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การศึ กษาเพื่ อจัดการเส้ นทางการเรี ยนรู้ มรดกทางศิล ปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ส าหรั บ
เยาวชนในท้องถิ่น โดยกระบวนการศึกษาเชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมือง
แม่ฮ่องสอน มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึกษาบริ บททางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจน
ลักษณะกายภาพและสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของชุ มชนเมืองแม่ฮ่องสอน ในเขต
เทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึ งคุ ณ ค่าและความส าคัญ ของมรดกทางศิ ลปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมื องแม่ ฮ่องสอน และเสนอรู ปแบบและวิธีก าร
จัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น
และเพื่อการกระตุ น้ เตื อนและสร้ างส านึ กให้กบั กลุ่ มเยาวชนเมื องแม่ ฮ่องสอนได้เรี ยนรู ้ เข้าใจ และ
ส านึ ก รั ก ในวัฒ นธรรมของตน ซึ่ งในการศึ ก ษาใช้ วิ ธี ก ารวิ จ ัย เชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก ารอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Action Research : PAR) โดยผู้ศึ ก ษาได้ ด าเนิ นการร่ วมกั บ “ที ม ยุ ว ศึ ก ษามรดก
วัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน” ทาการเก็บข้อมูลในส่ วนหนึ่ งของภาคเอกสารและเก็บข้อมูล
ภาคสนาม เพื่อให้เยาวชนได้เรี ยนรู้เข้าใจ และสานึกรักในมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นตน จากนั้นใน
วิเคราะห์ เพื่ อ เสนอรู ป แบบและวิธี ก ารจัด การเส้ น ทางการเรี ย นรู้ ม รดกทางศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่นนั้น ได้ศึกษาได้ใช้วิธีการสนทนากลุ่มเก็บข้อมูลความ
คิ ดเห็ น และข้อ เสนอแนะความต้อ งการเรี ย นรู้ ในเส้ น การเรี ย นรู้ ม รดกทางศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่ เพื่อนาประกอบเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อเสนอในการศึกษาครั้งนี้ ดว้ ย
ง

ผลของการศึก ษาผูศ้ ึกษาได้เสนอเส้ นการเรี ยนรู้ มรดกทางศิล ปะสถาปั ตยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่
สาหรับเยาวชนในท้องถิ่นออกเป็ น 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 เส้นทางการเรี ยนรู ้เรื อนร้านค้าไทใหญ่
และเรื อนพื้นถิ่น และเส้นทางที่ 2 เส้นทางการเรี ยนรู ้วดั แบบไทใหญ่ และสถาปั ตยกรรมทางศาสนา
และเพื่อให้การเรี ยนรู ้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น ตาม
เส้นทางดังกล่าวบรรลุเป้ าหมาย และเกิดประสิ ทธิ ภาพ จึงได้เสนอรู ปแบบการจัดการอย่างมีส่วนร่ วม
ของชุ มชน เพื่อให้ภาคประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่ วมในกิ จกรรม และการดาเนิ นการส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ ตลอดจนประสานงานให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีส่วนร่ วมสนับสนุนการสร้าง
สื่ อเพื่อการเรี ยนรู้ และส่ งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวด้วย
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ABSTRACT

A Study to manage Tai-Yai art and architecture culture heritage learning route for local youth by
participatory action studying process of youth in Mae Hong Son city aims to study the historical,
social and cultural as well as physical and environmental characteristics of the community.
Including Tai-Yai Art and architecture culture heritage in Mae Hong Son city and to propose the
model and methods to manage the Art and architecture culture heritage learning Route for Local
Youth in order to prompting and realize to local youths in learning and aware in their culture. This
study used a participatory action research (Participatory Action Research: PAR) by study with “the
Tai-Yai culture heritage studied youths Team” to collect the information as part of document and
fieldwork for Youth learning, understanding and aware in their culture. Then, the author analyzes to
propose to the model and methods to manage the Art and architecture culture heritage learning
Route for Local Youth and this study used the focus group mythology to collect the opinion and
suggestions their requirement in the Tai-Yai Art and Architecture Culture heritage Learning Route
to be formed as part of suggestion in this study.
The results of the study, having proposed the Tai-Yai Art and Architecture Culture heritage
Learning Route for Local Youth into 2 routes on following the first one is the study route of the
Tai-Yai storing houses and traditional houses and the second one is the study route of the Tai-Yai
temples and religious architecture places . And In order to make this Culture heritage learning for
ฉ

Local Youth achieve and get effective on these routes. Then, the author has proposed the model of
the locals’ participatory management. So that. The locals have participated and involved in activities
and promoted learning. As well as coordination of local governments have contributed and
supported to create learning media and promote these learning activities.
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