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บทที่ 5 

 

การจัดการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ 
ส าหรับเยาวชนในท้องถิ่น 

 
 

บทน้ี เป็นการศึกษาเพื่อ เสนอรูปแบบและวิธีการจัดการเส้นทางการเรียน รู้มรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน เพื่อการกระตุน้เตือนและสร้างส านึก
ให้กับกลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอน  ได้เรียนรู้เข้าใจ และส านึกรักในวัฒนธรรมของตน  ซ่ึง
ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ  ดงัน้ี 

5.1 การศึกษา และวิเคราะห์เพื่อการจัดการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในท้องถิ่น 

5.1.1 การคดัเลือกมรดกศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่เพื่อการจดัการเส้นทางการ
เรียนรู้ 

5.1.2 การจ าแนกประเภทมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน   

5.1.3 ความคิดเห็นและเสนอแนะความต้องการเรียนรู้ ในเส้นการเรียนรู้มรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ 

5.1.4 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบของเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน 

5.2 การจัดการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนใน
ท้องถิ่น 

5.2.1 องคค์วามรู้ในเสน้ทางเรียนรู้เรือนร้านคา้ไทใหญ่ และเรือนพื้นถ่ิน 
5.2.2 เส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนใน

ทอ้งถ่ิน 

ดงัมีรายละเอียดตามล าดบัดงัน้ี 
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5.1  การศึกษา และวิเคราะห์เพื่อการจัดการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในท้องถิ่น 
 

หวัขอ้น้ีเป็นขั้นตอนการศึกษาและวเิคราะห์เพือ่หารูปแบบของการจดัการเสน้ทางการเรียนรู้มรดกทาง
ศิลปะสถาปัตยกรรมส าหรับเยาชนในทอ้งถ่ินประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

5.1.1 การคัดเลือกมรดกศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่เพื่อการจัดการเส้นทางการ
เรียนรู้  
 

ผูศึ้กษาสร้างเกณฑ์การคดัเลือกมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าและความโดด
เด่นแสดงถึงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมวฒันธรรมไทใหญ่ มีศกัยภาพเหมาะสมต่อการเป็น
แหล่งเรียนรู้ ขึ้ นมา 1 ชุด  ประกอบด้วยเกณฑ์การให้คะแนน และระดับค่าคะแนนที่
เหมาะสม เพื่อการคัดเลือกมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ โดย
ประยกุตเ์กณฑ์การพิจารณาคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม ที่ก  าหนดโดยองคก์รสากล
ดา้นการศึกษา และการอนุรักษม์รดกวฒันธรรม (ICOMOS) ร่วมกบัขอ้มูลดา้นบริบททาง
ประวติัศาสตร์ สังคม และวฒันธรรมชาวไทใหญ่ตามที่ได้ศึกษาไวใ้นบทที่ 2 น ามาใช้
เป็นเกณฑ์การประเมินค่ามรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ านวน 5 เกณฑ ์คือ 

1) คุณค่าดา้นประวติัศาสตร์ มรดกวฒันธรรมนั้น ๆ มีเร่ืองราวความเป็นมาที่เก่ียวขอ้ง
กับประวติัศาสตร์ของเมืองแม่ฮ่องสอน มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกับพื้นที่ วตัถุ
หลกัฐาน และคนไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  

2) ดา้นวฒันธรรม มรดกวฒันธรรมนั้น ๆ มีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติ คติความ
เช่ือทางศาสนา พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมอ่ืน ๆของคนไท
ใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  

3) ดา้นสงัคม มรดกวฒันธรรมนั้น ๆ เป็นวสัดุพื้นถ่ิน วตัถุดิบเฉพาะถ่ิน กรรมวิธีดั้งเดิม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมถึงส่ิงปลูกสร้าง งานสถาปัตยกรรมหรือ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนัและอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน  

4) ดา้นศิลปกรรม มรดกวฒันธรรมนั้นๆ มีคุณค่าทางดา้นสุนทรียศาสตร์ สะทอ้นความ
สวยงามที่มีรูปแบบเฉพาะที่แสดงลกัษณะเด่นอยา่งมีเอกลักษณ์ของวฒันธรรมไท
ใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  
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5) ด้านศักยภาพของมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ มรดกวฒันธรรมนั้ นๆ มีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม สงัคม และศิลปกรรม อีกทั้งโดดเด่นเอกลกัษณ์วฒันธรรม
ไทใหญ่  ซ่ึ งมีศักยภาพ เหมาะสม ต่อการเป็นแหล่งเรียน รู้มรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่   

ใช้มาตรวดัแบบลิเคิร์ต (Likert scale) เพื่อวดัค่าคะแนน 5 ระดับ รูปแบบ Rating Scale 
ก าหนดค่าคะแนน 5 ระดบั คือ ระดบัมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แลว้
วเิคราะห์ผลแบบ (Weight Sum Analysis) มีค่าคะแนนดงัน้ี 
- ระดบัค่ามากที่สุด คิดเป็น 5 คะแนน 
- ระดบัค่ามาก คิดเป็น 4 คะแนน 
- ระดบัค่าปานกลาง คิดเป็น 3 คะแนน 
- ระดบัค่านอ้ย คิดเป็น 2 คะแนน 
- ระดบัค่านอ้ยที่สุด คิดเป็น 1 คะแนน 

 

และคัดเลือกมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าและมีความโดดเด่นแสดงถึง
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมวฒันธรรมไทใหญ่ มีศกัยภาพเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้
มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ส าหรับเยาวชนในท้องถ่ินในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  การประเมินใชค้ะแนนรวมเพือ่ตดัสินค่าของแต่ละแหล่งมรดก
วฒันธรรมที่มีคะแนนรวมตั้งแต่ 15 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ขึ้นไป จะถูกคดัเลือก
เป็นแหล่งเรียนรู้ในเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนใน
ทอ้งถ่ิน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ซ่ึงแหล่งมรดกวฒันธรรมเหล่าน้ี จะได้รับ
การศึกษาในรายละเอียดต่อไปเพื่อน าเอาคุณค่าและศักยภาพของแหล่งวฒันธรรม
เหล่านั้นมาจดัการเป็นเส้นทางเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่
ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

 

จากการศึกษาและเก็บขอ้มูลมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับ
เยาวชนในท้องถ่ิน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวดัแม่ฮ่องสอน พบมรดก
วฒันธรรม จ านวน 55 แห่ง ซ่ึงมีความหลากหลาย จึงไดค้ดัเลือกแหล่งมรดกวฒันธรรมที่
มีคุณค่าและโดดเด่นแสดงถึงเอกลักษณ์ไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ินในเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอนออกมาให้ชดัเจน ดงัตารางประเมินคุณค่าและมีความโดดเด่นแสดงถึง
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 5.1 ตารางคดัเลือกมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนใน
ทอ้งถ่ินดงัน้ี 

ล าดับ
ที ่

รายช่ือมรดกทางวฒันธรรม 
เกณฑ์ 

1 
เกณฑ์ 

2 
เกณฑ์ 

3 
เกณฑ์ 

4 
เกณฑ์ 

5 
รวม 
(25) 

ผลการคดัเลอืก 

1.  ผบั Crossroad (ร้านคา้)  4 2 3 3 3 16 เป็น (ภายนอก) 
2.  ร้านอาหารเฮินยายแกว้ (ร้านคา้) 4 3 3 3 4 17 เป็น (ภายนอก) 
3.  ร้านดอกไมบ้วัแกว้ (ร้านคา้) 3 2 3 2 3 13 ไม่เป็น 
4.  ร้านละออ หรือร้านยอดค าเรือนแกว้ 

(ร้านคา้ ) 
4 3 4 5 4 20 เป็น 

5.  ร้านเส้ือผา้ On air (ร้านคา้) 4 3 4 4 3 18 เป็น (ภายนอก) 
6.  ร้านปาด๊อง (ร้านคา้)  4 4 4 4 4 20 เป็น 
7.  ร้านอญัมณี (ร้านคา้) 4 3 4 4 4 19 เป็น 
8.  ร้านเส้ือผา้ และร้านคิวเพรส (ร้านคา้) 4 4 4 4 4 20 เป็น 
9.  ร้านอาหาร ไผ ่(ร้านคา้) 4 3 4 4 3 18 เป็น (ภายนอก) 
10.  ร้านอนงค ์และร้านเกมส์ (ร้านคา้) 3 2 3 2 3 13 ไม่เป็น 
11.  บา้นโบราณ 100 ปี (ท่ีพกั) 4 4 5 4 4 21 เป็น 
12.  สถานีต ารวจท่องเที่ยวเมือง

แม่ฮ่องสอน (ส านกังาน) 
3 2 3 2 3 13 ไม่เป็น 

13.  บา้นพกัผูล้ี้ภยั IRC (ท่ีพกั) 3 2 2 3 3 13 ไม่เป็น 
14.  บา้นนายจิตตส่์ง ประสิทธิกุล (ท่ีพกั) 3 2 3 2 3 13 ไม่เป็น 
15.  อาคาร ร.ส.พ. (ศูนยป์ระสานงาน

พิพิธภณัฑมี์ชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน) 
4 3 3 3 4 17 เป็น (ภายนอก) 

16.  เจดียธ์าตุ (วดัปางลอ้) 3 3 3 2 3 14 ไม่เป็น 
17.  อุโบสถ (วดัปางลอ้) 3 3 3 2 3 14 ไม่เป็น 
18.  ศาลาการเปรียญ (วดัปางลอ้ ) 3 3 3 2 3 14 ไม่เป็น 
19.  เจดียแ์ละซุม้พระพุทธรูป (วดัผาอ่าง) 3 2 3 2 3 13 ไม่เป็น 
20.  เจดียธ์าตุองคใ์หญ่  

(วดัพระธาตุดอยกองมู) 
4 4 4 4 4 20 เป็น 

21.  เจดียธ์าตุองคเ์ล็ก  
(วดัพระธาตุดอยกองมู ) 

4 4 4 4 4 20 เป็น 

22.  ศาลาการเปรียญ  
(วดัพระธาตุดอยกองมู) 

4 4 3 4 4 19 เป็น 

23.  อุโบสถ (วดัพระธาตุดอยกองมู) 4 3 3 4 4 18 เป็น 
24.  วิหาร (วดัพระธาตุดอยกองมู) 4 4 3 4 4 19 เป็น 
25.  ส่างหว่าง ซุม้ประตูทางเขา้ (วดัก ้าก่อ) 4 3 4 3 4 18 เป็น 



 

 137 

ตารางที่ 5.1 (ต่อ) 
ล าดับ
ที ่

รายช่ือมรดกทางวฒันธรรม 
เกณฑ์ 

1 
เกณฑ์ 

2 
เกณฑ์ 

3 
เกณฑ์ 

4 
เกณฑ์ 

5 
รวม 
(25) 

ผลการ
คดัเลอืก 

26.  ศาลาการเปรียญ (วดัก ้าก่อ) 4 4 4 4 4 20 เป็น 
27.  เจดียธ์าตุเก่า และองคใ์หม่  (วดัก ้าก่อ) 4 3 4 3 4 18 เป็น 
28.  อุโบสถ (วดัก ้าก่อ) 4 3 4 3 4 18 เป็น 
29.  ศาลาหลวงปู่โต (วดัก ้าก่อ) 4 4 4 4 3 19 เป็น 
30.  ศาลาการเปรียญ (วดัม่วยต่อ) 4 3 4 3 3 17 เป็น 
31.  เจดียธ์าตุ 6 องค ์(วดัม่วยต่อ) 4 3 4 3 4 18 เป็น 
32.  อุโบสถ (วดัม่วยต่อ) 4 3 4 3 3 17 เป็น 
33.  ศาลาการเปรียญ (วดัพระนอน) 4 4 3 4 3 18 เป็น 
34.  อุโบสถ (วดัพระนอน) 4 4 4 4 3 19 เป็น 
35.  เจดียธ์าตุทรงปราสาท 2 องค ์(วดัพระนอน) 4 3 3 4 3 17 เป็น 
36.  วิหารพลาละแข่ง (วดัหวัเวียง) 4 4 3 4 4 19 เป็น 
37.  ศาลาเจา้ศีลอาคารไม ้(วดัหวัเวียง) 4 4 3 4 4 19 เป็น 
38.  ศาลาการเปรียญ (วดัหวัเวียง) 4 3 3 4 3 17 เป็น 
39.  หอระฆงั (วดัหวัเวียง ) 4 3 3 4 3 17 เป็น 
40.  อุโบสถ (วดัหวัเวียง) 4 3 3 4 3 17 เป็น 
41.  เจดียธ์าตุ (วดัหวัเวียง) 4 3 3 4 3 17 เป็น 
42.  ศาลาการเปรียญ (วดัดอนเจดีย)์ 3 2 3 2 3 13 ไม่เป็น 
43.  ศาลาการเปรียญ (วดักลางทุ่ง) 3 3 3 2 3 14 ไม่เป็น 
44.  เจดียธ์าตุ (วดักลางทุ่ง) 3 3 3 2 3 14 ไม่เป็น 
45.  โบสถ ์(วดักลางทุ่ง) 3 3 3 2 3 14 ไม่เป็น 
46.  หอระฆงั (วดักลางทุ่ง) 3 3 2 2 3 13 ไม่เป็น 
47.  วิหารหลวงพ่อโต (วดัจองค า) 4 4 3 4 4 19 เป็น 
48.  ศาลาการเปรียญ (วดัจองค า) 4 4 3 4 4 19 เป็น 
49.  อุโบสถ (วดัจองค า) 4 4 3 4 4 19 เป็น 
50.  ซุม้พระพุทธรูปพระมหากจัจายน์   

(วดัจองค า) 
4 4 3 4 4 19 เป็น 

51.  เจดียแ์ละวิหารเล็ก  (วดัจองกลาง) 4 4 4 5 4 21 เป็น 
52.  ศาลาการเปรียญ (วดัจองกลาง) 4 4 4 4 4 20 เป็น 
53.  เจดียแ์ละวิหารเล็กเก่า (วดัจองกลาง) 4 3 4 4 3 18 เป็น 
54.  ศาลเจา้พ่อขอ้มือเหล็ก 3 2 3 3 3 14 ไม่เป็น 
55.  ศาลเจา้พ่อเมืองแข ่ 3 2 2 3 3 13 ไม่เป็น 
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  หมายเหตุ 
- เกณฑ ์1   คือ เกณฑด์า้นประวตัิศาสตร์ 
- เกณฑ ์2  คือ เกณฑด์า้นวฒันธรรม 
- เกณฑ ์3   คือ เกณฑด์า้นสงัคม 
- เกณฑ ์4   คือ เกณฑด์า้นศิลปกรรม 
- เกณฑ ์5   คือ เกณฑด์า้นศกัยภาพของมรดกวฒันธรรมไทใหญ ่

ผลของการประเมินคุณค่าและมีความโดดเด่นแสดงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมวฒันธรรม
ไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวดัแม่ฮ่องสอน และมีศกัยภาพในการ
จดัเป็นเส้นทางการเรียนรู้มรดกศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชน
ในท้องถ่ิน  ใน เขตเทศบาล เมืองแม่ ฮ่องสอน  ตามตารางที่  1 จากมรดกศิลปะ
สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่  55 รายการ สามารถคัดเลือกมรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ได ้39 รายการ ดงัรายช่ือมรดกวฒันธรรมต่อไปน้ี 

(1) ร้านละออ หรือร้านยอดค าเรือนแกว้ (เรือนร้านคา้, ที่พกัอาศยั) 
(2) ร้านอญัมณี (เรือนร้านคา้, ที่พกัอาศยั) 
(3) ร้านเส้ือผา้ และร้านคิวเพรส (เรือนร้านคา้, ที่พกัอาศยั) 
(4) ร้านปาด๊อง (เรือนร้านคา้แบบหอ้งแถว, ที่พกัอาศยั) 
(5) บา้นโบราณ 100 ปี (ที่พกัอาศยั) 
(6) ผบัCrossroad (เรือนร้านคา้, ที่พกั) 
(7) ร้านอาหารเฮินยายแกว้ (เรือนร้านคา้, ที่พกัอาศยั) 
(8) ร้านเส้ือผา้ On air (เรือนร้านคา้แบบหอ้งแถว) 
(9) ร้านอาหาร ไผ ่(เรือนร้านคา้, ที่พกัอาศยั) 
(10) อาคาร ร.ส.พ. (ศูนยป์ระสานงานพพิธิภณัฑมี์ชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน) 
(11) เจดียธ์าตุองคใ์หญ่ (วดัพระธาตุดอยกองมู) 
(12) เจดียธ์าตุองคเ์ล็ก (วดัพระธาตุดอยกองมู) 
(13) ศาลาการเปรียญ (วดัพระธาตุดอยกองมู) 
(14) อุโบสถ (วดัพระธาตุดอยกองมู) 
(15) วหิาร (วดัพระธาตุดอยกองมู) 
(16) ส่างหวา่ง ซุม้ประตูทางเขา้ (วดัก ้าก่อ) 
(17) ศาลาการเปรียญ (วดัก ้าก่อ) 
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(18) เจดียธ์าตุเก่า และองคใ์หม่  (วดัก ้าก่อ) 
(19) อุโบสถ (วดัก ้าก่อ) 
(20) ศาลาหลวงปู่ โต (วดัก ้าก่อ) 
(21) ศาลาการเปรียญ (วดัม่วยต่อ) 
(22) เจดียธ์าตุ 6 องค ์(วดัม่วยต่อ) 
(23) อุโบสถ (วดัม่วยต่อ) 
(24) ศาลาการเปรียญ (วดัพระนอน) 
(25) อุโบสถ (วดัพระนอน) 
(26) เจดียธ์าตุทรงปราสาท (วดัพระนอน) 
(27) วหิารพลาละแข่ง (วดัหวัเวียง) 
(28) ศาลาเจา้ศีลอาคารไม ้(วดัหวัเวยีง) 
(29) ศาลาการเปรียญ (วดัหวัเวยีง) 
(30) หอระฆงั (วดัหวัเวียง) 
(31) อุโบสถ (วดัหวัเวียง) 
(32) เจดียธ์าตุ (วดัหวัเวียง) 
(33) วหิารหลวงพอ่โต (วดัจองค า) 
(34) ศาลาการเปรียญ (วดัจองค า) 
(35) อุโบสถ (วดัจองค า) 
(36) ซุม้พระพทุธรูปพระมหากจัจายน์  (วดัจองค า) 
(37) เจดียแ์ละวหิารเล็ก  (วดัจองกลาง) 
(38) ศาลาการเปรียญ (วดัจองกลาง) 
(39) เจดียแ์ละวหิารเล็กเก่า (วดัจองกลาง) 

5.1.2  การจ าแนกประเภทมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอนที่ได้รับการคดัเลือก   
ท าการจดัระเบียบขอ้มูลมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ที่ได้รับการ
คัดเลือก 39 รายการ ที่ มี คุณค่าและมีความโดดเด่นแสดงเอกลักษณ์ทางวฒันธรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และมีศกัยภาพ
ในการจดัเป็นเส้นทางการเรียนรู้มรดกศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับ
เยาวชนในทอ้งถ่ิน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ซ่ึงผลการจ าแนกประเภทมรดก
วฒันธรรมไทใหญ่ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือก จ าแนกออกได ้2 ประเภท คือ 
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(1) ประเภทเรือนเรือนพืน้ถิน่แบบไทใหญ่ ย่านถนนสิงหนาถบ ารุง                                              
มีจ  านวน 10 แห่ง  ประกอบดว้ย 
(1.1) ร้านละออ หรือร้านยอดค าเรือนแกว้ (เรือนร้านคา้, ที่พกัอาศยั) 
(1.2) ร้านอญัมณี (เรือนร้านคา้, ที่พกัอาศยั) 
(1.3) ร้านเส้ือผา้ และร้านคิวเพรส (เรือนร้านคา้, ที่พกัอาศยั) 
(1.4) ร้านปาด๊อง (เรือนร้านคา้แบบหอ้งแถว, ที่พกัอาศยั) 
(1.5) บา้นโบราณ 100 ปี (ที่พกัอาศยั) 
(1.6) ผบัCrossroad (เรือนร้านคา้, ที่พกั) 
(1.7) ร้านอาหารเฮินยายแกว้ (เรือนร้านคา้, ที่พกัอาศยั) 
(1.8) ร้านเส้ือผา้ On air (เรือนร้านคา้แบบหอ้งแถว) 
(1.9) ร้านอาหาร ไผ ่(เรือนร้านคา้, ที่พกัอาศยั) 
(1.10) อาคาร ร.ส.พ. (ศูนยป์ระสานงานพพิธิภณัฑมี์ชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน) 

(2) ประเภทวดัแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ทางศาสนา                                                
มีจ  านวน 29 แห่ง  ประกอบดว้ย 
(2.1) เจดียธ์าตุองคใ์หญ่ (วดัพระธาตุดอยกองมู) 
(2.2) เจดียธ์าตุองคเ์ล็ก (วดัพระธาตุดอยกองมู) 
(2.3) ศาลาการเปรียญ (วดัพระธาตุดอยกองมู) 
(2.4) อุโบสถ (วดัพระธาตุดอยกองมู) 
(2.5) วหิาร (วดัพระธาตุดอยกองมู) 
(2.6) ส่างหวา่ง ซุม้ประตูทางเขา้ (วดัก ้าก่อ) 
(2.7) ศาลาการเปรียญ (วดัก ้าก่อ) 
(2.8) เจดียธ์าตุเก่า และองคใ์หม่  (วดัก ้าก่อ) 
(2.9) อุโบสถ (วดัก ้าก่อ) 
(2.10) ศาลาหลวงปู่ โต (วดัก ้าก่อ) 
(2.11) ศาลาการเปรียญ  (วดัม่วยต่อ) 
(2.12) เจดียธ์าตุ 6 องค ์ (วดัม่วยต่อ) 
(2.13) อุโบสถ (วดัม่วยต่อ) 
(2.14) ศาลาการเปรียญ (วดัพระนอน) 
(2.15) อุโบสถ (วดัพระนอน) 
(2.16) เจดียธ์าตุทรงปราสาท (วดัพระนอน) 
(2.17) วหิารพลาละแข่ง (วดัหวัเวียง) 
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(2.18) ศาลาเจา้ศีลอาคารไม ้(วดัหวัเวยีง) 
(2.19) ศาลาการเปรียญ (วดัหวัเวยีง) 
(2.20) หอระฆงั (วดัหวัเวียง) 
(2.21) อุโบสถ (วดัหวัเวียง) 
(2.22) เจดียธ์าตุ (วดัหวัเวียง) 
(2.23) วหิารหลวงพอ่โต (วดัจองค า) 
(2.24) ศาลาการเปรียญ (วดัจองค า) 
(2.25) อุโบสถ (วดัจองค า) 
(2.26) ซุม้พระพทุธรูปพระมหากจัจายน์  (วดัจองค า) 
(2.27) เจดียแ์ละวหิารเล็ก  (วดัจองกลาง) 
(2.28) ศาลาการเปรียญ (วดัจองกลาง) 
(2.29) เจดียแ์ละวหิารเล็กเก่า (วดัจองกลาง) 

5.1.3  ความคิดเห็น และเสนอแนะความต้องการเรียนรู้ ในเส้นการเรียนรู้มรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ 
 

หวัขอ้น้ีเป็นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเยาวชน ซ่ึงเป็นตวัแทนของเยาวชนในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน  เพื่อรับทราบขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะถึงความตอ้งการในการเรียนรู้ใน
เส้นการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ซ่ึงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะความตอ้งการในการเรียนรู้ของเยาวชน จะถูกน ามาใชป้ระกอบการวิเคราะห์
และพิจารณาหารูปแบบของเส้นทางการเรียนรู้มรดกศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไท
ใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน  โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) ซ่ึง
เยาวชนที่เขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม ใชว้ิธีการคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  ใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอยา่ง (Sampling) แบบจงใจ (Purposive Sampling) จากตวัแทนของ“ทีมยวุศึกษามรดก
วฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน”  จ านวน 12 คน ซ่ึงท าหน้าที่ในเป็นหวัหน้า และรอง
หวัหนา้ในแต่ละทีมยอ่ยของทีมยวุศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน   
 

 โดยมีประเด็นในการสนทนากลุ่ม คร้ังน้ี 4 ประเด็น ดงัน้ี 
1. การจดักลุ่มของมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับการจัด

เสน้ทางการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน 
2. การจดัเสน้ทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับเยาวชน 
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3. ปัญหาของแหล่งมรดกวฒันธรรมที่มีผลต่อการจดัเส้นทาง พิจารณาจากผลการจ าแนก
ประเภทมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ ทั้งหมด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทเรือนร้านคา้แบบ
ไทใหญ่  และเรือนพื้ น ถ่ินแบบไทใหญ่  และประเภทวัดแบบไทใหญ่  และ
สถาปัตยกรรมทางศาสนา มีประเด็นยอ่ย ดงัน้ี 
- ลกัษณะทางกายภาพของแหล่งมรดกวฒันธรรมปัจจุบนั  
- ส่ือการเรียนรู้ และวธีิการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
- การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งในแต่ละเส้นทาง วิธีการเดินทางที่เหมาะสมและ

ส่ิงอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภคต่าง ๆ  
4. การเสนอความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะในการจดัการแหล่งมรดกวฒันธรรมส าหรับ

การเป็นแหล่งเรียนรู้ (พจิารณาจากปัญหา) 
   

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) คร้ังน้ี ใชส้ถานที่สนทนาที่วดัหวัเวียง  และใช้
เวลาสนทนากลุ่มประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมีผูศึ้กษาท าหน้าที่ เป็นผูด้  าเนินการสนทนา 
(Moderator) ในประเด็นการสนทนาเก่ียวกบั 
 
ผลของการสนทนาคร้ังน้ี สรุปไดว้า่  
1) กลุ่มเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความส าคัญกับแหล่งเรียนรู้ที่เป็น

สถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ซ่ึงไดเ้สนอแนะเส้นการ
เรียนรู้ส าหรับเยาวชน โดยจดัเป็น 2 เส้นทางคือ เส้นทางที่แรก คือ เส้นทางเรียนรู้ที่
เก่ียวกบัวดั และสถาปัตยกรรมภายในวดั และเส้นทางที่สอง คือ เส้นทางเรียนรู้เรือน
ร้านคา้แบบไทใหญ่ และเรือนไทใหญ่พื้นถ่ิน 

 

2) ส าหรับปัญหาของแหล่งมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ในเส้นทาง
การเรียนรู้ ทั้ง 2 ประเภท กลุ่มเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ไดเ้สนอความ
ตอ้งการ และขอ้เสนอแนะตามประเด็นยอ่ยขา้งตน้ ดงัน้ี 

 

- ประเด็นที่หน่ึง ลักษณะทางกายภาพของแหล่งมรดกวฒันธรรมปัจจุบนัส าหรับ
เสน้ทางเรียนรู้ที่เก่ียวกบัวดั และสถาปัตยกรรมภายในวดั ควรมีการปรับปรุงพื้นที่
ภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่สถาปัตยกรรมแต่ละแห่ง อาทิ การบูรณะ การซ่อมแซม 
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบ การดูแลเร่ืองความสะอาด การจดัการขยะ 
การปรับปรุงป้ายช่ือสถานที่ และประวติัความเป็นมาโดยสังเขป การจดัการพื้นที่
ส าหรับจอดยานพาหนะของนักท่องเที่ยวส าหรับเส้นทางเรียนรู้เรือนร้านคา้แบบ
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ไทใหญ่ และเรือนไทใหญ่พื้นถ่ิน เน่ืองจากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล จึงมีการปรับปรุง 
ตกแต่งตวัเรือนตามประโยชน์ใชส้อยของเจา้ของบา้น ขอ้เสนอแนะคือ ควรมีบา้น
ตวัอยา่งสักหน่ึงหลงัที่มีโครงสร้าง และรายละเอียดของสถาปัตยกรรมแบบบา้น
ไทใหญ่ที่เด่นชัด และได้รับอนุญาตให้เขา้ชมด้วยความเต็มใจ และสะดวกให้
ขอ้มูล ส่วนหลงัอ่ืนๆในเสน้ทางควรมีการจดัระเบียบตามความเหมาะสมหรือตาม
หลักการอนุรักษ์บ้านโบราณของชมรมบา้นเก่าเมืองแม่ฮ่องสอน อาทิ การจัด
ระเบียบป้ายไฟ ป้ายโฆษณาต่าง ๆที่บดบงัตวัเรือน หรือโครงสร้างสถาปัตยกรรม 
การปรับภูมิทศัน์โดยรอบบา้นตามความเหมาะสม ส าหรับเรือนไทใหญ่ที่อยูติ่ด
บนถนนสิงหนาถบ ารุง ควรมีการจดัการเร่ืองการจอดรถ หรือยานพาหนะซ่ึงท า
ไม่สะดวกในการเขา้ชม    ภูมิทศัน์โดยรอบ และบดบงัโครงสร้างบา้น 

-   ประเด็นที่สอง ส่ือการเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ควรมีการท าส่ือ
แนะน าสถานที่ ที่มีเน้ือหาประวติัความเป็นมาโดยสังเขป ส่ิงส าคัญของแหล่ง
มรดก อาทิ แผ่นที่ แผนพบั หนังสือท่องเที่ยว หนังสือน าชม ส่ืออิเล็กทรอนิคส์
วดีิโอ ซีดี เป็นตน้ ส าหรับส่ืออิเล็กทรอนิคส์ วดีีทศัน์ต่าง ๆ ควรมีพื้นที่ส าหรับชม
สักหน่ึงแห่ง เช่น ที่เรือนไทใหญ่ตวัอย่าง หรือพื้นที่ส าหรับน าเสนอที่เทศบาล
จดัสรร (ศูนยป์ระสานงานพพิิธภณัฑมี์ชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน) ส่วนส าหรับวิธีการ
เรียนรู้จากแหล่งรู้นอกจากส่ือต่าง ๆ ควรมีผูใ้ห้ข้อมูลในลักษณะเล่าเร่ือง หรือ
น าเสนอส่ิงส าคญัภายในแหล่งที่เป็นประเด็นในการอธิบายเน้ือหาขอ้มูลต่าง ๆ 

-   ประเด็นที่สาม การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งในแต่ละเส้นทาง วิธีการเดินทาง
ที่เหมาะสมและส่ิงอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภคต่าง ๆเน่ืองจากแหล่งมรดก
วฒันธรรมแต่ละแห่งตั้งบนเส้นทางที่เดินทางสะดวก และไม่ไกลจากกนัในแต่ละ
แห่ง แม้ว่าบนเขา บนเนิน หรือพื้นที่สูง สามารถเขา้แหล่งเรียนรู้ได้สะดวก ด้วย
การเดิน หรือการใชย้านพาหนะส่วนตวั ประกอบมียานพาหนะบริการให้เช่า อาทิ 
รถจกัรยาน รถมอเตอร์ไซด์ ส่วนในตวัเมืองแม่ฮ่องสอนมีปริมาณรถจ านวนมาก
บนถนนย่านเรือนไทใหญ่ ฉะนั้ นควรมีการจดัการเร่ืองการจลาจล ส าหรับส่ิง
อ านวยความสะดวก สาธารนูปโภค ในวดั ควรปรับปรุงห้องสุขาให้สะอาด และ
แบ่งส่วนส าหรับห้องสุขานักท่องเที่ยว ไม่ควรใชร่้วมกับพระสงฆ์ รวมถึงพื้นที่
พกัผอ่น เช่น ศาลาพกั หรือซุม้นัง่เล่น 
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5.1.4  การศึกษาวิเคราะห์ เพื่อหารูปแบบของเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วัฒนธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในท้องถิ่น 
 

หวัขอ้น้ีเป็นกระบวนการของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อสรุปความเห็น และเสนอรูปแบบของ
เส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนใน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะน าผลของการศึกษาในขั้นตอนที่ผา่นมาพิจารณา และวเิคราะห์ ดงัน้ี 
 

(1) พิจารณาจากรายช่ือมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ที่ได้รับการ
คดัเลือกและจ าแนกประเภทจากข้อ 5.1.2 มีจ  านวนมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ทั้งส้ิน 39 รายการ จ าแนกประเภทได ้2 ประเภท คือ 1) เรือนร้านคา้
แบบไทใหญ่  และเรือนพื้นถ่ิน จ านวน 10 แห่ง 2) สถาปัตยกรรมทางศาสนา  จ  านวน 
29 แห่ง ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ 7 แห่ง วิหาร  3 แห่ง อุโบสถ 6 แห่ง เจดีย ์ 8 
แห่ง ศาลา 2 แห่ง ซุม้ 2 แห่ง และหอระฆงั 1 แห่ง 

 

(2) การศึกษาในข้อ 5.1.3 ที่ได้ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มเยาวชน 
“ทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน” เพื่อรับทราบความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะถึงความตอ้งการการเรียนรู้มรดกศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไท
ใหญ่ ซ่ึงสรุปไดว้า่ 

 

1)   กลุ่มเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เสนอเส้นการเรียนรู้ส าหรับ
เยาวชน โดยจดัเป็น 2 เส้นทางคือ เส้นทางที่แรก คือ เส้นทางเรียนรู้ที่เก่ียวกบัวดั 
และสถาปัตยกรรมภายในวดั และเส้นทางที่สอง คือ เส้นทางเรียนรู้เรือนร้านคา้
แบบไทใหญ่ และเรือนไทใหญ่พื้นถ่ิน 

2)   กลุ่มเยาวชนไดเ้สนอความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะส าหรับปัญหาของแหล่ง
มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ในเสน้ทางการเรียนรู้ ดงัน้ี 

 

ส าหรับเส้นทางเรียนรู้ที่ เก่ียวกับวดั และสถาปัตยกรรมภายในวดั ควรมีการ
ปรับปรุงพื้นที่ภูมิ-ทศัน์โดยรอบพื้นที่สถาปัตยกรรมแต่ละแห่ง ส่วนเส้นทาง
เรียนรู้เรือนร้านคา้แบบไทใหญ่ และเรือนไทใหญ่พื้นถ่ิน ควรมีบา้นตวัอยา่งสัก
หน่ึงหลงัที่มีโครงสร้าง และรายละเอียดของสถาปัตยกรรมแบบบา้นไทใหญ่ที่
เด่นชดั และไดรั้บอนุญาตให้เขา้ชมดว้ยความเต็มใจ และสะดวกให้ขอ้มูล ส่วน
หลงัอ่ืนๆ โดยเจา้ของ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล ในเส้นทางควรมีการจดั
ระเบียบตามความเหมาะสมหรือตามหลักการอนุรักษ์บ้านโบราณของชมรม
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บา้นเก่าเมืองแม่ฮ่องสอน  และควรมีการท าส่ือแนะน าสถานที่ ที่มีเน้ือหาประวติั
ความเป็นมาโดยสังเขป ส่ิงส าคญัของแหล่งมรดก อาทิ แผ่นที่ แผนพบั หนังสือ
ท่องเที่ยว หนังสือน าชม ส่ืออิเล็กทรอนิคส์วิดีโอ ซีดี เป็นต้น ส าหรับส่ือ
อิ เล็กทรอนิคส์  วี ดีทัศน์ ต่ าง โดยเทศบาลเมืองแม่ ฮ่องสอนดูแล(ศูนย์
ประสานงานพิพิธภณัฑมี์ชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน ) ส่วนส าหรับวิธีการเรียนรู้จาก
แหล่งรู้นอกจากส่ือต่าง ๆ ควรมีผูใ้ห้ขอ้มูลในลกัษณะเล่าเร่ือง หรือน าเสนอส่ิง
ส าคญัภายในแหล่งที่เป็นประเด็นในการอธิบายเน้ือหาขอ้มูลต่าง ๆ ส าหรับการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งในแต่ละเส้นทาง สามารถเข้าแหล่งเรียนรู้ได้
สะดวก ด้วยการเดิน หรือการใช้ยานพาหนะส่วนตัว ประกอบมียานพาหนะ
บริการ ควรมีการจัดการเร่ืองการจลาจล ส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวก 
สาธารณูปโภค ในวดั ควรปรับปรุงห้องสุขาให้สะอาด และแบ่งส่วนส าหรับ
ห้องสุขานักท่องเที่ยว ไม่ควรใช้ร่วมกับพระสงฆ์ รวมถึงพื้นที่พกัผ่อน เช่น 
ศาลาพกั หรือซุม้นัง่เล่น 
จากการศึกษาวิเคราะห์โดยน าขอ้มูลทั้งสองส่วนดงักล่าวมาพิจารณา ผูศึ้กษาจึง
สรุปและลงความเห็นวา่ 
 

รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ินคร้ังน้ี คือ จดัให้เป็นเส้นทางการ
เรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนใน
ท้องถ่ิน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตามข้อมูลของมรดกวฒันธรรมที่
ไดรั้บการคดัเลือกและขอ้เสนอแนะของเยาวชน ประกอบดว้ยเส้นทางการเรียนรู้  
2 เสน้ทาง ดงัน้ี 
 

เส้นทางที่ 1 เส้นทางการเรียนรู้เรือนร้านค้าไทใหญ่ และเรือนพืน้ถิ่น 
 

เส้นทางเรียนรู้บา้นโบราณ เรือนไทใหญ่ บนถนนสิงหนาถบ ารุง ซ่ึงอดีตเคย
เป็นชุมทางการคา้และปัจจุบนัเป็นยา่นธุรกิจการของเมืองแม่ฮ่องสอน มีกลุ่ม
เรือนแบบไทใหญ่ เรือนร้านคา้ไทใหญ่มากมายสองตลอดสองขา้งทาง โดย
เร่ิมตน้ที่ร้าน Crossroad ร้านอาหารก่ึงผบั ตรงส่ีแยกกลางเมืองแม่ฮ่องสอน 
โดดเด่นดว้ยอาคารเรือนแถวไม ้3 ชั้น มีหลังคาทรงจัว่ มุงดว้ยสังกะสี ภายใน
ชั้นล่าง และชั้นสอง มีระเบียงในตวับา้นสามารถมองถึงกนัได ้และยงัคงสภาพ
โครงสร้าง และรูปแบบเดิม เป็นเรือนไม้ทั้งหลัง สถานที่ต่อมา บนถนนสิง
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หนาทบ ารุงฝ่ังขวา คือร้านยอดค าเรือนแก้วเรือนไม้สองชั้น สร้างประมาณปี 
พ.ศ. 2436 เรือนไทใหญ่หลงัคาทรงจัว่ครอบเรือนป้ันหยา ภายในยงัคงมีวตัถุ
โบราณที่เจา้ของยงัคงรักษาไว ้ปัจจุบนัทายาทผูดู้แล คุณป้าเสาวนีย ์วรรณศิริ 
สามารถให้ขอ้มูลต่าง ๆ ของบ้าน และความเป็นในอดีตของถนนสิงหนาท
บ ารุงสถานที่ต่อมาถดัจากร้านยอดค าเรือนแกว้ คือร้านเส้ือผา้ On air เรือนไม้
สองชั้ น 3 คูหา อายุประมาณ 80 ปี หลังคาทรงป้ันหยามุงหลังคาสังกะสี 
ภายนอกยงัคงโครงสร้างเรือนร้านค้าแบบไทใหญ่ ชั้นบนมีระเบียงยื่นไป
ดา้นขา้ง สถานที่ต่อมา ถดัจากร้านเส้ือผา้ On air คือร้านปาด๊อง ร้านขายของที่
ระลึก เรือนไม้ 2 ชั้น 4 คูหา ลักษณะเป็นบา้นแฝด 2 ชั้น สร้างใน พ.ศ. 2470 
อายกุว่า 80 ปี สมยัก่อนดา้นหน้าเปิดเป็นร้านขายของ ซ่ึงไดท้  าการคา้กบัพม่า 
การสร้างบ้านเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทใหญ่  ท าหน้าต่างแบบเปิดได้ทั้ ง
ดา้นบนและดา้นล่าง มุงหลงัคาดว้ยสังกะสีจากพม่าที่มีความหนากว่าสังกะสี
ธรรมดา และเสาบา้นมีทั้งหมด 49 ตน้ ภายในยงัคงโครงสร้างเรือนไทใหญ่ใน
อดีต และมีพระพุทธรูปประจ าบา้น คือพระพุทธรูปสิงห์ 1 และพระพุทธรูปท า
จากก่ิงโพธ์ิ ปัจจุบันทายาท และผูดู้แลบ้านคืออาจารยบ์ุญเลิศ วิรัตนาภรณ์ 
สามารถให้ขอ้มูลบา้นไดล้ะเอียด และพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอนในอดีต สถานที่
ต่อมาตรงข้ามกับร้านปาด็อง ร้านเฮินยายแก้ว ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ลกัษณะเป็นเรือนไม ้2 ชั้นทั้งหลงั หลงัคาทรงจัว่ มุงสังกะสี ผนังมีช่องระบาย
อากาศเป็นซ่ีลูกกรง มีระเบียงโดยรอบ ภายในมีบ่อน ้ าใช ้อายกุวา่ 50 ปี ปัจจุบนั
ถูกเช่าเป็นร้านอาหาร และปรับปรุงใหม่แต่ยงัคงโครงสร้างแบบเรือนไทใหญ่ 
เจ้าของเดิมคือยายแก้ว เจ้าของเดียวกับโรงแรมสงวนสิน พื้นที่ติดกัน  เป็น
โรงแรมยุคแรก ๆของแม่ฮ่องสอน ปัจจุบนัเลิกกิจการเปล่ียนเป็นร้านดอกไม ้
สถานที่ต่อมาตรงขา้มกบัร้านเฮินยายแก้ว คือ ร้านอญัมณี สร้างขึ้นประมาณ 
พ.ศ. 2438 มีอายปุระมาณ 112 ปี ลกัษณะเรือนแถวไม ้2  ชั้น 3 คูหา เดิมหลงัคา
ทรงป้ันหยา และเปล่ียนเป็นทรงหน้าจัว่ ภายในบา้นยงัคงสภาพเดิมไว ้และมี
วตัถุโบราณ ส่ิงของส าคญัที่ยงัคงรักษาไวถึ้งปัจจุบนั ส่วนชั้นล่างเปิดเป็นร้าน
ขายของช า ขายของที่ระลึก นาฬิกาโบราณ ตาชัง่โบราณหีบใส่ของโบราณ โถ
โบราณ และตูเ้ส้ือผา้สมยัโบราณปัจจุบนัทายาทผูดู้แลบา้น คือคุณยายตวงรัตน์ 
รัตนร าพึง สามารถให้ขอ้มูลภายในบา้นได้อยา่งชดัเจน และละเอียด สถานที่
ต่อมา ถดัจากร้านอญัมณี คือ ร้านคิวเพรส และร้านเส้ือผา้แฟชัน่ สร้างประมาณ
ปี พ.ศ. 2460 เดิมบา้นหลงัน้ีบา้นเลขที่ 458 ผูส้ร้างบา้นช่ือ นายต่าดุล เป็นชาว
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พ ม่ า  เป็ น ลู ก จ้างข อ งบ ริษัท  B.B.C. (BOMBAYBURMA COMPANEE) 
ลกัษณะเรือนไม้ 2 ชั้น 2 คูหา หลงัคาทรงป้ันหยา มุงสังกะสีน ามาจากพม่า มี
มุขโถงส่วนหน้าชั้นสอง ภายในยงัคงโครงสร้างรูปแบบเดิม หนา้ต่างลูกกรง มี
ช่องระบายอากาศท าด้วยไม้แกะสลักลาย และวัตถุโบราณประจ าบ้าน 
พระพุทธรูปบนห้ิงพระ สมัยสุโขทยัปัจจุบนัลูกสะใภ ้ผูดู้แลคุณยายบุญจิรา 
ทองเขียว สามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบับา้นไดอ้ยา่งละเอียด สถานที่ต่อมาฝ่ังตรง
ขา้มกบัเซเว่น คือ อาคาร ร.ส.พ เก่า อยูใ่นการดูแลของกรมธนารักษ ์ลกัษณะ
เป็นเรือนไม้ 2 ชั้นทั้งหลงั มีระเบียงส่วนหน้า ทรงหลงัคาแบบจัว่ มีบ่อน ้ าใช ้
ปัจจุบันคือถูกปรับปรุงใหม่ แต่ยงัมีโครงสร้างภายในเหมือนเดิม และ
เปล่ียนเป็นศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑมี์ชีวติเมืองแม่ฮ่องสอน อยูใ่นการดูแล
ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สถานที่ต่อมา ร้านไผ ่ร้านอาหารอีสาน สร้างเม่ือ 
พ.ศ.2490 เจ้าของบ้าน  คือ  ท่านขุนเลข กิจช านาญ  ซ่ึงเป็นนายอ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน (อดีตเรียก ขา้หลวงจงัหวดั)  และขายต่อให้เจา้ป้าแดง สุภานันท ์
ลกัษณะเป็นเรือนคร่ึงไมค้ร่ึงปูน 2 ชั้นหลงัคาทรงป้ันหยามุงสังกะสี โครงสร้าง
ภายนอกยงัคงเหมือนเดิม ปัจจุบนัถูกเช่าเป็นร้านอาหาร และสถานที่สุดทา้ย 
เรือนโบราณบา้น 100 ปี บนถนนนิเวศพิศาล สร้างขึ้นในปี 2429 อายกุว่า 100 
ปี ช่วงรัชกาลที่ 5 สถาปัตยกรรมพม่าผสมไทใหญ่ ลกัษณะเรือนเป็นไม ้2 ชั้น 
ดว้ยไม้สักขนาดใหญ่เสาแต่ละตน้ใช้ไมส้ักตน้เดียวสูง 11 เมตร คร้ังหน่ึงเคย
เป็นที่พกัของทหารญี่ปุ่ นสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 ภายในบา้นยงัคงปรากฏ
ร่องรอยแกะสลักภาษาญี่ปุ่ น ปัจจุบนับริเวณถูกปรับเปล่ียนให้เป็นร้านกาแฟ 
ส่วนเจ้าของบ้าน และผูดู้แล คือ อาจารยว์ฒันา กวีวฒัน์ สามารถให้ข้อมูล
เก่ียวกบับา้น และขอ้มูลเก่ียวกบัเมืองแม่ฮ่องสอนในอดีตไดอ้ยา่งละเอียด 

 

เส้นทางที่ 2  เส้นทางการเรียนรู้วัดแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา 
 

เสน้ทางเรียนรู้สถาปัตยกรรมไทใหญ่ วดั และโบราณสถาน เร่ิมจากวดัที่มีเจดีย ์
ธาตุ เป็นมรดกวฒันธรรมที่โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ทางวฒันธรรมของ
เมืองแม่ฮ่องสอน วดัพระธาตุดอยกองมู  สร้างในปีพ.ศ.2403 จองต่องสู่และ
ภรรยาช่ือนางเล็กเป็นผูส้ร้างพระธาตุดอยกองมู โดยคร้ังแรกสร้างกุฏิและพระ
เจดีย ์(องคใ์หญ่) ส าหรับพระเจดียน์ั้นบรรจุพระธาตุของพระมหาโมคคลัลานะ
เถระที่ พระอู่ป่ันเตก้ตะ๊ชาวเมืองตองกี ประเทศพม่าไดน้ ามาจากเมืองมะละแห
ม่งประเทศพม่า “พญาสิงหนาทราชา” หลังได้รับการแต่งตั้ งจากเจ้าเมือง
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เชียงใหม่ให้เป็นเจา้เมืองแม่ฮ่องสอนคนแรกท่านจึงสร้างพระเจดียข์ึ้นอีกองค์
หน่ึงซ่ึงมีขนาดเล็กกว่าโดยบรรจุพระธาตุของพระสารีบุตรเถระที่พระอู่
เอ่งตะ๊ก๊ะน ามาจากเมืองมณัฑะเลยส์หภาพพม่า วิหารวดัอยูติ่ดกบัพระธาตุองค์
ใหญ่  และสร้างขึ้ นมาพ ร้อมกันมีลักษณะเป็นอาคารเปิดโล่ง  เป็น รูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้หลงัคาซ้อนกนัสามชั้นเป็นศิลปะแบบพม่ามุงดว้ยกระเบื้องไม้
และตกแต่งโลหะฉลุลวดลายภายในประดิษฐานพระพุทธรูปแบบไทใหญ่พม่า 
ส่วนศาลาการเปรียญยอดของวดัพระธาตุดอยกองมูเป็นหลงัคาสองคอสามชาย
ประดับชายด้วยโลหะฉลุลายลกัษณะภายในวดัเป็นศิลปะแบบพม่า ไม่ว่าจะ
เป็นพระพุทธรูป ภายในมีภาพวาดฝาผนังของวดัซ่ึงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัพระ
พุทธประวติั บริเวณโดยมีระฆงัทองเหลืองขนาดใหญ่ เป็นระฆังที่มีความเช่ือ
วา่ หากบุคคลใดตีระฆงัแลว้จะไดก้ลบัมายงัแม่ฮ่องสอนอีกคร้ังและสิงห์คู่ นาค
ตรงบนัไดทางขึ้น สถานที่ต่อมาวดัพระนอนวดัศกัด์ิสิทธ์ิสถานที่ขา้ราชการ
ตอ้งมาท าพธีิด่ืมน ้ าพพิฒัน์สตัยาในการรับราชการที่เมืองแม่ฮ่องสอน และ พระ
พุทธไสยาสน์ ประติมากรรมแบศิลปะไทใหญ่  มีความยาว 12 เมตร เป็น
พระพุทธรูปประจ าวนัเกิด พญาสิงหนาทราชา เจา้เมืองแม่ฮ่องสอน อีกทั้งเร่ือง
เล่าความศกัด์ิสิทธ์ิขององคพ์ระพุทธรูปในอดีต สร้างขึ้นเพือ่เฉลิมฉลองการยก
ฐานะเป็นเมืองแม่ฮ่องสอน ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ ที่ มีลักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบพม่าและผสมผสานวฒันธรรมชาวไทใหญ่รูปทรงหลงั คา
วดัเป็นแบบ  สองคอ สามชายและทรงปานซอย ภายในแบ่งส่วนส าหรับ
พิพิธภณัฑ์วดั มีรูปป้ันพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิและพระทรงเคร่ืองต่างๆ มี
พระบวัเข็ม พระสิวลี และวตัถุโบราณ ของเก่าอีกมากมาย ดา้นหลงัวดัมีสิงห์คู่
สองตวัยนืคู่กนั เช่ือกนัว่าชานกะเลและเจา้นางเม๊ียะเป็นผูส้ร้าง อยูห่น้าบนัได
เก่ามุ่งสู่ทางขึ้นวดัพระธาตุดอยกองมู และอุโบสถแบบจตุัรมุข ตรงกนัขา้มจะมี
เจดีย ์2 หลงัเป็นศิลปะแบบพม่าขา้งในเจดียห์ลงัแรกมีพระพุทธรูป 1 องคแ์ละ
เจดีย์ หลังที่  2 มีพระพุทธรูปแบบพม่า  4 องค์ ตรงหน้าเจดีย ์หลังที่  2 มี
พระพุทธรูปองคใ์หญ่นั่งสมาธิอยูก่ลางแจง้ไม่มีที่ก  าบงั สถานที่ต่อมา ถดัจาก
วดัพระนอน มีซุ้มทางเข้าคอนกรีต เหนือซุ้มมี เจดียท์รงไทใหญ่ 3 องค์ คือ
วดัม่วยต่อ วดัม่วยต่อ แปลว่า วดัแห่งเจดีย ์สร้างเม่ือ พ.ศ. 2432 โดยเจา้นาง
เม๊ียะ ซ่ึงเป็นเจา้เมืองแม่ฮ่องสอนในสมยันั้น ไดส้ร้างศาลาการเปรียญแบบไท
ใหญ่ คณะศรัทธาจึงร่วมมือกนัสร้างเจดีย ์6 องค ์ตั้งอยูห่ลงัวดัมีบนัไดทางขึ้น 
ส่วนศาลาการเปรียญสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ ประดิษฐานพระประธาน 
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เป็นพระพุทธรูปเน้ือสัมฤทธ์ิซ่ึงเป็นศิลปะพม่าพระพุทธรูป สิงห์ 1 สิงห์ 3 
งาช้างแกะสลักรูป พระพุทธรูป 2 คู่ แท่นพระแบบปราสาทยอดแหลมเจดีย์
และระฆงัแบบกระด่ิงลูกใหญ่ ส าหรับอุโบสถสร้างขั้นผสมผสานแบบอุโบสถ
ลา้นนาประดิษฐานพระพุทธรูปทองเหลือง นอกจากน้ีในวดัยงัมีการจดังาน
ประเพณีต่างๆเช่น ประเพณีต่างซอมต่อโหลง (ถวายขา้วมธุปายาส) และมีการ
จดังานตามเทศกาลต่างๆ ขึ้น เช่นเทศกาลเขา้พรรษา เทศกาลออกพรรษางาน
สงกรานต ์และการแฮนซอมโก่จา สถานที่ต่อมา ตั้งอยูต่รงขา้มกบัวดัพระนอน 
มีส่างหว่าง ทางเขา้สู่วดั มุขหน้าทรงปราสาทซ้อนชั้นแบบไทใหญ่พม่า และ
สิงห์คู่ขนาดใหญ่ คือ วดัก ้ าก่อ วดัก ้ าก่อ (เป็นภาษาไต แปลว่า ดอกบุญนาค) 
เป็นวดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองแม่ฮ่องสอนเดิมตั้งอยูบ่ริเวณเชิงพระธาตุดอยกองมู
ทางทิศใต ้ภายในวดัก ้าก่อมีพระพทุธรูปหลายสมยั โดยศรัทธาน ามาถวาย อาทิ
เช่น พระสานอายรุ้อยกว่าปี พระหินอ่อนทรงเคร่ือง พระหินด า พระมณัฑะเลย ์
และธรรมาสน์โบราณอายรุ้อยกว่าปี ส่วนบริเวณโดยรอบ มีเจดียท์รงไทใหญ่
ก่อสร้างใหม่ และซากเจดียธ์าตุเก่า และ อุโบสถคร่ึงไมค้ร่ึงปูน หลงัคาซ้อนชั้น
ผสมผสานศิลปะแบบไทใหญ่ และสถานที่อ่ืน ๆ เช่น ศาลาหลวงปู่ โต ศาลา
ปฏิบตัิวิปัสสนากัมมัฏฐาน กุฏิสงฆ์ เป็นตน้ สถานที่ต่อมา วดัหัวเวียง ตั้งอยู่
ใกลก้บัตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นวดัเก่าแก่ของเมืองแม่ฮ่องสอน 
ประดิษฐานพระพุทธรูป มหามุนีจ าลอง หรือ พราละแข่ง น ้ าหนัก 999 
กิโลกรัม น ามาจากมณัฑะเลย ์บรรทุกเรือล่องมาตามแม่น ้ าสาละวนิ และมาขึ้น
ที่ท่าน ้ าปาย ท่าโป่งแดง โดยแบ่งองค์พระเป็น 9 ชั้น และน ามาประกอบที่วดั
พระนอน  ปัจจุบนัประดิษฐานภายในวิหารเจา้พราละแข่ง รูปทรงอาคารเป็น
อาคารไม ้2 หลงัติดกนัหลงัคามุงดว้ยแป้นเกล็ด ประดบัดว้ยลวดลายฉลุสงักะสี
เป็นชั้น ๆ แบบปราสาท หลังใหญ่มียอดเป็นรูปโดมต่อด้วยไม้กลึงเป็นช่อ
แหลม หลงัเล็กหลงัคาเป็นปราสาท 5 ยอด ประดบัดว้ยลวดลายสงักะสีฉลุ บน
ยอดมีฉัตรสีทอง ศาลาการเปรียญรูปทรงไทใหญ่ทั่วไป  ประดิษฐานพระ
ประธาน พระพุทธรูป 5 องค์ เป็นพระพุทธรูปโบราณ องค์ใหญ่อยูต่รงกลาง
หันพระพักตร์อยู่ทางทิศตะวนัออก สร้างเม่ือ พ.ศ. 2406 องค์รองลงมาอยู่
ดา้นหน้าขององคใ์หญ่หันพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออกส่วนองคเ์ล็กอีก 3 
องค์สร้างเรียงไวท้างทิศเหนือ จ านวน 2 องคส์ร้างไวท้างทิศใตห้ันพระพกัตร์
ไปทางทิศเหนือ 1 องค ์นอกจากน้ียงัมีศาลาจ าศีลอาคารไม้ หลงัคามุงสังกะสี
ประดบัลายเจาะสงักะสี รูปทรงสวยงาม ศาลาไมแ้บบไทใหญ่ซ่ึงสร้างขึ้นสมยั
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รัตนโกสินทร์ โดยไดรั้บการประกาศขึ้นทะเบียนและก าหนดขอบเขตในราช
กิจจานุเบกษาเล่มที่ 98 ตอนที่ 177 ลงวนัที่ ตุลาคม พ . ศ . 2524 ขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานโดยกรมศิลป ากรแล้ว  ส่ วนบ ริ เวณ โดยรอบวัด มี
สถาปัตยกรรมที่สร้างใหม่ คือ อุโบสถทรงไทใหญ่ เจดียธ์าตุ หอระฆงั เป็นตน้ 
สถานที่ต่อมา คือ พระอารามหลวงจองค า จองกลาง ตั้งอยู่ใกล้บริเวณหนอง
จองค า หนองกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ทั้งสองวดัไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมา 
และยกย่องเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีสามัญเม่ือวนัที่  1 กุมภาพันธ์ 2527 
ประกอบด้วยวัดจอ งค า  วัดจองค า  เม่ือแรกสร้างมีลักษณะเป็นแบบ
สถาปัตยกรรมพม่าโดยทั่วไป เรียกว่า ปราสาทเรือนไม้ หลังคาสร้างด้วย
สังกะสีแกะสลักลวดลายเป็นซุ้มปราสาท  มีมุขบันได 2 ขา้ง ภายในอาคาร
แบ่งเป็นส่วนที่เป็นวิหารประดิษฐานพระประธานมุข 2 ขา้งเป็นเสนาสนะและ
ดา้นหนา้เป็นส่วนที่ใชป้ระโยชน์อยา่งศาลาการเปรียญอาคารวดัจองค า ซ่ึงพญา
สิงหนาทราชา และเจา้นางเม๊ียะสร้างไว ้ภายหลงัวดัเกิดช ารุดทรุดโทรมลง และ
เกิดอคัคีภยัไฟไหมท้ั้งหลงั จึงท าการก่อสร้างให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมภาค
กลางผสมผสานภาคเหนือและยงัเป็นรูปทรงเดิมไวใ้ห้มากที่ สุด  เป็นยอด
ปราสาท 7 ชั้น แบ่งเป็นส่วนที่เป็นพระวิหารประดิษฐานพระปฏิมาประธาน 
ยกพื้นขึ้นสูงกว่าอาคารทัว่ไป ส่วนน้ีภาษาไทใหญ่เรียกว่า “ขปาน” และมีส่วน
ที่เป็นศาลาการเปรียญ บริเวณวดัประกอบด้วย วิหารหลวงพ่อโต สร้างเม่ือ 
พ.ศ. 2468 สร้างโดยช่างชาวพม่า สล่าโพอ่อง เป็นอาคารตรีมุข หลังคามุง
สังกะสีทรงปราสาท 1 คอ 2 ชาย สถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่  ภายใน
ประดิษฐาน หลวงพ่อโต พระพุทธรูปปูนป้ัน หน้าตกักวา้ง 4.8 เมตร สูง 6.5 
เมตร ศิลปะพม่ า ฝี มื อ ช่ างพ ม่าส ล่าโพโต่ง  เตชะโกเมนต์ บ ริเวณ วัด
ประกอบด้วย พระอุโบสถวดัจองค า ก่อสร้างเป็นอาคารทรงมณฑป  รูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ กวา้ง 6 เมตร ยาง 12 เมตร หลงัคาเป็นคอนกรีต เหนืออุโบสถมี
เจดียท์รงไทใหญ่ขนาดเล็ก 5 องคห์น้าต่างท าดว้ยไมแ้กะสลกั ถัดจากอุโบสถ 
คือวหิารพระมหากจัจายน์ 2528 รูปทรงซุ้มสีเหล่ียมท าดว้ยคอนกรีต ส่วนหน้า
ประดบัตุ๊กตาปูนยนืบนขอบหน้าต่าง และขอบประตูวิหาร เป็นของเก่าแก่ที่มี
การสร้างมาพร้อมๆกับการสร้างวดัและพระพุทธรูป ภายในประดิษฐานพระ
มหากจัจายน์ และพื้นที่ส าหรับเส่ียงเซียมซี สถานที่ต่อมา วดัจองกลาง วดัจอง
กลาง เรียกช่ือตามสถานที่ตั้งอยูร่ะหว่างวดัจองค า และวดัจองใหม่ (โรงเรียน
พระปริยตัิธรรม) วดัจองกลางเดิมเป็นศาลาที่พกัคนมาจ าศีลในวนัพระ วดัจอง
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กลางมีเจดีย ์สูง 12 ศอก ฐานส่ีเหล่ียมจตุัรมุข แต่ละดา้นของเจดียป์ระดิษฐาน
พระพุทธรูปางนั่งสมาธิ มีเจดียอ์งคเ์ล็ก ที่มุมทั้งส่ี รูปแบบทางศิลปะพม่าผสม
ไทใหญ่  มีมุขส่ีดา้นละดา้นสร้างสิงห์ไว ้1 ตวั พร้อมกบัสร้างศาลาวปัิสสนาติด
องค์พระธาตุเจดีย ์ส่วนศาลาการเปรียญรูปแบบสถาปัตยกรรมไทใหญ่ผสม
พม่า คณะศรัทธาร่วมกนัสร้าง ประมาณ พ.ศ. 2410 อาคารไมช้ั้นเดียวใตถุ้นสูง 
หลงัคามุงสังกะสี ประดบัสังกะสีฉลุลวดลายชายขอบหลงัคารูปทรงแบบสอง
คอ สามชาย ตามมุขดา้นหน้าและดา้นหลงั ศาลาการเปรียญมีการต่อเติม และ
บูรณะมาเร่ือย ๆ ปัจจุบนัมีหลงัซ้อนชั้นรวม 8 หลังคา ภายในแบ่งส่วนส าคญั
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ประดิษฐานพระประธาน และพระอินทร์สาน 
โดยรอบแขวนภาพวาดบนกระจก น ามาจากเมืองมณัฑะเลย ์เม่ือราว พ.ศ.2400 
ขนาด 30×30 เซนติเมตร ผนึกอยู่ในกรอบไม้ติดผนังมีจ  านวน 180 ภาพเป็น
เร่ืองราวประวตัิของพระพุทธเจา้ พระเวสสันดรชาดก ฝีมือจิตกรพม่า และมี
หอ้งแสดงพิพธิภณัฑว์ดัตั้งอยูบ่นจองวดัจองกลาง จดัแสดงตุ๊กตาไมแ้กะสลกัที่
น ามาจากพม่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2400 จ านวน 33 ตวั มีทั้งรูปคนและสัตวเ์ก่ียวกับ
เร่ืองพระเวสสันดรชาดก นอกจากน้ียงัมีคมัภีร์โบราณ พระพุทธรูปหินอ่อน
องคเ์ล็กฝีมือประณีตงดงาม ถว้ยโถโอชาม และเคร่ืองใชโ้บราณอีกหลายช้ิน 

(2)  วิธีการจดัการเส้นทางการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวในการด าเนินการ และปฏิบตัิให้
บรรลุเป้าหมายในการจัดเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  
ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์ ซ่ึงสรุปไดว้า่  

 

เส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับ
เยาวชนในทอ้งถ่ิน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ควรจดัเป็นเส้นทางเดียว ที่
สามารถเรียนรู้ได้ภายใน  1 วนั เน่ืองจากข้อมูลของแหล่งมรดกวัฒนธรรม
ประเภทเรือนคา้ไทใหญ่ และเรือนพื้นถ่ินที่ไดค้ดัเลือกมีเอกลกัษณ์เรือนพื้นถ่ิน
ไทใหญ่ที่โดดเด่น และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ซ่ึงตั้งอยู่ตลอดเส้นทาง 
ยา่นการคา้ถนนสิงหนาถบ ารุง ในเขตเทศบาลแม่ฮ่องสอน  และแต่เรือนตั้งอยู่
ไม่ห่าง และสะดวกในการเดินศึกษาเรียนรู้รวมทั้งศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑมี์
ชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน ที่สามารถให้ขอ้มูลพื้นฐานดา้นโครงสร้างสถาปัตยกรรม
เรือนแบบไทใหญ่ได้ดี ซ่ึงสามารถดึงดูดและเรียกร้องความสนใจ ให้กับผูท้ี่
สนใจศึกษา ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่ตอ้งการเรียนรู้เพราะเป็นยา่นธุรกิจตั้งอยูใ่จ
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กลางเมืองแม่ฮ่องสอน ส าหรับมรดกวฒันธรรมประเภทวดัแบบไทใหญ่ ที่ได้
คดัเลือกมีความโดดเด่นตามลกัษณะสถาปัตยกรรมวดัแบบไทใหญ่  และมีความ
เขม้ขน้ของประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสถาปัตยกรรมทางศาสนาของแต่ละ
วดั ประกอบกบัตั้งอยูใ่นพื้นที่ไม่ห่างกนัมาก สามารถเดินทางเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้
ได้สะดวก การจัดเส้นทางการเรียนรู้ประเภทวดัแบบไทใหญ่จึงเหมาะสมที่
จดัแยกอีกหน่ึงเส้นทางเฉพาะส าหรับการเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมวดัแบบไท
ใหญ่ 

 

5.2  การจัดการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนใน
ท้องถิ่น 

 

เป็นการเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรม
ไทใหญ่ ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน เพื่อการกระตุน้เตือนและสร้างส านึกให้กับกลุ่มเยาวชนเมือง
แม่ฮ่องสอน  ไดเ้รียนรู้เขา้ใจ และส านึกรักในวฒันธรรมของตน  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

5.2.1 องค์ความรู้ของมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ เพื่อการจัดการเส้นทาง
เรียนรู้เรือนร้านค้าไทใหญ่ และเรือนพืน้ถิ่น และเส้นทางวดัแบบไทใหญ่ และ
สถาปัตยกรรมทางศาสนา 

(1)  ประเภทเรือนร้านค้าแบบไทใหญ่ และเรือนพืน้ถิ่นไทใหญ่ 
องคค์วามรู้ในเส้นทางการเรียนรู้เรือนร้านคา้ไทใหญ่ และเรือนพื้นถ่ิน จากขอ้มูลที่
ไดศ้ึกษาในหัวขอ้ 1 ที่ผ่านมา สามารถสรุปองคค์วามรู้ที่เก่ียวกบัเรือนร้านคา้ไทใหญ่ 
และเรือนพื้นถ่ิน ที่สะทอ้นผ่านแหล่งมรดกวฒันธรรมที่มีหลกัฐานเหลืออยูใ่นเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ไดด้งัน้ี                                                                                       

ก.  ความเป็นมาของเรือนร้านค้าไทใหญ่ และเรือนพืน้ถิ่นในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน 
พฒันาการของเมืองแม่ฮ่องสอน เร่ิมตน้จากหมู่บา้นแม่รองสอน ในปี พ.ศ. 2374 
ยคุสมัยสมัยเจา้หลวงพุทธวงศ์ เป็นพระเจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ โดยเจา้แก้ว
เมืองตรวจราชการ และรวบรวมชาวบา้นบริเวณน้ีจดัตั้งเป็นหมู่บา้นและยกฐานะ
เป็นเมืองแม่ร่องสอน หรือเมืองแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ. 2417 โดยพระเจา้อินทวิ
ชยานนท์ฯ เจา้เมืองเชียงใหม่องคต่์อมา ทรงแต่งตั้งให้ ชานกะเลเป็น “พญาสิง
หนาทราชา” เป็นพ่อเมืองคนแรก และยกฐานะหมู่บา้นแม่ฮ่องสอนขึ้นเป็นเมือง
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แม่ฮ่องสอน เป็นเมืองหน้าด่านต่อไป และยกเมืองปายเมืองขุนยวมเป็นเมือง
รอง1 หลงัจากนั้นเมืองแม่ฮ่องสอนไดผ้ลดัเปล่ียนเจา้เมืองแม่ฮ่องสอนตามล าดบั 
คือ เจา้นางเม๊ียะ ชายาของพญาสิงหนาทราชา เจา้เมืององคท์ี่ 2 พญาพทิกัษส์ยาม
เขต องค์ที่  3 พญาพิศาลฮ่องสอนบุรี องค์ที่  4 องค์สุดท้าย หลังจากนั้ นเมือง
แม่ฮ่องสอนไดถู้กจดัรูปแบบการปกครองใหม่ในปีพ.ศ. 2453 รัชกาลที่ 5 โปรด
เกลา้ฯ ตั้งเมืองจตัวาขึ้นกบัมณฑลพายพั ยา้ยที่ว่าการแขวงจากเมืองยวมมาตั้งที่
แม่ฮ่องสอนให้ช่ือว่า “จงัหวดัแม่ฮ่องสอน” แล้วโปรดเกล้าฯให้พระศรสุรราช 
(เปล้ือง) มาปกครองเมืองแม่ฮ่องสอน เทียบเท่ากบัต าแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดั
แม่ฮ่องสอนคนแรก และไดเ้ปล่ียนการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตย ยกเลิก
การปกครองจากมณฑลเปล่ียนเป็นจงัหวดั ตามรัฐธรรมนูญไทย ในปี พ.ศ. 
24762 ช่วงเวลาดงักล่าวไดมี้ขา้หลวง ขา้ราชการกรมกองต่าง ๆ จากส่วนกลางมา
ประจ าการที่ เมืองแม่ ฮ่องสอน  และการแต่งตั้ งให้ รับราชการที่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ทั้งน้ีขา้ราชการส่วนหน่ึงได้ตั้งรกราก และสร้างบา้นเรือนที่เมือง
แม่ฮ่องสอนเป็นจ านวนมาก อาทิเช่น นายสะอาด นุชจรัส (ปลัดอ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอนในอดีต) ขุนเพียร เพียรพิรุณกิจ (ยศการเป็นเศรษฐีของจังหวดั
แม่ฮ่องสอน) ขุนศรีโกสัย วิสุทธ์ (อดีตนายกเทศมนตรีคนแรก) นายจิตต์ส่ง  
ประสิทธิกุล (คหบดี และอดีตนายกเทศมนตรี) และขุนเลข  กิจช านาญ (อดีต
นายอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) ประกอบกับอยู่ในช่วง การค้าไม้ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนเร่ิมด าเนินการคร้ังแรกตั้งแต่องักฤษแผ่ขยายอ านาจการปกครองเขา้
ในประเทศพม่าเม่ือ พ.ศ.2369 พม่าไดท้  าสัญญากบัองักฤษยนิยอมใหอ้งักฤษเขา้
ปกครอง ต่อมาอังกฤษจึงเร่ิมเข้ามาท าธุรกิจค้าขายการค้าไม้สักในบริเวณ
ชายแดนไทยพม่า มีการตั้งบริษทัท าไมอ้ยา่งเป็นทางการขึ้นในประเทศพม่า เช่น
บริษทับริติสบอร์เนียว และบริษทับอมเบยเ์บอร์ม่า เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัมีการ
สร้างโรงเล่ือยจกัรขึ้นที่เมืองมะละแหม่งจนที่กลายมาเป็นเมืองท่าส่งออกไมส้ัก
ที่ส าคญัแห่งหน่ึงของพม่า ชาวองักฤษรวมทั้งชาวพม่า ไทใหญ่ กะเหร่ียงและ

                                                             
1 โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการน าร่องการพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการสร้างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณพ.ศ. 2551 , 2551, หนา้ 44 – 47 
2  คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว , จดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. หนังสือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เร่ือง วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญาจังหวัดแม่ฮ่องสอน. (ไม่ปรากฏแหล่งท่ีพิมพ ์, 2542), หนา้ 20 - 21 
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ต่องสู่เร่ิมเขา้มาท าไมส้ักในบริเวณชายแดนไทยพม่า3 ท าให้เกิดพอ่คา้ไมช้าวไท
ใหญ่จากฝ่ังพม่า ผูเ้ช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจคา้ไม ้กลายเป็นเศรษฐีคหบดี
ของเมืองแม่ฮ่องสอน และตั้งรกรากในเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นจ านวนมาก อาทิ
เช่น  นายแวง กวีวฒัน์ (จองอูพะก่าแวง) นายหวุ่นนะ ค านวณตา นายสุวรรณ 
พานิชยานนท ์(พ่อเล้ียงส่างซาน)  ลุงจองโพหยา่ นายต่าดุล(ชาวพม่าเป็นลูกจา้ง
ของบ ริษัท  B.B.C.(BOMBAYBURMA COMPANEE) เป็ นต้น 4 ใน ขณ ะที่
การค้าไม้เจริญรุ่งเรืองบริเวณชายแดนไทยพม่า การประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ใน
บริเวณเมืองแม่ฮ่องสอนได้พฒันาสู่ชุมทางการคา้บนถนนสิงหนาทบ ารุง และ
พอ่คา้หลายคนไดก้ลายเป็นเศรษฐีเมืองแม่ฮ่องสอน อาทิเช่น นายยอดค า ค  านวณ
ศิลป์ นายค านึง วรรณศิริ ขุนอาทร ศึกษาการ (พ่อเล้ียงเลาล้ิน) แม่เล้ียงแข่ (จีน
ฮ่อ) เป็นตน้ 

ข.    ลักษณะสถาปัตยกรรมไทใหญ่ เรือนร้านค้าไทใหญ่ และเรือนพื้นถิ่นในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ช่วงต้ังหมู่บ้านแม่ร่องสอน ปี พ.ศ. 2374 ถึง พ.ศ. 
2476 การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย)  

ลกัษณะสถาปัตยกรรมของบา้นโบราณ เรือนไทใหญ่ ในปัจจุบนัมีลกัษณะเรือน
ไทใหญ่ประยุกต์ ที่แตกต่างจากเรือนไทใหญ่ในชนบท เรือนไทใหญ่ในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนมีขนาดใหญ่ ใชไ้ม้ในทอ้งถ่ินเป็นวสัดุหลกั บางหลัง
ถูกต่อเติม และปรับปรุงด้วยปูน และมุงหลังคาด้วยสังกะสี แต่โครงสร้าง
โดยรวมยงัเหมือนเดิม ทั้งภายนอก และภายในส าหรับเรือนแบบไทใหญ่ หรือ
เรือนไตในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะบนถนนสิงหนาถบ ารุงมี
ลักษณะเฉพาะที่มีความสัมพนัธ์กับพื้นที่บริเวณน้ีในอดีต ในระยะแรก ถนน    
สิงหนาถบ ารุง คือ ชุมทางการคา้ สถานที่คา้ขาย แลกเปล่ียนสินคา้ทางการเกษตร 
ของป่า งานหัตถกรรม หรือสินคา้จากต่างถ่ิน อาทิ สินคา้จากฝ่ังลาว จีนยูนาน 
อินเดีย  พม่า น าเขา้มาโดยพ่อคา้ต่างชาติ เช่น พ่อคา้ชาวพม่า ชาวไทใหญ่ ชาว
ต่องสู่ กะเหร่ียง อินเดีย โดยใชเ้ส้นทางแม่น ้ า แม่น ้ าปายที่เช่ือมกบัแม่น ้ าสาละวิน 

                                                             
3 โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการน าร่องการพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการสร้างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณพ.ศ. 2551 , 2551, หนา้ 53 – 55 
4 โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการน าร่องการพัฒนาฐานข้อมลูส าหรับการสร้างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณพ.ศ. 2551 , 2551, หนา้ 56 – 59 
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จากฝ่ังพม่าสู่เส้นทางคา้ขายทางทะเลแทบเมืองมะละเหม่ง หรือทางบก ตาม
เส้นทางเดินของพ่อคา้ววัต่าง ม้าต่าง5 ลกัษณะของเรือนในยคุนั้นมีโครงสร้าง
แบบเรือนไทใหญ่แบบดั้ งเดิม ตามประเภทเรือนเคร่ืองผูก มี 2 รูปแบบ คือ         
1) เฮินโหลงสองส่อง บา้น 2 หลงั ที่มีหลงัคาเช่ือมต่อกนัดว้ยรางรินตรงกลาง มี
ส่วนประกอบ คือ ชาน ครัว หรืออาจแยกครัวออกไปต่างหาก มกัเป็นบา้นของ
ครอบครัวขนาดใหญ่  และ 2) เฮินโหลงตอยเหลียว มีหลังคาเด่ียว ส าหรับ
ครอบครัวขนาดเล็ก ขนาดขึ้นอยูก่บัฐานเจา้ของบา้น6  

หลงัจากการคา้ไมใ้นจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเร่ิมด าเนินการคร้ังแรกตั้งแต่องักฤษแผ่
ขยายอ านาจการปกครองเขา้ในประเทศพม่าเม่ือ พ.ศ.2369 พม่าไดท้  าสัญญากบั
องักฤษยนิยอมให้องักฤษเขา้ปกครอง ต่อมาองักฤษจึงเร่ิมเขา้มาท าธุรกิจคา้ขาย
การคา้ไมส้ักในบริเวณชายแดนไทยพม่า7 ประกอบกบัการจดัแบบการปกครอง
ของเมืองแม่ฮ่องสอน โดยเชียงใหม่ และส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ตามระดบั 
ช่วงปี พ.ศ. 2416 – 24848 ท  าให้เกิดการคา้ขายระหว่างเมืองมากขึ้นเร่ือย ๆ ทั้ง
พอ่คา้ต่างถ่ิน และพอ่คา้ไมต่้างชาติ ในขณะที่มีขา้ราชระดบัสูง ขา้หลวงไดเ้ขา้มา
รับราชการที่เมืองแม่ฮ่องสอนตามค าสัง่ของส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

                                                             
5 พิพิธภณัฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน, วารสารเพ่ือการอนุรักษว์ฒันธรรมเมืองแม่ฮ่องสอนและส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงเคารพ, ฉบบัท่ี 2 (เชียงใหม่: ไม่ปรากฏแหล่งท่ีพิมพ ์, 2556) 
6 ปุ่น เท่ียงบรูณธรรม และคณะ, และคณะ, “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการออกแบบเบือ้งต้น และการศึกษา
ความเป็นไปได้ส าหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน”, 2553, หนา้ 3-23 
7 โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการน าร่องการพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการสร้างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๑ , 2551, หนา้ 53 
8 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว , จดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. หนังสือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เร่ือง วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญาจังหวัดแม่ฮ่องสอน. (ไม่ปรากฏแหล่งท่ีพิมพ ์, 2542), หน้า 20 
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ภาพที ่5.1 – 5.2  กลุ่มสภาพเรือนพ้ืนถ่ินไทใหญ่ ยา่นการคา้บนถนนสิงหานาทบ ารุงในอดีต 
ทีม่า : ศนูยเ์ผยแพร่ขอ้มลู พิพิธภณัฑมี์ชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
ส่วนหน่ึงของคนต่างถ่ินที่มาประกอบธุรกิจ และรับราชการ ได้ตั้งรกรากที่น้ี 
อาทิ (ร้านเคร่ืองส าอางคิวเพรส) บา้นของนายต่าดุล เป็นชาวพม่า เป็นลูกจา้งของ
บริษทั B.B.C. (BOMBAYBURMA COMPANEE) ซ่ึงเขา้มาท าไมส้ักในจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2460 และได้ปรับปรุงหลงัคาเม่ือปี พ.ศ. 
2495 จากหลงัคาเก่ามุงดว้ยใบตองตึง (ใบพลวง) เปล่ียนเป็นสังกะสีในเวลานั้น
ราคาสังกะสีแผ่นละ 2.50 บาท (2 บาท 50 สตางค)์ ใช้สังกะสีทั้งหมด 150 แผ่น 
โดยสั่งมาจากประเทศพม่า9 (ร้านอาหารไผ่) บา้นของท่านขุนเลข กิจช านาญ ซ่ึง
เป็นนายอ าเภอเมืองแม่ ฮ่องสอน  (อดีตเรียก  ข้าหลวงจังหวัด) สร้างเม่ือ 
พ.ศ.249010 (ร้านยอดค าเรือนแกว้) บา้นของลุงหม่องปี และต่อมาขายให้ นาย
ค านึง วรรณศิริ  พ่อค้าเกลือ และเส้ือผา้ ชาวอินเดีย-โปรตุเกสสร้างขึ้ นเม่ือ
ประมาณพ.ศ. 248011 เป็นตน้ 

เรือนแบบไทใหญ่บนถนนสิงหนาถบ ารุงมีลกัษณะเฉพาะ ตวัเรือนมีขนาดใหญ่ 
ท  าดว้ยไม ้มุงดว้ยสังกะสี บริเวณบา้นกวา้งขวาง ตามฐานะของผูส้ร้าง บางหลงั

                                                             
9 โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการน าร่องการพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการสร้างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๑ , 2551, หนา้ 992 
10 โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการน าร่องการพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการสร้างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๑ , 2551, หนา้ 990 
11 พิพิธภณัฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน, วารสารเพ่ือการอนุรักษ์วฒันธรรมเมืองแม่ฮ่องสอนและส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงเคารพ, ฉบบัท่ี 2 ( เชียงใหม่:ไม่ปรากฏแหล่งท่ีพิมพ ์, 2556 ), หนา้ 5 
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ประกอบธุรกิจร้านคา้ หา้ง หรือโรงแรมขนาดเล็กตั้งแต่อดีต และปัจจุบนับริเวณ
น้ีได้เปล่ียนเป็นย่านการค้าขาย เรือนต่าง ๆ จึงถูกปรับให้เป็นลักษณะเรือน
ร้านคา้ ส าหรับเช่าเป็นห้องแถว และปรับให้เป็นที่อยูอ่าศยัที่เหมาะสมกบัสภาพ
พื้นที่ของยา่นการคา้ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนในปัจจุบนั 

ลกัษณะเรือนไทใหญ่ยา่นการคา้บนถนนสิงหานาทบ ารุง โดยทัว่ไปเป็นเรือน
หอ้งแถวคา้ขาย 2 ชั้นดา้นหน้าชั้นล่างติดกบัถนนสิงหานาทบ ารุงส าหรับคา้ขาย 
ชั้นสองส าหรับพกัอาศยั ส่วนใหญ่เป็นบา้นไมท้ั้งหลงั ไมส่้วนใหญ่เป็นไมเ้น้ือ
แข็งในทอ้งถ่ิน (ไมแ้ดง) ทรงของตวัเรือนแตกต่างกนัตามยคุสมยัในการสร้าง 
ทรงหลงัคามีแบบหลงัคาป้ันหยา และแบบหน้าจัว่มุงดว้ยสงักะสี บางหลงัยงัคง
เป็นสังกะสีที่น าเขา้มาจากพม่าซ่ึงแข็งแรงจนถึงปัจจุบนั12 องค์ประกอบของ
อาคารเป็นส่ิงที่แสดงถึงเอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมของอาคาร เรือนร้านคา้
บริเวณถนนสิงหนาทบ ารุง ประกอบดว้ย รูปแบบประตู-หน้าต่างแบบบานพบั
สองขา้ง บางหลงัมีซ่ีแบบลูกกรง รูปแบบช่องแสงท าดว้ยไมล้กัษณะแตกต่างกนั
ในแต่ละหลงัทั้งใตห้ลงัคาในชั้นสอง ระเบียง ฝาบา้น และรูปแบบหลงัคา ชายคา
และค ้ายนั มีทั้งหลงัคาป้ันหยา หลงัหนา้จัว่ หนา้จัว่มนิลา 13 

ค.   เรือนร้านค้าไทใหญ่ และเรือนพื้นถิ่นเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนในยุคแรก 
แบ่งออกตามอายุของอาคาร เป็น 3 กลุ่ม คอื 

กลุ่มที่ 1 เรือนไทใหญ่อายเุกิน 100 ปี  
กลุ่มที่ 2 กลุ่มเรือนไทใหญ่อายตุ  ่ากวา่ 100 ไม่เกิน 70 ปี  
กลุ่มที่ 3 อายเุรือนไทใหญ่ ต  ่ากวา่ 70 ปี  
ดงัมีรายละเอียด ต่อไปน้ี 
 

กลุ่มที่ 1 เรือนไทใหญ่อายุเกนิ 100 ปี  

1) บ้านจองอูพะก่าแวง (บ้านโบราณ ร้อยปี)    
                                                             
12 ปุ่น เท่ียงบูรณธรรม และคณะ, “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการออกแบบเบือ้งต้น  และการศึกษาความ
เป็นไปได้ส าหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน”, 2553, หนา้ 3-28 – 3-30 
13 ปุ่น เท่ียงบูรณธรรม และคณะ , และคณะ, “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  โครงการการออกแบบเบื้องต้น และ
การศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน”, 2553, หนา้ 3-31 – 3-33 
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บา้นโบราณ 100 ปี ตั้งบนถนนนิเวศพิศาล ทางไปสนามบินแม่ฮ่องสอน 
เจา้ของปัจจุบนัคือทายาท อาจารยว์ฒันา กวีวฒัน์ บา้นโบราณสร้างขึ้นใน
สมยัรัชกาลที่ 5 ประมาณปี พ.ศ. 2429 อายอุาคาร 128 ปี ผูส้ร้างจองอูพะก่า
แวง ( แวง กวีวฒัน์) รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ สร้างดว้ยไม้สัก
ขนาดใหญ่ เสาแต่ละตน้ใช้ไมต้น้เดียวตั้งแต่โคนเสาจนถึงปลายเสา ความ
ยาวของเสาตน้ที่สูงที่สุดประมาณ 11 เมตร ภายในบา้นยงัคงโครงสร้างเรือน
พื้นถ่ินดั้งเดิม คร้ังหน่ึงสมยัสงครามโลกคร้ังที่ 2 กองทพัญี่ปุ่ นเคยมาพกับา้น
หลังน้ี และสลักภาษาญี่ปุ่ นเป็นหลกัฐานเอาไว ้ปัจจุบนัพื้นที่บา้นดา้นล่าง
เปิดเป็นร้านกาแฟสด 

2) บ้านนายต่าดุล ลูกจ้างบริษัท B.B.C (ร้านควิเพรส) 

เจา้ของปัจจุบนัคือทายาท คุณยายบุญจิรา ทองเขียว เช่าเป็นร้านคา้สร้างขึ้น
ประมาณปี พ.ศ.2433 อายปุระมาณ 120 กว่าปี รูปแบบสถาปัตยกรรมไท
ใหญ่ ลักษณะอาคาร 2 ชั้น โครงสร้างไม้ ผสมคอนกรีต พื้นบ้านท าด้วย
ไม้แดง หลังคาทรงป้ันหยามุงสังกะสี มีลูกกรงช่องลมฉลุไม้ลายต่าง ๆ มี
ห้องโถงส่วนหน้าในชั้นสองเป็นที่พกัอาศยัของเจา้ของ และชั้นล่างเปิดให้
เช่าร้านขายของ (ร้านเส้ือผา้ และร้านคิวเพรส)  

3) บ้านยอดค า ค านวณศิลป์ (ร้านอญัมณ)ี 
บา้นยอดค า ค  านวณศิลป์ เจา้ของปัจจุบนัคือทายาท คุณยายตวงรัตน์      รัตน
ร าพงึ ร้านอญัมณี สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2438 มีอายปุระมาณ 110 กวา่ปี สร้าง
โดย นายยอดค า ค  านวณศิลป์ รูปแบบสถาปัตยกรรมไทใหญ่ ลกัษณะอาคาร
เป็นบ้านแถว 3 คูหา โครงสร้างไม้ 2 ชั้ น เดิมหลังคาทรงป้ันหยา และ
ภายหลังเปล่ียนเป็นหลังคาจัว่ วสัดุมุงดว้ยสังกะสี ผนังมีการเจาะช่องแสง
ขา้งหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ ชั้นบนส าหรับพกัอาศยั ชั้นล่างเปิดให้เช่าเป็น
ร้านขายของ ร้านอญัมณี ขายสินคา้ของที่ระลึก 
 
 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มเรือนไทใหญ่อายุต ่ากว่า 100 ไม่เกิน 70 ปี  

4) ร้าน Crossroad (ผับ)                                     



 

 159 

สร้างโดย นายเจ่งอ่อง ศิริกุล เจา้ของผงเคร่ืองเทศ ตรามะสล่า อดีตเป็นร้านขาย
ของช า และอุปกรณ์ไฟฟ้า อายอุาคารมากกวา่ 70 ปีปัจจุบนัร้าน Crossroad เช่า
เป็นร้านอาหารก่ึงผบั รูปแบบสถาปัตยกรรมไทใหญ่เป็นอาคารเรือนแถวไม ้3 
ชั้ น หลังคาทรงจั่วมุงสังกะสี ปัจจุบันชั้ นแรก และชั้ นที่สอง ปรับเป็น
ร้านอาหารและผบั ชั้นสองมีระเบียง ส่วนชั้นบนเป็นที่อยูอ่าศยั 

5) บ้านยอดค าเรือนแก้ว (ร้านค้า) 

ร้านละออ ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็น ร้านยอดค าเรือนแก้ว ขายสินคา้ของที่
ระลึก และยาสมุนไพร ผูส้ร้างลุงหม่องปี และซ้ือต่อโดยนายค านึง วรรณศิริ 
ฉายา กะลายอดค า บา้นยอดค าเรือนแกว้ ตั้งสร้างขึ้นเม่ือประมาณ พ.ศ. 2480 
อาย ุ70 กวา่ปี รูปแบบอาคารเป็นเรือนร้านคา้แบบไต เป็นเรือนไมท้ั้งชั้นล่าง 
และชั้นสอง ตวับา้นมีลกัษณะคลา้ยบา้นแถว 3 คูหา แต่มีพื้นที่เช่ือมต่อทัว่ถึง
กนัในบริเวณชั้นล่างใชเ้ป็นพื้นที่คา้ขาย ส่วนชั้นบนใช้เป็นที่พกัอาศยั ทรง
หลังคาทรงจัว่ครอบป้ันหยา มุงด้วยสังกะสีมีรายละเอียดของการฉลุไม้
ประดับเชิงชาย และบริเวณชั้ นบนมีระเบียงยื่นด้านหน้า ราวระเบียงมี
ลวดลายสานสลบัที่สวยงาม 

6) บ้านลุงส่างยะ (ร้านเส้ือผ้าแฟช่ัน)                     

บา้นลุงส่างยะ ไม่ทราบปีที่สร้าง อายุอาคารประมาณ 80 กว่าปี รูปแบบ
สถาปัตยกรรมเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น แบบเรือนห้องแถว 3 คูหา ชั้นบนมีที่มี
ระเบียงยืน่ไปดา้นขา้ง หลงัคาทรงป้ันหยามุงดว้ยสงักะสี ปัจจุบนัเปิดให้เช่า
ขายของ (ร้านเส้ือผา้ On air)  
 

7) บ้านคุณตาจองโพย่า (ร้านปาด๊อง)  

เจา้ของปัจจุบนัคือทายาท คุณตาบุญเลิศ วิรัตนาภรณ์ สร้างโดยคุณตาจองโพ
หย่า  สร้างประมาณ ปี  พ .ศ . 2470 อายุป ระมาณ  80 กว่าปี  รูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ลกัษณะเป็นอาคารไมพ้กัอาศยัก่ึงพาณิชย ์4 คูหา 
โดยแบ่ง 1 คูหาชั้นล่างเป็นร้านค้า ชั้นบนมีระเบียงยื่นด้านข้าง โดยแยก
หลังคาจากตวับา้นหลกัลกัษณะเป็นบา้นแฝด 2 ชั้น มุงหลังคาสังกะสีจาก
พม่า เสาบา้นมีทั้งหมด 49 ตน้ ตวับา้นท าจากไมเ้น้ือแดง ฝาบา้นท าจากไม้
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สกั ปัจจุบนัเปิดให้เช่าชั้นล่างใตเ้รือนชาน  (ร้านปาด๊อง เช่าเป็นร้านขายของ
ที่ระลึก) 

กลุ่มที่ 3 อายุเรือนไทใหญ่ ต ่ากว่า 70 ปี 

8) บ้านขุนเลข ช านาญกิจ (ร้านอาหารไผ่) 

บา้นขุนเลข ช านาญกิจ สร้างโดย ท่านขุนเลข กิจช านาญ สร้างเม่ือปี พ.ศ. 
2490 เจา้ของปัจจุบนั คือทายาท รศ.ประไพศรี ซ่อนกล่ิน ปัจจุบนัร้านอาหาร
ไผ่ เช่าท าร้านอาหาร รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นเรือนไม ้2 ชั้น หลงัคาทรง
ป้ันหยามุงดว้ยสังกะสี ชั้นล่างเป็นร้านอาหาร ส่วนชั้นบนเป็นที่พกัอาศยั มี
หน้าต่างไม้ฝาไหล และฝาไม้ช่องลม ปัจจุบันเปิดให้เช่าเป็นร้านอาหาร
มากกวา่ 30 ปีแลว้ (ร้านอาหารไผ)่ 

9) ร้านเฮินยายแก้ว (ร้านอาหาร)  

ร้านอาหารเฮินยายแก้ว สร้างโดยยายแก้ว สร้างประมาณปี พ.ศ. 2500 อายุ
ประมาณ 50 กว่าปี ปัจจุบันถูกเช่าท าร้านอาหารช่ือ เฮินยายแก้ว และ
ปรับปรุงใหม่แต่ยงัคงรูปแบบเดิม รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นเรือนไม ้2 ชั้น 
หลงัคาทรงจัว่มุงดว้ยสงักะสีชั้นบนมีระเบียงโดยรอบ และผนงัมีช่องระบาย
อากาศเป็นซ่ีลูกกรง 
 

10) อาคาร ร.ส.พ. เมืองแม่ฮ่องสอน  (ศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมือง
แม่ฮ่องสอน)                                                                  

อาคาร ร.ส.พ. เดิมเป็นบ้านของแม่เฒ่าจองโอ่งเป็นผูส้ร้าง ไม่ปรากฏปีที่
สร้าง เป็นอาคาร ร.ส.พ. ซ่ึงยอ่มาจาก ราชพสัดุ พอ อาคาร ร.ส.พ ไดปิ้ดตวั
ลง ก็ได้คืนให้กับกรมธนารักษ์ ปัจจุบนั อาคาร ร.ส.พ. หลังน้ีอยู่ในความ
ครอบครองของกรมธนารักษ์14ในปี พ.ศ. 2552 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้
ปรับปรุงอาคาร และจัดให้เป็นศูนยป์ระสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมือง
แม่ฮ่องสอน ส าหรับให้ขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวภายในเมืองแม่ฮ่องสอน และ

                                                             
14 โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการน าร่องการพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการสร้างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณพ.ศ. 2551 , 2551, หนา้ 1046 
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จดัแสดงนิทรรศการมรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน15 ลักษณะ
สถาปัตยกรรมโครงสร้างบา้นที่มีลกัษณะแบบเรือนร้านคา้ 2 ชั้นแบบไท
ใหญ่ โดยใชไ้มก่้อสร้างทั้งหลงั หลงัคาทรงจัว่ มีระเบียงรอบอาคาร ภายใน
ยงัคงสภาพเดิมหลงัจากาการปรับปรุงใหม่ 

ง.    แผนผังและลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรม 

เรือนไทใหญ่ดั้ งเดิม มีการวางผงัของตัวเรือนจะมีทิศทางแบบขวางตะวัน 
รูปแบบการวางผงัจะวางแนวแกนเรือนไปตามทิศเหนือ และทิศใตข้องพื้นที่ดิน 
ดังนั้ นการสร้างบ้านแบบ “วางเรือนขวางตะวนั” จะท าให้บ้านสามารถรับ
แสงแดดที่สาดส่องมาให้ความอบอุ่นได้อย่างดี สร้างตามความเหมาะสมของ
สภาพภูมิประเทศทอ้งถ่ิน ส่วนลานบา้นแบบไต จะมีการแบ่งพื้นที่ใชส้อย โดย
เป็นที่ตั้งของบ่อน ้ าไวใ้ชอุ้ปโภค บริโภค เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 1 ม. ลึก 6-10 ม. เลา้
สตัว ์เป็นอาคารโล่งไม่มีฝากั้น มุงหลงัคาดว้ยตองตึง  หลองขา้ว ปลูกแยกออกมา
จากตวัเรือน ยกใตถุ้นสูงไวเ้ก็บเคร่ืองมือการเกษตรครัว (ส่องไพ) และสว้ม ลาน
บา้นยงัใชป้ลูกพืชไมด้อกไมป้ระดบั พืชผกัสวนครัว ใชส้ าหรับตากแห้งอาหาร 
เช่น ถัว่เน่า ร้ัว ที่กั้นใชบ้อกอาณาเขตเท่านั้น  

ส่วนหลงัมุงดว้ยตองตึงซ่ึงหาไดใ้นทอ้งถ่ิน หลงัคาทรงสูง ชนัประมาณ 45 องศา 
เน่ืองจากตอ้งป้องกนัฝนถึงแปดเดือน ตามสภาพอากาศในอดีต 16  
ประเภทเรือนเคร่ืองผกู มี 2 รูปแบบ คือ  
1)    เฮินโหลงสองส่อง บา้น 2 หลงั ที่มีหลงัคาเช่ือมต่อกนัดว้ยรางรินตรงกลาง มี

ส่วนประกอบ คือ ชาน ครัว หรืออาจแยกครัวออกไปต่างหาก มกัเป็นบา้น
ของครอบครัวขนาดใหญ่  

2)  เฮินโหลงตอยเหลียว มีหลงัคาเด่ียว ส าหรับครอบครัวขนาดเล็ก ขนาดขึ้นอยู่
กบัฐานเจา้ของบา้น17  

                                                             
15 ปุ่น เท่ียงบูรณธรรม และคณะ , และคณะ, “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  โครงการการออกแบบเบื้องต้น และ
การศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน”, 2553, หนา้ 3-87 – 3-89 
16 สัมภาษณ์ อาจารยป์ระเสริฐ ประดิษฐ,์ ปราชญไ์ทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน, 15 สิงหาคม 2556 
17 ปุ่น เท่ียงบรูณธรรม และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “โครงการออกแบบเบือ้งต้นและการศึกษาความเป็นไป

ได้ส าหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน ”, 2553, หนา้ 3-23 
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ทั้งน้ียงัมีการจดัแบ่งพื้นที่ใชใ้นตวัเรือนอยา่งเป็นเอกลกัษณ์และสอดคลอ้ง
กบัวถีิชีวติ ซ่ึงไม่ละทิ้งความส าคญักบัพธีิกรรมทางศาสนา นั้นคือส่วนที่เป็น
ห้ิงพระ หรือ เข่งเจา้พารา ห้องโถงรับแขก หรือ ห้องข่ามแขก มีไวส้ าหรับ
โอกาสรับแขกงานบวชส่างลองลูกชาย หลานชาย หรือญาติพี่นอ้ง ลกัษณะ 
ของชาวห้ิงหม้อน ้ า หรือ เข่งน ้ า ส าหรับรับแขกที่มาเยีย่มบา้น เป็นส่วนที่
แสดงถึงความมีน ้ าใจ และมิตรของคนไต ที่ชดัเจน  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่5.3  ลกัษณะเฮินโหลงสองส่อง จ าลอง (ครอบครัวขนาดกลาง และขนาดใหญ่) 
ทีม่า :  หนงัสือ ประวติัศาสตร์วฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน .ใน โครงการสืบคน้ประวติัศาสตร์วฒันธรรม

แม่ฮ่องสอน, ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัแม่อ่องสอน กระทรวงวฒันธรรม, 2549 

และองค์ประกอบ  และพื้นที่ ใช้สอยในอ่ืน ๆ ตามการเรียกในภาษาไต 
ประกอบดว้ย  ดงัน้ี18 
- เฮินโหลง คือ ตวัเรือนใหญ่ 
- ลุก คือ หอ้งนอน 
- หอ้งข่ามแขก คือโถงรับแขก 
- หวัเข่งหมา คือ เรือนชาน  
- ส่องไพ คือ หอ้งครัว  
- หยองขา้ว คือ ยุง้ขา้ว  
- เข่งน ้ า คือ ห้ิงหมอ้น ้ า 
- เข่งเจา้พารา คือ ห้ิงพระ  

                                                             
18 ปุ่น เท่ียงบรูณธรรม และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “โครงการออกแบบเบือ้งต้นและการศึกษาความเป็นไป
ได้ส าหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน ”,  2553, หนา้ 3-23 
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- ขึ้นไหล คือ บนัได   
- ส่วนสว้ม และหอ้งน ้ าจะสร้างแยกออกมาต่างหากในที่ลบัตา หรือหลงับา้น 

จากลกัษณะเด่นของเรือนไตโบราณ ปัจจุบนัยงัคงปรากฏ และใชป้ระโยชน์ตาม
วิถีชีวิตในหมู่บ้านไตแถบชานเมือง และชนบทของเมืองแม่ฮ่องสอน เช่น 
หมู่บา้นปางหมู หมู่บา้นดั้งเดิม และเป็นหมู่บา้นแรกของเมืองแม่ฮ่องสอน 

ส าหรับเรือนแบบไทใหญ่  หรือเรือนไตในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
โดยเฉพาะบนถนนสิงหนาถบ ารุง มีลักษณะเฉพาะที่มีความสัมพนัธ์กับพื้นที่
บริเวณน้ีในอดีต ในระยะแรก ถนนสิงหนาถบ ารุง คือ ชุมทางการคา้ สถานที่
คา้ขาย แลกเปล่ียนสินคา้ทางการเกษตร ของป่า งานหัตถกรรม หรือสินคา้จาก
ต่างถ่ิน อาทิ สินคา้จากฝ่ังลาว จีนยนูาน อินเดีย  พม่า น าเขา้มาโดยพอ่คา้ต่างชาติ 
เช่น  พ่อคา้ชาวพม่า ชาวไทใหญ่ ชาวต่องสู่ กะเหร่ียง อินเดีย โดยใช้เส้นทาง
แม่น ้ า แม่น ้ าปายที่เช่ือมกบัแม่น ้ าสาละวนิจากฝ่ังพม่าสู่เส้นทางคา้ขายทางทะเล
แทบเมืองมะละเหม่ง หรือทางบก ตามเส้นทางเดินของพ่อคา้ววัต่าง ม้าต่าง19 
และยงัเป็นพื้นที่ตั้ งของบ้านของข้าราชการระดับสูง ที่มารับราชการที่เมือง
แม่ฮ่องสอน รวมถึงพ่อคา้ คหบดีในอดีตที่ให้การอุปถมัภว์ดัต่างๆ ภายในเมือง
แม่ฮ่องสอน จึงท าให้เรือนแบบไทใหญ่บนถนนสิงหนาถบ ารุงมีลกัษณะเฉพาะ 
ตวัเรือนมีขนาดใหญ่ ท  าดว้ยไม ้มุงดว้ยสงักะสี บริเวณบา้นกวา้งขวาง ตามฐานะ
ของผูส้ร้าง บางหลงัประกอบธุรกิจร้านคา้ ห้าง หรือโรงแรมขนาดเล็กตั้งแต่อดีต 
และปัจจุบนับริเวณน้ีไดเ้ปล่ียนเป็นยา่นการคา้ขาย เรือนต่าง ๆ จึงถูกปรับใหเ้ป็น
ลักษณะเรือนร้านค้า ส าหรับเช่าเป็นห้องแถว และปรับให้เป็นที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ของยา่นการคา้ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนในปัจจุบนั 

ลกัษณะเรือนร้านคา้แบบไทใหญ่ยา่นการคา้บนถนนสิงหานาทบ ารุง โดยทัว่ไป
เป็นเรือนห้องแถวค้าขาย 2 ชั้นด้านหน้าชั้นล่างติดกับถนนสิงหานาทบ ารุง
ส าหรับคา้ขาย ชั้นสองส าหรับพกัอาศยั ส่วนใหญ่เป็นบา้นไม้ทั้งหลงั ไมส่้วน
ใหญ่เป็นไม้เน้ือแข็งในทอ้งถ่ิน (ไม้แดง) ทรงของตวัเรือนแตกต่างกันตามยุค

                                                             
19 พิพิธภณัฑมี์ชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน, วารสารเพ่ือการอนุรักษว์ฒันธรรมเมืองแม่ฮ่องสอนและส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงเคารพ, ฉบบัท่ี 2 (เชียงใหม่ :  ไม่ปรากฏแหล่งท่ีพิมพ ์, 2556) หนา้ 3–4 
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สมัยในการสร้าง ทรงหลังคามีแบบหลังคาป้ันหยา และแบบหน้าจัว่มุงด้วย
สงักะสี บางหลงัยงัคงเป็นสงักะสีที่น าเขา้มาจากพม่าซ่ึงแขง็แรงจนถึงปัจจุบนั20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่5.4  เรือนร้านคา้แบบไทใหญ่ยา่นการคา้บนถนนสิงหานาทบ ารุง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5.5  หลงัคาสังกะสีองักฤษ จากพม่า ภาพที ่5.6  ลกัษณะหลงัคาโบราณ จากประเทศองักฤษ 

 

                                                             
20 ปุ่น เท่ียงบรูณธรรม และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “โครงการออกแบบเบือ้งต้นและการศึกษาความเป็นไป
ได้ส าหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน ”, 2553, หนา้ 3-28 – 3-30 
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องค์ประกอบของอาคารเป็นส่ิงที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของ
อาคาร เรือนร้านคา้บริเวณถนน  สิงหนาทบ ารุง ประกอบดว้ย รูปแบบประตู -
หน้าต่างแบบบานพบัสองขา้ง บางหลงัมีซ่ีแบบลูกกรง รูปแบบช่องแสงท าดว้ย
ไม้ลักษณะแตกต่างกันในแต่ละหลังทั้งใตห้ลังคาในชั้นสอง ระเบียง ฝาบา้น 
และรูปแบบหลงัคา ชายคาและค ้ ายนั มีทั้งหลงัคาป้ันหยา หลงัหน้าจัว่ หน้าจัว่
มนิลา 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5.7  ฝาบา้น ประตู ท าจากไมพ้ื้นถ่ินไมแ้ดง ไมส้ัก ภาพที ่5.8  พ้ืนบา้น ท าจากไมส้ักท่ีมีขนาดใหญ่ และสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
21 ปุ่น เท่ียงบรูณธรรม และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “โครงการออกแบบเบือ้งต้นและการศึกษาความเป็นไป
ได้ส าหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน ”, 2553, หนา้ 3-31 – 3-33 
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ภาพที ่5.9  ตวัอยา่งลกัษณะเรือนร้านคา้แบบไทใหญ่ 

หลงัท่ี 1 บา้นอาจารยบุ์ญเลิศ (ร้านปาด๊อง)  
หลงัท่ี 2 ร้านเฮินยายแกว้ 

ทีม่า : รายงานความกา้วหนา้ คร้ังท่ี 1 โครงการ การ
ออกแบบเบ้ืองตน้ และการศึกษาความเป็นไปไดส้ าหรับ

พิพิธภณัฑมี์ชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน, 2553.  
หนา้  3-56, 3-58 

 

ภาพที ่ 5.10 ตวัอยา่งลกัษณะเรือนร้านคา้แบบไทใหญ่ 
หลงัท่ี 1 บา้นอาจารยบุ์ญเลิศ (ร้านปาด๊อง)  

หลงัท่ี 2 ร้านเฮินยายแกว้ 
ทีม่า : รายงานความกา้วหนา้ คร้ังท่ี 1 โครงการ การ

ออกแบบเบ้ืองตน้ และการศึกษาความเป็นไปไดส้ าหรับ
พิพิธภณัฑมี์ชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน, 2553.  

หนา้  3-56, 3-58 
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แผนที่แสดงที่ต้ังเรือนแบบไทใหญ่ กลุ่มเรือนร้านค้า เรือนพืน้ถิน่บนถนนสิงหนาทบ ารุง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

แผนที ่5.1  ตั้งเรือนแบบไทใหญ่ ยา่นถนนสิงหนาถบ ารุง ทั้ง 15 แห่ง 
ทีม่า : ปรับจาก วารสาร เมืองแม่ฮ่องสอน, วารสารเพ่ืออนุรักษว์ฒันธรรมเมืองแม่ฮ่องสอนและส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงเคารพ, ฉบบัท่ี 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 
 

(2)  วัดแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา  

องคค์วามรู้ในเส้นทางการเรียนรู้วดัแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา  
สามารถสรุปองคค์วามรู้ที่เก่ียวกบัวดัแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่
สะท้อนผ่านแหล่งมรดกวฒันธรรมที่มีหลักฐานเหลืออยู่ในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน ไดด้งัน้ี        

 

ก.   ความเป็นมาของสถาปัตยกรรมไทใหญ่ วัดแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทาง
ศาสนาในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

นับตั้งแต่จดัตั้งหมู่บา้นแม่ร่องสอน หรือแม่ฮ่องสอน อยู่ภายใตก้ารดูแลของ
เมืองเชียงใหม่ตั้งแต่อดีต หมู่บา้นแม่ร่องสอนเกิดจากการรวบรวมชาวไทใหญ่
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ในบริเวณน้ี โดยเจา้แกว้เมือง ยคุของพระยาเชียงใหม่ พระเจา้มโหตรประเทศ22 
ประกอบกบัการอพยพยา้ยถ่ินของคนไต(ไทใหญ่)จากเมืองต่าง ๆ ฝ่ังตะวนัตก
ของรัฐฉาน ประเทศพม่า ช่วงปี 2399 เมืองแม่ฮ่องสอนเขา้สู่ระบบเมือง และ
ถูกจกัการปกครองใหม่ในช่วงของเจา้อินทวิชยานนท ์และยกใหเ้ป็นเมืองหน้า
ด่านของเชียงใหม่ตะวนัตก23 แต่การเดินทางไปเมืองเชียงใหม่ในยุคดังกล่าว
ยงัคงล าบาก และไกลกวา่เม่ือเทียบกบัการเดินไปเมืองท่าทางทะเลของหวัเมือง
มอญ อยา่งเมาะตะมะหรือมะละแหม่ง ประเทศพม่า โดยทางเรือ แม่น ้ าปาย 
ออกสู่แม่น ้ าสาละวิน ซ่ึงขณะนั้ นพม่าอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศ
องักฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. 236924 จึงใหเ้กิดการคา้ขายระหวา่งเมืองจนเป็นชุมทางการ
คา้ขายสินคา้อีกพื้นที่หน่ึง จากประเทศพม่า จึงท าใหเ้มืองแม่ฮ่องสอนมีคนไทย 
เช้ือสายไทใหญ่  เป็นคนกลุ่มใหญ่ของเมืองน้ี มากไปกว่านั้ นวฒันธรรม 
ประเพณี จารีต ธรรมเนียม ต่าง ๆ ถูกน ามาพร้อมกบัการยา้ยถ่ินฐาน ดว้ยความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความเช่ือในการท าบุญของคนไทใหญ่ วดั 
โบราณสถาน จึงถูกสร้างขึ้นมาตามความเช่ือความศรัทธา พร้อมกบัพิธีกรรม 
ประเพณี ตลอดทั้งปี ประกอบความศรัทธาของเจา้เมือง พ่อคา้ คหบดีคนไท
ใหญ่ ที่นิยมอุปถัมภ์ค  ้ าจุนพุทธศาสนาด้วยการสร้างวดั สถาปัตยกรรมต่าง ๆ 
ภายในวดั โดยมีมูลเหตุหลายประการ ดงัน้ี  

พญาสิงหนาทราชาสร้างเจดียธ์าตุองค์ที่ 2 ที่วดัพระธาตุดอยกองมูเพื่อฉลอง 
และเป็นอนุสรณ์ของเมืองแม่ฮ่องสอน ในปีพ.ศ. 2417 และพญาสิงหนาทราชา
สร้างองคพ์ระนอน มี 2 ประการคือ เพือ่เป็นอนุสรณ์ ที่ท่านไดรั้บการแต่งตั้งให้
เป็นเจา้เมืองแม่ฮ่องสอน ท่านไดรั้บพระราชทานนามวา่ “พญาสิงหนาทราชา” 
เม่ือ พ.ศ. 2417 อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่หมู่บา้นแม่ฮ่องสอนได้รับ

                                                             
22 โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการน าร่องการพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการสร้างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณพ.ศ. 2551 , 2551, หนา้ 44 - 46 
23 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว , จดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. หนังสือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เร่ือง วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญาจังหวัดแม่ฮ่องสอน. (ไม่ปรากฏแหล่งท่ีพิมพ ์, 2542), หนา้ 20 
24 โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการน าร่องการพัฒนาฐานข้อมลูส าหรับการสร้างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณพ.ศ. 2551 , 2551, หนา้ 53 - 54 
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การยกฐานะขึ้นเป็นเมือง และท่านเป็นผูเ้กิดวนัอังคารจึงสร้างองค์ไสยาสน์ 
(พระนอน) ขึ้นให้เป็นพระประธาน คู่บา้นคู่เมืองให้เป็นที่สักการะกราบไหว้
บูชา ของชาวเมืองแม่ฮ่องสอน 

พญาสิงหนาทราชา และเจา้นางเม๊ียะ ได้สร้างศาลาการเปรียญวดัจองค า ในปี 
พ.ศ. 2496 เม่ือแรกสร้างมีลักษณะเป็นแบบสถาปัตยกรรมพม่าโดยทั่วไป 
เรียกว่า ปราสาทเรือนไม้ หลังคาสร้างด้วยสังกะสีแกะสลักลวดลายเป็นซุ้ม
ปราสาท มีมุขบนัได 2 ขา้ง ภายในอาคาร แบ่งเป็นส่วนที่เป็นวหิารประดิษฐาน
พระประธานมุข 2 ข้างเป็นเสนาสนะและด้านหน้าเป็นส่วนที่ใช้ประโยชน์
อยา่งศาลาการเปรียญอาคารวดัจองค า ซ่ึงสร้างไว ้ต่อมาวดัเกิดช ารุดทรุดโทรม  

เจา้นางเม๊ียะ ชายาพญาสิงหนาทราชา เจา้เมืององคท์ี่ 2 ไดส้ร้างองคพ์ระนอน
ยาว 11 เมตร 90 เซนติเมตร ต่อจนส าเร็จเรียบร้อย และจดังานฉลองคร้ังยิง่ใหญ่ 
พร้อมกนัทั้ง 3 อยา่ง คือ 1. องคพ์ระนอน 2. พระยนืปางหา้มญาติกลาง ภูเขาอยู่
ทิศตะวนัตกวดัพระนอน 3.ศาลา 9 ห้อง (ปัจจุบนัช ารุดแล้ว) และสร้างส่างซ่ี 
หรือสิงห์คู่ใหญ่ตวัใหญ่ ในปี พ.ศ. 2430 หลงัจากนั้นปี พ.ศ. 2432 ไดศ้าลาการ
เปรียญแบบไทใหญ่ และเจดีย ์6 องคท์ี่วดัม่วยต่อ  

พญาพิศาลฮ่องสอนบุรี ได้สร้างอุโบสถแห่งแรกของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนที่วดั
พระนอน ในปี พ.ศ. 2469 ลุงจองหวุ่นนะ ลุงจองโหยา่ จองมุง้ ร่วมกบันางมณี
เหยน่ กลุ่มผูอุ้ปถมัภว์ดัหัวเวยีง ไดอ้ญัเชิญเจา้พลาละแข่งมาจากพม่า ในปีพ.ศ. 
2416 นายหวุ่นนะเป็นเศรษฐีใจบุญผูห้น่ึง ซ่ึงได ้จนไดรั้บขนานนามว่าจองอู
พะก่า หมายถึงเศรษฐีผูอุ้ปการะแก่วดั 

ขุนเพียรพิรูณกิจ และแม่จองเฮือน ภรรยา ได้ร่วมกันสร้างเจดียธ์าตุที่วดัจอง
กลางเพื่อร าลึกถึงลูกชายที่เสียชีวิต โดยน าช่างจากพม่ามาสร้างเจดียท์ี่วดัจอง
กลางขึ้นในพ.ศ. 2457 

นายส่วยจ่ิง นางยุน้ ตรีทองไดส้ร้างซุ้มประตูทางเขา้ไปสู่ศาลาการเปรียญ หรือ
ที่เรียกว่า “ส่างหวา่ง” ในปี พ.ศ. 2484 เพื่อเป็นการท าบุญ ดว้ยเหตุผลตามความ
เช่ือ เน่ืองจากเช่ือกนัวา่ถา้สวมรองเทา้เขา้ไปในวดันอกจากจะไม่เคารพสถานที่
แลว้ เวลาเดินออกจากวดันั้นยงัจะมีดินมีทรายติดรองเทา้ไปดว้ยถือว่าเป็นบาป
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มาก และเพื่อไม่ให้น าส่ิงสกปรก ส่ิงไม่ดีไม่งามทั้งหลายเขา้ไปในวดั เป็นที่มา
ในการสร้างส่างหวา่ง 

ลุงจองค าส่วย ฝ้ันอุตะมะ คหบดีชาวแม่ฮ่องสอน จึงท าการร้ือถอนอาคารวดั
จองค า ในปี พ.ศ. 2496 เดิมแล้วปลูกสร้างขึ้นใหม่ ใน เป็นรูปแบบศิลปะพม่า
ผสมผสานศิลปะไทใหญ่ หลงัคามุงดว้ยไมเ้กล็ด มียอดปราสาท 7 ชั้น กวา้ง 20 
เมตร ยาว 24 เมตร การปฏิสังขรณ์วดัจองค า ไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อมาเพียง 17 ปี 
เกิดอคัคีภยัไฟไหมท้ั้งหลงั 

ข.   วัดแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนาช่วงเร่ิมต้นที่ปรากฏในเมือง
แม่ฮ่องสอน (ต้ังหมู่ บ้านแม่ ร่องสอน ปี  พ .ศ. 2374 ถึง พ .ศ. 2476 การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย) ดังนี้ 

วดัจองค า สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2370 วดัจองค าเป็นวดัที่สร้างขึ้นเป็นวดัแรกของ
เมืองแม่ฮ่องสอน หลกัฐานการขดุคน้ แผน่เงินจารึกความวา่ วดัจองค า คร้ังเม่ือ
ไฟไหม ้สถาปัตยกรรมไทใหญ่เม่ือแรกสร้าง คือ ศาลาการเปรียญไมปั้จจุบนัไม่
เหลือร่องรอย เพราะไฟไหม ้และการบูรณะหลายคร้ัง คงเหลือสถาปัตยกรรม
ในยคุเร่ิมตน้ คือ วิหารหลวงพอ่โต ประดิษฐานเจา้พราโหลง หรือหลวงพ่อโต 
สร้างในปี พ.ศ. 2469 

วดัพระธาตุดอยกองมู สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2403 สถาปัตยกรรมไทใหญ่เม่ือแรก
สร้าง คือ เจดียอ์งคใ์หญ่ ที่ บรรจุพระธาตุของมหาโมคคลัลานะ จากเมืองมะละ
แหม่ง โดย พระอู่ป่ันเต๊กต๊ะ ชาวพม่า พร้อมกบั ระฆงัทองเหลือง และสิงห์ 1 คู่ 
ตวัมอม 1 คู่ และในปี พ.ศ. 2417 พญาสิงหนาถราชา ไดส้ร้างเจดียอ์งคเ์ล็ก เพื่อ
ฉลอง และเป็นอนุสรณ์สถานหลงัจากที่ถูกแต่งตั้งเป็นเจา้เมืองแม่ฮ่องสอน โดย
พระเจา้อินทวชิยานนท ์ภายในบรรจุพระธาตุของสารีบุตร โดยพระอู่เอ่งต๊ะก๊ะ 
น ามาจากเมืองมณัฑะเล ประเทศพม่า 

วดัหัวเวียง สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2406 สถาปัตยกรรมไทใหญ่เม่ือแรกสร้าง คือ 
ศาลาการเปรียญ 7 หลงัปัจจุบนัถูกร้ือถอน คงเหลือสถาปัตยกรรมในยคุเร่ิมตน้ 
คือ พระพุทธรูป 5 องคใ์นศาลาการเปรียญหลงัใหม่  และศาลาจ าศีลไมห้ลงัคา
มุงสังกะสีจากพม่า ในปี 2416 ลุงจองโพหญ่า และลุงจองหวุ่นะ พร้อมคณะ
ศรัทธาได้สร้างวิหารเจ้าพราละแข่ง เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ 
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“มหามุนี หรือพราละแข่ง” น ามาจากเมืองมณัฑะเล โดยแบ่งเป็น 9 ท่อน มา
ประกอบที่วดัพระนอน น ามาทางเรือผา่นแม่น ้ าปาย และแม่น ้ าสาละวนิ  

วดัจองกลาง เดิมเป็นพื้นที่ศาลาที่พกัจ  าศีลของคนที่มาจ าศีลวดัจองค า สร้างขึ้น
เม่ือปี พ.ศ. 2410 สถาปัตยกรรมไทใหญ่เม่ือแรกสร้าง คือ ศาลาการเปรียญ โดย
ขุนเพียรพิรูณกิจ เศรษฐีของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนและคณะศรัทธา ในปี พ.ศ. 
2457 ขนุเพยีรพรูิณกิจ และแม่จองเฮือน ไดส้ร้างเจดียธ์าตุ โดยสล่าพม่า 

วดัพระนอน สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2418 สถาปัตยกรรมไทใหญ่เม่ือแรกสร้าง คือ 
พระพทุธรูปปางไสยาสน์ พระประธานในศาลาการเปรียญวดัพระนอน โดยเจา้
เมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก พญาสิงหนาทราชา สร้างขึ้นเป็นถาวรวตัถุที่เป็น
มงคลแก่เมืองแม่ฮ่องสอน และเป็นการเฉลิมฉลองที่หมู่บา้นแม่ฮ่องสอนยก
ฐานเป็นเมือง สมยัต่อมาชายาของท่านมีนามวา่ เจา้นางเม๊ียะ ขึ้นครองเมือง เป็น
เจา้เมืององค์ที่ 2 ซ่ึงท่านจึงสร้างองค์พระนอนยาว 11 เมตร 90เซนติเมตร ต่อ
จนส าเร็จเรียบร้อย และจดังานฉลองคร้ังยิ่งใหญ่ พร้อมกันทั้ง 3 อย่าง คือ 1. 
องค์พระนอน 2. พระยืนปางห้ามญาติกลางภูเขาอยูท่ิศตะวนัตกวดั 3.ศาลา 9 
หอ้ง (ปัจจุบนัช ารุดแลว้) ในปี พ.ศ. 2430 เจา้นางเม๊ียะ ชายาพญาสิงหนาทราชา 
ได้สร้าง ส่างซ่ี หรือสิงห์คู่ใหญ่ตัวใหญ่ และในปี พ.ศ. 2469 พญาพิศาลฮ่อ
งสอนบุรี ไดส้ร้างอุโบสถแห่งแรกของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

วดัม่วยต่อ สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2432 สถาปัตยกรรมไทใหญ่เม่ือแรกสร้าง คือ 
ศาลาการเปรียญแบบไทใหญ่ และเจดีย ์6 องคโ์ดยเจา้นางเม๊ียะ ซ่ึงเป็นเจา้เมือง
แม่ฮ่องสอนในสมัยนั้ น และคณะศรัทธา ซ่ึงเจา้อาวาสรูปแรกซ่ึงยา้ยมาจาก
วดัม่วยต่อ อ าเภอหมอกใหม่ รัฐฉานในประเทศพม่า จึงน าเอาช่ือวดัม่วยต่อมา
ใชด้ว้ย ชาวบา้นจึงเรียกกนัวา่ “จองหม่วยต่อ” 

วดัก ้ าก่อ เดิมตั้งอยูบ่ริเวณเชิงพระธาตุดอยกองมูทางทิศใต ้ต่อมาไดย้า้ยมาตั้ง
ทางทิ ศตะวันออกเพื่อให้ ใกล้แหล่งชุมชน สร้างขึ้ น เม่ื อปี  พ .ศ. 2433 
สถาปัตยกรรมไทใหญ่ เม่ือแรกสร้าง คือ ไม่ปรากฏหลักฐานการบันทึก 
หลักฐานที่ปรากฏ เจดียธ์าตุเก่าองค์เล็ก ใกล้กบัเจดียธ์าตุองค์ใหญ่ ในปี พ.ศ. 
2484 ไดส้ร้างซุ้มประตูทางเขา้ไปสู่ศาลาการเปรียญ หรือที่เรียกว่า “ส่างหว่าง” 
โดยนายส่วยจ่ิง นางยุน้ ตรีทอง  
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ค.   แผนผังและลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรม 

วดัแบบไทใหญ่ มีลกัษณะภายในอาคารวดัหลังหน่ึงแบ่งออกเป็นหลายห้อง
เช่นห้องนอนส าหรับหวู่นเจา้ (พระ) ห้องนอนสะมะเหน่ (สามเณร) ห้องโถง
หรือโรงทานส าหรับศรัทธาร่วมท าบุญ ซ่ึงแบ่งระดบัเป็นชั้นลดหลัน่กนัไปหอ้ง
ที่อยู่สูงที่สุดเป็นห้องที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์พระประธานและอ่ืนๆ 
ตกแต่งประดับด้วยลวดลายไต (ไทใหญ่) สมยัก่อน มีเชิงเทินส าหรับวางขา้ว
ถวายพระพุทธรูป และวางกระถางธูปเทียน แลมีตูเ้ก็บหนังสือ พระไตรปิฎก 
ซ่ึงเรียกว่า “ ตูปิ้ฏฎะก๊าด ” มีตูใ้ส่กบัขา้ว “เข่งซอม” ส าหรับญาติโยมใส่จงัหัน 
“ ลองซอม ” ภายในบริเวณวดัจะสร้างห้องน ้ าห้องส้วม ศาลาส าหรับคนเฒ่าจ า
ศีลนอนวดัทั้งชายและหญิง มีบ่อน ้ าใชอ้าบ และบริโภค บางแห่งสร้างโบสถ ์
วหิาร เจดียไ์วใ้นบริเวณวดั บางวดัจะสร้างสิงห์ไวข้า้งหน้าประตูดา้นละ 1 ตวั  
บางแห่งเป็นรูปยกัษ์25 

วดัแบบไทใหญ่ในเมืองแม่ฮ่องสอน มีลกัษณะทัว่ไป คือ บริเวณวดัไม่แยกเขต
พทุธาวาส และสังฆาวาสออกจากกนั ใชอ้าคารในลกัษณะอเนกประสงคห์รือ
อาคารใหญ่หลังเดียวใช้เป็นทั้งวิหาร ศาลาการเปรียญ และกุฏิร่วมกัน อาคาร
ต่าง ๆในวดัมีลกัษณะลอยตวัยกพื้นสูง ไม่มีเขตก าแพงแกว้กั้นพื้นที่พุทธวาส 
ประกอบดว้ยลกัษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่26 

ศาลาการเปรียญ ลกัษณะอาคารยกพื้นสูง เป็นวหิารไมห้ลงัคาซ้อนชั้นแบบยก
คอสองชั้น และทั้งชายคาสามตอนหรือที่เรียกว่า หลงัคาแบบสองคอสามชาย 
ตามลักษณะสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของไทใหญ่ บางแห่งมีการประดับยอด
ปราสาทตกแต่งดว้ยไม ้หรือโลหะฉลุลาย  

วหิาร ลกัษณะเป็นอาคารขนาดเล็กติดอยูก่บัองคเ์จดียธ์าตุ หลงัซ้อนชั้นประดบั
ชายคาดว้ยสังกะสีฉลุ หรือไมฉ้ลุลายไต ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปศิลปะ
พม่าไทใหญ่ 

                                                             
25 ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน กระทรวงวฒันธรรม . วฒันธรรมประเพณีชนเผ่า จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ,  
(ไม่ปรากฏแหล่งท่ีพิมพ,์ 2551),  หนา้ 12 
26 ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน กระทรวงวฒันธรรม . วฒันธรรมประเพณีชนเผ่า จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ,  
(ไม่ปรากฏแหล่งท่ีพิมพ,์ 2551), หนา้ 13 
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เจดีย ์ลกัษณะองคพ์ระธาตุเจดีย ์จะเป็นเจดียแ์บบพม่ามอญมีทั้งแบบองคเ์จดีย ์
เด่ียว และเจดียก์ลุ่มอันประกอบด้วยพระเจดียอ์งค์ใหญ่ เป็นองค์ประธาน 
ลอ้มรอบดว้ยเจดียเ์ล็กโดยรอย 8 องค ์หรือ 4 องค์ หรือซุ้มจรนัม ประดิษฐาน
พระพทุธรูปศิลปะพม่าไทใหญ่ 

อุโบสถ สถานที่ท  าสังฆกรรมของพระสงฆ์มีบางวดัมีลกัษณะแตกต่างกนั แต่
ปัจจุบนัมีการสร้างอุโบสถเป็นอาคารติดพื้นโครงสร้างคลา้ยอุโบสถแบบภาค
กลาง แต่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบแตกต่างส่วนของหลังซ้อนชั้น และ
ประดบัชายดว้ยไมห้รือโลหะฉลุลาย ลวดลายไต 

สถาปัตยกรรมอ่ืนๆ ที่ เน้นลักษณะผีมือช่างเป็นพิเศษ เช่น ส่างหว่าง(ซุ้ม
ทางเดินเขา้สู่วดัศาลาการเปรียญ ) ศาลาสรงน ้ าพระ และเว็จกุฏิ วิหารของวดั
ส าคญั ๆ นิยมตกแต่งลวดลายดว้ยศิลปะการปิดทองประดบักระจกสี  

งานศิลปะที่เก่ียวขอ้งกบัสถาปัตยกรรมทางศาสนาได้แก่ งานลายไต (งานฉลุ
ไม้ และสังกะสี ) ลักษณะทัว่ไปของงานลายไต คือ งานฉลุไม้ หรือสังกะสี
เพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงาม นิยมใช้ในงานพุทธศาสนา งานที่สวยงาม และ
เป็นงานที่สร้างอยูคู่่กบัวดัหรือโบราณสถานของไทใหญ่ และเม่ือมีผูค้นมาพบ
เห็นก็อยากจะเขา้ไปชมภายในโบราณสถาน หรือภายในวดัที่มีการประดบัดว้ย
ลายไตมี ผูป้ระดิษฐเ์รียกว่า สล่า โดยมีวธีิการท า สมยัก่อนนิยมท าลายดว้ยการ
ใชดิ้นสอ ใส่สีด าและสีขาวหรือสีเหลืองและเขียนด้วยกระดาษสาและทาด้วย
ปูนขาวมนั จะมีความทนและแข็งแรง ในการเขียนลายไตนั้นจะมีการวาดลาย
เองเม่ือวาดลายเสร็จแล้ว ก็จะน าเอาแผ่นเหล็กหรือแผ่นทองแดง มาทาบกับ
กระดาษที่เขียนลายไต โดยการน าเอากระดาษที่วาดรูปลายไตไวข้า้งบนแผ่น
เหล็กหรือแผ่นทองค า จากนั้นก็ท  าการแกะตามลายที่วาดไวบ้นกระดาษ โดยมี
ขอนไมม้ารองไว ้ 

ลายไตที่นิยมในปัจจุบนั ในปัจจุบนัจะนิยมท าลายต่างๆ  ดงัน้ี 
1) ลายหมอกนอนเคอ ลายที่ใชจ้ะเป็นลายโหลงเป็นหมอกนอนเคอและลาย

คองลกัษณะเป็นโหล่งติดกบัหมอกนอนเคอ 
2) ลายปานซอย ลายที่ใชเ้ป็นลายหยอ่นลงมามีทั้งกลีบใหญ่และกลีบเล็ก

แลว้แต่จะมีการใชใ้นลกัษณะอยา่งไรตามที่ตอ้งการ 
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3) ลายปานพอง ลายที่ใช้จะเป็นลายโคง้เล็กและโคง้ใหญ่จะมีลักษณะเป็น
กลีบหรือจะเป็นทาบกนัไปและจะท าให้มีขนาดใหญ่ขึ้นไปเล่ือย ๆและจะ
มีกลีบที่สวยงามและเม่ือน ามาต่อกนัก็จะเป็นกลีบดอกที่สวยงามมากและ
น ามาทบักนัก็จะเป็นกลีบดอกที่ต่อ ๆ กนัไปเล่ือย ๆ ถา้ลายลงดา้นใตก้ลีบ
ดอกก็จะกลบัลงแลว้แต่จะใชข้องแต่ละวดัและคนสั่งท  าลายปานพองเช่น
จะเอา 5 ช่วง จะท าขึ้นเหนือขึ้นไปจะมี 1 ช่วง 2 ช่วง ถา้จะท าลงขา้งล่างลง
มาก็จะมี 1 ช่วง 2 ช่วงแลว้แต่หรือจะท าลายปานพอง 7 ช่วง5 ช่วง 3 ช่วง 2 
ช่วง 1 ช่วงที่ นิยมท าที่วดัก็จะมีลายปานพอง 9 ช่วง 7 ช่วง 5ช่วง 3ช่วง 
แล้วแต่ทางวดัหรือผูมี้จิตศรัทธาจะให้ท  าถวายวดัถ้าเป็นมุมของวดัหรือ
พระเจดียจ์ะท าปานพอง 7 ช่วง 5 ช่วงส่วนมากจะเป็น 7 ช่วง กบั 9 ช่วง 

4) ลายกะหรุ่งต่อง ท าขึ้นไวต้ามมุมที่เป็นสามเหล่ียม (เจ่ง) ของวดัจะใชล้าย
นกลายพญานาคหรือลายลิง 

5) ลายมุกจู ้ส่วนมากจะท าบา้นเจา้บา้นเจา้ขนุและท าจองเจา้จองขนุลายที่ใช้
จะเป็นลายดอกบวัดอกนอนเคอ ดอกผกักาดดอกผกัคะนา้ 

6) ลายมุกอ้าส่วนใหญ่จะเป็นลาย 2 ช่วงด้านซ้ายและด้านขวาท าด้านละ 1 
ช่วง 2 ดา้นขา้งบนจะเป็นเหล่ียมต่อกนัเรียกว่าลายหมอกตั้งและขา้งล่างจะ
เป็นดอกกลีบใหญ่และกลีบเล็กจะสลับกันไปจะเป็นกลีบใหญ่กลีบเล็ก
กลีบใหญ่กลีบเล็ก ๆ 

นิยมน ามาประดบัชายคาของหลงัคาใหเ้กิดความสวยงามของสถาปัตยกรรม
ทางศาสนา และบ่งช้ีถึงเอกลกัษณ์สถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ อาทิ ศาลาการ
เปรียญ วหิาร อุโบสถ หรืออาคารต่าง ๆ ภายในวดัไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5.11  ลายไต ท าจากสังกะสี และแผน่ไมมุ้งหลงัคา ภาพที ่5.12  ลกัษณะหลงัคาสังกะสี จากประเทศองักฤษ 
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ภาพที ่5.13  ลายไต แบบปนูป้ัน ศิลปะพม่ามอญ ภาพที ่5.14  ลกัษณะทรงหลงั เชิงชาย ฉตัร ศิลปะพม่ามอญ 

 
แผนที่แสดงที่ต้ังวัดแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที ่5.2  ท่ีตั้งวดั และพ้ืนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทั้ง 13 แห่ง 
ทีม่า : ปรับจาก วารสาร เมืองแม่ฮ่องสอน, วารสารเพ่ืออนุรักษว์ฒันธรรมเมืองแม่ฮ่องสอนและส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงเคารพ, ฉบบัท่ี 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556. 
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5.2.2 เส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนใน
ท้องถิ่น 

การจดัการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับ
เยาวชนในท้องถ่ินเป็นการจดัเส้นทางเพื่อการเรียนรู้มรดกวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับ
เยาวชน เพื่อแสดงเส้นทางการเรียนรู้ โดยการน าเอาแหล่งมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ที่โดดเด่น และมีเอกลกัษณ์ทางศิลปกรรมแบบไทใหญ่ ในเขตเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอน ที่ไดรั้บการคดัเลือกจ านวน 39 แห่ง ทั้งประเภทเรือนพื้นถ่ินแบบไทใหญ่ 
และวดัแบบไทใหญ่ มาจดัให้เป็นเส้นทางเพื่อการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ินโดยใชแ้นวคิดที่เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรมมาประกอบ  เพื่อให้ได้แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ มีความส าคัญเก่ียวข้อง
วฒันธรรมไทใหญ่ ที่มีความโดดเด่นอยา่งมีเอกลักษณ์ โดยอาศยักระบวนการศึกษาเชิง
ปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน  ซ่ึงถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัของคนภายใน
ชุมชน เพื่อการกระตุน้เตือนและสร้างส านึกให้กบักลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอนไดเ้รียนรู้
เข้าใจ และส านึกรักในวัฒนธรรมของตน ซ่ึงเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ คร้ังน้ี  ผูศึ้กษาได้เสนอผลการจดัเส้นการเรียนรู้ได้ 2 
เสน้ทาง มีลกัษณะที่ประกอบดว้ยเสน้ทางและสถานที่ตามล าดบั ดงัน้ี 

เส้นทางที่ 1 เส้นทางการเรียนรู้เรือนร้านค้าไทใหญ่ และเรือนพืน้ถิ่น 

1) รายละเอียดเส้นทางการเรียนรู้เรือนร้านค้าไทใหญ่ และเรือนพืน้ถิ่น 
เส้นทางเรียนรู้เรือนร้านค้าไทใหญ่  และเรือนพื้นถ่ินประกอบด้วยแหล่งมรดก
วฒันธรรมต่าง ๆ คือ เรือนร้านคา้ (ร้านยอดค าเรือนแกว้) เรือนร้านคา้ (ร้านอญัมณี) 
เรือนร้านคา้ (ร้านคิวเพรส) เรือนร้านคา้ (ร้านปาด๊อง) เรือนพื้นถ่ิน(บ้านโบราณ) 
เรือนร้านคา้ (ผบั Crossroad) เรือนร้านคา้ (ร้านอาหารเฮินยายแกว้) เรือนร้านคา้ (ร้าน
เส้ือผา้ On air) เรือนร้านคา้ (ร้านอาหารไผ่) และเรือนร้านคา้ (อาคาร ร.ส.พ. ศูนย์
ประสานงานพิพิธภณัฑมี์ชีวติเมืองแม่ฮ่องสอน)โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มที่ 1 
กลุ่มเรือนที่มีรายละเอียดภายนอกและภายในโดดเด่น และกลุ่มที่2 กลุ่มเรือนที่มี
รายละเอียดภายนอกโดดเด่นดงัน้ี  
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มเรือนที่มีรายละเอียดภายนอกและภายในโดดเด่น 
 

(1.1) บ้านยอดค าเรือนแก้ว (เรือนร้านค้า)             
 

(1) คุณค่าและความส าคญั 
 

ประเภทอาคาร เรือนร้านคา้แบบ 2 ชั้น 
ร้านยอดค าเรือนแกว้ ขายสินคา้ของที่ระลึก และยาสมุนไพร ผูส้ร้างคุณตา
โก่ต่ี และซ้ือต่อโดยนายค านึง    วรรณศิริ ฉายา กะลายอดค า และเจา้ของ
ปัจจุบนัคือทายาท คุณป้าเสาวนีย ์วรรณศิริ ร้านยอดค าเรือนแกว้ สร้างขึ้น
เม่ือประมาณ พ.ศ. 2480 อาย ุ70 กว่าปี รูปแบบอาคารเป็นเรือนร้านคา้แบบ
ไต เป็นเรือนไมท้ั้งชั้นล่าง และชั้นสอง ตวับา้นมีลกัษณะคลา้ยเรือนแถว 2 
คูหา แต่มีพื้นที่เช่ือมต่อทัว่ถึงกนัในบริเวณชั้นล่างใชเ้ป็นพื้นที่คา้ขาย ส่วน
ชั้นบนใชเ้ป็นที่พกัอาศยั ทรงหลงัคาทรงจัว่ครอบป้ันหยา มุงด้วยสังกะสี
อังกฤษ มาจากพม่า ประดับเชิงชายด้วยไม้ฉลุลาย และบริเวณชั้นบนมี
ระเบียงยืน่ดา้นหนา้ ราวระเบียงมีลวดลายสานสลบัสวยงาม 
 

ส่ิงส าคญัภายในบา้นประกอบด้วยโครงสร้างภายในที่มีเอกลักษณ์เรือน
ร้านคา้แบบไทใหญ่ และส่ิงของภายในบา้น ได้แก่ นาฬิกาโบราณ ฆ้อง
โบราณ สินคา้โบราณจากพม่า และวตัถุหลกัฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับา้น 
 

(2) ส่ือการเรียนรู้ 
1) ส่ือการเรียนรู้ที่ มีในปัจจุบันสามารถเรียนรู้ประวัติความเป็นมา

โดยสังเขป เรือนแบบไทใหญ่ ของบา้นยอดค าเรือนแก้ว และคุณค่า
ทางศิลปะสถาปัตยกรรมได้จากศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑ์มีชีวิต
เมืองแม่ฮ่องสอน ของหน่วยงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จากเอกสาร 
หนงัสืออา้งอิงของศูนยไ์ทใหญ่ศึกษา วทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน และ
วารสารเพื่อนุ รักษ์วฒันธรรมเมืองแม่ฮ่องสอน และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเคารพ ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

2) ส่ือการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงและจัดท าเพิ่มเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ได้อย่างเหมาะสม ควรมีการจดัท าหรือ สร้างส่ือเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น 
เอกสารแผ่นพบั  หนังสือน าชม  ป้ายน าชม ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ อาทิ 
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วิดีโอ ซีดี เป็นตน้ ร่วมถึงผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึก ประวติัความเป็นมาของ
บ้านหรือบริบทที่ เก่ียวข้องกับพื้นที่ของบ้าน (ลักษณะมัคคุเทศก์
ทอ้งถ่ิน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5.15 ตวัเรือน ทรงหลงัคา โครงสร้าง และส่วนหนา้ ภาพที ่5.16 บนัได และราวบนัไดข้ึน-ลงชั้นล่าง-บน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพที ่5.17 เชิงชายท าดว้ยไม ้และหลงัคาจากองักฤษ     ภาพที ่5.18 บริเวณชั้น 2 และห้ิงพระไทใหญ่ 

(เข่งพลา) 

 
(1.2) บ้านยอดค า ค านวณศิลป์ (เรือนร้านค้า ร้านอัญมณ)ี 

 

(1) คุณค่าและความส าคญั 

ประเภทอาคาร เรือนร้านคา้แบบ 2 ชั้น 
บา้นยอดค า ค  านวณศิลป์ หรือร้านอญัมณี ขายสินคา้ของที่ระลึก และของ
ช า เจา้ของปัจจุบนัคือทายาท คุณยายตวงรัตน์ รัตนร าพึง ร้านอญัมณี สร้าง
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ขึ้นประมาณ พ.ศ.2438 มีอายุประมาณ 110 กว่าปี สร้างโดย นายยอดค า 
ค  านวณศิลป์ รูปแบบสถาปัตยกรรมไทใหญ่ ลกัษณะอาคารเป็นบา้นแถว 2 
คูหา โครงสร้างไม ้2 ชั้น เดิมหลงัคาทรงป้ันหยา และภายหลงัเปล่ียนเป็น
หลังคาจัว่ วสัดุมุงด้วยสังกะสี ส่วนผนังดา้นบนท าช่องลม และช่องแสง 
เพื่อระบายอากาศ มีบนัได ขึ้นสู่ชั้น 2 ราวบนัไดตกแต่งดว้ยไม้ฉลุลายท า
ช่องแสง ชั้นบนส าหรับพกัอาศยั ชั้นล่างเปิดเป็นร้านขายของ และแสดง
สินคา้จากพม่า 

ส่ิงส าคญัภายในบา้นประกอบด้วย โครงสร้างภายในที่มีเอกลักษณ์เรือน
ร้านคา้แบบไทใหญ่ และส่ิงของภายในบา้น ได้แก่ประกอบด้วย นาฬิกา
โบราณ ตาชัง่โบราณ หีบใส่ของโบราณ โถโบราณ ตูเ้ส้ือผาโบราณ และ
วตัถุหลกัฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับา้น 

 

(2) ส่ือการเรียนรู้ 
 

1) ส่ือการเรียนรู้ที่ มีในปัจจุบันสามารถเรียน รู้ประวัติความเป็นมา
โดยสังเขป เรือนแบบไทใหญ่ของบา้นยอดค า ค  านวณศิลป์ ร้านอัญ
มณี และคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรมได้จากศูนยป์ระสานงาน
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน ของหน่วยงานเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน จากเอกสาร หนังสืออ้างอิงของศูนยไ์ทใหญ่ ศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และวารสารเพื่อนุรักษ์วฒันธรรมเมือง
แม่ฮ่องสอน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเคารพ ของเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน 

2) ส่ือการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงและจัดท าเพิ่มเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ได้อย่างเหมาะสม ควรมีการจดัท าหรือ สร้างส่ือเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น 
เอกสารแผ่นพบั  หนังสือน าชม  ป้ายน าชม ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ อาทิ 
วิดีโอ ซีดี เป็นตน้ ร่วมถึงผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึก และประวติัความเป็นมา
ของบา้น หรือบริบทที่เก่ียวขอ้งกบัพื้นที่ของบา้น (ลกัษณะมคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ิน) 
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          ภาพที ่5.19 ทรงหลงัคา และโครงสร้างส่วนหนา้   ภาพที ่5.20 ของเก่าท่ีเจา้ของน ามาจากการคา้ขายฝ่ังพม่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 5.21  บนัได และราวบนัไดไมส้ัก 
ช่องลมไมล้ายโบราณ 

ภาพที ่5.22 ช่องลม ฝาบา้น และห้ิงพระแบบไทใหญ่  (เข่งพลา) 

 
(1.3) บ้านนายต่าดุล ลูกจ้างบริษัท B.B.C (เรือนร้านค้า,ร้านควิเพรส)  
 

(1) คุณค่าและความส าคญั 
 

ประเภทอาคาร เรือนร้านคา้แบบ 2 ชั้น 

เจา้ของปัจจุบนัคือหลานสะใภ ้คุณยายบุญจิรา ทองเขียว สร้างโดยนายต่า
ดุล ลูกจา้งบริษทั B.B.C สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.2433 อายปุระมาณ 120 
กว่าปี รูปแบบสถาปัตยกรรมไทใหญ่ ลักษณะอาคาร 2 ชั้น อดีตเป็นบา้น
แบบยกพื้นใตถุ้นสูงท าด้วยไม้ ปรับปรุงใหม่ก่อผนังใตถุ้นด้วยคอนกรีต 
พื้นบา้นชั้น 2 ท าดว้ยไมแ้ดง หลงัคาทรงป้ันหยามุงสังกะสี มีลูกกรงช่อง
ลมฉลุไม้ลายต่าง ๆ มีห้องโถงส่วนหน้าในชั้นสอง ด้านหลงัต่อเติมใหม่
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เป็นที่พกัอาศยัของเจา้ของ และชั้นล่างเปิดให้เช่าเป็นร้านคา้ (ร้านเส้ือผา้ 
และร้านคิวเพรส)  

ส่ิงส าคัญภายในบ้าน ประกอบด้วย โครงสร้างภายในที่ มีเอกลักษณ์เรือน
ร้านคา้แบบไทใหญ่ และส่ิงของภายในบา้น ไดแ้ก่ประกอบดว้ย  พระพุทธรูป
สมยัสุโขทยั  ตูโ้บราณ และวตัถุหลกัฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับา้น 
 

(2) ส่ือการเรียนรู้ 
 

1) ส่ือการเรียนรู้ที่ มีในปัจจุบันสามารถเรียนรู้ประวัติความเป็นมา
โดยสังเขป เรือนร้านคา้แบบไทใหญ่ของบา้นนายต่าดุล และคุณค่า
ทางศิลปะสถาปัตยกรรมได้จากศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑ์มีชีวิต
เมืองแม่ฮ่องสอน ของหน่วยงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จากเอกสาร 
หนงัสืออา้งอิงของศูนยไ์ทใหญ่ศึกษา วทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน และ
วารสารเพื่อนุ รักษ์วฒันธรรมเมืองแม่ฮ่องสอน และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเคารพ ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

2) ส่ือการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงและจัดท าเพิ่มเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ได้อย่างเหมาะสม ควรมีการจดัท าหรือ สร้างส่ือเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น 
เอกสารแผ่นพบั หนังสือน าชม ป้ายน าชม ส่ืออิเล็กทรอนิคส ์อาทิ วดีิโอ 
ซีดี เป็นตน้ ร่วมถึงผูใ้หข้อ้มูลเชิงลึก ประวตัความเป็นมาของบา้น หรือ
บริบทที่เก่ียวขอ้งกบัพื้นที่ของบา้น (ลกัษณะมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.23  ทรงหลงัคา และโครงสร้างบา้นส่วนหนา้  ภาพที ่5.24 ช่องลมไม ้และฝาบา้น บริเวณมุกหนา้ชั้น 2  
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ภาพที ่5.25  ช่องลมไม ้ลวดลายต่าง  ๆ 
และหนา้ต่างไมบ้านเกล็ด 

ภาพที ่5.26 ห้ิงพระไทใหญ่ (เข่งพลา)  
และของเก่าประจ าบา้น 

 
(1.4) บ้านคุณตาจองโพย่า (เรือนร้านค้า, ร้านปาด๊อง) 
 

(1) คุณค่าและความส าคญั 

ประเภทอาคาร เรือนร้านคา้แบบ 2 ชั้น 

เจา้ของปัจจุบนัคือทายาท คุณตาบุญเลิศ วิรัตนาภรณ์ ปัจจุบนัร้านปาด๊อง 
เช่าเป็นร้านขายของที่ระลึก สร้างโดยคุณตาจองโพหยา่ พ่อคา้ไมส้ักเมือง
แม่ฮ่องสอน สร้างประมาณปี พ.ศ. 2470 อายปุระมาณ 80 กว่าปี รูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ลกัษณะเป็นเรือนร้านคา้ 3 คูหา เป็นบา้นแฝด 2 
ชั้น มุงหลงัคาสังกะสีจากพม่า เสาบา้นมีทั้งหมด 49 ตน้ ตวับา้นท าจากไม้
เน้ือแดง ฝาบา้นท าจากไมส้กัชั้นบนมีระเบียงยืน่ดา้นขา้ง แยกส่วนจากตวั
บา้นหลกัใตถุ้นปรับใหเ้ช่าเป็นร้านคา้  

ส่ิงส าคญัภายในบา้นประกอบด้วย โครงสร้างภายในที่มีเอกลักษณ์เรือน
ร้านค้าแบบไทใหญ่  และส่ิ งของภายในบ้าน  ได้แก่ประกอบด้วย 
พระพุทธรูปสิงห์ 1 สมัยสุโขทัย พระพุทธรูปท าด้วยก่ิงโพธ์ิ และวตัถุ
หลกัฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับา้น 
 

 

 

 



 

 183 

(2) ส่ือการเรียนรู้ 
 

1) ส่ือการเรียนรู้ที่ มีในปัจจุบันสามารถเรียน รู้ประวัติความเป็นมา
โดยสังเขปเรือนร้านคา้แบบไทใหญ่ของบ้านคุณตาจองโพย่า และ
คุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรมไดจ้ากศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑ์มี
ชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน ของหน่วยงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จาก
เอกสารหนังสืออ้างอิงของศูนย์ไทใหญ่ ศึกษาวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน และวารสารเพื่อนุรักษว์ฒันธรรมเมืองแม่ฮ่องสอน และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเคารพ ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

2) ส่ือการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงและจดัท าเพิ่มเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่าง
เหมาะสม ควรมีการจดัท าหรือ สร้างส่ือเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น เอกสารแผ่น
พบั หนังสือน าชม ป้ายน าชม ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ อาทิ วิดีโอ ซีดี เป็นตน้ 
ร่วมถึงผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึก และประวติัความเป็นมาของบา้น หรือบริบทที่
เก่ียวขอ้งกบัพื้นที่ของบา้น (ลกัษณะมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 5.27  ทรงหลงั และโครงสร้างบา้นส่วนหนา้ ภาพที ่5.28 ของเก่าของสะสม เจา้ของไดม้าจากการคา้ 

ขายฝ่ังพม่า 
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ภาพที ่ 5.29 ฝาบา้น และรูปโบราณของครอบครัว 
ผูส้ร้างบา้น 

ภาพที ่5.30 บริเวณเรือนชาน แยกออกจากส่วนตวัเรือน 

 
(1.5) บ้านจองอูพะก่าแวง ( เรือนพืน้ถิ่นบ้านโบราณ ร้อยปี)     
 

(1) คุณค่าและความส าคญั  

ประเภทอาคาร เรือนพื้นถ่ินแบบไทใหญ่ 2 ชั้น 

บา้นโบราณ 100 ปีตั้งอยู่บนถนนนิเวศพิศาล เจา้ของปัจจุบนัคือทายาท 
อาจารยว์ฒันา กววีฒัน์ บา้นโบราณสร้างขึ้นในสมยัรัชกาลที่ 5 ประมาณปี 
พ.ศ. 2429 ผูส้ร้าง แวง กวีวฒัน์ รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ ยกพื้น
ใตถุ้นสูง สร้างดว้ยไมส้กัขนาดใหญ่ เสาแต่ละตน้ใชไ้มต้น้เดียวตั้งแต่โคน
เสาจนถึงปลายเสา ความยาวของเสาต้นที่ สูงที่ สุดประมาณ 11 เมตร 
พื้นบา้นมีแป้นไมบ้างแผน่ไม่มีการต่อไมย้าวที่สุด ประมาณ 10 เมตร อดีต
มุงหลังคาดว้ยตองตึง เปล่ียนเป็นสังกะสี เม่ือปี พ.ศ. 2523 และท าการร้ือ
ตดัตวัเรือนออก 2 ส่วน เม่ือปี พ.ศ. 2520 คร้ังหน่ึงสมยัสงครามโลกคร้ังที่ 2 
กองทพัญี่ปุ่ นเคยมาพกับา้นหลงัน้ี และสลกัภาษาญี่ปุ่ นเป็นหลกัฐานเอาไว ้
และมีร่องรอยจากสะเก็ดระเบิดบนหลงัคา ฝาบา้นฉะลุไมท้  าช่องลม ช่อง
แสง มีส่วนเก็บของใตห้ลงัคา ปัจจุบนัพื้นที่บา้นดา้นล่างเปิดเป็นร้านกาแฟ
สด 
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ส่ิงส าคญัภายในบา้น ประกอบดว้ย โครงสร้างภายในที่มีเอกลักษณ์เรือน
พื้นถ่ินไทใหญ่ และส่ิงของส าคญัภายในบา้น ไดแ้ก่ พระพุทธรูปประจ า
บา้น ขา้วของเคร่ืองใชโ้บราณ  
 

(2) ส่ือการเรียนรู้ 
 

1) ส่ือการเรียนรู้ที่ มีในปัจจุบันสามารถเรียน รู้ประวัติความเป็นมา
โดยสงัเขปเรือนพื้นถ่ินไทใหญ่ของบา้นโบราณ 100 ปี และคุณค่าทาง
ศิลปะสถาปัตยกรรมไดจ้ากศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑ์มีชีวิตเมือง
แม่ฮ่องสอน ของหน่วยงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จากเอกสาร 
หนงัสืออา้งอิงของศูนยไ์ทใหญ่ศึกษา วทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน และ
วารสารเพื่อนุ รักษ์วฒันธรรมเมืองแม่ฮ่องสอน และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเคารพ ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

2) ส่ือการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงและจัดท าเพิ่มเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้
อยา่งเหมาะสม ควรมีการจดัท าหรือ สร้างส่ือเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น เอกสาร
แผ่นพบั หนังสือน าชม ป้ายน าชม ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ อาทิ วิดีโอ ซีดี 
เป็นต้น ร่วมถึงผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึก ประวติัความเป็นมาของบ้าน หรือ
บริบทที่เก่ียวขอ้งกบัพื้นที่ของบา้น (ลกัษณะมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.31 โครงสร้างส่วนหนา้ และลกัษณะ 
เรือนพ้ืนถ่ิน 

   ภาพที ่5.32  ฝาบา้น ช่องลมไมส้ัก และโครงสร้างใต้
หลงัคา 
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ภาพที ่5.33  เรือนหอ้งครัวแบบพ้ืนถ่ินไทใหญ่  ภาพที ่5.34 พ้ืนบา้นท าจากไมส้ัก  ภาพที ่5.35  เสาบา้นไมส้ัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.36 หลงัคามีร่องรอยสะเก็ดระเบิดสมยั
สงครามโลกคร้ังท่ี 2  

ภาพที ่ 5.37 รอยสลกัภาษาญ่ีปุ่นของทหารญ่ีปุ่น  
บนพ้ืนบา้น 

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มเรือนที่มีรายละเอียดภายนอกโดดเด่น (โครงสร้างตัวเรือน) 
 

(1.6) ร้าน Crossroad (เรือนร้านค้า, ผับ) 
 

(1) คุณค่าและความส าคญั  

ประเภทอาคาร เรือนร้านคา้แบบ 3 ชั้น 
 

ร้าน Crossroad ตั้งอยูบ่ริเวณส่ีแยกถนนสิงหนาทบ ารุง สร้างโดย นายเจ่ง
อ่อง ศิริกุล เจา้ของผงเคร่ืองเทศ ตรามะสล่า อดีตเป็นร้านขายของช า และ
อุปกรณ์ไฟฟ้า อายุอาคารมากกว่า 70 ปี เป็นอาคารเรือนแถวไม้ 3 ชั้น 
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หลังคาทรงจั่วมุ งสังกะสี ปัจจุบันชั้ นแรก และชั้ นที่สอง ปรับเป็น
ร้านอาหารและผับ ชั้ นสองมีระเบียง และต่อเติมเพิ่มพื้นที่  สามารถ
มองเห็นส่วนล่าง ส่วนชั้นบนเป็นที่อยู่อาศยั ปัจจุบันร้าน Crossroad เช่า
เป็นร้านอาหารก่ึงผบั รูปแบบสถาปัตยกรรมไทใหญ่ 
 

(2) ส่ือการเรียนรู้ 
 

1) ส่ือการเรียนรู้ที่ มีในปัจจุบันสามารถเรียน รู้ประวัติความเป็นมา
โดยสังเขปเรือนร้านคา้แบบไทใหญ่ของร้าน Crossroad และคุณค่า
ทางศิลปะสถาปัตยกรรมได้จากศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑ์มีชีวิต
เมืองแม่ฮ่องสอน ของหน่วยงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จากเอกสาร 
หนงัสืออา้งอิงของศูนยไ์ทใหญ่ศึกษา วทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน และ
วารสารเพื่อนุ รักษ์วฒันธรรมเมืองแม่ฮ่องสอน และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเคารพ ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

2) ส่ือการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงและจัดท าเพิ่มเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ได้อย่างเหมาะสม ควรมีการจดัท าหรือ สร้างส่ือเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น 
เอกสารแผ่นพบั  หนังสือน าชม  ป้ายน าชม ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ อาทิ 
วิดีโอ ซีดี เป็นตน้ ร่วมถึงผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึก ประวติัความเป็นมาของ
บ้าน หรือบริบทที่เก่ียวข้องกับพื้นที่ของบ้าน (ลักษณะมัคคุเทศก์
ทอ้งถ่ิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 5.38 ทรงหลงัคา และโครงสร้างส่วนหนา้ ภาพที ่5.39 บนัได และราวบนัไดข้ึนชั้น 3 ท าดว้ยไมส้ักทั้งหลงั 

(1.7) ร้านเฮินยายแก้ว (เรือนร้านค้า, ร้านอาหาร) 
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(1) คุณค่าและความส าคญั  

ประเภทอาคาร เรือนร้านคา้แบบ 2 ชั้น 
ร้านอาหารเฮินยายแก้ว สร้างโดยยายแก้ว เจา้ของบ้าน สร้างประมาณปี 
พ.ศ. 2500 อายปุระมาณ 50 กว่าปี ปัจจุบนัถูกเช่าท าร้านอาหารช่ือ เฮินยาย
แก้ว และปรับปรุงใหม่แต่ยงัคงรูปแบบเดิม รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็น
เรือนไม ้2 ชั้น หลงัคาทรงจัว่มุงดว้ยสังกะสีชั้นบนมีระเบียงโดยรอบ และ
ผนงัมีช่องระบายอากาศเป็นซ่ีลูกกรง 
 

(2) ส่ือของการเรียนรู้ 
 

1) ส่ือการเรียนรู้ที่ มีในปัจจุบันสามารถเรียน รู้ประวัติความเป็นมา
โดยสังเขป เรือนร้านคา้แบบไทใหญ่ของร้านเฮินยายแกว้ และคุณค่า
ทางศิลปะสถาปัตยกรรมได้จากศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑ์มีชีวิต
เมืองแม่ฮ่องสอน ของหน่วยงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จากเอกสาร 
หนงัสืออา้งอิงของศูนยไ์ทใหญ่ศึกษา วทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน และ
วารสารเพื่อนุ รักษ์วฒันธรรมเมืองแม่ฮ่องสอน และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเคารพ ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

2) ส่ือการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงและจัดท าเพิ่มเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ได้อย่างเหมาะสม ควรมีการจดัท าหรือ สร้างส่ือเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น 
เอกสารแผ่นพบั  หนังสือน าชม  ป้ายน าชม ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ อาทิ 
วิดีโอ ซีดี เป็นตน้ ร่วมถึงผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึก ประวติัความเป็นมาของ
ร้านเฮินยายแก้ว หรือบริบทที่เก่ียวข้องกับพื้นที่ของบ้าน (ลักษณะ
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน) 
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ภาพที ่ 5.40 ทรงหลงัคา และโครงสร้างส่วนหนา้  ภาพที ่ 5.41  ดา้นหลงัของบา้น และระเบียงไมร้อบตวั

เรือนชั้น 2 
 

(1.8) บ้านลุงส่างยะ (เรือนร้านค้า ร้านเส้ือผ้าแฟช่ัน) 
 

(1) คุณค่าและความส าคญั 
 

 ประเภทอาคาร เรือนร้านคา้แบบ 2 ชั้น 

บา้นลุงส่างยะ นาวกิวานิชย ์พอ่คา้ และเจา้ของเรือคา้ขนส่งสินคา้ ไปเมือง
มะละแหม่ง ฝ่ังพม่า ไม่ทราบปีที่สร้างชดัเจน อายเุรือนประมาณ 80 กวา่ปี 
สร้างภายหลังบา้นคุณตาจองโพยา่ได้ไม่นาน เจา้ของปัจจุบนัคือทายาท 
อาศยัอยู่ต่างจงัหวดั รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น แบบเรือน
ห้องแถว 3 คูหา ชั้นบนมีที่มีระเบียงยืน่ไปดา้นขา้ง หลงัคาทรงป้ันหยามุง
ด้วยสังกะสีอังกฤษ จากพม่า บานประตูด้านล่างแบบบานเฟ้ืยม บาน
หน้าต่างแบบพบั และช่องระบายอากาศแบบบานเกล็ดไม ้ ภายในชั้น2 คง
สภาพโครงสร้างเดิม เน่ืองจากขาดการดูแล ด้านล่างเปิดให้เช่า ปัจจุบัน
เป็นร้านเส้ือผา้ On air เช่าขายเส้ือผา้ ส่วนชั้นบนปิดไม่มีการใชป้ระโยชน์ 
 

(2) ส่ือการเรียนรู้ 
 

1) ส่ือการเรียนรู้ที่ มีในปัจจุบันสามารถเรียนรู้ประวัติความเป็นมา
โดยสงัเขปของ เรือนร้านคา้แบบไทใหญ่ของบา้นลุงส่างยะ และคุณค่า
ทางศิลปะสถาปัตยกรรมได้จากศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑ์มีชีวิต
เมืองแม่ฮ่องสอน ของหน่วยงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จากเอกสาร 
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หนงัสืออา้งอิงของศูนยไ์ทใหญ่ศึกษา วทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน และ
วารสารเพื่อนุ รักษ์วฒันธรรมเมืองแม่ฮ่องสอน และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเคารพ ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

2) ส่ือการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงและจัดท าเพิ่มเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ได้อย่างเหมาะสม ควรมีการจดัท าหรือ สร้างส่ือเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น 
เอกสารแผ่นพบั  หนังสือน าชม  ป้ายน าชม ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ อาทิ 
วิดีโอ ซีดี เป็นตน้ ร่วมถึงผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึก ประวติัความเป็นมาของ
บ้าน หรือบริบทที่เก่ียวข้องกับพื้นที่ของบ้าน (ลักษณะมัคคุเทศก์
ทอ้งถ่ิน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5.42 ทรงหลงัคา และโครงสร้างส่วนหนา้  ภาพที ่ 5.43 หนา้ต่าง และช่องลมบานเกล็ดไม ้ 

หลงัคาสังกะสีองักฤษ 
 
 

(1.9) บ้านขุนเลข ช านาญกิจ (เรือนร้านค้า, ร้านอาหารไผ่) 
 

(1) คุณค่าและความส าคญั   

ประเภทอาคาร เรือนร้านคา้แบบ 2 ชั้น 

บา้นขุนเลข ช านาญกิจ สร้างโดย ท่านขุนเลข ช านาญกิจ สร้างเม่ือปี พ.ศ. 
2490 เจา้ของปัจจุบนั คือทายาทของเจา้แดง (เช้ือเจา้ไทใหญ่จากรัฐชาน 
พม่า ) รศ.ประไพศรี ซ่อนกล่ิน รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นเรือนไม ้2 ชั้น 
หลงัคาทรงป้ันหยามุงดว้ยสังกะสีองักฤษจากพม่า มีช่องลม ช่องแสง บาน
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ประตู หนา้ต่างแบบเล่ือนได ้ลกัษณะเรือนร้านคา้ไทใหญ่ยา่นน้ีในอดีต ชั้น
ล่างเป็นร้านอาหาร ส่วนชั้นบนเป็นที่พกัอาศยั มีหนา้ต่างไมฝ้าไหล และฝา
ไมช่้องลม ปัจจุบนัร้านอาหารไผ ่เช่าท าร้านอาหารกวา่ 30 ปีแลว้  
 

(2) ส่ือการเรียนรู้ 
1) ส่ือการเรียนรู้ที่ มีในปัจจุบันสามารถเรียนรู้ประวัติความเป็นมา

โดยสังเขปของ เรือนร้านคา้แบบไทใหญ่ของบา้นขุนเลข ช านาญกิจ 
หรือร้านอาหารไผ่ และคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรมได้จากศูนย์
ประสานงานพพิธิภณัฑมี์ชีวติเมืองแม่ฮ่องสอน ของหน่วยงานเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอน จากเอกสาร หนังสืออา้งอิงของศูนยไ์ทใหญ่ศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และวารสารเพื่อนุรักษ์วฒันธรรมเมือง
แม่ฮ่องสอน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเคารพ ของเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน 

2) ส่ือการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงและจัดท าเพิ่มเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ได้อย่างเหมาะสม ควรมีการจดัท าหรือ สร้างส่ือเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น 
เอกสารแผ่นพบั  หนังสือน าชม  ป้ายน าชม ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ อาทิ 
วิดีโอ ซีดี เป็นตน้ ร่วมถึงผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึก ประวติัความเป็นมาของ
ร้านอาหารไผ่ หรือบริบทที่ เก่ียวข้องกับพื้นที่ของบ้าน (ลักษณะ
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.44  ทรงหลงัคา และโครงสร้างส่วนหนา้ ภาพที ่5.45 ฝาบา้น และช่องหนา้หนา้ต่างแบบเรือน
ร้านคา้ไทใหญ่ 
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(1.10) ศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน (เรือนร้านค้า, อาคาร    
ร.ส.พ. ) 
(1) คุณค่าและความส าคญั   

ประเภทอาคาร เรือนร้านคา้แบบ 2 ชั้น 

อาคาร ร.ส.พ. เดิมเป็นบา้นของแม่เฒ่าจองโอ่งเป็นผูส้ร้าง ไม่ปรากฏปีที่
สร้าง เป็นอาคาร ร.ส.พ. ซ่ึงยอ่มาจาก ราชพสัดุ อาคาร ร.ส.พ ไดปิ้ดตวัลง 
และคืนให้กับกรมธนารักษ์ ลักษณะสถาปัตยกรรมโครงสร้างบ้านที่มี
ลักษณะแบบเรือนร้านคา้ 2 ชั้นแบบไทใหญ่ โดยใช้ไม้ก่อสร้างทั้งหลัง 
หลังคาทรงจัว่ มีระเบียงรอบอาคาร ภายในยงัคงโครงสร้างเดิมหลังจาก
การปรับปรุงใหม่ ปัจจุบนั ในปี พ.ศ. 2552 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้
ปรับปรุงอาคาร และจดัให้เป็นศูนยป์ระสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมือง
แม่ฮ่องสอน ส าหรับใหข้อ้มูลแหล่งท่องเที่ยวภายในเมืองแม่ฮ่องสอน และ
จดัแสดงนิทรรศการมรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน  

 

(2) ส่ือการเรียนรู้ 
 

1) ส่ือการเรียนรู้ที่ มีในปัจจุบันสามารถเรียน รู้ประวัติความเป็นมา
โดยสังเขปของ เรือนแบบไทใหญ่ของศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑ์มี
ชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน  หรืออาคาร ร.ส.พ. และคุณค่าทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมได้จากศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มี ชีวิตเมือง
แม่ฮ่องสอน ของหน่วยงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จากเอกสาร 
หนงัสืออา้งอิงของศูนยไ์ทใหญ่ศึกษา วทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน และ
วารสารเพื่อนุ รักษ์วฒันธรรมเมืองแม่ฮ่องสอน และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเคารพ ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

2) ส่ือการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงและจัดท าเพิ่มเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ได้อย่างเหมาะสม ควรมีการจดัท าหรือ สร้างส่ือเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น 
เอกสารแผ่นพบั  หนังสือน าชม  ป้ายน าชม ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ อาทิ 
วิดีโอ ซีดี เป็นตน้ ร่วมถึงผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึก ประวติัความเป็นมาของ
ศูนยป์ระสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน  หรืออาคาร 
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ร.ส.พ. หรือบริบทที่เก่ียวขอ้งกับพื้นที่ของบา้น(ลักษณะมัคคุเทศก์
ทอ้งถ่ิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 5.46 ทรงหลงัคา และโครงสร้างส่วนหนา้ ภาพที ่5.47 โครงสร้างภายในบา้น ท าดว้ยไมท้ั้งหลงั 
 

 

2) รายการเส้นทางเรียนรู้เรือนร้านค้าไทใหญ่ และเรือนพืน้ถิน่ 
เส้นทางคมนาคมที่ใชใ้นเส้นทางเรียนรู้เรือนร้านคา้ไทใหญ่ และเรือนพื้นถ่ิน เร่ิมตน้ที่ 
จุดที่ 1 ร้าน Crossroad ตั้งอยู่บริเวณส่ีแยกถนนสิงหนาถบ ารุง จุดที่ 2 ร้านละออ หรือ 
ร้านยอดค าเรือนแกว้ ตั้งอยู ่ตรงขา้มกบัทางเขา้วดัหวัเวยีง บนถนนสิงหนาถบ ารุงจุดที่ 3 
ร้านเส้ือผา้ On air ตั้งอยู่ถัดจากร้านลออ บนถนนสิงหนาถบ ารุง จุดที่ 4 ร้านปาด๊อง 
ตั้งอยู่ถดัจากร้านเส้ือผา้ On air จุดที่ 5 ร้านอาหารเฮินยายแกว้ ตั้งอยูใ่กล้ทางเขา้ตลาด
สายหยดุ ( ตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน) จุดที่ 6 ร้านอัญมณี ตั้งอยู่ตรงขา้มกับ
ทางเขา้ตลาดสายหยดุ ( ตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ) จุดที่ 7 ร้านเส้ือผา้ และร้าน
คิวเพรส  ตั้งอยูถ่ดัจากร้านอญัมณี จุดที่ 8 อาคาร ร.ส.พ.  ตั้งอยูใ่กลก้บัตลาดสดเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอน ตรงขา้มกบัร้านสะดวกซ้ือ ( เซ่เว่นอีเลฟเว่น ) จุดที่ 9 ร้านอาหารไผ ่
ตั้งอยู่ใกล้กับศาลเจา้พ่อขอ้มือเหล็ก บนถนนสิงหาถบ ารุง จุดสุดท้าย จุดที่ 10 บ้าน
โบราณ 100 ปี ตั้งอยูบ่นถนนนิเวศไพศาล ตามที่แสดงในแผนที่ 
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แผนที ่5.3  แผนท่ีการก าหนดเส้นทางเรียนรู้เรือนร้านคา้แบบไทใหญ่ และเรือนพ้ืนถ่ิน 
เส้นทางท่ี 2   เส้นทางการเรียนรู้วดัแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา 

 

(1) รายละเอียดเส้นทางการเรียนรู้วัดแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา 
เส้นทางเรียนรู้วดัแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา ประกอบดว้ยแหล่ง
มรดกวฒันธรรมต่างๆ คือ วดัพระธาตุดอยกองมู วดัก ้ าก่อ วดัม่วยต่อ วดัพระนอน 
วดัหวัเวยีง วดัจองค า และวดัจองกลาง ดงัมีรายละเอียดของการดงัน้ี  
(2.1) วัดพระธาตุดอยกองมู  

(1) คุณค่าและความส าคญั 
วดัพระธาตุดอยกองมู ตั้ งอยู่บนภูเขาที่มีช่ือว่าดอยกองมู ซ่ึงอยู่ทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตข้องอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 
1.6 กิโลเมตร ลกัษณะเด่นของวดัมีเจดียคู์่ ศิลปะไทใหญ่พม่าตั้งอยูเ่คียงกนั
เชิงเขาโดดเด่นมองเห็นโดยรอบของเมืองแม่ฮ่องสอน รวมถึงลกัษณะทาง
ศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ ดงัน้ี 
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(2) สถานที่ส าคญัภายในวัด 
1) เจดียอ์งคใ์หญ่ ลกัษณะเจดียแ์บบไทใหญ่พม่าบรรจุพระธาตุของมหา

โมลคัลลานะ น ามาจากพม่า มี ซุ้มติดกับฐานเจดีย์ ประดิษฐาน
พระพทุธรูป 4 ทิศ ศิลปะพม่า  

2) วิหาร วิหารอยู่ติดกับพระธาตุองค์ใหญ่ และสร้างขึ้นมาพร้อมกันมี
ลกัษณะเป็นอาคารเปิดโล่ง เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้หลงัคาซ้อนกนัสาม
ชั้นเป็นศิลปะแบบพม่ามุงด้วยกระเบื้องไม้และตกแต่งโลหะฉลุ
ลวดลายประณีตงดงามมากตามศิลปะ  ไทใหญ่และพม่า ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ มีส่างซ่ี หรือสิงห์ และนรสิงห์ศิลปะ
พม่าทั้ง 4 มุมขององคเ์จดีย ์

3) เจดียอ์งคเ์ล็ก ลกัษณะเจดียแ์บบไทใหญ่พม่า ฐาน 8 เหล่ียม มีฐานเขียง 
ฐานปัทม ์มีซุม้ประดิษฐานพระพทุธรูปประจ าวนัเกิด 8 ซุม้ มีส่างซ่ี
ตั้งอยู ่4 มุม 

4) ศาลาการเปรียญอาคารไม ้ลกัษณะ สถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่สองคอ
สามชาย ปลายยอดประดับดว้ยปราสาทแบบพม่าไทใหญ่ภายในวดั
เป็นศิลปะแบบพม่าไม่วา่จะเป็นพระพทุธรูปและภาพวาดฝาผนงัของมี
ทั้งหมด 9 ภาพ เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัพระพทุธประวติัของพระพทุธเจา้  

5) อุโบสถ มีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบก่ออิฐถือปูนแบบสมยัใหม่ แต่
ยงัคงส่วนของหลังคาซ้อนชั้นแบบ  ไทใหญ่สองคอสามชาย ปลาย
ยอดประดบัดว้ยปราสาทแบบพม่ามอญ ดา้นหนา้มีพระพุทธรูปขนาด
ใหญ่ ปางหา้มญาติ 

6) ซุม้พระพทุธรูปหลงัคาทรงปราสาท ประดบัเชิงชายดว้ยโลหะฉะลุลาย
ไต ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปหินขาว ปางมารวชิยั ศิลปะไทใหญ่ 

7) งานศิลปกรรม อ่ืน ๆ คือ ระฆังโบราณ เป็นระฆังทองเหลืองขนาด
ใหญ่ 3 ช้ิน สร้างพร้อมกบัการสร้างวดัพระธาตุดอยกองมู ในอดีตเคย
ใชตี้เป็นสญัญาณแก่ชาวบา้น บอกเคร่ืองบินขา้ศึกทิ้งระเบิด และส่างซ่ี 
หรือสิงห์ มี 2 ตวั ตั้งตรงทางขึ้นสู่บริเวณวดัวดัพระธาตุ สร้างพร้อมกบั
การสร้างวดั 
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(3) ส่ือของการเรียนรู้ 
 

1) ส่ือการเรียนรู้ที่ มีในปัจจุบันสามารถเรียน รู้ประวัติความเป็นมา
โดยสังเขปของวัดวัดพระธาตุดอยกองมูและคุณค่าทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมไดจ้ากป้ายขอ้มูลสถานที่ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
หรือหน่วยงาน ททท. ส านักงานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และจากเอกสาร 
หนังสือประวตัิของวดัพระธาตุดอยกองมู 

 

2) ส่ือการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงและจัดท าเพิ่มเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ได้อย่างเหมาะสม ควรมีการจดัท าหรือ สร้างส่ือเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น 
เอกสารแผ่นพบั หนังสือน าชม ป้ายน าชม ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ อาทิ วิดิ
โอ ซีดี เป็นตน้ และผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึก ประวตัิความเป็นมาของวดัพระ
ธาตุดอยกองมู หรือบริบทที่เกี ่ยวขอ้งก ับพื้นที่ของวดั  (ลักษณะ
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน) 

 
(4) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้   

กิจกรรมการท าบุญ สะเดาะเคราะห์ และบูชาพระประจ าวนัเกิดดว้ยเคร่ือง
บูชาแบบไทใหญ่ กิจกรรมท าบุญเขา้วดั รักษาศีลในวนัส าคญัทางศาสนา 
เช่น วนัวิสาขบูชา วนัมาฆบูชา วนัอาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา วนัออก
พรรษา วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั หรือสมเด็จ
พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมงานร่ืนเริงช่วงวนัเพ็ญเดือน
สิบสอง เช่น การปล่อยโคมลอย การปล่อยกระทงสวรรค์ การประกวด
ดอกไมไ้ฟ เป็นตน้ 
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ภาพที ่ 5.48  ตวัวิหารแบบไทใหญ่ ติดกบัเจดียอ์งคใ์หญ่ 
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชยั 

ภาพที ่5.49 ภายในศาลาการเปรียญ ประดบัดว้ย
ภาพวาดพุทธประวติัตามแนวคิดแบบไทใหญ่ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่5.50  กลุ่มเจดียอ์งคเ์ล็ก ประกอบดว้ยซุม้จรนมั 
ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะไทใหญ่ 

ภาพที ่5.51  บริเวณ จุดบชูาเคร่ืองบชูาแบบไทใหญ่ 
พระพุทธปางต่างๆ รอบองคเ์จดียธ์าตุทั้ง 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่5.52  อุโบสถแบบตรีมุข และองคพ์ระพุทธปาง

ห้ามญาติขนาดใหญ่ 
ภาพที ่5.53 ซุม้พระพุทธแบบไทใหญ่ ประดิษฐาน
พระพุทธรูปหินขาว ประดบัดว้ยสิงห์แบบพม่ามอญ

ดา้นหนา้ 
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(2.2) วัดพระนอน  
 

(1) คุณค่าและความส าคญั 
 

วดัพระนอน ตั้งอยู่เลขที่ 22 ถนนผดุงม่วยต่อ ต าบลจองค า อ าเภอเมือง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนตั้งอยูใ่ตเ้ชิงเขาของวดัพระธาตุดอยกองมูดา้นหน้าติด
ถนนผดุงม่วยต่อตรงข้ามวดัก ้ าก่อต าบลจองค า อ าเภอเมือง  จังหวัด
แม่ฮ่องสอนดา้นหลงัติดเชิงดอยกองมูทิศเหนือติดวดัม่วยต่อดา้นทิศใตติ้ด
สนามกีฬากลางจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จุดเด่นของวดั คือ มีพระพุทธรูปปาง
ไสยาสน์ ศิลปะไทใหญ่พม่า องคใ์หญ่ที่สุดในแม่ฮ่องสอน โดยเจา้เมือง
แม่ฮ่องสอน พญาสิงหนาทราชา และมีกู่บรรจุอฐิัของเจา้เมือง และเครือ
ญาติ27 รวมถึงงานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นภายในวดั ดงัน้ี 
 

(2) สถานที่ส าคญัภายในวัด 
 

1) ศาลาการเปรียญ สถาปัตยกรรมไทใหญ่ หลงัคาซ้อนชั้น แบบสองคอ 
สามชาย ภายในประดิษฐานพระนอน พระพุทธรูปปางไสยาสน์พระ
ประธาน ประดับดว้ยการติดกระจกสี และพระพุทธรูปปางมารวิชัย  
ศิลปะไทใหญ่พม่า ความยาว 12 เมตร สร้างโดย พญาสิงหนาทราชา 
เจา้เมืองแม่ฮ่องสอน ซ่ึงเป็นพระพทุธรูปประจ าวนัเกิดของท่าน คือวนั
อังคาร ภายในมีส่วนของพิพิธภัณฑ์วดั เป็นห้องแสดงของสะสม 
เคร่ืองใชโ้บราณ ถว้ยชามสมยัสงครามโลก พระไตรปิฎก หนงัสือพม่า 
รูปภาพบุคคลส าคญั พระเคร่ืองต่าง ๆ 

2) อุโบสถวดัพระนอน เป็นอุโบสถแรกของเมืองแม่ฮ่องสอน สร้างโดย
พญาฮ่องสอนบุรี ลักษณะแบบอาคารก่ึงไม้และคอนกรีตหลังคามุง
สงักะสี ซ้อนชั้นแบบปราสาทบนยอดประดบัฉตัรเจดีย ์รูปทรงจตุรมุข
เชิงชายประดบัดว้ยสงักะสีฉลุลายแบบไทใหญ่ 

3) เจดียท์รงปราสาท 2 องค ์องคท์ี่แรกเจดียท์รงปราสาท ช่ือรัตนเจดียศ์รี
ทับทิม  ส่วนฐานเป็นโถงซุ้มพระพุทธรูป ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปศิลปะไทใหญ่พม่า ตกแต่งองค์เจดียด์้วยปูนแกะสลัก
ประดบัเชิงชายเป็นชั้น ๆ ปลายยอดประดบัดว้ยฉัตรทอง ศิลปะพม่า

                                                             
27 ส านกัวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน. แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 
(เชียงใหม่ : เจริญวฒัน์การพิมพ,์  2550 ), หนา้ 17 – 18 
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ไทใหญ่ รอบด้วยพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และต าขอน(ตุงไทใหญ่) 
ตั้งอยูใ่กลก้บัอุโบสถ และสิงห์คู่ องค์ที่สอง ตั้งอยูบ่นเชิงเขาลกัษณะ
เดียวกนั อยูใ่กลก้บัพระพทุธรูปปางสมาธิกลางแจง้องคใ์หญ่ 

4) งานศิลปกรรมอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ส่างซ่ี หรือสิงห์คู่ใหญ่ ตั้งอยูด่า้นหลงัทาง
ขึ้นของวดัพระธาตุดอยกองมูเดิม ขนาดของสิงห์ และลกัษณะต่างกนั
เล็ กน้ อย คล้ายกับ ว่า เป็น เพศผู ้ และ เพศ เมี ย  ศิลปะแบบพม่ า 
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ปางมารมารวิชัย ศิลปะไทใหญ่พม่า ตั้ งอยู่
กลางแจ้ง หลังว ัด ติดกับเจดีย ์ 2 องค์ และกู่ เก่า บรรจุอัฐิเจ้าเมือง
แม่ฮ่องสอน องคท์ี่ 1 – 4 และเครือญาติ 

 

(3) ส่ือของการเรียนรู้ 
 

1) ส่ือการเรียนรู้ที่ มีในปัจจุบันสามารถเรียนรู้ประวัติความเป็นมา
โดยสงัเขปของวดัวดัพระนอนและคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรมได้
จากป้ายขอ้มูลสถานที่ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หรือหน่วยงาน 
ททท. ส านักงานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และจากเอกสาร หนังสือประวตัิ
ของวดัพระนอน 

2) ส่ือการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงและจดัท าเพิ่มเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่าง
เหมาะสม ควรมีการจดัท าหรือ สร้างส่ือเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น เอกสารแผ่น
พบั หนังสือน าชม ป้ายน าชม ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ อาทิ วิดิโอ ซีดี เป็นตน้ 
และผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึก ประวตัิความเป็นมาของวดัพระนอน หรือบริบทที่
เก่ียวขอ้งกบัพื้นที่ของวดั (ลกัษณะมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน)  

 

(4) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้   
 

กิจกรรมท าบุญเขา้วดั รักษาศีลในวนัส าคญัทางศาสนา เช่น วนัวิสาขบูชา 
วนัมาฆบูชา วนัอาสาฬหบูชา เป็นสถานที่บรรพชาอุปสมบถ ในงาน
ประเพณีปอยส่างลอง และจดักิจกรรมงานประเพณีต่างๆเช่น ประเพณีต่าง
ซอมต่อโหลง (ถวายขา้วมธุปายาส) มีการจดังานตามเทศกาลต่างๆ ขึ้น เช่น
เทศกาลเขา้พรรษา เทศกาลออกพรรษา งานสงกรานต์ และการแฮนซอม
โก่จา และมีพพิิธภณัฑว์ดั ส าหรับการเรียนรู้โบราณวตัถุ ของใชโ้บราณใน
สมยัต่าง ๆ พระเคร่ือง พระพทุธรูป พระคมัภีร์โบราณ เป็นตน้ 
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ภาพที ่5.54  ศาลาการเปรียญแบบไทใหญ่ ภายในมีห้อง

แสดงพิพิธภณัฑว์ดัพระนอน 
ภาพที ่5.55 ภายในศาลาการเปรียญประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ศิลปะไทใหญ่ และพระพุทธรูป
อีก 2 องค ์

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่ 5.56 ซุม้พระพุทธรูปทรงเจดียแ์บบไทใหญ่ 
ลอ้มรอบดว้ยพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  

ศิลปะไทใหญ่พม่า 

        ภาพที ่5.57  อุโบสถทรงจตุรมุข หลงัคาทรงปราสาท
ซอ้น ชั้น ตั้งอยูเ่ชิงดอยกองม ู

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 5.58  พระพุทธรูปกลางแจง้ปางมารวิชยั ศิลปะไทใหญ่ ภาพที ่5.59 สิงห์คู่ขนาดใหญ่ ศิลปะพม่ามอญ  
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(2.3) วัดก า้ก่อ  
(1) คุณค่าและความส าคญั 

 

วดัก ้ าก่อ ตั้ งอยู่บนถนนผดุงม่วยต่อ  ต าบลจองค า อ าเภอเมือง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน วดัก ้ าก่อมี ตั้งอยูต่รงขา้มวดัพระนอน ทางขึ้นวดัพรธาตุดอย
กองมู ลกัษณะเด่นของวดั คือ ซุ้มประตูทางเขา้ไปสู่ศาลาการเปรียญ และ
สิงห์คู่ ศิลปะพม่าหรือที่เรียกว่า “ส่างหวา่ง” เป็นเอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรม
ของอาคารทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดแม่ ฮ่องสอนตามแบบ
สถาปัตยกรรมไต (ไทใหญ่) รวมถึงลกัษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม
แบบไทใหญ่ ดงัน้ี 

 

(2) สถานที่ส าคญัภายในวัด 
 

1) ศาลาการเปรียญแบบไทใหญ่พม่าขนาดใหญ่ หลังซ้อนชั้น ประดับ
ปานซอย สังกะฉลุลาย ภายในมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่
ดั้งเดิม ส่วนเพดานประดบัดว้ยงานศิลปะแบบพม่า มีเสาทรงกลมลง
ปิดทองลงลาย และมีพื้นที่แบ่งส่วนยกพื้นสูงส าหรับประกอบพิธี 
ประดิษฐาน พระประธาน พระพุทธรูปทองเหลืองปางมารวิชัย อดีต
พระสังฆราชองค์ปัจจุบนัเป็นผูป้ระทานให้ พระสาน (อายปุระมาณ 
114 ปี) ศรัทธาแม่เฒ่าจางยอ้ย เช่าบูชามาจากมัณฑะเลยป์ระเทศพม่า
น ามาถวายเป็นองค์ประธาน  ณ วดัก ้ าก่อ ตั้งแต่เร่ิมสร้างวดั พระหิน
อ่อนทรงเคร่ือง ศรัทธา คุณบุญชู คุณปริศนา ตรีทอง น ามาจาก
ประเทศพม่าเพื่อถวายให้ประดิษฐ์อยูท่ี่วดัก ้ าก่อเม่ือวนัที่ 7 เมษายน 
พ.ศ. 2533 และพระหินด า เป็นศิลปกรรมมาจากองัวะ  

2) อุโบสถ ใช้ในการประกอบศาสนพิธีของคณะสงฆ์  เป็นโบสถ์ที่
ผสมผสานศิลปแบบไทใหญ่ และพม่า ประดิษฐานพระมณัฑะเลย ์ยา้ย
มาจากอุโบสถหลงัวหิารวดัพระนอน จเรหม่องเจา้ศรัทธาและไดน้ ามา
ประดิษฐ์ไวท้ี่วดัก ้ าก่อเม่ือ ขึ้น 13 ค ่า เดือน 8 พ.ศ. 2509 โดยมีหลวง
พ่อกุงหม่า (กมล)กุสโลภิกขุและพระมหารักษ์ สุภิญโญ ไดอ้ัญเชิญ
น ามาประดิษฐไ์ว ้ณ วดัก ้าก่อ รวมอายปุระมาณ 80 ปี 

3) เจดียธ์าตุ มี 2 องค ์มีเจดียเ์ก่าขนาดเล็กค่อนขา้งผุพงั ลกัษณะเจดียแ์บบ
ไทใหญ่พม่าประดบัดว้ยฉตัรใกลก้บัส่างหวา่ง ทางเขา้ศาลาการเปรียญ 
ถดัจากเจดียเ์ก่า มีเจดียใ์หม่ขนาดใหญ่กว่า ลักษณะเหมือนกนั ปลาย
ยอดประดบัฉตัรทอง เคียงขา้งดว้ยต าขอน หรือตุงไทใหญ่ 
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4) ส่างหว่าง ทางเขา้ศาลาการเปรียญ ลกัษณะเป็นอาคารโล่งแบบทางเดิน 
มุงหลงัคาสังกะสีซ้อนชั้นตามระดบัพื้นที่ไม่เท่ากนั ส่วนทางเขา้เป็น
ซุ้มแบบหลังคาซ้อนชั้น ๆ ทางปราสาท ประดับยอดด้วยฉัตรทอง 
พร้อมดว้ยสิงห์คู่ขนาดใหญ่ศิลปะพม่า อารักษท์างเขา้ 

5) ศาลาหลวงปู่ โต เป็นที่ประดิษฐ์สถานรูปเหมือนสมเด็จพระพฒุาจารย ์
(โต พรหมรังษี) 

6) ซุม้พระพุทธรูปเรือนไม ้ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป และประดบั
ดว้ยภายพทุธประวตัิไมแ้กะสลกันูนต ่าแบบไทใหญ่ 20 ช้ิน 

 

(3) ส่ือของการเรียนรู้ 
 

1) ส่ือการเรียนรู้ที่ มีในปัจจุบันสามารถเรียนรู้ประวัติความเป็นมา
โดยสงัเขปของวดัก ้าก่อและคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรมไดจ้ากป้าย
ขอ้มูลสถานที่ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หรือหน่วยงาน ททท. 
ส านักงานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และจากเอกสาร หนงัสือประวตัิของวดั
ก ้าก่อ 

2) ส่ือการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงและจัดท าเพิ่มเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ได้อย่างเหมาะสม ควรมีการจดัท าหรือ สร้างส่ือเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น 
เอกสารแผ่นพบั หนังสือน าชม ป้ายน าชม ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ อาทิ วิดิ
โอ ซีดี เป็นตน้ และผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึก ประวตัิความเป็นมาของวดัพระ
ก ้ าก่อ หรือบริบทที่ เก่ียวข้องกับพื้นที่ของวดั (ลักษณะมัคคุเทศก์
ทอ้งถ่ิน) 

 

(4) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้   
 

เป็นสถานที่จดัพิธีบ  าเพ็ญกุศล และฌาปณกิจศพพระสงฆ์ (ประเพณีลาก
ปราสาทหรือลากเหลิม คือ การท าศพพระสงฆ ์ดว้ยการใส่เรือนศพท าเป็น
ปราสาทลากไปสู่ป่าชา้ของชาวบา้นลา้นนาไทย และเรือนปราสาทวางอยู่
บนไมแ้ม่สะดึง มีลอ้เล่ือนไป ชาวไทใหญ่เรียกว่า “ปอยลอ้” หรือ “ปอยเห
ลิม” คือการลากศพไปดว้ยลอ้เล่ือน)28 และการท าบุญเขา้วดัในวนัพระ  
 

                                                             
28 โยธิน บุญเฉลย และคณะ, “ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการน าร่องการพัฒนาฐานข้อมลูส าหรับการสร้างเมือง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๑ , 2551, หนา้ 330 -  339 
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ภาพที ่5.60  ซุม้ส่างหว่างแบบไทใหญ่ ประตุทางเขา้สู่ศาลา
การเปรียญประดบัดว้ยสิงห์คู่ ศิลปะพม่ามอญ  

  ภาพที ่5.61  ศาลาการเปรียญขนาดใหญ่ หลงัคาซอ้น
ชั้น แบบไทใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที ่5.62  ภายในศาลาการเปรียญ แบ่งส่วนส าหรับยกพ้ืน
ต่างระดบัส าหรับนมสัการองคพ์ระประธาน 

 

ภาพที ่5.63  อุโบสถ แบบไทใหญ่ประยกุต ์ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูป 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่5.64  องคพ์ระธาตุแบบพม่ามอญ สร้างใหม่ และ
องคเ์ก่าตั้งอยูติ่ดกบัองคใ์หม่ 

ภาพที ่5.65 ซุม้ประดิษฐานพระพุทธรูป ภายในมีภาพ
พุทธประวติั แกะสลกัดว้ยไมนู้นต ่าทั้งหมด 12 ภาพ 
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(2.4) วัดม่วยต่อ  
 

(1) คุณค่าและความส าคญั 
 

วดัม่วยต่อ ตั้ งอยู่เลขที่  21 ถนนผดุงม่วยต่อ  ต าบลจองค า อ าเภอเมือง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ติดกบัวดัพระนอนทางทิศเหนือ และวดัพระธาตุดอย
กองมูทางทิศตะวนัตก วดัม่วยต่อ แปลวา่ วดัแห่งเจดีย ์สร้างเม่ือ พ.ศ. 2432 
โดยเจา้นางเม๊ียะ ซ่ึงเป็นเจา้เมืองแม่ฮ่องสอนในสมยันั้น ไดส้ร้างศาลาการ
เปรียญแบบไทใหญ่ คณะศรัทธาจึงร่วมมือกนัสร้างเจดีย ์6 องค ์หรือ 6 สู่
ตามภาษาไทใหญ่ ตั้ งอยู่บริเวณด้านหลังของวดั ลักษณะเด่น ซุ้มประตู
ทางเขา้วดัที่มีเจดียแ์บบไทใหญ่ขนาดเล็ก 3 องคต์ั้งอยูเ่หนือซุม้ รวมถึงงาน
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นภายในวดั ดงัน้ีดงัน้ี 
 

(2) สถานที่ส าคญัภายในวัด 
 

1) ศาลาการเปรียญ ลักษณะอาคารไม้แบบไทใหญ่ ไม่ปรากฎลักษณะ
ศาลาการ เป รียญ แบบไทใหญ่ ทั่วไป  ภายใน มีพระประธาน 
พระพทุธรูปเน้ือสมัฤทธ์ิศิลปะพม่า และพระพทุธรูปสิงห์ 1 สิงห์ 3 อยู่
ภายในวดัอยูห่น้าพระประธานในศาลาการเปรียญ ซ่ึงวางไว ้ดา้นขวา
เป็นสิงห์ 1 ดา้นซ้ายเป็นสิงห์ 2 และดา้นบนเป็นสิงห์ 1งาชา้งแกะสลกั
เป็นพระพุทธรูป 2 คู ่อยูภ่ายในศาลการเปรียญ น ามาจากประเทศพม่า
ในปี พ .ศ. 2466 

2) เจดียธ์าตุ 6 องค ์หรือเรียกว่า เจดีย ์6 สู่ ลกัษณะทรงเจดียแ์บบไทใหญ่
พม่า มีฉัตรปลายยอด ขนาดใกล้เคียงกัน แตกต่างกันที่ลกัษณะทรง
เจดีย ์มีขอบเขต ลกัษณะเหมือนก าแพงแกว้ สถาปัตยกรรมแบบพม่า
มอญ ภายในมีซุ้มพระพุทธรูป ประดิษฐานพระพุทธรูป 3 องค ์ศิลปะ
ไทใหญ่ มีบันไดทางขึ้นสู่องค์เจดีย ์ผ่านซุ้มทางเข้าแบบพม่ามอญ 
ตั้งอยูบ่ริเวณบนเนินหลงัวดั 

3) อุโบสถ ลกัษณะอุโบสถแบบลา้นนาไทย ตั้งอยูภ่ายหลงัวดั ติดกบัเจดีย ์
ธาตุ 
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(3) ส่ือของการเรียนรู้ 
 

1) ส่ือการเรียนรู้ที่ มีในปัจจุบันสามารถเรียนรู้ประวัติความเป็นมา
โดยสังเขปของวดัวดัม่วยต่อและคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรมได้
จากป้ายขอ้มูลสถานที่ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หรือหน่วยงาน 
ททท. ส านักงานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และจากเอกสาร หนังสือประวตัิ
ของวดัม่วยต่อ 

2) ส่ือการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงและจัดท าเพิ่มเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ได้อย่างเหมาะสม ควรมีการจดัท าหรือ สร้างส่ือเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น 
เอกสารแผ่นพบั หนังสือน าชม ป้ายน าชม ส่ืออิเล็กทรอนิคส ์อาทิ วดิิโอ 
ซีดี เป็นตน้ และผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึก ประวติัความเป็นมาของวดัม่วยต่อ 
หรือบริบทที่เก่ียวขอ้งกบัพื้นที่ของวดั (ลกัษณะมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน) 

 

(4) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้   
 

การท าบุญเขา้วดัในวนัพระ และวนัส าคญัทางศาสนา เช่น วนัวิสาขบูชา 
วนัมาฆบูชา วนัอาสาฬหบูชา เป็นสถานที่บรรพชาอุปสมบถ ในงาน
ประเพณีปอยส่างลองและจดักิจกรรมงานประเพณีต่างๆเช่น ประเพณีต่าง
ซอมต่อโหลง (ถวายขา้วมธุปายาส) และมีการจดังานตามเทศกาลต่างๆ ขึ้น 
เช่นเทศกาล เขา้พรรษา เทศกาลออกพรรษา งานสงกรานต ์และการแฮน
ซอมโก่จา เป็นตน้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.66  ซุม้ประตูทางเขา้ ประดบั
ดว้ยองคเ์จดีย ์3 องคส่์วนบน 

                      ภาพที ่5.67  ศาลาการเปรียญแบบ 
               ไทใหญ่ หลงัคาซอ้นชั้น 
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ภาพที ่5.68 บริเวณท่ีตั้งองคเ์จดียท์ั้ง 6 
ประกอบดว้ยบนัไดทางข้ึน บริเวณเชิงดอยกองมู 

ภาพที ่5.69  องคเ์จดียธ์าตุ ศิลปะพม่ามอญ รูปแบบต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.70  ซุม้พระพุทธรูปบริเวณพ้ืนท่ี องคเ์จดีย์
ธาตุทั้ง 6 ประดิษฐานพระพุทธรูปไทใหญ่พม่า 

ภาพที ่5.71  อุโบสถ รูปทรงแบบรัตนโกสินต์ 

 
(2.5) วัดหัวเวียง  
 

(1) คุณค่าและความส าคญั 
 

วดัหัวเวียง ตั้งอยูท่ี่เลขที่ 15 ถนนสิงหนาทบ ารุง ต าบลจองค า อ าเภอเมือง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน อยูติ่ดกับตลาดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วดัหัวเวียง
ตั้งอยูใ่จกลางเมืองแม่ฮ่องสอนมีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมแบบ   ไทใหญ่ 
ลกัษณะของวดั คือ วหิารไมห้ลงัใหญ่ ศิลปะไทใหญ่พม่า หลงัคาซอ้นชั้นมี
ปราสาทอยูท่ี่ปลายยอด เป็นที่ประดิษฐานพระมหามุนี หรือพระเจา้พลาละ
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แข่ง ตั้งตระหง่านกลางวดั29 รวมถึงงานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่
โดดเด่นภายในวดั ดงัน้ี 
 

(2) สถานที่ส าคญัภายในวัด 
 

1) วิหารเจา้พราละแข่ง  เป็นอาคารไม้ 2 หลังติดกันหลังคามุงด้วยแป้น
เกล็ด ประดับด้วยลวดลายฉลุสังกะสีเป็นชั้น ๆ แบบปราสาท หลัง
ใหญ่มียอดเป็นรูปโดมต่อด้วยไม้กลึงเป็นช่อแหลมขึ้ นไป หลังเล็ก
หลงัคาเป็นปราสาท 5 ยอด ประดบัดว้ยลวดลายสังกะสีฉลุ บนยอดมี
ฉัตรสีทองคล้ายฉัตรเจดีย ์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป มหามุนี 
หรือ พลาละแข่ง ที่น ามาจากเมืองมณัฑะเล ประเทศพม่า30 

2) ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไมย้กพื้นแบบศาลาการเปรียญวดัไทใหญ่ 
หลังคาซ้อนชั้ น ประดับดัวยสังกะสีฉลุ เรียกว่า ปานซอย ภายใน
ประดิษฐานพระพทุธรูปโบราณศิลปะพม่ากลุ่มหน่ึงจ านวน 5 องคข์นาด
ต่างกันตามล าดับ ลักษณ์องค์พระพุทธรูปหันพระพกัตร์ไปทางทิศ
ตะวนัออก 2 องค ์หนัไปทางทิศเหนือ 2 องค ์และทางทิศใต ้1 องค์31 

3) อุโบสถ เป็นอุโบสถหลงัใหม่แบบก่ออิฐถือปูน หลงัคาซ้อนชั้นแบบ
สองคอสามชายไทใหญ่ ส่วนมุขหน้าหลังคาซ้อนชั้นทรงปราสาท 
ประดบัดว้ยฉตัรเจดีย ์

4) เจดีย ์เป็นเจดียใ์หม่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวฯในโอกาสทรงครองสิริราชยค์รบ 60 ปี ลักษณะเจดียแ์บบ
ไทใหญ่พม่า และมีเจดียเ์ล็กรอบเจดียใ์หญ่ ทั้ง 4 มุม 

                                                             
29 ส านกัวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน. แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 
(เชียงใหม่ : เจริญวฒัน์การพิมพ,์ 2550), หนา้ 6 
30 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว , จดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. หนังสือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เร่ือง วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญาจังหวัดแม่ฮ่องสอน. ( ไม่ปรากฏแหล่งท่ีพิมพ ์, 2542 ), หนา้ 92 
31 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว , จดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. หนังสือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เร่ือง วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญาจังหวัดแม่ฮ่องสอน. ( ไม่ปรากฏแหล่งท่ีพิมพ ์, 2542 ), หนา้ 53 
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5) ศาลาจ าศีลอาคารไม้ ลักษณะอาคารเป็นอาคารไม้ยกพื้น มุงหลังคา
สังกะสี ประดับลายสังกะสีฉลุลาย ปัจจุบันได้ขึ้ นทะเบียนเป็น
โบราณสถานโดยกรมศิลปากรแลว้ 

 

(3) ส่ือของการเรียนรู้ 
 

1) ส่ือการเรียนรู้ที่ มีในปัจจุบันสามารถเรียนรู้ประวัติความเป็นมา
โดยสังเขปของวดัวดัหัวเวียง และคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรมได้
จากป้ายขอ้มูลสถานที่ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หรือหน่วยงาน 
ททท. ส านักงานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และจากเอกสาร หนังสือประวตัิ
ของวดัหวัเวยีง 

2) ส่ือการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงและจัดท าเพิ่มเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ได้อย่างเหมาะสม ควรมีการจดัท าหรือ สร้างส่ือเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น 
เอกสารแผ่นพบั หนังสือน าชม ป้ายน าชม ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ อาทิ วิดิ
โอ ซีดี เป็นตน้ และผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึก และบริบทของวดัหัวเวียง หรือ
บุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัพื้นที่ของวดั  (ลกัษณะมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน) 

 

(4) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้   
กิจกรรมท าบุญเขา้วดั รักษาศีลในวนัส าคญัทางศาสนา เช่น วนัวิสาขบูชา 
วนัมาฆบูชา วนัอาสาฬหบูชา  เป็นสถานที่บรรพชาอุปสมบถ ในงาน
ประเพณีปอยส่างลอง และจดักิจกรรมงานประเพณีต่างๆเช่น ประเพณีต่าง
ซอมต่อโหลง(ถวายขา้วมธุปายาส) เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่5.72  ศาลาเปรียญแบบไทใหญ่ยกพ้ืน หลงัคาซอ้น
ชั้น ประดบัเชิงชายดว้ยสังกะสีฉลุลายไต 

ภาพที ่5.73  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
โบราณศิลปะพม่า  5 องค ์หันหนา้ต่างทิศกนั 
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ภาพที ่5.74  วิหารพลาละแข่ง ทรงปราสาทหลงัคาซอ้นชั้น 
หลงัคามุงดว้ยแป้นเกล็ดไม ้ปลายยอดประดบัดว้ยโดม 

ไมก้ลึง 

ภาพที ่5.75  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป มหา
มุนี หรือพลาละแข่ง ท่ีน ามาจากเมืองมณัฑะเล 

ประเทศพม่า 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.76  หลงัคาวหิารพลาละแข่ง แบบซอ้นชั้น มุงดว้ย
แป้นเกล็ดไม ้ประดบัดว้ยสังกะสีฉลุลาย 

ภาพที ่5.77  ศาลาจ าศีลอาคารไม ้มีมุขหนา้ อดีต
หลงัคามุงดว้ยสังกะสีจากพม่า  ท  าจากองักฤษ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่5.78  อุโบสถประยกุตแ์บบก่ออิฐถือปูน หลงัคา

ซอ้นชั้นแบบไทใหญ่ รูปทรง 
ภาพที ่5.79  เจดียธ์าตุสร้างใหม่ แต่คงรูปแบบพม่า
มอญ มีซุม้จรนมัประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ 

รอบองคเ์จดีย ์
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(2.6) วัดจองกลาง 
 

(1) คุณค่าและความส าคญั 
 

วดัจองกลางตั้ งอยู่บนถนนประดิษฐ์จองค า ต  าบลจองค า อ าเภอเมือง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ลกัษณะเด่นของวดั คือ พระธาตุเจดีย ์ฐานส่ีเหล่ียม มุข
ส่ีดา้น แต่ละดา้นสร้างสิงห์ไว ้1 ตวั พร้อมกบัวิหาร หรือศาลาวปัิสสนาติด
องค์พระธาตุเจดีย  ์ทิศตะวนัออกหลังคาทรงปราสาทท าด้วยสังกะสีฉลุ
ลวดลาย และศาลาการเปรียญแบบไทใหญ่ หลังคาซ้อนชั้น สองคอสาม
ชาย ประดับด้วยเชิงชายแบบไทใหญ่ สังกะสีฉะลุลายไตรอบตวัอาคาร
รวมถึงงานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นภายในวดั ดงัน้ี 
 

(2) สถานที่ส าคญัภายในวัด 
 

1) ศาลาการเปรียญ ลักษณะอาคารแบบไทใหญ่พม่ามีหลังคาซ้อนชั้น 
สองคอสามชาย รวมหลังคาทั้ งมุขด้านหน้าและด้านหลัง  รวม  8 
หลังคา ประดับด้วยสังกะสีฉะลุลาย ภายในประดิษฐานพระพุทธ
สิหิงคจ์  าลอง และพระอินทร์สานดว้ยไผ ่ตูท้  าบุญหยอดเหรียญ ภายใน
มีตุ๊กตาพุทธประวตัิแบบอตัโนมตัิใชว้ิธีการเหยยีบ 2 ชุด และภาพวาด
บนกระจกแบบกลบัดา้น เป็นภาพวาดแสดงพุทธประวติัทั้งหมด 180 
ภาพเขียนโดยจิตรกรชาวพม่า น ามาจากประเทศพม่า ภายในตวัศาลามี
พิพิธภัณฑ์ว ัดจองกลาง ห้องแสดงพระไตรปิฎก คัมภี ร์โบราณ 
เคร่ืองใชโ้บราณ ของสะสมสมยัสงครามโลก ตุก๊ไมแ้กะสลกัเก่ียวกบั
พระเวสสนัดรชาดก น ามาจากประเทศพม่า 

2) เจดียธ์าตุ เจดียสู์ง 12 ศอก ฐานส่ีเหล่ียมจตุัรมุข แต่ละด้านของเจดีย์
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ มีเจดียอ์งคเ์ล็ก ที่มุมทั้งส่ี รูปแบบ
ศิลปะไทใหญ่พม่า ศิลปะพม่ามอญ   

3) วิห าร อยู่ ติ ดกับองค์ เจ ดี ย ์ธาตุ มี ท างเดิน เช่ือมกัน  เป็นอาคาร
อเนกประสงค ์คือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ใชป้ระกอบพธีิกรรม
งานบุญประเพณี จดัแสดงพพิธิภณัฑ ์รวมทั้งเป็นหอฉนัและกุฏิของเจา้
อาวาสด้วย ลักษณะเด่นของอาคารคือ มีหลังคาซ้อนกันหลายชั้ น 
หลังคาซ้อนชั้ นทางปราสาท ประดับฉัตรทองปลายยอด ภายใน
ประดิษฐานพระพทุธรูป 
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4) เจดียธ์าตุเก่าและวิหารเล็ก ตั้งอยู่ภายนอกเขตวดัจองกลาง มีหลังคา
เรือนยอดทรงปราสาทซ้อนถึงห้าชั้น ส่วนยอดของหลงัคาที่สูงที่สุด
ประดบัดว้ยฉตัรทองสามชั้น หลงัคามุงสังกะสี มีโลหะฉลุลายตกแต่ง
ตามส่วนต่างๆ ของหลงัคาและเชิงชาย 

 

(3) ส่ือของการเรียนรู้ 
 

1) ส่ือการเรียนรู้ที่ มีในปัจจุบันสามารถเรียนรู้ประวัติความเป็นมา
โดยสังเขปของวดัวดัจองกลางและคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรมได้
จากป้ายขอ้มูลสถานที่ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หรือหน่วยงาน 
ททท. ส านกังานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และจากเอกสาร แผน่พบั หนงัสือ
ประวตัิของวดัจองกลาง 

2) ส่ือการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงและจัดท าเพิ่มเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ได้อย่างเหมาะสม ควรมีการจดัท าหรือ สร้างส่ือเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น 
เอกสารแผ่นพบั  หนังสือน าชม  ป้ายน าชม ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ อาทิ 
วิดีโอ ซีดี เป็นตน้ และผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึก ประวตัิความเป็นมาของวดั
จองกลาง หรือบริบทที่เก่ียวขอ้งกับพื้นที่ของวดั (ลกัษณะมัคคุเทศก์
ทอ้งถ่ิน) 

 

(4) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้   
 

การท าบุญ สะเดาะเคราะห์ และบูชาพระประจ าวนัเกิด และกิจกรรมงาน
ร่ืนเริงช่วงวนัเพญ็เดือนสิบสอง เช่น การปล่อยโคมลอย การปล่อยกระทง
สวรรค ์การประกวดดอกไม้ไฟ จดักิจกรรมท าบุญเขา้วดั รักษาศีลในวนั
ส าคัญทางศาสนา เช่น วนัวิสาขบูชา วนัมาฆบูชา วนัอาสาฬหบูชา วนั
เขา้พรรษา วนัออกพรรษา เป็นสถานที่บรรพชาอุปสมบถ ในงานประเพณี
ปอยส่างลอง กิจกรรมงานประเพณีต่างๆเช่น ประเพณีต่างซอมต่อโหลง
(ถวายข้าวมธุปายาส ) มีการจัดงานตามเทศกาลต่างๆ  ขึ้ น  เช่น  งาน
สงกรานต ์และการแฮนซอมโก่จา และมีพิพิธภณัฑว์ดั ส าหรับการเรียนรู้
โบราณวตัถุ ของใช้โบราณในสมัยต่าง ๆ ตุ๊กตาแกะสลักจากไม้  พระ
คมัภีร์โบราณ ภาพวาดกระจ า และเป็นพื้นที่ประดิษฐจ์องพาราส าหรับบูชา 
และร่วมพธีิแห่จองพาราในเทศกาลปอยเหลินสิบเอ็ด เป็นตน้ 
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ภาพที ่5.80  ศาลาการเปรียญแบบไทใหญ่ ภายในแบ่งส่วน
ส าหรับห้องพิพิธภณัฑว์ดั 

ภาพที ่5.81  องค์พระธาตุจองกลางศิลปะพม่ามอญ  และ
ส่วนต่อวิหารแบบไทใหญ่หลงัซอ้นชั้น ทรงปราสาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่5.82  ภาพวาดบนกระจก เล่าเร่ืองพุทธประวติั 
น ามาจากพม่า ประดบัฝาผนงัภายในศาลาการเปรียญ 

ภาพที ่5.83  ตุ๊กตาไขลาน ส าหรับท าบุญ เล่าเร่ืองพุทธ
ประวติั ตุ๊กตาแบบต่าง ๆ รูปแบบไทใหญ่พม่า 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่5.84  ตุ๊กตาไมโ้บราณ ตุ๊กตาสัมฤทธ์ิ และวตัถุ
โบราณอ่ืน ๆ ภายในห้องแสดงพิพิธภณัฑว์ดัจองกลาง 

ภาพที ่5.85  องคเ์จดีย ์และวิหารเก่า ติดกบัจองกลาง 
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(2.7) วัดจองค า 
 

(1) คุณค่าและความส าคญั 
 

วดัจองค า ตั้งอยูท่ี่บนถนนประดิษฐจ์องค า ต  าบลจองค า อ าเภอเมืองจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน วดัจองค า เม่ือแรกสร้างมีลกัษณะเป็นแบบสถาปัตยกรรมพม่า
โดยทั่วไป เรียกว่า ปราสาทเรือนไม้ หลังคาสร้างด้วยสังกะสีแกะสลัก
ลวดลายเป็นซุ้มปราสาท มีมุขบนัได 2 ขา้ง ภายในอาคารแบ่งเป็นส่วนที่
เป็นวิหารประดิษฐานพระประธานมุข  2 ข้างเป็นเสนาสนะ และมีการ
ปฏิสังขรณ์อีกคร้ังในปี พ.ศ.2496 ลุงจองค าส่วย ฝ้ันอุตะมะ คหบดีชาว
แม่ฮ่องสอน หลงัจากนั้นเกิดไฟไหม ้และไดท้  าการปฏิสงัขรณ์ สร้างขึ้นมา
ใหม่ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ปี พ.ศ. 2514 ก่อสร้างเสร็จในปีเดียวกัน 
อาคารวดัจองค าหลงัใหม่น้ีมีนายทุนส่า วงศไ์พฑูรย ์เป็นนายช่างออกแบบ 
และก่อสร้างให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมภาคกลางผสมผสานภาคเหนือ
และยงัเป็นรูปทรงเดิมไวใ้หม้ากที่สุด เป็นยอดปราสาท 7 ชั้น แบ่งเป็นส่วน
ที่เป็นพระวิหารประดิษฐานพระปฏิมาประธาน  ยกพื้นขึ้นสูงกว่าอาคาร
ทัว่ไป ส่วนน้ีภาษาไทใหญ่เรียกว่า “ขปาน” และมีส่วนที่เป็นศาลาการ
เปรียญ ลักษณะเด่นของวดั คือ วิหารหลวงพ่อโต วิหารหลังคาซ้อนชั้น 
คอนกรีต ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ และอุโบสถคอนกรีต 
รูปทรงส่ีเหล่ียมไม่มีหลงัคา มีเจดียข์นาดเล็กแบบพม่า 5 องค ์อยูเ่หนือตวั
อาคารรวมถึงงานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นภายในวดั ดงัน้ี 
 

(2) สถานที่ส าคญัภายในวัด 
 

1) ศาลาการเปรียญ ได้ท  าการปฏิสังขรณ์ และสร้างขึ้นใหม่ มีลักษณะ
สถาปัตยกรรมภาคกลางผสมผสานภาคเหนือและยงัเป็นรูปทรงเดิมไว้
ให้มากที่สุด เป็นยอดปราสาท 7 ชั้น แบ่งเป็นส่วนที่เป็นพระวิหาร
ประดิษฐานพระปฏิมาประธาน ยกพื้นขึ้นสูงกว่าอาคารทัว่ไป ส่วนน้ี
ภาษาไทใหญ่เรียกวา่ “ขปาน” และมีส่วนที่เป็นศาลาการเปรียญ 

2) วิหารหลวงพ่อโต เป็นอาคารคอนกรีตศิลปะผสมผสานไทใหญ่พม่า 
และตะวนัตก หลังคาซ้อนชั้นแบบไทใหญ่ 1 คอ 2 ชาย ประดิษฐาน
หลวงพ่อโต หรือเจา้พาราโหลง เป็นพระพุทธรูปปูนป้ันปางมารวิชัย 
ศิลปะไทใหญ่พม่า 
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3) อุโบสถ ทรงสีเหล่ียมคอนกรีต ไม่มีหลงัคาขอบหน้าต่างประดบัดว้ย
ตุ๊กตาปูนป้ัน เหนืออาคารมีเจดียธ์าตุแบบไทใหญ่พม่า 5 องค ์ตั้งอยู่
ทางทิศตะวนัตกติดกบัศาลาการเปรียญวดัจองกลาง 

4) ซุ้มพระพุทธรูปคอนกรีต ช่ือ พระมหากัจจายน์ 2528 ไม่มีหลังคา 
เหนือตวัอาคารมีเจดียธ์าตุแบบไทใหญ่ 1 องค ์ตกแต่งดว้ยปูนแกะสลกั
ประดบัเชิงชาย และขอบหนา้ต่าง ภายในประดิษฐานพระมหากจัจายน์  

 

(3) ส่ือของการเรียนรู้ 
 

1) ส่ือการเรียนรู้ที่ มีในปัจจุบันสามารถเรียนรู้ประวัติความเป็นมา
โดยสังเขปของวดัวดัจองค า และคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรมได้
จากป้ายขอ้มูลสถานที่ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หรือหน่วยงาน 
ททท. ส านักงานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และจากเอกสาร หนังสือประวตัิ
ของวดัจองค า 

2) ส่ือการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงและจัดท าเพิ่มเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ได้อย่างเหมาะสม ควรมีการจดัท าหรือ สร้างส่ือเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น 
เอกสารแผ่นพบั หนังสือน าชม ป้ายน าชม ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ อาทิ วิดิ
โอ ซีดี เป็นตน้ และผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึก ประวตัิความเป็นมาของวดัจอง
ค า หรือบริบทที่เก่ียวขอ้งกบัพื้นที่ของวดั ( ลกัษณะมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน) 

 

(4) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้   
 

กิจกรรมท าบุญเขา้วดั รักษาศีลในวนัส าคญัทางศาสนา เช่น วนัวิสาขบูชา 
วนัมาฆบูชา วนัอาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ เป็นสถานที่บรรพชาอุปสมบถ ในงานประเพณีปอย
ส่างลอง และจดักิจกรรมงานประเพณีต่างๆเช่น ประเพณีต่างซอมต่อโหลง
(ถวายข้าวมธุปายาส ) มีการจัดงานตามเทศกาลต่างๆ  ขึ้ น  เช่น  งาน
สงกรานต ์และการแฮนซอมโก่จา เป็นตน้ 
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ภาพที ่5.86 ศาลาการเปรียญ แบบไทใหญ่ยกพ้ืน หลงัคา

ทรงปราสาท 9 ชั้น ประดบัยอดดว้ยฉตัร 
ภาพที ่5.87  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป พระ

ประธานของศาลาเปรียญ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.88  ซุม้พระพุทธรูป รูปทรง 4 เหล่ียม 
ส่วนบนประดบัดว้ยเจดียธ์าตุ ภายใน

ประดิษฐาน พระสังกะจายน์ 

ภาพที ่5.89  อุโบสถทรงกล่องส่ีเหล่ียม ส่วนบนประดบัยอดดว้ย
เจดียธ์าตุขนาดเลก็ 5 องค ์ประดบัสิงห์คู่ส่วนหนา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.90  วิหารหลวงพ่อโต ศิลปะผสมผสานไทใหญ่
พม่า และตะวนัตก แบบคอนกรีต  

ภาพที ่5.91 หลวงพ่อโต พระพุทธรูปศิลปะไทใหญ่ 
ประดิษฐานในวิหารหลวงพ่อโต 
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 (3)  รายการเส้นทางเรียนรู้วัดแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา 

เส้นทางคมนาคมที่ใชใ้นเส้นทางเรียนรู้วดัแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา 
เร่ิมตน้ที่  
 

จุดที่  1  วดัพระธาตุดอยกองมู ตั้งอยูบ่นเขาที่มีช่ือวา่ดอยกองมู ซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัตก 
   เฉียงใตข้องอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  
จุดที่  2  วดัพระนอน ตั้งอยูติ่ดกบัถนนทางไปวดัพระธาตุดอยกองมู บนถนนผดุงม่วยต่อ  
จุดที่  3  วดัก ้าก่อ ตั้งอยูต่รงขา้มกบัวดัพระนอนบนถนนผดุงม่วยต่อ  
จุดที่  4  วดัม่วยต่อตั้งอยูติ่ดกบัวดัพระนอน บนถนนผดุงม่วยต่อ  
จุดที่  5  วดัหวัเวยีง ตั้งอยูใ่กลก้บัตลาดสดเมืองแม่ฮ่องสอน บนถนนสิงหนาทบ ารุง  
จุดที่  6  จุด วดัจองกลางตั้งอยูติ่ดกบัวดัจองกลาง บนถนนประดิษฐจ์องค า สุดทา้ย  
จุดที่  7  วดัจองค า ตั้งอยูติ่ดกบัหนองจองค า บนถนนประดิษฐจ์องค า  
   ตามที่แสดงในแผนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนที่ 1.8 แผนที่การก าหนดเส้นทางเรียนรู้วัดแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา 

 
 

แผนที ่5.4  การก าหนดเส้นทางเรียนรู้วดัแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา 


