บทที่ 5
การจัดการเส้ นทางการเรียนรู้ มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
สาหรับเยาวชนในท้ องถิ่น
บทนี้ เป็ นการศึ ก ษาเพื่ อ เสนอรู ป แบบและวิ ธี ก ารจัด การเส้ น ทางการเรี ย นรู ้ ม รดกทางศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ สาหรับเยาวชนในท้อ งถิ่ น เพื่อการกระตุน้ เตือ นและสร้างสานึ ก
ให้ กับ กลุ่ ม เยาวชนเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน ได้เรี ย นรู ้ เข้า ใจ และส านึ ก รั ก ในวัฒ นธรรมของตน ซึ่ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
5.1 การศึ ก ษา และวิ เคราะห์ เพื่ อ การจั ด การเส้ นทางการเรี ย นรู้ มรดกทางศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่ สาหรับเยาวชนในท้ องถิ่น
5.1.1 การคัดเลื อกมรดกศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่เพื่อ การจัดการเส้นทางการ
เรี ยนรู ้
5.1.2 การจาแนกประเภทมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน
5.1.3 ความคิ ด เห็ น และเสนอแนะความต้อ งการเรี ยนรู ้ ในเส้ น การเรี ย นรู ้ ม รดกทางศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
5.1.4 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารู ปแบบของเส้นทางการเรี ยนรู ้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น
5.2 การจัดการเส้ นทางการเรียนรู้ มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ สาหรับเยาวชนใน
ท้ องถิ่น
5.2.1 องค์ความรู ้ในเส้นทางเรี ยนรู ้เรื อนร้านค้าไทใหญ่ และเรื อนพื้นถิ่น
5.2.2 เส้นทางการเรี ยนรู ้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนใน
ท้องถิ่น
ดังมีรายละเอียดตามลาดับดังนี้
133

5.1 การศึ ก ษา และวิ เคราะห์ เพื่ อ การจั ด การเส้ นทางการเรี ย นรู้ มรดกทางศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่ สาหรับเยาวชนในท้ องถิ่น
หัวข้อนี้เป็ นขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์เพือ่ หารู ปแบบของการจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้มรดกทาง
ศิลปะสถาปั ตยกรรมสาหรับเยาชนในท้องถิ่นประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
5.1.1 การคัดเลือกมรดกศิ ลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ เพื่อการจัดการเส้ นทางการ
เรียนรู้
ผูศ้ ึกษาสร้างเกณฑ์การคัดเลือ กมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมที่มีคุณค่าและความโดด
เด่นแสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ มีศกั ยภาพเหมาะสมต่อการเป็ น
แหล่ งเรี ยนรู ้ ขึ้ นมา 1 ชุ ด ประกอบด้วยเกณฑ์การให้ค ะแนน และระดับ ค่าคะแนนที่
เหมาะสม เพื่ อ การคัด เลื อ กมรดกทางศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ โดย
ประยุกต์เกณฑ์การพิจารณาคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม ที่กาหนดโดยองค์กรสากล
ด้านการศึกษา และการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม (ICOMOS) ร่ วมกับข้อมูลด้านบริ บททาง
ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมชาวไทใหญ่ตามที่ได้ศึกษาไว้ในบทที่ 2 นามาใช้
เป็ นเกณฑ์ก ารประเมิ น ค่ ามรดกทางศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จานวน 5 เกณฑ์ คือ
1) คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ มรดกวัฒนธรรมนั้น ๆ มี เรื่ องราวความเป็ นมาที่เกี่ยวข้อ ง
กับ ประวัติ ศ าสตร์ ข องเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน มี ค วามสัม พัน ธ์ เชื่ อ มโยงกับ พื้ น ที่ วัต ถุ
หลักฐาน และคนไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
2) ด้านวัฒนธรรม มรดกวัฒนธรรมนั้น ๆ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ คติความ
เชื่อทางศาสนา พิธีกรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมอื่น ๆของคนไท
ใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
3) ด้านสังคม มรดกวัฒนธรรมนั้น ๆ เป็ นวัสดุพ้นื ถิ่น วัตถุดิบเฉพาะถิ่น กรรมวิธีด้ งั เดิม
และภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น รวมถึ ง สิ่ ง ปลู ก สร้ าง งานสถาปั ต ยกรรมหรื อ เครื่ อ งมื อ
เครื่ อ งใช้ในชี วิต ประจาวัน และอยู่ในวิถีชี วิตของคนไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมื อ ง
แม่ฮ่องสอน
4) ด้านศิลปกรรม มรดกวัฒนธรรมนั้นๆ มีคุณค่าทางด้านสุ นทรี ยศาสตร์ สะท้อนความ
สวยงามที่มีรูปแบบเฉพาะที่แสดงลักษณะเด่ นอย่างมี เอกลักษณ์ ของวัฒนธรรมไท
ใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
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5) ด้านศัก ยภาพของมรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ มรดกวัฒ นธรรมนั้ นๆ มี คุ ณ ค่ าทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม และศิลปกรรม อีกทั้งโดดเด่นเอกลักษณ์วฒั นธรรม
ไทใหญ่ ซึ่ งมี ศ ั ก ยภาพเหมาะสมต่ อ การเป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ม รดกทางศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
ใช้ม าตรวัดแบบลิ เคิร์ต (Likert scale) เพื่อ วัดค่าคะแนน 5 ระดับ รู ปแบบ Rating Scale
กาหนดค่าคะแนน 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แล้ว
วิเคราะห์ผลแบบ (Weight Sum Analysis) มีค่าคะแนนดังนี้
- ระดับค่ามากที่สุด คิดเป็ น 5 คะแนน
- ระดับค่ามาก คิดเป็ น 4 คะแนน
- ระดับค่าปานกลาง คิดเป็ น 3 คะแนน
- ระดับค่าน้อย คิดเป็ น 2 คะแนน
- ระดับค่าน้อยที่สุด คิดเป็ น 1 คะแนน
และคัด เลื อ กมรดกทางศิล ปะสถาปั ต ยกรรมที่ มี คุ ณ ค่ า และมี ค วามโดดเด่ น แสดงถึ ง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ มีศกั ยภาพเหมาะสมต่อการเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
มรดกทางศิล ปะสถาปั ตยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ส าหรับ เยาวชนในท้อ งถิ่ นในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน การประเมินใช้คะแนนรวมเพือ่ ตัดสินค่าของแต่ละแหล่งมรดก
วัฒนธรรมที่มีคะแนนรวมตั้งแต่ 15 คะแนน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 60 ขึ้นไป จะถูกคัดเลือก
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในเส้นทางการเรี ยนรู ้มรดกทางวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนใน
ท้อ งถิ่ น ในเขตเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่อ งสอน ซึ่ งแหล่ งมรดกวัฒ นธรรมเหล่ านี้ จะได้รั บ
การศึ ก ษาในรายละเอี ย ดต่ อ ไปเพื่ อ น าเอาคุ ณ ค่ า และศัก ยภาพของแหล่ ง วัฒ นธรรม
เหล่านั้นมาจัดการเป็ นเส้นทางเรี ยนรู ้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
สาหรับเยาวชนในท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
จากการศึกษาและเก็บข้อมู ลมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับ
เยาวชนในท้อ งถิ่ น ในเขตเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน จังหวัด แม่ ฮ่ อ งสอน พบมรดก
วัฒนธรรม จานวน 55 แห่ง ซึ่งมีความหลากหลาย จึงได้คดั เลือกแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่
มีคุณค่าและโดดเด่ นแสดงถึ งเอกลักษณ์ ไ ทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่นในเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอนออกมาให้ชดั เจน ดังตารางประเมินคุณค่าและมีความโดดเด่นแสดงถึง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 5.1 ตารางคัดเลือกมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนใน
ท้องถิ่นดังนี้
ลาดับ
ที่
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.

รายชื่อมรดกทางวัฒนธรรม
ผับ Crossroad (ร้านค้า)
ร้านอาหารเฮินยายแก้ว (ร้านค้า)
ร้านดอกไม้บวั แก้ว (ร้านค้า)
ร้านละออ หรื อร้านยอดคาเรือนแก้ว
(ร้านค้า )
ร้านเสื้ อผ้า On air (ร้านค้า)
ร้านปาด๊อง (ร้านค้า)
ร้านอัญมณี (ร้านค้า)
ร้านเสื้ อผ้า และร้านคิวเพรส (ร้านค้า)
ร้านอาหาร ไผ่ (ร้านค้า)
ร้านอนงค์ และร้านเกมส์ (ร้านค้า)
บ้านโบราณ 100 ปี (ที่พกั )
สถานีตารวจท่องเที่ยวเมือง
แม่ฮ่องสอน (สานักงาน)
บ้านพักผูล้ ้ ีภยั IRC (ที่พกั )
บ้านนายจิตต์ส่ง ประสิ ทธิกุล (ที่พกั )
อาคาร ร.ส.พ. (ศูนย์ประสานงาน
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน)
เจดียธ์ าตุ (วัดปางล้อ)
อุโบสถ (วัดปางล้อ)
ศาลาการเปรี ยญ (วัดปางล้อ )
เจดียแ์ ละซุ ม้ พระพุทธรู ป (วัดผาอ่าง)
เจดียธ์ าตุองค์ใหญ่
(วัดพระธาตุดอยกองมู)
เจดียธ์ าตุองค์เล็ก
(วัดพระธาตุดอยกองมู )
ศาลาการเปรี ยญ
(วัดพระธาตุดอยกองมู)
อุโบสถ (วัดพระธาตุดอยกองมู)
วิหาร (วัดพระธาตุดอยกองมู)
ส่ างหว่าง ซุ ม้ ประตูทางเข้า (วัดก้ าก่อ)

เกณฑ์
1
4
4
3
4

เกณฑ์
2
2
3
2
3

เกณฑ์
3
3
3
3
4

เกณฑ์
4
3
3
2
5

เกณฑ์
5
3
4
3
4

รวม
(25)
16
17
13
20

4
4
4
4
4
3
4
3

3
4
3
4
3
2
4
2

4
4
4
4
4
3
5
3

4
4
4
4
4
2
4
2

3
4
4
4
3
3
4
3

18
20
19
20
18
13
21
13

เป็ น (ภายนอก)
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น (ภายนอก)
ไม่เป็ น
เป็ น
ไม่เป็ น

3
3
4

2
2
3

2
3
3

3
2
3

3
3
4

13
13
17

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
เป็ น (ภายนอก)

3
3
3
3
4

3
3
3
2
4

3
3
3
3
4

2
2
2
2
4

3
3
3
3
4

14
14
14
13
20

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
เป็ น

4

4

4

4

4

20

เป็ น

4

4

3

4

4

19

เป็ น

4
4
4

3
4
3

3
3
4

4
4
3

4
4
4

18
19
18

เป็ น
เป็ น
เป็ น
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ผลการคัดเลือก
เป็ น (ภายนอก)
เป็ น (ภายนอก)
ไม่เป็ น
เป็ น

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
ลาดับ
ที่
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

รายชื่อมรดกทางวัฒนธรรม
ศาลาการเปรี ยญ (วัดก้ าก่อ)
เจดียธ์ าตุเก่า และองค์ใหม่ (วัดก้ าก่อ)
อุโบสถ (วัดก้ าก่อ)
ศาลาหลวงปู่ โต (วัดก้ าก่อ)
ศาลาการเปรี ยญ (วัดม่วยต่อ)
เจดียธ์ าตุ 6 องค์ (วัดม่วยต่อ)
อุโบสถ (วัดม่วยต่อ)
ศาลาการเปรี ยญ (วัดพระนอน)
อุโบสถ (วัดพระนอน)
เจดียธ์ าตุทรงปราสาท 2 องค์ (วัดพระนอน)
วิหารพลาละแข่ง (วัดหัวเวียง)
ศาลาเจ้าศีลอาคารไม้ (วัดหัวเวียง)
ศาลาการเปรี ยญ (วัดหัวเวียง)
หอระฆัง (วัดหัวเวียง )
อุโบสถ (วัดหัวเวียง)
เจดียธ์ าตุ (วัดหัวเวียง)
ศาลาการเปรี ยญ (วัดดอนเจดีย)์
ศาลาการเปรี ยญ (วัดกลางทุ่ง)
เจดียธ์ าตุ (วัดกลางทุ่ง)
โบสถ์ (วัดกลางทุ่ง)
หอระฆัง (วัดกลางทุ่ง)
วิหารหลวงพ่อโต (วัดจองคา)
ศาลาการเปรี ยญ (วัดจองคา)
อุโบสถ (วัดจองคา)
ซุ ม้ พระพุทธรู ปพระมหากัจจายน์
(วัดจองคา)
เจดียแ์ ละวิหารเล็ก (วัดจองกลาง)
ศาลาการเปรี ยญ (วัดจองกลาง)
เจดียแ์ ละวิหารเล็กเก่า (วัดจองกลาง)
ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก
ศาลเจ้าพ่อเมืองแข่

เกณฑ์
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
4
4
4
4

เกณฑ์
2
4
3
3
4
3
3
3
4
4
3
4
4
3
3
3
3
2
3
3
3
3
4
4
4
4

เกณฑ์
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3

เกณฑ์
4
4
3
3
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
4
4
4
4

เกณฑ์
5
4
4
4
3
3
4
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

รวม
(25)
20
18
18
19
17
18
17
18
19
17
19
19
17
17
17
17
13
14
14
14
13
19
19
19
19

ผลการ
คัดเลือก
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น

4
4
4
3
3

4
4
3
2
2

4
4
4
3
2

5
4
4
3
3

4
4
3
3
3

21
20
18
14
13

เป็ น
เป็ น
เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
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หมายเหตุ
- เกณฑ์ 1
- เกณฑ์ 2
- เกณฑ์ 3
- เกณฑ์ 4
- เกณฑ์ 5

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

เกณฑ์ดา้ นประวัติศาสตร์
เกณฑ์ดา้ นวัฒนธรรม
เกณฑ์ดา้ นสังคม
เกณฑ์ดา้ นศิลปกรรม
เกณฑ์ดา้ นศักยภาพของมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่

ผลของการประเมินคุณค่าและมีความโดดเด่นแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมวัฒนธรรม
ไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน จังหวัด แม่ ฮ่อ งสอน และมี ศกั ยภาพในการ
จัดเป็ นเส้นทางการเรี ยนรู ้มรดกศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชน
ในท้ อ งถิ่ น ในเขตเทศบาลเมื องแม่ ฮ่ อ งสอน ตามตารางที่ 1 จากมรดกศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ 55 รายการ 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)

ร้านละออ หรื อร้านยอดคาเรื อนแก้ว (เรื อนร้านค้า, ที่พกั อาศัย)
ร้านอัญมณี (เรื อนร้านค้า, ที่พกั อาศัย)
ร้านเสื้อผ้า และร้านคิวเพรส (เรื อนร้านค้า, ที่พกั อาศัย)
ร้านปาด๊อง (เรื อนร้านค้าแบบห้องแถว, ที่พกั อาศัย)
บ้านโบราณ 100 ปี (ที่พกั อาศัย)
ผับCrossroad (เรื อนร้านค้า, ที่พกั )
ร้านอาหารเฮินยายแก้ว (เรื อนร้านค้า, ที่พกั อาศัย)
ร้านเสื้อผ้า On air (เรื อนร้านค้าแบบห้องแถว)
ร้านอาหาร ไผ่ (เรื อนร้านค้า, ที่พกั อาศัย)
อาคาร ร.ส.พ. (ศูนย์ประสานงานพิพธิ ภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน)
เจดียธ์ าตุองค์ใหญ่ (วัดพระธาตุดอยกองมู)
เจดียธ์ าตุองค์เล็ก (วัดพระธาตุดอยกองมู)
ศาลาการเปรี ยญ (วัดพระธาตุดอยกองมู)
อุโบสถ (วัดพระธาตุดอยกองมู)
วิหาร (วัดพระธาตุดอยกองมู)
ส่างหว่าง ซุม้ ประตูทางเข้า (วัดก้ าก่อ)
ศาลาการเปรี ยญ (วัดก้ าก่อ)
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(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

เจดียธ์ าตุเก่า และองค์ใหม่ (วัดก้ าก่อ)
อุโบสถ (วัดก้ าก่อ)
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)
ซุม้ พระพุทธรู ปพระมหากัจจายน์ (วัดจองคา)
เจดียแ์ ละวิหารเล็ก (วัดจองกลาง)
ศาลาการเปรี ยญ (วัดจองกลาง)
เจดียแ์ ละวิหารเล็กเก่า (วัดจองกลาง)

5.1.2 การจาแนกประเภทมรดกทางศิ ลปะสถาปั ตยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาล
เมืองแม่ ฮ่องสอนที่ได้ รับการคัดเลือก
ทาการจัดระเบียบข้อมูลมรดกทางศิลปะสถาปั ต ยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ที่ได้รับการ
คัด เลื อ ก 39 รายการ ที่ มี คุ ณ ค่ าและมี ค วามโดดเด่ น แสดงเอกลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีศกั ยภาพ
ในการจัดเป็ นเส้นทางการเรี ยนรู ้มรดกศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับ
เยาวชนในท้อ งถิ่ น ในเขตเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่อ งสอน ซึ่ งผลการจาแนกประเภทมรดก
วัฒนธรรมไทใหญ่ซ่ ึงได้รับการคัดเลือก จาแนกออกได้ 2 ประเภท คือ
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(1) ประเภทเรือนเรือนพืน้ ถิน่ แบบไทใหญ่ ย่ านถนนสิ งหนาถบารุง
มีจานวน 10 แห่ง ประกอบด้วย
(1.1) ร้านละออ หรื อร้านยอดคาเรื อนแก้ว (เรื อนร้านค้า, ที่พกั อาศัย)
(1.2) ร้านอัญมณี (เรื อนร้านค้า, ที่พกั อาศัย)
(1.3) ร้านเสื้อผ้า 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) ร้านเสื้อผ้า On air (เรื อนร้านค้าแบบห้องแถว)
(1.9) ร้านอาหาร ไผ่ (เรื อนร้านค้า, ที่พกั อาศัย)
(1.10) อาคาร ร.ส.พ. (ศูนย์ประสานงานพิพธิ ภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน)
(2) ประเภทวัดแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ ทางศาสนา
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) ส่างหว่าง ซุม้ 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)
(2.17) วิหารพลาละแข่ง (วัดหัวเวียง)
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(2.18) ศาลาเจ้าศีลอาคารไม้ (วัดหัวเวียง)
(2.19) ศาลาการเปรี ยญ (วัดหัวเวียง)
(2.20) หอระฆัง (วัดหัวเวียง)
(2.21) อุโบสถ (วัดหัวเวียง)
(2.22) เจดียธ์ าตุ (วัดหัวเวียง)
(2.23) วิหารหลวงพ่อโต (วัดจองคา)
(2.24) ศาลาการเปรี ยญ (วัดจองคา)
(2.25) อุโบสถ (วัดจองคา)
(2.26) ซุม้ พระพุทธรู ปพระมหากัจจายน์ (วัดจองคา)
(2.27) เจดียแ์ ละวิหารเล็ก (วัดจองกลาง)
(2.28) ศาลาการเปรี ยญ (วัดจองกลาง)
(2.29) เจดียแ์ ละวิหารเล็กเก่า (วัดจองกลาง)
5.1.3 ความคิด เห็ น และเสนอแนะความต้ องการเรี ย นรู้ ในเส้ นการเรี ยนรู้ มรดกทางศิ ล ปะ
สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
หัวข้อนี้ เป็ นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเยาวชน ซึ่ งเป็ นตัวแทนของเยาวชนในเขตเทศบาลเมือง
แม่ ฮ่องสอน เพื่อรับทราบข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะถึ งความต้องการในการเรี ยนรู ้ใน
เส้นการเรี ยนรู ้ม รดกทางศิ ลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ซึ่ งความคิ ดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะความต้องการในการเรี ยนรู ้ของเยาวชน จะถูกนามาใช้ประกอบการวิเคราะห์
และพิจารณาหารู ปแบบของเส้นทางการเรี ยนรู ้มรดกศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไท
ใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่ น โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ ม(Focus Group Discussion) ซึ่ ง
เยาวชนที่เข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม ใช้วิธีการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม ใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่าง (Sampling) แบบจงใจ (Purposive Sampling) จากตัวแทนของ“ทีมยุวศึกษามรดก
วัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน” จานวน 12 คน ซึ่ งทาหน้าที่ในเป็ นหัวหน้า และรอง
หัวหน้าในแต่ละทีมย่อยของทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน
โดยมีประเด็นในการสนทนากลุ่ม ครั้งนี้ 4 ประเด็น ดังนี้
1. การจัดกลุ่ มของมรดกทางศิ ล ปะสถาปั ตยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ส าหรับ การจัด
เส้นทางการเรี ยนรู ้สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น
2. การจัดเส้นทางการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมสาหรับเยาวชน
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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
- สื่อการเรี ยนรู ้ และวิธีการเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้
- การเข้าถึงแหล่ งเรี ยนรู ้แต่ละแห่ งในแต่ละเส้นทาง วิธีการเดินทางที่เหมาะสมและ
สิ่งอานวยความสะดวก สาธารณูปโภคต่าง ๆ
4. การเสนอความต้องการ และข้อเสนอแนะในการจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรมสาหรับ
การเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ (พิจารณาจากปั ญหา)
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ครั้งนี้ ใช้สถานที่สนทนาที่วดั หัวเวียง และใช้
เวลาสนทนากลุ่ มประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมี ผูศ้ ึ กษาท าหน้ าที่ เป็ นผูด้ าเนิ น การสนทนา
(Moderator) ในประเด็นการสนทนาเกี่ยวกับ
ผลของการสนทนาครั้งนี้ สรุ ปได้วา่
1) กลุ่ มเยาวชนในเขตเทศบาลเมื องแม่ ฮ่อ งสอน ให้ความส าคัญกับแหล่ งเรี ยนรู ้ที่ เป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่ งได้เสนอแนะเส้นการ
เรี ยนรู ้สาหรับเยาวชน โดยจัดเป็ น 2 เส้นทางคือ เส้นทางที่แรก คือ เส้นทางเรี ยนรู ้ที่
เกี่ยวกับวัด และสถาปั ตยกรรมภายในวัด และเส้นทางที่สอง คือ เส้นทางเรี ยนรู ้เรื อน
ร้านค้าแบบไทใหญ่ และเรื อนไทใหญ่พ้นื ถิ่น
2) สาหรับปั ญหาของแหล่งมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ในเส้นทาง
การเรี ยนรู ้ ทั้ง 2 ประเภท กลุ่ มเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้เสนอความ
ต้องการ และข้อเสนอแนะตามประเด็นย่อยข้างต้น ดังนี้
- ประเด็นที่หนึ่ ง ลักษณะทางกายภาพของแหล่ งมรดกวัฒนธรรมปั จจุบนั ส าหรับ
เส้นทางเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวกับวัด และสถาปั ตยกรรมภายในวัด ควรมีการปรับปรุ งพื้นที่
ภูมิท ัศน์โดยรอบพื้นที่สถาปั ตยกรรมแต่ละแห่ ง อาทิ การบูรณะ การซ่ อมแซม
การเพิ่ม พื้นที่สี เขี ยวบริ เวณโดยรอบ การดู แลเรื่ องความสะอาด การจัดการขยะ
การปรับปรุ งป้ ายชื่อสถานที่ และประวัติความเป็ นมาโดยสังเขป การจัดการพื้นที่
สาหรับจอดยานพาหนะของนักท่องเที่ยวสาหรับเส้นทางเรี ยนรู ้เรื อนร้านค้าแบบ
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ไทใหญ่ และเรื อนไทใหญ่พ้นื ถิ่น เนื่องจากเป็ นพื้นที่ส่วนบุคคล จึงมีการปรับปรุ ง
ตกแต่งตัวเรื อนตามประโยชน์ใช้สอยของเจ้าของบ้าน ข้อเสนอแนะคือ ควรมีบา้ น
ตัวอย่างสักหนึ่ งหลังที่มีโครงสร้าง และรายละเอี ยดของสถาปั ตยกรรมแบบบ้าน
ไทใหญ่ ที่ เด่ นชัด และได้รับอนุ ญาตให้เข้าชมด้วยความเต็มใจ และสะดวกให้
ข้อมูล ส่วนหลังอื่นๆในเส้นทางควรมีการจัดระเบียบตามความเหมาะสมหรื อตาม
หลักการอนุ รั กษ์บ ้านโบราณของชมรมบ้านเก่ าเมื อ งแม่ ฮ่อ งสอน อาทิ การจัด
ระเบียบป้ ายไฟ ป้ ายโฆษณาต่าง ๆที่บดบังตัวเรื อน หรื อโครงสร้างสถาปั ตยกรรม
การปรับภูมิ ทศั น์โดยรอบบ้านตามความเหมาะสม สาหรับเรื อนไทใหญ่ที่อยูต่ ิด
บนถนนสิ งหนาถบารุ ง ควรมีการจัดการเรื่ องการจอดรถ หรื อยานพาหนะซึ่ งทา
ไม่สะดวกในการเข้าชม ภูมิทศั น์โดยรอบ และบดบังโครงสร้างบ้าน
- ประเด็นที่สอง สื่ อการเรี ยนรู ้ และวิธีการเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ควรมีการทาสื่ อ
แนะนาสถานที่ ที่ มีเนื้ อหาประวัติ ความเป็ นมาโดยสังเขป สิ่ งส าคัญของแหล่ ง
มรดก อาทิ แผ่นที่ แผนพับ หนังสื อท่องเที่ยว หนังสื อนาชม สื่ ออิ เล็กทรอนิ คส์
วิดีโอ ซี ดี เป็ นต้น สาหรับสื่ออิเล็กทรอนิคส์ วีดีทศั น์ต่าง ๆ ควรมีพ้นื ที่สาหรับชม
สักหนึ่ งแห่ ง เช่ น ที่เรื อนไทใหญ่ ตวั อย่าง หรื อพื้นที่ สาหรับน าเสนอที่เทศบาล
จัดสรร (ศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน) ส่วนสาหรับวิธีการ
เรี ยนรู ้จากแหล่ งรู ้นอกจากสื่ อต่ าง ๆ ควรมี ผูใ้ ห้ข ้อมู ลในลักษณะเล่ าเรื่ อง หรื อ
นาเสนอสิ่งสาคัญภายในแหล่งที่เป็ นประเด็นในการอธิบายเนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ
- ประเด็นที่สาม การเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้แต่ละแห่ งในแต่ละเส้นทาง วิธีการเดินทาง
ที่เหมาะสมและสิ่งอานวยความสะดวก สาธารณู ปโภคต่าง ๆเนื่ องจากแหล่งมรดก
วัฒนธรรมแต่ละแห่งตั้งบนเส้นทางที่เดินทางสะดวก และไม่ไกลจากกันในแต่ละ
แห่ ง แม้ว่าบนเขา บนเนิ น หรื อพื้นที่สูง สามารถเข้าแหล่ งเรี ยนรู ้ได้สะดวก ด้วย
การเดิน หรื อการใช้ยานพาหนะส่ วนตัว ประกอบมียานพาหนะบริ การให้เช่า อาทิ
รถจักรยาน รถมอเตอร์ไซด์ ส่ วนในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนมี ปริ มาณรถจานวนมาก
บนถนนย่านเรื อ นไทใหญ่ ฉะนั้นควรมี การจัดการเรื่ อ งการจลาจล ส าหรั บสิ่ ง
อานวยความสะดวก สาธารนู ปโภค ในวัด ควรปรับปรุ งห้องสุ ขาให้สะอาด และ
แบ่งส่ วนสาหรับห้องสุ ขานักท่องเที่ยว ไม่ ควรใช้ร่วมกับพระสงฆ์ รวมถึ งพื้นที่
พักผ่อน เช่น ศาลาพัก หรื อซุม้ นัง่ เล่น
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5.1.4 การศึกษาวิเคราะห์ เพื่อหารู ปแบบของเส้ นทางการเรียนรู้ มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่ สาหรับเยาวชนในท้ องถิ่น
หัวข้อนี้ เป็ นกระบวนการของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อสรุ ปความเห็น และเสนอรู ปแบบของ
เส้นทางการเรี ยนรู ้มรดกทางศิล ปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ สาหรับเยาวชนใน
ท้องถิ่น ซึ่งจะนาผลของการศึกษาในขั้นตอนที่ผา่ นมาพิจารณา และวิเคราะห์ ดังนี้
(1) พิจารณาจากรายชื่ อมรดกทางศิ ลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ที่ ได้รับการ
คัดเลื อกและจ าแนกประเภทจากข้อ 5.1.2 มี จานวนมรดกทางศิ ลปะสถาปั ตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่ท้ งั สิ้ น 39 รายการ จาแนกประเภทได้ 2 ประเภท คือ 1) เรื อนร้านค้า
แบบไทใหญ่ และเรื อนพื้นถิ่น จานวน 10 แห่ ง 2) สถาปั ตยกรรมทางศาสนา จานวน
29 แห่ ง ประกอบด้วย ศาลาการเปรี ยญ 7 แห่ ง วิหาร 3 แห่ ง อุ โบสถ 6 แห่ ง เจดี ย ์ 8
แห่ง ศาลา 2 แห่ง ซุม้ 2 แห่ง และหอระฆัง 1 แห่ง
(2) การศึ กษาในข้อ 5.1.3 ที่ ไ ด้ใช้วิธี การสนทนากลุ่ ม (Focus Group) จากกลุ่ ม เยาวชน
“ทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ เมื องแม่ ฮ่องสอน” เพื่อรับทราบความคิดเห็ น
และข้อเสนอแนะถึงความต้องการการเรี ยนรู ้มรดกศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไท
ใหญ่ ซึ่งสรุ ปได้วา่
1) กลุ่ ม เยาวชนในเขตเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน เสนอเส้ น การเรี ยนรู ้ ส าหรั บ
เยาวชน โดยจัดเป็ น 2 เส้นทางคือ เส้นทางที่แรก คือ เส้นทางเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวกับวัด
และสถาปั ตยกรรมภายในวัด และเส้นทางที่สอง คือ เส้นทางเรี ยนรู ้เรื อนร้านค้า
แบบไทใหญ่ และเรื อนไทใหญ่พ้นื ถิ่น
2) กลุ่ มเยาวชนได้เสนอความต้องการ และข้อเสนอแนะสาหรับปั ญหาของแหล่ ง
มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ในเส้นทางการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ส าหรั บเส้นทางเรี ยนรู ้ที่ เกี่ ยวกับวัด และสถาปั ตยกรรมภายในวัด ควรมี การ
ปรับปรุ งพื้นที่ภู มิ -ทัศน์ โดยรอบพื้นที่สถาปั ตยกรรมแต่ละแห่ ง ส่ วนเส้นทาง
เรี ยนรู ้เรื อนร้านค้าแบบไทใหญ่ และเรื อนไทใหญ่พ้นื ถิ่น ควรมีบา้ นตัวอย่างสัก
หนึ่ งหลังที่มีโครงสร้าง และรายละเอี ยดของสถาปั ตยกรรมแบบบ้านไทใหญ่ที่
เด่นชัด และได้รับอนุ ญาตให้เข้าชมด้วยความเต็มใจ และสะดวกให้ขอ้ มูล ส่ วน
หลังอื่นๆ โดยเจ้าของ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ในเส้นทางควรมี การจัด
ระเบี ยบตามความเหมาะสมหรื อตามหลักการอนุ รักษ์บ ้านโบราณของชมรม
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บ้านเก่าเมืองแม่ฮ่องสอน และควรมีการทาสื่อแนะนาสถานที่ ที่มีเนื้ อหาประวัติ
ความเป็ นมาโดยสังเขป สิ่ งสาคัญของแหล่งมรดก อาทิ แผ่นที่ แผนพับ หนังสื อ
ท่ อ งเที่ ยว หนั งสื อ น าชม สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ค ส์ วิ ดี โอ ซี ดี เป็ นต้น ส าหรั บ สื่ อ
อิ เล็ ก ทรอนิ คส์ วี ดี ท ั ศ น์ ต่ า ง โดยเทศบาลเมื องแม่ ฮ่ อ งสอนดู แล(ศู น ย์
ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน ) ส่ วนสาหรับวิธีการเรี ยนรู ้จาก
แหล่งรู ้นอกจากสื่ อต่าง ๆ ควรมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลในลักษณะเล่ าเรื่ อง หรื อนาเสนอสิ่ ง
สาคัญภายในแหล่งที่เป็ นประเด็นในการอธิบายเนื้ อหาข้อมูลต่าง ๆ สาหรับการ
เข้าถึ งแหล่ งเรี ยนรู ้ แ ต่ ล ะแห่ งในแต่ ล ะเส้ น ทาง สามารถเข้าแหล่ งเรี ยนรู ้ ไ ด้
สะดวก ด้วยการเดิ น หรื อการใช้ยานพาหนะส่ วนตัว ประกอบมี ยานพาหนะ
บริ ก าร ควรมี ก ารจัด การเรื่ อ งการจลาจล ส าหรั บ สิ่ งอ านวยความสะดวก
สาธารณู ปโภค ในวัด ควรปรับปรุ งห้องสุ ขาให้สะอาด และแบ่งส่ วนสาหรับ
ห้อ งสุ ขานั กท่ องเที่ ยว ไม่ ควรใช้ร่ วมกับพระสงฆ์ รวมถึ งพื้น ที่ พ กั ผ่อน เช่ น
ศาลาพัก หรื อซุม้ นัง่ เล่น
จากการศึกษาวิเคราะห์โดยนาข้อมูลทั้งสองส่ วนดังกล่าวมาพิจารณา ผูศ้ ึกษาจึง
สรุ ปและลงความเห็นว่า
รู ปแบบที่ เหมาะสมสาหรับเส้นทางการเรี ยนรู ้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่ สาหรับเยาวชนในท้องถิ่ นครั้งนี้ คือ จัดให้เป็ นเส้นทางการ
เรี ยนรู ้ ม รดกทางศิ ล ปะสถาปั ตยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ส าหรั บเยาวชนใน
ท้อ งถิ่ น ในเขตเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน ตามข้อมู ล ของมรดกวัฒนธรรมที่
ได้รับการคัดเลือกและข้อเสนอแนะของเยาวชน ประกอบด้วยเส้นทางการเรี ยนรู ้
2 เส้นทาง ดังนี้
เส้ นทางที่ 1 เส้ นทางการเรียนรู้ เรือนร้ านค้าไทใหญ่ และเรือนพืน้ ถิ่น
เส้นทางเรี ยนรู ้บา้ นโบราณ เรื อ นไทใหญ่ บนถนนสิ งหนาถบารุ ง ซึ่ งอดี ตเคย
เป็ นชุมทางการค้าและปั จจุบนั เป็ นย่านธุรกิจการของเมืองแม่ฮ่องสอน มีกลุ่ ม
เรื อ นแบบไทใหญ่ เรื อ นร้านค้าไทใหญ่มากมายสองตลอดสองข้างทาง โดย
เริ่ ม ต้น ที่ร้าน Crossroad ร้านอาหารกึ่ งผับ ตรงสี่ แยกกลางเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน
โดดเด่นด้วยอาคารเรื อนแถวไม้ 3 ชั้น มีหลังคาทรงจัว่ มุงด้วยสังกะสี ภายใน
ชั้นล่าง และชั้นสอง มีระเบียงในตัวบ้านสามารถมองถึงกันได้ และยังคงสภาพ
โครงสร้าง และรู ป แบบเดิ ม เป็ นเรื อ นไม้ท้ งั หลัง สถานที่ต่อ มา บนถนนสิ ง
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หนาทบารุ งฝั่งขวา คือร้านยอดคาเรื อนแก้วเรื อนไม้สองชั้น สร้างประมาณปี
พ.ศ. 2436 เรื อ นไทใหญ่หลังคาทรงจัว่ ครอบเรื อนปั้ นหยา ภายในยังคงมีวตั ถุ
โบราณที่เจ้าของยังคงรักษาไว้ ปั จจุบนั ทายาทผูด้ ูแล คุ ณป้ าเสาวนี ย ์ วรรณศิริ
สามารถให้ขอ้ มู ล ต่ าง ๆ ของบ้าน และความเป็ นในอดี ตของถนนสิ งหนาท
บารุ งสถานที่ต่อมาถัดจากร้านยอดคาเรื อนแก้ว คือร้านเสื้ อผ้า On air เรื อนไม้
สองชั้น 3 คู ห า อายุป ระมาณ 80 ปี หลัง คาทรงปั้ นหยามุ ง หลังคาสั ง กะสี
ภายนอกยังคงโครงสร้ างเรื อ นร้ านค้าแบบไทใหญ่ ชั้น บนมี ร ะเบี ย งยื่น ไป
ด้านข้าง สถานที่ต่อมา ถัดจากร้านเสื้ อผ้า On air คือร้านปาด๊อง ร้านขายของที่
ระลึ ก เรื อ นไม้ 2 ชั้น 4 คู หา ลักษณะเป็ นบ้านแฝด 2 ชั้น สร้างใน พ.ศ. 2470
อายุกว่า 80 ปี สมัยก่อนด้านหน้าเปิ ดเป็ นร้านขายของ ซึ่ งได้ทาการค้ากับพม่ า
การสร้ างบ้านเป็ นแบบสถาปั ต ยกรรมไทใหญ่ ท าหน้าต่ างแบบเปิ ดได้ท้ ัง
ด้านบนและด้านล่าง มุงหลังคาด้วยสังกะสี จากพม่าที่มีความหนากว่าสังกะสี
ธรรมดา และเสาบ้านมีท้งั หมด 49 ต้น ภายในยังคงโครงสร้างเรื อนไทใหญ่ใน
อดีต และมีพระพุทธรู ปประจาบ้าน คือพระพุทธรู ปสิ งห์ 1 และพระพุทธรู ปทา
จากกิ่ งโพธิ์ ปั จจุบ ัน ทายาท และผูด้ ู แ ลบ้านคื อ อาจารย์บุ ญ เลิ ศ วิรัต นาภรณ์
สามารถให้ขอ้ มูลบ้านได้ละเอียด และพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอนในอดีต สถานที่
ต่ อ มาตรงข้า มกับ ร้ า นปาด็ อ ง ร้ า นเฮิ น ยายแก้ว ร้ า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
ลักษณะเป็ นเรื อนไม้ 2 ชั้นทั้งหลัง หลังคาทรงจัว่ มุงสังกะสี ผนังมีช่องระบาย
อากาศเป็ นซี่ลูกกรง มีระเบียงโดยรอบ ภายในมีบ่อน้ าใช้ อายุกว่า 50 ปี ปั จจุบนั
ถูกเช่าเป็ นร้านอาหาร และปรับปรุ งใหม่แต่ยงั คงโครงสร้างแบบเรื อนไทใหญ่
เจ้าของเดิ ม คือ ยายแก้ว เจ้าของเดี ยวกับ โรงแรมสงวนสิ น พื้น ที่ ติด กัน เป็ น
โรงแรมยุคแรก ๆของแม่ ฮ่องสอน ปั จจุบนั เลิกกิจการเปลี่ยนเป็ นร้านดอกไม้
สถานที่ต่อมาตรงข้ามกับร้านเฮินยายแก้ว คือ ร้านอัญมณี สร้างขึ้นประมาณ
พ.ศ. 2438 มีอายุประมาณ 112 ปี ลักษณะเรื อนแถวไม้ 2 ชั้น 3 คูหา เดิมหลังคา
ทรงปั้ นหยา และเปลี่ ยนเป็ นทรงหน้าจัว่ ภายในบ้านยังคงสภาพเดิมไว้ และมี
วัตถุโบราณ สิ่ งของสาคัญที่ยงั คงรักษาไว้ถึงปั จจุบนั ส่ วนชั้นล่างเปิ ดเป็ นร้าน
ขายของชา ขายของที่ระลึก นาฬิกาโบราณ ตาชัง่ โบราณหี บใส่ของโบราณ โถ
โบราณ และตูเ้ สื้อผ้าสมัยโบราณปั จจุบนั ทายาทผูด้ ูแลบ้าน คือคุณยายตวงรัตน์
รัตนราพึง สามารถให้ขอ้ มู ลภายในบ้านได้อย่างชัดเจน และละเอี ยด สถานที่
ต่อมา ถัดจากร้านอัญมณี คือ ร้านคิวเพรส และร้านเสื้อผ้าแฟชัน่ สร้างประมาณ
ปี พ.ศ. 2460 เดิ มบ้านหลังนี้ บา้ นเลขที่ 458 ผูส้ ร้างบ้านชื่อ นายต่าดุ ล เป็ นชาว
146

พ ม่ า เป็ น ลู ก จ้ า งข อ งบ ริ ษั ท B.B.C. (BOMBAYBURMA COMPANEE)
ลักษณะเรื อนไม้ 2 ชั้น 2 คู หา หลังคาทรงปั้ นหยา มุ งสังกะสี นามาจากพม่า มี
มุขโถงส่ วนหน้าชั้นสอง ภายในยังคงโครงสร้างรู ปแบบเดิม หน้าต่างลูกกรง มี
ช่ อ งระบายอากาศท าด้ ว ยไม้ แ กะสลั ก ลาย และวัต ถุ โ บราณประจ าบ้า น
พระพุทธรู ปบนหิ้ งพระ สมัยสุ โขทัยปั จจุบนั ลู กสะใภ้ ผูด้ ู แลคุ ณยายบุญ จิรา
ทองเขียว สามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบ้านได้อย่างละเอียด สถานที่ต่อมาฝั่งตรง
ข้ามกับเซเว่น คือ อาคาร ร.ส.พ เก่า อยูใ่ นการดูแลของกรมธนารักษ์ ลักษณะ
เป็ นเรื อ นไม้ 2 ชั้นทั้งหลัง มี ระเบียงส่ วนหน้า ทรงหลังคาแบบจัว่ มีบ่อ น้ าใช้
ปั จ จุ บ ัน คื อ ถู ก ปรั บ ปรุ ง ใหม่ แต่ ย งั มี โ ครงสร้ า งภายในเหมื อ นเดิ ม และ
เปลี่ยนเป็ นศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวติ เมืองแม่ฮ่องสอน อยูใ่ นการดูแล
ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สถานที่ต่อมา ร้านไผ่ ร้านอาหารอีสาน สร้างเมื่อ
พ.ศ.2490 เจ้า ของบ้าน คื อ ท่ านขุน เลข กิ จ ช านาญ ซึ่ งเป็ นนายอ าเภอเมื อ ง
แม่ฮ่องสอน (อดีตเรี ยก ข้าหลวงจังหวัด) และขายต่อให้เจ้าป้ าแดง สุ ภานันท์
ลักษณะเป็ นเรื อนครึ่ งไม้ครึ่ งปูน 2 ชั้นหลังคาทรงปั้ นหยามุงสังกะสี โครงสร้าง
ภายนอกยังคงเหมื อนเดิม ปั จจุบนั ถูกเช่ าเป็ นร้านอาหาร และสถานที่สุดท้าย
เรื อนโบราณบ้าน 100 ปี บนถนนนิ เวศพิศาล สร้างขึ้นในปี 2429 อายุกว่า 100
ปี ช่วงรัชกาลที่ 5 สถาปั ตยกรรมพม่าผสมไทใหญ่ ลักษณะเรื อนเป็ นไม้ 2 ชั้น
ด้วยไม้สักขนาดใหญ่เสาแต่ละต้นใช้ไม้สักต้นเดี ยวสู ง 11 เมตร ครั้งหนึ่ งเคย
เป็ นที่พกั ของทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในบ้านยังคงปรากฏ
ร่ องรอยแกะสลักภาษาญี่ปุ่น ปั จจุบนั บริ เวณถู กปรับเปลี่ ยนให้เป็ นร้านกาแฟ
ส่ วนเจ้าของบ้าน และผูด้ ู แ ล คื อ อาจารย์ว ฒ
ั นา กวีว ฒ
ั น์ สามารถให้ข ้อ มู ล
เกี่ยวกับบ้าน และข้อมูลเกี่ยวกับเมืองแม่ฮ่องสอนในอดีตได้อย่างละเอียด
เส้ นทางที่ 2 เส้ นทางการเรียนรู้ วัดแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา
เส้นทางเรี ยนรู ้สถาปั ตยกรรมไทใหญ่ วัด และโบราณสถาน เริ่ มจากวัดที่มีเจดีย ์
ธาตุ เป็ นมรดกวัฒ นธรรมที่โดดเด่ น และเป็ นสัญลักษณ์ ท างวัฒ นธรรมของ
เมื อ งแม่ ฮ่อ งสอน วัดพระธาตุดอยกองมู สร้างในปี พ.ศ.2403 จองต่อ งสู่ และ
ภรรยาชื่อนางเล็กเป็ นผูส้ ร้างพระธาตุดอยกองมู โดยครั้งแรกสร้างกุฏิและพระ
เจดีย ์ (องค์ใหญ่) สาหรับพระเจดียน์ ้ นั บรรจุพระธาตุของพระมหาโมคคัลลานะ
เถระที่ พระอู่ปั่นเต้กต๊ะชาวเมืองตองกี ประเทศพม่าได้นามาจากเมืองมะละแห
ม่ ง ประเทศพม่ า “พญาสิ ง หนาทราชา” หลัง ได้รั บ การแต่ ง ตั้ง จากเจ้า เมื อ ง
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เชียงใหม่ให้เป็ นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรกท่านจึงสร้างพระเจดียข์ ้ ึนอีกองค์
หนึ่ งซึ่ ง มี ข นาดเล็ ก กว่า โดยบรรจุ พ ระธาตุ ข องพระสารี บุ ต รเถระที่ พ ระอู่
เอ่งต๊ะก๊ะนามาจากเมืองมัณฑะเลย์สหภาพพม่า วิหารวัดอยูต่ ิดกับพระธาตุองค์
ใหญ่ และสร้ า งขึ้ นมาพร้ อ มกั น มี ล ั ก ษณ ะเป็ นอาคารเปิ ดโล่ ง เป็ นรู ป
สี่ เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาซ้อนกันสามชั้นเป็ นศิลปะแบบพม่ามุงด้วยกระเบื้องไม้
และตกแต่งโลหะฉลุลวดลายภายในประดิษฐานพระพุทธรู ปแบบไทใหญ่พม่า
ส่วนศาลาการเปรี ยญยอดของวัดพระธาตุดอยกองมูเป็ นหลังคาสองคอสามชาย
ประดับชายด้วยโลหะฉลุ ลายลักษณะภายในวัดเป็ นศิลปะแบบพม่ า ไม่ ว่าจะ
เป็ นพระพุทธรู ป ภายในมี ภาพวาดฝาผนังของวัดซึ่ งเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับพระ
พุทธประวัติ บริ เวณโดยมีระฆังทองเหลืองขนาดใหญ่ เป็ นระฆังที่มี ความเชื่อ
ว่า หากบุคคลใดตีระฆังแล้วจะได้กลับมายังแม่ฮ่องสอนอีกครั้งและสิงห์คู่ นาค
ตรงบันไดทางขึ้น สถานที่ต่อมาวัดพระนอนวัดศักดิ์ สิ ทธิ์ สถานที่ขา้ ราชการ
ต้องมาทาพิธีดื่มน้ าพิพฒั น์สตั ยาในการรับราชการที่เมืองแม่ฮ่องสอน และ พระ
พุ ท ธไสยาสน์ ประติ ม ากรรมแบศิ ล ปะไทใหญ่ มี ค วามยาว 12 เมตร เป็ น
พระพุทธรู ปประจาวันเกิด พญาสิ งหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน อีกทั้งเรื่ อง
เล่าความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพุทธรู ปในอดีต สร้างขึ้นเพือ่ เฉลิมฉลองการยก
ฐานะเป็ นเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน ประดิ ษ ฐานในศาลาการเปรี ย ญ ที่ มี ล ัก ษณะ
สถาปั ตยกรรมแบบพม่าและผสมผสานวัฒนธรรมชาวไทใหญ่รูปทรงหลัง คา
วัด เป็ นแบบ สองคอ สามชายและทรงปานซอย ภายในแบ่ ง ส่ ว นส าหรั บ
พิพิธภัณฑ์วดั มี รูปปั้ นพระพุทธรู ปปางนั่งสมาธิ และพระทรงเครื่ อ งต่างๆ มี
พระบัวเข็ม พระสิ วลี และวัตถุโบราณ ของเก่าอีกมากมาย ด้านหลังวัดมีสิงห์คู่
สองตัวยืนคู่กนั เชื่อกันว่าชานกะเลและเจ้านางเมี๊ ยะเป็ นผูส้ ร้าง อยูห่ น้าบันได
เก่ามุ่งสู่ ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมู และอุโบสถแบบจัตุรมุข ตรงกันข้ามจะมี
เจดีย ์ 2 หลังเป็ นศิลปะแบบพม่าข้างในเจดียห์ ลังแรกมีพระพุทธรู ป 1 องค์และ
เจดี ย ์ หลั ง ที่ 2 มี พ ระพุ ท ธรู ป แบบพม่ า 4 องค์ ตรงหน้ า เจดี ย ์ห ลั ง ที่ 2 มี
พระพุทธรู ปองค์ใหญ่นั่งสมาธิอยูก่ ลางแจ้งไม่ มีที่กาบัง สถานที่ต่อมา ถัดจาก
วัด พระนอน มี ซุ้ม ทางเข้าคอนกรี ต เหนื อ ซุ้ม มี เจดี ยท์ รงไทใหญ่ 3 องค์ คื อ
วัดม่ วยต่อ วัดม่ วยต่อ แปลว่า วัด แห่ งเจดี ย ์ สร้างเมื่ อ พ.ศ. 2432 โดยเจ้านาง
เมี๊ยะ ซึ่ งเป็ นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนในสมัยนั้น ได้สร้างศาลาการเปรี ยญแบบไท
ใหญ่ คณะศรัทธาจึงร่ วมมือกันสร้างเจดีย ์ 6 องค์ ตั้งอยูห่ ลังวัดมีบนั ไดทางขึ้น
ส่ วนศาลาการเปรี ยญสถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่ ประดิ ษฐานพระประธาน
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เป็ นพระพุท ธรู ป เนื้ อ สัม ฤทธิ์ ซึ่ งเป็ นศิ ลปะพม่ าพระพุท ธรู ป สิ ง ห์ 1 สิ งห์ 3
งาช้างแกะสลักรู ป พระพุทธรู ป 2 คู่ แท่ นพระแบบปราสาทยอดแหลมเจดี ย ์
และระฆังแบบกระดิ่งลูกใหญ่ สาหรับอุโบสถสร้างขั้นผสมผสานแบบอุโบสถ
ล้านนาประดิ ษฐานพระพุทธรู ปทองเหลื อ ง นอกจากนี้ ในวัดยังมี การจัดงาน
ประเพณี ต่างๆเช่น ประเพณี ต่างซอมต่อโหลง (ถวายข้าวมธุปายาส) และมีการ
จัดงานตามเทศกาลต่างๆ ขึ้น เช่นเทศกาลเข้าพรรษา เทศกาลออกพรรษางาน
สงกรานต์ และการแฮนซอมโก่จา สถานที่ต่อมา ตั้งอยูต่ รงข้ามกับวัดพระนอน
มีส่างหว่าง ทางเข้าสู่ วดั มุขหน้าทรงปราสาทซ้อ นชั้นแบบไทใหญ่พม่ า และ
สิ งห์คู่ขนาดใหญ่ คือ วัดก้ าก่ อ วัดก้ าก่อ (เป็ นภาษาไต แปลว่า ดอกบุญนาค)
เป็ นวัดเก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองแม่ฮ่องสอนเดิมตั้งอยูบ่ ริ เวณเชิงพระธาตุดอยกองมู
ทางทิศใต้ ภายในวัดก้ าก่อมีพระพุทธรู ปหลายสมัย โดยศรัทธานามาถวาย อาทิ
เช่น พระสานอายุร้อยกว่าปี พระหิ นอ่อนทรงเครื่ อง พระหิ นดา พระมัณฑะเลย์
และธรรมาสน์โบราณอายุร้อยกว่าปี ส่ วนบริ เวณโดยรอบ มีเจดียท์ รงไทใหญ่
ก่อสร้างใหม่ และซากเจดียธ์ าตุเก่า และ อุโบสถครึ่ งไม้ครึ่ งปูน หลังคาซ้อนชั้น
ผสมผสานศิลปะแบบไทใหญ่ และสถานที่อื่ น ๆ เช่ น ศาลาหลวงปู่ โต ศาลา
ปฏิบตั ิวิปัสสนากัมมัฏฐาน กุฏิสงฆ์ เป็ นต้น สถานที่ต่อ มา วัดหัวเวียง ตั้งอยู่
ใกล้กบั ตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เป็ นวัดเก่าแก่ของเมืองแม่ฮ่องสอน
ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป มหามุ นี จ าลอง หรื อ พราละแข่ ง น้ าหนั ก 999
กิโลกรัม นามาจากมัณฑะเลย์ บรรทุกเรื อล่องมาตามแม่น้ าสาละวิน และมาขึ้น
ที่ท่าน้ าปาย ท่าโป่ งแดง โดยแบ่งองค์พระเป็ น 9 ชั้น และนามาประกอบที่วดั
พระนอน ปั จจุบนั ประดิ ษฐานภายในวิหารเจ้าพราละแข่ง รู ปทรงอาคารเป็ น
อาคารไม้ 2 หลังติดกันหลังคามุงด้วยแป้ นเกล็ด ประดับด้วยลวดลายฉลุสงั กะสี
เป็ นชั้น ๆ แบบปราสาท หลังใหญ่ มี ยอดเป็ นรู ป โดมต่ อ ด้วยไม้ก ลึ งเป็ นช่ อ
แหลม หลังเล็กหลังคาเป็ นปราสาท 5 ยอด ประดับด้วยลวดลายสังกะสีฉลุ บน
ยอดมี ฉัต รสี ท อง ศาลาการเปรี ย ญรู ป ทรงไทใหญ่ ท ั่ว ไป ประดิ ษ ฐานพระ
ประธาน พระพุทธรู ป 5 องค์ เป็ นพระพุทธรู ปโบราณ องค์ใหญ่อ ยูต่ รงกลาง
หัน พระพัก ตร์ อ ยู่ท างทิ ศ ตะวัน ออก สร้างเมื่ อ พ.ศ. 2406 องค์ร องลงมาอยู่
ด้านหน้าขององค์ใหญ่หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกส่ วนองค์เล็กอีก 3
องค์สร้างเรี ยงไว้ทางทิศเหนื อ จานวน 2 องค์สร้างไว้ทางทิศใต้หันพระพักตร์
ไปทางทิศเหนื อ 1 องค์ นอกจากนี้ ยงั มีศาลาจาศีลอาคารไม้ หลังคามุงสังกะสี
ประดับลายเจาะสังกะสี รู ปทรงสวยงาม ศาลาไม้แบบไทใหญ่ซ่ ึงสร้างขึ้นสมัย
149

รัตนโกสิ นทร์ โดยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนและกาหนดขอบเขตในราช
กิจจานุ เบกษาเล่ มที่ 98 ตอนที่ 177 ลงวัน ที่ ตุลาคม พ . ศ . 2524 ขึ้นทะเบียน
เป็ น โบราณ สถาน โดยกรมศิ ล ปากรแล้ ว ส่ วน บ ริ เวณ โดยรอบ วัด มี
สถาปั ตยกรรมที่สร้างใหม่ คือ อุโบสถทรงไทใหญ่ เจดียธ์ าตุ หอระฆัง เป็ นต้น
สถานที่ต่อมา คือ พระอารามหลวงจองคา จองกลาง ตั้งอยู่ใกล้บริ เวณหนอง
จองคา หนองกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ทั้งสองวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และยกย่อ งเป็ นพระอารามหลวงชั้น ตรี ส ามัญ เมื่ อ วัน ที่ 1 กุ ม ภาพัน ธ์ 2527
ประกอบด้ ว ยวัด จอ งค า วัด จองค า เมื่ อ แรกสร้ า งมี ลั ก ษณ ะเป็ นแบบ
สถาปั ต ยกรรมพม่ าโดยทั่ว ไป เรี ยกว่า ปราสาทเรื อ นไม้ หลังคาสร้ างด้ว ย
สังกะสี แกะสลักลวดลายเป็ นซุ้ม ปราสาท มี มุข บัน ได 2 ข้าง ภายในอาคาร
แบ่งเป็ นส่ วนที่เป็ นวิหารประดิษฐานพระประธานมุข 2 ข้างเป็ นเสนาสนะและ
ด้านหน้าเป็ นส่วนที่ใช้ประโยชน์อย่างศาลาการเปรี ยญอาคารวัดจองคา ซึ่งพญา
สิงหนาทราชา และเจ้านางเมี๊ยะสร้างไว้ ภายหลังวัดเกิดชารุ ดทรุ ดโทรมลง และ
เกิดอัคคีภยั ไฟไหม้ท้ งั หลัง จึงทาการก่อสร้างให้มีล ักษณะสถาปั ตยกรรมภาค
กลางผสมผสานภาคเหนื อ และยังเป็ นรู ป ทรงเดิ ม ไว้ให้ ม ากที่ สุ ด เป็ นยอด
ปราสาท 7 ชั้น แบ่งเป็ นส่ วนที่เป็ นพระวิหารประดิ ษฐานพระปฏิมาประธาน
ยกพืน้ ขึ้นสู งกว่าอาคารทัว่ ไป ส่ วนนี้ ภาษาไทใหญ่เรี ยกว่า “ขปาน” และมีส่วน
ที่เป็ นศาลาการเปรี ยญ บริ เวณวัดประกอบด้วย วิห ารหลวงพ่อ โต สร้างเมื่ อ
พ.ศ. 2468 สร้างโดยช่ างชาวพม่ า สล่ าโพอ่ อ ง เป็ นอาคารตรี มุ ข หลังคามุ ง
สั ง กะสี ทรงปราสาท 1 คอ 2 ชาย สถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่ ภายใน
ประดิษฐาน หลวงพ่อ โต พระพุทธรู ปปูนปั้ น หน้าตักกว้าง 4.8 เมตร สู ง 6.5
เมตร ศิ ล ปะพม่ า ฝี มื อช่ างพม่ า สล่ า โพโต่ ง เตชะโกเมน ต์ บริ เ วณ วัด
ประกอบด้ว ย พระอุ โ บสถวัด จองค า ก่ อ สร้ า งเป็ นอาคารทรงมณฑป รู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 6 เมตร ยาง 12 เมตร หลังคาเป็ นคอนกรี ต เหนืออุโบสถมี
เจดียท์ รงไทใหญ่ขนาดเล็ก 5 องค์หน้าต่างทาด้วยไม้แกะสลัก ถัดจากอุโบสถ
คือวิหารพระมหากัจจายน์ 2528 รู ปทรงซุ้มสี เหลี่ยมทาด้วยคอนกรี ต ส่ วนหน้า
ประดับตุ๊กตาปูนยืนบนขอบหน้าต่าง และขอบประตูวิหาร เป็ นของเก่าแก่ที่มี
การสร้างมาพร้อมๆกับการสร้างวัดและพระพุทธรู ป ภายในประดิษฐานพระ
มหากัจจายน์ และพื้นที่สาหรับเสี่ ยงเซี ยมซี สถานที่ต่อมา วัดจองกลาง วัดจอง
กลาง เรี ยกชื่อตามสถานที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างวัดจองคา และวัดจองใหม่ (โรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิธรรม) วัดจองกลางเดิมเป็ นศาลาที่พกั คนมาจาศีลในวันพระ วัดจอง
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กลางมีเจดีย ์ สู ง 12 ศอก ฐานสี่ เหลี่ยมจัตุรมุข แต่ละด้านของเจดียป์ ระดิ ษฐาน
พระพุทธรู ปางนัง่ สมาธิ มีเจดียอ์ งค์เล็ก ที่มุมทั้งสี่ รู ปแบบทางศิลปะพม่าผสม
ไทใหญ่ มีมุขสี่ดา้ นละด้านสร้างสิ งห์ไว้ 1 ตัว พร้อมกับสร้างศาลาวิปัสสนาติด
องค์พระธาตุ เจดี ย ์ ส่ วนศาลาการเปรี ยญรู ปแบบสถาปั ตยกรรมไทใหญ่ ผสม
พม่า คณะศรัทธาร่ วมกันสร้าง ประมาณ พ.ศ. 2410 อาคารไม้ช้ นั เดียวใต้ถุนสู ง
หลังคามุงสังกะสี ประดับสังกะสี ฉลุลวดลายชายขอบหลังคารู ปทรงแบบสอง
คอ สามชาย ตามมุขด้านหน้าและด้านหลัง ศาลาการเปรี ยญมีการต่อเติม และ
บูรณะมาเรื่ อ ย ๆ ปั จจุบนั มี หลังซ้อ นชั้นรวม 8 หลังคา ภายในแบ่งส่ วนสาคัญ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ประดิ ษฐานพระประธาน และพระอินทร์สาน
โดยรอบแขวนภาพวาดบนกระจก นามาจากเมืองมัณฑะเลย์ เมื่อราว พ.ศ.2400
ขนาด 30×30 เซนติเมตร ผนึ ก อยู่ในกรอบไม้ติดผนังมี จานวน 180 ภาพเป็ น
เรื่ องราวประวัติของพระพุทธเจ้า พระเวสสันดรชาดก ฝี มือ จิตกรพม่า และมี
ห้องแสดงพิพธิ ภัณฑ์วดั ตั้งอยูบ่ นจองวัดจองกลาง จัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลักที่
นามาจากพม่ าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2400 จานวน 33 ตัว มี ท้ งั รู ปคนและสัตว์เกี่ ยวกับ
เรื่ องพระเวสสันดรชาดก นอกจากนี้ ยังมี คมั ภีร์โบราณ พระพุทธรู ปหิ นอ่ อ น
องค์เล็กฝี มือประณี ตงดงาม ถ้วยโถโอชาม และเครื่ องใช้โบราณอีกหลายชิ้น
(2) วิธีการจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้ เพื่อเป็ นแนวในการดาเนิ นการ และปฏิบตั ิให้
บรรลุ เป้ าหมายในการจัดเส้น ทางการเรี ยนรู ้ม รดกทางศิ ลปะสถาปั ตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น ในเขตเทศบาลเมื องแม่ ฮ่องสอน
ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ ซึ่งสรุ ปได้วา่
เส้นทางการเรี ยนรู ้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ส าหรั บ
เยาวชนในท้องถิ่ น ในเขตเทศบาลเมื องแม่ ฮ่องสอน ควรจัดเป็ นเส้นทางเดี ยว ที่
สามารถเรี ยนรู ้ ไ ด้ภายใน 1 วัน เนื่ อ งจากข้อ มู ล ของแหล่ งมรดกวัฒ นธรรม
ประเภทเรื อนค้าไทใหญ่ และเรื อนพื้นถิ่นที่ได้คดั เลือกมีเอกลักษณ์เรื อนพื้นถิ่ น
ไทใหญ่ ที่โดดเด่ น และสอดคล้องกับบริ บทของพื้นที่ ซึ่ งตั้งอยู่ตลอดเส้นทาง
ย่านการค้าถนนสิ งหนาถบารุ ง ในเขตเทศบาลแม่ ฮ่องสอน และแต่เรื อนตั้งอยู่
ไม่ห่าง และสะดวกในการเดินศึกษาเรี ยนรู ้รวมทั้งศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มี
ชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน ที่สามารถให้ขอ้ มูลพื้นฐานด้านโครงสร้างสถาปั ตยกรรม
เรื อนแบบไทใหญ่ ได้ดี ซึ่ งสามารถดึ งดู ดและเรี ยกร้อ งความสนใจ ให้กับผูท้ ี่
สนใจศึกษา ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้เพราะเป็ นย่านธุรกิจตั้งอยูใ่ จ
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กลางเมื องแม่ ฮ่องสอน สาหรับมรดกวัฒนธรรมประเภทวัดแบบไทใหญ่ ที่ได้
คัดเลือกมีความโดดเด่นตามลักษณะสถาปั ตยกรรมวัดแบบไทใหญ่ และมีความ
เข้มข้นของประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของสถาปั ตยกรรมทางศาสนาของแต่ละ
วัด ประกอบกับตั้งอยูใ่ นพื้นที่ไม่ห่างกันมาก สามารถเดินทางเข้าถึ งแหล่งเรี ยนรู ้
ได้สะดวก การจัดเส้น ทางการเรี ยนรู ้ประเภทวัดแบบไทใหญ่ จึงเหมาะสมที่
จัดแยกอี กหนึ่ งเส้นทางเฉพาะสาหรับการเรี ยนรู ้ด้านสถาปั ตยกรรมวัดแบบไท
ใหญ่
5.2 การจัดการเส้ นทางการเรี ยนรู้ มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ สาหรั บเยาวชนใน
ท้ องถิ่น
เป็ นการเสนอรู ปแบบและวิธีการจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรม
ไทใหญ่ ส าหรับเยาวชนในท้อ งถิ่ น เพื่อ การกระตุน้ เตือ นและสร้างสานึ ก ให้กับ กลุ่ ม เยาวชนเมื อ ง
แม่ฮ่องสอน ได้เรี ยนรู ้เข้าใจ และสานึกรักในวัฒนธรรมของตน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 องค์ความรู้ ของมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ เพื่อการจัดการเส้ นทาง
เรียนรู้ เรือนร้ านค้าไทใหญ่ และเรือนพืน้ ถิ่น และเส้ นทางวัดแบบไทใหญ่ และ
สถาปัตยกรรมทางศาสนา
(1) ประเภทเรือนร้ านค้าแบบไทใหญ่ และเรือนพืน้ ถิ่นไทใหญ่
องค์ความรู ้ในเส้นทางการเรี ยนรู ้เรื อนร้านค้าไทใหญ่ และเรื อนพื้นถิ่น จากข้อมูลที่
ได้ศึกษาในหัวข้อ 1 ที่ผ่านมา สามารถสรุ ปองค์ความรู ้ที่เกี่ยวกับเรื อนร้านค้าไทใหญ่
และเรื อนพื้นถิ่น ที่สะท้อนผ่านแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่มีหลักฐานเหลือ อยูใ่ นเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดงั นี้
ก. ความเป็ นมาของเรือนร้ านค้าไทใหญ่ และเรือนพืน้ ถิ่นในเขตเทศบาลเมือง
แม่ ฮ่องสอน
พัฒนาการของเมืองแม่ฮ่องสอน เริ่ มต้นจากหมู่บา้ นแม่รองสอน ในปี พ.ศ. 2374
ยุค สมัยสมัยเจ้าหลวงพุทธวงศ์ เป็ นพระเจ้าผูค้ รองนครเชี ยงใหม่ โดยเจ้าแก้ว
เมืองตรวจราชการ และรวบรวมชาวบ้านบริ เวณนี้จดั ตั้งเป็ นหมู่บา้ นและยกฐานะ
เป็ นเมืองแม่ร่องสอน หรื อเมืองแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ. 2417 โดยพระเจ้าอินทวิ
ชยานนท์ฯ เจ้าเมื องเชียงใหม่ องค์ต่อมา ทรงแต่งตั้งให้ ชานกะเลเป็ น “พญาสิ ง
หนาทราชา” เป็ นพ่อเมืองคนแรก และยกฐานะหมู่บา้ นแม่ฮ่องสอนขึ้นเป็ นเมือง
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แม่ ฮ่อ งสอน เป็ นเมื อ งหน้าด่ านต่อ ไป และยกเมื อ งปายเมื อ งขุนยวมเป็ นเมื อ ง
รอง1 หลังจากนั้นเมืองแม่ฮ่องสอนได้ผลัดเปลี่ยนเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนตามลาดับ
คือ เจ้านางเมี๊ยะ ชายาของพญาสิงหนาทราชา เจ้าเมืององค์ที่ 2 พญาพิทกั ษ์สยาม
เขต องค์ที่ 3 พญาพิศ าลฮ่ อ งสอนบุ รี องค์ที่ 4 องค์สุ ด ท้าย หลังจากนั้ นเมื อ ง
แม่ฮ่องสอนได้ถูกจัดรู ปแบบการปกครองใหม่ในปี พ.ศ. 2453 รัชกาลที่ 5 โปรด
เกล้าฯ ตั้งเมืองจัตวาขึ้นกับมณฑลพายัพ ย้ายที่ว่าการแขวงจากเมืองยวมมาตั้งที่
แม่ฮ่องสอนให้ชื่อว่า “จังหวัดแม่ ฮ่อ งสอน” แล้วโปรดเกล้าฯให้พระศรสุ รราช
(เปลื้อง) มาปกครองเมืองแม่ฮ่องสอน เทียบเท่ากับตาแหน่ งผูว้ ่าราชการจังหวัด
แม่ฮ่องสอนคนแรก และได้เปลี่ยนการปกครองเป็ นระบบประชาธิปไตย ยกเลิก
การปกครองจากมณฑลเปลี่ ยนเป็ นจัง หวัด ตามรัฐธรรมนู ญ ไทย ในปี พ.ศ.
24762 ช่วงเวลาดังกล่าวได้มีขา้ หลวง ข้าราชการกรมกองต่าง ๆ จากส่วนกลางมา
ประจ าการที่ เมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน และการแต่ ง ตั้ งให้ รั บ ราชการที่ จ ัง หวัด
แม่ ฮ่องสอน ทั้งนี้ ขา้ ราชการส่ วนหนึ่ งได้ต้ งั รกราก และสร้างบ้านเรื อนที่เมื อ ง
แม่ ฮ่ อ งสอนเป็ นจานวนมาก อาทิเช่ น นายสะอาด นุ ช จรัส (ปลัดอ าเภอเมื อ ง
แม่ ฮ่ อ งสอนในอดี ต ) ขุน เพีย ร เพี ยรพิรุ ณ กิ จ (ยศการเป็ นเศรษฐี ข องจังหวัด
แม่ ฮ่ อ งสอน) ขุนศรี โกสัย วิสุ ทธ์ (อดี ตนายกเทศมนตรี คนแรก) นายจิตต์ส่ ง
ประสิ ท ธิ กุล (คหบดี และอดี ตนายกเทศมนตรี ) และขุนเลข กิ จชานาญ (อดี ต
นายอ าเภอเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน) ประกอบกับ อยู่ใ นช่ ว ง การค้า ไม้ใ นจัง หวัด
แม่ฮ่องสอนเริ่ มดาเนิ นการครั้งแรกตั้งแต่องั กฤษแผ่ขยายอานาจการปกครองเข้า
ในประเทศพม่าเมื่อ พ.ศ.2369 พม่าได้ทาสัญญากับอังกฤษยินยอมให้องั กฤษเข้า
ปกครอง ต่ อ มาอัง กฤษจึ ง เริ่ ม เข้า มาท าธุ ร กิ จ ค้า ขายการค้า ไม้สั ก ในบริ เวณ
ชายแดนไทยพม่า มีการตั้งบริ ษทั ทาไม้อย่างเป็ นทางการขึ้นในประเทศพม่า เช่น
บริ ษทั บริ ติสบอร์เนี ยว และบริ ษทั บอมเบย์เบอร์ม่า เป็ นต้น นอกจากนั้นยังมีการ
สร้างโรงเลื่อยจักรขึ้นที่เมืองมะละแหม่งจนที่กลายมาเป็ นเมืองท่าส่งออกไม้สัก
ที่สาคัญแห่ งหนึ่ งของพม่า ชาวอังกฤษรวมทั้งชาวพม่า ไทใหญ่ กะเหรี่ ยงและ
1

โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนาร่ องการพัฒนาฐานข้ อมูลสาหรั บการสร้ างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี งบประมาณพ.ศ. 2551 , 2551, หน้า 44 – 47
2
คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัด งานเฉลิ มพระเกี ยรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว , จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. หนังสื อ
เฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว เรื่ อ ง วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลัก ษณ์ และภูมิ
ปั ญญาจังหวัดแม่ฮ่องสอน. (ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์ , 2542), หน้า 20 - 21

153

ต่องสู่ เริ่ มเข้ามาทาไม้สักในบริ เวณชายแดนไทยพม่ า3 ทาให้เกิดพ่อค้าไม้ชาวไท
ใหญ่จากฝั่งพม่า ผูเ้ ชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจค้าไม้ กลายเป็ นเศรษฐีคหบดี
ของเมื องแม่ ฮ่อ งสอน และตั้งรกรากในเมื อ งแม่ ฮ่อ งสอนเป็ นจานวนมาก อาทิ
เช่ น นายแวง กวีวฒั น์ (จองอู พะก่ าแวง) นายหวุ่นนะ คานวณตา นายสุ วรรณ
พานิ ชยานนท์ (พ่อเลี้ยงส่ างซาน) ลุงจองโพหย่า นายต่าดุล(ชาวพม่าเป็ นลูกจ้าง
ของบริ ษั ท B.B.C.(BOMBAYBURMA COMPANEE) เป็ น ต้ น 4 ใน ขณ ะที่
การค้าไม้เจริ ญ รุ่ งเรื อ งบริ เวณชายแดนไทยพม่ า การประกอบธุ รกิ จอื่ น ๆ ใน
บริ เวณเมืองแม่ ฮ่องสอนได้พฒั นาสู่ ชุมทางการค้าบนถนนสิ งหนาทบารุ ง และ
พ่อค้าหลายคนได้กลายเป็ นเศรษฐีเมืองแม่ฮ่องสอน อาทิเช่น นายยอดคา คานวณ
ศิลป์ นายคานึ ง วรรณศิริ ขุนอาทร ศึกษาการ (พ่อเลี้ยงเลาลิ้น) แม่เลี้ยงแข่ (จีน
ฮ่อ) เป็ นต้น
ข. ลัก ษณะสถาปั ต ยกรรมไทใหญ่ เรื อ นร้ านค้ าไทใหญ่ และเรื อนพื้ น ถิ่น ในเขต
เทศบาลเมืองแม่ ฮ่องสอน (ช่ วงตั้งหมู่ บ้านแม่ ร่องสอน ปี พ.ศ. 2374 ถึง พ.ศ.
2476 การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นระบอบประชาธิปไตย)
ลักษณะสถาปั ตยกรรมของบ้านโบราณ เรื อนไทใหญ่ ในปั จจุบนั มีลกั ษณะเรื อน
ไทใหญ่ ป ระยุก ต์ ที่ แตกต่างจากเรื อ นไทใหญ่ ในชนบท เรื อ นไทใหญ่ ในเขต
เทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอนมีขนาดใหญ่ ใช้ไม้ในท้องถิ่ นเป็ นวัสดุ หลัก บางหลัง
ถู ก ต่ อ เติ ม และปรั บ ปรุ ง ด้ว ยปู น และมุ งหลัง คาด้ว ยสั ง กะสี แต่ โ ครงสร้ า ง
โดยรวมยังเหมื อนเดิ ม ทั้งภายนอก และภายในสาหรับเรื อนแบบไทใหญ่ หรื อ
เรื อ นไตในเขตเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่องสอน โดยเฉพาะบนถนนสิ งหนาถบารุ งมี
ลักษณะเฉพาะที่มีความสัมพัน ธ์กับ พื้นที่ บริ เวณนี้ ในอดี ต ในระยะแรก ถนน
สิงหนาถบารุ ง คือ ชุมทางการค้า สถานที่คา้ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร
ของป่ า งานหัตถกรรม หรื อ สิ นค้าจากต่างถิ่ น อาทิ สิ นค้าจากฝั่ งลาว จีนยูนาน
อินเดี ย พม่ า นาเข้ามาโดยพ่อ ค้าต่างชาติ เช่ น พ่อค้าชาวพม่า ชาวไทใหญ่ ชาว
ต่องสู่ กะเหรี่ ยง อินเดีย โดยใช้เส้นทางแม่น้ า แม่น้ าปายที่เชื่อมกับแม่น้ าสาละวิน
3

โยธิ น บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนาร่ องการพัฒนาฐานข้ อมูลสาหรั บการสร้ างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี งบประมาณพ.ศ. 2551 , 2551, หน้า 53 – 55
4
โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนาร่ องการพัฒนาฐานข้ อมูลสาหรั บการสร้ างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี งบประมาณพ.ศ. 2551 , 2551, หน้า 56 – 59
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จากฝั่ งพม่ าสู่ เส้น ทางค้าขายทางทะเลแทบเมื อ งมะละเหม่ ง หรื อ ทางบก ตาม
เส้นทางเดิ นของพ่อ ค้าวัวต่าง ม้าต่าง5 ลักษณะของเรื อ นในยุคนั้นมีโครงสร้าง
แบบเรื อ นไทใหญ่ แ บบดั้ง เดิ ม ตามประเภทเรื อ นเครื่ อ งผูก มี 2 รู ป แบบ คื อ
1) เฮินโหลงสองส่ อง บ้าน 2 หลัง ที่มีหลังคาเชื่อมต่อกันด้วยรางริ นตรงกลาง มี
ส่ วนประกอบ คือ ชาน ครัว หรื ออาจแยกครัวออกไปต่างหาก มักเป็ นบ้านของ
ครอบครั ว ขนาดใหญ่ และ 2) เฮิ น โหลงตอยเหลี ย ว มี ห ลัง คาเดี่ ย ว ส าหรั บ
ครอบครัวขนาดเล็ก ขนาดขึ้นอยูก่ บั ฐานเจ้าของบ้าน6
หลังจากการค้าไม้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเริ่ มดาเนินการครั้งแรกตั้งแต่องั กฤษแผ่
ขยายอานาจการปกครองเข้าในประเทศพม่าเมื่อ พ.ศ.2369 พม่าได้ทาสัญญากับ
อังกฤษยินยอมให้องั กฤษเข้าปกครอง ต่อมาอังกฤษจึงเริ่ มเข้ามาทาธุรกิจค้าขาย
การค้าไม้สักในบริ เวณชายแดนไทยพม่า7 ประกอบกับการจัดแบบการปกครอง
ของเมืองแม่ฮ่องสอน โดยเชียงใหม่ และส่ วนกลาง กรุ งเทพมหานคร ตามระดับ
ช่วงปี พ.ศ. 2416 – 24848 ทาให้เกิ ดการค้าขายระหว่างเมื อ งมากขึ้นเรื่ อ ย ๆ ทั้ง
พ่อค้าต่างถิ่น และพ่อค้าไม้ต่างชาติ ในขณะที่มีขา้ ราชระดับสูง ข้าหลวงได้เข้ามา
รับราชการที่เมืองแม่ฮ่องสอนตามคาสัง่ ของส่วนกลาง กรุ งเทพมหานคร

5

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน, วารสารเพื่อการอนุรักษ์วฒั นธรรมเมืองแม่ฮ่องสอนและส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
เชิงเคารพ, ฉบับที่ 2 (เชียงใหม่: ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์ , 2556)
6
ปุ่ น เที่ยงบูรณธรรม และคณะ, และคณะ, “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการออกแบบเบือ้ งต้ น และการศึกษา
ความเป็ นไปได้ สาหรั บพิพิธภัณฑ์ มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน”, 2553, หน้า 3-23
7
โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนาร่ องการพัฒนาฐานข้ อมูลสาหรั บการสร้ างเมื อง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๑ , 2551, หน้า 53
8
คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัด งานเฉลิ ม พระเกี ยรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว , จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. หนังสื อ
เฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว เรื่ อ ง วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลัก ษณ์ และภูมิ
ปั ญญาจังหวัดแม่ฮ่องสอน. (ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์ , 2542), หน้า 20
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ภาพที่ 5.1 – 5.2 กลุ่มสภาพเรื อนพื้นถิ่นไทใหญ่ ย่านการค้าบนถนนสิ งหานาทบารุ งในอดีต
ทีม่ า : ศูนย์เผยแพร่ ขอ้ มูล พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่ วนหนึ่ งของคนต่างถิ่ นที่มาประกอบธุ รกิจ และรับราชการ ได้ต้ งั รกรากที่ น้ ี
อาทิ (ร้านเครื่ องสาอางคิวเพรส) บ้านของนายต่าดุล เป็ นชาวพม่า เป็ นลูกจ้างของ
บริ ษทั B.B.C. (BOMBAYBURMA COMPANEE) ซึ่งเข้ามาทาไม้สักในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2460 และได้ปรับปรุ งหลังคาเมื่อปี พ.ศ.
2495 จากหลังคาเก่ามุงด้วยใบตองตึง (ใบพลวง) เปลี่ยนเป็ นสังกะสี ในเวลานั้น
ราคาสังกะสี แผ่นละ 2.50 บาท (2 บาท 50 สตางค์) ใช้สังกะสี ท้ งั หมด 150 แผ่น
โดยสัง่ มาจากประเทศพม่า9 (ร้านอาหารไผ่) บ้านของท่านขุนเลข กิจชานาญ ซึ่ ง
เป็ นนายอ าเภอเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน (อดี ต เรี ย ก ข้า หลวงจั ง หวัด ) สร้ า งเมื่ อ
พ.ศ.249010 (ร้านยอดคาเรื อ นแก้ว) บ้านของลุ งหม่ อ งปี และต่อมาขายให้ นาย
ค านึ ง วรรณศิ ริ พ่ อ ค้าเกลื อ และเสื้ อ ผ้า ชาวอิ น เดี ย -โปรตุ เกสสร้ างขึ้ น เมื่ อ
ประมาณพ.ศ. 248011 เป็ นต้น
เรื อนแบบไทใหญ่บนถนนสิงหนาถบารุ งมีลกั ษณะเฉพาะ ตัวเรื อนมีขนาดใหญ่
ทาด้วยไม้ มุงด้วยสังกะสี บริ เวณบ้านกว้างขวาง ตามฐานะของผูส้ ร้าง บางหลัง
9

โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนาร่ องการพัฒนาฐานข้ อมูลสาหรั บการสร้ างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๑ , 2551, หน้า 992
10
โยธิ น บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนาร่ องการพัฒนาฐานข้ อมูลสาหรั บการสร้ างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๑ , 2551, หน้า 990
11
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน, วารสารเพื่อการอนุ รักษ์วฒั นธรรมเมืองแม่ฮ่องสอนและส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
เชิงเคารพ, ฉบับที่ 2 ( เชียงใหม่:ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์ , 2556 ), หน้า 5
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ประกอบธุรกิจร้านค้า ห้าง หรื อโรงแรมขนาดเล็กตั้งแต่อดีต และปั จจุบนั บริ เวณ
นี้ ได้เปลี่ ยนเป็ นย่านการค้าขาย เรื อ นต่ าง ๆ จึ งถู ก ปรั บ ให้เป็ นลัก ษณะเรื อ น
ร้านค้า สาหรับเช่าเป็ นห้องแถว และปรับให้เป็ นที่อยูอ่ าศัยที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ของย่านการค้าของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนในปั จจุบนั
ลักษณะเรื อนไทใหญ่ ยา่ นการค้าบนถนนสิ งหานาทบารุ ง โดยทัว่ ไปเป็ นเรื อ น
ห้องแถวค้าขาย 2 ชั้นด้านหน้าชั้นล่างติดกับถนนสิ งหานาทบารุ งสาหรับค้าขาย
ชั้นสองสาหรับพักอาศัย ส่ วนใหญ่เป็ นบ้านไม้ท้ งั หลัง ไม้ส่วนใหญ่เป็ นไม้เนื้ อ
แข็งในท้องถิ่ น (ไม้แดง) ทรงของตัวเรื อนแตกต่างกันตามยุคสมัยในการสร้าง
ทรงหลังคามีแบบหลังคาปั้ นหยา และแบบหน้าจัว่ มุงด้วยสังกะสี บางหลังยังคง
เป็ นสังกะสี ที่ นาเข้ามาจากพม่ าซึ่ งแข็งแรงจนถึ งปั จจุบนั 12 องค์ประกอบของ
อาคารเป็ นสิ่ งที่แสดงถึ งเอกลักษณ์ ทางสถาปั ตยกรรมของอาคาร เรื อ นร้านค้า
บริ เวณถนนสิ งหนาทบารุ ง ประกอบด้วย รู ปแบบประตู -หน้าต่างแบบบานพับ
สองข้าง บางหลังมีซี่แบบลูกกรง รู ปแบบช่องแสงทาด้วยไม้ลกั ษณะแตกต่างกัน
ในแต่ละหลังทั้งใต้หลังคาในชั้นสอง ระเบียง ฝาบ้าน และรู ปแบบหลังคา ชายคา
และค้ ายัน มีท้งั หลังคาปั้ นหยา หลังหน้าจัว่ หน้าจัว่ มนิลา 13
ค. เรื อนร้ านค้ าไทใหญ่ และเรื อนพื้นถิ่นเขตเทศบาลเมืองแม่ ฮ่องสอนในยุคแรก
แบ่ งออกตามอายุของอาคาร เป็ น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 เรื อนไทใหญ่อายุเกิน 100 ปี
กลุ่มที่ 2 กลุ่มเรื อนไทใหญ่อายุต่ากว่า 100 ไม่เกิน 70 ปี
กลุ่มที่ 3 อายุเรื อนไทใหญ่ ต่ากว่า 70 ปี
ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 เรือนไทใหญ่ อายุเกิน 100 ปี
1) บ้ านจองอูพะก่าแวง (บ้ านโบราณ ร้ อยปี )
12

ปุ่ น เที่ยงบูรณธรรม และคณะ, “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการออกแบบเบือ้ งต้ น และการศึกษาความ
เป็ นไปได้ สาหรั บพิพิธภัณฑ์ มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน”, 2553, หน้า 3-28 – 3-30
13
ปุ่ น เที่ย งบูร ณธรรม และคณะ, และคณะ, “รายงานวิ จั ยฉบั บสมบู รณ์ โครงการการออกแบบเบื ้อ งต้ น และ
การศึกษาความเป็ นไปได้ สาหรั บพิพิธภัณฑ์ มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน”, 2553, หน้า 3-31 – 3-33
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บ้านโบราณ 100 ปี ตั้งบนถนนนิ เวศพิศาล ทางไปสนามบิ นแม่ ฮ่อ งสอน
เจ้าของปั จจุบนั คือ ทายาท อาจารย์วฒั นา กวีวฒั น์ บ้านโบราณสร้างขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ประมาณปี พ.ศ. 2429 อายุอาคาร 128 ปี ผูส้ ร้างจองอูพะก่า
แวง ( แวง กวีวฒั น์ ) รู ปแบบสถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่ สร้างด้วยไม้สัก
ขนาดใหญ่ เสาแต่ละต้นใช้ไม้ตน้ เดี ยวตั้งแต่โคนเสาจนถึงปลายเสา ความ
ยาวของเสาต้นที่สูงที่สุดประมาณ 11 เมตร ภายในบ้านยังคงโครงสร้างเรื อน
พืน้ ถิ่นดั้งเดิม ครั้งหนึ่งสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นเคยมาพักบ้าน
หลังนี้ และสลักภาษาญี่ปุ่นเป็ นหลักฐานเอาไว้ ปั จจุบนั พื้นที่บา้ นด้านล่าง
เปิ ดเป็ นร้านกาแฟสด
2) บ้ านนายต่ าดุล ลูกจ้ างบริษัท B.B.C (ร้ านคิวเพรส)
เจ้าของปั จจุบนั คือทายาท คุณยายบุญจิรา ทองเขียว เช่าเป็ นร้านค้าสร้างขึ้น
ประมาณปี พ.ศ.2433 อายุป ระมาณ 120 กว่าปี รู ป แบบสถาปั ตยกรรมไท
ใหญ่ ลักษณะอาคาร 2 ชั้น โครงสร้ างไม้ ผสมคอนกรี ต พื้น บ้านท าด้ว ย
ไม้แดง หลังคาทรงปั้ นหยามุ งสังกะสี มี ลู กกรงช่อ งลมฉลุไ ม้ลายต่าง ๆ มี
ห้องโถงส่ วนหน้าในชั้นสองเป็ นที่พกั อาศัยของเจ้าของ และชั้นล่างเปิ ดให้
เช่าร้านขายของ (ร้านเสื้อผ้า และร้านคิวเพรส)
3) บ้ านยอดคา คานวณศิลป์ (ร้ านอัญมณี)
บ้านยอดคา คานวณศิลป์ เจ้าของปั จจุบนั คือทายาท คุณยายตวงรัตน์ รัตน
ราพึง ร้านอัญมณี สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2438 มีอายุประมาณ 110 กว่าปี สร้าง
โดย นายยอดคา คานวณศิลป์ รู ปแบบสถาปั ตยกรรมไทใหญ่ ลักษณะอาคาร
เป็ นบ้า นแถว 3 คู ห า โครงสร้ า งไม้ 2 ชั้น เดิ ม หลัง คาทรงปั้ นหยา และ
ภายหลังเปลี่ยนเป็ นหลังคาจัว่ วัสดุ มุงด้วยสังกะสี ผนังมีการเจาะช่ องแสง
ข้างหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ ชั้นบนสาหรับพักอาศัย ชั้นล่างเปิ ดให้เช่าเป็ น
ร้านขายของ ร้านอัญมณี ขายสินค้าของที่ระลึก

กลุ่มที่ 2 กลุ่มเรือนไทใหญ่ อายุต่ากว่า 100 ไม่ เกิน 70 ปี
4) ร้ าน Crossroad (ผับ)
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สร้างโดย นายเจ่งอ่อง ศิริกุล เจ้าของผงเครื่ องเทศ ตรามะสล่า อดีตเป็ นร้านขาย
ของชา และอุปกรณ์ไฟฟ้ า อายุอาคารมากกว่า 70 ปี ปั จจุบนั ร้าน Crossroad เช่า
เป็ นร้านอาหารกึ่งผับ รู ปแบบสถาปั ตยกรรมไทใหญ่เป็ นอาคารเรื อนแถวไม้ 3
ชั้น หลั งคาทรงจั่ว มุ งสั ง กะสี ปั จจุ บ ัน ชั้น แรก และชั้ น ที่ ส อง ปรั บ เป็ น
ร้านอาหารและผับ ชั้นสองมีระเบียง ส่วนชั้นบนเป็ นที่อยูอ่ าศัย
5) บ้ านยอดคาเรือนแก้ ว (ร้ านค้า)
ร้านละออ ปั จจุบ ัน เปลี่ ยนชื่ อ เป็ น ร้านยอดคาเรื อ นแก้ว ขายสิ น ค้าของที่
ระลึก และยาสมุนไพร ผูส้ ร้างลุงหม่องปี และซื้อต่อโดยนายคานึง วรรณศิริ
ฉายา กะลายอดคา บ้านยอดคาเรื อนแก้ว ตั้งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2480
อายุ 70 กว่าปี รู ปแบบอาคารเป็ นเรื อนร้านค้าแบบไต เป็ นเรื อนไม้ท้งั ชั้นล่าง
และชั้นสอง ตัวบ้านมีลกั ษณะคล้ายบ้านแถว 3 คูหา แต่มีพ้นื ที่เชื่อมต่อทัว่ ถึง
กันในบริ เวณชั้นล่างใช้เป็ นพื้นที่คา้ ขาย ส่ วนชั้นบนใช้เป็ นที่พกั อาศัย ทรง
หลังคาทรงจัว่ ครอบปั้ นหยา มุ งด้วยสังกะสี มี รายละเอี ย ดของการฉลุ ไ ม้
ประดับ เชิ ง ชาย และบริ เวณชั้น บนมี ร ะเบี ย งยื่น ด้านหน้ า ราวระเบี ย งมี
ลวดลายสานสลับที่สวยงาม
6) บ้ านลุงส่ างยะ (ร้ านเสื้อผ้าแฟชั่น)
บ้านลุ งส่ างยะ ไม่ ท ราบปี ที่ ส ร้าง อายุอ าคารประมาณ 80 กว่าปี รู ป แบบ
สถาปั ตยกรรมเป็ นเรื อ นไม้ 2 ชั้น แบบเรื อ นห้อ งแถว 3 คู หา ชั้นบนมี ที่ มี
ระเบียงยืน่ ไปด้านข้าง หลังคาทรงปั้ นหยามุงด้วยสังกะสี ปั จจุบนั เปิ ดให้เช่า
ขายของ (ร้านเสื้อผ้า On air)
7) บ้ านคุณตาจองโพย่ า (ร้ านปาด๊ อง)
เจ้าของปั จจุบนั คือทายาท คุณตาบุญเลิศ วิรัตนาภรณ์ สร้างโดยคุณตาจองโพ
หย่ า สร้ า งประมาณ ปี พ.ศ. 2470 อายุ ป ระมาณ 80 กว่ า ปี รู ปแบ บ
สถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่ลกั ษณะเป็ นอาคารไม้พกั อาศัยกึ่งพาณิ ชย์ 4 คูหา
โดยแบ่ ง 1 คู ห าชั้น ล่ างเป็ นร้านค้า ชั้น บนมี ร ะเบี ยงยื่น ด้านข้าง โดยแยก
หลังคาจากตัวบ้านหลักลักษณะเป็ นบ้านแฝด 2 ชั้น มุ งหลังคาสังกะสี จาก
พม่า เสาบ้านมีท้ งั หมด 49 ต้น ตัวบ้านทาจากไม้เนื้ อแดง ฝาบ้านทาจากไม้
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สัก ปั จจุบนั เปิ ดให้เช่าชั้นล่างใต้เรื อนชาน (ร้านปาด๊อง เช่าเป็ นร้านขายของ
ที่ระลึก)
กลุ่มที่ 3 อายุเรือนไทใหญ่ ต่ากว่ า 70 ปี
8) บ้ านขุนเลข ชานาญกิจ (ร้ านอาหารไผ่ )
บ้านขุนเลข ชานาญกิ จ สร้างโดย ท่านขุนเลข กิ จชานาญ สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.
2490 เจ้าของปั จจุบนั คือทายาท รศ.ประไพศรี ซ่อนกลิ่น ปั จจุบนั ร้านอาหาร
ไผ่ เช่าทาร้านอาหาร รู ปแบบสถาปั ตยกรรมเป็ นเรื อนไม้ 2 ชั้น หลังคาทรง
ปั้ นหยามุงด้วยสังกะสี ชั้นล่างเป็ นร้านอาหาร ส่ วนชั้นบนเป็ นที่พกั อาศัย มี
หน้าต่ างไม้ฝ าไหล และฝาไม้ช่ อ งลม ปั จจุ บ ัน เปิ ดให้เช่ าเป็ นร้านอาหาร
มากกว่า 30 ปี แล้ว (ร้านอาหารไผ่)
9) ร้ านเฮินยายแก้ ว (ร้ านอาหาร)
ร้านอาหารเฮินยายแก้ว สร้างโดยยายแก้ว สร้างประมาณปี พ.ศ. 2500 อายุ
ประมาณ 50 กว่า ปี ปั จ จุ บ ัน ถู ก เช่ า ท าร้ า นอาหารชื่ อ เฮิ น ยายแก้ว และ
ปรับปรุ งใหม่แต่ยงั คงรู ปแบบเดิม รู ปแบบสถาปั ตยกรรมเป็ นเรื อนไม้ 2 ชั้น
หลังคาทรงจัว่ มุงด้วยสังกะสีช้ นั บนมีระเบียงโดยรอบ และผนังมีช่องระบาย
อากาศเป็ นซี่ลูกกรง
10) อาคาร ร.ส.พ. เมืองแม่ ฮ่องสอน (ศู นย์ ประสานงานพิพิธภัณฑ์ มีชีวิตเมือง
แม่ ฮ่องสอน)
อาคาร ร.ส.พ. เดิ มเป็ นบ้านของแม่ เฒ่ าจองโอ่ งเป็ นผูส้ ร้าง ไม่ ป รากฏปี ที่
สร้าง เป็ นอาคาร ร.ส.พ. ซึ่ งย่อมาจาก ราชพัสดุ พอ อาคาร ร.ส.พ ได้ปิดตัว
ลง ก็ไ ด้คืนให้กับกรมธนารักษ์ ปั จจุบนั อาคาร ร.ส.พ. หลังนี้ อยู่ในความ
ครอบครองของกรมธนารักษ์14ในปี พ.ศ. 2552 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้
ปรับ ปรุ ง อาคาร และจัด ให้เป็ นศู น ย์ป ระสานงานพิพิ ธ ภัณ ฑ์มี ชี วิต เมื อ ง
แม่ฮ่องสอน สาหรับให้ขอ้ มูลแหล่งท่องเที่ยวภายในเมืองแม่ฮ่องสอน และ
14

โยธิ น บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนาร่ องการพัฒนาฐานข้ อมูลสาหรั บการสร้ างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี งบประมาณพ.ศ. 2551 , 2551, หน้า 1046
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จัดแสดงนิ ทรรศการมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมือ งแม่ฮ่องสอน 15 ลักษณะ
สถาปั ตยกรรมโครงสร้างบ้านที่มีลกั ษณะแบบเรื อ นร้านค้า 2 ชั้นแบบไท
ใหญ่ โดยใช้ไม้ก่อสร้างทั้งหลัง หลังคาทรงจัว่ มีระเบียงรอบอาคาร ภายใน
ยังคงสภาพเดิมหลังจากาการปรับปรุ งใหม่
ง. แผนผังและลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรม
เรื อ นไทใหญ่ ด้ ัง เดิ ม มี ก ารวางผัง ของตัว เรื อ นจะมี ทิ ศ ทางแบบขวางตะวัน
รู ปแบบการวางผังจะวางแนวแกนเรื อนไปตามทิศเหนื อ และทิศใต้ของพื้นที่ดิน
ดังนั้ น การสร้ า งบ้านแบบ “วางเรื อ นขวางตะวัน ” จะท าให้ บ ้า นสามารถรั บ
แสงแดดที่สาดส่ อ งมาให้ความอบอุ่นได้อย่างดี สร้างตามความเหมาะสมของ
สภาพภูมิประเทศท้องถิ่น ส่ วนลานบ้านแบบไต จะมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอย โดย
เป็ นที่ต้งั ของบ่อน้ าไว้ใช้อุปโภค บริ โภค เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ลึก 6-10 ม. เล้า
สัตว์ เป็ นอาคารโล่งไม่มีฝากั้น มุงหลังคาด้วยตองตึง หลองข้าว ปลูกแยกออกมา
จากตัวเรื อน ยกใต้ถุนสูงไว้เก็บเครื่ องมือการเกษตรครัว (ส่องไพ) และส้วม ลาน
บ้านยังใช้ปลูกพืชไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ใช้สาหรับตากแห้งอาหาร
เช่น ถัว่ เน่า รั้ว ที่ก้ นั ใช้บอกอาณาเขตเท่านั้น
ส่วนหลังมุงด้วยตองตึงซึ่งหาได้ในท้องถิ่น หลังคาทรงสูง ชันประมาณ 45 องศา
เนื่องจากต้องป้ องกันฝนถึงแปดเดือน ตามสภาพอากาศในอดีต 16
ประเภทเรื อนเครื่ องผูก มี 2 รู ปแบบ คือ
1) เฮินโหลงสองส่อง บ้าน 2 หลัง ที่มีหลังคาเชื่อมต่อกันด้วยรางริ นตรงกลาง มี
ส่ วนประกอบ คือ ชาน ครัว หรื ออาจแยกครัวออกไปต่างหาก มักเป็ นบ้าน
ของครอบครัวขนาดใหญ่
2) เฮินโหลงตอยเหลียว มีหลังคาเดี่ยว สาหรับครอบครัวขนาดเล็ก ขนาดขึ้นอยู่
กับฐานเจ้าของบ้าน17
15

ปุ่ น เที่ย งบูร ณธรรม และคณะ, และคณะ, “รายงานวิ จั ยฉบั บสมบู รณ์ โครงการการออกแบบเบื ้อ งต้ น และ
การศึกษาความเป็ นไปได้ สาหรั บพิพิธภัณฑ์ มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน”, 2553, หน้า 3-87 – 3-89
16
สัมภาษณ์ อาจารย์ประเสริ ฐ ประดิษฐ์, ปราชญ์ไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน, 15 สิ งหาคม 2556
17
ปุ่ น เที่ยงบูรณธรรม และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “โครงการออกแบบเบือ้ งต้ นและการศึกษาความเป็ นไป
ได้ สาหรั บพิพิธภัณฑ์ มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน ”, 2553, หน้า 3-23
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ทั้งนี้ ยงั มี การจัดแบ่งพื้นที่ใช้ในตัวเรื อนอย่างเป็ นเอกลักษณ์และสอดคล้อ ง
กับวิถีชีวติ ซึ่งไม่ละทิง้ ความสาคัญกับพิธีกรรมทางศาสนา นั้นคือส่วนที่เป็ น
หิ้ งพระ หรื อ เข่งเจ้าพารา ห้อ งโถงรับแขก หรื อ ห้องข่ามแขก มี ไว้สาหรับ
โอกาสรับแขกงานบวชส่ างลองลูกชาย หลานชาย หรื อญาติพี่นอ้ ง ลักษณะ
ของชาวหิ้ งหม้อ น้ า หรื อ เข่งน้ า สาหรับรับแขกที่ มาเยีย่ มบ้าน เป็ นส่ วนที่
แสดงถึงความมีน้ าใจ และมิตรของคนไต ที่ชดั เจน

ภาพที่ 5.3 ลักษณะเฮินโหลงสองส่อง จาลอง (ครอบครัวขนาดกลาง และขนาดใหญ่)
ทีม่ า : หนังสื อ ประวัติศาสตร์วฒั นธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน .ใน โครงการสื บค้นประวัติศาสตร์วฒั นธรรม
แม่ฮ่องสอน, สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่อ่องสอน กระทรวงวัฒนธรรม, 2549

และองค์ ป ระกอบ และพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยในอื่ น ๆ ตามการเรี ยกในภาษาไต
ประกอบด้วย ดังนี้18
- เฮินโหลง คือ ตัวเรื อนใหญ่
- ลุก คือ ห้องนอน
- ห้องข่ามแขก คือโถงรับแขก
- หัวเข่งหมา คือ เรื อนชาน
- ส่องไพ คือ ห้องครัว
- หยองข้าว คือ ยุง้ ข้าว
- เข่งน้ า คือ หิ้งหม้อน้ า
- เข่งเจ้าพารา คือ หิ้งพระ
18

ปุ่ น เที่ยงบูรณธรรม และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “โครงการออกแบบเบือ้ งต้ นและการศึกษาความเป็ นไป
ได้ สาหรั บพิพิธภัณฑ์ มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน ”, 2553, หน้า 3-23
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- ขึ้นไหล คือ บันได
- ส่วนส้วม และห้องน้ าจะสร้างแยกออกมาต่างหากในที่ลบั ตา หรื อหลังบ้าน
จากลักษณะเด่นของเรื อนไตโบราณ ปั จจุบนั ยังคงปรากฏ และใช้ประโยชน์ตาม
วิถี ชี วิต ในหมู่ บ ้านไตแถบชานเมื อ ง และชนบทของเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน เช่ น
หมู่บา้ นปางหมู หมู่บา้ นดั้งเดิม และเป็ นหมู่บา้ นแรกของเมืองแม่ฮ่องสอน
ส าหรั บ เรื อ นแบบไทใหญ่ หรื อ เรื อ นไตในเขตเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน
โดยเฉพาะบนถนนสิ งหนาถบารุ ง มีล ักษณะเฉพาะที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่
บริ เวณนี้ ในอดี ต ในระยะแรก ถนนสิ งหนาถบารุ ง คือ ชุ มทางการค้า สถานที่
ค้าขาย แลกเปลี่ยนสิ นค้าทางการเกษตร ของป่ า งานหัตถกรรม หรื อสิ นค้าจาก
ต่างถิ่น อาทิ สินค้าจากฝั่งลาว จีนยูนาน อินเดีย พม่า นาเข้ามาโดยพ่อค้าต่างชาติ
เช่ น พ่อ ค้าชาวพม่ า ชาวไทใหญ่ ชาวต่อ งสู่ กะเหรี่ ยง อิ น เดี ย โดยใช้เส้น ทาง
แม่น้ า แม่น้ าปายที่เชื่อมกับแม่น้ าสาละวินจากฝั่งพม่าสู่เส้นทางค้าขายทางทะเล
แทบเมื อ งมะละเหม่ ง หรื อ ทางบก ตามเส้นทางเดิ นของพ่อค้าวัวต่าง ม้าต่าง19
และยังเป็ นพื้น ที่ ต้ งั ของบ้านของข้าราชการระดับ สู ง ที่ ม ารั บ ราชการที่ เมื อ ง
แม่ฮ่องสอน รวมถึงพ่อค้า คหบดีในอดีตที่ให้การอุปถัมภ์วดั ต่างๆ ภายในเมื อง
แม่ฮ่องสอน จึงทาให้เรื อนแบบไทใหญ่บนถนนสิ งหนาถบารุ งมีลกั ษณะเฉพาะ
ตัวเรื อนมีขนาดใหญ่ ทาด้วยไม้ มุงด้วยสังกะสี บริ เวณบ้านกว้างขวาง ตามฐานะ
ของผูส้ ร้าง บางหลังประกอบธุรกิจร้านค้า ห้าง หรื อโรงแรมขนาดเล็กตั้งแต่อดีต
และปั จจุบนั บริ เวณนี้ได้เปลี่ยนเป็ นย่านการค้าขาย เรื อนต่าง ๆ จึงถูกปรับให้เป็ น
ลัก ษณะเรื อ นร้ านค้า ส าหรั บ เช่ า เป็ นห้ อ งแถว และปรั บ ให้ เป็ นที่ อ ยู่อ าศัย ที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของย่านการค้าของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนในปั จจุบนั
ลักษณะเรื อนร้านค้าแบบไทใหญ่ยา่ นการค้าบนถนนสิงหานาทบารุ ง โดยทัว่ ไป
เป็ นเรื อ นห้ อ งแถวค้าขาย 2 ชั้น ด้านหน้า ชั้น ล่ างติ ด กับ ถนนสิ งหานาทบ ารุ ง
สาหรับค้าขาย ชั้นสองสาหรับพักอาศัย ส่ วนใหญ่เป็ นบ้านไม้ท้ งั หลัง ไม้ส่วน
ใหญ่เป็ นไม้เนื้ อ แข็งในท้อ งถิ่ น (ไม้แดง) ทรงของตัวเรื อ นแตกต่างกันตามยุค

19

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน, วารสารเพื่อการอนุรักษ์วฒั นธรรมเมืองแม่ฮ่องสอนและส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
เชิงเคารพ, ฉบับที่ 2 (เชียงใหม่ : ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์ , 2556) หน้า 3–4
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สมัย ในการสร้ าง ทรงหลังคามี แ บบหลังคาปั้ นหยา และแบบหน้าจัว่ มุ งด้ว ย
สังกะสี บางหลังยังคงเป็ นสังกะสีที่นาเข้ามาจากพม่าซึ่งแข็งแรงจนถึงปั จจุบนั 20

ภาพที่ 5.4 เรื อนร้านค้าแบบไทใหญ่ยา่ นการค้าบนถนนสิ งหานาทบารุ ง

ภาพที่ 5.5 หลังคาสังกะสี องั กฤษ จากพม่า

ภาพที่ 5.6 ลักษณะหลังคาโบราณ จากประเทศอังกฤษ

20

ปุ่ น เที่ยงบูรณธรรม และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “โครงการออกแบบเบือ้ งต้ นและการศึกษาความเป็ นไป
ได้ สาหรั บพิพิธภัณฑ์ มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน ”, 2553, หน้า 3-28 – 3-30
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องค์ป ระกอบของอาคารเป็ นสิ่ งที่แสดงถึ งเอกลักษณ์ ทางสถาปั ตยกรรมของ
อาคาร เรื อนร้านค้าบริ เวณถนน สิ งหนาทบารุ ง ประกอบด้วย รู ปแบบประตู หน้าต่างแบบบานพับสองข้าง บางหลังมีซี่แบบลูกกรง รู ปแบบช่องแสงทาด้วย
ไม้ล ักษณะแตกต่างกัน ในแต่ล ะหลังทั้งใต้หลังคาในชั้นสอง ระเบี ยง ฝาบ้าน
และรู ปแบบหลังคา ชายคาและค้ ายัน มีท้ งั หลังคาปั้ นหยา หลังหน้าจัว่ หน้าจัว่
มนิลา 21

ภาพที่ 5.7 ฝาบ้าน ประตู ทาจากไม้พ้นื ถิ่นไม้แดง ไม้สัก

ภาพที่ 5.8 พื้นบ้าน ทาจากไม้สักที่มีขนาดใหญ่ และสูง

21

ปุ่ น เที่ยงบูรณธรรม และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “โครงการออกแบบเบือ้ งต้ นและการศึกษาความเป็ นไป
ได้ สาหรั บพิพิธภัณฑ์ มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน ”, 2553, หน้า 3-31 – 3-33
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ภาพที่ 5.9 ตัวอย่างลักษณะเรื อนร้านค้าแบบไทใหญ่
ภาพที่ 5.10 ตัวอย่างลักษณะเรื อนร้านค้าแบบไทใหญ่
หลังที่ 1 บ้านอาจารย์บุญเลิศ (ร้านปาด๊อง)
หลังที่ 1 บ้านอาจารย์บุญเลิศ (ร้านปาด๊อง)
หลังที่ 2 ร้านเฮินยายแก้ว
หลังที่ 2 ร้านเฮินยายแก้ว
ทีม่ า : รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 โครงการ การ
ทีม่ า : รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 โครงการ การ
ออกแบบเบื้องต้น และการศึกษาความเป็ นไปได้สาหรับ ออกแบบเบื้องต้น และการศึกษาความเป็ นไปได้สาหรับ
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน, 2553.
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน, 2553.
หน้า 3-56, 3-58
หน้า 3-56, 3-58
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แผนที่แสดงที่ต้งั เรือนแบบไทใหญ่ กลุ่มเรือนร้ านค้า เรือนพืน้ ถิน่ บนถนนสิ งหนาทบารุง

แผนที่ 5.1 ตั้งเรื อนแบบไทใหญ่ ย่านถนนสิ งหนาถบารุ ง ทั้ง 15 แห่ ง
ทีม่ า : ปรับจาก วารสาร เมืองแม่ฮ่องสอน, วารสารเพื่ออนุรักษ์วฒั นธรรมเมืองแม่ฮ่องสอนและส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
เชิงเคารพ, ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556

(2) วัดแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา
องค์ความรู ้ในเส้นทางการเรี ยนรู ้ วดั แบบไทใหญ่ และสถาปั ตยกรรมทางศาสนา
สามารถสรุ ปองค์ความรู ้ที่เกี่ยวกับวัดแบบไทใหญ่ และสถาปั ตยกรรมทางศาสนาที่
สะท้อ นผ่า นแหล่ ง มรดกวัฒ นธรรมที่ มี ห ลัก ฐานเหลื อ อยู่ในเขตเทศบาลเมื อ ง
แม่ฮ่องสอน ได้ดงั นี้
ก. ความเป็ นมาของสถาปัตยกรรมไทใหญ่ วัดแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทาง
ศาสนาในเขตเทศบาลเมืองแม่ ฮ่องสอน
นับตั้งแต่จดั ตั้งหมู่บา้ นแม่ร่องสอน หรื อแม่ฮ่อ งสอน อยู่ภายใต้การดูแลของ
เมืองเชียงใหม่ต้ งั แต่อดีต หมู่บา้ นแม่ร่องสอนเกิดจากการรวบรวมชาวไทใหญ่
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ในบริ เวณนี้ โดยเจ้าแก้วเมือง ยุคของพระยาเชียงใหม่ พระเจ้ามโหตรประเทศ22
ประกอบกับการอพยพย้ายถิ่นของคนไต(ไทใหญ่)จากเมืองต่าง ๆ ฝั่งตะวันตก
ของรัฐฉาน ประเทศพม่า ช่ วงปี 2399 เมื องแม่ ฮ่องสอนเข้าสู่ ระบบเมือง และ
ถูกจักการปกครองใหม่ในช่วงของเจ้าอินทวิชยานนท์ และยกให้เป็ นเมืองหน้า
ด่านของเชี ยงใหม่ ตะวันตก23 แต่การเดินทางไปเมื อ งเชี ยงใหม่ในยุคดังกล่าว
ยังคงลาบาก และไกลกว่าเมื่อเทียบกับการเดินไปเมืองท่าทางทะเลของหัวเมือง
มอญ อย่างเมาะตะมะหรื อ มะละแหม่ ง ประเทศพม่ า โดยทางเรื อ แม่ น้ าปาย
ออกสู่ แม่ น้ าสาละวิน ซึ่ ง ขณะนั้ น พม่ าอยู่ภ ายใต้ก ารปกครองของประเทศ
อังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. 236924 จึงให้เกิดการค้าขายระหว่างเมืองจนเป็ นชุมทางการ
ค้าขายสินค้าอีกพื้นที่หนึ่ง จากประเทศพม่า จึงทาให้เมืองแม่ฮ่องสอนมีคนไทย
เชื้ อ สายไทใหญ่ เป็ นคนกลุ่ ม ใหญ่ ข องเมื อ งนี้ มากไปกว่ านั้ นวัฒ นธรรม
ประเพณี จารี ต ธรรมเนี ยม ต่าง ๆ ถูกนามาพร้อมกับการย้ายถิ่นฐาน ด้วยความ
ศรัท ธาในพระพุทธศาสนา และความเชื่ อ ในการทาบุ ญ ของคนไทใหญ่ วัด
โบราณสถาน จึงถูกสร้างขึ้นมาตามความเชื่อความศรัทธา พร้อมกับพิธีกรรม
ประเพณี ตลอดทั้งปี ประกอบความศรัทธาของเจ้าเมื อง พ่อ ค้า คหบดี คนไท
ใหญ่ ที่นิยมอุ ปถัมภ์ค้ าจุนพุทธศาสนาด้วยการสร้างวัด สถาปั ตยกรรมต่าง ๆ
ภายในวัด โดยมีมูลเหตุหลายประการ ดังนี้
พญาสิ งหนาทราชาสร้างเจดี ยธ์ าตุอ งค์ที่ 2 ที่วดั พระธาตุดอยกองมู เพื่อฉลอง
และเป็ นอนุ สรณ์ของเมืองแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ. 2417 และพญาสิงหนาทราชา
สร้างองค์พระนอน มี 2 ประการคือ เพือ่ เป็ นอนุสรณ์ ที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้
เป็ นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน ท่านได้รับพระราชทานนามว่า “พญาสิงหนาทราชา”
เมื่อ พ.ศ. 2417 อีกทั้งเป็ นการเฉลิมฉลองในวาระที่หมู่ บา้ นแม่ฮ่อ งสอนได้รับ
22

โยธิ น บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนาร่ องการพัฒนาฐานข้ อมูลสาหรั บการสร้ างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี งบประมาณพ.ศ. 2551 , 2551, หน้า 44 - 46
23
คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัด งานเฉลิ ม พระเกี ยรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว , จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. หนังสื อ
เฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว เรื่ อ ง วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลัก ษณ์ และภูมิ
ปั ญญาจังหวัดแม่ฮ่องสอน. (ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์ , 2542), หน้า 20
24
โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนาร่ องการพัฒนาฐานข้ อมูลสาหรั บการสร้ างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี งบประมาณพ.ศ. 2551 , 2551, หน้า 53 - 54
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การยกฐานะขึ้นเป็ นเมื อง และท่านเป็ นผูเ้ กิ ดวันอังคารจึงสร้างองค์ไสยาสน์
(พระนอน) ขึ้นให้เป็ นพระประธาน คู่บา้ นคู่เมื องให้เป็ นที่สักการะกราบไหว้
บูชา ของชาวเมืองแม่ฮ่องสอน
พญาสิ งหนาทราชา และเจ้านางเมี๊ ยะ ได้สร้างศาลาการเปรี ยญวัดจองคา ในปี
พ.ศ. 2496 เมื่ อ แรกสร้ างมี ล ัก ษณะเป็ นแบบสถาปั ต ยกรรมพม่ า โดยทั่ว ไป
เรี ยกว่า ปราสาทเรื อ นไม้ หลังคาสร้างด้วยสังกะสี แกะสลักลวดลายเป็ นซุ้ม
ปราสาท มีมุขบันได 2 ข้าง ภายในอาคาร แบ่งเป็ นส่วนที่เป็ นวิหารประดิษฐาน
พระประธานมุ ข 2 ข้างเป็ นเสนาสนะและด้านหน้า เป็ นส่ วนที่ใช้ป ระโยชน์
อย่างศาลาการเปรี ยญอาคารวัดจองคา ซึ่งสร้างไว้ ต่อมาวัดเกิดชารุ ดทรุ ดโทรม
เจ้านางเมี๊ยะ ชายาพญาสิ งหนาทราชา เจ้าเมื ององค์ที่ 2 ได้สร้างองค์พระนอน
ยาว 11 เมตร 90 เซนติเมตร ต่อจนสาเร็ จเรี ยบร้อย และจัดงานฉลองครั้งยิง่ ใหญ่
พร้อมกันทั้ง 3 อย่าง คือ 1. องค์พระนอน 2. พระยืนปางห้ามญาติกลาง ภูเขาอยู่
ทิศตะวันตกวัดพระนอน 3.ศาลา 9 ห้อ ง (ปั จจุบนั ชารุ ดแล้ว) และสร้างส่ างซี่
หรื อสิ งห์คู่ใหญ่ตวั ใหญ่ ในปี พ.ศ. 2430 หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2432 ได้ศาลาการ
เปรี ยญแบบไทใหญ่ และเจดีย ์ 6 องค์ที่วดั ม่วยต่อ
พญาพิศาลฮ่องสอนบุรี ได้สร้างอุโบสถแห่ งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่วดั
พระนอน ในปี พ.ศ. 2469 ลุงจองหวุ่นนะ ลุงจองโหย่า จองมุง้ ร่ วมกับนางมณี
เหย่น กลุ่มผูอ้ ุปถัมภ์วดั หัวเวียง ได้อญ
ั เชิญเจ้าพลาละแข่งมาจากพม่า ในปี พ.ศ.
2416 นายหวุ่นนะเป็ นเศรษฐีใจบุญผูห้ นึ่ ง ซึ่ งได้ จนได้รับขนานนามว่าจองอู
พะก่า หมายถึงเศรษฐีผอู ้ ุปการะแก่วดั
ขุนเพียรพิรูณ กิ จ และแม่ จองเฮือ น ภรรยา ได้ร่วมกันสร้างเจดี ยธ์ าตุที่วดั จอง
กลางเพื่อราลึ กถึงลู กชายที่เสี ยชีวิต โดยนาช่างจากพม่ ามาสร้างเจดียท์ ี่วดั จอง
กลางขึ้นในพ.ศ. 2457
นายส่ วยจิ่ง นางยุน้ ตรี ทองได้สร้างซุ้มประตูทางเข้าไปสู่ ศาลาการเปรี ยญ หรื อ
ที่เรี ยกว่า “ส่ างหว่าง” ในปี พ.ศ. 2484 เพื่อเป็ นการทาบุญ ด้วยเหตุผลตามความ
เชื่อ เนื่องจากเชื่อกันว่าถ้าสวมรองเท้าเข้าไปในวัดนอกจากจะไม่เคารพสถานที่
แล้ว เวลาเดินออกจากวัดนั้นยังจะมีดินมีทรายติดรองเท้าไปด้วยถือว่าเป็ นบาป
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มาก และเพื่อไม่ให้นาสิ่ งสกปรก สิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายเข้าไปในวัด เป็ นที่มา
ในการสร้างส่างหว่าง
ลุงจองคาส่ วย ฝั้ นอุ ตะมะ คหบดีชาวแม่ ฮ่อ งสอน จึงทาการรื้ อถอนอาคารวัด
จองคา ในปี พ.ศ. 2496 เดิมแล้วปลูกสร้างขึ้นใหม่ ใน เป็ นรู ปแบบศิลปะพม่ า
ผสมผสานศิลปะไทใหญ่ หลังคามุงด้วยไม้เกล็ด มียอดปราสาท 7 ชั้น กว้าง 20
เมตร ยาว 24 เมตร การปฏิสังขรณ์วดั จองคา ได้ใช้ประโยชน์ต่อมาเพียง 17 ปี
เกิดอัคคีภยั ไฟไหม้ท้งั หลัง
ข. วัดแบบไทใหญ่ และสถาปั ตยกรรมทางศาสนาช่ วงเริ่ ม ต้ นที่ป รากฏในเมื อง
แม่ ฮ่ องสอน (ตั้ ง หมู่ บ้ า นแม่ ร่ องสอน ปี พ.ศ. 2374 ถึ ง พ.ศ. 2476 การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นระบอบประชาธิปไตย) ดังนี้
วัดจองคา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2370 วัดจองคาเป็ นวัดที่สร้างขึ้นเป็ นวัดแรกของ
เมืองแม่ฮ่องสอน หลักฐานการขุดค้น แผ่นเงินจารึ กความว่า วัดจองคา ครั้งเมื่อ
ไฟไหม้ สถาปั ตยกรรมไทใหญ่เมื่อแรกสร้าง คือ ศาลาการเปรี ยญไม้ปัจจุบนั ไม่
เหลือร่ องรอย เพราะไฟไหม้ และการบูรณะหลายครั้ง คงเหลือสถาปั ตยกรรม
ในยุคเริ่ มต้น คือ วิหารหลวงพ่อโต ประดิษฐานเจ้าพราโหลง หรื อหลวงพ่อโต
สร้างในปี พ.ศ. 2469
วัดพระธาตุดอยกองมู สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2403 สถาปั ตยกรรมไทใหญ่เมื่อแรก
สร้าง คือ เจดียอ์ งค์ใหญ่ ที่ บรรจุพระธาตุของมหาโมคคัลลานะ จากเมืองมะละ
แหม่ง โดย พระอู่ปั่นเต๊กต๊ะ ชาวพม่า พร้อมกับ ระฆังทองเหลือง และสิงห์ 1 คู่
ตัวมอม 1 คู่ และในปี พ.ศ. 2417 พญาสิ งหนาถราชา ได้สร้างเจดียอ์ งค์เล็ก เพื่อ
ฉลอง และเป็ นอนุสรณ์สถานหลังจากที่ถูกแต่งตั้งเป็ นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน โดย
พระเจ้าอินทวิชยานนท์ ภายในบรรจุพระธาตุของสารี บุตร โดยพระอู่เอ่งต๊ะก๊ะ
นามาจากเมืองมัณฑะเล ประเทศพม่า
วัดหัวเวียง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2406 สถาปั ตยกรรมไทใหญ่เมื่อ แรกสร้าง คือ
ศาลาการเปรี ยญ 7 หลังปั จจุบนั ถูกรื้ อถอน คงเหลือสถาปั ตยกรรมในยุคเริ่ มต้น
คือ พระพุทธรู ป 5 องค์ในศาลาการเปรี ยญหลังใหม่ และศาลาจาศีลไม้หลังคา
มุงสังกะสี จากพม่ า ในปี 2416 ลุ งจองโพหญ่า และลุ งจองหวุ่นะ พร้อ มคณะ
ศรัท ธาได้ส ร้างวิห ารเจ้าพราละแข่ ง เพื่อ ประดิ ษ ฐานพระพุท ธรู ป องค์ใหญ่
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“มหามุ นี หรื อพราละแข่ง” นามาจากเมื องมัณฑะเล โดยแบ่งเป็ น 9 ท่อน มา
ประกอบที่วดั พระนอน นามาทางเรื อผ่านแม่น้ าปาย และแม่น้ าสาละวิน
วัดจองกลาง เดิมเป็ นพื้นที่ศาลาที่พกั จาศีลของคนที่มาจาศีลวัดจองคา สร้างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2410 สถาปั ตยกรรมไทใหญ่เมื่อแรกสร้าง คือ ศาลาการเปรี ยญ โดย
ขุนเพียรพิรูณ กิ จ เศรษฐี ของจังหวัดแม่ ฮ่อ งสอนและคณะศรัทธา ในปี พ.ศ.
2457 ขุนเพียรพิรูณกิจ และแม่จองเฮือน ได้สร้างเจดียธ์ าตุ โดยสล่าพม่า
วัดพระนอน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2418 สถาปั ตยกรรมไทใหญ่เมื่อแรกสร้าง คือ
พระพุทธรู ปปางไสยาสน์ พระประธานในศาลาการเปรี ยญวัดพระนอน โดยเจ้า
เมื อ งแม่ ฮ่อ งสอน คนแรก พญาสิ งหนาทราชา สร้างขึ้น เป็ นถาวรวัตถุ ที่เป็ น
มงคลแก่ เมื อ งแม่ ฮ่องสอน และเป็ นการเฉลิมฉลองที่หมู่ บา้ นแม่ ฮ่อ งสอนยก
ฐานเป็ นเมือง สมัยต่อมาชายาของท่านมีนามว่า เจ้านางเมี๊ยะ ขึ้นครองเมือง เป็ น
เจ้าเมื ององค์ที่ 2 ซึ่ งท่านจึงสร้างองค์พระนอนยาว 11 เมตร 90เซนติเมตร ต่อ
จนสาเร็ จเรี ยบร้อ ย และจัดงานฉลองครั้งยิ่งใหญ่ พร้อ มกัน ทั้ง 3 อย่าง คือ 1.
องค์พระนอน 2. พระยืนปางห้ามญาติกลางภูเขาอยูท่ ิศตะวันตกวัด 3.ศาลา 9
ห้อง (ปั จจุบนั ชารุ ดแล้ว) ในปี พ.ศ. 2430 เจ้านางเมี๊ยะ ชายาพญาสิงหนาทราชา
ได้ส ร้าง ส่ างซี่ หรื อ สิ งห์ คู่ใหญ่ ต ัวใหญ่ และในปี พ.ศ. 2469 พญาพิศาลฮ่ อ
งสอนบุรี ได้สร้างอุโบสถแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดม่วยต่อ สร้างขึ้นเมื่ อปี พ.ศ. 2432 สถาปั ตยกรรมไทใหญ่เมื่อ แรกสร้าง คือ
ศาลาการเปรี ยญแบบไทใหญ่ และเจดีย ์ 6 องค์โดยเจ้านางเมี๊ยะ ซึ่งเป็ นเจ้าเมือง
แม่ ฮ่อ งสอนในสมัยนั้น และคณะศรัทธา ซึ่ งเจ้าอาวาสรู ปแรกซึ่ งย้ายมาจาก
วัดม่วยต่อ อาเภอหมอกใหม่ รัฐฉานในประเทศพม่า จึงนาเอาชื่อวัดม่วยต่อมา
ใช้ดว้ ย ชาวบ้านจึงเรี ยกกันว่า “จองหม่วยต่อ”
วัดก้ าก่อ เดิมตั้งอยูบ่ ริ เวณเชิงพระธาตุดอยกองมูทางทิศใต้ ต่อมาได้ยา้ ยมาตั้ง
ทางทิ ศ ตะวัน ออกเพื่ อ ให้ ใ กล้ แ หล่ ง ชุ ม ชน สร้ า งขึ้ นเมื่ อ ปี พ.ศ. 2433
สถาปั ต ยกรรมไทใหญ่ เมื่ อ แรกสร้ าง คื อ ไม่ ป รากฏหลัก ฐานการบัน ทึ ก
หลักฐานที่ปรากฏ เจดียธ์ าตุเก่าองค์เล็ก ใกล้กบั เจดียธ์ าตุองค์ใหญ่ ในปี พ.ศ.
2484 ได้สร้างซุ้มประตูทางเข้าไปสู่ ศาลาการเปรี ยญ หรื อที่เรี ยกว่า “ส่างหว่าง”
โดยนายส่วยจิ่ง นางยุน้ ตรี ทอง
171

ค. แผนผังและลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วัดแบบไทใหญ่ มี ลกั ษณะภายในอาคารวัดหลังหนึ่ งแบ่ งออกเป็ นหลายห้อ ง
เช่นห้องนอนสาหรับหวู่นเจ้า (พระ) ห้องนอนสะมะเหน่ (สามเณร) ห้องโถง
หรื อโรงทานสาหรับศรัทธาร่ วมทาบุญ ซึ่งแบ่งระดับเป็ นชั้นลดหลัน่ กันไปห้อง
ที่อ ยู่สู งที่ สุด เป็ นห้อ งที่ ประดิ ษฐานพระพุทธรู ป องค์พระประธานและอื่ น ๆ
ตกแต่งประดับด้วยลวดลายไต (ไทใหญ่) สมัยก่ อน มี เชิงเทินสาหรับวางข้าว
ถวายพระพุทธรู ป และวางกระถางธูปเทียน แลมีตูเ้ ก็บหนังสื อ พระไตรปิ ฎก
ซึ่งเรี ยกว่า “ ตูป้ ิ ฏฎะก๊าด ” มีตูใ้ ส่ กบั ข้าว “เข่งซอม” สาหรับญาติโยมใส่ จงั หัน
“ ลองซอม ” ภายในบริ เวณวัดจะสร้างห้องน้ าห้องส้วม ศาลาสาหรับคนเฒ่าจา
ศีลนอนวัดทั้งชายและหญิง มี บ่อน้ าใช้อ าบ และบริ โภค บางแห่ งสร้างโบสถ์
วิหาร เจดียไ์ ว้ในบริ เวณวัด บางวัดจะสร้างสิ งห์ไว้ขา้ งหน้าประตูดา้ นละ 1 ตัว
บางแห่งเป็ นรู ปยักษ์25
วัดแบบไทใหญ่ในเมืองแม่ฮ่องสอน มีลกั ษณะทัว่ ไป คือ บริ เวณวัดไม่แยกเขต
พุทธาวาส และสังฆาวาสออกจากกัน ใช้อาคารในลักษณะอเนกประสงค์หรื อ
อาคารใหญ่หลังเดี ยวใช้เป็ นทั้งวิหาร ศาลาการเปรี ยญ และกุฏิร่วมกัน อาคาร
ต่าง ๆในวัดมีลกั ษณะลอยตัวยกพื้นสู ง ไม่มีเขตกาแพงแก้วกั้นพื้นที่พุทธวาส
ประกอบด้วยลักษณะทางศิลปะสถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่26
ศาลาการเปรี ยญ ลักษณะอาคารยกพื้นสู ง เป็ นวิหารไม้หลังคาซ้อนชั้นแบบยก
คอสองชั้น และทั้งชายคาสามตอนหรื อ ที่เรี ยกว่า หลังคาแบบสองคอสามชาย
ตามลักษณะสถาปั ต ยกรรมพื้น ถิ่ น ของไทใหญ่ บางแห่ งมี ก ารประดับ ยอด
ปราสาทตกแต่งด้วยไม้ หรื อโลหะฉลุลาย
วิหาร ลักษณะเป็ นอาคารขนาดเล็กติดอยูก่ บั องค์เจดียธ์ าตุ หลังซ้อนชั้นประดับ
ชายคาด้วยสังกะสีฉลุ หรื อไม้ฉลุลายไต ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ปศิลปะ
พม่าไทใหญ่

25

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงวัฒนธรรม. วัฒนธรรมประเพณี ชนเผ่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน,
(ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์, 2551), หน้า 12
26
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงวัฒนธรรม. วัฒนธรรมประเพณี ชนเผ่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน,
(ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์, 2551), หน้า 13
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เจดีย ์ ลักษณะองค์พระธาตุเจดีย ์ จะเป็ นเจดียแ์ บบพม่ามอญมีท้ งั แบบองค์เจดีย ์
เดี่ ย ว และเจดี ย ก์ ลุ่ ม อัน ประกอบด้ว ยพระเจดี ย อ์ งค์ใหญ่ เป็ นองค์ป ระธาน
ล้อมรอบด้วยเจดียเ์ ล็กโดยรอย 8 องค์ หรื อ 4 องค์ หรื อซุ้มจรนัม ประดิษฐาน
พระพุทธรู ปศิลปะพม่าไทใหญ่
อุโบสถ สถานที่ทาสังฆกรรมของพระสงฆ์มีบางวัดมีลกั ษณะแตกต่างกัน แต่
ปั จจุบนั มีการสร้างอุโบสถเป็ นอาคารติดพื้นโครงสร้างคล้ายอุโบสถแบบภาค
กลาง แต่ มี ลักษณะสถาปั ต ยกรรมแบบแตกต่างส่ วนของหลังซ้อ นชั้น และ
ประดับชายด้วยไม้หรื อโลหะฉลุลาย ลวดลายไต
สถาปั ต ยกรรมอื่ น ๆ ที่ เน้ น ลัก ษณะผีมื อ ช่ า งเป็ นพิ เศษ เช่ น ส่ างหว่า ง(ซุ้ ม
ทางเดิ นเข้าสู่ วดั ศาลาการเปรี ยญ ) ศาลาสรงน้ าพระ และเว็จกุฏิ วิหารของวัด
สาคัญ ๆ นิยมตกแต่งลวดลายด้วยศิลปะการปิ ดทองประดับกระจกสี
งานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับสถาปั ตยกรรมทางศาสนาได้แก่ งานลายไต (งานฉลุ
ไม้ และสังกะสี ) ลักษณะทัว่ ไปของงานลายไต คือ งานฉลุ ไ ม้ หรื อ สังกะสี
เพื่อให้เกิ ดลวดลายที่สวยงาม นิ ยมใช้ในงานพุทธศาสนา งานที่สวยงาม และ
เป็ นงานที่สร้างอยูค่ ู่กบั วัดหรื อโบราณสถานของไทใหญ่ และเมื่อมีผคู ้ นมาพบ
เห็นก็อยากจะเข้าไปชมภายในโบราณสถาน หรื อภายในวัดที่มีการประดับด้วย
ลายไตมี ผูป้ ระดิษฐ์เรี ยกว่า สล่า โดยมีวธิ ีการทา สมัยก่อนนิ ยมทาลายด้วยการ
ใช้ดินสอ ใส่ สีดาและสี ขาวหรื อสี เหลืองและเขียนด้วยกระดาษสาและทาด้วย
ปูนขาวมัน จะมีความทนและแข็งแรง ในการเขียนลายไตนั้นจะมีการวาดลาย
เองเมื่ อวาดลายเสร็ จแล้ว ก็จะนาเอาแผ่นเหล็กหรื อ แผ่นทองแดง มาทาบกับ
กระดาษที่เขียนลายไต โดยการนาเอากระดาษที่วาดรู ปลายไตไว้ขา้ งบนแผ่น
เหล็กหรื อแผ่นทองคา จากนั้นก็ทาการแกะตามลายที่วาดไว้บนกระดาษ โดยมี
ขอนไม้มารองไว้
ลายไตที่นิยมในปั จจุบนั ในปั จจุบนั จะนิยมทาลายต่างๆ ดังนี้
1) ลายหมอกนอนเคอ ลายที่ใช้จะเป็ นลายโหลงเป็ นหมอกนอนเคอและลาย
คองลักษณะเป็ นโหล่งติดกับหมอกนอนเคอ
2) ลายปานซอย ลายที่ใช้เป็ นลายหย่อนลงมามีท้งั กลีบใหญ่และกลีบเล็ก
แล้วแต่จะมีการใช้ในลักษณะอย่างไรตามที่ตอ้ งการ
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3) ลายปานพอง ลายที่ใช้จะเป็ นลายโค้งเล็กและโค้งใหญ่จะมี ล ักษณะเป็ น
กลีบหรื อจะเป็ นทาบกันไปและจะทาให้มีขนาดใหญ่ข้ ึนไปเลื่อย ๆและจะ
มีกลีบที่สวยงามและเมื่อนามาต่อกันก็จะเป็ นกลีบดอกที่สวยงามมากและ
นามาทับกันก็จะเป็ นกลีบดอกที่ต่อ ๆ กันไปเลื่อย ๆ ถ้าลายลงด้านใต้กลีบ
ดอกก็จะกลับลงแล้วแต่จะใช้ของแต่ละวัดและคนสั่งทาลายปานพองเช่น
จะเอา 5 ช่วง จะทาขึ้นเหนือขึ้นไปจะมี 1 ช่วง 2 ช่วง ถ้าจะทาลงข้างล่างลง
มาก็จะมี 1 ช่วง 2 ช่วงแล้วแต่หรื อจะทาลายปานพอง 7 ช่วง5 ช่วง 3 ช่วง 2
ช่ ว ง 1 ช่ ว งที่ นิ ยมท าที่ ว ดั ก็ จ ะมี ล ายปานพอง 9 ช่ ว ง 7 ช่ ว ง 5ช่ ว ง 3ช่ ว ง
แล้วแต่ทางวัดหรื อ ผูม้ ี จิตศรัทธาจะให้ทาถวายวัดถ้าเป็ นมุ มของวัดหรื อ
พระเจดียจ์ ะทาปานพอง 7 ช่วง 5 ช่วงส่วนมากจะเป็ น 7 ช่วง กับ 9 ช่วง
4) ลายกะหรุ่ งต่อ ง ทาขึ้นไว้ตามมุมที่เป็ นสามเหลี่ ยม (เจ่ง) ของวัดจะใช้ลาย
นกลายพญานาคหรื อลายลิง
5) ลายมุกจู ้ ส่วนมากจะทาบ้านเจ้าบ้านเจ้าขุนและทาจองเจ้าจองขุนลายที่ใช้
จะเป็ นลายดอกบัวดอกนอนเคอ ดอกผักกาดดอกผักคะน้า
6) ลายมุ ก อ้าส่ วนใหญ่จะเป็ นลาย 2 ช่ วงด้านซ้ายและด้านขวาทาด้านละ 1
ช่วง 2 ด้านข้างบนจะเป็ นเหลี่ยมต่อกันเรี ยกว่าลายหมอกตั้งและข้างล่างจะ
เป็ นดอกกลี บ ใหญ่ และกลี บเล็กจะสลับกันไปจะเป็ นกลี บใหญ่ กลี บเล็ก
กลีบใหญ่กลีบเล็ก ๆ
นิยมนามาประดับชายคาของหลังคาให้เกิดความสวยงามของสถาปั ตยกรรม
ทางศาสนา และบ่งชี้ถึงเอกลักษณ์สถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่ อาทิ ศาลาการ
เปรี ยญ วิหาร อุโบสถ หรื ออาคารต่าง ๆ ภายในวัดไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน

ภาพที่ 5.11 ลายไต ทาจากสังกะสี และแผ่นไม้มุงหลังคา ภาพที่ 5.12 ลักษณะหลังคาสังกะสี จากประเทศอังกฤษ
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ภาพที่ 5.13 ลายไต แบบปูนปั้น ศิลปะพม่ามอญ

ภาพที่ 5.14 ลักษณะทรงหลัง เชิงชาย ฉัตร ศิลปะพม่ามอญ

แผนที่แสดงที่ต้งั วัดแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา

แผนที่ 5.2 ที่ต้ งั วัด และพื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ท้งั 13 แห่ ง
ทีม่ า : ปรับจาก วารสาร เมืองแม่ฮ่องสอน, วารสารเพื่ออนุรักษ์วฒั นธรรมเมืองแม่ฮ่องสอนและส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
เชิงเคารพ, ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556.
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5.2.2 เส้ นทางการเรียนรู้ มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนใน
ท้ องถิ่น
การจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ สาหรับ
เยาวชนในท้อ งถิ่ นเป็ นการจัดเส้ นทางเพื่อ การเรี ยนรู ้ มรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ ส าหรั บ
เยาวชน เพื่อแสดงเส้นทางการเรี ยนรู ้ โดยการนาเอาแหล่งมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่ที่โดดเด่น และมีเอกลักษณ์ ทางศิลปกรรมแบบไทใหญ่ ในเขตเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับการคัดเลือกจานวน 39 แห่ ง ทั้งประเภทเรื อนพื้นถิ่นแบบไทใหญ่
และวัดแบบไทใหญ่ มาจัดให้เป็ นเส้นทางเพื่อการเรี ยนรู ้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่นโดยใช้แนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
วัฒ นธรรมมาประกอบ เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ หล่ งมรดกวัฒ นธรรมที่ มี ค วามส าคัญ เกี่ ย วข้อ ง
วัฒนธรรมไทใหญ่ ที่มีความโดดเด่ นอย่างมี เอกลักษณ์ โดยอาศัยกระบวนการศึกษาเชิ ง
ปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชน ซึ่ งถือว่าเป็ นการเรี ยนรู ้ร่วมกันของคนภายใน
ชุมชน เพื่อการกระตุน้ เตือนและสร้างสานึ กให้กบั กลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอนได้เรี ยนรู ้
เข้ าใจ และส านึ ก รั ก ในวัฒ นธรรมของตน ซึ่ งเส้ น ทางการเรี ย นรู ้ ม รดกทางศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้เสนอผลการจัดเส้นการเรี ยนรู ้ได้ 2
เส้นทาง มีลกั ษณะที่ประกอบด้วยเส้นทางและสถานที่ตามลาดับ ดังนี้
เส้ นทางที่ 1 เส้ นทางการเรียนรู้ เรือนร้ านค้าไทใหญ่ และเรือนพืน้ ถิ่น
1) รายละเอียดเส้ นทางการเรียนรู้ เรือนร้ านค้าไทใหญ่ และเรือนพืน้ ถิ่น
เส้ น ทางเรี ย นรู ้ เรื อ นร้ านค้าไทใหญ่ และเรื อ นพื้ น ถิ่ น ประกอบด้ว ยแหล่ ง มรดก
วัฒนธรรมต่าง ๆ คือ เรื อนร้านค้า (ร้านยอดคาเรื อนแก้ว) เรื อนร้านค้า (ร้านอัญมณี )
เรื อนร้านค้า (ร้านคิวเพรส) เรื อ นร้านค้า (ร้านปาด๊อ ง) เรื อ นพื้น ถิ่ น(บ้านโบราณ)
เรื อนร้านค้า (ผับ Crossroad) เรื อนร้านค้า (ร้านอาหารเฮินยายแก้ว) เรื อนร้านค้า (ร้าน
เสื้ อ ผ้า On air) เรื อนร้านค้า (ร้านอาหารไผ่) และเรื อ นร้านค้า (อาคาร ร.ส.พ. ศูน ย์
ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวติ เมืองแม่ฮ่องสอน)โดยแยกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1
กลุ่ ม เรื อ นที่ มี รายละเอี ยดภายนอกและภายในโดดเด่ น และกลุ่ มที่2 กลุ่ ม เรื อ นที่ มี
รายละเอียดภายนอกโดดเด่นดังนี้
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มเรือนที่มีรายละเอียดภายนอกและภายในโดดเด่ น
(1.1) บ้ านยอดคาเรือนแก้ ว (เรือนร้ านค้า)
(1) คุณค่าและความสาคัญ
ประเภทอาคาร เรื อนร้านค้าแบบ 2 ชั้น
ร้านยอดคาเรื อนแก้ว ขายสินค้าของที่ระลึก และยาสมุนไพร ผูส้ ร้างคุณตา
โก่ ตี่ และซื้ อต่อโดยนายคานึ ง วรรณศิริ ฉายา กะลายอดคา และเจ้าของ
ปั จจุบนั คือทายาท คุณป้ าเสาวนี ย ์ วรรณศิริ ร้านยอดคาเรื อนแก้ว สร้างขึ้น
เมื่อประมาณ พ.ศ. 2480 อายุ 70 กว่าปี รู ปแบบอาคารเป็ นเรื อนร้านค้าแบบ
ไต เป็ นเรื อนไม้ท้ งั ชั้นล่าง และชั้นสอง ตัวบ้านมีลกั ษณะคล้ายเรื อนแถว 2
คูหา แต่มีพ้นื ที่เชื่อมต่อทัว่ ถึงกันในบริ เวณชั้นล่างใช้เป็ นพื้นที่คา้ ขาย ส่วน
ชั้นบนใช้เป็ นที่พกั อาศัย ทรงหลังคาทรงจัว่ ครอบปั้ นหยา มุงด้วยสังกะสี
อังกฤษ มาจากพม่ า ประดับ เชิ งชายด้วยไม้ฉลุ ล าย และบริ เวณชั้น บนมี
ระเบียงยืน่ ด้านหน้า ราวระเบียงมีลวดลายสานสลับสวยงาม
สิ่ งสาคัญภายในบ้านประกอบด้วยโครงสร้างภายในที่มี เอกลักษณ์ เรื อ น
ร้านค้าแบบไทใหญ่ และสิ่ งของภายในบ้าน ได้แก่ นาฬิ กาโบราณ ฆ้อ ง
โบราณ สินค้าโบราณจากพม่า และวัตถุหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบ้าน
(2) สื่ อการเรียนรู้
1) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน สามารถเรี ย นรู ้ ป ระวัติ ค วามเป็ นมา
โดยสังเขป เรื อ นแบบไทใหญ่ ของบ้านยอดคาเรื อ นแก้ว และคุ ณค่า
ทางศิลปะสถาปั ต ยกรรมได้จากศูน ย์ประสานงานพิพิธภัณ ฑ์มีชี วิต
เมืองแม่ฮ่องสอน ของหน่วยงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จากเอกสาร
หนังสื ออ้างอิงของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ
วารสารเพื่ อ นุ รั ก ษ์ ว ฒ
ั นธรรมเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน และส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวเชิงเคารพ ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
2) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง และจัด ท าเพิ่ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ
เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน
ได้อ ย่างเหมาะสม ควรมี การจัดทาหรื อ สร้างสื่ อ เรี ยนรู ้เพิ่มเติม เช่ น
เอกสารแผ่น พับ หนังสื อ น าชม ป้ ายน าชม สื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ค ส์ อาทิ
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วิดีโอ ซี ดี เป็ นต้น ร่ วมถึ งผูใ้ ห้ขอ้ มู ลเชิ งลึ ก ประวัติความเป็ นมาของ
บ้า นหรื อ บริ บ ทที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พื้ น ที่ ข องบ้า น(ลัก ษณะมัค คุ เทศก์
ท้องถิ่น)

ภาพที่ 5.15 ตัวเรื อน ทรงหลังคา โครงสร้าง และส่ วนหน้า

ภาพที่ 5.16 บันได และราวบันไดขึ้น-ลงชั้นล่าง-บน

ภาพที่ 5.17 เชิงชายทาด้วยไม้ และหลังคาจากอังกฤษ

ภาพที่ 5.18 บริ เวณชั้น 2 และหิ้ งพระไทใหญ่
(เข่งพลา)

(1.2) บ้ านยอดคา คานวณศิลป์ (เรือนร้ านค้า ร้ านอัญมณี)
(1) คุณค่าและความสาคัญ
ประเภทอาคาร เรื อนร้านค้าแบบ 2 ชั้น
บ้านยอดคา คานวณศิลป์ หรื อร้านอัญมณี ขายสิ นค้าของที่ระลึก และของ
ชา เจ้าของปั จจุบนั คือทายาท คุณยายตวงรัตน์ รัตนราพึง ร้านอัญมณี สร้าง
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ขึ้น ประมาณ พ.ศ.2438 มี อ ายุประมาณ 110 กว่าปี สร้างโดย นายยอดคา
คานวณศิลป์ รู ปแบบสถาปั ตยกรรมไทใหญ่ ลักษณะอาคารเป็ นบ้านแถว 2
คูหา โครงสร้างไม้ 2 ชั้น เดิมหลังคาทรงปั้ นหยา และภายหลังเปลี่ยนเป็ น
หลังคาจัว่ วัสดุมุงด้วยสังกะสี ส่ วนผนังด้านบนทาช่อ งลม และช่อ งแสง
เพื่อ ระบายอากาศ มีบนั ได ขึ้นสู่ ช้ นั 2 ราวบันไดตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายทา
ช่อ งแสง ชั้นบนสาหรับพักอาศัย ชั้นล่ างเปิ ดเป็ นร้านขายของ และแสดง
สินค้าจากพม่า
สิ่ งสาคัญภายในบ้านประกอบด้วย โครงสร้างภายในที่มีเอกลักษณ์ เรื อ น
ร้านค้าแบบไทใหญ่ และสิ่ งของภายในบ้าน ได้แก่ประกอบด้วย นาฬิกา
โบราณ ตาชัง่ โบราณ หี บใส่ ของโบราณ โถโบราณ ตูเ้ สื้ อผาโบราณ และ
วัตถุหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบ้าน
(2) สื่ อการเรียนรู้
1) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน สามารถเรี ย นรู ้ ป ระวัติ ค วามเป็ นมา
โดยสังเขป เรื อนแบบไทใหญ่ของบ้านยอดคา คานวณศิล ป์ ร้านอัญ
มณี และคุ ณ ค่ าทางศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรมได้จากศู น ย์ป ระสานงาน
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ มี ชี วิต เมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน ของหน่ ว ยงานเทศบาลเมื อ ง
แม่ ฮ่ อ งสอน จากเอกสาร หนั ง สื อ อ้ า งอิ ง ของศู น ย์ไ ทใหญ่ ศึ ก ษา
วิท ยาลัยชุ มชนแม่ ฮ่อ งสอน และวารสารเพื่อ นุ รัก ษ์วฒั นธรรมเมื อ ง
แม่ ฮ่อ งสอน และส่ งเสริ มการท่อ งเที่ยวเชิ งเคารพ ของเทศบาลเมื อ ง
แม่ฮ่องสอน
2) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง และจัด ท าเพิ่ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ
เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน
ได้อ ย่างเหมาะสม ควรมี การจัดทาหรื อ สร้างสื่ อ เรี ยนรู ้เพิ่ม เติม เช่ น
เอกสารแผ่น พับ หนังสื อ น าชม ป้ ายน าชม สื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ค ส์ อาทิ
วิดีโอ ซี ดี เป็ นต้น ร่ วมถึงผูใ้ ห้ขอ้ มู ลเชิ งลึ ก และประวัติความเป็ นมา
ของบ้าน หรื อบริ บทที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของบ้าน (ลักษณะมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น)
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ภาพที่ 5.19 ทรงหลังคา และโครงสร้างส่ วนหน้า

ภาพที่ 5.21 บันได และราวบันไดไม้สัก
ช่องลมไม้ลายโบราณ

ภาพที่ 5.20 ของเก่าที่เจ้าของนามาจากการค้าขายฝั่งพม่า

ภาพที่ 5.22 ช่องลม ฝาบ้าน และหิ้ งพระแบบไทใหญ่ (เข่งพลา)

(1.3) บ้ านนายต่ าดุล ลูกจ้ างบริษัท B.B.C (เรือนร้ านค้า,ร้ านคิวเพรส)
(1) คุณค่าและความสาคัญ
ประเภทอาคาร เรื อนร้านค้าแบบ 2 ชั้น
เจ้าของปั จจุบนั คือหลานสะใภ้ คุณยายบุญจิรา ทองเขียว สร้างโดยนายต่า
ดุล ลู กจ้างบริ ษทั B.B.C สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.2433 อายุประมาณ 120
กว่าปี รู ปแบบสถาปั ตยกรรมไทใหญ่ ลักษณะอาคาร 2 ชั้น อดีตเป็ นบ้าน
แบบยกพื้นใต้ถุนสู งทาด้วยไม้ ปรับปรุ งใหม่ก่อผนังใต้ถุนด้วยคอนกรี ต
พื้นบ้านชั้น 2 ทาด้วยไม้แดง หลังคาทรงปั้ นหยามุงสังกะสี มี ลูกกรงช่อ ง
ลมฉลุ ไม้ลายต่าง ๆ มี ห้องโถงส่ วนหน้าในชั้นสอง ด้านหลังต่อ เติมใหม่
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เป็ นที่พกั อาศัยของเจ้าของ และชั้นล่ างเปิ ดให้เช่ าเป็ นร้านค้า (ร้านเสื้ อผ้า
และร้านคิวเพรส)
สิ่ งส าคัญภายในบ้าน ประกอบด้วย โครงสร้ างภายในที่ มี เอกลักษณ์ เรื อน
ร้านค้าแบบไทใหญ่ และสิ่ งของภายในบ้าน ได้แก่ประกอบด้วย พระพุทธรู ป
สมัยสุโขทัย ตูโ้ บราณ และวัตถุหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบ้าน
(2) สื่ อการเรียนรู้
1) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน สามารถเรี ย นรู ้ ป ระวัติ ค วามเป็ นมา
โดยสังเขป เรื อ นร้านค้าแบบไทใหญ่ ของบ้านนายต่าดุ ล และคุ ณ ค่า
ทางศิลปะสถาปั ต ยกรรมได้จากศูน ย์ประสานงานพิพิธภัณ ฑ์มีชี วิต
เมืองแม่ฮ่องสอน ของหน่วยงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จากเอกสาร
หนังสื ออ้างอิงของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ
วารสารเพื่ อ นุ รั ก ษ์ ว ฒ
ั นธรรมเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน และส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวเชิงเคารพ ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
2) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง และจัด ท าเพิ่ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ
เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน
ได้อ ย่างเหมาะสม ควรมี การจัดทาหรื อ สร้างสื่ อ เรี ยนรู ้เพิ่มเติม เช่ น
เอกสารแผ่นพับ หนังสือนาชม ป้ ายนาชม สื่ออิเล็กทรอนิ คส์ อาทิ วิดีโอ
ซีดี เป็ นต้น ร่ วมถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูลเชิงลึก ประวัตความเป็ นมาของบ้าน หรื อ
บริ บทที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของบ้าน (ลักษณะมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น)

ภาพที่ 5.23 ทรงหลังคา และโครงสร้างบ้านส่ วนหน้า

ภาพที่ 5.24 ช่องลมไม้ และฝาบ้าน บริ เวณมุกหน้าชั้น 2
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ภาพที่ 5.25 ช่องลมไม้ ลวดลายต่าง ๆ
และหน้าต่างไม้บานเกล็ด

ภาพที่ 5.26 หิ้ งพระไทใหญ่ (เข่งพลา)
และของเก่าประจาบ้าน

(1.4) บ้ านคุณตาจองโพย่ า (เรือนร้ านค้า, ร้ านปาด๊ อง)
(1) คุณค่าและความสาคัญ
ประเภทอาคาร เรื อนร้านค้าแบบ 2 ชั้น
เจ้าของปั จจุบนั คือทายาท คุณตาบุญเลิ ศ วิรัตนาภรณ์ ปั จจุบนั ร้านปาด๊อ ง
เช่าเป็ นร้านขายของที่ระลึก สร้างโดยคุณตาจองโพหย่า พ่อค้าไม้สักเมือง
แม่ฮ่องสอน สร้างประมาณปี พ.ศ. 2470 อายุประมาณ 80 กว่าปี รู ปแบบ
สถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่ลกั ษณะเป็ นเรื อนร้านค้า 3 คูหา เป็ นบ้านแฝด 2
ชั้น มุงหลังคาสังกะสี จากพม่า เสาบ้านมีท้ งั หมด 49 ต้น ตัวบ้านทาจากไม้
เนื้ อแดง ฝาบ้านทาจากไม้สกั ชั้นบนมีระเบียงยืน่ ด้านข้าง แยกส่ วนจากตัว
บ้านหลักใต้ถุนปรับให้เช่าเป็ นร้านค้า
สิ่ งสาคัญภายในบ้านประกอบด้วย โครงสร้างภายในที่มีเอกลักษณ์ เรื อ น
ร้ า นค้า แบบไทใหญ่ และสิ่ งของภายในบ้ า น ได้ แ ก่ ป ระกอบด้ ว ย
พระพุ ท ธรู ป สิ งห์ 1 สมัย สุ โขทัย พระพุท ธรู ป ท าด้ว ยกิ่ งโพธิ์ และวัต ถุ
หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบ้าน
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(2) สื่ อการเรียนรู้
1) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน สามารถเรี ย นรู ้ ป ระวัติ ค วามเป็ นมา
โดยสังเขปเรื อ นร้านค้าแบบไทใหญ่ ของบ้านคุ ณ ตาจองโพย่า และ
คุณค่าทางศิลปะสถาปั ตยกรรมได้จากศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มี
ชีวิตเมื อ งแม่ ฮ่อ งสอน ของหน่ วยงานเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่อ งสอน จาก
เอกสารหนั ง สื ออ้ า งอิ ง ของศู น ย์ไ ทใหญ่ ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
แม่ ฮ่องสอน และวารสารเพื่อนุ รักษ์วฒั นธรรมเมืองแม่ฮ่องสอน และ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเคารพ ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
2) สื่อการเรี ยนรู ้ที่ควรปรับปรุ งและจัดทาเพิ่มเพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมาย
ของการเรี ยนรู ้ ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอนได้อ ย่าง
เหมาะสม ควรมี การจัดทาหรื อ สร้างสื่ อเรี ยนรู ้เพิ่มเติม เช่น เอกสารแผ่น
พับ หนังสื อนาชม ป้ ายนาชม สื่ ออิเล็กทรอนิ คส์ อาทิ วิดีโอ ซี ดี เป็ นต้น
ร่ วมถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูลเชิงลึก และประวัติความเป็ นมาของบ้าน หรื อบริ บทที่
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของบ้าน (ลักษณะมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น)

ภาพที่ 5.27 ทรงหลัง และโครงสร้างบ้านส่ วนหน้า

ภาพที่ 5.28 ของเก่าของสะสม เจ้าของได้มาจากการค้า
ขายฝั่งพม่า
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ภาพที่ 5.29 ฝาบ้าน และรู ปโบราณของครอบครัว
ผูส้ ร้างบ้าน

ภาพที่ 5.30 บริ เวณเรื อนชาน แยกออกจากส่ วนตัวเรื อน

(1.5) บ้ านจองอูพะก่ าแวง ( เรือนพืน้ ถิ่นบ้ านโบราณ ร้ อยปี )
(1) คุณค่าและความสาคัญ
ประเภทอาคาร เรื อนพื้นถิ่นแบบไทใหญ่ 2 ชั้น
บ้านโบราณ 100 ปี ตั้งอยู่บ นถนนนิ เวศพิศาล เจ้าของปั จจุบนั คือ ทายาท
อาจารย์วฒั นา กวีวฒั น์ บ้านโบราณสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ประมาณปี
พ.ศ. 2429 ผูส้ ร้าง แวง กวีวฒั น์ รู ปแบบสถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่ ยกพื้น
ใต้ถุนสูง สร้างด้วยไม้สกั ขนาดใหญ่ เสาแต่ละต้นใช้ไม้ตน้ เดียวตั้งแต่โคน
เสาจนถึ ง ปลายเสา ความยาวของเสาต้น ที่ สู ง ที่ สุ ด ประมาณ 11 เมตร
พื้นบ้านมีแป้ นไม้บางแผ่นไม่มีการต่อไม้ยาวที่สุด ประมาณ 10 เมตร อดีต
มุงหลังคาด้วยตองตึง เปลี่ยนเป็ นสังกะสี เมื่ อปี พ.ศ. 2523 และทาการรื้ อ
ตัดตัวเรื อนออก 2 ส่วน เมื่อปี พ.ศ. 2520 ครั้งหนึ่งสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
กองทัพญี่ปุ่นเคยมาพักบ้านหลังนี้ และสลักภาษาญี่ปุ่นเป็ นหลักฐานเอาไว้
และมีร่องรอยจากสะเก็ดระเบิดบนหลังคา ฝาบ้านฉะลุไม้ทาช่องลม ช่อง
แสง มีส่วนเก็บของใต้หลังคา ปั จจุบนั พื้นที่บา้ นด้านล่างเปิ ดเป็ นร้านกาแฟ
สด
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สิ่ งสาคัญภายในบ้าน ประกอบด้วย โครงสร้างภายในที่มีเอกลักษณ์ เรื อ น
พื้นถิ่ นไทใหญ่ และสิ่ งของสาคัญภายในบ้าน ได้แก่ พระพุทธรู ปประจา
บ้าน ข้าวของเครื่ องใช้โบราณ
(2) สื่ อการเรียนรู้
1) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน สามารถเรี ย นรู ้ ป ระวัติ ค วามเป็ นมา
โดยสังเขปเรื อนพื้นถิ่นไทใหญ่ของบ้านโบราณ 100 ปี และคุณค่าทาง
ศิลปะสถาปั ตยกรรมได้จากศูนย์ประสานงานพิพิธภัณ ฑ์มีชีวิตเมื อ ง
แม่ ฮ่อ งสอน ของหน่ ว ยงานเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน จากเอกสาร
หนังสื ออ้างอิงของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ
วารสารเพื่ อ นุ รั ก ษ์ว ฒ
ั นธรรมเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน และส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวเชิงเคารพ ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
2) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ค วรปรั บ ปรุ งและจัด ท าเพิ่ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ
เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้
อย่างเหมาะสม ควรมีการจัดทาหรื อ สร้างสื่อเรี ยนรู ้เพิ่มเติม เช่น เอกสาร
แผ่นพับ หนังสื อน าชม ป้ ายน าชม สื่ ออิ เล็กทรอนิ คส์ อาทิ วิดีโอ ซี ดี
เป็ นต้น ร่ วมถึ งผูใ้ ห้ ขอ้ มู ลเชิ งลึ ก ประวัติความเป็ นมาของบ้าน หรื อ
บริ บทที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของบ้าน (ลักษณะมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น

ภาพที่ 5.31 โครงสร้างส่ วนหน้า และลักษณะ
เรื อนพื้นถิ่น

ภาพที่ 5.32 ฝาบ้าน ช่องลมไม้สัก และโครงสร้างใต้
หลังคา
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ภาพที่ 5.33 เรื อนห้องครัวแบบพื้นถิ่นไทใหญ่

ภาพที่ 5.34 พื้นบ้านทาจากไม้สัก ภาพที่ 5.35 เสาบ้านไม้สัก

ภาพที่ 5.36 หลังคามีร่องรอยสะเก็ดระเบิดสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2

ภาพที่ 5.37 รอยสลักภาษาญี่ปนของทหารญี
ุ่
่ปนุ่
บนพื้นบ้าน

กลุ่มที่ 2 กลุ่มเรือนที่มีรายละเอียดภายนอกโดดเด่ น (โครงสร้ างตัวเรือน)
(1.6) ร้ าน Crossroad (เรือนร้ านค้า, ผับ)
(1) คุณค่าและความสาคัญ
ประเภทอาคาร เรื อนร้านค้าแบบ 3 ชั้น
ร้าน Crossroad ตั้งอยูบ่ ริ เวณสี่ แยกถนนสิ งหนาทบารุ ง สร้างโดย นายเจ่ง
อ่อง ศิริกุล เจ้าของผงเครื่ องเทศ ตรามะสล่า อดีตเป็ นร้านขายของชา และ
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า อายุอ าคารมากกว่า 70 ปี เป็ นอาคารเรื อ นแถวไม้ 3 ชั้น
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หลั ง คาทรงจั่ว มุ ง สั ง กะสี ปั จจุ บ ั น ชั้ นแรก และชั้ นที่ ส อง ปรั บ เป็ น
ร้ า นอาหารและผับ ชั้น สองมี ร ะเบี ย ง และต่ อ เติ ม เพิ่ ม พื้ น ที่ สามารถ
มองเห็ นส่ วนล่ าง ส่ วนชั้น บนเป็ นที่อ ยู่อ าศัย ปั จจุบ ันร้าน Crossroad เช่ า
เป็ นร้านอาหารกึ่งผับ รู ปแบบสถาปั ตยกรรมไทใหญ่
(2) สื่ อการเรียนรู้
1) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน สามารถเรี ย นรู ้ ป ระวัติ ค วามเป็ นมา
โดยสังเขปเรื อ นร้านค้าแบบไทใหญ่ ของร้าน Crossroad และคุ ณ ค่ า
ทางศิล ปะสถาปั ตยกรรมได้จากศูนย์ป ระสานงานพิพิธภัณ ฑ์มีชี วิต
เมืองแม่ฮ่องสอน ของหน่วยงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จากเอกสาร
หนังสื ออ้างอิงของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ
วารสารเพื่ อ นุ รั ก ษ์ว ฒ
ั นธรรมเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน และส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวเชิงเคารพ ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
2) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง และจัด ท าเพิ่ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ
เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน
ได้อ ย่างเหมาะสม ควรมี การจัดทาหรื อ สร้างสื่ อ เรี ยนรู ้เพิ่มเติม เช่ น
เอกสารแผ่น พับ หนังสื อ น าชม ป้ ายน าชม สื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ค ส์ อาทิ
วิดีโอ ซี ดี เป็ นต้น ร่ วมถึ งผูใ้ ห้ขอ้ มู ลเชิ งลึ ก ประวัติความเป็ นมาของ
บ้าน หรื อ บริ บ ทที่ เกี่ ยวข้อ งกับ พื้ น ที่ ข องบ้า น (ลัก ษณะมัค คุ เทศก์
ท้องถิ่น)

ภาพที่ 5.38 ทรงหลังคา และโครงสร้างส่ วนหน้า

ภาพที่ 5.39 บันได และราวบันไดขึ้นชั้น 3 ทาด้วยไม้สักทั้งหลัง

(1.7) ร้ านเฮินยายแก้ ว (เรือนร้ านค้า, ร้ านอาหาร)
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(1) คุณค่าและความสาคัญ
ประเภทอาคาร เรื อนร้านค้าแบบ 2 ชั้น
ร้านอาหารเฮิ นยายแก้ว สร้างโดยยายแก้ว เจ้าของบ้าน สร้างประมาณปี
พ.ศ. 2500 อายุประมาณ 50 กว่าปี ปั จจุบนั ถูกเช่าทาร้านอาหารชื่อ เฮินยาย
แก้ว และปรับปรุ งใหม่ แต่ยงั คงรู ปแบบเดิ ม รู ป แบบสถาปั ตยกรรมเป็ น
เรื อนไม้ 2 ชั้น หลังคาทรงจัว่ มุงด้วยสังกะสีช้ นั บนมีระเบียงโดยรอบ และ
ผนังมีช่องระบายอากาศเป็ นซี่ลูกกรง
(2) สื่ อของการเรียนรู้
1) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน สามารถเรี ย นรู ้ ป ระวัติ ค วามเป็ นมา
โดยสังเขป เรื อนร้านค้าแบบไทใหญ่ของร้านเฮินยายแก้ว และคุณค่า
ทางศิล ปะสถาปั ตยกรรมได้จากศูนย์ป ระสานงานพิพิธภัณ ฑ์มีชี วิต
เมืองแม่ฮ่องสอน ของหน่วยงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จากเอกสาร
หนังสื ออ้างอิงของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ
วารสารเพื่ อ นุ รั ก ษ์ว ฒ
ั นธรรมเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน และส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวเชิงเคารพ ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
2) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง และจัด ท าเพิ่ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ
เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน
ได้อ ย่างเหมาะสม ควรมี การจัดทาหรื อ สร้างสื่ อ เรี ยนรู ้เพิ่มเติม เช่ น
เอกสารแผ่น พับ หนังสื อ น าชม ป้ ายน าชม สื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ค ส์ อาทิ
วิดีโอ ซี ดี เป็ นต้น ร่ วมถึ งผูใ้ ห้ขอ้ มู ลเชิ งลึ ก ประวัติความเป็ นมาของ
ร้านเฮิ น ยายแก้ว หรื อ บริ บ ทที่ เกี่ ยวข้อ งกับ พื้น ที่ข องบ้าน (ลัก ษณะ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น)
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ภาพที่ 5.40 ทรงหลังคา และโครงสร้างส่ วนหน้า

ภาพที่ 5.41 ด้านหลังของบ้าน และระเบียงไม้รอบตัว
เรื อนชั้น 2

(1.8) บ้ านลุงส่ างยะ (เรือนร้ านค้า ร้ านเสื้อผ้ าแฟชั่น)
(1) คุณค่าและความสาคัญ
ประเภทอาคาร เรื อนร้านค้าแบบ 2 ชั้น
บ้านลุงส่ างยะ นาวิกวานิชย์ พ่อค้า และเจ้าของเรื อค้าขนส่งสินค้า ไปเมือง
มะละแหม่ง ฝั่งพม่า ไม่ทราบปี ที่สร้างชัดเจน อายุเรื อนประมาณ 80 กว่าปี
สร้างภายหลังบ้านคุ ณ ตาจองโพย่าได้ไ ม่ นาน เจ้าของปั จจุบนั คือ ทายาท
อาศัยอยู่ต่างจังหวัด รู ปแบบสถาปั ตยกรรมเป็ นเรื อนไม้ 2 ชั้น แบบเรื อ น
ห้องแถว 3 คูหา ชั้นบนมีที่มีระเบียงยืน่ ไปด้านข้าง หลังคาทรงปั้ นหยามุง
ด้ว ยสัง กะสี อ ัง กฤษ จากพม่ า บานประตู ด้านล่ างแบบบานเฟื้ ยม บาน
หน้าต่างแบบพับ และช่องระบายอากาศแบบบานเกล็ดไม้ ภายในชั้น2 คง
สภาพโครงสร้างเดิ ม เนื่ อ งจากขาดการดู แล ด้านล่ างเปิ ดให้เช่ า ปั จจุบ ัน
เป็ นร้านเสื้อผ้า On air เช่าขายเสื้อผ้า ส่วนชั้นบนปิ ดไม่มีการใช้ประโยชน์
(2) สื่ อการเรียนรู้
1) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน สามารถเรี ย นรู ้ ป ระวัติ ค วามเป็ นมา
โดยสังเขปของ เรื อนร้านค้าแบบไทใหญ่ของบ้านลุงส่างยะ และคุณค่า
ทางศิลปะสถาปั ต ยกรรมได้จากศูน ย์ประสานงานพิพิธภัณ ฑ์มีชี วิต
เมืองแม่ฮ่องสอน ของหน่วยงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จากเอกสาร
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หนังสื ออ้างอิงของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ
วารสารเพื่ อ นุ รั ก ษ์ ว ฒ
ั นธรรมเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน และส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวเชิงเคารพ ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
2) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง และจัด ท าเพิ่ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ
เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน
ได้อ ย่างเหมาะสม ควรมี การจัดทาหรื อ สร้างสื่ อ เรี ยนรู ้เพิ่มเติม เช่ น
เอกสารแผ่น พับ หนังสื อ น าชม ป้ ายน าชม สื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ค ส์ อาทิ
วิดีโอ ซี ดี เป็ นต้น ร่ วมถึ งผูใ้ ห้ขอ้ มู ลเชิ งลึ ก ประวัติความเป็ นมาของ
บ้า น หรื อ บริ บ ทที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พื้ น ที่ ข องบ้าน(ลัก ษณะมัค คุ เทศก์
ท้องถิ่น)

ภาพที่ 5.42 ทรงหลังคา และโครงสร้างส่วนหน้า

ภาพที่ 5.43 หน้าต่าง และช่องลมบานเกล็ดไม้
หลังคาสังกะสีองั กฤษ

(1.9) บ้ านขุนเลข ชานาญกิจ (เรือนร้ านค้า, ร้ านอาหารไผ่ )
(1) คุณค่าและความสาคัญ
ประเภทอาคาร เรื อนร้านค้าแบบ 2 ชั้น
บ้านขุนเลข ชานาญกิจ สร้างโดย ท่านขุนเลข ชานาญกิจ สร้างเมื่อปี พ.ศ.
2490 เจ้าของปั จจุบนั คือ ทายาทของเจ้าแดง (เชื้ อ เจ้าไทใหญ่ จากรัฐชาน
พม่า ) รศ.ประไพศรี ซ่ อนกลิ่น รู ปแบบสถาปั ตยกรรมเป็ นเรื อนไม้ 2 ชั้น
หลังคาทรงปั้ นหยามุงด้วยสังกะสีองั กฤษจากพม่า มีช่องลม ช่องแสง บาน
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ประตู หน้าต่างแบบเลื่อนได้ ลักษณะเรื อนร้านค้าไทใหญ่ยา่ นนี้ในอดีต ชั้น
ล่างเป็ นร้านอาหาร ส่ วนชั้นบนเป็ นที่พกั อาศัย มีหน้าต่างไม้ฝาไหล และฝา
ไม้ช่องลม ปั จจุบนั ร้านอาหารไผ่ เช่าทาร้านอาหารกว่า 30 ปี แล้ว
(2) สื่ อการเรียนรู้
1) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน สามารถเรี ย นรู ้ ป ระวัติ ค วามเป็ นมา
โดยสังเขปของ เรื อ นร้านค้าแบบไทใหญ่ของบ้านขุนเลข ชานาญกิ จ
หรื อ ร้านอาหารไผ่ และคุ ณ ค่ าทางศิล ปะสถาปั ตยกรรมได้จากศูน ย์
ประสานงานพิพธิ ภัณฑ์มีชีวติ เมืองแม่ฮ่องสอน ของหน่วยงานเทศบาล
เมื องแม่ ฮ่อ งสอน จากเอกสาร หนังสื อ อ้างอิ งของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา
วิท ยาลัยชุ มชนแม่ ฮ่ อ งสอน และวารสารเพื่อ นุ รักษ์วฒั นธรรมเมื อ ง
แม่ ฮ่อ งสอน และส่ งเสริ มการท่อ งเที่ยวเชิ งเคารพ ของเทศบาลเมื อ ง
แม่ฮ่องสอน
2) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง และจัด ท าเพิ่ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ
เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน
ได้อ ย่างเหมาะสม ควรมี การจัดทาหรื อ สร้างสื่ อ เรี ยนรู ้เพิ่มเติม เช่ น
เอกสารแผ่น พับ หนังสื อ น าชม ป้ ายน าชม สื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ค ส์ อาทิ
วิดีโอ ซี ดี เป็ นต้น ร่ วมถึ งผูใ้ ห้ขอ้ มู ลเชิ งลึ ก ประวัติความเป็ นมาของ
ร้ า นอาหารไผ่ หรื อ บริ บ ทที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พื้ น ที่ ข องบ้า น(ลัก ษณะ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น)

ภาพที่ 5.44 ทรงหลังคา และโครงสร้างส่ วนหน้า

ภาพที่ 5.45 ฝาบ้าน และช่องหน้าหน้าต่างแบบเรื อน
ร้านค้าไทใหญ่
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(1.10) ศู นย์ ป ระสานงานพิพิธภัณฑ์ มีชีวิตเมืองแม่ ฮ่องสอน (เรื อนร้ านค้ า, อาคาร
ร.ส.พ. )
(1) คุณค่าและความสาคัญ
ประเภทอาคาร เรื อนร้านค้าแบบ 2 ชั้น
อาคาร ร.ส.พ. เดิม เป็ นบ้านของแม่ เฒ่ าจองโอ่ งเป็ นผูส้ ร้าง ไม่ปรากฏปี ที่
สร้าง เป็ นอาคาร ร.ส.พ. ซึ่ งย่อมาจาก ราชพัสดุ อาคาร ร.ส.พ ได้ปิดตัวลง
และคืน ให้กับ กรมธนารักษ์ ลัก ษณะสถาปั ต ยกรรมโครงสร้างบ้านที่ มี
ลักษณะแบบเรื อ นร้านค้า 2 ชั้น แบบไทใหญ่ โดยใช้ไ ม้ก่อ สร้างทั้งหลัง
หลังคาทรงจัว่ มี ระเบียงรอบอาคาร ภายในยังคงโครงสร้างเดิ มหลังจาก
การปรับปรุ งใหม่ ปั จจุบนั ในปี พ.ศ. 2552 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้
ปรับ ปรุ งอาคาร และจัดให้เป็ นศูน ย์ประสานงานพิพิธภัณ ฑ์มีชี วิต เมื อ ง
แม่ฮ่องสอน สาหรับให้ขอ้ มูลแหล่งท่องเที่ยวภายในเมืองแม่ฮ่องสอน และ
จัดแสดงนิทรรศการมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน
(2) สื่ อการเรียนรู้
1) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน สามารถเรี ย นรู ้ ป ระวัติ ค วามเป็ นมา
โดยสังเขปของ เรื อนแบบไทใหญ่ของศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มี
ชี วิ ต เมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน หรื อ อาคาร ร.ส.พ. และคุ ณ ค่ า ทางศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมได้ จ ากศู น ย์ป ระสานงานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี ชี วิ ต เมื อ ง
แม่ ฮ่อ งสอน ของหน่ ว ยงานเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน จากเอกสาร
หนังสื ออ้างอิงของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ
วารสารเพื่ อ นุ รั ก ษ์ว ฒ
ั นธรรมเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน และส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวเชิงเคารพ ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
2) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง และจัด ท าเพิ่ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ
เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน
ได้อ ย่างเหมาะสม ควรมี การจัดทาหรื อ สร้างสื่ อ เรี ยนรู ้เพิ่มเติม เช่ น
เอกสารแผ่น พับ หนังสื อ น าชม ป้ ายน าชม สื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ค ส์ อาทิ
วิดีโอ ซี ดี เป็ นต้น ร่ วมถึ งผูใ้ ห้ขอ้ มู ลเชิ งลึ ก ประวัติความเป็ นมาของ
ศู น ย์ป ระสานงานพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ มี ชี วิ ต เมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน หรื อ อาคาร
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ร.ส.พ. หรื อ บริ บ ทที่เกี่ ยวข้อ งกับ พื้น ที่ข องบ้าน(ลัก ษณะมัคคุ เทศก์
ท้องถิ่น)

ภาพที่ 5.46 ทรงหลังคา และโครงสร้างส่ วนหน้า

ภาพที่ 5.47 โครงสร้างภายในบ้าน ทาด้วยไม้ท้ งั หลัง

2) รายการเส้ นทางเรียนรู้ เรือนร้ านค้าไทใหญ่ และเรือนพืน้ ถิน่
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ในเส้นทางเรี ยนรู ้เรื อนร้านค้าไทใหญ่ และเรื อนพื้นถิ่น เริ่ มต้นที่
จุดที่ 1 ร้าน Crossroad ตั้งอยู่บริ เวณสี่ แยกถนนสิ งหนาถบารุ ง จุดที่ 2 ร้านละออ หรื อ
ร้านยอดคาเรื อนแก้ว ตั้งอยู่ ตรงข้ามกับทางเข้าวัดหัวเวียง บนถนนสิ งหนาถบารุ งจุดที่ 3
ร้านเสื้ อ ผ้า On air ตั้งอยู่ถ ัดจากร้านลออ บนถนนสิ งหนาถบ ารุ ง จุดที่ 4 ร้านปาด๊อ ง
ตั้งอยู่ถดั จากร้านเสื้ อ ผ้า On air จุดที่ 5 ร้านอาหารเฮินยายแก้ว ตั้งอยูใ่ กล้ทางเข้าตลาด
สายหยุด ( ตลาดสดเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่อ งสอน) จุดที่ 6 ร้านอัญ มณี ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ
ทางเข้าตลาดสายหยุด ( ตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ) จุดที่ 7 ร้านเสื้อผ้า และร้าน
คิวเพรส ตั้งอยูถ่ ดั จากร้านอัญมณี จุดที่ 8 อาคาร ร.ส.พ. ตั้งอยูใ่ กล้กบั ตลาดสดเทศบาล
เมืองแม่ฮ่อ งสอน ตรงข้ามกับร้านสะดวกซื้ อ ( เซ่ เว่นอีเลฟเว่น ) จุดที่ 9 ร้านอาหารไผ่
ตั้งอยู่ใกล้กับศาลเจ้าพ่อ ข้อ มื อ เหล็ก บนถนนสิ งหาถบ ารุ ง จุ ดสุ ดท้าย จุ ดที่ 10 บ้าน
โบราณ 100 ปี ตั้งอยูบ่ นถนนนิเวศไพศาล ตามที่แสดงในแผนที่
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แผนที่ 5.3 แผนที่การกาหนดเส้นทางเรี ยนรู้เรื อนร้านค้าแบบไทใหญ่ และเรื อนพื้นถิ่น
เส้นทางที่ 2 เส้นทางการเรี ยนรู้วดั แบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา

(1) รายละเอียดเส้ นทางการเรียนรู้ วัดแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา
เส้นทางเรี ยนรู ้วดั แบบไทใหญ่ และสถาปั ตยกรรมทางศาสนา ประกอบด้วยแหล่ ง
มรดกวัฒนธรรมต่างๆ คือ วัดพระธาตุดอยกองมู วัดก้ าก่ อ วัดม่ วยต่อ วัดพระนอน
วัดหัวเวียง วัดจองคา และวัดจองกลาง ดังมีรายละเอียดของการดังนี้
(2.1) วัดพระธาตุดอยกองมู
(1) คุณค่าและความสาคัญ
วัด พระธาตุ ดอยกองมู ตั้งอยู่บ นภู เขาที่ มี ชื่ อ ว่าดอยกองมู ซึ่ งอยู่ท างทิ ศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนห่างจากใจกลางเมืองประมาณ
1.6 กิโลเมตร ลักษณะเด่นของวัดมีเจดียค์ ู่ ศิลปะไทใหญ่พม่าตั้งอยูเ่ คียงกัน
เชิงเขาโดดเด่นมองเห็นโดยรอบของเมืองแม่ฮ่องสอน รวมถึงลักษณะทาง
ศิลปะและสถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่ ดังนี้
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(2) สถานที่สาคัญภายในวัด
1) เจดียอ์ งค์ใหญ่ ลักษณะเจดียแ์ บบไทใหญ่พม่าบรรจุพระธาตุของมหา
โมลคัล ลานะ น ามาจากพม่ า มี ซุ้ ม ติ ด กั บ ฐานเจดี ย ์ ประดิ ษ ฐาน
พระพุทธรู ป 4 ทิศ ศิลปะพม่า
2) วิห าร วิหารอยู่ติดกับพระธาตุอ งค์ใหญ่ และสร้างขึ้น มาพร้อ มกัน มี
ลักษณะเป็ นอาคารเปิ ดโล่ง เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาซ้อนกันสาม
ชั้น เป็ นศิ ล ปะแบบพม่ ามุ ง ด้ว ยกระเบื้ อ งไม้แ ละตกแต่ ง โลหะฉลุ
ลวดลายประณี ต งดงามมากตามศิ ล ปะ ไทใหญ่ แ ละพม่ า ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรู ปโบราณ มีส่างซี่ หรื อสิ งห์ และนรสิ งห์ศิลปะ
พม่าทั้ง 4 มุมขององค์เจดีย ์
3) เจดียอ์ งค์เล็ก ลักษณะเจดียแ์ บบไทใหญ่พม่า ฐาน 8 เหลี่ยม มีฐานเขียง
ฐานปั ทม์ มีซุม้ ประดิษฐานพระพุทธรู ปประจาวันเกิด 8 ซุม้ มีส่างซี่
ตั้งอยู่ 4 มุม
4) ศาลาการเปรี ยญอาคารไม้ ลักษณะ สถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่สองคอ
สามชาย ปลายยอดประดับด้วยปราสาทแบบพม่ าไทใหญ่ภายในวัด
เป็ นศิลปะแบบพม่าไม่วา่ จะเป็ นพระพุทธรู ปและภาพวาดฝาผนังของมี
ทั้งหมด 9 ภาพ เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า
5) อุโบสถ มีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมแบบก่ออิฐถือปูนแบบสมัยใหม่ แต่
ยังคงส่ วนของหลังคาซ้อ นชั้น แบบ ไทใหญ่ สองคอสามชาย ปลาย
ยอดประดับด้วยปราสาทแบบพม่ามอญ ด้านหน้ามีพระพุทธรู ปขนาด
ใหญ่ ปางห้ามญาติ
6) ซุม้ พระพุทธรู ปหลังคาทรงปราสาท ประดับเชิงชายด้วยโลหะฉะลุลาย
ไต ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ปหินขาว ปางมารวิชยั ศิลปะไทใหญ่
7) งานศิล ปกรรม อื่ น ๆ คือ ระฆังโบราณ เป็ นระฆังทองเหลื อ งขนาด
ใหญ่ 3 ชิ้น สร้างพร้อมกับการสร้างวัดพระธาตุดอยกองมู ในอดีตเคย
ใช้ตีเป็ นสัญญาณแก่ชาวบ้าน บอกเครื่ องบินข้าศึกทิ้งระเบิด และส่างซี่
หรื อสิงห์ มี 2 ตัว ตั้งตรงทางขึ้นสู่บริ เวณวัดวัดพระธาตุ สร้างพร้อมกับ
การสร้างวัด
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(3) สื่ อของการเรียนรู้
1) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน สามารถเรี ย นรู ้ ป ระวัติ ค วามเป็ นมา
โดยสั ง เขปของวัด วัด พระธาตุ ด อยกองมู แ ละคุ ณ ค่ า ทางศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมได้จากป้ ายข้อมูลสถานที่ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
หรื อหน่ วยงาน ททท. สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจากเอกสาร
หนังสื อประวัติของวัดพระธาตุดอยกองมู
2) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ค วรปรั บ ปรุ งและจัด ท าเพิ่ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ
เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน
ได้อ ย่างเหมาะสม ควรมี ก ารจัดท าหรื อ สร้างสื่ อ เรี ยนรู ้เพิ่มเติม เช่ น
เอกสารแผ่นพับ หนังสื อนาชม ป้ ายนาชม สื่ ออิเล็กทรอนิ คส์ อาทิ วิดิ
โอ ซี ดี เป็ นต้น และผูใ้ ห้ขอ้ มูลเชิงลึก ประวัติความเป็ นมาของวัดพระ
ธาตุด อยกองมู หรื อ บริ บ ทที่เ กี ่ ย วข้อ งกับ พื้น ที่ข องวัด (ลัก ษณะ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น)
(4) กิจกรรมส่ งเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมการทาบุญ สะเดาะเคราะห์ และบูชาพระประจาวันเกิดด้วยเครื่ อง
บูชาแบบไทใหญ่ กิจกรรมทาบุญเข้าวัด รักษาศีลในวันสาคัญทางศาสนา
เช่ น วันวิส าขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบู ชา วัน เข้าพรรษา วันออก
พรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั หรื อสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมงานรื่ นเริ งช่วงวันเพ็ญเดือ น
สิ บสอง เช่ น การปล่ อ ยโคมลอย การปล่ อ ยกระทงสวรรค์ การประกวด
ดอกไม้ไฟ เป็ นต้น
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ภาพที่ 5.48 ตัววิหารแบบไทใหญ่ ติดกับเจดียอ์ งค์ใหญ่
ประดิษฐานพระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ภาพที่ 5.49 ภายในศาลาการเปรี ยญ ประดับด้วย
ภาพวาดพุทธประวัติตามแนวคิดแบบไทใหญ่

ภาพที่ 5.50 กลุ่มเจดียอ์ งค์เล็ก ประกอบด้วยซุม้ จรนัม
ประดิษฐานพระพุทธรู ปศิลปะไทใหญ่

ภาพที่ 5.51 บริ เวณ จุดบูชาเครื่ องบูชาแบบไทใหญ่
พระพุทธปางต่างๆ รอบองค์เจดียธ์ าตุท้งั 2

ภาพที่ 5.52 อุโบสถแบบตรี มุข และองค์พระพุทธปาง
ห้ามญาติขนาดใหญ่

ภาพที่ 5.53 ซุม้ พระพุทธแบบไทใหญ่ ประดิษฐาน
พระพุทธรู ปหิ นขาว ประดับด้วยสิ งห์แบบพม่ามอญ
ด้านหน้า
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(2.2) วัดพระนอน
(1) คุณค่าและความสาคัญ
วัดพระนอน ตั้งอยู่เลขที่ 22 ถนนผดุ งม่ วยต่อ ตาบลจองค า อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งอยูใ่ ต้เชิงเขาของวัดพระธาตุดอยกองมูดา้ นหน้าติด
ถนนผดุ ง ม่ ว ยต่ อ ตรงข้า มวัด ก้ า ก่ อ ต าบลจองค า อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
แม่ฮ่องสอนด้านหลังติดเชิงดอยกองมูทิศเหนือติดวัดม่วยต่อด้านทิศใต้ติด
สนามกีฬากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน จุดเด่นของวัด คือ มีพระพุทธรู ปปาง
ไสยาสน์ ศิล ปะไทใหญ่พม่ า องค์ใหญ่ที่สุดในแม่ ฮ่อ งสอน โดยเจ้าเมื อ ง
แม่ ฮ่อ งสอน พญาสิ งหนาทราชา และมี กู่บรรจุอฐั ิ ของเจ้าเมื อง และเครื อ
ญาติ27 รวมถึงงานศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นภายในวัด ดังนี้
(2) สถานที่สาคัญภายในวัด
1) ศาลาการเปรี ยญ สถาปั ตยกรรมไทใหญ่ หลังคาซ้อนชั้น แบบสองคอ
สามชาย ภายในประดิษฐานพระนอน พระพุทธรู ปปางไสยาสน์พระ
ประธาน ประดับด้วยการติดกระจกสี และพระพุทธรู ปปางมารวิชัย
ศิลปะไทใหญ่พม่า ความยาว 12 เมตร สร้างโดย พญาสิ งหนาทราชา
เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปประจาวันเกิดของท่าน คือวัน
อังคาร ภายในมี ส่ ว นของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ว ดั เป็ นห้อ งแสดงของสะสม
เครื่ องใช้โบราณ ถ้วยชามสมัยสงครามโลก พระไตรปิ ฎก หนังสือพม่า
รู ปภาพบุคคลสาคัญ พระเครื่ องต่าง ๆ
2) อุโบสถวัดพระนอน เป็ นอุโบสถแรกของเมืองแม่ฮ่องสอน สร้างโดย
พญาฮ่ อ งสอนบุรี ลักษณะแบบอาคารกึ่ งไม้และคอนกรี ตหลังคามุ ง
สังกะสี ซ้อนชั้นแบบปราสาทบนยอดประดับฉัตรเจดีย ์ รู ปทรงจตุรมุข
เชิงชายประดับด้วยสังกะสีฉลุลายแบบไทใหญ่
3) เจดียท์ รงปราสาท 2 องค์ องค์ที่แรกเจดียท์ รงปราสาท ชื่อรัตนเจดียศ์ รี
ทั บ ทิ ม ส่ วนฐานเป็ นโถงซุ้ ม พระพุ ท ธรู ป ภายในประดิ ษ ฐาน
พระพุท ธรู ป ศิ ล ปะไทใหญ่ พ ม่ า ตกแต่ งองค์เจดี ย ด์ ้วยปู น แกะสลัก
ประดับเชิ งชายเป็ นชั้น ๆ ปลายยอดประดับด้วยฉัตรทอง ศิลปะพม่ า
27

สานักวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน. แหล่งเรี ยนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน,
(เชียงใหม่ : เจริ ญวัฒน์การพิมพ์, 2550 ), หน้า 17 – 18

198

ไทใหญ่ รอบด้วยพระพุ ท ธรู ป ปางต่าง ๆ และต าขอน(ตุ งไทใหญ่ )
ตั้งอยูใ่ กล้กบั อุโบสถ และสิ งห์คู่ องค์ที่สอง ตั้งอยูบ่ นเชิ งเขาลักษณะ
เดียวกัน อยูใ่ กล้กบั พระพุทธรู ปปางสมาธิกลางแจ้งองค์ใหญ่
4) งานศิลปกรรมอื่น ๆ ได้แก่ ส่ างซี่ หรื อสิ งห์คู่ใหญ่ ตั้งอยูด่ า้ นหลังทาง
ขึ้นของวัดพระธาตุดอยกองมูเดิม ขนาดของสิ งห์ และลักษณะต่างกัน
เล็ ก น้ อ ย คล้ า ยกั บ ว่ า เป็ น เพศผู ้ และเพศเมี ย ศิ ล ปะแบบพม่ า
พระพุ ท ธรู ป องค์ใหญ่ ปางมารมารวิชัย ศิ ล ปะไทใหญ่ พ ม่ า ตั้งอยู่
กลางแจ้ง หลัง วัด ติ ด กับ เจดี ย ์ 2 องค์ และกู่ เก่ า บรรจุ อ ัฐิ เจ้า เมื อ ง
แม่ฮ่องสอน องค์ที่ 1 – 4 และเครื อญาติ
(3) สื่ อของการเรียนรู้
1) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน สามารถเรี ย นรู ้ ป ระวัติ ค วามเป็ นมา
โดยสังเขปของวัดวัดพระนอนและคุณค่าทางศิลปะสถาปั ตยกรรมได้
จากป้ ายข้อมู ลสถานที่ของเทศบาลเมือ งแม่ ฮ่อ งสอน หรื อหน่ วยงาน
ททท. สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจากเอกสาร หนังสื อประวัติ
ของวัดพระนอน
2) สื่อการเรี ยนรู ้ที่ควรปรับปรุ งและจัดทาเพิ่มเพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมาย
ของการเรี ยนรู ้ ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอนได้อ ย่าง
เหมาะสม ควรมี การจัดทาหรื อ สร้างสื่ อเรี ยนรู ้เพิ่มเติม เช่น เอกสารแผ่น
พับ หนังสื อนาชม ป้ ายนาชม สื่ ออิเล็กทรอนิ คส์ อาทิ วิดิโอ ซี ดี เป็ นต้น
และผูใ้ ห้ขอ้ มูลเชิงลึก ประวัติความเป็ นมาของวัดพระนอน หรื อบริ บทที่
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของวัด (ลักษณะมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น)
(4) กิจกรรมส่ งเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมทาบุญเข้าวัด รักษาศีลในวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา
วัน มาฆบู ช า วัน อาสาฬหบู ช า เป็ นสถานที่ บ รรพชาอุ ป สมบถ ในงาน
ประเพณี ปอยส่ างลอง และจัดกิจกรรมงานประเพณี ต่างๆเช่น ประเพณี ต่าง
ซอมต่อโหลง (ถวายข้าวมธุปายาส) มีการจัดงานตามเทศกาลต่างๆ ขึ้น เช่น
เทศกาลเข้าพรรษา เทศกาลออกพรรษา งานสงกรานต์ และการแฮนซอม
โก่จา และมีพพิ ิธภัณฑ์วดั สาหรับการเรี ยนรู ้โบราณวัตถุ ของใช้โบราณใน
สมัยต่าง ๆ พระเครื่ อง พระพุทธรู ป พระคัมภีร์โบราณ เป็ นต้น
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ภาพที่ 5.54 ศาลาการเปรี ยญแบบไทใหญ่ ภายในมีห้อง
ภาพที่ 5.55 ภายในศาลาการเปรี ยญประดิษฐาน
แสดงพิพิธภัณฑ์วดั พระนอน
พระพุทธรู ปปางไสยาสน์ ศิลปะไทใหญ่ และพระพุทธรู ป
อีก 2 องค์

ภาพที่ 5.56 ซุม้ พระพุทธรู ปทรงเจดียแ์ บบไทใหญ่
ล้อมรอบด้วยพระพุทธรู ปปางต่าง ๆ
ศิลปะไทใหญ่พม่า

ภาพที่ 5.57 อุโบสถทรงจตุรมุข หลังคาทรงปราสาท
ซ้อน ชั้น ตั้งอยูเ่ ชิงดอยกองมู

ภาพที่ 5.58 พระพุทธรู ปกลางแจ้งปางมารวิชยั ศิลปะไทใหญ่

ภาพที่ 5.59 สิ งห์คู่ขนาดใหญ่ ศิลปะพม่ามอญ
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(2.3) วัดกา้ ก่ อ
(1) คุณค่าและความสาคัญ
วัด ก้ าก่ อ ตั้งอยู่บ นถนนผดุ งม่ วยต่ อ ต าบลจองค า อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
แม่ ฮ่องสอน วัดก้ าก่อมี ตั้งอยูต่ รงข้ามวัดพระนอน ทางขึ้นวัดพรธาตุดอย
กองมู ลักษณะเด่นของวัด คือ ซุ้มประตูทางเข้าไปสู่ ศาลาการเปรี ยญ และ
สิงห์คู่ ศิลปะพม่าหรื อที่เรี ยกว่า “ส่างหว่าง” เป็ นเอกลักษณ์ทางสถาปั ตยกรรม
ของอาคารทางพระพุ ท ธศาสนาในจั ง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอนตามแบบ
สถาปั ตยกรรมไต (ไทใหญ่) รวมถึงลักษณะทางศิลปะและสถาปั ตยกรรม
แบบไทใหญ่ ดังนี้
(2) สถานที่สาคัญภายในวัด
1) ศาลาการเปรี ยญแบบไทใหญ่ พ ม่ าขนาดใหญ่ หลังซ้อ นชั้น ประดับ
ปานซอย สังกะฉลุล าย ภายในมีลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่
ดั้งเดิ ม ส่ วนเพดานประดับด้วยงานศิลปะแบบพม่า มีเสาทรงกลมลง
ปิ ดทองลงลาย และมี พ้ืน ที่ แบ่ ง ส่ วนยกพื้น สู งส าหรั บ ประกอบพิ ธี
ประดิษฐาน พระประธาน พระพุทธรู ปทองเหลื องปางมารวิชัย อดี ต
พระสังฆราชองค์ปัจจุบนั เป็ นผูป้ ระทานให้ พระสาน (อายุประมาณ
114 ปี ) ศรัทธาแม่เฒ่ าจางย้อย เช่าบูชามาจากมัณฑะเลย์ประเทศพม่ า
นามาถวายเป็ นองค์ประธาน ณ วัดก้ าก่ อ ตั้งแต่เริ่ มสร้างวัด พระหิ น
อ่ อ นทรงเครื่ อ ง ศรั ท ธา คุ ณ บุ ญ ชู คุ ณ ปริ ศ นา ตรี ท อง น ามาจาก
ประเทศพม่ าเพื่อ ถวายให้ประดิ ษ ฐ์อ ยูท่ ี่ วดั ก้ าก่ อ เมื่ อ วันที่ 7 เมษายน
พ.ศ. 2533 และพระหินดา เป็ นศิลปกรรมมาจากอังวะ
2) อุ โ บสถ ใช้ในการประกอบศาสนพิ ธี ข องคณะสงฆ์ เป็ นโบสถ์ ที่
ผสมผสานศิลปแบบไทใหญ่ และพม่า ประดิษฐานพระมัณฑะเลย์ ย้าย
มาจากอุโบสถหลังวิหารวัดพระนอน จเรหม่องเจ้าศรัทธาและได้นามา
ประดิ ษฐ์ไ ว้ที่วดั ก้ าก่ อ เมื่ อ ขึ้น 13 ค่ า เดื อ น 8 พ.ศ. 2509 โดยมี หลวง
พ่อ กุงหม่ า (กมล)กุสโลภิกขุและพระมหารักษ์ สุ ภิญ โญ ได้อ ัญ เชิ ญ
นามาประดิษฐ์ไว้ ณ วัดก้ าก่อ รวมอายุประมาณ 80 ปี
3) เจดียธ์ าตุ มี 2 องค์ มีเจดียเ์ ก่าขนาดเล็กค่อนข้างผุพงั ลักษณะเจดียแ์ บบ
ไทใหญ่พม่าประดับด้วยฉัตรใกล้กบั ส่างหว่าง ทางเข้าศาลาการเปรี ยญ
ถัดจากเจดียเ์ ก่ า มี เจดียใ์ หม่ ขนาดใหญ่กว่า ลักษณะเหมื อนกัน ปลาย
ยอดประดับฉัตรทอง เคียงข้างด้วยตาขอน หรื อตุงไทใหญ่
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4) ส่างหว่าง ทางเข้าศาลาการเปรี ยญ ลักษณะเป็ นอาคารโล่งแบบทางเดิน
มุงหลังคาสังกะสี ซ้อนชั้นตามระดับพื้นที่ไม่เท่ากัน ส่ วนทางเข้าเป็ น
ซุ้ม แบบหลังคาซ้อ นชั้น ๆ ทางปราสาท ประดับ ยอดด้ว ยฉัตรทอง
พร้อมด้วยสิงห์คู่ขนาดใหญ่ศิลปะพม่า อารักษ์ทางเข้า
5) ศาลาหลวงปู่ โต เป็ นที่ประดิษฐ์สถานรู ปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์
(โต พรหมรังษี)
6) ซุม้ พระพุทธรู ปเรื อนไม้ ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ป และประดับ
ด้วยภายพุทธประวัติไม้แกะสลักนูนต่าแบบไทใหญ่ 20 ชิ้น
(3) สื่ อของการเรียนรู้
1) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน สามารถเรี ย นรู ้ ป ระวัติ ค วามเป็ นมา
โดยสังเขปของวัดก้ าก่อและคุณค่าทางศิลปะสถาปั ตยกรรมได้จากป้ าย
ข้อ มู ล สถานที่ข องเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่อ งสอน หรื อ หน่ วยงาน ททท.
สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจากเอกสาร หนังสือประวัติของวัด
ก้ าก่อ
2) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง และจัด ท าเพิ่ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ
เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน
ได้อ ย่างเหมาะสม ควรมี การจัดทาหรื อ สร้างสื่ อ เรี ยนรู ้เพิ่มเติม เช่ น
เอกสารแผ่นพับ หนังสื อนาชม ป้ ายนาชม สื่ ออิเล็กทรอนิ คส์ อาทิ วิดิ
โอ ซี ดี เป็ นต้น และผูใ้ ห้ขอ้ มูลเชิงลึก ประวัติความเป็ นมาของวัดพระ
ก้ าก่ อ หรื อ บริ บ ทที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พื้ น ที่ ข องวัด (ลัก ษณะมัค คุ เทศก์
ท้องถิ่น)
(4) กิจกรรมส่ งเสริมการเรียนรู้
เป็ นสถานที่จดั พิธีบาเพ็ญกุศล และฌาปณกิ จศพพระสงฆ์ (ประเพณี ลาก
ปราสาทหรื อลากเหลิม คือ การทาศพพระสงฆ์ ด้วยการใส่เรื อนศพทาเป็ น
ปราสาทลากไปสู่ ป่าช้าของชาวบ้านล้านนาไทย และเรื อนปราสาทวางอยู่
บนไม้แม่สะดึง มีลอ้ เลื่อนไป ชาวไทใหญ่เรี ยกว่า “ปอยล้อ” หรื อ “ปอยเห
ลิม” คือการลากศพไปด้วยล้อเลื่อน)28 และการทาบุญเข้าวัดในวันพระ
28

โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนาร่ องการพัฒนาฐานข้ อมูลสาหรั บการสร้ างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๑ , 2551, หน้า 330 - 339
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ภาพที่ 5.60 ซุม้ ส่ างหว่างแบบไทใหญ่ ประตุทางเข้าสู่ศาลา
การเปรี ยญประดับด้วยสิ งห์คู่ ศิลปะพม่ามอญ

ภาพที่ 5.61 ศาลาการเปรี ยญขนาดใหญ่ หลังคาซ้อน
ชั้น แบบไทใหญ่

ภาพที่ 5.62 ภายในศาลาการเปรี ยญ แบ่งส่ วนสาหรับยกพื้น
ต่างระดับสาหรับนมัสการองค์พระประธาน

ภาพที่ 5.63 อุโบสถ แบบไทใหญ่ประยุกต์ ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรู ป

ภาพที่ 5.64 องค์พระธาตุแบบพม่ามอญ สร้างใหม่ และ
องค์เก่าตั้งอยูต่ ิดกับองค์ใหม่

ภาพที่ 5.65 ซุม้ ประดิษฐานพระพุทธรู ป ภายในมีภาพ
พุทธประวัติ แกะสลักด้วยไม้นูนต่าทั้งหมด 12 ภาพ
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(2.4) วัดม่ วยต่ อ
(1) คุณค่าและความสาคัญ
วัด ม่ ว ยต่ อ ตั้งอยู่เลขที่ 21 ถนนผดุ ง ม่ ว ยต่ อ ต าบลจองค า อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดกับวัดพระนอนทางทิศเหนื อ และวัดพระธาตุดอย
กองมูทางทิศตะวันตก วัดม่วยต่อ แปลว่า วัดแห่ งเจดีย ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2432
โดยเจ้านางเมี๊ยะ ซึ่งเป็ นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนในสมัยนั้น ได้สร้างศาลาการ
เปรี ยญแบบไทใหญ่ คณะศรัทธาจึงร่ วมมื อกันสร้างเจดีย ์ 6 องค์ หรื อ 6 สู่
ตามภาษาไทใหญ่ ตั้งอยู่บริ เวณด้านหลังของวัด ลักษณะเด่ น ซุ้ม ประตู
ทางเข้าวัดที่มีเจดียแ์ บบไทใหญ่ขนาดเล็ก 3 องค์ต้ งั อยูเ่ หนือซุม้ รวมถึงงาน
ศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นภายในวัด ดังนี้ดงั นี้
(2) สถานที่สาคัญภายในวัด
1) ศาลาการเปรี ยญ ลักษณะอาคารไม้แบบไทใหญ่ ไม่ ปรากฎลักษณะ
ศาลาการเป รี ยญ แบบ ไท ใหญ่ ทั่ ว ไป ภายใน มี พระป ระธาน
พระพุทธรู ปเนื้อสัมฤทธิ์ศิลปะพม่า และพระพุทธรู ปสิงห์ 1 สิงห์ 3 อยู่
ภายในวัดอยูห่ น้าพระประธานในศาลาการเปรี ยญ ซึ่ งวางไว้ ด้านขวา
เป็ นสิ งห์ 1 ด้านซ้ายเป็ นสิ งห์ 2 และด้านบนเป็ นสิ งห์ 1งาช้างแกะสลัก
เป็ นพระพุทธรู ป 2 คู่ อยูภ่ ายในศาลการเปรี ยญ นามาจากประเทศพม่า
ในปี พ .ศ. 2466
2) เจดียธ์ าตุ 6 องค์ หรื อเรี ยกว่า เจดีย ์ 6 สู่ ลักษณะทรงเจดียแ์ บบไทใหญ่
พม่ า มี ฉัตรปลายยอด ขนาดใกล้เคียงกัน แตกต่างกันที่ ลกั ษณะทรง
เจดีย ์ มีขอบเขต ลักษณะเหมื อนกาแพงแก้ว สถาปั ตยกรรมแบบพม่ า
มอญ ภายในมีซุ้มพระพุทธรู ป ประดิษฐานพระพุทธรู ป 3 องค์ ศิลปะ
ไทใหญ่ มี บ ัน ไดทางขึ้น สู่ อ งค์เจดี ย ์ ผ่านซุ้ม ทางเข้าแบบพม่ ามอญ
ตั้งอยูบ่ ริ เวณบนเนินหลังวัด
3) อุโบสถ ลักษณะอุโบสถแบบล้านนาไทย ตั้งอยูภ่ ายหลังวัด ติดกับเจดีย ์
ธาตุ
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(3) สื่ อของการเรียนรู้
1) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน สามารถเรี ย นรู ้ ป ระวัติ ค วามเป็ นมา
โดยสังเขปของวัดวัดม่ วยต่อ และคุ ณ ค่าทางศิล ปะสถาปั ตยกรรมได้
จากป้ ายข้อมู ลสถานที่ของเทศบาลเมือ งแม่ ฮ่อ งสอน หรื อหน่ วยงาน
ททท. สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจากเอกสาร หนังสื อประวัติ
ของวัดม่วยต่อ
2) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง และจัด ท าเพิ่ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ
เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน
ได้อ ย่างเหมาะสม ควรมี การจัดทาหรื อ สร้างสื่ อ เรี ยนรู ้เพิ่มเติม เช่ น
เอกสารแผ่นพับ หนังสือนาชม ป้ ายนาชม สื่ออิเล็กทรอนิ คส์ อาทิ วิดิโอ
ซี ดี เป็ นต้น และผูใ้ ห้ขอ้ มู ลเชิ งลึก ประวัติความเป็ นมาของวัดม่ วยต่อ
หรื อบริ บทที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของวัด (ลักษณะมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น)
(4) กิจกรรมส่ งเสริมการเรียนรู้
การทาบุญ เข้าวัด ในวันพระ และวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา
วัน มาฆบู ช า วัน อาสาฬหบู ช า เป็ นสถานที่ บ รรพชาอุ ป สมบถ ในงาน
ประเพณี ปอยส่ างลองและจัดกิจกรรมงานประเพณี ต่างๆเช่น ประเพณี ต่าง
ซอมต่อโหลง (ถวายข้าวมธุปายาส) และมีการจัดงานตามเทศกาลต่างๆ ขึ้น
เช่นเทศกาล เข้าพรรษา เทศกาลออกพรรษา งานสงกรานต์ และการแฮน
ซอมโก่จา เป็ นต้น

ภาพที่ 5.66 ซุม้ ประตูทางเข้า ประดับ
ด้วยองค์เจดีย ์ 3 องค์ส่วนบน

ภาพที่ 5.67 ศาลาการเปรี ยญแบบ
ไทใหญ่ หลังคาซ้อนชั้น
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ภาพที่ 5.68 บริ เวณที่ต้ งั องค์เจดียท์ ้งั 6
ประกอบด้วยบันไดทางขึ้น บริ เวณเชิงดอยกองมู

ภาพที่ 5.69 องค์เจดียธ์ าตุ ศิลปะพม่ามอญ รู ปแบบต่าง ๆ

ภาพที่ 5.70 ซุม้ พระพุทธรู ปบริ เวณพื้นที่ องค์เจดีย ์
ธาตุท้งั 6 ประดิษฐานพระพุทธรู ปไทใหญ่พม่า

ภาพที่ 5.71 อุโบสถ รู ปทรงแบบรัตนโกสิ นต์

(2.5) วัดหัวเวียง
(1) คุณค่าและความสาคัญ
วัดหัวเวียง ตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 15 ถนนสิ งหนาทบารุ ง ตาบลจองคา อาเภอเมือ ง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยูต่ ิดกับตลาดเทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน วัดหัวเวียง
ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองแม่ฮ่องสอนมีลกั ษณะทางสถาปั ตยกรรมแบบ ไทใหญ่
ลักษณะของวัด คือ วิหารไม้หลังใหญ่ ศิลปะไทใหญ่พม่า หลังคาซ้อนชั้นมี
ปราสาทอยูท่ ี่ปลายยอด เป็ นที่ประดิษฐานพระมหามุนี หรื อพระเจ้าพลาละ
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แข่ง ตั้งตระหง่านกลางวัด29 รวมถึ งงานศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรมที่
โดดเด่นภายในวัด ดังนี้
(2) สถานที่สาคัญภายในวัด
1) วิหารเจ้าพราละแข่ง เป็ นอาคารไม้ 2 หลังติดกันหลังคามุ งด้วยแป้ น
เกล็ด ประดับ ด้วยลวดลายฉลุ สังกะสี เป็ นชั้น ๆ แบบปราสาท หลัง
ใหญ่ มี ยอดเป็ นรู ปโดมต่อ ด้วยไม้กลึ งเป็ นช่ อ แหลมขึ้ นไป หลังเล็ ก
หลังคาเป็ นปราสาท 5 ยอด ประดับด้วยลวดลายสังกะสี ฉลุ บนยอดมี
ฉัตรสี ท องคล้ายฉัตรเจดี ย ์ ภายในประดิ ษฐานพระพุทธรู ป มหามุ นี
หรื อ พลาละแข่ง ที่นามาจากเมืองมัณฑะเล ประเทศพม่า30
2) ศาลาการเปรี ยญ เป็ นอาคารไม้ยกพื้นแบบศาลาการเปรี ยญวัดไทใหญ่
หลังคาซ้ อ นชั้น ประดับ ดัว ยสั งกะสี ฉ ลุ เรี ย กว่ า ปานซอย ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรู ปโบราณศิลปะพม่ากลุ่มหนึ่งจานวน 5 องค์ขนาด
ต่างกันตามล าดับ ลักษณ์ อ งค์พระพุ ทธรู ป หันพระพักตร์ ไปทางทิ ศ
ตะวันออก 2 องค์ หันไปทางทิศเหนือ 2 องค์ และทางทิศใต้ 1 องค์31
3) อุโบสถ เป็ นอุ โบสถหลังใหม่ แบบก่ ออิฐถือ ปูน หลังคาซ้อนชั้นแบบ
สองคอสามชายไทใหญ่ ส่ วนมุ ข หน้าหลังคาซ้อ นชั้นทรงปราสาท
ประดับด้วยฉัตรเจดีย ์
4) เจดีย ์ เป็ นเจดี ยใ์ หม่สร้างขึ้นเพื่อ เฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัวฯในโอกาสทรงครองสิ ริราชย์ครบ 60 ปี ลักษณะเจดี ยแ์ บบ
ไทใหญ่พม่า และมีเจดียเ์ ล็กรอบเจดียใ์ หญ่ ทั้ง 4 มุม

29

สานักวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน. แหล่งเรี ยนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน,
(เชียงใหม่ : เจริ ญวัฒน์การพิมพ์, 2550), หน้า 6
30
คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัด งานเฉลิ ม พระเกี ยรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว , จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. หนังสื อ
เฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว เรื่ อ ง วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลัก ษณ์ และภูมิ
ปั ญญาจังหวัดแม่ฮ่องสอน. ( ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์ , 2542 ), หน้า 92
31
คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัด งานเฉลิ ม พระเกี ยรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว , จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. หนังสื อ
เฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว เรื่ อ ง วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลัก ษณ์ และภูมิ
ปั ญญาจังหวัดแม่ฮ่องสอน. ( ไม่ปรากฏแหล่งที่พิมพ์ , 2542 ), หน้า 53
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5) ศาลาจาศีล อาคารไม้ ลักษณะอาคารเป็ นอาคารไม้ยกพื้น มุ งหลังคา
สั ง กะสี ประดั บ ลายสั ง กะสี ฉ ลุ ล าย ปั จจุ บ ัน ได้ ข้ ึ นทะเบี ย นเป็ น
โบราณสถานโดยกรมศิลปากรแล้ว
(3) สื่ อของการเรียนรู้
1) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน สามารถเรี ย นรู ้ ป ระวัติ ค วามเป็ นมา
โดยสังเขปของวัดวัดหัวเวียง และคุณค่าทางศิล ปะสถาปั ตยกรรมได้
จากป้ ายข้อมู ลสถานที่ของเทศบาลเมือ งแม่ ฮ่อ งสอน หรื อหน่ วยงาน
ททท. สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจากเอกสาร หนังสื อประวัติ
ของวัดหัวเวียง
2) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ค วรปรั บ ปรุ งและจัด ท าเพิ่ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ
เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน
ได้อ ย่างเหมาะสม ควรมี ก ารจัดท าหรื อ สร้างสื่ อ เรี ยนรู ้เพิ่มเติม เช่ น
เอกสารแผ่นพับ หนังสื อนาชม ป้ ายนาชม สื่ ออิเล็กทรอนิ คส์ อาทิ วิดิ
โอ ซี ดี เป็ นต้น และผูใ้ ห้ขอ้ มูลเชิงลึก และบริ บทของวัดหัวเวียง หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของวัด (ลักษณะมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น)
(4) กิจกรรมส่ งเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมทาบุญเข้าวัด รักษาศีลในวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา
วัน มาฆบู ช า วัน อาสาฬหบู ช า เป็ นสถานที่ บ รรพชาอุ ป สมบถ ในงาน
ประเพณี ปอยส่ างลอง และจัดกิจกรรมงานประเพณี ต่างๆเช่น ประเพณี ต่าง
ซอมต่อโหลง(ถวายข้าวมธุปายาส) เป็ นต้น

ภาพที่ 5.72 ศาลาเปรี ยญแบบไทใหญ่ยกพื้น หลังคาซ้อน
ชั้น ประดับเชิงชายด้วยสังกะสี ฉลุลายไต
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ภาพที่ 5.73 ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ป
โบราณศิลปะพม่า 5 องค์ หันหน้าต่างทิศกัน

ภาพที่ 5.74 วิหารพลาละแข่ง ทรงปราสาทหลังคาซ้อนชั้น
หลังคามุงด้วยแป้ นเกล็ดไม้ ปลายยอดประดับด้วยโดม
ไม้กลึง

ภาพที่ 5.76 หลังคาวิหารพลาละแข่ง แบบซ้อนชั้น มุงด้วย
แป้ นเกล็ดไม้ ประดับด้วยสังกะสี ฉลุลาย

ภาพที่ 5.78 อุโบสถประยุกต์แบบก่ออิฐถือปูน หลังคา
ซ้อนชั้นแบบไทใหญ่ รู ปทรง
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ภาพที่ 5.75 ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ป มหา
มุนี หรื อพลาละแข่ง ที่นามาจากเมืองมัณฑะเล
ประเทศพม่า

ภาพที่ 5.77 ศาลาจาศีลอาคารไม้ มีมุขหน้า อดีต
หลังคามุงด้วยสังกะสี จากพม่า ทาจากอังกฤษ

ภาพที่ 5.79 เจดียธ์ าตุสร้างใหม่ แต่คงรู ปแบบพม่า
มอญ มีซุม้ จรนัมประดิษฐานพระพุทธรู ปปางต่าง ๆ
รอบองค์เจดีย ์

(2.6) วัดจองกลาง
(1) คุณค่าและความสาคัญ
วัด จองกลางตั้งอยู่บ นถนนประดิ ษ ฐ์จ องค า ต าบลจองค า อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลักษณะเด่นของวัด คือ พระธาตุเจดีย ์ ฐานสี่เหลี่ยม มุข
สี่ดา้ น แต่ละด้านสร้างสิ งห์ไว้ 1 ตัว พร้อมกับวิหาร หรื อศาลาวิปัสสนาติด
องค์พ ระธาตุ เจดี ย ์ ทิศ ตะวัน ออกหลังคาทรงปราสาทท าด้วยสังกะสี ฉ ลุ
ลวดลาย และศาลาการเปรี ยญแบบไทใหญ่ หลังคาซ้อ นชั้น สองคอสาม
ชาย ประดับด้วยเชิ งชายแบบไทใหญ่ สังกะสี ฉะลุ ล ายไตรอบตัวอาคาร
รวมถึงงานศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นภายในวัด ดังนี้
(2) สถานที่สาคัญภายในวัด
1) ศาลาการเปรี ยญ ลัก ษณะอาคารแบบไทใหญ่พ ม่ ามี ห ลังคาซ้อ นชั้น
สองคอสามชาย รวมหลัง คาทั้ง มุ ข ด้านหน้ าและด้านหลัง รวม 8
หลังคา ประดับ ด้วยสังกะสี ฉ ะลุ ล าย ภายในประดิ ษ ฐานพระพุท ธ
สิหิงค์จาลอง และพระอินทร์สานด้วยไผ่ ตูท้ าบุญหยอดเหรี ยญ ภายใน
มีตุ๊กตาพุทธประวัติแบบอัตโนมัติใช้วิธีการเหยียบ 2 ชุด และภาพวาด
บนกระจกแบบกลับด้าน เป็ นภาพวาดแสดงพุทธประวัติท้ งั หมด 180
ภาพเขียนโดยจิตรกรชาวพม่า นามาจากประเทศพม่า ภายในตัวศาลามี
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ว ัด จองกลาง ห้ อ งแสดงพระไตรปิ ฎก คัม ภี ร์ โ บราณ
เครื่ องใช้โบราณ ของสะสมสมัยสงครามโลก ตุก๊ ไม้แกะสลักเกี่ยวกับ
พระเวสสันดรชาดก นามาจากประเทศพม่า
2) เจดี ยธ์ าตุ เจดี ยส์ ู ง 12 ศอก ฐานสี่ เหลี่ ยมจัตุรมุ ข แต่ละด้านของเจดี ย ์
ประดิษฐานพระพุทธรู ปปางสมาธิ มีเจดียอ์ งค์เล็ ก ที่มุมทั้งสี่ รู ปแบบ
ศิลปะไทใหญ่พม่า ศิลปะพม่ามอญ
3) วิ ห าร อยู่ ติ ด กั บ องค์ เ จดี ย์ธ าตุ มี ทางเดิ น เชื่ อ มกั น เป็ น อาคาร
อเนกประสงค์ คือเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ป ใช้ประกอบพิธีกรรม
งานบุญประเพณี จัดแสดงพิพธิ ภัณฑ์ รวมทั้งเป็ นหอฉันและกุฏิของเจ้า
อาวาสด้ว ย ลัก ษณะเด่ น ของอาคารคื อ มี ห ลังคาซ้ อ นกัน หลายชั้น
หลัง คาซ้ อ นชั้น ทางปราสาท ประดับ ฉั ต รทองปลายยอด ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรู ป
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4) เจดี ยธ์ าตุเก่ าและวิห ารเล็ก ตั้งอยู่ภายนอกเขตวัดจองกลาง มี ห ลังคา
เรื อ นยอดทรงปราสาทซ้อ นถึงห้าชั้น ส่ วนยอดของหลังคาที่สูงที่สุด
ประดับด้วยฉัตรทองสามชั้น หลังคามุงสังกะสี มีโลหะฉลุลายตกแต่ง
ตามส่วนต่างๆ ของหลังคาและเชิงชาย
(3) สื่ อของการเรียนรู้
1) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน สามารถเรี ย นรู ้ ป ระวัติ ค วามเป็ นมา
โดยสังเขปของวัดวัดจองกลางและคุณค่าทางศิลปะสถาปั ตยกรรมได้
จากป้ ายข้อมู ลสถานที่ของเทศบาลเมือ งแม่ ฮ่อ งสอน หรื อหน่ วยงาน
ททท. สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจากเอกสาร แผ่นพับ หนังสื อ
ประวัติของวัดจองกลาง
2) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง และจัด ท าเพิ่ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ
เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน
ได้อ ย่างเหมาะสม ควรมี การจัดทาหรื อ สร้างสื่ อ เรี ยนรู ้เพิ่ม เติม เช่ น
เอกสารแผ่น พับ หนังสื อ น าชม ป้ ายน าชม สื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ค ส์ อาทิ
วิดีโอ ซี ดี เป็ นต้น และผูใ้ ห้ขอ้ มู ลเชิ งลึก ประวัติความเป็ นมาของวัด
จองกลาง หรื อบริ บทที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของวัด (ลักษณะมัคคุ เทศก์
ท้องถิ่น)
(4) กิจกรรมส่ งเสริมการเรียนรู้
การทาบุญ สะเดาะเคราะห์ และบูชาพระประจาวันเกิ ด และกิจกรรมงาน
รื่ นเริ งช่วงวันเพ็ญเดือนสิ บสอง เช่น การปล่อยโคมลอย การปล่อยกระทง
สวรรค์ การประกวดดอกไม้ไฟ จัดกิ จกรรมทาบุญเข้าวัด รักษาศีลในวัน
สาคัญ ทางศาสนา เช่ น วัน วิส าขบู ช า วัน มาฆบู ชา วันอาสาฬหบู ชา วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็ นสถานที่บรรพชาอุปสมบถ ในงานประเพณี
ปอยส่ างลอง กิ จกรรมงานประเพณี ต่างๆเช่ น ประเพณี ต่างซอมต่อโหลง
(ถวายข้า วมธุ ป ายาส) มี ก ารจัด งานตามเทศกาลต่ า งๆ ขึ้ น เช่ น งาน
สงกรานต์ และการแฮนซอมโก่จา และมีพิพิธภัณฑ์วดั สาหรับการเรี ยนรู ้
โบราณวัต ถุ ของใช้โ บราณในสมัยต่ าง ๆ ตุ๊ก ตาแกะสลัก จากไม้ พระ
คัมภีร์โบราณ ภาพวาดกระจา และเป็ นพื้นที่ประดิษฐ์จองพาราสาหรับบูชา
และร่ วมพิธีแห่จองพาราในเทศกาลปอยเหลินสิบเอ็ด เป็ นต้น
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ภาพที่ 5.80 ศาลาการเปรี ยญแบบไทใหญ่ ภายในแบ่งส่ วน
สาหรับห้องพิพิธภัณฑ์วดั

ภาพที่ 5.81 องค์พระธาตุจองกลางศิลปะพม่ามอญ และ
ส่ วนต่อวิหารแบบไทใหญ่หลังซ้อนชั้น ทรงปราสาท

ภาพที่ 5.82 ภาพวาดบนกระจก เล่าเรื่ องพุทธประวัติ
นามาจากพม่า ประดับฝาผนังภายในศาลาการเปรี ยญ

ภาพที่ 5.83 ตุก๊ ตาไขลาน สาหรับทาบุญ เล่าเรื่ องพุทธ
ประวัติ ตุ๊กตาแบบต่าง ๆ รู ปแบบไทใหญ่พม่า

ภาพที่ 5.84 ตุก๊ ตาไม้โบราณ ตุ๊กตาสัมฤทธิ์ และวัตถุ
โบราณอื่น ๆ ภายในห้องแสดงพิพิธภัณฑ์วดั จองกลาง
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ภาพที่ 5.85 องค์เจดีย ์ และวิหารเก่า ติดกับจองกลาง

(2.7) วัดจองคา
(1) คุณค่าและความสาคัญ
วัดจองคา ตั้งอยูท่ ี่บนถนนประดิษฐ์จองคา ตาบลจองคา อาเภอเมืองจังหวัด
แม่ฮ่องสอน วัดจองคา เมื่อแรกสร้างมีลกั ษณะเป็ นแบบสถาปั ตยกรรมพม่า
โดยทั่วไป เรี ยกว่า ปราสาทเรื อ นไม้ หลังคาสร้ างด้วยสังกะสี แ กะสลัก
ลวดลายเป็ นซุ้มปราสาท มี มุขบันได 2 ข้าง ภายในอาคารแบ่งเป็ นส่ วนที่
เป็ นวิห ารประดิ ษ ฐานพระประธานมุ ข 2 ข้างเป็ นเสนาสนะ และมี ก าร
ปฏิสังขรณ์ อี ก ครั้งในปี พ.ศ.2496 ลุ งจองคาส่ วย ฝั้ นอุ ตะมะ คหบดี ชาว
แม่ฮ่องสอน หลังจากนั้นเกิดไฟไหม้ และได้ทาการปฏิสงั ขรณ์ สร้างขึ้นมา
ใหม่ ประกอบพิธีวางศิล าฤกษ์ ปี พ.ศ. 2514 ก่ อ สร้างเสร็ จในปี เดี ยวกัน
อาคารวัดจองคาหลังใหม่น้ ี มีนายทุนส่ า วงศ์ไพฑูรย์ เป็ นนายช่างออกแบบ
และก่ อ สร้างให้มีลักษณะสถาปั ตยกรรมภาคกลางผสมผสานภาคเหนื อ
และยังเป็ นรู ปทรงเดิมไว้ให้มากที่สุด เป็ นยอดปราสาท 7 ชั้น แบ่งเป็ นส่วน
ที่เป็ นพระวิหารประดิ ษฐานพระปฏิมาประธาน ยกพื้นขึ้น สู งกว่าอาคาร
ทัว่ ไป ส่ ว นนี้ ภาษาไทใหญ่ เรี ยกว่า “ขปาน” และมี ส่ วนที่ เป็ นศาลาการ
เปรี ยญ ลักษณะเด่ น ของวัด คือ วิหารหลวงพ่อ โต วิหารหลังคาซ้อ นชั้น
คอนกรี ต ภายในประดิษฐานหลวงพ่อ โตองค์ใหญ่ และอุโบสถคอนกรี ต
รู ปทรงสี่ เหลี่ยมไม่มีหลังคา มีเจดียข์ นาดเล็กแบบพม่า 5 องค์ อยูเ่ หนื อตัว
อาคารรวมถึงงานศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นภายในวัด ดังนี้
(2) สถานที่สาคัญภายในวัด
1) ศาลาการเปรี ยญ ได้ท าการปฏิสังขรณ์ และสร้างขึ้น ใหม่ มี ลักษณะ
สถาปั ตยกรรมภาคกลางผสมผสานภาคเหนือและยังเป็ นรู ปทรงเดิมไว้
ให้ม ากที่ สุ ด เป็ นยอดปราสาท 7 ชั้น แบ่ งเป็ นส่ วนที่ เป็ นพระวิห าร
ประดิษฐานพระปฏิมาประธาน ยกพื้นขึ้นสู งกว่าอาคารทัว่ ไป ส่ วนนี้
ภาษาไทใหญ่เรี ยกว่า “ขปาน” และมีส่วนที่เป็ นศาลาการเปรี ยญ
2) วิหารหลวงพ่อโต เป็ นอาคารคอนกรี ตศิลปะผสมผสานไทใหญ่พม่ า
และตะวันตก หลังคาซ้อนชั้นแบบไทใหญ่ 1 คอ 2 ชาย ประดิ ษฐาน
หลวงพ่อโต หรื อเจ้าพาราโหลง เป็ นพระพุทธรู ปปูนปั้ นปางมารวิชัย
ศิลปะไทใหญ่พม่า
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3) อุโบสถ ทรงสี เหลี่ยมคอนกรี ต ไม่ มีหลังคาขอบหน้าต่างประดับด้วย
ตุ๊กตาปูนปั้ น เหนื อ อาคารมี เจดี ยธ์ าตุแบบไทใหญ่ พม่ า 5 องค์ ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันตกติดกับศาลาการเปรี ยญวัดจองกลาง
4) ซุ้ม พระพุท ธรู ป คอนกรี ต ชื่ อ พระมหากัจ จายน์ 2528 ไม่ มี ห ลัง คา
เหนือตัวอาคารมีเจดียธ์ าตุแบบไทใหญ่ 1 องค์ ตกแต่งด้วยปูนแกะสลัก
ประดับเชิงชาย และขอบหน้าต่าง ภายในประดิษฐานพระมหากัจจายน์
(3) สื่ อของการเรียนรู้
1) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน สามารถเรี ย นรู ้ ป ระวัติ ค วามเป็ นมา
โดยสังเขปของวัดวัดจองคา และคุ ณ ค่าทางศิล ปะสถาปั ตยกรรมได้
จากป้ ายข้อมู ลสถานที่ของเทศบาลเมือ งแม่ ฮ่อ งสอน หรื อหน่ วยงาน
ททท. สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจากเอกสาร หนังสื อประวัติ
ของวัดจองคา
2) สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง และจัด ท าเพิ่ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ
เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน
ได้อ ย่างเหมาะสม ควรมี การจัดทาหรื อ สร้างสื่ อ เรี ยนรู ้เพิ่มเติม เช่ น
เอกสารแผ่นพับ หนังสื อนาชม ป้ ายนาชม สื่ ออิเล็กทรอนิ คส์ อาทิ วิดิ
โอ ซี ดี เป็ นต้น และผูใ้ ห้ขอ้ มูลเชิงลึก ประวัติความเป็ นมาของวัดจอง
คา หรื อบริ บทที่เกี่ยวข้องกับพืน้ ที่ของวัด ( ลักษณะมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น)
(4) กิจกรรมส่ งเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมทาบุญเข้าวัด รักษาศีลในวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั ว หรื อสมเด็ จ พระนางเจ้า
พระบรมราชิ นีนาถ เป็ นสถานที่บรรพชาอุ ปสมบถ ในงานประเพณี ปอย
ส่างลอง และจัดกิจกรรมงานประเพณี ต่างๆเช่น ประเพณี ต่างซอมต่อโหลง
(ถวายข้า วมธุ ป ายาส) มี ก ารจัด งานตามเทศกาลต่ า งๆ ขึ้ น เช่ น งาน
สงกรานต์ และการแฮนซอมโก่จา เป็ นต้น
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ภาพที่ 5.86 ศาลาการเปรี ยญ แบบไทใหญ่ยกพื้น หลังคา
ทรงปราสาท 9 ชั้น ประดับยอดด้วยฉัตร

ภาพที่ 5.87 ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ป พระ
ประธานของศาลาเปรี ยญ

ภาพที่ 5.88 ซุม้ พระพุทธรู ป รู ปทรง 4 เหลี่ยม ภาพที่ 5.89 อุโบสถทรงกล่องสี่ เหลี่ยม ส่ วนบนประดับยอดด้วย
ส่ วนบนประดับด้วยเจดียธ์ าตุ ภายใน
เจดียธ์ าตุขนาดเล็ก 5 องค์ ประดับสิ งห์คู่ส่วนหน้า
ประดิษฐาน พระสังกะจายน์

ภาพที่ 5.90 วิหารหลวงพ่อโต ศิลปะผสมผสานไทใหญ่
พม่า และตะวันตก แบบคอนกรี ต
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ภาพที่ 5.91 หลวงพ่อโต พระพุทธรู ปศิลปะไทใหญ่
ประดิษฐานในวิหารหลวงพ่อโต

(3) รายการเส้ นทางเรียนรู้วัดแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ในเส้นทางเรี ยนรู ้ วดั แบบไทใหญ่ และสถาปั ตยกรรมทางศาสนา
เริ่ มต้นที่
จุดที่ 1 วัดพระธาตุดอยกองมู ตั้งอยูบ่ นเขาที่มีชื่อว่าดอยกองมู ซึ่งอยูท่ างทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จุดที่ 2 วัดพระนอน ตั้งอยูต่ ิดกับถนนทางไปวัดพระธาตุดอยกองมู บนถนนผดุงม่วยต่อ
จุดที่ 3 วัดก้ าก่อ ตั้งอยูต่ รงข้ามกับวัดพระนอนบนถนนผดุงม่วยต่อ
จุดที่ 4 วัดม่วยต่อตั้งอยูต่ ิดกับวัดพระนอน บนถนนผดุงม่วยต่อ
จุดที่ 5 วัดหัวเวียง ตั้งอยูใ่ กล้กบั ตลาดสดเมืองแม่ฮ่องสอน บนถนนสิงหนาทบารุ ง
จุดที่ 6 จุด วัดจองกลางตั้งอยูต่ ิดกับวัดจองกลาง บนถนนประดิษฐ์จองคา สุดท้าย
จุดที่ 7 วัดจองคา ตั้งอยูต่ ิดกับหนองจองคา บนถนนประดิษฐ์จองคา
ตามที่แสดงในแผนที่

แผนที่ 1.8 แผนที่การกาหนดเส้ นทางเรียนรู้ วัดแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา

แผนที่ 5.4 การกาหนดเส้นทางเรี ยนรู้วดั แบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา
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