของอาคารควรแสดงถึงอัตลักษณ๑ของชาวไทใหญํ โดยมีลักษณะเป็นอาคารที่
มีใต๎ถุน หรือยกพื้นที่สูง ในอาคารประเภทที่อยูํอาศัย สํวนอาคารประเภทร๎านค๎าและพานิชย๑ให๎มี
ลักษณะเป็นบ๎านทรงไทใหญํแตํมีการดัดแปลงให๎เป็นร๎านค๎า โดยมีลักษณะเรือนชั้นเดียวหน๎าบ๎าน
กว๎าง ไมํยกใต๎ถุนและมีรูปแบบประตูเป็นบานเฟี๊ยม โดยใช๎สีในกลุํมสีน้ําตาล สีอิฐ และสีเทา ซึ่ง
เป็นสีที่มีความกลมกลืนคล๎ายกับไม๎
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- ความสูงของอาคารที่กํอสร๎าง ให๎มีความสูงไมํเกิน 7 เมตร โดยวัดความสูงจากระดับ
พื้นดินที่ใช๎กํอสร๎างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด

ลักษณะบ๎านทรงไทใหญํ

ลักษณะเรือนพื้นถิน่

ลักษณะเรือนค๎าขาย

ลักษณะเรือนพื้นถิ่นประยุกต๑

ภาพที่ 7.1 ลักษณะสถาปัตยกรรมที่กําหนดในพื้นที่ประเภทอนุรักษ๑เพื่ออยูํอาศัย
1.2) การกาหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการเกษตรและพื้นริมแม่น้าปาย
จากข๎อมูลอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนอาคารบนพื้นที่เกษตรกรรมมีอัตราที่สูง ประกอบกับจากผล
การประเมินระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมพบวําบริเวณพื้นที่เกษตรที่มีอาคารสิ่งปลูกสร๎างแทรก
อยูํจะสํงผลให๎ระดับคุณคํา ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมลดลง และทําให๎สูญเสียอัตลักษณ๑ของเมือ งปาย
ดังนั้นจึงควรปรับปรุงข๎อกําหนดผังเมืองรวมเมืองปาย โดยเพิ่มสัดสํวนที่วํางรอบอาคารให๎มากขึ้น
จากเดิมร๎อยละ 40 เป็นร๎อยละ 50 นอกจากนี้ยังควรจํากัดความสูงของอาคาร ไมํให๎สูงเกิน 2 ชั้น
หรือ 7 เมตร และควบคุมไมํให๎มีการกํอสร๎างอาคารขนาดใหญํในการใช๎ที่ดินประเภทนี้
พื้นที่ริมน้ําจากผังเมืองรวม พบวําบริเวณพื้นที่นี้มีการกําหนดให๎เป็นที่ดินประเภทที่โลํง
เพื่อนันทนาการและการรักษาสิ่งแวดล๎อม โดยมีการกําหนดระยะถอยรํนจากแนวแมํน้ําเป็นระยะ
ไมํน๎อยกวํา 10 เมตรในเขตเทศบาล ซึ่งพบวํายังไมํเพียงพอที่จะควบคุม อาคารสิ่งปลูกสร๎างใน
บริเวณพื้นที่นี้ ซึ่งมีคุณคําทางสุนทรียภาพ และสังคม-วัฒนธรรมในระดับที่สูงมาก โดยควรกําหนด
ระยะถอยรํนจากแมํน้ําเพิ่มเป็น 15 เมตร เพื่อการรักษาสภาพแวดล๎อมของแนวแมํน้ําปายให๎ยังคง
ความสมบูรณ๑และเพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติ
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1.3) การควบคุมกิจกรรมประเภทร้านเหล้า และบาร์ ในบริเวณถนนรังสิยานนท๑
และชัยสงครามฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ๑เพื่อที่อยูํอาศัยและมีศาสนสถานอยูํในรัศมีที่ไมํ
เกิน 100 เมตร มีการควบคุมกิจกรรมประเภทร๎านเหล๎าและบาร๑ให๎เข๎มงวดไมํอนุญาติให๎มีกิจกรรม
เหลํานี้ในพื้นที่
1.4) การควบคุมป้าย หรือสิ่งก่อสร้างที่ติดป้าย ในผังเมืองรวมมีการควบคุมเพียง
ขนาดของป้ายเทํานั้น ป้ายตํางๆ ตามอาคารบนถนนรังสิยานนท๑ขาดอัตลักษณ๑ของท๎องถิ่น สํงผล
เสียตํอทัศนียภาพและไมํสอดคล๎องกับสภาพของชุมชน ดังนั้นจึงควรกําหนดรูปแบบของป้าย และ
ควบคุมสีที่ใช๎ เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องกับชุมชน โดยควรกําหนดให๎ใช๎ป้ายไม๎ ไม๎สังเคราะห๑ หรือ
วัสดุเลียนแบบไม๎ ขนาดกว๎าง 0.50x1.00 เมตร
2. มาตรการเชิงสนับสนุน
2.1) การสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการอนุรักษ์ โดยเริ่มจาก
การสํงเสริมให๎เกิดวิชาการอนุรักษ๑ชุมชน อัตลักษณ๑ และภูมิปัญญาท๎อ งถิ่น ให๎เป็นวิชาหนึ่งใน
หลักสูตรทางการศึกษา เพื่อเป็นการปลูกฝังความรู๎ท๎องถิ่น และความตระหนักรู๎ในกลุํมเยาวชนรุํน
ใหมํของท๎องถิ่น
3. มาตรการเชิงจูงใจ เป็นลักษณะการให๎รางวัล ชมเชย ยกยํองจากประชาชนในพื้นที่
ด๎วยกัน เพื่ อเป็นการสร๎า งแรงจู งใจในการอนุ รัก ษ๑ คือ ทางเทศบาลตํา บลปายควรจัด ให๎มี การ
ประกวดอาคารบ๎านเรือนเกําที่ยังคงรักษารูปแบบของสถาปัตยกรรมไทใหญํดั้งเดิม ด๎วยการให๎โลํ
รางวัล และติดป้ายประกาศรางวัลบริเวณหน๎าบ๎านที่ได๎รับรางวัล เพื่อเป็นตัวอยํางให๎แกํคนใน
ชุมชน ให๎เกิดแรงบันดาลใจในการฟื้นฟู และความภาคภูมิใจในบ๎านทรงไทใหญํดั้งเดิม
7.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป
1. ควรทําการศึกษาถึงการจัดทําพื้นที่อนุรักษ๑บริเวณชุมชนเมืองปาย เพื่อเป็นตัวอยํางใน
การอนุรักษ๑และพัฒนาพื้นที่ชุมชนอื่นๆ
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวํางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของชุมชนในประเทศไทยและชุมชนที่
มีลักษณะคล๎ายกันในประเทศใกล๎เคียง เพื่อเป็นการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตําง
ของเอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรมและคุณคําในแตํละด๎านให๎เกิดองค๑ความรู๎ที่กว๎างขึ้น
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แบบสอบถามชุดที่

1

แบบสอบถามงานวิจัย
เรื่อง ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จุดสารวจ
วันที่
ผู้สารวจ
เวลาทีส่ ัมภาษณ์
แบบสอบถามนี้วําด๎วยเรื่องการระบุสถานที่ที่มีความสําคัญและควรอนุรักษ๑ทางภูมิทัศน๑
วัฒนธรรมของเมืองปาย ในบริเวณตําบลเวียงใต๎ และชุมชนใกล๎เคียงคือตําบลเวียงเหนือ การ
ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จะเป็นประโยชน๑อ ยํางยิ่งตํอการวิเคราะห๑วิทยานิพนธ๑ เพื่อ นําข๎อมูล
เหลํานี้ไปเป็นแนวทางในการระบุคุณคํา และการประเมินระดับคุณคําของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของ
เมืองปายตํอไป ดังนั้นจึงขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถามให๎ข๎อมูลที่ครบถ๎วน และตรงกับ
ความเป็ น จริ ง ที่ สุ ด ทั้ ง นี้ ใ นการเก็ บ ข๎ อ มู ล จะไมํ มี ก ารนํ า เสนอข๎ อ มู ล เป็ น รายบุ ค คลและไมํ มี
ผลกระทบในทางใดๆตํอทําน
นางสาวกฤษญา ตันนุกูล
นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐานของครัวเรือน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการระบุสถานสําคัญที่ควรแกํการอนุรักษ๑ และสภาพปัญหาทางภูมิ
ทัศน๑วัฒนธรรมของชุมชนเมืองปาย
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์
คาชี้แจง โปรดระบุคําตอบที่ตรงความเป็นจริงของทํานทุกคําถามด๎วยการทําเครื่องหมาย / ใน
ที่กําหนด
1.1
1.2
1.3
1.4

เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2
อายุ…………………………………..ปี
3
สถานภาพ
(1) โสด
(2) สมรส
(3) หยําร๎าง/หมําย
4
ระดับการศึกษา
(1) ต่ํากวําประถมศึกษา (2) ประถมศึกษา
(3) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา / ปวช.
5
(4) อนุปริญญา / ปวส . (5) ปริญญาตรีขึ้นไป
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1.5 การนับถือศาสนา
(1) พุทธ
1.6 ชนเผํา

(2) คริสต๑

(3) อิสลาม

(4) อื่นๆ................

6

(1) ไทใหญํ
(2) พื้นเมือง
(3) กระเหรี่ยง
(4) ลีซอ
(5) อื่นๆ ระบุ.........................
7
1.7 อาชีพ
(1) นักเรียน / นักศึกษา
(2) เกษตรกร ระบุ...................................
(3) ราชการ / รัฐวิสาหกิจ ระบุ........... .. (4) พนักงาน ระบุ...................................
(5) ลูกจ๎างประจํา ระบุ....................... .
(6) ลูกจ๎างชั่วคราว ระบุ .........................
(7) รับจ๎างทั่วไป ระบุ.......................... .. (8) ธุรกิจสํวนตัว / ค๎าขาย ระบุ................
(9) อุตสาหกรรมในครัวเรือน ระบุ........................... ...................................
8
1.8 สถานภาพในบ๎าน
(1) เจ๎าบ๎าน
(2) ผู๎อาศัย
1.9 จํานวนสมาชิกในครอบครัวของทําน (เฉพาะที่อยูํประจํา) รวม...........คน
เป็นชาย..............................คน หญิง.............................คน
1.10 รายได๎ทั้งครอบครัวรวมกันเป็น............................................บาทตํอเดือน
1.1 ระยะเวลาที่ครอบครัวทํานอาศัยอยูํในชุมชน.......................ปี

9
10-12
13
14

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการระบุสถานสาคัญที่ควรแก่การอนุรักษ์ และสภาพปัญหาทาง
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนเมืองปาย
คาชี้แจง โปรดทําความเข๎าใจความหมายของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมจากข๎อความในกรอบสี่เหลี่ยม
ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมคือ พื้นที่ที่มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติรวมเข๎าไว๎ด๎วยกัน ซึ่งพื้นที่เหลํานี้มี
ความเกี่ยวข๎องกั บเหตุการณ๑ทางประวัติศาสตร๑ บุคคลสําคัญ ประเพณี หรือ เป็นพื้ นที่ ที่แสดงออกถึ ง
คุณคําทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่น หรือมีความงาม
จากข๎ อ ความข๎ า งต๎ น ทํ า นคิ ด วํ า ในชุ ม ชนเมื อ งปายมี ส ถานที่ ใ ดที่ มี ลั ก ษณะตรงกั บ
ความหมายของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมและเป็นสถานที่ที่ควรได๎รับการอนุรักษ๑ ตัวอยํางเชํนสถานที่ที่มี
ความสําคัญในเรื่องตํางๆตํอไปนี้ สถานที่ที่มีความสําคัญทางธรรมชาติ ศาสนสถาน ประวัติศาสตร๑
ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น พื้นที่การเกษตร อาคารหรือสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่สําคัญ เป็นต๎น
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2.1 กรุณาระบุสถานที่สําคัญและควรได๎รับการอนุรักษ๑ที่มีลักษณะตรงกับความหมายของภูมิทศั น๑วัฒนธรรมข๎างต๎น พร๎อมทั้งระบุ ที่ตั้งและอธิบาย
รายละเอียดความสําคัญของสถานที่เหลํานั้น
สถานที่สาคัญในชุมชน

ประเภท

บริเวณ / ทีต่ ั้ง
(A-X)

รายละเอียดและความสาคัญ
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2.2 ทํานคิดวําในปัจจุบันเมืองปายมีสภาพปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับภูมิทัศน๑วัฒนธรรมข๎างต๎น
อยํางไรบ๎าง
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.3 จากสภาพปัญหาดังกลําวทํานคิดวํามีแนวทางในการแก๎ไขอยํางไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.4 ทํานคิดวําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมมีความสําคัญกับชุมชนของทํานมากหรือน๎อยอยํางไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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แบบสารวจภาคสนาม
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การสํารวจภาคสนามในพื้นที่เมืองปาย ได๎แกํบริเวณชุมชนเวียงใต๎และชุมชนเวียงเหนือ
ซึ่งเป็นการสํารวจตามองค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรม หรือ สถานที่ที่มีความสําคัญตามที่กลุํม
ประชากรตัวอยําง 93 ครัวเรือน ได๎ระบุไว๎ในแบบสอบถาม ในการสํารวจภาคสนามเป็นการสํารวจ
ตามลักษณะทางกายภาพ สภาพจริงในปัจจุบัน ซึ่งนําไปสูํการนําเอาข๎อมูลจากการสํารวจลงใน
แผนที่ เพื่อทําการวิเคราะห๑หาคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในพื้นที่ตํอไป
องค์ประกอบ
รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
โครงสร๎างของพื้นที่ในชุมชน

ลักษณะของการจัดกลุํมพื้นที่

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่การเกษตรกรรม

พื้นที่ทางภูมิปัญญาท๎องถิ่น

พื้นที่แสดงลักษณะที่เดํนทาง
ธรรมชาติ

คาอธิบาย / ตาแหน่ง
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องค์ประกอบ

พื้นที่ทเี่ กี่ยวข้องกับประวัตศิ าสตร์
คันดิน คูน้ําเกํา
ประตูเมืองเกํา
บํอน้ําฮู
ลักษณะของสถาปัตยกรรมพืน้ ถิ่นดัง้ เดิม
เรือนอาศัย
ร๎านค๎า
ศาสนสถาน
โครงข่ายการสัญจร
ระบบถนนดั้งเดิม

ถนนที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร๑

คาอธิบาย / ตาแหน่ง
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ประเด็นสัมภาษณ์ผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องภูมิทัศน์วฒ
ั นธรรมของเมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. อาจารย์จันทร์ อินทสาร (ช่วงระยะแรกของการตั้งถิ่นฐานของเมืองปาย)
- ประวัติความเป็นมาของเมืองปาย
- ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน บ๎านเรือนในชํวงแรก
- บริเวณใดที่เป็นพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของเวียงเหนือ และเวียงใต๎
- ความสัมพันธ๑ของเมืองปายกับชุมชนอื่นโดยรอบ
o ในอดีตเมืองปายมีการติดตํอกับชุมชนอื่นๆหรือไมํ หากมีใช๎วิธีการหรือ
เส๎นทางในการติดตํออยํางไร
o เส๎นทางในการเดินทางของชุมชนระหวํางเวียงเหนือ – เวียงใต๎ในอดีตใช๎
เส๎นทางใดในการติดตํอ
- ลักษณะเศรษฐกิจในอดีตของเมืองปาย
o ลักษณะเศรษฐกิจของเมืองปายในอดีตมีอาชีพหลักและพืชเศรษฐกิจหลักคือ
อะไร
o การค๎าขายในอดีตชํวงแรกของการตั้งเมืองปายมีการค๎าขายอะไรบ๎าง และ
ทําการแลกเปลี่ยนสินค๎าในรูปแบบใดกับชุมชนใด เชํนการค๎าเพชรพลอย
การค๎าไม๎ อื่นๆ
- ปัจจัยใดสํงผลตํอการขยายเมืองของเวียงเหนือออกมา
- ลําดับการตั้งถิ่นฐานของแตํละชุมชนของเมืองปายชุมชนใดกํอนขึ้นกํอน-หลัง เวียง
เหนือ เวียงใต๎ แมํฮี๊ โป่งสา เมืองแปง ทุํงยาว แมํนาเติง
- ทํานคิดวําสิ่งใดที่เข๎ามาในอําเภอปาย แล๎วเป็นเหตุทําให๎เมืองปายเกิดความ
เปลี่ยนแปลงไปในด๎านของทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะสังคม และเศรษฐกิจ
2. อาจารย์แสน ใจแปง และคุณสว่าง ศรีวชิ ยั (ลักษณะสภาพสังคมในช่วงพ.ศ.2400-2538
และความเป็นมาของศาลเจ้าเมือง)
- ลักษณะสภาพสังคมในชํวงนั้นเป็นอยํางไร
-

บ๎านเรือนสํวนใหญํมีการตั้งถิ่นฐานอยูํบริเวณใด
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-

อาชีพสํวนใหญํของคนในชุมชนมีอาชีพอะไร

-

ประวัติความเป็นมาของศาลเจ๎าเมืองมีความเป็นมาอยํางไร ชํวงแรกตั้งอยูํที่ไหน

-

ประวัติความเป็นมาของการสร๎างสะพานข๎ามแมํน้ําปาย

-

สาเหตุของการขยายเมืองของเวียงเหนือมาเวียงใต๎

3. คุณอาภา แสงโชติ (สภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน)
- สภาพสังคมและวัฒนธรรม
o ลักษณะสภาพสังคมในปัจจุบันของเมืองปายเป็นอยํางไร
o เมื่อการทํองเที่ยวเข๎าในเมืองปายสํงผลให๎ชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงไป
อยํางไรบ๎าง
o ประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญของเมืองปายที่ยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมา มี
อะไรบ๎าง
- เศรษฐกิจ
o อาชีพหลักของคนในชุมชนปายได๎แกํอะไร
o ผลิตภัณฑ๑ของชุมชนที่มาจากภูมิปญ
ั ญาพื้นบ๎านคืออะไร
4. เกษตรอาเภอปาย (เรื่องเกษตรกรรมของเมืองปาย)
- พืชเศรษฐกิจหลักของเมืองปายในปัจจุบันนี้คืออะไร
- แหลํงน้ําที่นํามาใช๎ในพื้นที่เกษตรได๎จากแหลํงใด มีวิธีการอยํางไรในการนําน้ําเข๎าสูํ
พื้นที่เกษตร และวิธีการนี้เริ่มมีการใช๎เมื่อใดแตกตํางจากวิธีการในอดีตหรือไมํ
- จํานวนร๎อยละของพืชที่ปลูกในเมืองปาย
- จํานวนร๎อยละของประเภทพื้นที่การเกษตรกรรมของเมืองปาย
- ทํานคิดวําพื้นที่เกษตรกรรมของเมืองปายมีลักษณะที่เดํนแตกตํางจากการพื้นที่
เกษตรที่อื่นหรือไมํอยํางไร
- ทํานคิดวําพื้นที่เกษตรของเมืองปาย (เวียงเหนือ-เวียงใต๎) บริเวณใดที่มีความสมบูรณ๑
และสวยงามในเชิงทัศนียภาพมากที่สุด
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แบบระบุคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม
แบบระบุคุณคําเรื่องภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมือ งปาย จังหวัดแมํฮํอ งสอน เป็นสํวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบันฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาการวางแผน
ภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ จุฬาลงกรณณ๑มหาวิทยาลัย วําด๎วยเรื่องการระบุคุณคํา
ของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม จังหวัดแมํฮํองสอน
ในการระบุคุ ณ คํา ภูมิ ทั ศน๑ วั ฒนธรรมครั้ง นี้ จะเป็น ประโยชน๑ อ ยํา งยิ่ง ตํอ การวิเ คราะห๑
วิท ยานิ พนธ๑ เพื่ อนํ า ข๎อ มู ลเหลํา นี้ไ ปทํา การจั ดแบํ งพื้ น ที่ต ามลั กษณะของคุ ณ คํา ทางภู มิทั ศ น๑
วัฒนธรรม และนําไปสูํการประเมินระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมตํอไป
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ส่วนที่ 1 คุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ระบุคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมในแต่ละองค์ประกอบ (ทาเครื่องหมาย / ในช่องว่าง)
วัฒนธรรมและสังคม
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม

เอกลักษณ๑ทาง
วัฒนธรรม

เทคนิควิธีการที่
ใช๎แบบดัง้ เดิม

แสดงถึงภูมิ
ปัญญา
ท๎องถิ่น

คุณค่าทางภูมทิ ัศน์วัฒนธรรม
สุนทรียภาพ
ศูนย๑รวมทาง
จิตใจ

ความงาม
ด๎านธรรมชาติ
หรือการ
ออกแบบ

สภาพโดยรอบ
สอดคล๎องกับ
ลักษณะ
ภูมิศาสตร๑

ประวัติศาสตร์
แสดงถึงวิถี
ชีวิตที่พึ่งพา
ธรรมชาติ

เกี่ยวข๎องกับ เกี่ยวข๎องกับ
เหตุการณ๑ทาง บุคคลสําคัญ
ประวัติศาสตร๑

วัฒนธรรมและสังคม
พื้นที่จัดกิจกรรมประเพณีดั้งเดิมของ
ท๎องถิ่น
- วัดหลวง
- วัดกลาง
- วัดป่าขาม
- วัดหัวนา
- วัดศรีดอนชัย
- วัดโป่ง
- ที่วําการอําเภอปาย
- เทศบาลตําบลปาย
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นดั้งเดิม
สถาปัตยกรรมด๎านศาสนาและความ
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วัฒนธรรมและสังคม
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม

เอกลักษณ๑ทาง
วัฒนธรรม

เทคนิควิธีการที่
ใช๎แบบดัง้ เดิม

แสดงถึงภูมิ
ปัญญา
ท๎องถิ่น

คุณค่าทางภูมทิ ัศน์วัฒนธรรม
สุนทรียภาพ
ศูนย๑รวมทาง
จิตใจ

ความงาม
ด๎านธรรมชาติ
หรือการ
ออกแบบ

สภาพโดยรอบ
สอดคล๎องกับ
ลักษณะ
ภูมิศาสตร๑

ประวัติศาสตร์
แสดงถึงวิถี
ชีวิตที่พึ่งพา
ธรรมชาติ

เกี่ยวข๎องกับ เกี่ยวข๎องกับ
เหตุการณ๑ทาง บุคคลสําคัญ
ประวัติศาสตร๑

เชื่อ
ด๎านศาสนา
- วัดหลวง
-วัดกลาง
- วัดป่าขาม
- วัดหัวนา
- วัดศรีดอนชัย
- วัดโป่ง
ด๎านความเชื่อ
- ศาลสมเด็จพระนเรศวร
- เสาหลักเมือง
- ศาลเจ๎าเมือง
สถาปัตยกรรมอาคารบ๎านเรือน
- บ๎านทรงไทใหญํ
- เรือนทรงพื้นบ๎าน
- อาคารพานิช บ๎านสมัยใหมํ
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วัฒนธรรมและสังคม
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม

เอกลักษณ๑ทาง
วัฒนธรรม

เทคนิควิธีการที่
ใช๎แบบดัง้ เดิม

แสดงถึงภูมิ
ปัญญา
ท๎องถิ่น

คุณค่าทางภูมทิ ัศน์วัฒนธรรม
สุนทรียภาพ
ศูนย๑รวมทาง
จิตใจ

ความงาม
ด๎านธรรมชาติ
หรือการ
ออกแบบ

สภาพโดยรอบ
สอดคล๎องกับ
ลักษณะ
ภูมิศาสตร๑

ประวัติศาสตร์
แสดงถึงวิถี
ชีวิตที่พึ่งพา
ธรรมชาติ

เกี่ยวข๎องกับ เกี่ยวข๎องกับ
เหตุการณ๑ทาง บุคคลสําคัญ
ประวัติศาสตร๑

สถาปัตยกรรมที่เกิดจากการเกษตร
- ยุ๎งข๎าว
-เถียงนา
- คอกเลี้ยงสัตว๑
พื้นที่ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาที่เกิดจากการเกษตร
- ฝายน้ําล๎น
- ลําเหมือง
ภูมิปัญญาด๎านอาหาร
- การทําขนมงา
- น้ําพริกคั่วทราย
- ถั่วเนําแผํน
ภูมิปัญญาด๎านศิลปวัฒนธรรม
- การเลํนสะล๎อซอซึง
- การประดิษฐ๑จองพารา

221

222

คุณค่าทางภูมทิ ัศน์วัฒนธรรม
สุนทรียภาพ

วัฒนธรรมและสังคม
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม

เอกลักษณ๑ทาง
วัฒนธรรม

เทคนิควิธีการที่
ใช๎แบบดัง้ เดิม

แสดงถึงภูมิ
ปัญญา
ท๎องถิ่น

ศูนย๑รวมทาง
จิตใจ

ความงาม
ด๎านธรรมชาติ
หรือการ
ออกแบบ

สภาพโดยรอบ
สอดคล๎องกับ
ลักษณะ
ภูมิศาสตร๑

ประวัติศาสตร์
แสดงถึงวิถี
ชีวิตที่พึ่งพา
ธรรมชาติ

เกี่ยวข๎องกับ เกี่ยวข๎องกับ
เหตุการณ๑ทาง บุคคลสําคัญ
ประวัติศาสตร๑

สุนทรียภาพ
รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
- การตั้งถิ่นฐานบริเวณถนนสายหลัก
ของชุมชนเวียงใต๎และเวียงเหนือ
- การตั้งถิ่นฐานตามเส๎นทางหลวง
เชื่อมระหวํางชุมชน (ถนนสาย1095)
พื้นที่แสดงลักษณะเด่นทาง
ธรรมชาติ
- แมํน้ําปาย
- หนองกระทิง
- ลําห๎วยปู
- ลําห๎วยมํวงก๐อน
- ลําห๎วยแมํเมือง
- ป่าไม๎และภูเขา
พื้นที่เกษตรกรรม
- พื้นที่เกษตรกรรมติดริมแมํน้ําปาย
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วัฒนธรรมและสังคม
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม

เอกลักษณ๑ทาง
วัฒนธรรม

เทคนิควิธีการที่
ใช๎แบบดัง้ เดิม

แสดงถึงภูมิ
ปัญญา
ท๎องถิ่น

คุณค่าทางภูมทิ ัศน์วัฒนธรรม
สุนทรียภาพ
ศูนย๑รวมทาง
จิตใจ

ความงาม
ด๎านธรรมชาติ
หรือการ
ออกแบบ

สภาพโดยรอบ
สอดคล๎องกับ
ลักษณะ
ภูมิศาสตร๑

ประวัติศาสตร์
แสดงถึงวิถี
ชีวิตที่พึ่งพา
ธรรมชาติ

เกี่ยวข๎องกับ เกี่ยวข๎องกับ
เหตุการณ๑ทาง บุคคลสําคัญ
ประวัติศาสตร๑

- พื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ราบ
- พื้นที่เกษตรกรรมบนที่ลาดเชิงเขา
โครงข่ายการสัญจร
- ชัยสงคราม
- รังสิยานนท๑
- ราฎร๑ดํารง
- ถนนภายในชุมชนของเวียงเหนือ

ประวัติศาสตร์
พื้นที่ทางประวัติศาสตร์
- คูเมือง คันดินเกํา
- ประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ ได๎แกํ ประตูมําน
ประตูดํา ประตูชัย และประตูเวียง
หลวง
- บํอน้ําฮู
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แบบประเมินระดับคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม
แบบประเมินเรื่องภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย จังหวัดแมํฮํองสอน เป็นสํวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบันฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาการวางแผนภาค
และเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ จุฬาลงกรณณ๑มหาวิทยาลัย วําด๎วยเรื่ องการประเมินให๎
ระดับคุณคําของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย จังหวัดแมํฮํองสอน
ในการประเมินระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน๑อ ยํางยิ่งตํอการ
วิเคราะห๑วิทยานิพนธ๑ เพื่อนําข๎อมูลเหลํานี้ไปเป็นแนวทางในการอนุรักษ๑ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในการ
กําหนดมาตรการตํางๆบริเวณพื้นที่ที่มีคุณคําทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อยังคงรักษาคุณคํา
ทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปายให๎ยังคงมีคุณคําตํอไป
นางสาวกฤษญา ตันนุกูล
นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 1 โปรดประเมินให๎ระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในพื้นที่ที่ระบุไว๎ โดยการให๎ระดับคะแนน 15 .ในชํองวํางของเกณฑ๑คุณคําแตํละเกณฑ๑
โดยที่ 5 คือ ระดับดีมาก
4 คือ ระดับดี
2 คือ ระดับต่ํา
1 คือ ระดับต่ํามาก

3 คือ ระดับปานกลาง

คุณค่าทางภูมทิ ัศน์วัฒนธรรมด้านวัฒนธรรมและสังคม
พื้นที่มีคุณค่าด้านวัฒนธรรม
และสังคม
วัดศรีดอนชัย
วัดโป่ง
วัดหมากลาง
วัดหลวง
วัดกลาง
วัดป่าขาม
วัดหัวนา
มัสยิดอัลอิสรอล
พื้นที่เกษตรกรรม
บ๎านทรงพื้นเมือง หรือไทยใหญํ
เรือนไทยพื้นถิ่น
อาคารสมัยใหมํ
เถียงนา
ศาลสมเด็จพระนเรศวร (ที่วําการ
อําเภอปาย)
ศาลเจ๎าเมือง (วัดหลวง)
คันดินคูน้ํา
การประดิษฐ๑จองพารา (วัดโป่ง)
ขนมงา (เวียงเหนือ)
ถั่วเนําแผํน (เวียงเหนือ)
สล๎อซอซึง (เวียงเหนือ-ใต๎)
น้ําพริกคั่วทราย (เวียงใต๎)

เอกลักษณ๑ทาง
วัฒนธรรมของ
ท๎องถิ่น

เทคนิควิธีการที่ แสดงถึงภูมิปัญญา
ใช๎แบบดั้งเดิม
ท๎องถิน่ ดั้งเดิม

ศูนย๑รวมทาง
จิตใจ
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พื้นที่มีคุณค่าด้านสุนทรียภาพ
วัดศรีดอนชัย
วัดโป่ง
วัดหมากลาง
วัดหลวง
วัดกลาง
วัดป่าขาม
วัดหัวนา
มัสยิดอัลอิสรอล
พื้นที่เกษตรกรรม
บ๎านทรงพื้นเมือง หรือไทย
ใหญํ
เรือนไทยพื้นถิ่น
อาคารสมัยใหมํ
เถียงนา
ลําเหมือง
แมํน้ําปาย
แมํน้ําแมํเมือง
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานบริเวณ
ถนนสายหลักของชุมชน
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานบริเวณ
เส๎นทางหลวงที่เชื่อมระหวําง
ชุมชน
ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
กระจายตามพื้นที่เกษตรกรรม
เส๎นทางการสัญจร ถนนชัย
สงคราม รังสิยานนนท๑ ราษฏร๑
ดํารง

คุณค่าทางภูมทิ ัศน์วัฒนธรรมด้านสุนทรียภาพ
ความงามด๎าน
สภาพโดยรอบสอดคล๎อง
แสดงถึงวิถีชีวิตที่
ธรรมชาติหรือการ
กับลักษณะภูมิศาสตร๑
พึ่งพาธรรมชาติ
ออกแบบ

227

พื้นที่มีคุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์
วัดศรีดอนชัย
วัดโป่ง
วัดหมา-กลาง
วัดหลวง
เสาหลักเมือง
ศาลเจ๎าเมือง
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
คันดิน คูน้ํา ประตูเมือง
เกํา
บํอน้ําฮู
บริเวณตั้งถิ่นฐานเดิมของ
เวียงเหนือ
บริเวณตั้งถิ่นฐานเดิมของ
เวียงใต๎
เส๎นทางการสัญจร ถนน
ชัยสงคราม รังสิยานนนท๑
ราษฏร๑ดํารง

คุณค่าทางภูมทิ ัศน์วัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์
มีหลักฐานทาง
เกี่ยวข๎องกับเหตุการณ๑
เกี่ยวข๎องกับบุคคล
ประวัติศาสตร๑ปรากฏณ๑
ทางประวัติศาสตร๑
สําคัญ
อยูํ
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ส่วนที่ 2 โปรดประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อให้ทราบถึงระดับความคงอยู่ของคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม
จากการให๎ระดับคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมข๎างต๎น ในสํวนนี้เป็นการประเมินภาพรวมของพื้นที่มีคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในแตํละด๎านวําพื้นที่นั้นคง
คุณคําอยูํในระดับใด โดยที่ 5 คือ ระดับดีมาก 4 คือ ระดับดี 3 คือ ระดับปานกลาง
2 คือ ระดับต่่า
1 คือ ระดับต่่ามาก
รวม

หายาก

ยังคงความเป็นธรรมชาติ
และความสมบูรณ๑ของ
ระบบธรรมชาติ

มีขนาดขอบเขตของ
ลักษณะเดํนทางกายภาพที่
มีขนาดเหมาะสมไมํเล็ก
มาก

มีความสําคัญด๎าน
ทัศนียภาพหรือ
สุนทรียศาสตร๑

คุณค่าความสมบูรณ์
ยังคงลักษณะหรือบทบาท
การใช๎งานเดิม

จิตวิญญาณและความรู๎สึก
ที่ยังคงรับรู๎ได๎ถึงคุณคําทาง
ประวัติศาสตร๑ ประเพณี
และสุนทรียภาพ

ตําแหนํงที่ตั้งสอดคล๎องกับ
สภาพแวดล๎อมโดยรอบ

ยังคงประเพณี เทคนิค และ
ระบบการจัดการแบบเดิม

ยังคงใช๎วัสดุเหมือนเดิม

พื้นที่ทมี่ ีคุณค่าทาง
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม

ยังคงรูปแบบและการ
ออกแบบเดิม

คุณค่าความแท้จริง

วัดศรีดอนชัย
วัดโป่ง
วัดหมากลาง
วัดหลวง
วัดกลาง
วัดป่าขาม
วัดหัวนา
มัสยิดอัลอิสรอล

228

พื้นที่ทมี่ ีคุณค่าทาง
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
หายาก

ยังคงความเป็นธรรมชาติ
และความสมบูรณ๑ของ
ระบบธรรมชาติ

คุณค่าความแท้จริง
มีขนาดขอบเขตของ
ลักษณะเดํนทางกายภาพที่
มีขนาดเหมาะสมไมํเล็ก
มาก

มีความสําคัญด๎าน
ทัศนียภาพหรือ
สุนทรียศาสตร๑

ยังคงลักษณะหรือบทบาท
การใช๎งานเดิม

จิตวิญญาณและความรู๎สึก
ที่ยังคงรับรู๎ได๎ถึงคุณคําทาง
ประวัติศาสตร๑ ประเพณี
และสุนทรียภาพ

ตําแหนํงที่ตั้งสอดคล๎องกับ
สภาพแวดล๎อมโดยรอบ

ยังคงประเพณี เทคนิค และ
ระบบการจัดการแบบเดิม

ยังคงใช๎วัสดุเหมือนเดิม

ยังคงรูปแบบและการ
ออกแบบเดิม
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คุณค่าความสมบูรณ์
รวม

พื้นที่เกษตรกรรม

บ๎านทรงพื้นเมือง หรือ
ไทยใหญํ
เรือนไทยพื้นถิ่น

อาคารสมัยใหมํ

เถียงนา

ศาลสมเด็จพระนเรศวร
(ที่วําการอําเภอปาย)
เสาหลักเมือง

ศาลเจ๎าเมือง (วัดหลวง)

คันดินคูน้ํา ประตูเมือง
เกํา
บํอน้ําฮู
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พื้นที่ทมี่ ีคุณค่าทาง
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
หายาก

ยังคงความเป็นธรรมชาติ
และความสมบูรณ๑ของ
ระบบธรรมชาติ

คุณค่าความแท้จริง
มีขนาดขอบเขตของ
ลักษณะเดํนทางกายภาพที่
มีขนาดเหมาะสมไมํเล็ก
มาก

มีความสําคัญด๎าน
ทัศนียภาพหรือ
สุนทรียศาสตร๑

ยังคงลักษณะหรือบทบาท
การใช๎งานเดิม

จิตวิญญาณและความรู๎สึก
ที่ยังคงรับรู๎ได๎ถึงคุณคําทาง
ประวัติศาสตร๑ ประเพณี
และสุนทรียภาพ

ตําแหนํงที่ตั้งสอดคล๎องกับ
สภาพแวดล๎อมโดยรอบ

ยังคงประเพณี เทคนิค และ
ระบบการจัดการแบบเดิม

ยังคงใช๎วัสดุเหมือนเดิม

ยังคงรูปแบบและการ
ออกแบบเดิม

230

คุณค่าความสมบูรณ์
รวม

การประดิษฐ๑จองพารา
(วัดโป่ง)
ขนมงา (เวียงเหนือ)

ถั่วเนําแผํน (เวียงเหนือ)

สล๎อซอซึง (เวียงเหนือใต๎)
น้ําพริกคั่วทราย (เวียง
ใต๎)
เส๎นทางการสัญจร ถนน
ชัยสงคราม รังสิยานนนท๑
ราษฏร๑ดํารง
ลําเหมือง

แมํน้ําปาย
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พื้นที่ทมี่ ีคุณค่าทาง
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
หายาก

ยังคงความเป็นธรรมชาติ
และความสมบูรณ๑ของ
ระบบธรรมชาติ

คุณค่าความแท้จริง
มีขนาดขอบเขตของ
ลักษณะเดํนทางกายภาพที่
มีขนาดเหมาะสมไมํเล็ก
มาก

มีความสําคัญด๎าน
ทัศนียภาพหรือ
สุนทรียศาสตร๑

ยังคงลักษณะหรือบทบาท
การใช๎งานเดิม

จิตวิญญาณและความรู๎สึก
ที่ยังคงรับรู๎ได๎ถึงคุณคําทาง
ประวัติศาสตร๑ ประเพณี
และสุนทรียภาพ

ตําแหนํงที่ตั้งสอดคล๎องกับ
สภาพแวดล๎อมโดยรอบ

ยังคงประเพณี เทคนิค และ
ระบบการจัดการแบบเดิม

ยังคงใช๎วัสดุเหมือนเดิม

ยังคงรูปแบบและการ
ออกแบบเดิม
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คุณค่าความสมบูรณ์
รวม

แมํน้ําแมํเมือง

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
บริเวณถนนสายหลักของ
ชุมชน
ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
บริเวณเส๎นทางหลวงที่
เชื่อมระหวํางชุมชน
ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
กระจายตามพื้นที่
เกษตรกรรม
ประเพณีท๎องถิ่นดั้งเดิม

ภาพรวมของพืน้ ที่มีคุณค่าภูมทิ ัศน์วัฒนธรรม

ภาพรวมของพื้นที่ที่มี
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พื้นที่ทมี่ ีคุณค่าทาง
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
หายาก

ยังคงความเป็นธรรมชาติ
และความสมบูรณ๑ของ
ระบบธรรมชาติ

คุณค่าความแท้จริง
มีขนาดขอบเขตของ
ลักษณะเดํนทางกายภาพที่
มีขนาดเหมาะสมไมํเล็ก
มาก

มีความสําคัญด๎าน
ทัศนียภาพหรือ
สุนทรียศาสตร๑

ยังคงลักษณะหรือบทบาท
การใช๎งานเดิม

จิตวิญญาณและความรู๎สึก
ที่ยังคงรับรู๎ได๎ถึงคุณคําทาง
ประวัติศาสตร๑ ประเพณี
และสุนทรียภาพ

ตําแหนํงที่ตั้งสอดคล๎องกับ
สภาพแวดล๎อมโดยรอบ

ยังคงประเพณี เทคนิค และ
ระบบการจัดการแบบเดิม

ยังคงใช๎วัสดุเหมือนเดิม

ยังคงรูปแบบและการ
ออกแบบเดิม
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คุณค่าความสมบูรณ์
รวม

คุณคําทางวัฒนธรรมและ
สังคม
ภาพรวมของพื้นที่ที่มี
คุณคําทางสุนทรียภาพ
ภาพรวมของพื้นที่มีคุณคํา
ทางประวัติศาสตร๑
ภาพรวมของเมืองปาย

232
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ผลการสารวจโดยใช้แบบสอบถาม ในการระบุสถานที่สาคัญและควรแก่การอนุรักษ์ทาง
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลจากการสํารวจโดยใช๎แบบสอบถาม จากกลุํมตัวอยํางประชากรจํานวน 93 ครัวเรือน
ในเขตพื้นที่ศึกษาชุมชนเวียงเหนือและเวียงใต๎ ซึ่งภายในแบบสอบถามให๎ระบุถึงสถานที่สําคัญ
ของเมืองปายและเป็นสถานที่ที่ควรแกํการอนุรักษ๑ทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ซึ่งจากการสอบถาม
ได๎ผลการสํารวจออกมาแสดงได๎ดังตาราง (ก-จ)
ตาราง (ก) ผลการระบุสถานที่สาคัญที่มีทางลักษณะเด่นทางธรรมชาติ
เวียงใต้
สถานที่สาคัญทางธรรมชาติ

เวียงเหนือ
สถานที่สาคัญทางธรรมชาติ

จานวน (ร้อยละ)

แมํน้ําปาย
ห๎วยมํวงก๐อน
ห๎วยปู
ภูเขา
หนองกระทิง
รวม

53 แมํเมือง
5 ลําห๎วยบ๎านโฮํง
2
2
2
100

จานวน
(ร้อยละ)
36
2

ตาราง (ข) ผลการระบุประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น
ประเพณี
ประเพณีสงกรานต๑หรือปี๋ใหมํเมือง
ปอยสํางลอง
หลูขํ ๎าวหยํากู๏/ทําบุญข๎าวใหมํ
ดับไฟเทียน
ยี่เป็ง
ตานหลัว
กาดหลูํ
ถวายข๎าวมธุปายาส
สํงแถสํงจน
ผีผาหม๎อนั่ง
รวม

จานวน (ร้อยละ)
19
18
18
11
10
7
5
2
3
3
100

ศิลปะ วัฒนธรรม
รํานก
รําโต
ฟ้อนเล็บ

จานวน (ร้อยละ)
3
3
2
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ตาราง (ค) ผลการระบุสถานที่สาคัญทางด้านสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมด้านศาสนา
วัดศรีดอนชัย
วัดน้ําฮู
วัดโป่ง
วัดหลวง
วัดกลาง
วัดป่าขาม
วัดหมากลาง
วัดหัวนา
มัสยิด
รวม

ร้อยละ
33
21
11
11
6
5
4
3
1

สถาปัตยกรรมด้านความเชื่อ

ร้อยละ

เสาหลักเมือง
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
ศาลเจ๎าเมือง
สถาปัตยกรรมบ้านเรือน
บ๎านทรงไทยใหญํ

1
1
1
3

100

ตาราง (ง) ผลการระบุภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองปาย
ภูมิปัญญา

จานวน (ร้อยละ)

พื้นที่เกษตรกรรม
ฝายน้้าล้น/ล้าเหมือง
การท้าขนมงา
การท้าน้้าพริกคั่วทราย
การท้าถั่วเน่าแผ่น
การละเล่นดนตรีประเภทสะล้อซอซึง
การประดิษฐ์จองพารา
รวม

11
5
32
21
16
11
5
100

ตาราง (จ) ผลการระบุสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองปาย
เวียงใต้

เวียงเหนือ

ประเภทพื้นที่ทางประวัติศาสตร์
สถานที่สาคัญ
จานวน (ร้อยละ)
สถานที่สาคัญ
พระสถู ป เจดี ย๑ พ ระพี่ น างสุ พ รรณ
58 ประตูเมือง กําแพงเมือง
กัลยา
(วัดน้ําฮู)
คันดิน คูน้ํา
บํอน้ําฮู
รวม

จานวน (ร้อยละ)
33
8
100
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ผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การประเมินคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของเมืองปาย ได๎แบํงการประเมินออกเป็น 2 สํวน
ในสํวนแรก เป็นการให๎ระดับคะแนนของคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในแตํละด๎านทั้ง 3 ด๎านในแตํละ
องค๑ประกอบ ในสํวนที่ 2 เป็นการประเมินคุณคําทางด๎านความแท๎จริงและความสมบูรณ๑ รวมกับ
คะแนนคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในแตํละด๎านและแตํละองค๑ประกอบ ซึ่งผู๎ศึกษาเป็นผู๎ทําการระบุ
คุณคําและประเมินคุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม โดยให๎ผู๎รู๎ทั้ง 5 ทําน เป็นที่ปรึกษาในการประเมิน
คุณคําภูมิทัศน๑วัฒนธรรม แสดงผลการประเมินได๎ดัง ตางราง (ก-จ) ซึ่งผู๎รู๎ทั้ง 5 ทํานมีรายชื่อ
ดังตํอไปนี้
1 คือ คุณสวําง ศรีวิชัย ประธานชมรมผูอ๎ าวุโสอําเภอปาย
2. คือ คุณสมชาย ใจปิน นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรชํานาญการ
3 คือ คุณเติมศักดิ์ แสงโชติ ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมอําเภอปาย
4. คือ อ.จันทร๑ อินทสาร ปราชญ๑ท๎องถิ่น
5. คือ อ.ธนวัฒน๑ วงศ๑วาน ข๎าราชการครู
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ส่วนที่ 1 ผลการประเมินคุณค่าภูมทิ ัศน์วัฒนธรรมในแต่ละด้าน
ตาราง (ก) แสดงผลการระบุคุณค่าองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม
คุณค่าทางภูมทิ ัศน์วัฒนธรรม
สุนทรียภาพ

วัฒนธรรมและสังคม
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม

เอกลักษณ๑
ทาง
วัฒนธรรม

เทคนิค
วิธีการที่ใช๎
แบบดั้งเดิม

แสดงถึงภูมิ
ปัญญา
ท๎องถิ่น

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

/

/
/
/

/
/
/
/
/

ศูนย๑รวม
ทางจิตใจ

ความงาม
ด๎านธรรมชาติ
หรือการ
ออกแบบ

สภาพโดยรอบ
สอดคล๎องกับ
ลักษณะ
ภูมิศาสตร๑

ประวัติศาสตร์
แสดงถึงวิถี เกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตที่พึ่งพา เหตุการณ๑ทาง
ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร๑

เกี่ยวข๎อง
กับบุคคล
สําคัญ

วัฒนธรรมและสังคม
พื้นที่จัดกิจกรรมประเพณีดั้งเดิม
ของท๎องถิ่น
- วัดหลวง
- วัดกลาง
- วัดป่าขาม
- วัดหัวนา
- วัดศรีดอนชัย
- วัดโป่ง
- ที่วําการอําเภอปาย
- เทศบาลตําบลปาย
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สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นดั้งเดิม

/
/
/
/
/
/
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คุณค่าทางภูมทิ ัศน์วัฒนธรรม
สุนทรียภาพ

วัฒนธรรมและสังคม
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม

เทคนิค
วิธีการที่ใช๎
แบบดั้งเดิม

/
/
/
/
/
/

/
/

แสดงถึงภูมิ
ปัญญา
ท๎องถิ่น

ศูนย๑รวม
ทางจิตใจ

/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

/

ความงาม
ด๎านธรรมชาติ
หรือการ
ออกแบบ

สภาพโดยรอบ
สอดคล๎องกับ
ลักษณะ
ภูมิศาสตร๑

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

แสดงถึงวิถี เกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตที่พึ่งพา เหตุการณ๑ทาง
ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร๑

เกี่ยวข๎อง
กับบุคคล
สําคัญ

/

/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/

/
/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

/
/
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สถาปัตยกรรมด๎านศาสนาและ
ความเชื่อ
ด๎านศาสนา
- วัดหลวง
-วัดกลาง
- วัดป่าขาม
- วัดหัวนา
- วัดศรีดอนชัย
- วัดโป่ง
ด๎านความเชื่อ
- ศาลสมเด็จพระนเรศวร
- เสาหลักเมือง
- ศาลเจ๎าเมือง
สถาปัตยกรรมอาคารบ๎านเรือน
- บ๎านทรงไทใหญํ
- เรือนทรงพื้นบ๎าน

เอกลักษณ๑
ทาง
วัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์
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คุณค่าทางภูมทิ ัศน์วัฒนธรรม
สุนทรียภาพ

วัฒนธรรมและสังคม
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม

เอกลักษณ๑
ทาง
วัฒนธรรม

เทคนิค
วิธีการที่ใช๎
แบบดั้งเดิม

/
สถาปัตยกรรมที่เกิดจากการเกษตร
- ยุ๎งข๎าว
-เถียงนา
- คอกเลี้ยงสัตว๑

แสดงถึงภูมิ
ปัญญา
ท๎องถิ่น

ศูนย๑รวม
ทางจิตใจ

ความงาม
ด๎านธรรมชาติ
หรือการ
ออกแบบ

สภาพโดยรอบ
สอดคล๎องกับ
ลักษณะ
ภูมิศาสตร๑

/

/

/

ประวัติศาสตร์
แสดงถึงวิถี เกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตที่พึ่งพา เหตุการณ๑ทาง
ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร๑

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

ภูมิปัญญาที่เกิดจากการเกษตร
- ฝายน้ําล๎น
- ลําเหมือง

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

ภูมิปัญญาด๎านอาหาร
- การทําขนมงา
- น้ําพริกคั่วทราย
- ถั่วเนําแผํน

/
/
/

/

/

/

/
/
/

ภูมิปัญญาด๎านศิลปวัฒนธรรม
- การเลํนสะล๎อซอซึง

/

/

/

/

เกี่ยวข๎อง
กับบุคคล
สําคัญ

พื้นที่ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น

/
/
/
240
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คุณค่าทางภูมทิ ัศน์วัฒนธรรม
สุนทรียภาพ

วัฒนธรรมและสังคม
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม

- การประดิษฐ๑จองพารา

เทคนิค
วิธีการที่ใช๎
แบบดั้งเดิม

แสดงถึงภูมิ
ปัญญา
ท๎องถิ่น

ศูนย๑รวม
ทางจิตใจ

ความงาม
ด๎านธรรมชาติ
หรือการ
ออกแบบ

สภาพโดยรอบ
สอดคล๎องกับ
ลักษณะ
ภูมิศาสตร๑

/

/

/

/

/

/
สุนทรียภาพ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/

แสดงถึงวิถี เกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตที่พึ่งพา เหตุการณ๑ทาง
ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร๑

เกี่ยวข๎อง
กับบุคคล
สําคัญ

/
/
/
/
241

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
- การตั้งถิ่นฐานบริเวณถนนสาย
หลักของชุมชนเวียงใต๎และเวียง
เหนือ
- การตั้งถิ่นฐานตามเส๎นทางหลวง
เชื่อมระหวํางชุมชน (ถนนสาย
1095)
พื้นที่แสดงลักษณะเด่นทาง
ธรรมชาติ
- แมํน้ําปาย
- หนองกระทิง
- ลําห๎วยปู
- ลําห๎วยมํวงก๐อน
- ลําห๎วยแมํเมือง

เอกลักษณ๑
ทาง
วัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์

242

คุณค่าทางภูมทิ ัศน์วัฒนธรรม
สุนทรียภาพ

วัฒนธรรมและสังคม
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม

- ป่าไม๎และภูเขา

เอกลักษณ๑
ทาง
วัฒนธรรม

เทคนิค
วิธีการที่ใช๎
แบบดั้งเดิม

/
/

แสดงถึงภูมิ
ปัญญา
ท๎องถิ่น

ศูนย๑รวม
ทางจิตใจ

ประวัติศาสตร์

ความงาม
ด๎านธรรมชาติ
หรือการ
ออกแบบ

สภาพโดยรอบ
สอดคล๎องกับ
ลักษณะ
ภูมิศาสตร๑

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/

แสดงถึงวิถี เกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตที่พึ่งพา เหตุการณ๑ทาง
ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร๑

พื้นที่เกษตรกรรม
- พื้นที่เกษตรกรรมติดริมแมํน้ําปาย

/

- พื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ราบ

/

/

/

/

/

/

/

- พื้นที่เกษตรกรรมบนที่ลาดเชิงเขา

/

/

/

/

/

/

/

โครงข่ายการสัญจร
- ชัยสงคราม
- รังสิยานนท๑
- ราฎร๑ดํารง
- ถนนภายในชุมชนของเวียงเหนือ

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

เกี่ยวข๎อง
กับบุคคล
สําคัญ

/
/
/
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คุณค่าทางภูมทิ ัศน์วัฒนธรรม
สุนทรียภาพ

วัฒนธรรมและสังคม
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม

เอกลักษณ๑
ทาง
วัฒนธรรม

เทคนิค
วิธีการที่ใช๎
แบบดั้งเดิม

แสดงถึงภูมิ
ปัญญา
ท๎องถิ่น

ศูนย๑รวม
ทางจิตใจ

ประวัติศาสตร์

ความงาม
ด๎านธรรมชาติ
หรือการ
ออกแบบ

สภาพโดยรอบ
สอดคล๎องกับ
ลักษณะ
ภูมิศาสตร๑

แสดงถึงวิถี เกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตที่พึ่งพา เหตุการณ๑ทาง
ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร๑

เกี่ยวข๎อง
กับบุคคล
สําคัญ

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

ประวัติศาสตร์
พื้นที่ทางประวัติศาสตร์
- คูเมือง คันดินเกํา
- ประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ ได๎แกํ ประตู
มําน ประตูดํา ประตูชัย และประตู
เวียงหลวง
- บํอน้ําฮู

/
/

/

/
/

/
/

/

/
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ตาราง (ข) แสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทศั น์วัฒนธรรมด้านสุนทรียภาพ
คุณค่าทางภูมทิ ัศน์วัฒนธรรมด้านสุนทรียภาพ
ความงามด้าน
ธรรมชาติหรือได้รับ
การออกแบบ

สภาพโดยรอบ
สอดคล้องกับพื้นที่

วัดศรีดอนชัย
วัดโป่ง
วัดหมากลาง
วัดหลวง
วัดกลาง
วัดป่าขาม
วัดหัวนา
มัสยิดอัลอิสรอล
พื้นที่เกษตรกรรม
บ๎านทรงพื้นเมือง หรือไทยใหญํ
เรือนไทยพื้นถิ่น
อาคารสมัยใหมํ
เถียงนา
ลําเหมือง
แมํน้ําปาย
แมํน้ําแมํเมือง

3.8
3.2
2.3
3.4
3.4
3.6
4.0
3.0
3.8
3.0
3.0
3.8
2.5
3.0
3.4
3.2

4.0
3.4
2.3
3.6
4.0
4.0
4.0
3.0
4.0
3.0
2.6
2.8
2.5
2.8
3.0
3.2

3.4
2.8
3.0
3.2
3.4
3.2
3.6
3.0
4.0
4.2
2.8
2.8
4.3
5.0
3.4
3.4

11.2
9.4
7.7
10.2
10.8
10.8
11.6
9.0
11.8
10.2
8.4
9.3
9.3
10.8
9.8
9.8

ลักษณะการตั้งถิ่นฐานบริเวณถนน
สายหลักของชุมชน
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานบริเวณ
เส๎นทางหลวงที่เชื่อมระหวํางชุมชน
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานกระจายตาม
พื้นที่เกษตรกรรม
เส๎นทางการสัญจร ถนนชัยสงคราม
รังสิยานนนท๑ ราษฎร๑ดํารง

5.6

2.4

2.4

10.4

2.8

3.2

3.2

9.2

3.3

3.3

3.5

10.0

3.0

3.0

2.8

8.8

พื้นที่มีคุณค่าด้านสุนทรียภาพ

แสดงถงึวิถีชีวิตที่
พึ่งพาธรรมชาติ

รวม (15)
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ตาราง (ค) แสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทศั น์วัฒนธรรมด้านวัฒนธรรมและสังคม
พื้นที่มีคุณค่าด้านวัฒนธรรม
และสังคม
วัดศรีดอนชัย
วัดโป่ง
วัดหมากลาง
วัดหลวง
วัดกลาง
วัดป่าขาม
วัดหัวนา
มัสยิดอัลอิสรอล
พื้นที่เกษตรกรรม
บ๎านทรงพื้นเมือง หรือไทยใหญํ
เรือนไทยพื้นถิ่น
อาคารสมัยใหมํ
เถียงนา
ศาลสมเด็จพระนเรศวร (ที่วําการ
อําเภอปาย)
ศาลเจ๎าเมือง (วัดหลวง)
คันดินคูน้ํา
การประดิษฐ๑จองพารา (วัดโป่ง)
ขนมงา (เวียงเหนือ)
ถั่วเนําแผํน (เวียงเหนือ)
สล๎อซอซึง (เวียงเหนือ-ใต๎)
น้ําพริกคั่วทราย (เวียงใต๎)
เส๎นทางการสัญจร ถนนชัย
สงคราม รังสิยานนนท๑ ราษฎร๑ดํารง
ลําเหมือง
แมํน้ําปาย
แมํน้ําแมํเมือง
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานบริเวณถนน

คุณค่าทางภูมทิ ัศน์วัฒนธรรมด้านวัฒนธรรมและสังคม
เอกลักษณ์ทาง เทคนิควิธี แสดงถึงภูมิ ศูนย์รวม
วัฒนธรมของ
ที่ใช้แบบ ปัญญาท้องถิ่น
ทาง
ท้องถิ่น
ดั้งเดิม
ดั้งเดิม
จิตใจ
4.4
4.0
4.2
4.0
3.8
3.4
3.8
3.6
2.0
2.5
2.5
2.5
4.0
3.6
3.6
3.8
4.2
3.2
3.6
3.8
4.0
3.8
3.6
3.8
4.2
3.6
3.8
4.2
4.0
4.0
3.5
3.5
3.8
3.4
3.0
3.4
4.0
3.5
4.0
3.5
2.2
2.6
2.6
2.8
3.0
2.8
2.8
2.8
4.2
3.2
5.0
3.0

รวม
(20)
16.6
14.6
9.5
15.0
14.8
15.2
15.8
15.0
13.6
15.3
10.2
11.3
15.4

3.2
3.8
3.4
3.6
3.2
3.2
3.6
3.6

3.0
4.3
3.4
3.4
3.2
3.2
3.8
3.6

2.8
3.4
3.6
3.8
3.0
3.6
3.8
4.0

3.2
4.3
3.4
3.4
2.6
3.2
3.0
2.8

12.2
15.7
13.8
14.2
12.0
13.2
14.2
14.0

4
4
4
4
5

3
3
3
4
3

4
5
4
4
4

2
3
4
4
3

13
15
15
16
15
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พื้นที่มีคุณค่าด้านวัฒนธรรม
และสังคม

คุณค่าทางภูมทิ ัศน์วัฒนธรรมด้านวัฒนธรรมและสังคม
เอกลักษณ์ทาง เทคนิควิธี แสดงถึงภูมิ ศูนย์รวม
วัฒนธรมของ
ที่ใช้แบบ ปัญญาท้องถิ่น
ทาง
ท้องถิ่น
ดั้งเดิม
ดั้งเดิม
จิตใจ

สายหลักของชุมชน
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานบริเวณ
เส๎นทางหลวงที่เชื่อมระหวํางชุมชน
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานกระจายตาม
พื้นที่เกษตรกรรม

รวม
(20)

3

2

3

2

10

2

2

3

2

9

ตาราง (ง) แสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทศั น์วัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์
คุณค่าทางภูมทิ ัศน์วัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์
พื้นที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์

วัดศรีดอนชัย
วัดโป่ง
วัดหมาก-ลาง
วัดหลวง
วัดกลาง
วัดป่าขาม
วัดหัวนา
เสาหลักเมือง
ศาลเจ๎าเมือง
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
คันดิน คูน้ํา ประตูเมืองเกํา
บํอน้ําฮู
บริเวณตั้งถิ่นฐานเดิมของเวียง
เหนือ-ใต๎
การตั้งถิ่นฐานบริเวณเส๎นทางหลวง
เส๎นทางการสัญจร ถนนชัย
สงคราม รังสิยานนนท๑ ราษฎร๑ดํารง

เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์

เกี่ยวข้องกับ
บุคคลสาคัญ

มีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
ปรากฏอยู่

รวมคะแนน
(15)

4.6
3.2
4.3
4.4
3.0
3.0
3.0
3.6
3.8
3.8
4.0
3.3

4.0
3.2
3.3
4.0
3.0
3.0
3.5
3.8
4.3
4.0
3.4
3.3

4.6
3.6
3.7
4.2
4.0
3.0
3.5
3.4
3.8
4.0
3.4
3.7

13.2
10.0
11.3
12.6
10
9
10
10.8
11.8
11.8
12.6
10.3

4.0
3.8

3.5
3.2

4.5
3.2

12.0
10.2

3.4

3.4

3.0

9.7
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณค่าภูมทิ ัศน์วัฒนธรรมในแต่ละด้านรวมกับคุณค่าด้านความแท้และความสมบูรณ์
ตาราง (จ) แสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทศั น์วัฒนธรรมและความแท้ความสมบูรณ์
พื้นที่มีคุณคํา
วัดศรีดอนชัย
วัดโป่ง
วัดหมากลาง
วัดหลวง
วัดกลาง
วัดป่าขาม
วัดหัวนา
มัสยิดอัลอิสรอล
พื้นที่เกษตรกรรม
บ๎านทรงพื้นเมือง หรือไทยใหญํ
เรือนไทยพื้นถิ่น
อาคารสมัยใหมํ
เถียงนา
ศาลสมเด็จพระนเรศวร

วัฒนธรรมและสังคม
ความแท้ความ วัฒนธรรม
สมบูรณ์ (70) สังคม (20)
41
16.6
39.2
14.6
16.8
9.5
35.8
15
37.2
14.8
36.4
15.2
37
15.8
17
15
27.2
13.6
32.4
15.3
28.8
10.2
19.6
11.25
39
15.4
30.2
12.2

รวม
58
54
26
51
52
52
53
32
41
48
39
31
54
42

สุนทรียภาพ
ความแท้ความ สุนทรียภาพ
สมบูรณ์ (70)
(15)
รวม
41
11.2 52
38
9.4 47
16.8
7.7 24
36.8
10.2 47
37.2
10.8 48
36.4
10.8 47
34.3
11.6 46
17
9 26
27.2
11.8 39
36.7
10.2 47
28.8
8.4 37
23
9.3 32
37.8
9.3 47
23
7 30

ประวัติศาสตร๑
ความแท้ความ ประวัติศาสตร์
สมบูรณ์ (70)
(15)
41
13.2
36.2
10
16.8
11.3
35.8
12.6
28
10
30
9
32.6
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
11.75

รวม
54.2
46.2
28.1
48.4
38.0
39.0
42.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28.8
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พื้นที่มีคุณคํา
เสาหลักเมือง

วัฒนธรรมและสังคม
ความแท้ความ วัฒนธรรม
สมบูรณ์ (70) สังคม (20)
30
12

รวม
42

สุนทรียภาพ
ความแท้ความ สุนทรียภาพ
สมบูรณ์ (70)
(15)
รวม
37
8 45

ประวัติศาสตร๑
ความแท้ความ ประวัติศาสตร์
สมบูรณ์ (70)
(15)
28
10.8

รวม
38.8

ศาลเจ๎าเมือง (วัดหลวง)

31.5

15.65

47

32

8

40

27.4

11.8

39.2

คันดินคูน้ํา ประตูเมืองเกํา

40

13.8

54

40

11

51

40

12.6

52.6

บํอน้ําฮู

35

13

48

29

11.8

41

35.6

10.3

45.9

การประดิษฐ๑จองพารา (วัดโป่ง)

32

14.2

46

38

10

48

0

0

0.0

ขนมงา (เวียงเหนือ)

28.8

12

41

0

0

0

0

0

0.0

ถั่วเนําแผํน (เวียงเหนือ)

34.6

13.2

48

0

0

0

0

0

0.0

สล๎อซอซึง (เวียงเหนือ-ใต๎)

33.2

14.2

47

0

0

0

0

0

0.0

น้ําพริกคั่วทราย (เวียงใต๎)

33

14

47

0

0

0

0

0

0.0

เส๎นทางการสัญจร ถนนชัย
สงคราม รังสิยานนนท๑ ราษฏร๑
ดํารง

35

13

48

37

8.75

46

29.4

9.7

39.1

ลําเหมือง

40

15

55

30.3

10.8

41

0

0.0
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พื้นที่มีคุณคํา
แมํน้ําปาย

วัฒนธรรมและสังคม
ความแท้ความ วัฒนธรรม
สมบูรณ์ (70) สังคม (20)
39
15

รวม
54

สุนทรียภาพ
ความแท้ความ สุนทรียภาพ
สมบูรณ์ (70)
(15)
รวม
36
9.8 46

ประวัติศาสตร๑
ความแท้ความ ประวัติศาสตร์
สมบูรณ์ (70)
(15)
0

รวม
0.0

แมํน้ําแมํเมือง

40

16

56

37

9.8

47

0

ลักษณะการตั้งถิ่นฐานบริเวณ
ถนนสายหลักของชุมชน

33

15

48

33

10.4

43

27.8

11

38.8

ลักษณะการตั้งถิ่นฐานบริเวณ
เส๎นทางหลวงที่เชื่อมระหวําง
ชุมชน

30

10

40

32

9.2

41

27

10.2

37.2

20

9

29

26.6

10

37

0

0

0.0

ลักษณะการตั้งถิ่นฐานกระจาย
ตามพื้นที่เกษตรกรรม

0.0
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ตารางแสดงการแบ่งระดับช่วงคะแนนคุณค่าภูมิทัศน์วัมนธรรมในแต่ละด้าน
คุณค่าด้านวัฒนธรรมและสังคม

คุณค่าด้านสุนทรียภาพ

คุณค่าด้านประวัติศาสตร์

54-60

46.7-52.2

49.3-54.5

53-47

41.1-46.6

44-49.2

46-40

35.4-35.3

38.7-43.9

39-33

29.7-35.3

33.4-38.6

32-26

24-29.6

28.1-33.3

250

251

ภาคผนวก ง

252

สถานที่เก็บน้ํามันฯ

ปั๊มน้ํามัน

เลี้ยงสัตว๑ฯ เพื่อการค๎า

อยูํอาศัยห๎องแถว ตึกแถว

อาคารอยูํอาศัยรวม

อยูํอาศัย-อาคารขนาดใหญํ

สถานีบริการก๏าซ

X

X

X

X

X

X

>500ตร.ม./
>750ตร.ม.

X

X

X

X

X

X

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย

5/ 10 %

> 100ตร.ม./
> 200ตร.ม.
(สําหรับ
เกษตร)

X

X

X

X

X

X

> 400ตร.
ม./ > 750
ตร.ม.

X

X ยกเว๎นบ.
เดี่ยว ≥100
ตร.วา

X

X

X

X

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปาน
กลาง
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก

5/ 10 %

> 150ตร.
ม./> 200ตร.
ม.

X

X

X

X

X

X

X

X ยกเว๎นบ.
เดี่ยว≥ 50
ตร.วา

X

X

15%

> 200ตร.ม.

X

X

X

X

X

X

โรงมหรสพ

จัดสรรที่ดินทุกประเภท

ร๎านจําหนํายก๏าซ

> 100ตร.ม.

โรงแรม

สถานที่บรรจุก๏าซ

5%

Minor Use

อนุรักษ์เพื่อที่
อยู่อาศัย

ประเภท/กิจกรรมที่ห๎าม

โรงงานทุกจําพวกฯ

อยูํอาศัยบ๎านแฝดบ๎านแถว

ตาราง (ก) แสดงกิจกรรมที่ห้ามในบริเวณการพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทต่างๆ

252
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โรงฆําสัตว๑

สุสานและฌาปนสถานฯ

X

X

X

X

> 100 ตร.ม.

X

X

X

X

X ยกเว๎น ≤ 75
ตร.ม.* / 100
ตร.ม.*
X (ห๎ามเฉพาะ
บริเวณ 3.1)

X

X

X

X

X

> 200 ตร.ม.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

> 200 / > 500 ตร.
ม.

X

X

X

X

X

X

X

X

> 500 ตร.ม.

X

X

X

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปาน
กลาง
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก

กําจัดมูลฝอย

ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

ตลาด

X

การกําจัดวัตถุอันตราย

ป้ายขนาดเกิน0.50 ตร.ม.

X ยกเว๎น ≤ 100
ตร.ม.*

ไซโลเก็บผลผลิต

พาณิชยกรรมทุกประเภท

อนุรักษ์เพื่อที่
อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย

สถานที่เก็บสินค๎า

ประเภท/กิจกรรมที่ห๎าม

พาณิชยกรรมอาคารใหญํ/ สูง/
ใหญํพิเศษ

ตาราง (ก) แสดงกิจกรรมที่ห้ามในบริเวณการพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทต่างๆ (ต่อ)

ที่มา ; สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแมํฮํองสอน
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวกฤษญา ตันนุกูล เกิดเมื่อวันอาทิตย๑ ที่ 12 มิถุนายน 2531 ที่จังหวัดแมํฮํองสอน
จบการศึกษาจากคณะสังคมศาสตร๑ ภาควิชาภูมิศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ เมื่อปีการศึกษา
2553 และเข๎าศึกษาตํอระดับปริญญาโทในหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาการ
วางแผนภาคและเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย เมือ่ ปีการศึกษา 2554

