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บทที ่6 

 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

6.1 สรุปผลการศึกษา  

การศึกษาเพื่อจดัการเส้นทางการเรียนรู้ศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนใน
ทอ้งถ่ิน โดยกระบวนการศึกษาเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน 
ตามวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์  สังคม และวฒันธรรม  ตลอดจนลักษณะ
กายภาพและส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและวฒันธรรมของชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน ในเขตเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวดัแม่ฮ่องสอน และศึกษาคุณค่าและความส าคัญของมรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเสนอรูปแบบและวิธีการ
จดัการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน 
และ เพื่อการกระตุน้เตือนและสร้างส านึกให้กบักลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอนได้เรียนรู้เขา้ใจ และ
ส านึกรักในวฒันธรรมของตน 

วิธีการศึกษาคร้ังน้ี ท าการศึกษาดว้ยวิธีการเก็บขอ้มูลภาคเอกสารและภาคสนาม เพื่อการศึกษาบริบท
ทางประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนลกัษณะกายภาพและส่ิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมของชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวดั
แม่ฮ่องสอน โดยการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในทอ้งถ่ิน “ทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรม
ไทใหญ่”  ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และวธีิการสนทนากลุ่ม (Group Discussion) ร่วมกบัทีมยุว
ศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่  เพื่อรับเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการ ตาม
ประเด็นสนทนาในการจดัการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่
ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน  

ผูศึ้กษาท าการลงพื้นท่ีส ารวจลกัษณะทางกายภาพของแหล่งมรดกวฒันธรรมนั้น ๆ โดยการสัมภาษณ์
แบบ มีโครงส ร้าง (Structured Interview) เพื่ อ เก็บข้อมู ล เบ้ื องต้น ท่ี เก่ี ยวข้องกับบ ริบททาง
ประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนลักษณะกายภาพและส่ิงแวดล้อมทาง
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ธรรมชาติ และวฒันธรรมของชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย นักวิชาการท้องถ่ิน ผูรู้้หรือ
ปราชญท์อ้งถ่ินและหวัหนา้หน่วยงานในองคก์รของภาครัฐ ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมไทใหญ่
ของเมืองแม่ฮ่องสอน และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทใหญ่ในชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และ
ส ารวจสภาพพื้นท่ี ท าการส ารวจสภาพพื้นท่ี และสัมภาษณ์ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Interview) ร่วมกับทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่ ลักษณะทัศนะศึกษา เพื่อ
ส ารวจสภาพพื้ น ท่ี  และสัมภาษณ์ เพิ่ม เติม  เพื่ อให้ได้ข้อมูล เชิงลึก ท่ี เก่ียวกับโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม ประโยชน์ใช้สอย และการปรับปรุงพื้นท่ี จากแหล่งมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนทั้ ง 6 ป๊อก ซ่ึงประกอบด้วย เจ้าของ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัแหล่งมรดกทางศิลปวฒันธรรมไทใหญ่ของเมืองแม่ฮ่องสอน พบแหล่งมรดกวฒันธรรม
ไทใหญ่ มีจ านวนทั้งส้ิน 55 รายการ และท าไดค้ดัเลือกแหล่งมรดกวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าและโดดเด่น
แสดงถึงเอกลกัษณ์ไทใหญ่ และมีศกัยภาพในการจดัเป็นเส้นทางการเรียนรู้มรดกศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดว้ยการประเมินคุณค่า
และวดัคุณค่าทางวฒันธรรม ด้วยเกณฑ์การประเมินคุณค่า 5 เกณฑ์ คือเกณฑ์ด้านประวติัศาสตร์ 
เกณฑ์ด้านวฒันธรรม เกณฑ์ด้านสังคม เกณฑ์ด้านศิลปกรรม และเกณฑ์ด้านศกัยภาพของมรดก
วฒันธรรมไทใหญ่ สามารถคดัเลือกมรดกวฒันธรรม ท่ีมีความโดดเด่น ออกมาได้ 39 รายการ และ
สามารถจ าแนกประเภทมรดกวฒันธรรมออกได ้ 2 ประเภท ไดแ้ก่  1) เรือนร้านคา้แบบไทใหญ่ และ
เรือนพื้นถ่ิน 2) วดัแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา    

ท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเยาวชน ซ่ึงเป็นตวัแทนของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในทีม
ยวุศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่ จ านวน 12 คน โดยวธีิการสนทนากลุ่ม (Group Discussion) ร่วมกบั
ทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่  เพื่อรับเสนอความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และความตอ้งการ ตาม
ประเด็นสนทนาในการจดัการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่
ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน 

และน าขอ้มูลมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน  และวธีิการจดัการเส้นทางการเรียนรู้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งเป็นรูปธรรม 

ซ่ึงสรุปผลของการศึกษาในคร้ังน้ีประกอบดว้ยส่วนของเยาวชนในทอ้งถ่ินเมืองแม่ฮ่องสอน “ ทีมยุว
ศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน ” และส่วนของมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เห็นสรุปผลการศึกษาท่ีชดัเจน ผูศึ้กษาจึงไดแ้ยกผลของ
การศึกษาเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 



 

 219 

 

 ส่วนที ่1 ส่วนของเยาวชนในท้องถิ่นเมืองแม่ฮ่องสอน 

 กระบวนการท างานร่วมกบัทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน ซ่ึงใช้วิธีการแบบ
อาสาสมคัร (Volunteer) ท าการคดัเลือก และพิจารณาจากผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ อาทิ เยาวชน 
นกัเรียนระดบัมธัยมในทอ้งถ่ินแม่ฮ่องสอน ท่ีสนใจดา้นวฒันธรรมไทใหญ่ และประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 
หรือร่วมกิจกรรมดา้นวฒันธรรมไทใหญ่แขนงต่าง ๆ ของเมืองแม่ฮ่องสอน ด าเนินตามขั้นตอน โดย
การเขา้พบครูผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัเยาวชนในโรงเรียนห้องสอนศึกษา อาทิ ครูวิชาประวติัศาสตร์ ครู
เครือข่ายแกนน าเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอน “เครือข่ายแกนน าเพื่อนเตือนเพื่อนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน”  
ด าเนินการคดัเลือกตามขั้นตอน แบ่งเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี  
  
ช่วงที่ 1 ท าการจดัประชุมช้ีแจง (Information meeting) ช้ีแจงรายละเอียดของการด าเนินการศึกษาใน
คร้ังน้ี และเปิดรับสมคัรกลุ่มเยาวชน เพื่อเขา้ร่วมทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่ ในรูปแบบ
อาสาสมคัร (Volunteer) โดยให้นกัเรียนท่ีสนใจกรอกแบบฟอร์มการสมคัรเขา้ร่วมทีมยุวศึกษามรดก
วฒันธรรมไทใหญ่ ซ่ึงมีแบ่งขอ้มูลเน้ือหาเป็น 2 ส่วน คือ 1) ขอ้มูลส่วนตวัเบ้ืองตน้ 2) ขอ้มูลส่วนท่ี
ประกอบดว้ยความสามารถพิเศษ และประเด็นสนใจศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะสถาปัตยกรรมมรดก
วฒันธรรมไท ผลของการด าเนินงาน ได้นักเรียนเขา้ร่วมทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมือง
แม่ฮ่องสอน จ านวน 27 คน  
 
ในช่วงที่ 2 ท าการจดัสรรทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่ และก าหนดหนา้ท่ีท างาน ตามขั้นตอน 
ดงัน้ี ผูศึ้กษานัดหมายผูส้มคัรเข้าร่วมทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่ ทั้งหมด 27 คน ท าการ
ทบทวนวตัถุประสงคใ์นการท างาน ช้ีแจงขั้นตอน ขอบเขตเน้ือหาของงาน และปรับความคิดของทีม
ยุวศึกษาฯ ท าการคดัเลือกทีวยุวศึกษาฯ โดยพิจารณาขอ้มูลความสนใจจากใบสมคัรเขา้ร่วมทีมยุว
ศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่ และการสัมภาษณ์ สอบถามขอ้มูลรายบุคคล และผูศึ้กษาแจง้การจดั
สมาชิกทีมยุวศึกษาฯ ทั้ง 6 ทีม พร้อมกบัคดัเลือกหัวหน้าทีมย่อย ผลการด าเนินงาน ในทีมยุวศึกษา
มรดกวฒันธรรมไทใหญ่ มีองค์ประกอบและหน้าท่ีของทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมือง
แม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ยส่วนส าคญัหลกั 3 ส่วน คือ หวัหนา้ทีมหลกั หวัหนา้ทีมยอ่ย และสมาชิกทีม
ยุวศึกษาฯ และบทบาทของทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน มีบทบาทส าคญั
หลกั 3 ส่วน ดงัน้ี 
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1) ทีมยุวศึกษาฯ ร่วมประชุม ช้ีแจง  (Information meeting) เก่ียวกับรายละเอียดวิธีการ
ด าเนินงานศึกษา การรับสมคัรทีมยุวศึกษาฯ และการจดัสรรทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรม
ไทใหญ่   และก าหนดหนา้ท่ีท างาน ในประเด็นต่าง ๆ ตามมติท่ีประชุม  

2) ทีมยุวศึกษาฯ ลงพื้นท่ีร่วมกบัผูศึ้กษา ลกัษณะทศันะศึกษา ตามการแบ่งสายลงพื้นท่ีเก็บ
ขอ้มูล ท าการส ารวจ เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ ซกัถามเจา้ของ ผูดู้แล หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง จาก
แหล่งขอ้มูล 

3) ทีมยุวศึกษาฯ รวบรวม และเรียบเรียงข้อมูลภาคสนามของกลุ่ม เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประชุมรูปแบบสนทนากลุ่ม(Group Discussion) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะ
ความตอ้งการการเรียนรุ้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ 

 ส่วนที ่2 ส่วนของมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน 

 ผูศึ้กษาด าเนินการวิจยัใน รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วม (PAR) โดยกระบวนการ
ศึกษาเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน ทั้ง 6 ทีมยอ่ย จ านวน 27 
คน เป็นผูมี้ส่วนร่วมของ ท าการศึกษาร่วมกัน ตามขั้นตอน และในส่วนท่ีเหมาะสม ตามความรู้
ความสามารถของเยาวชนในระดบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ตามวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา
บริบททางประวติัศาสตร์  สังคม และวฒันธรรม  ตลอดจนลักษณะกายภาพและส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และวฒันธรรมของชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ตลอดจนศึกษาคุณค่าและความส าคญัของมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไท
ใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการเส้นทางการเรียนรู้
มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในท้องถ่ิน  และเพื่อการกระตุ้น
เตือนและสร้างส านึกให้กบักลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอนไดเ้รียนรู้เขา้ใจ และส านึกรักในวฒันธรรม
ของตน ผลการศึกษา ไดรู้ปแบบของเส้นทางเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่
ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดจ้ดัเป็นเส้นทาง 2  
เส้นทางการเรียนรู้ ท่ีสามารถเดินทางเรียนรู้ไดภ้ายใน 1 วนั ส าหรับเส้นทางการเรียนรู้เรือนร้านคา้ไท
ใหญ่ และเรือนพื้นถ่ิน และเส้นทางการเรียนรู้วดัแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา 

โดยสามารถเลือกเส้นทางตามความสนใจในการศึกษา โดยมีรูปแบบของเส้นทางการเรียนรู้ มรดกทาง
ศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนคือ  

1) เส้นทางการเรียนรู้เรือนร้านคา้ไทใหญ่ และเรือนพื้นถ่ิน 
2) เส้นทางการเรียนรู้วดัแบบไทใหญ่ และสถาปัตยกรรมทางศาสนา 



 

 221 

 จากการศึกษาในคร้ังน้ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูศึ้กษา ผูว้ิจยั และชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน ดังน้ี 1) 
ทราบถึงบริบททางประวติัศาสตร์  สังคม และวฒันธรรม  ตลอดจนลกัษณะกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 2) ทราบถึงมรดก
ทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่และคุณค่าและความส าคัญของมรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และ 3) ได้รูปแบบและวิธีการ
จดัการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน 
เพื่อการกระตุน้เตือนและสร้างส านึกใหก้บักลุ่มเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอน ไดเ้รียนรู้เขา้ใจ และส านึกรัก
ในวฒันธรรมของตน  

 ซ่ึงผู ้ศึกษาได้ส รุปผลการด าเนินการศึกษา รูปแบบการวิจัย เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม            
(PAR) โดยกระบวนการศึกษาเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน 
ในรูปแบบกรอบการด าเนินงาน ดงัน้ี 
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 ตารางที ่ 6.1   กรอบขั้นตอนการด าเนินงานร่วมกบัทีมยวุศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมือง 

แม่ฮ่องสอน 

 

jkl 

 

 

ศึกษาบริบทประวัติศาสตร์ สั งคม และวัฒนธรรมไทใหญ่ในเมือง
แม่ฮ่องสอน 

และขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมไทใหญ่ของเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค้นหากลุ่มเยาวชน ( ทีมยุวศึกษา ฯ ) 

   

บริบทประวตัิศาสตร์ สังคม และวฒันธรรมไท
ใหญ่ในเมืองแม่ฮ่องสอน และข้อมูลเบือ้งต้น
เกีย่วกบัศิลปวฒันธรรมไทใหญ่ของเมือง 

 

ค้นหา และคดัเลือก
กลุ่มเยาวชนใน
ท้องถิ่นเทศบาลฯ 
ลักษณะอาสาสมัคร   

(Volunteer) 

 

 คุณค่า และสภาพปัญหาของมรดกศิลปะ
สถาปัตยกรรมไทใหญ่  

 วเิคราะห์การจัดการเส้นทางการเรียนรู้ฯ และ
การจ าแนกประเภทมรดก ฯ  

 วเิคราะห์หารูปแบบของเส้นทางการเรียนรู้
มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไท
ใหญ่  

 
 

 

ข้อมูลเชิงลกึที่เกีย่วกบัโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม ประโยชน์ใช้สอย  

จากแหล่งมรดกทั้ง 6 ป๊อก 

(6 ชุมชน ) 
 

ผู้ศึกษา 

ทีมยวุ
ศึกษา
ฯ 

ศึกษาเชิงปฏิบัติการอย่างมี
ส่วนร่วม 

 

รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติ 
การอย่างมีส่วนร่วม ( PAR ) 

-  ศึกษาภาคเอกสารโดยทีมยุวศึกษาฯ ศึกษาตาม
ประเด็นก าหนด 6 ประเด็น 

-  สัมภาษณ์แบบมีโครง สร้างจากนักวิชาการ ผูรู้้ใน
ทอ้งถ่ินเกบ็ขอ้มูลเบ้ืองตน้ แบบเจาะจง 10 ท่าน 

-  ส ารวจ และเก็บข้อมูลร่วมกบัทีมยุวศึกษาฯโดยการ
สมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง จากเจา้ของมรดก หรือ
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง แบบเจาะจง 20 ท่าน  

 

-  วิเคราะห์คุณค่าโดยปรับประยุกตจ์ากการวิเคราะห์
คุณค่ามรดกวฒันธรรม 

-  วิเคราะห์สภาพปัญหาโดยปรับประยุกตจ์าก
องคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว 3 A’s  

-  คดัเลือกแหล่งมรดกฯ โดย ปรับประยุกตเ์กณฑช์อง 
(ICOMOS)  ร่วมกบัขอ้มูลส่วนของบริบทมรดกฯ 5 
เกณฑป์ระเมิน 

-  จดัระเบียบมรดกฯ ท่ีมีคุณค่าและมีความโดดเด่นและ
แสดงเอกลกัษณ์ไทใหญ่  

- สนทนากลุ่มของตวัแทนกลุ่มเยาวชน  เสนอแนะ
ความตอ้งการเรียนรู้  

-  สรุปความเห็นจากผลการสนทนากลุ่ม และขอ้มูล
แหล่งมรดกฯ เสนอรูปแบบเส้นทางฯ  

 
 

 

วิธีศึกษา 

วิธีศึกษา 

วิธีศึกษา 

การจดัการเส้นทางการ
เรียนรู้มรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่
ส าหรับเยาวชนใน
ทอ้งถ่ิน   ทั้ง 2 รูปแบบ  
 
 

• รายละเอยีดเส้นทางการเรียนรู้ทั้ง 2 เส้นทาง 
ประกอบด้วย คุณค่าความส าคญั และส่ือการเรียนรู้ 

• องค์ความรู้ในเส้นทางการเรียนรู้ ทั้ง 2 เส้นทาง 
ประกอบด้วย ความเป็นมา และลกัษณะทาง
สถาปัตยกรรม 

• รายการเส้นทางการเรียนรู้ทั้ง 2 เส้นทาง 

ผู้ ศึ กษ าเก็ บ ข้ อมู ลภาค
เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับเมือง
แม่ ฮ่องสอน และส ารวจ 
เก็ บ ข้ อมู ลการร่ วมงาน
ศิลปวฒันธรรมของเยาวชน
ในเมืองแม่ฮ่องสอน 
 

 เส้นทางที ่1 เส้นทางการเรียนรู้
เรือนร้านค้าไทใหญ่ และเรือน
พืน้ถิ่น 

 เส้นทางที ่2 เส้นทางการเรียนรู้
วดัแบบไทใหญ่ และ
สถาปัตยกรรมทางศาสนา 

 
 

ผลการศึกษา ได้รูปแบบเส้นทาง 2 เส้นทาง ด้งนี ้
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6.2 การอภิปรายผล  
 

กระบวนการศึกษาในคร้ังน้ีด าเนินการวิจยัใน รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วม (PAR) 
โดยกระบวนการศึกษาเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอนใน
ลกัษณะอาสาสมคัร (Volunteer) ไดด้ าเนินการคดัเลือก และพิจารณาเยาวชนในทอ้งถ่ิน ท่ีมีคุณสมบติั
เบ้ืองตน้ท่ีเหมาะสม และท่ีส าคญัเป็นนักเรียนท่ีสนใจด้านวฒันธรรมไทใหญ่ และประวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ิน หรือร่วมกิจกรรมดา้นวฒันธรรมไทใหญ่แขนงต่าง ๆ ของเมืองแม่ฮ่องสอน และมีความเขา้ใจ 
ทราบคุณค่าของมรดกวฒันธรรม และมีความคิดเชิงอนุรักษ์มรดกวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ซ่ึงเขา้ร่วมเป็น
สมาชิกทีมยวุศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน ในลกัษณะอาสาสมคัร (Volunteer) โดย
มีองค์ประกอบ และหน้าท่ีของสมาชิกท่ีชัดเจน เป็นหลักส่วนส าคญัในการท างานร่วมกันเพื่อให้
บรรลุผลของการศึกษา ประกอบดว้ย หวัหนา้ทีมหลกั หวัหนา้ทีมยอ่ย และสมาชิก ทีมยุวศึกษาฯ โดย
ท าการด าเนินการศึกษาเชิงปฏิบัติตามบทบาทของทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่เมือง
แม่ฮ่องสอน โดยเขา้ร่วมประชุมช้ีแจง (Information Meeting) เก่ียวกบัรายละเอียดวิธีการด าเนินงาน
ศึกษา การรับสมคัรทีมยุวศึกษาฯ และการจดัสรรทีมยุวศึกษามรดกวฒันธรรมไทใหญ่ และก าหนด
หนา้ท่ีท างาน ในประเด็นต่าง ๆ ตามมติท่ีประชุม ท าการลงพื้นท่ีร่วมกบัผูศึ้กษา ลกัษณะทศันะศึกษา 
ตามการแบ่งสายลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล ท าการส ารวจ เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ ซกัถามเจา้ของ ผูดู้แล 
หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง จากแหล่งขอ้มูล และรวบรวม และเรียบเรียงขอ้มูลภาคสนามของกลุ่ม เพื่อเป็นขอ้มูล
ในการประชุมรูปแบบสนทนากลุ่ม (Group Discussion) ตลอดจนการเป็นตวัแทนเยาวชนในทอ้งถ่ิน
เขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกท่ีท าหน้าท่ีตวัแทนเยาวชนในทอ้งถ่ิน (Group Discussion) ใน
การประชุมกลุ่มยอ่ย รูปแบบการสนทนากลุ่ม และเสนอแนะความตอ้งการ การเรียนรู้มรดกทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ใน ซ่ึงกระบวนการศึกษาดงักล่าว 

ไดส้ร้างประโยชน์แก่เยาวชนของเมืองแม่ฮ่องสอนไดต้ระหนกัในคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมของ
ตนเอง และช่วยกนัอนุรักษ์ และสืบสาน ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีทรงคุณค่าของชาติ และเป็น
เอกลกัษณ์ของเมืองแม่ฮ่องสอน อีกทั้งเป็นมรดกตกทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลงัสืบไป ผ่านเส้นทางการ
เรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน และเป็นตน้แบบ
วธีิการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมโดยเยาวชนในทอ้งถ่ินเป็นผูร่้วมคิด ร่วมท า ร่วมศึกษา ซ่ึงถือไดว้า่เป็นผู ้
ขบัเคล่ือน การอนุรักษ์มรดกวฒันธรรมไทใหญ่ แก่ นักเรียน นักศึกษา อีกทั้งคนในชุมชนหรือ ผูท่ี้
สนใจในประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณี วถีิชีวติ ภูมิปัญญา และงานศิลปะ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ส าหรับผลการด าเนินการศึกษาโดยด าเนินการวิจยัใน รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม 
(PAR) โดยกระบวนการศึกษาเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน 
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ไดข้อ้มูลมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ในเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  มิติของมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรม
วฒันธรรมไทใหญ่ ซ่ึงมีความโดดเด่นอยา่งมีเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทใหญ่ และมีศกัยภาพในการเป็น
แหล่งเรียนรู้มรดกวฒันธรรมส าหรับเยาวชน ทั้งสถาปัตยกรรมเรือนแบบไทใหญ่ หรือสถาปัตยกรรม
ทางศาสนา รวมถึงงานศิลปกรรมท่ีสัมพนัธ์กบังานสถาปัตยกรรมเหล่าปรากฏให้เห็นโดยทัว่ ทั้งมี
รูปแบบท่ีได้ท าการประยุกต์ และปรับให้เขา้กบัสภาพแวดล้อม บริบทในปัจจุบนั จนเรียกไดว้่าอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมแบบไทใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความเจริญ มัง่คัง่ทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรม
แบบไทใหญ่ท่ีมีการสะสม และสืบทอดมาจากอดีต จากรุ่นสู่รุ่น นบัแต่ก่อนการก่อตั้งหมู่บา้น และเร่ิม
ก่อตั้งแม่ร่องสอน มากกว่า 200 ปี ซ่ึงในอดีตพื้นท่ีเมืองแม่ฮ่องสอนอยู่ภายใตก้ารปกครองของเมือง
เชียงใหม่ เรียกว่า พื้นท่ีเชียงใหม่ตะวนัตก ซ่ึงไดพ้ฒันาจากหมู่บา้น สู่ชุมชน สู่เมือง และเป็นอ าเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตลอดพฒันาการของเมือง มีการสร้างศาสนาสถาน วดั 
สถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในวดั ตามความเช่ือและศรัทธาของคนไทใหญ่ และเป็นพื้นท่ีท ากิจกรรมทาง
พุทธศาสนาตลอดทั้งปี ตามจารีตธรรมของคนไทใหญ่ แมจ้ะมีการบูรณปฏิสังขรณ์ หรือปรับปรุงข้ึน
ใหม่ แต่ก็ยงัคงอยูด่ว้ยเอกลกัษณ์ ท่ีเป็นผลมาจากภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น โดยไม่ละทิ้งความเป็นมาของ
รากเหงา้ของตน แสดงให้เห็นถึงการคงอยูข่องวฒันธรรมไทใหญ่ ท่ีถูกส่งต่อจากคนไทใหญ่ท่ีไดเ้ขา้
มาอาศยัในพื้นเมืองแม่ฮ่องสอน และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั ล้วนแล้วมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ 
วฒันธรรม สังคม และศิลปกรรม ซ่ึงสามารถจดัเป็นแหล่งเรียนรู้ทางมรดกวฒันธรรมไทใหญ่ ส าหรับ
ผูท่ี้สนใจต่อไป  

6.3 ข้อเสนอแนะ  

จากการจดัการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ส าหรับเยาวชนใน
ทอ้งถ่ิน โดยกระบวนการศึกษาเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน 
มีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาในโอกาสต่อไป ดงัน้ี  

1) ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา  

1.1) ควรมีการจดัการพื้นท่ีมรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ อาทิ ภูมิทศัน์
โดยรอบพื้นท่ีมรดกวฒันธรรม จดัระเบียบเร่ืองการจราจร และการปรับปรุงทศันียภาพ
ของแหล่งมรดกวฒันธรรมประเภทวดั และศาสนาสถานต่าง ๆ 

1.2) ควรมีพฒันาการเขา้ถึงข้อมูล ส่ือต่างๆในแหล่งเรียนรู้ เช่น แผ่นพบัแนะน า แหล่ง
เรียนรู้ ป้าย ส่ือ วีดีทศัน์ ฯลฯ และมีการรวบรวมเอกสาร ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และ
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สามารถให้ความรู้และรายละเอียดต่อผูส้นใจท่ีเขา้มาเรียนรู้ในแหล่งมรดกวฒันธรรม
ไทใหญ่ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอนต่อไป 

1.3) ควรมีการสร้างเครือข่ายในเผยแพร่ขอ้มูลเบ้ืองตน้ หรือเชิงลึก ของแหล่งมรดกทาง
ศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไทใหญ่ เช่น ประวติัความเป็นมา การใช้ประโยชน์
ของมรดกวฒันธรรม คุณค่าทางสังคม คุณค่าทางประวติัศาสตร์ คุณค่าทางศิลปกรรม 
และเอกลกัษณ์ของมรดกวฒันธรรมไทใหญ่นั้น ๆ ต่อไป  

1.4) ควรมีการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวฒันธรรมไท
ใหญ่ส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ิน ในการจดัการเรียนการสอนนอกหอ้งเรียนใหม้ากข้ึน  

1.5) หน่วยงานในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และ ชุมชนควรมีการรวมกลุ่มกนัในการ
อนุรักษแ์หล่งมรดกทางวฒันธรรมไทใหญ่ ท่ีเป็นพื้นท่ีทางสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ 
อาทิ วดั สถาปัตยกรรมทางศาสนา พื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ และรวมถึงกลุ่มเรือนแบบไทใหญ่
ให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป้าหมายในการจดัการเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมไทใหญ่ และเปิด
โอกาสใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้ไปศึกษาเรียนรู้ไดต้ามวาระต่าง ๆ  

1.6) หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนบัสนุนเร่ืององค์ความรู้ในการจดัการสถาปัตยกรรม
เรือนไทใหญ่อย่างถูกต้อง อาทิ การซ่อมแซม การรักษา หรือการปรับปรุงใช้
ประโยชน์ให้ถูกตอ้งกบัหลกัการอนุรักษ์ และการจดัการมรดกวฒันธรรม ประเภท
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน เพื่อเป็นการอนุรักษอ์ยา่งย ัง่ยนื และมีส่วนร่วมในการจดัการ 

1.7) หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนบัสนุนในการจดัอบรมการอนุรักษ ์และการให้ความรู้
ของแหล่งมรดกศิลปะสถาปัตยกรรมไทใหญ่แต่ แก่เยาวชน พระสงฆ์ สามเณร หรือ
เจ้าของ ทายาทของแหล่งมรดกวฒันธรรมแต่ละแห่ง และส่งเสริมการใช้ความรู้
ความสามารถในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว หรือผู ้สนใจศึกษาแหล่งมรดก
วฒันธรรมนั้น ๆ ในรูปแบบการเล่าเร่ืองทางประวติัศาสตร์ (Oral history) 

2) ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

การศึกษาคร้ังน้ีเสนอรูปแบบการจดัการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ภาคประชาชน
ในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการด าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้  ตลอดจน
ประสานงานให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีไดมี้ส่วนร่วมสนบัสนุนการสร้างส่ือ
เพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ในการจดัท าเส้นทางเรียนรู้วฒันธรรมไท
ใหญ่ คร้ังต่อไป ควรมีการส ารวจและศึกษาแหล่งมรดกทางวฒันธรรมด้านต่าง ๆ โดยมี
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ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม เพื่อสร้างทศันะคติท่ีดีต่อวฒันธรรมในชุมชนของตน และสร้าง
ความตระหนกัในการใชป้ระโยชน์ ตลอดจนเห็นคุณค่าของมรดกวฒันธรรมไทใหญ่  
ด้วยความหลายหลายทางชาติพนัธ์ุในเมืองแม่ฮ่องสอน ควรมีการจดัการเส้นทางเรียนรู้
วฒันธรรมของชนเผ่า หรือชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ ในพื้นท่ี เพื่อสร้างความเสมอภาคในการอยู่
ร่วมกนั และเปิดโอกาสให้ชุมชนท่ีมีความแตกต่างไดเ้รียนรู้ และเขา้ใจในคุณค่าในความ
ต่างของวฒันธรรมพร้อมกนั รวมถึงการสร้างฐานขอ้มูลในวฒันธรรมต่าง ๆเช่น วฒันธรรม
กะเหร่ียง วฒันธรรมมูเซอ วฒันธรรมลาหู่ เป็นตน้ 

 

ส าหรับระดบัชุมชน หรือหมู่บา้น ควรมีการศึกษาวฒันธรรมในระดบัชุมชน หมู่บา้น และ
ก าหนดเป็นเส้นทางเรียนรู้ระดับชุมชน หรือหมู่บ้าน ส าหรับผู ้ท่ีสนใจเร่ืองราวทาง
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างความตระหนักในใช้ประโยชน์ และอยู่ร่วมกับแหล่งมรดก
วฒันธรรมของตน การศึกษาและส ารวจแหล่งมรดกทางวฒันธรรมในแหล่งชุมชนท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกนั หลายพื้นท่ี โดยเฉพาะการจดัการแหล่งมรดกทางวฒันธรรมท่ีไม่ไดมี้เฉพาะ
เส้นทางอยา่งเดียว อาจมีรูปแบบการศึกษารูปแบบอ่ืนท่ีสามารถบูรณาการได้ มีการจดัการ
แหล่งเรียนรู้ไปพร้อมกนั เพื่อเกิดการพฒันาและส่งเสริมไปในทิศทางเดียวกนั รวมไปถึง
การขยายพื้นท่ีการศึกษาและส ารวจ เพราะปัจจุบนัความตอ้งการของผูท่ี้ศึกษาเน้นมีความ
หลากหลายมากข้ึนการสร้างความสนใจของเส้นทางแหล่งเรียนรู้วฒันธรรม นอกเหนือไปจาก 
การน าเสนอดา้นเอกสารแลว้ ยงัตอ้งน าเสนอทางดา้นวดีีทศัน์เพื่อเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน 
การศึกษาการมีส่วนร่วมของ ชุมชน หน่วยงานต่างๆในการสร้างความตระหนัก เพื่อ
น าเสนอเส้นทางการเรียนรู้ร่วมกนั ผลกัดนัให้เกิดดารจดัการท่ีเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางด้านวฒันธรรมในท้องถ่ิน สามารถเช่ือมโยงกับประเทศใน
ประเทศอาเซียนต่อไปในอนาคต 

 

 


