บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาในบทนี้ เป็ นการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู ้ในบริ บทที่
เกี่ ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ และเมืองโบราณแม่ฮ่องสอน รวมทั้งเรื่ องราวที่เกี่ ยวกับประวัติ
ความเป็ นมา สั ง คม และวัฒ นธรรม ตลอดจนลัก ษณะกายภาพและสิ่ งแวดล้ อ มของจัง หวัด
แม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาครั้งนี้ ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
2.1 บริ บทเกี่ยวกับเมืองแม่ฮ่องสอน
2.1.1 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ของเมืองแม่ฮ่องสอน
2.1.2 เมืองโบราณแม่ฮ่องสอน
2.1.3 ชุมชนและสภาพแวดล้อมของเมืองแม่ฮ่องสอนในปั จจุบนั
(1) ย่านเมืองเก่าแม่ฮ่องสอน
(2) เส้นทางการคมนาคมในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเดิม
(3) พื้นที่ทางประวัติศาสตร์
2.2 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการการศึกษาครั้งนี้
2.2.1 แนวคิดที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมของเยาวชน
2.2.2 แนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
2.3 เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 เอกสารและหนังสื อ
2.3.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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2.1 บริบททีเ่ กีย่ วกับเมืองแม่ ฮ่องสอน
2.1.1 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ของเมืองแม่ ฮ่องสอน
ประวัติศาสตร์ ของเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ได้เริ่ มต้น และมีการบันทึ กเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ดังนี้ ป ระมาณปี พ.ศ. 2374 ตรงกับ รั ช สมัยของพระบาทสมเด็ จพระนั่ง เกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 3 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ พระเจ้าเชี ยงใหม่ ได้ให้เจ้าแก้วเมืองมา ออกมาจับช้าง
ป่ าเพื่อนาไปไว้ใช้งานเจ้าแก้วเมืองมาได้เดินทางมาทางเมืองปาย โดยเลี ยบตามฝั่ งแม่น้ า
ปายลงมาทางใต้ จนพบพื้นที่ราบป่ าโปร่ งแห่ งหนึ่ งริ มฝั่งแม่น้ าปายเป็ นบริ เวณที่หมูป่ามา
หากินเป็ นจานวนมากเห็นว่าทาเลดีเหมาะสมจะตั้งเป็ นบ้านเมือง จึงหยุดพักไพร่ พลแล้ว
รวบรวม ชาวบ้านซึ่ งเป็ นคนไต (ไทใหญ่) ที่อยู่กระจัดกระจายมาอยูร่ วมกันเป็ นหมู่บา้ น
และแต่งตั้งชาวไตชื่ อพะก่าหม่องเป็ นหัวหน้าปกครองหมู่บา้ น ตั้งชื่ อหมู่บา้ นว่า บ้านโป่ ง
หมู ต่ อมาเพี้ ยนเป็ น ปางหมู หรื อ บ้านปางหมู อยู่ห่ างจากตัวจังหวัดไปทางทิ ศเหนื อ
ประมาณ 6 กิโลเมตร
เมื่อจัดตั้งหมู่บา้ นเสร็ จแล้ว เจ้าแก้วเมืองมาได้เดินทางล่องลงมาทางใต้จนถึงลาห้วย แห่ ง
หนึ่ ง ซึ่ งมี ชาวไทยใหญ่ต้ งั บ้านเรื อนอยู่ก่อนแล้ว จึงหยุดพักไพร่ พลและให้ช้างต่อหมอ
ควาญออกจับ ช้างป่ าในบริ เวณนั้น และตั้ง คอกฝึ กสอนช้า งป่ าที่ ริม ล าห้ วย พร้ อ มกับ
มอบหมายให้แสนโกมบุตรเขยพะก่าหม่องที่ติดตามมาออกไปชักชวนชาวไทยใหญ่ที่ต้ งั
บ้านเรื อนอยูก่ ระจัดกระจายให้มาอยูร่ วมกันเป็ นหมู่บา้ น จากนั้นได้แต่งตั้งแสนโกมเป็ น
ผูป้ กครองหมู่บา้ น และได้ต้ งั ชื่ อหมู่บา้ นว่า “แม่ฮ่องสอน” (“แม่” คือ “แม่น้ า” “ฮ่อง”
ตามภาษาไทยใหญ่ คื อ “ร่ อ งน้ า” หรื อ “ท้อ งร่ อ ง” หรื อ “ล าธาร” และ “สอน” ตาม
ภาษาไทยใหญ่ คือ “เรี ยน” หรื อ “สอน”) ดังนั้น “แม่ฮ่องสอน” หมายถึง ร่ องน้ าอันเป็ น
สถานที่ฝึกสอนช้างป่ า ต่อมาในปี พ.ศ. 2399 ซึ่ งตรงกับสมัยของพระเจ้ากาวิโลรสสุ ริยวงศ์
ได้เกิดการสู ้รบ กันในหมู่บา้ นไทยใหญ่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าคง (แม่น้ าสาละวิน) ทา
ให้ชาวไทยใหญ่ในเขตพม่า พากันอพยพข้ามฝั่งแม่น้ าสาละวิน เข้ามาอยูต่ ามหมู่บา้ นต่าง
ๆ เช่น บ้านปางหมู บ้านแม่ฮ่องสอน บ้านขุนยวม และเมืองปาย และในการอพยพเข้ามา
ครั้งนี้ มีชายหนุ่มชาวไทยใหญ่ ผูห้ นึ่งชื่อ ชานกะเล ซึ่ งตามตานานไต (ไทยใหญ่) กล่าวไว้
ว่าชานกะเลเป็ นยอดทหารฝี มือเอกของเจ้าฟ้ าโกหร่ าน เจ้าฟ้ าชาวไทยใหญ่ผปู ้ กครองนคร
หมอกใหม่ ชานกะเลเป็ นคนรักของเจ้านางเมียะ หลานของเจ้าฟ้ าโกหร่ าน ที่ได้รับการ
เลี้ ยงดู เหมื อนลู กเพราะเจ้าฟ้ าโกหร่ านไม่มีโอรส ธิ ดาเจ้าฟ้ าโกหร่ านเป็ นผูม้ ี อาคมขลัง
ดุร้าย บ้าอานาจ ต้องการให้ชานกะเลยกทัพไปตีเมืองแสนหวี เชี ยงรุ ้งและเชียงของ หาก
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ชนะกลับมาจะแต่งตั้งเป็ นมหาอุปราชและจัดการอภิเษกกับ เจ้านางเมียะแต่ชานกะเลเห็น
ว่าทั้ง 3 เมืองเป็ นชาวไทยใหญ่เหมือนกัน ไม่ควรเข่นฆ่าทาลายล้างกันจึงทูล ทัดทานแต่
ไม่ได้ผล ชานกะเลจึ งหลบหนี ออกจากเมื องหมอกใหม่ โดยการช่ วยเหลื อของเจ้านาง
เมียะ ชานกะเลพร้อมด้วยอ่องละและอ่องปาน ได้เดินทางมาถึงกลางป่ า (บริ เวณวัดผาอ่าง
ปั จจุบนั ) จึงได้หยุดพัก ขณะที่อ่องละกับอ่องปานออกไปหาผลไม้อยูน่ ้ นั ชานกะเลนัง่ อยู่
เพียงลาพัง ถูกเสื อโคร่ งตัวใหญ่ตะครุ บจากทางด้านหลัง บังเอิญลูกสาวของพะก่าหม่อง
ชื่ อคาใสได้ช่วยไว้ท นั จึ งพากันไปอยู่อาศัยที่ บ ้านโป่ งหมู ของพะก่ าหม่อง ต่ อมาพะก่ า
หม่องเห็ นว่าเป็ นคนดี ขยัน ซื่ อสัตย์ จึงยกคาใสให้เป็ นภรรยาโดยไม่รู้วา่ ชานกะเลมีคน
รักอยูแ่ ล้ว (ชานกะเลและคาใสมีบุตรด้วยกัน 1 คน คือ นางคา) ชานกะเลได้พยายาม ส่ ง
ข่าวให้เจ้านางเมวดีทราบว่าตนยังมัน่ คงในความรักที่มีต่อเจ้านางจนความทราบถึงพะก่า
หม่อง จึงจับอ่องละและอ่องปานไปกักตัวไว้ที่ขนุ ยวม เพื่อตัดการติดต่อระหว่างชานกะเล
กับเจ้านางเมียะ
ปี พ.ศ. 2409 ได้เกิดการสู ้รบกันระหว่างเจ้าฟ้ าเมืองนายกับเจ้าฟ้ าโกหร่ านแห่ งเมืองหมอก
ใหม่ เจ้าฟ้ าโกหร่ านสู ้ไม่ได้จึงหนี มาอยู่ที่เมืองปายพร้ อมกับเจ้านางเมวดี เมื่อมาอยูเ่ มือง
ปายเจ้าฟ้ าโกหร่ านก็คบคิดกับอัศวินชาวเขาเพื่อไปตีเมืองเชี ยงใหม่หากชนะจะยกเจ้านาง
เมี ย ะให้ ช านกะเลทราบข่ า วจึ งรี บ รุ ดไปเมื อ งปาย ออกอุ บ ายขออาสาไปแทนและขอ
ประลองฝี มือตัวต่อตัวกับทหารเอกของเจ้าฟ้ าโกหร่ านจนสามารถฆ่าทหารเอกตายไปที
ละคนสองคน แล้วได้ทูลทัดทานไม่ให้เจ้าฟ้ า โกหร่ านไปตีเมืองเชียงใหม่ เจ้าฟ้ าโกหร่ าน
รู้อุบายจึงโกรธแค้นมาก หาโอกาสทาร้ายชานกะเล บังเอิญคาใสมาพบเข้าตัดสิ นใจเอาตัว
เข้าขวางจึงถูกมีดเหน็บของเจ้าฟ้ าโกหร่ านปั กอกตาย
ชานกะเล รู ้ ซ้ ึ งในน้ าใจรั กอันมัน่ คงของคาใส เพื่ อทดแทนน้ าใจและคุ ณความดี น้ ี ชาน
กะเลจึงไม่ปรารถนาจะกลับไปเมืองหมอกใหม่ ได้พาเจ้านางเมียะคืนสู่ บา้ นโป่ งหมู แล้ว
อพยพครอบครัวพร้ อมด้วยปู่ โทะคนสนิ ทที่ ติดตามเข้ามาพร้ อมกับ เจ้าฟ้ าโกหร่ าน ไป
สร้างบ้านขุนยวม โดยรวบรวมชาวไทยใหญ่และกะเหรี่ ยงมาอยูร่ วมกันตั้งเป็ นหมู่บา้ น
ปี พ.ศ. 2416 เจ้าบุรีรัตน์ ได้ข้ ึนปกครองเมืองเชียงใหม่แทนเจ้ากาวิโลรสสุ ริยวงศ์ที่ ถึงแก่
พิราลัย ได้รับพระราชทานนามว่า เจ้าอินทวิชยานนท์ และเรี ยกตัวชานกะเลเข้าเฝ้ า และ
ได้แต่งตั้งชานกะเลเป็ นพญาสิ งหนาท พ่อเมืองขุนยวมคนแรกใน ปี พ.ศ. 2417 ซึ่ งได้นา
ความเจริ ญ รุ่ งเรื องมาสู่ ขุนยวม จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็ น “พญาสิ งหนาท
ราชา” ให้มาปกครองเมืองแม่ฮ่องสอน โดยยกฐานะเมืองแม่ฮ่องสอนขึ้นเป็ นเมือง หน้า
ด่านมีเมืองขุนยวมและเมืองปายเป็ นเขตแดน เมืองยวม (แม่สะเรี ยง) ได้เป็ นเมืองรอง
13

พญาสิ งหนาทราชา ได้ปกครองพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอนให้เจริ ญขึ้นอย่างรวดเร็ ว และได้มี
การขุดคูเมืองและสร้างประตูเมืองขึ้นอย่างมัน่ คง จนถึง พ.ศ. 2427 พญาสิ งหนาทราชาได้
ถึ ง แก่ ก รรม เจ้า ผู ้ค รองนครเชี ย งใหม่ ไ ด้แ ต่ ง ตั้ง เจ้า นางเมวดี ข้ ึ น ปกครองแทน ชาว
แม่ฮ่องสอนเรี ยกเจ้านางเมวดีว่า “เจ้าแม่นางเมียะ” โดยให้ปู่โทะ (พญาขันธเสมาราชานุ
รักษ์) เป็ นที่ปรึ กษาราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2434 เจ้านางเมี ย ะถึ งแก่ ก รรมเจ้าอิ นทวิช ยานนท์ผูป้ กครองนครเชี ยงใหม่ จึงได้
แต่ งตั้งพญาเสมาราชานุ รัก ษ์ เป็ นพญาพิ ทกั ษ์ส ยามเขต ให้ ป กครองเมื องแม่ ฮ่องสอน
จนถึง พ.ศ. 2433 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ พระยาศรี สหเทพ ปลัด
ทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจราชการพื้นที่หัวเมืองมณฑลตะวันตกเฉี ยงเหนื อ
จัด ระบบการปกครองใหม่ เป็ น รวมเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน เมื อ งขุ น ยวม เมื อ งปาย และ
เมืองยวม (แม่สะเรี ยง) เป็ นหน่ วยเดี ยวกันเรี ยกว่า “บริ เวณเชี ยงใหม่ตะวันตก” ตั้งที่ว่า
การแขวง (เทียบเท่าเมือง) ที่เมืองขุนยวม โดยแต่งตั้ง นายโหมดเป็ นนายแขวง (แจ้งความ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 11 กรกฎาคม ร.ศ. 119) และในปี เดียวกันนี้ทางเมือง
เชียงใหม่ได้แต่งตั้งขุนหลู่ บุตรของพญาพิทกั ษ์สยามเขต เป็ นพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี
พ.ศ. 2446 ได้ยา้ ยที่ ว่าการแขวงจากเมื องขุนยวม ไปตั้งที่ เมื องยวมแล้วเปลี่ ยนชื่ อเป็ น
“บริ เวณพายัพ เหนื อ ” จนถึ ง ปี พ.ศ. 2450 พญาพิ ท ัก ษ์ส ยามเขตถึ งแก่ ก รรม ทางเมื อง
เชียงใหม่จึงได้แต่งตั้ง พญาพิศาลฮ่องสอนบุรี ขึ้นปกครองเมืองแทน
พ.ศ. 2453 รัช กาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯ ตั้งเมื องจัตวาขึ้ นกับ มณฑลพายัพ ย้าย ที่ ว่าการ
แขวงจากเมื องยวมมาตั้งที่แม่ฮ่องสอนให้ชื่อว่า “จังหวัดแม่ฮ่องสอน” แล้วโปรดเกล้าฯ
ให้ พระศรสุ ร ราช (เปลื้ อ ง) มาปกครองเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน เป็ นผู ้ว่ า ราชการจัง หวัด
แม่ฮ่องสอนคนแรก
พ.ศ. 2476 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 7 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการ
ปกครองเป็ นระบอบประชาธิ ปไตย จึงเลิ กการปกครองจากมณฑลเป็ นจังหวัดบริ หาร
ราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาจนกระทัง่ ทุกวันนี้1

1

สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดแม่อ่องสอน กระทรวงวัฒนธรรม. “ ประวัติศำสตร์วฒั นธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ”.
โครงการสืบค้ นประวัตศิ าสตร์ วฒ
ั นธรรมแม่ ฮ่องสอน (2549), หน้ำ 53-56
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2.1.2 เมืองโบราณแม่ ฮ่องสอน
ที่ต้ งั และลักษณะกายภาพของเมืองโบราณ

แผนที่ 2.1 ที่ต้งั ของเมืองแม่ฮ่องสอนเดิม
ทีม่ า : โยธิน บุญเฉลย, โครงการนาร่ องการพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับการสร้างเมืองมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ปี พุทธศักราช 2551, 2551, หน้า 69.

ค่าพิกดั สภาพ ทาเลที่ต้ งั ของเมืองแม่ฮ่องสอนเดิม
จุดที่ 1 พิกดั X = 391787 พิกดั Y= 2134527
จุดที่ 2 พิกดั X = 392429 พิกดั Y= 2134307
จุดที่ 3 พิกดั X = 392369 พิกดั Y= 2134209
จุดที่ 4 พิกดั X = 391987 พิกดั Y= 2133776
จุดที่ 5 พิกดั X = 391492 พิกดั Y= 2134034
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ตั้งอยูใ่ นแอ่งภูเขา มีที่ราบสู ง ๆ ต่ า ๆ บริ เวณที่มีระดับความสู งมากที่สุดคือบริ เวณหน้า
ศาลเก่าลาดต่าลงสู่ บริ เวณ วัดหัวเวียงและลาดต่ าลงไปอีกทั้งสองด้าน มีลาน้ าไหลขนาน
ทั้ง 2 ด้าน ลาน้ าปุ๊ ไหลผ่านทางด้านทิศเหนือและลาน้ าแม่ฮ่องสอนไหลผ่านด้านทิศใต้ ลา
น้ าทั้ง 2 ไหลไปบรรจบกันที่บา้ นสบป่ องและไหลลงสู่ แม่น้ าปาย
ลักษณะตัวเมื องเป็ นรู ปเหลี่ ยมเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100 เมตร มี ส่วนที่ ยื่นออกไป
ทางทิ ศ ตะวันตกเฉี ยงใต้ บริ เวณวัดก้ าก่ อและเรื อนจาเก่ า ขนาดพื้ นที่ ของเมื องทั้งหมด
ประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร2
สภาพแวดล้อม และลักษณะทางกายภาพ
การก่ อร่ างสร้ างตัวของชุ ม ชนในเขตเมื องแม่ฮ่องสอน เกิ ดจากมี ที่ต้ งั เป็ นทางผ่านของ
เส้ น ทางการค้า ท าให้ พ้ื น ที่ แม่ ฮ่อ งสอนเป็ นที่ รู้จ ัก และสั น นิ ษ ฐานว่ามี ช าวไทยใหญ่
กะเหรี่ ยง (ยางแดง)3 และชาติพนั ธุ์อื่น ๆ อพยพข้ามแม่น้ าสาละวินจากเขตประเทศพม่า
เข้า มาตั้ง บ้า นเรื อ น และบุ ก เบิ ก พื้ น ที่ ท างการเกษตร ชาวไทยใหญ่ ส่ ว นใหญ่ จ ะตั้ง
บ้านเรื อนกระจายตัวอยูท่ วั่ ไปตามที่ราบระหว่างหุ บเขา เนื่ องจากชาวไทยใหญ่ส่วนใหญ่
ทาการเกษตรแบบนาดา4 จาเป็ นต้องอาศัยที่ราบที่มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ในการทานา5
ลัก ษณะของเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอนในอดี ต ตามประวัติ ศ าสตร์ เมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน เมื อ ง
แม่ฮ่องสอนตั้งอยูท่ างทิศใต้ ห่ างจากหมู่บา้ นโป่ งหมู หรื อปางหมู ประมาณ 6 กิ โลเมตร
2

คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั , จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. หนังสื อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เรื่ อง วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิ
ปั ญญาจังหวัดแม่ ฮ่องสอน. (ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์ , 2542), หน้า 83
3
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.5 ต.40/5 รายชื่อตาบลที่ต่างๆ ทั้งรายประมาณเถบียนแลที่ดิน.อ้างใน ธรรศ์ ศรี รัตนบัลล์
วิทยานิพนธ์. ไทใหญ่แม่ฮ่องสอน : การสรรค์สร้างความเป็ นไทยใหญ่จากปฎิสมั พันธ์ระหว่างไทยใหญ่เดิม และไทย
ใหญ่พลัดถิ่น ทศวรรษ 2520 – 2550. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์), 2553
4
ยศ สั ต ตสมบัติ . หลัก ช้าง : การสร้ า งใหม่ ข องอัต ลัก ษณ์ ไ ทในใต้ค ง, หน้ า 234. อ้างใน ธรรศ์ ศรี รั ต นบัล ล์
วิทยานิพนธ์. ไทใหญ่แม่ฮ่องสอน : การสรรค์สร้างความเป็ นไทยใหญ่จากปฎิสมั พันธ์ระหว่างไทยใหญ่เดิม และไทย
ใหญ่พลัดถิ่น ทศวรรษ 2520 – 2550. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์), 2553
5
ธรรศ์ ศรี รัตนบัลล์วิทยานิ พนธ์. ไทใหญ่แม่ฮ่องสอน : การสรรค์สร้างความเป็ นไทยใหญ่จากปฎิ สัมพันธ์ระหว่าง
ไทยใหญ่เดิม และไทยใหญ่พลัดถิ่น ทศวรรษ 2520 – 2550. วิทยานิ พนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ ) ,
2553, หน้า 49
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มีลาห้วยแห่ งหนึ่ งซึ่ งเป็ นที่มาของชื่อหมู่บา้ นว่า “แม่ฮ่องสอน” (“แม่” คือ “แม่น้ า” “ฮ่อง”
ตามภาษาไทยใหญ่ คื อ “ร่ อ งน้ า ” หรื อ “ท้อ งร่ อ ง” หรื อ “ล าธาร” และ “สอน” ตาม
ภาษาไทยใหญ่ คือ “เรี ยน” หรื อ “สอน”) ดังนั้น “แม่ฮ่องสอน” หมายถึง ร่ องน้ าอันเป็ น
สถานที่ฝึกสอนช้างป่ า6
ข้ อสั นนิษฐาน
ประวัติค วามเป็ นมาของเมื องแม่ ฮ่ องสอนกล่ า วถึ งเจ้าแก้วเมื องมาตั้ง คอกฝึ กช้างเพื่ อ
นาไปใช้ในงานที่เมืองเชี ยงใหม่ โดยใช้บริ เวณลาน้ าแม่ฮ่องสอนซึ่ งติดอยูก่ บั ตัวเมืองเดิ ม
ระหว่างปี พ.ศ. 2397 – 2417 มีผคู ้ นเข้ามามากมายจึงตั้งเป็ นเมืองขึ้น เข้าใจว่าเมืองนี้ เป็ น
เมืองไม่ใหญ่โตมากนัก เนื่ องจากการเดินทางยากลาบาก ใช้เวลานานกว่าจะมาถึง คงเป็ น
เมื อ งเล็ ก ๆ อยู่ก ัน อย่างสงบ เพราะตัว เมื อ งมี ข นาด 1.5 ตารางกิ โลเมตรเท่ านั้น และ
เนื่องจากที่ต้ งั สู ง ๆ ต่า ๆ จึงยากลาบากที่จะทาป้ อมปราการ หรื อคูเมืองคันดินให้สมบูรณ์
ได้ เข้าใจว่ากาแพงมีช้ นั เดียว บางที่ขดุ ล่วงล้ า บางที่ใช้ไม้เสาเป็ นท่อนปั กเป็ นแนวเท่านั้น7
ผูป้ กครองได้มีบทบาทในการพัฒนาเมือง ชานกะเล หรื อพญาสิ งหนาทราชา ผูป้ กครอง
เมืองแม่ฮ่องสอน ได้พฒั นาเมืองแม่ฮ่องสอนให้เจริ ญขึ้นอย่างรวดเร็ ว และได้มีการขุดคู
เมืองและสร้างประตูเมืองขึ้นอย่างมัน่ คง8
การสร้างคูเมืองโบราณเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ขุดเสร็ จเมื่อ พ.ศ. 2428 เมื่อนับถึงปั จจุบนั คู
เมื องแม่ฮ่องสอนโบราณ ได้สร้ างเสร็ จมาแล้วกว่า 112 ปี ปั จจุบนั นี้ ไม่มีร่องรอยเหลื อยู่
บางแห่ งเป็ นร่ องน้ าไป บางแห่ งเป็ นส้ วมชาวบ้าน และส่ วนใหญ่ ได้ถู กถมเป็ นที่ สร้ าง
บ้านเรื อนหมดแล้ว ผูส้ ารวจได้รับฟั งคาบอกจากท่ านที่ สู งอายุหลายท่ านว่าได้เคยเห็ น
สมัยเมื่ อเป็ นเด็ก กล่าวว่า คูเมืองมีลกั ษระเป็ นร่ องมี เสาไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25.30

6

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่อ่องสอน กระทรวงวัฒนธรรม. ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมจั งหวัดแม่ ฮ่องสอน .
โครงการสื บค้นประวัติศาสตร์วฒั นธรรมแม่ฮ่องสอน, (ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์, 2549), หน้า 54
7
คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั , จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. หนังสื อ
เฉลิมพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เรื่ อง วัฒ นธรรม พัฒ นาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิ
ปั ญญาจังหวัดแม่ ฮ่องสอน. (ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์ , 2542), หน้า 83
8
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่อ่องสอน กระทรวงวัฒนธรรม. ประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรมจั งหวัดแม่ ฮ่องสอน ,
หน้า 55
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นิ้ว ปั กเรี ยงสลับกันขนาดความสู ง 3 -3.50 เมตร ในบางที่ชาวบ้านนาเอาเสาไปทารั้ว และ
ทาฟื น คูเมืองตอนนั้นเห็นชัดมาก บางที่มีน้ า บางที่เป็ นเพียงคูเมือง หรื อร่ องที่ไม่มีน้ า9
แนวคูเมืองของตัวเมืองแม่ ฮ่องสอนเดิม
แนวคูเมืองของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเดิม คือบริ เวณตาบลจองคา ซึ่ งอยูใ่ นเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน ตามแนวผังเมืองโบราณ ดังนี้
ทิศเหนือ เริ่ มจากกาแพงวัดหัว เวียงผ่านตลาดสด เลียบแนวสนามบิน ตัดออกหน้าประตู
โรงพยาบาลศรี สังวาลย์และจากแนวกาแพงด้านทิศตะวันตกของวัดหัว เวียงตัดออกไป
ทาง สามแยก วัดม่วยต่อ เดิ มเป็ นประตูเมืองเก่าเรี ยกว่า “ประตูดา” เพราะใช้เป็ นทางนา
ศพออกไปป่ าช้า
ทิ ศ ตะวั น ออก จากหน้ าประตู โ รง พยาบาลศรี สั ง วาลย์ เดิ ม เป็ นประตู เมื อ งเรี ย กว่ า
“ประตูทพั ” ตัดไปตามแนวรั้วโรงพยาบาลศรี สังวาลย์จรดลาน้ าแม่ฮ่องสอน ยังปรากฏ
แนวคูเมืองอยูบ่ า้ ง
ทิศตะวันตก เริ่ มจากแนวรั้ว ด้านทิศตะวันออกของวัดก้ าก่อ ตัดออกหลังสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 1 ผ่านหมู่บา้ นเลียบแนวถนนผดุงม่วยต่อไปจรด
สามแยก วัดม่วยต่อ
ทิศ ใต้ เริ่ ม จากล าน้ า แม่ ฮ่องสอนหลังโรงไฟฟ้ าเก่ าตัดขนานแนวทุ่ งไปสู่ ถ นนขุน ลุ ม
ประพาส มีประตูเมืองเก่า เรี ยกว่า “ประตูโขเผิก” ตัดไปจรดกาแพงวัดก้ าก่อ10
จากข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของ สตต.สามารถ หิ มะนันท์ และอาจารย์
สุ รศักดิ์ป้อมทองคา ที่ได้กล่าวตรงกันว่า
...แนวคู เมื องเริ่ ม ตั้งแต่ป ากทางเข้าโรงพยาบาลศรี สั งวาลย์ (เรี ยกว่าประตู ชัย) ถึ งข้าง
สนามบินตรงบริ เวณบ้านนายดาบตารวจทา สุ ธรรมมา แล้วอ้อมมาถึงข้างโรงเรี ยนห้อง
9

คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั , จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. หนังสื อ
เฉลิมพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เรื่ อง วัฒ นธรรม พัฒ นาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิ
ปั ญญาจังหวัดแม่ ฮ่องสอน, หน้า 83
10
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 82
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สอนศึกษาเดิม (ข้างสนามบินในปั จจุบนั ) อ้อมไปยังข้างร่ องน้ าออกถนนราชธรรมพิทกั ษ์
(เดิมไม่มีถนนพาณิ ชย์วฒั นา) ตัดตรงมาที่วดั หัวเวียง ถึ งธนาคารทหารไทย ผ่านบ้านคุ ณ
ลุงประสิ ทธิ์ โพธิ ขจร (บ้านนายเมธี โพธิ ขจรในปั จจุบนั ) และผ่านหน้าบ้าน คุณอัญชนา
ชัยศรี ถึงป๊ อกกาด (เรี ยกว่าประตูผีหรื อประตูดา) ตัดไปตามแนวถนนผดุงม่วยต่อปั จจุบนั
ถึงหน้าวัดก้ าก่อ ตัดเรื อนจาเก่าผ่านบ้านพัศดี หรื อที่ทาการป๊ อกหนองจองคาปั จจุบนั ตัด
ผ่านถนนเจ้าฟ้ า (ถนนหลังวัดจองคาจองกลาง) อ้อมหลังวัดจองคาตัดไปสู่ ประตูชยั หน้า
โรงพยาบาล ลักษณะของคูเมือง มีลกั ษณะคล้ายร่ องระบายน้ า หากพื้นดิ นแข็งจะใช้ไม้
วางแล้วกลบด้วยดินสร้างขึ้น ซึ่ งขุดลงไปลึ กประมาณ 2-3 เมตร กว้าง 3-4 เมตรอีกฟาก
หนึ่ งใช้ไม้ซุงกันเป็ นแนว สร้ างขึ้นเพื่อป้ องกันข้าศึกศัตรู ที่จะเข้ามาและเป็ นที่หลบซ่ อน
หากมีการสู้รบ” แนวคูเมืองบางส่ วนจะมีน้ า (บริ เวณเส้นข้างสนามบินปั จจุบนั อ้อมหลัง
วัดจองคา วัดจองกลาง) บางส่ วนก็ไม่มีน้ า (บริ เวณถนนผดุงม่วยต่อ หน้าวัดม่วยต่อ และ
วัดพระนอน)...11
2.1.3 ชุ มชนและสภาพแวดล้ อมของเมืองแม่ ฮ่องสอนในปัจจุบัน
สภาพแวดล้อมและชุ มชนเมืองแม่ฮ่องสอนส่ วนใหญ่ ตั้งอยูบ่ นย่านเก่าเมืองแม่ฮ่องสอน
โดยกลุ่มแรกที่มาอาศัยอยูบ่ ริ เวณถนนสิ งหนาทบารุ ง หรื อ บริ เวณป๊ อกกลางเวียง คือ ชาว
ไทยใหญ่ที่อพยพมาจากรัฐฉานประเทศพม่า และเมืองเชี ยงใหม่ ( สมัยเจ้ากาวิละ) เป็ น
ชุ มชนที่มีหลายชาติพนั ธ์อาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่ งได้มาตั้งบ้านเรื อนอยู่ในย่านป๊ อกกลางเวียง
โดยมีท้ งั คนไทยใหญ่ที่เป็ นคนพื้นถิ่น คนไทยใหญ่ต่างด้าว คนเมือง คนจีน และแขก ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่ เข้ามาในพื้นที่ เพื่อการลงทุ น และค้าขาย จึงถื อได้ว่าถนนสิ งหนาทบารุ งเป็ น
ศูนย์กลางการตั้งถิ่นฐานระยะแรก12
ปั จจุบนั ยังคงปรำกฏ และหลงเหลือร่ องรอยสถำปั ตยกรรมในอดีตกระจัดกระจำยในพื้นที่
เทศบำลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยเฉพำะถนนสำยสำคัญ ทั้ง 9 สำยของแม่ฮ่องสอนซึ่ งมีชื่อ
คล้องจองกันโดยตลอดและแต่ละชื่อนั้นล้วนมีควำมหมำยบ่งบอกถึงประวัติควำมเป็ นมำ

11

ข้อมูลสัมภาษณ์ สตต.สามารถ หิ มะนันท์ (6 ธันวาคม 2550) และอาจารย์สุรศักดิ์ป้อมทองคา สัมภาษณ์ ( 7
ธันวาคม 2550). อ้างใน โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ บทที่ 4 ผลการศึกษา”, รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์โครงการนา
ร่ องการพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับการสร้างเมืองมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี งบประมาณพ.ศ. 2551,
สานักงานสนับสนุนการวิจยั ( สกว.) ศูนย์วจิ ยั เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
12
จรู ญ คานวณตา ประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน,5 พฤศจิกายน 2556
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ของท้อ งถิ่ น 13 แต่ ส ภำพแวดล้อ ม และชุ ม ชนเมื อ งแม่ ฮ่องสอนที่ ย งั คงสมบู รณ์ มี ก ำร
อนุ รักษ์ และจัดกำร คือชุ มชนกำรค้ำบนถนนสิ งหนำทบำรุ ง ยังปรำกฏเรื อนร้ำนกำรค้ำ
สถำปั ตยกรรมไตตลอดสองข้ำงถนนซึ่ งมีกำรปรั บเปลี่ยนเป็ นร้ำนค้ำขำยของหลำกหลำย
ประเภท ซึ่ งเรื อนแต่หลังมีอำยุมำกกว่ำ 50 จนถึง 100 ปี
เรื อนร้ ำนค้ำสถำปั ตยกรรมไตบนถนนสิ งหนำทบ ำรุ ง ลัก ษณะโดยทัว่ ไปของรู ปแบบ
สถำปั ตยกรรมบริ เวณถนนสิ งหนำทบำรุ ง (บริ เวณป๊ อกกลำงเวียง) ส่ วนใหญ่ยงั เป็ นอำคำร
เรื อ นร้ ำนค้ำ แบบไต ด้ำนหน้ ำอำคำรส่ ว นที่ ติ ด กับ ถนนประโยชน์ ใ ช้ส อย ใช้ ค ้ำ ขำย
ด้ำนหลังอำคำรเป็ นโถงพักผ่อน รับประทำนอำหำร และห้องครัว ชั้นสองใช้สำหรับพัก
อำศัยเป็ นอำคำรที่ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง (ไม้แดง) ทั้งชั้นล่ำงและชั้นสองปั จจุบนั เปลี่ยนแปลง
ไปตำมยุคสมัย แต่ยงั คงคุณค่ำเอกลักษณ์ทำงสถำปั ตยกรรมท้องถิ่นรู ปแบบไต14
(1) ย่านเมืองเก่าแม่ ฮ่องอสน
ย่านเมืองเก่าแม่ ฮ่องสอน
จากการสารวจและจัดทาข้อมูลสิ่ งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ ง
สารวจและจัดทาโดยหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และศูนย์วฒั นธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรี ยนห้องสอนศึกษา ได้ศึกษาในปี พ.ศ.
2527-2540 ผลจากการศึกษา พบว่า เมืองแม่ฮ่องสอนเป็ นเมืองโบราณ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่
มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ มีขอบเขต 15 ดังนี้
ที่ต้ ั ง เมื อ งโบราณ ปั จ จุ บ ัน คื อ ต าบลจองค า อ าเภอเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน อยู่ใ นเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ลักษณะเมืองโบราณ เป็ นรู ปวงรี เหลี่ยม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100 ม.
พืน้ ที่ ประมาณ 1.5 ตร.กม.
13

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ออ่ งสอน กระทรวงวัฒนธรรม. ประวัติศาสตร์วฒั นธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน.
โครงการสื บค้นประวัติศาสตร์วฒั นธรรมแม่ฮ่องสอน, (ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์, 2549), หน้า 78
14
สัมภาษณ์ พัชราภรณ์ วิมาลัย ข้าราชการครู , สมาชิกชุมชนป๊ อกกลางเวียง, 7 พฤศจิกายน 2556
15
ปุ่ น เที่ ยงบู รณ ธรรม และคณะ, รายงานวิจยั ฉบับสมบู รณ์ โครงการการออกแบบเบื้ องต้น และการศึ กษาความ
เป็ นไปได้สาหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวติ ของเมืองแม่ฮ่องสอน, 2553,หน้า 3-5 – 3-6
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แม่ฮ่องสอน หรื อ แม่ร่องสอน ตามประวัติศาสตร์ เป็ นเมื องโบราณที่ เริ่ มสร้ างเมือง
ในช่ วงต้นรัตนโกสิ นต์ ตรงกับรั ชกาลที่ 3 ซึ่ งเป็ นยุครุ่ งเรื องของการค้ากับต่างชาติ
และชุ มชนแม่ฮ่องสอน หลังจากยกเป็ นเมืองแม่ฮ่องสอนแล้ว พื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน
คือพื้นที่หนึ่ งที่มีสภาพเหมาะสมแก่การพัฒนาเป็ นชุ มทางการค้า เพราะมีแม่น้ าปาย
ไหลไปบรรจบกับแม่น้ าสาละวิน ทาให้ติดต่อกับเมืองท่าทางทะเลของหัวเมืองมอญ
อย่างเมาะตะมาะหรื อมะละแหม่ งได้ง่าย อี กทั้งยังมี เกาะแก่ งน้อยสามารถบรรทุ ก
สิ นค้าขนาดใหญ่ และน้ าหนักมากได้สะดวก เอื้อต่อการเส้นทางการเดินเท้าออกสู่ รัฐ
ฉาน รั ฐ กะเหรี่ ย ง เชี ย งใหม่ ตากได้ ส ะดวก พ่ อ ค้า ต่ า งถิ่ น แวะเวี ย นเข้า มาใน
แม่ ฮ่ อ งสอนมากขึ้ น ตามล าดับ อาทิ เช่ น พ่ อ ค้า ชาวพม่ า ไทยใหญ่ (ฉาน) ตองสู่
กะเหรี่ ย งอิ น เดี ย ซึ่ งการเดิ น ทางในแต่ ล ะครั้ งก็ ใ ช้เวลาร่ ว มเดื อ น ดัง นั้น เมื่ อ กอง
คาราวานสิ นค้าเดินทางถึง ก็จาเป็ นต้องหยุดพักแรม เมืองแม่ฮ่องสอนจึงได้พฒั นาขึ้น
เป็ นชุ มทางการค้าของนักเดินทางนับแต่น้ นั เป็ นต้นมา และที่นี่กลายเป็ นเส้นทางผ่าน
ทางการค้า เป็ นจุ ดพักกองคาราวานวัวต่าง – ม้าต่างที่ เชื่ อมโยงผลผลิ ตของดิ นแดน
ล้านนา รัฐฉาน ยูนนาน หลวงพระบาง และหัวเมืองมอญ เพื่อออกสู่ เมืองท่าทางทะเล
สภาพแวดล้อมในอดี ตตามค าบอกเล่ าของคนพื้ นที่ คื อ ต้นหมาก เรื อนร้ านค้ามุ ง
หลั ง คาใบตองตึ ง ร่ อ งน้ าบนสองฝั่ ง ถนนสิ งหนาทบ ารุ งที่ ไ หลมาจากหั ว น้ า
แม่ฮ่องสอน เกวียนและวัวต่าง ม้าต่าง พาหนะบรรทุกสิ นค้า และสิ นค้านาเข้าสาคัญ
เช่น เกลือ ปลาแห้ง น้ ามันก๊าด ไม้ขีดไฟ เทียนไข เสื้ อผ้า และเครื่ องใช้โลหะ 16
ซึ่ งมี ห ลัก ฐานปรากฎบนถนนสิ ง หนาทบ ารุ ง ในปั จจุ บ ัน คื อ ลัก ษณะย่า นการค้า
บ้านเรื อน สิ่ งปลูกสร้างต่าง ๆ ต้นไม้ วิถีชีวิต และชาวบ้านที่มีเชื้ อสายจากชาติต่าง ๆ
ที่ได้เข้ามาค้าขายในอดีต โดยเฉพาะไทใหญ่ ในรัฐฉาน ประเทศพม่า แขกจากอินเดีย
จีน หรื อคนอังกฤษ ซึ่ งเป็ นเจ้าอาณานิ คม ณ เวลานั้น ส่ วนอาณาเขต หรื อลักษณะ
เมืองมีการพัฒนาจากเมืองขนาดเล็ก จนถึงปัจจุบนั ดังภาพประกอบ

16

พิพิธภัณฑ์มีชีวติ เมืองแม่ฮ่องสอน, วารสารเพื่อการอนุรักษ์วฒั นธรรมเมืองแม่ฮ่องสอนและส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
เชิงเคารพ, ฉบับที่ 2 (เชียงใหม่: ไม่ปราฏกแหล่งที่พิมพ์ , 2556) หน้า 3 – 4
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แผนที่ 2.2 แหล่งที่ต้ งั ถิ่นฐานของชุมชนแม่ฮอ่ งสอนในอดีต
ทีม่ า : ปุ่ น เที่ยงบูรณธรรม และคณะ, รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โครงการการออกแบบเบื้องต้น และการศึกษาความ
เป็ นไปได้สาหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน, 2553 หน้า 3-7

(2) เส้ นทางการคมนาคมในตัวอดีต
ประวัติถนนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อผูว้ ่าราชการคนแรก คือ พระยาศร
สุ รราช (เปลี้ อ ง) ย้ายมาอยู่เมื องแม่ ฮ่ อ งสอนประมาณปี พ.ศ.2455 ท่ า นให้ มี ก าร
ปรับปรุ งบ้านเมืองหลายด้าน โดยเฉพาะถนน แต่สมัยนั้น ยังไม่มีชื่อถนน ท่านจึงได้
ตั้งคณะปรึ กษา และขอตั้งชื่อถนนให้เป็ นทางการ 8 สาย และมาตั้งเพิ่มเติมเมื่อปี พ.ศ.
2469 อี ก 1 สาย สมัยขุนศรี โกศัย วิสุทธิ เป็ นนายกเทศมนตรี สมัยแรก ต่อมามี การ
สร้ างถนนเพิ่ ม ขึ้ น อี ก รวมเป็ น 17 สายมี ดังนี้ คื อ ขุน ลุ ม ประพาส สิ ง หนาทบ ารุ ง
ผดุ งม่วยต่อ ปางล้อนิ คม อุดมชาวนิ เทศ นิ เวศไพศาล ชานาญสถิ ต ประดิ ษฐ์จองคา
ราชธรรมพิทกั ษ์ มรรคสันติ ศิริมงคล ประชาชนอุทิศ พาณิ ชย์วฒั นา ประชาเสกสรร
สัมพันธ์เจริ ญเมือง รุ่ งเรื องการค้า นาวาคชสาร ”17
17

โยธิ น บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนาร่ องการพัฒนาฐานข้ อมูลสาหรั บการสร้ างเมือง

มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ ฮ่องสอนปี งบประมาณพ.ศ. 2551, 2551, หน้า 1051
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สาหรับถนนสายหลัก ๆ ของแม่ฮ่องสอนนั้นมีชื่อคล้องจองกันโดยตลอดและแต่ละ
ชื่อนั้นล้วนมีความหมายบ่งบอกถึงประวัติความเป็ นมาของท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดีเริ่ ม
จาก18 ดังนี้
- ถนนขุนลุมประพาส คาว่า ขุนลุ มเป็ นภาษาไทยใหญ่ หมายถึ งข้าราชการหรื อ
สถานที่ ราชการ ถนนสายนี้ มี หน่ วยงานราชการต่าง ๆ ตั้งอยู่เป็ นจานวนมาก
ตั้งแต่ท างทิ ศใต้ข้ ึ นมาคื อ ส านักงานไปรษณี ย ์ บ้านผูว้ ่าราชการจังหวัด สถานี
ตารวจ ฯลฯ แม้แต่สานักงานเทศบาลเดิมก็อยูบ่ นถนนสายนี้ นบั ว่าเป็ นถนนสาย
ที่ขา้ ราชการทั้งหลายต้องไปมาอยูเ่ ป็ นประจา
- สิ งหนาทบารุ ง คือถนนเส้ นที่ ผ่านหอ (ที่พานัก) ของสิ งหนาท เจ้าผูค้ รองเมือง
แรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ผดุ ง ม่ วยต่ อ คื อ ถนนที่ ผ่านหน้าวัด ม่ วยต่ อ ค าว่า ม่ วยต่ อ เป็ นภาษาไทยใหญ่
แปลว่า พระธาตุ
- ปางล้อนิคม เป็ นที่ต้ งั ของวัดปางล้อบริ เวณนี้ เดิมเป็ นที่ราบกว้างขวางอยูน่ อกตัว
เมื อง ในสมัยก่ อนพ่ อค้าที่ นาสิ น ค้า บรรทุ ก วัวต่ าง ม้าต่ างหรื อเกวียน (ภาษา
ท้องถิ่น เรี ยกว่า ล้อ) จะมาจอดพักขบวนกันที่นี่
- อุดมชาวนิ เทศ ตั้งแต่ราวสมัยรั ชกาลที่ 5 จนถึ งราว พ.ศ. ๒๔๙๐ ถนนสายนี้ มี
ชาวต่างประเทศ อาทิ พม่า จีน แขก ฝรั่ง อาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
- นิ เวศพิ ศ าล อยู่ ห ลั ง บ้ า นพญาพิ ศ าลฮ่ อ งสอนบุ รี เจ้า ฟ้ าองค์ สุ ดท้ า ยของ
แม่ฮ่องสอน
- ชานาญสถิตย์ เป็ นแหล่งที่อยูข่ องบรรดาช่าง เช่นช่างทอง
- ประดิษฐ์จองคา เป็ นที่ต้ งั ของวัดจองคา
- ราชธรรมพิทกั ษ์ สมัยก่อนศาลากลางอยูร่ ิ มถนนสายนี้ตรงที่ต้ งั สานักงานประปา
จังหวัดปัจจุบนั เป็ นถนนที่ได้รับการคุมครองอย่างดี
- มรรคสันติ เส้นทางสู่ ความสงบ คือ ทางไปป่ าช้า
ผูท้ ี่คิดตั้งชื่ อถนนเหล่านี้ ได้อย่างเหมาะเจาะคือ พระยาศรสุ ราช ผูว้ ่าราชการจังหวัด
แม่ฮ่องสอนคนแรกนั้นเอง

18

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่อ่องสอน กระทรวงวัฒนธรรม. ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมจั งหวัดแม่ ฮ่องสอน .
โครงการสื บค้นประวัติศาสตร์วฒั นธรรมแม่ฮ่องสอน, (ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์, 2549), หน้า 78
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แผนที่ 2.3 ถนนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ทีม่ า : โยธิน บุญเฉลย, โครงการนาร่ องการพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับการสร้างเมืองมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ปี พุทธศักราช ๒๕๕๑, 2551, หน้า 1050.

(3) พืน้ ทีท่ างประวัติศาสตร์
ตลาดสายหยุดสมัยก่อน
ในสมัยก่อนตลาดสดแห่ งนี้ เป็ นของเอกชน เจ้าของคือมีขุนศรี โกสัย วิสุทธิ์ ซึ่ งขุนศรี
โกสัย วิสุทธิ์ มีอาชีพหลักคือการต้มเหล้าขาย ต่อมาเมื่อประมาณ 50 ปี ก่อน เมื่อ พ.ศ.
2504 ที่ ก่อตั้งตลาดสดแห่ งนี้ มีส ภาพเป็ นแค่ เพิ งหมาแหงน หลังคามุงด้วยสังกะสี
และมีเพียงศาลาหลังใหญ่เป็ นโรงโล่งกว้าง บริ เวณรอบ ๆ ตลาดจะเป็ นบ้านไม้ปลูก
ต่า ๆ ชั้นเดี ยว มุงหลังคาด้วยใบตอง ด้านทิศตะวันตกของตลาด (ติดกับวัดหัวเวียง
ปัจจุบนั ) เป็ นลานสนามหญ้าโล่งกว้าง และด้านทิศใต้ของตลาดก็เป็ นลานหญ้ากว้าง
เช่นกัน มีแผงลอยขายของยกพื้นขึ้น อยูท่ างด้านทิศตะวันตก อยูเ่ ป็ นแผงลอย 2 แผง
มักขายประเภท พืชผัก และผลไม้ ส่ วนทางเข้าตลาดเดิมมีอยูท่ างเดียว คือ ฝั่งถนนสิ ง
24

หนาทบารุ ง แต่สามารถเดินเข้าตลาด ทางวัดหัวเวียงได้ ซึ่ งมีสภาพเป็ นป่ า เดิมตลาด
จะเปิ ดประมาณ ตี 4 และเลิกประมาณ 8โมงเช้า จึงได้ชื่อว่า “ตลาดสายหยุด”19
ป๊ อกกาดเก่ า ( ภาษาถิ่น) ป๊ อก หมายถึงหย่อม หรื อย่าน กาด คือตลาด ป๊ อกกาด ค์ยา่ น
ตลาดหรื อย่านการค้า ในอดี ตป๊ อกกาดเป็ นย่านร้ านค้าที่ จาหน่ ายสิ นค้าต่างๆ ส่ วน
ใหญ่เป็ นสิ นค้ามาจากสหภาพพม่า ย่านดังกล่าวอยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ได้แก่ บริ เวณระหว่างถนนมรรคสันติ กบั ผดุ งม่วยต่อ ปั จจุบ นั ไม่เหลื อร่ องรอยทาง
วัตถุให้เห็นแล้ว มีแต่ความทรงจาที่ผอู ้ าวุโสเล่าขานสื บต่อกันมา20
ในอดีตเป็ นพื้นที่แลกเปลี่ยนสิ นค้า ติดต่อค้าขายระหว่างเมืองเชี ยงใหม่และพม่า ทั้ง
ทางเรื อ (เรื อต่อ) ม้าต่าง วัวต่าง เกวียน คนหาบ โดยนาสิ นค้ามาซื้ อ-ขายแลกเปลี่ยน
บริ เวณโหย่งกาดนี้ และเรี ยกชุมชนนี้วา่ ป๊ อกกาดเก่า ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา ปั จจุบนั เป็ น
พื้นที่เรี ยนรู ้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่ของเมืองแม่ฮ่องสอน21
หอเจ้ าเมือง คือสัญลักษณ์ ทางอานาจ ทั้งอานาจทางจิตวิญญาณ และอานาจในโลก
มนุษย์ “เจ้าเมือง” “หรื อผีเจ้าเมือง” หมายถึง วิญญาณของบรรพบุรุษที่มีความรักและ
เป็ นห่ ว งบ้า นเมื อ ง ซึ่ งส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นวี ร บุ รุษ นัก รบในต านานเมื่ อ สิ้ น ชี วิ ต จะ
กลายเป็ นดวงวิญญาณที่มีฤทธิ์ อานาย ชาวไทยใหญ่ เรี ยกว่า “เจ้าบ้านเจ้าเมือง” เมื่อมี
การตั้งหมู่บา้ น เหนื อสร้างเมือง ชาวไทยใหญ่จะสร้าง “หอ” หรื อศาลเจ้า เพื่อให้เป็ น
ที่สิงสถิ ตของผีเจ้าเมื อง เพื่อปกปั กรักษาบ้านเมื องให้ร่มเย็นเป็ นสุ ข ในการตั้งเมือง
แม่ฮ่องสอนพญาสิ งหานาทราชา ได้รับคาสั่งจาก พระเจ้าอินทวิชยานนท์ให้มารั บ
ตาแหน่ งเจ้าเมื องแม่ฮ่องสอน ทางเชี ยงใหม่ได้แนะนาให้เชิ ญ “เจ้าข้อมือเหล็ก ” ซึ่ ง
เป็ นวีรบุรุษในตานานความเชื่อของของชาวไทยยวน ซึ่ งพญาสิ งหนาทราชาได้ทาพิธี
อันเชิ ญ เจ้าข้อมือเหล็ก จากอาเภอปาย เพื่อไปอารักษ์เมืองแม่ฮ่องสอนอีกแห่ งหนึ่ ง22
โดยสร้างหอเจ้าเมือง อยูท่ างทิศตะวันออกของเมือง ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีระดับความสู ง
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สัมภาษณ์ คุณสุเทพ นุชทรวง, อดีตนายกเทศมนตรี เมืองแม่ฮ่องสอน, 6 กันยายน 2556
สัมภาษณ์ คุณเทพินท์ พงษ์วดี, ประธานเครื อข่ายชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน, 10 ตุลาคม 2556
21
สัมภาษณ์ อาจารย์ประเสริ ฐ ประดิษฐ์, ผูเ้ ชี่ยวชาญ และที่ปรึ กษาศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ ประจาศูนย์ไทใหญ่ศึกษา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, 5 ตุลาคม 2556
22
โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนาร่ องการพัฒนาฐานข้ อมูลสาหรั บการสร้ างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ ฮ่องสอนปี งบประมาณพ.ศ. 2551 , 2551, หน้า 952
20
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สู ง ที่ สุ ด และมี พิ ธี ก าร “เลี้ ย งผี เจ้า เมื อ ง” หรื อบวงสรวงอารั ก ษ์เมื อ ง ในช่ วงก่ อ น
เข้าพรรษาของทุกปี 23 ตั้งอยูบ่ นถนนสิ งหนาถบารุ ง ใกล้กบั โรงพยาบาลศรี สังวาล
หนองจองคา หนองน้ ากลางเมื อง ถู กสร้ างขึ้ นเพื่ อให้เป็ นหนองน้ าศักดิ์ สิ ท ธิ์ ตาม
ความคติความเชื่ อของชาวไทยใหญ่ และเป็ นสัญลักษณ์ ของความสมบูรณ์ เป็ นที่สิง
สถิตของอารักษ์พญานาค หรื อผีหนองของเมือง หนองจองคาถูกเลือกพื้นที่อยูภ่ ายใต้
เงื่ อนไขของสร้างให้เป็ นพื้นที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ โดยเลื อกพื้นที่ลุ่มของเมือง สามารถผันน้ า
จากลาเหมืองที่ไหลมาจากลาน้ าแม่ฮ่องสอนทางทิศตะวันออกของเมืองเข้ามาได้ โดย
ไม่ตอ้ งอาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดี ยว หนองจองคามีความสมบูรณ์ เต็มไปด้วยดอกบัว
ผัก กูด ผัก บุ ้ง รวมถึ งเป็ นแหล่ งน้ าส าหรั บ เลี้ ย งวัวพาหนะส าคัญ ที่ ช าวไทญ่ ใช้ใ น
กิจการค้าวัวต่าง24
ส่ วนน้ าที่ ล้นจากหนองจองคาก็ไหลลงไปทางใต้ผ่านหน้าเรื อนจาเก่ าไปสู่ ถ้ าพัศดี
พวกพัศดี ในสมัยนั้นก็ได้ทาครกน้ าเทคโนโลยีชาวบ้านสาหรับตาข้าวเพื่อเอาไว้กิน
และเลี้ ยงคนคุ ก ชาวบ้านเรี ยกว่า “ครกน้ าพัศดี ” บริ เวณด้านทิศใต้ซ่ ึ งเป็ นด้านหน้า
ของหนองจองคา คือด้านที่ติดกับวัดจองคามีการสร้างเข่งผี หรื อศาลสาหรับเซ่ นไหว้
ผีเจ้าที่ ที่ดูแลหนองน้ า เรี ยกว่า “เข่งนายขาวแขนปุ๊ ด” ตามความเชื่อของชาวไตที่มกั
ให้ความสาคัญกับแหล่งน้ า ป่ า ที่ ทากิ น หรื อแม้แต่เครื่ องมื อทากิ น สัตว์เลี้ ยงไว้ใช้
งาน ตามจารี ต ต่อมา มี การสร้ างศาลาในหนองน้ าด้านทิ ศใต้ข้ ึ นสามหลัง หลังแรก
เป็ นศาลาของวัดจองกลาง หลังที่สองเป็ นศาลาของนายจองจ่าเป็ นผูส้ ร้างถวาย และ
หลังที่สามเป็ นศาลาของวัดจองคา ศาลาเหล่านี้ เป็ นศาลาจาวัดสาหรับพ่อศีลแม่ศีล
ในสมัยนั้นหนองจองคาจะเต็มไปด้วยดอกบัวหลวง ออกดอกสี ชมพูสะพรั่งเต็มไป
หมด เด็กๆชอบว่ายน้ าลุ ยโคลนเข้าไปเก็บดอกบัวให้พ่อแม่นาไปถวายวัด บางคนก็
จะเก็บหัวบัว เพื่อนาไปทาขนมหวาน25
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ธรรศ์ ศรี รัตนบัลล์, “ไทยใหญ่ แม่ ฮ่องสอน : การสรรค์ สร้ างความเป็ นไทยใหญ่ จากปฎิสัมพันธ์ ระหว่ างไทยใหญ่
เดิ ม และไทยใหญ่ พลัดถิ่ น ทศวรรษ 2520 – 2550 ” วิทยานิ พนธ์ศิลปะศาสตร์ มหาบัณฑิ ต (สาขาประวัติศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553, หน้า 49
24
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 45
25
สัมภาษณ์ อาจารย์ประเสริ ฐ ประดิษฐ์, ผูเ้ ชี่ยวชาญ และที่ปรึ กษาศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ ประจาศูนย์ไทใหญ่ศึกษา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, 5 ตุลาคม 2556

26

หลุมหลบภัยสงครามโลกครั้ งที่สอง ชาวเมืองแม่ฮ่องสอนได้สร้างหลุมหลบภัยจาก
การทิ้งระเบิ ดของฝ่ ายพันธมิ ตรในสงครามโลกครั้งที่ 2 ปั จจุ บนั อยู่บริ เวณถนนศิ ริ
มงคลใต้เชิงดอยกองมู และบริ เวณตลาดโต้รุ่งหน้าสถานี ตารวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน
ผูร้ ิ เริ่ มขุดหลุ มหลบภัย คื อ ลุ งจองหวุ่นนะ ได้ขุดหลุ มหลบภัยรวมกันทั้งหมดสอง
หลุ ม ลักษณะคล้ายถ้ า ชาวบ้านจะนาทรัพ ย์สมบัติมีค่ามาซ่ อนไว้ภายในหลุ ม เมื่ อ
สงครามสงบชาวบ้านก็จะนากลับ ปั จจุบนั หลุมหลบภัย ทั้งสองได้ถูกดิ นทับถมเพื่อ
สร้ า งบ้า น ไม่ เห็ น เป็ นลัก ษณะหลุ ม แล้ว ทราบแต่ ว่า เคยตั้ง อยู่บ ริ เวณดัง กล่ า ว
เท่านั้น26
2.2 แนวคิด และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องการการศึกษาครั้งนี้
2.2.1 แนวคิดทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่ วมของเยาวชน
การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม เป็ นแนวทางการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ผลในการพัฒนา เป็ นการ
เรี ยนรู ้ ที่ ผูม้ ี ส่ วนเกี่ ยวข้องทุ ก คนมี โอกาส และมี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บ ตั ิ งานจริ งในทุ ก
ขั้นตอนตามความขีดความสามารถ หรื อบริ บทการทางานนั้น เพื่อบรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน
ซึ่ งการเรี ย นรู ้ น้ ัน เป็ นส่ วนหนึ่ งในชี วิต จริ ง อี ก ทั้งยังเป็ นหนทางที่ จะน าไปสู่ มิ ติ แห่ ง
การศึ กษาตลอดชี วิต หรื อเรี ยกได้ว่า สั งคมแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยการให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
แสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเองและลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมที่หลากหลายและยืดหยุน่
สาหรับการจัดการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม ถูกนามาประยุกต์ ในการทางานร่ วมกับชุ มชน
ด้วยเหตุผลหลายการ สุ มณฑา พรหมบุญ และคณะได้ให้เหตุผลประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
1) ความรู ้และความจริ งที่เกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ โดยถูกค้นพบใหม่เสมอ ๆ การเปลี่ยนแปลง
เกี่ ย วกับ สิ่ งต่ าง ๆ ในสั ง คมเกิ ดขึ้ น อย่างต่ อเนื่ องตลอดเวลา ทุ ก คนต้องเรี ย นรู้ วิธี
แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
2) การเรี ยนรู ้ แบบมีส่วนร่ วม ช่ วยเตรี ยมสมาชิ กของชุ มชนให้พร้ อมที่จะเผชิ ญกับชี วิต
จริ ง เพราะลักษณะของการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับผิดชอบต่อการ
เรี ยนรู้ของตน ได้ลงมือปฏิบตั ิ ได้ทากิ จกรรมกลุ่ม ได้ฝึกฝนทักษะการเรี ยนรู้ ทักษะ
การบริ หารการจัด การ การเป็ นผู้น า – ผู้ต าม และที่ ส าคัญ เป็ นการเรี ยนรู้ ที่ มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับชีวติ จริ งมากที่สุดวิธีหนึ่ง
26
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3) การเรี ยนรู ้ แบบมีส่วนร่ วมช่ วยเสริ มสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ที่ดี ฝึ กฝนความเป็ น
ประชาธิปไตย ฝึ กฝนการช่วยเหลือเกื้อกูล และการอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุ ขต่อชุมชน
4) การเรี ยนรู ้ แบบมีส่วนร่ วมช่ วยลดความสัมพันธ์เชิ งอานาจ ทุกคนได้รับการยอมรับ
ได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ เกิดความสุ ขในการอยูร่ ่ วมกัน
ในส่ วนของวิธีการทางาน สิ ทธิ ณฐั (2546) กล่าวว่า การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม
(Participatory ActionResearch “ PAR”) เป็ นอีกวิธีการหนึ่งที่น่าจะเหมาะสมที่สุดสาหรับ
การพัฒนา หรื อแก้ปัญหาของคนที่ อยู่กบั ปั ญหาในบริ บทชุ มชน โดยมีผูเ้ กี่ ยวข้องอย่าง
น้อย 3 ฝ่ าย ฝ่ ายแรก คือ ชาวบ้าน อันประกอบด้วย แกนนา กลุ่มผูท้ ี่อยู่กบั ปั ญหา ฝ่ ายที่
สอง นักพัฒนาที่ มี ภารกิ จในชุ มชน ทั้งที่ มาจากหน่ วยของรัฐ หน่ วยงานพัฒนาเอกชน
หรื อจากองค์ก รศาสนา การกุศลต่าง ๆ ฝ่ ายที่ ส าม นักวิช าการที่ เป็ นนักวิจยั ผูต้ อ้ งการ
แสวงหาองค์ค วามรู ้ แ บบใหม่ เพื่ อ แก้ปั ญ หาต่ า งๆ ในชุ ม ชน โดยมี ก ระบวนทัศ น์ ที่
เฉพาะเจาะจง (Specific Paradigm) กับ ปั ญ หาหนึ่ ง และเชื่ อ ว่าเป้ าหมายคื อ การแก้ไ ข
ปั ญ หาและการพัฒ นาใหม่ ห รื อ ปรั บ ปรุ ง ข้อ ค้น พบ ทฤษฏี ท างวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ น
แนวทางที่จะทาให้เกิ ดทฤษฏี ที่เหมาะสมกับปั ญหา รวมทั้งมี วิธีการวิจยั และจริ ยธรรม
ทางการวิจยั ที่เหมาะสม ทั้งสามฝ่ ายร่ วมใช้กระบวนการ PAR เพื่อทาให้เกิดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ทาให้เกิ ดการพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ และจัดการแก้ปัญหาของ
กลุ่มผูท้ ี่อยูก่ บั ปั ญหาให้ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน27
ส่ วนในการเรี ยนรู ้อย่างมีส่วนร่ วมของเยาวชน เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้เยาวชน
ได้เกิ ดการเรี ยนรู ้ จากกิ จกรรมที่ ปฏิ บตั ิ เป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนการทางาน และเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน โดยเปิ ดโอกาสในการร่ วมคิด วางแผน ตัดสิ นใจ แก้ไขปั ญหา และประเมินผล
การท างาน ตามขี ด ความสามารถ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เยาวชนได้เกิ ด การเรี ย นรู ้ ใ นการ
ปฏิ บตั ิ งานร่ วมกันแต่ล ะขั้นตอนโดยเฉพาะกิ จกรรมต่าง ๆในชุ ม ชนที่ มี ผลกระทบต่ อ
ตนเอง ต่อที่ อยู่อาศัย ต่อสังคม หรื อต่อสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งเป็ นการพัฒนาความสามารถ
และการยอมรับศักยภาพเยาวชนในการมีส่วนร่ วมนั้น ๆ
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สิ ทธิณฐั (2546) อ้างอิงใน ณัฐวุฒิ ธนัญชัย. “การมีส่วนร่ วมของเยาวชนในการพัฒนาฐานข้อมูล
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การเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551, หน้า 8
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ซึ่ ง ค าว่า เยาวชน หมายถึ งเยาวชนตามพระราชบัญ ญัติส่ ง เสริ ม และประสานเยาวชน
แห่ งชาติ พุทธศักราช 2521 มีความหมายว่า “เยาวชน คือ บุคคลซึ่ งมีอายุไม่เกิน 25 ปี ” 28
ในขณะที่ ความส าคัญของเยาวชนชี้ ให้เห็ น ศักยภาพของเยาวชนในด้านต่าง ๆ พัฒนา
(2542) อ้างใน สิ ริพนั ธุ์ ได้กล่าวถึงความสาคัญของเยาวชนในด้านต่าง ๆ29 ได้แก่
1) ด้านเศรษฐกิจ โดยทัว่ ไปแล้ว เยาวชนจะเป็ นส่ วนหนึ่ งที่เป็ นพลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต
2) ด้านสังคม จะเน้นที่บทบาทในครอบครัวเป็ นสาคัญ ในฐานะที่เป็ นสถาบันพื้นฐาน
ของการกล่อมเกลา เป็ นเป้ าหลอมให้เยาวชนมีแนวคิด แบบอย่างของการดารงชี วิต
ในอนาคตจากกระบวนการถ่ ายทอดความรู ้ ภู มิ ปั ญ ญา ความส านึ ก ในความเป็ น
ชุมชนท้องถิ่น การจัดการสิ่ งแวดล้อมให้เกิดศักยภาพ จากการได้รับโอกาสของการมี
ส่ วนร่ วม ในการดาเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ ร่ วมกับกลุ่ม องค์กรชุ มชน ซึ่ งจะมีส่วนร่ วม
ในการเสริ มสร้างความมัน่ ใจในศักยภาพของตนเอง ของเยาวชน ที่จะทางานร่ วมกับ
สังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) ด้า นสิ่ งแวดล้อ ม ในฐานะที่ เยาวชนเป็ นคนรุ่ น ใหม่ จึ ง สมควรอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะได้
ตระหนักถึ งสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งหากสิ่ งแวดล้อมไม่เหมาะสม ย่อมส่ งผลกระทบกับวิถี
การด ารงชี วิ ต ของเยาวชนทั้ง ในปั จ จุ บ ัน และในอนาคตด้ ว ย ความส าคัญ ของ
สิ่ งแวดล้อมที่มีต่อเยาวชนได้ทวีความสาคัญเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ในสถานการณ์ของโลก
ปั จจุบนั จนกล่าวได้ว่า เยาวชนทุกคนจะต้องเป็ น“Green Generation” ที่คอยพิทกั ษ์
สิ่ งแวดล้อม ดังนั้น การพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมควรต้องคานึ งถึ งการอนุ รักษ์ควบคู่กนั ไป
กับการฟื้ นฟูดว้ ยเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
4) ความสามารถในการใช้สิทธิ ทางการเมืองนั้น แสดงถึงศักยภาพของเยาวชนในการใช้
ความคิ ดเชิ งพิจารณาของเยาวชนว่า มี ความเป็ นผูใ้ หญ่ อย่างสมบู รณ์ การให้ความ
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สนใจการเมื อ งติ ด ตามข่ า วสาร ความเป็ นไปของเหตุ ก ารณ์ บ้านเมื อ ง ภาวะทาง
เศรษฐกิจ สังคมทั้งภายในชุมชนระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ถือว่าเป็ นหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เยาวชนควรจะรับรู้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งการที่เยาวชนได้มีโอกาสเรี ยนรู้จากเหตุการณ์จริ ง จะ
เป็ นประสบการณ์ ตรงที่ ท าให้ เกิ ด “ความรู ้ เท่ าทัน ” ทั้งการมี ส่ วนร่ วมในการเป็ น
เจ้าของประเทศรวมไปถึ งเป็ นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติท้ งั หมด เพราะเป็ นหน้าที่
ของทุ ก คนตามระบอบประชาธิ ป ไตย ได้แก่ การเคารพและการยอมรับ ในความ
คิดเห็ นของเสี ยงส่ วนมาก การเปิ ดกว้างในการรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น การหวง
แหนในสิ ทธิ เสรี ภาพของตนและการใช้สิทธิ และเสรี ภาพภายใต้กรอบของระเบียบ
และกฎหมาย
จากความส าคัญ ของเยาวชนข้างต้น เยาวชนมี ค วามส าคัญ หลายด้าน แต่ ส่ ว นส าคัญ
สาหรับการเรี ยนรู้ดา้ นวัฒนธรรม และความเหมาะสม คือ ด้านสังคม เพื่อมุ่งเน้นการมี
แนวคิด การดารงชี วติ ในอนาคตจากกระบวนการถ่ายทอดความรู ้ ภูมิปัญญา ความสานึ ก
ในความเป็ นชุ มชนท้องถิ่น การจัดการสิ่ งแวดล้อมให้เกิดศักยภาพ จากการได้รับโอกาส
ของการมีส่วนร่ วม ในการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกับกลุ่ม องค์กรชุมชน ซึ่ งจะมีส่วน
ร่ วมในการเสริ มสร้างความมัน่ ใจในศักยภาพของตนเอง ของเยาวชน ที่จะทางานร่ วมกับ
สังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ดังนั้น ถ้าเยาวชนสามารถรวมตัวกันในลักษณะของกลุ่มเยาวชนได้ จะทาให้เกิดศักยภาพ
และพลัง อย่างมหาศาล ที่ จะท าประโยชน์ ใ ห้ ก ับ ชุ ม ชนหรื อท้องถิ่ น ที่ ตนเองอาศัย อยู่
เพราะเยาวชนเป็ นกลุ่ มคนที่ จะเป็ นผูอ้ ยู่ในชุ มชนและเป็ นผูบ้ ริ หาร จัดการชุ มชนนั้นๆ
ต่อไปเมื่อเป็ นผูใ้ หญ่ การรวมกลุ่มของเยาวชนในการทางานหรื อพัฒนาชุ มชนจึงเป็ นพลัง
ที่ ยิ่ ง ใหญ่ แ ละน่ า ให้ ก ารสนั บ สนุ น อย่า งยิ่ ง 30 ในการศึ ก ษาเพื่ อ จัด การเส้ น ทางเรี ย นรู้
วัฒนธรรม โดยกระบวนการศึ กษาอย่างมี ส่วนร่ วมของเยาวชนในท้องถิ่ น เป็ นวิธีการ
ศึกษา ร่ วมกับกลุ่ มเยาวชนในท้องถิ่ น ที่ เข้าร่ วมเรี ยนรู ้ ลกั ษณะอาสาสมัคร (Volunteer)
ทางานร่ วมกันด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา หรื อหลักสู ตรการสอน
ในโรงเรี ยน และขอบเขตความรู ้ ความสามารถที่มีพ้นื ฐานความรู ้เดิม
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ส่ วนกระบวนการที่ทาให้เกิดการมีส่วนร่ วมนั้น นเรศ (2541) ได้เสนอยุทธศาสตร์ ในการ
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนไว้ 2 ด้าน31 คือ
1) การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ (Learning Process) การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เหมาะสม
สามารถทาได้หลายวิธีดงั ต่อไปนี้
- การจัดการเวที วิเคราะห์ ส ถานการณ์ ข องหมู่ บ ้านเพื่ อท าความเข้าใจและเรี ยนรู ้
ร่ วมกันในประเด็นต่าง ๆ
- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มองค์กรต่างๆ ภายในชุ มชน และ
ระหว่างชุมชน
- การจัดทัศนศึกษาดูงาน การเชิญผูม้ ีประสบการณ์มาให้ขอ้ คิดเห็น และแลกเปลี่ยน
แนวคิด และประสบการณ์
- การจัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้านต่าง ๆ
- การลงมือปฏิบตั ิจริ ง
- การถอดประสบการณ์ และสรุ ป บทเรี ย นจะนาไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ งกระบวนการ
ทางานที่เหมาะสมยิง่ ขึ้น
2) การพัฒนาผูน้ าและเครื อข่าย เพื่อให้ผนู ้ าเกิดความมัน่ ใจในความรู ้หรื อความสามารถ
ที่มีอยู่ จะช่วยให้ผนู ้ าสามารถริ เริ่ มกิจกรรม การแก้ไขปั ญหา หรื อกิจกรรมการพัฒนา
ได้โดยการ
- แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูน้ า ทั้งภายในชุ มชนเป็ นสิ่ งที่จะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่
กว้างและชัดเจนขึ้น
- สนับสนุ นให้เกิ ดเวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง และการสนับสนุ นข้อมูล
ข่าวสารที่จาเป็ นอย่างต่อเนื่อง
- การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และการดาเนิ นงานร่ วมกันขอองเครื อข่ายอย่างต่อเนื่ อง จะ
ทาให้เกิดกระบวนการจัดการและการจัดองค์กรร่ วมกัน
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นเรศ (2541) อ้างอิงใน ณัฐวุฒิ ธนัญชัย. “การมีส่วนร่ วมของเยาวชนในการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
แม่น้ าสาร อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน” วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ส่งเสริ มการเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551, หน้า 12

31

สาหรับการเรี ยนรู้ของเยาวชนที่เหมาะสมตามบทบาท และความสาคัญ ร่ วมถึงส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ในชุ มชน และมีส่วนร่ วมในการศึกษาที่สอดคล้องกับกระบวนการศึกษาอย่าง
มี ส่ วนร่ ว มของเยาวชนในท้ อ งถิ่ น คื อ การเรี ย นแบบประสบการณ์ (Experiential
Learning) สมศั ก ดิ์ ภู่ วิ ภ าดาวรรธณ์ (2544, หน้ า 39) ได้ ก ล่ า ว่ า การเรี ยนรู ้ จ าก
ประสบการณ์ หรื อการเรี ยนรู้ จากการได้ล งมื อปฏิ บ ัติจริ งโดยผูเ้ รี ยนรู้ ไ ด้มี โอกาสรั บ
ประสบการณ์ แล้ ว ได้ รั บ การกระตุ ้ น ให้ ส ะท้ อ นสิ่ งต่ า ง ๆ (Reflection) ที่ ไ ด้ จ าก
ประสบการณ์ออกมาเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เจตคติใหม่ ๆ หรื อวิธีการคิดใหม่ ๆ และได้
อธิ บายหลักการเรี ยนแบบประสบการณ์ ว่าต้องคานึงถึงแหล่งทรัพยากร ทั้ง 432 ดังนี้
1. เวลา (Time) ครู ตอ้ งไม่กาหนดเวลาตายตัว แต่ควรยืดหยุ่นเรื่ องเวลาเพื่อเปิ ดโอกาส
ให้นกั เรี ยนมีเวลาเพียงพอในการเรี ยนรู้
2. สถานที่ (Place) ไม่จาเป็ นต้องเรี ยนในชั้นเรี ยนหรื อห้องเรี ยนเท่านั้น ครู อาจใช้บริ เวณ
สวนในโรงเรี ยน ชุ ม ชน หมู่บ ้าน หรื อแม้แต่การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่ น Internet
เพื่อเชื่อมโยงนักเรี ยนสู่ โลกรอบตัว
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ครู สนับสนุ น และชี้ แนะ ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนักเรี ยนจะได้เห็นคุณค่า เกิดการอนุ รักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต่อไป
4. สื่ อ การสอนต่ า ง ๆ (Teaching Materials) ครู ค วรใช้ส มาชิ ก ในชุ ม ชน สมาชิ ก ใน
ครอบครัวของนักเรี ยน ผูร้ ู ้ หรื อผูช้ านาญในท้องถิ่น พระภิกษุ ศิลปิ นในท้องถิ่น หรื อ
บุคคลกรของรัฐ โดยให้บุคลากรเหล่านี้ได้มีโอกาสให้ความรู ้แก่นกั เรี ยน
สาหรับแนวคิดการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมเยาวชน ถูกนามาใช้ในส่ วนงานของเยาวชนเพื่อ
เป็ นแนวทางการท างาน อย่ า งมี ข้ ัน ตอน และบรรลุ ผ ลในการศึ ก ษา และเรี ย น ด้ว ย
กระบวนการศึ ก ษามรดกวัฒ นธรรมอย่า งมี ส่ วนร่ วมของเยาวชนในท้อ งถิ่ น เพราะ
ศักยภาพในการเรี ยนรู ้ ของเยาวชนย่อมส่ งผลต่อชุ มชนในแง่ของการอนุ รักษ์วฒั นธรรม
อย่างยัง่ ยืน และส่ งผลต่อตนเอง และกลุ่มเยาวชนคนอื่นๆ ในการกระตุน้ เตือนให้เรี ยนรู ้
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เข้า ใจ และส านึ ก รั ก ในวัฒ นธรรมของตน เพราะเยาวชนจะเป็ นคนรุ่ น ใหม่ ใ นการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อไป
2.2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
การจัดการทรัพ ยากรวัฒนธรรม เป็ นกระบวนการหนึ่ งในการจัดการชุ มชนในมิติของ
วัฒนธรรม ซึ่ งวัฒนธรรมถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของชุ มชน เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ที่มีขอ้ ตกลง
ร่ วมกัน อีกทั้งเป็ นรู ปแบบในการดาเนิ นชี วิตเฉพาะกลุ่ม ซึ่ งบ่งชี้ ถึงเอกลักษณ์ของชุ มชน
ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของวัฒนธรรมในการสร้างเอกลักษณ์ ของตน มีการถ่ายทอด
จากรุ่ นสู่ เรี ยกว่ามรดกวัฒนธรรม นอกจากนี้ นิยพรรณ วรรณศิริ ยังได้ให้ความหมายถึ ง
ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมไว้ 4 ประการ33 คือ
1) วัฒนธรรมเป็ นผลผลิตของระบบความคิดมนุษย์ (Cognitive Systems) เป็ นระบบทาง
ชี วภาพ เพราะความคิ ดเกิ ดจากระบบสมอง ระบบประสาท และระบบจิตใจของ
มนุษย์
2) วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่ไม่ตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในเมื่อวัฒนธรรมคือผลผลิ ต
จากระบบความคิดของมนุ ษย์ และมนุ ษย์ก็มีความคิดไม่คงที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่
เสมอย่อมจะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไปด้วย
3) วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่บุคคลได้มาด้วยการเรี ยนรู ้ มนุ ษย์รับถ่ายทอดวัฒนธรรมต่าง ๆ
กันมา โดยการอบรม สั่งสอน บอกกล่าว การสังเกต การลองผิดลองถูก บุ คคลจะมี
การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมในสังคมของตนตั้งแต่เกิดจนโต
4) วัฒนธรรมเป็ นสมบัติส่วนรวม บุคคลจะมีการเรี ยนรู ้ที่จะดาเนินชี วิตประพฤติปฏิบตั ิ
ให้เป็ นที่ยอมรับของผูอ้ ื่นในสังคมเดียวกัน เพราะมนุ ษย์ไม่สามารถดารงชี วิตอยูโ่ ดย
ลาพังได้วฒั นธรรมจะถู ก นามาปฏิ บ ตั ิ ในสั งคม จนกลายเป็ นสมบัติส่ วนรวมของ
สังคม และเป็ นมรดกของชนรุ่ นหลังต่อไป
ในที่ น้ ี สามารถแบ่ ง องค์ ป ระกอบของมรดกวัฒ นธรรม ออกได้เป็ น 2 ประเภท คื อ
1) มรดกวัฒนธรรมแบบรู ปธรรม (Tangible Heritage) หมายถึง ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนิ นไปของวัฒนธรรมสามารถมองเห็ นได้ชดั เจน จับต้องได้ หรื อคงรู ปได้ ได้แก่ ตัว
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อาคารบ้านเรื อน ชุ มชน เมือง ผลงานศิลปะ เครื่ องหัตถกรรม ผลผลิตประเภทต่าง ๆ เป็ นต้น
2) มรดกทางวัฒนธรรมแบบนามธรรม (Intangible Heritage) หมายถึง มรดกวัฒนธรรมที่
จับ ต้องไม่ ไ ด้ ซึ่ งเป็ นลัก ษณะการแสดงออกทางวัฒ นธรรม ได้แก่ วิถี ชี วิต การแสดง
ประเพณี ดนตรี ภูมิปัญญา เป็ นต้น34 ซึ่ งเรี ยกอย่างหนึ่งว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม นอกจากการจัดประเภท ตามลักษณะทางวัฒนธรรม
เป็ นส่ วนส าคัญ แล้ว เป้ าหมายที่ ชัด เจนในการพัฒ นา ให้ ส อดคล้อ งกับ ชุ ม ชน ความ
ต้องการของสังคมถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญ อาศัยการพิจารณาคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม
อย่างเข้าใจ ซึ่ งธนิ ก เลิศชาญฤทธ์ (2554, หน้า 164 – 165) ได้วางเป้ าหมายของการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมได้35ดังนี้
1) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมสาหรับการวางแผนและการป้ องกัน
2) เพือ่ ปกป้ องทรัพยากรวัฒนธรรม และทาให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมร่ วมไป
กับการอนุรักษ์และสงวนรักษา
3) เพื่อให้ประชาชนหรื อสาธารณชน นักเรี ยน นักศึกษาและผูส้ นใจสามารถเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรวัฒนธรรมได้อย่างเท่าเทียม
4) เพื่อใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมในการให้การศึกษาเกี่ยวกับอดีต และสามารถทาให้ผเู ้ ข้า
ศึกษาได้ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมเองด้วย
ซึ่ งกาญจนา แก้วเทพ (2538, หน้า 80) อ้างในธวัชชัย จันจุฬ า ได้จาแนกวิธีก ารทางาน
พัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนออกเป็ น 3 แบบใหญ่36 คือ
1) การน าเอาวัฒ นธรรมดั้งเดิ ม ในด้านรู ป แบบและเนื้ อหามาใช้ในงานพัฒ นาโดยมี
เป้ าหมายหลักอยูท่ ี่ผลสาเร็ จของงานพัฒนา
2) การถือเอาวัฒนธรรมเป็ นเป้ าหมายในตัวเอง เป็ นเครื่ องมือสาหรับการพัฒนา
34

เกรี ยงไกร เกิดศิริ, “ ชุมชนกับภูมิทัศน์ วฒ
ั นธรรม ( กรุ งเทพฯ : อุษาคเนย์, 2551), หน้า 14
35
ธนิ ก เลิศชาญฤทธ์ (2554, หน้า 63-164) อ้างอิงในปิ ยะนารถ ริ มทอง“การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการ
จัดการเส้นทางเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์” ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556, หน้า 18
36
กาญจนา แก้วเทพ (2538, หน้า 80) อ้างอิงใน ธวัชชัย จันจุฬา.” กระบวนการเรี ยนรู ้ของเครื อข่ายชาวบ้านเพื่อการ
อนุรักษ์และการจัดการทรัพยากร” ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551,
หน้า 9
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3) แนวทางการพัฒ นาที่ มีมิ ติข องวัฒนธรรมสอดแทรกเป็ นยาดาในเนื้ องานทุ ก อย่าง
โดยเฉพาะส่ วนของคุณค่าวัฒนธรรม
ส าหรั บ การวิ เคราะห์ คุ ณ ค่ า ของภู มิ ท ัศ น์ ว ฒ
ั นธรรม ซึ่ งเป็ นทรั พ ยากรวัฒ นธรรมที่
เกี่ ยวข้องกับสภาพล้อมที่เกิ ดการจากการดาเนิ นชี วิต ซึ่ งมี มรดกวัฒนธรรมหลากหลาย
ประเภทเป็ นองค์ประกอบ เกรี ยงไกร เกิดศิริ (2551) กล่าวว่า ในการกาหนด “คุณค่าของ
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม นับเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งปฏิบตั ิเป็ นลาดับแรก ๆใน
ขั้นตอนการอนุ รักษ์ และการจัดการ เนื่องจากหากปราศจากซึ่ งคุณค่า คงไม่มีประโยชน์ที่
ต้องอนุรักษ์ และในทางกลับกัน คุณค่ายังเป็ นปั จจัยกากับแนวทางในการจัดการด้วยว่าจะ
เป็ นไปในทิ ศ ทางใด เพราะฉะนั้น กฎบัต รเพื่ อ การอนุ รัก ษ์ม รดกทางวัฒ นธรรมของ
ต่างประเทศ จึงมีวิธีการประเมินและวิเคราะห์ถึงคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมเป็ นพื้นฐาน
อยู่ท้ งั สิ้ น 37 ส าหรั บ การจัดการทรั พ ยากรวัฒ นธรรมแต่ ล ะประเภท มี เป้ าหมายในการ
จัดการ และวิธีการที่ แตกต่างกัน ขึ้ นอยู่ขอ้ ตกลงร่ วมกันของแต่ละพื้นที่ ซึ่ งเบื้ องต้นใน
การพิ จารณามรดกวัฒ นธรรม อาศัย การวิเคราะห์ คุ ณ ค่ าด้า นต่ าง ๆ ตามประเภทของ
วัฒนธรรมและบริ บทพื้นที่ ซึ่ งอิงวิธีการประเมินและการวิเคราะห์ถึงคุณค่าของมรดกนั้น
ด้านต่าง ๆ
วิลเลียมไลป์ และ ชารลส์ แม็กกิมซี (2554) ได้กล่าวถึงการพิจารณาคุ ณค่าของทรัพยากร
วัฒนธรรมนั้น มีแนวทางในการพิจารณาที่หลากหลายขึ้นอยูก่ บั มุมมองและวัตถุประสงค์
ในการนาไปใช้ โดยหลักในการพิ จารณาคุ ณค่าทรั พ ยากรทางวัฒนธรรมมี 4 ประการ
หลัก38 ได้แก่
1) คุณค่าเชิงสัญลักษณ์ ทั้งที่จบั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ เป็ นคุณค่าเสมือนเครื่ องเตือน
ความทรงจา เช่น ไฟแดง หมายถึงหยุด พระพุทธรู ป หมายถึงศาสนาพุทธ
2) คุ ณค่าเชิ งวิชาการ เป็ นคุ ณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมที่ เป็ นแหล่ งข่าวสาร ข้อมูล และ
ความรู้ ที่ ม นุ ษ ย์ส ามารถเรี ย นรู้ น าไปใช้ใ นการด ารงชี วิต เช่ น เรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ สถาปัตยกรรม
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เกรี ยงไกร เกิดศิริ , “ ชุมชนกับภูมิทัศน์ วฒ
ั นธรรม ( กรุ งเทพฯ : อุษาคเนย์, 2551), หน้า หน้า 39
38
วิลเลียมไลป์ และ ชารลส์แม็กกิ มซี (2554) อ้างอิงใน วุฒิชยั สันธิ .”การจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชี ยงราย”. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการศิ ลปะ
และวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556, หน้า 19
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3) คุณค่าเชิงสุ นทรี ยะ เป็ นคุณค่าเชิงความงาม หรื อศิลปะ จิตใจ เป็ นแรงบันดาลใจ หรื อ
แรงกระตุน้ ให้มีการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เช่น ลวดลาย รู ปทรง หรื อวัตถุดิบอื่น ๆ
4) คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมมีคุณค่าในการใช้สอยโดยตรง เช่น ที่
พักอาศัย เครื่ องมือเครื่ องใช้
นอกจากนี้ องค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การจัด การทรั พ ยากรวัฒ นธรรม ระดับ
นานาชาติ อาทิ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ หรื อที่
เรี ย ก กั น ย่ อ ๆ ว่ า ยู เน ส โ ก (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization – UNESCO) สภานานาชาติ ว่ า ด้ ว ยการดู แ ลอนุ ส รณ์ ส ถานและแหล่ ง
โบ ร าณ ค ดี (International Council on Monuments and Sites - ICOMOS) แ ล ะ ศู น ย์
ระหว่างประเทศว่าด้วยการศึ ก ษาด้านอนุ รัก ษ์ แ ละปฏิ สั ง ขรณ์ ม รดกทางวัฒ นธรรม
( International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural
Property - ICCROM) ได้ร่ วมกัน ก าหนดคุ ณ ค่ า ทรั พ ยากรวัฒ นธรรมออกเป็ น 2 กลุ่ ม
ใหญ่39 ดังนี้คือ
1) คุ ณ ค่ า ทางวัฒ นธรรม เป็ นสิ่ งที่ ผู ้ค นในปั จ จุ บ ัน ให้ ค วามส าคัญ กับ ทรั พ ยากร
วัฒนธรรมนั้น ๆ ซึ่ งอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม แบ่งออกได้ดงั นี้
 คุ ณ ค่ า เชิ ง อัต ลัก ษณ์ เป็ นกลุ่ ม คุ ณ ค่ า ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ แ ละความผูก พัน ด้า น
อารมณ์ ความรู ้ สึ ก ความผูก พัน ถึ ง ความหลังหรื อความทรงจ ากับ ทรั พ ยากร
วัฒนธรรม เช่ น ตานาน ศาสนา ประเพณี จิตวิญญาณ ซึ่ งอาจมีนยั ทางการเมื อง
ชาตินิยม
 คุ ณ ค่ า เชิ ง ศิ ล ปะหรื อ เทคนิ ค เป็ นกลุ่ ม คุ ณ ค่ า ที่ ข้ ึ นอยู่ ก ั บ ความเป็ นมาทาง
ประวัติศาสตร์ และสามารถพิสูจน์ได้ดว้ ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่ นลวดลาย
โครงสร้าง ทักษะฝี มือ
 คุ ณ ค่ า เชิ ง จ านวนที่ ห ายาก เป็ นกลุ่ ม คุ ณ ค่ า ที่ แ สดงถึ ง ทรั พ ยากรที่ มี ล ัก ษณะ
คล้ายกัน อายุสมัยเดียวกัน มีจานวนไม่มากหรื อเป็ นของหายาก
2) คุณค่าด้านสังคมและเศรษฐกิจร่ วมสมัย เป็ นคุณค่าการใช้งานในสังคมร่ วมสมัยแบ่ง
ออกได้ดงั นี้
39

Feliden and Jokilehto อ้างใน ธนิ ก เลิศชาญฤทธ์. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม. กรุ งเทพฯ : ศูนย์มานุ ษยวิทยา
สิ รินธร (องค์การมหาชน), 2554, หน้า 32 - 34
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 คุณค่าเชิ งเศรษฐกิ จ เป็ นคุ ณค่าที่ทรัพยากรสามารถช่ วยให้มนุ ษย์มีความเป็ นอยู่
ในการดารงชี พได้ ซึ่ งไม่จากัดเฉพาะเงิ นตราเท่านั้น แต่รวมถึ งคุ ณค่า ที่ มนุ ษย์
สามารถใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมในการมีชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ย
 คุ ณ ค่ าเชิ งหน้าที่ ใช้ส อย เป็ นคุ ณค่ าที่ เน้น การใช้งาน ทั้งการใช้งานแบบเดิ ม ที่
ทรัพยากรเคยถูกใช้มาหรื ออาจมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ได้
 คุณค่าเชิงการศึกษา เป็ นคุณค่าที่คนในปั จจุบนั ใช้ในการศึกษาเรี ยนรู ้เรื่ องราวต่าง ๆ
 คุ ณค่าเชิ งสั งคม เป็ นคุ ณค่ าที่ เกี่ ยวกับกิ จกรรมทางสังคม ประเพณี ที่ ก่อให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อสังคมในปั จจุบนั ได้
 คุ ณ ค่ า เชิ ง การเมื อ ง เป็ นคุ ณ ค่ า ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เหตุ ก ารณ์ ทางการเมื อ งใน
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของทรัพยากรนั้น ๆ
ในส่ วนของ กฎบั ต รอิ โ คโมสไทย ว่ า ด้ ว ยการอนุ รั ก ษ์ แ ละบริ หารจัด การแหล่ ง
โบราณสถาน และมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง อ้างใน การอนุ รักษ์ และการจัดการมรดก
วัฒนธรรม (วิฑูรย์ เหลียวรุ่ งเรื อง) หมวดที่ 3 คุณค่าการประเมินคุณค่า ดังนี้
ในหมวดนี้ มีเนื้ อหาแนะนาในกระบวนการก่อนตัดสิ นใจดาเนิ นการอนุ รักษ์และบริ หาร
จัดการแหล่งโบราณสถานและมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง จะต้องทาการศึกษาวิจยั ในทุก
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อตระหนักถึงคุณค่าของโบราณสถานและมรดกวัฒนธรรมให้ถ่อง
แท้ แล้วทาการประเมินคุณค่า ทั้งคุณค่าในภาพรวม คุณค่เฉพาะแต่ละด้าน เช่น คุณค่าทาง
สุ นทรี ยภาพ คุณค่าทางวิทยาการ และการศึกษา คุณค่าในเรื่ อง ขนาด โครงสร้างและวัสดุ
การจัด ล าดับ ความส าคัญ การประเมิ น ศัก ยภาพของแหล่ ง โบราณสถานและมรดก
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดาเนินการอนุ รักษ์หรื อพัฒนาใดๆ





การศึกษาวิจยั ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
การประเมินคุณค่า
การจัดลาดับความสาคัญ
การประเมินศักยภาพ

ซึ่งสายันต์ ไพรชาญจิตร์ กล่าวไว้วา่ กระบวนการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมมีความ
เกี่ยวข้องในอดีตของชุมชนที่เป็ นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองและชุมชนที่มีคุณค่า ซึ่ ง
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มีความเกี่ยวข้องกันชุ มชนเกิดประบวนการจัดการวัฒนธรรมประกอบไปด้วยกิจกรรม 8
ลักษณะด้วยกัน40 คือ
1) การศึ ก ษาวิจยั และการสร้ างความรู ้ เพื่ อให้ เกิ ดความรู ้ ที่ แท้จริ งเกี่ ยวกับ ทรั พ ยากร
มรดกวัฒ นธรรมในท้ อ งถิ่ น ทั้ งเชิ งกายภาพ เชิ งปริ มาณ เชิ งคุ ณ ภาพ เชิ ง
ประวัติศาสตร์
2) การประเมิ นคุ ณ ค่ าและศักยภาพของทรั พ ยากร เป็ นกิ จกรรมที่ จะช่ วยให้ ส ามารถ
ทราบทรั พ ยากรนั้น ๆมี คุ ณ ค่ า ทางด้า นไดบ้า งและมี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมต่ อ การ
ตัด สิ น ใจ การประเมิ น คุ ณ ค่ า และศัก ยภาพของทรั พ ยากรวัฒ นธรรมจะช่ วยให้ มี
ฐานข้อ มู ล ของทรั พ ยากรเพื่ อ ใช้ ใ นการประกอบการตัด สิ น ใจในกิ จ กรรมหรื อ
โครงการพัฒนาอื่นๆ
3) การบริ รั ก ษ์ หมายถึ ง การคงไว้ซ่ ึ งสภาพทางกายภาพและคุ ณ ค่ า ของทรั พ ยากร
วัฒ นธรรม เพื่ อประโยชน์ ในการศึ ก ษา การทัศ นศึ ก ษาหรื อการท่ อ งเที่ ยวโดยใช้
เทคนิ ควิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสมในสภาพแวดล้อมของทรัพยากรวัฒนธรรม
แต่ละแห่ง
4) การจัดการความรู ้ เรื่ องวัฒนธรรม โดยสร้ างระบบจัดแสดง เผยแพร่ ความรู ้ ข้อมูล
ประสบการณ์ให้แก่คนในชุ มชน กิจกรรมการจัดการความรู ้เป็ นปฏิบตั ิการสาคัญใน
กระบวนการเรี ยนรู ้ และการจัดการศึ ก ษา ซึ่ งมามารถจัดให้ มี สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ หนังสื อ
เอกสารหรื อสื่ อต่างๆออกเผยแพร่
5) การฟื้ นฟู ผลิ ตซ้ า และการสร้ างใหม่ เป็ นการสร้ างคุ ณค่าและกาหนดบทบาทและ
หน้าที่ใหม่ให้กบั ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่
6) การใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิ บ ตั ิ ในการควบคุ ม และป้ องกัน ซึ่ งอาจะเป็ นข้อตกลงของ
ชุ มชน ในการกาหนดข้อกฎหมายที่ จะเอื้อต่อการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอย่าง
ยัง่ ยืน
7) การดาเนินกิจกรรมธุ รกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่ องกับทรัพยากรวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นกิจกรรม
ที่เข้ามาตามระบบทุนนิยม ที่มีการคิดการลงทุน ในเชิ งธุ รกิจที่มีการจัดหารายได้ จึงมี
ความสาคัญในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
40

สายัน ต์ ไพรชาญจิ ต ร์ (2551) อ้างอิ ง ใน วุฒิ ชัย สั น ธิ . “การจัด การเส้ น ทางการเรี ย นรู ้ ป ระวัติ ศ าสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครเชี ยงราย จังหวัดเชี ยงราย” ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการศิ ลปะและ
วัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556, หน้า 22
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8) การสร้ า งเครื อ ข่ า ยและความร่ ว มมื อ โดยการสร้ า งเครื อ ข่ า ยจะเกิ ด การเกื้ อ กู ล
ช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันที่ จะช่ วยกันในการจัดการทรั พยากรวัฒนธรรมเพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์อย่างกว้างขวางและยัง่ ยืน
แนวการจัดการทรั พ ยากรทางวัฒ นธรรม เป็ นแนวคิ ดที่ ใช้ป ระกอบการจัดการมรดก
วัฒ นธรรม เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ เรี ย นรู ้ และการอนุ รั ก ษ์ ที่ ย งั่ ยื น ภายใต้ก ารศึ ก ษาตาม
กระบวนการจัดการมรดกวัฒนธรรม และการพิจารณาคุ ณค่าของมรดกวัฒนธรรมเป็ น
เบื้ องต้น นอกจากองค์ความรู ้ จากหลักการจัดการทรัพยากรแล้วยังต้องอาศัยความรู้จาก
ภายนอกชุ มชนเพื่อปรับประยุกต์ให้เกิ ดความเหมาะสมกับสังคมปั จจุบนั ซึ่ งต้องอาศัย
กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันของคนภายในชุมชน
2.3 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.3.1 เอกสารและหนังสื อ
(1) สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ ฮ่องสอน กระทรวงวัฒนธรรม ตามโครงการ สื บค้ น
ประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรม แม่ ฮ่ องสอน หนังสื อ เรื่ อง “ประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน” สรุ ปเนื้ อหาว่า เป็ นการรวบรวมเรี ยบเรี ยงข้อมูลเชิ งลึกของเมือง
แม่ ฮ่ อ งสอนในทุ ก ด้ า น เช่ น สภาพแวดล้ อ ม สั ง คม เศรษฐกิ จ วัฒ นธรรม และ
ประวัติศาสตร์ เนื้ อหาแต่ละด้านเป็ นการสื บค้น จากเอกสาร การสัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้อง
ทุ ก ก ลุ่ ม ห ลั ก ฐาน ท างโบ ราณ คดี แล ะห ลั ก ฐาน อื่ น ๆ ทั้ งภาคภ าษ าไท ย
ภาษาต่ างประเทศที่ ส อดคล้อ งกับ เมื อ งแม่ ฮ่อ งสอน ทั้ง งานวิ จยั หนัง สื อ บัน ทึ ก
จดหมายเหตุ ภาพถ่ าย ทั้งหมดถู ก รวบรวมเพื่ อการเรี ย นรู ้ น าไปใช้ป ระโยชน์ ใ น
การศึกษา และการพัฒนาระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด41
(2) คณะกรรมฝ่ ายประมวลเอกสาร จดหมายเหตุ หนังสื อเรื่ อง “วัฒนธรรม พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุ ปเนื้ อหาว่า เป็ น
การรวบรวมประวัติศาสตร์ และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ น ของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนในทุกด้าน เช่ น ประวัติความเป็ นมาของจังหวัด ศิลปกรรม วัฒนธรรม
ภู มิ ปั ญ ญา วิถี ชี วิต มรดกทางธรรมชาติ ทรั พ ยากร แหล่ ง โบราณคดี ซึ่ งหนัง สื อ
41

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่อ่องสอน กระทรวงวัฒ นธรรม. ประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน.
โครงการสื บค้นประวัติศาสตร์วฒั นธรรมแม่ฮ่องสอน, (ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์, 2549)
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ดังกล่ าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของ หนังสื อชุ ด วัฒ นธรรม พัฒ นาการทางประวัติศ าสตร์
เอกลักษณ์และภูมิปัญญา ทั้ง 76 จังหวัด42
(3) อนุ รัก ษ์ ปั ญ ญานุ วั ฒ น์ หนังสื อ เรื่ อ ง “การวิจยั เชิ งปฎิ บ ัติ ก ารอย่างมี ส่ วนร่ วม :
การเรี ยนรู ้ร่วมกันชุ มชน” สรุ ปเนื้ อหาว่า เป็ นการเรี ยบเรี ยงองค์ความรู ้ ดา้ นการวิจยั
เชิงปฎิบตั ิการ ซึ่ งเป็ นผลของการบูรณาการองค์ความรู้ทางศึกษาศาสตร์ และการวิจยั
เชิ งปฎิ บตั ิ การอย่างมี ส่ วนร่ วมที่ เน้นการประเมิ นผลงานและโครงการเกี่ ยวกับการ
บริ ก ารวิ ช าการ การพัฒ นาชุ ม ชนและการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต จากภาคสนาม ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ ทิ ศ ทางการวิจยั ของประเทศและของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ ส าคัญ 3
ประการคือ 1) การศึกษาพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิ จระดับรากหญ้า และระดับ
ชุมชน 2) การนาความรู้ที่สืบค้นได้ กลับคืนแก่ชุมชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย 3) การ
ใช้บริ บทชุ มชนเครื อข่ายทางปั ญญาและสิ่ งแวดล้อมมิติต่าง ๆ เพื่อการพัฒนานักวิจยั
ในระดับชุ มชนและสถาบัน องค์ความรู ้ท้ งั หมดเกี่ยวข้องกับการทางานร่ วมกับชุมชน
และกระบวนการเรี ยนรู ้ และปฎิ บตั ิงานอย่างมีส่วนร่ วม ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษา
เพื่อจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมไทใหญ่ โดยกระบวนการศึกษา และมีส่วน
ร่ วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน43
(4) วิฑูรย์ เหลียวรุ่ งเรื อง หนังสื อเรื่ อง “การอนุ รักษ์และการจัดการมรดกวัฒนธรรม”
สรุ ป เนื้ อหาว่า มี เนื้ อหาเกี่ ยวกับ ความรู ้ ค วามเข้าใจในศิ ลปวัฒนธรรม การอนุ รัก ษ์
และจัดการมรดกวัฒนธรรม งานสถาปั ตยกรรม โบราณสถาน และสิ่ งปลูกสร้างต่าง ๆ
ระดับ สากลของชาติ ตะวันตก ตะวันออก และในประเทศไทย ตามแต่ละยุคต่าง ๆ
จนถึงปั จจุบนั ประกอบด้วย หลักการ แนวคิด วิธีการในการจัดการมรดกวัฒนธรรม
เพื่ อ น าไปประยุก ต์ พัฒ นาในท้อ งถิ่ น อย่า งเหมาะสม โดยมี ก ฎหมายของแต่ ล ะ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง กฎบัต รแต่ ล ะประเทศ อย่า งมี แบบแผน มี ข้ นั ตอนในการ

42

คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั , จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. หนังสื อ
เฉลิมพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เรื่ อง วัฒ นธรรม พัฒ นาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิ
ปั ญญาจังหวัดแม่ ฮ่องสอน. (ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์ , 2542)
43
อนุรักษ์ ปั ญญานุวฒั น์, “การวิจัยเชิ งปฏิ บัติการอย่ างมีส่วนร่ วม : การเรี ยนรู้ ร่ วมกับชุมชน ” ( เชียงใหม่ : เครื อข่าย
งานวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฎ , 2548)
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ดาเนิ นงาน อาทิเช่ น การปฎิ สังขรณ์ บารุ งรักษา บูรณะ รื้ อย้าย ปรับเปลี่ ยน หรื อต่อ
เติมใหม่ อย่างเหมาะสม คงไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และบริ บทของท้องถิ่นนั้น ๆ44
(5) รั ศมี ชู ท รงเดช เอกสารประกอบการประชุ มทางวิชาการ เรื่ อง “การสื บค้น และ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรม อย่างยัง่ ยืน ในอาเภอ ปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน” สรุ ปเนื้ อหาว่า เป็ นการรวมงานวิจยั ที่หลากหลายแขนง จากนักวิจยั ที่
เชี่ ยวชาญเฉพาะทาง เช่ น ทางด้านโบราณสถาน มานุ ษ ยวิทยา สั งคมศาสตร์ และ
วัฒนธรรมทุกแขนงสัมพันธ์และเชื่ อมโยงกับพื้นที่ท้ งั สามประกอบด้วย อาเภอปาย
ปางมะผ้า และขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งเป็ นงานวิจยั ระยะยาว และเชิ งลึกที่
เป็ นประโยชน์ แก่ ผูท้ ี่ ก าลังศึ ก ษาพื้ นที่ จงั หวัดแม่ ฮ่องสอน ในมิ ติต่าง ๆ เนื้ อหาใน
งานวิจยั ล้วนเป็ นข้อมู ลเชิ งลึ ก ที่ ล ะเอี ยดครบถ้วนด้านเนื้ อหา ด้านประวัติศ าสตร์
สภาพแวดล้อม สถานการณ์ของเมืองแม่ฮ่องสอนที่ค่อนข้างชัดเจน และเที่ยงตรง45
(6) สานั กวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา สานั กงานคณะกรรมการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ หนังสื อเรื่ อง “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้
ประวัติศาสตร์ ” สรุ ปเนื้ อหาว่า เป็ นการรวบรวมวิธีการสอนสาระวิชาประวัติศาสตร์ ที่
มุ่งเน้นที่ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรงในแต่ละรู ปแบบการสอน และส่ งเสริ มวิธีการ
สอนประวัติศาสตร์ ให้มี ม าตรฐานครบตามหลัก สู ตรการสอนแก่ ผูส้ อน อี ก ทั้งยัง
ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนทราบ เข้าใจ รักในมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น มรดกของชาติ รวมถึงการ
ตระหนัก ในการอนุ รัก ษ์ และเห็ นคุ ณ ค่ าของมรดกของตน ซึ่ ง เนื้ อหาในส่ วนของ
รู ป แบบการสอน สอดคล้อ งและสามารถน าไปเป็ นวิ ธี ก ารศึ ก ษาในงานวิ จ ัย ที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ และสื บสารมรดกวัฒนธรรม46

44

วิฑูรย์ เหลียวรุ่ งเรื อง, “การอนุรักษ์ และการจัดการมรดกวัฒนธรรม” (กรุ งเทพฯ : เจริ ญวิทย์การพิมพ์, 2552)
45
รัศมี ชูทรงเดช, “เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ โครงการประชุมทางวิชาการ การสืบค้ น และจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมอย่ างยัง่ ยืน ในอาเภอปาย ปางมะผ้ า ขุนยวม” , 2552
46
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, “เพื่อน
คู่คิด มิตรคู่ครู แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ ” (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,
2554)
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2.3.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
(1) โยธิ น บุ ญเฉลย และคณะ รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เรื่ อง “โครงการนาร่ องการ
พัฒ นาฐานข้อมูลส าหรั บ การสร้ างเมื องมรดกทางวัฒ นธรรมจังหวัดแม่ ฮ่องสอน”
สรุ ปเนื้ อหาว่า เป็ นศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวติ คติความเชื่อ การแต่ง
กาย ภูมิปั ญญาท้องถิ่ น อาหารพื้ นเมื อง อุปกรณ์ เครื่ องใช้ การละเล่ นพื้ นเมื อง งาน
ประเพณี ดนตรี /เครื่ องดนตรี ภาษาและการสื่ อสาร ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
เพื่ อ หาแนวทางและกลไกการเชื่ อ มโยงเพื่ อ การพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางด้า น
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กบั ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
สถาบัน การศึ ก ษาในเขตเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่ องสอน และพัฒ นาโครงการวิจ ัย เต็ม
รู ปแบบเพื่อสร้างเมืองมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ซึ่ งผลผลการศึกษาพบว่าในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและบริ เวณใกล้เคียงมีสิ่งที่
ทรงคุ ณ ค่ า ทั้ ง ทางด้ า นประวัติ ศ าสตร์ วัฒ นธรรมประเพณี วิ ถี ชี วิ ต ความเชื่ อ
การละเล่ นพื้นบ้าน อาหารการกิ นของชาวไทใหญ่ ประกอบกับมีสถานที่ ท่องเที่ ยว
ทางธรรมชาติ แ ละวัฒ นธรรมเป็ นจานวนมากกล่ าวคื อ ประวัติ ค วามเป็ นมาของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประวัติสงครามโลกครั้ง 2 ประวัติการค้าไม้สัก แนวคู เมืองเก่ า
บุ ค คลส าคั ญ ของจัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอนโครงสร้ า งชุ ม ชนในเขตเทศบาลเมื อ ง
แม่ฮ่องสอน การแต่งกายของชาวไทใหญ่ เครื่ องมือเครื่ องใช้โบราณ เครื่ องดนตรี
การละเล่นพื้นบ้าน ประเพณี สาคัญในรอบปี พิธีกรรมของชาวไทใหญ่ อาหารคาว/
หวาน สั ต ว์พ้ื น บ้า น พื ช พื้ น บ้า นภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ด้า นต่ า ง ๆ ถนน ภาคธุ ร กิ จ ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การค้า ขายและการบริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วศาลเจ้า เมื อ ง หลุ ม หลบภัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 สถานที่ ออกกาลังกาย ร้านของที่ระลึ ก สถานที่ ท่องเที่ ยวตาม
ธรรมชาติ แหล่งเรี ยนรู ้ บ้านไทใหญ่ วัด และหน่วยงานราชการที่สาคัญ47
(2) ปุ่ น เที่ยงบู รณธรรม และคณะ รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ “โครงการ การออกแบบ
เบื้องต้น และการศึกษาความเป็ นไปได้สาหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวติ ของเมืองแม่ฮ่องสอน
รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมื องแม่ฮ่องสอน” สรุ ป
47

โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนาร่ องการพัฒนาฐานข้ อมูลสาหรั บการสร้ างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ ฮ่องสอนปี งบประมาณพ.ศ. 2551 , 2551
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เนื้ อ หาว่า เป็ นการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ใ นการสร้ างพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ มี ชี วิต ของเมื อ ง
แม่ ฮ่องสอน ซึ่ งเป็ นการรวบรวมบริ บ ทเมื องแม่ ฮ่องสอนทุ กมิ ติ โดยมุ่ งเน้นความ
หลากหลาย และคุ ณค่ามรดกวัฒนธรรมที่ยงั ปรากฏในพื้นที่ และสัมพันธ์กบั วิถีชีวิต
ของคนพื้ น เมื องในเมื องแม่ ฮ่องสอน คื อ คนไทใหญ่ อี ก ทั้งประวัติศาสตร์ ชุ มชน
สภาพแวดล้อม สถานการณ์ และการพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอนในทุกด้าน ซึ่ งสรุ ปเป็ น
รายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อสนับสนุ นโครงการออกแบบเบื้องต้น และการศึกษาความ
เป็ นไปได้สาหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอนโดยรายงานดังกล่าวมีเนื้อหา
ข้อมู ลที่เป็ นประโยชน์ ในการศึ กษา สื บ ค้นและเก็บข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ และ
บริ บทเมืองแม่ฮ่องสอน สภาพแวดล้อม สถานการณ์การพัฒนามรดกวัฒนธรรมเมือง
แม่ฮ่องสอน48
(3) ณัฐวุฒิ ธนัญชั ย (2551) วิทยานิพนธ์ เรื่ อง “การมีส่วนร่ วมของเยาวชนในการพัฒนา
ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ าสาร อาเภอเมืองลาพูน” สรุ ปผลการศึกษา ได้วา่
ในการพั ฒ นากระบวนการมี ส่ วนร่ วมของเยาวชนในการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล
ทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ าสาร มีข้ นั ตอนการพัฒนา ดังนี้
1. ศึกษาบริ บทชุมชนและค้นหาทีมวิจยั หลัก
2. ทาความเข้าใจกับทีมวิจยั หลักและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเกี่ยวกับโครงการวิจยั และ
การร่ วมเป็ นทีมวิจยั
3. ประมวล “ข้อมูล และองค์ความรู้ ” เกี่ ยวกับ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แม่ น้ าสารที่ มี
อยูเ่ ดิม
4. ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ าสารที่เยาวชนสนใจเพิ่มเติม
5. ออกแบบสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
6. วิเคราะห์ขอ้ มูล
7. ฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมท้องทุ่งไทย
8. พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลใหม่ที่เหมาะสมมากขึ้น โดยใช้โปรแกรม Microsoft
Access
9. นาเข้าข้อมูล
10. สรุ ปกระบวนการมีส่วนร่ วมของเยาวชนในการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากร

48

ปุ่ น เที่ ยงบู รณ ธรรม และคณะ, รายงานวิจยั ฉบับสมบู รณ์ โครงการการออกแบบเบื้ องต้น และการศึ กษาความ
เป็ นไปได้สาหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวติ ของเมืองแม่ฮ่องสอน, 2553.
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11. ธรรมชาติแม่น้ าสารด้านเนื้ อหาและกระบวนการ และ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเข้ามามีส่วนร่ วมของเยาวชนและปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของเยาวชน
ในการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ แม่น้ าสาร ได้แก่ 1) การมีส่วนร่ วม
ของเยาวชนในบทบาทนักวิจยั หลักที่ได้ร่วมออกแบบกิจกรรมและปฏิบตั ิการใน
การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ าสาร 2) นักศึกษาซึ่ งเป็ นนักวิจยั
ร่ วมที่ทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการมีส่วนร่ วมของเยาวชน
3) งบประมาณที่ใช้จดั กิ จกรรม ซึ่ งสนับสนุ นโดยสานักงานกองทุนสนับสนุ น
การวิจยั (สกว.) ฝ่ ายวิจยั เพื่อท้องถิ่ น และ 4) การสนับสนุ นของผูป้ กครองและ
ผูน้ าหมู่บา้ นในการเข้ามามีส่วนร่ วมของเยาวชนส่ วนข้อเสนอแนะจากการวิจยั
ครั้งนี้ คือ 1) ควรมีการทาความเข้าใจกับผูป้ กครองของเยาวชน 2) การมีส่วนร่ วม
ของเยาวชนในฐานะผูต้ ดั สิ นใจ ผูป้ ฏิบตั ิการ และผูร้ ่ วมประเมินผล และ 3) มีการ
ดาเนิ นกิ จกรรมที่ ต่อเนื่ อง โดยควรได้รับ การสนับ สนุ นโดยผูน้ าหมู่ บ ้าน และ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล49
(4) ชนกนาถ วงษ์ บูรณาวาทย์ วิทยานิพนธ์ เรื่ อง “ กระบวนการเรี ยนรู ้จากการท่องเที่ยว
ทั ศ นศึ ก ษาของนั ก เรี ยนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น สรุ ปผลการศึ ก ษาได้ ว่ า
การท่องเที่ยวทัศนศึกษาทาให้นกั เรี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1) นักเรี ยนแรงจูงใจที่จะเรี ยนรู ้ มีส่วนในการเรี ยนรู ้และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่
ก่อนไปท่องเที่ยวทัศนศึกษา ตลอดระยะเวลาเดิ นทางท่องเที่ยงทัศนศึกษา และ
หลัง การท่ องเที่ ยวทัศ นศึ ก ษา โดยนัก เรี ย นมี วิธี ก ารเรี ยนรู้ ที่ ห ลากหลาย และ
เรี ยนรู ้ อย่างมี ความสุ ข สนุ กสนาน เพลิ ดเพลิ น เป็ นการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับความดี
ความงาม ความจริ ง และทักษะทางสังคมผ่านกิจกรรมกลุ่ม
2) กระบวนการเรี ยนรู ้ ของนัก เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ ง จากการ
สัมผัสสิ่ งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่ วมอยู่บนฐานการเรี ยนรู ้ ที่ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
โดยมี ค รู เป็ นผูเ้ อื้ อ อานวยการเรี ย นรู ้ และคอยกระตุ ้น ให้ นัก เรี ย นเรี ย นรู้ ด้วย
การศึกษาค้นคว้า หาข้อมูล การสังเกต การซักถาม การถาม-ตอบ การฟั ง การ
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ณัฐวุฒิ ธนัญชัย. การมีส่วนร่ วมของเยาวชนในการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ าสาร อาเภอเมือง
ลาพูน จังหวัดลาพูน วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ส่งเสริ มการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2551.
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บันทึก การคิดเชื่อมโยง การคิดวิเคราะห์ การนาเสนอ และการสร้างสรรค์ความรู้
ด้วยตนเอง50
(5) รั ช นี ว รรณ ก าจั ด วิท ยานิ พ นธ์ เรื่ อ ง “กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องกลุ่ ม เยาวชนบ้า น
สันคะยอม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน” สรุ ปผลการศึกษา ได้ว่า พัฒนาการของกลุ่ ม
เยาวชนบ้านสันคะยอม แบ่งออกเป็ น 3 ช่ วง คือ ช่ วงกลุ่ มหนุ่ มสาวบ้านสันคะยอม
ช่วงกลุ่มเยาชนบ้านสันคะยอมก่อนปี 2545 และช่ วงกลุ่มเยาวชนบ้านสันคะยอมทา
วิจยั ส่ วนกระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่มเยาวชนบ้านสันคะยอม มี 7 ขั้นตอน
1)
2)
3)
4)
5)
6)
8)

ประมวลความต้องการและปั ญหาของกลุ่ม
ระดมความคิดหาแนวทางแก้ปัญหา
จัดทาแผนปฎิบตั ิการ
ดาเนินงานตามแผนปฎิบตั ิการ
สรุ ปผลการดาเนินงาน
สรุ ปบทเรี ยนการเรี ยนรู้
ปรังปรุ งการดาเนินการของกิจกรรมต่อไป

และส่ วนปั จจัย ที่ เอื้ อ ให้ เกิ ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องกลุ่ ม เยาวชนบ้านสั น คะยอม
ได้แก่
- ปั จจัยภายในกลุ่มเยาวชน อาทิเช่น ความสามารถและบทบาทผูน้ ากลุ่ม ศักยภาพ
แกนนา เยาวชนมีจิตสานึ กร่ วมในการพัฒนา โครงสร้ างกลุ่มและความสัมพันธ์
ของสมาชิก
- ปั จจัยภายในชุ มชน อาทิ เช่ น แรงผลักดัน และแบบอย่างที่ ดีของผูน้ า ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่ น การสนับสนุ นของผูป้ กครอง ศักยภาพของ
กลุ่ม การสนับสนุ นขององค์การบริ หารส่ วนตาบลปั จจัยภายนอกชุ มชน อาทิเช่น
การเป็ นสมาชิ กของเครื อข่ายเด็กและเยาวชน การเรี ยนรู ้ ผ่านงานวิจยั โดยการ
สนับสนุนของศูนย์ประสามนงานวิจยั เพื่อชุมชน51
50

ชนกนาถ วงษ์ บูรณาวาทย์ . กระบวนการเรี ยนรู ้จากการท่องเที่ยวทัศนศึกษาของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยานิพน์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
51
รัชนี วรรณ กาจัด. กระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่มเยาวชน บ้านสันคะยอม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน วิทยานิ พนธ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ส่งเสริ มการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
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(6) หทัยชนก ไชยวงศ์ การค้นคว้าอิสระ เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ทฤษฎีความรู้เพื่อ
ส่ งเสริ มการสร้างองค์ความรู ้ ทางประวัติศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนลาปางกัลยาณี สรุ ปผลการศึกษา ได้วา่ การใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
ทฤษฎี ความรู้เพื่อเสริ ม สร้างการสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ จานวน 5 แผน
แบบประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้ และประเมินการสร้างองค์ความรู้จานวน 5 ชุด ที่
ได้สร้ างขึ้นตามขั้นตอนและกระบวนการต่างๆตามหลักทฤษฎี น้ นั จัดเป็ นแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถใช้เป็ นแบบอย่างในการจัดการเรี ยนการสอนได้ ซึ่ งเห็นได้จา
กระบวนการเรี ยนรู้ ที่ เขี ยนไว้ใ นแผนการจัด การเรี ยนรู้ คื อกระบวนการเรี ย นรู้ ที่
สอดคล้องต่อจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ครอบคลุมสาระการเรี ยนรู้ มีความเหมาะสมของ
เวลาที่ ใ ช้ และกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ห ลากหลาย ส่ ง เสริ ม ให้ ผูเ้ รี ย นได้ฝึ กการคิ ด
วิเคราะห์ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตามความถนัดและคิดอย่างมีเหตุผล ส่ งเสริ ม
ให้นักเรี ยนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย แล้วสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง นอกจากนี้ เป็ นการสร้ างวินัยในการทางาน ฝึ กให้มีนิสัยรักการท างาน
สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นเพื่อร่ วมกันสร้ างองค์ความรู ้ ของตนเองที่ มีความลึ กซึ้ ง
ตลอดจนสามารถนาองค์ความรู ้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและโลก52
(7) สุ ทัศน์ กันทะมา วิท ยานิ พ นธ์ เรื่ อง การคงอยู่ของวัฒนธรรมพื้ นบ้านของคนไทย
ใหญ่ ส รุ ป ผลการศึ ก ษา ได้ว่า เงื่ อนไข ปั จจัย ที่ ท าให้ วฒั นธรรมคงอยู่คื อ การเห็ น
คุ ณ ค่าหรื อประโยชน์ ที่ อยู่ในรู ป ของความเชื่ อซึ่ งมี การถ่ ายทอดผ่านพิ ธี ก รรม จน
กลายเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่ งที่เหนื อธรรมชาติ และมนุ ษย์กบั มนุ ษย์
ศาสนาและความเชื่ อได้ให้ความสาคัญต่อคาสอนโดยมี พิธีกรรมเป็ นส่ วนเชื่ อมโยง
ผ่านการกล่อมเกลาโดยชุ มชนทาให้มีการปฎิ บตั ิสืบต่อมา เป็ นการกระทาซ้ าจากรุ่ น
หนึ่ งสู่ รุ่นหนึ่ งส่ วนกลไกที่ทาให้วฒั นธรรมพื้นบ้านของชุ มชนชาวไทใหญ่คงอยูน่ ้ นั
ประกอบด้วยครอบครัวจะทาหน้าที่ถ่ายทอดภาษาพูด แบบแผน ความประพฤติตาม
วิถี ชี วิตแก่ ลู ก ผูอ้ าวุโสท าหน้าที่ ให้ ค า ปรึ ก ษาในการจัดพิ ธีก ารรมต่ าง ๆ พระท า
หน้าที่ ถ่ายทอดศี ลธรรมและการศึ กษา ผูช้ านาญการถ่ ายทอดภูมิปัญญาต่าง ๆ เช่ น
พิธีกรรม ความรู ้ทางช่าง หัตถกรรม ผูน้ าในชุ มชนเป็ น ผูจ้ ดั และสนับสนุ นประเพณี
วัฒนธรรมของชุ มชน เครื อญาติทาหน้าที่สนับสนุ นช่วยเหลือในการทาพิธีกรรมต่าง
52

หทัยชนก ไชยวงศ์. การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ทฤษฎี ความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มการสร้างองค์ความรู ้ทางประวัติศาสตร์
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนลาปางกัลยาณี การค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอน
สังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
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ๆและวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทใหญ่ที่คงอยูน่ ้ นั ไม่ได้คงอยูเ่ หมือนเช่นในอดีต มี
การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านคุณค่าของวัฒนธรรมและรู ปแบบ53
(8) ธรรศ์ ศรีรัตนบัลล์ วิทยานิพนธ์ เรื่ อง “ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน : การสรรค์สร้างความ
เป็ นไทใหญ่จากปฎิ สัมพันธ์ระหว่างไทยใหญ่เดิ ม และไทยใหญ่พลัดถิ่ น (ทศวรรษ
2520 – 2550) สรุ ปผลการศึก ษา ได้ว่า เมื องแม่ ฮ่องสอนก่ อรู ป ขึ้ นในช่ วงต้นพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 25 ภายใต้คติการสร้ างเมื องแบบไทยใหญ่ และเป็ นเมื องไทยใหญ่เพียง
แห่ งเดียวในสยาม ที่ยงั คงธารงความเป็ นไทยใหญ่ไว้ได้อย่างสื บเนื่ องตั้งแต่ทศวรรษ
2520 แม่ฮ่องสอนเป็ นพื้นที่หนึ่ งซึ่ งรองรับการอพยพเข้ามาของไทยใหญ่พลัดถิ่นด้วย
เงื่อนไขปั ญหาทางการเมืองของสหภาพเมียนมาร์ และความต้องการแรงงานราคาถูก
ในประเทศไทยท าให้ ช าวไทยใหญ่ จากรั ฐ ฉาน อพยพเข้ามาแสวงหาโอกาสใน
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่ องและเพิ่มจานวนมากขึ้น แม้ว่าพรมแดนของประเทศ ได้
แบ่งแยกไทยพลัดถิ่นกับไทยใหญ่เดิ มให้ต่างกัน แต่ดว้ ยสานึ กร่ วมในความเป็ นไทย
ใหญ่ และปฎิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น นาไปสู่ การมีส่วนร่ วมในการสร้างความเป็ นไทยใหญ่
แม่ฮ่องสอน โดยไทยใหญ่พลัดถิ่ นหยิบยกทุ นทางวัฒนธรรมไทยใหญ่ที่ยงั คงมี อยู่
อย่างเข้มข้นมาเสริ มให้ “ ความเป็ นไทยใหญ่” ซึ่ งกาลังจางจากความทรงจาของไทย
ใหญ่เดิ ม โดยร่ วมสร้ างและรื้ อฟื้ น “ตัวตน” ความเป็ นไทยใหญ่ ผ่านสานึ กร่ วมทาง
ชาติ พ นั ธุ์ ที่ เชื่ อมโยงกับวัฒนธรรมของการนับ ถื อพุ ทธศาสนา พิ ธีกรรม ความเชื่ อ
และจารี ตประเพณี ซ่ ึ งตกทอดมาจากยุคจารี ต ในขณะเดียวกันไทยใหญ่พลัดถิ่ น ซึ่ งมี
ส่ วนร่ วมในการสร้ างความเป็ นไทยใหญ่ แม่ฮ่องสอนอย่างสื บ เนื่ องตั้งแต่ทศวรรษ
2520 ก็พยายามสร้างพื้นที่ “ความเป็ นไทยใหญ่” ของตน โดยการสร้างผ่าน “ความ
เป็ นไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน” และแสวงหาพื้นที่เพื่อสร้างและนาเสนออัตลักษณ์ “ความ
เป็ นไทยใหญ่พลัดถิ่น” ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่กาลังเผชิญอยู่ รวมถึงการใช้พ้นื ที่
สื่ อในยุคโลกาภิวตั น์สร้างเครื อข่ายเพื่อเชื่ อมโยงและสร้าง “ความเป็ นไทยใหญ่” กับ
ไทยใหญ่ที่กระจายตัวอยูท่ วั่ ทุกมุมโลก54

53

สุทศั น์ กันทะมา. การคงอยูข่ องวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทใหญ่ วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัย, 2542
54
ธรรศ์ ศรี รัตนบัลล์. ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน : การสรรค์สร้างความเป็ นไทยใหญ่จากการปฎิสมั พันธ์ระหว่างไทยใหญ่
เดิม และไทยใหญ่พลัดถิ่น ทศวรรษ 2520 – 2550 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
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(9) ทัศ นั น ท์ บุ ญ สวน วิท ยานิ พ นธ์ เรื่ อง “กระบวนการเรี ยนรู ้ ข องเยาวชนต่ อวิถี ก าร
เปลี่ยน แปลงชุมชนเกษตรในชุมชนตาบลป่ าสัก อาเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน สรุ ปผล
การศึ ก ษา ได้ว่าการสร้ างกระบวนการเรี ย นรู ้ ข องเยาวชนต่ อวิถี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ชุ มชนเกษตรในชุ มชนตาบลป่ าสัก อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน มีข้ นั ตอน ดังนี้
1) การทาความเข้าใจกับผูน้ าชุมชนในการทางานวิจยั 2) การค้นหาแกนนาเยาวชนเข้า
ร่ วมเป็ นที ม วิจยั และเยาวชนที่ ส นใจเข้าร่ วมกิ จ กรรมศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงของ
ชุ มชน 3) การฝึ กฝนจัดประชุ มสัญจรแต่ละหมู่บ ้าน 4) การพูดคุ ยกับผูเ้ ฒ่ าผูแ้ ก่ เพื่ อ
เรี ยนรู ้การเปลี่ยนแปลงของชุ มชนในเวทีสัญจรแต่ละหมู่บา้ น 5) การประมวลข้อมูล
การเปลี่ ย นแปลงชุ ม ชนเกษตรในชุ ม ชนต าบลป่ าสั ก และ 6) การสรุ ป บทเรี ย น
กระบวนการเรี ยนรู้ของเยาวชนและตัวบ่งชี้พฒั นาการ
นอกจากนี้ พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ ของเยาวชนต่อวิถีการ
เปลี่ ยนแปลงชุ ม ชนเกษตรในชุ มชนตาบลป่ าสัก ได้แก่ 1) ทุ น วิจยั สนับสนุ น โดย
สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) ส านักงานภาค 2) นักวิจยั ที่ท าหน้าที่
เป็ นผูจ้ ดั เงื่อนไขการเรี ยนรู ้ร่วมกับเยาวชน 3) ผูน้ าที่ตระหนักถึงความสาคัญของการ
เรี ยนรู้ ข องเยาวชน 4) เยาวชนที่ ร่วมเป็ นที ม วิจยั และที่ เข้าร่ วมกิ จกรรมเรี ย นรู ้ ก าร
เปลี่ยนแปลงของชุมชน 5) การฝึ กหัดของเยาวชนจัดเวทีสัญจรในแต่ละหมู่บา้ น และ
6) ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่รวบรวมจากการเวทีสัญจร ซึ่ งเยาวชน
ใช้ประกอบการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่อเนื่อง55

55

ทัศนัน ท์ บุ ญสวน. กระบวนการเรี ยนรู ้ ของเยาวชนต่อวิถีการเปลี่ ยนแปลงชุ มชนเกษตรในชุ มชนตาบลป่ าสัก
อ าเภอเมื อ งล าพู น จัง หวัด ล าพู น วิท ยานิ พ นธ์ วิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต (เกษตรศาสตร์ ) ส่ ง เสริ ม การเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
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ตารางที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
พื้นที่ ศึ กษา : มรดกทางวัฒ นธรรมไทใหญ่ : โบราณสถาน วัด
พืน้ ที่ศักดิ์สิทธิ์ ย่ านบ้ านเก่ า สถาปั ตยกรรมพืน้ ถิ่น ศึ กษาพืน้ ที่
แหล่ งมรดกทางศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ทั้ ง 6
ชุ มชน ( ป๊ อก ) ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ ฮ่องสอน

กระบวนการศึกษาเชิงปฏิบัติการอย่ าง
มีส่วนร่ วมของเยาวชนในเขตเทศบาลเมือง
แม่ ฮ่องสอน

ศึ ก ษาค้น คว้าจากหนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิ ม พ์ จาก
ห้องสมุดของสถาบัน การศึกษาต่างๆ และทาการ
จัดระเบียบ จาแนก เรี ยบเรี ยงอย่างเป็ นระบบ

 ศึกษาบริบทประวัติศาสตร์ สังคมและ
วัฒนธรรมไทใหญ่ และข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ ของเมืองแม่ ฮ่องสอน

 ศึ ก ษามรดกทางศิ ล ปะสถาปั ตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่ โดยกระบวนการศึ กษา
อย่ างมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชน; คัดเลือก
ทีมยุวศึกษาฯ ศึ กษาและสารวจแหล่ งมรดก
ฯ และวิเคราะห์ คุ ณ ค่ า สภาพปั ญ หาของ
มรดกฯ

 ศึกษา และวิเคราะห์ เพือ่ การจัดการเส้ นทาง
เรียนรู้สาหรับเยาวชนในท้ องถิ่น ; คัดเลือก
มรดกฯ จาแนกประเภท เสนอความคิดเห็น
ความต้ องการเรียนรู้ และวิเคราะห์ เพื่อหา
รูปแบบของเส้ นทางการเรียนรู้ สาหรับ
เยาวชน

 การจั ด การเส้ นทางการเรี ย นรู้
มรดกทางศิ ลปะสถาปั ต ยกรรม
วั ฒ น ธรรม ไท ให ญ่ ส าห รั บ
เยาวชนในท้ องถิ่น

กระบวน
การศึกษา

กระบวน
การศึกษา

- ดาเนินการคัดเลือกทีมยุวศึกษาฯ และแบ่งพื้นที่
สาหรับการศึกษา โดยใช้แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง
- ทาการวิเคราะห์คุณค่ามรดกฯ และสภาพปั ญหา
ของแหล่งเรี ยนรู ้

- คัดเลือกมรดกศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไท
ใหญ่ โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณค่ามรดกฯ 5
เกณฑ์ และจาแนกประเภทของมรดก
- เยาวชนเสนอข้อคิดเห็น และความต้องการ โดยใช้
วิธีการสนทนากลุ่ม จากตัวแทนเยาวชนในเขต
เมืองแม่ฮ่องสอน
- หารู ปแบบของเส้นทางโดยการพิจารณาคุณค่าของ
มรดก ร่ วมกันแนวทางความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของกลุ่มเยาวชน

เรี ย บเรี ย งองค์ ค วามรู้
ความเป็ นมา ลักษณะ
ท างส ถ าปั ต ยกรรม
และรายละเอี ย ดของ
เส้ นทางเรียนรู้
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เส้ นทางที่ 1 เส้นทางการเรี ยนรู้เรื อน
ร้านค้าไทใหญ่ และเรื อนพื้นถิ่น
เส้ นทางที่ 2 เส้นทางการเรี ยนรู้วดั
แบบไทใหญ่ และสถาปั ตยกรรม
ทางศาสนา

