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บทคดัย่อ 

บทความวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนวิถีชีวิตวฒันธรรมประเพณีของชาวอาข่าชุมชนบา้น

ผาฮ้ีจากอดีตจนถึงปัจจุบนัสาํหรับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 2) เพ่ือนาํเสนอการออกแบบสถาปัตยกรรม

ท่ีผสมผสานวิถีชีวิตและวฒันธรรมสู่กระบวนการออกแบบ จากประเด็นปัญหาดา้นกิจกรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวอา

ข่าท่ีกาํลงัเลือนลางและจางหายไปตามยุคสมยั จึงไดน้าํมาศึกษาวิจยัเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูประเพณีดั้งเดิมเอาไว ้

และนํามาซ่ึงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมให้กบัชุมชน มีวิธีการดาํเนินงานวิจยัโดยการศึกษาขอ้มูลทาง

กายภาพ ทฤษฎีจินตภาพเมือง ศึกษาประเด็นปัญหาในพ้ืนท่ี ทฤษฎีการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และทฤษฎีการวางผงั 

เพ่ือนาํมาใชใ้นการออกแบบสถาปัตยกรรม ให้มีความเหมาะสมและมีความพร้อมสาํหรับการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม

ในอนาคต ผลการศึกษา พบว่าชุมชนผาฮ้ีซ่ึงตั้ งอยู่บนภูเขาใกลช้ายแดนพม่ามีความโดดเด่นในด้านการท่องเท่ียว

การเกษตรและวฒันธรรม แต่เน่ืองจากกาลเวลาและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปส่งผลให้วฒันธรรมของอาข่าเลือนหายไป 

ทั้งน้ีการอนุรักษป์ระเพณีงานเทศกาลและกิจกรรมต่าง ๆ แบบดั้งเดิมของชาวอาข่า เช่น การทาํนํ้ ามนตใ์ห้บริสุทธ์ิ การ

เดินผ่านประตูผี  การตาํขา้วปุก และการเตน้ระบาํไมไ้ผ่ จะสามารถอนุรักษว์ฒันธรรมของอาข่าแบบดั้งเดิมไวไ้ด ้และ

ยงัช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชนผาฮ้ี โดยเสนอแนะแนวทางออกแบบเบ้ืองตน้เป็น 3 จุด ประกอบไปดว้ยจุดท่ี 1 

พ้ืนท่ีต้อนรับนักท่องเท่ียว จุดท่ี 2 พื้นท่ีเรียนรู้วฒันธรรมดั้ งเดิมเพ่ือการเรียนรู้วฒันธรรมของชาวอาข่าอาข่า เพ่ือ

ส่งเสริมประเพณีท่ีมีความสําคญัของชาวอาข่า และจุดท่ี 3 จุดส่งเสริมการท่องเท่ียวและศึกษาวิถีชีวิต เพ่ือส่งเสริมวิถี
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ชีวิตดั้ งเดิมของชาวอาข่า โดยทั้ ง 3 พ้ืนท่ีจะเป็นแหล่งการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ในการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม และช่วยฟ้ืนฟูและอนุรักษป์ระเพณีท่ีสาํคญัของชาวอาข่าเอาไวอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

คาํสําคญั: การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  ชุมชนบ้านผาฮี ้ วัฒนธรรมของชาวอาข่า 

 

Abstract  

This research was conducted with the main objectives of 1) studying the way of life and cultural context of 

the Akha community from the past to the present to promote culture tourism in the area and 2) presenting guidelines 

for future planning for the Phahee community and designing architecture that could help promote culture tourism in 

the area. Physical surveying of the area was utilized as one of the research instruments in obtaining information from 

physical analysis, culture tourism theories, and planning and designing of public urban space theories. The analyzed 

information was then used as a reference for the architectural planning and design for the community. The results 

showed that the Phahee community, which is situated on the mountains near the border of Myanmar, was remarkable 

for its tourism, agriculture and culture. Nevertheless, due to the passage of time and ever-changing society, the 

culture of Akha has been fading away. In order to promote tourism in the area, multiple aspects of Akha traditions, 

festivals, and activities such as “Purification with Holy Water”, “Walking through Pratoophee”, “Tumkhaopuk”, and 

“ Bamboo Dance ” are adapted and modified to suit the modern era while still preserving and presenting the old way 

of the festivals and activities. Furthermore, designs for multiple areas were recommended to accommodate the 

potential influx of tourists. The research proposed the design of three areas including a welcoming area, a traditional 

culture area, and an ‘Akha’s way of life’ area. The proposed design was aimed to help the community to manage 

cultural tourism in the area to promote tourism activities such as culture learning, shopping and tourism as well as 

preserve the Akha culture in order to strengthen the Phahee community’s economy.  

 

Keywords: Culture Tourism, Ban Phahee, Akha Culture. 

 

1.  บทนํา 

ชุมชนบา้นผาฮ้ี อาํเภอแม่สาย ตาํบลโป่งงาม เป็นชุมชนขนาดเลก็ ประกอบไปดว้ยกลุ่มผะหม๊ีอาข่า มีทั้งหมด 

164 ครัวเรือนมีจาํนวนประชากรทั้งหมด 590 คน ชาย 308 คน หญิง 282 คน (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโป่งงาม, 2562) 

ราวปี พ.ศ. 2465 ไดอ้พยพมาจากแควน้สิบสองปันนาในประเทศจีนโดยสมยัก่อนดาํรงชีพดว้ยการทาํไร่เล่ือนลอย โดย

กลุ่มชาวอาข่ามีกิจกรรมทางประเพณีวฒันธรรมท่ีน่าสนใจคือ 1) การชาํระลา้งดว้ยนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 1 

2) การลอดประตูผดีงัท่ีแสดงในรูปท่ี 2  3)การตาํขา้วปุ๊กดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 3  4)การเตน้รํากระทุง้ไมไ้ผ ่ดงัท่ีแสดงใน 

รูปท่ี 4 
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                      รูปท่ี 1 แสดงภาพกิจกรรมบริเวณบ่อนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิ                            รูปท่ี 2 แสดงภาพกิจกรรมบริเวณประตูผี 

             ท่ีมา :วาเนสสา สมคัศรุติ (2560)                                ท่ีมา : mambobtv (2562) 

 

    
              รูปท่ี 3 แสดงภาพกิจกรรมการตาํขา้วปุ๊ก                              รูปท่ี 4 แสดงภาพกิจกรรมการเตน้รํากระทุง้ไมไ้ผ ่

               ท่ีมา :วาเนสสา สมคัศรุติ (2560)                                           ท่ีมา : วาเนสสา สมคัศรุติ (2560) 

 

โดยในท่ีน้ีไดมี้การนาํกิจกรรมทางประเพณีท่ีเป็นอตัลกัษณ์ชาวอาข่ารวมถึงกิจกรรมทางประเพณีเหล่าน้ีชาว

อาข่าสามารถทาํร่วมกบับุคคลภายนอกไดเ้พ่ือความเป็นสิริมงคลรวมถึงการอาํลาเพ่ือให้เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ

จากการศึกษากิจกรรมทางประเพณีวฒันธรรมพบได้ว่าตามความเช่ือของชาวอาข่า 1) กิจกรรมชําระล้างด้วยนํ้ า

ศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือจะใชน้ํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิแตะบริเวณหน้าเพ่ือจะไดช้าํระจิตใจให้บริสุทธ์ิ 2) กิจกรรมการลอดประตูผี

โดยตามความเช่ือการลอดประตูผีจะทาํให้เจา้ท่ีเจา้ทางดูแลคุม้ครองจากส่ิงชัว่ร้าย 3) กิจกรรมตาํขา้วปุ๊กตามความเช่ือ

ใชใ้นการไหวบ้รรพบุรุษและรับประทานเพ่ือความเป็นสิริมงคล 4) กิจกรรมการเตน้รํากระทุง้ไมไ้ผเ่ป็นการเฉลิมฉลอง

อวยพรเพ่ือการแยกยา้ยหรือเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ (มูลนิธิกระจกเงาโครงการพิพิธภณัฑช์าวเขาออนไลน์, 2551) 

แต่ในปัจจุบนักระแสทุนนิยมและการพฒันาทาํให้กิจกรรมท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ไม่ไดถู้กนาํมาถ่ายทอดรวมถึงบริเวณ

สถานท่ีจดักิจกรรมทางประเพณีไม่ไดส่ื้อสารให้เกิดการรับรู้วา่เป็นพ้ืนท่ีสาํคญัของกิจกรรมทางวฒันธรรมและเร่ิมสูญ

หายไปตามยคุสมยั 

จากการศึกษาความหมายการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมได้ให้ความหมายการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็น

การศึกษาหาความรู้ในพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีมีคุณลกัษณะท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมมีการบอกเล่าเร่ืองราว
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ในการพฒันาทางสังคมและมนุษยผ์่านทางประวติัศาสตร์อนัเป็นผลเก่ียวเน่ืองกบัวฒันธรรม องคค์วามรู้ และการให้

คุณค่าของสังคม โดยสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าหรือสภาพแวดลอ้มอยา่งธรรมชาติ ท่ีสามารถแสดงออกให้เห็นถึงความ

สวยงามและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากธรรมชาติ สามารถสะทอ้นให้เห็นถึง สภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุค

สมยัไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี(ไกรฤกษ ์ป่ินแกว้,2556) การ

พฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอย่างย ัง่ยืนควรพฒันาควบคู่ไปกบัการรักษาสภาพแวดลอ้ม วิถีชีวิตเดิมท่ีสามารถ

ตอบสนองกบัความตอ้งการของชุมชนทั้งในปัจจุบนัและอนาคตดงันั้นการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจึงควร

เนน้ความเขา้ใจวฒันธรรมในทุกดา้น และเนน้การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยให้ชุมชนมีส่วน

ร่วมในการพฒันา สืบทอดและถ่ายทอดศิลปะวฒันธรรมซ่ึงจะเป็นการคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของชุมชน(กาญจนา แสงล้ิม

สุวรรณ, 2555) 

จากการศึกษารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจากการศึกษารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

การท่องเท่ียวงานชมวฒันธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียว เพ่ือชม

งานประเพณีต่างๆ ท่ีชาวบา้นในทอ้งถ่ินนั้นๆ  จดัข้ึน ไดรั้บความเพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจในสุนทรียะศิลป์ เพ่ือศึกษา

ความเช่ือ การยอมรับนบัถือการเคารพพิธีกรรมต่าง ๆ และไดรั้บความรู้มีความเขา้ใจต่อสภาพสังคมและวฒันธรรมมี

ประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มข้ึนบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสาํนึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและมรดกทาง

วฒันธรรม  โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการท่องเท่ียว (วารัชต ์มธัยมบุรุษ, 2558) จึงเป็นประเด็นใน

การตั้งสมมติฐานการวางผงัและออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมดว้ยการนาํกิจกรรม

ทางประเพณีและพ้ืนท่ีลานกิจกรรมมาถ่ายทอดในลกัษณะของพ้ืนท่ีและสถาปัตยกรรมโดยชาวบา้นและนกัท่องเท่ียว

จะได้มีส่วนร่วมกันในการทาํกิจกรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและเปิดประสบการณ์การ

ท่องเท่ียวให้กบันกัท่องเท่ียวและบุคคลภายนอกรวมถึงเรียนรู้กิจกรรมทางประเพณีวฒันธรรมของชาวอาข่าชุมชนบา้น

ผาฮ้ีดงันั้นจึงเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกบัการรักษากิจกรรมประเพณีวฒันธรรมของชาวอาข่าไดอ้ยา่ง

ย ัง่ยนื 

จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม ในด้านการลาํดับความสําคญัของท่ีว่าง 

จดัลาํดบัโดยใชท่ี้ว่างระหว่าง พ้ืนท่ีกิจกกรมเป็นกลไกสาํคญั แบ่งออกเป็น 3 ลาํดบั คือ 1)ท่ีว่างสาํหรับใชส้อยส่วนตวั

ในระดบัครอบครัว 2)ท่ีว่างสําหรับการติดต่อพูดคุยระหว่างครัวเรือน 3)ท่ีว่างสําหรับใชส้อยร่วมกนัในระดบัชุมชน 

(Correa,1989) 

จึงเป็นประเด็นในการตั้งสมมติฐานการออกแบบวางผงัชุมชนบา้นผาฮ้ี ว่าดว้ยเร่ืองการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ประเพณีของชาวอาข่า และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมดว้ยการนาํประเพณีท่ีสําคญัของชาวอาข่า

ประกอบไปด้วย 1) กิจกรรมชาํระลา้งด้วยนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ 2) กิจกรรมการลอดประตูผี 3) กิจกรรมตาํขา้วปุ๊ก และ 4) 

กิจกรรมการเตน้รํากระทุง้ไมไ้ผ่ โดยการนาํมาถ่ายทอดผ่านทางท่ีว่างและรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์

ของชุมชนบา้นผาฮ้ี  เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดส้มัผสัและเรียนรู้ถึงความสาํคญัของประเพณีชาวอาข่า  
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2.  วตัถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนวิถีชีวิตวฒันธรรมประเพณีของชาวอาข่าจากอดีตจนถึงปัจจุบนัสาํหรับการส่งเสริม

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

2) เพ่ือนาํเสนอการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานวิถีชีวิตและวฒันธรรมสู่กระบวนการออกแบบ 

 

3.  วธีิดําเนินงานวจิัย 

3.1 ศึกษาข้อมลูด้านวัฒนธรรมประเพณีชาวอาข่าของชุมชนบ้านผาฮีจ้ากข้อมลูทุติยภูมิ  

จากเอกสารงานวิจยัท่ีเผยแพร่ เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

3.2 ศึกษาข้อมลูทุติยภูมิ  

ขอ้มูลกายภาพพ้ืนฐานของชุมชนผาฮ้ี จากแหล่งขอ้มูลบนส่ืออินเตอร์เน็ต เพ่ือกาํหนดเป็นแนวทางในการ

ออกแบบวางผงัชุมชน และเพ่ือออกแบบใหร้องรับกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

3.3 วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของชุมชนบ้านผาฮี ้ 

โดยการใชท้ฤษฎีจินตภาพประกอบไปดว้ย 1) ขอบเขต(Edge)  2) จุดศูนยร์วม (Node)  3) เส้นทาง (Path)  4) 

ย่าน (District)  5) จุดหมายตา (Landmark) เพ่ือนํามาใช้ในการออกแบบวางผังให้ส่งเสริมกับการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม วิเคราะห์วิถีชีวิตประเพณีวฒันธรรม เพ่ือนํามาประยุกต์ฟ้ืนฟูพฒันาเชิงอนุรักษ์ต่อการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม 

3.4 วิเคราะห์ประเพณีวัฒนธรรมของของชาวอาข่าผาฮี ้เพ่ือนาํไปสู่การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

3.5 ดาํเนินออกแบบวางผงัชุมชนให้เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพสาํหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

3.6 สรุปและเสนอแนะแนวทางการออกแบบชุมชนผาฮี ้ 

โดยนาํวฒันธรรมของชาวอาข่าประยกุตสู่์การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นแนวทางใร

การประยกุตก์บัชุมชนอ่ืนๆท่ีมีบริบทและวฒันธรรมคลา้ยเคียงกนัต่อไป 

 

4.  ผลการวจิัย 

4.1 จากการวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของชุมชนบ้านผาฮี ้ 

ดงัแสดงในรูปท่ี 5 โดยการใชท้ฤษฎีจินตภาพ (Kevin Lynch, 1977) ประกอบไปดว้ย 1) ขอบเขต (Edge)  2) 

จุดศูนยร์วม (Node)  3) เส้นทาง (Path)  4) ย่าน (District) และ 5) จุดหมายตา (Landmark) ดังแสดงในรูปท่ี 6 โดย

ลกัษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชนบา้นผาฮ้ี อาศยัหลกัทางภูมิศาสตร์มีโดยมีพ้ืนท่ีโดยรอบเป็นภูเขา ทาํให้ชุมชนบา้นผา

ฮ้ีมีขอบเขตลอ้มรอบดว้ยธรรมชาติ เส้นทางของชุมชนมีถนนสายหลกัสามารถสัญจรโดยรถยนต์ได ้มีถนนสายรอง

กระจายไปตามพ้ืนท่ีในชุมชน มีย่านท่ีพกัอาศยัประกอบไปดว้ยบา้นของชาวบา้นและท่ีพกัโฮมสเตย ์ยา่นวฒันธรรม

ประกอบไปดว้ยพ้ืนท่ีลานสาวกอด พ้ืนท่ีประตูผี และพ้ืนท่ีบ่อนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงยงัขาดการดูแลรักษาและไม่ส่งเสริมกบั

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ย่านเกษตรกรรมมีการปลูกกาแฟกระจายอยู่รอบชุมชน และมีจุดหมายตา คือ พ้ืนท่ี
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กิจกรรมลานสาวกอด ซ่ึงปัจจุบนัเป็นพ้ืนท่ีท่ีชาวอาข่าใชใ้นการประกอบกิจกรรมทางประเพณี แต่พ้ืนท่ีไม่ไดส่ื้อสาร

ใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้กิดการเรียนรู้และไม่สามารถมีส่วนร่วมกบักิจกรรมทางประเพณีได ้

 

  
รูปท่ี 5 แสดงสภาพพื้นท่ีและลกัษณะทางกายภาพของชุมชน 

ท่ีมา : ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2563 

รูปท่ี 6 แสดงองคป์ระกอบจินตภาพทั้ง 5 ของชุมชนบา้นผาฮ้ี 

ท่ีมา : ผลงานการวิเคราะห์ของผูว้ิจยั 

 

จากปัญหาทางกายภาพและจินตภาพของชุมชนบา้นผาฮ้ี นํามาวิเคราะห์ควบคู่กบัการใช้ทฤษฎีการวางผงั 

(Correa, 1989) ว่าดว้ยเร่ืองลาํดบัความสาํคญัของท่ีว่างจดัลาํดบัโดยใชท่ี้วา่งท่ีอยูร่ะหว่างพ้ืนท่ีกิจกรรมเป็นกลไกสาํคญั 

โดยการออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ีย่านลานวฒันธรรมเดิมของชาวอาข่าให้ตอบรับกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดงัท่ี

แสดงในรูปท่ี 6 โดยการนาํประเพณีสําคญัของชาวอาข่ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัยุคสมยัแต่ยงัคงส่งเสริมการ

เรียนรู้ในวฒันธรรมดั้ งเดิมเอาไว ้โดยการจดัพ้ืนท่ีหรือรูปแบบกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวสามารถเขา้มามีส่วนร่วม

ได ้ เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวไดท้ราบถึงความสาํคญัของประเพณีวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวอาข่า และเสริมส่ิงอาํนวยความ

สะดวกประดบัถนน (Street Furniture) ในชุมชนตามเส้นทางหลกั เส้นทางรอง ประกอบไปดว้ย ป้ายบอกทาง ป้ายบอก

รายละเอียดกิจกรรม โคมไฟ เป็นตน้ โดยการออกแบบพ้ืนท่ีกิจกรรมให้ตอบรับกบัการท่องเท่ียวนั้นจะช่วยให้เกิดการ

เรียนรู้และสร้างประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และสร้างความประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียวและผูเ้ยีย่มเยอืน 

 

4.2 ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมเบือ้งต้นชุมชนบ้านผาฮี ้โดยแบ่งเป็นพ้ืนท่ีสาํคญั 3 จุด ดงัน้ี 

จุดท่ี 1 พ้ืนท่ีตอ้นรับนกัท่องเท่ียว ดงัแสดงในรูปท่ี 7 ประกอบไปดว้ยท่ีจอดรถ จุดบริการนกัท่องเท่ียว ซ่ึงแต่

เดิมนั้นเป็นเพียงพ้ืนท่ีสาํหรับจอดรถของนกัท่องเท่ียวไม่มีจุดบริการนกัท่องเท่ียวท่ีคอยให้ขอ้มูลต่างๆกบันกัท่องเท่ียว 

ดงัแสดงในรูปท่ี 8 จึงไดอ้อกแบบจุดบริการนกัท่องเท่ียวเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาสามารถเขา้ไปติดต่อรับขอ้มูล

ข่าวสารต่างๆภายในชุมชนได ้และเพ่ือให้ชาวบา้นไดพ้านกัท่องเท่ียวไปร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมตามพ้ืนท่ีต่างๆ ดงั

แสดงในรูปท่ี 9 
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รูปท่ี 7 ผงัพื้นท่ีจุดบริการนกัท่องเท่ียว  

ท่ีมา :ผลงานผูอ้อกแบบ 

 

    
                                   รูปท่ี 8 แสดงสภาพพื้นท่ีเดิมของท่ีจอดรถ                              รูปท่ี 9 ทศันียภาพจุดบริการนกัท่องเท่ียว 

                            ท่ีมา : ภาพถ่ายจาก Google Map (2562)                                           ท่ีมา : ผลงานจากผูว้ิจยั 

 

จุดท่ี 2 พ้ืนท่ีเรียนรู้วฒันธรรมดั้งเดิมเพ่ือการเรียนรู้วฒันธรรมอาข่า ประกอบไปดว้ย ลานสาวกอด เวทีการ

แสดง ตาํขา้วปุ๊ก ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงมีกิจกรรมทางประเพณีวฒันธรรมรวมถึงมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาจึงทาํให้พ้ืนท่ีท่ีเป็นอยู่

ไม่สามารถเอ้ือต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมได ้ดงันั้นจึงไดอ้อกแบบพ้ืนท่ีเดิมข้ึนมาใหม่เพ่ือให้นกัท่องเท่ียว

ไดมี้ประสบการณ์และรับรู้วฒันธรรมของชาวอาข่า โดยการออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ี ลานสาวกอด ประตูผ ี
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รูปท่ี 10 ผงัพื้นท่ีจุดเรียนรู้วฒันธรรมดั้งเดิมอาข่า  

ท่ีมา : ผลงานผูว้ิจยั 

 

พ้ืนท่ีลานสาวกอด (เวทีกิจกรรม) แต่เดิมเป็นพ้ืนท่ีใชใ้นการประกอบกิจกรรมเตน้รํากระทุง้ไมไ้ผ่ของชาวอา

ข่า แต่ในปัจจุบนัแมต้วัพ้ืนท่ียงัคงใชใ้นการประกอบกิจกรรมทางประเพณี แต่ไม่ไดส่ื้อสารให้นกัท่องเท่ียวไดเ้กิดการ

เรียนรู้และไม่สามารถมีส่วนร่วมกบักิจกรรมทางประเพณีได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 11 ดงันั้นจึงไดพิ้จารณาออกแบบโดย

ประกอบไปด้วยพ้ืนท่ีนั่งชมกิจกรรมและออกแบบหลงัคาเพ่ือสร้างร่มเงาให้กับพ้ืนท่ีเดิมเพ่ือให้นักท่องเท่ียวและ

ชาวบา้นสามารถใชง้านพ้ืนท่ีไดต้ลอดทั้งวนั รวมถึงเสริมส่ิงอาํนวยความสะดวกประดบัถนน ประกอบไปดว้ยป้ายบอก

เส้นทางและรายละเอียดกิจกรรม และโคมไฟส่องสวา่ง ดงัแสดงในรูปท่ี 12 

 

 
       รูปท่ี 11 แสดงสภาพพื้นท่ีเดิมของลานสาวกอด(เวทีการแสดง)         รูปท่ี 12 ทศันียภาพโดยรวมของลานสาวกอด(เวทีการแสดง) 

                       ท่ีมา: ภาพถ่ายจาก Google Map (2562)                                                             ท่ีมา : ผลงานผูว้ิจยั 

 

พ้ืนท่ีลานสาวกอด(โลชิ้งชา้) พ้ืนท่ีเดิมเป็นท่ีท่ีชาวอาข่าใชใ้นการประกอบประเพณีโลชิ้งชา้ และเป็นจุดชมวิว

หลกัของนกัท่องเท่ียว แต่ว่าพ้ืนท่ีเดิมยงัขาดการดูแลรักษามีการใชง้านผิดประเภทและไม่เหมาะสมต่อการใชง้านจึงทาํ

ให้พ้ืนท่ีเดิมไม่ส่งเสริมกบัการท่องเท่ียว ดงัแสดงในรูปท่ี 13 ดงันั้นจึงไดพิ้จารณาออกแบบโดยการปรับปรุงทศันียภาพ

พ้ืนท่ีเดิมให้เหมาะสมและรองรับการท่องเท่ียวเพ่ือให้นักท่องเท่ียวสามารถรับชมทิวทัศน์ได้มากข้ึนและเสริมส่ิง



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๔  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

466 

 
เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 2564 

เผยแพร่ออนไลน์: ลิขสิทธ์ิ © 2559-2564 มหาวิทยาลยัรังสิต 

อาํนวยความสะดวกประดบัถนน ประกอบไปดว้ยป้ายบอกเส้นทางและรายละเอียดกิจกรรม โคมไฟส่องสว่าง และมา้

นัง่ ดงัแสดงในรูปท่ี 14 

 

 
                  รูปท่ี 13 แสดงสภาพพื้นท่ีเดิมของลานสาวกอด(โลชิ้งชา้)                        รูปท่ี 14 ทศันียภาพลานสาวกอด(โลชิ้งชา้) 

                         ท่ีมา : ภาพถ่ายจาก Google Map (2562)                                                     ท่ีมา : ผลงานผูว้ิจยั 

 

พ้ืนท่ีลานสาวกอด พ้ืนท่ีเดิมเป็นพ้ืนท่ีไม่ถูกใชง้านซ่ึงอยูติ่ดกบัลานโลชิ้งชา้ ดงัแสดงในรูปท่ี 15 ดงันั้นจึงได้

พิจารณาออกแบบโดยการออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ีเดิมให้เป็นพ้ืนท่ีลานตาํขา้วปุ๊กเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ไปมี

ส่วนร่วมไดแ้ละเพ่ิมท่ีนัง่เพ่ือให้นักท่องเท่ียวสามารถรับชมกิจกรรมประเพณีตาํขา้วปุ๊กได ้และเสริมส่ิงอาํนวยความ

สะดวกประดบัถนน ประกอบไปดว้ย ป้ายบอกรายละเอียดกิจกรรมและโคมไฟส่องสวา่ง ดงัแสดงในรูปท่ี 16 

 

                 รูปท่ี 15 แสดงสภาพพื้นท่ีเดิมของลานสาวกอด                                    รูปท่ี 16 ทศันียภาพลานสาวกอด(ตาํขา้วปุ๊ก) 

                       ท่ีมา : ภาพถ่ายจาก Google Map (2562)                                                           ท่ีมา : ผลงานผูว้ิจยั 

 

พ้ืนท่ีประตูผี เป็นพ้ืนท่ีทางวฒันธรรมของชาวอาข่า พ้ืนท่ีเดิมขาดไฟส่องสว่างและป้ายบอกทางและ

รายละเอียดกิจกรรมดังนั้นจึงได้ออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ีทัศนียภาพโดยรอบบริเวณประตูผีด้วยการเพ่ิมส่ิงอาํนวย

สะดวกปรับถนน ( Street Furniture )ประกอบไปดว้ยโคมไฟ ป้ายบอกทาง ป้ายบอกรายละเอียดกิจกรรม  
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                                  รูปท่ี 17 แสดงสภาพพื้นท่ีเดิมประตูผี                                                       รูปท่ี 18 ทศันียภาพประตูผี 

                         ท่ีมา : ภาพถ่ายจาก Google Map (2562)                                                         ท่ีมา : ผลงานผูว้ิจยั 

 

 
                                                                                  รูปท่ี 19 ทศันียภาพร้านขายเส้ือผา้ 

                                                                                              ท่ีมา : ผลงานผูว้ิจยั 

 

จุดท่ี 3 จุดส่งเสริมการท่องเท่ียวและศึกษาวิถีชีวิต ประกอบไปดว้ย บ่อนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิและโรงคัว่กาแฟ ซ่ึงแต่

เดิมเป็นพ้ืนท่ีบ่อนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ดังแสดงในรูปท่ี 20 ซ่ึงนักท่องเท่ียวไม่สามารถเข้าถึงและไม่สามารถใช้งานบ่อนํ้ า

ศกัด์ิสิทธ์ิได ้เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีหวงห้ามท่ีสืบทอดมาตามความเช่ือของบรรพบุรุษดั้งเดิม ดงันั้นจึงไดอ้อกแบบพ้ืนท่ีบ่อ

นํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสําหรับนักท่องเท่ียว ดงัแสดงในรูปท่ี 21 เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้มาชาํระร่างกายให้บริสุทธ์ิตาม

ความเช่ือของชาวอาข่า และออกแบบปรับปรุงทศันียภาพโดยรอบบ่อนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิเดิมให้เหมาะสมต่อและรองรับกบั

การท่องเท่ียวแต่ยงัคงรักษาสภาพบ่อนํ้าศกัด์ิสิทธิดั้งเดิมเอาไว ้อีกทั้งเพิ่มเส้นทางศึกษาวิถีชีวิตของชาวบา้นจนถึงโรงคัว่

กาแฟของชุมชนซ่ึงเป็นวิถีชีวิตใหม่ท่ีเพ่ิมเขา้มาภายหลงั เพ่ือให้นักท่องเท่ียวสามารถเดินดูวิถีชีวิตทางการเกษตร 

วิธีการปลูกกาแฟของชาวบา้นไดต้ลอดเส้นทาง 
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              รูปท่ี 20 แสดงสภาพพื้นท่ีเดิมบ่อนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิ                                          รูปท่ี 21 ทศันียภาพบ่อนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิ 

                    ท่ีมา : ภาพถ่ายจาก Google Map (2562)                                                          ท่ีมา : ผลงานผูว้ิจยั 

 

4.3 ผลการออกแบบ 

ประกอบไปดว้ย การออกแบบวางผงั การสร้างเส้นทางส่งเสริมการท่องเท่ียว ปรับปรุงทศันียภาพและเสริม

ดว้ยงานสถาปัตยกรรม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้วฒันธรรมดั้งเดิมของชาวอาข่าผ่านกิจกรรมในพ้ืนท่ีการเรียนรู้ 

ประกอบไปดว้ย การชาํระลา้งดว้ยนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ การเดินลอดประตูผี ประเพณีตาํขา้วปุ๊ก และการเตน้รํากระทุง้ไมไ้ผ ่

และเม่ือนกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัและมีส่วนร่วมกบักิจกรรม จะทาํให้ไดรั้บประสบการณ์และเขา้ใจถึงความสําคญัของ

ประเพณีวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวอาข่า ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณี

วฒันธรรมของชุมชนบา้นผาฮ้ีไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

4.4 ข้อจาํกัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019  

ส่งผลให้ไม่สามารถลงพ้ืนท่ีจริงไดก่้อให้เกิดปัญหาต่อการเขา้ถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ ถา้หากได้มีการนําไปใช้

พฒันาต่อ และไดล้งพ้ืนท่ีจริงรวมถึงเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนจะทาํให้ แนวทางการพฒันาเพ่ือการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมสมบูรณ์แบบบมากยิง่ข้ึน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

ผลจากการศึกษา บริบทชุมชนบา้นผาฮ้ี อาํเภอแม่สาย ตาํบลโป่งงาม จงัหวดัเชียงราย เป็นชุมชนกลุ่มผะหม๊ีอา

ข่าซ้ึงมีกิจกรรมทางประเพณีวฒันธรรมท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนอาข่า โดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาลกัษณะทางกายภาพของ

พ้ืนท่ีดว้ยองคป์ระกอบทางจินตภาพทั้ง 5 โดยเสนอแนะการนาํกิจกรรมทางประเพณีวฒันธรรมชาวอาข่ารวมถึงฟ้ืนฟู

พ้ืนท่ีกิจกรรมประเพณีของชาวอาข่ากลบัมาในรูปแบบของการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมผ่านการออกแบบ

สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานวิถีชีวิตและวฒันธรรมไวใ้นพ้ืนท่ีโดยเสนอแนะ 3 จุดผ่านการศึกษาวิถีชีวิตและกิจกรรม

ประเพณีวฒันธรรม ประกอบไปดว้ย พ้ืนท่ีบริการนกัท่องเท่ียว พ้ืนท่ีเรียนรู้วฒันธรรมเดิม พ้ืนท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว

หรือศึกษาวิถีชีวิตโดยพ้ืนท่ีทั้ง 3 จุดจะทาํให้เกิดการฟ้ืนฟูกิจกรรมทางประเพณีวฒันธรรมรวมถึงรักษาอตัลกัษณ์ของ

ชุมชน พฒันาพ้ืนท่ีลานกิจกรรมทางวฒันธรรมและส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวฒันธรรมให้อยูคู่่กบัชุมชนรวมถึงสร้าง

ประสบการณ์ท่ีดีและการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆแก่นกัท่องเท่ียวโดยคาดว่าจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมควบคู่ไปกบั
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การอนุรักษกิ์จกรรมประเพณีวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวอาข่ารวมถึงส่งผลให้เป็นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีย ัง่ยืน

ต่อไป 

 

6.  กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัรังสิตต่อการสนับสนุนการวิจยั และขอขอบคุณชุมชน

บา้นผาฮ้ี ตาํบลโป่งงาม อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงรายท่ีให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์แก่ผูวิ้จยัใน

คร้ังน้ี 
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