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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ปัจจุบนักระแสการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเร่ิมเป็นท่ีนิยมข้ึนเร่ือย ๆ เมืองแม่ฮ่องสอนจึงเป็นหน่ึงใน
เป้าหมายของกระแสดงักล่าว นอกจากทศันียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงามแลว้ เมืองแม่ฮ่องสอน ยงัมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเมืองการปกครองระหว่างสยามประเทศกบัเพื่อนบา้น และร่วมยุคกบัการแผ่
อ านาจของชาติตะวนัตกในอดีต อีกทั้งเป็นเส้นทางการคา้ขาย ชายแดน และพื้นท่ีมีประวติัศาสตร์การ
สร้างชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติพนัธ์ุ และทรัพยากร ท่ีอุดมสมบูรณ์1  

ชาวไทใหญ่ หรือ ฉาน หรือ ฌาน เป็นกลุ่มชาวไทใหญ่กลุ่มหน่ึงท่ีอยูใ่นเขตพม่า ตอนใตข้องจีน และ
ภาคเหนือของประเทศไทย บางท่านว่า ค าว่า ฉาน คือท่ีมาของค าว่า สยาม ในพม่ามีรัฐไทใหญ่ ของ
ชาวไทใหญ่ ช่ือว่า รัฐฉาน (SHAN STATE)2 ชาติพนัธ์ุไทใหญ่หรือ คนไต กลุ่มชาติพนัธ์ุ กลุ่มใหญ่
ท่ีสุดในเมืองแม่ฮ่องสอน3   

นบัเป็นเวลานานถึง 150 ปีมาแลว้ท่ี  “ชาวไทใหญ่” ไดเ้ขา้มาอาศยัอยู่ในทอ้งถ่ินจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
จากหลกัฐานการบอกเล่าของ  “จเร”  คือ ผูเ้รียนรู้จากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ชาวไทใหญ่จากประวติัแม่ฮ่องสอน
และจากการศึกษาประวติัความเป็นมาของเมืองแม่ฮ่องสอนไดบ้่งบอกให้ทราบวา่ “ชาวไทใหญ่” ท่ีเขา้

                                                           
1 รัศมี ชูทรงเดช, “ การสร้างความเป็นถ่ินฐาน และการเดินทางเคล่ือนท่ีของผู้คนเมืองชายแดน ( พ.ศ.2370 – 2475) 

ผู้ วิจัย ทรงศักด์ิ ปัญญา”, เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ โครงการประชุมทางวิชาการ  การสืบคน้ และ

จดัการมรดกทางวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื ในอ าเภอปาย ปางมะผา้ ขนุยวม ,  2552, หนา้ 147 -163 
2 โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการน าร่องการพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการสร้างเมือง
มรดกทางวฒันธรรมจังหวดัแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณพ.ศ. 2551, 2551, หนา้ 26 
3 รัศมี ชูทรงเดช, “ การศึกษาประวัติศาสตร์แม่ฮ่องสอนท่ามกลางบริบท และการเปล่ียนแปลง ผู้ วิจัย นุชนภางค์      

ชุมดี.”,  เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเร่ือง โครงการประชุมทางวิชาการ   การสืบคน้ และจัดการมรดก

ทางวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื ในอ าเภอปาย ปางมะผา้ ขนุยวม , 2552, หนา้ 39-51 
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มาอาศยัอยูใ่นเมืองแม่ฮ่องสอนนั้นเป็นชาวไทใหญ่ท่ีอพยพมาจากดินแดนทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศพม่าท่ีเรียกกนัวา่ “รัฐฉาน” แถบเมืองหมอกใหม่ เมืองนาย เมืองลานเคอ และเมืองอ่ืนๆ 
แถบลุ่มแม่น ้ าสาละวนิเขา้มาอาศยัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเม่ือราว พ.ศ. 2374  ซ่ึงตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 3 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมยัของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั4 

ดว้ยระยะเวลาอนัยาวนานร้อยกวา่ปีท่ีผ่านมา คนไตในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนยงัด ารงชีวิตอยูโ่ดยยึดเอา
วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ วถีิชีวติความเป็นอยู ่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ตั้งแต่การแต่งกายของชาย
และหญิง กบัชุดไต ท่ียงัคงสวมใส่กนัเป็นประจ า โดยเฉพาะวนัพระ วนัส าคญัทางศาสนา งานบุญ 
หรืองานประเพณีประจ าปี อีกทั้งอาหารการกิน ท่ีใช้วตัถุดิบ พืชผลทางการเกษตรในทอ้งถ่ินในการ
ประกอบอาหาร และอาหารมงคลท่ีเก่ียวขอ้งธรรมเนียม ความเช่ือในงานบุญ5 และส่ิงท่ีบ่งช้ีให้เห็นวา่
อีกอยา่งก็คือ การส่ือสารภาษาไต ยงัคงใชส่ื้อสารกนัเป็นภาษาหลกัของคนทั้งเมือง และเป็นภาษากลาง
ของแต่ละชาติพนัธ์ุในเมืองแม่ฮ่องสอน ในการส่ือสารกนัระหว่าง   ชนเผ่า ปัจจุบนัภาษาเขียน หรือ 
ลีกไต ยงัถูกสอนในโรงเรียนเพื่อการอนุรักษ์ และในวดัเพื่อใชเ้ขียนขอ้ความประกอบพิธีกรรม หรือ
ขอ้ความอธิบายงานประเพณีทอ้งถ่ินดว้ย ความเล่ือมใส และผกูพนักบัพุทธศาสนา ของคนไทใหญ่   

การแสดงออกถึงความศรัทธาท่ียิ่งใหญ่ของคนไทใหญ่ คือ งานบุญ งานประเพณี และพื้นท่ี ท่ีคนไท
ใหญ่แสดงออกในการสร้างบุญบารมี เพื่อเป็นอานิสงส์ นั้ นมีตลอดทั้ ง 12 เดือน จนเรียกได้ว่า 
เอกลกัษณ์ประเพณีไต6  โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมีนาคม และตน้เดือนเมษายน ประเพณีปอยส่างลอง 
ประเพณีบวชเด็กชาย หรือบวชลูกแก้ว เป็นประเพณีท่ียิ่งใหญ่ ในการส่งเสริม และปลูกฝ่ังให้เด็ก 
เล่ือมใสในพุทธศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม เสมือนว่าเป็นนิทรรศการ ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน ท่ีมีชีวิต โดยถูกผสมผสานดว้ย ภูมิปัญญา ศิลปะทอ้งถ่ิน ผ่านเคร่ืองอฐับริขาร การแต่งกาย 
การประกอบพิธีตามความเช่ือ และการละเล่นการแสดง ลว้นแลว้ ถูกรับใชพุ้ทธศาสนาทั้งส้ิน7 

อีกทั้ งงานสถาปัตยกรรม ศิลปะท่ียงัคงปรากฏ พบเห็นจากบ้านเรือนพื้นถ่ินของพ่อค้า คหบดี 
ขา้ราชการ ลูกหลานเจา้นายท่ีปกครองเมืองแม่ฮ่องสอนในอดีต ท่ี ทรงคุณค่าดา้นสถาปัตยกรรมของ

                                                           
4 โยธิน บุญเฉลย และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการน าร่องการพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการสร้างเมือง
มรดกทางวฒันธรรมจังหวดัแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณพ.ศ. 2551, หนา้ 42 
5 โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, โครงการน าร่องการพัฒนาฐานข้อมลูส าหรับการสร้างเมือง
มรดกทางวฒันธรรมจังหวดัแม่ฮ่องสอน ”, 2551, หนา้ 15 -16 
6 ปุ่น เท่ียงบูรณธรรม และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “โครงการออกแบบเบือ้งต้นและการศึกษาความเป็นไป
ได้ส าหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน ”, 2553, หนา้ 3-14 – 3-17 
7 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 9 -11 
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เมืองแม่ฮ่องสอน มีโครงสร้าง รูปแบบเฉพาะถ่ิน งานก่อสร้างดว้ยไมส้ัก ทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ใน
พื้นท่ี กระจดักระจาย ภายในเขตตวัเมือง8 และวดั อาราม อุโบสถ ศาลาการเปรียญ เจดียธ์าตุในเขต
เทศบาล ซ่ึงถูกรังสรรคด์ว้ยศิลปกรรมไทใหญ่พม่าแบบดั้งเดิม ทั้งโครงสร้าง รูปทรง ทรงคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ของผูส้ร้าง ผูท้  านุบ ารุงวดัวาอาราม เช่น เจดียธ์าตุ ท่ีตั้งอยูบ่นวดัพระธาตุดอยกองมู ซ่ึง
เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง วดัพระนอน วดัท่ี  “ชานกะเล” เจา้เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นผูส้ร้าง และเป็นท่ี
เคารพของคนไทใหญ่ และวดัจองกลาง  สถานท่ีมีห้องเก็บวตัถุโบราณ ศิลปวตัถุ ท่ีถูกขุดคน้ และถูก
บริจาคจากคนในทอ้งถ่ิน และจดัตั้งเป็นพิพิธภณัฑว์ดัขนาดเล็กภายในตวัวหิาร ซ่ึงตั้งอยูข่า้งหนองจอง
ค า หนองน ้าท่ีมีประวติัศาสตร์เช่ือมโยงกบัเมืองแม่ฮ่องสอน9  

งานฝีมือ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีเสมือนเป็น เอกลกัษณ์ของเมือง “ปานซอยลายไต” งานฉลุสังกะสี งาน
ศิลปะไทใหญ่ ท่ีมีไวต้กแต่งขอบหลงัคา อุโบสถ วิหาร ในวดัไทใหญ่ ปัจจุบนัถูกน ามาตกแต่งตาม
อาคารส านักงานของภาครัฐ ป้าย และโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ทั่วตัวเมืองแม่ฮ่องสอน  จน
กลายเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น ซ่ึงทั้งหมดถูกหลอมรวมกนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ี เช่ือมโยงอดีต 
กบัปัจจุบนัอยา่งงดงาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เช้ือชาติ ศาสนา และธรรมชาติ ตามลกัษณะนิเวศวฒันธรรม 
ซ่ึงควรค่าแก่การรักษา สืบสาน และอนุรักษไ์ว ้ 

ในขณะท่ีกระแสโลกาภิวฒัน์  (Globalization) เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การท่องเท่ียวของเมือง
แม่ฮ่องสอนเติบโตอยา่งรวดเร็ว เกิดกระแสนิยมท่ีเกิดจากการเผยแพร่ทางส่ือ ส่งผลให้นักท่องเท่ียว
และนักลงทุนเข้ามาในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน จากสถิติจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวดั
แม่ฮ่องสอนมากข้ึนทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จ านวน 161,536 คนและในปี พ.ศ. 2550 มีจ านวนมากถึง 
414,680 คน การท่ีแม่ฮ่องสอนมีนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน อาจจะส่งผลดีในดา้นเศรษฐกิจ และการจา้ง
งาน แต่หากเมืองไม่ได้วางแผนรับมือกนัจ านวนนักท่องเท่ียว หรือาการอพยพเขา้มาอาศยัของผูค้น
มากข้ึน อาจก่อให้เกิดปัญหาเมืองทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และดา้นกายภาพ ท่ีกระทบต่อสภาพ
ความเป็นอยูข่องคนในพื้นท่ี10 

ดว้ยสภาวการณ์ในปัจจุบนัของเมืองแม่ฮ่องสอน ท่ีก าลงัเกิดการเปล่ียนแปลง การขยายขนาดของเมือง
ตามยุคสมยั ประกอบกบัการนโยบายของจงัหวดัท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว อาจจะส่งผลกระทบระยะ

                                                           
8 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 3-26 – 3-34 
9 ปุ่น เท่ียงบูรณธรรม และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการออกแบบเบือ้งต้นและการศึกษาความเป็นไป
ได้ส าหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน ”, 2553, หนา้ 3-35 – 3-45 
10 ปุ่น เท่ียงบูรณ ธรรม และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการออกแบบเบือ้งต้นและการศึกษาความเป็นไปได้
ส าหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน , หนา้ 3-51 

http://www.abc-un.org/researcher/view.php?resID=15
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ยาวในอนาคตได ้ซ่ึงในท่ีสุดเยาวชน คนรุ่นใหม่ในอนาคต ก็ไม่อาจจะเห็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
ภาพอนัสวยงามของเมืองแม่ฮ่องสอนในอดีต หรืออาจจะไม่เขา้ใจและไม่สามารถอธิบายรากเหงา้ของ
ตน หรือมรดกวฒันธรรม ท่ียงัคงหลงเหลือ ท่ีปรากฏให้เห็นในปัจจุบนั ดงันั้น การอนุรักษเ์มืองเพื่อให้
เกิดความย ัง่ยืน โดยค านึงถึง ศกัยภาพคนรุ่นใหม่ เยาวชนแม่ฮ่องสอนท่ีเขา้ใจมรดกวฒันธรรมท่ีมี
คุณค่า ถึงการใช้ประโยชน์ หรือการอยู่ร่วมกบัศิลปวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ท่ีงดงาม 
สืบทอดกนัมาแต่อดีต จึงเป็นส่ิงท่ีชุมชน ทุกภาคส่วนในแม่ฮ่องสอนควรให้ความส าคญัเป็นอนัดบั
แรก  

ตวัอย่างโครงการ หรือกิจกรรมท่ีส าเร็จ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักระบวนการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่ม
เยาวชน และการเรียนรู้วฒันธรรมในชุมชน โดยด าเนินการโดยกลุ่มพลงัประชาชนในท้องถ่ิน ซ่ึง
รวมถึงเยาวชน คือ โครงการแผนท่ีวฒันธรรมเมืองล าปาง  

โครงการแผนท่ีวฒันธรรมเมืองล าปาง ด าเนินโดยกลุ่ม “ล้านค าล าปาง” โดยรับทุนสนับสนุนจาก
ส านกังานแผน และนโยบายส่ิงแวดลอ้ม เพื่อท าการศึกษา และจดัท าแผนท่ีมรดกทางวฒันธรรมของ
เมืองล าปาง โดยการศึกษา เรียนรู้ ท าความเขา้ใจร่วมกนักบัคนในชุมชน และแปลงขอ้มูลนามธรรม
ไปสู่ขอ้มูลท่ีเป็นรูปธรรมท่ีเห็น จบัตอ้งได ้ผลลพัธ์ของการจดัของโครงการดงักล่าวไดก้ระตุน้ให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ และตระหนกัในคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมของคนในทอ้งถ่ิน อนัถือวา่เป็น
บนัไดขั้นแรกของการมีส่วนร่วม ในการบริหารจดัการมรดกทางวฒันธรรมโดยทอ้งถ่ิน11 

ส่วนในต่างประเทศพื้นท่ีมรดกทางวฒันธรรมโดยเฉพาะพื้นท่ีมรดกโลก ท่ีมีการจดัการทรัพยากรทาง
วฒันธรรมดว้ยพลงัของชุมชน ไดแ้ก่เมืองมรดกโลกฮอยอนั เมืองท่ีเคยเป็นเมืองท่าคา้ขายของเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตใ้นอดีต และได้ข้ึนเป็นเมืองมรดกโลก เน่ืองจากมีมรดกทางสถาปัตยกรรมแบบ
เรือนแถวคา้ขายอิทธิพลจีนตั้งเรียงรายบนถนนสายหลกัของเมืองไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการข้ึนมา
เพื่อดูแลเร่ืองนโยบาย บริหารจดัการเมือง ในการอนุรักษ์เมืองโบราณแห่งน้ีในนามของ “ศูนยก์าร
อนุรักษ์เมืองฮอยอนั (Hoi An Conservation Centre)” ท าหน้าท่ีระดมทุนเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ ์ 
เน่ืองจากมรดกทางสถาปัตยกรรมเหล่าน้ีอยู่ในครอบครองของประชาชนนอกจากน้ียงัท าการฟ้ืนฟู
ช่างฝีมือช่างก่อสร้างแบบประเพณีดั้ งเดิม รวมถึงการผลิตวสัดุพื้นบ้านส าหรับการก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรม และยงัใหค้  าปรึกษาเร่ืองการอนุรักษอ์าคารโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการอนุรักษ์12  

                                                           
11 เกรียงไกร เกิดศิริ, “ ชุมชนกับภูมิทัศน์วฒันธรรม ( กรุงเทพฯ : อุษาคเนย,์ 2551), หนา้ 128 – 131            
12 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 132 - 139 
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อีกหน่ึงพื้นท่ีทางวฒันธรรมท่ีมีเยาวชนในท้องถ่ินเข้ามาส่วนร่วม คือ มรดกโลกทางวฒันธรรม         
“จนัดิบูโรบูดโดร์” หรือท่ีรู้จกัในนามว่า “เจดียบ์รมพุทธโธ” ด าเนินการจดัการโดยกลุ่มพุทธสมาคม
แห่งอินโดนีเซียท่ีเล็งเห็น ถึงผลกระทบ จากการพฒันาพื้นท่ีโดยไม่เห็นคุณค่าของมรดกโดยเฉพาะ
กลุ่มเยาวชนอาสาสมคัรของพุทธสมาคม ท่ีมีการร่วมรณรงค์ และท าประชาพิจารณ์จากชุมชน และ
นกัท่องเท่ียว ต่อแผนการจดัการพื้นท่ีทางวฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน13  

ซ่ึงยงัมีอีกหลายพื้นท่ีมรดกทางวฒันธรรมในต่างประเทศ ท่ีมีเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในมรดก
วฒันธรรมในด้านต่าง ๆ ทั้งการอนุรักษ์ การเรียนรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามแต่ละบริบท ในลกัษณะ
โครงการ กิจกรรม หรือการท าโครงงานของการเรียนรู้ในโรงเรียน สถานศึกษาในท้องถ่ิน จาก
ความส าเร็จของการอนุรักษใ์นรูปแบบต่างๆของแหล่งมรดกทางวฒันธรรมท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ ลว้นเป็นความร่วมมือของของคนในพื้นท่ี คนในชุมชนท่ีเห็นค่าของมรดก
ทางวฒันธรรมของตน ท่ีจะเรียนรู้ร่วมกันในการท านุบ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์ร่วมกนัอย่างรู้
คุณค่า ซ่ึงในการส่งต่อความส าเร็จเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน กลุ่มเยาวชนถือเป็นกลุ่มคนในทอ้งถ่ิน ท่ีจะ
เป็นผูผ้ลกัดนั ผูข้บัเคล่ือนใหเ้กิดความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื  

กระบวนการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน ในมรดกวฒันธรรมทอ้งถ่ิน จึงน่าจะเป็นรูปแบบ
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ การอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน ควบคู่ไปกบัในการสร้างส านึกรักหวงแหน 
และเขา้ใจมรดกวฒันธรรมของตน ส่งเสริมให้คนใช้ประโยชน์จากมรดกวฒันธรรมในชุมชนอย่าง
เคารพและตระหนกัถึงแก่นแท ้โดยมีพื้นฐานจากความเขา้ใจวา่ท าไมเราจึงตอ้งอนุรักษ์ เผยแพร่ และ
ใช้ประโยชน์ร่วมกนัอย่างรู้ค่า ท่ามกลางการคงอยู่ของวิถีชีวิตดั้ งเดิมของชุมชน ผสานกลมกลืนกบั
แนวคิด วฒันธรรมสมยัใหม่ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี จะถูกส่งต่อใหค้นรุ่นหลงัสืบต่อไป  

เส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ พื้นท่ีการเรียนรู้เชิงลึกด้าน
วฒันธรรม จากแหล่งเรียนรู้ท่ียงัคงปรากฏในลกัษณะของ การด ารงชีวิต ตามวิถีชีวิตท่ีสืบทอดกนัมา
แต่อดีต โดยถูกจดัการให้เป็นแหล่งรวบรวมทางวิชาการ องค์ความรู้หลากหลายแขนง ท่ีสอดขอ้งกบั
ศิลปะวทิยาการ ซ่ึงแตกต่างกนัแต่ละทอ้งถ่ิน ตามสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม และมีการปฏิสัมพนัธ์
กนัเป็นปกติระหว่างพื้นท่ีกบัคนในชุมชน และถ่ายทอดเร่ืองราวส าคญัได ้นั้นคือ ประวติัศาสตร์ วิถี
ชีวิต และวฒันธรรม ความเป็นอยูร่่วมกนั ลกัษณะการศึกษาเพื่อจดัการเส้นทางการเรียนรู้วฒันธรรม
ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ินอาศยัโดยกระบวนการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน จึงถือวา่เป็น

                                                           
13 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 166 - 167 
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รูปแบบการเรียนรู้ด้านวฒันธรรม และเยาวชนเป็นผูข้บัเคล่ือน และสร้างสรรค์พื้นท่ีการเรียนรู้แก่
เยาวชนของตนในชุมชน  ซ่ึงอาศยัรูปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม (PAR)  

รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วม (PAR) เป็นการวิจยัในลกัษณะท่ีมุ่งสร้างความส านึก 
และตระหนกัของกลุ่มเป้าหมาย ใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มีส่วนรับรู้ และเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนรวบตวั และต่ืนตวัถึงความจ าเป็นในการท ากิจกรรมอยา่งมีเป็นหมายในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของ
ชุมชน ทั้งน้ีเป็นการอาศยัศกัยภาพของชุมชน ในการร่วมตดัสินใจ ซ่ึงมีส่วนร่วมทั้งกาย ความคิด 
สินทรัพย ์ทรัพยากรในชุมชน ซ่ึงผ่านกระบวนการตดัสินใจอย่างมีเหตุมีผล ความพอใจของกลุ่ม ท่ี
เป็นประชาธิปไตย14 

การศึกษาเพื่อจดัการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ เป็นอีก
วิธีการอนุรักษ์ท่ีสร้างจิตส านึกรักมรดกวัฒนธรรมของชุมชน โดยการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
กระบวนการ ทั้งการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตดัสินใจ เพื่อแนวทางท่ีเหมาะสมอาศยัการการร่วมมือของ
เยาวชนในลกัษณะอาสาสมคัรของเยาวชนในพื้นท่ีเป็นเบ้ืองตน้ ซ่ึงมีวธีิการศึกษาโดยผูศึ้กษา และทีม
ยวุศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่ ลงพื้นท่ีจริงในลกัษณะทศันะศึกษา และท าการส ารวจขอ้มูล ประวติั
ความเป็นมา ความส าคญั ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ดว้ยวิธีการบอกเล่าจากปราชญ์ ผูรู้้ แหล่งเรียนรู้ 
ถ่ายทอดผ่านวิธีการบอกเล่าทางประวติัศาสตร์(Oral history) การด าเนินชีวิตในอดีต ท่ีถูกสั่งสมมา
นาน ของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ปู่  ย่า ตา ยาย ท่ีเก่ียวพันกับ สังคมวฒันธรรมท้องถ่ินแขนงต่าง ๆ อีกทั้ งการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างย ัง่ยืน และส่ิงท่ีตามมา คือ 
ความสัมพนัธ์อนัแนบแน่นของคนในชุมน ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ มีความสุขท่ีไดเ้ล่าเร่ืองราววิถีชีวิตในอดีต ให้
ลูกหลานฟัง ขณะเดียวกนัการน าความรู้ท่ีได ้มาแลกเปล่ียนกนัก็จะเกิดการซึมซบัในสังคมวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน จนเกิดเป็นความหวงแหน และมีส านึกร่วมในการรักบา้นเกิด ผา่นการเรียนรู้ในเส้นทางการ
เรียนวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน ในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน  

ด้วยแนวคิดการจดัการวฒันธรรม ดังกล่าวผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในการศึกษาวิทยานิพนธ์เร่ือง  
การศึกษาเพื่อจดัการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับ
เยาวชนในทอ้งถ่ิน โดยกระบวนการศึกษาเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมือง
แม่ฮ่องสอน ตามวตัถุประสงค์ ศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์  สังคม และวฒันธรรม  ตลอดจน
ลกัษณะกายภาพและส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและวฒันธรรมของชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน ในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และศึกษาคุณค่าและความส าคญัของมรดกทางศิลปะ
                                                           
14 อนุรักษ ์ปัญญานุวฒัน์, “การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม : การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ” (เชียงใหม่ : เครือข่าย
งานวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฎั , 2548), หนา้ 31 
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สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเสนอรูปแบบและวิธีการ
จดัการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน  
เพื่อการกระตุน้เตือนและสร้างส านึกให้กบักลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอนไดเ้รียนรู้เขา้ใจ และส านึกรัก
ในวฒันธรรมของตน 

ซ่ึงเป็นท่ีคาดหวงัว่าผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนของเมืองแม่ฮ่องสอนได้ตระหนักใน
คุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมของตนเอง และช่วยกันอนุรักษ์ และสืบสาน ให้เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมท่ีทรงคุณค่าของชาติ และเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองแม่ฮ่องสอน อีกทั้งเป็นมรดกตกทอดไปสู่
อนุชนรุ่นหลงัสืบไป ผา่นเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับ
เยาวชนในทอ้งถ่ิน และเป็นตน้แบบวิธีการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมโดยเยาวชนในทอ้งถ่ินเป็นผูร่้วมคิด 
ร่วมท า ร่วมศึกษา ซ่ึงถือได้ว่าเป็นผูข้บัเคล่ือน การอนุรักษ์มรดกวฒันธรรมไทใหญ่ แก่ นักเรียน 
นกัศึกษา  อีกทั้งคนในชุมชน  หรือ ผูท่ี้สนใจในประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณี วถีิชีวิต ภูมิปัญญา 
และงานศิลปะ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

1.2.1 เพื่อศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์  สังคม และวฒันธรรม  ตลอดจนลกัษณะกายภาพ
และส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ และวฒันธรรมของชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน ในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

1.2.2 เพื่อศึกษาคุณค่าและความส าคญัของมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ 
ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  

1.2.3 เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน  และเพื่อการกระตุน้เตือนและสร้างส านึก
ใหก้บักลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอนไดเ้รียนรู้เขา้ใจ และส านึกรักในวฒันธรรมของตน 

 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 

1.3.1 ท าให้ได้ทราบถึงบริบททางประวติัศาสตร์  สังคม และวฒันธรรม  ตลอดจนลกัษณะ
กายภาพและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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1.3.2 ท าให้ได้ทราบมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่และคุณค่าและ
ความส าคญัของมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน 

1.3.3 ท าให้ได้รูปแบบและวิธีการจดัการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน เพื่อการกระตุน้เตือนและสร้างส านึกใหก้บั
กลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอน ไดเ้รียนรู้เขา้ใจ และส านึกรักในวฒันธรรมของตน 

 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.4.1 ขอบเขตเน้ือหา  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์  สังคม และวฒันธรรม  ตลอดจน
ลักษณะกายภาพและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน ตลอดจนศึกษามรดก
วฒันธรรมและคุณค่าของมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทาง
ศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อการกระตุน้
เตือนและสร้างส านึกให้กบักลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอน  ไดเ้รียนรู้เขา้ใจ และส านึกรัก
ในวฒันธรรมของตน 

1.4.2 ขอบเขตพื้นท่ี 

การศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้เลือกพื้นท่ีศึกษาในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวดั
แม่ฮ่องสอน 
 

1.4.3 ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรของการศึกษาคร้ังน้ี คือ  มรดกวฒันธรรมไทใหญ่ และกลุ่มเยาวชน  ประชาชน 
และนกัวชิาการ ผูมี้ความเก่ียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน 
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1.5 นิยำมค ำศัพท์ 
 

กลุ่มเยำวชน  หมายถึง กลุ่มนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในสถานศึกษาของทอ้งถ่ินเมือง
แม่ฮ่องสอน ท่ีเห็นคุณค่า และสนใจร่วมกิจกรรมเรียนรู้มรดกวฒันธรรมไทใหญ่  

กระบวนกำรศึกษำเชิงปฏิบัติกำรอย่ำงมีส่วนร่วมของกลุ่มเยำวชน  หมายถึง  รูปแบบการศึกษา และ
การเรียนรู้ชุมชนในมิติของทรัพยากรวฒันธรรม อยา่งมีขั้นตอนตามหลกัการวจิยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมี
ส่วนร่วม (PAR) ซ่ึงมีเยาวชนเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการท างาน และเรียนรู้ร่วมกนั โดยเปิดโอกาส
ในการร่วมคิด วางแผน ตดัสินใจ แกไ้ขปัญหา และประเมินผลการท างาน ตามขีดความสามารถ เพื่อ
ส่งเสริมใหเ้ยาวชนไดเ้กิดการเรียนรู้ในการปฏิบติังานร่วมกนัแต่ละขั้นตอน 

มรดกทำงศิลปะสถำปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่  หมายถึง อาคาร ส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นผลผลิตจาก
วฒันธรรมของคนไทใหญ่ท่ีมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสรรค์การก่อสร้างอย่างมี
เอกลกัษณ์แบบไทใหญ่ ไดแ้ก่ อาคารบา้นเรือน ศาสนสถาน และงานศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม บริบทชุมชนและความเช่ือพื้นถ่ิน ซ่ึงท่ีถูกกล่อมเกลา สืบทอดกนัมาจาก
รากฐานทางประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และยงัคงปรากฏใหเ้ห็นเป็นส่วนหน่ึงของเมือง 

 
1.6 กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 

บทที ่1 บทน ำ    

กล่าวถึงความเป็นมา และความส าคญัของการศึกษาเร่ือง  การศึกษาเพื่อจดัการเส้นทางการเรียนรู้
มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน โดยกระบวนการศึกษา
เชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน วตัถุประสงค์ของการวิจยั  
ประโยชน์ท่ีได้รับการจากการวิจยั   ขอบเขตของการวิจยั และนิยามศัพท์และนิยามศัพท์ท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี 

บทที ่2 แนวคิด ทฤษฎ ีและทบทวนงำนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

เป็นการศึกษาคน้ควา้และน าเสนอสถานะภาพความรู้เก่ียวกบัภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์  สภาพทาง
กายภาพ  มรดกวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มของเมืองแม่ฮ่องสอน  ตลอดจนผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เมืองแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลาท่ีผ่านมา รวมทั้ งแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาเพื่อจดัการ
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เส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน โดย
กระบวนการศึกษาเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน 

บทที ่3 วธีิด ำเนินกำรวจัิย  

กล่าวถึงวิธีการน าเสนอถึงกระบวนการวิจยั และเทคนิคท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย รูปแบบการ
วจิยั  ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง  โดยการเลือกกลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอนท่ีมาจากการอาสาสมคัร 
ในการศึกษามา กลุ่มหน่ึง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการ
ส ารวจและศึกษา รายละเอียดต่างๆ ของ มรดกวฒันธรรมเมืองแม่ฮ่องสอน   จากนั้นจดักลุ่มประเภท
วัฒนธรรม   เพื่ อเป็นข้อมูลให้ เห็นว่าคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมนั้ นๆ  รวมทั้ งลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมทางศาสนา และสถาปัตยกรรมเรือนแบบไทใหญ่ การวิเคราะห์   และแปลความ  
ตลอดจนการน าเสนอผลการวจิยัคร้ังน้ี 

บทที ่4  กำรศึกษำมรดกทำงศิลปะสถำปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบำลเมืองแม่ฮ่องสอน 

การศึกษาในบทน้ี เป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริบทท่ีเก่ียวกบัมรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ โดยกระบวนการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมือง
แม่ฮ่องสอน  เพื่อให้ทราบถึงประวติัความเป็นมา รายละเอียดและคุณค่าของมรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ท่ีปรากฏอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  

บทที่ 5 กำรจัดกำรเส้นทำงกำรเรียนรู้มรดกทำงศิลปะสถำปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ส ำหรับ
เยำวชนในท้องถิ่น 
 

บทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจัดการเส้นทางการเรียน รู้มรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน เพื่อการกระตุน้เตือนและสร้างส านึก
ใหก้บักลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอน  ไดเ้รียนรู้เขา้ใจ และส านึกรักในวฒันธรรมของตน   

บทที ่6 บทสรุป  

เป็นการน าเสนอสรุปสาระส าคญัของการวิจยัในวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งอภิปรายผล การ ศึกษา และ
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังต่อไป 
 


