บทที่ 4
การศึกษามรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
ในเขตเทศบาลเมืองแม่ ฮ่องสอน
การศึกษาในบทนี้ เป็ นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริ บทที่เกี่ ยวกับมรดกทางศิลปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ โดยกระบวนการศึกษาอย่างมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมือง
แม่ ฮ่ อ งสอน เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ประวัติ ค วามเป็ นมา รายละเอี ย ดและคุ ณ ค่ า ของมรดกทางศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ที่ปรากฏอยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อ
ต่างๆ ดังนี้
4.1. กลุ่มเยาวชน “ทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน” เพื่อการศึกษาเชิ ง
ปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research : PAR)
4.1.1 “ ทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน”
4.1.2 การคัดเลือกกลุ่มเยาวชน “ทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน”
4.2. การศึกษาและสารวจมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอนโดยกระบวนศึกษาเชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชน
4.2.1 องค์ป ระกอบ และหน้ าที่ ข อง “ที ม ยุ ว ศึ ก ษามรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ เมื อ ง
แม่ฮ่องสอน”
4.2.2 วิธีการเก็บข้อมูลมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
4.2.3 ผลการเก็บข้อมูลมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอน
4.3. การศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและสภาพปั ญหาของแหล่งเรี ยนรู ้มรดกทางศิลปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ของเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่ งมีข้ นั ตอน และการวิเคราะห์
คุณค่า ดังนี้
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4.3.1. คุณค่าของมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน
4.3.2. สภาพปั ญหาของแหล่งเรี ยนรู ้ มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
ของเยาวชนในท้องถิ่น
ดังมีรายละเอียดตามลาดับดังนี้
4.1 กลุ่มเยาวชน “ทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ เมืองแม่ ฮ่องสอน” เพือ่ การศึกษาเชิงปฏิบัติการ
อย่างมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research : PAR)
4.1.1 “ทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ เมืองแม่ ฮ่องสอน”
คือ กลุ่มเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ที่จะมีส่วนร่ วมอย่างสาคัญในการศึกษา
และเก็ บ ข้อมู ล มรดกทางศิ ล ปะสถาปั ตยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ที่ ป รากฏอยู่ในเขต
เทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน ซึ่ งเป็ นกระบวนของการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การอย่างมี ส่ วนร่ วม
(Participatory Action Research : PAR) เพื่อการกระตุน้ เตือนและสร้างสานึ กให้กบั กลุ่ม
เยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอนได้เรี ยนรู ้เข้าใจ และสานึกรักในวัฒนธรรมของตน
4.1.2 การคัดเลือกกลุ่มเยาวชน “ทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ เมืองแม่ ฮ่องสอน”
การดาเนิ นการในขั้นตอนนี้ จะเป็ นทาการคัดเลื อกทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่
เมืองแม่ฮ่องสอน” ตามคุ ณสมบัติที่กาหนด ซึ่ งผลการคัดเลื อกได้เยาวชนมาทาหน้าที่
เป็ นทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อมีส่วนร่ วมอย่างสาคัญใน
การศึกษาและเก็บข้อมูลมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ครั้งนี้ 27 คน
(ดังรายละเอียดในบทที่ 3)
4.2 การศึ ก ษาและส ารวจมรดกทางศิ ลปะสถาปั ต ยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมื อ ง
แม่ ฮ่องสอนโดยกระบวนศึกษาเชิ งปฏิบัติการอย่ างมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชน
ส าหรั บ ขั้น ตอนการศึ ก ษาและส ารวจเก็ บ ข้อ มู ล มรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ ง
แม่ ฮ่ อ งสอน ซึ่ งเป็ นการเก็ บ ข้อ มู ล ทั้ง ภาคเอกสารและภาคสนาม ที่ ใ ช้ วิ ธี ก ารด าเนิ น การโดย
กระบวนการศึกษาอย่างมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชน โดยกาหนดให้ “ทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไท
ใหญ่เมื องแม่ฮ่องสอน” ทาการเก็บข้อมูลภาคสนามร่ วมกับผูศ้ ึกษา เพื่อการกระตุน้ เตือนและสร้าง
สานึกให้กบั กลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอนได้เรี ยนรู ้เข้าใจ และสานึกรักในวัฒนธรรมของตน
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ซึ่ งมีรายละเอียดวิธีการและผลการศึกษาดังนี้
4.2.1 องค์ ประกอบและหน้ าทีข่ อง “ทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ เมืองแม่ ฮ่องสอน”
 องค์ ป ระกอบของที ม ยุ ว ศึ ก ษามรดก วัฒ นธรรมไทใหญ่ เมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน
ประกอบด้วยส่ วนส าคัญ หลัก 3 ส่ วน คื อ หัวหน้าที ม หลัก หัวหน้าที ม ย่อย และ
สมาชิกทีมยุวศึกษาฯ
 หน้าที่ ข องที ม ยุวศึ ก ษามรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ เมื องแม่ ฮ่องสอน มี ห น้าที่ ส าคัญ
ดังต่อไปนี้
1) ที ม ยุ ว ศึ ก ษาฯ ร่ ว มประชุ ม ชี้ แจง (Information Meeting) เกี่ ย วกับ รายละเอี ย ด
วิธีการดาเนิ นงานศึกษา การรับสมัครทีมยุวศึกษาฯ และการจัดสรรทีมยุวศึกษา
มรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ และกาหนดหน้าที่ทางาน ในประเด็นต่าง ๆ ตามมติที่
ประชุม
2) ทีมยุวศึกษาฯ ลงพื้นที่ร่วมกับผูศ้ ึกษา ลักษณะทัศนะศึกษา ตามการแบ่งสายลง
พื้นที่เก็บข้อมูล ทาการสารวจ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ซักถามเจ้าของ ผูด้ ูแล
หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูล
3) ทีมยุวศึกษาฯ รวบรวม และเรี ยบเรี ยงข้อมูลภาคสนามของกลุ่ม เพื่อเป็ นข้อมูลใน
การประชุ ม รู ป แบบสนทนากลุ่ ม (Group Discussion) เพื่ อรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น
และเสนอแนะความต้อ งการ การเรี ยนรู้ ม รดกทางศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่
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ภาพประกอบกระบวนการทางาน “ทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ เมืองแม่ ฮ่องสอน” ดังนี้

ภาพที่ 4.1 การประชุมครั้งที่ 1
สาหรับรับสมัครทีมยุวศึกษาฯ

ภาพที่ 4.2 บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่ วม
การประชุม

ภาพที่ 4.4 บรรยากาศการสนทนากลุ่ม
(Focus Group)

ภาพที่ 4.3 หัวหน้า และตัวแทนสมาชิกยุวศึกษาฯ

ภาพที่ 4.5 การลงพื้นที่สมั ภาษณ์ และเก็บข้อมูล
ภาคสนาม

ภาพที่ 4.6 การลงพื้นที่สมั ภาษณ์ และเก็บข้อมูล
ภาคสนาม
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ตารางที่ 4.1 กรอบขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกกลุ่มเยาวชน “ทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมือง
แม่ฮ่องสอน”

ก าร คั ด เลื อ ก ก ลุ่ ม เย าว ช น
ลั ก ษ ณ ะทั่ ว ไปข อง “ที มยุ ว
ศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่
เมื อ งแ ม่ ฮ่ อ งส อ น ” ค ว ร มี
คุ ณ สมบัติเบื้องต้นของเยาวชน
ที่เหมาะสม

การพบปะพูดคุย : เข้าพบผูท้ ี่ มีส่วน
เกี่ ยวข้ อ งกั บ กลุ่ ม เยาวชน อาทิ
ผู ้ อ านวยการโรงเรี ยน ครู สาระ
ประวัติศาสตร์ ครู ที่ทางานเกี่ยวข้อง
กับเยาวชน

การประชุ ม ครั้ ง ที่ 1(Information
meeting) ช่ วงที่ 1: ชี้ แจงข้อ มู ล

รายละเอี ยดของการด าเนิ น การ
ศึก ษา และรั บสมัค รสมาชิ ก ที ม
ยุวศึกษา

นาเสนอหัวข้อการศึ กษาวัตถุ ประสงค์ ขอบเขตการทางานในส่ ว น
ของกลุ่มเยาวชน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการร่ วมกิจกรรม ทั้ง

ส่ ว นของกลุ่ ม เยาวชน นั ก เรี ย น ครู และโรงเรี ยน ตลอดจน
ชุมชน ท้องถิ่นเมืองแม่ฮ่องสอน
เปิ ดรับสมัครกลุ่มเยาวชน เพื่อเข้าร่ วมทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไท
ใหญ่ ในรู ป แบบอาสาสมัค ร (Volunteer ) : กรอกแบบฟอร์ ม การ
สมัครเข้าร่ วมทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่

ช่ วงที่ 2 : การจัดสรรที มยุ วศึ กษามรดกวัฒ นธรรมไท
ใหญ่ และก าหนดหน้ าที่ ท างาน : นั ด หมายผู ้ส มัค ร,
ทบทวนวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการท างาน ชี้ แจงขั้น ตอน
ขอบเขตเนื้ อหาของงาน ปรับความคิด ในการดาเนินงาน
ในแต่ ละขั้นตอน,คัด เลื อกที ว ยุ ว ศึ กษาฯ โดยพิ จ ารณา
ข้อ มู ล ความสนใจจากใบสมั ค ร และการสั ม ภาษณ์
สอบถามข้อมูลรายบุ คคล และแจ้งการจัดสมาชิ กที มยุว
ศึกษาฯ ทั้ง 6 ทีม พร้อมกับคัดเลือกหัวหน้าทีมย่อย

นักเรี ยนเข้าร่ วมทีมยุว
ศึกษามรดกวัฒนธรรม
ไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน
จานวน 27 คน
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ตารางที่ 4.2 กรอบโครงสร้ าง องค์ประกอบและหน้าที่ของ “ที มยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่
เมืองแม่ฮ่องสอน”
องค์ ประกอบ หน้ าที่ และบทบาทสาคัญของทีมยุว
ศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ เมืองแม่ฮ่องสอน

องค์ ประกอบ และหน้ าที่ ประกอบด้วย
ส่วนสาคัญหลัก 3 ส่วน

บทบาทสาคัญ ประกอบด้วย
บทบาทสาคัญหลัก 3 ส่วน

หัวหน้ าทีมหลัก : ผูป้ ระสานงานระหว่างหัวหน้า
ที มย่อยกับผูศ้ ึก ษา และประสานงานกับ เจ้าของ
แหล่งมรดกวัฒนธรรม ดูแลการทางานของแต่ละ
ทีมย่อย

ที มยุ ว ศึ ก ษาฯ ร่ วมป ระชุ ม ชี้ แจง ( Information
meeting ) เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารด าเนิ น งาน
ศึกษา การรับสมัครทีมยุวศึกษาฯ และการจัดสรรทีม
ยุวศึกษามรดก วัฒนธรรมไทใหญ่ และกาหนดหน้าที่
ทางาน

หัวหน้ าทีมย่ อย : ผูป้ ระสานงานระหว่างสมาชิ ก
ยุวศึกษาฯ กับหัวหน้าที มหลัก และผูศ้ ึ กษา ดู แล
และร่ วมทางานกับสมาชิ ก ยุวศึ ก ษาฯ ตลอดจน
เรี ย บเรี ยงข้อ มู ล เก็ บ รายละเอี ย ดโดยรวมของ
แหล่งข้อมูล

ทีมยุวศึกษาฯ ลงพื้นที่ร่วมกับผูศ้ ึกษา ลักษณะทัศนะ
ศึ ก ษา ตามการแบ่ งสายลงพื้ น ที่ เก็บ ข้อมู ล ท าการ
สารวจ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ซักถามเจ้าของ
ผูด้ ูแล หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูล

ส ม า ชิ ก ที ม ย่ อ ย : ผู้ ท า ง า น ใ น ที ม ย่ อ ย
ประกอบด้วยสมาชิก 4- 5 คน ดังนี้ ผูส้ มั ภาษณ์ ผู ้
บันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ และผูส้ ารวจและเก็บ
ข้อมูลสภาพพื้นที่

ทีมยุวศึกษาฯ รวบรวม และเรี ยบเรี ยงข้อมูลภาคสนาม
ข้อ มู ล ในการประชุ ม รู ป แบบสนทนากลุ่ ม (Group
Discussion) เพื่ อ รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น และเสนอแนะ
ความต้องการ การเรี ยนรู้มรดกทางวัฒนธรรม
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4.2.2 วิธีการเก็บข้ อมูลมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
ในการเก็บข้อมูลมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้จดั
กลุ่มของทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ออกเป็ น 6 กลุ่ม เพื่อทาการเก็บข้อมูลทั้ง
ภาคเอกสารและภาคสนาม รวมทั้งแบ่ งพื้ น ที่ ศึก ษาภาคสนาม ด้วยเครื่ องมื อการเก็ บ
ข้อมูลที่ผศู ้ ึกษากาหนด ซึ่ งก่อนการดาเนิ นการเก็บข้อมูลจะมีการประชุ มกลุ่มเพื่ออบรม
เตรี ยมความพร้อมในการเก็บข้อมูล
4.2.3 ผลการเก็บข้ อมูลมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมือง
แม่ ฮ่องสอน
ในการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม โดยกระบวนการศึกษาเชิ งปฏิบตั ิการอย่างมี
ส่ วนร่ วมของกลุ่ มเยาวชนในเขตเมื องแม่ฮ่องสอน โดยเก็บ ข้อมู ลในแต่ ละชุ ม ชน ซึ่ ง
เรี ยกว่า ชุ มชนป๊ อก ซึ่ งคาดว่าเป็ นมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ใน
เขตเทศบาล ทั้งหมด 6 ชุ มชน ได้แก่ ชุ มชนวัดปางล้อ ชุ มชนป๊ อกกาดเก่ า ชุ มชนกลาง
เวียง ชุ มชนวัดดอนเจดีย ์ ชุ มชนตะวันออก และชุ มชนหนองจองคา มี จานวนทั้งสิ้ น 55
รายการ
(1) ชุ มชนปางล้ อ และพืน้ ทีท่ เี่ กีย่ วข้ อง ในเขตตาบลปางหมู
ประกอบด้วยมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ จานวน 4 แห่ง ดังนี้
(1) วัดปางล้อ
ตั้งอยูบ่ นถนนปางล้อนิคม ตรงข้ามกับมัสยิดแขกซิ กข์ เมืองแม่ฮ่องสอน1
1) ประวัติ ค วามเป็ นมาของวัด วัด ปางล้อ อายุ ม ากกว่ า 120 ปี สร้ า งเมื่ อ
ประมาณ พ.ศ. 2433 โดยพระครู เมธาเจ้า อาวาสวัด ปางล้อ และศรั ท ธา
ประชาชนในชุ มชนที่ใกล้เคียงมาร่ วม ที่มาของชื่ อวัดปางล้อมีวา่ เมื่อก่อนมี
พ่อค้าวัวต่าง ม้าต่าง และพ่อค้าบรรทุกเกวียน มาขออาศัยพักพิงวัดอยูห่ ลาย
ครั้ งเป็ นเวลานานๆ จึ ง เป็ นที่ ม าของชื่ อ วัด ปางล้ อ และภายในวัด มี
พระพุทธรู ปประดิษฐานเป็ นพระพุทธรู ปจากพม่า โดยลาเลียงจากพม่าล่อง
แม่น้ าปายมา 1 องค์ ต่อมาศรัทธาชาวบ้านจึงอัญเชิญพระพุทธรู ปองค์ใหญ่ 1
1

สัมภาษณ์ พระอาจารย์เล็ก ปั ญโย, เจ้าอาวาสวัดปางล้อ, 25 มีนาคม 2556
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องค์ พระพุ ท ธรู ป องค์ก ลาง 6 องค์ และพระพุ ท ธรู ป องค์เล็ ก 4 องค์ จาก
กรุ ง เทพมหานครมาประดิ ษ ฐานที่ วดั ปางล้อต่ อมาในปี พ.ศ. 2528 มี ก าร
สร้างเจดียท์ รงพม่ามอญขึ้น และมีการสร้างโบสถ์ในปี พ.ศ. 2539
2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาที่สาคัญ
(2.1) เจดี ย ์ ศิ ลปะแบบพม่ามอญประยุกต์ และมียอดเจดี ยบ์ ริ วาร 7 ยอด
สร้ า งเมื่ อ ปี พ.ศ. 2528 โดยพระอาจารย์เล็ ก ปั ญ โย และศรั ท ธา
ชาวบ้าน
(2.2) อุโบสถ ศิ ลปะแบบไทใหญ่ ผสมพม่า สร้ างเมื่อปี พ.ศ.2539 สร้าง
โดยเจ้าอาวาสพระครู อนุสิต วัชระธรรม
(2.3) ศาลาการเปรี ยญ สถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่ มีภาพเขียนสี บนแผ่น
สังกะสี บันทึกเรื่ องราวพุทธประวัติ
3) มรดกวัฒนธรรมอื่น ๆที่สาคัญ
(3.1) พระพุทธรู ป ศิลปะพม่ามอญ
(3.2) พระพุทธรู ป ประจาวันเกิ ด ประดิ ษฐานอยู่บ ริ เวณประตูท างเข้าวัด
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2548 ลักษณะศิลปกรรมพม่าทั้งหมด
4) คุ ณ ค่ า ความส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วัฒ นธรรมไทใหญ่ คุ ณ ค่ า ด้ า น
ประวัติศ าสตร์ ของพื้ นที่ ของชุ ม ชนปางล้อ ในอดี ตเป็ นพื้ น ที่ พ กั พิ งของ
พ่อค้าจากต่างพื้นที่ ที่ มีการค้าขายรู ปแบบม้าต่าง วัวบรรทุ กเกวียน2 และ
ศิลปะไทใหญ่พม่า จากสถาปั ตยกรรม สิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ และงานพุทธศิลป์
ภาพในวัด ที่ได้รับอิทธิ พลจากการค้าขายระหว่างเมืองไทใหญ่ในประเทศ
ไทยกับไทใหญ่ในพม่า
5) สภาพสื่ อของการเรี ยนรู ้คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ของเยาวชน ยัง
ปรากฏสถาปั ตยกรรมของวัดเป็ นศิลปะพม่า หรื อลายไต โดยแกะสลักลาย
ไตจากสังกะสี ท าเป็ นหลังคาวัดและสร้ างประมาณ5 ชั้น ที่ เป็ นยอดของ
หลังคาวัด มีพระพุทธรู ปประดิษฐานเป็ นพระพุทธรู ปจากพม่า และมีสิ่งที่
น่ าสนใจ และมีความสาคัญ ได้แก่ เจดี ย ์ โบสถ์ พระพุทธรู ป พระพุทธรู ป
2

สัมภาษณ์ อาจารย์ประเสริ ฐ ประดิษฐ์, ครู ภูมิปัญญาไทย, 20 พฤศจิกายน 2556
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ประจาวันเกิ ด และศาลาการเปรี ยญ เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่ผสม
พม่า มีภาพเขียนสี บนแผ่นสังกะสี บันทึกเรื่ องราวพุทธประวัติ
(2) วัดผาอ่าง
วัด ผาอ่ า งอยู่ห่ า งจากตัว เมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอนประมาณ 1 กิ โ ลเมตร ตั้ง ริ ม ถนน
หมายเลข 1095 แม่ฮ่องสอน-ปาย-เชียงใหม่3
1) ประวั ติ ค วามเป็ นมาของวั ด วัด ผาอ่ า งมี ป ระวัติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเจ้ า เมื อ ง
แม่ฮ่องสอนในอดี ตและตานานความเชื่ อของเจดี ยธ์ าตุ วัดผาอ่างสร้ างในปี
พ.ศ. 2467 โดยพระนางเมี๊ ยะ ผูค้ รองเมื องแม่ฮ่องสอน องค์ที่ 2 เพื่อเป็ นที่
ระลึ ก และอุ ทิศแด่ นางคาใสผูท้ ี่ เคยช่ วยชี วิตพญาสิ งหนาทราชาไว้ โดยมี
พระนอนประดิษฐานอยู่ในวิหารติ ดกับทางเข้าสู่ บริ เวณ ส่ วนด้านข้างเป็ น
บันไดนาคนาขึ้นสู่ เจดี ยศ์ ิลปะไทใหญ่ ที่มีการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม
สร้ างขึ้นโดย พญาสิ งหนาทราชา หลังจากที่ได้ข้ ึนครองเมืองแล้ว และได้มี
ขุดคู เมื อง สร้ างประตู เมื องขึ้ น พร้ อมทั้งได้ส ร้ างและสร้ างพระนอน(พระ
พุทธไสยาสน์) ในปี พ.ศ. 2469 และเจดียเ์ พื่อให้เป็ นอนุ สรณ์ ความรัก อุทิศ
ให้นางคาใส ซึ่ งชาวบ้านเรี ยกเจดียน์ ้ ีวา่ ปิ ยะเจดีย ์ หรื อเจดียแ์ ห่งความรัก
2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาทีส่ าคัญ
(2.1) เจดี ย ์ และซุ ้มพระพุทธรู ป เจดี ยป์ ระธานวัดผาอ่าง สร้ างโดยศรัทธา
เจ้าพ่อคาหยี และเจ้าแม่จนั ทร์ คา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2449 ลักษณะเจดี ย ์
กลุ่มศิลปะพม่า ที่มุมมีฐานทั้ง 4 ประดับด้วยเจดียข์ นาดเล็ก ล้อมรอบ
ด้วยซุ ม้ พระพุทธรู ปทั้ง 4 ด้าน ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ป และมี
ทาบันไดทางขึ้นสู่ ภายในแท่นประดิษฐานพระพุทธรู ป ราวบันไดทา
เป็ นรู ปสิ งห์หมอบ โดยชูหวั ขึ้นบนพนักบันได ชั้นสู งสุ ดรองรับด้วย
ประติมากรรมรู ปคน รู ปเทวดา หลังคาซุ ้มพระพุทธรู ปทั้ง 4 ด้าน ทา
ส่ วนยอดต่อชั้นลดหลัน่ ขึ้นไปคล้ายกับพระธาตุ ซึ่งได้รับการประดับ
ประดาเป็ นลวดลายดอกไม้และลายพันธุ์พฤกษา ส่ วนยอดสุ ดประดับ
ด้วยประติมากรรมกรอบซุ ้มทางด้านหน้า ทากรอบซุ ้มแหลมเหนื อ
3
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กรอบประดับด้วยลวดลายพันธุ์พฤกษาลักษณะพระพุทธรู ปภายใน
ซุ ้ ม ทั้ง 4 ด้าน เป็ นพระพุ ท ธรู ป ปู น ปั้ นประทับ นั่ง ปางมารศรี วิชัย
อิทธิ พ ลศิ ลปะพม่าแต่ได้รับอิ ทธิ พลศิลปะไทยเข้ามาผสมด้วยส่ วน
บนสุ ดเป็ นรู ปเทวดาในท่านัง่ รู ปบุคคล (เทวดา)
3) มรดกวัฒนธรรมอืน่ ๆทีส่ าคัญ
(3.1) พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ซึ่ งเจ้านางเมี๊ ยะผูค้ รองนครแม่ฮ่องสอน
องค์ที่ 2 สร้ างขึ้ น เมื่ อปี พ.ศ. 2469 สร้ างเป็ นที่ ระลึ กและอุ ทิ ศ ส่ วน
กุศลแด่นางคาใส ผูม้ ีจิตใจสู งและได้เคยช่วยชี วิตพญาสิ งหนาทราชา
จากการถูกเสื อตะปบ
(3.2) พระพุทธรู ปหินหยก นามาประดิษฐานเมื่อปี พ.ศ.2549
(3.3) หลวงพ่อโสธร นามาประดิษฐานเมื่อปี พ.ศ. 2549
4) คุ ณ ค่ า ความส าคั ญ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ วั ฒ น ธรรมไท ให ญ่ คุ ณ ค่ า ด้ า น
ประวัติศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับการตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคคลสาคัญชาว
ไทใหญ่ผสู ้ ร้างเมืองแม่ฮ่องสอน และเป็ นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาของคนไทใหญ่ในเมืองแม่ฮ่องสอน รวมถึ งเอกลักษณ์ ไทใหญ่ จาก
สถาปั ตยกรรม สิ่ งก่อสร้าง งานพุทธศิลป์
5) สภาพสื่ อของการเรี ยนรู ้คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ของเยาวชน ยัง
ปรากฏสถาปั ตยกรรมของวัดเป็ นศิลปะพม่า จากสิ่ งก่อสร้ าง งานพุทธศิลป์
และมี สิ่ ง ที่ น่ า สนใจ และมี ค วามส าคัญ ได้แ ก่ พระพุ ท ธไสยาสน์ เจดี ย ์
ประธานวัดผาอ่าง ผนัง และหลังคาซุ ม้ พระพุทธรู ปที่มีประติมากรรมปูนปั้ น
รู ปเทวดา
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ภาพที่ 4.7 วัดปางล้อ (ศาลาการเปรี ยญ)

ภาพที่ 4.8 วัดผาอ่าง (เจดียป์ ระธาน)

(2) ชุ มชนป๊ อกกาดเก่ า
ประกอบด้วยมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ จานวน 16 แห่ง ดังนี้
(1) วัดพระธาตุดอยกองมู
ตั้งอยู่ดา้ นที่ตะวันตกของเมืองแม่ฮ่องสอน บนยอดเขาเรี ยกว่า ดอยกองมู ห่ าง
จากตัวเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร4
1) ประวัติความเป็ นมาของวัด พระธาตุดอยกองมู สร้างในปี พ.ศ. 2403 มีอายุ
กว่า 150 ปี โดยนายจองต่องสู่ และภรรยานางเล็กเป็ นผูส้ ร้ างพระธาตุ ดอย
กองมู ซึ่ งพระเจดียน์ ้ นั บรรจุพระธาตุของพระมหาโมคคัลลานะเถระที่พระอู่
ปั่ น เต้ก ต๊ ะ ชาวเมื อ งตองกี ประเทศพม่ า ได้ น ามาจากเมื อ งมะละแหม่ ง
ประเทศพม่า และเพื่อเป็ นการฉลองและเป็ นอนุ สรณ์ของพญาสิ งหนาทราชา
ที่เป็ นเจ้าเมื องคนแรกท่านจึงสร้ างพระเจดี ยข์ ้ ึ นอี กองค์หนึ่ งซึ่ งมี ขนาดเล็ก
กว่า โดยบรรจุพ ระธาตุ ของพระสารี บุตรเถระที่ พ ระอู่เอ่งต๊ะก๊ะ นามาจาก
เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า เมื่อปี พ.ศ.2496 เกิดไฟไหม้วดั ขึ้นครั้งแรกจึง
ได้ส ร้ า งวัด ขึ้ น ใหม่ ใ นปี พ.ศ.2497 หลัง จากการสร้ า งวัด ได้ ไ ม่ น าน ใน
พ.ศ.2498 ก็เกิดไฟไหม้ข้ ึนเป็ นครั้งที่ 2 จึงมีการสร้างวัดขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อปี
4
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พ.ศ.2502 และทางวัดได้มีการบูรณะใหม่ในปี พ.ศ.2507 และทาการบูรณะ
อีกครั้งในปี พ.ศ.2514
2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาทีส่ าคัญ
(2.1) พระธาตุองค์ใหญ่ 1 องค์ องค์ใหญ่สร้างในปี พ.ศ.2403 บรรจุพระธาตุ
ของพระมหาโมคคัลลานะเถระ นามาจากเมื องมะละแหม่งประเทศ
พม่า
(2.2) พระธาตุ องค์เล็ก 1 องค์ สร้ างในปี พ.ศ.2417 เพื่ อเป็ นการฉลองและ
เป็ นอนุ สรณ์ของพญาสิ งหนาทราชาที่เป็ นเจ้าเมืองคนแรกท่านจึงสร้าง
พระเจดียข์ ้ ึนอีกองค์หนึ่งซึ่ งมีขนาดเล็กกว่าโดยบรรจุพระธาตุของพระ
สารี บุตรเถระ นามาจากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
(2.3) ศาลาการเปรี ย ญ สร้ างในปี พ.ศ.2516 พร้ อ มด้วยภาพวาดเรื่ อ งราว
เกี่ ยวกับ พระพุ ท ธประวัติ ข องพระพุ ท ธเจ้า ประดับ อยู่เหนื อเพดาน
ศาลา
(2.4) อุโบสถ ศิ ลปะแบบพม่ า ภายในประดิ ษฐานพระพุทธรู ป สร้ างในปี
พ.ศ.2527
(2.5) วิห าร ติ ด กับ เจดี ย ์อ งค์ ใ หญ่ ลัก ษณะสถาปั ต ยกรรมศิ ล ปะไทใหญ่
หลัง คาซ้ อ นชั้น ประดับ ชายหลัง คาด้ว ยสั ง กะสี ฉ ลุ ล ายไต ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรู ปปางสมาธิ
3) มรดกวัฒนธรรมอืน่ ๆทีส่ าคัญ
(3.1) สิ งห์ คู่ บันไดนาค และระฆังเก่ า ศิ ลปะพม่า ตั้งอยู่หน้าวัดสร้างโดย
ช่างชาวพม่า
(3.2) พระพุทธรู ปปางห้ามญาติ หน้าอุโบสถ ต้นศรี มหาโพธิ์ และศาลพระ
ฤาษีบนยอดเขา
(3.3) ซุ ้มพระพุ ทธรู ป แบบไทใหญ่ ประดับด้วยสังกะสี ฉะลุ ลายไต ภายใน
ประดิ ษฐานพระพุทธรู ปปางสมาธิ องค์ใหญ่สีขาว ศิลปะพม่ามอญทา
จากหิน
4) คุ ณ ค่ า ความส าคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วัฒ นธรรมไทใหญ่ มี คุ ณ ค่ า ด้ า น
ประวัติศาสตร์ ข องการก่ อสร้ าง การบู รณะ และความเป็ นมาของพื้ น ที่ ที่
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เกี่ ยวข้องกับบุคคลสาคัญของเมืองแม่ฮ่องสอนในอดี ต เป็ นพื้นที่ ประกอบ
กิ จ กรรมทางพุ ท ธศาสนา ในวัด ส าคัญ เช่ น วัน ออกพรรษา และเป็ น
เอกลักษณ์ของเมืองที่มีเอกลักษณ์ไทใหญ่ รวมถึงศิลปกรรมพม่า ที่มีอิทธิ ต่อ
การสร้างวัด องค์ประกอบวัดไทใหญ่ในแม่ฮ่องสอน
5) สภาพสื่ อของการเรี ยนรู ้คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ของเยาวชน ยัง
ปรากฏสถาปั ตยกรรมของวัดเป็ นศิลปะพม่า จากสิ่ งก่อสร้ าง งานพุทธศิลป์
และมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความสาคัญ ได้แก่ องค์พระธาตุ ศาลาการเปรี ยญ
ภาพวาดพุ ท ธประวัติ อุ โ บสถ พระพุ ท ธรู ป และองค์ ป ระกอบอื่ น ๆที่
เชื่อมโยงกับวัด
(2) วัดพระกา้ ก่อ
ตั้งอยูบ่ นถนนผดุงม่วยต่อ ตรงข้ามกับถนนทางขึ้นวัดพระธาตุดองกองมู5
1) ประวัติความเป็ นมาของวัด สร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2433 มีอายุ
กว่า 120 ปี ชื่ อวัด “ก้ าก่ อ” ภาษาไต แปลว่า ดอกบุ ญนาค วัดก้ าก่ อเป็ นวัด
เก่ าแก่ คู่บ ้านคู่เมื องแม่ฮ่องสอน เดิ มตั้งอยู่บ ริ เวณเชิ งดอยกองมูท างทิ ศ ใต้
ต่อมาได้ยา้ ยมาทางทิศตะวันออกเพื่อให้ใกล้แหล่งชุมชน วัดก้ าก่อ มีลกั ษณะ
ทางสถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่ มี เจ้าอาวาสองค์แรกชื่ อครู บาเฒ่า เป็ นชาว
ไทใหญ่ที่บวชมาจากเมืองเชียงทอง
2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาทีส่ าคัญ6
(2.1) ส่ างหว่าง ซุ ้มประตูทางเข้าไปสู่ ศาลาการเปรี ยญเป็ นเอกลักษณ์ ทาง
สถาปั ตยกรรมแบบไต (ไทใหญ่ ) ส่ างหว่างเป็ นสถาปั ตยกรรมไท
ใหญ่ ซึ่ งสร้ างขึ้ น ในปี พ.ศ. 2484 โดยนายส่ วยจิ่ ง นางยุน้ ตรี ท อง
เป็ นเจ้าศรัทธาสร้างถวาย
(2.2) ศาลาการเปรี ยญ เป็ นศาลาไม้ท้ งั หลัง รู ปแบบศาลาการเปรี ยญแบบ
ไทใหญ่ ยกพื้นใต้ถุนสู ง หลังคาซ้อนชั้นแบบสองคอสามชาย สันนิ
5
6

อาจารย์สุพตั ตา กาวรรณ, ข้าราชการบานาญ สมาชิกชุมชนป๊ อกดอนเจดีย,์ 18 ตุลาคม 2556
สัมภาษณ์ พระครู อนุศาสน์สุตคุณ, เจ้าอาวาสวัดก้ าก่อ, 25 พฤศจิกายน 2556
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ฐานว่าสร้ างตั้งแต่ก่อตั้งวัด ปี พ.ศ. 2433 อายุกว่า 120 ปี ภายในแบ่ง
พื้นที่สูงสาหรับประดิษฐานพระประธาน และโครงสร้างภายในยังคง
เหมือนเดิม เสาแต่ละต้นมีการลงลายสี ทอง
(2.3) เจดี ยธ์ าตุ เก่ า (องค์ที่ผุพ งั ) ศิ ลปะแบบพม่ ามอญ สันนิ ฐานสร้ างเมื่ อ
ก่อตั้งวัด อายุประมาณ 120 ปี ถัดจากเจดี ยเ์ ก่ามีเจดี ยใ์ หม่ สร้างแบบ
เดี ยวกับเจดี ยอ์ งค์เก่า ลักษณะเป็ นเจดี ยแ์ บบเดี ยว ปลายยอดประดับ
ฉัตร
(2.4) อุโบสถ สร้างขึ้นเมื่อ 8 มกราคม พ.ศ. 2533 ใช้ในการประกอบศาสน
พิธีของคณะสงฆ์ เป็ นอโบสถ์ศิลปะแบบไทใหญ่พ ม่า ประดิ ษฐาน
พระมัณฑะเลย์ ย้ายมาจากอุโบสถหลังวิหารวัดพระนอน ณ วัดก้ าก่อ
รวมอายุประมาณ 80 ปี
(2.5) ศาลาหลวงปู่ โต เป็ นที่ ป ระดิ ษ ฐ์ส ถานรู ป เหมื อนสมเด็จพระพุ ฒ า
จารย์ (โต พรหมรังษี)
3) มรดกวัฒนธรรมอืน่ ๆทีส่ าคัญ
(3.1) พระประธาน พระสังฆราชองค์ปัจจุบนั เป็ นผูป้ ระทานให้วดั
(3.2) พระมัณฑะเลย์ หรื อพระหิ นอ่อนทรงเครื่ อง ย้ายมาจากอุโบสถหลัง
วิหารวัดพระนอน จเรหม่องเจ้าศรัทธาและได้นามาประดิษฐ์ไว้ที่วดั
ก้ าก่อเมื่อ ขึ้น 13 ค่า เดือน 8 พ.ศ. 2509 โดยมีหลวงพ่อกุงหม่า (กมล)
กุสโลภิกขุและพระมหารักษ์ สุ ภิญโญ ได้อญั เชิ ญนามาประดิษฐ์ไว้
ณ วัดก้ าก่อ รวมอายุประมาณ 80 ปี
(3.3) พระสาน (อายุประมาณ 114 ปี ) ศรั ท ธาแม่ เฒ่ าจางย้อย เช่ าบู ช ามา
จากมัณฑะเลย์ประเทศพม่านามาถวายเป็ นองค์ประธาน ณ วัดก้ าก่อ
ตั้งแต่เริ่ มสร้างวัด
(3.4) ธรรมาสน์เก่าแก่ ศรัทธาพ่อเฒ่าจองติยะ นางโหย่ง ถวายเมื่อเริ่ มสร้าง
วัด รวมอายุประมาณ114 ปี
(3.5) พระหิ นดา เป็ นศิลปะพม่า เช่ามาจากร้านขายของเก่าบริ สุทธิ์ แอนติก
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2539
4) คุณค่าความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทใหญ่ ด้านศิลปกรรมแบบไท
ใหญ่พม่า ที่ได้รับอิทธิ พลจากไทใหญ่ในพม่า และประวัติความเป็ นมาของ
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พื้ นที่ และผูส้ ร้ างวัด รวมถึ งชื่ อเรี ย กที่ เป็ นภาษาไทใหญ่ คุ ณ ค่ าด้านสั งคม
เป็ นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมไทใหญ่ต่าง ๆ ตลอดทั้งปี
5) สภาพสื่ อของการเรี ยนรู ้คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ของเยาวชน มี
ซุ ้ ม ประตู ท างเข้าไปสู่ ศาลาการเปรี ยญ หรื อที่ เรี ยกว่า ส่ างหว่าง และสิ่ งที่
น่าสนใจ และสาคัญ ได้แก่ พระประธาน หรื อพระสาน ศิลปะพม่า มัณฑะเลย์
อายุ 114 ปี พระหิ นอ่ อนทรงเครื่ อง อายุ 80 ปี ธรรมาสน์ เก่ าแก่ อายุ 114 ปี
ศาลาการเปรี ยญสถาปั ตยกรรมไทใหญ่พม่า เจดียธ์ าตุ และองค์ประกอบอื่นๆ
ภายในวัด

ภาพที่ 4.9 วัดพระธาตุดอยกองมู (องค์พระธาตุธาตุ)

ภาพที่ 4.10 วัดก้ าก่อ (ซุม้ ทางเข้า “ส่างหว่าง”)

(3) วัดพระนอน
ตั้งอยูบ่ นถนนม่วยต่อ ติดกับเส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมู7
1) ประวัติความเป็ นมาของวัด เป็ นวัดที่ มีพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดของจังหวัด
แม่ ฮ่องสอน และเป็ นที่ ม าของชื่ อวัด มี พ ระพุ ท ธไสยาสน์ หรื อพระนอน
ประติ ม ากรรมศิ ล ปะแบบไทใหญ่ ความยาว 12 เมตร สร้ างโดย พญาสิ ง
หนาถราชา เมื่อปี พ.ศ. 2418 อายุกว่า 135 ปี เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้
บู ช า เป็ นพระพุ ท ธรู ป ประจาวันเกิ ดของท่ าน คื อ วัน อังคาร และเป็ นการ
เฉลิ มฉลองที่ หมู่บ ้านแม่ฮ่องสอนได้รับ การยกฐานะเป็ นเมื อง เมื่ อปี พ.ศ.
7

สัมภาษณ์ พระใบฏีกาศาสน์ สาสโน, เจ้าอาวาสวัดพระนอน, 25 มีนาคม 2556
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2417 วัดพระนอนยังมีตานานที่น่าสนใจ ชาวบ้านเชื่ อว่ามีเมืองลับแลอยูใ่ ต้
วัดมีถ้ า
2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาทีส่ าคัญ
(2.1) ศาลาการเปรี ยญ สถาปั ตยกรรมไทใหญ่ หลังคาซ้อนชั้น แบบสองคอ
สามชาย ภายในประดิ ษ ฐานเจ้าพลากิ ง หรื อ พระนอน พระพุท ธรู ป
ปางไสยาสน์ พ ระประธาน ศิ ล ปะไทใหญ่ พ ม่ า ความยาว 12 เมตร
สร้างโดย พญาสิ งหนาถราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่ งเป็ นพระพุทธรู ป
ประจาวันเกิ ดของท่าน คือวันอังคาร8 ภายในมีส่วนของพิพิธภัณฑ์วดั
เป็ นห้องแสดงของสะสม เครื่ องใช้โบราณ ถ้วยชามสมัยสงครามโลก
พระไตรปิ ฎก หนังสื อพม่า รู ปภาพบุคคลสาคัญ พระเครื่ องต่าง ๆ
(2.2) อุโบสถวัดพระนอน เป็ นอุโบสถแรกของเมืองแม่ฮ่องสอน สร้ างโดย
พญาฮ่อง สอนบุ รี ลักษณะแบบอาคารกึ่ งไม้และคอนกรี ตหลังคามุ ง
สังกะสี ซ้อนชั้นแบบปราสาทบนยอดประดับฉัตรทอง รู ปทรงจตุรมุข
เชิงชายประดับด้วยสังกะสี ฉลุลายแบบไทใหญ่
(2.3) เจดี ย ์ธ าตุ ท รงปราสาท แบบคอนกรี ต ประดับ ยอดด้วยฉัตร ภายใน
ประดิษฐานประธาน มีพระพุทธรู ปปางต่าง ๆ ภายในเขตของเจดียธ์ าตุ
ตั้งอยูห่ ลังวัด
3) มรดกวัฒนธรรมอืน่ ๆ ทีส่ าคัญ
(3.1) พระพุทธไสยาสน์ หรื อพระนอนมีขนาดความยาว 11 เมตร 90 เซนติเมตร
โดย พญาสิ งหนาถราชา เมื่อปี พ.ศ. 2418 อายุกว่า 135 ปี
(3.2) พระบัวเข็มไทใหญ่ เป็ นมี สิ่งประดิ ษฐ์ภายในวัดที่ ส าคัญเป็ นพระบัว
เข็มทาจากรัฐฉานประเทศพม่า รุ่ น พ.ศ.2500

8

คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั , จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. หนังสื อ
เฉลิมพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เรื่ อง วัฒ นธรรม พัฒ นาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิ
ปั ญญาจังหวัดแม่ ฮ่องสอน. (ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์ , 2542), หน้า 96
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(3.3) พระพุทธรู ปปางนัง่ สมาธิ และพระทรงเครื่ องต่าง ๆ มีพระบัวเข็ม พระ
สิ วลี รู ปปั้ นเจ้าแม่กวนอิ ม ภายในห้องเก็บของโบราณก็จะมีหนังสื อ
พระไตรปิ ฎก 18 ภาษาและวัตถุโบราณ ถ้วย, โถ, ชามและของใช้สอย
ของชาวญี่ปุ่นสงครามโลกครั้งที่ 2 รอบ ๆ มีพระพุทธรู ปและของเก่า
ต่ างๆ ภายในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วดั พระนอน ถู ก แบ่ ง ส่ วนภายในศาลาการ
เปรี ยญ
(3.4) รู ปปั้ นสิ งห์คู่ใหญ่ หรื อภาษาไทใหญ่เรี ยกว่า ส่ างซี่ ตรงทางบันไดขึ้น
ลงพระธาตุกองมูด้ งั เดิม
4) คุ ณ ค่ า ความส าคั ญ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ วั ฒ น ธรรมไท ให ญ่ คุ ณ ค่ า ด้ า น
สถาปั ต ยกรรมวัด พระนอนเป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบพม่ าและผสมผสาน
วัฒนธรรมชาวไทใหญ่รูปทรงหลังคาวัดเป็ นแบบ สองคอ สามชายและทรง
ปานซอยเหมือนวัดพระธาตุดอยกองมู ภายในวัดจะมีองค์พระนอน และด้าน
สังคมเป็ นสถานที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ ตามความเชื่ อของคนไทใหญ่ และเป็ นพื้นที่ทา
กิจกรรมทางศาสนาของคนไทใหญ่ในแม่ฮ่องสอน
5) สภาพสื่ อของการเรี ยนรู ้คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ของเยาวชน ยัง
ปรากฏสถาปั ต ยกรรม สิ่ ง ปลู ก สร้ า งศิ ล ปะไทใหญ่ พ ม่ า เช่ น พระพุ ท ธ
ไสยาสน์ พิพิธภัณฑ์วดั พระนอน ภายในมี รูปปั้ นพระพุทธรู ปปางนัง่ สมาธิ
และพระทรงเครื่ องต่างๆ มีพระบัวเข็ม พระสิ วลี ภายในห้องเก็บของโบราณ
ก็จะมีหนังสื อพระไตรปิ ฎก 18 ภาษาและวัตถุโบราณ ถ้วย,โถ,ชามและของ
ใช้สอยของชาวญี่ปุ่นสงครามโลกครั้งที่ 2 รอบ ๆ มีพระพุทธรู ปและของเก่า
ต่าง ๆ
(4) วัดม่ วยต่ อ
ตั้งอยูบ่ นถนนผดุงม่วยต่อ ถัดจากวัดพระนอน9
1) ประวัติความเป็ นมาของวัด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2432 โดยเจ้านางเมี๊ยะ ซึ่ งเป็ นเจ้า
เมื องแม่ ฮ่องสอนในสมัยนั้น ได้ส ร้ างศาลาการเปรี ยญแบบไทใหญ่ คณะ
9

สัมภาษณ์ พระครู อนุศาสน์โสภณ, เจ้าอาวาสวัดม่วยต่อ, 29 มีนาคม 2556.และ คุณลุงมานพ ประเสริ ฐกุล สมาชิ ก
ชุมชนป๊ อกกาดเก่า, 29 มีนาคม 2556
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ศรัทธาจึงร่ วมมือกันสร้างเจดีย ์ 6 องค์ ชื่ อวัดได้มาโดยเจ้าอาวาสรู ปแรกซึ่ ง
ย้ายมาจากวัดม่วยต่อ อาเภอหมอกใหม่ รัฐฉานในประเทศพม่า จึงนาเอาชื่ อ
วัดม่วยต่อ มาใช้เป็ นชื่ อ วัดม่วยต่อ แปลว่า วัดแห่ งเจดีย ์ ชาวบ้านจึงเรี ยกกัน
ว่า “จองหม่วยต่อ” และเรี ยกกันมาจนถึงปั จจุบนั และในปี พ.ศ. 2466 มีการ
ขึ้นทะเบียนเป็ นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเมื่อ ปี พ.ศ. 2498 มีการสร้าง
ศาลาการเปรี ย ญทรงไทใหญ่ ข้ ึ น ใหม่ ซ่ ึ งเป็ นศาลาการเปรี ย ญที่ ใ ช้อ ยู่ใ น
ปั จจุบนั ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่
2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาทีส่ าคัญ
(2.1) ศาลาการเปรี ยญแบบไทใหญ่ หลังคาซ้อนชั้นแบบสองคอสามชาย
สร้างใหม่ในปี พ.ศ. 2498
(2.2) เจดี ยธ์ าตุ เป็ นเจดี ยธ์ าตุ แบบองค์เดี ยวจานวน 6 องค์ล ักษณะแต่ ล ะ
องค์ แ ตกต่ า งกัน แต่ ย งั คงรู ป แบบเจดี ย ์แ บบพม่ า เรี ย งกัน ตั้ง อยู่
ด้านหลังของวัด มีบนั ไดทางขึ้น และซุ ้มทางเข้าศิลปะพม่า สันนิ ฐาน
ว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2466
(2.3) อุโบสถ ลักษณะอุโบสถแบบศิลปะไทย ตั้งอยูภ่ ายหลังวัด
3) มรดกวัฒนธรรมอืน่ ๆทีส่ าคัญ
(3.1) พระประธานในอุ โ บสถ เป็ นพระพุ ท ธรู ป ทองเหลื อ ง น ามาจาก
ประเทศพม่าในปี พ.ศ.2466
(3.2) พระพุทธรู ปสิ งห์ 1 สิ งห์ 3 อยูภ่ ายในวัดอยูห่ น้าพระประธานในศาลา
การเปรี ยญ ซึ่ งวางไว้ดงั นี้ คือด้านขวาเป็ นสิ งห์ 1 ด้านซ้ายเป็ นสิ งห์ 2
และด้านบนเป็ นสิ งห์ 1
(3.3) งาช้างแกะสลักเป็ นพระพุทธรู ป 2 คู่ อยู่ภายในศาลการเปรี ยญ นามา
จากประเทศพม่าในปี พ .ศ. 2466
4) คุณค่าความสาคัญที่เกี่ ยวข้องกับวัฒนธรรมไทใหญ่ มีคุณค่าด้านสังคมเป็ น
สถานที่ จดั งานประเพณี ไ ทใหญ่ ต่ า ง ๆ เช่ น ประเพณี ต่ า งซอมต่ อ โหลง
(ถวายข้าวมธุ ปายาส) และมี การจัดงานตามเทศกาลต่างๆ ขึ้น เช่ นเทศกาล
เข้าพรรษา เทศกาลออกพรรษา งานสงกรานต์ และการแฮนซอมโก่จา ด้าน
สถาปั ตยกรรม สิ่ งก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์ศิลปะไทใหญ่พม่า
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5) สภาพสื่ อของการเรี ย นรู ้ คุ ณ ค่ าของมรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ ข องเยาวชน
ยังคงปรากฏความสมบูรณ์ ของศิล ปวัตถุ และงานสถาปั ตยกรรมไทใหญ่
พม่า เช่น พระพุทธรู ป เจดียธ์ าตุ

ภาพที่ 4.11 วัดพระนอน (พระพุทธไสยาสน์)

ภาพที่ 4.12 วัดม่วยต่อ (บริ เวณองค์เจดียธ์ าตุ)

(3) ชุ มชนป๊ อกกลางเวียง
ประกอบด้วยมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ จานวน 21 แห่ง
ดังนี้
(1) วัดหัวเวียง
ด้านหน้าตั้งอยูบ่ นถนนสิ งหนาทบารุ ง ด้านหลังติดกับถนนพาณิ ชย์วฒั นา ใกล้
กับตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
1) ประวัติ ค วามเป็ นมาของวัด วัด หั วเวี ย งสร้ า งขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. 2406 รวมอายุ
มาแล้ ว หนึ่ งร้ อ ยกว่ า ปี วัด หั ว เวี ย งแห่ งนี้ เป็ นวัด หลั ง ที่ ส องของเมื อ ง
แม่ ฮ่ อ งสอน ลั ก ษณะทางสถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่ ในวัด เป็ นที่
ประดิ ษ ฐานพระมหามุ นี หรื อ พระเจ้าพลาละแข่ ง ภายในวัด มี ศ าลาการ
เปรี ยญหลังใหญ่ ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน วัดหัวเวียงหลัง
แรกสร้ างขึ้ นมาโดยคนสมัยนั้นสร้ างขึ้ นเป็ นหลังๆ รวม 7 หลัง ศาลาทั้ง 7
หลังนี้ ได้รับศรัทธาจากหลายๆคนสร้างถวายต่อเติมออกไปทีละหลังแต่ละ
หลังก็มีศรัทธาคนหนึ่ งสร้ างถวาย และสร้ างพระพุทธรู ปขึ้น ไว้ที่ศาลาการ
เปรี ยญรวม 5 องค์มีพระประธานองค์ใหญ่ ต้ งั อยู่ หน้าตักกว้าง 3 เมตร สู ง
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3.25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2420 วัดนี้สร้างเป็ นวัดคู่บา้ นคู่เมืองแม่ฮ่องสอนมา
ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ศาลาการเปรี ยญหลังเก่า 7 หลังได้ร้ื อถอนไปหมด10
2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาทีส่ าคัญ11
(2.1) วิหารพลาละแข่ง สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน เจ้าพลาละแข่งคู่บา้ นคู่เมือง
แม่ฮ่องสอน ลักษณะวิหารทรงปราสาท 2 องค์ โดยองค์ใหญ่เป็ นเป็ น
รู ปสี่ เหลี่ ยมจัตุรัสมี ความกว้างและยาวเท่ากัน คือ 1,850 เมตร สู งจาก
พื้ น ประมาณ 15 เมตร ตัวอาคารสร้ างด้วยไม้ พื้ น ล่ า งเป็ นคอนกรี ต
เฉพาะพื้นด้านในปูดว้ ยกระเบื้องลายต่างๆ ผนังคอนกรี ตขึ้นรับกับฝา
ลูกกรงไม้ หลังคาเป็ นชั้นๆ รวมสามชั้น ส่ วนยอดเป็ นยอดโดม มุงด้วย
สังกะสี และสลักลวดลายสังกะสี ประกอบทุกชั้นไป สาหรับวิหารหลัง
เล็กซึ่ งตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก ก่ อสร้ างแบบเดี ยวกับวิหารหลังใหญ่
และสันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นพร้อมกันแต่มีความละเอียดกว่า โดยมี
หลังคา 5 ชั้น ไม่ รวมยอดโดมและฉัต ร ตัว วิห ารมี ค วามกว้าง 6.40
เมตร ยาว 8.30 เมตร ภาษาไทใหญ่เรี ยกวิหารเล็กนี้ ว่า “อะโหย่งข่าม”
ซึ่ง หมายถึงที่รับแขก
(2.2) ศาลาการเปรี ยญแบบไทใหญ่หลังใหม่ สร้ างเมื่ อ พ.ศ. 2516 ในเดือน
มกราคม ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบหลังคาซ้อนชั้นแบบสองคอสาม
ชาย ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ป 5 องค์ เป็ นพระพุทธรู ปโบราณ
(2.3) ศาลาจาศีลอาคารไม้ หลังคามุงสังกะสี ประดับลายเจาะสังกะสี รู ปทรง
สวยงาม ศาลาไม้แบบไทใหญ่ ซ่ ึ งสร้ า งขึ้ น สมัย รั ต นโกสิ น ทร์ โดย
ได้ รั บ การประกาศขึ้ น ทะเบี ย นและก าหนดขอบเขตในราชกิ จ จา
นุ เบกษาเล่มที่ 98 ตอนที่ 177 ลงวันที่ ตุลาคม พ. ศ. 2524 ขึ้นทะเบียน
เป็ นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรแล้ว
(2.4) เจดี ย ์ธ าตุ สร้ างขึ้ นใหม่ รูป แบบสถาปั ตยกรรมแบบพม่ ามอญ มี ซุ้ม
จรนัม ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ปางต่ า ง ๆรอบองค์ธ าตุ ปลายยอด
ประดับฉัตร ถอดแบบจากเจดียจ์ ากวัดต่าง ๆในแม่ฮ่องสอน
10

โยธิ น บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนาร่ องการพัฒนาฐานข้ อมูลสาหรั บการสร้ างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ ฮ่องสอนปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๑ , 2551, หน้า 894 – 896
11
สัมภาษณ์ พระครู อนุศาสน์ธรรมกิจ, เจ้าอาวาสวัดหัวเวียง, 25 เมษายน 2556
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(2.5) หอระฆัง สร้างใหม่โครงสร้างแบบหอระฆังวัดทัว่ ไป เฉพาะส่ วนยอด
แบบทรงปราสาทซ้อนชั้นแบบไทใหญ่ ชายของประดับสังกะสี ฉลุลาย
ไต ปลายยอดประดับฉัตร
(2.6) อุโบสถ สร้างขึ้นใหม่รูปสถาปั ตยกรรมไทใหญ่ผสมกับโบสถ์ลา้ นนา
เป็ นอาคารคอนกรี ตหลังคายกชั้นสู งเป็ นชั้นๆมุงกระเบื้องประดับลาย
เจาะสังกะสี มุขหลังหลังคาทรงปราสาทปลายยอดประดับฉัตร
3) มรดกวัฒนธรรมอืน่ ๆทีส่ าคัญ
(3.1) พระเจ้าพลาละแข่ง หรื อพระมหามุนีพระเจ้าพลาละแข่ง สร้างขึ้นเมื่อ
จ.ศ. 1279 ตรงกับ ปี พ.ศ. 2416 การนาเอาพระพุ ท ธรู ป นี้ ม าจากเมื อง
พม่าโดยบรรทุกลงเรื อลงมาตามแม่น้ าสาละวิน(น้ าคง) เรื่ อยมาจนถึง
น้ าปายถึงท่าเรื อบ้านท่าโป่ งแดงก็อญั เชิ ญขึ้นฝั่งแล้วนามาไว้ที่วดั พระ
นอน เรื อที่ บ รรทุ ก เป็ นเรื อถ่ อ ใช้ เรื อทั้ งหมด 9 ล า เพราะถอด
พระพุทธรู ปออกเป็ น 9 ชิ้ น ซึ่ งมี น้ าหนัก 999 กก. เมื่อทางวัดหัวเวียง
สร้ างพระวิห ารเสร็ จเรี ย บร้ อ ยจึ ง ได้อ ัญ เชิ ญ พระเจ้า พลาละแข่ ง มา
ประดิษฐานไว้ที่นี่
(3.2) พระพุทธรู ป 5 องค์ เป็ นพระพุทธรู ปโบราณ องค์ใหญ่อยูต่ รงกลางหัน
พระพักตร์ อยูท่ างทิศตะวันออก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2406 องค์รองลงมาอยู่
ด้านหน้าขององค์ใหญ่ หันพระพักตร์ ไปทางทิ ศตะวันออกส่ วนองค์
เล็กอีก 3 องค์สร้างเรี ยงไว้ทางทิศเหนือ จานวน 2 องค์สร้างไว้ทางทิศ
ใต้หันพระพักตร์ ไปทางทิศเหนื อ 1 องค์พระพุทธรู ป เป็ นแบบศิลปะ
พม่า
4) คุ ณค่าความสาคัญที่ เกี่ ยวข้องกับวัฒนธรรมไทใหญ่ ด้านสถาปั ตยกรรม มี
อุ โ บสถ ศาลาการเปรี ยญ ที่ มี เอกลัก ษณ์ ข องศิ ล ปะไทใหญ่ พ ม่ า อี ก ทั้ง
พระพุ ท ธรู ป ศิ ล ปะพม่ า ที่ เป็ นที่ เคารพของคนไทใหญ่ และเป็ นพื้ น ที่
ประกอบกิ จ กรรมทางพุ ท ธศาสนา งานประเพณี ของคนไทใหญ่ ใ น
แม่ฮ่องสอน เช่น การแห่ จองพารา ประเพณี ถวายข้าวมธุ ปายาส ในวันที่ 10
แต่ งดา วันที่ 11 ถวาย วันที่ 12 หลู่ (จ่ าก้าคนนอนวัด ) ของเดื อนกันยายน
ประเพณี แฮนซอมโก่จา (งานทาบุญอุทิศส่ วนกุศลแก่ผวู ้ ายชน)ในช่วงเดือน
ตุลาคม
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5) สภาพสื่ อของการเรี ยนรู ้คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ของเยาวชน วัด
หัวเวียงยังคงปรากฏ งานสถาปั ตยกรรมที่ โดดเด่นตามศิลปะแบบไทใหญ่
พม่ า มี สิ่ งที่ น่าสนใจ และส าคัญได้แก่ พระมหามุนี หรื อเจ้าพลาละแข่งที่
หล่อจาลอง จากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า พระพุทธรู ป 5 องค์ วิหารพลา
ละแข่ ง และศาลาจาศี ล อาคารไม้ และลายไตจากปานซอย งานแกะสลัก
ลวดลายไตแบบต่าง ๆ บนเชิงชายของหลังคา

ภาพที่ 4.14 กลุ่มเรื อนร้านค้าย่านกลางเวียง

ภาพที่ 4.13 วัดหัวเวียง (วิหารไม้เจ้าพลาละแข่ง)

(2) กลุ่มเรือนไทใหญ่ (เรื อนร้านค้าย่านกลางเวียง บนถนนสิ งหนาทราชา)
1) ประวัติความเป็ นมาของกลุ่มเรื อนไทใหญ่ ย่านกลางเวียง บนถนนสิ งหนาท
ราชา บ้านเรื อนสร้ างด้วยไม้ เป็ นย่านที่ อยู่อาศัย ของคหบดี หลายคนอดี ต
ข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ คหบดี ส่วนใหญ่ประกอบอาชี พค้าไม้กบั ประเทศพม่า
ปั จ จุ บ ัน ได้มี ผู ้ย า้ ยมาจากจัง หวัด ต่ า งๆ มาตั้ง บ้า นเรื อ นอยู่ใ นย่ า นนี้ เป็ น
จานวนมาก สาหรับการสร้ างบ้านส่ วนใหญ่ใช้วสั ดุ ทอ้ งถิ่ นที่มีเป็ นจานวน
มาก คือ ไม้สัก ไม้เศรษฐกิ จ หรื อวัสดุ ที่หาซื้ อได้โดยสะดวกในยุคดังกล่าว
ส่ วนหลังใหญ่ หรื อเล็ก ตามฐานะของเจ้าของผูส้ ร้ าง ปั จจุบนั ตกทอดสู่ รุ่น
ลู ก รุ่ น หลานอาศัย หรื อ เปิ ดให้ เช่ าขายของ เพราะเป็ นย่า นเศรษฐกิ จของ
แม่ฮ่องสอน ผูค้ นกลุ่มแรกที่มาตั้งชุมชน และสร้างบ้านเรื อน คือชาวไทใหญ่
ที่อพยพมาจากรั ฐฉานประเทศพม่า และเมืองเชี ยงใหม่ (สมัยพระเจ้ากาวิละ)
ทั้งคนเมือง คนจีน และแขก
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ซึ่ งส่ วนเข้ามาลงทุ นค้าขาย และสร้ างบ้านแบบเรื อนอาศัยกึ่ งร้ านค้าตลอด
แนวถนนสิ งหนาทราชา 12
2) มรดกวัฒนธรรมทีส่ าคัญ
(2.1) ร้ าน Crossroad (ผั บ ) ร้ า น อาห ารกึ่ งผั บ บ ริ การนั ก ท่ องเที่ ยว
ชาวต่างชาติ ตั้งอยูต่ รงสี่ แยกกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ลักษณะอาคารไม้
3 ชั้น หลังคาทรงจัว่ ใช้ มีระเบียงไม้ส่วนหน้าชั้นที่ 2 โดยใช้ไม้ทอ้ งถิ่น
รู ปแบบอาคารเรื อนแถวที่มีเอกลักษณ์ ชุมชนเมืองเก่า อายุประมาณ 70 ปี
อดีตเป็ น13
(2.2) ร้ านเฮินยายแก้ ว (ร้ านอาหาร) ติ ดกับโรงแรมสงวนสิ นเดิ ม หรื อร้ าน
ดอกไม้บวั แก้ว เจ้าของคนเดี ยวกัน อดีตเป็ นที่พกั ของยายแก้วเจ้าของ
โรงแรมสงวนสิ น โรงแรมอันดับต้นๆ ของเมื่อแม่ฮ่องสอน สร้ างเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. 2500 - 2510 อายุประมาณกว่า 50 ปี ลักษณะอาคารไม้
2 ชั้น อดี ตเป็ นบ้านยกใต้ถุนสู ง ชั้นบนมีระเบียง 2 ข้าง หลังคาทรงจัว่
มี บ่อน้ าเก่ าหลังบ้าน เจ้าของปรั บปรุ งและทาผนังกั้น ตกแต่งภายใน
ส่ วนชั้นล่าง สาหรับปั จจุบนั เช่า ปั จจุบนั เป็ นร้านอาหารเฮินยายแก้ว14

ภาพที่ 4.15 ร้าน Crossroad (ผับ)
12

ภาพที่ 4.16 ร้านเฮินยายแก้ว (ร้านอาหาร)

ปุ่ น เที่ ยงบูรณ ธรรม และคณะ, รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โครงการการออกแบบเบื้ องต้น และการศึ กษาความ

เป็ นไปได้สาหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวติ ของเมืองแม่ฮ่องสอน, 2553, หน้า 3-26 – 3-27
13
14

สัมภาษณ์ สุรพงษ์ หิ มะนันท์, สมาชิกชุมชนป๊ อกกาดเก่า, 20 พฤษภาคม 2556
สัมภาษณ์ คุณจาเริ ญ พรหมวังศรี , ทายาทเจ้าของบ้านคนปั จจุบนั , 25 ธันวาคม 2556
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(2.3) บ้ านยอดคาเรื อนแก้ ว (ร้ านค้ า) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2480 อายุประมาณกว่า
70 ปี รู ปแบบเรื อนร้านค้าแบบไต ลักษณะเรื อนไม้ 2 ชั้น ทรงหลังคา
ทรงจัว่ ครอบปั้ นหยา มุงด้วยสังกะสี มีลายฉลุ ไม้ประดับเชิ งชาย มีช้ นั
บนมีระเบียงยืน่ ภายในบ้านมีวตั ถุโบราณมรดกของบ้าน ได้แก่ นาฬิกา
โบราณ ฆ้องโบราณ หลังคาสังกะสี มาจากพม่า 15
(2.4) บ้ านลุงส่ างยะ (ร้ านเสื้ อผ้ าแฟชั่ น) หรื อร้าน On air อายุประมาณกว่า
80 ปี เจ้าของเดิ ม คื อ นางยุน้ กวีว ฒ
ั น์ รู ป แบบเรื อ นร้ านค้าแบบไต
ลักษณะอาคารไม้ 2 ชั้น 3 คูหา ทรงหลังคาปั้ นหยา ข้างเปิ ดให้เช่าแค่ 1
คูหา ปั จจุบนั ทายาทผูด้ ูแลอาศัยอยูท่ ี่จงั หวัดลาปาง16
(2.5) บ้ านคุณตาจองโพย่ า (ร้ านปาด๊ อง) ร้านค้าของที่ระลึก และที่อยู่อาศัย
เจ้าของบ้านคือ อาจารย์บุญเลิศ วิรัตนาภรณ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2470 อายุ
ประมาณกว่า 80 ปี รู ปแบบเรื อนร้านค้าแบบไต ลักษณะอาคารไม้ 2
ชั้น 3 คูหา ทรงหลังคาปั้ นหยา มุงหลังคาด้วยสังกะสี จากประเทศพม่า
ที่มีความหนากว่าสังกะสี ทวั่ ไป ชั้นบนมีระเบียงยื่นด้านข้าง โดยแยก
หลังคาจากตัวบ้านหลักลักษณะเป็ นบ้านแฝด ปั จจุบนั กั้นห้อง และต่อ
เติมสาหรับเช่าขายของสาหรับร้าน ปาด๊อง17

ภาพที่ 4.17 บ้านยอดคาเรื อนแก้ว (ร้านค้า)

ภาพที่ 4.18 บ้านลุงส่างยะ (ร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่ )

15

สัมภาษณ์ คุณป้ าสุพตั ตรา วรรณศิริ, เจ้าของบ้านคนปั จจุบนั , 25 ธันวาคม 2556
สัมภาษณ์ คุณพัชราภรณ์ วิมาลัย, สมาชิกชุมชนป๊ อกกลางเวียง, วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557
17
สัมภาษณ์ อาจารย์บุญเลิศ วิรัตนาภรณ์, เจ้าของบ้านคนปัจจุบนั , 28 ธันวาคม 2556
16
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ภาพที่ 4.19 บ้านคุณตาจองโพย่า (ร้านปาด๊อง)

ภาพที่ 4.20 บ้านยอดคา คานวณศิลป์ (ร้านอัญมณี )

(2.6) บ้ า นยอดค า ค านวณศิ ล ป์ (ร้ า นอั ญ มณี ) สร้ างเมื่ อ พ.ศ. 2438 อายุ
ประมาณกว่า 120 ปี รู ปแบบเรื อนร้านค้าแบบไต ลักษณะอาคารไม้ 2
ชั้น 3 คูหา เดิมหลังคาทรงปั้ นหยา และเปลี่ยนเป็ นหลังคาหน้าจัว่ ผนัง
มีการเจาะช่ องแสงข้างหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ ภายในบ้านมีวตั ถุ
โบราณมรดกของบ้าน ได้แก่ นาฬิ กาโบราณ ตาชัง่ โบราณ หี บใส่ ของ
โบราณ โถโบราณ และตูเ้ สื้ อผ้าโบราณ เจ้าของปั จจุบนั คือ ป้ าตวงรัตน์
รัตนราพึง18
(2.7) โรงแรมสงวนสิ น (ร้ านบั วแก้ ว) ร้ านขายดอกไม้บ วั แก้ว เจ้าของคน
เดี ยวกับเจ้าของบ้าน (ร้ านเฮินยายแก้ว) อดี ตเคย โรงแรมอันดับต้นๆ
ของเมื่ อ แม่ ฮ่ อ งสอน สร้ า งเมื่ อ ประมาณ พ.ศ. 2500 - 2510 อายุ
ประมาณกว่า 50 ปี ลักษณะอาคารไม้ 2 ชั้น ลึ กยาวขนาบทางระหว่าง
ร้านเฮินยายแก้ว กับร้านบัวแก้ว หลังคาทรงจัว่ ภายในตัวเรื อนยังคงมี
ห้องพัก ลักษณะเป็ นโรงแรมในอดี ต ส่ วนด้านล่ างเจ้าของปรั บ ปรุ ง
และทาผนังกั้น ปรับเป็ นร้านขายดอกไม้19
(2.8) บ้ านขุนเลข ชานาญกิจ (ร้ านอาหารไผ่ ) เจ้าของบ้านคนปัจจุบนั คือ รศ.
ประไพศรี ซ่ อนกลิ่ น ลูกเจ้าป้ าแดง ผูเ้ ป็ นเจ้าของในอดี ต และผูป้ ลูก
18
19

สัมภาษณ์ คุณป้ าตวงรัตน์ รัตนราพึง, เจ้าของบ้านคนปั จจุบนั , 25 ธันวาคม 2556
สัมภาษณ์ คุณจาเริ ญ พรหมวังศรี , ทายาทเจ้าของบ้านคนปั จจุบนั , 25 ธันวาคม 2556
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บ้านขุนเลข กิ จช านาญ นายอาเภอเมื องแม่ ฮ่องสอน สร้ างเมื่ อ พ.ศ.
2490 อายุป ระมาณกว่า 60 ปี รู ป แบบเรื อนร้ านค้าแบบไต ลัก ษณะ
อาคารไม้ 2 หลังคาทรงปั้ นหยา หลังคาสังกะสี นาเข้าจากพม่ า สันนิ
ฐานว่าทามาจากประเทศอังกฤษ ผนังมีการเจาะช่ องแสงข้างหน้าต่าง
เพื่อระบายอากาศ ลักษณะแบบฝาไหล ภายในถูกปรับปรุ งต่อเติมไม่
เห็นสภาพดั้งเดิมสาหรับเช่า ร้านไผ่เช่ าทากิจการร้านอาหารมากว่า 20
ปี 20

20

ภาพที่ 4.21 โรงแรมสงวนสิ น (ร้านบัวแก้ว)

ภาพที่ 4.22 บ้านขุนเลข ชานาญกิจ (ร้านอาหารไผ่ )

ภาพที่ 4.23 บ้านนายต่าดุล ลูกจ้างบริ ษทั B.B.C
(ร้านคิวเพรส)

ภาพที่ 4.24 บ้านขุนอาทร ศึกษา (ร้านค้าทัว่ ไป )

สัมภาษณ์ อาจารย์วฒั นา กวีวฒั น์, เจ้าของบ้าน (บ้านโบราณร้อยปี ), 5 มิถุนายน 2556
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(2.9) บ้ านนายต่ าดุ ล ลูกจ้ างบริ ษัท B.B.C (ร้ านคิวเพรส) เจ้าของบ้านคน
ปั จจุบนั คุณยายบุญจิรา ทองเขียว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2460 อายุประมาณ
กว่า 90 ปี รู ปแบบเรื อนร้านค้าแบบไต ลักษณะอาคารไม้ 2 หลังคา
ทรงปั้ นหยา มีห้องโถงส่ วนหน้า ชั้น 2 มีส่วนสาหรับตั้งหิ้ งพระแบบ
ไทใหญ่ (เข่ งเจ้า พลา) ตั้ง บู ช าพระพุ ท ธรู ป สมัย สุ โขทัย ส่ วนผนัง
ด้านบนมี การเจาะช่ องแสงข้างหน้าเพื่อระบายอากาศ ลักษณะเป็ น
รู ปตัวโอ นอนเฉี ยง ตาแสง และลวดลายแกะสลักด้วยไม้ลายต่าง ๆ
ชั้นล่างกั้นแบ่งเป็ นหลาย ๆ ห้องสาหรับเช่าทาร้านค้า ปั จจุบนั คือร้าน
คิวเพรส ร้านเสื้ อผ้า21
(2.10) บ้ านขุนอาทร ศึกษา (ร้ านค้ าทั่วไป) หรื อ ร้านเสริ มสวยอนงค์ ร้าน
ขายเครื่ องไฟฟ้ า และร้านเกมส์ (ผูป้ ลูกบ้านขุนอาทร ศึกษา) สร้าง
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 อายุประมาณ 70 กว่าปี อาคารภายในบ้าน
จะแยกเป็ นชั้น บน มี 3 ตอน (นับ จากตะวันออก) และได้ขายบ้าน
ให้ก ับ “นายเกี่ ยงซาน แซ่ เผีย ง” ต่ อมาเปลี่ ย นนามสกุ ล เป็ น “เพี ย ง
สกุล” และในสมัยนั้นประมาณปี “พ.ศ. 2485-2488 ก่ อนที่ ญี่ปุ่นจะ
แพ้สงครามโลกครั้ งที่ 2 บ้านหลังนี้ ยงั เคยเป็ นกองบัญชาการทหาร
ญี่ปุ่ น” ปั จจุ บนั เป็ นห้องแถวให้คนเช่ า หลังบ้านมี บ่อน้ าที่ ขุดไว้ใน
อดี ต ปั จจุบ นั ยังใช้อยู่ ปั จจุ บนั ปรั บ ปรุ ง ท าผนังกั้นห้องแบ่ งเช่ าท า
ร้านขายเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ร้านเสริ มอนงค์ และร้านเกมส์
(2.11) บ้ านจองอู พ ะก่ าแวง (บ้ านโบราณ ร้ อ ยปี ) เจ้าของเดิ ม จองอูพ ะก่ า
หรื อแวง กวีวฒั น์ เจ้าของปั จจุบนั คือ อาจารย์วฒั นา กวีวฒั น์ สร้ าง
เมื่อ พ.ศ. 2429 อายุประมาณกว่า 120 ปี สร้ างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5
ตั้งอยูบ่ นถนนนิ เวศไพศาล บ้านสร้ างด้วยไม้สักขนาดใหญ่เสาเรื อน
สู งทาด้วยไม้สักทั้งท่อนสู ง11 เมตร 4 ต้น พื้นไม้ทาด้วยไม้ท่อนเดียว
ยาวที่สุด 20 เมตร เพดานทาห้องใต้หลังใต้หลังคาเก็บข้าวของสาคัญ
รู ปแบบเรื อนพม่าผสมไทใหญ่ ลักษณะบ้านยกใต้ถุนสู งหลังคาทรง
ปั้ นหยา มุ ง ด้ว ยสั ง กะสี ห ลัง ปี พ.ศ. 2523 อดี ต มุ ง ด้ว ยใบตองตึ ง
ภายในบ้านมีลวดลายไม้ฉลุโบราณที่ชาวไทใหญ่เรี ยกว่า ฝาลาย และ
21

สัมภาษณ์ คุณยายบุญจิรา ทองเขียว, เจ้าของบ้านคนปั จจุบนั , 25 ธันวาคม 2556
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ช่ อ งส าหรั บ บ้ว นน้ าหมาก มี ส่ ว นครั วไฟแบบไทใหญ่ ส่ ว นยอด
หลังคา ยกสู ง ทาช่องระบายควันไฟ และมีร่องรอยสะเก็ดระเบิดสมัย
สงครามโลก ลักษณะยังเป็ นครัวไฟแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ภายใน
บ้านมีวตั ถุโบราณมรดกของบ้าน ได้แก่ ครกไม้ใช้ตาน้ าพริ ก ตะเกียง
โบราณ ลู ก ตุ ้มตาชั่ง ลู ก คิ ด หี บ ผ้า ขัน โตก ปื น เตาไฟ และกระจก
โบราณ ครั้งหนึ่ งทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เคยมาพักและ
ภาษาญี่ปุ่นเอาไว้22

22

ภาพที่ 4.25 บ้านจองอูพะก่าแวง
(บ้านโบราณ ร้อยปี )

ภาพที่ 4.26 บ้านขุนหลวงวอ
(สถานีตารวจท่องเที่ยว)

ภาพที่ 4.27 บ้านขุนเพียร (บ้านพักของผูล้ ้ ีภยั IRC)

ภาพที่ 4.28 บ้านคหบดี จิตต์ส่ง ประสิ ทธิกลุ
( เจ้าของคุณสุทศั น์)

สัมภาษณ์ อาจารย์วฒั นา กวีวฒั น์, เจ้าของบ้านคนปั จจุบนั , 5 มิถุนายน 2556
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(2.12) บ้ านขุนหลวงวอ (สถานี ต ารวจท่ องเที่ยว) เจ้าของเดิ มขุนหลวงวอ
เดิมบ้านหลังนี้ เป็ นบ้านของ “ขุนหลวงวอ” และต่อมาได้ตกเป็ นของ
นายสะอาด นุ ชจรัสปลัดอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนในอดีต หลังจากนั้น
ได้ปรับปรุ งเป็ นโรงแรม ชื่อ “โรงแรมราชธรรมพิทกั ษ์ ใน พ.ศ.2500
นับ ได้ว่าเป็ นโรงแรมแห่ งแรก ของจังหวัด แม่ ฮ่อ งสอน” ได้ชื่ อ นี้
เนื่ องจากว่า ตั้งอยู่บนถนนราชธรรมพิทกั ษ์ ส่ วนมากคนที่มาพักเป็ น
ข้าราชการจากต่ า งอ าเภอในจัง หวัด ที่ เดิ น ทางมาเบิ ก งบประมาณ
ส่ วนตัวบ้านเป็ นเรื อนไตใต้ถุน ปั จจุบนั อาคารนี้ ถูกปรับ กั้นผนังห้อง
ชั้นล่ าง เช่ าเป็ นสถานี ตารวจท่องเที่ ยว ส่ วนด้านบนท าเป็ นห้องพัก
ตารวจ23
(2.13) บ้ านขุนเพียร (บ้ านพักของผู้ลี้ภัย IRC) บ้านพัก ของผูล้ ้ ี ภยั สันชาติ
พม่ า เช่ าโดยหน่ วยงาน IRC (เจ้าของเดิ ม ขุน เพี ย ร เพี ย รพิ รุณ กิ จ )
เจ้ า ของ คื อ “พ่ อ จางนุ ” และต่ อ มาได้ รั บ พระราชทานนามว่ า
“ขุนเพียร เพียรพิรุณกิ จ”เป็ นการพระราชทานยศการเป็ นเศรษฐีของ
จัง หวัด แม่ ฮ่องสอน ต่ อ มาขุน เพี ย รได้เสี ย ชี วิต ใน (ประมาณ พ.ศ.
2484)โดยขุ น เพี ย รได้ย กมรดกพร้ อ มกับ บ้า นหลัง นี้ ให้ ก ับ ยายเจ่ ง
ลู กบุ ญธรรม และยายเจ่งได้นาบ้านหลังนี้ แบ่งให้กบั พี่ ชาย ชื่ อส่ าง
โหย่ หรื อนายสมาน ศรี วะโสภณ ต่อมาได้ขายให้กบั นางศรี พ รรณ
ศิริบุญมา และเมื่อนางศรี พรรณ ได้เสี ยชีวิตลงมรดกบ้านหลังนี้จึงตก
เป็ นของนายแพทย์อาพล ศิริบุญมา (ลูกชายนางศรี พรรณ) ปั จจุบนั
ได้ ใ ห้ IRC เช่ า เป็ นที่ พ ัก ของผู ้ล้ ี ภัย สั น ชาติ พ ม่ า ที่ ม าพั ก รอการ
รักษาพยาบาลศรี สังวาล ตั้งอยู่ใกล้กบั โรงพยาบาลศรี สั งวาล สันนิ
ฐานว่าอายุข องบ้านประมาณมากกว่า 90 ปี ลัก ษณะเรื อนแบบไท
ใหญ่แบบพักอาศัย24
(2.14) บ้ า นคหบดี จิ ต ต์ ส่ ง ประสิ ท ธิ กุ ล บ้านอดี ต นายกเทศมนตรี เมื อ ง
แม่ ฮ่ อ งสอน นายจิ ต ต์ ส่ ง ประสิ ท ธิ กุ ล ตั้ง อยู่ติ ด กับ โรงพยาบาล
23

สัมภาษณ์ อาจารย์วฒั นา กวีวฒั น์ , เจ้าของบ้าน ( บ้านโบราณร้อยปี ), 5 มิถุนายน 2556 และคุณจาเริ ญ พรหมวัง
ศรี , ทายาทเจ้าของบ้านคนปั จจุบนั , 25 ธันวาคม 2556
24
โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนาร่ องการพัฒนาฐานข้ อมูลสาหรั บการสร้ างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ ฮ่องสอนปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๑ , 2551, หน้า 986
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ศรี สังวาล สร้างราวปี พ.ศ. 2480 อายุประมาณกว่า 80 ปี นายจิตต์ส่ง
ประสิ ทธิกุล เคยเป็ นคหบดี และอดีตนายกเทศมนตรี คนที่ 2 บ้านนาย
จิตต์ส่ง ตัวบ้านสร้ างด้วยไม้สักทั้งหลัง เสาทาจากไม้เนื้ อแข็ง ตอน
หลังเมื่อ พ.ศ. 2534 ได้ร้ื อห้องครัวออกและมีการปรับปรุ งบ้านใหม่
ทั้งหลัง เปลี่ยนหลังคาจากมุงหลังคาด้วยไม้สักตัดเป็ นแผ่นหนา 1 นิ้ว
ตัดเฉี ยงมุงหลังคาต่อ ๆ กันเป็ นมุงกระเบื้อง และทาระเบียงหน้าบ้าน
เพิ่ ม ลัก ษณะส าคัญ ของบ้านเป็ นบ้านยกพื้ น สู ง แบบเรื อนไทใหญ่
ปั จจุบนั ปรับปรุ งหลายส่ วน ไม่ค่อยเห็นสภาพเรื อนไทใหญ่แบบเดิม
แล้ว เจ้าของคนปัจจุบนั คุณสุ ทศั น์ ประสิ ทธิกุล ทายาท25
3) คุณค่าความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทใหญ่ สะท้อนให้เห็นรู ปแบบ
สถาปั ตยกรรมที่ เกิ ดจากภู มิปั ญญาของคนไทใหญ่ ในอดี ต ผสมผสานกับ
บริ บทในยุคดังกล่าว เช่ น พม่า แขก ไทย ล้านนา ที่ คานึ งถึ งบริ บท ดิ น ฟ้ า
อากาศ เช่น การทาช่องระบายอากาศของผนังบ้าน การสร้างบ้าน 2 ชั้น หรื อ
ใต้ถุ น สู ง เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ง านอื่ น ๆ ซึ่ งก่ อ ให้ เกิ ด งานก่ อ สร้ า งที่ เป็ น
เอกลักษณ์ ของเมืองแม่ฮ่องสอน และวัสดุปลูกสร้ างบ้านเรื อนยังสอดคล้อง
กับธรรมชาติในอดีต คือ การเลือกใช้ไม้สัก ไม้หลากหลายชนิ ดจากป่ าไม้ใน
พื้ น ที่ แ ม่ ฮ่ อ งสอน และมี วิ ธี ก ารสร้ า งแบบไทใหญ่ หรื อ วัส ดุ อื่ น ๆ เช่ น
สังกะสี จากพม่า
4) สภาพสื่ อ ของการเรี ย นรู ้ คุ ณ ค่ าของมรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ ข องเยาวชน
ยังคงปรากฏรู ปการก่อสร้ างแบบไทใหญ่ผสมผสานชนชาติที่เข้ามาค้าขาย
ซึ่ งใช้ไม้สัก ไม้ทอ้ งถิ่ นในเมืองแม่ฮ่องสอนเป็ นหลัก หรื ออาจมีการซื้ อวัสดุ
ก่อสร้ างจากประเทศพม่า เดิ นทางมาทางเรื อ สะท้อนให้เห็ นการเดิ นทางที่
ลาบาก ระหว่างเมืองแม่ฮ่องสอน กับเชี ยงใหม่ที่อยูใ่ นประเทศเดียวกัน เช่ น
สังกะสี เหล็ก สิ่ งที่ ยงั ปรากฏ จนเป็ นเอกลักษณ์ เรื อนร้ านค้าแบบไตตลอด
แนวถนนสิ งหนาทราชา เกิดเป็ นย่านการค้าในเมืองแม่

25
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(3) อาคาร ร.ส.พ. เมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน (ศู น ย์ ป ระสานงานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี ชี วิ ต เมื อ ง
แม่ ฮ่องสอน
1) ประวัติความเป็ นมาของศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (อาคาร ร.ส.พ.)
อาคาร ร.ส.พ. เดิ ม เป็ นบ้านของแม่ เฒ่ าจองโอ่งเป็ นผูส้ ร้ าง ไม่ ป รากฏปี ที่
สร้าง แม่เฒ่าจองโอ่งอาศัยอยู่กบั กับสามี พอสามี แม่เฒ่าจองโอ่งเสี ยชี วิต ก็
ได้ขายบ้านหลังนี้ ให้กบั ครู ฤทธิ์ ซึ่ งเป็ นอาจารย์ใหญ่ โรงเรี ยนบ้านจองค า
และอาจารย์เองได้อาศัยบ้านหลังนี้ เป็ นที่ ขายกาแฟในตอนเช้าของทุกวัน
และต่ อ มาได้น าบ้า นนี้ ท าเป็ นอาคาร ร.ส.พ. ซึ่ งย่อ มาจาก ราชพัส ดุ พอ
อาคาร ร.ส.พ ได้ปิ ดตัว ลง ก็ ไ ด้คื น ให้ ก ับ กรมธนารั ก ษ์ ปั จ จุ บ ัน อาคาร
ร.ส.พ. หลังนี้อยูใ่ นความครอบครองของกรมธนารักษ์26
ในปี พ.ศ. 2552 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ปรับปรุ งอาคาร และจัดให้เป็ น
ศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน สาหรับให้ขอ้ มูลแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในเมืองแม่ฮ่องสอน และจัดแสดงนิ ทรรศการมรดกวัฒนธรรม
ไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน ลักษณะเรื อนไม้ 2 ชั้น มีระเบียงส่ วนหน้า มีบ่อน้ า
ด้า นข้า ง ภายในชั้น สองยัง สภาพเดิ ม ทั้ง สิ้ น ส าหรั บ แสดงนิ ท รรศการที่
เกี่ ย วข้อ งกับ ไทใหญ่ ต่ า ง ๆ ส่ ว นด้า นล่ า งปรั บ ปรุ ง ต่ อ เติ ม กั้น ผนั ง ห้ อ ง
สาหรับห้องทางานสาหรับเจ้าหน้าศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวติ 27
2) มรดกวัฒนธรรมที่สาคัญ
(2.1) โครงสร้างบ้านที่มีลกั ษณะแบบเรื อนร้านค้า 2 ชั้นแบบไทใหญ่ โดย
ใช้ไม้ก่อสร้างทั้งหลัง
(2.2) แหล่ งเรี ยนรู ้ นิ ทรรศการที่เกี่ ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ใน
เมืองแม่ฮ่องสอน ในรู ปแบบศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมือง
แม่ฮ่องสอน

26

ปุ่ น เที่ยงบูรณธรรม และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “โครงการออกแบบเบือ้ งต้ นและการศึกษาความเป็ นไป
ได้ สาหรั บพิพิธภัณฑ์ มีชีวิตของเมืองแม่ ฮ่องสอน ”, 2553, หน้า 3-87 – 3- 89
27
คุณคนึงหา สุภานันท์, ที่ปรึ กษาและผูป้ ระสานงานประจาศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวติ เมืองแม่ฮ่องสอน, 15
ตุลาคม 2556

108

3) คุ ณค่าความสาคัญที่ เกี่ ยวข้องกับวัฒนธรรมไทใหญ่ ด้วยประวัติความเป็ น
ของอาคารในอดีต รวมถึงโครงสร้างงานสถาปั ตยกรรมเรื อนไทใหญ่ ที่เป็ น
เอกลักษณ์ ของเมืองแม่ฮ่องสอน และปั จจุบนั เป็ นพื้นที่ให้ขอ้ มูลด้านมรดก
วัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอนในลักษณะศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์
มีชีวติ เมืองแม่ฮ่องสอน
4) สภาพสื่ อของการเรี ย นรู ้ คุ ณ ค่ าของมรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ ข องเยาวชน
ปรากฏให้เห็นโครงสร้าง และภูมิทศั น์ของอาคาร ร.ส.พ ที่ปรับปรุ งใหม่ ให้
เป็ นศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เมืองแม่ฮ่องสอน และเป็ นพื้นที่ ให้
ข้อมูลด้านวัฒนธรรมไทใหญ่ การจัดแสดงมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่แขนง
ต่าง ๆ ตลอดทั้งปี

ภาพที่ 4.29 อาคาร ร.ส.พ. เมืองแม่ฮ่องสอน
(ศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน)

ภาพที่ 4.30 อาคาร ร.ส.พ. เมืองแม่ฮ่องสอน
(ศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน)

(3) ชุ มชนวัดดอนเจดีย์
ประกอบด้วยมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ จานวน 2 แห่ง ดังนี้
(1) วัดดอนเจดีย์ ตั้งบนทางแยกถนนผดุงม่วยต่อ ใกลกับสะพานลาน้ าปุ๊ 28
1) ประวัติค วามเป็ นมาของวัด วัดดอนเจดี ย ์ สร้ างเมื่ อ พ.ศ. 2481 เดิ ม ตั้งอยู่บ น
ภูเขาทิ ศตะวันตกของตัวเมื องแม่ ฮ่องสอนเรี ยกตามภาษาชาวบ้านว่า “วัดกุ ง
เปา” ต่อมาย้ายมาตั้งอยู่ที่ปัจจุบ นั นี้ ชาวบ้านเรี ยกว่า “วัดกุงจาตี่ ”ทางราชการ
28

สัมภาษณ์ พระครู อนุรักษ์ธรรมาเจดีย,์ เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย,์ 29 เมษายน 2556
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เรี ยกว่า “วัดดอนเจดีย”์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
พ.ศ.2515 เขตวิสุงคามสี มา กว้าง 50 เมตร ยาว 80 เมตร
2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาทีส่ าคัญ
(2.1) ศาลาการเปรี ยญแบบไทใหญ่ เป็ นศาลาการเปรี ยญสร้างใหม่ยงั คงรู ปแบบ
สถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่ หลังคาซ้อนชั้นแบบไทใหญ่ ประดับ ชาย
หลังคาด้วยสังกะฉลุลายไต สร้างโดยช่างไทใหญ่ สร้างในปี พ.ศ.2533
3) มรดกวัฒนธรรมอืน่ ๆทีส่ าคัญ
(3.1) พระพุทธรู ปทองเหลืองโดยศรัทธาจาก จ.ร.ต.นิ ตย์ จันทร์ กวนิ ช (ลุงจ่าย
นิด) แม่เฒ่าส่ วยติ้น แม้นมาส (แม่เฒ่าติ้น) และลุงประจวบ ถวาย โดยนา
พระพุทธรู ปทองเหลือง มาจากกรุ งเทพฯปั จจุบนั ประดิษฐานอยูท่ ี่วดั ดอน
เจดีย ์
4) คุ ณ ค่าความส าคัญ ที่ เกี่ ยวข้องกับ วัฒ นธรรมไทใหญ่ ด้านสั งคมเป็ นพื้ นที่ ท า
กิ จ กรรมทางพุ ท ธศาสนาของ งานประเพณี ค นไทใหญ่ ใ นชุ ม ชน เช่ น งาน
ประเพณี เขาวงกต และด้านสถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่พม่า ของช่ างไทใหญ่
เช่น ศาลาการเปรี ยญ อุโบสถ
5) สภาพสื่ อ ของการเรี ย นรู ้ คุ ณ ค่ า ของมรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ ข องเยาวชน
ปรากฏงานสถาปั ตยกรรมไทใหญ่ พม่ า เช่ น ศาลาการเปรี ยญ และเป็ นแหล่ ง
เรี ยนรู ้การฟื้ นฟูงานประเพณี เขาวงกตของคนไทใหญ่
(2) ศาลเจ้ าพ่อเมืองแข่
1) ประวัติความเป็ นมา ศาลเจ้าพ่อเมืองแข่ สร้างขึ้นเมื่อ 70 – 80 ปี ก่อน ลุงส่ วยคา
เป็ นชาวจี นฮ่อไตเรี ยกชาวจี นว่า “เข่” ถ้าเป็ นจี นฮ่อจะเรี ยกว่า “เข่ไตโหลง”
หรื อ “เข่ไตเหนื อ ” ลุ งส่ วยคาได้เดิ นทางมาจากรัฐฉานตอนเหนื อลุ งส่ วยคามี
อาชี พเป็ นสล่ า (หมอไสยศาสตร์ และหมอสมุนไพร) ลุ งส่ วยคาได้สร้ าง “ เข่ง
ครู ” หรื อหอครู ไว้หนึ่งหลัง และจะไม่ให้ใครตัดไม้บริ เวณนั้นเป็ นอันขาด เวลา
จะออกเดินทางจากบ้านเพื่อไปรักษาชาวบ้าน ก็จะทาการจุดธูปเทียนบูชาเข่งครู
เสี ยก่อนทุกครั้งไป เป็ นที่รู้กนั ในระแวกนั้น ด้วยความศรัทธาเชื่ อถือตอนหลัง
110

พอชาวบ้านมีปัญหาของหายสัตว์เลี้ยงหาย หรื อเจ็บไข้ได้ป่วยเรื้ อรัง ก็จะขอให้
ลุงส่ วยคาบนบานต่อเข่งครู ขอให้สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ พลังอานาจแห่ งวิชาครู ดงั กล่าว
ช่ วยเหลื อ พอได้สิ่ งของหรื อสั ตว์เลี้ ย งกลับ คื น มา หรื อหายจากการเจ็บ ป่ วย
ชาวบ้านเหล่านั้นก็จะมาเลี้ยงแก้บนที่เข่งครู ตามที่ได้บนบานไว้หลังจากลุงส่ วย
คาเสี ยชี วิต ป้ ากัน่ โหย่งก็ได้ทาหน้าที่เป็ นสล่าแทนลุ งส่ วยคาผูเ้ ป็ นสามี ต่อมา
ป้ ากัน่ โหย่งก็เสี ยชี วติ ลง หลังจากนั้นชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างเข่งครู ขนาดใหญ่
ขึ้ นเรี ยกว่า “หอ” หรื อศาลเจ้ายกย่องขึ้ นเป็ นศาลเจ้าเมื องแล้วเรี ยกชื่ อตามลุ ง
ส่ วยคาซึ่ งเป็ น “เข่” ว่า “เจ้าเมืองเข่” ตอนหลังเพี้ยนว่า “เจ้าเมืองแข่” ลักษณะ
สถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่ 2 คอ 3 ชาย ในศาลจะประกอบด้วยเครื่ องบูชาตาม
ธรรมเนี ย มไทใหญ่ อาทิ เชี่ ยนหมาก มี ผ า้ ม่ าน รู ป ปั้ นจาลอง แจกัน ดอกไม้
เครื่ องใช้ต่าง ๆ และแท่นบูชาเซ่นไหว้ สาหรับประกอบพิธีเลี้งเมือง29
2) มรดกวัฒนธรรมที่สาคัญ
(2.1) โครงสร้างศาล ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่ 2 คอ 3 ชาย ในศาล
จะประกอบด้วย ที่นอน หมอน มุง้ ผ้าห่ ม ซึ่ งตัดเย็บเป็ นพิเศษ (มีขนาด
เล็ กกว่าของจริ ง) มีเชี่ ยนหมาก มี ผา้ ม่ าน รู ป ปั้ นจาลอง แจกันดอกไม้
เครื่ องใช้ต่าง ๆ
(2.2) ภูมิท ศั น์โดยรอบ ต้นไม้มงคลตามความเชื่ อไทใหญ่ รอบศาล เช่ น ต้น
โพธิ์ ต้นไทร ประกอบทาให้เป็ นพื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์
(2.3) พิธีกรรมเลี้ ยงเจ้าเมือง มีข้ นั ตอน พิธีการตามแบบไทใหญ่ มีประชาชน
ในชุมชนเข้าร่ วมพิธีเพื่อเป็ นศิริมงคลตามความเชื่อของคนไทใหญ่
3) คุณค่าความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทใหญ่ ด้านความเชื่อ ความศรัทธา
ที่เป็ นพื้นฐานของคนไทใหญ่ ทาให้เกิ ดกิ จกรรมประเพณี ที่มีสถานที่เป็ นศูนย์
รวม คือ เลี้ยงเขตเจ้าเมือง หนึ่ งครั้ง ก่อนวันเข้าพรรษา หรื อ เดือน 7 ทุกปี พร้อม
ทั้งมีพิธีการทาบุญหมู่บา้ น ชุมชน (การวานปาลีก)

29

สัมภาษณ์ อาจารย์ประเสริ ฐ ประดิษฐ์, ผูเ้ ชี่ยวชาญ และที่ปรึ กษาศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ ประจาศูนย์ไทใหญ่ศึกษา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, 5 ตุลาคม 2556

111

4) สภาพสื่ อของการเรี ยนรู ้ คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ของเยาวชน งาน
สถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่ อาคารสองคอ สามชาย มีหลังคาซ้อนขึ้นอีกสอง
ชั้น จึงนับคอจัว่ ได้สองคอ และหลังคานับรวมกับชายหลังใหญ่ล่างสุ ดที่ครอบ
อาคารอยูด่ ว้ ยรวมเป็ นสามชาย ตามหน้าจัว่ หลังคาและคอที่ซ้อนไปแต่ละชั้น ก็
มีการเขียนลวดลายตกแต่งอย่างสวยงาม นอกจากนี้ ตามชั้นหลังคา ชายขอบจัว่
และชายหลังคาจะนาลูกไม้ หรื อชายไม้ฉลุ หรื อสังกะสี ปรุ ลวดลายที่ เรี ยกว่า
ปานซอย มาติ ด ประดับ ไว้โ ดยรอบอย่า งสวยงาม และภู มิ ท ัศ น์ โ ดยรอบที่
ประกอบให้เป็ นพื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์

ภาพที่ 4.31 วัดดอนเจดีย ์ (ศาลาการเปรี ยญ)

ภาพที่ 4.32 ศาลเจ้าพ่อเมืองแข่

(4) ชุ มชนป๊ อกตะวันออก
ประกอบด้วยมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ จานวน 5 แห่ง ดังนี้
(1) วัดกลางทุ่ง ตั้งทางทิศตะวันออกของเมืองแม่ฮ่องสอน ติดกับสนามบินแม่ฮ่องสอน
1) ประวัติความเป็ นมาของวัด วัดกลางทุ่ง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2448 มีอายุกว่า 100 ปี
แรกเริ่ มมีการสร้างเจดียข์ ้ ึน ผูส้ ร้างคือจองอูพะก่าแวง กวีวฒั น์ (คุณทวดอาจารย์
วัฒนา กวีวฒั น์) บริ เวณที่สร้างวัดเป็ นสวนกล้วย ก่อนสร้างอูพะก่าแวง กวีวฒั น์
ได้ฝัน ถึ งภรรยาที่ เสี ย ชี วิต (จิ่ ง) ฝั นว่านางต้องการให้ ส ร้ างเจดี ย ์บ ริ เวณสวน
กล้วยแห่งนี้ อูพะก่าแวง กวีวฒั น์ จึงนิมนต์พระที่วดั นาบอน (ปั จจุบนั ไม่มีแล้ว)
มาจาพรรษา โดยการสร้ างกุฏิหลังเล็กให้แล้วตั้งชื่ อว่า จองป๊ กป่ าโหย่ง (วัดบุ
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ปผาราม) ต่อมามีศรัทธาหลายคนดาเนิ นการขยายวัดให้ใหญ่ข้ ึนในพ.ศ. 2458
นายอูป่อ นางส่ วยวิมาละ มีศรัทธาในการสร้างพระพุทธรู ป (เจ้าพาราเหม่ป้อก)
หมายถึ งพระพุ ท ธรู ป ที่ ส ร้ างโดยมี ฐานพระพุ ท ธรู ป ติ ดกับ พื้ นดิ น แล้วสร้ าง
อาคารครอบตอนหลัง ซึ่ งปั จ จุ บ ัน เป็ นพระประธานของศาลาการเปรี ย ญ
เนื่องจากวัดแห่ งนี้ต้ งั อยูก่ ลางทุ่งนาชาวบ้านจึงเรี ยกติดปากต่อกันมาว่า วัดกลาง
ทุ่ง30
2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาทีส่ าคัญ31
(2.1) ศาลาการเปรี ยญแบบไทใหญ่ ยกใต้ถุนสู ง มีรูปทรงเป็ นศิ ลปะแบบจีน
ผสมไทใหญ่ เสาคอนกรี ตเสริ มเหล็ก พื้ นกระดานหลังคามุ งกระเบื้ อง
ลอนคู่ สี แดง เขียว ขาว หน้าต่างบานกระจก เสาประดับลวดลายดอกทา
ด้วยกระจกใสและกระจกเงามี สีสั นต่างๆ มองดู เป็ นเงางามน่ าเลื่ อมใส
สร้างในปี พ.ศ. 2521
(2.2) เจดียธ์ าตุ สร้างมานานประมาณ 100 กว่าปี บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุของ
พระพุ ท ธเจ้า และพระธาตุ พ ระสารี บุ ต รอั ค รสาวกเบื้ อ งขวาของ
พระพุ ท ธเจ้า องค์เจดี ย ์มี ล ัก ษณะประติ ม ากรรมแบบของไทใหญ่ เป็ น
ประติมากรรมที่สวยงาม
(2.3) โบสถ์ ลัก ษณะของโบสถ์ จะเป็ นประติ ม ากรรมของไทใหญ่ และทาง
ภาคเหนือผสมกัน ออกมาในลักษณะที่ดูแล้วสวยงามมาก
(2.4) หอระฆัง ซึ่ งพระอาจารย์โสภา โสภโณ ได้สร้ างขึ้ นมา ลักษณะของหอ
ระฆังจะเป็ นทรงไทใหญ่ ตัวของระฆังจะอยูข่ า้ งบนของหอซึ่ งอยูต่ ิดกับ
เจดีย ์ คานที่ห้อยของระฆังจะมีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยลายปานซอย
ซึ่ งเป็ นศิ ล ปะของไทใหญ่ ที่ ห าดู ไ ด้ ย าก ภายในหอระฆัง ก็ จ ะมี พ ระ
ประธานที่มีการตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงาม
3) มรดกวัฒนธรรมอืน่ ๆ ทีส่ าคัญ
- ไม่ปรากฏ

30

สัมภาษณ์ อาจารย์วฒั นา กวีวฒั น์, ทายาทของแวง กวีวฒั น์, 10 พฤษภาคม 2556
สัมภาษณ์ พระเสรี ธีปญโญ, รักษาการเจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง, 25 เมษายน 2556

31
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4) คุ ณค่าความสาคัญที่เกี่ ยวข้องกับวัฒนธรรมไทใหญ่ คุ ณค่าด้านสังคม เป็ นวัด
เก่าแก่ของที่คนไทใหญ่ในชุ มชนศรัทธา และทากิจกรรมทางพุทธศาสนา งาน
ประเพณี เป็ นประจา เช่น งานปอยส่ างลอง ด้านสถาปั ตยกรรม มีอุโบสถ ศาลา
การเปรี ยญแบบพม่าไทใหญ่ มีพระพุทธรู ป พระประธานศิลปะไทใหญ่
5) สภาพสื่ อ ของการเรี ย นรู ้ คุ ณ ค่ า ของมรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ ข องเยาวชน
ลัก ษณะของวัดกลางทุ่ ง จะเป็ นวัดที่ มี ส ถาปั ตยกรรมแบบจี น ผสมไทใหญ่
สภาพแวดล้อม สิ่ งที่ ส าคัญที่ อยู่ในวัดจะเป็ นพวกอุ โบสถ ศาลาการเปรี ยญเป็ น
สถาปั ตยกรรมพม่าผสมไทใหญ่ ที่สวยงามมาก มีหอสวดมนต์ และศาลาบ าเพ็ญ
กุศล
(2) ศาลเจ้ าพ่อข้ อมือเหล็ก
1) ประวัติความเป็ นมาขอศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็กสร้ างเมื่อปี พ.ศ. 2417 สมัยพญา
สิ งหนาทราชาเจ้าเมืองคนแรก ชาวไทใหญ่ มีความเชื่ อเกี่ ยวกับสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ มาช้านาน การรวมตัวกันก่อสร้างบ้านเรื อน ชุมชน จะมีการ
อัญเชิ ญผีบรรพบุ รุษที่เรี ยกว่า “เจ้าเมือง” มาคอยปกป้ องรักษา ดูแลบ้านเมือง
หรื อชุ มชนนั้น ๆ ให้อยู่เย็นเป็ นสุ ขเป็ นที่ พ่ ึงและยึดเหนี่ ยวทางจิตใจของผูค้ น
โดยการก าหนดสถานที่ แห่ งใดแห่ ง หนึ่ ง เพื่ อสร้ างเป็ น “ศาลเจ้าเมื อ ง” แล้ว
อัญ เชิ ญ เจ้าเมื องที่ ตนเคารพนับ ถื อมาสิ งสถิ ตที่ ศ าลแห่ งนั้น ชุ มชนคนไตใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังจากสร้างศาลเจ้าเมืองและอัญเชิญเจ้าพ่อข้อมือเหล็กมา
สิ งสถิตที่นงั่ (ร่ างทรง) จนถึงปั จจุบนั จานวนหลายคน ลักษณะสถาปั ตยกรรม
แบบไทใหญ่ 2 คอ 3 ชาย ในศาลจะประกอบด้วยเครื่ องประกอบพิธีตามธรรม
เนียมไทใหญ่ เชี่ยนหมาก มีผา้ ม่าน รู ปปั้ นจาลอง แจกันดอกไม้เครื่ องใช้ต่าง ๆ
และแท่นสาหรับวางของเซ่นไหว้บูชา32

32

สัมภาษณ์ อาจารย์ประเสริ ฐ ประดิษฐ์, ผูเ้ ชี่ยวชาญ และที่ปรึ กษาศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ ประจาศูนย์ไทใหญ่ศึกษา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, 5 ตุลาคม 2556 และสัมภาษณ์ อาจารย์ธงชัย สิ ทธิเวช, อดีตข้าราชการครู สมาชิกชุมชน
ป๊ อกปางล้อ, 15 พฤศจิกายน 2556
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2) มรดกวัฒนธรรมที่สาคัญ
(2.1) โครงสร้ า งของศาล รู ป แบบเรื อ นไทใหญ่ แบบสองคอ สามชาย มี
หลังคาซ้อนขึ้นอี กสองชั้น จึงนับคอจัว่ ได้สองคอ และหลังคานับรวม
กับชายหลังใหญ่ล่างสุ ดที่ครอบอาคารอยูด่ ว้ ยรวมเป็ นสามชาย ตามหน้า
จัว่ หลังคาและคอที่ซ้อนไปแต่ละชั้น ก็มีการเขียนลวดลายตกแต่งอย่าง
สวยงาม นอกจากนี้ ตามชั้นหลังคา ชายขอบจัว่ และชายหลังคาจะน า
ลูกไม้ หรื อชายไม้ฉลุ หรื อสังกะสี ปรุ ลวดลายที่เรี ยกว่า ปานซอย มาติด
ประดับไว้โดยรอบอย่างสวยงาม และภูมิทศั น์ที่ทาเป็ นพื้นที่ ศกั ดิ์ สิ ทธิ์
เช่น ไม้หมายเมือง บ่อน้ า
(2.2) พิธีกรรมเซ่ นไหว้ประจาปี หรื อพิธีเลี้ ยงเจ้าเมือง รวมถึงขั้นตอน วิธีการ
แบบไทใหญ่ เป็ นการแสดงความเคารพสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และเครื่ องเซ่ น
ที่เป็ นงานหัตถกรรมพื้นถิ่นไทใหญ่ เช่น ต๋ างซ้อมต่อ (กระทงใบตองไท
ใหญ่) เครื่ องเซ่นที่เรี ยกว่า เหล้าไหไก่คู่ เป็ นหลัก
(2.3) ภูมิทศั น์ ที่แสดงถึ งพื้ นที่ ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ได้แก่ การจัดบริ เวณพื้นที่ เซ่ นไหว้
ข่วง หรื อลานประกอบพิธีการ และต้นมะม่วงอายุร้อยปี ที่ อยู่คู่กบั ศาล
เจ้าพ่อข้อมือเหล็ก
3) คุณค่าความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทใหญ่ ด้านความเชื่อ ความศรัทธา
ที่เป็ นพื้นฐานของคนไทใหญ่ ทาให้เกิ ดกิ จกรรมประเพณี ที่มีสถานที่เป็ นศูนย์
รวม คือ เลี้ ยงเมื อง หนึ่ งครั้ง คื อจะถื อเอาวันที่ข้ ึ น 13 ค่ า เดือน 7 หรื อก่อนวัน
เข้าพรรษา ซึ่ งจะมีพิธีกรรมทรงผีเจ้าเมือง และการมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชน
ไทใหญ่
4) สภาพสื่ อ ของการเรี ย นรู ้ คุ ณ ค่ า ของมรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ ข องเยาวชน
โครงสร้ างของศาล ที่ มีสถาปั ตยกรรมไทใหญ่พ้ืนถิ่ น คือ เป็ นสถาปั ตยกรรม
แบบไทใหญ่ 2 คอ 3 ชาย ในศาลจะประกอบด้วย ที่นอน หมอน มุง้ ผ้าห่ ม ซึ่ ง
ตัดเย็บเป็ นพิเศษ (มีขนาดเล็กกว่าของจริ ง) มีเชี่ยนหมาก มีผา้ ม่าน รู ปปั้ นจาลอง
แจกันดอกไม้เครื่ องใช้ต่าง ๆ

115

ภาพที่ 4.33 วัดกลางทุ่ง (วิหาร)

ภาพที่ 4.34 ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก

(5) ชุ มชนหนองจองคา
ประกอบด้วยมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ จานวน 7 แห่ง ดังนี้
(1) พระอารามหลวงจองค า จองกลาง (วัด จองค า) ตั้ง ทางทิ ศ ตะวัน ออก บนถนน
ประดิษฐ์จองคา ใกล้กบั หนองจองคา33
1) ประวัติความเป็ นมาของวัด วัดจองคาเป็ นวัดที่ สร้ างขึ้ นเป็ นวัดแรกของเมื อง
แม่ฮ่องสอน โดยระบุไว้ในหลักฐานแผ่นเงินซึ่ งขุดได้บริ เวณหลุมเสาเดิมของ
วัด ส่ วนปี พ.ศ. ที่ ส ร้ างวัดไม่ ส ามารถระบุ ได้อย่างแน่ ชัดเนื่ องจากยังเกิ ดข้อ
ขัดแย้งระหว่างเรื่ องผูส้ ร้างวัด และหลักฐานแผ่นเงิ นที่ขุดพบ แต่ปัจจุบนั แผ่น
เงิ นดังกล่าวไม่ทราบชัดว่าอยูท่ ี่ ใด จากการค้นคว้าพบว่าผูท้ ี่ สร้างวัดจองคาคือ
พญาสิ งหนาทราชา เมื่อแรกสร้างในแบบสถาปั ตยกรรมพม่า โดยทัว่ ไป เรี ยกว่า
ปราสาทเรื อนไม้ ซึ่ งพญาสิ งหนาทราชา และเจ้านางเมี๊ ยะสร้ างไว้ ต่อมาเกิ ด
ช ารุ ด ในปี พ.ศ.2496 จึ งท าการรื้ อถอนแล้ว ปลู ก สร้ างขึ้ น ใหม่ เป็ นรู ป แบบ
ศิลปะพม่าผสมไทใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ.2513 ได้เกิ ดอัคคีภยั จึงได้ปฏิ สังขรณ์ วดั
จองคาขึ้ นมาใหม่ ซี่ งมรู ปแบบสถาปั ตยกรรมภาคกลางผสมผสานภาคเหนื อ
และยังคงรู ปทรงเดิ มไว้ มียอดปราสาท 7 ชั้น ปั จจุบนั เป็ นวัดคู่บา้ นคู่เมืองของ
ชาวแม่ฮ่องสอน

33

สัมภาษณ์ พระมงคล สุจิณ ณธรรมโม, รองเจ้าอาวาสวัดจองคา, 20 เมษายน 2556
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2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาทีส่ าคัญ
(2.1) วิ ห ารหลวงพ่ อ โตสร้ า งขึ้ นเมื่ อ พ.ศ.2475 เสร็ จ เมื่ อ พ.ศ.2479 โดย
พระอู ห น่ าก๊ ะ เป็ นประธานลุ ง จองค าส่ ว ย ฟั่ น อุ ต ตะมะ คหบดี ช าว
จังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังคามุ งสังกะสี ศิ ลปะแบบไทใหญ่ ภายในพระ
วิหารประดิษฐานพระพุทธรู ปหลวงพ่อโต
(2.2) ศาลาการเปรี ยญแบบไทใหญ่ แบบยกพื้น ทาการสร้ างและปฏิสังขรณ์
ตามยุค สมัย แต่ ย งั คงรู ป แบบเดิ ม เมื่ อ สร้ า งครั้ งแรกในปี พ.ศ. 2400
ลักษณะหลังคาซ้อนชั้นทรงปราสาท 9 ชั้น
(2.3) อุ โบสถวัด จองค า เป็ นพระอุ โบสถสร้ างขึ้ น ใหม่ เริ่ ม สร้ างเมื่ อ พ.ศ.
2521 แล้วเสร็ จเมื่อ พ.ศ. 2522 ในสมัยที่ พระครู อนุ สุตสาสนจักรดารง
ต าแหน่ ง เจ้า อาวาส และร่ ว มเป็ นประธานกับ คณะศรั ท ธา พ่ อ ค้ า
ประชาชน ร่ วมแรงร่ วมใจกันก่ อสร้ างพระอุ โบสถหลังนี้ ข้ ึ นมาโดยมี
พ่ อ เลี้ ย ง สุ ว รรณ พานิ ช ยานนท์ เป็ นนายช่ า งออกแบบ และคุ ม การ
ก่อสร้ างเป็ นอาคารทรงมณฑป รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 6 เมตร ยาง 12
เมตร หลัง คาเป็ นคอนกรี ต หน้ า ต่ า งท าด้ ว ยไม้แ กะสลัก ส่ ว นพระ
ประธานในพระอุโบสถทางวัดได้ประกอบ พิธีเททองหล่อขึ้นเมื่อวันที่
9 มีนาคม พ.ศ. 2522 เบิกพระเนตร เมื่อวันที่14 มีนาคม พ.ศ.2523 พระ
อุโบสถเป็ นสถานที่ประกอบพิธีทาสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์
(2.4) ซุ ้มพระพุทธรู ปพระมหากัจจายน์ 2528 ไม่มีหลังคา เหนื อตัวอาคารมี
เจดี ยธ์ าตุ แบบไทใหญ่ 1 องค์ ตกแต่งด้วยปูนแกะสลักประดับ เชิ งชาย
และขอบหน้าต่าง ภายในประดิษฐานพระมหากัจจายน์
3) มรดกวัฒนธรรมอืน่ ๆ ทีส่ าคัญ
(3.1) พระพุทธรู ปหลวงพ่อโต หน้าตักกว้าง 4.9 เมตร สู ง5.6 เมตร พระวิหาร
สร้ างขึ้ น โดยช่ า งฝี มื อ นายช่ างสล่ าโพอ่ อง พระพุ ท ธรู ป หลวงพ่ อโต
ฝี มื อ โดยนายสล่ า โพโต่ ง เตชะโกเมนต์ สถานที่ ก่ อ สร้ า งเดิ ม เป็ นที่
ก่อสร้ างองค์พระเจดีย ์ ซึ่ งได้สร้างขึ้นคู่กบั วัดเดิมองค์พระเจดี ยไ์ ด้ชารุ ด
ทรุ ดโทรม ต่อมาพระอูหน่ าก๊ะได้ทาพิธีบวงสรวงขอรื้ อถอนและสร้าง
พระวิหาร พร้ อมกับ สร้ างพระพุ ทธรู ปหลวงพ่อโตถวายพระพุ ทธรู ป
เป็ นแบบศิลปะพม่า
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(3.2) ตุ๊กตาปู นยืนบนขอบหน้าต่างตุ๊กตาปูนยืนบนขอบหน้าต่ าง และขอบ
ประตูวิหาร เป็ นของเก่าแก่ที่มีการสร้างมาพร้อมๆกับการสร้ างวัดและ
พระพุทธรู ป
4) คุณค่าความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทใหญ่ ด้านสถาปั ตยกรรม โบราณ
ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ยงั คงรู ปแบบศิลปะไทใหญ่ เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรี ยญ
ในด้านสังคม เป็ นพื้นที่ทากิจกรรมประเพณี ที่สาคัญ และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้งาน
หัตถกรรมไทใหญ่ ได้ การทาจองพารา การรับกฐินพระราชทาน ในฐานะพระ
อารามหลวงชั้นตรี
5) สภาพสื่ อของการเรี ยนรู ้คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ของเยาวชน ยังคง
ปรากฏโบราณสถาน และงานศิ ลปะไทใหญ่ ด้ งั เดิ มได้แก่ วิหารหลวงพ่อโต
พระพุทธรู ปปูนปั้ น หรื อศาลาการเปรี ยญที่มีการสร้างขึ้นใหม่ แต่ยงั คงรู ปแบบ
ศิลปะไทใหญ่ พม่า และลวดลายไตจากปานซอย หรื องานสังกะสี ฉลุ เชิ งชาย
หรื อขอบบานหน้าต่าง ๆ หรื อป้ ายบอกสถานที่
(2) พระอารามหลวงจองคา จองกลาง (วัดจองกลาง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ติดกับวัด
จองคา ใกล้กบั หนองจองคา34
1) ประวัติความเป็ นมาของวัด วัดจองกลาง เรี ยกชื่ อตามสถานที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างวัด
จองคา และวัดจองใหม่ (โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม) เดิมเป็ นศาลาที่พกั คนมาจา
ศีลในวันพระ (วัดจองกลางในปั จจุบนั ) ซึ่ งได้มีพระภิกษุจากเมืองหมอกใหม่
มาพักอาศัยในศาลาดังกล่าว ต่อมามี คณะศรัทธาเคารพนับถื อพระภิกษุองค์น้ ี
จึงได้นิมนต์ท่านมาประจาศาลาต่อไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2410 ได้มีคณะศรัทธา
ร่ วมกันสร้ างวัด โดยช่างฝี มือชาวไทใหญ่ ดังนั้นวัดจองกลางจึงมีอายุกว่า 140
ปี และตามฝาผนังประดับภาพรวม 180 ภาพ จากช่ างฝี มื อชาวพม่า ซึ่ งมาจาก
เมืองมะละแหม่ง ประเทศพม่า มาติดถวาย เมื่อทาการสร้างเสร็ จ จึงตั้งชื่ อว่า วัด
จองกลาง

34

สัมภาษณ์ พระจิตตะ ฐานธมโม, เจ้าอาวาสวัดจองกลาง, 23 มีนาคม 2556
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2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาทีส่ าคัญ
(2.1) เจดี ยแ์ ละวิหารเล็ก ด้านหน้าศาลาการเปรี ยญติ ดหนองจองค าจัดเป็ น
เจดียท์ ี่มีความสวยงาม โดดเด่นสันนิ ษฐานว่า สร้างพร้อมกับการสร้ าง
วัด จองกลาง ลั ก ษณ ะเจดี ย ์ แ บบกลุ่ ม มี ซุ้ ม จรนั ม ประดิ ษ ฐาน
พระพุ ท ธรู ป ปางต่ าง ๆ ทั้ง 8 ส่ ว นวิห ารเล็ ก ติ ด กับ องค์เจดี ย ์ด้า นทิ ศ
ตะวันออก มีหลังคาเรื อนยอดทรงปราสาทซ้อนถึ งห้าชั้น ส่ วนยอดของ
หลังคาที่สูงที่สุดประดับด้วยฉัตรทองสามชั้น หลังคามุงสังกะสี มีโลหะ
ฉลุ ลายตกแต่งตามส่ วนต่างๆ ของหลังคาและเชิ งชายพระพุทธรู ป เป็ น
แบบศิลปะพม่ามอญ
(2.2) ศาลาการเปรี ยญวัด อาคารไม้หลังคามุงสังกะสี สูงเป็ นชั้น เรี ยกว่า สอง
คอสามชาย ศาลาหลังนี้ เป็ นของเดิ มทั้งหมดมี ต่อเติ ม บางส่ วนเฉพาะ
ด้านตะวันออก เป็ น ห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วดั รวมทั้งเป็ นหอฉันและ
กุฏิของเจ้าอาวาสด้วย ลักษณะเด่นของอาคารคือ มีหลังคาซ้อนกันหลาย
ชั้น ที่ชายคาตกแต่งด้วยโลหะฉลุลายอย่างหรู หราตามรู ปแบบของวัดไท
ใหญ่
(2.3) เจดี ยแ์ ละวิหารเล็กเก่ า รู ปทรงศิ ลปะแบบพม่ามอญ ปลายยอดประดับ
ฉัตร ตั้งอยูภ่ ายในพื้นที่ มีซุ้มประตูทางเข้าสู่ องค์เจดีย ์ ตั้งอยูภ่ ายนอกวัด
จองกลาง สันนิ ฐานว่า เป็ นเจดียข์ องวัดจองใหม่ในอดีต ซึ่ งอดีตเคยเป็ น
โรงเรี ยนปริ ยตั ิธรรม
3) มรดกวัฒนธรรมอืน่ ๆ ทีส่ าคัญ
(3.1) จิตกรรมหลังกระจกนามาจากเมืองมัณฑะเลย์ เมื่อราว พ.ศ.2400 ขนาด
30×30 เซนติ เมตรผนึ ก อยู่ใน กรอบไม้ติดผนังมี จานวน 180 ภาพเป็ น
เรื่ องราวประวัติของพระพุทธเจ้า พระเวสสันดรชาดก
(3.2) ห้องพิพิธภัณฑ์ต้ งั อยู่บนจองวัดจองกลาง จัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลักที่
น ามาจากพม่ าตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2400 จานวน33 ตัว มี ท้ ัง รู ป คนและสั ต ว์
เกี่ ย วกั บ เรื่ องพระเวสสั น ดรชาดก นอกจากนี้ ยัง มี ค ั ม ภี ร์ โ บราณ
พระพุ ท ธรู ป หิ นอ่อนองค์เล็กฝี มื อประณี ตงดงาม ถ้วยโถโอชาม และ
เครื่ องใช้โบราณอีกหลายชิ้น

119

4) คุณค่าความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทใหญ่ คุณค่าด้านสังคมเป็ นพื้นที่
ทากิ จกรรมทางพุทธศาสนา เช่ น กิ จกรรมวันเข้าพรรษา จะมีการต่างซอมต่อ
หลวงซึ่ งเป็ นประเพณี กิ จกรรมในวันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา กิ จกรรม
เวียน ด้านสถาปั ตยกรรม โบราณสถานศิลปะไทใหญ่พม่า หรื อศิลปวัตถุถูกเก็บ
รักษาสาหรับการเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ศึกษาในพิพิธภัณฑ์วดั จองกลาง และมีการ
สอนทาจองพารา (โคมไฟปราสาท) สาหรับแห่ ในงานประเพณี ปอยเหลิ นสิ บ
เอ็ด (งานออกพรรษา)
5) สภาพสื่ อของการเรี ย นรู ้ คุ ณ ค่ าของมรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ ข องเยาวชน มี
โบราณสถานศิลปะไทใหญ่พม่า ได้แก่ เจดียธ์ าตุ ศาลาการเปรี ยญ วิหาร และมี
ศิลปวัตถุไทใหญ่พม่า ถูกจัดเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์วดั จองกลาง และลวดลาย
ไตจากปานซอย หรื องานสังกะสี ฉลุเชิงชาย หรื อขอบบานหน้าต่าง ๆ หรื อป้ าย
บอกสถานที่

ภาพที่ 4.35 วัดจองคา (ศาลาการเปรี ยญ)

ภาพที่ 4.36 วัดจองกลาง (ศาลาการเปรี ยญ)
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ตารางที่ 4.3 กรอบการศึ กษาและส ารวจมรดกทางศิ ลปะสถาปั ตยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ดาเนิ นการโดยกระบวนการศึกษา
อย่างมี ส่ ว นร่ วมของกลุ่ ม เยาวชน
“ที ม ยุว ศึ ก ษามรดกวัฒ นธรรมไท
ใหญ่ เมื องแม่ฮ่องสอน” จากแหล่ ง
มรดกทั้ง 6 ป๊ อก (6 ชุ มชน) ภายใน
เขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดังนี้
ชุ ม ชนวัดปางล้อ ชุ ม ชนป๊ อกกาด
เก่า ชุมชนกลางเวียง ชุมชนวัดดอน
เจดีย ์ ชุ มชนตะวันออก และชุมชน
หนองจองคา

การศึ กษาและส ารวจ
ม ร ด ก ท า ง ศิ ล ป ะ
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม
วัฒนธรรมไทใหญ่ ในเขต
เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง

แม่ ฮ่องสอน

ผลการศึกษา
- ชุ ม ชนวัด ปางล้ อ พบ 5
รายการ จาก วัด 2 แห่ง
- ชุ มชนป๊ อกกาดเก่ า พบ 16
รายการ จากวัด 4 แห่ง
- ชุ มชนกลางเวี ย ง พบ 21
รายการ จาก วัด 1 แห่ ง และ
บ้าน 15 แห่ ง
- ชุ ม ชนวัดดอนเจดี ย ์ พบ 2
แห่ ง จากวัด 1 แห่ ง และ
พื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ 1 แห่ ง
- ชุมชนตะวันออก พบ 5 แห่ ง
จากวัด 4 แห่ ง และพื้ นที่
ศักดิ์สิทธิ์ 1 แห่ ง
- ชุ มชนหนองจองค า พบ 7
รายการ จาก วัด 2 แห่ ง

การแบ่ งพืน้ ที่การศึกษา และกลุ่ม
เยาวชนทาการเก็บข้ อมูล
 ใช้วิธีการแบ่ งเขตการปกครองของ
เข ต เท ศ บ าล เมื อ งแ ม่ ฮ่ อ งส อ น
ทั้งหมด 6 ชุ มชน (ป๊ อก) ดังนี้ ป๊ อก
กาดเก่า ป๊ อกดอนเจดี ย ์ ป๊ อกปางล้อ
ป๊ อกกลางเวียง ป๊ อกตะวันออก และ
ป๊ อกหนองจองคา เพื่อให้สอดคล้อง
กับทีมยุวศึกษาฯ ทั้ง 6 ทีมย่อย

การประชุ มกลุ่มเพือ่ อบรมเตรียม
ความพร้ อมในการเก็บข้ อมูล


จัด ประชุ ม ครั้ งที่ 2 ประชุ ม เตรี ย ม
ความพร้อม (Educational meeting) :
ชี้ แ จ งก ารแ บ่ งพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ า
กาหนดหน้าที่ ทางาน วิ ธี เก็บข้อมู ล
และการบัน ทึ ก ข้อ มู ล ภาคเอกสาร
ตลอดจนรายละเอี ย ดการลงพื้ น
ทางานภาคสนาม วิธีการสารวจ และ
เก็ บ ข้ อ มู ล รวมถึ ง เทคนิ ควิ ธี การ
สัมภาษณ์
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กระบวนการและวิธีการเก็บข้อมูล
มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่ ประกอบด้วย
 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
 การแบ่งพื้นที่การศึกษา และ
กลุ่มเยาวชนทาการเก็บข้อมูล
 การประชุมกลุ่มเพื่ออบรม
เตรี ยมความพร้อมในการเก็บ
ข้อมูล
 วิธีการเก็บข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
 ข้อ มู ลภาคเอกสาร : แบบบัน ทึ กข้อ มู ล
บริ บทเกี่ยวกับเมื องแม่ฮ่องสอน แบ่งได้
6 ประเด็ น ศึ ก ษ า โด ยใช้ วิ ธี การทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical Method)
 ข้ อ มู ล ภาคสน าม : แบ บบั น ทึ กการ
สัม ภาษณ์ แ บบมี โครงสร้ าง (Structured
Interview) แ ล ะ ไ ม่ มี โ ค ร ง ส ร้ า ง
(Unstructured Interview) จากประชาชน
และผูเ้ กี่ ยวข้องกับวัฒนธรรมไทใหญ่ใน
ชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

วิธีการเก็บข้ อมูล
 ข้อ มู ล ภาคเอกสาร : จากการศึ ก ษาภาค
เอกสารจากหนัง สื อ วารสาร บทความ
และเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากแหล่ง
เรี ยนรู ้ ภ ายในเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน ทั้ ง 6
ประเด็นศึกษา
 ข้อมูลภาคสนาม : จากการสัมภาษณ์แบบ
มี และไม่ มี โครงสร้ างจากกลุ่ ม ตัวอย่า ง
จานวน 30 คน โดยวิธีการสุ่ มแบบจงใจ
(Purposive Sampling)

4.3 การศึ ก ษาวิ เคราะห์ เพื่ อ ให้ เห็ น ถึ งคุ ณ ค่ า และสภาพปั ญ หาของแหล่ งเรี ย นรู้ ม รดกทางศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ของเยาวชนในท้ องถิ่น ซึ่ งมีข้ นั ตอน และการวิเคราะห์คุณค่า
ดังนี้
4.3.1 คุ ณ ค่ า ของมรดกทางศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรมวั ฒ นธรรมไทใหญ่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ ง
แม่ ฮ่องสอน
ใช้วิ ธี ก ารศึ ก ษา โดยประยุก ต์ใ ช้เกณฑ์ คุ ณ ค่ า การประเมิ น คุ ณ ค่ า มรดกวัฒ นธรรม 4
รายการ คือ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านสถาปั ตยกรรม ด้านสังคมและด้านวัฒนธรรม และ
ผลการวิเคราะห์คุณค่า35 ดังนี้
ด้ านประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ของวัด และงานศิลปะสถาปั ตยกรรมภายในวัด ของแต่
ละพื้ น ที่ ล้ว นแล้ว เชื่ อ มโยงกับ ผูส้ ร้ า ง และการก่ อ สร้ า งในอดี ต โดยเฉพาะวัด หรื อ
สถาปั ตยกรรมที่ถูกสร้างด้วยความศรัทธาของเจ้าเมืองแต่ละองค์ ตลอดจนพ่อค้าคหบดี
ในอดี ตที่มีความเชื่ อและศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาที่ได้สร้างศิลปะสถาปั ตยกรรม
หรื อ อุ ป ถัม ภ์ ใ นแต่ ว ัด อาทิ เช่ น เจดี ย ์ธ าตุ อ งค์ ที่ เล็ ก ที่ ว ดั พระธาตุ ด อยกองมู และ
พระพุทธรู ปปางไสยาสน์ พระประธานในวัดพระนอนสร้างโดยเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนองค์
แรก ด้วยความศรัทธา และเพื่อเป็ นที่สักการะกราบไหว้บูชาของคนแม่ฮ่องสอน วัดม่ว
ยต่ อ สร้ างโดยเจ้านางเมี๊ ยะเจ้าเมื ององค์ที่ 2 หรื ออุ โบสถในวัดพระนอน สร้ างโดยเจ้า
เมื องแม่ ฮ่องสอนองค์ที่ 3 และอี ก หลายงานศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรมที่ ส ร้ างโดยเจ้าเมื อ ง
แม่ฮ่องสอนแต่ละองค์ สาหรับวัดและศิลปะสถาปั ตยกรรม ที่สร้างโดยแรงศรัทธาของคน
ไทใหญ่ พม่า เช่น เจดียธ์ าตุองค์ใหญ่ที่วดั พระธาตุดอยกองมู เจดียธ์ าตุวดั จองกลาง องค์
พระเจ้าพลาละแข่งจาลอง ที่ นามาจากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ทางเรื อ และนามา
ประกอบขึ้ น หลังจากการหล่ อเป็ นท่อน ๆ รวม 9 ท่อน และวิหารพลาละแข่ง ที่ วดั หัว
เวียง สร้างด้วยความศรั ทธาของลุ งจองโพหย่า และลุ งจองหวุ่นนะ พ่อค้าไม้สักในอดี ต
รวมถึงขุนเพียรพิรูณกิจ และแม่จองเฮือน ภรรยา ได้ร่วมกันสร้างเจดียธ์ าตุที่วดั จองกลาง
เพื่อราลึ กถึ งลูกชายที่เสี ยชี วิต ตลอดจนเรื่ องเล่าถึ งความศักดิ์ สิทธิ์ อิทธิ ปาฏิ หาริ ยต์ ่าง ๆ
ของวัด และสถาปั ตยกรรมไทใหญ่ในเมื องแม่ฮ่องสอน ที่ เพิ่มความศรัทธา และคุ ณค่า
ของมรดกทางศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรมในวัด และงานสถาปั ต ยกรรมไทใหญ่ อาทิ เช่ น
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พระพุ ท ธรู ป ปางไสยาสน์ ที่ ว ดั พระนอนน้ าตาไหล ก่ อ นเกิ ด สงครามโลกครั้ งที่ 2
ประมาณ 6 เดือน หรื อรัศมีที่เปล่งออกมาจากเจ้าพลาละแข่งที่วดั หัวเวียง ในวันเพ็ญเดือน
สิ บเอ็ด สิ บสอง เป็ นต้น
สะท้อนให้เห็นภาพของคนไทใหญ่ในแม่ฮ่องสอนที่มีต่อวัด สถาปั ตยกรรมต่าง ๆ ภายใน
วัดจากความเชื่ อ ศรัทธาที่ เล่ าขานสื บต่อกันมาถึ งปั จจุ บนั ประกอบกับความเชื่ อในอนิ
สงค์ข องการท าบุ ญ ซึ่ งเป็ นวิถี ชี วิ ต ที่ ผูก พัน กับ พุ ท ธศาสนาของคนไทใหญ่ วัด และ
สถาปั ตยกรรมภายในวัดจึงเป็ นพื้นที่ที่มีคุณค่าต่อคนไทใหญ่แม่ฮ่องสอน
ส่ วนสถาปั ตยกรรมไทใหญ่ เรื อนไทใหญ่ บ นถนนสิ งหนาถบ ารุ ง ถนนที่ อดี ตเคยเป็ น
พื้นที่ ชุมทางการค้าของพ่อค้าต่างเมื องทั้งทางบกและทางน้ า ทางบนแถบบริ เวณตอน
เหนื อ เชี ยงรุ ้ง เชี ยงตุง เชี ยงใหม่ ด้วยกองคาราวานพ่อค้าม้าต่างวัวต่าง จีนฮ่อ ส่ วนทางน้ า
ทางตอนใต้ของเมืองแม่ฮ่องสอน มะละแหม่ง และสิ นค้าเมืองต่าง ๆ ในพม่า มัณฑะเลห์
รวมถึงสิ นค้าจากพ่อค้าอินเดีย โดยทางเรื อใช้เส้นทางน้ าสาละวิน ขึ้นที่ท่าโป่ งแดง ท่าน้ า
ปาย และอีกทั้งพ่อค้าไม้ หรื อคนในบังคับของอังกฤษ ตั้งแต่องั กฤษแผ่ขยายอานาจการ
ปกครองเข้าในประเทศพม่าเมื่อ พ.ศ.2369 ตลอดจนข้าหลวง หรื อข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่
ที่มารับราชการที่แม่ฮ่องสอน บุคคลเหล่านี้ บางส่ วนได้สร้างบ้านเรื อนบนย่านการค้าสิ ง
หนาถบารุ ง ด้วยฐานะที่ดีกว่าคนพื้นเมือง บ้าน หรื อเรื อนร้ านค้าไทใหญ่จึงมีขนาดใหญ่
ทาด้วยวัตถุ ดิบราคาสู งจากพม่า หรื อไม้สักอย่างดี รวมถึ งข้าวของเครื่ องใช้ที่ซ้ื อมาจาก
พม่า ซึ่ งคุณภาพสู งกว่าจากเชี ยงใหม่ และสะดวกในการเดินทางเมื่อเทียบกับการเดินทาง
ไปเชี ยงใหม่ เช่ น บ้านอาจารย์บุญเลิ ศ วิรัตนาภรณ์ ผูส้ ร้างคุณตาจองโพหย่าผูน้ าเจ้าพลา
ละแข่งมาไว้ที่วดั หัวเวียง ปั จจุบนั ร้านปาด๊อง เช่าขายสิ นค้า บ้านของคุณยายละหยิน่ ทอง
เขี ย วหลายสะใภ้ ผู ้ส ร้ า งคื อ นายต่ า ดุ ล เป็ นชาวพม่ า เป็ นลู ก จ้า งของบริ ษ ัท B.B.C.
(BOMBAYBURMA COMPANEE) ปั จจุบนั ร้ านคิ วเพรส และร้ านเสื้ อผ้าเช่ าขายสิ นค้า
และบ้ า นเจ้า ป้ าแดง สุ ภานั น ท์ ผู ้ส ร้ า งขุ น เลข กิ จ ช านาญ นายอ าเภอคนแรกของ
แม่ฮ่องสอน ปั จจุบนั ร้านไผ่เช่าทาร้านอาหาร เป็ นต้น
ซึ่ งสะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ ส่งผลให้เกิดการอนุ รักษ์ของชมรมบ้านเก่า เรื อนร้านค้า
ไทใหญ่ ส าหรั บ การค้าขาย และเป็ นที่ อ ยู่อ าศัย และพัฒ นาปรั บ เปลี่ ย นมาเรื่ อ ยจนถึ ง
ปั จจุบ ัน ปั จจุบ ันได้ก ลายเป็ นย่านการค้าและท่ องเที่ ยวที่ มี ชื่อเสี ยงของแม่ ฮ่องสอน มี
ตลาดเช้า หรื อตลาดสายหยุด (ตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน) ตั้งหยุด และยังคงวิถี
ชี วิตในการซื้ อของจ่ายตลาด และสิ นค้าแบบไทใหญ่ เช่น เรื อนร้านค้าแบบไทใหญ่ที่ได้
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ประยุกต์จากเรื อนแบบไทใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับบริ บทในอดีต สะท้อนให้เห็นคุณค่า
ของประวัติศาสตร์ ช่วงเวลานั้น
ด้ านสั งคม และด้ านวัฒ นธรรม สะท้อนให้เห็ นการใช้ประโยชน์ ร่วมกัน ของพื้ นที่ วดั
และสถาปั ตยกรรมภายในวัด ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และประเพณี ไทใหญ่
เช่น การต่างซ่อมต่อ (บูชาสิ่ งศักดิ์ภายในวัดด้วยกระทงใบตองแบบไทใหญ่) บริ เวณเจดีย ์
ธาตุ อุ โบสถ ฐานพระพุ ท ธรู ป พระประธาน และพื้ น ที่ อื่น ๆ ในเช้าวันพระ และการ
ประกอบศาสนาพิ ธี ใ นงานประเพณี ไ ทใหญ่ ต ลอดทั้ง 12 เดื อ น เช่ น การอุ ป สมบท
บรรพชาส่ างลองบนวิหาร และอุโบสถ การเวียนเทียนรอบเจดียใ์ นวันสาคัญทางศาสนา
การประกอบพิธีกรรมการบูชาจองพารา หรื อเข่งต่างส่ างปุ๊ ด เป็ นต้น
สะท้อนให้เห็นความศรัทธา และเชื่ อมัน่ ในพุทธศาสนา และความเชื่ อ จากการคงอยูข่ อง
วัฒ นธรรมไทใหญ่ ส มัย โบราณจนถึ ง ปั จจุ บ ัน ที่ มี ก ารใช้พ้ื น ที่ ส ถาปั ตยกรรมในการ
ประกอบศาสนาพิ ธีต่าง ๆ ตลอดจนการใช้พ้ื นที่ บ ริ เวณวัด ในงานประเพณี ส าคัญ ใน
การละเล่ นพื้นเมื องในการผ่อนคลายความตรึ งเครี ยดในสังคม การสร้ างโอกาสในการ
ปฏิสัมพันธ์ เช่น งานประเพณี ข้ ึนวัดในงานปอยเหลินห้า (วันสงกรานต์) เป็ นต้น
ด้ านศิลปกรรม สะท้อนให้เห็ นงานศิลปะแบบไทใหญ่ที่มีการผสมผสานระหว่างศิลปะ
มอญ พม่าจนเห็ นเป็ นเอกลักษณ์ แบบไทใหญ่ และถ่ายทอดวิธีการ การสร้ างสรรค์งาน
ออกมาเป็ นงานสถาปั ตยกรรมต่างๆ ภายในบริ เวณวัด อาทิ ลักษณะของศาลาการเปรี ยญที่
มีทรงหลังคาแบบซ้อนชั้นประดับชายขอบด้วยลายไตแบบต่างๆ ที่ทาสังกะสี ฉลุ หรื อไม้
ซึ่ งเป็ นรู ปแบบดั้งเดิ ม ซึ่ งรวมถึ งสถานที่ ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ส่ วนสถาปั ตยกรรมอื่น ๆ ภายในวัด
เช่ น เจดี ย ์ธ าตุ ข องวัดต่ าง ๆ มี รูป ทรงคล้ายกัน ทั้ง แบบเจดี ย ์แบบกลุ่ ม และแบบเดี ย ว
ลัก ษณะสถาปั ต ยกรรมแบบพม่ า มอญ ประดั บ ยอดด้ ว ยฉั ต ร บางแห่ ง มี ซุ้ ม จรนั ม
ประดิษฐานพระพุทธรู ปปางต่าง ๆ ศิลปะพม่าไทใหญ่ รวมถึ งงานประติมากรรมปูนปั้ น
สั ต ว์หิ ม พานต์ ห น้ า ที่ ป กปั ก รั ก ษาองค์ ธ าตุ ต ามความเชื่ อ ดั้ง เดิ ม เช่ น ตัว มอม สิ งห์
พญานาค หรื อนรสิ งห์ และรวมถึ งองค์พระพุทธปางต่าง ๆในแต่ละวัด ปรากฏให้เห็ น
ศิลปะแบบไทใหญ่พม่า บางองค์นาเข้ามาจากเมืองทางตอนใต้ของพม่า เช่ น เมืองมะละ
แหม่ง เมืองเมาตะมะ ซึ่ งเป็ นเส้นทางค้าขายทางน้ าระหว่างเมืองในอดีต
สาหรับ บ้านไทใหญ่ เรื อนไต เป็ นลักษณะเรื อนไทใหญ่แบบประยุกต์ตามบริ บทพื้นที่
“ถนนสิ งหนาถบารุ ง” เดิมพื้นที่ชุมทางการค้าระหว่างเมืองในอดีต ทั้งทางน้ า และทางบก
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ส่ งผลให้เกิ ดเรื อนร้านค้าแบบไทใหญ่ ที่ได้รับอิทธิ พลการก่อสร้างจากหลากหลายเมือง
และช่ างจากต่างเมือง อีกทั้งการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ที่หาซื้ อได้สะดวกและเป็ นที่นิยมในยุค
นั้น เช่น ไม้แดง ไม้สัก สังกะสี จากพม่า รวมถึ งงานศิลปะสถาปั ตยกรรมของบ้าน ได้แก่
รู ปแบบหลังคาแบบปั้ นหยา หน้าจัว่ มะนิ ลา และหน้าจัว่ ประดับเชิ งชายด้วยไม้แกะสลัก
และไม้ค้ ายันระหว่างหลังคาและตัวบ้าน รู ปแบบประตู หน้าต่างแบบบานพับ มีซี่ลูกกรง
และรู ปแบบช่ องแสง ช่ องลม ที่มีการใช้ไม้เจาะและสลักให้เกิ ดลวดลายตามจินตนาการ
ของช่ าง ทั้งหมด แสดงให้เห็ นความละเอียดประณี ต และเอกลักษณ์ เฉพาะของช่ างใน
อดีต สะท้อนให้เห็นวิธีคิดของคนไทใหญ่ในอดีตกับการใช้ภูมิปัญญาด้านงานศิลปกรรม
แบบไทใหญ่ในการสร้างงานสถาปั ตยกรรมอย่างมีเอกลักษณ์
4.3.2 สภาพปั ญ หาของแหล่ งเรี ยนรู้ มรดกทางศิ ลปะสถาปั ตยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ของ
เยาวชนในท้องถิ่น
สภาพปั ญ หาของการเรี ยนรู ้ มรดกทางศิ ลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ในเขต
เทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน เพื่ อ การจัด การเส้ น ทางการเรี ยนรู้ ม รดกทางศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ส าหรั บเยาวชนในท้องถิ่ น ทั้ง 2 ประเภทของมรดก
ศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ โดยปรับประยุกต์จากองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยว 3 A’s คือ Attraction, Accessibility และ Amenity36 ดังนี้
(1) ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ทีเ่ รียนรู้ (Attraction)
1) ประเภทที่อยูอ่ าศัย เรื อนแบบไทใหญ่ หรื อเรื อนไต
- เรื อนร้ านค้าในย่านการค้าส่ วนใหญ่ ส่ วนใหญ่ มี การเปลี่ ยนแปลง จากการ
ปรับปรุ งรื้ อถอน และต่อเติมตัวอาคารให้สวยงาม เพื่อให้เป็ นลักษณะร้านค้า
ขายของแบบห้องแถว ย่านธุ รกิจของจังหวัดถนนสิ งหนาถบารุ ง หรื อติดป้ าย
โฆษณาสิ น ค้า หรื อ ป้ ายชื่ อ ร้ า น ซึ่ งท าให้ บ ดบัง ตัว โครงสร้ า งโดยไม่ ไ ด้
คานึงถึงโครงสร้างที่สวยงามอยูแ่ ล้ว โดยเฉพาะบ้านที่ต้ งั อยูไ่ กลออกจากพื้นที่
ย่านธุ รกิจของจังหวัดถนนสิ งหนาถบารุ ง มีบางส่ วนที่มีการปรับปรุ งและให้

36

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่ อง การพัฒนา และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
ยัง่ ยืน, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วันอาทิตย์ที่ 21 สิ งหาคม 2554
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ความสาคัญของโครงสร้ างภายนอก เฉพาะพื้นที่ แหล่ งการค้าใกล้ตลาดสด
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
- ภูมิทศั น์โดยรอบของตัวอาคาร บ้านเรื อนขาดการจัดการ มีการทาที่ จอดรถ
แนวรั้ว ทางเดินเท้า หรื อบันไดเข้าสู่ ตวั บ้านที่ไม่สวยงามขัดแย้งกับตัวอาคาร
- มีเสาไฟฟ้ า และสายไฟที่ขาดการจัดการหย่อนยาน และบดบังทัศนี ยภาพของ
โครงสร้างบ้าน รวมถึงการจอดรถทุกประเภทที่เกะกะบนถนนสิ งหนาถบารุ ง
ซึ่ งทาให้บดบัง เกิดเป็ นลักษณะทัศนะอุจาด
2) ประเภทพื้นที่ศาสนาสถาน วัดแบบไทใหญ่
- ศาลาการเปรี ย ญหลายแห่ ง ขาดการปรั บ ปรุ งดู แล ผุพ งั และมี ก ารต่ อเติ ม ที่
ขัด แย้ง กับ ตัว อาคาร เจดี ย ์ธ าตุ ห ลายแห่ ง การดู แ ล ท านุ บ ารุ ง หรื อ มี ก าร
ปรับปรุ งต่อเติมขาดการศึกษาผลกระทบ ส่ วนสถาปั ตยกรรมอื่น ๆ ขาดการ
บูรณปฏิสังขรณ์
- ภูมิทศั น์โดยรอบขาดการดูแล และจัดวางพื้นที่ต่าง ๆ ให้สวยงามโดยเฉพาะ
วัดที่ไม่อยูใ่ นเส้นทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว สาหรับวัดที่อยูใ่ นเส้นทางมี
การตกแต่ ง ปรั บ ปรุ ง สถานที่ ต่ อ เติ ม โดยไม่ ค านึ งถึ งการบดบัง พื้ น ที่ ส่ ว น
สาคัญ และความเหมาะสมของศาสนาสถานรวมถึงบริ เวณโดยรอบของแต่ละ
พื้นที่
- ลักษณะโดยรวมของวัดดูเงียบเหงา ไม่ร่มรื่ น ขาดความสวยงามของการ
จัดการภูมิทศั น์
- พื้นที่ภายในศาลาการเปรี ยญ วิหาร ไม่ค่อยเรี ยบร้อย การจัดวางสิ่ งของเกะกะ
บางแห่ ง สกปรก ขาดการจัดการเรื่ องขยะ เฉพาะวัด ที่ ไ ม่ ไ ด้อยู่ในเส้ น ทาง
ท่องเที่ยว ไม่เป็ นที่นิยม หรื อไม่มีศิลปะสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่น
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ภาพที่ 4.37 สภาพปั ญหาที่เกี่ยวกับสิ่ งสาคัญสาหรับ
การศึกษา (Attraction) ตัวอย่าง เจดียว์ ดั ผาอ่าง และเจดีย ์
วิหาร นอกกาแพงวัดจองกลาง สภาพสถาปั ตยกรรม
ภายในที่ผผุ งั ขาดการดูแลรักษา ทานุบารุ ง รักษา และ
สภาพภูมิทศั น์โดยรอบ ขาดการจัดการพื้นที่ ขาดความ
สวยงาม แห้งแล้ง และเป็ นพื้นที่สาหรับจอดรถ

ภาพที่ 4.38 สภาพปั ญหาที่เกี่ยวกับสิ่ งสาคัญสาหรับ
การศึกษา (Attraction) ตัวอย่าง เจดียว์ ดั ผาอ่าง และเจดีย ์
วิหาร นอกกาแพงวัดจองกลาง สภาพสถาปั ตยกรรม
ภายในที่ผผุ งั ขาดการดูแลรักษา ทานุบารุ ง รักษา และ
สภาพภูมิทศั น์โดยรอบ ขาดการจัดการพื้นที่ ขาดความ
สวยงาม แห้งแล้ง และเป็ นพื้นที่สาหรับจอดรถ

ภาพที่ 4.39 สภาพปั ญหาที่เกี่ยวกับสิ่ งสาคัญสาหรับ
การศึกษา (Attraction) ตัวอย่าง กลุ่มเรื อนพื้นที่ไทใหญ่บน
ถนนสิ งหนาถบารุ ง บดบังด้วยผ้ากันสาด กันแดด เสาไฟ
สายไฟ และทางเท้าที่สูงกว่าพื้นตัวบ้านในปัจจุบนั

ภาพที่ 4.40 สภาพปั ญหาที่เกี่ยวกับสิ่ งสาคัญสาหรับ
การศึกษา (Attraction) ตัวอย่าง กลุ่มเรื อนพื้นที่ไทใหญ่บน
ถนนสิ งหนาถบารุ ง บดบังด้วยผ้ากันสาด กันแดด เสาไฟ
สายไฟ และทางเท้าที่สูงกว่าพื้นตัวบ้านในปัจจุบนั

(2) การเข้ าถึงแหล่ งเรียนรู้ (Accessibility)
1) ประเภททีอ่ ยู่อาศัย เรือนแบบไทใหญ่ หรือเรือนไต
- แหล่ งเรี ย นรู ้ ท้ งั ประเภทที่ อยู่อาศัย เรื อนแบบไทใหญ่ หรื อเรื อนไต และ
ประเภทพื้นที่ศาสนาสถาน วัดแบบไทใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่เดิ นทางสะดวก
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และตั้งอยูใ่ กล้ ๆ กัน แต่สาหรับเรื อนแบบไทใหญ่ไม่มีพ้ืนที่เพียงพอสาหรับ
จอดรถยนต์ หรื อมอเตอร์ ไซด์จานวนมาก เพราะเป็ นย่านธุ รกิ จการค้า และ
เรื อนทุกหลังตั้งอยูต่ ิดกับถนนสายสาคัญ
- มี บ ริ ก ารรถมอเตอร์ และจัก รยานให้ เช่ า แต่ ก ารสั ญ จรโดยใช้ จ ัก รยาน
ค่อนข้างอันตราย ไม่มีทางสาหรับปั่ นจักรยาน ในขณะที่ ปริ มาณรถสัญจร
เยอะเพราะเป็ นย่านการค้าขายสาหรับประเภทเรื อนร้านค้าไทใหญ่
2) ประเภทพืน้ ทีศ่ าสนาสถาน วัดแบบไทใหญ่
- วัดสาคัญๆตั้งอยูบ่ นเขา หรื อพื้นที่ชนั ทาให้เดินทางค่อนลาบาก เช่น วัดพระ
ธาตุดอยกองมู กลุ่มวัดบนถนนผดุงม่วยต่อ
- เส้นทางไปศาสนาสถาน หรื อวัดแต่ละแห่ งค่อนข้างไกล และตั้งอยูใ่ นพื้นที่
สู งชัน การเดินทางด้วยเท้า หรื อจักรยานค่อนข้างลาบาก
- ศาสนาสถาน วัดต่างๆ มีพ้ืนที่เพียงพอกับการจอดรถทุกประเภท ในบางวัด
เช่ น วัดหัวเวียงติ ดกับ ตลาดสดเทศบาลฯ พื้ นที่ ข องวัดกลายเป็ นที่ จอดรถ
พ่อค้า และลูกค้า แต่ไม่มีการจัดระเบียบการจอด

ภาพที่ 4.41 สภาพปั ญหาที่เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้ ภาพที่ 4.42 สภาพปั ญหาที่เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้
(Accessibility) ตัวอย่าง กลุ่มเรื อนพื้นที่ไทใหญ่บนถนน (Accessibility) ตัวอย่าง กลุ่มเรื อนพื้นที่ไทใหญ่บนถนน
สิ งหนาถบารุ ง ตัวเรื อนบ้านชิดกับถนน ไม่มีพ้นื ที่สะดวก สิ งหนาถบารุ ง ตัวเรื อนบ้านชิดกับถนน ไม่มีพ้นื ที่สะดวก
สาหรับจอดรถ และการสัญจรของยานพาหนะที่คบั คัง่
สาหรับจอดรถ และการสัญจรของยานพาหนะที่คบั คัง่
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ภาพที่ 4.43 สภาพปั ญหาที่เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้ ภาพที่ 4.44 สภาพปั ญหาที่เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่ง เรี ยนรู ้
(Accessibility) ตัวอย่าง พื้นที่จอดรถของวัดของวัดหัว (Accessibility) ตัวอย่าง พื้นที่จอดรถของวัดของวัดหัวเวียง
เวียงกลายเป็ นที่จอดรถพ่อค้า และลูกค้า แต่ไม่มีการ
กลายเป็ นที่จอดรถพ่อค้า และลูกค้า แต่ไม่มีการจัด
จัดระเบียบการจอดส่วนวัดพระนอนลานจอดรถสูงชัน
ระเบียบการจอดส่วนวัดพระนอนลานจอดรถสูงชัน
ไม่มีผดู ้ ูแล
ไม่มีผดู ้ ูแล

(3) สิ่ งอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ และวิธีการเรี ยนรู้ (Amenity)
1) ประเภทที่อยูอ่ าศัย เรื อนแบบไทใหญ่ หรื อเรื อนไต
- ขาดสื่ อต่าง ๆ สาหรับแนะนาโครงสร้าง ประวัติความเป็ นมา คุณค่าความสาคัญ
ของเรื อนร้ านค้าไทใหญ่ ในย่านธุ รกิจของจังหวัดถนนสิ งหนาถบารุ ง อาทิเช่ น
คู่มือท่องเที่ยวเอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การฉายสไลด์ หรื อวีดีโอแนะนา
- ทายาทหรื อผูอ้ ยูอ่ าศัยปั จจุบนั ไม่ทราบข้อมูลเชิ งลึ กเกี่ ยวกับโครงสร้ างหรื อ
ลักษณะของตัวเรื อน บริ เวณพื้นที่โดยรอบบ้าน ทั้งประวัติศาสตร์ ของพื้นที่
ความเป็ นมา รวมถึงส่ วนสาคัญที่ต้ งั อยูภ่ ายในบ้าน เช่น วัตถุโบราณ สิ่ งของ
เครื่ องใช้ ของเก่าต่าง ๆ
- สาหรั บเรื อนไทใหญ่ ที่ ปรั บเป็ นเรื อนร้ านค้า ผูเ้ ช่ าไม่ ทราบข้อมูลเกี่ ยวกับตัว
บ้าน รวมถึ งประวัติ เจ้าของบ้าน หรื อเรื อนร้ านค้าบางหลังเจ้าของอาศัยอยู่
ต่างจังหวัด
- เจ้าของบ้านบางหลังไม่สะดวกให้ขอ้ มูล และไม่พร้อมให้ชมสภาพภายในบ้าน
2) ประเภทพื้นที่ศาสนาสถาน วัดแบบไทใหญ่
- ขาดสื่ อต่างๆ สาหรับแนะนาโครงสร้ างอาคาร ประวัติความเป็ นมา คุ ณค่า
ความสาคัญของวัด และสถาปั ตยกรรมภายในวัด อาทิ เช่ น คู่มือท่ องเที่ ยว
เอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การฉายสไลด์ หรื อวีดีโอแนะนา
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- เจ้าอาวาสบางแห่งรับกิจนิมนต์ ไม่ค่อยอยูว่ ดั เพื่อให้ขอ้ มูล หรื อไม่สะดวก
ให้ขอ้ มูล
- พระสงฆ์ สามเณร หรื อ พระลู ก วัด ไม่ ท ราบข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก ของวัด และ
องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ภายในวัด รวมถึ ง พื้ น ที่ โ ดยรอบที่ เกี่ ย วข้อ งกับ วัด
รวมถึ งบุ คคลส าคัญ ในการก่ อสร้ าง ประวัติความเป็ นมาของวัตถุ สิ่ งของ
ภายในวัด และเหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับวัด บางรู ปให้ขอ้ มูลไม่ชดั เจน
หรื อไม่สะดวกให้ขอ้ มูล
- ป้ ายอธิ บายข้อมูลเบื้ องต้น ไม่ชดั เจน ชารุ ด ขาดการดูแล หรื อวัดบางแห่ งไม่มี
ป้ ายอธิ บายสถานที่ โดยเฉพาะวัดที่ไม่ได้อยูใ่ นเส้นทางท้องเที่ยวของจังหวัด
- สถานที่อื่นๆภายในวัดขาดการดูแล สกปรก หรื อชารุ ดเสี ยงหาย โดยเฉพาะ
วัดที่ไม่ได้อยูใ่ นเส้นทางท่องเที่ยว
- ขาดผูแ้ นะนาสถานที่ และอธิ บายความเป็ นมา ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ นั้น ๆ
- ห้องสุ ข าไม่เพี ยงพอ และไม่ ส ะดวกในการเข้าไปใช้ ไม่ มี ห้องน้ าส าหรั บ
นักท่องเที่ยวหรื อ บุคคลทัว่ ไป ยกเว้นวัดที่ต้ งั อยูใ่ นย่านการท่องเที่ยว

ภาพที่ 4.45 สภาพปั ญหาที่เกี่ยวกับสิ่ งอานวยความสะดวก
ภาพที่ 4.46 สภาพปั ญหาที่เกี่ยวกับสิ่ งอานวยความ
ในการเรี ยนรู ้ และวิธีการเรี ยนรู ้ (Amenity) ตัวอย่าง กลุ่ม
สะดวกในการเรี ยนรู ้ และวิธีการเรี ยนรู ้ (Amenity)
ไทใหญ่บนถนนสิ งหนาถบารุ ง บ้านบางหลังขาดผูใ้ ห้
ตัวอย่าง กลุ่มไทใหญ่บนถนนสิ งหนาถบารุ ง บ้านบาง
ข้อมูล เนื่องจากเจ้าของไม่อยูเ่ ปิ ดให้แค่เช่าทาร้านค้า
หลังขาดผูใ้ ห้ขอ้ มูล เนื่องจากเจ้าของไม่อยูเ่ ปิ ดให้แค่เช่า
เท่านั้น หรื อเจ้าของบ้านเองไม่สามารถ และขาดสื่ อ
ทาร้านค้าเท่านั้น หรื อเจ้าของบ้านเองไม่สามารถ และขาด
ประเภทต่างๆ ให้บริ การ อาทิเช่น ป้ ายแนะนาเส้นทาง สื่ อประเภทต่างๆ ให้บริ การ อาทิเช่น ป้ ายแนะนาเส้นทาง
ประวัติความเป็ นมาของพื้นที่
ประวัติความเป็ นมาของพื้นที่
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ภาพที่ 4.47 สภาพปั ญหาที่เกี่ยวกับสิ่ ง
อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ และ
วิธีการเรี ยนรู ้ (Amenity) ตัวอย่าง ป้ าย
แนะนา ประวัติยอ่ ของวัดผ่าอ่างขาด
การดูแล ซ่อมแซม ส่วนพื้นที่หอ้ งแสดง
พิพิธภัณฑ์วดั จองกลาง ขาดสื่ อให้
ข้อมูลโบราณวัตถุต่าง ๆ

ภาพที่ 4.48 สภาพปั ญหาที่เกี่ยวกับสิ่ งอานวยความสะดวกในการ
เรี ยนรู ้ และวิธีการเรี ยนรู ้ (Amenity) ตัวอย่าง ป้ ายแนะนา
ประวัติยอ่ ของวัดผ่าอ่างขาดการดูแล ซ่อมแซม ส่วนพื้นที่
ห้องแสดงพิพิธภัณฑ์วดั จองกลาง ขาดสื่ อให้ขอ้ มูล
โบราณวัตถุต่าง ๆ
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ตารางที่ 4.4 กรอบการวิ เคราะห์ คุ ณ ค่ า และสภาพปั ญหาของแหล่ ง เรี ยนรู ้ ม รดกทางศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
การวิเคราะห์ คุณ ค่าและสภาพปั ญ หาของแหล่งเรี ยนรู ้ มรดกทางศิ ลปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ของเยาวชนในท้องถิ่น

การวิเคราะห์สภาพปัญหา
ของแหล่งเรี ยนรู ้มรดก
ทางศิลปะสถาปั ตยกรรม

การวิเคราะห์คุณค่าของ
แหล่ งเรี ย นรู้ ม รดกทาง
ศิ ล ปะสถาปั ตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่

วัฒนธรรมไทใหญ่

วิธีการศึก ษา โดยประยุก ต์ใช้เกณฑ์ ก ารประเมิ น
คุ ณ ค่ า มรดกวัฒ นธรรม 4 รายการ คื อ ด้ า น
ประวัติศาสตร์ ด้านสังคมด้านวัฒนธรรม และด้าน
ศิลปกรรม

วิธีก ารศึกษา โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบของแห ล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว 3 A’s คื อ
Attraction Accessibility Amenity พิ จ า ร ณ า
ประเภทที่ อยู่ อาศัย เรื อ นแบบไทใหญ่ หรื อเรื อนไต
และประเภทพื้นที่ศาสนาสถาน วัดแบบไทใหญ่

ผลการวิเคราะห์ คุณค่ า
ด้านประวัติศาสตร์ : ศิลปะสถาปั ตยกรรมภายในวัด ถูกเชื่ อมโยงกับ
ผูส้ ร้าง อาทิ เจ้าเมือง พ่อค้า คหบดี ที่สร้ างด้วยความศรัทธาเลื่ อมใส
ในพุทธศาสนา ส่ วนสถาปั ตยกรรมไทใหญ่ เรื อนไทใหญ่บนถนน
สิ งหนาถบารุ ง ถนนที่อดีตเคยเป็ นพื้นที่ชุมทางการค้าของพ่อค้าต่าง
เมื อ งทั้ง ทางบกและทางน้ า ผ่ า นมาหลายยุ ค สมั ย และพัฒ นา
ปรับเปลี่ ยนมาเรื่ อยจนถึ งปั จจุบนั ปั จจุบนั ได้กลายเป็ นย่านการค้า
และท่องเที่ยวที่มียงั คงรู ปแบการค้าขายแบบไทใหญ่ในอดีต
ด้ านสั งคม และด้ านวัฒนธรรม : สะท้อนให้เห็ นการใช้ประโยชน์
ร่ วมกัน ของพื้นที่วดั และสถาปั ตยกรรมภายในวัด ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา และประเพณี ไทใหญ่ ตลอดทั้ง 12 เดื อนตาม
วิถีชีวิตชาวไทใหญ่เมื องแม่ฮ่องสอน ทาให้เห็ น ความศรัท ธา และ
เชื่ อมัน่ ในพุทธศาสนา และความเชื่ อ จากการคงอยูข่ องวัฒนธรรม
ไทใหญ่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบนั
ด้ านศิ ลปกรรม : สะท้อนให้ เห็ น งานศิ ล ปะแบบไทใหญ่ ที่ มี ก าร
ผสมผสานระหว่างศิ ลปะมอญ พม่าจนเห็ นเป็ นเอกลักษณ์ แบบไท
ใหญ่แม่ฮ่องสอน และถ่ายทอดวิธีการ การสร้ างสรรค์งานออกมา
เป็ นงานสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ เรื อนไทใหญ่ สร้ างด้วยไม้พ้ืน ถิ่ น
และวัสดุที่หาซื้อได้สะดวกในอดีต ล้วนแล้วมาจากพม่า
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ผลการวิเคราะห์ สภาพปัญหา
Attraction : เรื อนไทใหญ่มีการเปลี่ ยนแปลงมอง
ไม่เห็ นโครงเรื อนแบบดั้งเดิ ม จากการปรับปรุ งรื้ อ
ถอน และต่อเติ ม ตัวอาคาร ประกอบกับ ภู มิท ัศ น์
ขาดการดูแล ทาให้เกิ ดทัศนะอุจาด ส่ วนวัด พื้นที่
สถาปั ตยกรรมภายในวัดขาดการดูแล และสกปรก
ตัว สถาปั ต ยกรรมหลายแห่ ง มี ร่ อ งรอยการผุ ผ ัง
ชารุ ด
Accessibility : พืืื้นที่เรื อนไทใหญ่ติดถนน ไม่
มี ที่ เพี ยงพอกับ การจอดรถขนาดใหญ่ แม้ว่าจะมี
รถจั ก รยานให้ เ ช่ า แต่ ก ารสั ญ จรภารในเมื อ ง
อัน ตราย ส่ ว นของวัด มี พ้ื น ที่ ก ว้า งขว้า ง แต่ ไ ม่
ปลอดภัย และเป็ นที่ จอดรถของประชาชนทัว่ ไป
ไม่เพียงพอสาหรับนักท่องเที่ยว
Amenity : ทั้งเรื อนไทใหญ่ และวัด ขาดสื่ อต่างๆ
ส าหรั บ แนะน าโครงสร้ าง ประวัติ ค วามเป็ นมา
คุ ณ ค่าความส าคัญ ของแหล่ งเรี ยน และขาดป้ าย
แนะนาเบื้องต้น ป้ ายในปัจจุบนั ชารุ ดการซ่อมแซม

