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ฝาบ้าน ช่องลมไม้สัก และโครงสร้างใต้หลังคา บ้านโบราณร้อยปี
เรื อนห้องครัวแบบพื้นถิ่น บ้านโบราณร้อยปี
พื้นบ้านทาด้วยไม้สักขนาดใหญ่ บ้านโบราณร้อยปี
เสาบ้านไม้สัก บ้านโบราณร้อยปี
ฑ

165
165
166
166
174
174
175
175
178
178
178
178
180
180
180
180
181
181
182
182
183
183
184
184
185
185
186
186
186

ภาพที่ 5.36
ภาพที่ 5.37
ภาพที่ 5.38
ภาพที่ 5.39
ภาพที่ 5.40
ภาพที่ 5.41
ภาพที่ 5.42
ภาพที่ 5.43
ภาพที่ 5.44
ภาพที่ 5.45
ภาพที่ 5.46
ภาพที่ 5.47
ภาพที่ 5.48
ภาพที่ 5.49
ภาพที่ 5.50
ภาพที่ 5.51
ภาพที่ 5.52
ภาพที่ 5.53
ภาพที่ 5.54
ภาพที่ 5.55
ภาพที่ 5.56
ภาพที่ 5.57
ภาพที่ 5.58
ภาพที่ 5.59
ภาพที่ 5.60
ภาพที่ 5.61
ภาพที่ 5.62
ภาพที่ 5.63
ภาพที่ 5.64

หลังคาซ้อนชั้น บริ เวณห้องครัว มีร่องรอยสะเก็ดระเบิดสมัยสงครามโลก
186
พื้นบ้านมีรอยสลักภาษาญี่ปุ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
186
ทรงหลังคา และโครงสร้างส่ วนหน้า ร้าน Crossroad
187
ภายในชั้น 2 ทามีบนั ได และราวบันไดไม้ข้ ึนชั้น 3
187
ทรงหลังคา และโครงสร้างส่ วนหน้า ร้านเฮินยายแก้ว
189
ตัวเรื อนด้านหลัง ร้านเฮินยายแก้ว
189
ทรงหลังคา และโครงสร้างส่ วนหน้า บ้านลุงส่ างย่ะ
190
หน้าต่าง ช่องลม และหลังคาโบราณอังกฤษ บ้านลุงส่ างย่ะ
190
หลังคา และโครงสร้างส่ วนหน้า ร้านไผ่
191
ฝาบ้าน และช่องหน้าต่าง ร้านไผ่
191
หลังคา และโครงสร้างส่ วนหน้า ศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวติ
193
โครงสร้างภายในตัวบ้าน ทาด้วยไม้สัก ศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวติ
193
ตัววิหาร และองค์เจดีย ์ วัดพระธาตุดอยกองมู
197
ภายในศาลาการเปรี ยญ ประดับด้วยภาพวาดพุทธประวัติ วัดพระธาตุดอยกองมู
197
กลุ่มเจดียอ์ งค์เล็ก มีซุม้ จรนัม วัดพระธาตุดอยกองมู
197
บริ เวณจุดบูชาเครื่ องบูชาแบบไทใหญ่ วัดพระธาตุดอยกองมู
197
อุโบสถ และองค์พระพุทธรู ปปางห้ามญาติ วัดพระธาตุดอยกองมู
197
ซุ ม้ พระพุทธรู ปแบบไทใหญ่ ประดิษฐานพระพุทธรู ปหิ นขาว วัดพระธาตุดอยกองมู 197
ศาลาการเปรี ยญ วัดพระนอน
200
พระพุทธรู ป ปางไสยาสน์ พระประธานในวัดพระนอน
200
ซุ ม้ พระพุทธรู ปทรงเจดียแ์ บบไทญ่พม่า วัดพระนอน
200
อุโบสถทรงจตุรมุข วัดพระนอน
200
พระพุทธรู ปกลางแจ้ง ปางมารวิชยั วัดพระนอน
200
สิ งห์คู่ขนาดใหญ่ วัดพระนอน
200
ซุ ม้ ส่ างหว่างแบบไทใหญ่ วัดก้ าก่อ
203
ศาลาการเปรี ยญวัดก้ าก่อ
203
ภายในศาลาการเปรี ยญ วัดก้ าก่อ
203
อุโบสถ วัดก้ าก่อ
203
องค์เจดียธ์ าตุแบบพม่ามอญ วัดก้ าก่อ
203
ฒ

ภาพที่ 5.65
ภาพที่ 5.66
ภาพที่ 5.67
ภาพที่ 5.68
ภาพที่ 5.69
ภาพที่ 5.70
ภาพที่ 5.71
ภาพที่ 5.72
ภาพที่ 5.73
ภาพที่ 5.74
ภาพที่ 5.75
ภาพที่ 5.76
ภาพที่ 5.77
ภาพที่ 5.78
ภาพที่ 5.79
ภาพที่ 5.80
ภาพที่ 5.81
ภาพที่ 5.82
ภาพที่ 5.83
ภาพที่ 5.84
ภาพที่ 5.85
ภาพที่ 5.86
ภาพที่ 5.87
ภาพที่ 5.88
ภาพที่ 5.89
ภาพที่ 5.90
ภาพที่ 5.91

ภาพพุทธประวัติแกะสลักด้วยไม้ ในซุ ม้ พระพุทธรู ป วัดก้ าก่อ
ซุ ม้ ประตูทางเข้า วัดม่วยต่อ
ศาลาการเปรี ยญ วัดม่วยต่อ
บริ เวณที่ต้ งั องค์เจดียท์ ้ งั 6 องค์ วัดม่วยต่อ
องค์เจดียธ์ าตุ วัดม่วยต่อ
ซุ ม้ พระพุทธรู ปบริ เวณ ในเขตกาแพงแก้วขององค์เจดียท์ ้ งั 6 วัดม่วยต่อ
อุโบสถ รู ปทรงแบบรัตนโกสิ นต์ วัดม่วยต่อ
ศาลาการเปรี ยญ วัดหัวเวียง
พระพุทธรู ป ภายในศาลาการเปรี ญ วัดหัวเวียง
วิหารพลาละแข่ง วัดหัวเวียง
พระพุทธรู ปมหามุนี หรื อพลาละแข่ง วัดหัวเวียง
หลังคาวิหารพลาละแข่ง วัดเวียง
ศาลาจาศีลอาหารไม้ วัดหัวเวียง
อุโบสถ วัดหัวเวียง
องค์เจดียธ์ าตุ วัดหัวเวียง
ศาลาการเปรี ยญ วัดจองกลาง
เจดียธ์ าตุ วัดจองกลาง
ภาพวาดบนกระจก ภายในศาลาการเปรี ยญ วัดจองกลาง
ตุก๊ ตาไขลาน สาหรับทาบุญ วัดจองกลาง
ตุก๊ ตาไม้โบราณ และโบราณวัตถุต่าง ๆในห้องแสดงพิพิธภัณฑ์วดั จองกลาง
องค์เจดีย ์ และวิหารเก่า ติดกับวัดจองกลาง
ศาลาการเปรี ยญ วัดจองคา
พระประธานภายในศาลาการเปรี ยญ วัดจองคา
ซุม้ พระพุทธรู ป พระสังกะจายน์ วัดจองคา
อุโบสถทรงสี เหลี่ยม วัดจองคา
วิหารหลวงพ่อโต วัดจองคา
หลวงพ่อโต วัดจองคา

ณ

203
205
205
206
206
206
206
208
208
209
209
209
209
209
209
212
212
212
212
212
212
215
215
215
215
215
215

สารบัญแผนที่
หน้า
แผนที่ 2.1
แผนที่ 2.2
แผนที่ 2.3
แผนที่ 3.1
แผนที่ 5.1
แผนที่ 5.2
แผนที่ 5.3
แผนที่ 5.4

ที่ต้ งั ของเมืองแม่ฮ่องสอนเดิม
แหล่งที่ต้ งั ถิ่นฐานของชุมชนแม่ฮ่องสอนในอดีต
ถนนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
พื้นที่การแบ่งชุมชนป๊ อกในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
แสดงที่ต้ งั เรื อนแบบไทใหญ่ กลุ่มเรื อนร้านค้าบนถนนสิ งหนาถบารุ ง
แสดงที่ต้ งั วัดแบบไทใหญ่ และสถาปั ตยกรรมทางศาสนา
การกาหนดเส้นทางเรี ยนรู ้เรื อนร้านค้าแบบไทใหญ่ และเรื อนพื้นถิ่น
การกาหนดเส้นทางเรี ยนรู ้วดั แบบไทใหญ่ และสถาปั ตยกรรมทางศาสนา

ด

15
21
24
62
167
175
194
216

