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ภาพท่ี 5.31 โครงสร้างส่วนหนา้ และลกัษณะเรือนพื้นถ่ิน บา้นโบราณร้อยปี 185 
ภาพท่ี 5.32 ฝาบา้น ช่องลมไมส้ัก และโครงสร้างใตห้ลงัคา บา้นโบราณร้อยปี 185 
ภาพท่ี 5.33 เรือนห้องครัวแบบพื้นถ่ิน บา้นโบราณร้อยปี 186 
ภาพท่ี 5.34 พื้นบา้นท าดว้ยไมส้ักขนาดใหญ่ บา้นโบราณร้อยปี 186 
ภาพท่ี 5.35 เสาบา้นไมส้ัก บา้นโบราณร้อยปี 186 
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ภาพท่ี 5.36 หลงัคาซอ้นชั้น บริเวณหอ้งครัว มีร่องรอยสะเก็ดระเบิดสมยัสงครามโลก   186 
ภาพท่ี 5.37 พื้นบา้นมีรอยสลกัภาษาญ่ีปุ่น สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2   186 
ภาพท่ี 5.38 ทรงหลงัคา และโครงสร้างส่วนหนา้ ร้าน Crossroad   187 
ภาพท่ี 5.39 ภายในชั้น 2 ท ามีบนัได และราวบนัไดไมข้ึ้นชั้น 3   187 
ภาพท่ี 5.40 ทรงหลงัคา และโครงสร้างส่วนหนา้ ร้านเฮินยายแกว้ 189 
ภาพท่ี 5.41 ตวัเรือนดา้นหลงั ร้านเฮินยายแกว้ 189 
ภาพท่ี 5.42 ทรงหลงัคา และโครงสร้างส่วนหนา้ บา้นลุงส่างยะ่ 190 
ภาพท่ี 5.43 หนา้ต่าง ช่องลม และหลงัคาโบราณองักฤษ บา้นลุงส่างยะ่ 190 
ภาพท่ี 5.44 หลงัคา และโครงสร้างส่วนหนา้ ร้านไผ ่ 191 
ภาพท่ี 5.45 ฝาบา้น และช่องหนา้ต่าง ร้านไผ ่ 191 
ภาพท่ี 5.46 หลงัคา และโครงสร้างส่วนหนา้ ศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑมี์ชีวติ   193 
ภาพท่ี 5.47 โครงสร้างภายในตวับา้น ท าดว้ยไมส้ัก ศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑมี์ชีวติ   193 
ภาพท่ี 5.48 ตวัวหิาร และองคเ์จดีย ์วดัพระธาตุดอยกองมู 197 
ภาพท่ี 5.49 ภายในศาลาการเปรียญ ประดบัดว้ยภาพวาดพุทธประวติั วดัพระธาตุดอยกองมู   197 
ภาพท่ี 5.50 กลุ่มเจดียอ์งคเ์ล็ก มีซุม้จรนมั วดัพระธาตุดอยกองมู   197 
ภาพท่ี 5.51 บริเวณจุดบูชาเคร่ืองบูชาแบบไทใหญ่ วดัพระธาตุดอยกองมู   197 
ภาพท่ี 5.52 อุโบสถ และองคพ์ระพุทธรูปปางหา้มญาติ วดัพระธาตุดอยกองมู   197 
ภาพท่ี 5.53 ซุม้พระพุทธรูปแบบไทใหญ่ ประดิษฐานพระพุทธรูปหินขาว วดัพระธาตุดอยกองมู 197 
ภาพท่ี 5.54 ศาลาการเปรียญ วดัพระนอน   200 
ภาพท่ี 5.55 พระพุทธรูป ปางไสยาสน์ พระประธานในวดัพระนอน   200 
ภาพท่ี 5.56 ซุม้พระพุทธรูปทรงเจดียแ์บบไทญ่พม่า วดัพระนอน 200 
ภาพท่ี 5.57 อุโบสถทรงจตุรมุข วดัพระนอน 200 
ภาพท่ี 5.58 พระพุทธรูปกลางแจง้ ปางมารวชิยั วดัพระนอน 200 
ภาพท่ี 5.59 สิงห์คู่ขนาดใหญ่ วดัพระนอน   200 
ภาพท่ี 5.60 ซุม้ส่างหวา่งแบบไทใหญ่ วดัก ้าก่อ   203 
ภาพท่ี 5.61 ศาลาการเปรียญวดัก ้าก่อ 203 
ภาพท่ี 5.62 ภายในศาลาการเปรียญ วดัก ้าก่อ 203 
ภาพท่ี 5.63 อุโบสถ วดัก ้าก่อ   203 
ภาพท่ี 5.64 องคเ์จดียธ์าตุแบบพม่ามอญ วดัก ้าก่อ   203 
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ภาพท่ี 5.65 ภาพพุทธประวติัแกะสลกัดว้ยไม ้ในซุม้พระพุทธรูป วดัก ้าก่อ   203 
ภาพท่ี 5.66 ซุม้ประตูทางเขา้ วดัม่วยต่อ   205 
ภาพท่ี 5.67 ศาลาการเปรียญ วดัม่วยต่อ 205 
ภาพท่ี 5.68 บริเวณท่ีตั้งองคเ์จดียท์ั้ง 6 องค ์วดัม่วยต่อ   206 
ภาพท่ี 5.69 องคเ์จดียธ์าตุ วดัม่วยต่อ   206 
ภาพท่ี 5.70 ซุม้พระพุทธรูปบริเวณ ในเขตก าแพงแกว้ขององคเ์จดียท์ั้ง 6 วดัม่วยต่อ   206 
ภาพท่ี 5.71 อุโบสถ รูปทรงแบบรัตนโกสินต ์วดัม่วยต่อ 206 
ภาพท่ี 5.72 ศาลาการเปรียญ วดัหวัเวยีง   208 
ภาพท่ี 5.73 พระพุทธรูป ภายในศาลาการเปรีญ วดัหวัเวยีง 208 
ภาพท่ี 5.74 วหิารพลาละแข่ง วดัหวัเวยีง   209 
ภาพท่ี 5.75 พระพุทธรูปมหามุนี หรือพลาละแข่ง วดัหวัเวยีง   209 
ภาพท่ี 5.76 หลงัคาวหิารพลาละแข่ง วดัเวยีง 209 
ภาพท่ี 5.77 ศาลาจ าศีลอาหารไม ้วดัหวัเวียง 209 
ภาพท่ี 5.78 อุโบสถ วดัหวัเวยีง   209 
ภาพท่ี 5.79 องคเ์จดียธ์าตุ วดัหวัเวยีง 209 
ภาพท่ี 5.80 ศาลาการเปรียญ วดัจองกลาง 212 
ภาพท่ี 5.81 เจดียธ์าตุ วดัจองกลาง 212 
ภาพท่ี 5.82 ภาพวาดบนกระจก ภายในศาลาการเปรียญ วดัจองกลาง   212 
ภาพท่ี 5.83 ตุก๊ตาไขลาน ส าหรับท าบุญ วดัจองกลาง 212 
ภาพท่ี 5.84 ตุก๊ตาไมโ้บราณ และโบราณวตัถุต่าง ๆในหอ้งแสดงพิพิธภณัฑว์ดัจองกลาง   212 
ภาพท่ี 5.85 องคเ์จดีย ์และวหิารเก่า ติดกบัวดัจองกลาง 212 
ภาพท่ี 5.86 ศาลาการเปรียญ วดัจองค า   215 
ภาพท่ี 5.87 พระประธานภายในศาลาการเปรียญ วดัจองค า   215 
ภาพท่ี 5.88 ซุม้พระพุทธรูป พระสังกะจายน์ วดัจองค า 215 
ภาพท่ี 5.89 อุโบสถทรงสีเหล่ียม วดัจองค า 215 
ภาพท่ี 5.90 วหิารหลวงพ่อโต วดัจองค า   215 
ภาพท่ี 5.91 หลวงพอ่โต วดัจองค า   215 
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สารบัญแผนที่ 

หนา้ 

แผนท่ี 2.1 ท่ีตั้งของเมืองแม่ฮ่องสอนเดิม 15 
แผนท่ี 2.2 แหล่งท่ีตั้งถ่ินฐานของชุมชนแม่ฮ่องสอนในอดีต 21 
แผนท่ี 2.3 ถนนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 24 
แผนท่ี 3.1 พื้นท่ีการแบ่งชุมชนป๊อกในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 62 
แผนท่ี 5.1 แสดงท่ีตั้งเรือนแบบไทใหญ่ กลุ่มเรือนร้านคา้บนถนนสิงหนาถบ ารุง 167 
แผนท่ี 5.2 แสดงท่ีตั้งวดัแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา 175 
แผนท่ี 5.3 การก าหนดเส้นทางเรียนรู้เรือนร้านคา้แบบไทใหญ่ และเรือนพื้นถ่ิน 194 
แผนท่ี 5.4 การก าหนดเส้นทางเรียนรู้วดัแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา 216 
 

 

 
 
  
 


