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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาเพื่อจดัการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับ
เยาวชนในทอ้งถ่ิน โดยกระบวนการศึกษาเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมือง
แม่ฮ่องสอน   มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์  สังคม และวฒันธรรม  ตลอดจน
ลกัษณะกายภาพและส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ และวฒันธรรมของชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน ในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รวมถึงคุณค่าและความส าคญัของมรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเสนอรูปแบบและวิธีการ
จดัการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน  
และเพื่อการกระตุน้เตือนและสร้างส านึกให้กบักลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอนได้เรียนรู้เข้าใจ และ
ส านึกรักในวฒันธรรมของตน  ซ่ึงในการศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR) โดยผู ้ศึกษาได้ด า เนินการร่วมกับ  “ทีมยุว ศึกษามรดก
วฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน”  ท าการเก็บขอ้มูลในส่วนหน่ึงของภาคเอกสารและเก็บขอ้มูล
ภาคสนาม  เพื่อใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรู้เขา้ใจ และส านึกรักในมรดกวฒันธรรมของทอ้งถ่ินตน จากนั้นใน
วิเคราะห์เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจัดการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ินนั้น  ไดศึ้กษาไดใ้ช้วิธีการสนทนากลุ่มเก็บขอ้มูลความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะความต้องการเรียนรู้ ในเส้นการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่  เพื่อน าประกอบเป็นส่วนหน่ึงของขอ้เสนอในการศึกษาคร้ังน้ีดว้ย 
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ผลของการศึกษาผูศึ้กษาได้เสนอเส้นการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่
ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ินออกเป็น 2 เส้นทาง คือ  เส้นทางท่ี 1 เส้นทางการเรียนรู้เรือนร้านคา้ไทใหญ่ 
และเรือนพื้นถ่ิน   และเส้นทางท่ี 2   เส้นทางการเรียนรู้วดัแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา  
และเพื่อใหก้ารเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน ตาม
เส้นทางดงักล่าวบรรลุเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพ   จึงไดเ้สนอรูปแบบการจดัการอยา่งมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพื่อให้ภาคประชาชนในพื้นท่ีไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม  และการด าเนินการส่งเสริมการ
เรียนรู้ ตลอดจนประสานงานใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีไดมี้ส่วนร่วมสนบัสนุนการสร้าง
ส่ือเพื่อการเรียนรู้ และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าวดว้ย 
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ABSTRACT 
 

A Study to manage Tai-Yai art and architecture culture heritage learning route for local youth by 
participatory action studying process of youth in Mae Hong Son city aims to study the historical, 
social and cultural as well as physical and environmental characteristics of the community. 
Including Tai-Yai Art and architecture culture heritage in Mae Hong Son city and to propose the 
model and methods to manage the Art and architecture culture heritage learning Route for Local 
Youth in order to prompting and realize to local youths in learning and aware in their culture. This 
study used a participatory action research (Participatory Action Research: PAR) by study with “ the 
Tai-Yai culture heritage studied youths Team”  to collect the information as part of document and 
fieldwork for Youth learning, understanding and aware in their culture. Then, the author analyzes to 
propose to the model and methods to manage the Art and architecture culture heritage learning 
Route for Local Youth and this study used the focus group mythology to collect the opinion and 
suggestions their requirement in the Tai-Yai Art and Architecture Culture heritage Learning Route 
to be formed as part of suggestion in this study.  

The results of the study, having proposed the Tai-Yai Art and Architecture Culture heritage 
Learning Route for Local Youth into 2 routes on following the first one is the study route of  the 
Tai-Yai storing houses and traditional houses and the second one is the study route of  the Tai-Yai 
temples and religious architecture places . And In order to make this Culture heritage learning for 
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Local Youth achieve and get effective on these routes. Then, the author has proposed the model of 
the locals’ participatory management. So that. The locals have participated and involved in activities 
and promoted learning. As well as coordination of local governments have contributed and 
supported to create learning media and promote these learning activities. 

 

 
 


