บทที่ 6
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

6.1 สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาเพื่ อจัดการเส้นทางการเรี ยนรู้ ศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ส าหรับ เยาวชนใน
ท้องถิ่น โดยกระบวนการศึกษาเชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ ก ษาบริ บ ททางประวัติศาสตร์ สั งคม และวัฒ นธรรม ตลอดจนลัก ษณะ
กายภาพและสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของชุ มชนเมื องแม่ฮ่องสอน ในเขตเทศบาล
เมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน จัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน และศึ ก ษาคุ ณ ค่ า และความส าคัญ ของมรดกทางศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมื องแม่ ฮ่องสอน และเสนอรู ปแบบและวิธีก าร
จัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น
และ เพื่อการกระตุ น้ เตือนและสร้ างสานึ กให้กบั กลุ่ มเยาวชนเมื องแม่ฮ่องสอนได้เรี ยนรู ้ เข้าใจ และ
สานึกรักในวัฒนธรรมของตน
วิธีการศึกษาครั้งนี้ ทาการศึกษาด้วยวิธีการเก็บข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนาม เพื่อการศึกษาบริ บท
ทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนลักษณะกายภาพและสิ่ งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ แ ละวัฒ นธรรมของชุ ม ชนเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน ในเขตเทศบาลเมื อ งแม่ ฮ่อ งสอน จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน โดยการศึกษาอย่างมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่น “ทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรม
ไทใหญ่” ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และวิธีการสนทนากลุ่ม (Group Discussion) ร่ วมกับทีมยุว
ศึ ก ษามรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ เพื่ อรั บ เสนอความคิ ด เห็ น ข้อ เสนอแนะ และความต้องการ ตาม
ประเด็นสนทนาในการจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้ มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น
ผูศ้ ึกษาทาการลงพื้นที่สารวจลักษณะทางกายภาพของแหล่งมรดกวัฒนธรรมนั้น ๆ โดยการสัมภาษณ์
แบ บ มี โ ครงส ร้ า ง (Structured Interview) เพื่ อเก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ องต้ น ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ บริ บททาง
ประวัติศาสตร์ สั งคม วัฒ นธรรมและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนลัก ษณะกายภาพและสิ่ งแวดล้อมทาง
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ธรรมชาติ และวัฒ นธรรมของชุ ม ชนเมื องแม่ ฮ่องสอน ประกอบด้วย นัก วิช าการท้องถิ่ น ผูร้ ู้ ห รื อ
ปราชญ์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าหน่วยงานในองค์กรของภาครัฐ ที่มีความรู ้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่
ของเมืองแม่ฮ่องสอน และผูเ้ กี่ ยวข้องกับวัฒนธรรมไทใหญ่ในชุ มชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และ
สารวจสภาพพื้นที่ ทาการสารวจสภาพพื้นที่ และสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้ าง
(Unstructured Interview) ร่ ว มกับ ที ม ยุว ศึ ก ษามรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ ลัก ษณะทัศ นะศึ ก ษา เพื่ อ
ส ารวจสภาพพื้ น ที่ และสั ม ภาษณ์ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ที่ เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งทาง
สถาปั ตยกรรม ประโยชน์ใช้สอย และการปรับปรุ งพื้นที่ จากแหล่งมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรม
วัฒ นธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมื องแม่ ฮ่องสอนทั้ง 6 ป๊ อก ซึ่ งประกอบด้วย เจ้าของ หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ของเมืองแม่ฮ่องสอน พบแหล่งมรดกวัฒนธรรม
ไทใหญ่ มีจานวนทั้งสิ้ น 55 รายการ และทาได้คดั เลือกแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและโดดเด่น
แสดงถึงเอกลักษณ์ไทใหญ่ และมีศกั ยภาพในการจัดเป็ นเส้นทางการเรี ยนรู้มรดกศิลปะสถาปั ตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยการประเมินคุณค่า
และวัดคุ ณ ค่ าทางวัฒ นธรรม ด้วยเกณฑ์ ก ารประเมิ นคุ ณ ค่ า 5 เกณฑ์ คื อ เกณฑ์ ด้านประวัติศาสตร์
เกณฑ์ด้านวัฒ นธรรม เกณฑ์ด้านสังคม เกณฑ์ ด้านศิ ล ปกรรม และเกณฑ์ ด้านศัก ยภาพของมรดก
วัฒนธรรมไทใหญ่ สามารถคัดเลื อกมรดกวัฒนธรรม ที่ มีความโดดเด่ น ออกมาได้ 39 รายการ และ
สามารถจาแนกประเภทมรดกวัฒนธรรมออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1) เรื อนร้านค้าแบบไทใหญ่ และ
เรื อนพื้นถิ่น 2) วัดแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา
ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเยาวชน ซึ่ งเป็ นตัวแทนของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในทีม
ยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ จานวน 12 คน โดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Group Discussion) ร่ วมกับ
ทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ เพื่อรับเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการ ตาม
ประเด็นสนทนาในการจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้ มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น
และนาข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารู ปแบบที่เหมาะสมสาหรับเส้นทางการเรี ยนรู้มรดกทางศิลปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และวิธีการจัดการเส้นทางการเรี ยนรู้เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายอย่างเป็ นรู ปธรรม
ซึ่ งสรุ ปผลของการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วยส่ วนของเยาวชนในท้องถิ่นเมืองแม่ฮ่องสอน “ ทีมยุว
ศึ ก ษามรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ เมื องแม่ ฮ่องสอน ” และส่ วนของมรดกทางศิ ล ปะสถาปั ตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เห็นสรุ ปผลการศึกษาที่ชดั เจน ผูศ้ ึกษาจึ งได้แยกผลของ
การศึกษาเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
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ส่ วนที่ 1 ส่ วนของเยาวชนในท้องถิ่นเมืองแม่ ฮ่องสอน
กระบวนการทางานร่ วมกับทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่ งใช้วิธีการแบบ
อาสาสมัคร (Volunteer) ทาการคัดเลือก และพิจารณาจากผูส้ มัครที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น อาทิ เยาวชน
นักเรี ยนระดับมัธยมในท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน ที่สนใจด้านวัฒนธรรมไทใหญ่ และประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น
หรื อร่ วมกิ จกรรมด้านวัฒนธรรมไทใหญ่แขนงต่าง ๆ ของเมืองแม่ฮ่องสอน ดาเนิ นตามขั้นตอน โดย
การเข้าพบครู ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับเยาวชนในโรงเรี ยนห้องสอนศึกษา อาทิ ครู วิชาประวัติศาสตร์ ครู
เครื อข่ายแกนนาเยาวชนเมื องแม่ฮ่องสอน “เครื อข่ายแกนนาเพื่อนเตื อนเพื่ อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
ดาเนินการคัดเลือกตามขั้นตอน แบ่งเป็ น 2 ช่วง ดังนี้
ช่ วงที่ 1 ทาการจัดประชุ มชี้ แจง (Information meeting) ชี้ แจงรายละเอียดของการดาเนิ นการศึกษาใน
ครั้งนี้ และเปิ ดรั บ สมัครกลุ่ มเยาวชน เพื่ อเข้าร่ วมที มยุวศึ กษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ ในรู ป แบบ
อาสาสมัคร (Volunteer) โดยให้นกั เรี ยนที่สนใจกรอกแบบฟอร์ มการสมัครเข้าร่ วมทีมยุวศึกษามรดก
วัฒนธรรมไทใหญ่ ซึ่ งมี แบ่งข้อมูลเนื้ อหาเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) ข้อมูลส่ วนตัวเบื้ องต้น 2) ข้อมูลส่ วนที่
ประกอบด้วยความสามารถพิเศษ และประเด็นสนใจศึกษาที่ เกี่ ยวข้องกับศิลปะสถาปั ตยกรรมมรดก
วัฒนธรรมไท ผลของการดาเนิ นงาน ได้นักเรี ยนเข้าร่ วมที มยุวศึ กษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมื อง
แม่ฮ่องสอน จานวน 27 คน
ในช่ วงที่ 2 ทาการจัดสรรทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ และกาหนดหน้าที่ทางาน ตามขั้นตอน
ดังนี้ ผูศ้ ึ กษานัดหมายผูส้ มัครเข้าร่ วมที มยุวศึ กษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ ทั้งหมด 27 คน ท าการ
ทบทวนวัตถุ ประสงค์ในการทางาน ชี้ แจงขั้นตอน ขอบเขตเนื้ อหาของงาน และปรับความคิดของทีม
ยุวศึกษาฯ ท าการคัดเลื อกทีวยุวศึกษาฯ โดยพิ จารณาข้อมูลความสนใจจากใบสมัครเข้าร่ วมที มยุว
ศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ และการสัมภาษณ์ สอบถามข้อมูลรายบุ คคล และผูศ้ ึกษาแจ้งการจัด
สมาชิ กที มยุวศึกษาฯ ทั้ง 6 ที ม พร้ อมกับคัดเลื อกหัวหน้าที มย่อย ผลการดาเนิ นงาน ในทีมยุวศึกษา
มรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ มี องค์ประกอบและหน้าที่ของทีมยุวศึกษามรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่เมื อง
แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยส่ วนสาคัญหลัก 3 ส่ วน คือ หัวหน้าทีมหลัก หัวหน้าทีมย่อย และสมาชิ กทีม
ยุวศึกษาฯ และบทบาทของที มยุวศึ กษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน มี บทบาทสาคัญ
หลัก 3 ส่ วน ดังนี้
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1) ที ม ยุ ว ศึ ก ษาฯ ร่ วมประชุ ม ชี้ แจง (Information meeting) เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดวิ ธี ก าร
ดาเนิ นงานศึกษา การรับสมัครทีมยุวศึกษาฯ และการจัดสรรทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรม
ไทใหญ่ และกาหนดหน้าที่ทางาน ในประเด็นต่าง ๆ ตามมติที่ประชุม
2) ที มยุวศึกษาฯ ลงพื้นที่ ร่วมกับ ผูศ้ ึ กษา ลักษณะทัศนะศึกษา ตามการแบ่งสายลงพื้นที่ เก็บ
ข้อมูล ทาการสารวจ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ซักถามเจ้าของ ผูด้ ูแล หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง จาก
แหล่งข้อมูล
3) ที ม ยุวศึ ก ษาฯ รวบรวม และเรี ย บเรี ย งข้อมู ล ภาคสนามของกลุ่ ม เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ในการ
ประชุ ม รู ป แบบสนทนากลุ่ ม (Group Discussion) เพื่ อ รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น และเสนอแนะ
ความต้องการการเรี ยนรุ ้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
ส่ วนที่ 2 ส่ วนของมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ ฮ่องสอน
ผูศ้ ึกษาดาเนิ นการวิจยั ใน รู ป แบบการวิจยั เชิ งปฏิ บ ตั ิ การอย่างมี ส่ วนร่ วม (PAR) โดยกระบวนการ
ศึกษาเชิ งปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน ทั้ง 6 ทีมย่อย จานวน 27
คน เป็ นผูม้ ี ส่ วนร่ วมของ ท าการศึ ก ษาร่ วมกัน ตามขั้น ตอน และในส่ วนที่ เหมาะสม ตามความรู้
ความสามารถของเยาวชนในระดับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
บริ บ ททางประวัติศ าสตร์ สังคม และวัฒ นธรรม ตลอดจนลัก ษณะกายภาพและสิ่ งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และวัฒ นธรรมของชุ ม ชนเมื อ งแม่ ฮ่ องสอน ในเขตเทศบาลเมื องแม่ ฮ่อ งสอน จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน ตลอดจนศึกษาคุณค่าและความสาคัญของมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไท
ใหญ่ ในเขตเทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน และเพื่ อเสนอรู ปแบบและวิธีก ารจัดการเส้ นทางการเรี ยนรู้
มรดกทางศิ ลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ สาหรั บเยาวชนในท้องถิ่ น และเพื่ อการกระตุ ้น
เตือนและสร้างสานึ กให้กบั กลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอนได้เรี ยนรู ้เข้าใจ และสานึ กรักในวัฒนธรรม
ของตน ผลการศึกษา ได้รูปแบบของเส้นทางเรี ยนรู้ มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่
สาหรับเยาวชนในท้องถิ่ น ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จดั เป็ นเส้นทาง 2
เส้นทางการเรี ยนรู้ ที่สามารถเดินทางเรี ยนรู้ได้ภายใน 1 วัน สาหรับเส้นทางการเรี ยนรู้เรื อนร้านค้าไท
ใหญ่ และเรื อนพื้นถิ่น และเส้นทางการเรี ยนรู ้วดั แบบไทใหญ่ และสถาปั ตยกรรมทางศาสนา
โดยสามารถเลือกเส้นทางตามความสนใจในการศึกษา โดยมีรูปแบบของเส้นทางการเรี ยนรู้ มรดกทาง
ศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนคือ
1) เส้นทางการเรี ยนรู ้เรื อนร้านค้าไทใหญ่ และเรื อนพื้นถิ่น
2) เส้นทางการเรี ยนรู้วดั แบบไทใหญ่ และสถาปั ตยกรรมทางศาสนา
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จากการศึ กษาในครั้ งนี้ ก่ อให้เกิ ดประโยชน์ แก่ ผูศ้ ึ กษา ผูว้ ิจยั และชุ ม ชนเมื องแม่ฮ่องสอน ดังนี้ 1)
ทราบถึงบริ บททางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนลักษณะกายภาพและสิ่ งแวดล้อม
ของชุ มชนเมืองแม่ฮ่องสอน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2) ทราบถึงมรดก
ทางศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรมวัฒ นธรรมไทใหญ่ แ ละคุ ณ ค่ า และความส าคัญ ของมรดกทางศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมื องแม่ฮ่องสอน และ 3) ได้รูปแบบและวิธีการ
จัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น
เพื่อการกระตุน้ เตือนและสร้างสานึกให้กบั กลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอน ได้เรี ยนรู ้เข้าใจ และสานึกรัก
ในวัฒนธรรมของตน
ซึ่ งผู้ศึ ก ษาได้ ส รุ ปผลการด าเนิ น การศึ ก ษา รู ปแบบการวิ จ ัย เชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก ารอย่ า งมี ส่ วนร่ ว ม
(PAR) โดยกระบวนการศึกษาเชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน
ในรู ปแบบกรอบการดาเนินงาน ดังนี้
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ตารางที่ 6.1 กรอบขั้นตอนการดาเนินงานร่ วมกับทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมือง
แม่ฮ่องสอน
ผู้ ศึ กษาเก็ บข้ อมู ลภาค
เอกสาร ที่เกี่ยวข้ องกับเมือง
แม่ ฮ่ องสอน และส ารวจ
เก็ บ ข้ อมู ลการร่ วมงาน
ศิลปวัฒนธรรมของเยาวชน
ในเมืองแม่ ฮ่องสอน

ค้นหา และคัดเลือก
กลุ่มเยาวชนใน
ท้ องถิ่นเทศบาลฯ
ลักษณะอาสาสมัคร
(Volunteer)

รู ปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การอย่ างมีส่วนร่ วม ( PAR )

ผู้ศึกษา

ค้ นหากลุ่มเยาวชน ( ทีมยุวศึกษา ฯทีม)ยุว

-

ศึ ก ษาภาคเอกสารโดยที ม ยุ ว ศึ ก ษาฯ ศึ ก ษาตาม
ประเด็นกาหนด 6 ประเด็น
วิธีต
ศึกิ ศษาาสตร์
ศึ ก ษาบริ บทประวั
- สัม ภาษณ์แบบมี โครง สร้ างจากนักวิชาการ ผูร้ ู ้ ใน
แม่ฮท้อ่องถิงสอน
่นเก็บข้อมูลเบื้องต้น แบบเจาะจง 10 ท่าน

ศึกษาเชิงปฏิบัติการอย่ างมี
ส่ วนร่ วม

ศึกษา
ฯ

บริบทประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมไท

สั ง ใหญ่
คม ในเมื
และวั
องแม่ฒ
ฮ่อนธรรมไทใหญ่
งสอน และข้ อมูลเบือ้ งต้ในนเมื อ ง
เกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ ของเมือง

และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ของเมือง
- สารวจ และเก็บข้อมู ลร่ วมกับที ม ยุวศึ กษาฯโดยการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง จากเจ้าของมรดก หรื อ
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง แบบเจาะจง 20 ท่าน
- วิเคราะห์คุณค่าโดยปรับประยุกต์จากการวิเคราะห์
คุณค่ามรดกวัฒนธรรม
- วิเคราะห์สภาพปัญหาโดยปรับประยุกต์จาก
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 3 A’s
- คัดเลือกแหล่งมรดกฯ โดย ปรับประยุกต์เกณฑ์ชอง
(ICOMOS) ร่ วมกับข้อมูลส่วนของบริ บทมรดกฯ 5
เกณฑ์ประเมิน
- จัดระเบียบมรดกฯ ที่มีคุณค่าและมีความโดดเด่นและ
แสดงเอกลักษณ์ไทใหญ่
- สนทนากลุ่มของตัวแทนกลุ่มเยาวชน เสนอแนะ
ความต้องการเรี ยนรู ้
- สรุ ปความเห็นจากผลการสนทนากลุ่ม และข้อมูล
แหล่งมรดกฯ เสนอรู ปแบบเส้นทางฯ

•

รายละเอียดเส้ นทางการเรียนรู้ท้งั 2 เส้ นทาง
ประกอบด้ วย คุณค่ าความสาคัญ และสื่ อการเรียนรู้

•

องค์ ความรู้ในเส้ นทางการเรียนรู้ ทั้ง 2 เส้ นทาง
ประกอบด้ วย ความเป็ นมา และลักษณะทาง
สถาปัตยกรรม

•

รายการเส้ นทางการเรียนรู้ท้งั 2 เส้ นทาง

วิธีศึกษา

วิธีศึกษา

ข้ อมูลเชิงลึกที่เกีย่ วกับโครงสร้ างทาง
สถาปัตยกรรม ประโยชน์ ใช้ สอย
จากแหล่งมรดกทั้ง 6 ป๊ อก
(6 ชุ มชน )
คุณค่ า และสภาพปัญหาของมรดกศิลปะ
สถาปัตยกรรมไทใหญ่
 วิเคราะห์ การจัดการเส้ นทางการเรียนรู้ ฯ และ
การจาแนกประเภทมรดก ฯ
 วิเคราะห์ หารู ปแบบของเส้ นทางการเรี ยนรู้
มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไท
ใหญ่


ผลการศึกษา ได้รูปแบบเส้ นทาง 2 เส้ นทาง ด้ งนี้

การจัดการเส้นทางการ
เรี ยนรู ้มรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่
สาหรับเยาวชนใน
ท้องถิ่น ทั้ง 2 รู ปแบบ
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 เส้ นทางที่ 1 เส้ นทางการเรียนรู้
เรือนร้ านค้ าไทใหญ่ และเรือน
พืน้ ถิ่น
 เส้ นทางที่ 2 เส้ นทางการเรียนรู้
วัดแบบไทใหญ่ และ
สถาปัตยกรรมทางศาสนา

6.2 การอภิปรายผล
กระบวนการศึกษาในครั้งนี้ ดาเนิ นการวิจยั ใน รู ปแบบการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม (PAR)
โดยกระบวนการศึ กษาเชิ งปฏิ บ ตั ิ การอย่างมี ส่ วนร่ วมของกลุ่ ม เยาวชนในเขตเมื องแม่ฮ่องสอนใน
ลักษณะอาสาสมัคร (Volunteer) ได้ดาเนิ นการคัดเลือก และพิจารณาเยาวชนในท้องถิ่น ที่มีคุณสมบัติ
เบื้ องต้นที่ เหมาะสม และที่ ส าคัญ เป็ นนัก เรี ยนที่ ส นใจด้านวัฒ นธรรมไทใหญ่ และประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น หรื อร่ วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมไทใหญ่แขนงต่าง ๆ ของเมืองแม่ฮ่องสอน และมีความเข้าใจ
ทราบคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม และมีความคิดเชิ งอนุ รักษ์มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่ น ซึ่ งเข้าร่ วมเป็ น
สมาชิ กทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน ในลักษณะอาสาสมัคร (Volunteer) โดย
มี องค์ป ระกอบ และหน้าที่ ของสมาชิ ก ที่ ชัดเจน เป็ นหลักส่ วนส าคัญ ในการท างานร่ วมกันเพื่ อให้
บรรลุผลของการศึกษา ประกอบด้วย หัวหน้าทีมหลัก หัวหน้าทีมย่อย และสมาชิก ทีมยุวศึกษาฯ โดย
ท าการด าเนิ น การศึ ก ษาเชิ ง ปฏิ บ ัติ ต ามบทบาทของที ม ยุว ศึ ก ษามรดกวัฒ นธรรมไทใหญ่ เมื อ ง
แม่ฮ่องสอน โดยเข้าร่ วมประชุ มชี้ แจง (Information Meeting) เกี่ ยวกับรายละเอียดวิธีการดาเนิ นงาน
ศึกษา การรับสมัครทีมยุวศึกษาฯ และการจัดสรรที มยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ และกาหนด
หน้าที่ทางาน ในประเด็นต่าง ๆ ตามมติที่ประชุ ม ทาการลงพื้นที่ร่วมกับผูศ้ ึกษา ลักษณะทัศนะศึกษา
ตามการแบ่งสายลงพื้นที่เก็บข้อมูล ทาการสารวจ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ซักถามเจ้าของ ผูด้ ูแล
หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูล และรวบรวม และเรี ยบเรี ยงข้อมูลภาคสนามของกลุ่ม เพื่อเป็ นข้อมูล
ในการประชุ มรู ปแบบสนทนากลุ่ม (Group Discussion) ตลอดจนการเป็ นตัวแทนเยาวชนในท้องถิ่ น
เข้าร่ วมรับฟั งความคิดเห็ นของสมาชิ กที่ทาหน้าที่ตวั แทนเยาวชนในท้องถิ่ น (Group Discussion) ใน
การประชุมกลุ่มย่อย รู ปแบบการสนทนากลุ่ม และเสนอแนะความต้องการ การเรี ยนรู้ มรดกทางศิลปะ
สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ใน ซึ่ งกระบวนการศึกษาดังกล่าว
ได้สร้างประโยชน์แก่เยาวชนของเมืองแม่ฮ่องสอนได้ตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของ
ตนเอง และช่ วยกันอนุ รักษ์ และสื บสาน ให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุ ณค่าของชาติ และเป็ น
เอกลักษณ์ ของเมืองแม่ฮ่องสอน อีกทั้งเป็ นมรดกตกทอดไปสู่ อนุ ชนรุ่ นหลังสื บไป ผ่านเส้นทางการ
เรี ยนรู้มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น และเป็ นต้นแบบ
วิธีการเรี ยนรู้ อย่างมีส่วนร่ วมโดยเยาวชนในท้องถิ่นเป็ นผูร้ ่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมศึกษา ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นผู้
ขับเคลื่ อน การอนุ รักษ์มรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ แก่ นักเรี ยน นักศึกษา อี กทั้งคนในชุ มชนหรื อ ผูท้ ี่
สนใจในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวติ ภูมิปัญญา และงานศิลปะ ได้อย่างเหมาะสม
สาหรับผลการดาเนิ นการศึกษาโดยดาเนิ นการวิจยั ใน รู ปแบบการวิจ ยั เชิ งปฏิ บตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม
(PAR) โดยกระบวนการศึกษาเชิ งปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน
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ได้ขอ้ มูลมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ในเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มิติของมรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่ ซึ่ งมีความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์วฒั นธรรมไทใหญ่ และมีศกั ยภาพในการเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้มรดกวัฒนธรรมสาหรับเยาวชน ทั้งสถาปั ตยกรรมเรื อนแบบไทใหญ่ หรื อสถาปั ตยกรรม
ทางศาสนา รวมถึงงานศิลปกรรมที่ สัมพันธ์ กบั งานสถาปั ตยกรรมเหล่าปรากฏให้เห็ นโดยทัว่ ทั้งมี
รู ปแบบที่ได้ทาการประยุกต์ และปรั บให้เข้ากับสภาพแวดล้อม บริ บทในปั จจุบนั จนเรี ยกได้ว่าอัต
ลักษณ์ ทางวัฒนธรรมแบบไทใหญ่ แสดงให้เห็ นถึ งความเจริ ญ มัง่ คัง่ ทางด้านศิลปะสถาปั ตยกรรม
แบบไทใหญ่ที่มีการสะสม และสื บทอดมาจากอดีต จากรุ่ นสู่ รุ่น นับแต่ก่อนการก่อตั้งหมู่บา้ น และเริ่ ม
ก่อตั้งแม่ร่องสอน มากกว่า 200 ปี ซึ่ งในอดีตพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอนอยู่ภายใต้การปกครองของเมือง
เชี ยงใหม่ เรี ยกว่า พื้นที่ เชี ยงใหม่ตะวันตก ซึ่ งได้พฒั นาจากหมู่บา้ น สู่ ชุมชน สู่ เมือง และเป็ นอาเภอ
เมื องแม่ ฮ่องสอน ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดพัฒนาการของเมื อง มี ก ารสร้ างศาสนาสถาน วัด
สถาปั ตยกรรมต่างๆ ภายในวัด ตามความเชื่อและศรัทธาของคนไทใหญ่ และเป็ นพื้นที่ทากิจกรรมทาง
พุทธศาสนาตลอดทั้งปี ตามจารี ตธรรมของคนไทใหญ่ แม้จะมีการบูรณปฏิสังขรณ์ หรื อปรับปรุ งขึ้น
ใหม่ แต่ก็ยงั คงอยูด่ ว้ ยเอกลักษณ์ ที่เป็ นผลมาจากภูมิปัญญาจากรุ่ นสู่ รุ่น โดยไม่ละทิ้งความเป็ นมาของ
รากเหง้าของตน แสดงให้เห็นถึงการคงอยูข่ องวัฒนธรรมไทใหญ่ ที่ถูกส่ งต่อจากคนไทใหญ่ที่ได้เข้า
มาอาศัยในพื้นเมื องแม่ฮ่องสอน และสื บทอดมาจนถึ งปั จจุ บนั ล้วนแล้วมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม สังคม และศิลปกรรม ซึ่ งสามารถจัดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ สาหรับ
ผูท้ ี่สนใจต่อไป
6.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการจัดการเส้นทางการเรี ยนรู้ มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สาหรับเยาวชนใน
ท้องถิ่น โดยกระบวนการศึกษาเชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน
มีขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาในโอกาสต่อไป ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
1.1) ควรมีการจัดการพื้นที่มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ อาทิ ภูมิทศั น์
โดยรอบพื้นที่มรดกวัฒนธรรม จัดระเบียบเรื่ องการจราจร และการปรับปรุ งทัศนียภาพ
ของแหล่งมรดกวัฒนธรรมประเภทวัด และศาสนาสถานต่าง ๆ
1.2) ควรมี พ ฒ
ั นาการเข้าถึ งข้อมู ล สื่ อต่ างๆในแหล่ งเรี ยนรู ้ เช่ น แผ่นพับ แนะนา แหล่ ง
เรี ยนรู้ ป้ าย สื่ อ วีดีทศั น์ ฯลฯ และมีการรวบรวมเอกสาร ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์และ
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1.3)

1.4)
1.5)

1.6)

1.7)

สามารถให้ความรู้และรายละเอียดต่อผูส้ นใจที่เข้ามาเรี ยนรู ้ในแหล่งมรดกวัฒนธรรม
ไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป
ควรมี การสร้ างเครื อข่ายในเผยแพร่ ขอ้ มูลเบื้ องต้น หรื อเชิ งลึ ก ของแหล่ งมรดกทาง
ศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ เช่ น ประวัติความเป็ นมา การใช้ประโยชน์
ของมรดกวัฒนธรรม คุ ณค่าทางสังคม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ คุ ณค่าทางศิลปกรรม
และเอกลักษณ์ของมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่น้ นั ๆ ต่อไป
ควรมี การส่ งเสริ มการใช้แหล่ งเรี ยนรู ้ มรดกทางศิลปะสถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมไท
ใหญ่สาหรับเยาวชนในท้องถิ่น ในการจัดการเรี ยนการสอนนอกห้องเรี ยนให้มากขึ้น
หน่ วยงานในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และ ชุ มชนควรมีการรวมกลุ่มกันในการ
อนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมไทใหญ่ ที่เป็ นพื้นที่ทางสถาปั ตยกรรมแบบไทใหญ่
อาทิ วัด สถาปั ตยกรรมทางศาสนา พื้นที่ศกั ดิ์สิทธ์ และรวมถึงกลุ่มเรื อนแบบไทใหญ่
ให้เป็ นรู ปธรรม เพื่อเป้ าหมายในการจัดการเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทใหญ่ และเปิ ด
โอกาสให้ผสู ้ นใจได้เข้าไปศึกษาเรี ยนรู ้ได้ตามวาระต่าง ๆ
หน่ วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุ นเรื่ ององค์ความรู ้ ในการจัดการสถาปั ตยกรรม
เรื อ นไทใหญ่ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง อาทิ การซ่ อ มแซม การรั ก ษา หรื อการปรั บ ปรุ งใช้
ประโยชน์ให้ถูกต้องกับหลักการอนุ รักษ์ และการจัดการมรดกวัฒนธรรม ประเภท
สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่น เพื่อเป็ นการอนุรักษ์อย่างยัง่ ยืน และมีส่วนร่ วมในการจัดการ
หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนในการจัดอบรมการอนุ รักษ์ และการให้ความรู ้
ของแหล่งมรดกศิลปะสถาปั ตยกรรมไทใหญ่แต่ แก่เยาวชน พระสงฆ์ สามเณร หรื อ
เจ้า ของ ทายาทของแหล่ ง มรดกวัฒ นธรรมแต่ ล ะแห่ ง และส่ ง เสริ ม การใช้ค วามรู ้
ความสามารถในการให้ ข ้อ มู ล แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว หรื อ ผู ้ส นใจศึ ก ษาแหล่ ง มรดก
วัฒนธรรมนั้น ๆ ในรู ปแบบการเล่าเรื่ องทางประวัติศาสตร์ (Oral history)

2) ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งนี้ เสนอรู ปแบบการจัดการอย่างมีส่วนร่ วมของชุ มชน เพื่อให้ภาคประชาชน
ในพื้ น ที่ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมและการด าเนิ น การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ตลอดจน
ประสานงานให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีส่วนร่ วมสนับสนุ นการสร้างสื่ อ
เพื่อการเรี ยนรู ้ และส่ งเสริ มกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในการจัดทาเส้นทางเรี ยนรู้ วฒั นธรรมไท
ใหญ่ ครั้งต่อไป ควรมี การสารวจและศึ กษาแหล่ งมรดกทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ โดยมี
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ชุ มชนเข้ามามี ส่วนร่ วม เพื่ อสร้ างทัศนะคติ ที่ดีต่อวัฒนธรรมในชุ มชนของตน และสร้าง
ความตระหนักในการใช้ประโยชน์ ตลอดจนเห็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมไทใหญ่
ด้วยความหลายหลายทางชาติพ นั ธุ์ ในเมื องแม่ ฮ่องสอน ควรมี ก ารจัดการเส้นทางเรี ยนรู้
วัฒ นธรรมของชนเผ่า หรื อชาติ พ นั ธุ์ อื่ น ๆ ในพื้ น ที่ เพื่ อสร้ างความเสมอภาคในการอยู่
ร่ วมกัน และเปิ ดโอกาสให้ชุมชนที่ มีความแตกต่างได้เรี ยนรู ้ และเข้าใจในคุ ณค่าในความ
ต่างของวัฒนธรรมพร้อมกัน รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลในวัฒนธรรมต่าง ๆเช่น วัฒนธรรม
กะเหรี่ ยง วัฒนธรรมมูเซอ วัฒนธรรมลาหู่ เป็ นต้น
สาหรับระดับชุ มชน หรื อหมู่บา้ น ควรมีการศึกษาวัฒนธรรมในระดับชุ มชน หมู่บา้ น และ
ก าหนดเป็ นเส้ น ทางเรี ย นรู ้ ร ะดับ ชุ ม ชน หรื อ หมู่ บ ้า น ส าหรั บ ผู้ที่ ส นใจเรื่ อ งราวทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่ น เพื่ อสร้ างความตระหนัก ในใช้ป ระโยชน์ และอยู่ร่วมกับแหล่ งมรดก
วัฒนธรรมของตน การศึกษาและสารวจแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในแหล่งชุมชนที่มีความ
เกี่ ยวข้องกัน หลายพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่ได้มีเฉพาะ
เส้นทางอย่างเดียว อาจมีรูปแบบการศึกษารู ปแบบอื่นที่สามารถบูรณาการได้ มีการจัดการ
แหล่งเรี ยนรู ้ ไปพร้อมกัน เพื่อเกิ ดการพัฒนาและส่ งเสริ มไปในทิศทางเดี ยวกัน รวมไปถึ ง
การขยายพื้นที่การศึกษาและสารวจ เพราะปั จจุบนั ความต้องการของผูท้ ี่ศึกษาเน้นมีความ
หลากหลายมากขึ้นการสร้างความสนใจของเส้นทางแหล่งเรี ยนรู ้วฒั นธรรม นอกเหนือไปจาก
การนาเสนอด้านเอกสารแล้ว ยังต้องนาเสนอทางด้านวีดีทศั น์เพื่อเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น
การศึ ก ษาการมี ส่ วนร่ วมของ ชุ ม ชน หน่ วยงานต่ า งๆในการสร้ า งความตระหนัก เพื่ อ
นาเสนอเส้นทางการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ผลักดันให้เกิดดารจัดการที่เป็ นรู ปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ย วทางด้า นวัฒ นธรรมในท้อ งถิ่ น สามารถเชื่ อมโยงกับ ประเทศใน
ประเทศอาเซี ยนต่อไปในอนาคต
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