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บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฏ ี เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 

การศึกษาในบทน้ีเป็นการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ในบริบทท่ี
เก่ียวกบัภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์  และเมืองโบราณแม่ฮ่องสอน  รวมทั้งเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัประวติั
ความเป็นมา  สังคม และวัฒนธรรม  ตลอดจนลักษณะกายภาพและส่ิงแวดล้อมของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษาคร้ังน้ี  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 บริบทเก่ียวกบัเมืองแม่ฮ่องสอน 

2.1.1 ภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ของเมืองแม่ฮ่องสอน 
2.1.2 เมืองโบราณแม่ฮ่องสอน 
2.1.3 ชุมชนและสภาพแวดลอ้มของเมืองแม่ฮ่องสอนในปัจจุบนั 

(1) ยา่นเมืองเก่าแม่ฮ่องสอน  
(2) เส้นทางการคมนาคมในตวัเมืองแม่ฮ่องสอนเดิม 
(3) พื้นท่ีทางประวติัศาสตร์ 

2.2 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งการการศึกษาคร้ังน้ี 

2.2.1 แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเยาวชน 
2.2.2 แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม 

2.3 เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3.1 เอกสารและหนงัสือ 
2.3.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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2.1 บริบททีเ่กีย่วกบัเมืองแม่ฮ่องสอน 

2.1.1 ภูมิหลงัทางประวตัิศาสตร์ของเมืองแม่ฮ่องสอน   

ประวติัศาสตร์ของเมืองแม่ฮ่องสอน ท่ีไดเ้ร่ิมตน้ และมีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ดังน้ีประมาณปี พ.ศ. 2374 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว 
รัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระเจา้เชียงใหม่ ไดใ้ห้เจา้แกว้เมืองมา ออกมาจบัชา้ง
ป่าเพื่อน าไปไวใ้ชง้านเจา้แกว้เมืองมาไดเ้ดินทางมาทางเมืองปาย โดยเลียบตามฝ่ังแม่น ้ า
ปายลงมาทางใต ้จนพบพื้นท่ีราบป่าโปร่งแห่งหน่ึงริมฝ่ังแม่น ้ าปายเป็นบริเวณท่ีหมูป่ามา
หากินเป็นจ านวนมากเห็นวา่ท าเลดีเหมาะสมจะตั้งเป็นบา้นเมือง จึงหยุดพกัไพร่พลแลว้
รวบรวม ชาวบา้นซ่ึงเป็นคนไต (ไทใหญ่) ท่ีอยู่กระจดักระจายมาอยูร่วมกนัเป็นหมู่บา้น 
และแต่งตั้งชาวไตช่ือพะก่าหม่องเป็นหวัหนา้ปกครองหมู่บา้น ตั้งช่ือหมู่บา้นวา่ บา้นโป่ง
หมู ต่อมาเพี้ ยนเป็น ปางหมู หรือ บ้านปางหมู อยู่ห่างจากตวัจงัหวดัไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 6 กิโลเมตร  

เม่ือจดัตั้งหมู่บา้นเสร็จแลว้ เจา้แกว้เมืองมาไดเ้ดินทางล่องลงมาทางใตจ้นถึงล าห้วย แห่ง
หน่ึง ซ่ึงมีชาวไทยใหญ่ตั้งบา้นเรือนอยู่ก่อนแลว้ จึงหยุดพกัไพร่พลและให้ช้างต่อหมอ
ควาญออกจับช้างป่าในบริเวณนั้นและตั้ งคอกฝึกสอนช้างป่าท่ีริมล าห้วย พร้อมกับ
มอบหมายให้แสนโกมบุตรเขยพะก่าหม่องท่ีติดตามมาออกไปชกัชวนชาวไทยใหญ่ท่ีตั้ง
บา้นเรือนอยูก่ระจดักระจายให้มาอยูร่วมกนัเป็นหมู่บา้น จากนั้นไดแ้ต่งตั้งแสนโกมเป็น
ผูป้กครองหมู่บา้น และได้ตั้งช่ือหมู่บา้นว่า “แม่ฮ่องสอน”  (“แม่”  คือ “แม่น ้ า”  “ฮ่อง” 
ตามภาษาไทยใหญ่ คือ “ร่องน ้ า”  หรือ “ท้องร่อง”  หรือ “ล าธาร” และ “สอน” ตาม
ภาษาไทยใหญ่ คือ  “เรียน”  หรือ “สอน”)  ดงันั้น “แม่ฮ่องสอน” หมายถึง ร่องน ้าอนัเป็น
สถานท่ีฝึกสอนช้างป่า ต่อมาในปี พ.ศ. 2399 ซ่ึงตรงกบัสมยัของพระเจา้กาวิโลรสสุริยวงศ ์
ไดเ้กิดการสู้รบ กนัในหมู่บา้นไทยใหญ่ทางฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าคง (แม่น ้าสาละวนิ) ท า
ให้ชาวไทยใหญ่ในเขตพม่า พากนัอพยพขา้มฝ่ังแม่น ้ าสาละวิน เขา้มาอยูต่ามหมู่บา้นต่าง 
ๆ เช่น บา้นปางหมู บา้นแม่ฮ่องสอน บา้นขุนยวม และเมืองปาย และในการอพยพเขา้มา
คร้ังน้ีมีชายหนุ่มชาวไทยใหญ่ ผูห้น่ึงช่ือ ชานกะเล ซ่ึงตามต านานไต (ไทยใหญ่) กล่าวไว้
วา่ชานกะเลเป็นยอดทหารฝีมือเอกของเจา้ฟ้าโกหร่าน เจา้ฟ้าชาวไทยใหญ่ผูป้กครองนคร
หมอกใหม่ ชานกะเลเป็นคนรักของเจา้นางเมียะ หลานของเจา้ฟ้าโกหร่าน ท่ีไดรั้บการ
เล้ียงดูเหมือนลูกเพราะเจา้ฟ้าโกหร่านไม่มีโอรส ธิดาเจา้ฟ้าโกหร่านเป็นผูมี้อาคมขลงั      
ดุร้าย บา้อ านาจ ตอ้งการให้ชานกะเลยกทพัไปตีเมืองแสนหวี เชียงรุ้งและเชียงของ หาก
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ชนะกลบัมาจะแต่งตั้งเป็นมหาอุปราชและจดัการอภิเษกกบั เจา้นางเมียะแต่ชานกะเลเห็น
วา่ทั้ง 3 เมืองเป็นชาวไทยใหญ่เหมือนกนั ไม่ควรเข่นฆ่าท าลายลา้งกนัจึงทูล ทดัทานแต่
ไม่ได้ผล ชานกะเลจึงหลบหนีออกจากเมืองหมอกใหม่ โดยการช่วยเหลือของเจา้นาง
เมียะ ชานกะเลพร้อมดว้ยอ่องละและอ่องปาน ไดเ้ดินทางมาถึงกลางป่า (บริเวณวดัผาอ่าง
ปัจจุบนั) จึงไดห้ยุดพกั ขณะท่ีอ่องละกบัอ่องปานออกไปหาผลไมอ้ยูน่ั้นชานกะเลนัง่อยู่
เพียงล าพงั ถูกเสือโคร่งตวัใหญ่ตะครุบจากทางดา้นหลงั บงัเอิญลูกสาวของพะก่าหม่อง
ช่ือค าใสได้ช่วยไวท้นัจึงพากันไปอยู่อาศยัท่ีบ้านโป่งหมูของพะก่าหม่อง ต่อมาพะก่า
หม่องเห็นว่าเป็นคนดี ขยนั ซ่ือสัตย ์จึงยกค าใสให้เป็นภรรยาโดยไม่รู้วา่ ชานกะเลมีคน
รักอยูแ่ลว้ (ชานกะเลและค าใสมีบุตรดว้ยกนั 1 คน คือ นางค า) ชานกะเลไดพ้ยายาม ส่ง
ข่าวให้เจา้นางเมวดีทราบวา่ตนยงัมัน่คงในความรักท่ีมีต่อเจา้นางจนความทราบถึงพะก่า
หม่อง จึงจบัอ่องละและอ่องปานไปกกัตวัไวท่ี้ขนุยวม เพื่อตดัการติดต่อระหวา่งชานกะเล
กบัเจา้นางเมียะ 

ปี พ.ศ. 2409 ไดเ้กิดการสู้รบกนัระหวา่งเจา้ฟ้าเมืองนายกบัเจา้ฟ้าโกหร่านแห่งเมืองหมอก
ใหม่ เจา้ฟ้าโกหร่านสู้ไม่ไดจึ้งหนีมาอยู่ท่ีเมืองปายพร้อมกบัเจา้นางเมวดี เม่ือมาอยูเ่มือง
ปายเจา้ฟ้าโกหร่านก็คบคิดกบัอศัวินชาวเขาเพื่อไปตีเมืองเชียงใหม่หากชนะจะยกเจา้นาง
เมียะให้ชานกะเลทราบข่าวจึงรีบรุดไปเมืองปาย ออกอุบายขออาสาไปแทนและขอ
ประลองฝีมือตวัต่อตวักบัทหารเอกของเจา้ฟ้าโกหร่านจนสามารถฆ่าทหารเอกตายไปที
ละคนสองคน แลว้ไดทู้ลทดัทานไม่ใหเ้จา้ฟ้า โกหร่านไปตีเมืองเชียงใหม่ เจา้ฟ้าโกหร่าน
รู้อุบายจึงโกรธแคน้มาก หาโอกาสท าร้ายชานกะเล บงัเอิญค าใสมาพบเขา้ตดัสินใจเอาตวั
เขา้ขวางจึงถูกมีดเหน็บของเจา้ฟ้าโกหร่านปักอกตาย  

ชานกะเล รู้ซ้ึงในน ้ าใจรักอนัมัน่คงของค าใส เพื่อทดแทนน ้ าใจและคุณความดีน้ี ชาน
กะเลจึงไม่ปรารถนาจะกลบัไปเมืองหมอกใหม่ ไดพ้าเจา้นางเมียะคืนสู่บา้นโป่งหมู แลว้
อพยพครอบครัวพร้อมด้วยปู่ โทะคนสนิทท่ีติดตามเขา้มาพร้อมกบัเจา้ฟ้าโกหร่าน ไป
สร้างบา้นขนุยวม โดยรวบรวมชาวไทยใหญ่และกะเหร่ียงมาอยูร่วมกนัตั้งเป็นหมู่บา้น  

ปี พ.ศ. 2416 เจา้บุรีรัตน์ ไดข้ึ้นปกครองเมืองเชียงใหม่แทนเจา้กาวิโลรสสุริยวงศท่ี์ ถึงแก่
พิราลยั ไดรั้บพระราชทานนามว่า เจา้อินทวิชยานนท์ และเรียกตวัชานกะเลเขา้เฝ้า และ
ไดแ้ต่งตั้งชานกะเลเป็นพญาสิงหนาท พ่อเมืองขุนยวมคนแรกใน ปี พ.ศ. 2417 ซ่ึงไดน้ า
ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ขุนยวม จนได้รับพระราชทานบรรดาศกัด์ิเป็น “พญาสิงหนาท
ราชา” ให้มาปกครองเมืองแม่ฮ่องสอน โดยยกฐานะเมืองแม่ฮ่องสอนข้ึนเป็นเมือง หน้า
ด่านมีเมืองขนุยวมและเมืองปายเป็นเขตแดน เมืองยวม (แม่สะเรียง) ไดเ้ป็นเมืองรอง  
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พญาสิงหนาทราชา ไดป้กครองพฒันาเมืองแม่ฮ่องสอนใหเ้จริญข้ึนอยา่งรวดเร็ว และไดมี้
การขุดคูเมืองและสร้างประตูเมืองข้ึนอยา่งมัน่คง จนถึง พ.ศ. 2427 พญาสิงหนาทราชาได้
ถึง แก่กรรม เจ้าผู ้ครองนครเชียงใหม่ได้แต่งตั้ งเจ้านางเมวดีข้ึนปกครองแทน  ชาว
แม่ฮ่องสอนเรียกเจา้นางเมวดีว่า “เจา้แม่นางเมียะ” โดยให้ปู่ โทะ (พญาขนัธเสมาราชานุ
รักษ)์ เป็นท่ีปรึกษาราชการแผน่ดิน  

พ.ศ. 2434 เจ้านางเมียะถึงแก่กรรมเจา้อินทวิชยานนท์ผูป้กครองนครเชียงใหม่ จึงได้
แต่งตั้งพญาเสมาราชานุรักษ์ เป็นพญาพิทกัษ์สยามเขต ให้ปกครองเมืองแม่ฮ่องสอน 
จนถึง พ.ศ. 2433 ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระยาศรีสหเทพ ปลดั
ทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยไดต้รวจราชการพื้นท่ีหัวเมืองมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือ 
จัดระบบการปกครองใหม่เป็น  รวมเมืองแม่ฮ่องสอน เมืองขุนยวม  เมืองปาย และ
เมืองยวม (แม่สะเรียง) เป็นหน่วยเดียวกนัเรียกว่า  “บริเวณเชียงใหม่ตะวนัตก”  ตั้งท่ีว่า
การแขวง (เทียบเท่าเมือง) ท่ีเมืองขุนยวม โดยแต่งตั้ง นายโหมดเป็นนายแขวง (แจง้ความ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม ร.ศ. 119) และในปีเดียวกนัน้ีทางเมือง
เชียงใหม่ไดแ้ต่งตั้งขนุหลู่ บุตรของพญาพิทกัษส์ยามเขต เป็นพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี  

พ.ศ. 2446 ได้ยา้ยท่ีว่าการแขวงจากเมืองขุนยวม ไปตั้งท่ีเมืองยวมแล้วเปล่ียนช่ือเป็น 
“บริเวณพายพัเหนือ” จนถึง ปี พ.ศ. 2450 พญาพิทักษ์สยามเขตถึงแก่กรรม ทางเมือง
เชียงใหม่จึงไดแ้ต่งตั้ง พญาพิศาลฮ่องสอนบุรี ข้ึนปกครองเมืองแทน  

พ.ศ. 2453 รัชกาลท่ี 5 ได้โปรดเกล้าฯ ตั้งเมืองจตัวาข้ึนกับมณฑลพายพั ยา้ย ท่ีว่าการ
แขวงจากเมืองยวมมาตั้งท่ีแม่ฮ่องสอนให้ช่ือว่า “จงัหวดัแม่ฮ่องสอน” แลว้โปรดเกลา้ฯ 
ให้ พระศรสุรราช  (เปล้ือง) มาปกครองเมืองแม่ฮ่องสอน  เป็นผู ้ว่าราชการจังหวดั
แม่ฮ่องสอนคนแรก  

พ.ศ. 2476 ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ไดมี้การเปล่ียนแปลงระบบการ
ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย จึงเลิกการปกครองจากมณฑลเป็นจงัหวดับริหาร 
ราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี1 

 
 

                                                           
1  ส ำนกังำนวฒันธรรมจงัหวดัแม่อ่องสอน กระทรวงวฒันธรรม. “ ประวติัศำสตร์วฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ”. 
โครงการสืบค้นประวตัศิาสตร์วฒันธรรมแม่ฮ่องสอน (2549), หนำ้ 53-56 
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2.1.2 เมืองโบราณแม่ฮ่องสอน  

   ท่ีตั้งและลกัษณะกายภาพของเมืองโบราณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที ่2.1 ท่ีตั้งของเมืองแม่ฮ่องสอนเดิม 
ทีม่า : โยธิน บุญเฉลย, โครงการน าร่องการพฒันาฐานขอ้มูลส าหรับการสร้างเมืองมรดกทางวฒันธรรมจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ปีพทุธศกัราช 2551, 2551, หนา้ 69. 

 

ค่าพิกดั สภาพ ท าเลท่ีตั้งของเมืองแม่ฮ่องสอนเดิม  
จุดท่ี 1 พิกดั X = 391787 พิกดั Y= 2134527 
จุดท่ี 2 พิกดั X = 392429 พิกดั Y= 2134307 
จุดท่ี 3 พิกดั X = 392369 พิกดั Y= 2134209 
จุดท่ี 4 พิกดั X = 391987 พิกดั Y= 2133776 
จุดท่ี 5 พิกดั X = 391492 พิกดั Y= 2134034 
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ตั้งอยูใ่นแอ่งภูเขา มีท่ีราบสูง ๆ ต ่า ๆ บริเวณท่ีมีระดบัความสูงมากท่ีสุดคือบริเวณหน้า
ศาลเก่าลาดต ่าลงสู่บริเวณ วดัหัวเวียงและลาดต ่าลงไปอีกทั้งสองดา้น มีล าน ้ าไหลขนาน
ทั้ง 2 ดา้น ล าน ้าปุ๊ไหลผา่นทางดา้นทิศเหนือและล าน ้ าแม่ฮ่องสอนไหลผา่นดา้นทิศใต ้ล า
น ้าทั้ง 2 ไหลไปบรรจบกนัท่ีบา้นสบป่องและไหลลงสู่แม่น ้าปาย  

ลกัษณะตวัเมืองเป็นรูปเหล่ียมเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 100 เมตร มีส่วนท่ียื่นออกไป 
ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้บริเวณวดัก ้ าก่อและเรือนจ าเก่า ขนาดพื้นท่ีของเมืองทั้งหมด
ประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร2  

สภาพแวดล้อม และลกัษณะทางกายภาพ  

การก่อร่างสร้างตวัของชุมชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน เกิดจากมีท่ีตั้งเป็นทางผ่านของ
เส้นทางการค้า ท าให้พื้นท่ีแม่ฮ่องสอนเป็นท่ีรู้จัก และสันนิษฐานว่ามีชาวไทยใหญ่ 
กะเหร่ียง (ยางแดง)3 และชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ อพยพขา้มแม่น ้ าสาละวินจากเขตประเทศพม่า 
เข้ามาตั้ งบ้านเรือน และบุกเบิกพื้นท่ีทางการเกษตร ชาวไทยใหญ่ส่วนใหญ่จะตั้ ง
บา้นเรือนกระจายตวัอยูท่ ัว่ไปตามท่ีราบระหวา่งหุบเขา เน่ืองจากชาวไทยใหญ่ส่วนใหญ่
ท าการเกษตรแบบนาด า4 จ  าเป็นตอ้งอาศยัท่ีราบท่ีมีแหล่งน ้าอุดมสมบูรณ์ในการท านา5 

ลักษณะของเมืองแม่ ฮ่องสอนในอดีตตามประวัติศาสตร์เมืองแม่ ฮ่องสอน เมือง
แม่ฮ่องสอนตั้งอยูท่างทิศใต ้ห่างจากหมู่บา้นโป่งหมู หรือปางหมู ประมาณ  6 กิโลเมตร 

                                                           
2 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั , จดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. หนังสือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เร่ือง วฒันธรรม พัฒนาการทางประวติัศาสตร์เอกลกัษณ์และภูมิ
ปัญญาจังหวดัแม่ฮ่องสอน. (ไม่ปรากฏแหล่งท่ีพิมพ ์, 2542), หนา้ 83 
3 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.5 ต.40/5 รายช่ือต าบลท่ีต่างๆ ทั้งรายประมาณเถบียนแลท่ีดิน.อา้งใน ธรรศ ์ศรีรัตนบลัล์
วทิยานิพนธ์. ไทใหญ่แม่ฮ่องสอน : การสรรคส์ร้างความเป็นไทยใหญ่จากปฎิสมัพนัธ์ระหวา่งไทยใหญ่เดิม และไทย
ใหญ่พลดัถ่ิน ทศวรรษ 2520 – 2550. วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ประวติัศาสตร์), 2553 
4 ยศ สัตตสมบัติ . หลักช้าง : การสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ไทในใต้คง , หน้า 234. อ้างใน ธรรศ์ ศรีรัตนบัลล์
วทิยานิพนธ์. ไทใหญ่แม่ฮ่องสอน : การสรรคส์ร้างความเป็นไทยใหญ่จากปฎิสมัพนัธ์ระหวา่งไทยใหญ่เดิม และไทย
ใหญ่พลดัถ่ิน ทศวรรษ 2520 – 2550. วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ประวติัศาสตร์), 2553 
5 ธรรศ์ ศรีรัตนบลัลว์ิทยานิพนธ์. ไทใหญ่แม่ฮ่องสอน : การสรรคส์ร้างความเป็นไทยใหญ่จากปฎิสัมพนัธ์ระหว่าง
ไทยใหญ่เดิม และไทยใหญ่พลดัถ่ิน ทศวรรษ 2520 – 2550. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ประวติัศาสตร์), 
2553, หนา้ 49 
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มีล าห้วยแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือหมู่บา้นวา่ “แม่ฮ่องสอน” (“แม่” คือ “แม่น ้า” “ฮ่อง” 
ตามภาษาไทยใหญ่  คือ “ร่องน ้ า” หรือ “ท้องร่อง” หรือ “ล าธาร” และ “สอน” ตาม
ภาษาไทยใหญ่ คือ “เรียน” หรือ “สอน”)  ดงันั้น “แม่ฮ่องสอน” หมายถึง ร่องน ้ าอนัเป็น
สถานท่ีฝึกสอนชา้งป่า6  

ข้อสันนิษฐาน 

ประวติัความเป็นมาของเมืองแม่ฮ่องสอนกล่าวถึงเจ้าแก้วเมืองมาตั้งคอกฝึกช้างเพื่อ
น าไปใชใ้นงานท่ีเมืองเชียงใหม่ โดยใชบ้ริเวณล าน ้ าแม่ฮ่องสอนซ่ึงติดอยูก่บัตวัเมืองเดิม 
ระหว่างปี พ.ศ. 2397 – 2417 มีผูค้นเขา้มามากมายจึงตั้งเป็นเมืองข้ึน เขา้ใจวา่เมืองน้ีเป็น
เมืองไม่ใหญ่โตมากนกั เน่ืองจากการเดินทางยากล าบาก ใชเ้วลานานกวา่จะมาถึง คงเป็น
เมืองเล็ก ๆ อยู่กันอย่างสงบ เพราะตัวเมืองมีขนาด 1.5 ตารางกิโลเมตรเท่านั้ น และ
เน่ืองจากท่ีตั้งสูง ๆ ต ่า ๆ จึงยากล าบากท่ีจะท าป้อมปราการ หรือคูเมืองคนัดินให้สมบูรณ์
ได ้เขา้ใจวา่ก าแพงมีชั้นเดียว บางท่ีขดุล่วงล ้า บางท่ีใชไ้มเ้สาเป็นท่อนปักเป็นแนวเท่านั้น7 
ผูป้กครองไดมี้บทบาทในการพฒันาเมือง ชานกะเล หรือพญาสิงหนาทราชา ผูป้กครอง
เมืองแม่ฮ่องสอน ไดพ้ฒันาเมืองแม่ฮ่องสอนให้เจริญข้ึนอย่างรวดเร็ว และไดมี้การขุดคู
เมืองและสร้างประตูเมืองข้ึนอยา่งมัน่คง8  

การสร้างคูเมืองโบราณเมืองแม่ฮ่องสอน ไดขุ้ดเสร็จเม่ือ พ.ศ. 2428 เม่ือนบัถึงปัจจุบนัคู
เมืองแม่ฮ่องสอนโบราณ ไดส้ร้างเสร็จมาแลว้กว่า 112 ปี ปัจจุบนัน้ีไม่มีร่องรอยเหลือยู ่
บางแห่งเป็นร่องน ้ าไป บางแห่งเป็นส้วมชาวบา้น และส่วนใหญ่ได้ถูกถมเป็นท่ีสร้าง
บา้นเรือนหมดแล้ว ผูส้ ารวจได้รับฟังค าบอกจากท่านท่ีสูงอายุหลายท่านว่าได้เคยเห็น
สมยัเม่ือเป็นเด็ก กล่าวว่า คูเมืองมีลกัษระเป็นร่องมีเสาไมข้นาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 25.30 

                                                           
6 ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัแม่อ่องสอน กระทรวงวฒันธรรม.  ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน . 
โครงการสืบคน้ประวติัศาสตร์วฒันธรรมแม่ฮ่องสอน, (ไม่ปรากฏแหล่งท่ีพิมพ,์ 2549), หนา้ 54 
7 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั , จดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. หนังสือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เร่ือง วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญาจังหวดัแม่ฮ่องสอน. (ไม่ปรากฏแหล่งท่ีพิมพ ์, 2542), หนา้ 83 
8 ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัแม่อ่องสอน กระทรวงวฒันธรรม.  ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ,  
หนา้ 55 
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น้ิว ปักเรียงสลบักนัขนาดความสูง 3 -3.50 เมตร ในบางท่ีชาวบา้นน าเอาเสาไปท าร้ัว และ
ท าฟืน คูเมืองตอนนั้นเห็นชดัมาก บางท่ีมีน ้า บางท่ีเป็นเพียงคูเมือง หรือร่องท่ีไม่มีน ้า9 

แนวคูเมืองของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเดิม  

แนวคูเมืองของตวัเมืองแม่ฮ่องสอนเดิม คือบริเวณต าบลจองค า ซ่ึงอยูใ่นเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน ตามแนวผงัเมืองโบราณ ดงัน้ี  

ทิศเหนือ เร่ิมจากก าแพงวดัหัว เวียงผา่นตลาดสด เลียบแนวสนามบิน ตดัออกหน้าประตู
โรงพยาบาลศรีสังวาลยแ์ละจากแนวก าแพงดา้นทิศตะวนัตกของวดัหัว เวียงตดัออกไป
ทาง สามแยก วดัม่วยต่อ เดิมเป็นประตูเมืองเก่าเรียกว่า “ประตูด า” เพราะใช้เป็นทางน า
ศพออกไปป่าชา้  

ทิศตะวันออก  จากหน้าประตูโรง  พยาบาลศรีสังวาลย์ เดิมเป็นประตูเมืองเรียกว่า      
“ประตูทพั” ตดัไปตามแนวร้ัวโรงพยาบาลศรีสังวาลยจ์รดล าน ้ าแม่ฮ่องสอน ยงัปรากฏ
แนวคูเมืองอยูบ่า้ง  

ทิศตะวันตก เร่ิมจากแนวร้ัว ดา้นทิศตะวนัออกของวดัก ้ าก่อ ตดัออกหลงัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เขต 1 ผา่นหมู่บา้นเลียบแนวถนนผดุงม่วยต่อไปจรด
สามแยก วดัม่วยต่อ  

ทิศใต้ เร่ิมจากล าน ้ า แม่ฮ่องสอนหลังโรงไฟฟ้าเก่าตดัขนานแนวทุ่งไปสู่ถนนขุนลุม
ประพาส มีประตูเมืองเก่า เรียกวา่ “ประตูโขเผกิ” ตดัไปจรดก าแพงวดัก ้าก่อ10  

 จากขอ้มูลขา้งตน้สอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ของ สตต.สามารถ หิมะนนัท์ และอาจารย์
สุรศกัด์ิป้อมทองค า ท่ีไดก้ล่าวตรงกนัวา่  

 ...แนวคูเมืองเร่ิมตั้งแต่ปากทางเข้าโรงพยาบาลศรีสังวาลย ์(เรียกว่าประตูชัย) ถึงข้าง
สนามบินตรงบริเวณบา้นนายดาบต ารวจทา สุธรรมมา แลว้ออ้มมาถึงขา้งโรงเรียนห้อง

                                                           
9 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั , จดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. หนังสือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เร่ือง วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญาจังหวดัแม่ฮ่องสอน, หนา้ 83 
10 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 82 
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สอนศึกษาเดิม (ขา้งสนามบินในปัจจุบนั) ออ้มไปยงัขา้งร่องน ้ าออกถนนราชธรรมพิทกัษ ์
(เดิมไม่มีถนนพาณิชยว์ฒันา) ตดัตรงมาท่ีวดัหัวเวียง ถึงธนาคารทหารไทย ผ่านบา้นคุณ
ลุงประสิทธ์ิ โพธิขจร (บา้นนายเมธี โพธิขจรในปัจจุบนั) และผา่นหน้าบา้น คุณอญัชนา 
ชยัศรี ถึงป๊อกกาด (เรียกวา่ประตูผีหรือประตูด า) ตดัไปตามแนวถนนผดุงม่วยต่อปัจจุบนั
ถึงหน้าวดัก ้ าก่อ ตดัเรือนจ าเก่าผ่านบา้นพศัดีหรือท่ีท าการป๊อกหนองจองค าปัจจุบนั ตดั
ผา่นถนนเจา้ฟ้า (ถนนหลงัวดัจองค าจองกลาง) ออ้มหลงัวดัจองค าตดัไปสู่ประตูชยัหน้า
โรงพยาบาล ลกัษณะของคูเมือง มีลกัษณะคลา้ยร่องระบายน ้ า หากพื้นดินแข็งจะใช้ไม้
วางแลว้กลบดว้ยดินสร้างข้ึน ซ่ึงขุดลงไปลึกประมาณ 2-3 เมตร กวา้ง 3-4 เมตรอีกฟาก
หน่ึงใช้ไมซุ้งกนัเป็นแนว สร้างข้ึนเพื่อป้องกนัขา้ศึกศตัรูท่ีจะเขา้มาและเป็นท่ีหลบซ่อน
หากมีการสู้รบ” แนวคูเมืองบางส่วนจะมีน ้ า (บริเวณเส้นขา้งสนามบินปัจจุบนั ออ้มหลงั
วดัจองค า วดัจองกลาง) บางส่วนก็ไม่มีน ้ า (บริเวณถนนผดุงม่วยต่อ หน้าวดัม่วยต่อ และ
วดัพระนอน)...11  

2.1.3 ชุมชนและสภาพแวดล้อมของเมืองแม่ฮ่องสอนในปัจจุบัน  

 สภาพแวดลอ้มและชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่ ตั้งอยูบ่นยา่นเก่าเมืองแม่ฮ่องสอน 
โดยกลุ่มแรกท่ีมาอาศยัอยูบ่ริเวณถนนสิงหนาทบ ารุง หรือ บริเวณป๊อกกลางเวยีง คือ ชาว
ไทยใหญ่ท่ีอพยพมาจากรัฐฉานประเทศพม่า และเมืองเชียงใหม่ ( สมยัเจา้กาวิละ) เป็น
ชุมชนท่ีมีหลายชาติพนัธ์อาศยัอยู่ร่วมกนั ซ่ึงไดม้าตั้งบา้นเรือนอยู่ในย่านป๊อกกลางเวียง 
โดยมีทั้งคนไทยใหญ่ท่ีเป็นคนพื้นถ่ิน คนไทยใหญ่ต่างดา้ว คนเมือง คนจีน และแขก ซ่ึง
ส่วนใหญ่เขา้มาในพื้นท่ีเพื่อการลงทุน และคา้ขาย จึงถือได้ว่าถนนสิงหนาทบ ารุงเป็น
ศูนยก์ลางการตั้งถ่ินฐานระยะแรก12 

ปัจจุบนัยงัคงปรำกฏ และหลงเหลือร่องรอยสถำปัตยกรรมในอดีตกระจดักระจำยในพื้นท่ี
เทศบำลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยเฉพำะถนนสำยส ำคญั ทั้ง 9 สำยของแม่ฮ่องสอนซ่ึงมีช่ือ
คลอ้งจองกนัโดยตลอดและแต่ละช่ือนั้นลว้นมีควำมหมำยบ่งบอกถึงประวติัควำมเป็นมำ

                                                           
11 ขอ้มูลสมัภาษณ์ สตต.สามารถ หิมะนนัท ์(6 ธนัวาคม 2550) และอาจารยสุ์รศกัด์ิป้อมทองค า สมัภาษณ์ ( 7 
ธนัวาคม 2550). อา้งใน โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ บทท่ี 4 ผลการศึกษา”, รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์โครงการน า
ร่องการพฒันาฐานขอ้มูลส าหรับการสร้างเมืองมรดกทางวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณพ.ศ. 2551, 
ส านกังานสนบัสนุนการวจิยั ( สกว.) ศูนยว์จิยัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551 
12 จรูญ ค านวณตา ประธานคณะกรรมการสภาวทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน,5 พฤศจิกายน 2556 
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ของท้องถ่ิน13 แต่สภำพแวดล้อม และชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอนท่ียงัคงสมบูรณ์ มีกำร
อนุรักษ์ และจดักำร คือชุมชนกำรคำ้บนถนนสิงหนำทบ ำรุง ยงัปรำกฏเรือนร้ำนกำรคำ้
สถำปัตยกรรมไตตลอดสองขำ้งถนนซ่ึงมีกำรปรับเปล่ียนเป็นร้ำนคำ้ขำยของหลำกหลำย
ประเภท ซ่ึงเรือนแต่หลงัมีอำยมุำกกวำ่ 50 จนถึง 100 ปี  

เรือนร้ำนค้ำสถำปัตยกรรมไตบนถนนสิงหนำทบ ำรุง ลกัษณะโดยทัว่ไปของรูปแบบ
สถำปัตยกรรมบริเวณถนนสิงหนำทบ ำรุง (บริเวณป๊อกกลำงเวยีง) ส่วนใหญ่ยงัเป็นอำคำร 
เรือนร้ำนค้ำแบบไต ด้ำนหน้ำอำคำรส่วนท่ีติดกับถนนประโยชน์ใช้สอย ใช้ค้ำขำย 
ดำ้นหลงัอำคำรเป็นโถงพกัผอ่น รับประทำนอำหำร และห้องครัว ชั้นสองใชส้ ำหรับพกั
อำศยัเป็นอำคำรท่ีท ำดว้ยไมเ้น้ือแขง็ (ไมแ้ดง) ทั้งชั้นล่ำงและชั้นสองปัจจุบนัเปล่ียนแปลง
ไปตำมยคุสมยั แต่ยงัคงคุณค่ำเอกลกัษณ์ทำงสถำปัตยกรรมทอ้งถ่ินรูปแบบไต14 

(1) ย่านเมืองเก่าแม่ฮ่องอสน  

 ย่านเมืองเก่าแม่ฮ่องสอน 

จากการส ารวจและจดัท าขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรมทอ้งถ่ิน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึง
ส ารวจและจดัท าโดยหน่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มศิลปกรรมทอ้งถ่ินจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
และศูนยว์ฒันธรรม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ไดศึ้กษาในปี พ.ศ.
2527-2540 ผลจากการศึกษา พบวา่ เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองโบราณ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ี
มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ มีขอบเขต 15 ดงัน้ี 

ที่ตั้ งเมืองโบราณ    ปัจจุบัน คือ ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อยู่ในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

ลกัษณะเมืองโบราณ เป็นรูปวงรีเหล่ียม เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 100 ม. 

พืน้ที ่ประมาณ 1.5 ตร.กม. 

                                                           
13 ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัแม่อ่องสอน กระทรวงวฒันธรรม. ประวติัศาสตร์วฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน. 
โครงการสืบคน้ประวติัศาสตร์วฒันธรรมแม่ฮ่องสอน, (ไม่ปรากฏแหล่งท่ีพิมพ,์ 2549), หนา้ 78 
14 สมัภาษณ์ พชัราภรณ์ วมิาลยั ขา้ราชการครู, สมาชิกชุมชนป๊อกกลางเวยีง, 7 พฤศจิกายน 2556 
15 ปุ่น เท่ียงบูรณ ธรรม และคณะ, รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์ โครงการการออกแบบเบ้ืองตน้ และการศึกษาความ

เป็นไปไดส้ าหรับพิพิธภณัฑมี์ชีวติของเมืองแม่ฮ่องสอน, 2553,หนา้ 3-5 – 3-6 
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แม่ฮ่องสอน หรือ แม่ร่องสอน ตามประวติัศาสตร์เป็นเมืองโบราณท่ีเร่ิมสร้างเมือง
ในช่วงตน้รัตนโกสินต์ ตรงกบัรัชกาลท่ี 3 ซ่ึงเป็นยุครุ่งเรืองของการคา้กบัต่างชาติ  
และชุมชนแม่ฮ่องสอน หลงัจากยกเป็นเมืองแม่ฮ่องสอนแลว้ พื้นท่ีเมืองแม่ฮ่องสอน
คือพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีสภาพเหมาะสมแก่การพฒันาเป็นชุมทางการคา้ เพราะมีแม่น ้ าปาย 
ไหลไปบรรจบกบัแม่น ้ าสาละวิน ท าให้ติดต่อกบัเมืองท่าทางทะเลของหวัเมืองมอญ
อย่างเมาะตะมาะหรือมะละแหม่งได้ง่าย อีกทั้งยงัมีเกาะแก่งน้อยสามารถบรรทุก
สินคา้ขนาดใหญ่ และน ้าหนกัมากไดส้ะดวก เอ้ือต่อการเส้นทางการเดินเทา้ออกสู่รัฐ
ฉาน รัฐกะเหร่ียง เชียงใหม่ ตากได้สะดวก  พ่อค้าต่างถ่ินแวะเวียนเข้ามาใน
แม่ฮ่องสอนมากข้ึนตามล าดับ อาทิเช่น พ่อค้าชาวพม่า ไทยใหญ่(ฉาน) ตองสู่ 
กะเหร่ียงอินเดีย ซ่ึงการเดินทางในแต่ละคร้ังก็ใช้เวลาร่วมเดือน ดังนั้ นเม่ือกอง
คาราวานสินคา้เดินทางถึง ก็จ  าเป็นตอ้งหยดุพกัแรม เมืองแม่ฮ่องสอนจึงไดพ้ฒันาข้ึน
เป็นชุมทางการคา้ของนกัเดินทางนบัแต่นั้นเป็นตน้มา และท่ีน่ีกลายเป็นเส้นทางผา่น
ทางการคา้ เป็นจุดพกักองคาราวานววัต่าง – มา้ต่างท่ีเช่ือมโยงผลผลิตของดินแดน
ลา้นนา รัฐฉาน ยนูนาน หลวงพระบาง และหวัเมืองมอญ เพื่อออกสู่เมืองท่าทางทะเล 
สภาพแวดล้อมในอดีตตามค าบอกเล่าของคนพื้นท่ี คือ ต้นหมาก เรือนร้านค้ามุง
หลังคาใบตองตึง ร่องน ้ าบนสองฝ่ังถนนสิงหนาทบ ารุงท่ีไหลมาจากหัวน ้ า
แม่ฮ่องสอน เกวียนและววัต่าง มา้ต่าง พาหนะบรรทุกสินคา้ และสินคา้น าเขา้ส าคญั 
เช่น เกลือ ปลาแหง้ น ้ามนัก๊าด ไมขี้ดไฟ เทียนไข เส้ือผา้ และเคร่ืองใชโ้ลหะ 16 

ซ่ึงมีหลักฐานปรากฎบนถนนสิงหนาทบ ารุงในปัจจุบันคือ ลักษณะย่านการค้า 
บา้นเรือน ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ตน้ไม ้วิถีชีวิต และชาวบา้นท่ีมีเช้ือสายจากชาติต่าง ๆ 
ท่ีไดเ้ขา้มาคา้ขายในอดีต โดยเฉพาะไทใหญ่ ในรัฐฉาน ประเทศพม่า แขกจากอินเดีย  
จีน หรือคนองักฤษ ซ่ึงเป็นเจา้อาณานิคม      ณ เวลานั้น ส่วนอาณาเขต หรือลกัษณะ
เมืองมีการพฒันาจากเมืองขนาดเล็ก จนถึงปัจจุบนั ดงัภาพประกอบ 

 

 

 

                                                           
16 พิพิธภณัฑมี์ชีวติเมืองแม่ฮ่องสอน, วารสารเพ่ือการอนุรักษว์ฒันธรรมเมืองแม่ฮ่องสอนและส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงเคารพ,     ฉบบัท่ี 2  (เชียงใหม่: ไม่ปราฏกแหล่งท่ีพิมพ ์, 2556) หนา้ 3 – 4 
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แผนที ่2.2  แหล่งท่ีตั้งถ่ินฐานของชุมชนแม่ฮ่องสอนในอดีต  
ทีม่า : ปุ่น เท่ียงบูรณธรรม และคณะ, รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ โครงการการออกแบบเบ้ืองตน้ และการศึกษาความ

เป็นไปไดส้ าหรับพิพิธภณัฑมี์ชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน, 2553 หนา้ 3-7  

(2)   เส้นทางการคมนาคมในตัวอดีต  

ประวติัถนนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เม่ือผูว้่าราชการคนแรก คือ พระยาศร
สุรราช (เปล้ีอง) ยา้ยมาอยู่เมืองแม่ฮ่องสอนประมาณปี พ.ศ.2455 ท่านให้มีการ
ปรับปรุงบา้นเมืองหลายดา้น โดยเฉพาะถนน แต่สมยันั้น  ยงัไม่มีช่ือถนน ท่านจึงได้
ตั้งคณะปรึกษา และขอตั้งช่ือถนนใหเ้ป็นทางการ 8 สาย และมาตั้งเพิ่มเติมเม่ือปี พ.ศ.
2469 อีก 1 สาย สมยัขุนศรีโกศยั วิสุทธิ เป็นนายกเทศมนตรีสมยัแรก ต่อมามีการ
สร้างถนนเพิ่มข้ึนอีก รวมเป็น 17 สายมีดังน้ี คือ ขุนลุมประพาส สิงหนาทบ ารุง 
ผดุงม่วยต่อ ปางลอ้นิคม อุดมชาวนิเทศ นิเวศไพศาล ช านาญสถิต ประดิษฐ์จองค า 
ราชธรรมพิทกัษ ์มรรคสันติ ศิริมงคล ประชาชนอุทิศ พาณิชยว์ฒันา ประชาเสกสรร 
สัมพนัธ์เจริญเมือง รุ่งเรืองการคา้ นาวาคชสาร ”17  

                                                           
17  โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการน าร่องการพัฒนาฐานข้อมลูส าหรับการสร้างเมือง

มรดกทางวฒันธรรมจังหวดัแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณพ.ศ. 2551, 2551, หนา้ 1051 
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 ส าหรับถนนสายหลกั ๆ ของแม่ฮ่องสอนนั้นมีช่ือคลอ้งจองกนัโดยตลอดและแต่ละ
ช่ือนั้นลว้นมีความหมายบ่งบอกถึงประวติัความเป็นมาของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดีเร่ิม
จาก18 ดงัน้ี 
-   ถนนขุนลุมประพาส ค าว่า ขุนลุมเป็นภาษาไทยใหญ่ หมายถึงขา้ราชการหรือ

สถานท่ีราชการ ถนนสายน้ีมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ ตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก 
ตั้งแต่ทางทิศใตข้ึ้นมาคือ ส านักงานไปรษณีย  ์บา้นผูว้่าราชการจงัหวดั สถานี
ต ารวจ ฯลฯ แมแ้ต่ส านกังานเทศบาลเดิมก็อยูบ่นถนนสายน้ีนบัวา่เป็นถนนสาย
ท่ีขา้ราชการทั้งหลายตอ้งไปมาอยูเ่ป็นประจ า  

-   สิงหนาทบ ารุง คือถนนเส้นท่ีผ่านหอ (ท่ีพ  านัก) ของสิงหนาท เจา้ผูค้รองเมือง
แรกของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

-   ผดุงม่วยต่อ คือถนนท่ีผ่านหน้าวดัม่วยต่อ ค าว่าม่วยต่อ เป็นภาษาไทยใหญ่
แปลวา่ พระธาตุ  

-   ปางลอ้นิคม เป็นท่ีตั้งของวดัปางลอ้บริเวณน้ีเดิมเป็นท่ีราบกวา้งขวางอยูน่อกตวั
เมือง ในสมยัก่อนพ่อคา้ท่ีน าสินค้า บรรทุกววัต่าง ม้าต่างหรือเกวียน (ภาษา
ทอ้งถ่ิน เรียกวา่ ลอ้) จะมาจอดพกัขบวนกนัท่ีน่ี  

-   อุดมชาวนิเทศ ตั้งแต่ราวสมยัรัชกาลท่ี 5 จนถึงราว พ.ศ. ๒๔๙๐ ถนนสายน้ีมี
ชาวต่างประเทศ อาทิ พม่า จีน แขก ฝร่ัง อาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก  

-   นิ เวศพิศาล  อยู่หลังบ้านพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี  เจ้าฟ้ าองค์สุดท้ายของ
แม่ฮ่องสอน  

-   ช านาญสถิตย ์เป็นแหล่งท่ีอยูข่องบรรดาช่าง เช่นช่างทอง  
-   ประดิษฐจ์องค า เป็นท่ีตั้งของวดัจองค า  
-   ราชธรรมพิทกัษ ์สมยัก่อนศาลากลางอยูริ่มถนนสายน้ีตรงท่ีตั้งส านกังานประปา

จงัหวดัปัจจุบนั เป็นถนนท่ีไดรั้บการคุมครองอยา่งดี  
-   มรรคสันติ เส้นทางสู่ความสงบ คือ ทางไปป่าชา้  

ผูท่ี้คิดตั้งช่ือถนนเหล่าน้ีไดอ้ย่างเหมาะเจาะคือ พระยาศรสุราช ผูว้่าราชการจงัหวดั
แม่ฮ่องสอนคนแรกนั้นเอง 

                                                           
18 ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัแม่อ่องสอน กระทรวงวฒันธรรม.  ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน . 
โครงการสืบคน้ประวติัศาสตร์วฒันธรรมแม่ฮ่องสอน, (ไม่ปรากฏแหล่งท่ีพิมพ,์ 2549), หนา้ 78 
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แผนที ่2.3 ถนนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  
ทีม่า : โยธิน บุญเฉลย, โครงการน าร่องการพฒันาฐานขอ้มูลส าหรับการสร้างเมืองมรดกทางวฒันธรรมจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ปีพทุธศกัราช ๒๕๕๑, 2551, หนา้ 1050. 

(3)   พืน้ทีท่างประวตัิศาสตร์ 

ตลาดสายหยุดสมัยก่อน 
 

ในสมยัก่อนตลาดสดแห่งน้ีเป็นของเอกชน เจา้ของคือมีขุนศรีโกสัย วิสุทธ์ิ ซ่ึงขนุศรี
โกสัย วสุิทธ์ิ มีอาชีพหลกัคือการตม้เหลา้ขาย ต่อมาเม่ือประมาณ 50 ปีก่อน เม่ือ พ.ศ. 
2504 ท่ีก่อตั้งตลาดสดแห่งน้ีมีสภาพเป็นแค่ เพิงหมาแหงน หลงัคามุงด้วยสังกะสี
และมีเพียงศาลาหลงัใหญ่เป็นโรงโล่งกวา้ง บริเวณรอบ ๆ ตลาดจะเป็นบา้นไมป้ลูก
ต ่า ๆ ชั้นเดียว มุงหลงัคาดว้ยใบตอง ดา้นทิศตะวนัตกของตลาด (ติดกบัวดัหัวเวียง
ปัจจุบนั) เป็นลานสนามหญา้โล่งกวา้ง และดา้นทิศใตข้องตลาดก็เป็นลานหญา้กวา้ง
เช่นกนั มีแผงลอยขายของยกพื้นข้ึน อยูท่างดา้นทิศตะวนัตก อยูเ่ป็นแผงลอย 2 แผง 
มกัขายประเภท พืชผกั และผลไม ้ส่วนทางเขา้ตลาดเดิมมีอยูท่างเดียว คือ ฝ่ังถนนสิง
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หนาทบ ารุง แต่สามารถเดินเขา้ตลาด ทางวดัหัวเวียงได้ ซ่ึงมีสภาพเป็นป่า เดิมตลาด
จะเปิดประมาณ ตี 4 และเลิกประมาณ 8โมงเชา้ จึงไดช่ื้อวา่ “ตลาดสายหยดุ”19  

ป๊อกกาดเก่า ( ภาษาถ่ิน) ป๊อก หมายถึงหยอ่ม หรือยา่น กาด คือตลาด ป๊อกกาด คย์า่น
ตลาดหรือย่านการคา้ ในอดีตป๊อกกาดเป็นย่านร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายสินคา้ต่างๆ ส่วน
ใหญ่เป็นสินคา้มาจากสหภาพพม่า ย่านดงักล่าวอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
ได้แก่บริเวณระหว่างถนนมรรคสันติกบัผดุงม่วยต่อ ปัจจุบนัไม่เหลือร่องรอยทาง
วตัถุใหเ้ห็นแลว้ มีแต่ความทรงจ าท่ีผูอ้าวโุสเล่าขานสืบต่อกนัมา20 

ในอดีตเป็นพื้นท่ีแลกเปล่ียนสินคา้ ติดต่อคา้ขายระหว่างเมืองเชียงใหม่และพม่า ทั้ง
ทางเรือ (เรือต่อ) มา้ต่าง ววัต่าง เกวียน คนหาบ โดยน าสินคา้มาซ้ือ-ขายแลกเปล่ียน
บริเวณโหยง่กาดน้ี และเรียกชุมชนน้ีวา่ ป๊อกกาดเก่า ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ปัจจุบนัเป็น
พื้นท่ีเรียนรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมไทยใหญ่ของเมืองแม่ฮ่องสอน21 

หอเจ้าเมือง คือสัญลกัษณ์ทางอ านาจ ทั้งอ านาจทางจิตวิญญาณ และอ านาจในโลก
มนุษย ์“เจา้เมือง” “หรือผเีจา้เมือง” หมายถึง วิญญาณของบรรพบุรุษท่ีมีความรักและ
เป็นห่วงบ้านเมือง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นวีรบุรุษ นักรบในต านานเม่ือส้ินชีวิตจะ
กลายเป็นดวงวญิญาณท่ีมีฤทธ์ิอ านาย ชาวไทยใหญ่ เรียกวา่ “เจา้บา้นเจา้เมือง” เม่ือมี
การตั้งหมู่บา้น เหนือสร้างเมือง ชาวไทยใหญ่จะสร้าง “หอ” หรือศาลเจา้ เพื่อให้เป็น
ท่ีสิงสถิตของผีเจา้เมือง เพื่อปกปักรักษาบา้นเมืองให้ร่มเยน็เป็นสุข ในการตั้งเมือง
แม่ฮ่องสอนพญาสิงหานาทราชา ไดรั้บค าสั่งจาก พระเจา้อินทวิชยานนท์ให้มารับ
ต าแหน่งเจา้เมืองแม่ฮ่องสอน ทางเชียงใหม่ได้แนะน าให้เชิญ “เจา้ขอ้มือเหล็ก” ซ่ึง
เป็นวีรบุรุษในต านานความเช่ือของของชาวไทยยวน ซ่ึงพญาสิงหนาทราชาไดท้  าพิธี
อนัเชิญ เจา้ขอ้มือเหล็ก จากอ าเภอปาย เพื่อไปอารักษเ์มืองแม่ฮ่องสอนอีกแห่งหน่ึง22 
โดยสร้างหอเจา้เมือง อยูท่างทิศตะวนัออกของเมือง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีระดบัความสูง

                                                           
19 สมัภาษณ์ คุณสุเทพ นุชทรวง, อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน, 6 กนัยายน 2556 
20 สมัภาษณ์ คุณเทพินท ์พงษว์ดี, ประธานเครือข่ายชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน,  10 ตุลาคม 2556 
21 สมัภาษณ์ อาจารยป์ระเสริฐ ประดิษฐ,์ ผูเ้ช่ียวชาญ และท่ีปรึกษาศิลปวฒันธรรมไทใหญ่ ประจ าศูนยไ์ทใหญ่ศึกษา 
วทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน,   5 ตุลาคม 2556 
22 โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการน าร่องการพัฒนาฐานข้อมลูส าหรับการสร้างเมือง
มรดกทางวฒันธรรมจังหวดัแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณพ.ศ. 2551 , 2551, หนา้ 952 
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สูงท่ีสุด และมีพิธีการ “เล้ียงผีเจ้าเมือง” หรือบวงสรวงอารักษ์เมือง ในช่วงก่อน
เขา้พรรษาของทุกปี23 ตั้งอยูบ่นถนนสิงหนาถบ ารุง ใกลก้บัโรงพยาบาลศรีสังวาล 

หนองจองค า หนองน ้ ากลางเมือง ถูกสร้างข้ึนเพื่อให้เป็นหนองน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ตาม
ความคติความเช่ือของชาวไทยใหญ่ และเป็นสัญลกัษณ์ของความสมบูรณ์ เป็นท่ีสิง
สถิตของอารักษพ์ญานาค หรือผหีนองของเมือง หนองจองค าถูกเลือกพื้นท่ีอยูภ่ายใต้
เง่ือนไขของสร้างให้เป็นพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ โดยเลือกพื้นท่ีลุ่มของเมือง สามารถผนัน ้ า
จากล าเหมืองท่ีไหลมาจากล าน ้าแม่ฮ่องสอนทางทิศตะวนัออกของเมืองเขา้มาได ้โดย
ไม่ตอ้งอาศยัน ้ าฝนเพียงอย่างเดียว หนองจองค ามีความสมบูรณ์เต็มไปด้วยดอกบวั 
ผกักูด ผกับุ้ง รวมถึงเป็นแหล่งน ้ าส าหรับเล้ียงววัพาหนะส าคญัท่ีชาวไทญ่ใช้ใน
กิจการคา้ววัต่าง24 

ส่วนน ้ าท่ีล้นจากหนองจองค าก็ไหลลงไปทางใตผ้่านหน้าเรือนจ าเก่าไปสู่ ถ ้ าพศัดี 
พวกพศัดีในสมยันั้นก็ไดท้  าครกน ้ าเทคโนโลยีชาวบา้นส าหรับต าขา้วเพื่อเอาไวกิ้น
และเล้ียงคนคุก ชาวบ้านเรียกว่า “ครกน ้ าพศัดี” บริเวณด้านทิศใตซ่ึ้งเป็นด้านหน้า
ของหนองจองค า คือดา้นท่ีติดกบัวดัจองค ามีการสร้างเข่งผี หรือศาลส าหรับเซ่นไหว้
ผีเจา้ท่ี ท่ีดูแลหนองน ้ า เรียกวา่ “เข่งนายขาวแขนปุ๊ด” ตามความเช่ือของชาวไตท่ีมกั
ให้ความส าคญักบัแหล่งน ้ า ป่า ท่ีท  ากิน หรือแมแ้ต่เคร่ืองมือท ากิน สัตวเ์ล้ียงไวใ้ช้
งาน ตามจารีต ต่อมา มีการสร้างศาลาในหนองน ้ าดา้นทิศใตข้ึ้นสามหลงั หลงัแรก
เป็นศาลาของวดัจองกลาง หลงัท่ีสองเป็นศาลาของนายจองจ่าเป็นผูส้ร้างถวาย และ
หลงัท่ีสามเป็นศาลาของวดัจองค า ศาลาเหล่าน้ี เป็นศาลาจ าวดัส าหรับพ่อศีลแม่ศีล 
ในสมยันั้นหนองจองค าจะเต็มไปดว้ยดอกบวัหลวง ออกดอกสีชมพูสะพร่ังเต็มไป
หมด เด็กๆชอบวา่ยน ้ าลุยโคลนเขา้ไปเก็บดอกบวัให้พ่อแม่น าไปถวายวดั บางคนก็
จะเก็บหวับวั เพื่อน าไปท าขนมหวาน25 

                                                           
23 ธรรศ์ ศรีรัตนบลัล์, “ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน : การสรรค์สร้างความเป็นไทยใหญ่จากปฎิสัมพันธ์ระหว่างไทยใหญ่
เดิม และไทยใหญ่พลัดถ่ิน ทศวรรษ 2520 – 2550 ” วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต (สาขาประวติัศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2553, หนา้ 49 
24  เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 45 
25 สมัภาษณ์ อาจารยป์ระเสริฐ ประดิษฐ,์ ผูเ้ช่ียวชาญ และท่ีปรึกษาศิลปวฒันธรรมไทใหญ่ ประจ าศูนยไ์ทใหญ่ศึกษา 
วทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน, 5 ตุลาคม 2556 
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หลุมหลบภัยสงครามโลกคร้ังที่สอง ชาวเมืองแม่ฮ่องสอนไดส้ร้างหลุมหลบภยัจาก
การทิ้งระเบิดของฝ่ายพนัธมิตรในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปัจจุบนัอยู่บริเวณถนนศิริ
มงคลใตเ้ชิงดอยกองมู และบริเวณตลาดโตรุ่้งหนา้สถานีต ารวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน 
ผูริ้เร่ิมขุดหลุมหลบภยั คือ ลุงจองหวุ่นนะ ได้ขุดหลุมหลบภยัรวมกนัทั้งหมดสอง
หลุม ลกัษณะคล้ายถ ้ า ชาวบ้านจะน าทรัพยส์มบติัมีค่ามาซ่อนไวภ้ายในหลุม เม่ือ
สงครามสงบชาวบา้นก็จะน ากลบั ปัจจุบนัหลุมหลบภยั ทั้งสองไดถู้กดินทบัถมเพื่อ
สร้างบ้าน   ไม่เห็นเป็นลักษณะหลุมแล้ว ทราบแต่ว่าเคยตั้ งอยู่บริเวณดังกล่าว
เท่านั้น26 

2.2 แนวคิด และทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องการการศึกษาคร้ังนี้ 

2.2.1 แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเยาวชน 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นแนวทางการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผลในการพฒันา เป็นการ
เรียนรู้ท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกคนมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานจริงในทุก
ขั้นตอนตามความขีดความสามารถ หรือบริบทการท างานนั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 
ซ่ึงการเรียนรู้นั้ นเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตจริง อีกทั้ งยงัเป็นหนทางท่ีจะน าไปสู่มิติแห่ง
การศึกษาตลอดชีวิต หรือเรียกได้ว่า สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ผูเ้รียนสามารถ
แสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองและลงมือปฏิบติักิจกรรมท่ีหลากหลายและยดืหยุน่ 

ส าหรับการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ถูกน ามาประยุกต์ ในการท างานร่วมกบัชุมชน 
ดว้ยเหตุผลหลายการ สุมณฑา พรหมบุญ และคณะไดใ้หเ้หตุผลประเด็นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

1) ความรู้และความจริงท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ โดยถูกคน้พบใหม่เสมอ ๆ การเปล่ียนแปลง
เก่ียวกับส่ิงต่าง ๆ ในสังคมเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ทุกคนต้องเรียนรู้วิธี
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

2) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ช่วยเตรียมสมาชิกของชุมชนให้พร้อมท่ีจะเผชิญกบัชีวิต
จริง เพราะลกัษณะของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ผูรั้บผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของตน ไดล้งมือปฏิบติั ไดท้  ากิจกรรมกลุ่ม ไดฝึ้กฝนทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะ
การบริหารการจัดการ  การเป็นผู ้น า  – ผู้ตาม  และท่ีส าคัญ เป็นการเรียนรู้ท่ี มี
ความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัชีวติจริงมากท่ีสุดวธีิหน่ึง 

                                                           
26 สมัภาษณ์ ดารณี ทองเขียว, อดีตสมาชิกชุมชนป๊อกกลางเวยีง, 25 ตุลาคม 2556 
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3) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี ฝึกฝนความเป็น
ประชาธิปไตย ฝึกฝนการช่วยเหลือเก้ือกลู และการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุขต่อชุมชน 

4) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมช่วยลดความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ ทุกคนไดรั้บการยอมรับ 
ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เกิดความสุขในการอยูร่่วมกนั 

ในส่วนของวธีิการท างาน สิทธิณฐั (2546) กล่าววา่ การวจิยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม 
(Participatory ActionResearch “ PAR”) เป็นอีกวธีิการหน่ึงท่ีน่าจะเหมาะสมท่ีสุดส าหรับ
การพฒันา หรือแกปั้ญหาของคนท่ีอยู่กบัปัญหาในบริบทชุมชน โดยมีผูเ้ก่ียวขอ้งอย่าง
น้อย 3 ฝ่าย ฝ่ายแรก คือ ชาวบา้น อนัประกอบด้วย แกนน า กลุ่มผูท่ี้อยู่กบัปัญหา ฝ่ายท่ี
สอง นักพฒันาท่ีมีภารกิจในชุมชน ทั้งท่ีมาจากหน่วยของรัฐ หน่วยงานพฒันาเอกชน 
หรือจากองค์กรศาสนา การกุศลต่าง ๆ ฝ่ายท่ีสาม นักวิชาการท่ีเป็นนักวิจยั ผูต้อ้งการ
แสวงหาองค์ความรู้แบบใหม่ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชน โดยมีกระบวนทัศน์ท่ี
เฉพาะเจาะจง (Specific Paradigm) กับปัญหาหน่ึง และเช่ือว่าเป้าหมายคือ การแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาใหม่หรือปรับปรุงข้อค้นพบ ทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็น
แนวทางท่ีจะท าให้เกิดทฤษฏีท่ีเหมาะสมกบัปัญหา รวมทั้งมีวิธีการวิจยั และจริยธรรม
ทางการวิจยัท่ีเหมาะสม ทั้งสามฝ่ายร่วมใชก้ระบวนการ PAR เพื่อท าให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ ท าให้เกิดการพฒันาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ และจดัการแกปั้ญหาของ
กลุ่มผูท่ี้อยูก่บัปัญหาใหป้ระสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื27 

ส่วนในการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเยาวชน เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชน
ไดเ้กิดการเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีปฏิบติั เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการท างาน และเรียนรู้
ร่วมกนั โดยเปิดโอกาสในการร่วมคิด วางแผน ตดัสินใจ แกไ้ขปัญหา และประเมินผล
การท างาน ตามขีดความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ในการ
ปฏิบติังานร่วมกนัแต่ละขั้นตอนโดยเฉพาะกิจกรรมต่าง ๆในชุมชนท่ีมีผลกระทบต่อ
ตนเอง ต่อท่ีอยู่อาศยั ต่อสังคม หรือต่อส่ิงแวดล้อม อีกทั้งเป็นการพฒันาความสามารถ 
และการยอมรับศกัยภาพเยาวชนในการมีส่วนร่วมนั้น ๆ  

                                                           
27 สิทธิณฐั (2546) อา้งอิงใน ณฐัวฒิุ ธนญัชยั. “การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพฒันาฐานขอ้มูล
ทรัพยากรธรรมชาติแม่น ้ าสาร อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู” วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) ส่งเสริม
การเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551, หนา้ 8 
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ซ่ึงค าว่า เยาวชน หมายถึงเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานเยาวชน
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2521 มีความหมายวา่  “เยาวชน คือ บุคคลซ่ึงมีอายุไม่เกิน 25 ปี” 28 
ในขณะท่ีความส าคญัของเยาวชนช้ีให้เห็น ศกัยภาพของเยาวชนในด้านต่าง ๆ พฒันา 
(2542) อา้งใน สิริพนัธ์ุ ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของเยาวชนในดา้นต่าง ๆ29 ไดแ้ก่ 

1) ดา้นเศรษฐกิจ โดยทัว่ไปแลว้ เยาวชนจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็นพลงัส าคญัในการพฒันา
ประเทศชาติในอนาคต 

2)  ดา้นสังคม จะเน้นท่ีบทบาทในครอบครัวเป็นส าคญั ในฐานะท่ีเป็นสถาบนัพื้นฐาน
ของการกล่อมเกลา เป็นเป้าหลอมให้เยาวชนมีแนวคิด แบบอย่างของการด ารงชีวิต
ในอนาคตจากกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา ความส านึกในความเป็น
ชุมชนทอ้งถ่ิน การจดัการส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดศกัยภาพ จากการไดรั้บโอกาสของการมี
ส่วนร่วม ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบักลุ่ม องค์กรชุมชน ซ่ึงจะมีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างความมัน่ใจในศกัยภาพของตนเอง ของเยาวชน ท่ีจะท างานร่วมกบั
สังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) ด้านส่ิงแวดล้อม  ในฐานะท่ีเยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่  จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีจะได้
ตระหนักถึงส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหากส่ิงแวดลอ้มไม่เหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบกบัวิถี
การด ารงชีวิตของเยาวชนทั้ งในปัจจุบันและในอนาคตด้วย  ความส าคัญของ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อเยาวชนไดท้วีความส าคญัเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ในสถานการณ์ของโลก
ปัจจุบนั จนกล่าวไดว้่า เยาวชนทุกคนจะตอ้งเป็น“Green Generation” ท่ีคอยพิทกัษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น การพิทกัษ์ส่ิงแวดลอ้มควรตอ้งค านึงถึงการอนุรักษค์วบคู่กนัไป
กบัการฟ้ืนฟูดว้ยเพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

4) ความสามารถในการใชสิ้ทธิทางการเมืองนั้น แสดงถึงศกัยภาพของเยาวชนในการใช้
ความคิดเชิงพิจารณาของเยาวชนว่า มีความเป็นผูใ้หญ่อย่างสมบูรณ์ การให้ความ

                                                           
28 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ , 2537  อา้งอิงในณฐัวฒิุ ธนญัชยั. “การมีส่วน
ร่วมของเยาวชนในการพฒันาฐานขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติแม่น ้าสาร อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู” วทิยา
ศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) ส่งเสริมการเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551, หนา้ 14 
29 พฒันา (2542) อา้งอิงใน สิริพนัธ์ุ อมรพนัธ์ุบดีกลุ. “ศักยภาพของเยาวชนในการจดัการส่ิงแวดล้อมชุมชน 
กรณศึีกษากลุ่มเยาวชนฮักแม่จริน อ าเภอจริน จงัหวดัน่าน” การคน้ควา้แบบอิสระศิลปศาสตรมหาบณัฑิต. สาขาวชิา
การจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
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สนใจการเมืองติดตามข่าวสาร ความเป็นไปของเหตุการณ์บ้านเมือง  ภาวะทาง
เศรษฐกิจ สังคมทั้งภายในชุมชนระดบัประเทศ และระหวา่งประเทศ ถือวา่เป็นหนา้ท่ี
และความรับผดิชอบท่ีเยาวชนควรจะรับรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ามกลางกระแส
ความเปล่ียนแปลงของสังคม ซ่ึงการท่ีเยาวชนไดมี้โอกาสเรียนรู้จากเหตุการณ์จริง จะ
เป็นประสบการณ์ตรงท่ีท าให้เกิด “ความรู้เท่าทัน” ทั้ งการมีส่วนร่วมในการเป็น
เจา้ของประเทศรวมไปถึงเป็นเจา้ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด เพราะเป็นหน้าท่ี
ของทุกคนตามระบอบประชาธิปไตย  ได้แก่ การเคารพและการยอมรับในความ
คิดเห็นของเสียงส่วนมาก การเปิดกวา้งในการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  การหวง
แหนในสิทธิเสรีภาพของตนและการใช้สิทธิและเสรีภาพภายใตก้รอบของระเบียบ
และกฎหมาย 

จากความส าคัญของเยาวชนข้างต้น เยาวชนมีความส าคัญหลายด้าน แต่ส่วนส าคัญ
ส าหรับการเรียนรู้ดา้นวฒันธรรม และความเหมาะสม คือ ด้านสังคม  เพื่อมุ่งเน้นการมี
แนวคิด การด ารงชีวติในอนาคตจากกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา ความส านึก
ในความเป็นชุมชนทอ้งถ่ิน การจดัการส่ิงแวดลอ้มให้เกิดศกัยภาพ จากการไดรั้บโอกาส
ของการมีส่วนร่วม ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบักลุ่ม องคก์รชุมชน ซ่ึงจะมีส่วน
ร่วมในการเสริมสร้างความมัน่ใจในศกัยภาพของตนเอง ของเยาวชน ท่ีจะท างานร่วมกบั
สังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดงันั้น ถา้เยาวชนสามารถรวมตวักนัในลกัษณะของกลุ่มเยาวชนได ้จะท าให้เกิดศกัยภาพ 
และพลังอย่างมหาศาล ท่ีจะท าประโยชน์ให้กับชุมชนหรือท้องถ่ินท่ีตนเองอาศยัอยู ่
เพราะเยาวชนเป็นกลุ่มคนท่ีจะเป็นผูอ้ยู่ในชุมชนและเป็นผูบ้ริหาร จดัการชุมชนนั้นๆ 
ต่อไปเม่ือเป็นผูใ้หญ่ การรวมกลุ่มของเยาวชนในการท างานหรือพฒันาชุมชนจึงเป็นพลงั
ท่ียิ่งใหญ่และน่าให้การสนับสนุนอย่างยิ่ง30 ในการศึกษาเพื่อจัดการเส้นทางเรียนรู้
วฒันธรรม โดยกระบวนการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชนในท้องถ่ิน เป็นวิธีการ
ศึกษา ร่วมกบักลุ่มเยาวชนในท้องถ่ิน ท่ีเขา้ร่วมเรียนรู้ลกัษณะอาสาสมคัร (Volunteer) 
ท างานร่วมกนัดว้ยวิธีการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัระดบัการศึกษา หรือหลกัสูตรการสอน
ในโรงเรียน และขอบเขตความรู้ ความสามารถท่ีมีพื้นฐานความรู้เดิม 

                                                           
30  ณฐัวฒิุ ธนญัชยั. “การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพฒันาฐานขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติแม่น ้ าสาร อ าเภอเมือง
ล าพนู จงัหวดัล าพนู” วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) ส่งเสริมการเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551, 
หนา้ 19 
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ส่วนกระบวนการท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วมนั้น นเรศ (2541) ไดเ้สนอยทุธศาสตร์ในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไว ้2 ดา้น31 คือ 

1) การจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
สามารถท าไดห้ลายวธีิดงัต่อไปน้ี 

-  การจดัการเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้านเพื่อท าความเข้าใจและเรียนรู้
ร่วมกนัในประเด็นต่าง ๆ 

-  การจดัเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งกลุ่มองคก์รต่างๆ ภายในชุมชน และ
ระหวา่งชุมชน 

-  การจดัทศันศึกษาดูงาน การเชิญผูมี้ประสบการณ์มาให้ขอ้คิดเห็น และแลกเปล่ียน
แนวคิด และประสบการณ์ 

-  การจดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะเฉพาะดา้นต่าง ๆ 
-  การลงมือปฏิบติัจริง 
-  การถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนจะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ
ท างานท่ีเหมาะสมยิง่ข้ึน 

2) การพฒันาผูน้ าและเครือข่าย เพื่อให้ผูน้  าเกิดความมัน่ใจในความรู้หรือความสามารถ
ท่ีมีอยู ่จะช่วยให้ผูน้  าสามารถริเร่ิมกิจกรรม การแกไ้ขปัญหา หรือกิจกรรมการพฒันา
ไดโ้ดยการ 

-  แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูน้ า ทั้งภายในชุมชนเป็นส่ิงท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
กวา้งและชดัเจนข้ึน 

-  สนับสนุนให้เกิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และการสนับสนุนขอ้มูล
ข่าวสารท่ีจ าเป็นอยา่งต่อเน่ือง 

-  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการด าเนินงานร่วมกนัขอองเครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง จะ
ท าใหเ้กิดกระบวนการจดัการและการจดัองคก์รร่วมกนั 

                                                           
31 นเรศ (2541) อา้งอิงใน ณฐัวฒิุ ธนญัชยั. “การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพฒันาฐานขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติ
แม่น ้ าสาร อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู” วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) ส่งเสริมการเกษตร 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551, หนา้ 12 
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ส าหรับการเรียนรู้ของเยาวชนท่ีเหมาะสมตามบทบาท และความส าคญั ร่วมถึงส่งเสริม
การเรียนรู้ในชุมชน และมีส่วนร่วมในการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนการศึกษาอยา่ง
มีส่วนร่วมของเยาวชนในท้องถ่ิน คือ การเรียนแบบประสบการณ์  (Experiential 
Learning) สมศัก ด์ิ  ภู่ วิภาดาวรรธณ์  (2544, หน้ า 39) ได้ก ล่ าว่า การเรียน รู้จาก
ประสบการณ์ หรือการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยผูเ้รียนรู้ได้มีโอกาสรับ
ประสบการณ์  แล้วได้รับการกระตุ้นให้สะท้อนส่ิงต่าง ๆ  (Reflection) ท่ีได้จาก
ประสบการณ์ออกมาเพื่อพฒันาทกัษะใหม่ ๆ เจตคติใหม่ ๆ หรือวิธีการคิดใหม่ ๆ และได้
อธิบายหลกัการเรียนแบบประสบการณ์ วา่ตอ้งค านึงถึงแหล่งทรัพยากร ทั้ง 432 ดงัน้ี 

1. เวลา (Time) ครูตอ้งไม่ก าหนดเวลาตายตวั แต่ควรยืดหยุ่นเร่ืองเวลาเพื่อเปิดโอกาส
ใหน้กัเรียนมีเวลาเพียงพอในการเรียนรู้ 

2. สถานท่ี (Place) ไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนในชั้นเรียนหรือหอ้งเรียนเท่านั้น ครูอาจใชบ้ริเวณ
สวนในโรงเรียน ชุมชน หมู่บ้าน หรือแม้แต่การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Internet 
เพื่อเช่ือมโยงนกัเรียนสู่โลกรอบตวั 

3. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) ครูสนบัสนุน และช้ีแนะ ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ถึง
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อนกัเรียนจะไดเ้ห็นคุณค่า เกิดการอนุรักษ ์และพฒันาภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินต่อไป 

4. ส่ือการสอนต่าง ๆ (Teaching Materials) ครูควรใช้สมาชิกในชุมชน สมาชิกใน
ครอบครัวของนกัเรียน ผูรู้้ หรือผูช้  านาญในทอ้งถ่ิน พระภิกษุ ศิลปินในทอ้งถ่ิน หรือ
บุคคลกรของรัฐ โดยใหบุ้คลากรเหล่าน้ีไดมี้โอกาสใหค้วามรู้แก่นกัเรียน 

ส าหรับแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเยาวชน ถูกน ามาใชใ้นส่วนงานของเยาวชนเพื่อ
เป็นแนวทางการท างาน อย่างมีขั้นตอน และบรรลุผลในการศึกษา และเรียน ด้วย
กระบวนการศึกษามรดกวฒันธรรมอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชนในท้องถ่ิน เพราะ
ศกัยภาพในการเรียนรู้ของเยาวชนย่อมส่งผลต่อชุมชนในแง่ของการอนุรักษ์วฒันธรรม
อยา่งย ัง่ยืน และส่งผลต่อตนเอง และกลุ่มเยาวชนคนอ่ืนๆ ในการกระตุน้เตือนให้เรียนรู้

                                                           
32 สมศกัด์ิ  ภู่วภิาดาวรรธน์ (2544, หนา้ 39) อา้งใน ชนกนาถ วงษบู์รณาวาทย.์ “กระบวนการเรียนรู้จากการท่องเท่ียว
ทศันศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้” ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (จิตวทิยาการศึกษาและการแนะ
แนว) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2549, หนา้ 18 
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เข้าใจ และส านึกรักในวฒันธรรมของตน เพราะเยาวชนจะเป็นคนรุ่นใหม่ในการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาทรัพยากรทางวฒันธรรมในชุมชนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

2.2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 

การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม เป็นกระบวนการหน่ึงในการจดัการชุมชนในมิติของ
วฒันธรรม ซ่ึงวฒันธรรมถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของชุมชน เป็นแนวทางปฏิบติั ท่ีมีขอ้ตกลง
ร่วมกนั อีกทั้งเป็นรูปแบบในการด าเนินชีวิตเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงบ่งช้ีถึงเอกลกัษณ์ของชุมชน 
ตลอดจนการใชป้ระโยชน์ของวฒันธรรมในการสร้างเอกลกัษณ์ของตน มีการถ่ายทอด
จากรุ่นสู่ เรียกว่ามรดกวฒันธรรม นอกจากน้ีนิยพรรณ วรรณศิริ ยงัไดใ้ห้ความหมายถึง
ลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรมไว ้4 ประการ33 คือ 

1)  วฒันธรรมเป็นผลผลิตของระบบความคิดมนุษย ์(Cognitive Systems) เป็นระบบทาง
ชีวภาพ เพราะความคิดเกิดจากระบบสมอง ระบบประสาท และระบบจิตใจของ
มนุษย ์

2)  วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีไม่ตายตวั สามารถเปล่ียนแปลงได ้ในเม่ือวฒันธรรมคือผลผลิต
จากระบบความคิดของมนุษย ์และมนุษยก์็มีความคิดไม่คงท่ี มีการเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอยอ่มจะมีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมไปดว้ย 

3)  วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีบุคคลไดม้าดว้ยการเรียนรู้ มนุษยรั์บถ่ายทอดวฒันธรรมต่าง ๆ 
กนัมา โดยการอบรม สั่งสอน บอกกล่าว การสังเกต การลองผิดลองถูก บุคคลจะมี
การเรียนรู้วฒันธรรมในสังคมของตนตั้งแต่เกิดจนโต 

4)  วฒันธรรมเป็นสมบติัส่วนรวม บุคคลจะมีการเรียนรู้ท่ีจะด าเนินชีวิตประพฤติปฏิบติั
ให้เป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้นในสังคมเดียวกนั เพราะมนุษยไ์ม่สามารถด ารงชีวิตอยูโ่ดย
ล าพงัได้วฒันธรรมจะถูกน ามาปฏิบติัในสังคม จนกลายเป็นสมบัติส่วนรวมของ
สังคม และเป็นมรดกของชนรุ่นหลงัต่อไป 

ในท่ีน้ีสามารถแบ่งองค์ประกอบของมรดกวฒันธรรม ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ            
1) มรดกวฒันธรรมแบบรูปธรรม (Tangible Heritage) หมายถึง ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินไปของวฒันธรรมสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน จบัตอ้งได ้หรือคงรูปได ้ไดแ้ก่ ตวั

                                                           
33 นิยพรรณ  วรรณศิริ  อา้งอิงใน ปิยะนารถ ริมทอง“การศึกษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเพื่อการจดัการเสน้ทางเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์” ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจดัการศิลปะและ
วฒันธรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2556, หนา้ 16 
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อาคารบา้นเรือน ชุมชน เมือง ผลงานศิลปะ เคร่ืองหตัถกรรม ผลผลิตประเภทต่าง ๆ เป็นตน้ 
2) มรดกทางวฒันธรรมแบบนามธรรม (Intangible Heritage) หมายถึง มรดกวฒันธรรมท่ี
จบัต้องไม่ได้ ซ่ึงเป็นลักษณะการแสดงออกทางวฒันธรรม ได้แก่ วิถีชีวิต การแสดง 
ประเพณี ดนตรี ภูมิปัญญา เป็นตน้34 ซ่ึงเรียกอยา่งหน่ึงวา่ มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม  

ในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม นอกจากการจดัประเภท ตามลกัษณะทางวฒันธรรม
เป็นส่วนส าคัญแล้ว เป้าหมายท่ีชัดเจนในการพฒันา ให้สอดคล้องกับชุมชน ความ
ตอ้งการของสังคมถือวา่เป็นส่ิงส าคญั อาศยัการพิจารณาคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม
อยา่งเขา้ใจ ซ่ึงธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2554, หนา้ 164 – 165) ไดว้างเป้าหมายของการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรมได้35ดงัน้ี 

1) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมส าหรับการวางแผนและการป้องกนั 
2) เพื่อปกป้องทรัพยากรวฒันธรรม และท าใหเ้กิดประโยชน์ตามความเหมาะสมร่วมไป

กบัการอนุรักษแ์ละสงวนรักษา 
3) เพื่อใหป้ระชาชนหรือสาธารณชน นกัเรียน นกัศึกษาและผูส้นใจสามารถเขา้ถึงแหล่ง

ทรัพยากรวฒันธรรมไดอ้ยา่งเท่าเทียม 
4) เพื่อใชท้รัพยากรวฒันธรรมในการให้การศึกษาเก่ียวกบัอดีต และสามารถท าให้ผูเ้ขา้

ศึกษาไดต้ระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมเองดว้ย 

ซ่ึงกาญจนา แก้วเทพ (2538, หน้า 80) อา้งในธวชัชัย จนัจุฬา ได้จ  าแนกวิธีการท างาน
พฒันาแนววฒันธรรมชุมชนออกเป็น 3 แบบใหญ่36 คือ 

1) การน าเอาวฒันธรรมดั้ งเดิมในด้านรูปแบบและเน้ือหามาใช้ในงานพฒันาโดยมี
เป้าหมายหลกัอยูท่ี่ผลส าเร็จของงานพฒันา 

2) การถือเอาวฒันธรรมเป็นเป้าหมายในตวัเอง เป็นเคร่ืองมือส าหรับการพฒันา 

                                                           
34 เกรียงไกร เกิดศิริ, “ ชุมชนกับภูมิทัศน์วฒันธรรม ( กรุงเทพฯ : อุษาคเนย,์ 2551), หนา้ 14 
35 ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2554, หน้า 63-164) อา้งอิงในปิยะนารถ ริมทอง“การศึกษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเพื่อการ
จดัการเส้นทางเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์” ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ
จดัการศิลปะและวฒันธรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2556, หนา้ 18   
36 กาญจนา แกว้เทพ (2538, หนา้ 80) อา้งอิงใน ธวชัชยั จนัจุฬา.” กระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายชาวบา้นเพ่ือการ
อนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากร” ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การศึกษานอกระบบ) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551, 
หนา้ 9 
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3) แนวทางการพฒันาท่ีมีมิติของวฒันธรรมสอดแทรกเป็นยาด าในเน้ืองานทุกอย่าง
โดยเฉพาะส่วนของคุณค่าวฒันธรรม 

ส าหรับการวิเคราะห์คุณค่าของภูมิทัศน์วฒันธรรม ซ่ึงเป็นทรัพยากรวฒันธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสภาพลอ้มท่ีเกิดการจากการด าเนินชีวิต ซ่ึงมีมรดกวฒันธรรมหลากหลาย
ประเภทเป็นองคป์ระกอบ เกรียงไกร  เกิดศิริ (2551) กล่าววา่ ในการก าหนด “คุณค่าของ
ภูมิทศัน์วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรม นบัเป็นส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัเป็นล าดบัแรก ๆใน
ขั้นตอนการอนุรักษ ์และการจดัการ เน่ืองจากหากปราศจากซ่ึงคุณค่า คงไม่มีประโยชน์ท่ี
ตอ้งอนุรักษ ์และในทางกลบักนั คุณค่ายงัเป็นปัจจยัก ากบัแนวทางในการจดัการดว้ยวา่จะ
เป็นไปในทิศทางใด เพราะฉะนั้ นกฎบัตรเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของ
ต่างประเทศ จึงมีวิธีการประเมินและวิเคราะห์ถึงคุณค่าของมรดกวฒันธรรมเป็นพื้นฐาน
อยู่ทั้ งส้ิน37 ส าหรับการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมแต่ละประเภท มีเป้าหมายในการ
จดัการ และวิธีการท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยู่ขอ้ตกลงร่วมกนัของแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงเบ้ืองตน้ใน
การพิจารณามรดกวฒันธรรม อาศยัการวิเคราะห์คุณค่าด้านต่าง ๆ ตามประเภทของ
วฒันธรรมและบริบทพื้นท่ี ซ่ึงอิงวธีิการประเมินและการวิเคราะห์ถึงคุณค่าของมรดกนั้น
ดา้นต่าง ๆ  

วิลเลียมไลป์ และ ชารลส์แม็กกิมซี (2554) ไดก้ล่าวถึงการพิจารณาคุณค่าของทรัพยากร
วฒันธรรมนั้น มีแนวทางในการพิจารณาท่ีหลากหลายข้ึนอยูก่บัมุมมองและวตัถุประสงค์
ในการน าไปใช้ โดยหลกัในการพิจารณาคุณค่าทรัพยากรทางวฒันธรรมมี 4 ประการ
หลกั38 ไดแ้ก่ 

1) คุณค่าเชิงสัญลกัษณ์ ทั้งท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้เป็นคุณค่าเสมือนเคร่ืองเตือน
ความทรงจ า เช่น ไฟแดง หมายถึงหยดุ พระพุทธรูป หมายถึงศาสนาพุทธ 

2) คุณค่าเชิงวิชาการ เป็นคุณค่าทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเป็นแหล่งข่าวสาร ขอ้มูล และ
ความรู้ ท่ีมนุษย์สามารถเรียนรู้ น าไปใช้ในการด ารงชีวิต  เช่น เร่ืองราวเก่ียวกับ
ประวติัศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ สถาปัตยกรรม 

                                                           
37 เกรียงไกร เกิดศิริ , “ ชุมชนกับภูมิทัศน์วฒันธรรม ( กรุงเทพฯ : อุษาคเนย,์ 2551), หนา้ หนา้ 39 
38 วิลเลียมไลป์ และ ชารลส์แม็กกิมซี (2554) อา้งอิงใน วฒิุชยั สันธิ.”การจดัการเส้นทางการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ 
และศิลปวฒันธรรมในเขตเทศบาลนครเชียงราย จงัหวดัเชียงราย”. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการศิลปะ
และวฒันธรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2556, หนา้ 19 
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3) คุณค่าเชิงสุนทรียะ เป็นคุณค่าเชิงความงาม หรือศิลปะ จิตใจ เป็นแรงบนัดาลใจ หรือ
แรงกระตุน้ใหมี้การสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ เช่น ลวดลาย รูปทรง หรือวตัถุดิบอ่ืน ๆ 

4) คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ ทรัพยากรทางวฒันธรรมมีคุณค่าในการใชส้อยโดยตรง เช่น ท่ี
พกัอาศยั เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

นอกจากน้ี องค์กรท่ีมีหน้าท่ี ท่ี เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม ระดับ
นานาชาติ อาทิ องคก์ารการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือท่ี
เ รี ย ก กั น ย่ อ ๆ ว่ า  ยู เน ส โ ก  (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization – UNESCO) สภานานาชาติว่าด้วยการดูแลอนุสรณ์สถานและแหล่ง
โบ ร าณ ค ดี  ( International Council on Monuments and Sites - ICOMOS) แ ล ะ ศู น ย์
ระหว่างประเทศว่าด้วยการศึกษาด้านอนุรักษ์และปฏิสังขรณ์มรดกทางวฒันธรรม 
( International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural 
Property - ICCROM) ได้ร่วมกันก าหนดคุณค่าทรัพยากรวฒันธรรมออกเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่39 ดงัน้ีคือ 

1)  คุณค่าทางวฒันธรรม เป็นส่ิงท่ีผู ้คนในปัจจุบันให้ความส าคัญกับทรัพยากร
วฒันธรรมนั้น ๆ ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละสังคม แบ่งออกไดด้งัน้ี 
   คุณค่าเชิงอัตลักษณ์ เป็นกลุ่มคุณค่าท่ีมีความสัมพันธ์และความผูกพันด้าน

อารมณ์ ความรู้สึก ความผูกพันถึงความหลังหรือความทรงจ ากับทรัพยากร
วฒันธรรม เช่น ต านาน ศาสนา ประเพณี จิตวิญญาณ ซ่ึงอาจมีนยัทางการเมือง 
ชาตินิยม 

   คุณค่าเชิงศิลปะหรือเทคนิค เป็นกลุ่มคุณค่าท่ี ข้ึนอยู่กับความเป็นมาทาง
ประวติัศาสตร์และสามารถพิสูจน์ได้ดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่นลวดลาย 
โครงสร้าง ทกัษะฝีมือ 

   คุณค่าเชิงจ านวนท่ีหายาก เป็นกลุ่มคุณค่าท่ีแสดงถึงทรัพยากรท่ีมีลักษณะ
คลา้ยกนั อายสุมยัเดียวกนั มีจ  านวนไม่มากหรือเป็นของหายาก 

2)  คุณค่าดา้นสังคมและเศรษฐกิจร่วมสมยั เป็นคุณค่าการใชง้านในสังคมร่วมสมยัแบ่ง
ออกไดด้งัน้ี 

                                                           
39 Feliden and Jokilehto อา้งใน ธนิก เลิศชาญฤทธ์. การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม. กรุงเทพฯ : ศูนยม์านุษยวิทยา  
สิรินธร (องคก์ารมหาชน), 2554, หนา้ 32 - 34 
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   คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ เป็นคุณค่าท่ีทรัพยากรสามารถช่วยให้มนุษยมี์ความเป็นอยู่
ในการด ารงชีพได้ ซ่ึงไม่จ  ากดัเฉพาะเงินตราเท่านั้น แต่รวมถึงคุณค่า ท่ีมนุษย์
สามารถใชท้รัพยากรวฒันธรรมในการมีชีวติอยูไ่ดด้ว้ย 

   คุณค่าเชิงหน้าท่ีใช้สอย เป็นคุณค่าท่ีเน้นการใช้งาน ทั้งการใช้งานแบบเดิมท่ี
ทรัพยากรเคยถูกใชม้าหรืออาจมีการปรับเปล่ียนหนา้ท่ีได ้

   คุณค่าเชิงการศึกษา เป็นคุณค่าท่ีคนในปัจจุบนัใชใ้นการศึกษาเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ 
   คุณค่าเชิงสังคม เป็นคุณค่าท่ีเก่ียวกับกิจกรรมทางสังคม ประเพณีท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบนัได ้
   คุณค่าเชิงการเมือง เป็นคุณค่าท่ี เก่ียวข้องกับ เหตุการณ์ทางการเมืองใน

ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของทรัพยากรนั้น ๆ  

ในส่วนของ กฎบัตรอิโคโมสไทย ว่าด้วยการอนุ รักษ์และบริหารจัดการแหล่ง
โบราณสถาน และมรดกวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง อา้งใน การอนุรักษ ์และการจดัการมรดก
วฒันธรรม (วฑูิรย ์เหลียวรุ่งเรือง) หมวดท่ี 3 คุณค่าการประเมินคุณค่า ดงัน้ี 

ในหมวดน้ีมีเน้ือหาแนะน าในกระบวนการก่อนตดัสินใจด าเนินการอนุรักษ์และบริหาร
จดัการแหล่งโบราณสถานและมรดกวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งท าการศึกษาวจิยัในทุก
สาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อตระหนกัถึงคุณค่าของโบราณสถานและมรดกวฒันธรรมให้ถ่อง
แท ้แลว้ท าการประเมินคุณค่า ทั้งคุณค่าในภาพรวม คุณค่เฉพาะแต่ละดา้น เช่น คุณค่าทาง
สุนทรียภาพ คุณค่าทางวทิยาการ และการศึกษา คุณค่าในเร่ือง ขนาด โครงสร้างและวสัดุ 
การจัดล าดับความส าคัญ การประเมินศักยภาพของแหล่งโบราณสถานและมรดก
วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งก่อนท่ีจะด าเนินการอนุรักษห์รือพฒันาใดๆ  

 การศึกษาวจิยัในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การประเมินคุณค่า 
 การจดัล าดบัความส าคญั 
 การประเมินศกัยภาพ 

ซ่ึงสายนัต ์ ไพรชาญจิตร์ กล่าวไวว้า่ กระบวนการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมมีความ
เก่ียวขอ้งในอดีตของชุมชนท่ีเป็นแหล่งมรดกทางวฒันธรรมเมืองและชุมชนท่ีมีคุณค่า ซ่ึง
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มีความเก่ียวขอ้งกนัชุมชนเกิดประบวนการจดัการวฒันธรรมประกอบไปดว้ยกิจกรรม 8 
ลกัษณะดว้ยกนั40 คือ 

1) การศึกษาวิจยัและการสร้างความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ท่ีแท้จริงเก่ียวกับทรัพยากร
มรดกวัฒนธรรมในท้องถ่ิน  ทั้ ง เชิ งกายภาพ  เชิ งป ริมาณ  เชิ งคุณภาพ  เชิ ง
ประวติัศาสตร์ 

2) การประเมินคุณค่าและศกัยภาพของทรัพยากร เป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยให้สามารถ
ทราบทรัพยากรนั้ นๆมีคุณค่าทางด้านไดบ้างและมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการ
ตดัสินใจ การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรวฒันธรรมจะช่วยให้มี
ฐานข้อมูลของทรัพยากรเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมหรือ
โครงการพฒันาอ่ืนๆ 

3)  การบริรักษ์ หมายถึงการคงไวซ่ึ้งสภาพทางกายภาพและคุณค่าของทรัพยากร
วฒันธรรม เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การทัศนศึกษาหรือการท่องเท่ียวโดยใช้
เทคนิควิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสมในสภาพแวดลอ้มของทรัพยากรวฒันธรรม
แต่ละแห่ง 

4)  การจดัการความรู้เร่ืองวฒันธรรม โดยสร้างระบบจดัแสดง เผยแพร่ความรู้ ขอ้มูล 
ประสบการณ์ให้แก่คนในชุมชน กิจกรรมการจดัการความรู้เป็นปฏิบติัการส าคญัใน
กระบวนการเรียนรู้และการจดัการศึกษา ซ่ึงมามารถจดัให้มีส่ือส่ิงพิมพ์ หนังสือ 
เอกสารหรือส่ือต่างๆออกเผยแพร่ 

5) การฟ้ืนฟู ผลิตซ ้ า และการสร้างใหม่ เป็นการสร้างคุณค่าและก าหนดบทบาทและ
หนา้ท่ีใหม่ใหก้บัทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยู ่

6)  การใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบติั ในการควบคุมและป้องกนั ซ่ึงอาจะเป็นขอ้ตกลงของ
ชุมชน ในการก าหนดขอ้กฎหมายท่ีจะเอ้ือต่อการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมอย่าง
ย ัง่ยนื 

7)  การด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยากรวฒันธรรม ซ่ึงเป็นกิจกรรม
ท่ีเขา้มาตามระบบทุนนิยม ท่ีมีการคิดการลงทุน ในเชิงธุรกิจท่ีมีการจดัหารายได ้จึงมี
ความส าคญัในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 

                                                           
40 สายนัต์ ไพรชาญจิตร์  (2551) อ้างอิงใน วุฒิชัย สันธิ.  “การจัดการเส้นทางการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ และ
ศิลปวฒันธรรมในเขตเทศบาลนครเชียงราย จงัหวดัเชียงราย” ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการศิลปะและ
วฒันธรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2556, หนา้ 22 
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8)  การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ โดยการสร้างเครือข่ายจะเกิดการเก้ือกูล
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัท่ีจะช่วยกนัในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์อยา่งกวา้งขวางและย ัง่ยนื 

แนวการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม เป็นแนวคิดท่ีใช้ประกอบการจดัการมรดก
วฒันธรรม เพื่อใช้ประโยชน์ เรียนรู้ และการอนุรักษ์ท่ีย ัง่ยืนภายใต้การศึกษาตาม
กระบวนการจดัการมรดกวฒันธรรม และการพิจารณาคุณค่าของมรดกวฒันธรรมเป็น
เบ้ืองตน้ นอกจากองค์ความรู้จากหลกัการจดัการทรัพยากรแลว้ยงัตอ้งอาศยัความรู้จาก
ภายนอกชุมชนเพื่อปรับประยุกต์ให้เกิดความเหมาะสมกบัสังคมปัจจุบนั ซ่ึงตอ้งอาศยั
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของคนภายในชุมชน 

2.3 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

2.3.1 เอกสารและหนังสือ 

(1) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงวัฒนธรรม  ตามโครงการ สืบค้น
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม แม่ฮ่องสอน หนังสือ เร่ือง “ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน”  สรุปเน้ือหาวา่ เป็นการรวบรวมเรียบเรียงขอ้มูลเชิงลึกของเมือง
แม่ฮ่องสอนในทุกด้าน เช่นสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และ
ประวติัศาสตร์ เน้ือหาแต่ละดา้นเป็นการสืบคน้ จากเอกสาร การสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุ กก ลุ่ ม  ห ลักฐ านท างโบ ราณ ค ดี  แล ะหลักฐาน อ่ืน ๆทั้ งภ าคภ าษ าไท ย 
ภาษาต่างประเทศท่ีสอดคล้องกับเมืองแม่ฮ่องสอน ทั้ งงานวิจยั หนังสือ บันทึก 
จดหมายเหตุ ภาพถ่าย ทั้ งหมดถูกรวบรวมเพื่อการเรียนรู้ น าไปใช้ประโยชน์ใน
การศึกษา และการพฒันาระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั41 

(2) คณะกรรมฝ่ายประมวลเอกสาร จดหมายเหตุ หนงัสือเร่ือง “วฒันธรรม พฒันาการ
ทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สรุปเน้ือหาวา่ เป็น
การรวบรวมประวติัศาสตร์ และพฒันาการทางประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ของจงัหวดั
แม่ฮ่องสอนในทุกดา้น เช่น ประวติัความเป็นมาของจงัหวดั ศิลปกรรม วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา วิถีชีวิต มรดกทางธรรมชาติ ทรัพยากร แหล่งโบราณคดี ซ่ึงหนังสือ

                                                           
41 ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัแม่อ่องสอน กระทรวงวฒันธรรม. ประวติัศาสตร์วฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน. 
โครงการสืบคน้ประวติัศาสตร์วฒันธรรมแม่ฮ่องสอน, (ไม่ปรากฏแหล่งท่ีพิมพ,์ 2549) 
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ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ หนังสือชุด วฒันธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร์ 
เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา ทั้ง 76 จงัหวดั42 

(3) อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ หนังสือ เร่ือง  “การวิจยัเชิงปฎิบัติการอย่างมีส่วนร่วม :     
การเรียนรู้ร่วมกนัชุมชน”  สรุปเน้ือหาวา่ เป็นการเรียบเรียงองค์ความรู้ดา้นการวิจยั
เชิงปฎิบติัการ ซ่ึงเป็นผลของการบูรณาการองคค์วามรู้ทางศึกษาศาสตร์ และการวิจยั
เชิงปฎิบติัการอย่างมีส่วนร่วมท่ีเน้นการประเมินผลงานและโครงการเก่ียวกบัการ
บริการวิชาการ การพัฒนาชุมชนและการศึกษาตลอดชีวิตจากภาคสนาม ซ่ึง
สอดคล้องกับทิศทางการวิจยัของประเทศและของสถาบันอุดมศึกษาท่ีส าคญั 3 
ประการคือ 1) การศึกษาพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจระดบัรากหญา้ และระดบั
ชุมชน 2) การน าความรู้ท่ีสืบคน้ได ้กลบัคืนแก่ชุมชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 3) การ
ใช้บริบทชุมชนเครือข่ายทางปัญญาและส่ิงแวดลอ้มมิติต่าง ๆ เพื่อการพฒันานกัวิจยั
ในระดบัชุมชนและสถาบนั องคค์วามรู้ทั้งหมดเก่ียวขอ้งกบัการท างานร่วมกบัชุมชน 
และกระบวนการเรียนรู้ และปฎิบติังานอยา่งมีส่วนร่วม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
เพื่อจดัการเส้นทางการเรียนรู้วฒันธรรมไทใหญ่ โดยกระบวนการศึกษา และมีส่วน
ร่วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน43 

(4) วิฑูรย์  เหลียวรุ่งเรือง หนังสือเร่ือง “การอนุรักษ์และการจดัการมรดกวฒันธรรม” 
สรุปเน้ือหาว่า มีเน้ือหาเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในศิลปวฒันธรรม การอนุรักษ ์
และจดัการมรดกวฒันธรรม งานสถาปัตยกรรม โบราณสถาน และส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ 
ระดบัสากลของชาติตะวนัตก ตะวนัออก และในประเทศไทย ตามแต่ละยุคต่าง ๆ 
จนถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ย หลกัการ แนวคิด วิธีการในการจดัการมรดกวฒันธรรม 
เพื่อน าไปประยุกต์ พัฒนาในท้องถ่ินอย่างเหมาะสม โดยมีกฎหมายของแต่ละ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กฎบัตรแต่ละประเทศ อย่างมีแบบแผน มีขั้นตอนในการ

                                                           
42 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั , จดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. หนังสือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เร่ือง วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญาจังหวดัแม่ฮ่องสอน. (ไม่ปรากฏแหล่งท่ีพิมพ ์, 2542) 
43 อนุรักษ ์ ปัญญานุวฒัน์, “การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม : การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ” ( เชียงใหม่ : เครือข่าย
งานวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฎั , 2548) 
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ด าเนินงาน อาทิเช่น การปฎิสังขรณ์ บ ารุงรักษา บูรณะ ร้ือยา้ย ปรับเปล่ียน หรือต่อ
เติมใหม่ อยา่งเหมาะสม คงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ และบริบทของทอ้งถ่ินนั้น ๆ44 

(5) รัศมี  ชูทรงเดช เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เร่ือง “การสืบค้น และ
จดัการมรดกทางวฒันธรรม อย่างย ัง่ยืน ในอ าเภอ ปาย-ปางมะผา้-ขุนยวม จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน”  สรุปเน้ือหาว่า เป็นการรวมงานวิจยัท่ีหลากหลายแขนง จากนกัวิจยัท่ี
เช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น ทางด้านโบราณสถาน มานุษยวิทยา สังคมศาสตร์ และ
วฒันธรรมทุกแขนงสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกบัพื้นท่ีทั้งสามประกอบดว้ย อ าเภอปาย 
ปางมะผา้ และขุนยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน อีกทั้งเป็นงานวิจยัระยะยาว และเชิงลึกท่ี
เป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้ก าลงัศึกษาพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในมิติต่าง ๆ เน้ือหาใน
งานวิจยัล้วนเป็นข้อมูลเชิงลึก ท่ีละเอียดครบถ้วนด้านเน้ือหา ด้านประวติัศาสตร์ 
สภาพแวดลอ้ม สถานการณ์ของเมืองแม่ฮ่องสอนท่ีค่อนขา้งชดัเจน และเท่ียงตรง45  

(6) ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเร่ือง “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู แนวทางการจดัการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์” สรุปเน้ือหาวา่ เป็นการรวบรวมวธีิการสอนสาระวชิาประวติัศาสตร์ท่ี
มุ่งเนน้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงในแต่ละรูปแบบการสอน และส่งเสริมวธีิการ
สอนประวติัศาสตร์ให้มีมาตรฐานครบตามหลักสูตรการสอนแก่ผูส้อน อีกทั้งยงั
ส่งเสริมผูเ้รียนทราบ เขา้ใจ รักในมรดกวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มรดกของชาติ รวมถึงการ
ตระหนักในการอนุรักษ์ และเห็นคุณค่าของมรดกของตน ซ่ึงเน้ือหาในส่วนของ
รูปแบบการสอน สอดคล้องและสามารถน าไปเป็นวิธีการศึกษาในงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ ์และสืบสารมรดกวฒันธรรม46 

 

 

                                                           
44 วฑูิรย ์เหลียวรุ่งเรือง, “การอนุรักษ์และการจดัการมรดกวฒันธรรม”  (กรุงเทพฯ : เจริญวทิยก์ารพมิพ,์ 2552) 
45 รัศมี ชูทรงเดช, “เอกสารประกอบการประชุมทางวชิาการ โครงการประชุมทางวชิาการ  การสืบค้น และจดัการ
มรดกทางวฒันธรรมอย่างยัง่ยนื ในอ าเภอปาย ปางมะผ้า ขุนยวม” ,  2552 
46 ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, “เพื่อน
คู่คิด มิตรคู่ครู แนวทางการจดัการเรียนรู้ประวติัศาสตร์” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์หกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 
2554) 
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2.3.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

(1) โยธิน บุญเฉลย และคณะ รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เร่ือง “โครงการน าร่องการ
พฒันาฐานขอ้มูลส าหรับการสร้างเมืองมรดกทางวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน”  
สรุปเน้ือหาว่า เป็นศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรม สถาปัตยกรรมศิลปวฒันธรรม ประเพณี วถีิชีวติ คติความเช่ือ การแต่ง
กาย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อาหารพื้นเมือง อุปกรณ์เคร่ืองใช้ การละเล่นพื้นเมือง งาน
ประเพณี ดนตรี/เคร่ืองดนตรี ภาษาและการส่ือสาร ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
เพื่อหาแนวทางและกลไกการเช่ือมโยงเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางด้าน
ประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม ศิลปวฒันธรรม ประเพณีกบัภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และพัฒนาโครงการวิจัยเต็ม
รูปแบบเพื่อสร้างเมืองมรดกทางวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

ซ่ึงผลผลการศึกษาพบวา่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและบริเวณใกลเ้คียงมีส่ิงท่ี
ทรงคุณค่าทั้ งทางด้านประวัติศาสตร์ วฒันธรรมประเพณี  วิถี ชีวิต  ความเช่ือ 
การละเล่นพื้นบา้น อาหารการกินของชาวไทใหญ่ ประกอบกบัมีสถานท่ีท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติและวฒันธรรมเป็นจ านวนมากกล่าวคือ ประวติัความเป็นมาของ
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประวติัสงครามโลกคร้ัง 2 ประวติัการคา้ไมส้ัก แนวคูเมืองเก่า 
บุคคลส าคัญของจังหวัดแม่ ฮ่องสอนโครงสร้างชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน การแต่งกายของชาวไทใหญ่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้โบราณ  เคร่ืองดนตรี 
การละเล่นพื้นบา้น ประเพณีส าคญัในรอบปี พิธีกรรมของชาวไทใหญ่ อาหารคาว/
หวาน สัตว์พื้นบ้าน พืชพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านต่าง ๆ ถนน ภาคธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องกับการค้าขายและการบริการนักท่องเท่ียวศาลเจ้าเมือง หลุมหลบภัย
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 สถานท่ีออกก าลงักาย ร้านของท่ีระลึก สถานท่ีท่องเท่ียวตาม
ธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ บา้นไทใหญ่ วดั และหน่วยงานราชการท่ีส าคญั47 

(2) ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม และคณะ รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ “โครงการ การออกแบบ
เบ้ืองตน้ และการศึกษาความเป็นไปไดส้ าหรับพิพิธภณัฑ์มีชีวติของเมืองแม่ฮ่องสอน
รายงานความกา้วหน้า คร้ังท่ี 1 โครงการพิพิธภณัฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน”  สรุป

                                                           
47 โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการน าร่องการพัฒนาฐานข้อมลูส าหรับการสร้างเมือง
มรดกทางวฒันธรรมจังหวดัแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณพ.ศ. 2551 , 2551 
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เน้ือหาว่า เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมือง
แม่ฮ่องสอน ซ่ึงเป็นการรวบรวมบริบทเมืองแม่ฮ่องสอนทุกมิติ โดยมุ่งเน้นความ
หลากหลาย และคุณค่ามรดกวฒันธรรมท่ียงัปรากฏในพื้นท่ี และสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิต
ของคนพื้นเมืองในเมืองแม่ฮ่องสอน คือ คนไทใหญ่ อีกทั้ งประวติัศาสตร์ชุมชน 
สภาพแวดลอ้ม สถานการณ์ และการพฒันาเมืองแม่ฮ่องสอนในทุกดา้น ซ่ึงสรุปเป็น
รายงานฉบบัสมบูรณ์เพื่อสนบัสนุนโครงการออกแบบเบ้ืองตน้ และการศึกษาความ
เป็นไปไดส้ าหรับพิพิธภณัฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอนโดยรายงานดงักล่าวมีเน้ือหา
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษา สืบคน้และเก็บขอ้มูลด้านประวติัศาสตร์ และ
บริบทเมืองแม่ฮ่องสอน สภาพแวดลอ้ม สถานการณ์การพฒันามรดกวฒันธรรมเมือง
แม่ฮ่องสอน48 

(3) ณัฐวุฒิ ธนัญชัย (2551) วิทยานิพนธ์ เร่ือง  “การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพฒันา
ฐานขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติแม่น ้าสาร อ าเภอเมืองล าพูน”  สรุปผลการศึกษา ไดว้า่ 
ในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติแม่น ้าสาร มีขั้นตอนการพฒันา ดงัน้ี  
1.   ศึกษาบริบทชุมชนและคน้หาทีมวจิยัหลกั 
2.   ท าความเขา้ใจกบัทีมวิจยัหลกัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวกบัโครงการวิจยัและ

การร่วมเป็นทีมวจิยั 
3.   ประมวล “ข้อมูลและองค์ความรู้” เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติแม่น ้ าสารท่ีมี    

อยูเ่ดิม 
4.   ประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติแม่น ้าสารท่ีเยาวชนสนใจเพิ่มเติม 
5.   ออกแบบสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม 
6.   วเิคราะห์ขอ้มูล  
7.   ฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมทอ้งทุ่งไทย 
8.   พฒันาโปรแกรมฐานขอ้มูลใหม่ท่ีเหมาะสมมากข้ึน โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft 

Access 
9.   น าเขา้ขอ้มูล  
10. สรุปกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพฒันาฐานขอ้มูลทรัพยากร 

                                                           
48 ปุ่น เท่ียงบูรณ ธรรม และคณะ, รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์ โครงการการออกแบบเบ้ืองตน้ และการศึกษาความ
เป็นไปไดส้ าหรับพิพิธภณัฑมี์ชีวติของเมืองแม่ฮ่องสอน, 2553. 

http://www.abc-un.org/researcher/view.php?resID=15
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11. ธรรมชาติแม่น ้ าสารดา้นเน้ือหาและกระบวนการ และ วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเขา้มามีส่วนร่วมของเยาวชนและปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของเยาวชน
ในการพฒันาฐานขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติ   แม่น ้าสาร ไดแ้ก่ 1) การมีส่วนร่วม
ของเยาวชนในบทบาทนกัวจิยัหลกัท่ีไดร่้วมออกแบบกิจกรรมและปฏิบติัการใน
การพฒันาฐานขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติแม่น ้ าสาร 2) นกัศึกษาซ่ึงเป็นนกัวิจยั
ร่วมท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของเยาวชน 
3) งบประมาณท่ีใช้จดักิจกรรม ซ่ึงสนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนบัสนุน
การวิจยั (สกว.) ฝ่ายวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน และ 4) การสนับสนุนของผูป้กครองและ
ผูน้ าหมู่บา้นในการเขา้มามีส่วนร่วมของเยาวชนส่วนขอ้เสนอแนะจากการวิจยั
คร้ังน้ี คือ 1) ควรมีการท าความเขา้ใจกบัผูป้กครองของเยาวชน 2) การมีส่วนร่วม
ของเยาวชนในฐานะผูต้ดัสินใจ ผูป้ฏิบติัการ และผูร่้วมประเมินผล และ 3) มีการ
ด าเนินกิจกรรมท่ีต่อเน่ือง โดยควรได้รับการสนับสนุนโดยผูน้ าหมู่บ้าน และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล49 

(4) ชนกนาถ วงษ์บูรณาวาทย์ วิทยานิพนธ์  เร่ือง “ กระบวนการเรียนรู้จากการท่องเท่ียว
ทัศนศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ส รุปผลการศึกษาได้ว่า               
การท่องเท่ียวทศันศึกษาท าใหน้กัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1)   นกัเรียนแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้ มีส่วนในการเรียนรู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่
ก่อนไปท่องเท่ียวทศันศึกษา ตลอดระยะเวลาเดินทางท่องเท่ียงทศันศึกษา และ
หลังการท่องเท่ียวทัศนศึกษา โดยนักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และ
เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นการเรียนรู้เก่ียวกับความดี 
ความงาม ความจริง และทกัษะทางสังคมผา่นกิจกรรมกลุ่ม 

2)   กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการ
สัมผสัส่ิงแวดลอ้มอย่างมีส่วนร่วมอยู่บนฐานการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
โดยมีครูเป็นผูเ้อ้ืออ านวยการเรียนรู้ และคอยกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ ด้วย
การศึกษาคน้ควา้ หาขอ้มูล การสังเกต การซักถาม การถาม -ตอบ การฟัง การ

                                                           
49 ณัฐวฒิุ ธนัญชยั.  การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพฒันาฐานขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติแม่น ้ าสาร อ าเภอเมือง
ล าพนู จงัหวดัล าพนู วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) ส่งเสริมการเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 
2551. 
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บนัทึก การคิดเช่ือมโยง การคิดวเิคราะห์ การน าเสนอ และการสร้างสรรคค์วามรู้
ดว้ยตนเอง50 

(5) รัชนีวรรณ  ก าจัด วิทยานิพนธ์ เร่ือง “กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนบ้าน             
สันคะยอม อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน” สรุปผลการศึกษา ไดว้่า พฒันาการของกลุ่ม
เยาวชนบา้นสันคะยอม แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงกลุ่มหนุ่มสาวบา้นสันคะยอม 
ช่วงกลุ่มเยาชนบา้นสันคะยอมก่อนปี 2545 และช่วงกลุ่มเยาวชนบา้นสันคะยอมท า
วจิยั ส่วนกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนบา้นสันคะยอม มี 7 ขั้นตอน 

1) ประมวลความตอ้งการและปัญหาของกลุ่ม  
2) ระดมความคิดหาแนวทางแกปั้ญหา 
3) จดัท าแผนปฎิบติัการ 
4) ด าเนินงานตามแผนปฎิบติัการ  
5) สรุปผลการด าเนินงาน 
6) สรุปบทเรียนการเรียนรู้ 
8) ปรังปรุงการด าเนินการของกิจกรรมต่อไป 

และส่วนปัจจยัท่ีเอ้ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนบ้านสันคะยอม 
ไดแ้ก่  

-   ปัจจยัภายในกลุ่มเยาวชน อาทิเช่น ความสามารถและบทบาทผูน้ ากลุ่ม ศกัยภาพ
แกนน า เยาวชนมีจิตส านึกร่วมในการพฒันา โครงสร้างกลุ่มและความสัมพนัธ์
ของสมาชิก  

-   ปัจจยัภายในชุมชน อาทิเช่น แรงผลกัดนั และแบบอย่างท่ีดีของผูน้ า ประเพณี
วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การสนับสนุนของผูป้กครอง ศกัยภาพของ
กลุ่ม การสนบัสนุนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลปัจจยัภายนอกชุมชน อาทิเช่น 
การเป็นสมาชิกของเครือข่ายเด็กและเยาวชน การเรียนรู้ผ่านงานวิจยัโดยการ
สนบัสนุนของศูนยป์ระสามนงานวจิยัเพื่อชุมชน51 

                                                           
50 ชนกนาถ วงษ์บูรณาวาทย์. กระบวนการเรียนรู้จากการท่องเท่ียวทศันศึกษาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
วทิยานิพน์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (จิตวทิยาการศึกษา และการแนะแนว) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2549 
51 รัชนีวรรณ ก าจดั. กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน บ้านสันคะยอม อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน วิทยานิพนธ์
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  (เกษตรศาสตร์) ส่งเสริมการเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2549 
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(6) หทยัชนก  ไชยวงศ์  การคน้ควา้อิสระ เร่ือง การจดัการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีความรู้เพื่อ
ส่งเสริมการสร้างองคค์วามรู้ ทางประวติัศาสตร์สาหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนล าปางกลัยาณี สรุปผลการศึกษา ไดว้า่  การใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ทฤษฎีความรู้เพื่อเสริมสร้างการสร้างองค์ความรู้ทางประวติัศาสตร์จ านวน  5 แผน 
แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ และประเมินการสร้างองคค์วามรู้จ านวน 5 ชุด ท่ี
ไดส้ร้างข้ึนตามขั้นตอนและกระบวนการต่างๆตามหลกัทฤษฎีนั้นจดัเป็นแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสามารถใชเ้ป็นแบบอยา่งในการจดัการเรียนการสอนได ้ซ่ึงเห็นไดจ้า
กระบวนการเรียนรู้ ท่ีเขียนไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้  คือกระบวนการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งต่อจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ มีความเหมาะสมของ
เวลาท่ีใช้ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ฝึกการคิด
วเิคราะห์ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความถนดัและคิดอยา่งมีเหตุผล ส่งเสริม
ให้นักเรียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย แลว้สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง นอกจากน้ีเป็นการสร้างวินัยในการท างาน ฝึกให้มีนิสัยรักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อร่วมกนัสร้างองค์ความรู้ของตนเองท่ีมีความลึกซ้ึง 
ตลอดจนสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ต่อตนเอง สังคมและโลก52 

(7) สุทัศน์  กันทะมา วิทยานิพนธ์ เร่ือง การคงอยู่ของวฒันธรรมพื้นบา้นของคนไทย
ใหญ่สรุปผลการศึกษา ได้ว่า เง่ือนไข ปัจจยั ท่ีท าให้วฒันธรรมคงอยู่คือ การเห็น
คุณค่าหรือประโยชน์ท่ีอยู่ในรูปของความเช่ือซ่ึงมีการถ่ายทอดผ่านพิธีกรรม จน
กลายเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ และมนุษยก์บัมนุษย ์
ศาสนาและความเช่ือไดใ้ห้ความส าคญัต่อค าสอนโดยมีพิธีกรรมเป็นส่วนเช่ือมโยง 
ผา่นการกล่อมเกลาโดยชุมชนท าให้มีการปฎิบติัสืบต่อมา เป็นการกระท าซ ้ าจากรุ่น
หน่ึงสู่รุ่นหน่ึงส่วนกลไกท่ีท าให้วฒันธรรมพื้นบา้นของชุมชนชาวไทใหญ่คงอยูน่ั้น
ประกอบดว้ยครอบครัวจะท าหน้าท่ีถ่ายทอดภาษาพูด แบบแผน ความประพฤติตาม
วิถีชีวิตแก่ลูก ผูอ้าวุโสท าหน้าท่ีให้ค  า ปรึกษาในการจดัพิธีการรมต่าง ๆ พระท า
หน้าท่ีถ่ายทอดศีลธรรมและการศึกษา ผูช้  านาญการถ่ายทอดภูมิปัญญาต่าง ๆ เช่น 
พิธีกรรม ความรู้ทางช่าง หตัถกรรม ผูน้ าในชุมชนเป็น  ผูจ้ดัและสนบัสนุนประเพณี
วฒันธรรมของชุมชน เครือญาติท าหนา้ท่ีสนบัสนุนช่วยเหลือในการท าพิธีกรรมต่าง 

                                                           
52 หทัยชนก ไชยวงศ์. การจดัการเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีความรู้เพ่ือส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ทางประวติัศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนล าปางกลัยาณี  การคน้ควา้อิสระศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การสอน
สงัคม) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2555 
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ๆและวฒันธรรมพื้นบา้นของชาวไทใหญ่ท่ีคงอยูน่ั้นไม่ไดค้งอยูเ่หมือนเช่นในอดีต มี
การเปล่ียนแปลงทั้งในดา้นคุณค่าของวฒันธรรมและรูปแบบ53 

(8) ธรรศ์  ศรีรัตนบัลล์ วิทยานิพนธ์  เร่ือง “ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน : การสรรคส์ร้างความ
เป็นไทใหญ่จากปฎิสัมพนัธ์ระหว่างไทยใหญ่เดิม และไทยใหญ่พลดัถ่ิน (ทศวรรษ 
2520 – 2550) สรุปผลการศึกษา ได้ว่า เมืองแม่ฮ่องสอนก่อรูปข้ึนในช่วงตน้พุทธ
ศตวรรษท่ี 25 ภายใตค้ติการสร้างเมืองแบบไทยใหญ่ และเป็นเมืองไทยใหญ่เพียง
แห่งเดียวในสยาม ท่ียงัคงธ ารงความเป็นไทยใหญ่ไวไ้ดอ้ยา่งสืบเน่ืองตั้งแต่ทศวรรษ 
2520 แม่ฮ่องสอนเป็นพื้นท่ีหน่ึงซ่ึงรองรับการอพยพเขา้มาของไทยใหญ่พลดัถ่ินดว้ย
เง่ือนไขปัญหาทางการเมืองของสหภาพเมียนมาร์ และความตอ้งการแรงงานราคาถูก
ในประเทศไทยท าให้ชาวไทยใหญ่จากรัฐฉาน อพยพเข้ามาแสวงหาโอกาสใน
ประเทศไทยอย่างต่อเน่ืองและเพิ่มจ านวนมากข้ึน แมว้่าพรมแดนของประเทศ ได้
แบ่งแยกไทยพลดัถ่ินกบัไทยใหญ่เดิมให้ต่างกนั แต่ดว้ยส านึกร่วมในความเป็นไทย
ใหญ่ และปฎิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นไทยใหญ่
แม่ฮ่องสอน โดยไทยใหญ่พลดัถ่ินหยิบยกทุนทางวฒันธรรมไทยใหญ่ท่ียงัคงมีอยู่
อยา่งเขม้ขน้มาเสริมให้ “ ความเป็นไทยใหญ่” ซ่ึงก าลงัจางจากความทรงจ าของไทย
ใหญ่เดิม โดยร่วมสร้างและร้ือฟ้ืน “ตวัตน”  ความเป็นไทยใหญ่ ผา่นส านึกร่วมทาง
ชาติพนัธ์ุท่ีเช่ือมโยงกับวฒันธรรมของการนับถือพุทธศาสนา พิธีกรรม ความเช่ือ 
และจารีตประเพณีซ่ึงตกทอดมาจากยุคจารีต ในขณะเดียวกนัไทยใหญ่พลดัถ่ิน ซ่ึงมี
ส่วนร่วมในการสร้างความเป็นไทยใหญ่แม่ฮ่องสอนอย่างสืบเน่ืองตั้งแต่ทศวรรษ 
2520 ก็พยายามสร้างพื้นท่ี  “ความเป็นไทยใหญ่” ของตน โดยการสร้างผ่าน  “ความ
เป็นไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน” และแสวงหาพื้นท่ีเพื่อสร้างและน าเสนออตัลกัษณ์ “ความ
เป็นไทยใหญ่พลดัถ่ิน” ให้สอดรับกบัสถานการณ์ท่ีก าลงัเผชิญอยู ่รวมถึงการใชพ้ื้นท่ี
ส่ือในยุคโลกาภิวตัน์สร้างเครือข่ายเพื่อเช่ือมโยงและสร้าง  “ความเป็นไทยใหญ่” กบั
ไทยใหญ่ท่ีกระจายตวัอยูท่ ัว่ทุกมุมโลก54 

                                                           
53 สุทศัน์ กนัทะมา.  การคงอยูข่องวฒันธรรมพ้ืนบา้นของชาวไทใหญ่ วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการศึกษานอกระบบ มหาวทิยาลยั, 2542 
54 ธรรศ ์ศรีรัตนบลัล.์ ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน : การสรรคส์ร้างความเป็นไทยใหญ่จากการปฎิสมัพนัธ์ระหวา่งไทยใหญ่
เดิม และไทยใหญ่พลดัถ่ิน ทศวรรษ 2520 – 2550  วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ประวติัศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2553 
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(9) ทัศนันท์ บุญสวน วิทยานิพนธ์ เร่ือง “กระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนต่อวิถีการ
เปล่ียน แปลงชุมชนเกษตรในชุมชนต าบลป่าสัก อ าเมืองล าพนู จงัหวดัล าพูน สรุปผล
การศึกษา ได้ว่าการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนต่อวิถีการเปล่ียนแปลง
ชุมชนเกษตรในชุมชนต าบลป่าสัก อ าเภอเมืองล าพูน จงัหวดัล าพูน มีขั้นตอน ดงัน้ี  
1) การท าความเขา้ใจกบัผูน้ าชุมชนในการท างานวจิยั 2) การคน้หาแกนน าเยาวชนเขา้
ร่วมเป็นทีมวิจยัและเยาวชนท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาการเปล่ียนแปลงของ
ชุมชน 3) การฝึกฝนจดัประชุมสัญจรแต่ละหมู่บ้าน 4) การพูดคุยกบัผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เพื่อ
เรียนรู้การเปล่ียนแปลงของชุมชนในเวทีสัญจรแต่ละหมู่บา้น 5) การประมวลขอ้มูล
การเปล่ียนแปลงชุมชนเกษตรในชุมชนต าบลป่าสัก  และ 6) การสรุปบทเรียน
กระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนและตวับ่งช้ีพฒันาการ  

  นอกจากน้ีพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนต่อวิถีการ
เปล่ียนแปลงชุมชนเกษตรในชุมชนต าบลป่าสัก  ได้แก่ 1) ทุนวิจยัสนับสนุนโดย
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ส านักงานภาค 2) นักวิจยั ท่ีท าหน้าท่ี
เป็นผูจ้ดัเง่ือนไขการเรียนรู้ร่วมกบัเยาวชน 3) ผูน้ าท่ีตระหนกัถึงความส าคญัของการ
เรียนรู้ของเยาวชน  4) เยาวชนท่ีร่วมเป็นทีมวิจยัและท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การ
เปล่ียนแปลงของชุมชน 5) การฝึกหดัของเยาวชนจดัเวทีสัญจรในแต่ละหมู่บา้น และ 
6) ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของชุมชนท่ีรวบรวมจากการเวทีสัญจร ซ่ึงเยาวชน
ใชป้ระกอบการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ต่อเน่ือง55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
55 ทัศนันท์ บุญสวน. กระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนต่อวิถีการเปล่ียนแปลงชุมชนเกษตรในชุมชนต าบลป่าสัก 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวดัล าพูน วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ส่งเสริมการเกษตร 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550 



 

 49 

 
ตารางที ่2.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

กระบวนการศึกษาเชิงปฏิบัติการอย่าง              
มีส่วนร่วมของเยาวชนในเขตเทศบาลเมือง

แม่ฮ่องสอน 
 
 

พื้นที่ศึกษา : มรดกทางวัฒนธรรมไทใหญ่ : โบราณสถาน วัด 
พืน้ที่ศักดิ์สิทธิ์   ย่านบ้านเก่า สถาปัตยกรรมพืน้ถิ่น  ศึกษาพืน้ที่
แหล่งมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ ทั้ ง 6 
ชุมชน ( ป๊อก )  ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

 ศึกษาบริบทประวตัิศาสตร์ สังคมและ
วฒันธรรมไทใหญ่ และข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบั
ศิลปวฒันธรรมไทใหญ่ของเมืองแม่ฮ่องสอน 

 

 ศึกษา และวเิคราะห์เพือ่การจัดการเส้นทาง
เรียนรู้ส าหรับเยาวชนในท้องถิ่น ; คดัเลอืก
มรดกฯ จ าแนกประเภท เสนอความคดิเห็น 
ความต้องการเรียนรู้ และวเิคราะห์เพื่อหา
รูปแบบของเส้นทางการเรียนรู้ส าหรับ
เยาวชน 

 

 ศึกษามรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่  โดยกระบวนการศึกษา
อย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน; คัดเลือก
ทีมยุวศึกษาฯ ศึกษาและส ารวจแหล่งมรดก
ฯ  และวิเคราะห์คุณค่า สภาพปัญหาของ
มรดกฯ 

 

ศึกษาค้นควา้จากหนังสือ  เอกสาร ส่ิงพิมพ์ จาก
ห้องสมุดของสถาบนัการศึกษาต่างๆ และท าการ
จดัระเบียบ จ าแนก เรียบเรียงอยา่งเป็นระบบ  

- ด าเนินการคดัเลือกทีมยวุศึกษาฯ และแบ่งพ้ืนท่ี
ส าหรับการศึกษา โดยใชแ้บบบนัทึกการ
สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง 

- ท าการวิเคราะห์คุณค่ามรดกฯ และสภาพปัญหา
ของแหล่งเรียนรู้  

- คดัเลือกมรดกศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไท
ใหญ่ โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินคุณค่ามรดกฯ 5 
เกณฑ ์และจ าแนกประเภทของมรดก 

- เยาวชนเสนอขอ้คิดเห็น และความตอ้งการ โดยใช้
วิธีการสนทนากลุ่ม จากตวัแทนเยาวชนในเขต
เมืองแม่ฮ่องสอน 

- หารูปแบบของเส้นทางโดยการพิจารณาคุณค่าของ
มรดก ร่วมกนัแนวทางความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของกลุ่มเยาวชน 

เส้นทางที่ 1 เส้นทางการเรียนรู้เรือน
ร้านคา้ไทใหญ่ และเรือนพ้ืนถ่ิน 
เส้นทางที่ 2 เส้นทางการเรียนรู้วดั
แบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรม
ทางศาสนา 
 

 การจัดการเส้นทางการเรียนรู้
มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วัฒ นธรรม ไท ให ญ่ ส าห รับ
เยาวชนในท้องถิ่น 

กระบวน 

การศึกษา 

กระบวน 

การศึกษา 

เรียบเรียงองค์ความรู้ 
ความเป็นมา ลักษณะ
ท างสถ าปั ต ยกรรม 
และรายละเอียดของ
เส้นทางเรียนรู้ 


