บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ปั จจุบนั กระแสการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมเริ่ มเป็ นที่นิยมขึ้นเรื่ อย ๆ เมืองแม่ฮ่องสอนจึงเป็ นหนึ่ งใน
เป้ าหมายของกระแสดังกล่าว นอกจากทัศนี ยภาพทางธรรมชาติที่สวยงามแล้ว เมืองแม่ฮ่องสอน ยังมี
ส่ วนเกี่ ยวข้องกับ การเมื องการปกครองระหว่างสยามประเทศกับเพื่อนบ้าน และร่ วมยุคกับ การแผ่
อานาจของชาติตะวันตกในอดีต อีกทั้งเป็ นเส้นทางการค้าขาย ชายแดน และพื้นที่มีประวัติศาสตร์ การ
สร้างชุมชนที่เกี่ยวข้องกับชาติพนั ธุ์ และทรัพยากร ที่อุดมสมบูรณ์1
ชาวไทใหญ่ หรื อ ฉาน หรื อ ฌาน เป็ นกลุ่มชาวไทใหญ่กลุ่มหนึ่ งที่อยูใ่ นเขตพม่า ตอนใต้ของจีน และ
ภาคเหนื อของประเทศไทย บางท่านว่า คาว่า ฉาน คือที่มาของคาว่า สยาม ในพม่ามีรัฐไทใหญ่ ของ
ชาวไทใหญ่ ชื่ อว่า รัฐฉาน (SHAN STATE)2 ชาติพนั ธุ์ไทใหญ่หรื อ คนไต กลุ่ มชาติพนั ธุ์ กลุ่มใหญ่
ที่สุดในเมืองแม่ฮ่องสอน3
นับเป็ นเวลานานถึ ง 150 ปี มาแล้วที่ “ชาวไทใหญ่” ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในท้องถิ่ นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จากหลักฐานการบอกเล่าของ “จเร” คือ ผูเ้ รี ยนรู ้ จากผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ ชาวไทใหญ่จากประวัติแม่ฮ่องสอน
และจากการศึกษาประวัติความเป็ นมาของเมืองแม่ฮ่องสอนได้บ่งบอกให้ทราบว่า “ชาวไทใหญ่” ที่เข้า
1

รัศมี ชูทรงเดช, “ การสร้ างความเป็ นถิ่นฐาน และการเดินทางเคลื่อนที่ ของผู้คนเมืองชายแดน ( พ.ศ.2370 – 2475)

ผู้วิจัย ทรงศักดิ์ ปั ญญา”, เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ โครงการประชุมทางวิชาการ การสื บค้น และ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืน ในอาเภอปาย ปางมะผ้า ขุนยวม , 2552, หน้า 147 -163
2

โยธิ น บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนาร่ องการพัฒนาฐานข้ อมูลสาหรั บการสร้ างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ ฮ่องสอนปี งบประมาณพ.ศ. 2551, 2551, หน้า 26
3
รัศมี ชู ทรงเดช, “ การศึ กษาประวัติศาสตร์ แม่ ฮ่องสอนท่ ามกลางบริ บท และการเปลี่ยนแปลง ผู้วิจัย นุชนภางค์
ชุมดี.”, เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่ อง โครงการประชุมทางวิชาการ การสื บค้น และจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืน ในอาเภอปาย ปางมะผ้า ขุนยวม , 2552, หน้า 39-51

1

มาอาศัยอยูใ่ นเมืองแม่ฮ่องสอนนั้นเป็ นชาวไทใหญ่ที่อพยพมาจากดินแดนทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ของประเทศพม่าที่เรี ยกกันว่า “รัฐฉาน” แถบเมืองหมอกใหม่ เมืองนาย เมืองลานเคอ และเมืองอื่นๆ
แถบลุ่มแม่น้ าสาละวินเข้ามาอาศัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อราว พ.ศ. 2374 ซึ่ งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3
แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ สมัยของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั 4
ด้วยระยะเวลาอันยาวนานร้อยกว่าปี ที่ผ่านมา คนไตในจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังดารงชี วิตอยูโ่ ดยยึดเอา
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ วิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ตั้งแต่การแต่งกายของชาย
และหญิ ง กับชุ ดไต ที่ ยงั คงสวมใส่ กนั เป็ นประจา โดยเฉพาะวันพระ วันสาคัญทางศาสนา งานบุ ญ
หรื องานประเพณี ประจาปี อีกทั้งอาหารการกิ น ที่ใช้วตั ถุ ดิบ พืชผลทางการเกษตรในท้องถิ่นในการ
ประกอบอาหาร และอาหารมงคลที่เกี่ยวข้องธรรมเนี ยม ความเชื่ อในงานบุญ5 และสิ่ งที่บ่งชี้ ให้เห็นว่า
อีกอย่างก็คือ การสื่ อสารภาษาไต ยังคงใช้สื่อสารกันเป็ นภาษาหลักของคนทั้งเมือง และเป็ นภาษากลาง
ของแต่ละชาติพนั ธุ์ในเมืองแม่ฮ่องสอน ในการสื่ อสารกันระหว่าง ชนเผ่า ปั จจุบนั ภาษาเขียน หรื อ
ลีกไต ยังถูกสอนในโรงเรี ยนเพื่อการอนุ รักษ์ และในวัดเพื่อใช้เขียนข้อความประกอบพิธีกรรม หรื อ
ข้อความอธิ บายงานประเพณี ทอ้ งถิ่นด้วย ความเลื่อมใส และผูกพันกับพุทธศาสนา ของคนไทใหญ่
การแสดงออกถึงความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของคนไทใหญ่ คือ งานบุญ งานประเพณี และพื้นที่ ที่คนไท
ใหญ่ แ สดงออกในการสร้ า งบุ ญ บารมี เพื่ อ เป็ นอานิ ส งส์ นั้ น มี ต ลอดทั้ง 12 เดื อ น จนเรี ย กได้ว่า
เอกลักษณ์ประเพณี ไต6 โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมีนาคม และต้นเดือนเมษายน ประเพณี ปอยส่ างลอง
ประเพณี บ วชเด็ก ชาย หรื อบวชลู กแก้ว เป็ นประเพณี ที่ ยิ่งใหญ่ ในการส่ งเสริ ม และปลู กฝั่ งให้เด็ ก
เลื่ อมใสในพุทธศาสนา และการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม เสมื อนว่าเป็ นนิ ทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่ น ที่ มีชีวิต โดยถูกผสมผสานด้วย ภูมิปัญญา ศิลปะท้องถิ่ น ผ่านเครื่ องอัฐบริ ขาร การแต่งกาย
การประกอบพิธีตามความเชื่อ และการละเล่นการแสดง ล้วนแล้ว ถูกรับใช้พุทธศาสนาทั้งสิ้ น7
อี ก ทั้ง งานสถาปั ต ยกรรม ศิ ล ปะที่ ย งั คงปรากฏ พบเห็ น จากบ้า นเรื อ นพื้ น ถิ่ น ของพ่ อ ค้า คหบดี
ข้าราชการ ลูกหลานเจ้านายที่ปกครองเมืองแม่ฮ่องสอนในอดีต ที่ ทรงคุ ณค่าด้านสถาปั ตยกรรมของ
4

โยธิ น บุญเฉลย และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนาร่ องการพัฒนาฐานข้ อมูลสาหรั บการสร้ างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ ฮ่องสอนปี งบประมาณพ.ศ. 2551, หน้า 42
5
โยธิ น บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ , โครงการนาร่ องการพัฒนาฐานข้ อมูลสาหรั บการสร้ างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ ฮ่องสอน ”, 2551, หน้า 15 -16
6
ปุ่ น เที่ยงบูรณธรรม และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “โครงการออกแบบเบือ้ งต้ นและการศึกษาความเป็ นไป
ได้ สาหรั บพิพิธภัณฑ์ มีชีวิตของเมืองแม่ ฮ่องสอน ”, 2553, หน้า 3-14 – 3-17
7
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 9 -11
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เมืองแม่ฮ่องสอน มีโครงสร้าง รู ปแบบเฉพาะถิ่น งานก่อสร้างด้วยไม้สัก ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ใน
พื้นที่ กระจัดกระจาย ภายในเขตตัวเมื อง8 และวัด อาราม อุโบสถ ศาลาการเปรี ยญ เจดี ยธ์ าตุในเขต
เทศบาล ซึ่ งถูกรังสรรค์ดว้ ยศิลปกรรมไทใหญ่พม่าแบบดั้งเดิ ม ทั้งโครงสร้ าง รู ปทรง ทรงคุ ณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ของผูส้ ร้าง ผูท้ านุบารุ งวัดวาอาราม เช่น เจดียธ์ าตุ ที่ต้ งั อยูบ่ นวัดพระธาตุดอยกองมู ซึ่ ง
เป็ นสัญลักษณ์ ของเมือง วัดพระนอน วัดที่ “ชานกะเล” เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน เป็ นผูส้ ร้ าง และเป็ นที่
เคารพของคนไทใหญ่ และวัดจองกลาง สถานที่มีห้องเก็บวัตถุโบราณ ศิลปวัตถุ ที่ถูกขุดค้น และถูก
บริ จาคจากคนในท้องถิ่น และจัดตั้งเป็ นพิพิธภัณฑ์วดั ขนาดเล็กภายในตัววิหาร ซึ่ งตั้งอยูข่ า้ งหนองจอง
คา หนองน้ าที่มีประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงกับเมืองแม่ฮ่องสอน9
งานฝี มือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เสมือนเป็ น เอกลักษณ์ของเมือง “ปานซอยลายไต” งานฉลุสังกะสี งาน
ศิลปะไทใหญ่ ที่มีไว้ตกแต่งขอบหลังคา อุ โบสถ วิหาร ในวัดไทใหญ่ ปั จจุบนั ถู กนามาตกแต่งตาม
อาคารส านัก งานของภาครั ฐ ป้ าย และโรงแรม ร้ า นค้า ร้ า นอาหาร ทั่วตัว เมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน จน
กลายเป็ นเอกลักษณ์ ที่โดดเด่น ซึ่ งทั้งหมดถูกหลอมรวมกันเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่ เชื่ อมโยงอดี ต
กับปั จจุบนั อย่างงดงาม ซึ่ งสอดคล้องกับ เชื้ อชาติ ศาสนา และธรรมชาติ ตามลักษณะนิ เวศวัฒนธรรม
ซึ่ งควรค่าแก่การรักษา สื บสาน และอนุรักษ์ไว้
ในขณะที่ ก ระแสโลกาภิ ว ฒ
ั น์ (Globalization) เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ ท าให้ ก ารท่ อ งเที่ ย วของเมื อ ง
แม่ฮ่องสอนเติบโตอย่างรวดเร็ ว เกิ ดกระแสนิ ยมที่ เกิ ดจากการเผยแพร่ ทางสื่ อ ส่ งผลให้นักท่องเที่ยว
และนั ก ลงทุ น เข้า มาในพื้ น ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากสถิ ติ จ านวนนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เข้า มาท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด
แม่ฮ่องสอนมากขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จานวน 161,536 คนและในปี พ.ศ. 2550 มีจานวนมากถึง
414,680 คน การที่แม่ฮ่องสอนมีนกั ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อาจจะส่ งผลดีในด้านเศรษฐกิจ และการจ้าง
งาน แต่หากเมืองไม่ได้วางแผนรับมือกันจานวนนักท่องเที่ยว หรื อาการอพยพเข้ามาอาศัยของผูค้ น
มากขึ้น อาจก่ อให้เกิ ดปั ญหาเมื องทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิ จ และด้านกายภาพ ที่กระทบต่อสภาพ
ความเป็ นอยูข่ องคนในพื้นที่10
ด้วยสภาวการณ์ในปั จจุบนั ของเมืองแม่ฮ่องสอน ที่กาลังเกิดการเปลี่ยนแปลง การขยายขนาดของเมือง
ตามยุคสมัย ประกอบกับการนโยบายของจังหวัดที่ส่งเสริ มการท่องเที่ยว อาจจะส่ งผลกระทบระยะ
8

เรื่ องเดียวกัน, หน้า 3-26 – 3-34
ปุ่ น เที่ยงบูรณธรรม และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการออกแบบเบื อ้ งต้ นและการศึกษาความเป็ นไป
ได้ สาหรั บพิพิธภัณฑ์ มีชีวิตของเมืองแม่ ฮ่องสอน ”, 2553, หน้า 3-35 – 3-45
10
ปุ่ น เที่ยงบูรณ ธรรม และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการออกแบบเบือ้ งต้ นและการศึกษาความเป็ นไปได้
สาหรั บพิพิธภัณฑ์ มีชีวิตของเมืองแม่ ฮ่องสอน , หน้า 3-51
9

3

ยาวในอนาคตได้ ซึ่ งในที่สุดเยาวชน คนรุ่ นใหม่ในอนาคต ก็ไม่อาจจะเห็ นเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม
ภาพอันสวยงามของเมืองแม่ฮ่องสอนในอดีต หรื ออาจจะไม่เข้าใจและไม่สามารถอธิ บายรากเหง้าของ
ตน หรื อมรดกวัฒนธรรม ที่ยงั คงหลงเหลือ ที่ปรากฏให้เห็นในปั จจุบนั ดังนั้น การอนุรักษ์เมืองเพื่อให้
เกิ ดความยัง่ ยืน โดยคานึ งถึ ง ศัก ยภาพคนรุ่ นใหม่ เยาวชนแม่ฮ่องสอนที่ เข้าใจมรดกวัฒนธรรมที่ มี
คุ ณค่า ถึ งการใช้ประโยชน์ หรื อการอยู่ร่วมกับศิลปวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ที่งดงาม
สื บทอดกันมาแต่อดี ต จึงเป็ นสิ่ งที่ ชุมชน ทุกภาคส่ วนในแม่ฮ่องสอนควรให้ความสาคัญเป็ นอันดับ
แรก
ตัวอย่างโครงการ หรื อกิ จกรรมที่สาเร็ จ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับกระบวนการศึกษาอย่างมีส่วนร่ วมของกลุ่ ม
เยาวชน และการเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมในชุ มชน โดยดาเนิ นการโดยกลุ่ มพลังประชาชนในท้องถิ่ น ซึ่ ง
รวมถึงเยาวชน คือ โครงการแผนที่วฒั นธรรมเมืองลาปาง
โครงการแผนที่ วฒั นธรรมเมื องลาปาง ดาเนิ นโดยกลุ่ ม “ล้านคาลาปาง” โดยรับทุ นสนับสนุ นจาก
สานักงานแผน และนโยบายสิ่ งแวดล้อม เพื่อทาการศึกษา และจัดทาแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมของ
เมืองลาปาง โดยการศึกษา เรี ยนรู้ ทาความเข้าใจร่ วมกันกับคนในชุ มชน และแปลงข้อมูลนามธรรม
ไปสู่ ขอ้ มูลที่เป็ นรู ปธรรมที่เห็น จับต้องได้ ผลลัพธ์ของการจัดของโครงการดังกล่าวได้กระตุน้ ให้เกิด
กระบวนการเรี ยนรู ้ และตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น อันถือว่าเป็ น
บันไดขั้นแรกของการมีส่วนร่ วม ในการบริ หารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยท้องถิ่น11
ส่ วนในต่างประเทศพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะพื้นที่มรดกโลก ที่มีการจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมด้วยพลังของชุ มชน ได้แก่เมืองมรดกโลกฮอยอัน เมืองที่ เคยเป็ นเมืองท่าค้าขายของเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ในอดี ต และได้ข้ ึ นเป็ นเมืองมรดกโลก เนื่ องจากมีมรดกทางสถาปั ตยกรรมแบบ
เรื อนแถวค้าขายอิทธิ พลจีนตั้งเรี ยงรายบนถนนสายหลักของเมืองได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
เพื่อดู แลเรื่ องนโยบาย บริ หารจัดการเมื อง ในการอนุ รักษ์เมื องโบราณแห่ งนี้ ในนามของ “ศูนย์การ
อนุ รักษ์เมื องฮอยอัน (Hoi An Conservation Centre)” ท าหน้าที่ ระดมทุ นเพื่ อสนับสนุ นการอนุ รัก ษ์
เนื่ องจากมรดกทางสถาปั ตยกรรมเหล่ านี้ อยู่ในครอบครองของประชาชนนอกจากนี้ ยงั ทาการฟื้ นฟู
ช่ า งฝี มื อช่ า งก่ อสร้ างแบบประเพณี ด้ ัง เดิ ม รวมถึ ง การผลิ ต วัส ดุ พ้ื น บ้า นส าหรั บ การก่ อสร้ างงาน
สถาปัตยกรรม และยังให้คาปรึ กษาเรื่ องการอนุรักษ์อาคารโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์12
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อี ก หนึ่ ง พื้ น ที่ ท างวัฒ นธรรมที่ มี เยาวชนในท้อ งถิ่ น เข้ามาส่ วนร่ วม คื อ มรดกโลกทางวัฒ นธรรม
“จันดิบูโรบูดโดร์ ” หรื อที่รู้จกั ในนามว่า “เจดียบ์ รมพุทธโธ” ดาเนิ นการจัดการโดยกลุ่มพุทธสมาคม
แห่ งอินโดนี เซี ยที่เล็งเห็ น ถึ งผลกระทบ จากการพัฒนาพื้นที่ โดยไม่เห็ นคุ ณค่าของมรดกโดยเฉพาะ
กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครของพุทธสมาคม ที่ มีการร่ วมรณรงค์ และทาประชาพิจารณ์ จากชุ มชน และ
นักท่องเที่ยว ต่อแผนการจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับท้องถิ่น13
ซึ่ งยัง มี อี ก หลายพื้ น ที่ ม รดกทางวัฒ นธรรมในต่ างประเทศ ที่ มี เยาวชนเข้ามามี ส่ วนร่ วมในมรดก
วัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ทั้งการอนุ รักษ์ การเรี ยนรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามแต่ละบริ บท ในลักษณะ
โครงการ กิ จกรรม หรื อ การท าโครงงานของการเรี ย นรู ้ ใ นโรงเรี ย น สถานศึ ก ษาในท้อ งถิ่ น จาก
ความสาเร็ จของการอนุ รักษ์ในรู ปแบบต่างๆของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ ล้วนเป็ นความร่ วมมือของของคนในพื้นที่ คนในชุ มชนที่เห็ นค่าของมรดก
ทางวัฒ นธรรมของตน ที่ จะเรี ยนรู ้ ร่วมกันในการท านุ บ ารุ งรั ก ษา และใช้ป ระโยชน์ ร่วมกันอย่างรู ้
คุณค่า ซึ่ งในการส่ งต่อความสาเร็ จเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน กลุ่มเยาวชนถื อเป็ นกลุ่มคนในท้องถิ่น ที่จะ
เป็ นผูผ้ ลักดัน ผูข้ บั เคลื่อนให้เกิดความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
กระบวนการศึกษาอย่างมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชน ในมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงน่ าจะเป็ นรู ปแบบ
ในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ การอนุ รักษ์วฒั นธรรมท้องถิ่น ควบคู่ไปกับในการสร้ างสานึ กรักหวงแหน
และเข้าใจมรดกวัฒนธรรมของตน ส่ งเสริ มให้คนใช้ประโยชน์จากมรดกวัฒนธรรมในชุ มชนอย่าง
เคารพและตระหนักถึงแก่นแท้ โดยมีพ้ืนฐานจากความเข้าใจว่าทาไมเราจึงต้องอนุ รักษ์ เผยแพร่ และ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างรู ้ ค่า ท่ามกลางการคงอยู่ของวิถีชีวิตดั้งเดิ มของชุ มชน ผสานกลมกลื นกับ
แนวคิด วัฒนธรรมสมัยใหม่ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะถูกส่ งต่อให้คนรุ่ นหลังสื บต่อไป
เส้ นทางการเรี ย นรู้ ม รดกทางศิ ล ปะสถาปั ตยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู ้ เชิ งลึ ก ด้าน
วัฒนธรรม จากแหล่งเรี ยนรู ้ ที่ยงั คงปรากฏในลักษณะของ การดารงชี วิต ตามวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมา
แต่อดีต โดยถูกจัดการให้เป็ นแหล่งรวบรวมทางวิชาการ องค์ความรู ้หลากหลายแขนง ที่สอดข้องกับ
ศิลปะวิทยาการ ซึ่ งแตกต่างกันแต่ละท้องถิ่น ตามสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม และมีการปฏิสัมพันธ์
กันเป็ นปกติระหว่างพื้นที่กบั คนในชุ มชน และถ่ายทอดเรื่ องราวสาคัญได้ นั้นคือ ประวัติศาสตร์ วิถี
ชี วิต และวัฒนธรรม ความเป็ นอยูร่ ่ วมกัน ลักษณะการศึกษาเพื่อจัดการเส้นทางการเรี ยนรู้วฒั นธรรม
สาหรับเยาวชนในท้องถิ่นอาศัยโดยกระบวนการศึกษาอย่างมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชน จึงถือว่าเป็ น
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รู ป แบบการเรี ยนรู้ ด้านวัฒนธรรม และเยาวชนเป็ นผูข้ บั เคลื่ อน และสร้ างสรรค์พ้ื นที่ การเรี ยนรู ้ แก่
เยาวชนของตนในชุมชน ซึ่ งอาศัยรู ปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม (PAR)
รู ปแบบการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การอย่างมีส่วนร่ วม (PAR) เป็ นการวิจยั ในลักษณะที่ มุ่งสร้ างความสานึ ก
และตระหนักของกลุ่มเป้ าหมาย ให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ มีส่วนรับรู ้ และเรี ยนรู ้ในเรื่ องต่างๆ ที่
เกิดขึ้นรวบตัว และตื่นตัวถึงความจาเป็ นในการทากิจกรรมอย่างมีเป็ นหมายในฐานะเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ชุ ม ชน ทั้งนี้ เป็ นการอาศัยศัก ยภาพของชุ มชน ในการร่ วมตัดสิ นใจ ซึ่ งมี ส่วนร่ วมทั้งกาย ความคิ ด
สิ นทรัพย์ ทรัพยากรในชุ มชน ซึ่ งผ่านกระบวนการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุมีผล ความพอใจของกลุ่ม ที่
เป็ นประชาธิปไตย14
การศึก ษาเพื่ อจัดการเส้ นทางการเรี ยนรู้ มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ เป็ นอี ก
วิ ธี ก ารอนุ รั ก ษ์ ที่ ส ร้ า งจิ ต ส านึ ก รั ก มรดกวัฒ นธรรมของชุ ม ชน โดยการเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน อย่ า งมี
กระบวนการ ทั้งการร่ วมคิด ร่ วมสร้าง ร่ วมตัดสิ นใจ เพื่อแนวทางที่เหมาะสมอาศัยการการร่ วมมือของ
เยาวชนในลักษณะอาสาสมัครของเยาวชนในพื้นที่เป็ นเบื้องต้น ซึ่ งมีวธิ ี การศึกษาโดยผูศ้ ึกษา และทีม
ยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ ลงพื้นที่จริ งในลักษณะทัศนะศึกษา และทาการสารวจข้อมูล ประวัติ
ความเป็ นมา ความสาคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นต้น ด้วยวิธีการบอกเล่าจากปราชญ์ ผูร้ ู ้ แหล่งเรี ยนรู ้
ถ่ายทอดผ่านวิธีการบอกเล่ าทางประวัติศาสตร์ (Oral history) การดาเนิ นชี วิตในอดี ต ที่ ถูกสั่งสมมา
นาน ของผูเ้ ฒ่ าผูแ้ ก่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ เกี่ ย วพัน กับ สั ง คมวัฒ นธรรมท้องถิ่ น แขนงต่ า ง ๆ อี ก ทั้ง การ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ซึ่ งเป็ นกระบวนการเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน อย่ า งยัง่ ยื น และสิ่ ง ที่ ต ามมา คื อ
ความสัมพันธ์อนั แนบแน่ นของคนในชุ มน ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ มีความสุ ขที่ได้เล่าเรื่ องราววิถีชีวิตในอดี ต ให้
ลูกหลานฟัง ขณะเดียวกันการนาความรู ้ที่ได้ มาแลกเปลี่ยนกันก็จะเกิดการซึ มซับในสังคมวัฒนธรรม
ท้องถิ่น จนเกิ ดเป็ นความหวงแหน และมีสานึ กร่ วมในการรักบ้านเกิด ผ่านการเรี ยนรู้ในเส้นทางการ
เรี ยนวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น ในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน
ด้วยแนวคิ ดการจัดการวัฒ นธรรม ดังกล่ าวผูศ้ ึ ก ษาจึ งมี ค วามสนใจในการศึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เรื่ อ ง
การศึ กษาเพื่ อจัดการเส้ นทางการเรี ยนรู้ มรดกทางศิ ลปะสถาปั ตยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ส าหรั บ
เยาวชนในท้องถิ่น โดยกระบวนการศึกษาเชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมือง
แม่ ฮ่องสอน ตามวัตถุ ป ระสงค์ ศึ ก ษาบริ บททางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒ นธรรม ตลอดจน
ลักษณะกายภาพและสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของชุ มชนเมื องแม่ฮ่องสอน ในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศึกษาคุณค่าและความสาคัญของมรดกทางศิลปะ
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งานวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฎ , 2548), หน้า 31
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สถาปั ตยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมื องแม่ ฮ่องสอน และเสนอรู ปแบบและวิธีก าร
จัดการเส้นทางการเรี ยนรู้ มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น
เพื่อการกระตุน้ เตือนและสร้างสานึกให้กบั กลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอนได้เรี ยนรู้เข้าใจ และสานึกรัก
ในวัฒนธรรมของตน
ซึ่ งเป็ นที่ คาดหวังว่าผลการศึ กษาจะเป็ นประโยชน์แก่ เยาวชนของเมื องแม่ฮ่องสอนได้ตระหนักใน
คุ ณ ค่ า ของมรดกทางวัฒ นธรรมของตนเอง และช่ วยกัน อนุ รั ก ษ์ และสื บ สาน ให้ เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชาติ และเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองแม่ฮ่องสอน อีกทั้งเป็ นมรดกตกทอดไปสู่
อนุ ชนรุ่ นหลังสื บไป ผ่านเส้นทางการเรี ยนรู ้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับ
เยาวชนในท้องถิ่น และเป็ นต้นแบบวิธีการเรี ยนรู้ อย่างมีส่วนร่ วมโดยเยาวชนในท้องถิ่นเป็ นผูร้ ่ วมคิด
ร่ วมท า ร่ วมศึ ก ษา ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นผูข้ บั เคลื่ อน การอนุ รัก ษ์ม รดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ แก่ นัก เรี ย น
นักศึกษา อีกทั้งคนในชุมชน หรื อ ผูท้ ี่สนใจในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
และงานศิลปะ ได้อย่างเหมาะสม
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.2.1 เพื่อศึกษาบริ บททางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนลักษณะกายภาพ
และสิ่ ง แวดล้อ มทางธรรมชาติ และวัฒ นธรรมของชุ ม ชนเมื อ งแม่ ฮ่อ งสอน ในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.2.2 เพื่อศึกษาคุณค่าและความสาคัญของมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
1.2.3 เพื่อเสนอรู ปแบบและวิธีการจัดการเส้นทางการเรี ยนรู้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น และเพื่อการกระตุน้ เตือนและสร้างสานึ ก
ให้กบั กลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอนได้เรี ยนรู ้เข้าใจ และสานึกรักในวัฒนธรรมของตน
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.3.1 ทาให้ได้ท ราบถึ งบริ บททางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนลักษณะ
กายภาพและสิ่ งแวดล้อมของชุ มชนเมืองแม่ฮ่องสอน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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1.3.2 ท าให้ ไ ด้ท ราบมรดกทางศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ แ ละคุ ณ ค่ า และ
ความสาคัญของมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน
1.3.3 ทาให้ได้รูป แบบและวิธีการจัดการเส้ นทางการเรี ยนรู้ มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อการกระตุน้ เตือนและสร้างสานึ กให้กบั
กลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอน ได้เรี ยนรู้เข้าใจ และสานึกรักในวัฒนธรรมของตน
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ
1.4.1 ขอบเขตเนื้ อหา
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นศึกษาบริ บททางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจน
ลัก ษณะกายภาพและสิ่ งแวดล้อ มของชุ ม ชนเมื อ งแม่ ฮ่อ งสอน ตลอดจนศึ ก ษามรดก
วัฒ นธรรมและคุ ณ ค่ าของมรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมื องแม่ ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่ อเสนอรู ปแบบและวิธีการจัดการเส้ นทางการเรี ยนรู้ มรดกทาง
ศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อการกระตุน้
เตือนและสร้างสานึ กให้กบั กลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอน ได้เรี ยนรู ้ เข้าใจ และสานึ กรัก
ในวัฒนธรรมของตน
1.4.2 ขอบเขตพื้นที่
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้เลื อ กพื้ น ที่ ศึ ก ษาในเขตเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน
1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ คือ มรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ และกลุ่มเยาวชน ประชาชน
และนักวิชาการ ผูม้ ีความเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน
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1.5 นิยำมคำศัพท์
กลุ่มเยำวชน หมายถึ ง กลุ่มนักเรี ยนที่กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในสถานศึกษาของท้องถิ่นเมือง
แม่ฮ่องสอน ที่เห็นคุณค่า และสนใจร่ วมกิจกรรมเรี ยนรู ้มรดกวัฒนธรรมไทใหญ่
กระบวนกำรศึกษำเชิ งปฏิบัติกำรอย่ ำงมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยำวชน หมายถึง รู ปแบบการศึกษา และ
การเรี ยนรู้ชุมชนในมิติของทรัพยากรวัฒนธรรม อย่างมีข้ นั ตอนตามหลักการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมี
ส่ วนร่ วม (PAR) ซึ่ งมีเยาวชนเป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนการทางาน และเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยเปิ ดโอกาส
ในการร่ วมคิด วางแผน ตัดสิ นใจ แก้ไขปั ญหา และประเมินผลการทางาน ตามขีดความสามารถ เพื่อ
ส่ งเสริ มให้เยาวชนได้เกิดการเรี ยนรู ้ในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันแต่ละขั้นตอน
มรดกทำงศิลปะสถำปั ตยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ หมายถึง อาคาร สิ่ งปลู กสร้ างที่ เป็ นผลผลิตจาก
วัฒนธรรมของคนไทใหญ่ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่ นเป็ นเครื่ องมื อในการสร้ างสรรค์การก่ อสร้ างอย่างมี
เอกลักษณ์ แบบไทใหญ่ ได้แก่ อาคารบ้านเรื อน ศาสนสถาน และงานศิลปะสถาปั ตยกรรมที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม บริ บทชุมชนและความเชื่อพื้นถิ่น ซึ่ งที่ถูกกล่อมเกลา สื บทอดกันมาจาก
รากฐานทางประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน และยังคงปรากฏให้เห็นเป็ นส่ วนหนึ่งของเมือง
1.6 กำรนำเสนอผลกำรศึกษำ
บทที่ 1 บทนำ
กล่ าวถึ งความเป็ นมา และความส าคัญของการศึ ก ษาเรื่ อง การศึกษาเพื่ อจัดการเส้ นทางการเรี ยนรู้
มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่ น โดยกระบวนการศึกษา
เชิ งปฏิ บ ตั ิการอย่างมี ส่ วนร่ วมของกลุ่ มเยาวชนในเขตเมื องแม่ฮ่องสอน วัตถุ ประสงค์ของการวิจยั
ประโยชน์ ที่ ไ ด้รับ การจากการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั และนิ ย ามศัพ ท์และนิ ย ามศัพ ท์ที่ ใช้ใ น
การศึกษาครั้งนี้
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนงำนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
เป็ นการศึกษาค้นคว้าและนาเสนอสถานะภาพความรู ้ เกี่ ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สภาพทาง
กายภาพ มรดกวัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อมของเมืองแม่ฮ่องสอน ตลอดจนผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
เมื องแม่ ฮ่องสอนในช่ วงเวลาที่ ผ่านมา รวมทั้งแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้องกับ การศึ ก ษาเพื่ อจัดการ
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เส้นทางการเรี ยนรู้ มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่ น โดย
กระบวนการศึกษาเชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน
บทที่ 3 วิธีดำเนินกำรวิจัย
กล่าวถึงวิธีการนาเสนอถึงกระบวนการวิจยั และเทคนิ คที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย รู ปแบบการ
วิจยั ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกกลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอนที่มาจากการอาสาสมัคร
ในการศึกษามา กลุ่ มหนึ่ ง เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ
สารวจและศึกษา รายละเอียดต่างๆ ของ มรดกวัฒนธรรมเมืองแม่ฮ่องสอน จากนั้นจัดกลุ่มประเภท
วัฒ นธรรม เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ล ให้ เห็ น ว่ า คุ ณ ค่ า ของมรดกวัฒ นธรรมนั้ นๆ รวมทั้ ง ลั ก ษณะทาง
สถาปั ต ยกรรมทางศาสนา และสถาปั ต ยกรรมเรื อ นแบบไทใหญ่ การวิเคราะห์ และแปลความ
ตลอดจนการนาเสนอผลการวิจยั ครั้งนี้
บทที่ 4 กำรศึกษำมรดกทำงศิลปะสถำปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบำลเมืองแม่ ฮ่องสอน
การศึกษาในบทนี้ เป็ นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริ บทที่เกี่ ยวกับมรดกทางศิลปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ โดยกระบวนการศึกษาอย่างมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมือง
แม่ ฮ่ อ งสอน เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ประวัติ ค วามเป็ นมา รายละเอี ย ดและคุ ณ ค่ า ของมรดกทางศิ ล ปะ
สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ที่ปรากฏอยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
บทที่ 5 กำรจั ด กำรเส้ นทำงกำรเรี ยนรู้ มรดกทำงศิ ลปะสถำปั ต ยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ส ำหรั บ
เยำวชนในท้องถิ่น
บทนี้ เป็ นการศึ ก ษาเพื่ อ เสนอรู ป แบบและวิ ธี ก ารจัด การเส้ น ทางการเรี ย นรู้ มรดกทางศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ สาหรับเยาวชนในท้องถิ่ น เพื่อการกระตุน้ เตือนและสร้างสานึ ก
ให้กบั กลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอน ได้เรี ยนรู ้เข้าใจ และสานึกรักในวัฒนธรรมของตน
บทที่ 6 บทสรุ ป
เป็ นการนาเสนอสรุ ปสาระสาคัญของการวิจยั ในวิทยานิ พนธ์ พร้ อมทั้งอภิปรายผล การ ศึกษา และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งต่อไป
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