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บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “การศึกษาเพื่อจดัการเส้นทางการเรียนรู้ศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่
ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน โดยกระบวนการศึกษาเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนใน
เขตเมืองแม่ฮ่องสอน ตามวตัถุประสงค์ ศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์  สังคม และวฒันธรรม  
ตลอดจนลกัษณะกายภาพและส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและวฒันธรรมของชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน 
ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และศึกษาคุณค่าและความส าคญัของมรดกทาง
ศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเสนอรูปแบบและวธีิการ
จดัการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน  
เพื่อการกระตุน้เตือนและสร้างส านึกใหก้บักลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอนไดเ้รียนรู้เขา้ใจ และส านึกรัก
ในวฒันธรรมของตน  ซ่ึงมีขั้นตอนและวธีิการศึกษา ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

3.1 รูปแบบการวิจยั 
 

3.2 การศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี 

3.3 การศึกษามรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน 
3.3.1   การคดัเลือกกลุ่มเยาวชน “ทีมยวุศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน ”   
3.3.2   การศึกษาและส ารวจมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ในเขต

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
3.3.3   ผลการเก็บขอ้มูลผลการเก็บขอ้มูลมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไท

ใหญ่ 
3.3.4   การวเิคราะห์คุณค่า และสภาพปัญหาของมรดกศิลปะสถาปัตยกรรมไทใหญ่ 

3.4 การศึกษา และวิ เคราะห์ เพื่ อการจัดการเส้นทางการเรียน รู้มร ดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน 
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3.4.1   การคดัเลือกมรดกศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่เพื่อการจดัการ
เส้นทางการเรียนรู้ 

3.4.2   การจ าแนกประเภทมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนท่ีไดรั้บการคดัเลือก   

3.4.3   ความคิดเห็นและเสนอแนะความตอ้งการเรียนรู้ ในเส้นการเรียนรู้มรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ 

3.4.4   การศึกษาวเิคราะห์เพื่อหารูปแบบของเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน 

3.5 การจดัการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับ
เยาวชนในทอ้งถ่ิน 

 
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
3.1 รูปแบบกำรวจัิย 

วทิยานิพนธ์น้ี เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ของ
เยาวชน เพื่อศึกษาถึงบริบททางประวติัศาสตร์  สังคม และวฒันธรรม  ตลอดจนลกัษณะกายภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ วฒันธรรมของชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน และคุณค่า ความส าคญัของมรดก
ทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อ
เสนอรูปแบบและวิธีการจดัการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่
ส าหรับเยาวชนในท้องถ่ิน  และเพื่อการกระตุ้นเตือนและสร้างส านึกให้กับกลุ่มเยาวชนเมือง
แม่ฮ่องสอนไดเ้รียนรู้เขา้ใจ และส านึกรักในวฒันธรรมของตน  โดยใชว้ธีิการศึกษาในรูปแบบสหวิทยากร 
(Interdisciplinary Research) และน าเสนอผลการวจิยัในรูปแบบพรรณนา 

3.2  กำรศึกษำภำคเอกสำร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี 

เป็นการศึกษาภาคเอกสาร เพื่อศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของเมืองแม่ฮ่องสอน บริบทประวติัศาสตร์ 
สังคม และวฒันธรรมของเมืองแม่ฮ่องสอน ตลอดจนลกัษณะกายภาพและส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
วฒันธรรมของชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการ
จดัการทรัพยากรวฒันธรรม และ แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเยาวชน ตลอดจน
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี  ซ่ึงผูศึ้กษาท าการศึกษาโดยท าการศึกษาคน้ควา้จาก
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หนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ์ จากห้องสมุดของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หลายแห่ง อาทิ หอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์  และหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จงัหวดั
เชียงใหม่  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้มาจดัระเบียบ  จ  าแนกและเรียบเรียง  ซ่ึงประกอบดว้ยหัวขอ้
ต่างๆ  ดงัน้ี 

(1) บริบทเก่ียวกบัเมืองแม่ฮ่องสอน 

(1.1) ภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ของเมืองแม่ฮ่องสอน 
(1.2) เมืองโบราณแม่ฮ่องสอน 
(1.3) ชุมชนและสภาพแวดลอ้มของเมืองแม่ฮ่องสอนในปัจจุบนั 

(1.3.1) ยา่นเมืองเก่าแม่ฮ่องสอน  
(1.3.2) เส้นทางการคมนาคมในตวัเมืองแม่ฮ่องสอนเดิม 
(1.3.3) พื้นท่ีทางประวติัศาสตร์ 

(2) แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งการการศึกษาคร้ังน้ี 
(2.1) แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเยาวชน 
(2.2) แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม 

(3) เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3.1) เอกสารและหนงัสือ 
(3.2) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดงัรายละเอียดท่ีน าเสนอผลการศึกษาในบทท่ี 2 

3.3 กำรศึกษำมรดกทำงศิลปะสถำปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบำลเมืองแม่ฮ่องสอน 

เป็นขั้นตอนการศึกษามรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่  ในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน  ซ่ึงเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริบทท่ีเก่ียวกับมรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ โดยกระบวนการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมือง
แม่ฮ่องสอน  ซ่ึงเป็นรูปแบบของวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : 
PAR)  เพื่อให้ทราบถึงประวติัความเป็นมา  รายละเอียดและคุณค่าของมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ ท่ีปรากฏอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
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ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ  ดงัน้ี 

3.3.1   กำรคัดเลอืกกลุ่มเยำวชน “ทมียุวศึกษำมรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน”   

การด าเนินการในขั้นตอนน้ีจะเป็นท าการคดัเลือกทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่
เมืองแม่ฮ่องสอน”  ตามคุณสมบติัท่ีก าหนด ซ่ึงผลการคดัเลือกไดเ้ยาวชนมาท าหนา้ท่ีเป็น
ทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อมีส่วนร่วมอย่างส าคญัใน
การศึกษาและเก็บขอ้มูลมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่คร้ังน้ี  ผลการ
คดัเลือก และจดักลุ่ม “ทีม ยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน” จ านวน 
27 คน ซ่ึงมีองค์ประกอบและหน้าท่ีตามความเหมาะสม โดยมีขั้นตอนท่ีประกอบด้วย
หวัขอ้ต่างๆ   
(1) คุณสมบติัทีมยวุศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน 

ทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน หมายถึง กลุ่มเยาวชนเมือง
แม่ฮ่องสอนท่ีมีความสนใจ และมีความรู้เก่ียวกบัมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ ทั้งดา้น
ประวติัศาสตร์ และขอ้มูลแหล่งพื้นท่ีศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ท่ีส าคญั
ในเมืองแม่ฮ่องสอน พอสังเขป โดยมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการเขา้ร่วมทีมยุวศึกษา
มรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน ดงัน้ี 
คุณสมบัติ เบ้ืองต้นของเยาวชน “ทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ เมือง
แม่ฮ่องสอน” 
-   เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหอ้งสอน

ศึกษา อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
-   เป็นนกัเรียนท่ีสนใจดา้นวฒันธรรมไทใหญ่ และประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน หรือร่วม

กิจกรรมดา้นวฒันธรรมไทใหญ่แขนงต่าง ๆ ของเมืองแม่ฮ่องสอน  
-   เป็นนกัเรียนท่ีมีความเขา้ใจ ทราบคุณค่าของมรดกวฒันธรรม และมีความคิดเชิง

อนุรักษม์รดกวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
-   เป็นนกัเรียนท่ีสนใจการศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่ และเขา้ร่วมในลกัษณะ

อาสาสมคัร (Volunteer)  
(2)  การคดัเลือกกลุ่มเยาวชน  “ทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน”

จาก ท่ีกล่ าวมาข้างต้น  นิ ยาม “ทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่  เมือง
แม่ฮ่องสอน” คือ คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการคดัเลือกกลุ่มเยาวชนท่ีจะเขา้มาเป็นทีมยุว
ศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน และเพื่อใหไ้ดที้มยวุศึกษาท่ีมีเจตคติ
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ท่ีดีในการท างานร่วมกนั และมีความย ัง่ยืนต่อการศึกษา และเรียนรู้มรดกวฒันธรรม
ไทใหญ่ ผูศึ้กษาจึงไดมี้ขั้นตอนการคดัเลือกกลุ่มเยาวชน ดงัน้ี 
1)   การพบปะพดูคุย : การเขา้พบผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักลุ่มเยาวชน 

 ผูศึ้กษาเขา้ไปประสานกบัผูอ้  านวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา คุณวิเชียร   
ชูเกียรติ และครูท่ีสอนในสาระวิชาประวติัศาสตร์ คุณพรกนก กาต๊ิบ ใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
-   สอบถามเร่ืองการเรียนการสอนประวติัศาสตร์ และประวติัศาสตร์

ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ 
-   อธิบายรายละเอียดการการท างานคร้ังน้ี อาทิ กระบวนการท างานท่ีกลุ่ม

เยาวชนมีส่วนร่วมในการศึกษา การส ารวจ  การเก็บข้อมูลมรดก
วฒันธรรมไทใหญ่ในเมืองแม่ฮ่องสอน ตลอดจนประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ
ในส่วนของเยาวชน และชุมชน 

-   เรียน เชิญครูสาระวิชาประวัติศาสตร์เข้าร่วมการประชุม ช้ีแจง
รายละเอียดของการด าเนินงานศึกษา และการรับสมัครทีมยุวศึกษา
มรดกวฒันธรรมไทใหญ่ 

 ผูศึ้กษาเขา้พบ และพูดคุยกบัครูท่ีท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเยาวชน กลุ่มนกัเรียน
โรงเรียนห้องสอนศึกษา “เครือข่ายแกนน าเพื่อนเตือนเพื่อนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน”  อาจารยก์รองทอง เง่าสุวรรณ์  
-   สอบถามการท างาน แนวคิด วธีิการท างานกบักลุ่มนกัเรียน ความส าเร็จ

ท่ีผ่านท่ีมีเยาวชนมีส่วนร่วม และกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ดา้นวฒันธรรมในทอ้งถ่ินเมืองแม่ฮ่องสอน  

-   อธิบายรายละเอียดการการท างานคร้ังน้ี ในส่วนของขั้นตอนการท างาน
ท่ีกลุ่มเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม อาทิ การศึกษา การส ารวจ  การเก็บ
ขอ้มูลมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ในเมืองแม่ฮ่องสอน ตลอดจนประโยชน์
ท่ีจะไดรั้บในส่วนของเยาวชน และชุมชน 

-   ผูศึ้กษาขอความร่วมมือจากครู ในการเลือกนกัเรียนในระดบัชั้นท่ีสนใจ
ด้านวฒันธรรมไทใหญ่ และประวติัศาสตร์ท้องถ่ิน หรือเคยร่วม
กิจกรรมด้านวฒันธรรมไทใหญ่แขนงต่าง ๆ ของเมืองแม่ฮ่องสอน 
ตลอดจนท่ีมีความเข้าใจ ทราบคุณค่าของมรดกวฒันธรรม และมี
ความคิดในการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรมท้องถ่ิน และเรียนเชิญครู
เครือข่ายแกนน าฯ เข้าร่วมการประชุมช้ีแจงรายละเอียดของการ
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ด าเนินงานศึกษา และการรับสมคัรทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่ 
และร่วมเป็นส่วนหน่ึงในฐานะ “ครูพี่เล้ียง” ขั้นตอนสุดทา้ย ขอความ
ร่วมมือครูนดัหมายและเตรียมนกัเรียนเขา้ประชุมคร้ังท่ี 1 (ประชุมช้ีแจง
รายละเอียด)  

การประชุมคร้ังท่ี  1 (Information Meeting) : การประชุมช้ีแจง รายละเอียด
วิธีการด าเนินงานศึกษา การรับสมัครทีมยุวศึกษาฯ และการจดัสรรทีมยุว
ศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่ และก าหนดหนา้ท่ีท างานโดยท าการแบ่งเป็น 
2 ช่วง ดงัน้ี 

ช่วงที่ 1 :  ช้ีแจงข้อมูลรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำรศึกษำและรับสมัคร
สมำชิกทมียุวศึกษำมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ 

-   ผูศึ้กษาน าเสนอหัวข้อการศึกษา  “กำรศึกษำเพื่อจัดกำรเส้นทำงกำร
เรียนรู้มรดกทำงศิลปะสถำปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส ำหรับเยำวชน
ในท้องถิ่น โดยกระบวนกำรศึกษำเชิงปฏิบัติกำรอย่ำงมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเยำวชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน” วตัถุประสงค ์ขอบเขตการท างาน
ในส่วนของกลุ่มเยาวชน ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับในการร่วม
กิจกรรม ทั้งส่วนของกลุ่มเยาวชน นกัเรียน ครู และโรงเรียน ตลอดจน
ชุมชน ทอ้งถ่ินเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อการกระตุน้เตือนและสร้างส านึก
ให้กับเยาวชนเมืองแม่ ฮ่องสอน ได้เรียนรู้เข้าใจ และส านึกรักใน
วฒันธรรมของตน รวมถึงผลของความส าเร็จในการอนุรักษว์ฒันธรรม
ไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน โดยการท างานอย่างมีส่วนร่วมในระดับ
เยาวชน สุดทา้ยโอกาสให้นกัเรียน ครู ผูเ้ขา้ร่วมซกัถามขอ้ขอ้งใจในการ
ด าเนินการศึกษาคร้ังน้ี 

-   ผู ้ศึกษาเปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชน เพื่อเข้าร่วมทีมยุวศึกษามรดก
วฒันธรรมไทใหญ่ในรูปแบบอาสาสมคัร (Volunteer) โดยใหน้กัเรียนท่ี
สนใจกรอกแบบฟอร์มการสมคัรเขา้ร่วมทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรม
ไทใหญ่ ซ่ึงมีแบ่งขอ้มูลเน้ือหาเป็น 2 ส่วน คือ 1) ขอ้มูลส่วนตวัเบ้ืองตน้ 
2) ข้อมูลส่วนท่ีประกอบด้วยความสามารถพิเศษ และประเด็นสนใจ
ศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะสถาปัตยกรรมมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ เพื่อ
ใช้พิจารณาการจดักลุ่มแบ่งสายการส ารวจ เก็บขอ้มูลท่ีเหมาะสม และ
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ตามความถนัดของทีมยุวศึกษาฯ แต่ละคน แต่ละกลุ่มตามแบบฟอร์ม  
(ดูภาคผนวก ข) 

 
ตำรำงที ่3.1 ตารางรายช่ือนกัเรียนเขา้ร่วมทีมยวุศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 27 คน ดงัน้ี 

ล ำดับ 
ที ่

ช่ือ – นำมสกุล 
 

ระดั
บ 
ช้ัน 

ควำมสำมำรถทำง
วัฒนธรรม 

ควำมสนใจศึกษำ 
(เกีย่วกบัศิลปะสถำปัตยกรรม 

วัฒนธรรมไทใหญ่) 
1. นายชยนัต ์ผูด้อก ม.6 ศิลปะการแสดง วดั และสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. นายชิษณุพงศ ์โชคเสกสรร ม.6 ดนตรีไทใหญ่ วดั และสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. นายชานนท ์สมบูรณ์ชยั ม.6 ดนตรีไทใหญ่ งานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งสถาปัตยกรรมไทใหญ่ 
4. นายประพนัธ์  ไม่มีช่ือสกุล ม.6 ภาษา วรรณกรรม วดั และสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. นายพุทธิพงษ ์พงษต์า ม.5 งานประดิษฐ์ไทใหญ่  วดั และสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. นายรังสฤษฎ ์โชคเสกสรรค ์ ม.5 ภาษา วรรณกรรม งานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งสถาปัตยกรรมไทใหญ่ 
7. นายพงษพ์ล ไม่มีช่ือสกุล ม.5 งานประดิษฐ์ไทใหญ่ วดั และสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
8. นายพงษพ์ฒัน์ ปันอิน ม.5 ภาษา วรรณกรรม งานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งสถาปัตยกรรมไทใหญ่ 
9. นายการันต ์สันติกรรม ม.4 ดนตรีไทใหญ่ งานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งสถาปัตยกรรมไทใหญ่ 

10. นายวรัตน์ ธนชับวรวทิย ์ ม.4 ดนตรีไทใหญ่ งานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งสถาปัตยกรรมไทใหญ่ 
11. นายศุภนฐั ค ามัน่ ม.4 ดนตรีไทใหญ่ วดั และสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
12. นายธนกร รักไพรสงบ ม.4 งานประดิษฐ์ไทใหญ่ วดั และสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
13. นางสาวศศิวมิล ค าดีเจริญ ม.6 ศิลปะการแสดง อาคารบา้นเรือนแบบไทใหญ่ 
14. นางสาวชุติภา วนัดี ม.6 การประดิษฐ์ไทใหญ่ อาคารบา้นเรือนแบบไทใหญ่ 
15. นางสาววลิาวลัย ์ค  าอ่อง ม.6 ภาษา วรรณกรรม อาคารบา้นเรือนแบบไทใหญ่ 
16. นางสาวปิยะนนัท ์นนัตาทิพย ์ ม.5 ศิลปะการแสดง งานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งสถาปัตยกรรมไทใหญ่ 
17. นางสาวสาธิกา พิทกัษ ์ ม.5 ภาษา วรรณกรรม งานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งสถาปัตยกรรมไทใหญ่ 
18. นางสาวสมหญิง วรรณโณ ม.5 ศิลปะการแสดง อาคารบา้นเรือนแบบไทใหญ่ 
19. นางสาวพิมพิกา วรรณธร ม.5 งานประดิษฐ์ไทใหญ่ งานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งสถาปัตยกรรมไทใหญ่ 
20. นางสาวจริยา มหาสิงห์ ม.4 ภาษา วรรณกรรม อาคารบา้นเรือนแบบไทใหญ่ 
21. นางสาวส่วยอ่ิง ไม่มีช่ือสกุล ม.4 ศิลปะการแสดง งานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งสถาปัตยกรรมไทใหญ่ 
22. นางสาวพรพรรณ กิตติดานุวงศ ์ ม.4 การประดิษฐ์ไทใหญ่ งานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งสถาปัตยกรรมไทใหญ่ 
23. นางสาวสุมิตา มาตรราช ม.4 ศิลปะการแสดง อาคารบา้นเรือนแบบไทใหญ่ 
24. นางสาวยาเห่ตาพอ - ม.4 การประดิษฐ์ไทใหญ่ อาคารบา้นเรือนแบบไทใหญ่ 
25. นางสาวธนชัชา สุธรรม ม.4 ศิลปะการแสดง งานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งสถาปัตยกรรมไทใหญ่ 
26. นางสาวนิดา สันติกรรม ม.4 การประดิษฐ์ไทใหญ่ งานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งสถาปัตยกรรมไทใหญ่ 
27. นางสาวนดัดา ธรรมาวมิล ม.4 การประดิษฐ์ไทใหญ่ งานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งสถาปัตยกรรมไทใหญ่ 
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ช่วงที่ 2 : กำรจัดสรรทีมยุวศึกษำมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ และก ำหนด
หน้ำทีท่ ำงำน 

-   ผูศึ้กษานัดหมายผูส้มคัรเขา้ร่วมทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่ 
ทั้งหมด 27 คน  

-   ผูศึ้กษาทบทวนวตัถุประสงค์ในการท างาน ช้ีแจงขั้นตอนการท างาน 
ขอบเขตเน้ือหาของงาน ปรับความคิด และเปิดให้ทีมยุวศึกษาฯ ซกัถาม
ขอ้ขอ้งใจ ในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนหลงัจากน้ี 

-   ผูศึ้กษาคดัเลือกทีวยุวศึกษาฯ โดยพิจารณาข้อมูลความสนใจจากใบ
สมคัรเขา้ร่วมทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่ และการสัมภาษณ์ 
สอบถามขอ้มูลรายบุคคล 

-   ผูศึ้กษาแจ้งการจดัสมาชิกทีมยุวศึกษาฯ ทั้ ง 6 ทีม พร้อมกับคัดเลือก
หวัหนา้ทีมยอ่ย ( ดูตารางท่ี 3.1) 

(3) องค์ประกอบและหน้ำที่ของ “ทีม ยุวศึกษำมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ เมือง
แม่ฮ่องสอน” 

   องค์ประกอบของทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน 
ประกอบดว้ยส่วนส าคญัหลกั 3 ส่วน คือ หัวหน้าทีมหลกั หัวหน้าทีมย่อย และ
สมาชิกทีมยวุศึกษาฯ  
1) หวัหนา้ทีมหลกั หมายถึง ผูป้ระสานงานระหวา่งหวัหนา้ทีมย่อยกบัผูศึ้กษา 

และประสานงานกบัเจา้ของ หรือผูดู้แลแหล่งมรดกวฒันธรรม ท าหน้าท่ี
ดูแลการท างานของแต่ละทีมย่อย อ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานกบัแหล่งขอ้มูลแก่ทีมยุวศึกษาฯ ตลอดจนมีบทบาทเป็นเลขา   
ผูศึ้กษา และเป็นผูช่้วยในการร่วมจดัประชุมรูปแบบการสนทนากลุ่ม 

2) หัวหน้าทีมย่อย หมายถึง ผูป้ระสานงานระหว่างสมาชิกยุวศึกษาฯ กับ
หัวหน้าทีมหลกั และผูศึ้กษา ท าหน้าท่ีดูแล และร่วมท างานกบัสมาชิกยุว
ศึกษาฯ ตลอดจนเรียบเรียงขอ้มูล เก็บรายละเอียดโดยรวมของแหล่งขอ้มูล 
และเป็นตวัแทนน าเสนอขอ้มูลของกลุ่มแหล่งขอ้มูลท่ีรับผดิชอบ 

3) สมาชิกทีมยอ่ย หมายถึง ผูท้  างานในทีมย่อย ประกอบดว้ยสมาชิก 4- 5 คน  
ดงัน้ี ผูส้ัมภาษณ์ ผูบ้นัทึกขอ้มูลการสัมภาษณ์ โดยใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์ และผูส้ ารวจและเก็บขอ้มูลสภาพพื้นท่ี โดยใช้แบบส ารวจ
สภาพพื้นท่ี  
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   บทบำทของทีมยุวศึกษำมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน บทบาท
ส าคญัหลกั 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
1) ทีมยุวศึกษาฯ ร่วมประชุมช้ีแจง (Information meeting) เก่ียวกบัรายละเอียด

วิธีการด าเนินงานศึกษา การรับสมคัรทีมยุวศึกษาฯ และการจดัสรรทีมยุว
ศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่   และก าหนดหนา้ท่ีท างาน ในประเด็นต่าง ๆ 
ตามมติท่ีประชุม  

2) ทีมยุวศึกษาฯ ลงพื้นท่ีร่วมกบัผูศึ้กษา ลกัษณะทศันะศึกษา ตามการแบ่งสาย
ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล ท าการส ารวจ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ซักถาม
เจา้ของ ผูดู้แล หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง จากแหล่งขอ้มูล 

3) ทีมยุวศึกษาฯ รวบรวม และเรียบเรียงข้อมูลภาคสนามของกลุ่ม เพื่อเป็น
ข้อมูลในการประชุมรูปแบบสนทนากลุ่ม(Group Discussion) เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและเสนอแนะความต้องการการเรียนรู้มรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ 

ตำรำงที ่3.2 ตารางการจดักลุ่มของทีมยวุศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่  ทั้งหมด 6 กลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 
ทมีที ่1 บทบำท / หน้ำที ่

นำยพงษ์พล - หวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 1 ผูส้มัภาษณ์ และเรียบเรียงขอ้มูล 

นำยรังสฤษฎ์ โชคเสกสรรค์ รองหวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 1 ผูส้มัภาษณ์ 

นำยธนกร รักไพรสงบ สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 1 ผูบ้นัทึกขอ้มูลการสมัภาษณ์ 

นำยพุฒิพงษ์ พงษ์ต๋ำ สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 2 ผูส้ ารวจและเก็บขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ี 

 
ทมีที ่2   องค์ประกอบ / หน้ำที ่

นำงสำวศศิวมิล ค ำดเีจริญ หวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 2 ผูส้มัภาษณ์ และเรียบเรียงขอ้มูล 

นำงสำวธนัชชำ สุธรรม รองหวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 2 ผูส้มัภาษณ์ 

นำงสำวนิดำ สันตกิรรม สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 1 ผูบ้นัทึกขอ้มูลสมัภาษณ์ 

นำงสำวชุตภิำ วนัด ี สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 2 ผูส้ ารวจและเก็บขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ี 

นำงสำววลิำวลัย์ ค ำอ่อง สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 3 ผูส้ ารวจและเก็บขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ี 
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ตำรำงที ่3.2 (ต่อ) 
ทมีที ่3 องค์ประกอบ / หน้ำที ่

นำยชยนัต์ ผู้ดอก หวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 3 ผูส้มัภาษณ์ และเรียบเรียงขอ้มูล 

นำยชิษณุพงศ์ โชคเสกสรรค์ รองหวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 3 ผูส้มัภาษณ์ 

นำยประพนัธ์ ไม่มช่ืีอสกลุ สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 1 ผูบ้นัทึกขอ้มูลสมัภาษณ์ 

นำยชำนนท์ สมบูรณ์ชัย สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 2 ผูส้ ารวจและเก็บขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ี 

 
ทมีที ่4 องค์ประกอบ / หน้ำที ่

นำงสำวส่วยอิง่ ไม่มช่ืีอสกลุ หวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 4 ผูส้มัภาษณ์ และเรียบเรียงขอ้มูล 

นำงสำวพรพรรณ กติตดิำนุวงศ์ รองหวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 4 ผูส้มัภาษณ์ 

นำงสำวสุมติำ มำตรรำช สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 1 ผูบ้นัทึกขอ้มูลสมัภาษณ์ 

นำงสำวยำเห่ตำพอ  ไม่มช่ืีอสกลุ สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 2 ผูส้ ารวจและเก็บขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ี 

นำงสำวนัดดำ ธรรมำวมิล สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 3 ผูส้ ารวจและเก็บขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ี 

 

ทมีที ่5 องค์ประกอบ / หน้ำที ่

นำงสำวปิยะนันท์ นันตำทพิย์ หวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 5 ผูส้มัภาษณ์ และเรียบเรียงขอ้มูล 

นำงสำวสมหญิง วรรณโณ รองหวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 5 ผูส้มัภาษณ์ 

นำงสำวพมิพกิำ วรรณธร สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 1 ผูบ้นัทึกขอ้มูลสมัภาษณ์ 

นำงสำวสำธิกำ พทิกัษ์ สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 2 ผูส้ ารวจและเก็บขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ี 

 

ทมีที ่6 องค์ประกอบ / หน้ำที ่

นำยวรัตน์ ธนัชบวรวทิย์ หวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 6 ผูส้มัภาษณ์ และเรียบเรียงขอ้มูล 

นำยกำรันต์ สันตกิรรม รองหวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 6 ผูส้มัภาษณ์ 

นำยพงษ์พฒัน์ ปันอนิ สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 1 ผูบ้นัทึกขอ้มูลสมัภาษณ์ 

นำยศุภนัฐ ค ำมัน่ สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 2 ผูส้ ารวจและเก็บขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ี 

 



 

 60 

ส าหรับหัวหนา้ทีมหลกั คือ นายชยนัต ์พู่ดอก มีบทบาทเป็นเลขานุการของผูศึ้กษา และ
ท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทีมยวุศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่ เป็นผูป้ระสานงาน
ระหว่างหัวหน้าทีมย่อยกับผูศึ้กษา และประสานงานกับเจ้าของ ผูดู้แลแหล่งมรดก
วฒันธรรม ท าหนา้ท่ีดูแลการท างานของแต่ละทีมยอ่ย ตลอดจนเป็นผูช่้วยในการร่วมจดั
ประชุมรูปแบบการสนทนากลุ่ม ส่วนหวัหนา้ทีมยอ่ย ทั้ง 6 ทีม และสมาชิกทึมยวุศึกษาฯ 

3.3.2  กำรศึกษำ และส ำรวจมรดกทำงศิลปะสถำปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบำล
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

เป็นการศึกษาและส ารวจเก็บข้อมูลมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน  ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม  ท่ีใช้วิธีการด าเนินการ
โดยกระบวนการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน “ทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไท
ใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน” ร่วมกบัผูศึ้กษา เพื่อการกระตุน้เตือนและสร้างส านึกให้กบักลุ่ม
เยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอนได้เรียนรู้เข้าใจ และส านึกรักในวฒันธรรมของตน ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

(1) กระบวนกำรและวธีิกำรเกบ็ข้อมูลมรดกทำงศิลปะสถำปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่  

(1.1)  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็ข้อมูล 

ในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี ผูศึ้กษาสร้างเคร่ืองมือส าหรับเก็บขอ้มูลภาคเอกสาร 
และภาคสนาม 2 ประเภท ดงัน้ี 

  (1.1.1)   ขอ้มูลภาคเอกสาร  
เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์  สังคม และวฒันธรรม ตลอดจน
ลกัษณะกายภาพและส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและวฒันธรรมของชุมชน
เมืองแม่ฮ่องสอน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ซ่ึงไดจ้ากหนงัสือ วารสาร บทความ และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
ใช้แบบบนัทึกข้อมูลเอกสาร มีลักษณะเป็นแบบบันทึกข้อมูลบริบท
เก่ียวกบัเมืองแม่ฮ่องสอน แบ่งได ้6 ประเด็น ไดแ้ก่  

1)  ภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ของเมืองแม่ฮ่องสอน  
2)  เมืองโบราณแม่ฮ่องสอน  
3)  ชุมชนและสภาพแวดลอ้มของเมืองแม่ฮ่องสอนในปัจจุบนั  
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4)  ยา่นเมืองเก่า  
5)  เส้นทางคมนาคมในอดีตและ  
6)  พื้นท่ีทางประวติัศาสตร์ และขอ้มูลการอา้งอิงจากเอกสารนั้นๆ  

โดยใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์ (Historical Method) สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม วิชาประวติัศาสตร์ ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อสืบคน้เร่ืองราว
ประวติัศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ตั้งประเด็นศึกษา 
2. เสาะหาแหล่งขอ้มูลหลกัฐาน 
3. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใหค้รบถว้น 
4. วเิคราะห์ตรวจสอบ ประเมินคุณค่าหลกัฐาน 
5. ตีความเพื่อตอบประเด็นศึกษาไดว้า่ท าไมและอยา่งไร 
6. น าเสนอเร่ืองราวท่ีคน้พบไดอ้ยา่งมีเหตุผลและน่าสนใจ1 

ขอ้มูลภาคเอกสารส่วนของยุวศึกษาฯ ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงในการ
เรียนรู้ร่วมกบัเยาวชน และน าขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์ แยกแยะ และ
เป็นส่วนหน่ึงในขอ้มูลภาคเอกสารในบทท่ี 2 

(1.1.2) ขอ้มูลภาคสนาม  

เป็นข้อมูลท่ี เก่ียวข้องกับบริบททางประวติัศาสตร์  สังคม และ
วฒันธรรม  ตลอดจนลกัษณะกายภาพและส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ
และวฒันธรรมของชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน แบ่งเคร่ืองมือเป็น 2 
ประเภท คือ แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ ซ่ึงไดจ้ากท าการเก็บขอ้มูลดว้ย
วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) จากกลุ่ม
ตวัอย่าง (Sample) จ านวน 10 คน และแบบบนัทึกการส ารวจสภาพ
พื้นท่ี และสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)  
ได้จากการส ารวจ และเก็บขอ้มูลสภาพพื้นท่ีแหล่งมรดกทางศิลปะ

                                                           
1 ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. “เพ่ือน
คู่คิด มิตรคู่ครู แนวทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั, 2554) หนา้ 24 -27 
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สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ จากกลุ่มตวัอยา่ง (Sample) จ านวน 
20 คน จากประชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทใหญ่ในชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ซ่ึงประกอบดว้ย นกัวชิาการ พระภิกษุสงฆ ์ผูรู้้
หรือปราชญ์ท้องถ่ินและหัวหน้าหน่วยงานในองค์กรของภาครัฐ ท่ีมี
ความรู้เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมไทใหญ่ของเมืองแม่ฮ่องสอน โดยวิธีการ
สุ่มตวัอยา่ง (Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) 

  (2) กำรแบ่งพืน้ทีก่ำรศึกษำ และกลุ่มเยำวชนท ำกำรเกบ็ข้อมูล 

ในการแบ่งพื้นท่ีศึกษา ผูศึ้กษาได้ศึกษาลกัษณะการแบ่งเขตการปกครองของเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีลกัษณะแบบแบ่งเขตการปกครองแบบไทใหญ่ เรียกว่า 
“ป๊อก” ซ่ึงหมายถึง หย่อมหรือย่าน ส าหรับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจดัแบ่งพื้นท่ี
แบบ “ชุมชนป๊อก” ทั้งหมด 6 ป๊อก ดงัน้ี ป๊อกกาดเก่า ป๊อกดอนเจดีย ์ป๊อกปางล้อ 
ป๊อกกลางเวยีง ป๊อกตะวนัออก และป๊อกหนองจองค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที ่3.1 พ้ืนท่ีการแบ่งชุมชนป๊อกในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
ทีม่ำ : ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัแม่อ่องสอน กระทรวงวฒันธรรม.  ประวติัศาสตร์วฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน . 

โครงการสืบคน้ประวติัศาสตร์วฒันธรรมแม่ฮ่องสอน, หนา้ 52. 
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จากการการแบ่งชุมชนป๊อกในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ผูศึ้กษาได้จดัทีมยุว
ศึกษาฯเป็น 6 ทีม เพื่อให้สอดคล้อง และสะดวกในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ตาม
ตาราง ดงัน้ี 

ตำรำงที่ 3.3  ตารางการจดัพื้นท่ีการศึกษาส าหรับกลุ่มเยาวชนท าการเก็บขอ้มูล (ทีมยุวศึกษามรดก
วฒันธรรมไทใหญ่) ทั้งหมด 6 ทีมยอ่ย ดงัน้ี 

ทมีที ่1 : ชุมชนป๊อกกำดเก่ำ บทบำท / หน้ำที ่

นายพงษพ์ล - หวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 1 ผูส้มัภาษณ์ และเรียบเรียงขอ้มูล 

นายรังสฤษฎ ์โชคเสกสรรค ์ รองหวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 1 ผูส้มัภาษณ์ 

นายธนกร รักไพรสงบ สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 1 ผูบ้นัทึกขอ้มูลการสมัภาษณ์ 

นายพฒิุพงษ ์พงษต๋์า สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 2 ผูส้ ารวจและเก็บขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ี 

 
ทมีที ่2 : ชุมชนป๊อกดอนเจดย์ี องค์ประกอบ / หน้ำที ่

นางสาวศศิวมิล ค าดีเจริญ หวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 2 ผูส้มัภาษณ์ และเรียบเรียงขอ้มูล 

นางสาวธนชัชา สุธรรม รองหวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 2 ผูส้มัภาษณ์ 

นางสาวนิดา สนัติกรรม สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 1 ผูบ้นัทึกขอ้มูลสมัภาษณ์ 

นางสาวชุติภา วนัดี สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 2 ผูส้ ารวจและเก็บขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ี 

นางสาววลิาวลัย ์ค  าอ่อง สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 3 ผูส้ ารวจและเก็บขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ี 

 
ทมีที ่3: ชุมชนป๊อกปำงล้อ องค์ประกอบ / หน้ำที ่

นายชยนัต ์ผูด้อก หวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 3 ผูส้มัภาษณ์ และเรียบเรียงขอ้มูล 

นายชิษณุพงศ ์โชคเสกสรรค ์ รองหวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 3 ผูส้มัภาษณ์ 

นายประพนัธ์ ไม่มีช่ือสกลุ สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 1 ผูบ้นัทึกขอ้มูลสมัภาษณ์ 

นายชานนท ์สมบูรณ์ชยั สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 2 ผูส้ ารวจและเก็บขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ี 
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ตำรำงที ่3.3  (ต่อ) 
ทมีที ่4 : ชุมชนป๊อกกลำงเวยีง องค์ประกอบ / หน้ำที ่

นางสาวส่วยอ่ิง ไม่มีช่ือสกลุ หวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 4 ผูส้มัภาษณ์ และเรียบเรียงขอ้มูล 

นางสาวพรพรรณ กิตติดานุวงศ ์ รองหวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 4 ผูส้มัภาษณ์ 

นางสาวสุมิตา มาตรราช สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 1 ผูบ้นัทึกขอ้มูลสมัภาษณ์ 

นางสาวยาเห่ตาพอ  ไม่มีช่ือสกุล สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 2 ผูส้ ารวจและเก็บขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ี 

นางสาวนดัดา ธรรมาวมิล สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 3 ผูส้ ารวจและเก็บขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ี 

 

ทมีที ่5 : ชุมชนตะวนัออก องค์ประกอบ / หน้ำที ่

นางสาวปิยะนนัท ์นนัตาทิพย ์ หวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 5 ผูส้มัภาษณ์ และเรียบเรียงขอ้มูล 

นางสาวสมหญิง วรรณโณ รองหวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 5 ผูส้มัภาษณ์ 

นางสาวพิมพิกา วรรณธร สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 1 ผูบ้นัทึกขอ้มูลสมัภาษณ์ 

นางสาวสาธิกา พิทกัษ ์ สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 2 ผูส้ ารวจและเก็บขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ี 

 

ทมีที ่6 : ชุมชนป๊อกหนองจองค ำ องค์ประกอบ / หน้ำที ่

นายวรัตน์ ธนชับวรวทิย ์ หวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 6 ผูส้มัภาษณ์ และเรียบเรียงขอ้มูล 

นายการันต ์สนัติกรรม รองหวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 6 ผูส้มัภาษณ์ 

นายพงษพ์ฒัน์ ปันอิน สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 1 ผูบ้นัทึกขอ้มูลสมัภาษณ์ 

นายศุภนฐั ค ามัน่ สมาชิกทีมยอ่ยคนท่ี 2 ผูส้ ารวจและเก็บขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ี 

 

 
(3) กำรประชุมกลุ่มเพือ่อบรมเตรียมควำมพร้อมในกำรเกบ็ข้อมูล 

ส าหรับการเตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูล ผูศึ้กษาจัดการประชุมคร้ังท่ี 2            
(Educational meeting) : ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อม และช้ีแจง
การแบ่งพื้นท่ีการศึกษา ก าหนดหนา้ท่ีท างาน วธีิเก็บขอ้มูล และการบนัทึกขอ้มูลภาค
เอกสาร ตลอดจนรายละเอียดการลงพื้นท างานภาคสนาม วิธีการส ารวจ และเก็บ
ขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ จากประชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทใหญ่ใน
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ชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  รวมถึงเทคนิควิธีการสัมภาษณ์ และการบนัทึก
ขอ้มูล ขอ้ตกลงต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งในการลงพื้นท่ี ระบุบในตารางการท างานร่วมกบั
กลุ่มยวุศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่ในเมืองแม่ฮ่องสอน ดงัน้ี 

-   ช้ีแจงการแบ่งพื้นท่ีการศึกษา ก าหนดหน้าท่ีการท างาน (ดูตารางการท างาน
ร่วมกบัทีมยวุศึกษาฯ ภาคผนวก ก) 

-   ช้ีแจงรายละเอียด และการใชเ้คร่ืองมือ ประกอบดว้ยเคร่ืองมือ 2 ประเภท ดงัน้ี 

(3.1) เคร่ืองมือส าหรับเก็บขอ้มูลภาคเอกสาร  
  แบบบนัทึกขอ้มูลเอกสาร บนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์

สังคม และวฒันธรรมไทใหญ่ ซ่ึงเก็บข้อมูลจากหนังสือ วารสาร 
บทความ และเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากแหล่งเรียนรู้ภายในเมือง
แม่ฮ่องสอน อาทิ ห้องสมุด ศูนยไ์ทใหญ่ศึกษาวิทยาลยัแม่ฮ่องสอน 
ศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์ มีชีวิต และส่ือต่าง ๆ ท่ีผู ้ศึกษาได้
จดัเตรียมไว ้

(3.2)  เคร่ืองมือส าหรับเก็บขอ้มูลภาคสนาม  ดงัน้ี 

 แบบบันทกึกำรสัมภำษณ์ ส าหรับท าการเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับบริบททางประวติัศาสตร์ สังคม  วฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนลักษณะกายภาพและส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ และ
วฒันธรรมของชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) จาก นักวิชาการท้องถ่ิน ผูรู้้หรือ
ปราชญ์ท้องถ่ินและหัวหน้าหน่วยงานในองค์กรของภาครัฐ ท่ีมี
ความรู้เก่ียวกับศิลปวฒันธรรมไทใหญ่ของเมืองแม่ฮ่องสอน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทใหญ่ในชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

 แบบบันทึกกำรส ำรวจสภำพพื้นที่และสัมภำษณ์   ส าหรับท าการ
ส ารวจ  แล ะ เก็ บ ข้อมู ลส ภ าพ พื้ น ท่ี แห ล่ งม รดกท าง ศิ ลป ะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่เพิ่มเติม ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) จากพื้นท่ีทั้ ง 6 ป๊อก ดังน้ี 
ป๊อกกาดเก่า ป๊อกดอนเจดีย์ ป๊อกปางล้อ ป๊อกกลางเวียง ป๊อก



 

 66 

ตะวนัออก และป๊อกหนองจองค า จากเจา้ของ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ
แหล่งมรดกทางศิลปวฒันธรรมไทใหญ่ของเมือง 

-   ช้ีแจงการลงพื้นท่ีท างานเก็บขอ้มูลภาคเอกสาร ขอ้มูลภาคสนาม และรวบรวม
ขอ้มูลทั้งหมด และนดัหมายรวบรวมขอ้มูลภาคเอกสาร และภาคสนาม ส าหรับ
เขียนรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อเสนอเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่  

 (4) วธีิกำรเกบ็ข้อมูล 
ท าการศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์  สังคม และวฒันธรรม  ตลอดจนลกัษณะ
กายภาพและส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและวฒันธรรมของชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน 
ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ร่วมกบัทีมยุวศึกษาฯ โดยแบ่ง
ทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ดงัน้ี 
(4.1) เก็บขอ้มูลภาคเอกสาร  

เป็นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับประวติัศาสตร์  สังคม และวฒันธรรม  ตลอดจน
ลกัษณะกายภาพและส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและวฒันธรรมของชุมชนเมือง
แม่ ฮ่องสอน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวดัแม่ฮ่องสอน  จาก
การศึกษาภาคเอกสารจากหนังสือ วารสาร บทความ และเอกสารงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งจากแหล่งเรียนรู้ภายในเมืองแม่ฮ่องสอน อาทิ ห้องสมุด ศูนยไ์ทใหญ่
ศึกษาวิทยาลยัแม่ฮ่องสอน ศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑ์มีชีวติ และส่ือต่าง ๆท่ี
ผูศึ้กษาไดจ้ดัเตรียมไว ้โดยใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลภาคเอกสาร จากประเด็นศึกษา 
6 ประเด็น ได้แก่ 1) ภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ของเมืองแม่ฮ่องสอน 2) เมือง
โบราณแม่ฮ่องสอน 3) ชุมชนและสภาพแวดล้อมของเมืองแม่ฮ่องสอนใน
ปัจจุบัน 4) ย่านเมืองเก่า 5) เส้นทางคมนาคมในอดีตและ 6) พื้ นท่ีทาง
ประวติัศาสตร์ ร่วมศึกษากับกลุ่มยุวศึกษาฯ ทีมย่อยทั้ง 6 ทีม และประเด็น
ศึกษา ดงัน้ี 
- ทีมยอ่ยท่ี 1 ขอ้มูลประเด็นภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ของเมืองแม่ฮ่องสอน  
- ทีมยอ่ยท่ี 2 เมืองโบราณแม่ฮ่องสอน  
- ทีมยอ่ยท่ี 3 ชุมชนและสภาพแวดลอ้มของเมืองแม่ฮ่องสอนในปัจจุบนั  
- ทีมยอ่ยท่ี 4 ยา่นเมืองเก่า  
- ทีมยอ่ยท่ี 5 เส้นทางคมนาคมในอดีตและ  
- ทีมยอ่ยท่ี 6 พื้นท่ีทางประวติัศาสตร์ 



 

 67 

(4.2) เก็บขอ้มูลภาคสนาม  
เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย ประวติัความเป็นมา ลักษณะทาง
กายภาพของแหล่งมรดกวฒันธรรมไทใหญ่นั้น ๆ โดยเก็บข้อมูลในแต่ละ
ชุมชน ร่วมกับเยาวชน ทีมยุวศึกษา ฯ ทั้ ง 6 ทีม ตามตารางการลงพื้นท่ี 
(ภาคผนวก ตารางท่ี 4 ตารางการท างานร่วมกบักลุ่มยวุศึกษามรดกวฒันธรรม
ไทใหญ่ในเมืองแม่ฮ่องสอน) 

-   แบบบนัทึกการสัมภาษณ์ ส าหรับท าการเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริบททางประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม ตลอดจน
ลกัษณะกายภาพและส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ และวฒันธรรมของชุมชน
เมืองแม่ฮ่องสอน  ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่ง (Sampling) จ านวน 10 คนซ่ึงเป็นการสุ่มแบบจงใจ 
(Purposive Sampling) ประกอบด้วย นักวิชาการทอ้งถ่ิน ผูรู้้หรือปราชญ์
ทอ้งถ่ินและหัวหน้าหน่วยงานในองค์กรของภาครัฐ ท่ีมีความรู้เก่ียวกบั
ศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ของเมืองแม่ ฮ่องสอนและผู ้เก่ียวข้องกับ
วฒันธรรมไทใหญ่ในชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตามรายช่ือดงัน้ี 
1. คุณศนัสนีย์ พุกกานนท์ ผูอ้  านวยการส านักงานวฒันธรรมจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน 
2. อาจารยป์ระเสริฐ ประดิษฐ์ ผูเ้ช่ียวชาญ และท่ีปรึกษาศิลปวฒันธรรม

ไทใหญ่ ประจ าศูนยไ์ทใหญ่ศึกษา วทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
3. ดร.จรูญ ค านวณตา ประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน 
4. คุณสุเทพ นุชทรวง อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน 
5. คุณเทพินท ์พงษว์ดี ประธานเครือข่ายชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน 
6. คุณคนึงหา สุภานันท์ ท่ีปรึกษาและผู ้ประสานงานประจ าศูนย์

ประสานงานพิพิธภณัฑมี์ชีวติเมืองแม่ฮ่องสอน 
7. คุณดารณี ทองเขียว อดีตสมาชิกชุมชนป๊อกกลางเวยีง 
8. อาจารยสุ์พตัตา กาวรรณ อดีตขา้ราชการครู สมาชิกชุมชนป๊อกดอน

เจดีย ์
9. อาจารยพ์ชัราภรณ์ วมิาลยั ขา้ราชการครู สมาชิกชุมชนป๊อกกลางเวยีง 
10. อาจารยสุ์รพงษ ์หิมะนนัท ์ขา้ราชการครู สมาชิกชุมชนป๊อกกาดเก่า 
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-   แบบบันทึกการส ารวจสภาพพื้นท่ี และสัมภาษณ์ ท าการส ารวจสภาพ
พื้นท่ี และสัมภาษณ์เพิ่มเติม ร่วมกบักลุ่มยวุศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่ 
เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ประโยชน์
ใช้สอย และการปรับปรุงพื้นท่ี จากแหล่งมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนทั้ง 6 ป๊อก ดงัน้ี ป๊อก
กาดเก่า ป๊อกดอนเจดีย ์ป๊อกปางลอ้ ป๊อกกลางเวียง ป๊อกตะวนัออก และ
ป๊อกหนองจองค า ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured 
Interview) จากกลุ่มตัวอย่าง (Sample) จ านวน 20 คน โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง (Sampling) ซ่ึ งเป็นการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) 
ประกอบดว้ย เจา้ของ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัแหล่งมรดกทางศิลปวฒันธรรม
ไทใหญ่ของเมืองแม่ฮ่องสอน ตามรายช่ือดงัน้ี 
1. พระครูอนุศาสน์ธรรมกิจ เจา้อาวาสวดัหวัเวยีง 
2. พระมงคล สุจิณ ณธรรมโม รองเจา้อาวาสวดัจองค า 
3. พระจิตตะ ฐานธมโม เจา้อาวาสวดัจองกลาง 
4. พระครูอนุศาสน์โสภณ เจา้อาวาสวดัม่วยต่อ 
5. พระใบฏีกาศาสน์ สาสโน เจา้อาวาสวดัพระนอน 
6. พระครูอนุรักษธ์รรมาเจดีย ์เจา้อาวาสวดัดอนเจดีย  ์
7. พระอาจารยเ์ล็ก ปัญโย เจา้อาวาสวดัปางลอ้ 
8. พระเสรี ธีปญโญ รักษาการเจา้อาวาสวดักลางทุ่ง 
9. พระครูอสิฐธรรมการ เจา้อาวาสวดัพระธาตุดอยกองมู 
10. พระครูอนุชิต สุตาธร เจา้อาวาสวดัผาอ่าง 
11. พระครูอนุศาสน์สุตคุณ เจา้อาวาสวดัก ้าก่อ 
12. สัมภาษณ์ คุณป้าสุพตัตรา วรรณศิริ, เจา้ของบา้น (ร้านยอดค าเรือนแกว้) 
13. สัมภาษณ์ อาจารยบุ์ญเลิศ วิรัตนาภรณ์, เจา้ของบา้น และร้านปาด๊อง 

(ผูเ้ช่า)  
14. สัมภาษณ์ คุณป้าตวงรัตน์ รัตนร าพึง, เจา้ของบา้น(ร้านอญัมณี) 
15. สัมภาษณ์ คุณจ าเริญ พรหมวงัศรี, ผูดู้แล (ร้านดอกไมบ้วัแกว้ และ

โรงแรมสงวนสิน) 
16. สัมภาษณ์ คุณยายบุญจิรา ทองเขียว, เจา้ของบา้น และ ร้านคิวเพรส        

(ผูเ้ช่า) 
17. สัมภาษณ์ อาจารยว์ฒันา กววีฒัน์, เจา้ของบา้น (บา้นโบราณร้อยปี) 
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18. สัมภาษณ์ อาจารยธ์งชยั สิทธิเวช อดีตขา้ราชการครู ผูเ้ช่ียวชาญดนตรี
ไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องอสน สมาชิกชุมชนป๊อกปางลอ้ 

19. สัมภาษณ์ คุณลุงมานพ ประเสริฐกุล ผูเ้ช่ียวชาญศิลปะการแสดง
พื้นบา้นไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องอสน สมาชิกชุมชนป๊อกกาดเก่า  

20. สัมภาษณ์ คุณสุทศัน์ ประสิทธิกุล สมาชิกชุมชนป๊อกตะวนัออก และ
ทายาทคหบดีแม่ฮ่องสอน 

3.3.3   ผลกำรเกบ็ข้อมูลมรดกทำงศิลปะสถำปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ 
มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ท่ีท า
การเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชน ซ่ึงเรียกว่า ชุมชนป๊อก ซ่ึงคาดว่าเป็นมรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาล ทั้งหมด 6 ชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนวดัปางล้อ  ชุมชนป๊อกกาดเก่า ชุมชนกลางเวียง ชุมชนวดัดอนเจดีย์ ชุมชน
ตะวนัออก และชุมชนหนองจองค า มีจ  านวนทั้งส้ิน 55 รายการ ประกอบดว้ยขอ้มูลแหล่ง
มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ประกอบด้วย ประวติัความเป็นมา 
ลกัษณะทางกายภาพของแหล่งมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ คุณค่าความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วฒันธรรมไทใหญ่ และสภาพส่ือของการเรียนรู้คุณค่าของมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ ดงั
รายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอในบทท่ี 4 

3.3.4  กำรวเิครำะห์คุณค่ำ และสภำพปัญหำของมรดกศิลปะสถำปัตยกรรมไทใหญ่ 

เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและสภาพปัญหาของการเรียนรู้มรดก
วฒันธรรมไทใหญ่ของเยาวชนในทอ้งถ่ิน  ซ่ึงมีขั้นตอน และการด าเนินการดงัน้ี 

(1) คุณค่าของมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมด้านประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม และ
ศิลปกรรม 

 

(2) สภาพปัญหาของการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นการวิเคราะห์สภาพแหล่งมรดกวฒันธรรม เพื่อการ
จดัการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับ
เยาวชนในทอ้งถ่ิน ทั้ง 2 ประเภทของมรดกศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ 
โดยปรับประยุกต์จากองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียว 3 A’s และดงัรายละเอียดท่ี
ไดน้ าเสนอในบทท่ี 4 
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3.4 กำรศึกษำ และวิเครำะห์เพื่อกำรจัดกำรเส้นทำงกำรเรียนรู้มรดกทำงศิลปะสถำปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ส ำหรับเยำวชนในท้องถิ่น 

ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบของการจดัการเส้นทางการเรียนรู้มรดก
ทางศิลปะสถาปัตยกรรมส าหรับเยาชนในทอ้งถ่ินประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

3.4.1  กำรคัดเลอืกมรดกศิลปะสถำปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่เพือ่กำรจัดกำรเส้นทำงกำร
เรียนรู้ 

ผูศึ้กษาสร้างเกณฑ์การคดัเลือกมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าและความโดด
เด่นแสดงถึงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมวฒันธรรมไทใหญ่ มีศกัยภาพเหมาะสมต่อการเป็น
แหล่งเรียนรู้ ข้ึนมา 1 ชุด  ประกอบด้วยเกณฑ์การให้คะแนน และระดับค่าคะแนนท่ี
เหมาะสม เพื่อการคัดเลือกมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ โดย
ประยุกต์เกณฑ์การพิจารณาคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม ท่ีก าหนดโดยองค์กรสากล
ดา้นการศึกษา และการอนุรักษม์รดกวฒันธรรม (ICOMOS) ร่วมกบัขอ้มูลดา้นบริบททาง
ประวติัศาสตร์ สังคม และวฒันธรรมชาวไทใหญ่ตามท่ีไดศึ้กษาไวใ้นบทท่ี 2 น ามาใช้
เป็นเกณฑ์การประเมินค่ามรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ านวน 5 เกณฑ ์คือ 

1) คุณค่าดา้นประวติัศาสตร์  
2) ดา้นวฒันธรรม  
3) ดา้นสังคม  
4) ดา้นศิลปกรรม 
5) ดา้นศกัยภาพของมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ 

ใช้มาตรวดัแบบลิเคิร์ต (Likert scale) เพื่อวดัค่าคะแนน 5 ระดบั รูปแบบ Rating Scale 
ก าหนดค่าคะแนน 5 ระดบั คือ ระดบัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด แลว้
วเิคราะห์ผลแบบ (Weight Sum Analysis) และคดัเลือกมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีมี
คุณค่าและมีความโดดเด่นแสดงถึงเอกลักษณ์ทางวฒันธรรมวฒันธรรมไทใหญ่ มี
ศกัยภาพเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไท
ใหญ่ ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  การประเมินใชค้ะแนน
รวมเพื่อตดัสินค่าของแต่ละแหล่งมรดกวฒันธรรมท่ีมีคะแนนรวมตั้งแต่ 15 คะแนน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 60 ข้ึนไป จะถูกคดัเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ในเส้นทางการเรียนรู้มรดกทาง
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วฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  ซ่ึงแหล่ง
มรดกวฒันธรรมเหล่าน้ี จะได้รับการศึกษาในรายละเอียดต่อไปเพื่อน าเอาคุณค่าและ
ศกัยภาพของแหล่งวฒันธรรมเหล่านั้นมาจดัการเป็นเส้นทางเรียนรู้มรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในท้องถ่ินในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน 

ผลของการประเมินคุณค่าและมีความโดดเด่นแสดงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมวฒันธรรม
ไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และมีศกัยภาพในการ
จดัเป็นเส้นทางการเรียนรู้มรดกศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชน
ในท้องถ่ิน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ ฮ่องสอน  สามารถคัดเลือกมรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ได ้39 รายการ ดงัรายช่ือมรดกวฒันธรรมต่อไปน้ี 

(1) ร้านละออ หรือร้านยอดค าเรือนแกว้ (เรือนร้านคา้, ท่ีพกัอาศยั) 
(2) ร้านอญัมณี (เรือนร้านคา้, ท่ีพกัอาศยั) 
(3) ร้านเส้ือผา้ และร้านคิวเพรส (เรือนร้านคา้, ท่ีพกัอาศยั) 
(4) ร้านปาด๊อง (เรือนร้านคา้แบบหอ้งแถว, ท่ีพกัอาศยั) 
(5) บา้นโบราณ 100 ปี (ท่ีพกัอาศยั) 
(6) ผบัCrossroad (เรือนร้านคา้, ท่ีพกั) 
(7) ร้านอาหารเฮินยายแกว้ (เรือนร้านคา้, ท่ีพกัอาศยั) 
(8) ร้านเส้ือผา้ On air (เรือนร้านคา้แบบหอ้งแถว) 
(9) ร้านอาหาร ไผ ่(เรือนร้านคา้, ท่ีพกัอาศยั) 
(10) อาคาร ร.ส.พ. (ศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑมี์ชีวติเมืองแม่ฮ่องสอน) 
(11) เจดียธ์าตุองคใ์หญ่ (วดัพระธาตุดอยกองมู) 
(12) เจดียธ์าตุองคเ์ล็ก (วดัพระธาตุดอยกองมู) 
(13) ศาลาการเปรียญ (วดัพระธาตุดอยกองมู) 
(14) อุโบสถ (วดัพระธาตุดอยกองมู) 
(15) วหิาร (วดัพระธาตุดอยกองมู) 
(16) ส่างหวา่ง ซุม้ประตูทางเขา้ (วดัก ้าก่อ) 
(17) ศาลาการเปรียญ (วดัก ้าก่อ) 
(18) เจดียธ์าตุเก่า และองคใ์หม่  (วดัก ้าก่อ) 
(19) อุโบสถ (วดัก ้าก่อ) 
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(20) ศาลาหลวงปู่ โต (วดัก ้าก่อ) 
(21) ศาลาการเปรียญ (วดัม่วยต่อ) 
(22) เจดียธ์าตุ 6 องค ์(วดัม่วยต่อ) 
(23) อุโบสถ (วดัม่วยต่อ) 
(24) ศาลาการเปรียญ (วดัพระนอน) 
(25) อุโบสถ (วดัพระนอน) 
(26) เจดียธ์าตุทรงปราสาท (วดัพระนอน) 
(27) วหิารพลาละแข่ง (วดัหวัเวยีง) 
(28) ศาลาเจา้ศีลอาคารไม ้(วดัหวัเวยีง) 
(29) ศาลาการเปรียญ (วดัหวัเวยีง) 
(30) หอระฆงั (วดัหวัเวยีง) 
(31) อุโบสถ (วดัหวัเวยีง) 
(32) เจดียธ์าตุ (วดัหวัเวยีง) 
(33) วหิารหลวงพ่อโต (วดัจองค า) 
(34) ศาลาการเปรียญ (วดัจองค า) 
(35) อุโบสถ (วดัจองค า) 
(36) ซุม้พระพุทธรูปพระมหากจัจายน์  (วดัจองค า) 
(37) เจดียแ์ละวหิารเล็ก  (วดัจองกลาง) 
(38) ศาลาการเปรียญ (วดัจองกลาง) 
(39) เจดียแ์ละวหิารเล็กเก่า (วดัจองกลาง) 

3.4.2  กำรจ ำแนกประเภทมรดกทำงศิลปะสถำปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบำลเมือง
แม่ฮ่องสอนทีไ่ด้รับกำรคัดเลอืก   
 

ท าการจดัระเบียบขอ้มูลมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 39 รายการ ท่ีมีคุณค่าและมีความโดดเด่นแสดงเอกลักษณ์ทางวฒันธรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และมีศกัยภาพ
ในการจดัเป็นเส้นทางการเรียนรู้มรดกศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับ
เยาวชนในท้องถ่ิน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ซ่ึงผลการจ าแนกประเภทมรดก
วฒันธรรมไทใหญ่ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือก จ าแนกออกได ้2 ประเภท คือ 
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(1) ประเภทเรือนเรือนพืน้ถิ่นแบบไทใหญ่ ย่ำนถนนสิงหนำถบ ำรุง 
มีจ านวน 10 แห่ง ประกอบดว้ย 
(1.1) ร้านละออ หรือร้านยอดค าเรือนแกว้ (เรือนร้านคา้, ท่ีพกัอาศยั) 
(1.2) ร้านอญัมณี (เรือนร้านคา้, ท่ีพกัอาศยั) 
(1.3) ร้านเส้ือผา้ และร้านคิวเพรส (เรือนร้านคา้, ท่ีพกัอาศยั) 
(1.4) ร้านปาด๊อง (เรือนร้านคา้แบบหอ้งแถว, ท่ีพกัอาศยั) 
(1.5) บา้นโบราณ 100 ปี (ท่ีพกัอาศยั) 
(1.6) ผบัCrossroad (เรือนร้านคา้, ท่ีพกั) 
(1.7) ร้านอาหารเฮินยายแกว้ (เรือนร้านคา้, ท่ีพกัอาศยั) 
(1.8) ร้านเส้ือผา้ On air (เรือนร้านคา้แบบหอ้งแถว) 
(1.9) ร้านอาหาร ไผ ่(เรือนร้านคา้, ท่ีพกัอาศยั) 
(1.10) อาคาร ร.ส.พ. (ศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑมี์ชีวติเมืองแม่ฮ่องสอน) 

(2) ประเภทวดัแบบไทใหญ่ และสถำปัตยกรรมพืน้ถิ่นทำงศำสนำ  
มีจ านวน 29 แห่ง  ประกอบดว้ย 
(2.1) เจดียธ์าตุองคใ์หญ่ (วดัพระธาตุดอยกองมู) 
(2.2) เจดียธ์าตุองคเ์ล็ก (วดัพระธาตุดอยกองมู) 
(2.3) ศาลาการเปรียญ (วดัพระธาตุดอยกองมู) 
(2.4) อุโบสถ (วดัพระธาตุดอยกองมู) 
(2.5) วหิาร (วดัพระธาตุดอยกองมู ) 
(2.6) ส่างหวา่ง ซุม้ประตูทางเขา้ (วดัก ้าก่อ) 
(2.7) ศาลาการเปรียญ (วดัก ้าก่อ) 
(2.8) เจดียธ์าตุเก่า และองคใ์หม่  (วดัก ้าก่อ) 
(2.9) อุโบสถ (วดัก ้าก่อ) 
(2.10) ศาลาหลวงปู่ โต (วดัก ้าก่อ) 
(2.11) ศาลาการเปรียญ (วดัม่วยต่อ) 
(2.12)  เจดียธ์าตุ 6 องค ์(วดัม่วยต่อ) 
(2.13) อุโบสถ (วดัม่วยต่อ) 
(2.14) ศาลาการเปรียญ (วดัพระนอน) 
(2.15) อุโบสถ (วดัพระนอน) 
(2.16) เจดียธ์าตุทรงปราสาท (วดัพระนอน) 
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(2.17) วหิารพลาละแข่ง (วดัหวัเวยีง) 
(2.18) ศาลาเจา้ศีลอาคารไม ้(วดัหวัเวยีง) 
(2.19) ศาลาการเปรียญ (วดัหวัเวยีง) 
(2.20) หอระฆงั (วดัหวัเวยีง) 
(2.21) อุโบสถ (วดัหวัเวยีง) 
(2.22) เจดียธ์าตุ (วดัหวัเวยีง) 
(2.23) วหิารหลวงพ่อโต (วดัจองค า) 
(2.24) ศาลาการเปรียญ (วดัจองค า) 
(2.25) อุโบสถ (วดัจองค า) 
(2.26) ซุม้พระพุทธรูปพระมหากจัจายน์  (วดัจองค า) 
(2.27) เจดียแ์ละวหิารเล็ก  (วดัจองกลาง) 
(2.28) ศาลาการเปรียญ (วดัจองกลาง) 
(2.29) เจดียแ์ละวหิารเล็กเก่า (วดัจองกลาง) 

3.4.3 ควำมคิดเห็นและเสนอแนะควำมต้องกำรเรียนรู้ ในเส้นกำรเรียนรู้มรดกทำงศิลปะ
สถำปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ 

 

หวัขอ้น้ีเป็นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเยาวชน ซ่ึงเป็นตวัแทนของเยาวชนในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน  เพื่อรับทราบขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะถึงความตอ้งการในการเรียนรู้ใน
เส้นการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ซ่ึงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะความตอ้งการในการเรียนรู้ของเยาวชน จะถูกน ามาใชป้ระกอบการวิเคราะห์
และพิจารณาหารูปแบบของเส้นทางการเรียนรู้มรดกศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไท
ใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน  โดยใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซ่ึง
เยาวชนท่ีเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม ใชว้ิธีการคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม ใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอยา่ง (Sampling) แบบจงใจ (Purposive Sampling) จากตวัแทนของ“ทีมยุวศึกษามรดก
วฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน”  จ านวน 12 คน  ซ่ึงท าหน้าท่ีในเป็นหัวหน้า และ
รองหัวหน้าในแต่ละทีมย่อยของทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน  
ประกอบดว้ยรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม ดงัน้ี 
1) นายพงษพ์ล ไม่มีช่ือสกุล  หวัหนา้ทีมยอ่ยท่ี 1 
2) นายรังสฤษฎ ์โชคเสกสรรค ์  รองหวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 1 
3) นางสาวศศิวมิล ค าดีเจริญ  หวัหนา้ทีมยอ่ยท่ี 2 
4) นางสาวธนชัชา สุธรรม   รองหวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 2 
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5) นายชยนัต ์ผูด้อก   หวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 3 
6) นายชิษณุพงศ ์โชคเสกสรร  รองหวัหนา้ทีมยอ่ยท่ี 3 
7) นางสาวส่วยอ่ิง ไม่มีช่ือสกุล  หวัหนา้ทีมยอ่ยท่ี 4 
8) นางสาวพรพรรณ กิตติดานุวงศ ์ รองหวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 4 
9) นางสาวปิยะนนัท ์นนัตาทิพย ์  หวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 5 
10) นางสาวสมหญิง วรรณโณ  รองหวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 5 
11) นายวรัตน์ ธนชับวรวทิย ์  หวัหนา้ทีมยอ่ยท่ี 7 
12) นายการันต ์สันติกรรม   รองหวัหนา้ทีมยอ่ยทีมท่ี 6 
โดยมีประเด็นในการสนทนากลุ่ม คร้ังน้ี 4 ประเด็น ดงัน้ี 
1. การจดักลุ่มของมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับการจดั

เส้นทางการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน 
2. การจดัเส้นทางการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับเยาวชน 
3. ปัญหาของแหล่งมรดกวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการจดัเส้นทาง พิจารณาจากผลการจ าแนก

ประเภทมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ ทั้งหมด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทเรือนร้านคา้แบบ
ไทใหญ่  และเรือนพื้ น ถ่ินแบบไทใหญ่  และประเภทวัดแบบไทใหญ่  และ
สถาปัตยกรรมทางศาสนา มีประเด็นยอ่ย ดงัน้ี 
-   ลกัษณะทางกายภาพของแหล่งมรดกวฒันธรรมปัจจุบนั  
-   ส่ือการเรียนรู้ และวธีิการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
-   การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งในแต่ละเส้นทาง วิธีการเดินทางท่ีเหมาะสมและ

ส่ิงอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภคต่าง ๆ  
4. การเสนอความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะในการจดัการแหล่งมรดกวฒันธรรมส าหรับ

การเป็นแหล่งเรียนรู้ (พิจารณาจากปัญหา)  
 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) คร้ังน้ี ใช้สถานท่ีสนทนาท่ีวดัหวัเวียง และใช้
เวลาสนทนากลุ่มประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมีผู ้ศึกษาท าหน้าท่ีเป็นผู ้ด าเนินการสนทนา 
(Moderater) ในประเด็นการสนทนาเก่ียวกบั 
 

ผลของการสนทนาคร้ังน้ี มีรายละเอียดในบทท่ี 5  
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3.4.4   กำรศึกษำวเิครำะห์เพื่อหำรูปแบบของเส้นทำงกำรเรียนรู้มรดกทำงศิลปะสถำปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ส ำหรับเยำวชนในท้องถิ่น 

ขั้นตอนน้ีเป็นกระบวนการของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อสรุปความเห็น และเสนอรูปแบบ
ของเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชน
ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะน าผลของการศึกษาในขั้นตอนท่ีผา่นมาพิจารณา และวเิคราะห์ ดงัน้ี 
 

(1) พิจารณาคุณค่าของมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ท่ีได้รับการ
คดัเลือก และจ าแนกประเภท 

(2) พิจารณาแนวทางของความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของกลุ่มเยาวชนท่ีไดจ้ากวิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มเยาวชน “ทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่
เมืองแม่ฮ่องสอน”  

 

จากการศึกษาวเิคราะห์โดยน าขอ้มูลทั้งสองส่วนดงักล่าวมาพิจารณา ผูศึ้กษาจึงสรุปและลง
ความเห็นวา่ 

ก. รูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ินคร้ังน้ี คือ จดัให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้
มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ินในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตามขอ้มูลของมรดกวฒันธรรมท่ีไดรั้บการคดัเลือกและ
ขอ้เสนอแนะของเยาวชน ประกอบดว้ยเส้นทางการเรียนรู้ ดงัน้ี 
1)  เส้นทางการเรียนรู้เรือนร้านคา้ไทใหญ่ และเรือนพื้นถ่ิน  
2)  เส้นทางการเรียนรู้วดัแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา 

ข. วิธีการจดัการเส้นทางการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวในการด าเนินการ และปฏิบติัให้บรรลุ
เป้าหมายในการจดัเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไท
ใหญ่ส าหรับเยาวชนในท้องถ่ิน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ ฮ่องสอน ผู ้ศึกษาได้
ท าการศึกษาวเิคราะห์ ซ่ึงสรุปไดว้า่  

 

เส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชน
ในทอ้งถ่ิน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ควรจดัเป็นเส้นทางเดียว ท่ีสามารถเรียนรู้
ไดภ้ายใน 1 วนั เน่ืองจากขอ้มูลของแหล่งมรดกวฒันธรรมประเภทเรือนคา้ไทใหญ่ 
และเรือนพื้นถ่ินท่ีได้คัดเลือกมีเอกลักษณ์ เรือนพื้นถ่ินไทใหญ่ท่ีโดดเด่น และ
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สอดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ี ซ่ึงตั้งอยู่ตลอดเส้นทาง ยา่นการคา้ถนนสิงหนาถบ ารุง 
ในเขตเทศบาลแม่ฮ่องสอน  และแต่เรือนตั้งอยู่ไม่ห่าง และสะดวกในการเดินศึกษา
เรียนรู้รวมทั้งศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน ท่ีสามารถให้ขอ้มูล
พื้นฐานดา้นโครงสร้างสถาปัตยกรรมเรือนแบบไทใหญ่ได้ดี ซ่ึงสามารถดึงดูดและ
เรียกร้องความสนใจ ให้กบัผูท่ี้สนใจศึกษา ตลอดจนนักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเรียนรู้
เพราะเป็นยา่นธุรกิจตั้งอยูใ่จกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ส าหรับมรดกวฒันธรรมประเภท
วดัแบบไทใหญ่ ท่ีไดค้ดัเลือกมีความโดดเด่นตามลกัษณะสถาปัตยกรรมวดัแบบไท
ใหญ่  และมีความเข้มข้นของประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสถาปัตยกรรมทาง
ศาสนาของแต่ละวดั ประกอบกบัตั้งอยูใ่นพื้นท่ีไม่ห่างกนัมาก สามารถเดินทางเขา้ถึง
แหล่งเรียนรู้ไดส้ะดวก การจดัเส้นทางการเรียนรู้ประเภทวดัแบบไทใหญ่จึงเหมาะสม
ท่ีจดัแยกอีกหน่ึงเส้นทางเฉพาะส าหรับการเรียนรู้ดา้นสถาปัตยกรรมวดัแบบไทใหญ่ 
ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอในบทท่ี 5 

 

3.5  กำรจัดกำรเส้นทำงกำรเรียนรู้มรดกทำงศิลปะสถำปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ส ำหรับเยำวชนใน
ท้องถิ่น 
 

เป็นขั้นตอนการเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน เพื่อการกระตุน้เตือนและสร้างส านึกให้กบักลุ่มเยาวชน
เมืองแม่ฮ่องสอน  ไดเ้รียนรู้เขา้ใจ และส านึกรักในวฒันธรรมของตน  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

3.5.1  องคค์วามรู้ของมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ เพื่อการจดัการเส้นทาง
เรียนรู้เรือนร้านคา้ไทใหญ่ และเรือนพื้นถ่ิน 

3.5.2  เส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ส าหรับเยาวชนใน
ทอ้งถ่ิน 

ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้สนอผลการจดัเส้นการเรียนรู้ได ้2 เส้นทาง คือ 

เส้นทางท่ี 1 เส้นทางการเรียนรู้เรือนร้านคา้ไทใหญ่ และเรือนพื้นถ่ิน 

เส้นทางท่ี 2 เส้นทางการเรียนรู้วดัแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา 

ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอในบทท่ี 5  


