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บทคัดยอ

ปจจุบัน  ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน  ผลจากการพัฒนาในดานการติดตอส่ือสาร  การคมนาคมขนสง  เศรษฐกิจ  และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดสงผลกระทบใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางอัตลักษณของชุมชนไทยในหลายๆ  ดาน  ทั้งวิถีชีวิต

ความเปนอยู  สังคม  วัฒนธรรมประเพณี  สถาปตยกรรมพื้นถิ่น และภูมิปญญา อันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่

สมควรอนุรักษและถายทอดสูชนรุนหลัง  บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหคนไทยหันมาตระหนักถึงคุณคาของรากเหงา

และอัตลักษณชุมชนของตนเอง  กอนที่จะเกิดความสูญสลายในมรดกทางวัฒนธรรมของตน โดยผานตัวอยางอัตลักษณ

ชมุชนในไทยท่ีกาํลงัแปรเปล่ียนไปเปรียบเทียบกับตางประเทศ และเสนอแนวคิดในการอนุรกัษอตัลกัษณของชุมชน โดย

มุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางแรงจงูใจทางเศรษฐศาสตร รวมถงึการใหความรู การปลกูฝงทศันคติ จติสาํนึก และ

การมีสวนรวมของคนในชุมชน ควบคูไปกับการพัฒนาใหเปนชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
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ABSTRACT

In this present age of globalization, developments of communication, transportation, economy, and information 
technology has left striking effects on identity changes of Thai community in many aspects. The way of life, 

society, culture and tradition, vernacular architectural styles and folk wisdom, all of which are the cultural 
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heritage that should be conserved for the descendants, have been through considerable change. The main 
purpose of this article is to point out value of Thai communal root and identity to Thai people, through the 
study of the identity of communities in Thailand that are changing compared to those of the foreign countries.  
The other purpose is to propose the ideas of communal identity conservation by emphasizing on decentralizing 
and providing economic incentives and also giving knowledge and fostering attitude, good senses, and inhabitant 
participation, in conjunction with sustainable and livable community development.

Keywords: identity,  community,  globalization,  sustainable development           

บทนํา
 
ในอดีตชุมชนไทยมีประวัติความเปนมาจากผูคนหลาย

ชาติพันธมาตั้งถิ่นฐานอยูรวมกัน การรวมกลุมกันนี้ยอม

ทําใหเกิดสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รูปแบบ

สถาปตยกรรม วถิกีารดาํเนนิชวีติ การประกอบอาชีพและ

ภูมิปญญาท่ีถายทอดสูกันและกัน แลวสืบทอดกันมาจาก

รุนหนึ่งสงตอใหกับรุนถัดไป โดยมีประวตัิศาสตร ความ

เปนมาของกลุมคนเหลานั้น ประกอบกับลักษณะทาง

ภมูศิาสตรและกายภาพเปนพืน้ฐานทีก่อใหเกดิความแตก

ตางกันในแตละถิ่นที่ สะทอนความเปนอัตลักษณของ

ตนเองในแตละชุมชน

ตอเม่ือกาลเวลาไดเปล่ียนผานไป อทิธิพลจากการพัฒนา

ไปสูความทันสมัยของยุคโลกาภิวัตน การเติบโตอยาง
รวดเร็วทัง้ในดานเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนระหวาง

ประเทศ การถูกขับเคลือ่นดวยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีกาวหนา การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง

และโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ทีห่นวยงานภาครัฐตองใชงบ
ประมาณจํานวนมากในการพัฒนา ทําใหเกิดกระแสการ

พัฒนาชุมชนทองถ่ินท่ีมุงเนนไปสูความเปนเมืองมากขึ้น

ในหลายถิ่นที่ และไดเปลี่ยนมุมมองของคนบางกลุมวา 
วิถีชีวิตท่ีเปนมาแตดั้งเดิมเปนเรื่องของความลาหลัง กับ
ความหลงใหลในสิง่ทีเ่รยีกกนัวาความเจรญิหรอืความทนั

สมัย ตลอดจนคานิยมของคนชนบทที่เดินทางเขาสูเมือง
เพ่ือประกอบอาชีพ และซึมซับเอาคานิยมของความเปน

เมืองกลับสูทองถิ่นของตน เกิดการเลียนแบบความเปน

เมอืงทาํใหทลายความเปนอตัลกัษณในทองถิน่ของตนลง

ไปเร่ือยๆ สิง่เหลาน้ีสงผลใหอตัลกัษณทีม่คีณุคาของแตละ

ทองถิ่นท่ีมีมาแตดั้งเดิมถูกเปลี่ยนแปลงและกําลังจะสูญ

สลายไปในหลายๆ แหง 

บทความน้ี จงึมีวตัถปุระสงคเพ่ือกระตุนใหคนไทยเห็นถงึ

ความสาํคญัของการอนรุกัษอตัลกัษณทีม่คีณุคาของชมุชน

ของตน อันสะทอนถึงความเปนตัวตนและถิ่นท่ี เพื่อเปน

ฐานทรัพยากรท่ีสําคัญในการพัฒนาชุมชนใหอยูไดอยาง

ยั่งยืน 

แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณชุมชน และ
โลกาภิวัตน 
  
คําวา “อัตลักษณ” หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่ง
เปนตัวบงชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชน 

หรือประเทศน้ันๆ เชน เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมทอง

ถิน่ และศาสนา ฯลฯ ซึง่มคีณุลกัษณะท่ีไมทัว่ไปหรอืสากล
กับสังคมอื่นๆ (อัตลักษณ, (ม.ป.ป.): ออนไลน) 

สวน “อัตลักษณชุมชน” นั้นหมายถึง ความเปนตัวตนท่ี

มีลักษณะเฉพาะที่โดดเดนของชุมชน สามารถพิจารณา
ไดจาก ประวัติศาสตรความเปนมา รูปแบบของวิถีชีวิต
ความเปนอยู สังคม วัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือ    

อาชีพ ภูมิปญญา สถาปตยกรรม สภาพภูมิประเทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน (กรมการ
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พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2553) หากจะ
พิจารณาถึง “ลักษณะเฉพาะ” ตามแนวคิดของ Manley 
and Guise (1988: 72) ไดพิจารณาลักษณะเฉพาะทั้ง
ทางกายภาพและการรับรู  ในดานกายภาพ ไดแก 
ภูมิประเทศ รูปแบบการเขาถึง โครงขายการสัญจร 
ลักษณะการจัดผัง ภูมิทัศนและพืชพรรณ รูปแบบ
สถาปตยกรรม วัสดุพื้นผิวอาคาร และอายุสมัย สวนใน
ดานการรับรู ไดแก จินตภาพที่รับรูโดยกลุมคนตางๆ 
บทบาทของชมุชนทัง้อดตีและปจจบุนั การใชพืน้ที ่สภาพ

อาคาร ลักษณะการถือครอง มุมมอง เสียง กลิ่น และ

กิจกรรม เปนตน

ความสําคัญของอัตลักษณชุมชน คือ เปนฐานทรัพยากร

ที่สําคัญของทองถ่ิน เปนมรดกและแหลงเรียนรู ทั้ง      

ทางดานประวัติศาสตร วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม 

สถาปตยกรรม และภูมิปญญา ฯลฯ กอใหเกิดมิติและ

ความหลากหลายในแตละชมุชน  ซึง่เปนสิง่สาํคญัในการ

วางรากฐานการพัฒนาชุมชนสูความยั่งยืนอยางแทจริง

โลกาภิวตัน คอื ผลจากการพัฒนาการติดตอส่ือสาร การ

คมนาคมขนสง  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  อันแสดงให

เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 

การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ที่เช่ือมโยงระหวาง

ปจเจกบุคคล ชุมชน หนวยธุรกิจ และรัฐบาล ทั่วทั้งโลก 

(โลกาภิวัตน, 2553: ออนไลน)

หากพจิารณาถงึความสมัพันธของอตัลกัษณชมุชนกบัการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึนในยุคโลกาภวิตันแลว สามารถสรปุ
ประเด็นในการศึกษาอัตลักษณของชุมชนที่จะกลาวถึง 
ออกเปน 5 ดาน คอื 1) สงัคมและวถิชีวีติ 2) วฒันธรรม

ประเพณี 3) สถาปตยกรรมพื้นถิ่น 4) เศรษฐกิจ/อาชีพ 

5) ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม  

กระแสโลกาภิวัตน: ผลกระทบตอ
อัตลักษณชุมชนไทย

โดยหลักการแลวการพัฒนาชุมชนไทยในสภาวะของยุค

โลกาภวิตัน ทีไ่ดมกีารวางแผนยทุธศาสตรการพฒันาจาก
หนวยงานภาครัฐ ทั้งในระดับเมืองและระดับทองถิ่น ซึ่ง
มุงเนนการพัฒนาทางดานกายภาพ ระบบโครงสรางพื้น
ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการพัฒนา
เศรษฐกิจในระบบทุนนิยม โดยเฉพาะในชุมชนชนบทได
ถกูพฒันาไปสูความเปนเมืองมากขึน้ ดวยมองวาเปนการ
สรางความเจริญรุงเรืองใหแกชุมชน และทําใหประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แตหากไดพิจารณาอยางลึกซึ้งแลว 
จะพบวาผลของการพฒันาในหลายๆ แหง กอใหเกดิความ

สูญสลายในจิตวิญญาณและความเปนตัวตนของชุมชน

ดัง้เดมิท่ีมอีตัลกัษณสมควรแกการอนรุกัษไว ไมวาจะเปน

วถิกีารดําเนินชวีติ สงัคม ทีอ่ยูอาศัย ภมูปิญญา ฯลฯ ทัง้น้ี 

เนื่องจากการพัฒนาขาดการคํานึงถึงอัตลักษณที่คุณคา

อันเปนรากฐานสําคัญอันหนึ่งในการพัฒนาไปสูความ

ยั่งยืนของชุมชน เปนเหตุใหพื้นที่สวนใหญที่ไดรับการ

พัฒนาอยางเห็นคุณคาในอัตลักษณของชุมชนอยาง

แทจริงมีอยูนอยมาก และยังมีอีกหลายชุมชนที่กําลังจะ

สูญสลายความเปนอัตลักษณไป ในที่นี้ ขอยกตัวอยาง

กรณีศึกษา 2 แหง โดยพิจารณาจากชุมชนท่ีมีอัตลักษณ

โดดเดน มปีระวัตศิาสตร ทาํเลทีต่ัง้ สภาพพ้ืนท่ีและบริบท

ที่แตกตางกัน ไดแก 1. ชุมชนผาแบน จังหวัดเลย และ 

2. ชุมชนรักไทย จังหวัดแมฮองสอน โดยเปรียบเทียบกับ

ชมุชนในเกาะบาหล ีซึง่ยงัคงรกัษาอตัลกัษณของชมุชนไว

ไดอยางเดนชัด ดังนี้ 

ชุมชนผาแบน จังหวัดเลย

ชมุชนหมูบานผาแบน ตัง้อยูทีต่าํบลบุฮม อาํเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย อยูหางจากอําเภอเชียงคานราว 8 กิโลเมตร 
เปนชุมชนขนาดเล็กราว 178 ครัวเรือน มีจํานวน

ประชากร 718 คน (กองสวัสดิการเชียงคาน, 2554) 

ภมูปิระเทศและสภาพแวดลอมโดยรอบเปนท่ีราบลุมสลับ
ภูเขาและมีลํานํ้าโขงไหลผาน  

ประวัติความเปนมา คนพ้ืนเมืองในชุมชนผาแบน สืบ

เชื้อสายมาจากกลุมคนหลวงพระบางมาต้ังถิ่นฐาน ซึ่งมี
ชาวไทพวนเปนสวนใหญ จึงมีการผสมผสานของเช้ือชาติ
ไทยลาว   
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ภาพที่ 1: ตําแหนงที่ตั้งของชุมชนผาแบน ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ที่มา: สุพัตรา ราษฎรศิริ, 2554

ภาพท่ี 2: สภาพภูมิประเทศและท่ีตั้งของชุมชนผาแบน
ที่มา: สุพัตรา ราษฎรศิริ, 2554
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ภาพท่ี 3: ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนผาแบน
ที่มา: สุพัตรา ราษฎรศิริ, 2554

อัตลักษณที่โดดเดนของชุมชนผาแบน 

-  สงัคมและวถิชีวีติ ชมุชนผาแบนมภีาษา การแตงกาย 
และวิถีชีวิตผสมผสานในแบบไทยลาวดั้งเดิม ความ
เปนอยูเปนแบบครอบครัวขยาย มคีนมากกวา 2 รุน
อาศยัอยูในครัวเรอืนเดยีวกนั รกัสงบ เคารพผูอาวโุส 
มีระบบสังคมแบบเครือญาติ มีการชวยเหลือซ่ึง    
กันและกัน ทั้งการทํามาหากินและการประกอบ
ประเพณีหรือพิธีกรรมตางๆ มีวัดทําหนาที่เปนศูนย
รวมของชุมชน

-  วัฒนธรรมประเพณี  มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ผูกพันกับวิถีชีวิตและลํานํ้าโขง ที่สําคัญ 
ไดแก ประเพณีผีขนน้ํา การลอยผาสาดลงน้ําโขง 
ตักบาตรขาวเหนียว เปนตน

-  สถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น  รูปแบบอาคารท่ีพักอาศัยมี
ลักษณะสัมพันธกับวัฒนธรรมทางเชื้อชาติแบบไทย
ลาวและสะทอนวถิกีารดาํเนนิชีวติอยางเดนชัด บาน

ยกใตถุนสูงเพื่อใชทํากิจกรรมอเนกประสงค เลี้ยง

สตัว ผลติสนิคาหตัถกรรมพืน้บานและของใชในครวั

เรอืน เชน จกัสานและทอผา ฯลฯ ตวัเรอืนเปนฝาไม

ซอนเกล็ดแนวนอน พื้นเรือนทําจากไมแผนหนา

กวาง 20-25 เซนติเมตร โครงสรางเสา-คานเปน

ไมใชระบบเขาลิ้นสื่อถึงภูมิปญญาของชนรุนกอน 

หลังคาทรงหนาจั่ว มนิลา และทรงปนหยา มุง

กระเบื้องดินเผาหรือสังกะสี โดยมีชายคาเพิงหมา

แหงนยื่นออกจากตัวบานคลุมพื้นที่ระเบียงชั้นสอง 

บันไดหลักขึ้นจากหนาบาน มีพื้นท่ีชานหลังคาคลุม

ไวรองรับแขกและพักผอน โดยการนั่งบริเวณตาง

ระดับระหวางตัวระเบียงกับตัวบาน สวนครัวจะแยก

จากตัวเรือนพักและข้ึนจากบันไดหลังบาน  เชือ่มกับ

ตวัเรือนดวยทางเดินตางระดับและมีหลงัคาแยกสวน

ระหวางสวนครัวกับสวนเรือนนอน เรือนแตละหลัง

ตั้งอยูคอนขางใกลชิดกัน จะมีการเวนชองดวยทาง

เดินเทาระหวางแนวพุมไมหรือร้ัวไมไผสานบอก

อาณาเขต
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-  เศรษฐกิจ/อาชีพ  คนในชุมชนสวนใหญประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือการทําประมงน้ําจืด 

และมีหัตถกรรมเปนอาชีพเสริมในครัวเรือน

-  ภมูทิศันและสิง่แวดลอม  เปนทีร่าบลุมสลบัภเูขาและ

มีลํานํ้าโขงไหลผาน มีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ

ที่สวยงาม กลุมอาคารบานเรือนจะกระจายแบบ

เบาบางอยูตามโครงขายถนนและริมนํ้า 

ผลกระทบจากโลกาภิวัตน 

-  สงัคมและวถิชีวีติ   เนือ่งจากชุมชนผาแบนอยูไมไกล
จากตัวเมืองเชียงคาน ซึง่ปจจบุนัไดถกูพัฒนาใหเปน

แหลงทองเที่ยวแลว และเร่ิมจะขยายตัวมายังชุมชน
แหงนี้ โดยมีนักลงทุนเขามากวานซื้อกรรมสิทธิ์ใน
การครอบครองพื้นที่เพ่ือดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการ
ทองเที่ยว ซึ่งกอใหเกิดการเขามาแทนที่ของคนจาก
ภายนอกพ้ืนท่ีเขามาลงทุนหรืออยูอาศัยโดยมิไดมี

ความผูกพันกับวิถีดั้งเดิมของชุมชน บางแหงคนใน

ชมุชนด้ังเดิมตองยายออกไป เน่ืองจากมีขอเสนอผล

ตอบแทนทางการเงินทีส่งูและการถูกผลกัดนัจากวถิี

ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม อีกทั้งคานิยมของความ

อยากเปนผูทันสมัย เร่ิมบ่ันทอนสังคมและความ

ผูกพันกับวิถีชีวิตชุมชนในแบบด้ังเดิมลงเร่ือยๆ คน

รุนใหมในชุมชนเริ่มละท้ิงอัตลักษณทางดานภาษา

และการแตงกาย เพราะคิดวาเปนเรื่องของความลา

สมัย แลวผันตัวเองไปสูความเปนสากลมากขึ้น 

-  วัฒนธรรมประเพณี  กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีที่ผูกพันกับวิถีชีวิตและลําน้ําโขงโดยคนใน

ชมุชนเองเร่ิมลดนอยลง เน่ืองจากคนรุนใหมไมไดรบั
การปลูกฝ งและใช ชีวิตส วนใหญอยู นอกพื้นที่ 
ประกอบกับการซึมซับเอาวัฒนธรรมจากภายนอก

พื้นท่ีเขามาในชุมชน 

-  สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน  บานยกใต ถุนสูงและ
ภมูปิญญาในการกอสรางทีแ่สดงถงึลกัษณะเรอืนพืน้
ถิ่นในแบบไทยลาวด้ังเดิมเริ่มลดนอยลง การปลูก

ภาพที่ 4: ลักษณะเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นในชุมชนผาแบน
ที่มา: สุพัตรา ราษฎรศิริ, 2554
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สรางเรือนพักอาศัยใหมไดมกีารนาํเอาวสัดุสาํเรจ็รูป

และเทคโนโลยีใหมๆ เขามาทดแทน กลายเปน

อาคารคอนกรตีผสมไม ความเปลีย่นแปลงนีส้มัพนัธ

กับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ดวยการเอา

คานิยมแบบคนเมืองเขามาแทนที่ 

-  เศรษฐกิจ/อาชีพ  การมุงเนนในเรื่องของเศรษฐกิจ 

รายได ทําใหคนหนุมสาวออกไปทํางานรับจางนอก

พืน้ที ่เหลอืเพยีงคนชราและเด็ก การประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมและประมงจึงเริ่มลดนอยลง 

-  ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม  การลงทุนในดานการทอง

เทีย่วจากนายทนุนอกพืน้ที ่สงผลกระทบตอภมูทิศัน

ในแบบชุมชนชนบทด้ังเดิม โดยเฉพาะบริเวณริมน้ํา

โขง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติลดนอยลง 

ชุมชนรักไทย จังหวัดแมฮองสอน

ชุมชนหมูบานรักไทย ตั้งอยูที่หมู 6 ตําบลหมอกจําแป 

อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน อยูหางจากตัวเมือง

แมฮองสอนประมาณ 44 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีทั้งหมด

ประมาณ 3,500 ไร อยูสงูจากระดบันํา้ทะเลกวา 1,776 

เมตร และเปนหมูบานสุดทายติดชายแดนไทย-พมา จึง

เปนพื้นท่ีที่ถูกควบคุมโดยทหาร ลักษณะภูมิประเทศถูก

โอบลอมไปดวยทิวเขาและปาที่อุดมสมบูรณ 

ภาพที่ 5: ตําแหนงท่ีตั้งของชุมชนรักไทย ตําบลหมอกจําแป อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
ที่มา: มหาวิทยาลัยรังสิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร, 2555 (บานรักไทย)

ภาพที่ 6: สภาพภูมิประเทศและท่ีตั้งของชุมชนรักไทย
ที่มา: มหาวิทยาลัยรังสิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร, 2555 (Executive Summary)
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ภาพที่ 7: ลักษณะเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นในชุมชนรักไทย
ที่มา: มหาวิทยาลัยรังสิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร, 2555 (บานรักไทย)

ประวตัคิวามเปนมา ชมุชนรกัไทยเปนหมูบานจนียนูาน
อดีตทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “กกมินตั๊ง” 
ประชากรในชุมชนบานรักไทยสวนใหญอพยพหนีภัยมา
จากทางตอนใตของจีนในชวงการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเปนระบอบคอมมิวนสิต และอาศยัอยูรวมกับชาว
ไทยใหญซึ่งมีจํานวนนอยกวา

อัตลักษณที่โดดเดนของชุมชนรักไทย 

-  สังคมและวิถีชีวิต  เปนสังคมที่อาศัยอยูรวมกันของ

สองเชือ้ชาตเิปนหลกั คอื จนียนูานและชาวไทยใหญ 

จึงมีสังคมแบบผสมผสานและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

กิจกรรมในชุมชนสวนใหญเปนกิจกรรมทางศาสนา

และความเชื่อ มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง  

-  วัฒนธรรมประเพณี  มีการผสมผสานของสองเช้ือ

ชาติสองวัฒนธรรมอยูรวมกันในแบบจีนยูนานและ

ชาวไทยใหญ โดยลักษณะที่เห็นไดเดนชัดจะเปน

วัฒนธรรมแบบจีนยูนาน เนื่องจากเปนกลุมชนที่มี

จํานวนมากกวา ไดแก ภาษาพูด ภาษาเขียน การ

แตงกาย วิถีชีวิต และอาหารตํารับจีนยูนาน เปนตน

-  สถาปตยกรรมพื้นถิ่น  เนื่องจากเปนชุมชนที่มีสอง
เชื้อชาติ จึงมีลักษณะสถาปตยกรรมพื้นถิ่นท่ีเดนชัด 
2 รูปแบบ คือลักษณะบานเรือนแบบจีนยูนาน เปน
บานชั้นเดียวทําจากดินเหนียวผสมฟางขาว หลังคา
มีแบบทรงจั่วและปนหยา มุงดวยวัสดุจากธรรมชาติ
ที่หาไดในทองถ่ิน และบานเรือนแบบชาวไทยใหญ 
ซึง่เปนบานชัน้เดยีวเชนกนั แตโครงสรางเปนไมผนงั
ทาํดวยไมไผสาน หลงัคาทรงจัว่มงุดวยสงักะส ีสือ่ถงึ
เทคนิคและภูมิปญญาแบบชาวบานที่สืบตอกันมา 

-  เศรษฐกิจ/อาชีพ  สวนใหญทําเกษตรกรรม ที่มีชื่อ

เสียงคอื การปลกูชาพนัธุด ีไดแก ชาชงิ-ชงิ ชาอูหลง 

และมีการผลิตไวนผลไมชนิดตางๆ จําหนายใน

หมูบาน 

-  ภูมิทัศนและและส่ิงแวดลอม  เปนชุมชนท่ีถูกโอบ

ลอมดวยทิวเขาและมีพืชพรรณธรรมชาติที่อุดม

สมบรูณ มทีะเลสาบอยูบรเิวณใจกลางชมุชน การตัง้

บานเรือนจะเกาะไปตามแนวถนนและริมทะเลสาบ

เปนสวนใหญ มีถนนสายหลักที่ใชเขาออกชุมชน

เพียงเสนทางเดียว สวนถนนสายรองจะอยูในสถาน
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ที่สําคัญของหมูบาน เชน ทางไปสถานีอนามัย และ
ตลาด สวนใหญจะเปนเสนทางเลก็ๆ สาํหรบัเดนิเทา
ลัดเลาะไปตามแนวเขา  

ผลกระทบจากโลกาภิวัตน 

-  สังคมและวิถีชีวิต  รูปแบบสังคมและวิถีชีวิตของจีน
ยูนานและชาวไทยใหญดั้งเดิมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป 
ไดแก การออกไปทํางานรับจางนอกพื้นที่ การปรับ
เปล่ียนบานดนิท่ีอยูบรเิวณริมทะเลสาบกลางหมูบาน
ใหเปนรานอาหาร รานขายชา รานขายของที่ระลึก 
และโฮมสเตย เพือ่บริการนักทองเท่ียว กจิกรรมทาง
สังคมของชุมชนเร่ิมลดนอยลง เนื่องจากคนรุนใหม
ไมเห็นความสําคัญเทาที่ควร 

-  วัฒนธรรมประเพณี  การซึมซับเอาวัฒนธรรมจาก
นอกพื้นที่เขามาในชุมชน เนื่องจากคนรุนหนุมสาว

ที่พอมีความรูจะออกไปทํางานนอกพื้นที่ ทําใหคน
รุนใหมไมเหน็ความสาํคญัในการสบืสานวฒันธรรม
ดั้งเดิม การแสดงออกทางวัฒนธรรมตางๆ ที่ยังคง
เห็นอยูจึงมีเพียงผิวเผินเพื่อตอบสนองในดานการ
ทองเที่ยว 

-  สถาปตยกรรมพื้นถิ่น  การปลูกเรือนพักอาศัยใหม
เริ่มเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม
ลกัษณะอาคารยังเปนช้ันเดียวคลายของเดิม แตไดมี
การนําเอาวัสดุสําเร็จรูปและเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ใช กลายเปนอาคารอิฐหรือปูนผสมไมแทน ในขณะ
ที่ลักษณะของบานดินถูกปลูกสรางโดยนายทุนท่ี
ดําเนินธุรกิจทองเที่ยว 

-  เศรษฐกจิ/อาชีพ  เน่ืองจากคนรุนใหมหาโอกาสออก
ไปทํางานนอกพ้ืนที่มากข้ึนและผลจากการถูก 
พัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียว ทําใหชาวบานหันมา

ภาพท่ี 8: ลักษณะเรือนพักอาศัยที่สรางใหม ในชุมชนรักไทย
ที่มา: มหาวิทยาลัยรังสิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร, 2555 (บานรักไทย)
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ประกอบอาชีพรับจาง คาขาย และการบริการ อาชีพ
เกษตรกรรมจึงเร่ิมลดนอยลง 

-  ภูมิทัศนและและสิ่งแวดลอม  การบุกเบิกพื้นที่
ธรรมชาติเพ่ือทําธุรกิจทองเที่ยว ทําใหภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาตทิีส่ะทอนใหเหน็วถิกีาร
ดํารงชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนแปรเปล่ียนไป

แนวทางเปรียบเทียบการดํารงอยูของ
อัตลักษณชุมชนในตางประเทศ

บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ชุมชนผาแบน จังหวัดเลย และชุมชนรักไทย จังหวัด
แมฮองสอน เปนเพียงตวัอยางทีน่าํมาแสดงใหเหน็วา ใน
ประเทศไทยยงัมีชมุชนอกีเปนจาํนวนมากทีม่อีตัลกัษณที่
มีคุณคาควรแกการอนุรักษไว โดยเฉพาะชุมชนขนาด
เล็กๆ ในชนบท แตกําลังจะคอยๆ สูญสลายไปดวยผล 
กระทบจากการพฒันาไปตามกระแสของโลกาภวิตัน และ
การพัฒนาท่ีมองขามจิตวิญญาณและความเปนตัวตนใน
แตละถิน่ที ่ตลอดจนการไมเหน็ถงึคณุคาของคนในชมุชน
เอง ดงันัน้ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนยิง่ขึน้ จงึเสนอแนวทาง
เปรียบเทียบกับชุมชนท่ีมีอัตลักษณโดดเดนและยังคง
อนรุกัษอตัลักษณทีม่คีณุคานัน้ไวควบคูไปกบัยคุสมยัของ
โลกาภิวัตนได อยางเชน “บาหลี”

บาหลี เปนเกาะหน่ึงในจํานวน 17,508 เกาะของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย อยูในหมูเกาะซุนดานอย ซึ่งอยู
ทางทิศตะวันออก-ปลายเกาะชวา (ตอนกลางของหมู
เกาะอินโดนีเซีย) และเปน 1 ใน 33 จังหวัดของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 5,632.86 
ตารางกิโลเมตร มีประชากรโดยประมาณ 3 ลานคนเศษ 
ซึง่มเีชือ้ชาตบิาหลรีาว 89% ทีเ่หลอืเปนชาวชวาและชาติ 
อื่นๆ ภูมิประเทศและสภาพแวดลอมของบาหลีมีสภาพ
เปนเกาะ พื้นที่สวนใหญเปนเนินเขา ทางตอนเหนือมี
ลักษณะเปนแนวภูเขาไฟ ชายฝงทะเลทางทิศเหนือเปน
แหลงผลติกาแฟและเนือ้มะพราวแหง  ภาคกลางของเกาะ
มพีืน้ทีอ่ดุมสมบรูณมกีารทาํนาขาวแบบขัน้บนัไดตามไหล
เขา ภาคตะวันตกมีพื้นท่ีแหงแลง 

ประวัติความเปนมา บาหลีเคยอยูภายในการปกครอง
ของชวามานานหลายรอยป ศาสนาฮินดูจึงเขามามี

อทิธพิลตอความเช่ือ ความศรัทธาของชาวบาหลีอยางลึก
ซึ้ง จนกลายเปนศาสนาท่ีชาวบาหลีนับถือในปจจุบัน    
บาหลีจึงเปนเพียงเกาะเดียวในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่
ประชากรนับถือศาสนาฮินดูเปนสวนใหญ (มีจํานวนราว 
93.18%) ในขณะท่ีประชากรของอินโดนีเซียประมาณ 
88% นับถือศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ บาหลียังเคยอยู
ใตการปกครองของเนเธอรแลนด (ฮอลแลนด) อยูนาน
ถึง 30 กวาป และถูกญ่ีปุนยึดครองในชวงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 (ในป ค.ศ. 1942-1945) เมื่อสงครามโลกยุติ
ลง เนเธอรแลนดกลบัเขามาปกครองประเทศอินโดนีเซยี

ภาพที่ 9: ตําแหนงที่ตั้งของบาหลี
ที่มา: แผนที่ตําแหนงที่ตั้งของบาหลี, (ม.ป.ป.)
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ภาพท่ี 10: สภาพภูมิประเทศและการทํานาแบบข้ันบันได ในบาหลี
ที่มา: Subak : Water Management in Bali, (n.d.)

อีกคร้ังหน่ึง  จนไดรับอิสรภาพพรอมกับอินโดนีเซีย
ทัง้หมดในป ค.ศ. 1949 ถงึแมบาหลีจะถกูเนเธอรแลนด
ปกครองเปนเวลานาน แตชาวบาหลีก็ยังคงรักษาศิลป
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมสืบเนื่องตอกันมาไดอยางเหนียวแนน โดยไดรับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลดัทชที่มีนโยบายฟนฟูศิลปะ  
และวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมของบาหลีมิใหสูญหาย เรียกวา 
กระบวนการ “ทําบาหลีใหเปนบาหลี” (ดวงจันทร   
อาภาวัชรุตน เจริญเมือง, 2547)   

อัตลักษณที่โดดเดนของบาหลี 

-  สังคมและวิถีชีวิต  เปนสังคมแบบกลุมเครือญาติ 
ครอบครัวเปนแบบครอบครัวขยาย มีกฎของสังคม
ในการดูแลกัน มีประเพณีตางๆ ที่ถือปฏิบัติกันอยา
เครงครัดตลอดทั้งป ซึ่งเปนกิจกรรมที่หลอหลอมให
เกิดความสามคัค ีการชวยเหลือเกือ้กลูซ่ึงกนัและกัน
ไดอยางแนบเนียน ชาวบาหลีมวิีถชีวีติดาํรงอยูอยาง
ออนนอมตอธรรมชาติและสิง่แวดลอม โดยมแีนวคดิ
หลักในการดาํเนนิชวีติแบบ “ตรตีรรกนะ” ซึง่หมาย
ถงึ การรักษาความสมดลุของความสมัพนัธของสิง่ 3 
สิ่ง เพื่อความอยูดี คือ 1. ความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับเทพเจา 2. ความสัมพันธระหวางมนุษย
กับมนุษย และ 3. ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
สิ่งแวดลอม

-  วัฒนธรรมประเพณี  นอกจากกิจกรรมทาง

วฒันธรรมประเพณทีีช่าวบาหลมีตีลอดทัง้ปแลว ชาว
บาหลียงัมกีารผสมผสานวัฒนธรรมและประเพณีกบั
การปกครองอยางเดนชัด โดยมีรฐับาลกลางดูแลชวย
เหลอืเรือ่งงบประมาณ และมีรัฐบาลทองถิน่ดแูลเรือ่ง
การศึกษา สาธารณสุข และสาธารณูปโภคตาง  ๆใน
ระดับชุมชนทุกหมูบานจะมีวัฒนธรรมการปกครอง
ตนเอง โดยตั้งเปนกรรมการ 2 ชุด เรียกวา “ซูบัค” 
และ “บันจา” ซึ่ง ซูบัคจะดูแลเรื่องระบบการเกษตร
และการระบายนํ้า สวนบันจามีหนาท่ีดูแลเรื่อง
วัฒนธรรมและประเพณีตางๆ ภายในชุมชนของตน 
ผู ชายบาหลีที่มีครอบครัวแลวทุกคนจะตองเปน
สมาชิกของบันจา และบันจาในแตละหมูบานจะมี
หวัหนาครอบครัวเปนสมาชิกไมเกนิ 100 ครอบครัว 
หากเปนหมูบานใหญหรือเมืองก็จะมีบันจาหลาย
คณะ

-  สถาปตยกรรมพื้นถิ่น  แนวคิดในการดํารงชีวิตมี
อิทธิพลตอการวางผังและการกําหนดตําแหนงของ
อาคารบานเรือนตางๆ ตลอดจนการวางผังของ
หมูบาน โดยมคีวามเชือ่ในเรือ่งของทศิ ชาวบาหลจีะ
ถือวาทิศที่มี “ภูเขา” เปนทิศเหนือเสมอ ซึ่งถือเปน
ทิศที่ศักดิ์สิทธิ์และเปนมงคล เปนสวนบานของ
หวัหนาครอบครวั และเปนทีต่ัง้ของวดัประจาํหมูบาน
และพื้นท่ีสาธารณะตางๆ เชน ศาลาประชาคม 
เปนตน สวน “ทะเล” จะเปนทิศใต และเปนทิศที่ไม
เปนมงคล ใชสําหรับทําพิธีชําระลางหรือท้ิงของเสีย 
สวนลักษณะของรูปแบบอาคารบานเรือนจะมี 1 ถึง 
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อัตลักษณชุมชนไทยกับการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน

2 ชั้น สวนใหญใชวัสดุธรรมชาติ หลังคาทรงจั่วและ
ปนหยามุงดวยวัสดุพื้นเมือง เชน หญาอลังก-อลังก 
ตัวอาคารเนนการเปดโลงสัมผัสกับธรรมชาติ 
นอกจากนี้ ประเพณีที่ชาวบาหลีสืบตอกันมาแต
ดั้งเดิมในการบูชาเทพเจา 3 องค หรือเรียกวา “ตรี
มูรติ” คือ พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ จึงมัก
พบ “การูดา” ครุฑที่เปนพาหนะของพระวิษณุ     
พันดวยผาสีดํา-ขาว-แดง ปรากฎอยูทั้งที่บานและ
สถานที่ทั่วไป

-  เศรษฐกิจ/อาชีพ  เนื่องจากรัฐบาลดัชนมีนโยบาย

สงเสริมการทองเท่ียวและวางแผนใหเปนฐาน

เศรษฐกิจหลักของบาหลี เศรษฐกิจสวนใหญจึงอยูที่

การคา การโรงแรม และรานอาหาร โดยเฉพาะใน

ยานทีเ่ปนแหลงทองเทีย่ว และสวนทีเ่หลอืยงัคงเกบ็

รักษาการทําเกษตรกรรมแบบด้ังเดิมไว 

-  ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม  พื้นที่สวนใหญบนเกาะ

บาหลเีปนเนนิเขา ทางตอนเหนอืมลีกัษณะเปนแนว

ภูเขาไฟ ลอมรอบดวยชายฝงทะเล สภาพแวดลอม

โดยท่ัวไปยังเต็มไปดวยพรรณไมธรรมชาติทีส่มบูรณ

และกลมกลืนไปกับสถาปตยกรรม ตามหลักความ

เชื่อของชาวบาหลีที่เคารพตอธรรมชาติ

ผลกระทบจากโลกาภิวัตน  

ถึงแมกระแสการพัฒนาของยุคโลกาภิวัตนจะผานมาเปน
เวลานานแลว แตชาวบาหลียังคงอนุรักษแกนแทของ
ความเปนอตัลกัษณของตนไวไดอยางเดนชดั ไมวาจะเปน
สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ดังเชน ยังคงพบคน
บาหลบีชูาเทพเจาวันละหลายๆ ครัง้ รวมถงึรปูแบบสงัคม 
วิถชีีวิต ดังที่บรรพบุรุษไดเคยปฏิบัติกันมา การมีชีวิตอยู
ทามกลางธรรมชาตแิละวดัวาอารามแบบฮนิดทูีป่ลกูสราง

ไวดวยความศรัทธา แมจะมีการทองเท่ียวเปนแหลงราย

ไดสําคัญของประชากร ตลอดจนรูปแบบสถาปตยกรรม

พื้นถิ่นที่มีการผสมผสานกลมกลืนของภูมิปญญาทองถิ่น

กบัเทคโนโลยแีละวถิชีีวติแบบตะวนัตกไดอยางแนบเนยีน 

รวมถงึการคงบรรยากาศความเปนอยูทามกลางธรรมชาติ

และใหความสําคัญกับภูมิทัศนของเมือง ทั้งนี้ เน่ืองจาก

ระบบการปกครองที่ผสมผสานกลมกลืนไปกับวิถีชีวิต 

วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ และความ

สามัคคี ที่ชวยกันหลอหลอมและยึดถือปฏิบัติกันอยาง

เครงครัดสืบตอกันมาอยางยาวนาน การวางแผนพัฒนา

ทางดานการทองเทีย่วท่ีคาํนึงถงึผลกระทบตอจติวญิญาณ

ของบาหลีและการสงวนรักษาพ้ืนที่ อ นุรักษ และ              

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ หากส่ิงเหลาน้ียังคงสืบทอด  

ตอไป ถึงแมบาหลีจะถูกพัฒนาใหเปนเมืองแหงการ    

ภาพที่ 11: การออกแบบสถาปตยกรรมและภูมิทัศน ที่เนนการเปดโลงเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติ
ที่มา: Francione, 2002
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ทองเที่ยว กระแสจากโลกภายนอกก็จะไมสามารถแปร

เปลีย่นอัตลกัษณของบาหลีไปได (ดวงจันทร อาภาวัชรตุน 

เจริญเมือง, 2547)  

จากการศึกษาชุมชนตัวอยางทั้ง 3 แหง เมื่อเปรียบเทียบ

กันแลวจะเห็นไดว า การขับเคลื่อนตลอดเวลาของ

เทคโนโลยีและสิง่ตางๆ ในยคุโลกาภวิตัน เปนภยัคกุคาม

หนึง่ทีส่งผลใหอตัลกัษณชมุชนดัง้เดมิของไทยแปรเปลีย่น

ไปและอาจสญูสลายไปในอนาคตได หากคนไทยเองยงัไม

เห็นคุณคาและรวมกันอนุรักษไวเชนในบาหลี

การอนรุกัษอตัลกัษณชมุชนใหอยูกบัโลกาภวิตันนัน้ มไิด
หมายถงึการตองคงทกุสิง่ไวในสภาพเดมิทัง้หมดเสมอไป 

หากการพัฒนาชุมชนนั้นจะตองคํานึงถึงแกนแทหรือจิต

วญิญาณของอัตลกัษณทีม่อียูในแตละชุมชน และประยุกต
บริบทตางๆ ทีเ่กดิจากโลกาภิวตันใหเปนเคร่ืองมือในการ

รักษาอัตลักษณใหผสมผสานกลมกลืนไปกับบริบทใหม 
โดยยงัคงความเปนแกนแทของอตัลักษณชมุชนนัน้ๆ ไวได

ดังท่ีไดกลาวแลววา องคประกอบของอัตลักษณชุมชนมี
ทัง้เปนสิง่ทีจ่บัตองไดหรอืมองเหน็ไดทางกายภาพ เชนรปู
แบบการต้ังถิน่ฐาน สถาปตยกรรม ภมูทิศัน เปนตน และ

สิ่งที่จับตองไมไดแตอาศัยการรับรู เชน วิถีชีวิต สังคม 

วัฒนธรรม ความเชื่อ เปนตน ประกอบกับรายละเอียด

ของอัตลักษณในแตละชุมชนมีความแตกตางกัน จึงอาจ

สรุปเปนกรอบมาตรฐานหรือตัวชี้วัดหลักสําหรับการ

พิจารณาอัตลักษณชุมชนที่ควรดํารงรักษาไว คือ “เปน

ลกัษณะเฉพาะท่ีมคีวามโดดเดน สามารถนาํมาเปนแหลง

เรยีนรู ภมูปิญญา หรอืเปนตนทนุในการพฒันาเศรษฐกจิ

ของชุมชนใหอยูไดอยางยั่งยืน” ทั้งนี้ สิ่งที่สําคัญที่สุดใน

การดาํรงรกัษาอตัลกัษณในแตละชมุชน คอื คนในชมุชน

เองจะตองเห็นคุณคาและไมหลงใหลไปกับส่ิงใหมๆ  ทีเ่กดิ

จากกระแสโลกาภิวัตน แลวละท้ิงอัตลักษณของตนเอง

แนวทางการอนุรกัษอตัลกัษณชมุชนไทย

ปจจบุนั ในประเทศไทยยังไมมกีารดําเนินการเชิงนโยบาย
เกีย่วกบัการอนุรกัษอตัลกัษณชมุชน แตมกีารรวมมอืจาก

หลายองคกรในการอนุรักษชุมชนด้ังเดิม ซึ่งบางแหง
สามารถครอบคลุมอัตลักษณของชุมชนไปดวย อยางไร

กต็าม การอนรุกัษสวนใหญเปนลกัษณะของการใหความ

สําคัญกับสถาปตยกรรมเปนหลัก สวนคุณคาของอัต
ลักษณในดานอื่นๆ เชน สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ

ความเชื่อตางๆ นั้น เปนเรื่องของความละเอียดออนใน

การระบุคุณคาความสําคัญของการท่ีจะอนุรักษไว จึงยัง

ภาพที่ 12: ศิลปวัฒนธรรม และความเช่ือของชาวบาหลี
ที่มา: Subak : Water Management in Bali, (n.d.)
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ไมมีองคกรใดดําเนินการอยางชัดเจนและเห็นผลเปนรูป

ธรรม หากจะพิจารณาองคกรท่ีมบีทบาทเก่ียวของกับการ

อนุรักษอัตลักษณชุมชนในปจจุบัน ไดแก

-  กรมศลิปากร  มบีทบาทในการระบแุละปกปองพืน้ที่

หรือสถานท่ีที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร 

วัฒนธรรม โบราณคดี โดยผานทางการประกาศขึ้น

ทะเบียนโบราณสถาน

-  กรมโยธาธิการและผังเมือง มีบทบาทเก่ียวของใน

ดานการออกเปนขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน

ประเภทอนุรักษ  เพื่อส งเสริมเอกลักษณศิลป

วัฒนธรรมไทย

-  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  มี

บทบาทสําคัญในการรักษาชุมชนดั้งเดิม โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในดานมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดและ

วัฒนธรรมพื้นบาน เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ความเช่ือ ภาษา สงัคม วถิชีวีติความเปนอยู เปนตน 

-  องคการปกครองสวนทองถ่ิน  มอีาํนาจหนาท่ีในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบํารุงรักษาศิลป

วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน การ

จัดการดานที่อยูอาศัย การผังเมือง การควบคุม

อาคาร เปนตน 

(คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร, 2553.)

อยางไรก็ดี องคกรตางๆ ที่มีในประเทศไทยตางแยกกัน

ดาํเนนิงานตามบทบาทหนาที ่ซึง่มคีวามซํา้ซอนและเกดิ

ชองวางในบางสวน จึงเปนขอจํากัดหนึ่งของการอนุรักษ

ในประเทศไทย รฐัจงึควรมีแนวทางในการใหองคกรตางๆ 

ที่เก่ียวของ ไดประสานงานรวมกันในการวางแผน

ยทุธศาสตรการพัฒนาท้ังในระดับเมอืงและระดับทองถิน่ 

เพื่อความสัมฤทธิ์ผลในการอนุรักษควบคู ไปกับการ

พัฒนาอยางแทจริง 

นอกจากนี้ จึงขอเสนอแนวทางในการอนุรักษอัตลักษณ

ชมุชนไทยในดานอืน่ๆ โดยแบงออกเปน โดยภาครฐั และ

ภาคประชาชน ดังนี้

-  ภาครัฐ

1) จัดทํากรอบมาตรฐานหรือตัวชี้วัดสําหรับอัตลักษณ

ชุมชนท่ีมีคุณคาควรแกการอนุรักษไว โดยแยก

ประเภทของอตัลกัษณไวอยางชดัเจน เพือ่ใหสามารถ

นําไปปฏิบัติไดในทุกระดับและทุกหนวยงาน

2) มีการจัดทําทะเบียนชุมชนท่ีมีอัตลักษณที่มีคุณคา 

โดยทองถ่ินหรอืจงัหวดั เพือ่ประโยชนในการวางแผน

และสงเสริมตอไปในอนาคต

3) สงเสริมคุณคาของอัตลักษณชุมชน ไดแก กําหนด

สปัดาหอนุรกัษอตัลกัษณชมุชนไทยในรอบ 1 ป เพือ่

ใหคนไทยหันมาทบทวนและตระหนักถึงคุณคาของ

อตัลกัษณในชุมชนของตนเอง กอใหเกิดกิจกรรมรวม

กันของคนในชุมชน อันนํามาซึ่งความสามัคคีและ

เกิดความสํานึกรักในบานเกิด

4) จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับคุณคาความสําคัญและ

การอนุรักษอัตลักษณชุมชนใหกับองคกรทองถ่ินใน

ทกุระดบัตลอดจนผูเกีย่วของ เพือ่ใหเกดิความเขาใจ

และตระหนักในคุณคา และนําไปใชในการวางแผน

การอนุรักษควบคูไปกับการพัฒนาชุมชนใหอยูได

อยางยั่งยืน

5) สรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยาง

แทจริง โดยใหประชาชนมีบทบาทในการกําหนด

วัตถุประสงคและรวมวางแผนในการอนุรักษและ

พฒันาชุมชนของตนใหคงความมีอตัลกัษณทีม่คีณุคา

ไว เพื่อสนับสนุนนโยบายการกระจายอํานาจสูทอง

ถิ่น และลดปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ไดแก 

การขาดวสิยัทัศน หรอืขอขดัแยงระหวางการอนรุกัษ

และการพัฒนา เปนตน
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6) เพิ่มขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสรางแรงจูงใจใน

ทางเศรษฐศาสตร ไดแก การใหเงนิชวยเหลอืในการ

ซอมแซมอาคารบานเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ที่

เปนอตัลกัษณของชมุชน หรอืการนาํคาใชจายในการ

ซอมแซมมาลดภาษีในรูปแบบตางๆ ได เปนตน เพือ่

สนับสนุนการอนุรักษของภาคประชาชน 

-  ภาคประชาชน

1) การใหความรู ความเขาใจ ในคุณคาความสําคัญของ

อัตลักษณที่ชุมชนมีอยู รวมถึงการปลูกฝงทัศนคติ

และจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษอัตลักษณที่มี

คุณคาของชุมชน และถายทอดจากรุนสูรุน เพราะ

การรักษาอัตลกัษณชมุชนมรีากฐานมาจากความเขม

แข็งของผูอยูอาศัยในชุมชนและการสนับสนุนของ

ทองถิ่นเปนสําคัญ

2) จัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษอัตลักษณชุมชน โดย

คนในชุมชนน้ันๆ เพื่อเปนชองทางส่ือสารระหวาง

รัฐบาลกับคนในชุมชน และเปนเครือขายระหวาง

ชุมชนในการปกปองสิ่งตางๆ ที่เปนอัตลักษณที่มี

คุณคาของชุมชนไว

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดอัตลักษณเฉพาะในแตละชุมชน 

ไดแก ประวตัคิวามเปนมา ลกัษณะทางภมูศิาสตรและวถิี

ของชนชาติที่สะทอนออกมาในรูปของพื้นที่ปฏิสัมพันธ

ทางสังคมระหวางสมาชิกในชุมชนและมีความเปน       

ถิ่นที่อยางชัดเจน ในขณะที่อิทธิพลของวัฒนธรรม              

นั้นจะแสดงออกมาผานลักษณะทางสถาปตยกรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญา ความเช่ือ และหลัก

การดําเนินชีวิตของคนในชุมชน 

กระแสของโลกาภวิตัน ความเจรญิกาวหนาทางเทคโนโลยี 

การติดตอสื่อสาร และการคมนาคม ฯลฯ ทําใหคนรุน

ใหมในหลายชุมชน โดยเฉพาะชุมชนนอกเมืองหรือใน

ชนบทไดเริม่ละทิง้อัตลกัษณของตนเองแลวผนัตวัเองไปสู

การเลียนแบบความเปนสากลมากขึ้น ดังเชน สังคมและ

วถิชีวีติทีเ่คยอยูแบบครอบครัวขยาย การพ่ึงพาซึง่กนัและ

กัน ภาษาทองถิ่น คอยๆ จางหายไป คนบางกลุมมีการ

เปลี่ยนแปลงคานิยมและความเชื่อ โดยคิดวาสังคม

เกษตรกรรมซ่ึงเปนรากเหงาของคนไทยเปนเร่ืองของ

ความลาสมัย เมือ่ตกอยูในสภาวะเชนน้ี โอกาสท่ีอัตลกัษณ 

ทางวฒันธรรมไทยแบบดัง้เดมิในแตละชมุชนจะสญูสลาย

ไปยอมมีเพ่ิมมากข้ึน และถูกกลืนดวยวัฒนธรรมอ่ืน

ทดแทน ดังเชนที่ปรากฎกับชุมชนผาแบนและชุมชนรัก

ไทย และกําลงันาเปนหวงในอีกหลายๆ ชมุชน โดยเฉพาะ

การพัฒนาชุมชนในปจจุบันท่ีมุงเนนในเรื่องการสงเสริม

การทองเท่ียว โดยคาดหวังวาจะชวยใหชมุชนเจริญและมี

เศรษฐกจิท่ีดขีึน้ หากแตการพฒันาควรมกีารวางแผนและ

ปองกันผลกระทบตอบริบท สิ่งแวดลอม และวิถีชีวิต

ดั้งเดิมของชุมชนดวย มิฉะนั้นจะทําใหการพัฒนา

เศรษฐกจิกลายเปนการทําลายแหลงมรดกทางวฒันธรรม

ของชาติ รวมถึงการนําแนวคิดเร่ืองการพัฒนาชุมชนแบบ

เชิงเดี่ยวมาใช ซึ่งหากขาดการวางแผนที่ดีและไมมีระบบ

การจัดการในแบบองครวมแลว อาจมีสวนในการทําลาย

อัตลักษณของชุมชนไดโดยรูเทาไมถึงการณ เปนการ

บั่นทอนคุณคาของอัตลักษณชุมชนดั้งเดิมที่ไมอาจเรียก

คืนมาไดอีกตอไป 

ไมวาวิธกีารอนุรกัษอตัลกัษณชมุชนจะอาศยัองคประกอบ

ใดในการดําเนินการจากภาครัฐ แตสิ่งสําคัญคือ คนใน

ชุมชนจะตองตระหนักถึงคุณคาของอัตลักษณ และการ

รวมกันสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหกับคนรุนตอไป รวม

ถึงการมีบทบาทในการรวมวางแผนพัฒนาชุมชนของตน 

เพ่ือประสิทธิผลในการพัฒนาชุมชน ใหเปนชุมชนนาอยู

อยางยั่งยืนโดยแทจริง
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