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บทที ่4 

 

การศึกษามรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่  
ในเขตเทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน 

 

การศึกษาในบทน้ี เป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริบทท่ีเก่ียวกบัมรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ โดยกระบวนการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมือง
แม่ฮ่องสอน  เพื่อให้ทราบถึงประวติัความเป็นมา  รายละเอียดและคุณค่าของมรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ท่ีปรากฏอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้
ต่างๆ  ดงัน้ี 

4.1. กลุ่มเยาวชน “ทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน” เพื่อการศึกษาเชิง
ปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)   

4.1.1 “ ทีมยวุศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน”   
4.1.2 การคดัเลือกกลุ่มเยาวชน “ทีมยวุศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน”   

4.2. การศึกษาและส ารวจมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอนโดยกระบวนศึกษาเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน  

4.2.1 องค์ประกอบ และหน้าท่ีของ “ทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่  เมือง
แม่ฮ่องสอน” 

4.2.2 วธีิการเก็บขอ้มูลมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ 
4.2.3 ผลการเก็บขอ้มูลมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาล

เมืองแม่ฮ่องสอน 

4.3. การศึกษาวเิคราะห์เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและสภาพปัญหาของแหล่งเรียนรู้มรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ของเยาวชนในทอ้งถ่ิน  ซ่ึงมีขั้นตอน และการวิเคราะห์
คุณค่า ดงัน้ี 
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4.3.1. คุณค่าของมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน  

4.3.2. สภาพปัญหาของแหล่งเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่
ของเยาวชนในทอ้งถ่ิน 

ดงัมีรายละเอียดตามล าดบัดงัน้ี 

4.1 กลุ่มเยาวชน “ทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน” เพือ่การศึกษาเชิงปฏิบัติการ
อย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)   

4.1.1  “ทมียุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน”   

คือ  กลุ่มเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ท่ีจะมีส่วนร่วมอยา่งส าคญัในการศึกษา
และเก็บข้อมูลมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ท่ีปรากฏอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  ซ่ึงเป็นกระบวนของการวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR)  เพื่อการกระตุน้เตือนและสร้างส านึกให้กบักลุ่ม
เยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอนไดเ้รียนรู้เขา้ใจ และส านึกรักในวฒันธรรมของตน 

4.1.2  การคัดเลอืกกลุ่มเยาวชน “ทมียุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน”   

การด าเนินการในขั้นตอนน้ีจะเป็นท าการคดัเลือกทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่
เมืองแม่ฮ่องสอน”  ตามคุณสมบติัท่ีก าหนด  ซ่ึงผลการคดัเลือกไดเ้ยาวชนมาท าหน้าท่ี
เป็นทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อมีส่วนร่วมอยา่งส าคญัใน
การศึกษาและเก็บขอ้มูลมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่คร้ังน้ี 27 คน 
(ดงัรายละเอียดในบทท่ี 3) 

4.2  การศึกษาและส ารวจมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอนโดยกระบวนศึกษาเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน  

ส าหรับขั้นตอนการศึกษาและส ารวจเก็บข้อมูลมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน  ซ่ึงเป็นการเก็บข้อมูลทั้ งภาคเอกสารและภาคสนาม  ท่ีใช้วิธีการด าเนินการโดย
กระบวนการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน   โดยก าหนดให ้“ทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไท
ใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน”  ท  าการเก็บขอ้มูลภาคสนามร่วมกบัผูศึ้กษา  เพื่อการกระตุน้เตือนและสร้าง
ส านึกใหก้บักลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอนไดเ้รียนรู้เขา้ใจ และส านึกรักในวฒันธรรมของตน 
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ซ่ึงมีรายละเอียดวธีิการและผลการศึกษาดงัน้ี 

4.2.1  องค์ประกอบและหน้าทีข่อง “ทมียุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน” 

 องค์ประกอบของทีมยุวศึกษามรดกวัฒนธรรมไทใหญ่ เมืองแม่ ฮ่องสอน 
ประกอบด้วยส่วนส าคญัหลัก 3 ส่วน คือ หัวหน้าทีมหลัก  หัวหน้าทีมย่อย  และ
สมาชิกทีมยวุศึกษาฯ  

 หน้าท่ีของทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน มีหน้าท่ีส าคญั 
ดงัต่อไปน้ี 

1)   ทีมยุวศึกษาฯ ร่วมประชุมช้ีแจง (Information Meeting) เก่ียวกับรายละเอียด
วิธีการด าเนินงานศึกษา การรับสมคัรทีมยุวศึกษาฯ และการจดัสรรทีมยุวศึกษา
มรดกวฒันธรรมไทใหญ่   และก าหนดหนา้ท่ีท างาน ในประเด็นต่าง ๆ ตามมติท่ี
ประชุม  

2)   ทีมยุวศึกษาฯ ลงพื้นท่ีร่วมกบัผูศึ้กษา ลกัษณะทศันะศึกษา ตามการแบ่งสายลง
พื้นท่ีเก็บขอ้มูล ท าการส ารวจ เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ ซกัถามเจา้ของ ผูดู้แล 
หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง จากแหล่งขอ้มูล 

3)   ทีมยวุศึกษาฯ รวบรวม และเรียบเรียงขอ้มูลภาคสนามของกลุ่ม เพื่อเป็นขอ้มูลใน
การประชุมรูปแบบสนทนากลุ่ม (Group Discussion) เพื่อรับฟังความคิดเห็น
และเสนอแนะความต้องการ การเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่  
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ภาพประกอบกระบวนการท างาน “ทมียุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน” ดังนี้ 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 4.1  การประชุมคร้ังท่ี 1 
ส าหรับรับสมคัรทีมยวุศึกษาฯ 

ภาพที ่4.2  บรรยากาศการลงทะเบียนเขา้ร่วม 
การประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.3  หวัหนา้ และตวัแทนสมาชิกยวุศึกษาฯ ภาพที ่4.4  บรรยากาศการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 

 

 

 

 

 
ภาพที ่4.5  การลงพ้ืนท่ีสมัภาษณ์ และเก็บขอ้มูล

ภาคสนาม 
ภาพที ่4.6  การลงพ้ืนท่ีสมัภาษณ์ และเก็บขอ้มูล

ภาคสนาม 
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ตารางที ่4.1 กรอบขั้นตอนและวธีิการคดัเลือกกลุ่มเยาวชน “ทีมยวุศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมือง
แม่ฮ่องสอน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ารคั ด เลื อ ก ก ลุ่ ม เย าว ช น         
ลักษณะทั่วไปของ “ทีมยุ ว
ศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่
เมื อ งแ ม่ ฮ่ อ งส อน ”  ค ว ร มี
คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของเยาวชน
ท่ีเหมาะสม  
 

การพบปะพูดคุย : เขา้พบผูท่ี้มีส่วน
เก่ี ยวข้อ งกับก ลุ่ม เย าวชน  อ าทิ 
ผู ้อ  านวยการโรงเรียน  ค รูสาระ
ประวติัศาสตร์ ครูท่ีท างานเก่ียวขอ้ง
กบัเยาวชน 
 

การประชุมคร้ังที่  1(Information 

meeting) ช่วงที่  1: ช้ีแจงข้อมูล 
รายละเอียดของการด าเนินการ
ศึกษา และรับสมคัรสมาชิกทีม
ยวุศึกษา 

น าเสนอหัวขอ้การศึกษาวตัถุประสงค์ ขอบเขตการท างานในส่วน
ของกลุ่มเยาวชน ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บในการร่วมกิจกรรม ทั้ง
ส่วนของกลุ่มเยาวชน นักเรียน ครู และโรงเรียน ตลอดจน
ชุมชน ทอ้งถ่ินเมืองแม่ฮ่องสอน 

เปิดรับสมคัรกลุ่มเยาวชน เพื่อเขา้ร่วมทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไท
ใหญ่ ในรูปแบบอาสาสมัคร (Volunteer ) : กรอกแบบฟอร์มการ
สมคัรเขา้ร่วมทีมยวุศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่ 

นกัเรียนเขา้ร่วมทีมยวุ
ศึกษามรดกวฒันธรรม    
ไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน 

จ านวน 27 คน 

ช่วงที่  2 : การจัดสรรทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไท
ใหญ่ และก าหนดหน้าท่ีท างาน  : นัดหมายผู ้สมัคร ,
ทบทวนวัตถุประสงค์ในการท างาน ช้ีแจงขั้ นตอน 
ขอบเขตเน้ือหาของงาน ปรับความคิด ในการด าเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอน,คัดเลือกทีวยุวศึกษาฯ โดยพิจารณา
ข้อมูลความสนใจจากใบสมัคร และการสัมภาษณ์ 
สอบถามขอ้มูลรายบุคคล และแจง้การจดัสมาชิกทีมยุว
ศึกษาฯ ทั้ง 6 ทีม พร้อมกบัคดัเลือกหวัหนา้ทีมยอ่ย 
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ตารางที่ 4.2  กรอบโครงสร้าง องค์ประกอบและหน้าท่ีของ “ทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่
เมืองแม่ฮ่องสอน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
องค์ประกอบ หน้าที ่และบทบาทส าคญัของทมียุว
ศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมอืงแม่ฮ่องสอน 

องค์ประกอบ และหน้าที ่ประกอบดว้ย
ส่วนส าคญัหลกั 3 ส่วน 

 

บทบาทส าคญั ประกอบดว้ย                   
บทบาทส าคญัหลกั 3 ส่วน 

หัวหน้าทีมหลกั : ผูป้ระสานงานระหว่างหัวหน้า
ทีมย่อยกับผูศึ้กษา และประสานงานกบัเจา้ของ
แหล่งมรดกวฒันธรรม ดูแลการท างานของแต่ละ
ทีมยอ่ย  

หัวหน้าทีมย่อย : ผูป้ระสานงานระหว่างสมาชิก
ยวุศึกษาฯ กบัหัวหน้าทีมหลกั และผูศึ้กษา ดูแล 
และร่วมท างานกับสมาชิกยุวศึกษาฯ ตลอดจน
เรียบเรียงข้อมูล เก็บรายละเอียดโดยรวมของ
แหล่งขอ้มูล  
 

ส ม า ชิ ก ที ม ย่ อ ย  : ผู ้ ท  า ง าน ใ น ที ม ย่ อ ย 
ประกอบดว้ยสมาชิก 4- 5 คน  ดงัน้ี ผูส้มัภาษณ์ ผู ้
บนัทึกขอ้มูลการสัมภาษณ์ และผูส้ ารวจและเก็บ
ขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ี  

ทีมยุว ศึกษาฯ  ร่วมประชุม ช้ี แจง  ( Information 
meeting ) เก่ียวกับรายละเอียดวิธีการด าเนินงาน
ศึกษา การรับสมคัรทีมยวุศึกษาฯ และการจดัสรรทีม
ยวุศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่   และก าหนดหนา้ท่ี
ท างาน  

ทีมยวุศึกษาฯ ลงพ้ืนท่ีร่วมกบัผูศึ้กษา ลกัษณะทศันะ
ศึกษา ตามการแบ่งสายลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล ท าการ
ส ารวจ เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ ซักถามเจา้ของ 
ผูดู้แล หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง จากแหล่งขอ้มูล 

ทีมยวุศึกษาฯ รวบรวม และเรียบเรียงขอ้มูลภาคสนาม
ข้อมูลในการประชุมรูปแบบสนทนากลุ่ม(Group 
Discussion) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะ
ความตอ้งการ การเรียนรู้มรดกทางวฒันธรรม 
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4.2.2  วธีิการเกบ็ข้อมูลมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ 
 

ในการเก็บขอ้มูลมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่คร้ังน้ี  ผูศึ้กษาไดจ้ดั
กลุ่มของทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่ออกเป็น 6 กลุ่ม  เพื่อท าการเก็บขอ้มูลทั้ง
ภาคเอกสารและภาคสนาม  รวมทั้งแบ่งพื้นท่ีศึกษาภาคสนาม  ด้วยเคร่ืองมือการเก็บ
ขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาก าหนด  ซ่ึงก่อนการด าเนินการเก็บขอ้มูลจะมีการประชุมกลุ่มเพื่ออบรม
เตรียมความพร้อมในการเก็บขอ้มูล 

4.2.3  ผลการเกบ็ข้อมูลมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน 

ในการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม โดยกระบวนการศึกษาเชิงปฏิบติัการอยา่งมี
ส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน  โดยเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชน ซ่ึง
เรียกวา่ ชุมชนป๊อก ซ่ึงคาดวา่เป็นมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ใน
เขตเทศบาล ทั้งหมด 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวดัปางล้อ ชุมชนป๊อกกาดเก่า ชุมชนกลาง
เวียง ชุมชนวดัดอนเจดีย  ์ชุมชนตะวนัออก และชุมชนหนองจองค า มีจ  านวนทั้งส้ิน 55 
รายการ  

(1)  ชุมชนปางล้อ และพืน้ทีท่ีเ่กีย่วข้อง ในเขตต าบลปางหมู 

ประกอบดว้ยมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ จ านวน 4  แห่ง  ดงัน้ี 

(1) วดัปางล้อ  

ตั้งอยูบ่นถนนปางลอ้นิคม ตรงขา้มกบัมสัยดิแขกซิกข ์เมืองแม่ฮ่องสอน1 

1) ประวัติความเป็นมาของวัด วดัปางล้อ  อายุมากกว่า 120 ปี  สร้างเม่ือ 
ประมาณ พ .ศ. 2433 โดยพระครูเมธาเจ้าอาวาสวดัปางล้อ  และศรัทธา
ประชาชนในชุมชนท่ีใกลเ้คียงมาร่วม ท่ีมาของช่ือวดัปางลอ้มีวา่เม่ือก่อนมี
พ่อคา้ววัต่าง มา้ต่าง และพ่อคา้บรรทุกเกวียน มาขออาศยัพกัพิงวดัอยูห่ลาย
คร้ังเป็น เวลานานๆ  จึงเป็นท่ีมาของช่ือ  วัดปางล้อ  และภายในวัดมี
พระพุทธรูปประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปจากพม่า โดยล าเลียงจากพม่าล่อง
แม่น ้าปายมา 1 องค ์ต่อมาศรัทธาชาวบา้นจึงอญัเชิญพระพุทธรูปองคใ์หญ่ 1 

                                                           
1 สมัภาษณ์ พระอาจารยเ์ลก็ ปัญโย, เจา้อาวาสวดัปางลอ้, 25 มีนาคม 2556 
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องค์ พระพุทธรูปองค์กลาง 6 องค์ และพระพุทธรูปองค์เล็ก 4 องค์ จาก
กรุงเทพมหานครมาประดิษฐานท่ีวดัปางล้อต่อมาในปี พ.ศ. 2528 มีการ
สร้างเจดียท์รงพม่ามอญข้ึน และมีการสร้างโบสถใ์นปี พ.ศ. 2539  

2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาท่ีส าคญั 

(2.1) เจดีย  ์ศิลปะแบบพม่ามอญประยุกต์ และมียอดเจดียบ์ริวาร 7 ยอด 
สร้างเม่ือปี  พ .ศ. 2528 โดยพระอาจารย์เล็ก  ปัญโย  และศรัทธา
ชาวบา้น 

(2.2) อุโบสถ  ศิลปะแบบไทใหญ่ผสมพม่า สร้างเม่ือปี พ.ศ.2539 สร้าง
โดยเจา้อาวาสพระครูอนุสิต วชัระธรรม 

(2.3) ศาลาการเปรียญ สถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ มีภาพเขียนสีบนแผ่น
สังกะสี บนัทึกเร่ืองราวพุทธประวติั 

3) มรดกวฒันธรรมอ่ืน ๆท่ีส าคญั 

(3.1) พระพุทธรูป ศิลปะพม่ามอญ 
(3.2) พระพุทธรูปประจ าวนัเกิด ประดิษฐานอยู่บริเวณประตูทางเขา้วดั 

สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2548 ลกัษณะศิลปกรรมพม่าทั้งหมด  

4) คุณค่ าความส าคัญ ท่ี เก่ี ยวข้องกับว ัฒนธรรมไทใหญ่  คุณค่ าด้ าน
ประวติัศาสตร์ของพื้นท่ีของชุมชนปางล้อ ในอดีตเป็นพื้นท่ีพกัพิงของ
พ่อคา้จากต่างพื้นท่ี ท่ีมีการคา้ขายรูปแบบมา้ต่าง ววับรรทุกเกวียน2 และ
ศิลปะไทใหญ่พม่า จากสถาปัตยกรรม ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ และงานพุทธศิลป์
ภาพในวดั ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากการคา้ขายระหวา่งเมืองไทใหญ่ในประเทศ
ไทยกบัไทใหญ่ในพม่า 

5) สภาพส่ือของการเรียนรู้คุณค่าของมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ของเยาวชน ยงั
ปรากฏสถาปัตยกรรมของวดัเป็นศิลปะพม่า หรือลายไต โดยแกะสลกัลาย
ไตจากสังกะสีท าเป็นหลงัคาวดัและสร้างประมาณ5 ชั้น ท่ีเป็นยอดของ
หลงัคาวดั มีพระพุทธรูปประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปจากพม่า และมีส่ิงท่ี
น่าสนใจ และมีความส าคญั ไดแ้ก่ เจดีย ์โบสถ์ พระพุทธรูป พระพุทธรูป

                                                           
2 สมัภาษณ์ อาจารยป์ระเสริฐ ประดิษฐ์, ครูภูมิปัญญาไทย, 20 พฤศจิกายน 2556 
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ประจ าวนัเกิด และศาลาการเปรียญ เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ผสม
พม่า มีภาพเขียนสีบนแผน่สังกะสี บนัทึกเร่ืองราวพุทธประวติั 

(2)   วดัผาอ่าง  

วดัผาอ่างอยู่ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ  1 กิโลเมตร ตั้ งริมถนน
หมายเลข 1095 แม่ฮ่องสอน-ปาย-เชียงใหม่3 

1) ประวัติความเป็นมาของวัด   ว ัดผาอ่างมีประวัติ  ท่ี เก่ียวข้องเจ้าเมือง
แม่ฮ่องสอนในอดีตและต านานความเช่ือของเจดียธ์าตุ วดัผาอ่างสร้างในปี 
พ.ศ. 2467 โดยพระนางเม๊ียะ ผูค้รองเมืองแม่ฮ่องสอน องค์ท่ี 2 เพื่อเป็นท่ี
ระลึก และอุทิศแด่ นางค าใสผูท่ี้เคยช่วยชีวิตพญาสิงหนาทราชาไว ้โดยมี
พระนอนประดิษฐานอยู่ในวิหารติดกบัทางเขา้สู่บริเวณ ส่วนด้านขา้งเป็น
บนัไดนาคน าข้ึนสู่เจดียศิ์ลปะไทใหญ่ ท่ีมีการประดบัตกแต่งอยา่งสวยงาม 
สร้างข้ึนโดย พญาสิงหนาทราชา หลงัจากท่ีไดข้ึ้นครองเมืองแลว้ และไดมี้
ขุดคูเมือง สร้างประตูเมืองข้ึนพร้อมทั้งได้สร้างและสร้างพระนอน(พระ
พุทธไสยาสน์) ในปีพ.ศ. 2469 และเจดียเ์พื่อให้เป็นอนุสรณ์ความรัก อุทิศ
ใหน้างค าใส ซ่ึงชาวบา้นเรียกเจดียน้ี์วา่ ปิยะเจดีย ์หรือเจดียแ์ห่งความรัก 

2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาทีส่ าคัญ 

(2.1) เจดีย ์และซุ้มพระพุทธรูป เจดียป์ระธานวดัผาอ่าง สร้างโดยศรัทธา
เจา้พ่อค าหยี และเจา้แม่จนัทร์ค า สร้างเม่ือ พ.ศ. 2449 ลกัษณะเจดีย์
กลุ่มศิลปะพม่า ท่ีมุมมีฐานทั้ง 4 ประดบัดว้ยเจดียข์นาดเล็ก ลอ้มรอบ
ดว้ยซุม้พระพุทธรูปทั้ง 4 ดา้น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป และมี
ท าบนัไดทางข้ึนสู่ภายในแท่นประดิษฐานพระพุทธรูป ราวบนัไดท า
เป็นรูปสิงห์หมอบ โดยชูหวัข้ึนบนพนกับนัได ชั้นสูงสุดรองรับดว้ย
ประติมากรรมรูปคน รูปเทวดา หลงัคาซุ้มพระพุทธรูปทั้ง 4 ดา้น ท า
ส่วนยอดต่อชั้นลดหลัน่ข้ึนไปคลา้ยกบัพระธาตุ ซ่ึงไดรั้บการประดบั
ประดาเป็นลวดลายดอกไมแ้ละลายพนัธ์ุพฤกษา ส่วนยอดสุดประดบั
ดว้ยประติมากรรมกรอบซุ้มทางดา้นหน้า ท ากรอบซุ้มแหลมเหนือ

                                                           
3 สมัภาษณ์ พระครูอนุชิต สุตาธร, เจา้อาวาสวดัผาอ่าง, 16 มีนาคม 2556 
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กรอบประดบัดว้ยลวดลายพนัธ์ุพฤกษาลกัษณะพระพุทธรูปภายใน
ซุ้มทั้ ง 4 ด้าน เป็นพระพุทธรูปปูนป้ันประทับนั่งปางมารศรีวิชัย
อิทธิพลศิลปะพม่าแต่ไดรั้บอิทธิพลศิลปะไทยเขา้มาผสมด้วยส่วน
บนสุดเป็นรูปเทวดาในท่านัง่รูปบุคคล (เทวดา) 

3) มรดกวฒันธรรมอืน่ ๆทีส่ าคัญ 

(3.1) พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ซ่ึงเจา้นางเม๊ียะผูค้รองนครแม่ฮ่องสอน
องค์ท่ี 2 สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2469 สร้างเป็นท่ีระลึกและอุทิศส่วน
กุศลแด่นางค าใส ผูมี้จิตใจสูงและไดเ้คยช่วยชีวิตพญาสิงหนาทราชา
จากการถูกเสือตะปบ  

(3.2) พระพุทธรูปหินหยก น ามาประดิษฐานเม่ือปี พ.ศ.2549 
(3.3) หลวงพอ่โสธร น ามาประดิษฐานเม่ือปี พ.ศ. 2549 

4) คุณ ค่ าความส าคัญ ท่ี เก่ี ยวข้องกับ ว ัฒนธรรมไทให ญ่  คุณ ค่ าด้ าน
ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคคลส าคญัชาว
ไทใหญ่ผูส้ร้างเมืองแม่ฮ่องสอน และเป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาของคนไทใหญ่ในเมืองแม่ฮ่องสอน รวมถึงเอกลกัษณ์ไทใหญ่ จาก
สถาปัตยกรรม ส่ิงก่อสร้าง งานพุทธศิลป์ 

5) สภาพส่ือของการเรียนรู้คุณค่าของมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ของเยาวชน ยงั
ปรากฏสถาปัตยกรรมของวดัเป็นศิลปะพม่า จากส่ิงก่อสร้าง งานพุทธศิลป์ 
และมีส่ิงท่ีน่าสนใจ และมีความส าคัญ ได้แก่ พระพุทธไสยาสน์ เจดีย์
ประธานวดัผาอ่าง ผนงั และหลงัคาซุม้พระพุทธรูปท่ีมีประติมากรรมปูนป้ัน
รูปเทวดา 
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ภาพที ่4.7 วดัปางลอ้ (ศาลาการเปรียญ)   ภาพที ่4.8  วดัผาอ่าง (เจดียป์ระธาน) 

   

(2) ชุมชนป๊อกกาดเก่า  

ประกอบดว้ยมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ จ านวน 16 แห่ง ดงัน้ี 

(1)    วดัพระธาตุดอยกองมู  

ตั้งอยู่ดา้นท่ีตะวนัตกของเมืองแม่ฮ่องสอน บนยอดเขาเรียกวา่ ดอยกองมู ห่าง
จากตวัเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร4 

1) ประวัติความเป็นมาของวัด  พระธาตุดอยกองมู สร้างในปี พ.ศ. 2403 มีอายุ
กว่า 150 ปี โดยนายจองต่องสู่และภรรยานางเล็กเป็นผูส้ร้างพระธาตุดอย
กองมู ซ่ึงพระเจดียน์ั้นบรรจุพระธาตุของพระมหาโมคคลัลานะเถระท่ีพระอู่
ป่ันเต้กต๊ะชาวเมืองตองกี ประเทศพม่า ได้น ามาจากเมืองมะละแหม่ง
ประเทศพม่า และเพื่อเป็นการฉลองและเป็นอนุสรณ์ของพญาสิงหนาทราชา
ท่ีเป็นเจา้เมืองคนแรกท่านจึงสร้างพระเจดียข้ึ์นอีกองค์หน่ึงซ่ึงมีขนาดเล็ก
กว่า โดยบรรจุพระธาตุของพระสารีบุตรเถระท่ีพระอู่เอ่งต๊ะก๊ะ น ามาจาก
เมืองมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า เม่ือปี พ.ศ.2496 เกิดไฟไหมว้ดัข้ึนคร้ังแรกจึง
ได้สร้างวดัข้ึนใหม่ในปี  พ .ศ.2497 หลังจากการสร้างวดัได้ไม่นาน  ใน 
พ.ศ.2498 ก็เกิดไฟไหมข้ึ้นเป็นคร้ังท่ี 2 จึงมีการสร้างวดัข้ึนใหม่อีกคร้ังเม่ือปี 

                                                           
4 สมัภาษณ์ พระครูอสิฐธรรมการ,  เจา้อาวาสวดัพระธาตุดอยกองมู, 20 มีนาคม 2556 
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พ.ศ.2502 และทางวดัไดมี้การบูรณะใหม่ในปีพ.ศ.2507 และท าการบูรณะ
อีกคร้ังในปี พ.ศ.2514 

2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาทีส่ าคัญ 

(2.1) พระธาตุองคใ์หญ่ 1 องค ์องคใ์หญ่สร้างในปี พ.ศ.2403 บรรจุพระธาตุ
ของพระมหาโมคคลัลานะเถระ น ามาจากเมืองมะละแหม่งประเทศ
พม่า 

(2.2) พระธาตุองค์เล็ก 1 องค์ สร้างในปีพ.ศ.2417 เพื่อเป็นการฉลองและ
เป็นอนุสรณ์ของพญาสิงหนาทราชาท่ีเป็นเจา้เมืองคนแรกท่านจึงสร้าง
พระเจดียข้ึ์นอีกองคห์น่ึงซ่ึงมีขนาดเล็กกวา่โดยบรรจุพระธาตุของพระ
สารีบุตรเถระ น ามาจากเมืองมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า  

(2.3) ศาลาการเปรียญ สร้างในปี พ .ศ.2516 พร้อมด้วยภาพวาดเร่ืองราว
เก่ียวกับพระพุทธประวติัของพระพุทธเจ้า ประดับอยู่เหนือเพดาน
ศาลา 

(2.4) อุโบสถ ศิลปะแบบพม่า ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป สร้างในปี 
พ.ศ.2527  

(2.5) วิหาร ติดกับเจดีย์องค์ใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมศิลปะไทใหญ่ 
หลังคาซ้อนชั้น ประดับชายหลังคาด้วยสังกะสีฉลุลายไต ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ 

3) มรดกวฒันธรรมอืน่ ๆทีส่ าคัญ 

(3.1) สิงห์คู่  บนัไดนาค และระฆงัเก่า ศิลปะพม่า ตั้งอยู่หน้าวดัสร้างโดย
ช่างชาวพม่า 

(3.2) พระพุทธรูปปางห้ามญาติ หน้าอุโบสถ ตน้ศรีมหาโพธ์ิ และศาลพระ
ฤาษีบนยอดเขา  

(3.3) ซุ้มพระพุทธรูปแบบไทใหญ่ประดบัด้วยสังกะสีฉะลุลายไต ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่สีขาว ศิลปะพม่ามอญท า
จากหิน  

4) คุณค่ าความส าคัญ ท่ี เก่ี ยวข้องกับว ัฒนธรรมไทใหญ่  มี คุณค่ าด้าน
ประวติัศาสตร์ของการก่อสร้าง การบูรณะ และความเป็นมาของพื้นท่ี ท่ี
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เก่ียวขอ้งกบับุคคลส าคญัของเมืองแม่ฮ่องสอนในอดีต เป็นพื้นท่ีประกอบ
กิจกรรมทางพุทธศาสนา ในวัดส าคัญ เช่น ว ันออกพรรษา และเป็น
เอกลกัษณ์ของเมืองท่ีมีเอกลกัษณ์ไทใหญ่ รวมถึงศิลปกรรมพม่า ท่ีมีอิทธิต่อ
การสร้างวดั องคป์ระกอบวดัไทใหญ่ในแม่ฮ่องสอน 

5) สภาพส่ือของการเรียนรู้คุณค่าของมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ของเยาวชน ยงั
ปรากฏสถาปัตยกรรมของวดัเป็นศิลปะพม่า จากส่ิงก่อสร้าง งานพุทธศิลป์ 
และมีส่ิงท่ีน่าสนใจ และมีความส าคญั ไดแ้ก่ องคพ์ระธาตุ ศาลาการเปรียญ 
ภาพวาดพุทธประวติั อุโบสถ พระพุทธรูป และองค์ประกอบอ่ืน ๆท่ี
เช่ือมโยงกบัวดั   

(2)  วดัพระก า้ก่อ  

ตั้งอยูบ่นถนนผดุงม่วยต่อ ตรงขา้มกบัถนนทางข้ึนวดัพระธาตุดองกองมู5 

1) ประวติัความเป็นมาของวดั สร้างข้ึนเม่ือ วนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2433 มีอายุ
กว่า 120 ปี ช่ือวดั “ก ้ าก่อ” ภาษาไต แปลว่า ดอกบุญนาค วดัก ้ าก่อเป็นวดั
เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน เดิมตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยกองมูทางทิศใต ้
ต่อมาไดย้า้ยมาทางทิศตะวนัออกเพื่อใหใ้กลแ้หล่งชุมชน วดัก ้าก่อ มีลกัษณะ
ทางสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ มีเจา้อาวาสองค์แรกช่ือครูบาเฒ่า เป็นชาว
ไทใหญ่ท่ีบวชมาจากเมืองเชียงทอง 

2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาทีส่ าคัญ6 

(2.1) ส่างหว่าง ซุ้มประตูทางเขา้ไปสู่ศาลาการเปรียญเป็นเอกลกัษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมแบบไต (ไทใหญ่) ส่างหว่างเป็นสถาปัตยกรรมไท
ใหญ่ ซ่ึงสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2484 โดยนายส่วยจ่ิง นางยุน้ ตรีทอง 
เป็นเจา้ศรัทธาสร้างถวาย 

(2.2) ศาลาการเปรียญ เป็นศาลาไมท้ั้งหลงั รูปแบบศาลาการเปรียญแบบ
ไทใหญ่ยกพื้นใตถุ้นสูง หลงัคาซ้อนชั้นแบบสองคอสามชาย สันนิ

                                                           
5 อาจารยสุ์พตัตา กาวรรณ, ขา้ราชการบ านาญ สมาชิกชุมชนป๊อกดอนเจดีย,์ 18 ตุลาคม 2556 
6 สมัภาษณ์ พระครูอนุศาสน์สุตคุณ, เจา้อาวาสวดัก ้าก่อ, 25 พฤศจิกายน 2556 
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ฐานว่าสร้างตั้งแต่ก่อตั้งวดั ปี พ.ศ. 2433 อายุกว่า 120 ปี ภายในแบ่ง
พื้นท่ีสูงส าหรับประดิษฐานพระประธาน และโครงสร้างภายในยงัคง
เหมือนเดิม เสาแต่ละตน้มีการลงลายสีทอง 

(2.3) เจดียธ์าตุเก่า (องค์ท่ีผุพงั) ศิลปะแบบพม่ามอญ สันนิฐานสร้างเม่ือ
ก่อตั้งวดั อายุประมาณ 120 ปี ถดัจากเจดียเ์ก่ามีเจดียใ์หม่ สร้างแบบ
เดียวกบัเจดียอ์งค์เก่า ลกัษณะเป็นเจดียแ์บบเดียว ปลายยอดประดบั
ฉตัร 

(2.4) อุโบสถ สร้างข้ึนเม่ือ 8 มกราคม พ.ศ. 2533 ใชใ้นการประกอบศาสน
พิธีของคณะสงฆ์ เป็นอโบสถ์ศิลปะแบบไทใหญ่พม่า ประดิษฐาน
พระมณัฑะเลย ์ยา้ยมาจากอุโบสถหลงัวหิารวดัพระนอน ณ วดัก ้าก่อ 
รวมอายปุระมาณ 80 ปี 

(2.5) ศาลาหลวงปู่ โต เป็นท่ีประดิษฐ์สถานรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒา
จารย ์(โต พรหมรังษี) 

3) มรดกวฒันธรรมอืน่ ๆทีส่ าคัญ 

(3.1) พระประธาน พระสังฆราชองคปั์จจุบนัเป็นผูป้ระทานใหว้ดั 
(3.2) พระมณัฑะเลย ์หรือพระหินอ่อนทรงเคร่ือง ยา้ยมาจากอุโบสถหลงั

วิหารวดัพระนอน จเรหม่องเจา้ศรัทธาและไดน้ ามาประดิษฐ์ไวท่ี้วดั
ก ้าก่อเม่ือ ข้ึน 13 ค ่า เดือน 8 พ.ศ. 2509 โดยมีหลวงพอ่กุงหม่า (กมล)
กุสโลภิกขุและพระมหารักษ์ สุภิญโญ ได้อญัเชิญน ามาประดิษฐ์ไว ้
ณ วดัก ้าก่อ รวมอายปุระมาณ 80 ปี 

(3.3) พระสาน (อายุประมาณ  114 ปี) ศรัทธาแม่เฒ่าจางยอ้ย เช่าบูชามา
จากมณัฑะเลยป์ระเทศพม่าน ามาถวายเป็นองค์ประธาน ณ วดัก ้ าก่อ 
ตั้งแต่เร่ิมสร้างวดั 

(3.4) ธรรมาสน์เก่าแก่ ศรัทธาพ่อเฒ่าจองติยะ นางโหยง่ ถวายเม่ือเร่ิมสร้าง
วดั รวมอายปุระมาณ114 ปี 

(3.5) พระหินด า เป็นศิลปะพม่า เช่ามาจากร้านขายของเก่าบริสุทธ์ิแอนติก
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2539 

4) คุณค่าความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทใหญ่ ดา้นศิลปกรรมแบบไท
ใหญ่พม่า ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากไทใหญ่ในพม่า และประวติัความเป็นมาของ



 

 92 

พื้นท่ีและผูส้ร้างวดั รวมถึงช่ือเรียกท่ีเป็นภาษาไทใหญ่ คุณค่าด้านสังคม 
เป็นพื้นท่ีประกอบพิธีกรรมไทใหญ่ต่าง ๆ ตลอดทั้งปี 

5) สภาพส่ือของการเรียนรู้คุณค่าของมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ของเยาวชน มี
ซุ้มประตูทางเข้าไปสู่ศาลาการเปรียญ หรือท่ีเรียกว่า ส่างหว่าง และส่ิงท่ี
น่าสนใจ และส าคญั ไดแ้ก่ พระประธาน หรือพระสาน ศิลปะพม่า มณัฑะเลย ์
อายุ 114 ปี พระหินอ่อนทรงเคร่ือง อายุ 80 ปี ธรรมาสน์เก่าแก่ อายุ 114 ปี 
ศาลาการเปรียญสถาปัตยกรรมไทใหญ่พม่า  เจดียธ์าตุ และองค์ประกอบอ่ืนๆ 
ภายในวดั 

 

 

 

 

 

  
  ภาพที ่4.9 วดัพระธาตุดอยกองมู  (องคพ์ระธาตุธาตุ)    ภาพที ่4.10 วดัก ้าก่อ (ซุม้ทางเขา้ “ส่างหวา่ง”) 

(3)   วดัพระนอน  

ตั้งอยูบ่นถนนม่วยต่อ ติดกบัเส้นทางข้ึนวดัพระธาตุดอยกองมู7 

1) ประวติัความเป็นมาของวดั เป็นวดัท่ีมีพระนอนองค์ใหญ่ท่ีสุดของจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน และเป็นท่ีมาของช่ือวดั มีพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน 
ประติมากรรมศิลปะแบบไทใหญ่ ความยาว 12 เมตร สร้างโดย พญาสิง
หนาถราชา เม่ือปี พ.ศ. 2418 อายุกวา่ 135 ปี เพื่อให้ประชาชนไดก้ราบไหว้
บูชา เป็นพระพุทธรูปประจ าวนัเกิดของท่าน คือ วนัองัคาร และเป็นการ
เฉลิมฉลองท่ีหมู่บ้านแม่ฮ่องสอนได้รับการยกฐานะเป็นเมือง เม่ือปี พ.ศ.

                                                           
7 สมัภาษณ์ พระใบฏีกาศาสน์ สาสโน, เจา้อาวาสวดัพระนอน, 25 มีนาคม 2556 
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2417 วดัพระนอนยงัมีต านานท่ีน่าสนใจ ชาวบา้นเช่ือวา่มีเมืองลบัแลอยูใ่ต้
วดัมีถ ้า  

2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาทีส่ าคัญ 

(2.1) ศาลาการเปรียญ สถาปัตยกรรมไทใหญ่ หลงัคาซ้อนชั้น แบบสองคอ 
สามชาย ภายในประดิษฐานเจา้พลากิง หรือ พระนอน พระพุทธรูป
ปางไสยาสน์พระประธาน  ศิลปะไทใหญ่พม่า ความยาว 12 เมตร 
สร้างโดย พญาสิงหนาถราชา เจา้เมืองแม่ฮ่องสอน ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป
ประจ าวนัเกิดของท่าน คือวนัองัคาร8 ภายในมีส่วนของพิพิธภณัฑ์วดั 
เป็นห้องแสดงของสะสม เคร่ืองใชโ้บราณ ถว้ยชามสมยัสงครามโลก 
พระไตรปิฎก หนงัสือพม่า รูปภาพบุคคลส าคญั พระเคร่ืองต่าง ๆ 

(2.2) อุโบสถวดัพระนอน เป็นอุโบสถแรกของเมืองแม่ฮ่องสอน สร้างโดย
พญาฮ่อง สอนบุรี ลกัษณะแบบอาคารก่ึงไมแ้ละคอนกรีตหลงัคามุง
สังกะสี ซ้อนชั้นแบบปราสาทบนยอดประดบัฉตัรทอง รูปทรงจตุรมุข
เชิงชายประดบัดว้ยสังกะสีฉลุลายแบบไทใหญ่ 

(2.3) เจดีย์ธาตุทรงปราสาท แบบคอนกรีต ประดับยอดด้วยฉัตร ภายใน
ประดิษฐานประธาน มีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ภายในเขตของเจดียธ์าตุ 
ตั้งอยูห่ลงัวดั  

3) มรดกวฒันธรรมอืน่ ๆ ทีส่ าคัญ 

(3.1) พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนมีขนาดความยาว 11 เมตร 90 เซนติเมตร
โดย พญาสิงหนาถราชา เม่ือปี พ.ศ. 2418 อายกุวา่ 135 ปี 

(3.2) พระบวัเข็มไทใหญ่เป็นมีส่ิงประดิษฐ์ภายในวดัท่ีส าคญัเป็นพระบวั
เขม็ท าจากรัฐฉานประเทศพม่า รุ่น พ.ศ.2500 

                                                           
8 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั , จดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. หนังสือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เร่ือง วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญาจังหวดัแม่ฮ่องสอน. (ไม่ปรากฏแหล่งท่ีพิมพ ์, 2542), หนา้ 96 
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(3.3) พระพุทธรูปปางนัง่สมาธิและพระทรงเคร่ืองต่าง ๆ  มีพระบวัเขม็ พระ
สิวลี รูปป้ันเจา้แม่กวนอิม ภายในห้องเก็บของโบราณก็จะมีหนังสือ
พระไตรปิฎก 18 ภาษาและวตัถุโบราณ ถว้ย, โถ, ชามและของใชส้อย
ของชาวญ่ีปุ่นสงครามโลกคร้ังท่ี 2 รอบ ๆ มีพระพุทธรูปและของเก่า
ต่างๆ ภายในพิพิธภณัฑ์วดัพระนอน  ถูกแบ่งส่วนภายในศาลาการ
เปรียญ 

(3.4) รูปป้ันสิงห์คู่ใหญ่ หรือภาษาไทใหญ่เรียกว่า ส่างซ่ี ตรงทางบนัไดข้ึน
ลงพระธาตุกองมูดั้งเดิม 

4) คุณ ค่ าความส าคัญ ท่ี เก่ี ยวข้องกับ ว ัฒนธรรมไทให ญ่  คุณ ค่ าด้ าน
สถาปัตยกรรมวดัพระนอนเป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่าและผสมผสาน
วฒันธรรมชาวไทใหญ่รูปทรงหลงัคาวดัเป็นแบบ สองคอ สามชายและทรง
ปานซอยเหมือนวดัพระธาตุดอยกองมู ภายในวดัจะมีองคพ์ระนอน และดา้น
สังคมเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของคนไทใหญ่ และเป็นพื้นท่ีท า
กิจกรรมทางศาสนาของคนไทใหญ่ในแม่ฮ่องสอน  

5) สภาพส่ือของการเรียนรู้คุณค่าของมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ของเยาวชน ยงั
ปรากฏสถาปัตยกรรม ส่ิงปลูกสร้างศิลปะไทใหญ่พม่า เช่น พระพุทธ
ไสยาสน์ พิพิธภณัฑ์วดัพระนอน ภายในมีรูปป้ันพระพุทธรูปปางนัง่สมาธิ
และพระทรงเคร่ืองต่างๆ มีพระบวัเขม็ พระสิวลี ภายในหอ้งเก็บของโบราณ
ก็จะมีหนงัสือพระไตรปิฎก 18 ภาษาและวตัถุโบราณ ถว้ย,โถ,ชามและของ
ใชส้อยของชาวญ่ีปุ่นสงครามโลกคร้ังท่ี 2 รอบ ๆ มีพระพุทธรูปและของเก่า
ต่าง ๆ 

(4)   วดัม่วยต่อ 

 ตั้งอยูบ่นถนนผดุงม่วยต่อ ถดัจากวดัพระนอน9 

1) ประวัติความเป็นมาของวัด สร้างเม่ือ พ.ศ. 2432 โดยเจา้นางเม๊ียะ ซ่ึงเป็นเจา้
เมืองแม่ฮ่องสอนในสมยันั้น ได้สร้างศาลาการเปรียญแบบไทใหญ่ คณะ

                                                           
9 สัมภาษณ์ พระครูอนุศาสน์โสภณ, เจา้อาวาสวดัม่วยต่อ, 29 มีนาคม 2556.และ คุณลุงมานพ ประเสริฐกุล  สมาชิก
ชุมชนป๊อกกาดเก่า, 29 มีนาคม 2556 
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ศรัทธาจึงร่วมมือกนัสร้างเจดีย ์6 องค์ ช่ือวดัไดม้าโดยเจา้อาวาสรูปแรกซ่ึง
ยา้ยมาจากวดัม่วยต่อ อ าเภอหมอกใหม่ รัฐฉานในประเทศพม่า จึงน าเอาช่ือ
วดัม่วยต่อ มาใชเ้ป็นช่ือ วดัม่วยต่อ แปลวา่ วดัแห่งเจดีย ์ชาวบา้นจึงเรียกกนั
วา่ “จองหม่วยต่อ” และเรียกกนัมาจนถึงปัจจุบนั และในปี พ.ศ. 2466 มีการ
ข้ึนทะเบียนเป็นวดัท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย และเม่ือ ปี พ.ศ. 2498   มีการสร้าง
ศาลาการเปรียญทรงไทใหญ่ข้ึนใหม่ซ่ึงเป็นศาลาการเปรียญท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ 

2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาทีส่ าคัญ 

(2.1) ศาลาการเปรียญแบบไทใหญ่ หลงัคาซ้อนชั้นแบบสองคอสามชาย 
สร้างใหม่ในปี พ.ศ. 2498    

(2.2) เจดียธ์าตุ เป็นเจดียธ์าตุแบบองค์เดียวจ านวน 6 องค์ลักษณะแต่ละ
องค์แตกต่างกัน แต่ยงัคงรูปแบบเจดีย์แบบพม่า เรียงกันตั้ งอยู่
ดา้นหลงัของวดั มีบนัไดทางข้ึน และซุ้มทางเขา้ศิลปะพม่า สันนิฐาน
วา่สร้างข้ึนเม่ือปีพ.ศ. 2466  

(2.3) อุโบสถ ลกัษณะอุโบสถแบบศิลปะไทย ตั้งอยูภ่ายหลงัวดั  

3) มรดกวฒันธรรมอืน่ ๆทีส่ าคัญ 

(3.1) พระประธานในอุโบสถ  เป็นพระพุทธรูปทองเหลือง  น ามาจาก
ประเทศพม่าในปี พ.ศ.2466 

(3.2) พระพุทธรูปสิงห์ 1 สิงห์ 3 อยูภ่ายในวดัอยูห่น้าพระประธานในศาลา
การเปรียญ ซ่ึงวางไวด้งัน้ีคือด้านขวาเป็นสิงห์ 1 ด้านซ้ายเป็นสิงห์ 2 
และดา้นบนเป็นสิงห์ 1 

(3.3) งาช้างแกะสลกัเป็นพระพุทธรูป 2 คู่ อยู่ภายในศาลการเปรียญ น ามา
จากประเทศพม่าในปี พ .ศ. 2466 

4) คุณค่าความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทใหญ่ มีคุณค่าดา้นสังคมเป็น
สถานท่ีจดังานประเพณีไทใหญ่ต่าง ๆ เช่น ประเพณีต่างซอมต่อโหลง 
(ถวายขา้วมธุปายาส) และมีการจดังานตามเทศกาลต่างๆ ข้ึน เช่นเทศกาล
เขา้พรรษา เทศกาลออกพรรษา งานสงกรานต์ และการแฮนซอมโก่จา ดา้น
สถาปัตยกรรม ส่ิงก่อสร้างท่ีมีเอกลกัษณ์ศิลปะไทใหญ่พม่า  
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5) สภาพส่ือของการเรียนรู้คุณค่าของมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ของเยาวชน 
ยงัคงปรากฏความสมบูรณ์ของศิลปวตัถุ และงานสถาปัตยกรรมไทใหญ่
พม่า เช่น พระพุทธรูป เจดียธ์าตุ  

 

 

 

 

 
  
     ภาพที ่4.11 วดัพระนอน  (พระพทุธไสยาสน์)              ภาพที ่4.12 วดัม่วยต่อ  (บริเวณองคเ์จดียธ์าตุ) 

(3) ชุมชนป๊อกกลางเวยีง  

ประกอบดว้ยมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ จ านวน 21 แห่ง  
ดงัน้ี 

(1)   วดัหัวเวยีง  

ดา้นหน้าตั้งอยูบ่นถนนสิงหนาทบ ารุง ดา้นหลงัติดกบัถนนพาณิชยว์ฒันา ใกล้
กบัตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

1) ประวติัความเป็นมาของวดั วดัหัวเวียงสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2406 รวมอายุ
มาแล้วห น่ึงร้อยกว่าปีว ัดหัวเวียงแห่งน้ี เป็นว ัดหลัง ท่ีสองของเมือง
แม่ ฮ่องสอน  ลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่  ในวัด เป็น ท่ี
ประดิษฐานพระมหามุนี  หรือพระเจ้าพลาละแข่ง ภายในวดัมีศาลาการ
เปรียญหลงัใหญ่ ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน วดัหัวเวียงหลงั
แรกสร้างข้ึนมาโดยคนสมยันั้นสร้างข้ึนเป็นหลงัๆ รวม 7 หลงั ศาลาทั้ง 7 
หลงัน้ีไดรั้บศรัทธาจากหลายๆคนสร้างถวายต่อเติมออกไปทีละหลงัแต่ละ
หลงัก็มีศรัทธาคนหน่ึงสร้างถวาย และสร้างพระพุทธรูปข้ึน ไวท่ี้ศาลาการ
เปรียญรวม 5 องค์มีพระประธานองค์ใหญ่ตั้งอยู่ หน้าตกักวา้ง 3 เมตร สูง 
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3.25 เมตร สร้างเม่ือ พ.ศ. 2420 วดัน้ีสร้างเป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองแม่ฮ่องสอนมา
ตั้งแต่คร้ังโบราณกาล ศาลาการเปรียญหลงัเก่า 7 หลงัไดร้ื้อถอนไปหมด10 

2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาทีส่ าคัญ11 

(2.1) วหิารพลาละแข่ง สร้างข้ึนเพื่อประดิษฐาน เจา้พลาละแข่งคู่บา้นคู่เมือง
แม่ฮ่องสอน ลกัษณะวิหารทรงปราสาท 2 องค์ โดยองคใ์หญ่เป็นเป็น
รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสมีความกวา้งและยาวเท่ากนั คือ 1,850 เมตร สูงจาก
พื้นประมาณ 15 เมตร ตวัอาคารสร้างด้วยไม้ พื้นล่างเป็นคอนกรีต
เฉพาะพื้นดา้นในปูดว้ยกระเบ้ืองลายต่างๆ ผนงัคอนกรีตข้ึนรับกบัฝา
ลูกกรงไม ้หลงัคาเป็นชั้นๆ รวมสามชั้น ส่วนยอดเป็นยอดโดม มุงดว้ย
สังกะสี และสลกัลวดลายสังกะสีประกอบทุกชั้นไป ส าหรับวหิารหลงั
เล็กซ่ึงตั้งอยู่ด้านทิศตะวนัออก ก่อสร้างแบบเดียวกบัวิหารหลงัใหญ่ 
และสันนิษฐานวา่คงจะสร้างข้ึนพร้อมกนัแต่มีความละเอียดกวา่ โดยมี
หลังคา 5 ชั้น ไม่รวมยอดโดมและฉัตร ตัววิหารมีความกวา้ง 6.40 
เมตร ยาว 8.30 เมตร ภาษาไทใหญ่เรียกวิหารเล็กน้ีว่า “อะโหย่งข่าม” 
ซ่ึง หมายถึงท่ีรับแขก 

(2.2) ศาลาการเปรียญแบบไทใหญ่หลงัใหม่ สร้างเม่ือ พ.ศ. 2516 ในเดือน
มกราคม ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบหลงัคาซ้อนชั้นแบบสองคอสาม
ชาย ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 5 องค ์เป็นพระพุทธรูปโบราณ 

(2.3) ศาลาจ าศีลอาคารไม ้หลงัคามุงสังกะสีประดบัลายเจาะสังกะสี รูปทรง
สวยงาม ศาลาไม้แบบไทใหญ่ซ่ึงสร้างข้ึนสมยัรัตนโกสินทร์ โดย
ได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนและก าหนดขอบเขตในราชกิจจา
นุเบกษาเล่มท่ี 98 ตอนท่ี 177 ลงวนัท่ี ตุลาคม พ. ศ. 2524 ข้ึนทะเบียน
เป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรแลว้ 

(2.4) เจดีย์ธาตุ สร้างข้ึนใหม่รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบพม่ามอญ มีซุ้ม
จรนัมประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆรอบองค์ธาตุ ปลายยอด
ประดบัฉตัร ถอดแบบจากเจดียจ์ากวดัต่าง ๆในแม่ฮ่องสอน 

                                                           
10โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการน าร่องการพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการสร้างเมือง
มรดกทางวฒันธรรมจังหวดัแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๑ , 2551, หนา้ 894 – 896 
11 สมัภาษณ์ พระครูอนุศาสน์ธรรมกิจ, เจา้อาวาสวดัหวัเวยีง, 25 เมษายน 2556 
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(2.5) หอระฆงั สร้างใหม่โครงสร้างแบบหอระฆงัวดัทัว่ไป เฉพาะส่วนยอด
แบบทรงปราสาทซอ้นชั้นแบบไทใหญ่ ชายของประดบัสังกะสีฉลุลาย
ไต ปลายยอดประดบัฉตัร 

(2.6) อุโบสถ สร้างข้ึนใหม่รูปสถาปัตยกรรมไทใหญ่ผสมกบัโบสถ์ลา้นนา 
เป็นอาคารคอนกรีตหลงัคายกชั้นสูงเป็นชั้นๆมุงกระเบ้ืองประดบัลาย
เจาะสังกะสี มุขหลงัหลงัคาทรงปราสาทปลายยอดประดบัฉตัร 

3) มรดกวฒันธรรมอืน่ ๆทีส่ าคัญ 

(3.1) พระเจา้พลาละแข่ง หรือพระมหามุนีพระเจา้พลาละแข่ง สร้างข้ึนเม่ือ 
จ.ศ. 1279 ตรงกับปี พ.ศ. 2416 การน าเอาพระพุทธรูปน้ีมาจากเมือง
พม่าโดยบรรทุกลงเรือลงมาตามแม่น ้ าสาละวิน(น ้ าคง) เร่ือยมาจนถึง
น ้ าปายถึงท่าเรือบา้นท่าโป่งแดงก็อญัเชิญข้ึนฝ่ังแลว้น ามาไวท่ี้วดัพระ
นอน  เรือ ท่ีบรรทุกเป็น เรือถ่อ  ใช้ เรือทั้ งหมด  9 ล า  เพราะถอด
พระพุทธรูปออกเป็น 9 ช้ิน ซ่ึงมีน ้ าหนกั 999 กก. เม่ือทางวดัหัวเวียง
สร้างพระวิหารเสร็จเรียบร้อยจึงได้อัญเชิญพระเจ้าพลาละแข่งมา
ประดิษฐานไวท่ี้น่ี 

(3.2) พระพุทธรูป 5 องค ์เป็นพระพุทธรูปโบราณ องคใ์หญ่อยูต่รงกลางหนั
พระพกัตร์อยูท่างทิศตะวนัออก สร้างเม่ือ พ.ศ. 2406 องคร์องลงมาอยู่
ด้านหน้าขององค์ใหญ่หันพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออกส่วนองค์
เล็กอีก 3 องคส์ร้างเรียงไวท้างทิศเหนือ จ านวน 2 องคส์ร้างไวท้างทิศ
ใตห้ันพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ 1 องค์พระพุทธรูป เป็นแบบศิลปะ
พม่า 

4) คุณค่าความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทใหญ่ ดา้นสถาปัตยกรรม มี
อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ท่ีมีเอกลักษณ์ของศิลปะไทใหญ่พม่า อีกทั้ ง
พระพุทธรูปศิลปะพม่า ท่ี เป็นท่ี เคารพของคนไทใหญ่ และเป็นพื้นท่ี
ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา งานประเพณีของคนไทใหญ่ใน
แม่ฮ่องสอน เช่น การแห่จองพารา ประเพณีถวายขา้วมธุปายาส ในวนัท่ี 10 
แต่งดา วนัท่ี 11 ถวาย วนัท่ี 12 หลู่ (จ่าก้าคนนอนวดั) ของเดือนกันยายน 
ประเพณีแฮนซอมโก่จา (งานท าบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผูว้ายชน)ในช่วงเดือน
ตุลาคม 
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5) สภาพส่ือของการเรียนรู้คุณค่าของมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ของเยาวชน วดั
หัวเวียงยงัคงปรากฏ งานสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นตามศิลปะแบบไทใหญ่
พม่า มีส่ิงท่ีน่าสนใจ และส าคญัได้แก่ พระมหามุนี หรือเจา้พลาละแข่งท่ี
หล่อจ าลอง จากเมืองมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า พระพุทธรูป 5 องค ์วหิารพลา
ละแข่ง และศาลาจ าศีลอาคารไม้ และลายไตจากปานซอย งานแกะสลัก
ลวดลายไตแบบต่าง ๆ บนเชิงชายของหลงัคา 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่4.13 วดัหวัเวยีง (วหิารไมเ้จา้พลาละแข่ง)    ภาพที ่4.14 กลุ่มเรือนร้านคา้ยา่นกลางเวยีง 

  

(2)    กลุ่มเรือนไทใหญ่ (เรือนร้านคา้ยา่นกลางเวยีง บนถนนสิงหนาทราชา) 

1) ประวติัความเป็นมาของกลุ่มเรือนไทใหญ่ ยา่นกลางเวยีง บนถนนสิงหนาท
ราชา บ้านเรือนสร้างด้วยไม้ เป็นย่านท่ีอยู่อาศยัของคหบดีหลายคนอดีต 
ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ คหบดีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ไมก้บัประเทศพม่า 
ปัจจุบันได้มีผู ้ยา้ยมาจากจังหวดัต่างๆ  มาตั้ งบ้านเรือนอยู่ในย่านน้ีเป็น
จ านวนมาก ส าหรับการสร้างบา้นส่วนใหญ่ใช้วสัดุทอ้งถ่ินท่ีมีเป็นจ านวน
มาก คือ ไมส้ัก ไมเ้ศรษฐกิจ หรือวสัดุท่ีหาซ้ือไดโ้ดยสะดวกในยุคดงักล่าว 
ส่วนหลงัใหญ่ หรือเล็ก ตามฐานะของเจา้ของผูส้ร้าง ปัจจุบนัตกทอดสู่รุ่น
ลูกรุ่นหลานอาศัย หรือเปิดให้เช่าขายของ เพราะเป็นย่านเศรษฐกิจของ
แม่ฮ่องสอน ผูค้นกลุ่มแรกท่ีมาตั้งชุมชน และสร้างบา้นเรือน คือชาวไทใหญ่
ท่ีอพยพมาจากรัฐฉานประเทศพม่า และเมืองเชียงใหม่ (สมยัพระเจา้กาวิละ) 
ทั้งคนเมือง คนจีน และแขก  
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ซ่ึงส่วนเขา้มาลงทุนคา้ขาย และสร้างบ้านแบบเรือนอาศยัก่ึงร้านคา้ตลอด
แนวถนนสิงหนาทราชา 12 

2) มรดกวฒันธรรมทีส่ าคัญ 

(2.1) ร้ าน  Crossroad (ผับ )  ร้ านอาห าร ก่ึ งผ ับบ ริการนักท่ อง เท่ี ยว
ชาวต่างชาติ ตั้งอยูต่รงส่ีแยกกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ลกัษณะอาคารไม ้
3 ชั้น หลงัคาทรงจัว่ใช ้มีระเบียงไมส่้วนหนา้ชั้นท่ี 2 โดยใชไ้มท้อ้งถ่ิน 
รูปแบบอาคารเรือนแถวท่ีมีเอกลกัษณ์ชุมชนเมืองเก่า อายุประมาณ 70 ปี 
อดีตเป็น13 

(2.2) ร้านเฮินยายแก้ว (ร้านอาหาร) ติดกบัโรงแรมสงวนสินเดิม หรือร้าน
ดอกไมบ้วัแกว้ เจา้ของคนเดียวกนั อดีตเป็นท่ีพกัของยายแกว้เจา้ของ
โรงแรมสงวนสิน โรงแรมอนัดบัตน้ๆ ของเม่ือแม่ฮ่องสอน สร้างเม่ือ
ประมาณ พ.ศ. 2500 - 2510  อายุประมาณกวา่ 50 ปี ลกัษณะอาคารไม ้
2 ชั้น อดีตเป็นบา้นยกใตถุ้นสูง ชั้นบนมีระเบียง 2 ขา้ง หลงัคาทรงจัว่ 
มีบ่อน ้ าเก่าหลงับา้น เจา้ของปรับปรุงและท าผนังกั้น ตกแต่งภายใน
ส่วนชั้นล่าง ส าหรับปัจจุบนัเช่า ปัจจุบนัเป็นร้านอาหารเฮินยายแกว้14  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.15 ร้าน Crossroad  (ผบั) ภาพที ่ 4.16 ร้านเฮินยายแกว้ (ร้านอาหาร) 

                                                           
12  ปุ่น เท่ียงบูรณ ธรรม และคณะ, รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ โครงการการออกแบบเบ้ืองตน้ และการศึกษาความ

เป็นไปไดส้ าหรับพิพิธภณัฑมี์ชีวติของเมืองแม่ฮ่องสอน, 2553, หนา้ 3-26 – 3-27 
13 สมัภาษณ์ สุรพงษ ์หิมะนนัท์, สมาชิกชุมชนป๊อกกาดเก่า, 20 พฤษภาคม 2556 
14 สมัภาษณ์ คุณจ าเริญ พรหมวงัศรี, ทายาทเจา้ของบา้นคนปัจจุบนั, 25 ธนัวาคม 2556 

http://www.abc-un.org/researcher/view.php?resID=15
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(2.3) บ้านยอดค าเรือนแก้ว (ร้านค้า) สร้างเม่ือ พ.ศ. 2480 อายุประมาณกว่า 

70 ปี รูปแบบเรือนร้านคา้แบบไต ลกัษณะเรือนไม ้2 ชั้น ทรงหลงัคา
ทรงจัว่ครอบป้ันหยา มุงดว้ยสังกะสี มีลายฉลุไมป้ระดบัเชิงชาย มีชั้น
บนมีระเบียงยืน่ภายในบา้นมีวตัถุโบราณมรดกของบา้น ไดแ้ก่ นาฬิกา
โบราณ ฆอ้งโบราณ หลงัคาสังกะสีมาจากพม่า 15 

(2.4) บ้านลุงส่างยะ (ร้านเส้ือผ้าแฟช่ัน)  หรือร้าน On air  อายุประมาณกว่า 
80 ปี เจ้าของเดิมคือ นางยุน้ กวีวฒัน์ รูปแบบเรือนร้านค้าแบบไต 
ลกัษณะอาคารไม ้2 ชั้น 3 คูหา ทรงหลงัคาป้ันหยา ขา้งเปิดให้เช่าแค่ 1 
คูหา ปัจจุบนัทายาทผูดู้แลอาศยัอยูท่ี่จงัหวดัล าปาง16 

(2.5) บ้านคุณตาจองโพย่า (ร้านปาด๊อง) ร้านคา้ของท่ีระลึก และท่ีอยู่อาศยั 
เจา้ของบา้นคือ อาจารยบุ์ญเลิศ วิรัตนาภรณ์สร้างเม่ือ พ.ศ. 2470 อายุ
ประมาณกว่า 80 ปี รูปแบบเรือนร้านคา้แบบไต ลกัษณะอาคารไม ้2 
ชั้น 3 คูหา ทรงหลงัคาป้ันหยา มุงหลงัคาดว้ยสังกะสีจากประเทศพม่า
ท่ีมีความหนากว่าสังกะสีทัว่ไป ชั้นบนมีระเบียงยื่นดา้นขา้ง โดยแยก
หลงัคาจากตวับา้นหลกัลกัษณะเป็นบา้นแฝด ปัจจุบนักั้นห้อง และต่อ
เติมส าหรับเช่าขายของส าหรับร้าน ปาด๊อง17 

 

 

 

 

 
      
ภาพที ่4.17 บา้นยอดค าเรือนแกว้ (ร้านคา้)      ภาพที ่ 4.18  บา้นลุงส่างยะ  (ร้านเส้ือผา้แฟชัน่) 

                                                           
15 สมัภาษณ์ คุณป้าสุพตัตรา วรรณศิริ, เจา้ของบา้นคนปัจจุบนั , 25 ธนัวาคม 2556 
16 สมัภาษณ์ คุณพชัราภรณ์ วมิาลยั, สมาชิกชุมชนป๊อกกลางเวยีง, วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2557 
17 สมัภาษณ์ อาจารยบุ์ญเลิศ วรัิตนาภรณ์, เจา้ของบา้นคนปัจจุบนั, 28 ธนัวาคม 2556 
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(2.6) บ้านยอดค า ค านวณศิลป์ (ร้านอัญมณี) สร้างเม่ือ พ.ศ. 2438 อายุ
ประมาณกวา่ 120 ปี รูปแบบเรือนร้านคา้แบบไต ลกัษณะอาคารไม ้2 
ชั้น 3 คูหา เดิมหลงัคาทรงป้ันหยา และเปล่ียนเป็นหลงัคาหนา้จัว่ ผนงั
มีการเจาะช่องแสงขา้งหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ  ภายในบา้นมีวตัถุ
โบราณมรดกของบา้น ไดแ้ก่ นาฬิกาโบราณ ตาชัง่โบราณ หีบใส่ของ
โบราณ โถโบราณ และตูเ้ส้ือผา้โบราณ เจา้ของปัจจุบนัคือ ป้าตวงรัตน์ 
รัตนร าพึง18 

(2.7) โรงแรมสงวนสิน (ร้านบัวแก้ว) ร้านขายดอกไม้บวัแก้ว เจ้าของคน
เดียวกบัเจา้ของบา้น (ร้านเฮินยายแกว้) อดีตเคย โรงแรมอนัดบัตน้ๆ 
ของเม่ือแม่ ฮ่องสอน สร้างเม่ือประมาณ พ.ศ. 2500 - 2510  อายุ
ประมาณกวา่ 50 ปี ลกัษณะอาคารไม ้2 ชั้น ลึกยาวขนาบทางระหวา่ง
ร้านเฮินยายแกว้ กบัร้านบวัแกว้ หลงัคาทรงจัว่ ภายในตวัเรือนยงัคงมี
ห้องพกั ลกัษณะเป็นโรงแรมในอดีต ส่วนด้านล่างเจา้ของปรับปรุง
และท าผนงักั้น ปรับเป็นร้านขายดอกไม้19  

(2.8) บ้านขุนเลข ช านาญกจิ (ร้านอาหารไผ่) เจา้ของบา้นคนปัจจุบนั คือ รศ. 
ประไพศรี ซ่อนกล่ิน ลูกเจา้ป้าแดง ผูเ้ป็นเจา้ของในอดีต และผูป้ลูก

                                                           
18 สมัภาษณ์ คุณป้าตวงรัตน์ รัตนร าพึง, เจา้ของบา้นคนปัจจุบนั, 25 ธนัวาคม 2556 
19 สมัภาษณ์ คุณจ าเริญ พรหมวงัศรี, ทายาทเจา้ของบา้นคนปัจจุบนั, 25 ธนัวาคม 2556 

ภาพที ่ 4.19 บา้นคุณตาจองโพยา่ (ร้านปาด๊อง)     ภาพที ่4.20 บา้นยอดค า ค านวณศิลป์ (ร้านอญัมณี) 
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บ้านขุนเลข กิจช านาญ นายอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สร้างเม่ือ พ.ศ. 
2490 อายุประมาณกว่า 60 ปี รูปแบบเรือนร้านค้าแบบไต ลักษณะ
อาคารไม ้2 หลงัคาทรงป้ันหยา หลงัคาสังกะสีน าเขา้จากพม่า สันนิ
ฐานว่าท ามาจากประเทศองักฤษ ผนงัมีการเจาะช่องแสงขา้งหน้าต่าง
เพื่อระบายอากาศ ลกัษณะแบบฝาไหล ภายในถูกปรับปรุงต่อเติมไม่
เห็นสภาพดั้งเดิมส าหรับเช่า ร้านไผเ่ช่าท ากิจการร้านอาหารมากวา่ 20 
ปี20 

 

 

       

 

 

                 
ภาพที ่4.21 โรงแรมสงวนสิน (ร้านบวัแกว้) ภาพที ่4.22  บา้นขนุเลข ช านาญกิจ (ร้านอาหารไผ ่) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.23 บา้นนายต่าดุล ลูกจา้งบริษทั B.B.C  
(ร้านคิวเพรส) 

   ภาพที ่4.24 บา้นขนุอาทร ศึกษา  (ร้านคา้ทัว่ไป ) 

                                                           
20 สมัภาษณ์ อาจารยว์ฒันา กววีฒัน์, เจา้ของบา้น (บา้นโบราณร้อยปี), 5 มิถุนายน 2556 
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(2.9) บ้านนายต่าดุล ลูกจ้างบริษัท B.B.C (ร้านคิวเพรส) เจา้ของบา้นคน
ปัจจุบนัคุณยายบุญจิรา ทองเขียว สร้างเม่ือ พ.ศ. 2460 อายุประมาณ
กว่า 90 ปี รูปแบบเรือนร้านคา้แบบไต ลกัษณะอาคารไม ้2 หลงัคา
ทรงป้ันหยา มีห้องโถงส่วนหนา้ ชั้น 2 มีส่วนส าหรับตั้งห้ิงพระแบบ
ไทใหญ่ (เข่งเจ้าพลา) ตั้ งบูชาพระพุทธรูปสมยัสุโขทัย ส่วนผนัง
ดา้นบนมีการเจาะช่องแสงขา้งหน้าเพื่อระบายอากาศ  ลกัษณะเป็น
รูปตวัโอ นอนเฉียง ตาแสง และลวดลายแกะสลกัดว้ยไมล้ายต่าง ๆ 
ชั้นล่างกั้นแบ่งเป็นหลาย ๆ ห้องส าหรับเช่าท าร้านคา้ ปัจจุบนัคือร้าน
คิวเพรส ร้านเส้ือผา้21 

(2.10) บ้านขุนอาทร ศึกษา  (ร้านค้าทั่วไป) หรือ ร้านเสริมสวยอนงค์ ร้าน
ขายเคร่ืองไฟฟ้า และร้านเกมส์ (ผูป้ลูกบ้านขุนอาทร  ศึกษา) สร้าง
ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 อายุประมาณ 70 กวา่ปีอาคารภายในบา้น
จะแยกเป็นชั้นบน มี 3 ตอน (นับจากตะวนัออก) และได้ขายบ้าน
ให้กับ “นายเก่ียงซาน แซ่เผียง” ต่อมาเปล่ียนนามสกุลเป็น “เพียง
สกุล” และในสมยันั้นประมาณปี “พ.ศ. 2485-2488 ก่อนท่ีญ่ีปุ่นจะ
แพส้งครามโลกคร้ังท่ี 2 บา้นหลงัน้ียงัเคยเป็นกองบญัชาการทหาร
ญ่ีปุ่น” ปัจจุบนัเป็นห้องแถวให้คนเช่า หลงับา้นมีบ่อน ้ าท่ีขุดไวใ้น
อดีต ปัจจุบนัยงัใช้อยู่ ปัจจุบนัปรับปรุง ท าผนังกั้นห้องแบ่งเช่าท า
ร้านขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ร้านเสริมอนงค ์และร้านเกมส์ 

(2.11) บ้านจองอูพะก่าแวง (บ้านโบราณ ร้อยปี) เจ้าของเดิม จองอูพะก่า 
หรือแวง กวีวฒัน์ เจา้ของปัจจุบนัคือ อาจารยว์ฒันา กวีวฒัน์ สร้าง
เม่ือ พ.ศ. 2429 อายุประมาณกว่า 120 ปี สร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5 
ตั้งอยูบ่นถนนนิเวศไพศาล บา้นสร้างดว้ยไมส้ักขนาดใหญ่เสาเรือน
สูงท าดว้ยไมส้ักทั้งท่อนสูง11 เมตร 4 ตน้ พื้นไมท้  าดว้ยไมท้่อนเดียว
ยาวท่ีสุด 20 เมตร เพดานท าห้องใตห้ลงัใตห้ลงัคาเก็บขา้วของส าคญั 
รูปแบบเรือนพม่าผสมไทใหญ่ ลกัษณะบา้นยกใตถุ้นสูงหลงัคาทรง
ป้ันหยา มุงด้วยสังกะสีหลังปี พ.ศ. 2523 อดีตมุงด้วยใบตองตึง 
ภายในบา้นมีลวดลายไมฉ้ลุโบราณท่ีชาวไทใหญ่เรียกวา่ ฝาลาย  และ

                                                           
21 สมัภาษณ์ คุณยายบุญจิรา ทองเขียว, เจา้ของบา้นคนปัจจุบนั, 25 ธนัวาคม 2556 
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ช่องส าหรับบ้วนน ้ าหมาก มีส่วนครัวไฟแบบไทใหญ่ ส่วนยอด
หลงัคา ยกสูง ท าช่องระบายควนัไฟ และมีร่องรอยสะเก็ดระเบิดสมยั
สงครามโลก ลกัษณะยงัเป็นครัวไฟแบบเดิมไม่เปล่ียนแปลง ภายใน
บา้นมีวตัถุโบราณมรดกของบา้น ไดแ้ก่ ครกไมใ้ชต้  าน ้าพริก ตะเกียง
โบราณ ลูกตุ้มตาชั่ง ลูกคิด หีบผา้ ขนัโตก ปืน เตาไฟ และกระจก
โบราณ คร้ังหน่ึงทหารญ่ีปุ่นสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เคยมาพกัและ
ภาษาญ่ีปุ่นเอาไว้22 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที ่4.25 บา้นจองอูพะก่าแวง  
(บา้นโบราณ ร้อยปี) 

ภาพที ่4.26 บา้นขนุหลวงวอ  
(สถานีต ารวจท่องเท่ียว) 

 

 

 

 

 

  

ภาพที ่4.27 บา้นขนุเพียร (บา้นพกัของผูล้ี้ภยั IRC) ภาพที ่4.28 บา้นคหบดี จิตตส่์ง ประสิทธิกลุ 
( เจา้ของคุณสุทศัน์) 

                                                           
22 สมัภาษณ์ อาจารยว์ฒันา กววีฒัน์, เจา้ของบา้นคนปัจจุบนั, 5 มิถุนายน 2556 



 

 106 

(2.12) บ้านขุนหลวงวอ (สถานีต ารวจท่องเที่ยว) เจา้ของเดิมขุนหลวงวอ  
เดิมบา้นหลงัน้ีเป็นบา้นของ “ขุนหลวงวอ” และต่อมาไดต้กเป็นของ 
นายสะอาด นุชจรัสปลดัอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนในอดีต หลงัจากนั้น
ไดป้รับปรุงเป็นโรงแรม ช่ือ “โรงแรมราชธรรมพิทกัษ์ ใน พ.ศ.2500 
นับได้ว่าเป็นโรงแรมแห่งแรก ของจังหวดัแม่ฮ่องสอน” ได้ช่ือน้ี
เน่ืองจากวา่ ตั้งอยู่บนถนนราชธรรมพิทกัษ ์ส่วนมากคนท่ีมาพกัเป็น
ข้าราชการจากต่างอ าเภอในจังหวดัท่ีเดินทางมาเบิกงบประมาณ 
ส่วนตวับา้นเป็นเรือนไตใตถุ้น ปัจจุบนัอาคารน้ีถูกปรับ กั้นผนงัห้อง
ชั้นล่าง เช่าเป็นสถานีต ารวจท่องเท่ียว ส่วนด้านบนท าเป็นห้องพกั
ต ารวจ23 

(2.13) บ้านขุนเพียร (บ้านพักของผู้ลี้ภัย IRC) บ้านพกัของผูล้ี้ภยัสันชาติ
พม่า เช่าโดยหน่วยงาน IRC (เจ้าของเดิม ขุนเพียร เพียรพิรุณกิจ)  
เจ้าของ คือ “พ่อจางนุ” และต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า          
“ขุนเพียร เพียรพิรุณกิจ”เป็นการพระราชทานยศการเป็นเศรษฐีของ
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต่อมาขุนเพียรได้เสียชีวิตใน (ประมาณ  พ.ศ. 
2484)โดยขุนเพียรได้ยกมรดกพร้อมกับบ้านหลังน้ีให้กับยายเจ่ง 
ลูกบุญธรรม และยายเจ่งได้น าบ้านหลงัน้ีแบ่งให้กบัพี่ชาย ช่ือส่าง
โหย่ หรือนายสมาน ศรีวะโสภณ ต่อมาได้ขายให้กบันางศรีพรรณ     
ศิริบุญมา และเม่ือนางศรีพรรณ ไดเ้สียชีวิตลงมรดกบา้นหลงัน้ีจึงตก
เป็นของนายแพทยอ์ าพล  ศิริบุญมา (ลูกชายนางศรีพรรณ) ปัจจุบนั
ได้ให้  IRC เช่าเป็นท่ีพักของผู ้ล้ีภัยสันชาติพม่าท่ีมาพักรอการ
รักษาพยาบาลศรีสังวาล ตั้งอยู่ใกล้กบัโรงพยาบาลศรีสังวาล สันนิ
ฐานว่าอายุของบ้านประมาณมากกว่า 90 ปี ลักษณะเรือนแบบไท
ใหญ่แบบพกัอาศยั24 

(2.14) บ้านคหบดี จิตต์ส่ง ประสิทธิกุล บ้านอดีตนายกเทศมนตรีเมือง
แม่ฮ่องสอน นายจิตต์ส่ง ประสิทธิกุล ตั้ งอยู่ติดกับโรงพยาบาล         

                                                           
23 สัมภาษณ์ อาจารยว์ฒันา กวีวฒัน์, เจา้ของบา้น ( บา้นโบราณร้อยปี ), 5 มิถุนายน 2556  และคุณจ าเริญ พรหมวงั
ศรี, ทายาทเจา้ของบา้นคนปัจจุบนั, 25 ธนัวาคม 2556 
24 โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการน าร่องการพัฒนาฐานข้อมลูส าหรับการสร้างเมือง
มรดกทางวฒันธรรมจังหวดัแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๑ , 2551, หนา้ 986 
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ศรีสังวาล สร้างราวปี พ.ศ. 2480 อายุประมาณกว่า 80 ปีนายจิตต์ส่ง 
ประสิทธิกุล เคยเป็นคหบดี และอดีตนายกเทศมนตรีคนท่ี 2 บา้นนาย
จิตต์ส่ง ตวับา้นสร้างด้วยไมส้ักทั้งหลงั เสาท าจากไมเ้น้ือแข็ง ตอน
หลงัเม่ือ พ.ศ. 2534 ไดร้ื้อห้องครัวออกและมีการปรับปรุงบา้นใหม่
ทั้งหลงั เปล่ียนหลงัคาจากมุงหลงัคาดว้ยไมส้ักตดัเป็นแผน่หนา 1 น้ิว 
ตดัเฉียงมุงหลงัคาต่อ ๆ กนัเป็นมุงกระเบ้ือง และท าระเบียงหนา้บา้น
เพิ่ม ลักษณะส าคญัของบ้านเป็นบ้านยกพื้นสูงแบบเรือนไทใหญ่ 
ปัจจุบนัปรับปรุงหลายส่วน ไม่ค่อยเห็นสภาพเรือนไทใหญ่แบบเดิม
แลว้ เจา้ของคนปัจจุบนัคุณสุทศัน์ ประสิทธิกุล ทายาท25 

3) คุณค่าความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทใหญ่ สะทอ้นให้เห็นรูปแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทใหญ่ในอดีต ผสมผสานกับ
บริบทในยุคดงักล่าว เช่น พม่า แขก ไทย ล้านนา ท่ีค  านึงถึงบริบท ดิน ฟ้า 
อากาศ เช่น การท าช่องระบายอากาศของผนงับา้น การสร้างบา้น 2 ชั้น หรือ
ใต้ถุนสูงเพื่อใช้ประโยชน์งานอ่ืน ๆ ซ่ึงก่อให้ เกิดงานก่อสร้างท่ี เป็น
เอกลกัษณ์ของเมืองแม่ฮ่องสอน และวสัดุปลูกสร้างบา้นเรือนยงัสอดคลอ้ง
กบัธรรมชาติในอดีต คือ การเลือกใชไ้มส้ัก ไมห้ลากหลายชนิดจากป่าไมใ้น
พื้นท่ีแม่ฮ่องสอน  และมีวิธีการสร้างแบบไทใหญ่ หรือวสัดุอ่ืน ๆ เช่น
สังกะสีจากพม่า  

4) สภาพส่ือของการเรียนรู้คุณค่าของมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ของเยาวชน 
ยงัคงปรากฏรูปการก่อสร้างแบบไทใหญ่ผสมผสานชนชาติท่ีเขา้มาคา้ขาย 
ซ่ึงใชไ้มส้ัก ไมท้อ้งถ่ินในเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นหลกั หรืออาจมีการซ้ือวสัดุ
ก่อสร้างจากประเทศพม่า เดินทางมาทางเรือ สะทอ้นให้เห็นการเดินทางท่ี
ล าบาก ระหวา่งเมืองแม่ฮ่องสอน กบัเชียงใหม่ท่ีอยูใ่นประเทศเดียวกนั เช่น 
สังกะสี เหล็ก ส่ิงท่ียงัปรากฏ จนเป็นเอกลกัษณ์เรือนร้านคา้แบบไตตลอด
แนวถนนสิงหนาทราชา เกิดเป็นยา่นการคา้ในเมืองแม่ 

 

 

                                                           
25 สมัภาษณ์ คุณสุทศัน์ ประสิทธิกลุ, ทายาทเจา้ของบา้นคนปัจจุบนั, 20 พฤศจิกายน 2556 
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(3) อาคาร ร.ส.พ. เมืองแม่ฮ่องสอน  (ศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมือง
แม่ฮ่องสอน  

1) ประวติัความเป็นมาของศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑ์มีชีวิต (อาคาร ร.ส.พ.) 
อาคาร ร.ส.พ. เดิมเป็นบ้านของแม่เฒ่าจองโอ่งเป็นผูส้ร้าง ไม่ปรากฏปีท่ี
สร้าง แม่เฒ่าจองโอ่งอาศยัอยู่กบักบัสามี พอสามีแม่เฒ่าจองโอ่งเสียชีวิต ก็
ได้ขายบ้านหลงัน้ีให้กบัครูฤทธ์ิ ซ่ึงเป็นอาจารยใ์หญ่โรงเรียนบา้นจองค า
และอาจารยเ์องได้อาศยับ้านหลงัน้ี เป็นท่ีขายกาแฟในตอนเช้าของทุกวนั 
และต่อมาได้น าบ้านน้ีท าเป็นอาคาร ร.ส.พ. ซ่ึงย่อมาจาก ราชพัสดุ พอ 
อาคาร ร.ส.พ  ได้ปิดตัวลง ก็ได้คืนให้กับกรมธนารักษ์ ปัจจุบัน  อาคาร 
ร.ส.พ. หลงัน้ีอยูใ่นความครอบครองของกรมธนารักษ์26 

 ในปี พ.ศ. 2552 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ไดป้รับปรุงอาคาร และจดัให้เป็น
ศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน ส าหรับให้ขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวภายในเมืองแม่ฮ่องสอน และจดัแสดงนิทรรศการมรดกวฒันธรรม
ไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน ลกัษณะเรือนไม ้2 ชั้น มีระเบียงส่วนหนา้ มีบ่อน ้ า
ด้านข้าง ภายในชั้ นสองยงัสภาพเดิมทั้ งส้ินส าหรับแสดงนิทรรศการท่ี
เก่ียวข้องกับไทใหญ่ต่าง ๆ ส่วนด้านล่างปรับปรุงต่อเติมกั้ นผนังห้อง 
ส าหรับหอ้งท างานส าหรับเจา้หนา้ศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑมี์ชีวติ 27 

2) มรดกวฒันธรรมท่ีส าคญั 

(2.1) โครงสร้างบา้นท่ีมีลกัษณะแบบเรือนร้านคา้ 2 ชั้นแบบไทใหญ่ โดย
ใชไ้มก่้อสร้างทั้งหลงั 

(2.2) แหล่งเรียนรู้ นิทรรศการท่ีเก่ียวขอ้งกบัมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ใน
เมืองแม่ฮ่องสอน ในรูปแบบศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑ์มีชีวิตเมือง
แม่ฮ่องสอน 

                                                           
26 ปุ่น เท่ียงบูรณธรรม และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “โครงการออกแบบเบือ้งต้นและการศึกษาความเป็นไป
ได้ส าหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน ”, 2553, หนา้ 3-87 – 3- 89 
27 คุณคนึงหา สุภานนัท,์ ท่ีปรึกษาและผูป้ระสานงานประจ าศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑมี์ชีวติเมืองแม่ฮ่องสอน, 15 
ตุลาคม 2556 
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3)  คุณค่าความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทใหญ่ ด้วยประวติัความเป็น
ของอาคารในอดีต รวมถึงโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนไทใหญ่ ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของเมืองแม่ฮ่องสอน และปัจจุบนัเป็นพื้นท่ีให้ขอ้มูลดา้นมรดก
วฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอนในลกัษณะศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑ์
มีชีวติเมืองแม่ฮ่องสอน 

4) สภาพส่ือของการเรียนรู้คุณค่าของมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ของเยาวชน 
ปรากฏให้เห็นโครงสร้าง และภูมิทศัน์ของอาคาร ร.ส.พ ท่ีปรับปรุงใหม่ ให้
เป็นศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน และเป็นพื้นท่ีให้
ขอ้มูลดา้นวฒันธรรมไทใหญ่ การจดัแสดงมรดกวฒันธรรมไทใหญ่แขนง
ต่าง ๆ ตลอดทั้งปี 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4.29  อาคาร ร.ส.พ. เมืองแม่ฮ่องสอน   
(ศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑมี์ชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน)           

ภาพที ่ 4.30 อาคาร ร.ส.พ. เมืองแม่ฮ่องสอน   
(ศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑมี์ชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน)           

(3) ชุมชนวดัดอนเจดีย์  

ประกอบดว้ยมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่  จ านวน  2  แห่ง  ดงัน้ี 

(1) วดัดอนเจดีย์  ตั้งบนทางแยกถนนผดุงม่วยต่อ ใกลกบัสะพานล าน ้าปุ๊28 

1) ประวัติความเป็นมาของวัด  วดัดอนเจดีย์ สร้างเม่ือ พ.ศ. 2481 เดิมตั้งอยู่บน
ภูเขาทิศตะวนัตกของตวัเมืองแม่ฮ่องสอนเรียกตามภาษาชาวบ้านว่า “วดักุง
เปา” ต่อมายา้ยมาตั้งอยู่ท่ีปัจจุบนัน้ี ชาวบา้นเรียกว่า “วดักุงจาต่ี”ทางราชการ

                                                           
28 สมัภาษณ์ พระครูอนุรักษธ์รรมาเจดีย,์ เจา้อาวาสวดัดอนเจดีย,์ 29 เมษายน 2556 
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เรียกวา่ “วดัดอนเจดีย”์ ไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมาเม่ือวนัท่ี10 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2515 เขตวสุิงคามสีมา กวา้ง 50 เมตร ยาว 80 เมตร 

2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาทีส่ าคัญ 

(2.1) ศาลาการเปรียญแบบไทใหญ่ เป็นศาลาการเปรียญสร้างใหม่ยงัคงรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ หลงัคาซ้อนชั้นแบบไทใหญ่ ประดบัชาย
หลงัคาดว้ยสังกะฉลุลายไต สร้างโดยช่างไทใหญ่ สร้างในปี พ.ศ.2533 

3) มรดกวฒันธรรมอืน่ ๆทีส่ าคัญ 

(3.1) พระพุทธรูปทองเหลืองโดยศรัทธาจาก จ.ร.ต.นิตย ์จนัทร์กวนิช (ลุงจ่าย
นิด) แม่เฒ่าส่วยต้ิน แมน้มาส (แม่เฒ่าต้ิน) และลุงประจวบ ถวาย โดยน า
พระพุทธรูปทองเหลือง มาจากกรุงเทพฯปัจจุบนัประดิษฐานอยูท่ี่วดัดอน
เจดีย ์

4) คุณค่าความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับวฒันธรรมไทใหญ่ ด้านสังคมเป็นพื้นท่ีท า
กิจกรรมทางพุทธศาสนาของ งานประเพณีคนไทใหญ่ในชุมชน เช่น งาน
ประเพณีเขาวงกต และดา้นสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่พม่า ของช่างไทใหญ่ 
เช่น ศาลาการเปรียญ อุโบสถ 

5) สภาพส่ือของการเรียนรู้คุณค่าของมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ของเยาวชน 
ปรากฏงานสถาปัตยกรรมไทใหญ่พม่า เช่น ศาลาการเปรียญ และเป็นแหล่ง
เรียนรู้การฟ้ืนฟูงานประเพณีเขาวงกตของคนไทใหญ่ 

(2) ศาลเจ้าพ่อเมืองแข่ 

1) ประวติัความเป็นมา ศาลเจา้พ่อเมืองแข่ สร้างข้ึนเม่ือ 70 – 80 ปีก่อน ลุงส่วยค า 
เป็นชาวจีนฮ่อไตเรียกชาวจีนว่า  “เข่”  ถ้าเป็นจีนฮ่อจะเรียกว่า “เข่ไตโหลง” 
หรือ “เข่ไตเหนือ ” ลุงส่วยค าได้เดินทางมาจากรัฐฉานตอนเหนือลุงส่วยค ามี
อาชีพเป็นสล่า (หมอไสยศาสตร์และหมอสมุนไพร) ลุงส่วยค าไดส้ร้าง “ เข่ง
ครู” หรือหอครูไวห้น่ึงหลงั และจะไม่ให้ใครตดัไมบ้ริเวณนั้นเป็นอนัขาด เวลา
จะออกเดินทางจากบา้นเพื่อไปรักษาชาวบา้น ก็จะท าการจุดธูปเทียนบูชาเข่งครู
เสียก่อนทุกคร้ังไป เป็นท่ีรู้กนัในระแวกนั้น ดว้ยความศรัทธาเช่ือถือตอนหลงั
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พอชาวบา้นมีปัญหาของหายสัตวเ์ล้ียงหาย หรือเจบ็ไขไ้ดป่้วยเร้ือรัง ก็จะขอให้
ลุงส่วยค าบนบานต่อเข่งครูขอให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิพลงัอ านาจแห่งวิชาครูดงักล่าว
ช่วยเหลือ พอได้ส่ิงของหรือสัตว์เล้ียงกลับคืนมา หรือหายจากการเจ็บป่วย
ชาวบา้นเหล่านั้นก็จะมาเล้ียงแกบ้นท่ีเข่งครูตามท่ีไดบ้นบานไวห้ลงัจากลุงส่วย
ค าเสียชีวิต ป้ากัน่โหย่งก็ไดท้  าหน้าท่ีเป็นสล่าแทนลุงส่วยค าผูเ้ป็นสามี ต่อมา
ป้ากัน่โหยง่ก็เสียชีวติลง หลงัจากนั้นชาวบา้นไดร่้วมกนัสร้างเข่งครูขนาดใหญ่
ข้ึนเรียกว่า “หอ” หรือศาลเจา้ยกย่องข้ึนเป็นศาลเจา้เมืองแล้วเรียกช่ือตามลุง
ส่วยค าซ่ึงเป็น “เข่”  วา่  “เจา้เมืองเข่” ตอนหลงัเพี้ยนวา่ “เจา้เมืองแข่” ลกัษณะ
สถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ 2 คอ 3 ชาย ในศาลจะประกอบดว้ยเคร่ืองบูชาตาม
ธรรมเนียมไทใหญ่ อาทิ เช่ียนหมาก มีผา้ม่าน รูปป้ันจ าลอง แจกันดอกไม ้
เคร่ืองใชต่้าง ๆ และแท่นบูชาเซ่นไหว ้ส าหรับประกอบพิธีเล้ีงเมือง29 

2) มรดกวฒันธรรมท่ีส าคญั 

(2.1) โครงสร้างศาล ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ 2 คอ 3 ชาย ในศาล
จะประกอบดว้ย ท่ีนอน หมอน มุง้ผา้ห่ม ซ่ึงตดัเยบ็เป็นพิเศษ (มีขนาด
เล็กกว่าของจริง) มีเช่ียนหมาก มีผา้ม่าน รูปป้ันจ าลอง แจกันดอกไม ้
เคร่ืองใชต่้าง ๆ 

(2.2) ภูมิทศัน์โดยรอบ ตน้ไมม้งคลตามความเช่ือไทใหญ่รอบศาล เช่น ตน้
โพธ์ิ ตน้ไทร ประกอบท าใหเ้ป็นพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ  

(2.3) พิธีกรรมเล้ียงเจา้เมือง มีขั้นตอน พิธีการตามแบบไทใหญ่ มีประชาชน
ในชุมชนเขา้ร่วมพิธีเพื่อเป็นศิริมงคลตามความเช่ือของคนไทใหญ่ 

3) คุณค่าความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทใหญ่ ดา้นความเช่ือ ความศรัทธา
ท่ีเป็นพื้นฐานของคนไทใหญ่ ท าให้เกิดกิจกรรมประเพณีท่ีมีสถานท่ีเป็นศูนย์
รวม คือ เล้ียงเขตเจา้เมือง หน่ึงคร้ัง ก่อนวนัเขา้พรรษา หรือ เดือน 7 ทุกปีพร้อม
ทั้งมีพิธีการท าบุญหมู่บา้น ชุมชน (การวานปาลีก)  

                                                           
29สมัภาษณ์ อาจารยป์ระเสริฐ ประดิษฐ์, ผูเ้ช่ียวชาญ และท่ีปรึกษาศิลปวฒันธรรมไทใหญ่ ประจ าศูนยไ์ทใหญ่ศึกษา 
วทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน, 5 ตุลาคม 2556 
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4) สภาพส่ือของการเรียนรู้คุณค่าของมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ของเยาวชน งาน
สถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ อาคารสองคอ สามชาย มีหลงัคาซ้อนข้ึนอีกสอง
ชั้น จึงนบัคอจัว่ไดส้องคอ และหลงัคานบัรวมกบัชายหลงัใหญ่ล่างสุดท่ีครอบ
อาคารอยูด่ว้ยรวมเป็นสามชาย ตามหนา้จัว่หลงัคาและคอท่ีซ้อนไปแต่ละชั้น ก็
มีการเขียนลวดลายตกแต่งอยา่งสวยงาม นอกจากน้ีตามชั้นหลงัคา ชายขอบจัว่
และชายหลงัคาจะน าลูกไม้ หรือชายไมฉ้ลุ หรือสังกะสีปรุลวดลายท่ีเรียกว่า 
ปานซอย มาติดประดับไวโ้ดยรอบอย่างสวยงาม และภูมิทัศน์โดยรอบท่ี
ประกอบใหเ้ป็นพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่4.31  วดัดอนเจดีย ์(ศาลาการเปรียญ) ภาพที ่4.32  ศาลเจา้พอ่เมืองแข ่

 

(4) ชุมชนป๊อกตะวนัออก  

ประกอบดว้ยมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่  จ  านวน  5  แห่ง  ดงัน้ี 

(1) วดักลางทุ่ง ตั้งทางทิศตะวนัออกของเมืองแม่ฮ่องสอน ติดกบัสนามบินแม่ฮ่องสอน 

1) ประวติัความเป็นมาของวดั วดักลางทุ่ง สร้างเม่ือ พ.ศ. 2448 มีอายุกว่า 100 ปี
แรกเร่ิมมีการสร้างเจดียข้ึ์น ผูส้ร้างคือจองอูพะก่าแวง กวีวฒัน์ (คุณทวดอาจารย์
วฒันา กวีวฒัน์) บริเวณท่ีสร้างวดัเป็นสวนกลว้ย ก่อนสร้างอูพะก่าแวง กวีวฒัน์ 
ได้ฝันถึงภรรยาท่ีเสียชีวิต (จ่ิง) ฝันว่านางต้องการให้สร้างเจดีย์บริเวณสวน
กลว้ยแห่งน้ี อูพะก่าแวง กววีฒัน์ จึงนิมนตพ์ระท่ีวดันาบอน (ปัจจุบนัไม่มีแลว้) 
มาจ าพรรษา โดยการสร้างกุฏิหลงัเล็กให้แลว้ตั้งช่ือว่า จองป๊กป่าโหย่ง (วดับุ
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ปผาราม) ต่อมามีศรัทธาหลายคนด าเนินการขยายวดัให้ใหญ่ข้ึนในพ.ศ. 2458 
นายอูป่อ นางส่วยวมิาละ มีศรัทธาในการสร้างพระพุทธรูป (เจา้พาราเหม่ป้อก) 
หมายถึงพระพุทธรูปท่ีสร้างโดยมีฐานพระพุทธรูปติดกับพื้นดิน แล้วสร้าง
อาคารครอบตอนหลัง  ซ่ึงปัจจุบันเป็นพระประธานของศาลาการเปรียญ 
เน่ืองจากวดัแห่งน้ีตั้งอยูก่ลางทุ่งนาชาวบา้นจึงเรียกติดปากต่อกนัมาวา่ วดักลาง
ทุ่ง30 

2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาทีส่ าคัญ31 

(2.1) ศาลาการเปรียญแบบไทใหญ่ ยกใต้ถุนสูง มีรูปทรงเป็นศิลปะแบบจีน
ผสมไทใหญ่ เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  พื้นกระดานหลงัคามุงกระเบ้ือง
ลอนคู่ สีแดง เขียว ขาว หน้าต่างบานกระจก เสาประดบัลวดลายดอกท า
ด้วยกระจกใสและกระจกเงามีสีสันต่างๆ มองดูเป็นเงางามน่าเล่ือมใส 
สร้างในปี พ.ศ. 2521 

(2.2) เจดียธ์าตุ สร้างมานานประมาณ 100 กวา่ปี บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้า  และพระธาตุพระสารีบุตรอัครสาวกเบ้ืองขวาของ
พระพุทธเจ้า องค์เจดีย์มีลักษณะประติมากรรมแบบของไทใหญ่เป็น
ประติมากรรมท่ีสวยงาม 

(2.3) โบสถ์ ลักษณะของโบสถ์จะเป็นประติมากรรมของไทใหญ่และทาง
ภาคเหนือผสมกนั ออกมาในลกัษณะท่ีดูแลว้สวยงามมาก 

(2.4) หอระฆงั ซ่ึงพระอาจารยโ์สภา โสภโณ ไดส้ร้างข้ึนมา ลกัษณะของหอ
ระฆงัจะเป็นทรงไทใหญ่ ตวัของระฆงัจะอยูข่า้งบนของหอซ่ึงอยูติ่ดกบั
เจดีย ์คานท่ีห้อยของระฆงัจะมีการตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยลายปานซอย 
ซ่ึงเป็นศิลปะของไทใหญ่ท่ีหาดูได้ยาก  ภายในหอระฆังก็จะมีพระ
ประธานท่ีมีการตกแต่งดว้ยลวดลายท่ีสวยงาม 

3) มรดกวฒันธรรมอืน่ ๆ ทีส่ าคัญ 

- ไม่ปรากฏ 

                                                           
30 สมัภาษณ์ อาจารยว์ฒันา กววีฒัน์, ทายาทของแวง กววีฒัน์, 10 พฤษภาคม 2556 
31สมัภาษณ์ พระเสรี ธีปญโญ, รักษาการเจา้อาวาสวดักลางทุ่ง, 25 เมษายน 2556 
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4) คุณค่าความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทใหญ่ คุณค่าดา้นสังคม เป็นวดั
เก่าแก่ของท่ีคนไทใหญ่ในชุมชนศรัทธา และท ากิจกรรมทางพุทธศาสนา งาน
ประเพณีเป็นประจ า เช่น งานปอยส่างลอง ดา้นสถาปัตยกรรม มีอุโบสถ ศาลา
การเปรียญแบบพม่าไทใหญ่ มีพระพุทธรูป พระประธานศิลปะไทใหญ่ 

5) สภาพส่ือของการเรียนรู้คุณค่าของมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ของเยาวชน
ลักษณะของวัดกลางทุ่ง จะเป็นวัดท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมไทใหญ่ 
สภาพแวดล้อม ส่ิงท่ีส าคญัท่ีอยู่ในวดัจะเป็นพวกอุโบสถ ศาลาการเปรียญเป็น
สถาปัตยกรรมพม่าผสมไทใหญ่ท่ีสวยงามมาก มีหอสวดมนต์ และศาลาบ าเพ็ญ
กุศล 

(2) ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหลก็ 

1) ประวติัความเป็นมาขอศาลเจา้พ่อขอ้มือเหล็กสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2417 สมยัพญา
สิงหนาทราชาเจา้เมืองคนแรก ชาวไทใหญ่ มีความเช่ือเก่ียวกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติมาชา้นาน การรวมตวักนัก่อสร้างบา้นเรือน ชุมชน จะมีการ
อญัเชิญผีบรรพบุรุษท่ีเรียกวา่ “เจา้เมือง”  มาคอยปกป้องรักษา ดูแลบา้นเมือง
หรือชุมชนนั้น ๆ ให้อยู่เยน็เป็นสุขเป็นท่ีพึ่งและยึดเหน่ียวทางจิตใจของผูค้น 
โดยการก าหนดสถานท่ีแห่งใดแห่งหน่ึงเพื่อสร้างเป็น “ศาลเจ้าเมือง” แล้ว
อญัเชิญเจา้เมืองท่ีตนเคารพนับถือมาสิงสถิตท่ีศาลแห่งนั้น ชุมชนคนไตใน
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลงัจากสร้างศาลเจา้เมืองและอญัเชิญเจา้พอ่ขอ้มือเหล็กมา
สิงสถิตท่ีนัง่ (ร่างทรง) จนถึงปัจจุบนั จ านวนหลายคน ลกัษณะสถาปัตยกรรม
แบบไทใหญ่ 2 คอ 3 ชาย ในศาลจะประกอบดว้ยเคร่ืองประกอบพิธีตามธรรม
เนียมไทใหญ่  เช่ียนหมาก มีผา้ม่าน รูปป้ันจ าลอง แจกนัดอกไมเ้คร่ืองใชต่้าง ๆ 
และแท่นส าหรับวางของเซ่นไหวบู้ชา32 

 

 
                                                           
32 สมัภาษณ์ อาจารยป์ระเสริฐ ประดิษฐ,์ ผูเ้ช่ียวชาญ และท่ีปรึกษาศิลปวฒันธรรมไทใหญ่ ประจ าศูนยไ์ทใหญ่ศึกษา 
วทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน, 5 ตุลาคม 2556 และสมัภาษณ์ อาจารยธ์งชยั สิทธิเวช, อดีตขา้ราชการครู สมาชิกชุมชน
ป๊อกปางลอ้, 15 พฤศจิกายน 2556 
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2) มรดกวฒันธรรมท่ีส าคญั 

(2.1) โครงสร้างของศาล รูปแบบเรือนไทใหญ่ แบบสองคอ สามชาย มี
หลงัคาซ้อนข้ึนอีกสองชั้น จึงนับคอจัว่ไดส้องคอ และหลงัคานบัรวม
กบัชายหลงัใหญ่ล่างสุดท่ีครอบอาคารอยูด่ว้ยรวมเป็นสามชาย ตามหนา้
จัว่หลงัคาและคอท่ีซ้อนไปแต่ละชั้น ก็มีการเขียนลวดลายตกแต่งอยา่ง
สวยงาม นอกจากน้ีตามชั้นหลังคา ชายขอบจัว่และชายหลังคาจะน า
ลูกไม ้หรือชายไมฉ้ลุ หรือสังกะสีปรุลวดลายท่ีเรียกวา่ ปานซอย  มาติด
ประดบัไวโ้ดยรอบอย่างสวยงาม และภูมิทศัน์ท่ีท าเป็นพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
เช่น ไมห้มายเมือง บ่อน ้า 

(2.2) พิธีกรรมเซ่นไหวป้ระจ าปี หรือพิธีเล้ียงเจา้เมือง รวมถึงขั้นตอน วิธีการ
แบบไทใหญ่ เป็นการแสดงความเคารพสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและเคร่ืองเซ่น
ท่ีเป็นงานหตัถกรรมพื้นถ่ินไทใหญ่ เช่น ต๋างซ้อมต่อ (กระทงใบตองไท
ใหญ่) เคร่ืองเซ่นท่ีเรียกวา่  เหลา้ไหไก่คู่  เป็นหลกั 

(2.3) ภูมิทศัน์ท่ีแสดงถึงพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ได้แก่ การจดับริเวณพื้นท่ีเซ่นไหว ้
ข่วง หรือลานประกอบพิธีการ และตน้มะม่วงอายุร้อยปีท่ีอยู่คู่กบัศาล
เจา้พอ่ขอ้มือเหล็ก 

3) คุณค่าความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทใหญ่ ดา้นความเช่ือ ความศรัทธา
ท่ีเป็นพื้นฐานของคนไทใหญ่ ท าให้เกิดกิจกรรมประเพณีท่ีมีสถานท่ีเป็นศูนย์
รวม คือ เล้ียงเมือง หน่ึงคร้ัง คือจะถือเอาวนัท่ีข้ึน 13 ค ่า เดือน 7 หรือก่อนวนั
เขา้พรรษา ซ่ึงจะมีพิธีกรรมทรงผีเจา้เมือง และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ไทใหญ่ 

4) สภาพส่ือของการเรียนรู้คุณค่าของมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ของเยาวชน 
โครงสร้างของศาล ท่ีมีสถาปัตยกรรมไทใหญ่พื้นถ่ิน คือ เป็นสถาปัตยกรรม
แบบไทใหญ่ 2 คอ 3 ชาย ในศาลจะประกอบดว้ย ท่ีนอน หมอน มุง้ ผา้ห่ม ซ่ึง
ตดัเยบ็เป็นพิเศษ (มีขนาดเล็กกวา่ของจริง) มีเช่ียนหมาก มีผา้ม่าน รูปป้ันจ าลอง 
แจกนัดอกไมเ้คร่ืองใชต่้าง ๆ 
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ภาพที ่ 4.33 วดักลางทุ่ง (วหิาร) ภาพที ่4.34  ศาลเจา้พอ่ขอ้มือเหลก็ 

(5) ชุมชนหนองจองค า   

ประกอบดว้ยมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่  จ  านวน  7  แห่ง  ดงัน้ี 

(1) พระอารามหลวงจองค า จองกลาง (วดัจองค า) ตั้ งทางทิศตะวนัออก บนถนน
ประดิษฐจ์องค า ใกลก้บัหนองจองค า33 

1)   ประวติัความเป็นมาของวดั วดัจองค าเป็นวดัท่ีสร้างข้ึนเป็นวดัแรกของเมือง
แม่ฮ่องสอน โดยระบุไวใ้นหลกัฐานแผ่นเงินซ่ึงขุดไดบ้ริเวณหลุมเสาเดิมของ
วดั ส่วนปี พ.ศ. ท่ีสร้างวดัไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดเน่ืองจากยงัเกิดข้อ
ขดัแยง้ระหวา่งเร่ืองผูส้ร้างวดั และหลกัฐานแผ่นเงินท่ีขุดพบ แต่ปัจจุบนัแผ่น
เงินดงักล่าวไม่ทราบชดัวา่อยูท่ี่ใด จากการคน้ควา้พบว่าผูท่ี้สร้างวดัจองค าคือ 
พญาสิงหนาทราชา เม่ือแรกสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพม่า โดยทัว่ไป เรียกวา่
ปราสาทเรือนไม้ ซ่ึงพญาสิงหนาทราชา และเจา้นางเม๊ียะสร้างไว ้ต่อมาเกิด
ช ารุดในปี พ.ศ.2496 จึงท าการร้ือถอนแล้วปลูกสร้างข้ึนใหม่ เป็นรูปแบบ
ศิลปะพม่าผสมไทใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ.2513 ไดเ้กิดอคัคีภยั จึงไดป้ฏิสังขรณ์วดั
จองค าข้ึนมาใหม่ ซ่ีงมรูปแบบสถาปัตยกรรมภาคกลางผสมผสานภาคเหนือ 
และยงัคงรูปทรงเดิมไว ้มียอดปราสาท 7 ชั้น ปัจจุบนัเป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองของ
ชาวแม่ฮ่องสอน  

 
                                                           
33 สมัภาษณ์ พระมงคล สุจิณ ณธรรมโม, รองเจา้อาวาสวดัจองค า, 20 เมษายน 2556 
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2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาทีส่ าคัญ 

(2.1) วิหารหลวงพ่อโตสร้างข้ึนเม่ือ  พ .ศ .2475 เสร็จเม่ือ  พ .ศ .2479 โดย               
พระอูหน่าก๊ะ เป็นประธานลุงจองค าส่วย ฟ่ัน อุตตะมะ คหบดีชาว
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนหลงัคามุงสังกะสี ศิลปะแบบไทใหญ่ภายในพระ
วหิารประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพอ่โต  

(2.2)  ศาลาการเปรียญแบบไทใหญ่ แบบยกพื้น ท าการสร้างและปฏิสังขรณ์
ตามยุคสมัย แต่ยงัคงรูปแบบเดิมเม่ือสร้างคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2400 
ลกัษณะหลงัคาซอ้นชั้นทรงปราสาท 9 ชั้น 

(2.3)  อุโบสถวดัจองค า เป็นพระอุโบสถสร้างข้ึนใหม่ เร่ิมสร้างเม่ือ พ.ศ. 
2521 แล้วเสร็จเม่ือ พ.ศ. 2522 ในสมยัท่ีพระครูอนุสุตสาสนจกัรด ารง
ต าแหน่ง เจ้าอาวาส  และร่วมเป็นประธานกับคณะศรัทธา พ่อค้า
ประชาชน ร่วมแรงร่วมใจกนัก่อสร้างพระอุโบสถหลังน้ีข้ึนมาโดยมี
พ่อเล้ียง สุวรรณ  พานิชยานนท์ เป็นนายช่างออกแบบ และคุมการ
ก่อสร้างเป็นอาคารทรงมณฑป รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ กวา้ง 6 เมตร ยาง 12 
เมตร หลังคาเป็นคอนกรีต  หน้าต่างท าด้วยไม้แกะสลักส่วนพระ
ประธานในพระอุโบสถทางวดัไดป้ระกอบ พิธีเททองหล่อข้ึนเม่ือวนัท่ี 
9 มีนาคม พ.ศ. 2522 เบิกพระเนตร เม่ือวนัท่ี14 มีนาคม พ.ศ.2523 พระ
อุโบสถเป็นสถานท่ีประกอบพิธีท าสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ 

(2.4) ซุ้มพระพุทธรูปพระมหากจัจายน์ 2528 ไม่มีหลงัคา เหนือตวัอาคารมี
เจดียธ์าตุแบบไทใหญ่ 1 องค์ ตกแต่งด้วยปูนแกะสลกัประดบัเชิงชาย 
และขอบหนา้ต่าง ภายในประดิษฐานพระมหากจัจายน์ 

3) มรดกวฒันธรรมอืน่ ๆ ทีส่ าคัญ 

(3.1) พระพุทธรูปหลวงพ่อโต หนา้ตกักวา้ง 4.9 เมตร สูง5.6 เมตร พระวิหาร
สร้างข้ึนโดยช่างฝีมือ นายช่างสล่าโพอ่อง พระพุทธรูปหลวงพ่อโต 
ฝีมือโดยนายสล่าโพโต่ง เตชะโกเมนต์ สถานท่ีก่อสร้างเดิมเป็นท่ี
ก่อสร้างองคพ์ระเจดีย ์ซ่ึงไดส้ร้างข้ึนคู่กบัวดัเดิมองคพ์ระเจดียไ์ดช้ ารุด
ทรุดโทรม ต่อมาพระอูหน่าก๊ะไดท้  าพิธีบวงสรวงขอร้ือถอนและสร้าง
พระวิหาร พร้อมกบัสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อโตถวายพระพุทธรูป 
เป็นแบบศิลปะพม่า 
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(3.2) ตุ๊กตาปูนยืนบนขอบหน้าต่างตุ๊กตาปูนยืนบนขอบหน้าต่าง และขอบ
ประตูวิหาร เป็นของเก่าแก่ท่ีมีการสร้างมาพร้อมๆกบัการสร้างวดัและ
พระพุทธรูป 

4) คุณค่าความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทใหญ่ ดา้นสถาปัตยกรรม โบราณ
ท่ีถูกสร้างข้ึนมาใหม่ยงัคงรูปแบบศิลปะไทใหญ่ เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ 
ในดา้นสังคม เป็นพื้นท่ีท ากิจกรรมประเพณีท่ีส าคญั  และเป็นแหล่งเรียนรู้งาน
หตัถกรรมไทใหญ่ ได ้การท าจองพารา การรับกฐินพระราชทาน ในฐานะพระ
อารามหลวงชั้นตรี 

5) สภาพส่ือของการเรียนรู้คุณค่าของมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ของเยาวชน ยงัคง
ปรากฏโบราณสถาน และงานศิลปะไทใหญ่ดั้งเดิมได้แก่ วิหารหลวงพ่อโต 
พระพุทธรูปปูนป้ัน หรือศาลาการเปรียญท่ีมีการสร้างข้ึนใหม่ แต่ยงัคงรูปแบบ
ศิลปะไทใหญ่พม่า และลวดลายไตจากปานซอย หรืองานสังกะสีฉลุเชิงชาย 
หรือขอบบานหนา้ต่าง ๆ หรือป้ายบอกสถานท่ี 

(2) พระอารามหลวงจองค า จองกลาง (วัดจองกลาง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ติดกับวัด
จองค า ใกล้กบัหนองจองค า34 

1) ประวติัความเป็นมาของวดั วดัจองกลาง เรียกช่ือตามสถานท่ีตั้งอยูร่ะหว่างวดั
จองค า และวดัจองใหม่ (โรงเรียนพระปริยติัธรรม) เดิมเป็นศาลาท่ีพกัคนมาจ า
ศีลในวนัพระ   (วดัจองกลางในปัจจุบนั) ซ่ึงไดมี้พระภิกษุจากเมืองหมอกใหม่
มาพกัอาศยัในศาลาดงักล่าว ต่อมามีคณะศรัทธาเคารพนบัถือพระภิกษุองค์น้ี 
จึงไดนิ้มนต์ท่านมาประจ าศาลาต่อไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2410 ไดมี้คณะศรัทธา
ร่วมกนัสร้างวดั โดยช่างฝีมือชาวไทใหญ่ ดงันั้นวดัจองกลางจึงมีอายุกว่า 140 
ปี และตามฝาผนงัประดบัภาพรวม 180 ภาพ จากช่างฝีมือชาวพม่า ซ่ึงมาจาก
เมืองมะละแหม่ง ประเทศพม่า มาติดถวาย เม่ือท าการสร้างเสร็จ จึงตั้งช่ือวา่ วดั
จองกลาง 

 

 
                                                           
34 สมัภาษณ์ พระจิตตะ ฐานธมโม, เจา้อาวาสวดัจองกลาง, 23 มีนาคม 2556 
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2) สถาปัตยกรรมทางศาสนาทีส่ าคัญ 

(2.1) เจดียแ์ละวิหารเล็ก ด้านหน้าศาลาการเปรียญติดหนองจองค าจดัเป็น
เจดียท่ี์มีความสวยงาม โดดเด่นสันนิษฐานว่า สร้างพร้อมกบัการสร้าง
ว ัดจองกลาง ลักษณะเจดีย์แบบก ลุ่ม  มี ซุ้ มจรนัม  ประ ดิษฐาน
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ทั้ ง 8 ส่วนวิหารเล็กติดกับองค์เจดีย์ด้านทิศ
ตะวนัออก มีหลงัคาเรือนยอดทรงปราสาทซ้อนถึงห้าชั้น ส่วนยอดของ
หลงัคาท่ีสูงท่ีสุดประดบัดว้ยฉตัรทองสามชั้น หลงัคามุงสังกะสี มีโลหะ
ฉลุลายตกแต่งตามส่วนต่างๆ ของหลงัคาและเชิงชายพระพุทธรูป เป็น
แบบศิลปะพม่ามอญ 

(2.2) ศาลาการเปรียญวดั อาคารไมห้ลงัคามุงสังกะสีสูงเป็นชั้น เรียกว่า สอง
คอสามชาย ศาลาหลังน้ีเป็นของเดิมทั้งหมดมีต่อเติมบางส่วนเฉพาะ
ดา้นตะวนัออก เป็น ห้องจดัแสดงพิพิธภณัฑ์วดั รวมทั้งเป็นหอฉันและ
กุฏิของเจา้อาวาสดว้ย ลกัษณะเด่นของอาคารคือ มีหลงัคาซ้อนกนัหลาย
ชั้น ท่ีชายคาตกแต่งดว้ยโลหะฉลุลายอยา่งหรูหราตามรูปแบบของวดัไท
ใหญ่ 

(2.3) เจดียแ์ละวิหารเล็กเก่า รูปทรงศิลปะแบบพม่ามอญ ปลายยอดประดบั
ฉตัร ตั้งอยูภ่ายในพื้นท่ี มีซุ้มประตูทางเขา้สู่องคเ์จดีย ์ตั้งอยูภ่ายนอกวดั
จองกลาง สันนิฐานวา่ เป็นเจดียข์องวดัจองใหม่ในอดีต ซ่ึงอดีตเคยเป็น
โรงเรียนปริยติัธรรม 

3) มรดกวฒันธรรมอืน่ ๆ ทีส่ าคัญ 

(3.1) จิตกรรมหลงักระจกน ามาจากเมืองมณัฑะเลย ์เม่ือราว พ.ศ.2400 ขนาด 
30×30 เซนติเมตรผนึกอยู่ใน กรอบไม้ติดผนังมีจ านวน 180 ภาพเป็น
เร่ืองราวประวติัของพระพุทธเจา้ พระเวสสันดรชาดก 

(3.2) ห้องพิพิธภณัฑ์ตั้งอยู่บนจองวดัจองกลาง จดัแสดงตุ๊กตาไมแ้กะสลกัท่ี
น ามาจากพม่าตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2400 จ านวน33 ตวั มีทั้ งรูปคนและสัตว์
เก่ียวกับ เร่ืองพระเวสสันดรชาดก  นอกจากน้ีย ังมีคัมภี ร์โบราณ 
พระพุทธรูปหินอ่อนองค์เล็กฝีมือประณีตงดงาม ถ้วยโถโอชาม และ
เคร่ืองใชโ้บราณอีกหลายช้ิน 
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4) คุณค่าความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทใหญ่ คุณค่าดา้นสังคมเป็นพื้นท่ี
ท ากิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมวนัเขา้พรรษา จะมีการต่างซอมต่อ
หลวงซ่ึงเป็นประเพณี กิจกรรมในวนัเขา้พรรษา และวนัออกพรรษา กิจกรรม
เวยีน ดา้นสถาปัตยกรรม โบราณสถานศิลปะไทใหญ่พม่า หรือศิลปวตัถุถูกเก็บ
รักษาส าหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาในพิพิธภณัฑ์วดัจองกลาง และมีการ
สอนท าจองพารา (โคมไฟปราสาท) ส าหรับแห่ในงานประเพณีปอยเหลินสิบ
เอด็ (งานออกพรรษา) 

5) สภาพส่ือของการเรียนรู้คุณค่าของมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ของเยาวชน มี
โบราณสถานศิลปะไทใหญ่พม่า ไดแ้ก่ เจดียธ์าตุ ศาลาการเปรียญ วิหาร และมี
ศิลปวตัถุไทใหญ่พม่า ถูกจดัเก็บรักษาในพิพิธภณัฑ์วดัจองกลาง และลวดลาย
ไตจากปานซอย หรืองานสังกะสีฉลุเชิงชาย หรือขอบบานหนา้ต่าง ๆ หรือป้าย
บอกสถานท่ี 

 

 

 

 

 

       
ภาพที ่4.35 วดัจองค า  (ศาลาการเปรียญ)      ภาพที ่ 4.36  วดัจองกลาง  (ศาลาการเปรียญ) 
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ตารางที่ 4.3 กรอบการศึกษาและส ารวจมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ในเขต                             
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 
 

การ ศึ กษาและส ารวจ
ม ร ด ก ท า ง ศิ ล ป ะ
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม
วฒันธรรมไทใหญ่ในเขต
เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง

แม่ฮ่องสอน 

กระบวนการและวิธีการเก็บขอ้มูล
มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ ประกอบดว้ย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
 การแบ่งพ้ืนท่ีการศึกษา และ

กลุ่มเยาวชนท าการเก็บขอ้มูล 
 การประชุมกลุ่มเพ่ืออบรม

เตรียมความพร้อมในการเก็บ
ขอ้มูล 

 วิธีการเก็บขอ้มูล 
 
 

ด าเนินการโดยกระบวนการศึกษา
อย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน 
“ทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไท
ใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน” จากแหล่ง
มรดกทั้ง 6 ป๊อก (6 ชุมชน) ภายใน
เขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดงัน้ี 
ชุมชนวดัปางล้อ ชุมชนป๊อกกาด
เก่า ชุมชนกลางเวียง ชุมชนวดัดอน
เจดีย ์ชุมชนตะวนัออก และชุมชน
หนองจองค า 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

 ข้อมูลภาคเอกสาร : แบบบันทึกข้อมูล
บริบทเก่ียวกบัเมืองแม่ฮ่องสอน แบ่งได ้
6 ประเด็น ศึกษ า โด ยใช้วิ ธีการทาง
ประวติัศาสตร์  (Historical Method) 

 ข้อมู ลภ าคสนาม  : แบบบัน ทึ กการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) แ ล ะ ไ ม่ มี โ ค ร ง ส ร้ า ง 
(Unstructured Interview) จากประชาชน
และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทใหญ่ใน
ชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

 

การประชุมกลุ่มเพือ่อบรมเตรียม
ความพร้อมในการเกบ็ข้อมูล       
 จัดประชุมคร้ังท่ี  2 ประชุมเตรียม

ความพร้อม (Educational meeting) : 
ช้ี แ จ งก ารแ บ่ งพื้ น ท่ี ก าร ศึ กษ า 
ก าหนดหน้าท่ีท างาน วิธีเก็บข้อมูล 
และการบันทึกข้อมูลภาคเอกสาร 
ตลอดจนรายละเอียดการลงพื้ น
ท างานภาคสนาม วิธีการส ารวจ และ
เก็บข้อมู ลรวม ถึงเทคนิควิ ธีการ
สมัภาษณ์  

 

วธีิการเกบ็ข้อมูล 
 ข้อมูลภาคเอกสาร : จากการศึกษาภาค

เอกสารจากหนังสือ วารสาร บทความ 
และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่ง
เรียน รู้ภายในเมืองแม่ ฮ่องสอน ทั้ ง 6 
ประเด็นศึกษา     

 ขอ้มูลภาคสนาม : จากการสัมภาษณ์แบบ
มี และไม่มีโครงสร้างจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน โดยวิธีการสุ่มแบบจงใจ  
(Purposive Sampling) 

การแบ่งพืน้ที่การศึกษา และกลุ่ม
เยาวชนท าการเกบ็ข้อมูล 
 ใช้วิธีการแบ่งเขตการปกครองของ

เข ต เท ศบ าล เมื อ งแม่ ฮ่ อ งส อน 
ทั้งหมด  6 ชุมชน (ป๊อก)  ดงัน้ี ป๊อก
กาดเก่า ป๊อกดอนเจดีย์ ป๊อกปางล้อ 
ป๊อกกลางเวียง ป๊อกตะวนัออก และ
ป๊อกหนองจองค า เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัทีมยุวศึกษาฯ ทั้ง 6 ทีมยอ่ย 

 

ผลการศึกษา 
- ชุมชนวัดป างล้อ  พบ 5 
รายการ จาก วดั 2 แห่ง 

- ชุมชนป๊อกกาดเก่า พบ 16 
รายการ จากวดั 4 แห่ง 

- ชุ มชนกลางเวียง พบ 21 
รายการ จาก วดั 1 แห่ง และ
บา้น 15 แห่ง 

- ชุมชนวัดดอนเจดีย์ พบ 2 
แห่ ง จากวัด 1 แห่ ง และ
พ้ืนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 1 แห่ง 

- ชุมชนตะวนัออก พบ 5 แห่ง 
จากวัด 4 แห่ ง และพ้ืนท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ 1 แห่ง 

- ชุมชนหนองจองค า พบ 7 
รายการ จาก วดั 2 แห่ง 
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4.3 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและสภาพปัญหาของแหล่งเรียนรู้มรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ของเยาวชนในท้องถิ่น   ซ่ึงมีขั้นตอน และการวิเคราะห์คุณค่า 
ดงัน้ี 

4.3.1 คุณค่าของมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน  

ใช้วิธีการศึกษา โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์คุณค่าการประเมินคุณค่ามรดกวฒันธรรม 4 
รายการ คือ ดา้นประวติัศาสตร์ ดา้นสถาปัตยกรรม ดา้นสังคมและดา้นวฒันธรรม  และ
ผลการวเิคราะห์คุณค่า35 ดงัน้ี  

ด้านประวตัิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ของวดั และงานศิลปะสถาปัตยกรรมภายในวดั ของแต่
ละพื้นท่ีล้วนแล้วเช่ือมโยงกับผูส้ ร้าง และการก่อสร้างในอดีต โดยเฉพาะวดั หรือ
สถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างดว้ยความศรัทธาของเจา้เมืองแต่ละองค ์ตลอดจนพ่อคา้คหบดี
ในอดีตท่ีมีความเช่ือและศรัทธาเล่ือมใสในพุทธศาสนาท่ีไดส้ร้างศิลปะสถาปัตยกรรม 
หรืออุปถัมภ์ในแต่ว ัด อาทิเช่น เจดีย์ธาตุองค์ท่ี เล็ก ท่ีวดัพระธาตุดอยกองมู  และ
พระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระประธานในวดัพระนอนสร้างโดยเจา้เมืองแม่ฮ่องสอนองค์
แรก ด้วยความศรัทธา และเพื่อเป็นท่ีสักการะกราบไหวบู้ชาของคนแม่ฮ่องสอน วดัม่ว
ยต่อ สร้างโดยเจา้นางเม๊ียะเจา้เมืององค์ท่ี 2 หรืออุโบสถในวดัพระนอน สร้างโดยเจา้
เมืองแม่ฮ่องสอนองค์ท่ี 3 และอีกหลายงานศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีสร้างโดยเจา้เมือง
แม่ฮ่องสอนแต่ละองค ์ส าหรับวดัและศิลปะสถาปัตยกรรม ท่ีสร้างโดยแรงศรัทธาของคน
ไทใหญ่ พม่า เช่น เจดียธ์าตุองคใ์หญ่ท่ีวดัพระธาตุดอยกองมู  เจดียธ์าตุวดัจองกลาง องค์
พระเจา้พลาละแข่งจ าลอง ท่ีน ามาจากเมืองมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า ทางเรือ และน ามา
ประกอบข้ึน หลงัจากการหล่อเป็นท่อน ๆ รวม 9 ท่อน และวิหารพลาละแข่ง ท่ีวดัหัว
เวียง สร้างดว้ยความศรัทธาของลุงจองโพหย่า และลุงจองหวุ่นนะ พ่อคา้ไมส้ักในอดีต 
รวมถึงขุนเพียรพิรูณกิจ และแม่จองเฮือน ภรรยา ไดร่้วมกนัสร้างเจดียธ์าตุท่ีวดัจองกลาง
เพื่อร าลึกถึงลูกชายท่ีเสียชีวิต ตลอดจนเร่ืองเล่าถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ อิทธิปาฏิหาริยต่์าง ๆ 
ของวดั และสถาปัตยกรรมไทใหญ่ในเมืองแม่ฮ่องสอน ท่ีเพิ่มความศรัทธา และคุณค่า
ของมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมในวดั และงานสถาปัตยกรรมไทใหญ่ อาทิเช่น 

                                                           
35 วฑูิรย ์เหลียวรุ่งเรือง, การอนุรักษ ์และการจดัการมรดกวฒันธรรม ในโครงการจดัท ารายวชิาในหลกัสูตร
เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานช่างและผงัเมือง, กรุงเทพฯ :  เจริญวทิยก์ารพิมพ,์ พิมพค์ร้ังท่ี 1 : 2552. 
หนา้ 32 -33 
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พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ท่ีวดัพระนอนน ้ าตาไหล ก่อนเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
ประมาณ 6 เดือน หรือรัศมีท่ีเปล่งออกมาจากเจา้พลาละแข่งท่ีวดัหวัเวียง ในวนัเพญ็เดือน
สิบเอด็ สิบสอง เป็นตน้ 

สะทอ้นใหเ้ห็นภาพของคนไทใหญ่ในแม่ฮ่องสอนท่ีมีต่อวดั สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ภายใน
วดัจากความเช่ือ ศรัทธาท่ีเล่าขานสืบต่อกนัมาถึงปัจจุบนั ประกอบกบัความเช่ือในอนิ
สงค์ของการท าบุญ ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับพุทธศาสนาของคนไทใหญ่ วดัและ
สถาปัตยกรรมภายในวดัจึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าต่อคนไทใหญ่แม่ฮ่องสอน 

ส่วนสถาปัตยกรรมไทใหญ่ เรือนไทใหญ่บนถนนสิงหนาถบ ารุง ถนนท่ีอดีตเคยเป็น
พื้นท่ีชุมทางการคา้ของพ่อคา้ต่างเมืองทั้งทางบกและทางน ้ า ทางบนแถบบริเวณตอน
เหนือ เชียงรุ้ง เชียงตุง เชียงใหม่ ดว้ยกองคาราวานพ่อคา้มา้ต่างววัต่าง จีนฮ่อ ส่วนทางน ้ า 
ทางตอนใตข้องเมืองแม่ฮ่องสอน มะละแหม่ง และสินคา้เมืองต่าง ๆ ในพม่า มณัฑะเลห์ 
รวมถึงสินคา้จากพ่อคา้อินเดีย โดยทางเรือใชเ้ส้นทางน ้ าสาละวิน ข้ึนท่ีท่าโป่งแดง ท่าน ้ า
ปาย และอีกทั้งพ่อคา้ไม ้หรือคนในบงัคบัขององักฤษ ตั้งแต่องักฤษแผ่ขยายอ านาจการ
ปกครองเขา้ในประเทศพม่าเม่ือ พ.ศ.2369 ตลอดจนขา้หลวง หรือขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่
ท่ีมารับราชการท่ีแม่ฮ่องสอน บุคคลเหล่าน้ีบางส่วนไดส้ร้างบา้นเรือนบนยา่นการคา้สิง
หนาถบ ารุง ดว้ยฐานะท่ีดีกวา่คนพื้นเมือง บา้น หรือเรือนร้านคา้ไทใหญ่จึงมีขนาดใหญ่ 
ท าดว้ยวตัถุดิบราคาสูงจากพม่า หรือไมส้ักอย่างดี รวมถึงขา้วของเคร่ืองใช้ท่ีซ้ือมาจาก
พม่า ซ่ึงคุณภาพสูงกวา่จากเชียงใหม่ และสะดวกในการเดินทางเม่ือเทียบกบัการเดินทาง
ไปเชียงใหม่ เช่น บา้นอาจารยบุ์ญเลิศ วิรัตนาภรณ์ ผูส้ร้างคุณตาจองโพหยา่ผูน้ าเจา้พลา
ละแข่งมาไวท่ี้วดัหวัเวียง ปัจจุบนัร้านปาด๊อง เช่าขายสินคา้ บา้นของคุณยายละหยิน่ ทอง
เขียวหลายสะใภ้ ผู ้สร้างคือนายต่าดุล เป็นชาวพม่า เป็นลูกจ้างของบริษัท B.B.C. 
(BOMBAYBURMA COMPANEE) ปัจจุบนัร้านคิวเพรส และร้านเส้ือผา้เช่าขายสินคา้ 
และบ้านเจ้าป้าแดง สุภานันท์ ผู ้ส ร้างขุนเลข กิจช านาญ นายอ าเภอคนแรกของ
แม่ฮ่องสอน ปัจจุบนัร้านไผเ่ช่าท าร้านอาหาร เป็นตน้  

ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นประวติัศาสตร์ส่งผลให้เกิดการอนุรักษข์องชมรมบา้นเก่า เรือนร้านคา้
ไทใหญ่ ส าหรับการค้าขาย และเป็นท่ีอยู่อาศยั และพฒันาปรับเปล่ียนมาเร่ือยจนถึง
ปัจจุบัน ปัจจุบันได้กลายเป็นย่านการค้าและท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของแม่ฮ่องสอน มี
ตลาดเช้า หรือตลาดสายหยุด (ตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน) ตั้งหยุด และยงัคงวิถี
ชีวิตในการซ้ือของจ่ายตลาด และสินคา้แบบไทใหญ่ เช่น เรือนร้านคา้แบบไทใหญ่ท่ีได้
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ประยุกตจ์ากเรือนแบบไทใหญ่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับริบทในอดีต สะทอ้นให้เห็นคุณค่า
ของประวติัศาสตร์ช่วงเวลานั้น 

ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม สะทอ้นให้เห็นการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ของพื้นท่ีวดั 
และสถาปัตยกรรมภายในวดั ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และประเพณีไทใหญ่ 
เช่น การต่างซ่อมต่อ (บูชาส่ิงศกัด์ิภายในวดัดว้ยกระทงใบตองแบบไทใหญ่) บริเวณเจดีย์
ธาตุ อุโบสถ ฐานพระพุทธรูป พระประธาน และพื้นท่ีอ่ืน ๆ ในเช้าวนัพระ และการ
ประกอบศาสนาพิธีในงานประเพณีไทใหญ่ตลอดทั้ ง 12 เดือน เช่น การอุปสมบท
บรรพชาส่างลองบนวิหาร และอุโบสถ การเวียนเทียนรอบเจดียใ์นวนัส าคญัทางศาสนา 
การประกอบพิธีกรรมการบูชาจองพารา หรือเข่งต่างส่างปุ๊ด เป็นตน้ 

สะทอ้นให้เห็นความศรัทธา และเช่ือมัน่ในพุทธศาสนา และความเช่ือ จากการคงอยูข่อง
วฒันธรรมไทใหญ่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ท่ีมีการใช้พื้นท่ีสถาปัตยกรรมในการ
ประกอบศาสนาพิธีต่าง ๆ ตลอดจนการใช้พื้นท่ีบริเวณวดั ในงานประเพณีส าคญั ใน
การละเล่นพื้นเมืองในการผ่อนคลายความตรึงเครียดในสังคม การสร้างโอกาสในการ
ปฏิสัมพนัธ์ เช่น งานประเพณีข้ึนวดัในงานปอยเหลินหา้  (วนัสงกรานต)์ เป็นตน้ 

ด้านศิลปกรรม สะทอ้นให้เห็นงานศิลปะแบบไทใหญ่ท่ีมีการผสมผสานระหวา่งศิลปะ
มอญ พม่าจนเห็นเป็นเอกลกัษณ์แบบไทใหญ่ และถ่ายทอดวิธีการ การสร้างสรรค์งาน
ออกมาเป็นงานสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในบริเวณวดั อาทิ ลกัษณะของศาลาการเปรียญท่ี
มีทรงหลงัคาแบบซ้อนชั้นประดบัชายขอบดว้ยลายไตแบบต่างๆ ท่ีท าสังกะสีฉลุ หรือไม้
ซ่ึงเป็นรูปแบบดั้งเดิม ซ่ึงรวมถึงสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ส่วนสถาปัตยกรรมอ่ืน ๆ ภายในวดั 
เช่น เจดีย์ธาตุของวดัต่าง ๆ มีรูปทรงคล้ายกัน ทั้ งแบบเจดีย์แบบกลุ่ม และแบบเดียว 
ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบพม่ามอญ ประดับยอดด้วยฉัตร บางแห่งมีซุ้มจรนัม 
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ศิลปะพม่าไทใหญ่ รวมถึงงานประติมากรรมปูนป้ัน
สัตว์หิมพานต์หน้าท่ีปกปักรักษาองค์ธาตุตามความเช่ือดั้ งเดิม เช่น ตัวมอม สิงห์ 
พญานาค หรือนรสิงห์ และรวมถึงองค์พระพุทธปางต่าง ๆในแต่ละวดั ปรากฏให้เห็น
ศิลปะแบบไทใหญ่พม่า บางองค์น าเขา้มาจากเมืองทางตอนใตข้องพม่า เช่น เมืองมะละ
แหม่ง เมืองเมาตะมะ ซ่ึงเป็นเส้นทางคา้ขายทางน ้าระหวา่งเมืองในอดีต   

ส าหรับ บา้นไทใหญ่ เรือนไต เป็นลกัษณะเรือนไทใหญ่แบบประยุกต์ตามบริบทพื้นท่ี 
“ถนนสิงหนาถบ ารุง” เดิมพื้นท่ีชุมทางการคา้ระหวา่งเมืองในอดีต ทั้งทางน ้า และทางบก 
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ส่งผลให้เกิดเรือนร้านคา้แบบไทใหญ่ ท่ีไดรั้บอิทธิพลการก่อสร้างจากหลากหลายเมือง 
และช่างจากต่างเมือง อีกทั้งการใช้วสัดุ อุปกรณ์ท่ีหาซ้ือไดส้ะดวกและเป็นท่ีนิยมในยุค
นั้น เช่น ไมแ้ดง ไมส้ัก สังกะสีจากพม่า รวมถึงงานศิลปะสถาปัตยกรรมของบา้น ไดแ้ก่ 
รูปแบบหลงัคาแบบป้ันหยา หนา้จัว่มะนิลา และหนา้จัว่ ประดบัเชิงชายดว้ยไมแ้กะสลกั 
และไมค้  ้ายนัระหวา่งหลงัคาและตวับา้น รูปแบบประตู หนา้ต่างแบบบานพบั มีซ่ีลูกกรง 
และรูปแบบช่องแสง ช่องลม ท่ีมีการใช้ไมเ้จาะและสลกัให้เกิดลวดลายตามจินตนาการ
ของช่าง ทั้ งหมด แสดงให้เห็นความละเอียดประณีต และเอกลกัษณ์เฉพาะของช่างใน
อดีต สะทอ้นให้เห็นวธีิคิดของคนไทใหญ่ในอดีตกบัการใชภู้มิปัญญาดา้นงานศิลปกรรม
แบบไทใหญ่ในการสร้างงานสถาปัตยกรรมอยา่งมีเอกลกัษณ์ 

4.3.2  สภาพปัญหาของแหล่งเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ของ
เยาวชนในท้องถิ่น 

สภาพปัญหาของการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ในเขต
เทศบาลเมืองแม่ ฮ่องสอน  เพื่ อการจัดการเส้นทางการเรี ยน รู้มรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในท้องถ่ิน ทั้ง 2 ประเภทของมรดก
ศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่  โดยปรับประยุกต์จากองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเท่ียว 3 A’s  คือ Attraction, Accessibility และ Amenity36 ดงัน้ี  

(1) ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีเ่รียนรู้ (Attraction) 

1) ประเภทท่ีอยูอ่าศยั เรือนแบบไทใหญ่ หรือเรือนไต 

- เรือนร้านคา้ในย่านการค้าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ มีการเปล่ียนแปลง จากการ
ปรับปรุงร้ือถอน และต่อเติมตวัอาคารให้สวยงาม เพื่อให้เป็นลกัษณะร้านคา้
ขายของแบบห้องแถว ย่านธุรกิจของจงัหวดัถนนสิงหนาถบ ารุง หรือติดป้าย
โฆษณาสินค้า หรือป้ายช่ือร้าน ซ่ึงท าให้บดบังตัวโครงสร้างโดยไม่ได้
ค  านึงถึงโครงสร้างท่ีสวยงามอยูแ่ลว้ โดยเฉพาะบา้นท่ีตั้งอยูไ่กลออกจากพื้นท่ี
ยา่นธุรกิจของจงัหวดัถนนสิงหนาถบ ารุง มีบางส่วนท่ีมีการปรับปรุงและให้

                                                           
36 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง การพฒันา และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่ง
ย ัง่ยนื, คณะวจิิตรศิลป์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, วนัอาทิตยท่ี์ 21 สิงหาคม 2554 
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ความส าคญัของโครงสร้างภายนอก เฉพาะพื้นท่ีแหล่งการคา้ใกลต้ลาดสด
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  

- ภูมิทศัน์โดยรอบของตวัอาคาร บา้นเรือนขาดการจดัการ มีการท าท่ีจอดรถ 
แนวร้ัว ทางเดินเทา้ หรือบนัไดเขา้สู่ตวับา้นท่ีไม่สวยงามขดัแยง้กบัตวัอาคาร 

- มีเสาไฟฟ้า และสายไฟท่ีขาดการจดัการหยอ่นยาน และบดบงัทศันียภาพของ
โครงสร้างบา้น รวมถึงการจอดรถทุกประเภทท่ีเกะกะบนถนนสิงหนาถบ ารุง 
ซ่ึงท าใหบ้ดบงั เกิดเป็นลกัษณะทศันะอุจาด 

2)   ประเภทพื้นท่ีศาสนาสถาน วดัแบบไทใหญ่ 
- ศาลาการเปรียญหลายแห่งขาดการปรับปรุงดูแล ผุพงั และมีการต่อเติมท่ี
ขัดแย้งกับตัวอาคาร เจดีย์ธาตุหลายแห่งการดูแล ท านุบ ารุง หรือมีการ
ปรับปรุงต่อเติมขาดการศึกษาผลกระทบ ส่วนสถาปัตยกรรมอ่ืน ๆ ขาดการ
บูรณปฏิสังขรณ์ 

- ภูมิทศัน์โดยรอบขาดการดูแล และจดัวางพื้นท่ีต่าง ๆ ให้สวยงามโดยเฉพาะ
วดัท่ีไม่อยูใ่นเส้นทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว ส าหรับวดัท่ีอยูใ่นเส้นทางมี
การตกแต่ง ปรับปรุงสถานท่ี ต่อเติมโดยไม่ค  านึงถึงการบดบังพื้นท่ีส่วน
ส าคญั และความเหมาะสมของศาสนาสถานรวมถึงบริเวณโดยรอบของแต่ละ
พื้นท่ี 

- ลกัษณะโดยรวมของวดัดูเงียบเหงา ไม่ร่มร่ืน ขาดความสวยงามของการ
จดัการภูมิทศัน์  

- พื้นท่ีภายในศาลาการเปรียญ วิหาร ไม่ค่อยเรียบร้อย การจดัวางส่ิงของเกะกะ 
บางแห่งสกปรก ขาดการจดัการเร่ืองขยะ เฉพาะวดัท่ีไม่ได้อยู่ในเส้นทาง
ท่องเท่ียว ไม่เป็นท่ีนิยม หรือไม่มีศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น 
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ภาพที ่4.37  สภาพปัญหาท่ีเก่ียวกบัส่ิงส าคญัส าหรับ
การศึกษา (Attraction) ตวัอยา่ง เจดียว์ดัผาอ่าง และเจดีย ์
วหิาร นอกก าแพงวดัจองกลาง สภาพสถาปัตยกรรม
ภายในท่ีผผุงั ขาดการดูแลรักษา ท านุบ ารุง รักษา และ
สภาพภูมิทศัน์โดยรอบ ขาดการจดัการพ้ืนท่ี ขาดความ

สวยงาม แหง้แลง้ และเป็นพ้ืนท่ีส าหรับจอดรถ 

ภาพที ่ 4.38  สภาพปัญหาท่ีเก่ียวกบัส่ิงส าคญัส าหรับ
การศึกษา (Attraction) ตวัอยา่ง เจดียว์ดัผาอ่าง และเจดีย ์
วหิาร นอกก าแพงวดัจองกลาง สภาพสถาปัตยกรรม
ภายในท่ีผผุงั ขาดการดูแลรักษา ท านุบ ารุง รักษา และ
สภาพภูมิทศัน์โดยรอบ ขาดการจดัการพ้ืนท่ี ขาดความ

สวยงาม แหง้แลง้ และเป็นพ้ืนท่ีส าหรับจอดรถ      

 
 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4.39 สภาพปัญหาท่ีเก่ียวกบัส่ิงส าคญัส าหรับ
การศึกษา (Attraction) ตวัอยา่ง กลุ่มเรือนพ้ืนท่ีไทใหญ่บน
ถนนสิงหนาถบ ารุง บดบงัดว้ยผา้กนัสาด กนัแดด เสาไฟ 

สายไฟ และทางเทา้ท่ีสูงกวา่พ้ืนตวับา้นในปัจจุบนั 

ภาพที ่4.40 สภาพปัญหาท่ีเก่ียวกบัส่ิงส าคญัส าหรับ
การศึกษา (Attraction) ตวัอยา่ง กลุ่มเรือนพ้ืนท่ีไทใหญ่บน
ถนนสิงหนาถบ ารุง บดบงัดว้ยผา้กนัสาด กนัแดด เสาไฟ 

สายไฟ และทางเทา้ท่ีสูงกวา่พ้ืนตวับา้นในปัจจุบนั      

(2) การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ (Accessibility) 

1) ประเภททีอ่ยู่อาศัย เรือนแบบไทใหญ่ หรือเรือนไต 

- แหล่งเรียนรู้ทั้ งประเภทท่ีอยู่อาศยั เรือนแบบไทใหญ่ หรือเรือนไต และ
ประเภทพื้นท่ีศาสนาสถาน วดัแบบไทใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเดินทางสะดวก
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และตั้งอยูใ่กล ้ๆ กนั แต่ส าหรับเรือนแบบไทใหญ่ไม่มีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับ
จอดรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซด์จ  านวนมาก เพราะเป็นย่านธุรกิจการคา้ และ
เรือนทุกหลงัตั้งอยูติ่ดกบัถนนสายส าคญั   

- มีบริการรถมอเตอร์ และจักรยานให้เช่า แต่การสัญจรโดยใช้จักรยาน
ค่อนขา้งอนัตราย ไม่มีทางส าหรับป่ันจกัรยาน ในขณะท่ีปริมาณรถสัญจร
เยอะเพราะเป็นยา่นการคา้ขายส าหรับประเภทเรือนร้านคา้ไทใหญ่  

2) ประเภทพืน้ทีศ่าสนาสถาน วดัแบบไทใหญ่ 

- วดัส าคญัๆตั้งอยูบ่นเขา หรือพื้นท่ีชนั ท าใหเ้ดินทางค่อนล าบาก เช่น วดัพระ
ธาตุดอยกองมู กลุ่มวดับนถนนผดุงม่วยต่อ 

- เส้นทางไปศาสนาสถาน หรือวดัแต่ละแห่งค่อนขา้งไกล และตั้งอยูใ่นพื้นท่ี
สูงชนั การเดินทางดว้ยเทา้ หรือจกัรยานค่อนขา้งล าบาก  

- ศาสนาสถาน วดัต่างๆ มีพื้นท่ีเพียงพอกบัการจอดรถทุกประเภท ในบางวดั 
เช่น วดัหัวเวียงติดกับตลาดสดเทศบาลฯ พื้นท่ีของวดักลายเป็นท่ีจอดรถ
พอ่คา้ และลูกคา้ แต่ไม่มีการจดัระเบียบการจอด 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.41  สภาพปัญหาท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ 
(Accessibility) ตวัอยา่ง กลุ่มเรือนพ้ืนท่ีไทใหญ่บนถนน
สิงหนาถบ ารุง ตวัเรือนบา้นชิดกบัถนน ไม่มีพ้ืนท่ีสะดวก
ส าหรับจอดรถ และการสญัจรของยานพาหนะท่ีคบัคัง่ 

 

ภาพที ่4.42  สภาพปัญหาท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ 
(Accessibility) ตวัอยา่ง กลุ่มเรือนพ้ืนท่ีไทใหญ่บนถนน
สิงหนาถบ ารุง ตวัเรือนบา้นชิดกบัถนน ไม่มีพ้ืนท่ีสะดวก
ส าหรับจอดรถ และการสญัจรของยานพาหนะท่ีคบัคัง่ 

 

 



 

 129 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4.43  สภาพปัญหาท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ 
(Accessibility) ตวัอยา่ง พ้ืนท่ีจอดรถของวดัของวดัหวั
เวยีงกลายเป็นท่ีจอดรถพอ่คา้ และลูกคา้ แต่ไม่มีการ    
จดัระเบียบการจอดส่วนวดัพระนอนลานจอดรถสูงชนั  

ไม่มีผูดู้แล 

ภาพที ่4.44  สภาพปัญหาท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถึงแหล่ง เรียนรู้ 
(Accessibility) ตวัอยา่ง พ้ืนท่ีจอดรถของวดัของวดัหวัเวยีง

กลายเป็นท่ีจอดรถพอ่คา้ และลูกคา้ แต่ไม่มีการจดั
ระเบียบการจอดส่วนวดัพระนอนลานจอดรถสูงชนั  

ไม่มีผูดู้แล 

(3) ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  และวธีิการเรียนรู้ (Amenity) 

1)   ประเภทท่ีอยูอ่าศยั เรือนแบบไทใหญ่ หรือเรือนไต 

- ขาดส่ือต่าง ๆ ส าหรับแนะน าโครงสร้าง ประวติัความเป็นมา คุณค่าความส าคญั
ของเรือนร้านคา้ไทใหญ่ ในย่านธุรกิจของจงัหวดัถนนสิงหนาถบ ารุง อาทิเช่น 
คู่มือท่องเท่ียวเอกสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียว การฉายสไลด ์หรือวดีีโอแนะน า  

- ทายาทหรือผูอ้ยูอ่าศยัปัจจุบนัไม่ทราบขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัโครงสร้างหรือ
ลกัษณะของตวัเรือน บริเวณพื้นท่ีโดยรอบบา้น ทั้งประวติัศาสตร์ของพื้นท่ี 
ความเป็นมา รวมถึงส่วนส าคญัท่ีตั้งอยูภ่ายในบา้น เช่น วตัถุโบราณ ส่ิงของ
เคร่ืองใช ้ของเก่าต่าง ๆ 

- ส าหรับเรือนไทใหญ่ท่ีปรับเป็นเรือนร้านค้า ผูเ้ช่าไม่ทราบข้อมูลเก่ียวกบัตวั
บ้าน รวมถึงประวติัเจ้าของบ้าน หรือเรือนร้านค้าบางหลังเจ้าของอาศัยอยู่
ต่างจงัหวดั 

- เจา้ของบา้นบางหลงัไม่สะดวกให้ขอ้มูล และไม่พร้อมใหช้มสภาพภายในบา้น 

2)   ประเภทพื้นท่ีศาสนาสถาน วดัแบบไทใหญ่ 

- ขาดส่ือต่างๆ ส าหรับแนะน าโครงสร้างอาคาร ประวติัความเป็นมา คุณค่า
ความส าคญัของวดั และสถาปัตยกรรมภายในวดั อาทิเช่น คู่มือท่องเท่ียว
เอกสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียว การฉายสไลด ์หรือวดีีโอแนะน า  
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- เจา้อาวาสบางแห่งรับกิจนิมนต ์ไม่ค่อยอยูว่ดัเพื่อใหข้อ้มูล หรือไม่สะดวก
ใหข้อ้มูล 

- พระสงฆ์ สามเณร หรือพระลูกวดั ไม่ทราบข้อมูลเชิงลึกของวดั และ
องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในวดั รวมถึงพื้นท่ีโดยรอบท่ีเก่ียวข้องกับวดั 
รวมถึงบุคคลส าคญัในการก่อสร้าง ประวติัความเป็นมาของวตัถุ ส่ิงของ
ภายในวดั และเหตุการณ์ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวดั บางรูปให้ขอ้มูลไม่ชดัเจน 
หรือไม่สะดวกใหข้อ้มูล  

- ป้ายอธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้ ไม่ชดัเจน ช ารุด ขาดการดูแล หรือวดับางแห่งไม่มี
ป้ายอธิบายสถานท่ี โดยเฉพาะวดัท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นเส้นทางทอ้งเท่ียวของจงัหวดั 

- สถานท่ีอ่ืนๆภายในวดัขาดการดูแล สกปรก หรือช ารุดเสียงหาย โดยเฉพาะ
วดัท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นเส้นทางท่องเท่ียว 

- ขาดผูแ้นะน าสถานท่ี และอธิบายความเป็นมา ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี นั้น ๆ 
- ห้องสุขาไม่เพียงพอ และไม่สะดวกในการเขา้ไปใช้ ไม่มีห้องน ้ าส าหรับ

นกัท่องเท่ียวหรือ บุคคลทัว่ไป ยกเวน้วดัท่ีตั้งอยูใ่นยา่นการท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่4.45 สภาพปัญหาท่ีเก่ียวกบัส่ิงอ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้  และวธีิการเรียนรู้  (Amenity) ตวัอยา่ง กลุ่ม
ไทใหญ่บนถนนสิงหนาถบ ารุง บา้นบางหลงัขาดผูใ้ห้
ขอ้มูล เน่ืองจากเจา้ของไม่อยูเ่ปิดใหแ้คเ่ช่าท าร้านคา้
เท่านั้น หรือเจา้ของบา้นเองไม่สามารถ และขาดส่ือ
ประเภทต่างๆ ใหบ้ริการ อาทิเช่น ป้ายแนะน าเสน้ทาง 

ประวติัความเป็นมาของพ้ืนท่ี 

ภาพที ่ 4.46  สภาพปัญหาท่ีเก่ียวกบัส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้  และวธีิการเรียนรู้  (Amenity) 
ตวัอยา่ง กลุ่มไทใหญ่บนถนนสิงหนาถบ ารุง บา้นบาง
หลงัขาดผูใ้หข้อ้มูล เน่ืองจากเจา้ของไม่อยูเ่ปิดใหแ้คเ่ช่า
ท าร้านคา้เท่านั้น หรือเจา้ของบา้นเองไม่สามารถ และขาด
ส่ือประเภทต่างๆ ใหบ้ริการ อาทิเช่น ป้ายแนะน าเสน้ทาง 

ประวติัความเป็นมาของพ้ืนท่ี 
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ภาพที ่4.47 สภาพปัญหาท่ีเก่ียวกบัส่ิง
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  และ
วธีิการเรียนรู้  (Amenity) ตวัอยา่ง ป้าย
แนะน า ประวติัยอ่ของวดัผา่อ่างขาด

การดูแล ซ่อมแซม ส่วนพ้ืนท่ีหอ้งแสดง
พิพิธภณัฑว์ดัจองกลาง ขาดส่ือให้

ขอ้มูลโบราณวตัถุต่าง ๆ 
 

ภาพที ่ 4.48 สภาพปัญหาท่ีเก่ียวกบัส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้  และวธีิการเรียนรู้  (Amenity) ตวัอยา่ง ป้ายแนะน า  
ประวติัยอ่ของวดัผา่อ่างขาดการดูแล ซ่อมแซม ส่วนพ้ืนท่ี 

หอ้งแสดงพิพิธภณัฑว์ดัจองกลาง ขาดส่ือใหข้อ้มูล 
โบราณวตัถุต่าง ๆ 
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ตารางที่  4.4   กรอบการวิ เคราะห์ คุณค่าและสภาพปัญหาของแหล่งเรียน รู้มรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การวิเคราะห์คุณค่าของ
แหล่งเรียนรู้มรดกทาง
ศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ 

 

วิธีการศึกษา โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมิน
คุณค่ ามรดกวัฒนธรรม  4 รายการ คือ  ด้าน
ประวติัศาสตร์ ดา้นสงัคมดา้นวฒันธรรม และดา้น
ศิลปกรรม 

 

ผลการวิเคราะห์คุณค่า 
ดา้นประวติัศาสตร์: ศิลปะสถาปัตยกรรมภายในวดั ถูกเช่ือมโยงกบั
ผูส้ร้าง อาทิ เจา้เมือง พอ่คา้ คหบดี ท่ีสร้างดว้ยความศรัทธาเล่ือมใส
ในพุทธศาสนา ส่วนสถาปัตยกรรมไทใหญ่ เรือนไทใหญ่บนถนน
สิงหนาถบ ารุง ถนนท่ีอดีตเคยเป็นพ้ืนท่ีชุมทางการคา้ของพ่อคา้ต่าง
เมืองทั้ งทางบกและทางน ้ า ผ่านมาหลายยุคสมัย และพัฒนา
ปรับเปล่ียนมาเร่ือยจนถึงปัจจุบนั ปัจจุบนัได้กลายเป็นยา่นการค้า
และท่องเท่ียวท่ีมียงัคงรูปแบการคา้ขายแบบไทใหญ่ในอดีต 
ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม : สะทอ้นให้เห็นการใช้ประโยชน์
ร่วมกนั ของพ้ืนท่ีวดั และสถาปัตยกรรมภายในวดั ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา และประเพณีไทใหญ่ ตลอดทั้ง 12 เดือนตาม
วิถีชีวิตชาวไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน ท าให้เห็นความศรัทธา และ
เช่ือมัน่ในพุทธศาสนา และความเช่ือ จากการคงอยูข่องวฒันธรรม
ไทใหญ่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั 
ด้านศิลปกรรม  : สะท้อนให้เห็นงานศิลปะแบบไทใหญ่ท่ีมีการ
ผสมผสานระหว่างศิลปะมอญ พม่าจนเห็นเป็นเอกลกัษณ์แบบไท
ใหญ่แม่ฮ่องสอน และถ่ายทอดวิธีการ การสร้างสรรค์งานออกมา
เป็นงานสถาปัตยกรรมต่าง ๆ เรือนไทใหญ่  สร้างด้วยไม้พ้ืนถ่ิน 
และวสัดุท่ีหาซ้ือไดส้ะดวกในอดีต ลว้นแลว้มาจากพม่า 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา
ของแหล่งเรียนรู้มรดก
ทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ 

 

วิธีการศึกษา โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์
องค์ป ระกอบของแห ล่งท่ องเท่ี ยว  3 A’s คื อ 
Attraction Accessibility Amenity พิ จ า ร ณ า 
ประเภทท่ีอยู่อาศัย เรือนแบบไทใหญ่ หรือเรือนไต 
และประเภทพื้นท่ีศาสนาสถาน วดัแบบไทใหญ่ 
 

 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
Attraction : เรือนไทใหญ่มีการเปล่ียนแปลงมอง
ไม่เห็นโครงเรือนแบบดั้งเดิม จากการปรับปรุงร้ือ
ถอน และต่อเติมตวัอาคาร ประกอบกับภูมิทัศน์
ขาดการดูแล ท าให้เกิดทศันะอุจาด ส่วนวดั พ้ืนท่ี
สถาปัตยกรรมภายในวดัขาดการดูแล และสกปรก 
ตัวสถาปัตยกรรมหลายแห่งมีร่องรอยการผุผ ัง 
ช ารุด  
Accessibility : พืืื้นท่ีเรือนไทใหญ่ติดถนน ไม่
มีท่ีเพียงพอกับการจอดรถขนาดใหญ่ แม้ว่าจะมี
รถจักรยานให้ เช่ าแต่การสัญจรภารใน เมือง
อันตราย ส่วนของวัดมีพ้ืนท่ีกว้างขว้าง แต่ไม่
ปลอดภยั และเป็นท่ีจอดรถของประชาชนทัว่ไป 
ไม่เพียงพอส าหรับนกัท่องเท่ียว 
Amenity :  ทั้งเรือนไทใหญ่ และวัด ขาดส่ือต่างๆ 
ส าหรับแนะน าโครงสร้าง ประวติัความเป็นมา 
คุณค่าความส าคัญของแหล่งเรียน และขาดป้าย
แนะน าเบ้ืองตน้ ป้ายในปัจจุบนัช ารุดการซ่อมแซม 

การวิเคราะห์คุณค่าและสภาพปัญหาของแหล่งเรียนรู้มรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ของเยาวชนในทอ้งถ่ิน 
 


