บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั

การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การศึกษาเพื่อจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้ ศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
สาหรับเยาวชนในท้องถิ่ น โดยกระบวนการศึกษาเชิ งปฏิ บตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชนใน
เขตเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ศึ ก ษาบริ บ ททางประวัติ ศ าสตร์ สั งคม และวัฒ นธรรม
ตลอดจนลักษณะกายภาพและสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุ มชนเมืองแม่ฮ่องสอน
ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศึกษาคุณค่าและความสาคัญของมรดกทาง
ศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเสนอรู ปแบบและวิธีการ
จัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น
เพื่อการกระตุน้ เตือนและสร้างสานึกให้กบั กลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอนได้เรี ยนรู ้เข้าใจ และสานึกรัก
ในวัฒนธรรมของตน ซึ่ งมีข้ นั ตอนและวิธีการศึกษา ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
3.1 รู ปแบบการวิจยั
3.2 การศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี
3.3 การศึกษามรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน
3.3.1 การคัดเลือกกลุ่มเยาวชน “ทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน ”
3.3.2 การศึกษาและสารวจมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.3.3 ผลการเก็บข้อมูลผลการเก็บข้อมูลมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไท
ใหญ่
3.3.4 การวิเคราะห์คุณค่า และสภาพปั ญหาของมรดกศิลปะสถาปั ตยกรรมไทใหญ่
3.4 การศึ ก ษา และวิ เคราะห์ เพื่ อ การจัด การเส้ น ทางการเรี ยนรู้ ม ร ดกทางศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น
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3.4.1 การคัดเลือกมรดกศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่เพื่อการจัดการ
เส้นทางการเรี ยนรู้
3.4.2 การจาแนกประเภทมรดกทางศิ ลปะสถาปั ตยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนที่ได้รับการคัดเลือก
3.4.3 ความคิดเห็นและเสนอแนะความต้องการเรี ยนรู้ ในเส้นการเรี ยนรู้มรดกทางศิลปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
3.4.4 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารู ปแบบของเส้นทางการเรี ยนรู้มรดกทางศิลปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น
3.5 การจัดการเส้นทางการเรี ยนรู้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับ
เยาวชนในท้องถิ่น
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 รู ปแบบกำรวิจัย
วิทยานิ พนธ์น้ ี เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research : PAR) ของ
เยาวชน เพื่อศึกษาถึงบริ บททางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนลักษณะกายภาพและ
สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ วัฒนธรรมของชุ มชนเมืองแม่ฮ่องสอน และคุ ณค่า ความสาคัญของมรดก
ทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อ
เสนอรู ปแบบและวิธีการจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้ มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
ส าหรั บ เยาวชนในท้อ งถิ่ น และเพื่ อ การกระตุ ้น เตื อ นและสร้ า งส านึ ก ให้ ก ับ กลุ่ ม เยาวชนเมื อ ง
แม่ฮ่องสอนได้เรี ยนรู ้เข้าใจ และสานึ กรักในวัฒนธรรมของตน โดยใช้วธิ ี การศึกษาในรู ปแบบสหวิทยากร
(Interdisciplinary Research) และนาเสนอผลการวิจยั ในรู ปแบบพรรณนา
3.2 กำรศึกษำภำคเอกสำร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี
เป็ นการศึกษาภาคเอกสาร เพื่อศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของเมืองแม่ฮ่องสอน บริ บทประวัติศาสตร์
สังคม และวัฒนธรรมของเมืองแม่ฮ่องสอน ตลอดจนลักษณะกายภาพและสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
วัฒนธรรมของชุ มชนเมื องแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวกับ การ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และ แนวคิดที่ เกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ แบบมี ส่วนร่ วมของเยาวชน ตลอดจน
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งผูศ้ ึกษาทาการศึกษาโดยทาการศึกษาค้นคว้าจาก
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หนัง สื อ เอกสาร สิ่ ง พิ ม พ์ จากห้ อ งสมุ ด ของสถาบัน การศึ ก ษาต่ า ง ๆ หลายแห่ ง อาทิ หอสมุ ด
มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ ห้ อ งสมุ ด คณะวิจิต รศิ ล ป์ และหอสมุ ด แห่ ง ชาติ รั ช มัง คลาภิ เษก จัง หวัด
เชี ยงใหม่ นาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาจัดระเบียบ จาแนกและเรี ยบเรี ยง ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อ
ต่างๆ ดังนี้
(1) บริ บทเกี่ยวกับเมืองแม่ฮ่องสอน
(1.1) ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ของเมืองแม่ฮ่องสอน
(1.2) เมืองโบราณแม่ฮ่องสอน
(1.3) ชุมชนและสภาพแวดล้อมของเมืองแม่ฮ่องสอนในปั จจุบนั
(1.3.1) ย่านเมืองเก่าแม่ฮ่องสอน
(1.3.2) เส้นทางการคมนาคมในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเดิม
(1.3.3) พื้นที่ทางประวัติศาสตร์
(2) แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการการศึกษาครั้งนี้
(2.1) แนวคิดที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมของเยาวชน
(2.2) แนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
(3) เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
(3.1) เอกสารและหนังสื อ
(3.2) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ดังรายละเอียดที่นาเสนอผลการศึกษาในบทที่ 2
3.3 กำรศึกษำมรดกทำงศิลปะสถำปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบำลเมืองแม่ ฮ่องสอน
เป็ นขั้น ตอนการศึ ก ษามรดกทางศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมื อ ง
แม่ ฮ่องสอน ซึ่ งเป็ นการศึ กษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริ บ ทที่ เกี่ ยวกับ มรดกทางศิ ลปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ โดยกระบวนการศึกษาอย่างมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมือง
แม่ฮ่องสอน ซึ่ งเป็ นรู ปแบบของวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research :
PAR) เพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็ นมา รายละเอียดและคุณค่าของมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่ ที่ปรากฏอยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
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ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
3.3.1 กำรคัดเลือกกลุ่มเยำวชน “ทีมยุวศึกษำมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ เมืองแม่ ฮ่องสอน”
การดาเนิ นการในขั้นตอนนี้ จะเป็ นทาการคัดเลื อกทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่
เมืองแม่ฮ่องสอน” ตามคุณสมบัติที่กาหนด ซึ่ งผลการคัดเลือกได้เยาวชนมาทาหน้าที่เป็ น
ที ม ยุวศึ ก ษามรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ เมื องแม่ ฮ่องสอน เพื่ อมี ส่ วนร่ วมอย่างส าคัญ ใน
การศึกษาและเก็บข้อมูลมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ครั้งนี้ ผลการ
คัดเลื อก และจัดกลุ่ม “ทีม ยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน” จานวน
27 คน ซึ่ งมีองค์ประกอบและหน้าที่ตามความเหมาะสม โดยมีข้ นั ตอนที่ ประกอบด้วย
หัวข้อต่างๆ
(1) คุณสมบัติทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน
ทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน หมายถึ ง กลุ่ มเยาวชนเมื อง
แม่ฮ่องสอนที่มีความสนใจ และมีความรู ้ เกี่ ยวกับมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ ทั้งด้าน
ประวัติศาสตร์ และข้อมูลแหล่งพื้นที่ศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ที่สาคัญ
ในเมืองแม่ฮ่องสอน พอสังเขป โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเข้าร่ วมทีมยุวศึกษา
มรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน ดังนี้
คุ ณ สมบั ติ เบื้ อ งต้ น ของเยาวชน “ที ม ยุ ว ศึ ก ษามรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ เมื อ ง
แม่ฮ่องสอน”
- เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนห้องสอน
ศึกษา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
- เป็ นนักเรี ยนที่สนใจด้านวัฒนธรรมไทใหญ่ และประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น หรื อร่ วม
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมไทใหญ่แขนงต่าง ๆ ของเมืองแม่ฮ่องสอน
- เป็ นนักเรี ยนที่มีความเข้าใจ ทราบคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม และมีความคิดเชิง
อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็ นนักเรี ยนที่สนใจการศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ และเข้าร่ วมในลักษณะ
อาสาสมัคร (Volunteer)
(2) การคัดเลือกกลุ่มเยาวชน “ทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน”
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น นิ ยาม “ที ม ยุ ว ศึ ก ษามรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ เมื อ ง
แม่ฮ่องสอน” คือ คุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่จะเข้ามาเป็ นทีมยุว
ศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน และเพื่อให้ได้ทีมยุวศึกษาที่มีเจตคติ
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ที่ดีในการทางานร่ วมกัน และมีความยัง่ ยืนต่อการศึกษา และเรี ยนรู ้มรดกวัฒนธรรม
ไทใหญ่ ผูศ้ ึกษาจึงได้มีข้ นั ตอนการคัดเลือกกลุ่มเยาวชน ดังนี้
1) การพบปะพูดคุย : การเข้าพบผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มเยาวชน
 ผูศ้ ึกษาเข้าไปประสานกับผูอ้ านวยการโรงเรี ยนห้องสอนศึกษา คุ ณวิเชี ยร
ชู เกี ย รติ และครู ที่ ส อนในสาระวิช าประวัติศาสตร์ คุ ณ พรกนก กาติ๊ บ ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- สอบถามเรื่ อ งการเรี ย นการสอนประวัติ ศ าสตร์ และประวัติ ศ าสตร์
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่
- อธิ บายรายละเอียดการการทางานครั้งนี้ อาทิ กระบวนการทางานที่กลุ่ม
เยาวชนมี ส่ ว นร่ ว มในการศึ ก ษา การส ารวจ การเก็ บ ข้อ มู ล มรดก
วัฒนธรรมไทใหญ่ในเมืองแม่ฮ่องสอน ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับ
ในส่ วนของเยาวชน และชุมชน
- เรี ยนเชิ ญ ครู สาระวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ เข้ า ร่ วมการประชุ ม ชี้ แจง
รายละเอี ย ดของการด าเนิ น งานศึ ก ษา และการรั บ สมัครที ม ยุวศึ ก ษา
มรดกวัฒนธรรมไทใหญ่
 ผูศ้ ึกษาเข้าพบ และพูดคุยกับครู ที่ทางานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน กลุ่มนักเรี ยน
โรงเรี ยนห้ อ งสอนศึ ก ษา “เครื อข่ า ยแกนน าเพื่ อ นเตื อ นเพื่ อ นจัง หวัด
แม่ฮ่องสอน” อาจารย์กรองทอง เง่าสุ วรรณ์
- สอบถามการทางาน แนวคิด วิธีการทางานกับกลุ่มนักเรี ยน ความสาเร็ จ
ที่ ผ่านที่ มีเยาวชนมี ส่วนร่ วม และกระบวนการมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรม
ด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่นเมืองแม่ฮ่องสอน
- อธิ บายรายละเอียดการการทางานครั้งนี้ ในส่ วนของขั้นตอนการทางาน
ที่ ก ลุ่ ม เยาวชนเข้ามามี ส่ วนร่ วม อาทิ การศึ ก ษา การส ารวจ การเก็ บ
ข้อมูลมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ในเมืองแม่ฮ่องสอน ตลอดจนประโยชน์
ที่จะได้รับในส่ วนของเยาวชน และชุมชน
- ผูศ้ ึกษาขอความร่ วมมือจากครู ในการเลือกนักเรี ยนในระดับชั้นที่สนใจ
ด้ า นวัฒ นธรรมไทใหญ่ และประวัติ ศ าสตร์ ท ้ อ งถิ่ น หรื อเคยร่ ว ม
กิ จกรรมด้านวัฒ นธรรมไทใหญ่ แขนงต่ า ง ๆ ของเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน
ตลอดจนที่ มี ค วามเข้า ใจ ทราบคุ ณ ค่ า ของมรดกวัฒ นธรรม และมี
ความคิ ด ในการอนุ รั ก ษ์ ม รดกวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น และเรี ย นเชิ ญ ครู
เครื อข่ า ยแกนน าฯ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ชี้ แจงรายละเอี ย ดของการ
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ดาเนิ นงานศึกษา และการรับสมัครทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่
และร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในฐานะ “ครู พี่เลี้ ยง” ขั้นตอนสุ ดท้าย ขอความ
ร่ วมมือครู นดั หมายและเตรี ยมนักเรี ยนเข้าประชุมครั้งที่ 1 (ประชุมชี้แจง
รายละเอียด)
การประชุ ม ครั้ งที่ 1 (Information Meeting) : การประชุ ม ชี้ แจง รายละเอี ย ด
วิธี การดาเนิ นงานศึ กษา การรับสมัครที มยุวศึ กษาฯ และการจัดสรรที มยุว
ศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ และกาหนดหน้าที่ทางานโดยทาการแบ่งเป็ น
2 ช่วง ดังนี้
ช่ วงที่ 1 : ชี้ แจงข้ อมู ลรำยละเอียดของกำรดำเนินกำรศึ กษำและรั บสมัคร
สมำชิ กทีมยุวศึกษำมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่
- ผูศ้ ึ ก ษาน าเสนอหัวข้อการศึ ก ษา “กำรศึ ก ษำเพื่ อจั ด กำรเส้ นทำงกำร
เรียนรู้ มรดกทำงศิลปะสถำปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ สำหรับเยำวชน
ในท้ องถิ่น โดยกระบวนกำรศึ กษำเชิ งปฏิบัติกำรอย่ ำงมีส่วนร่ วมของ
กลุ่มเยำวชนในเขตเมืองแม่ ฮ่องสอน” วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทางาน
ในส่ ว นของกลุ่ ม เยาวชน ประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ในการร่ ว ม
กิจกรรม ทั้งส่ วนของกลุ่มเยาวชน นักเรี ยน ครู และโรงเรี ยน ตลอดจน
ชุ มชน ท้องถิ่ นเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อการกระตุน้ เตือนและสร้ างสานึ ก
ให้ ก ั บ เยาวชนเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน ได้ เรี ย นรู้ เข้า ใจ และส านึ ก รั ก ใน
วัฒนธรรมของตน รวมถึงผลของความสาเร็ จในการอนุ รักษ์วฒั นธรรม
ไทใหญ่ เมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน โดยการท างานอย่างมี ส่ ว นร่ ว มในระดับ
เยาวชน สุ ดท้ายโอกาสให้นกั เรี ยน ครู ผูเ้ ข้าร่ วมซักถามข้อข้องใจในการ
ดาเนินการศึกษาครั้งนี้
- ผู ้ศึ ก ษาเปิ ดรั บ สมัค รกลุ่ ม เยาวชน เพื่ อ เข้ า ร่ ว มที ม ยุ ว ศึ ก ษามรดก
วัฒนธรรมไทใหญ่ในรู ปแบบอาสาสมัคร (Volunteer) โดยให้นกั เรี ยนที่
สนใจกรอกแบบฟอร์ มการสมัครเข้าร่ วมทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรม
ไทใหญ่ ซึ่ งมีแบ่งข้อมูลเนื้ อหาเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) ข้อมูลส่ วนตัวเบื้องต้น
2) ข้อมู ลส่ วนที่ ป ระกอบด้วยความสามารถพิ เศษ และประเด็นสนใจ
ศึกษาที่เกี่ ยวข้องกับศิลปะสถาปั ตยกรรมมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ เพื่อ
ใช้พิจารณาการจัดกลุ่มแบ่งสายการสารวจ เก็บข้อมูลที่เหมาะสม และ
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ตามความถนัดของที มยุวศึกษาฯ แต่ละคน แต่ละกลุ่มตามแบบฟอร์ ม
(ดูภาคผนวก ข)
ตำรำงที่ 3.1 ตารางรายชื่อนักเรี ยนเข้าร่ วมทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน
จานวน 27 คน ดังนี้
ลำดับ
ที่

ชื่อ – นำมสกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

นายชยันต์ ผูด้ อก
นายชิษณุพงศ์ โชคเสกสรร
นายชานนท์ สมบูรณ์ชยั
นายประพันธ์ ไม่มีชื่อสกุล
นายพุทธิพงษ์ พงษ์ตา
นายรังสฤษฎ์ โชคเสกสรรค์
นายพงษ์พล ไม่มีชื่อสกุล
นายพงษ์พฒั น์ ปันอิน
นายการันต์ สันติกรรม
นายวรัตน์ ธนัชบวรวิทย์
นายศุภนัฐ คามัน่
นายธนกร รักไพรสงบ
นางสาวศศิวมิ ล คาดีเจริ ญ
นางสาวชุติภา วันดี
นางสาววิลาวัลย์ คาอ่อง
นางสาวปิ ยะนันท์ นันตาทิพย์
นางสาวสาธิกา พิทกั ษ์
นางสาวสมหญิง วรรณโณ
นางสาวพิมพิกา วรรณธร
นางสาวจริ ยา มหาสิ งห์
นางสาวส่ วยอิ่ง ไม่มีชื่อสกุล
นางสาวพรพรรณ กิตติดานุ วงศ์
นางสาวสุ มิตา มาตรราช
นางสาวยาเห่ตาพอ นางสาวธนัชชา สุ ธรรม
นางสาวนิดา สันติกรรม
นางสาวนัดดา ธรรมาวิมล

ระดั
บ
ชั้น
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.6
ม.6
ม.6
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4

ควำมสำมำรถทำง
วัฒนธรรม
ศิลปะการแสดง
ดนตรี ไทใหญ่
ดนตรี ไทใหญ่
ภาษา วรรณกรรม
งานประดิษฐ์ไทใหญ่
ภาษา วรรณกรรม
งานประดิษฐ์ไทใหญ่
ภาษา วรรณกรรม
ดนตรี ไทใหญ่
ดนตรี ไทใหญ่
ดนตรี ไทใหญ่
งานประดิษฐ์ไทใหญ่
ศิลปะการแสดง
การประดิษฐ์ไทใหญ่
ภาษา วรรณกรรม
ศิลปะการแสดง
ภาษา วรรณกรรม
ศิลปะการแสดง
งานประดิษฐ์ไทใหญ่
ภาษา วรรณกรรม
ศิลปะการแสดง
การประดิษฐ์ไทใหญ่
ศิลปะการแสดง
การประดิษฐ์ไทใหญ่
ศิลปะการแสดง
การประดิษฐ์ไทใหญ่
การประดิษฐ์ไทใหญ่
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ควำมสนใจศึกษำ
(เกีย่ วกับศิลปะสถำปัตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่)
วัด และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง
วัด และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง
งานศิลปะที่เกี่ยวข้องสถาปัตยกรรมไทใหญ่
วัด และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง
วัด และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง
งานศิลปะที่เกี่ยวข้องสถาปัตยกรรมไทใหญ่
วัด และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง
งานศิลปะที่เกี่ยวข้องสถาปัตยกรรมไทใหญ่
งานศิลปะที่เกี่ยวข้องสถาปัตยกรรมไทใหญ่
งานศิลปะที่เกี่ยวข้องสถาปัตยกรรมไทใหญ่
วัด และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง
วัด และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง
อาคารบ้านเรื อนแบบไทใหญ่
อาคารบ้านเรื อนแบบไทใหญ่
อาคารบ้านเรื อนแบบไทใหญ่
งานศิลปะที่เกี่ยวข้องสถาปั ตยกรรมไทใหญ่
งานศิลปะที่เกี่ยวข้องสถาปั ตยกรรมไทใหญ่
อาคารบ้านเรื อนแบบไทใหญ่
งานศิลปะที่เกี่ยวข้องสถาปั ตยกรรมไทใหญ่
อาคารบ้านเรื อนแบบไทใหญ่
งานศิลปะที่เกี่ยวข้องสถาปั ตยกรรมไทใหญ่
งานศิลปะที่เกี่ยวข้องสถาปั ตยกรรมไทใหญ่
อาคารบ้านเรื อนแบบไทใหญ่
อาคารบ้านเรื อนแบบไทใหญ่
งานศิลปะที่เกี่ยวข้องสถาปั ตยกรรมไทใหญ่
งานศิลปะที่เกี่ยวข้องสถาปั ตยกรรมไทใหญ่
งานศิลปะที่เกี่ยวข้องสถาปั ตยกรรมไทใหญ่

ช่ ว งที่ 2 : กำรจัด สรรทีม ยุว ศึ ก ษำมรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ และกำหนด
หน้ ำทีท่ ำงำน
- ผูศ้ ึ กษานัดหมายผูส้ มัครเข้าร่ วมที ม ยุวศึ กษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่
ทั้งหมด 27 คน
- ผูศ้ ึ กษาทบทวนวัตถุ ป ระสงค์ในการทางาน ชี้ แจงขั้นตอนการท างาน
ขอบเขตเนื้ อหาของงาน ปรับความคิด และเปิ ดให้ทีมยุวศึกษาฯ ซักถาม
ข้อข้องใจ ในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนหลังจากนี้
- ผูศ้ ึ ก ษาคัด เลื อกที วยุวศึ ก ษาฯ โดยพิ จารณาข้อมูล ความสนใจจากใบ
สมัครเข้าร่ วมที มยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ และการสัมภาษณ์
สอบถามข้อมูลรายบุคคล
- ผูศ้ ึ ก ษาแจ้งการจัดสมาชิ ก ที ม ยุวศึ ก ษาฯ ทั้ง 6 ที ม พร้ อมกับ คัดเลื อ ก
หัวหน้าทีมย่อย ( ดูตารางที่ 3.1)
(3) องค์ ประกอบและหน้ ำที่ ข อง “ที ม ยุ ว ศึ ก ษำมรดกวั ฒ นธรรมไทใหญ่ เมื อ ง
แม่ ฮ่องสอน”
 องค์ ป ระกอบของที ม ยุ ว ศึ ก ษามรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ เมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน
ประกอบด้วยส่ วนสาคัญหลัก 3 ส่ วน คือ หัวหน้าทีมหลัก หัวหน้าทีมย่อย และ
สมาชิกทีมยุวศึกษาฯ
1) หัวหน้าทีมหลัก หมายถึ ง ผูป้ ระสานงานระหว่างหัวหน้าทีมย่อยกับผูศ้ ึกษา
และประสานงานกับ เจ้าของ หรื อผูด้ ู แลแหล่ งมรดกวัฒนธรรม ท าหน้าที่
ดู แ ลการท างานของแต่ ล ะที ม ย่ อ ย อ านวยความสะดวกในการติ ด ต่ อ
ประสานงานกับแหล่งข้อมูลแก่ ทีมยุวศึกษาฯ ตลอดจนมีบทบาทเป็ นเลขา
ผูศ้ ึกษา และเป็ นผูช้ ่วยในการร่ วมจัดประชุมรู ปแบบการสนทนากลุ่ม
2) หั ว หน้ า ที ม ย่อ ย หมายถึ ง ผูป้ ระสานงานระหว่า งสมาชิ ก ยุว ศึ ก ษาฯ กับ
หัวหน้าที มหลัก และผูศ้ ึ กษา ท าหน้าที่ ดูแล และร่ วมท างานกับสมาชิ กยุว
ศึกษาฯ ตลอดจนเรี ยบเรี ยงข้อมูล เก็บรายละเอียดโดยรวมของแหล่งข้อมูล
และเป็ นตัวแทนนาเสนอข้อมูลของกลุ่มแหล่งข้อมูลที่รับผิดชอบ
3) สมาชิ กทีมย่อย หมายถึง ผูท้ างานในทีมย่อย ประกอบด้วยสมาชิ ก 4- 5 คน
ดังนี้ ผูส้ ัมภาษณ์ ผูบ้ นั ทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจาก
การสั มภาษณ์ และผูส้ ารวจและเก็บข้อมู ลสภาพพื้ นที่ โดยใช้แบบส ารวจ
สภาพพื้นที่
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 บทบำทของทีม ยุ ว ศึ ก ษำมรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ เมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน บทบาท
สาคัญหลัก 3 ส่ วน ดังต่อไปนี้
1) ทีมยุวศึกษาฯ ร่ วมประชุ มชี้ แจง (Information meeting) เกี่ ยวกับรายละเอียด
วิธีการดาเนิ นงานศึกษา การรับสมัครทีมยุวศึกษาฯ และการจัดสรรทีมยุว
ศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ และกาหนดหน้าที่ทางาน ในประเด็นต่าง ๆ
ตามมติที่ประชุม
2) ทีมยุวศึกษาฯ ลงพื้นที่ร่วมกับผูศ้ ึกษา ลักษณะทัศนะศึกษา ตามการแบ่งสาย
ลงพื้ น ที่ เก็ บ ข้อ มู ล ท าการส ารวจ เก็ บ ข้อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ ซั ก ถาม
เจ้าของ ผูด้ ูแล หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูล
3) ที ม ยุวศึ ก ษาฯ รวบรวม และเรี ยบเรี ยงข้อมู ล ภาคสนามของกลุ่ ม เพื่ อเป็ น
ข้อ มู ล ในการประชุ ม รู ป แบบสนทนากลุ่ ม (Group Discussion) เพื่ อ รั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็ น และเสนอแนะความต้อ งการการเรี ย นรู้ ม รดกทางศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
ตำรำงที่ 3.2 ตารางการจัดกลุ่มของทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ ทั้งหมด 6 กลุ่มย่อย ดังนี้
ทีมที่ 1

บทบำท / หน้ ำที่

นำยพงษ์ พล -

หัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 1

ผูส้ มั ภาษณ์ และเรี ยบเรี ยงข้อมูล

นำยรังสฤษฎ์ โชคเสกสรรค์

รองหัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 1

ผูส้ มั ภาษณ์

นำยธนกร รักไพรสงบ

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 1

ผูบ้ นั ทึกข้อมูลการสัมภาษณ์

นำยพุฒิพงษ์ พงษ์ ต๋ำ

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 2

ผูส้ ารวจและเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่

ทีมที่ 2

องค์ ประกอบ / หน้ ำที่

นำงสำวศศิวมิ ล คำดีเจริญ

หัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 2

ผูส้ มั ภาษณ์ และเรี ยบเรี ยงข้อมูล

นำงสำวธนัชชำ สุ ธรรม

รองหัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 2

ผูส้ มั ภาษณ์

นำงสำวนิดำ สันติกรรม

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 1

ผูบ้ นั ทึกข้อมูลสัมภาษณ์

นำงสำวชุตภิ ำ วันดี

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 2

ผูส้ ารวจและเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่

นำงสำววิลำวัลย์ คำอ่ อง

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 3

ผูส้ ารวจและเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ)
ทีมที่ 3

องค์ ประกอบ / หน้ ำที่

นำยชยันต์ ผู้ดอก

หัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 3

ผูส้ มั ภาษณ์ และเรี ยบเรี ยงข้อมูล

นำยชิษณุพงศ์ โชคเสกสรรค์

รองหัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 3

ผูส้ มั ภาษณ์

นำยประพันธ์ ไม่ มชี ื่อสกุล

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 1

ผูบ้ นั ทึกข้อมูลสัมภาษณ์

นำยชำนนท์ สมบูรณ์ ชัย

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 2

ผูส้ ารวจและเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่

ทีมที่ 4

องค์ ประกอบ / หน้ ำที่

นำงสำวส่ วยอิง่ ไม่ มชี ื่อสกุล

หัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 4

ผูส้ มั ภาษณ์ และเรี ยบเรี ยงข้อมูล

นำงสำวพรพรรณ กิตติดำนุวงศ์

รองหัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 4

ผูส้ มั ภาษณ์

นำงสำวสุ มติ ำ มำตรรำช

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 1

ผูบ้ นั ทึกข้อมูลสัมภาษณ์

นำงสำวยำเห่ ตำพอ ไม่ มชี ื่อสกุล

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 2

ผูส้ ารวจและเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่

นำงสำวนัดดำ ธรรมำวิมล

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 3

ผูส้ ารวจและเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่

ทีมที่ 5

องค์ ประกอบ / หน้ ำที่

นำงสำวปิ ยะนันท์ นันตำทิพย์

หัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 5

ผูส้ มั ภาษณ์ และเรี ยบเรี ยงข้อมูล

นำงสำวสมหญิง วรรณโณ

รองหัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 5

ผูส้ มั ภาษณ์

นำงสำวพิมพิกำ วรรณธร

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 1

ผูบ้ นั ทึกข้อมูลสัมภาษณ์

นำงสำวสำธิกำ พิทกั ษ์

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 2

ผูส้ ารวจและเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่

ทีมที่ 6

องค์ ประกอบ / หน้ ำที่

นำยวรัตน์ ธนัชบวรวิทย์

หัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 6

ผูส้ มั ภาษณ์ และเรี ยบเรี ยงข้อมูล

นำยกำรันต์ สันติกรรม

รองหัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 6

ผูส้ มั ภาษณ์

นำยพงษ์ พฒ
ั น์ ปันอิน

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 1

ผูบ้ นั ทึกข้อมูลสัมภาษณ์

นำยศุภนัฐ คำมัน่

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 2

ผูส้ ารวจและเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่
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สาหรับหัวหน้าทีมหลัก คือ นายชยันต์ พู่ดอก มีบทบาทเป็ นเลขานุ การของผูศ้ ึกษา และ
ทาหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ เป็ นผูป้ ระสานงาน
ระหว่า งหั ว หน้ า ที ม ย่อ ยกับ ผูศ้ ึ ก ษา และประสานงานกับ เจ้า ของ ผูด้ ู แ ลแหล่ ง มรดก
วัฒนธรรม ทาหน้าที่ดูแลการทางานของแต่ละทีมย่อย ตลอดจนเป็ นผูช้ ่ วยในการร่ วมจัด
ประชุมรู ปแบบการสนทนากลุ่ม ส่ วนหัวหน้าทีมย่อย ทั้ง 6 ทีม และสมาชิกทึมยุวศึกษาฯ
3.3.2 กำรศึกษำ และสำรวจมรดกทำงศิลปะสถำปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบำล
เมืองแม่ ฮ่องสอน จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
เป็ นการศึ ก ษาและส ารวจเก็ บ ข้อ มู ล มรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ ง
แม่ฮ่องสอน ซึ่ งเป็ นการเก็บข้อมูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ที่ใช้วิธีการดาเนิ นการ
โดยกระบวนการศึกษาอย่างมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชน “ทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไท
ใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน” ร่ วมกับผูศ้ ึกษา เพื่อการกระตุน้ เตือนและสร้างสานึ กให้กบั กลุ่ม
เยาวชนเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอนได้เรี ย นรู ้ เข้าใจ และส านึ ก รั ก ในวัฒ นธรรมของตน ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังนี้
(1) กระบวนกำรและวิธีกำรเก็บข้ อมูลมรดกทำงศิลปะสถำปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
(1.1) เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บข้ อมูล
ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาสร้ างเครื่ องมื อสาหรับเก็บข้อมูลภาคเอกสาร
และภาคสนาม 2 ประเภท ดังนี้
(1.1.1) ข้อมูลภาคเอกสาร
เป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจน
ลักษณะกายภาพและสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน
เมื องแม่ฮ่องสอน ในเขตเทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ซึ่ งได้จากหนังสื อ วารสาร บทความ และเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดย
ใช้แบบบันทึ กข้อมู ลเอกสาร มี ล ักษณะเป็ นแบบบันทึ กข้อมู ลบริ บท
เกี่ยวกับเมืองแม่ฮ่องสอน แบ่งได้ 6 ประเด็น ได้แก่
1) ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของเมืองแม่ฮ่องสอน
2) เมืองโบราณแม่ฮ่องสอน
3) ชุมชนและสภาพแวดล้อมของเมืองแม่ฮ่องสอนในปั จจุบนั
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4) ย่านเมืองเก่า
5) เส้นทางคมนาคมในอดีตและ
6) พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ และข้อมูลการอ้างอิงจากเอกสารนั้นๆ
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Method) สาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อสื บค้นเรื่ องราว
ประวัติศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ตั้งประเด็นศึกษา
2. เสาะหาแหล่งข้อมูลหลักฐาน
3. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
4. วิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินคุณค่าหลักฐาน
5. ตีความเพื่อตอบประเด็นศึกษาได้วา่ ทาไมและอย่างไร
6. นาเสนอเรื่ องราวที่คน้ พบได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ1
ข้อมูลภาคเอกสารส่ วนของยุวศึกษาฯ ดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
เรี ยนรู ้ร่วมกับเยาวชน และนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ แยกแยะ และ
เป็ นส่ วนหนึ่งในข้อมูลภาคเอกสารในบทที่ 2
(1.1.2) ข้อมูลภาคสนาม
เป็ นข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ บริ บ ททางประวัติ ศ าสตร์ สั ง คม และ
วัฒนธรรม ตลอดจนลักษณะกายภาพและสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และวัฒ นธรรมของชุ ม ชนเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน แบ่ ง เครื่ อ งมื อ เป็ น 2
ประเภท คือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ซึ่ งได้จากทาการเก็บข้อมูลด้วย
วิธี ก ารสั ม ภาษณ์ แบบมี โครงสร้ าง (Structured Interview) จากกลุ่ ม
ตัวอย่าง (Sample) จานวน 10 คน และแบบบันทึ กการส ารวจสภาพ
พื้ น ที่ และสั ม ภาษณ์ แบบไม่ มี โครงสร้ าง (Unstructured Interview)
ได้จากการสารวจ และเก็บ ข้อมู ลสภาพพื้ นที่ แหล่ งมรดกทางศิ ลปะ
1

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. “เพื่อน
คู่ คิด มิ ตรคู่ ครู แนวทางการจั ดการเรี ยนรู้ ประวัติศ าสตร์ ” (กรุ งเทพฯ : โรงพิ ม พ์ชุม นุ มสหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง
ประเทศไทย จากัด, 2554) หน้า 24 -27
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สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ จากกลุ่มตัวอย่าง (Sample) จานวน
20 คน จากประชาชนและผูเ้ กี่ ยวข้องกับวัฒนธรรมไทใหญ่ในชุ มชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่ งประกอบด้วย นักวิชาการ พระภิกษุสงฆ์ ผูร้ ู ้
หรื อปราชญ์ ท ้องถิ่ นและหัวหน้าหน่ วยงานในองค์กรของภาครั ฐ ที่ มี
ความรู ้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ของเมืองแม่ฮ่องสอน โดยวิธีการ
สุ่ มตัวอย่าง (Sampling) ซึ่ งเป็ นการสุ่ มแบบจงใจ (Purposive Sampling)
(2) กำรแบ่ งพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ และกลุ่มเยำวชนทำกำรเก็บข้ อมูล
ในการแบ่ งพื้ นที่ ศึ กษา ผูศ้ ึ กษาได้ศึกษาลักษณะการแบ่ งเขตการปกครองของเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีลกั ษณะแบบแบ่งเขตการปกครองแบบไทใหญ่ เรี ยกว่า
“ป๊ อก” ซึ่ งหมายถึ ง หย่อมหรื อย่าน สาหรับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดแบ่งพื้นที่
แบบ “ชุ ม ชนป๊ อก” ทั้งหมด 6 ป๊ อก ดังนี้ ป๊ อกกาดเก่ า ป๊ อกดอนเจดี ย ์ ป๊ อกปางล้อ
ป๊ อกกลางเวียง ป๊ อกตะวันออก และป๊ อกหนองจองคา

แผนที่ 3.1 พื้นที่การแบ่งชุมชนป๊ อกในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ทีม่ ำ : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่อ่องสอน กระทรวงวัฒนธรรม. ประวัติศาสตร์วฒั นธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน .
โครงการสื บค้นประวัติศาสตร์วฒั นธรรมแม่ฮ่องสอน, หน้า 52.
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จากการการแบ่ งชุ ม ชนป๊ อกในเขตเทศบาลเมื องแม่ ฮ่องสอน ผูศ้ ึ ก ษาได้จดั ที ม ยุว
ศึ กษาฯเป็ น 6 ที ม เพื่ อให้ส อดคล้อง และสะดวกในการเก็ บข้อมูลภาคสนาม ตาม
ตาราง ดังนี้
ตำรำงที่ 3.3 ตารางการจัดพื้ นที่ การศึกษาสาหรับกลุ่มเยาวชนทาการเก็บ ข้อมูล (ทีมยุวศึกษามรดก
วัฒนธรรมไทใหญ่) ทั้งหมด 6 ทีมย่อย ดังนี้
ทีมที่ 1 : ชุมชนป๊ อกกำดเก่ ำ

บทบำท / หน้ ำที่

นายพงษ์พล -

หัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 1

ผูส้ มั ภาษณ์ และเรี ยบเรี ยงข้อมูล

นายรังสฤษฎ์ โชคเสกสรรค์

รองหัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 1

ผูส้ มั ภาษณ์

นายธนกร รักไพรสงบ

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 1

ผูบ้ นั ทึกข้อมูลการสัมภาษณ์

นายพุฒิพงษ์ พงษ์ต๋า

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 2

ผูส้ ารวจและเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่

ทีมที่ 2 : ชุมชนป๊ อกดอนเจดีย์

องค์ ประกอบ / หน้ ำที่

นางสาวศศิวมิ ล คาดีเจริ ญ

หัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 2

ผูส้ มั ภาษณ์ และเรี ยบเรี ยงข้อมูล

นางสาวธนัชชา สุธรรม

รองหัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 2

ผูส้ มั ภาษณ์

นางสาวนิดา สันติกรรม

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 1

ผูบ้ นั ทึกข้อมูลสัมภาษณ์

นางสาวชุติภา วันดี

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 2

ผูส้ ารวจและเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่

นางสาววิลาวัลย์ คาอ่อง

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 3

ผูส้ ารวจและเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่

ทีมที่ 3: ชุมชนป๊ อกปำงล้ อ

องค์ ประกอบ / หน้ ำที่

นายชยันต์ ผูด้ อก

หัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 3

ผูส้ มั ภาษณ์ และเรี ยบเรี ยงข้อมูล

นายชิษณุพงศ์ โชคเสกสรรค์

รองหัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 3

ผูส้ มั ภาษณ์

นายประพันธ์ ไม่มีชื่อสกุล

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 1

ผูบ้ นั ทึกข้อมูลสัมภาษณ์

นายชานนท์ สมบูรณ์ชยั

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 2

ผูส้ ารวจและเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่
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ตำรำงที่ 3.3 (ต่อ)
ทีมที่ 4 : ชุมชนป๊ อกกลำงเวียง

องค์ ประกอบ / หน้ ำที่

นางสาวส่วยอิ่ง ไม่มีชื่อสกุล

หัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 4

ผูส้ มั ภาษณ์ และเรี ยบเรี ยงข้อมูล

นางสาวพรพรรณ กิตติดานุวงศ์

รองหัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 4

ผูส้ มั ภาษณ์

นางสาวสุมิตา มาตรราช

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 1

ผูบ้ นั ทึกข้อมูลสัมภาษณ์

นางสาวยาเห่ตาพอ ไม่มีชื่อสกุล

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 2

ผูส้ ารวจและเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่

นางสาวนัดดา ธรรมาวิมล

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 3

ผูส้ ารวจและเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่

ทีมที่ 5 : ชุมชนตะวันออก

องค์ ประกอบ / หน้ ำที่

นางสาวปิ ยะนันท์ นันตาทิพย์

หัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 5

ผูส้ มั ภาษณ์ และเรี ยบเรี ยงข้อมูล

นางสาวสมหญิง วรรณโณ

รองหัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 5

ผูส้ มั ภาษณ์

นางสาวพิมพิกา วรรณธร

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 1

ผูบ้ นั ทึกข้อมูลสัมภาษณ์

นางสาวสาธิ กา พิทกั ษ์

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 2

ผูส้ ารวจและเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่

ทีมที่ 6 : ชุมชนป๊ อกหนองจองคำ

องค์ ประกอบ / หน้ ำที่

นายวรัตน์ ธนัชบวรวิทย์

หัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 6

ผูส้ มั ภาษณ์ และเรี ยบเรี ยงข้อมูล

นายการันต์ สันติกรรม

รองหัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 6

ผูส้ มั ภาษณ์

นายพงษ์พฒั น์ ปันอิน

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 1

ผูบ้ นั ทึกข้อมูลสัมภาษณ์

นายศุภนัฐ คามัน่

สมาชิกทีมย่อยคนที่ 2

ผูส้ ารวจและเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่

(3) กำรประชุ มกลุ่มเพือ่ อบรมเตรียมควำมพร้ อมในกำรเก็บข้ อมูล
ส าหรั บ การเตรี ย มความพร้ อ มในการเก็ บ ข้อ มู ล ผูศ้ ึ ก ษาจัด การประชุ ม ครั้ งที่ 2
(Educational meeting) : ประชุ มเตรี ยมความพร้อม เพื่อเตรี ยมความพร้อม และชี้ แจง
การแบ่งพื้นที่การศึกษา กาหนดหน้าที่ทางาน วิธีเก็บข้อมูล และการบันทึกข้อมูลภาค
เอกสาร ตลอดจนรายละเอี ยดการลงพื้ นท างานภาคสนาม วิธีการส ารวจ และเก็ บ
ข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ จากประชาชนและผูเ้ กี่ ยวข้องกับวัฒนธรรมไทใหญ่ใน
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ชุ ม ชนเทศบาลเมื องแม่ ฮ่องสอน รวมถึ งเทคนิ ค วิธี ก ารสั ม ภาษณ์ และการบันทึ ก
ข้อมูล ข้อตกลงต่าง ๆที่เกี่ ยวข้องในการลงพื้นที่ ระบุบในตารางการทางานร่ วมกับ
กลุ่มยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ในเมืองแม่ฮ่องสอน ดังนี้
- ชี้ แจงการแบ่ งพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ก าหนดหน้าที่ ก ารท างาน (ดู ต ารางการท างาน
ร่ วมกับทีมยุวศึกษาฯ ภาคผนวก ก)
- ชี้แจงรายละเอียด และการใช้เครื่ องมือ ประกอบด้วยเครื่ องมือ 2 ประเภท ดังนี้
(3.1) เครื่ องมือสาหรับเก็บข้อมูลภาคเอกสาร
 แบบบันทึกข้อมูลเอกสาร บันทึกข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับประวัติศาสตร์
สั ง คม และวัฒ นธรรมไทใหญ่ ซึ่ งเก็ บ ข้อ มู ล จากหนัง สื อ วารสาร
บทความ และเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งเรี ยนรู ้ภายในเมือง
แม่ฮ่องสอน อาทิ ห้องสมุ ด ศูนย์ไทใหญ่ศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ศู น ย์ป ระสานงานพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ มี ชี วิ ต และสื่ อต่ า ง ๆ ที่ ผู้ศึ ก ษาได้
จัดเตรี ยมไว้
(3.2) เครื่ องมือสาหรับเก็บข้อมูลภาคสนาม ดังนี้
 แบบบันทึกกำรสั มภำษณ์ สาหรับทาการเก็บข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง
กับ บริ บ ททางประวัติ ศ าสตร์ สั ง คม วัฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้อ ม
ตลอดจนลัก ษณะกายภาพและสิ่ งแวดล้ อ มทางธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมของชุ มชนเมื องแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีก ารสัมภาษณ์ แบบมี
โครงสร้ าง (Structured Interview) จาก นัก วิช าการท้อ งถิ่ น ผูร้ ู ้ ห รื อ
ปราชญ์ ท ้อ งถิ่ น และหั ว หน้ า หน่ ว ยงานในองค์ก รของภาครั ฐ ที่ มี
ความรู ้ เกี่ ย วกับ ศิ ล ปวัฒ นธรรมไทใหญ่ ข องเมื องแม่ ฮ่องสอน และ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทใหญ่ในชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 แบบบั น ทึ ก กำรส ำรวจสภำพพื้น ที่ และสั ม ภำษณ์ ส าหรั บ ท าการ
ส ารวจ แล ะ เก็ บ ข้ อ มู ล ส ภ าพ พื้ น ที่ แห ล่ งม รด ก ท างศิ ล ป ะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่เพิ่มเติม ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ แบบ
ไม่ มี โครงสร้ าง (Unstructured Interview) จากพื้ น ที่ ท้ งั 6 ป๊ อก ดัง นี้
ป๊ อกกาดเก่ า ป๊ อกดอนเจดี ย ์ ป๊ อกปางล้ อ ป๊ อกกลางเวี ย ง ป๊ อก
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ตะวันออก และป๊ อกหนองจองค า จากเจ้าของ หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับ
แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ของเมือง
- ชี้ แจงการลงพื้นที่ ทางานเก็บข้อมูลภาคเอกสาร ข้อมูลภาคสนาม และรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมด และนัดหมายรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร และภาคสนาม สาหรับ
เขี ยนรายงานผลการดาเนิ นงาน เพื่ อเสนอเส้ นทางการเรี ยนรู้ มรดกทางศิ ลปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
(4) วิธีกำรเก็บข้ อมูล
ท าการศึ ก ษาบริ บ ททางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒ นธรรม ตลอดจนลัก ษณะ
กายภาพและสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของชุ มชนเมืองแม่ฮ่องสอน
ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่ วมกับทีมยุวศึกษาฯ โดยแบ่ง
ทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ดังนี้
(4.1) เก็บข้อมูลภาคเอกสาร
เป็ นข้อ มู ล ที่ เกี่ ยวข้องกับ ประวัติศ าสตร์ สั ง คม และวัฒ นธรรม ตลอดจน
ลักษณะกายภาพและสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนเมือง
แม่ ฮ่ อ งสอน ในเขตเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน จัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน จาก
การศึกษาภาคเอกสารจากหนังสื อ วารสาร บทความ และเอกสารงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องจากแหล่งเรี ยนรู ้ภายในเมืองแม่ฮ่องสอน อาทิ ห้องสมุด ศูนย์ไทใหญ่
ศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวติ และสื่ อต่าง ๆที่
ผูศ้ ึกษาได้จดั เตรี ยมไว้ โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลภาคเอกสาร จากประเด็นศึกษา
6 ประเด็น ได้แก่ 1) ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ของเมืองแม่ฮ่องสอน 2) เมือง
โบราณแม่ ฮ่องสอน 3) ชุ ม ชนและสภาพแวดล้อมของเมื องแม่ ฮ่องสอนใน
ปั จ จุ บ ัน 4) ย่ า นเมื อ งเก่ า 5) เส้ น ทางคมนาคมในอดี ต และ 6) พื้ น ที่ ท าง
ประวัติศ าสตร์ ร่ วมศึ กษากับ กลุ่ ม ยุวศึ ก ษาฯ ที ม ย่อยทั้ง 6 ที ม และประเด็น
ศึกษา ดังนี้
- ทีมย่อยที่ 1 ข้อมูลประเด็นภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ของเมืองแม่ฮ่องสอน
- ทีมย่อยที่ 2 เมืองโบราณแม่ฮ่องสอน
- ทีมย่อยที่ 3 ชุมชนและสภาพแวดล้อมของเมืองแม่ฮ่องสอนในปั จจุบนั
- ทีมย่อยที่ 4 ย่านเมืองเก่า
- ทีมย่อยที่ 5 เส้นทางคมนาคมในอดีตและ
- ทีมย่อยที่ 6 พื้นที่ทางประวัติศาสตร์
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(4.2) เก็บข้อมูลภาคสนาม
เป็ นข้อมูลที่เกี่ ยวกับมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ในเขต
เทศบาลเมื องแม่ ฮ่อ งสอน ประกอบด้วย ประวัติค วามเป็ นมา ลัก ษณะทาง
กายภาพของแหล่ งมรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ น้ ัน ๆ โดยเก็ บ ข้อมู ล ในแต่ ล ะ
ชุ ม ชน ร่ ว มกับ เยาวชน ที ม ยุ ว ศึ ก ษา ฯ ทั้ง 6 ที ม ตามตารางการลงพื้ น ที่
(ภาคผนวก ตารางที่ 4 ตารางการทางานร่ วมกับกลุ่มยุวศึกษามรดกวัฒนธรรม
ไทใหญ่ในเมืองแม่ฮ่องสอน)
- แบบบันทึกการสัมภาษณ์ สาหรับทาการเก็บข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ
บริ บ ททางประวัติศาสตร์ สั งคม วัฒ นธรรมและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจน
ลักษณะกายภาพและสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของชุมชน
เมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน ด้ว ยวิธี ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ าง (Structured
Interview) ใช้วิธี ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบมี โครงสร้ าง (Structured Interview)
โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่าง (Sampling) จานวน 10 คนซึ่ งเป็ นการสุ่ มแบบจงใจ
(Purposive Sampling) ประกอบด้วย นักวิชาการท้องถิ่ น ผูร้ ู ้ หรื อปราชญ์
ท้องถิ่ นและหัวหน้าหน่ วยงานในองค์กรของภาครัฐ ที่ มีความรู ้ เกี่ ยวกับ
ศิ ล ปวัฒ นธรรมไทใหญ่ ข องเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอนและผู ้เกี่ ย วข้ อ งกั บ
วัฒนธรรมไทใหญ่ในชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตามรายชื่อดังนี้
1. คุ ณ ศัน สนี ย ์ พุ ก กานนท์ ผูอ้ านวยการส านัก งานวัฒ นธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
2. อาจารย์ประเสริ ฐ ประดิษฐ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และที่ปรึ กษาศิลปวัฒนธรรม
ไทใหญ่ ประจาศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
3. ดร.จรู ญ ค านวณตา ประธานคณะกรรมการสภาวิ ท ยาลัย ชุ ม ชน
แม่ฮ่องสอน
4. คุณสุ เทพ นุชทรวง อดีตนายกเทศมนตรี เมืองแม่ฮ่องสอน
5. คุณเทพินท์ พงษ์วดี ประธานเครื อข่ายชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน
6. คุ ณ คนึ ง หา สุ ภานั น ท์ ที่ ป รึ กษาและผู้ป ระสานงานประจ าศู น ย์
ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวติ เมืองแม่ฮ่องสอน
7. คุณดารณี ทองเขียว อดีตสมาชิกชุมชนป๊ อกกลางเวียง
8. อาจารย์สุพตั ตา กาวรรณ อดีตข้าราชการครู สมาชิ กชุ มชนป๊ อกดอน
เจดีย ์
9. อาจารย์พชั ราภรณ์ วิมาลัย ข้าราชการครู สมาชิกชุมชนป๊ อกกลางเวียง
10. อาจารย์สุรพงษ์ หิมะนันท์ ข้าราชการครู สมาชิกชุมชนป๊ อกกาดเก่า
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- แบบบัน ทึ ก การส ารวจสภาพพื้ น ที่ และสั ม ภาษณ์ ท าการส ารวจสภาพ
พื้นที่ และสัมภาษณ์เพิ่มเติม ร่ วมกับกลุ่มยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึกที่เกี่ยวกับโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรม ประโยชน์
ใช้สอย และการปรับปรุ งพื้นที่ จากแหล่งมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนทั้ง 6 ป๊ อก ดังนี้ ป๊ อก
กาดเก่า ป๊ อกดอนเจดี ย ์ ป๊ อกปางล้อ ป๊ อกกลางเวียง ป๊ อกตะวันออก และ
ป๊ อกหนองจองคา ใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured
Interview) จากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง (Sample) จ านวน 20 คน โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม
ตั ว อย่ า ง (Sampling) ซึ่ งเป็ นการสุ่ มแบบจงใจ (Purposive Sampling)
ประกอบด้วย เจ้าของ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ไทใหญ่ของเมืองแม่ฮ่องสอน ตามรายชื่อดังนี้
1. พระครู อนุศาสน์ธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดหัวเวียง
2. พระมงคล สุ จิณ ณธรรมโม รองเจ้าอาวาสวัดจองคา
3. พระจิตตะ ฐานธมโม เจ้าอาวาสวัดจองกลาง
4. พระครู อนุศาสน์โสภณ เจ้าอาวาสวัดม่วยต่อ
5. พระใบฏีกาศาสน์ สาสโน เจ้าอาวาสวัดพระนอน
6. พระครู อนุรักษ์ธรรมาเจดีย ์ เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย ์
7. พระอาจารย์เล็ก ปัญโย เจ้าอาวาสวัดปางล้อ
8. พระเสรี ธี ปญโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง
9. พระครู อสิ ฐธรรมการ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู
10. พระครู อนุชิต สุ ตาธร เจ้าอาวาสวัดผาอ่าง
11. พระครู อนุศาสน์สุตคุณ เจ้าอาวาสวัดก้ าก่อ
12. สัมภาษณ์ คุณป้ าสุ พตั ตรา วรรณศิริ, เจ้าของบ้าน (ร้านยอดคาเรื อนแก้ว)
13. สัมภาษณ์ อาจารย์บุญเลิศ วิรัตนาภรณ์ , เจ้าของบ้าน และร้านปาด๊อง
(ผูเ้ ช่า)
14. สัมภาษณ์ คุณป้ าตวงรัตน์ รัตนราพึง, เจ้าของบ้าน(ร้านอัญมณี )
15. สัมภาษณ์ คุณจาเริ ญ พรหมวังศรี , ผูด้ ูแล (ร้านดอกไม้บวั แก้ว และ
โรงแรมสงวนสิ น)
16. สัมภาษณ์ คุณยายบุญจิรา ทองเขียว, เจ้าของบ้าน และ ร้านคิวเพรส
(ผูเ้ ช่า)
17. สัมภาษณ์ อาจารย์วฒั นา กวีวฒั น์, เจ้าของบ้าน (บ้านโบราณร้อยปี )
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18. สัมภาษณ์ อาจารย์ธงชัย สิ ทธิเวช อดีตข้าราชการครู ผูเ้ ชี่ยวชาญดนตรี
ไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องอสน สมาชิกชุมชนป๊ อกปางล้อ
19. สัมภาษณ์ คุณลุงมานพ ประเสริ ฐกุล ผูเ้ ชี่ยวชาญศิลปะการแสดง
พื้นบ้านไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องอสน สมาชิกชุมชนป๊ อกกาดเก่า
20. สัมภาษณ์ คุณสุ ทศั น์ ประสิ ทธิกุล สมาชิกชุมชนป๊ อกตะวันออก และ
ทายาทคหบดีแม่ฮ่องสอน
3.3.3 ผลกำรเก็บข้ อมูลมรดกทำงศิลปะสถำปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ทา
การเก็ บ ข้อมู ล ในแต่ ล ะชุ ม ชน ซึ่ งเรี ย กว่า ชุ ม ชนป๊ อก ซึ่ งคาดว่าเป็ นมรดกทางศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒ นธรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาล ทั้งหมด 6 ชุ มชน ได้แก่
ชุ ม ชนวัด ปางล้อ ชุ ม ชนป๊ อกกาดเก่ า ชุ ม ชนกลางเวี ย ง ชุ ม ชนวัด ดอนเจดี ย ์ ชุ ม ชน
ตะวันออก และชุ มชนหนองจองคา มีจานวนทั้งสิ้ น 55 รายการ ประกอบด้วยข้อมูลแหล่ง
มรดกทางศิ ลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ประกอบด้วย ประวัติความเป็ นมา
ลักษณะทางกายภาพของแหล่งมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ คุณค่าความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมไทใหญ่ และสภาพสื่ อของการเรี ยนรู ้คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ ดัง
รายละเอียดที่ได้นาเสนอในบทที่ 4
3.3.4 กำรวิเครำะห์ คุณค่ ำ และสภำพปัญหำของมรดกศิลปะสถำปัตยกรรมไทใหญ่
เป็ นการศึ ก ษาวิ เคราะห์ เพื่ อ ให้ เห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า และสภาพปั ญ หาของการเรี ย นรู ้ ม รดก
วัฒนธรรมไทใหญ่ของเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่ งมีข้ นั ตอน และการดาเนินการดังนี้
(1) คุ ณ ค่าของมรดกทางศิ ลปะสถาปั ตยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมื อง
แม่ฮ่องสอน เป็ นการวิเคราะห์ภาพรวมด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และ
ศิลปกรรม
(2) สภาพปั ญหาของการเรี ยนรู ้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ในเขต
เทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน เป็ นการวิเคราะห์ ส ภาพแหล่ งมรดกวัฒนธรรม เพื่อการ
จัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับ
เยาวชนในท้องถิ่ น ทั้ง 2 ประเภทของมรดกศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
โดยปรับประยุกต์จากองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 3 A’s และดังรายละเอียดที่
ได้นาเสนอในบทที่ 4
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3.4 กำรศึ ก ษำ และวิ เครำะห์ เพื่ อ กำรจั ด กำรเส้ นทำงกำรเรี ย นรู้ มรดกทำงศิ ล ปะสถำปั ต ยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่สำหรับเยำวชนในท้องถิ่น
ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อหารู ปแบบของการจัดการเส้นทางการเรี ยนรู้มรดก
ทางศิลปะสถาปั ตยกรรมสาหรับเยาชนในท้องถิ่นประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
3.4.1 กำรคัดเลือกมรดกศิลปะสถำปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ เพือ่ กำรจัดกำรเส้ นทำงกำร
เรียนรู้
ผูศ้ ึกษาสร้างเกณฑ์การคัดเลือกมรดกทางศิ ลปะสถาปั ตยกรรมที่มีคุณค่าและความโดด
เด่นแสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ มีศกั ยภาพเหมาะสมต่อการเป็ น
แหล่ งเรี ย นรู ้ ขึ้ นมา 1 ชุ ด ประกอบด้วยเกณฑ์ ก ารให้ค ะแนน และระดับ ค่ าคะแนนที่
เหมาะสม เพื่ อ การคัด เลื อ กมรดกทางศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ โดย
ประยุกต์เกณฑ์การพิจารณาคุ ณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม ที่กาหนดโดยองค์กรสากล
ด้านการศึกษา และการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม (ICOMOS) ร่ วมกับข้อมูลด้านบริ บททาง
ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมชาวไทใหญ่ ตามที่ ได้ศึกษาไว้ในบทที่ 2 นามาใช้
เป็ นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ค่ ามรดกทางศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จานวน 5 เกณฑ์ คือ
1)
2)
3)
4)
5)

คุณค่าด้านประวัติศาสตร์
ด้านวัฒนธรรม
ด้านสังคม
ด้านศิลปกรรม
ด้านศักยภาพของมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่

ใช้ม าตรวัดแบบลิ เคิ ร์ต (Likert scale) เพื่ อวัดค่าคะแนน 5 ระดับ รู ปแบบ Rating Scale
กาหนดค่าคะแนน 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แล้ว
วิเคราะห์ผลแบบ (Weight Sum Analysis) และคัดเลือกมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมที่มี
คุ ณ ค่ า และมี ค วามโดดเด่ น แสดงถึ ง เอกลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ มี
ศักยภาพเหมาะสมต่อการเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไท
ใหญ่ สาหรับเยาวชนในท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน การประเมินใช้คะแนน
รวมเพื่อตัดสิ นค่าของแต่ละแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่มีคะแนนรวมตั้งแต่ 15 คะแนน หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 60 ขึ้นไป จะถูกคัดเลือกเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในเส้นทางการเรี ยนรู ้ มรดกทาง
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วัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่ งแหล่ง
มรดกวัฒ นธรรมเหล่ านี้ จะได้รับ การศึ กษาในรายละเอี ยดต่อไปเพื่ อนาเอาคุ ณ ค่าและ
ศัก ยภาพของแหล่ งวัฒ นธรรมเหล่ านั้น มาจัดการเป็ นเส้ น ทางเรี ยนรู ้ ม รดกทางศิ ล ปะ
สถาปั ต ยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ส าหรั บ เยาวชนในท้ อ งถิ่ น ในเขตเทศบาลเมื อ ง
แม่ฮ่องสอน
ผลของการประเมินคุณค่าและมีความโดดเด่นแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมวัฒนธรรม
ไทใหญ่ ใ นเขตเทศบาลเมื องแม่ ฮ่อ งสอน จังหวัดแม่ ฮ่ องสอน และมี ศ กั ยภาพในการ
จัดเป็ นเส้นทางการเรี ยนรู ้ มรดกศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชน
ในท้ อ งถิ่ น ในเขตเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน สามารถคัด เลื อ กมรดกทางศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ได้ 39 รายการ ดังรายชื่อมรดกวัฒนธรรมต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

ร้านละออ หรื อร้านยอดคาเรื อนแก้ว (เรื อนร้านค้า, ที่พกั อาศัย)
ร้านอัญมณี (เรื อนร้านค้า, ที่พกั อาศัย)
ร้านเสื้ อผ้า และร้านคิวเพรส (เรื อนร้านค้า, ที่พกั อาศัย)
ร้านปาด๊อง (เรื อนร้านค้าแบบห้องแถว, ที่พกั อาศัย)
บ้านโบราณ 100 ปี (ที่พกั อาศัย)
ผับCrossroad (เรื อนร้านค้า, ที่พกั )
ร้านอาหารเฮินยายแก้ว (เรื อนร้านค้า, ที่พกั อาศัย)
ร้านเสื้ อผ้า On air (เรื อนร้านค้าแบบห้องแถว)
ร้านอาหาร ไผ่ (เรื อนร้านค้า, ที่พกั อาศัย)
อาคาร ร.ส.พ. (ศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวติ เมืองแม่ฮ่องสอน)
เจดียธ์ าตุองค์ใหญ่ (วัดพระธาตุดอยกองมู)
เจดียธ์ าตุองค์เล็ก (วัดพระธาตุดอยกองมู)
ศาลาการเปรี ยญ (วัดพระธาตุดอยกองมู)
อุโบสถ (วัดพระธาตุดอยกองมู)
วิหาร (วัดพระธาตุดอยกองมู)
ส่ างหว่าง ซุ ม้ ประตูทางเข้า (วัดก้ าก่อ)
ศาลาการเปรี ยญ (วัดก้ าก่อ)
เจดียธ์ าตุเก่า และองค์ใหม่ (วัดก้ าก่อ)
อุโบสถ (วัดก้ าก่อ)
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(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

ศาลาหลวงปู่ โต (วัดก้ าก่อ)
ศาลาการเปรี ยญ (วัดม่วยต่อ)
เจดียธ์ าตุ 6 องค์ (วัดม่วยต่อ)
อุโบสถ (วัดม่วยต่อ)
ศาลาการเปรี ยญ (วัดพระนอน)
อุโบสถ (วัดพระนอน)
เจดียธ์ าตุทรงปราสาท (วัดพระนอน)
วิหารพลาละแข่ง (วัดหัวเวียง)
ศาลาเจ้าศีลอาคารไม้ (วัดหัวเวียง)
ศาลาการเปรี ยญ (วัดหัวเวียง)
หอระฆัง (วัดหัวเวียง)
อุโบสถ (วัดหัวเวียง)
เจดียธ์ าตุ (วัดหัวเวียง)
วิหารหลวงพ่อโต (วัดจองคา)
ศาลาการเปรี ยญ (วัดจองคา)
อุโบสถ (วัดจองคา)
ซุ ม้ พระพุทธรู ปพระมหากัจจายน์ (วัดจองคา)
เจดียแ์ ละวิหารเล็ก (วัดจองกลาง)
ศาลาการเปรี ยญ (วัดจองกลาง)
เจดียแ์ ละวิหารเล็กเก่า (วัดจองกลาง)

3.4.2 กำรจำแนกประเภทมรดกทำงศิลปะสถำปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบำลเมือง
แม่ ฮ่องสอนทีไ่ ด้ รับกำรคัดเลือก
ทาการจัดระเบี ยบข้อมูลมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ที่ได้รับการ
คัด เลื อ ก 39 รายการ ที่ มี คุ ณ ค่ า และมี ค วามโดดเด่ น แสดงเอกลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีศกั ยภาพ
ในการจัดเป็ นเส้นทางการเรี ยนรู้มรดกศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรั บ
เยาวชนในท้องถิ่ น ในเขตเทศบาลเมื องแม่ ฮ่องสอน ซึ่ งผลการจาแนกประเภทมรดก
วัฒนธรรมไทใหญ่ซ่ ึ งได้รับการคัดเลือก จาแนกออกได้ 2 ประเภท คือ
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(1) ประเภทเรือนเรือนพืน้ ถิ่นแบบไทใหญ่ ย่ ำนถนนสิ งหนำถบำรุ ง
มีจานวน 10 แห่ง ประกอบด้วย
(1.1) ร้านละออ หรื อร้านยอดคาเรื อนแก้ว (เรื อนร้านค้า, ที่พกั อาศัย)
(1.2) ร้านอัญมณี (เรื อนร้านค้า, ที่พกั อาศัย)
(1.3) ร้านเสื้ อผ้า และร้านคิวเพรส (เรื อนร้านค้า, ที่พกั อาศัย)
(1.4) ร้านปาด๊อง (เรื อนร้านค้าแบบห้องแถว, ที่พกั อาศัย)
(1.5) บ้านโบราณ 100 ปี (ที่พกั อาศัย)
(1.6) ผับCrossroad (เรื อนร้านค้า, ที่พกั )
(1.7) ร้านอาหารเฮินยายแก้ว (เรื อนร้านค้า, ที่พกั อาศัย)
(1.8) ร้านเสื้ อผ้า On air (เรื อนร้านค้าแบบห้องแถว)
(1.9) ร้านอาหาร ไผ่ (เรื อนร้านค้า, ที่พกั อาศัย)
(1.10) อาคาร ร.ส.พ. (ศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวติ เมืองแม่ฮ่องสอน)
(2) ประเภทวัดแบบไทใหญ่ และสถำปัตยกรรมพืน้ ถิ่นทำงศำสนำ
มีจานวน 29 แห่ง ประกอบด้วย
(2.1) เจดียธ์ าตุองค์ใหญ่ (วัดพระธาตุดอยกองมู)
(2.2) เจดียธ์ าตุองค์เล็ก (วัดพระธาตุดอยกองมู)
(2.3) ศาลาการเปรี ยญ (วัดพระธาตุดอยกองมู)
(2.4) อุโบสถ (วัดพระธาตุดอยกองมู)
(2.5) วิหาร (วัดพระธาตุดอยกองมู )
(2.6) ส่ างหว่าง ซุ ม้ ประตูทางเข้า (วัดก้ าก่อ)
(2.7) ศาลาการเปรี ยญ (วัดก้ าก่อ)
(2.8) เจดียธ์ าตุเก่า และองค์ใหม่ (วัดก้ าก่อ)
(2.9) อุโบสถ (วัดก้ าก่อ)
(2.10) ศาลาหลวงปู่ โต (วัดก้ าก่อ)
(2.11) ศาลาการเปรี ยญ (วัดม่วยต่อ)
(2.12) เจดียธ์ าตุ 6 องค์ (วัดม่วยต่อ)
(2.13) อุโบสถ (วัดม่วยต่อ)
(2.14) ศาลาการเปรี ยญ (วัดพระนอน)
(2.15) อุโบสถ (วัดพระนอน)
(2.16) เจดียธ์ าตุทรงปราสาท (วัดพระนอน)
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(2.17)
(2.18)
(2.19)
(2.20)
(2.21)
(2.22)
(2.23)
(2.24)
(2.25)
(2.26)
(2.27)
(2.28)
(2.29)

วิหารพลาละแข่ง (วัดหัวเวียง)
ศาลาเจ้าศีลอาคารไม้ (วัดหัวเวียง)
ศาลาการเปรี ยญ (วัดหัวเวียง)
หอระฆัง (วัดหัวเวียง)
อุโบสถ (วัดหัวเวียง)
เจดียธ์ าตุ (วัดหัวเวียง)
วิหารหลวงพ่อโต (วัดจองคา)
ศาลาการเปรี ยญ (วัดจองคา)
อุโบสถ (วัดจองคา)
ซุ ม้ พระพุทธรู ปพระมหากัจจายน์ (วัดจองคา)
เจดียแ์ ละวิหารเล็ก (วัดจองกลาง)
ศาลาการเปรี ยญ (วัดจองกลาง)
เจดียแ์ ละวิหารเล็กเก่า (วัดจองกลาง)

3.4.3 ควำมคิ ด เห็ น และเสนอแนะควำมต้ อ งกำรเรี ยนรู้ ในเส้ นกำรเรี ยนรู้ ม รดกทำงศิ ล ปะ
สถำปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
หัวข้อนี้ เป็ นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเยาวชน ซึ่ งเป็ นตัวแทนของเยาวชนในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน เพื่อรับทราบข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะถึ งความต้องการในการเรี ยนรู ้ ใน
เส้ นการเรี ยนรู ้ มรดกทางศิ ลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ซึ่ งความคิ ดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะความต้องการในการเรี ยนรู้ของเยาวชน จะถูกนามาใช้ประกอบการวิเคราะห์
และพิจารณาหารู ปแบบของเส้นทางการเรี ยนรู้มรดกศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไท
ใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซึ่ ง
เยาวชนที่เข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม ใช้วิธีการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม ใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่าง (Sampling) แบบจงใจ (Purposive Sampling) จากตัวแทนของ“ทีมยุวศึกษามรดก
วัฒนธรรมไทใหญ่ เมื องแม่ฮ่องสอน” จานวน 12 คน ซึ่ งท าหน้าที่ในเป็ นหัวหน้า และ
รองหัวหน้าในแต่ละที มย่อยของที มยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมื องแม่ฮ่องสอน
ประกอบด้วยรายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม ดังนี้
1) นายพงษ์พล ไม่มีชื่อสกุล
หัวหน้าทีมย่อยที่ 1
2) นายรังสฤษฎ์ โชคเสกสรรค์
รองหัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 1
3) นางสาวศศิวมิ ล คาดีเจริ ญ
หัวหน้าทีมย่อยที่ 2
4) นางสาวธนัชชา สุ ธรรม
รองหัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 2
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5) นายชยันต์ ผูด้ อก
หัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 3
6) นายชิษณุพงศ์ โชคเสกสรร
รองหัวหน้าทีมย่อยที่ 3
7) นางสาวส่ วยอิ่ง ไม่มีชื่อสกุล
หัวหน้าทีมย่อยที่ 4
8) นางสาวพรพรรณ กิตติดานุวงศ์
รองหัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 4
9) นางสาวปิ ยะนันท์ นันตาทิพย์
หัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 5
10) นางสาวสมหญิง วรรณโณ
รองหัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 5
11) นายวรัตน์ ธนัชบวรวิทย์
หัวหน้าทีมย่อยที่ 7
12) นายการันต์ สันติกรรม
รองหัวหน้าทีมย่อยทีมที่ 6
โดยมีประเด็นในการสนทนากลุ่ม ครั้งนี้ 4 ประเด็น ดังนี้
1. การจัดกลุ่ มของมรดกทางศิ ลปะสถาปั ตยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ส าหรั บการจัด
เส้นทางการเรี ยนรู ้สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น
2. การจัดเส้นทางการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมสาหรับเยาวชน
3. ปั ญหาของแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่มีผลต่อการจัดเส้นทาง พิจารณาจากผลการจาแนก
ประเภทมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ ทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเรื อนร้านค้าแบบ
ไทใหญ่ และเรื อนพื้ นถิ่ น แบบไทใหญ่ และประเภทวัด แบบไทใหญ่ และ
สถาปั ตยกรรมทางศาสนา มีประเด็นย่อย ดังนี้
- ลักษณะทางกายภาพของแหล่งมรดกวัฒนธรรมปั จจุบนั
- สื่ อการเรี ยนรู ้ และวิธีการเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้
- การเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้แต่ละแห่ งในแต่ละเส้นทาง วิธีการเดินทางที่เหมาะสมและ
สิ่ งอานวยความสะดวก สาธารณูปโภคต่าง ๆ
4. การเสนอความต้องการ และข้อเสนอแนะในการจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรมสาหรับ
การเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ (พิจารณาจากปัญหา)
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ครั้งนี้ ใช้สถานที่สนทนาที่วดั หัวเวียง และใช้
เวลาสนทนากลุ่ ม ประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมี ผู ้ศึ ก ษาท าหน้ าที่ เป็ นผู ้ด าเนิ นการสนทนา
(Moderater) ในประเด็นการสนทนาเกี่ยวกับ
ผลของการสนทนาครั้งนี้ มีรายละเอียดในบทที่ 5
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3.4.4 กำรศึกษำวิเครำะห์ เพื่อหำรู ปแบบของเส้ นทำงกำรเรียนรู้ มรดกทำงศิลปะสถำปั ตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่สำหรับเยำวชนในท้องถิ่น
ขั้นตอนนี้ เป็ นกระบวนการของการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อสรุ ปความเห็ น และเสนอรู ปแบบ
ของเส้นทางการเรี ยนรู้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชน
ในท้องถิ่น ซึ่ งจะนาผลของการศึกษาในขั้นตอนที่ผา่ นมาพิจารณา และวิเคราะห์ ดังนี้
(1) พิ จารณาคุ ณ ค่ าของมรดกทางศิ ลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ที่ ได้รับ การ
คัดเลือก และจาแนกประเภท
(2) พิจารณาแนวทางของความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะของกลุ่มเยาวชนที่ได้จากวิธีการ
สนทนากลุ่ ม (Focus Group) จากกลุ่มเยาวชน “ที มยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่
เมืองแม่ฮ่องสอน”
จากการศึกษาวิเคราะห์โดยนาข้อมูลทั้งสองส่ วนดังกล่าวมาพิจารณา ผูศ้ ึกษาจึงสรุ ปและลง
ความเห็นว่า
ก. รู ป แบบที่ เหมาะสมส าหรั บ เส้ น ทางการเรี ย นรู้ ม รดกทางศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่ สาหรับเยาวชนในท้องถิ่นครั้งนี้ คือ จัดให้เป็ นเส้นทางการเรี ยนรู้
มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่ นในเขต
เทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน ตามข้อมูลของมรดกวัฒนธรรมที่ ได้รับการคัดเลื อกและ
ข้อเสนอแนะของเยาวชน ประกอบด้วยเส้นทางการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1) เส้นทางการเรี ยนรู ้เรื อนร้านค้าไทใหญ่ และเรื อนพื้นถิ่น
2) เส้นทางการเรี ยนรู ้วดั แบบไทใหญ่ และสถาปั ตยกรรมทางศาสนา
ข. วิธีการจัดการเส้นทางการเรี ยนรู้ เพื่อเป็ นแนวในการดาเนิ นการ และปฏิบตั ิให้บรรลุ
เป้ าหมายในการจัดเส้นทางการเรี ยนรู้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไท
ใหญ่ ส าหรั บ เยาวชนในท้ อ งถิ่ น ในเขตเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน ผู ้ศึ ก ษาได้
ทาการศึกษาวิเคราะห์ ซึ่ งสรุ ปได้วา่
เส้นทางการเรี ยนรู ้ มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชน
ในท้องถิ่น ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ควรจัดเป็ นเส้นทางเดียว ที่สามารถเรี ยนรู้
ได้ภายใน 1 วัน เนื่ องจากข้อมูลของแหล่งมรดกวัฒนธรรมประเภทเรื อนค้าไทใหญ่
และเรื อ นพื้ น ถิ่ น ที่ ไ ด้ค ัด เลื อ กมี เอกลัก ษณ์ เรื อ นพื้ น ถิ่ น ไทใหญ่ ที่ โ ดดเด่ น และ
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สอดคล้องกับบริ บทของพื้นที่ ซึ่ งตั้งอยู่ตลอดเส้นทาง ย่านการค้าถนนสิ งหนาถบารุ ง
ในเขตเทศบาลแม่ฮ่องสอน และแต่เรื อนตั้งอยู่ไม่ห่าง และสะดวกในการเดิ นศึกษา
เรี ยนรู ้รวมทั้งศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน ที่สามารถให้ขอ้ มูล
พื้นฐานด้านโครงสร้ างสถาปั ตยกรรมเรื อนแบบไทใหญ่ ได้ดี ซึ่ งสามารถดึ งดูดและ
เรี ยกร้ องความสนใจ ให้กบั ผูท้ ี่ สนใจศึ กษา ตลอดจนนักท่ องเที่ ยวที่ ตอ้ งการเรี ยนรู ้
เพราะเป็ นย่านธุ รกิ จตั้งอยูใ่ จกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สาหรับมรดกวัฒนธรรมประเภท
วัดแบบไทใหญ่ ที่ ได้คดั เลื อกมี ความโดดเด่นตามลักษณะสถาปั ตยกรรมวัดแบบไท
ใหญ่ และมี ค วามเข้ม ข้น ของประวัติ ศ าสตร์ ค วามเป็ นมาของสถาปั ตยกรรมทาง
ศาสนาของแต่ละวัด ประกอบกับตั้งอยูใ่ นพื้นที่ไม่ห่างกันมาก สามารถเดินทางเข้าถึ ง
แหล่งเรี ยนรู ้ได้สะดวก การจัดเส้นทางการเรี ยนรู ้ประเภทวัดแบบไทใหญ่จึงเหมาะสม
ที่จดั แยกอีกหนึ่งเส้นทางเฉพาะสาหรับการเรี ยนรู ้ดา้ นสถาปั ตยกรรมวัดแบบไทใหญ่
ดังรายละเอียดที่ได้นาเสนอในบทที่ 5
3.5 กำรจัดกำรเส้ นทำงกำรเรี ยนรู้ มรดกทำงศิ ลปะสถำปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ สำหรับเยำวชนใน
ท้องถิ่น
เป็ นขั้นตอนการเสนอรู ป แบบและวิธีการจัดการเส้ นทางการเรี ยนรู ้ มรดกทางศิ ลปะสถาปั ตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่ สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อการกระตุน้ เตือนและสร้างสานึกให้กบั กลุ่มเยาวชน
เมืองแม่ฮ่องสอน ได้เรี ยนรู ้เข้าใจ และสานึกรักในวัฒนธรรมของตน ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
3.5.1 องค์ความรู ้ของมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ เพื่อการจัดการเส้นทาง
เรี ยนรู ้เรื อนร้านค้าไทใหญ่ และเรื อนพื้นถิ่น
3.5.2 เส้นทางการเรี ยนรู ้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ สาหรับเยาวชนใน
ท้องถิ่น
ซึ่งผูศ้ ึกษาได้เสนอผลการจัดเส้นการเรี ยนรู้ได้ 2 เส้นทาง คือ
เส้นทางที่ 1 เส้นทางการเรี ยนรู ้เรื อนร้านค้าไทใหญ่ และเรื อนพื้นถิ่น
เส้นทางที่ 2 เส้นทางการเรี ยนรู ้วดั แบบไทใหญ่ และสถาปั ตยกรรมทางศาสนา
ดังรายละเอียดที่ได้นาเสนอในบทที่ 5

77

