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เทือกเขาถนนธงชัยตะวันตกอันสลับซับซ้อน ทำาหน้าที่เสมือนเป็นผู้พิทักษ์แม่ฮ่องสอนเอาไว้

จากสายตาโลกภายนอกผู้ที่สามารถฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี้ไปได้คือผู้ที่ถูกคัดกรองจากธรรมชาติแล้ว



Mae Hong Son
L i v i ng Museum 4 พิพิธภณัฑ์มชีวีิต เมอืงแม่ฮ่องสอน 5

จากจุดชมวิวบนพระธาตุดอยกองมู เมื่อมองผ่านสิงห์คู่ลงไปเบื้องล่างจะเห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอนกระจุกตัวอยู่ระหว่างสนามบิน

และหนองจองคำา แม้จะเป็นเมืองที่เติบโตช้า แต่กาลเวลาก็ตอบแทนให้แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในประเทศไทย



Mae Hong Son
L i v i ng Museum 6 พิพิธภณัฑ์มชีวีิต เมอืงแม่ฮ่องสอน 7

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนโยบายการพัฒนาเมืองที่น่าสนใจ 
และถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาเมืองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ได้ ความสามารถ
ในการบริหารจัดการเมืองนี้ ยืนยันได้จากรางวัลต่างๆ ที่เทศบาลได้รับ โดยรางวัลล่าสุดได้แก่ 
รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำาปี 2552 (รางวัลสำาหรับเทศบาลขนาดกลาง) ซึ่งเป็น
โครงการที่จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

ผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนบริหารจัดการเมืองตามแนวคิด ‘อนุรักษ์’ ไม่ใช่รื้อแล้วสร้าง 
ภายใต้นโยบาย “คนแม่ฮ่องสอน ไม่มีทุกข์ มีแต่สุข มีแต่งานบุญ” แม่ฮ่องสอนจึงมีแนวทางการพัฒนาเมือง
ทีแ่ตกต่างจากเมอืงท่องเทีย่วโดยทัว่ไป ทีมุ่ง่แต่การพฒันาทางด้านวตัถ ุและสาธารณปูโภคเพือ่รองรบันกัท่องเทีย่ว
จนไม่ได้ค�านึงถึงคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ และเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
เทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอนเริม่ต้นการพฒันาเมอืงโดยการอนรุกัษ์และส่งเสรมิวถิท้ีองถิน่ท�าให้เมอืงทัง้เมอืงกลายเป็น
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยการรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบทอดประเพณีโบราณ 
เน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และคุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การด�าเนินการเหล่านี้ใช้หลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารงานโดยยึดหลัก
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เน้นการใช้ต้นทุนต�่า มีความคล่องตัว และมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
ของเทศบาลไปพร้อมๆ กัน

แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (แผนงาน นสธ.) ได้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการ
เมืองอย่างยั่งยืนดังกล่าว จึงได้ร่วมกับส�านักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิมพ์หนังสือ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน นี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่
ความเป็นเมืองน่าอยู่ และแนวคิดการจัดการเมืองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ 
และน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี รักษาอัตลักษณ์ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นอีกด้วย 

ทางแผนงานฯ ขอขอบคุณ คุณสุเทพ นุชทรวง อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม นักวิชาการที่ดูแลโครงการจัดท�าพิพิธภัณฑ์มีชีวิต และนิตยสาร 
COMPASS ที่ได้สนับสนุน และให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และหวังว่าหนังสือนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
การออกแบบและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ดีส�าหรับท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ และผู้ที่สนใจ
ด้านการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ผู้อ�านวยการแผนงาน นสธ. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เมืองสร้างสรรค์ 
ท้องถิ่นต้องอนุรักษ์ 

และสร้างเสริม 
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เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำาปี 2552 (รางวัลสำาหรับเทศบาล
ขนาดกลาง) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์ที่จะ 
เผยแพร่ความเป็นเมืองน่าอยู่และพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของแม่ฮ่องสอน ภาพในหนังสือเล่มนี้ได้ตีพิมพ์ครั้งหนึ่งแล้ว 
ในนิตยสาร COMPASS แต่ได้นำามาปรับปรุงข้อมูล และแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ได้นำา
มาตีพิมพ์อีกครั้งเพื่อเป็นตัวอย่างของการจัดการเมืองที่ดี เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนำาโดยท่านนายกเทศมนตรี 
คุณสุเทพ นุชทรวง ในตอนนั้นมีนโยบายอนุรักษ์ความเป็นแม่ฮ่องสอน โดยไม่ได้เริ่มจากการรื้อและสร้างใหม่
เหมือนเมืองท่องเที่ยวทั่วไป แต่เริ่มโดยการอนุรักษ์และส่งเสริมวิถีชีวิตท้องถิ่น ทำาให้ทั้งเมืองและคนแม่ฮ่องสอน 
มีส่วนร่วมในวิถีชีวิตประจำาวันในการทำาให้แม่ฮ่องสอนเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต นอกจากแนวคิดพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
แล้ว เทศบาลแม่ฮ่องสอนยังได้มีแนวนโยบายที่พัฒนาเมืองน่าอยู่ บทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ ได้มาจากการสัมภาษณ์
ข้อมูลจากคุณสุเทพ นุชทรวง นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เกี่ยวกับจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2554 ณ ร้านอาหารใบเฟิร์น อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

แม่ฮ่องสอน:  เมืองแห่งความสุข
ทางเทศบาลมีนโยบาย “คนแม่ฮ่องสอน ไม่มีทุกข์ มีแต่สุข มีแต่งานบุญ” ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่

ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร มีประชาชนประมาณ 6,000 คน มีวัดประมาณ 10 วัด ทุกวันพระจะมีคนมาถือศีล นุ่งขาวห่มขาว
ไม่ต�่ากว่า 300 คน 

ในงานเทศกาลปอยส่างลองของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนปี พ.ศ. 2554 มีประชาชนเข้าร่วมขบวนแห่ยาวถึง 5 กิโลเมตร 
ต้องใช้คนถือเครื่องอัฐบริขารถึง 400 คน ถือเป็นความส�าเร็จหนึ่งในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
และร่วมกันท�าบุญสืบทอดประเพณีโบราณ

ส�าหรับเศษพืชหรือวัสดุการเกษตรเหลือใช้ อาทิ ใบไม้ เศษผักจากตลาด จะถูกน�ามาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดย 
คุณสุเทพได้ใช้งบประมาณส่วนตัวประมาณ 2,000 บาท ท�าโรงเรือนอย่างง่ายส�าหรับใช้เป็นสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ส�าหรับส่วนประกอบอื่นๆ ที่ช่วยย่อยสลายเศษพืชเป็นปุ๋ย ได้แก่ มูลสัตว์ ก็ขอรับบริจาคมาจากชาวบ้าน และไส้เดือน 
ได้มาจากมหาวทิยาลยัแม่โจ้ ปุย๋ทีผ่ลติได้ทางเทศบาลจะแจกให้ชาวบ้านฟร ีเพือ่เป็นการจงูใจให้ชาวบ้านเข้ามามส่ีวนร่วม 
ในการน�าขยะที่เป็นเศษพืชมาท�าเป็นปุ๋ย นอกจากนี้ เศษพืชบางส่วน คนงานของเทศบาลน�ามาเลี้ยงจิ้งหรีดขาย 
เป็นรายได้เสริม ส่วนเศษพืชที่มีลักษณะเป็นกิ่งไม้ คนงานของทางเทศบาลก็น�ามาเผาเป็นถ่านโดยใช้ถังน�้ามัน 200 ลิตร  
ถ่านที่ได้ก็น�าไปใช้เผาศพอนาถา ถือเป็นการท�าบุญอย่างหนึ่ง

แม่ฮ่องสอน:  เมืองร่มเย็น 
ต้นไม้ที่ใช้ปลูกประดับในพื้นที่เทศบาล คนงานของเทศบาลเป็นผู้ปลูกเอง ท�าให้มีต้นทุนต�่าลง ช่วยลดค่าใช้จ่าย 

ในการซื้อต้นไม้ของเทศบาลลงได้ ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคมจะปลูกดาวเรือง ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์จะปลูกต้นพิทูเนีย เมื่อปี 2553 เทศบาลได้แจกต้นหมากให้ประชาชนปลูกประมาณ 400 ต้น เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงทัศนียภาพของเมือง เมื่อต้นหมากโตขึ้น หากมองจากมุมสูงจะดูคล้ายกับเมืองโบราณ   

แม่ฮ่องสอน:  เมืองนำ้าดี
มูลนิธิชัยพัฒนาได้ให้ระหัดวิดน�้ามาใช้ในการบ�าบัดน�้าที่หนองจองค�า โดยทางเทศบาลได้ปรับปรุงคุณภาพน�้า  

โดยการขุดลอก และปล่อยน�้าออกจากหนองจองค�า โคลนที่ขุดลอกมาได้มีปริมาณมากเป็นหมื่นคิว น�าไปใช้ถมบริเวณ 
ที่ต�่า ปัจจุบันน�้าในหนองจองค�ามีคุณภาพดี

นอกจากนี้ ทางเทศบาลมีแนวคิดที่จะจัดท�าระบบบ�าบัดน�้าเสียจากครัวเรือน และต้องการหาวิธีการน�าของเสีย 
จากระบบบ�าบัด เช่น ไขมัน ไปใช้ประโยชน์

สุเทพ นุชทรวง อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน

สิ่งแรกที่ผมท�ำ อนุรักษ ์ไม่ใช่รื้อแล้วสร้ำง
มีการจัดตั้งสภาผู้เฒ่า (สภาน�้าเมี่ยง) เชิญผู้สูงอายุมาร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

คนสูงอายุเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกหลาน ประกอบกับภูมิประเทศที่อยู่ในหุบเขามีลักษณะคล้ายเกาะ ช่วยให้วิถีชีวิตดั้งเดิมยังคงอยู่ 
ชาวบ้านมีการสื่อสารรู้เรื่องราวความเคลื่อนไหวในสังคมเป็นอย่างดี จนมีค�ากล่าวที่ว่า “เข็มตกที่หัวสนามบิน คนได้ยินทั้งเมือง” 
ท�าให้เมืองแม่ฮ่องสอนไม่มีแก๊งอาชญากรรม รวมทั้งไม่มีสลัม ไม่มีแก๊งขอทาน

ในพื้นที่ไม่มีปัญหาแรงงานต่างด้าว เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่เป็นไทใหญ่ มาจากรัฐฉานในพม่า ใช้ภาษา และมี
วัฒนธรรมเดียวกันกับคนไทใหญ่ในแม่ฮ่องสอน ท�าให้ไม่มีความขัดแย้งกัน แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาส่วนใหญ่เข้ามาท�างาน 
ในภาคบริการ และการก่อสร้าง

วิถีชีวิตในเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเมืองแห่งความสุข คนที่อาศัยอยู่มีความสุข คนที่มาเที่ยวก็มีความสุขไปด้วย  
เมืองแม่ฮ่องสอนไม่มีโรงงาน ไม่มีปัญหารถติด การเดินทางสามารถถึงที่หมายต่างๆ ได้ภายในเวลา 10 นาที

แม่ฮ่องสอน:  เมืองปลอดขยะ
การจัดการขยะของเทศบาลใช้แนวทาง “ถนนปลอดถัง สะอาดก่อนสว่าง” โดยตามถนนจะไม่มีการตั้งถังขยะไว้ ขยะของ

แต่ละบ้านจะทิ้งในบ้าน พอถึงเวลาประมาณ 22.00 น. ชาวบ้านจะน�าถุงขยะมาตั้งทิ้งไว้หน้าบ้าน เพื่อให้รถอัดท้ายของทาง
เทศบาลจัดเก็บไปก�าจัด การท�าความสะอาดถนนหนทางก็ท�าในช่วงเวลากลางคืน โดยปกติจะกวาดถนนเวลาประมาณ 
4.00-5.00 น. แต่หากเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวจะออกกวาดถนนตั้งแต่ 3.00 น. เพื่อให้บ้านเมืองสะอาด พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว 
ที่อาจออกเที่ยวชมเมืองแต่เช้าตรู่ การเก็บขนขยะ ทางเทศบาลจ้างเอกชนมาจัดเก็บขยะ เพื่อน�าไปทิ้งที่หลุมฝังกลบนอกเมือง

เทศบาลมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะถูกน�าไปทิ้งที่หลุมฝังกลบ ช่วยยืดอายุการใช้งาน
ของหลุมฝังกลบโดยขยะที่สามารถน�ามารีไซเคิลได้ ชาวบ้านอาจน�าไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่า หรือหากไม่ขายก็น�ามาตั้งทิ้งไว ้
ที่หน้าบ้าน ซาเล้ง หรือคนเก็บขยะของทางเทศบาลก็จะคัดแยกแล้วน�าไปขายต่อได้ นอกจากนี้ ที่โรงฝังกลบขยะของทางเทศบาล
ยังมีชาวบ้านอีก 4-5 ครอบครัว ท�าอาชีพคัดแยกขยะเพื่อน�าขยะที่รีไซเคิลได้ที่หลงเหลืออยู่ไปขายเป็นรายได้ 

แม่ฮ่องสอน:  เมืองแห่งความพอเพียง
งบประมาณรวมของทางเทศบาลมีประมาณ 80 ล้านบาท เป็นงบประมาณเงินรายได้ที่จัดเก็บได้เองประมาณ 10 ล้านบาท (การจัด

เก็บภาษีป้าย ถึงแม้จะเป็นป้ายที่ท�าจากไวนิลก็ต้องจัดเก็บด้วย) ขณะนี้ระบบสาธารณูปโภคภายในเทศบาลค่อนข้างมีความสมบูรณ์แล้ว 
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจึงจะเน้นการใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยเน้นการดูแล
ผู้สูงอายุ การส่งเสริมการออกก�าลังกาย การดูแลสุขภาพ 

ถึงแม้ทางเทศบาลจะมีงบประมาณไม่สูงมาก แต่ก็มีความคล่องตัว คุณสุเทพมองว่า การมีงบประมาณน้อยท�าให้ต้องใช้สมองมากขึ้น
ในการคิดหาวิธีการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ท�าให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ แทนที่มีงบประมาณมาก จะท�าสิ่งใดก็ใช้วิธีจ้าง
เหมา ท�าให้บุคลากรไม่ได้พัฒนาตนเอง

ความท้าทาย และเคล็ดลับความสำาเร็จ
ความท้าทาย โจทย์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ต้องตอบให้ได้ถึงจะประสบผลส�าเร็จในการบริหารจัดการเมืองก็คือ  

ท�าอย่างไรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งหากประชาชนไม่มีส่วนร่วม กิจกรรมทั้งหลายท�าไปก็ไม่ประสบ
ความส�าเร็จ ต้นทุนสูงไม่มีผู้นิยมชมชอบ ดังนั้น เคล็ดลับความส�าเร็จ ก็คือ ผู้บริหาร อปท. ต้องท�าตัวเองให้เล็กลง เข้ากับประชาชนได้  
รู้จักพบปะพูดคุยกับชาวบ้านเสมือนเป็นญาติพี่น้องกัน รับเอาข้อมูลจากประชาชนมาแปลงสู่นโยบาย ถึงจะท�าให้เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว  
และเป็นเมืองที่ยั่งยืน

 

ทางเทศบาลมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาช่วยทางด้านวิชาการ ในการท�าให้เมืองแม่ฮ่องสอนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตอย่างเต็มรูปแบบ และมีวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนท�าการวิจัยด้านวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรมด้วย
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 ปฐมบท
แห่ง เมืองมีชีวิต

กลางเดือนกันยายน พ.ศ. 2522 หลายคนคงมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ 
ท้องถิ่นภาคเหนอืตอนบน ซึง่จดัขึน้ในเมอืงเชยีงใหม่ งานนีเ้ป็นการร่วมมอืกนัระหว่าง 
หน่วยงานของรฐัหลายๆ แห่ง ทั้งที่มาจากส่วนกลาง และภายในจังหวัดเชียงใหม่เอง ในงาน 
มีพิพิธภัณฑ์กว่า 60 แห่งที่ขนของมาจัดแสดงให้ชมกันอย่างเต็มที่ (และถึงที่) เรียกได้ว่า 
ผู้มาชมงานสามารถเที่ยวชมแบบชะโงกทัวร์ ทั่วถึงทุกพิพิธภัณฑ์ในภาคเหนือได้ในที่เดียว 

นอกจากสิ่งของแล้วยังมีการแสดงศิลปะการละเล่น ดนตรีของภาคเหนือด้วย สิ่งของที่น�ามา 
จดัแสดงสามารถขนย้ายไปแสดงทีไ่หน หรอืเมือ่ใดกไ็ด้ เหมอืนปกตขิองพพิธิภณัฑ์โดยทัว่ไป นอกจากนี้
ยังมีการแสดงดนตรี การละเล่นพื้นถิ่นต่างๆ ที่จัดขึ้น และมักพบเห็นได้เสมอตามเทศกาลต่างๆ ซึ่งสิ่ง
ส�าคัญของการแสดงเหล่านี้ คือ การจัดวาง จัดระเบียบของสิ่งของ และการแสดงเพื่อสื่อสารกับผู้ชม
จ�านวนมากในบริบทใหม่ ที่แตกต่างจากบริบทดั้งเดิมของสิ่งที่น�ามาจัดแสดง หรือในสภาพแวดล้อม 
ที่พยายามลอกเลียนให้ใกล้เคียงกับสภาพดั้งเดิม 

แต่...จะดแีค่ไหน ถ้าเราสามารถพบเหน็สิง่ทีจ่ดัแสดงทีก่ล่าวมาในสถานทีจ่รงิ ทีส่ิง่เหล่านัน้เคย
ด�ารงอยู ่เพราะการดสูิง่ของในพพิธิภณัฑ์ ว่าไปแล้วกไ็ม่ต่างจากการดชู้าง ม้า ยรีาฟ ฯลฯ ทีอ่ยูใ่นสวนสตัว์ 
ไม่เหมอืนกบัไปดูพวกมันอยู่ในป่าจริงๆ หรือการชมปลาทะเลในตู้กระจก ก็ต่างกับการแหวกว่ายด�าลง
ไปดูพวกมันในท้องทะเลเบื้องล่างอย่างเทียบไม่ได้

ไม่ต้องบอกก็พอเดาถูกว่า ทุกคนคงเลือกอย่างหลัง เพราะอยากเห็นสิ่งนั้นในสภาพที่มันด�ารง
อยู่ ณ ต�าแหน่งที่ตั้งของมันแต่ดั้งเดิมจริงๆ ซึ่งไม่ต่างจากแนวคิดในการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะเมืองที่ยังมีทรัพยากรทางศิลปะ สถาปัตยกรรม หรือวัฒนธรรมประเพณีหลงเหลือ
อยู่อย่างเพียงพอ แทนที่จะจับเอาสิ่งเหล่านั้นไปจ�าลอง หรือแช่แข็งจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ประจ�า
เมือง หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชน หากกลับเปลี่ยนให้เมืองทั้งเมืองที่ยังคงมีวิถีชีวิตประจ�าวันปกติของผู้คน
ด�าเนินไปเองท่ามกลางทรัพยากรทางศิลปะ สถาปัตยกรรม หรือวัฒนธรรม ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่ว 
ทั้งบริเวณให้เป็นพิพิธภัณฑ์โดยตัวของมันเอง ก็เสมือนเราเข้าไปในโลกจ�าลองของพิพิธภัณฑ์  
แต่คราวนี้ไม่ได้จ�าลองมา หากแต่เป็นปกติวิถีของเมืองนั้นๆ ที่ยังมีเสน่ห์มากพอที่จะเรียกพื้นที่เมือง 
ทั้งเมืองของตนเองว่า เป็นพิพิธภัณฑ์ 

น่าเสียดายที่เมืองเชียงใหม่เองก็มีลักษณะที่กล่าวถึงข้างต้น แต่อาจปรากฏเพียงบางช่วงเวลา
ของวัน หรือของปี บนพื้นที่เพียงย่อมเล็กๆ (เช่น ย่านวัดเกต หรือย่านวัวลาย เป็นต้น) เมื่อเทียบกับ

ขนาดเมืองทั้งหมด ท�าให้เมืองเชียงใหม่มีความเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเบาบางเต็มทีถ้าดูในภาพรวม
ไม่เป็นไร...เราพลาดหวังกับเมืองใหญ่แบบเชียงใหม่ไปแล้ว แต่ยังมีเมืองขนาด

กะทัดรัดที่ถูกล้อมรอบด้วยหุบเขา ห้อมล้อมด้วยวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เด่นมากๆ อย่าง
เมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งคนที่นั่นก�าลังช่วยกันผลักดันตัวเองอย่างเป็นระบบ ให้เมืองทั้งเมือง 
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เป็นเมืองที่ทุกคนมาเยี่ยมเยือนได้ทุกเมื่อ โดยไม่จ�าเป็นว่าต้องรอให้
ถึงช่วงฤดูหนาวที่อากาศเย็นสบาย หรือรอดูประเพณีปอยส่างลองในช่วงเดือนมีนาคมถึงต้น
พฤษภาคม หรือช่วงเทศกาลดอกบัวตองบานในเดือนพฤศจิกายน เพราะเมืองนี้มีสิ่งจัดแสดง
ให้ผู้มาเยือนชมได้ตลอด 365 วัน โดยสิ่งที่จัดแสดงที่ว่าก็คือ สิ่งที่คนที่นี่กระท�าอยู่เป็นปกติวิถี
ของผู้คนที่อยู่ในเมือง และเป็นสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่มาแต่ดั้งเดิม ดังนั้นจึงไม่ต้องตระเตรียมอะไร
เพื่อการแสดงในทุกๆ วัน แค่ด�าเนินชีวิตที่เป็นปกติในแต่ละวันก็เพียงพอแล้ว ตั้งแต่ 
การกินอยู่ การแต่งกาย การใช้ภาษา การละเล่น การแสดง การประกอบพิธีตามประเพณี
ต่างๆ ให้ด�ารงอยู่ต่อไปด้วยความประณีตอย่างคงเอกลักษณ์ และเป็นระบบระเบียบ ปรับปรุง 
และจัดการกับวัตถุสิ่งของ สถานที่ ที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีอยู่แล้วให้อยู่ในสภาพดีแบบดั้งเดิม 
หรือถ้าจะปรับปรุงใหม่ ก็ต้องไม่ไปใส่อะไรที่ขัดแย้งกับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมโดยรวม
แบบเดิม เท่านี้...แม่ฮ่องสอนทั้งเมืองก็สามารถเป็นพิพิธภัณฑ์ในตัวเองได้แล้วอย่างสมบูรณ์ 

ฟังดูแล้วเหมือนง่าย แค่เมืองไหนมีทรัพยากรทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้มากเพียงพอ ก็น่าจะเป็น
เมืองที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตได้ทั้งหมด ซึ่งก็อาจจะไม่ผิด แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง เราคงเห็นเมืองที่เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเต็มไปหมดในประเทศไทยของเรา แต่ต้องไม่ลืมว่า การจัดการกับสิ่งที่มีชีวิต
จิตใจ ยากกว่าสิ่งที่หมดลมหายใจไปแล้ว การที่จะจูงใจหรือบังคับผู้คนให้ด�าเนินชีวิตที่เป็น
ปกติในทุกๆ วัน แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเอาไว้ให้ได้ เช่น ให้แต่งกายด้วย 
ชุดประจ�าเผ่า หรือประจ�าชาติ กินอาหารพื้นถิ่น พูดภาษาถิ่น ไม่พูดภาษากลาง เป็นเรื่องของ 
ความสมัครใจ และการตระหนักส่วนบุคคลมากกว่าที่จะมาบังคับกัน เช่นเดียวกับสิ่งของเครื่องใช้ 
อาคารบ้านเรือนพื้นถิ่น หรือวัดเก่าแก่ ต่างก็แตกต่างด้วยลักษณะการครอบครองจากผู้เป็นเจ้าของ 
รวมทั้งการให้ความส�าคัญทางศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมแก่สิ่งนั้นๆ จากผู้เป็นเจ้าของเอง 
และผู้คนในเมืองนั้นๆ การที่จะท�าให้ทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งเหล่านี้เท่าๆ กัน ไม่ว่าใครจะ
เป็นเจ้าของ หรือไม่ว่าจะเป็นสมบัติของคนเชื้อสายใด ศาสนาใด หรือฝ่ายการเมืองใด เป็นสิ่งที่ต้องใช้

In  September 2009 September there was a local museum expo held in 
Chiang Mai with the cooperation of central and local government units, and  
approximately 60 museums joined the event. 

As well as museum artifacts, the event also featured local musical and drama perfor-
mances. Actually, the most important thing to consider when organizing this kind of event is 
whether to present the culture in a new context or in an environment closer to the original.  

But, isn’t it better if the audience sees these artifacts and performances in their original 
context? For example, going to an aquarium can’t really compare with scuba diving in the ocean.   

For that reason, art and architectural remains found in a city should not really be moved 
into a museum, but should be restored in their original location, making the city a ‘living  
museum’. 

Chiang Mai could have been one such city - a living museum. It’s a shame it isn’t. 
However, there is still hope for Mae Hong Son. The people in this small city, in the 

mountains, are working hard together to establish the city as a living museum, where people 
not only visit during the cool season or for seasonal festivals, such as the Bua Tong Festival, but 
come to see a show or an event at anytime. These shows or events should show the way of life 
of the people in the town; how they eat, dress and speak – some of which is still protected from 
outside forces or trends. All Mae Hong Son has to do is to ensure that this is preserved. Change 
is not unwelcome, but maintaining both the culture and environment in their original condition 
must be a top priority. 

However, this is easier said than done. It is hard to motivate people to stay the same 
when the world is progressing, and you cannot force local people to eat local food, speak the 
local dialect, or dress in local costumes or uniforms - they have their own decisions to make. 
Also, it takes time and management effort to create and sustain a living museum; to make locals 
equally aware of the importance of the art, culture and architecture all around them. However, 
it is never a good idea to turn a city to an [overdone] artificial show for tourists, as this often 
results in unbalanced development, driven purely by the desire to promote tourism (as can be 
seen in Pai).  

Mae Hong Son is the first place to invite cooperation between the public (government) and 
private sectors, including provincial and municipal offices and residents, in order to turn their 
northern city into a living museum. 

Mae Hong Son is actually lucky in terms of its inaccessible location, as this has helped to 
protect its culture from outside influences, especially from tourism development, and it therefore 
has great potential as a living museum. Also, senior community leaders, those who have seen 
good and bad changes over the years, can be a great help to government units when trying to 
take the city in this direction. 

In addition, Khum Yuam, a town nearby Mae Hong Son, has also begun a similar process, 
beginning with changes to the landscape, as there is a main road that passes right through the 
center of the town, on a gentle hill, surrounded by natural and cultural resources. 

Many of the older cities in Asia are successful examples of living museums, due to their 
sustainable cultural resources and tourism management practices. Certainly, Mae Hong Son aims 
to become one such location; a place people will not only want to visit during the cool and dry 

season, but at all times. n

เวลา และความพยายามในการสร้างความเข้าใจ รวมถึงการบริหารจัดการ ที่จะต้องผลักดัน ส่งเสริม 
ให้ความเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตสามารถด�ารงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเอง โดยยังคงความพอเหมาะพอดี 
ไม่เสกสรรปั้นแต่งทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อเน้นการท่องเที่ยวมากจนเกินไป จนท�าลายสภาพ 
ของสิ่งของให้เป็นการแสดง หรือประดิษฐ์เพื่อโชว์นักท่องเที่ยว เหมือนเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ 
ทั่วไป (เช่น เมืองปาย เป็นต้น)

ส�าหรับเมืองแม่ฮ่องสอน นับว่าเป็นความพยายามแรกในภาคเหนือ ที่มีการส่งเสริมผลักดันเมือง
ทั้งเมืองให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตอย่างจริงจัง จากความร่วมมือของหลายๆ หน่วยงาน ทั้งจากจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และชาวเมืองแม่ฮ่องสอน โดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการด�าเนินชีวิตเป็นปกติ เพราะนั่นคือ สิ่งที่
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งนี้ก�าลังจัดแสดงอยู่

เมืองแม่ฮ่องสอนนั้นถือว่าโชคดีที่มีทุนทางวัฒนธรรมสูง มีขุนเขาที่โอบล้อม ท�าให้การมาถึง 
ของวัฒนธรรมจากภายนอกช้ากว่าที่อื่นๆ การด�ารงชีวิตของผู้คน และทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรม 
แต่ดั้งเดิมของเมืองจึงหลงเหลืออยู่มาก โดยเฉพาะยังรับเอาอิทธิพลจากการท่องเที่ยวน้อยกว่า 
เมืองท่องเที่ยวอื่นๆ การผลักดันให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต จึงมีความเป็นไปได้สูง และด้วยระบบสภา 
น�้าเมี่ยง อันเป็นวงประชุมเสวนาของผู้อาวุโสของเมือง ที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้มาช้านาน และได้เห็น 
การเปลี่ยนแปลงของเมืองทั้งดีและไม่ดีมาโดยตลอด คอยท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าและปรึกษาแก่หน่วย
งานภาครัฐ โดยท�างานควบคู่กันไปอย่างแนบแน่น 

นอกจากความพยายามของเมืองแม่ฮ่องสอนแล้ว ในเมืองอื่นๆ เช่น เมืองขุนยวม คนที่นั่นก็เริ่ม
มีการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในลักษณะเดียวกัน โดยเริ่มจากการสร้างภูมิทัศน์เมืองเป็นอันดับแรก 
เนื่องจากเมืองขุนยวมมีทางสัญจรหลักเป็นทางหลวงแผ่นดินวิ่งผ่ากลางเมืองเพียงเส้นเดียว แต่สอง
ข้างทางยังมีทรพัยากรทางวฒันธรรม ศลิปะ สถาปัตยกรรม และธรรมชาต ิกระจายตวัอยูต่ลอดเส้นทาง 
ทีเ่ป็นเนนิเขาขึน้ลง ซึ่งก็มากพอที่จะสร้างภูมิทัศน์เมืองให้เกิดขึ้นได้

ตัวอย่างเมืองเก่าหลายเมืองในเอเชีย ยังคงความเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเอาไว้ได้ 
เพราะมีการบริหารจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ตอบรับกับการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
จึงเชื่อว่าอีกไม่นาน เมืองแม่ฮ่องสอนก็คงเป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน และเมื่อถึงตอนนั้น คงไม่มี
ใครบอกว่า อยากไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนเฉพาะแค่ในช่วงฤดูหนาวอีกต่อไป n

Jong Kham Swamp Park  Illustrations by Taned Marneesri
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แม่ฮ่องสอน เป็นเมืองขนาดเล็ก ตั้งอยู่สุดชายแดนภาคเหนือของ
ประเทศไทยท่ามกลางขุนเขาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จากความแตกต่าง
ทางด้านภูมิอากาศ ท�าให้แม่ฮ่องสอนมีหมอกคลุมตลอดทั้งสามฤดู  
จนเป็นที่มาของสมญานาม ‘เมืองสามหมอก’ นอกจากความงดงามทาง
ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว เมืองแห่งนี้ยังโดดเด่นด้วยวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
ศึกษา อันหลากหลายรูปแบบ ทั้งวัฒนธรรมการแต่งกาย อาหาร ภาษา 
ดนตรี นาฏศิลป์ ประเพณีและความเชื่อ สิ่งเหล่านี้รวมกันเป็นวิถีชีวิตที่เชื่อม
โยงกับวัฒนธรรม รวมถึงรูปแบบสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมที่เห็นชัดเจน 
จากประวัติความเป็นมาในอดีตส่งผลต่อเอกลักษณ์ของอาคาร และวัดต่างๆ 
ที่มีความงาม และมีรูปแบบศิลปกรรมไต หรือไทใหญ่อันเด่นสะดุดตา ซึ่งมี
ความแตกต่างจากลักษณะของวัดต่างๆ ในภาคเหนือ และด้วยปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ ที่ท�าให้การคมนาคมมีความยากล�าบาก สร้างความท้าทายในการ
เดินทางเพื่อเข้าสู่เมืองแม่ฮ่องสอน ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่วนใหญ่
จึงเป็นกลุ่มที่มีความสนใจด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรม รวมไปถึงหลงใหล
ในบรรยากาศความสงบสงัดของเมืองในหุบเขา ท�าให้กลุ่มนักท่องเที่ยว 
มีความแตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวยังอ�าเภอปายตามกระแสนิยม

แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่ง ท่ามกลางหุบเขาที่เขียวขจี  
มีประชากรอาศัยอยู่จำานวนหลักพันปลายๆ ในพื้นที่ไม่กี่ตารางกิโลเมตร  
และไม่ไกลจากจังหวัดเชียงใหม่เท่าไรนัก ถ้าเดินทางโดยเครื่องบินระยะเวลา
ในการเดินทางก็เพียง 30 นาที ส่วนถ้าใช้รถโดยสารก็จะใช้เวลาประมาณ  
5 ถึง 6 ชั่วโมง พร้อมอาการอ้วกของผู้โดยสาร เพราะสำาหรับคนที่ไม่เคย 
เมารถมาก่อน ก็อาจจะได้เมารถครั้งแรกในการเดินทางมาเมืองแม่ฮ่องสอน
นี้แหละ

เป็นเวลานาน ที่ความห่างไกลของแม่ฮ่องสอนเป็นอุปสรรคของการพัฒนา  
เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆ จนหลายคนอาจจะเห็นว่าแม่ฮ่องสอนพัฒนาได้ช้ากว่า 
เมืองอื่นอยู่มาก แต่ในปัจจุบันข้อจ�ากัดอันนี้ กลายเป็นปัจจัยส�าคัญ ที่ท�าให้เมือง
แม่ฮ่องสอนถูกกล่าวว่าเป็น “ที่มั่นสุดท้ายทางวัฒนธรรม” 

ในความไม่มีอะไรของเมืองแม่ฮ่องสอน กลับพบความมีอะไรที่พวกเราบางคน
อาจหลงลืมไปนาน 

คนแม่ฮ่องสอนพูดเสมอๆ ว่า “แม้เข็มหมุดตกที่สนามบิน ชาวบ้านในตลาดก็
ยังได้ยิน” 

บางคนก็กล่าวว่า “แม่ฮ่องสอนเป็นสังคมชนบทในชุมชนเมือง”
บางคนก็บอกอย่างทรนงว่า “เราไม่ใช่ชาวล้านนานะ เราเป็นชาวไต” 
ค�าพูดทั้งหลายเหล่านี้ ได้แสดงให้เห็นว่าสภาพของสังคมที่นี่ยังชุ่มไปด้วย

วัฒนธรรม และร่องรอยของรากเหง้า เป็นสิ่งที่เรายังสามารถพบเห็นและรู้สึกได้ สิ่งที่มี
ค่ายิ่งยังคงซ่อนและซุกตัวอยู่ ภายใต้ปราการของขุนเขาอันตระหง่านที่ล้อมรอบเมือง
เล็กๆ แห่งนี้

อย่างไรก็ตามวันนี้ไม่ได้เหมือนวันวาน เมืองแม่ฮ่องสอนไม่สามารถอยู่อย่าง
โดดเดี่ยวได้อีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงและความมั่งคั่งก�าลังรุกคืบเข้ามาอย่างเงียบๆ 
กระทั่งแทบไม่มีใครรู้สึก ตามยุคโลกาภิวัตน์ที่ก�าลังเกิดขึ้น เห็นได้ชัดจากการเติบโต
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความคับคั่งของประชาชน และการอพยพย้ายถิ่นของคน
กลุ่มต่างๆ ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะท�าให้เกิดการหลอมรวมกันของภูมิภาค และ
แน่นอน...การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ก�าลังจะเกิดขึ้น ไม่ว่าชาวแม่ฮ่องสอนจะยินดี 
หรือไม่ก็ตาม

เมืองแล้วเมืองเล่าที่ได้เผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้ ซึ่งท�าให้หลายเมืองได ้
สูญเสีย และก�าลังจะสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ของตนไป ไล่มาตั้งแต่ เมือง
เชียงใหม่ เมืองล�าพูน จนถึงเมืองปาย และก�าลังจะมาถึงเมืองแม่ฮ่องสอน ล้วนเป็น 
สิ่งที่ท้าทาย ซึ่งสิ่งที่เมืองแม่ฮ่องสอนก�าลังเผชิญอยู่นี้ คือ วิกฤติในโอกาสของการ
เปลี่ยนแปลง 

อะไรคือความเจริญที่เมืองก�าลังจะเลือก เป็นความท้าทายอย่างมากของ 
ชาวเแม่ฮ่องสอน ความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่เพื่อให้ได้ความมั่งคั่งเหล่านั้น
มา เราต้องแลกมันด้วยอะไร? เมืองอันเป็นที่รักของเราแห่งนี้จะสูญเสียอะไรไปบ้าง 
เราจะเป็นผู้ถูกเลือกหรือจะเป็นผู้เลือก หรืออย่างน้อยที่สุด เมืองจะเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีสติได้อย่างไร 

นับตั้งแต่ผลของสิ่งที่เราเรียกว่า “ความเจริญที่ไม่สมดุล” ซึ่งเป็นหลักใหญ่ของ 
การล่มสลายของเหง้าทางวัฒนธรรมของเมืองต่างๆ แม่ฮ่องสอนมิได้ปฏิเสธความ
เจริญที่ว่านี้ แต่คราวนี้เป็นโอกาสดีของเมืองแม่ฮ่องสอน ที่จะได้เรียนรู้ถึงข้อ
ผิดพลาดต่างๆ จากการพัฒนาผิดพลาดของเมืองอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาในสิ่งที่คนอื่นหยิบยื่นมาให้

วันนี้คุณตาคุณยายผู้เฒ่าผู้แก่ยังอยู่กับเรา ท่านยังสามารถลุกขึ้นมาและ
พร้อมจะบอกเล่าถึงเหง้าและวัฒนธรรมแก่พวกเราได้ ยังสามารถดูแลเก็บ
รักษาบ้านเก่าของเมืองไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้ชื่นชม ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ตกทอดกัน
มาจากรุ่นต่อรุ่น เป็นคุณค่าที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน คุณค่าที่เงินซื้อไม่ได้ คุณค่า
ที่บางครั้งยากจะจับต้องได้ แต่รู้สึกได้ คุณค่าเหล่านี้ยังมีอยู่ครบถ้วนที่เมือง
แม่ฮ่องสอน

การเปลี่ยนแปลงและความมั่งคั่งก�าลังคืบคลานเข้ามา ที่จะน�าไปสู่ความไม่พอ
เพียง อนาคตของเมืองนี้จะเป็นอย่างไร ไม่ได้อยู่ที่ใครอื่นเลย แต่อยู่ที่พวกเราคนเมือง
แม่ฮ่องสอน คนที่จะทุกข์และสุขกับแผ่นดินนี้ คนเมืองจะต้องเป็นผู้เลือกทิศทาง 
การพัฒนา ไม่ใช่เป็นผู้ถูกเลือก เพื่อวันหนึ่ง พวกเราจะได้มีเรื่องเล่ากับคนรุ่นต่อไปว่า 

“นี่คือสิ่งที่รุ่นของเรา รักษาไว้ให้พวกเขา” 

ที่มั่นสุดท้ำยทำงวัฒนธรรม
เมืองแม่ฮ่องสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
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อาหารไต เป็นอาหารพื้นถิ่นที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  

แตกต่างจากอาหารของจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนืออย่างสิ้นเชิง ปัจจุบันบางสถาบัน

การศึกษา เช่น โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้มีวิชาการท�าอาหารไต  

ซึ่งเป็นวิชาที่จัดอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน ถือเป็นวิธีการอนุรักษ์อย่าง

ยั่งยืน คือการสืบทอดให้แก่คนรุ่นหลัง ซึ่งในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

มีร้านที่ขายอาหารไตประมาณ 8-10 ร้าน ส่วนใหญ่เปิดบริการมานานแล้ว  

และลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนในชุมชน แต่จะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการสูงในช่วง

ฤดูท่องเที่ยว โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ตลาดสายหยุด ซึ่งมีอาหารไตมากมายหลาย

ชนิดจ�าหน่ายในราคาท้องตลาด เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ ซึ่งนอกจากจะมีอาหารไตจ�าหน่ายแล้ว ยังมีของฝากต่างๆ ที่เป็น

ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นด้วย เช่น ถั่ว งา น�้าผึ้ง ถั่วเน่าแค้บ ฯลฯ รวมถึงผักพื้นบ้าน

ต่างๆ ที่มีตามฤดูกาล ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของวัฒนธรรมทางด้านอาหารที่ชาวไต

ภูมิใจและร่วมกันสืบทอด
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เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ประมาณ 6 ตร.กม. แม้จะดูว่าเล็กก็จริง แต่เป็นพื้นที่ที่มีศาสนสถานหรือวัดที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งยวดของเมือง ทั้งเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรม 

ศิลปกรรมแบบไต บางวัดมีพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณต่างๆ นอกจากนั้นวัดบางแห่งยังมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจ และมีอายุเกินกว่าร้อยปี ซึ่งในพื้นที่เทศบาลเมือง

แม่ฮ่องสอน มีวัดทั้งหมด 11 แห่ง ถึงแม้ว่าบางวัดเป็นวัดที่มีอายุไม่ถึงร้อยปีก็ตาม แต่ด้วยคณะศรัทธาประกอบกับรูปแบบสถาปัตยกรรมของวัด ซึ่งเป็นงานศิลปะที่มีอัตลักษณท์ี่

แตกต่าง โดยเฉพาะงานยอดปราสาทที่จะประดับตกแต่งด้วยไม้หรือโลหะฉลุลาย แม้ช่วงแรกจะเป็นฝีมือช่างที่น�ามาจากพม่า เช่น 

อุโบสถวัดพระนอน ศาลาการเปรียญวัดจองค�าหลังเก่า ต่อมาช่างพื้นเมืองของแม่ฮ่องสอนได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ จากช่างพม่า ท�าให้ช่วงหลัง พ.ศ.2430 เป็นต้นมา งานศิลปะส่วน

ใหญ่จะเป็นฝีมือช่างไตในแม่ฮ่องสอน เช่น วิหารพาราแข่งที่วัดเวียงหัวเวียง ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุดอยกองมู พระพุทธรูปในวิหารวัดจองค�า
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ในรอบปีหนึ่งๆ คนไทใหญ่ มีงานประเพณีรูปแบบไต

มากมายที่สืบทอดต่อๆ กันมาอย่างเหนียวแน่น  

คนไทใหญ่ทุกคนเชื่อว่าหากได้ร่วมงานประเพณีแล้ว 

จะส่งผลให้ตนเองมีความสุข เจริญก้าวหน้า 

กล่าวกันว่า ในชั่วชีวิตของคนไตนั้นไม่มีใคร ที่ไม่

ผูกพันกับศาสนา ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ หรือการประกอบ

อาชีพ แม้ปัจจุบันวิถีชีวิตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง 

ทั้งนี้เพราะความเจริญทางเทคโนโลยีและชีวิตความเป็น

อยู่ของสังคมเมืองได้เข้ามามากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม 

ในชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญแบบคนเมือง วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของชาวไต ก็ยังคงด�าเนิน

ต่อไปอย่างไม่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเดือน 

มีนาคม-เมษายนจะมี 

ประเพณีปอยส่างลอง โดยมี

ขบวนแห่อันวิจิตรตระการตาไปตามถนนหนทาง

ต่างๆ แล้วไปท�าพิธีบรรพชาสามเณรที่วัด เป็นการ

เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สัมผัสและเรียนรู้ธรรมะของ

พระพุทธองค์ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งตรงกับช่วงเวลา 

ที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว หรือปิดภาคเรียนพอดี
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ฟ้อนร�าไต เป็นศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน ที่เป็นเอกลักษณ์
ประจ�าท้องถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รวบรวมเอาสิ่งที่แสดงถึง
เอกลักษณ์วัฒนธรรมแบบท้องถิ่นของชาวแม่ฮ่องสอนโดยแท้จริงไว้ 
หลายด้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ อันประกอบด้วย ลักษณะลีลาท่าทาง 
การฟ้อนร�า และการแต่งกาย ที่ล้วนแสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท้อง
ถิ่น ลักษณะการฟ้อนร�านั้น จะมีกระบวนท่าทางที่ถูกต้องตามแบบการฟื้นฟู
ขึ้นโดย พ่อครูอาจารย์แก้ว - แม่ละหยิ่น ทองเขียว เมื่อปี พ.ศ.2497 จ�านวน 
12 ท่า และได้มีการฝึกซ้อมให้แก่เยาวชนและหญิงสาวในสมัยนั้นถ่ายทอด
สืบต่อกันเรื่อยมา โดยได้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2547 
เพือ่อนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมการร�าไตทีถ่กูต้องตามหลกัแม่บทการร่ายร�า 
อย่างไรก็ดีน่าเสียดายว่า ปัจจุบันการเผยแพร่ศิลปะการฟ้อนร�าไต โดย
เฉพาะตามสถานศึกษาต่างๆ ที่มีการฝึกสอนให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความ
สนใจในด้านนาฏศิลป์ได้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม และสอนไม่เหมือนกันในแต่ละ
สถานศึกษา ตามที่พ่อครูอาจารย์แก้ว - แม่ละหยิ่น ทองเขียว ได้ฟื้นฟูขึ้น 
อาท ิจ�านวนท่าการฟ้อนร�าปัจจบุนับางแห่งฝึกสอนแค่จ�านวน 8 ท่า หรอื 10 ท่า 
เป็นต้น จึงท�าให้ไม่มีความสมบูรณ์แบบครบถ้วนตามกระบวนท่าทาง 
การฟ้อนร�าที่ถูกต้องแท้จริง
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ด้วยความพยายามที่จะท�าให้พื้นที่เพียงแค่ 6 ตารางกิโลเมตรของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กลายเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต  

(Living Museum) แห่งแรกของภาคเหนือ โดยมิได้หวังเพียงแค่สิ่งปลูกสร้างที่สวยงาม วัฒนธรรม ประเพณี หรือศิลปะวิทยาการ  

ที่เป็นเพียงแต่เปลือกนอก แต่มุ่งเน้นในการรักษาวิถีชีวิต ความเชื่อ ความภาคภูมิในเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์อันสง่างามของ 

การเป็น ‘แม่ฮ่องสอน’ อย่างลงรากฝังลึกถึงแก่น แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดความร่วมมือ ร่วมใจที่จะท�างานประสานกัน 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงผู้ใหญ่และเยาวชนของทั้งเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ทั้งเมืองกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต 

อย่างเป็นของแท้ โดยไม่ต้องเสกสรรปั้นแต่ง ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้มาเยือน ที่เข้ามาอย่างให้เกียรติและตั้งใจจะเรียนรู้ในความ

เป็น ‘แม่ฮ่องสอน’ ไปพร้อมๆ กัน บุคคลต่างๆ ที่จะน�าเสนอนับจากหน้านี้เป็นต้นไป เป็นเพียงส่วนหนึ่งอันน้อยนิดของชาวแม่ฮ่องสอนทั้งมวล  

ที่ก�าลังช่วยกันท�าหน้าที่เสมือนจักรฟันเฟืองตัวเล็กๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนให้ ‘แม่ฮ่องสอน’ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตอย่างสมบูรณ์ 

The development of Mae Hong Son as a living museum, which focuses on preserving the way of life, values and pride  
in the identity of Mae Hong Son, takes hard work and requires cooperation among all sectors, including government agencies, 
private sector and the people. In this issue is proud to introduce you to some of the people who are taking part  
in the work, acting as mechanisms in this project to make their home, Mae Hong Son, a living museum.

แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
พิพิธภณัฑ์มชีวีิต

Mae Hong Son: 
A L i v i ng Museum

คนแม่ฮ่องสอนรู้จักกันดีในชื่อ ‘แม่จิตรหรือแม่เล็ก’ เป็นหนึ่งในบุคคล
ที่คนแม่ฮ่องสอนให้ความเคารพ  เนื่องจากท่านเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่มี
ความเมตตา โอบอ้อมอารีแก่คนทั่วไป แม่จิตรท�างานเพื่อสังคมและชุมชน  
และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักในฐานะทายาท (เหลน) 
ของผู้สืบเชื้อสายจาก พญา- สิงหนาทราชา หนึ่งในสองท่านที่ยังคงอยู่  
(น้องชาย) “อยากให้บ้านเมืองที่บรรพบุรุษของเรารักษาไว้เปลี่ยนแปลงไป 
ในทางที่ดี อย่างเช่น การใส่ชุดไต เราควรใส่อย่างภาคภูมิใจ เพราะชุดไตแบบ
ที่เมืองแม่ฮ่องสอนมีที่เดียวในโลก เนื่องจากที่อื่นๆ เอาไปดัดแปลงแผลงจาก
ของเดิมหมดแล้ว”

สมจิตร จนัทประยรู
ข้าราชการบํำานาญ  
Somjit Jantaprayoon, retiree

Mother Jit or Mother Lek is how Somjit  
is known by the locals who regard her as  
the city’s respectable senior because of her great 
contributions to the society. She is also one of two 
remaining descendants of the Singhanat King. 
“We should wear Tai clothing with pride because 
there’s nothing like it in the world – it is some-
thing only Mae Hong Son has.”  
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ทนุเจ่ง สุวรรณนิยม
และ จรีะ ชินวงศ์ 
กลุ่มทํำาจองพารา
และตํำาข่อนวดัดอนเจดีย์  

“ทุกๆ ปีช่วงก่อนจะออกพรรษา พวกเราจะมารวมตัว
กันที่นี่ เพื่อท�าจองพาราและต�าข่อนด้วยกัน ด้วยจุดประสงค์
อยากจะรักษาให้ประเพณีนี้คงอยู่สืบไป ประเพณีจองพารา
เป็นงานบูชาพระพุทธเจ้าของชาวไทใหญ่ ด้วยการสร้าง
ปราสาทเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จลงมาจากสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ โดยจะมีการตั้งบูชาจองพาราในตอนหัวค�่าของ
วันขึ้น 14 ค�่าเดือน 11 และท�าพิธีอัญเชิญรับเสด็จตอนเช้า
มืด ของวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 11 ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา 
และจะตั้งบูชาไปจนครบ 7 วัน จึงสิ้นสุดการบูชา จากนั้น 
ก็จะน�าจองพาราไปทิ้งหรือเผา ไม่มีการเก็บไว้ เมื่อถึงปี 
ต่อไปก็จะท�าจองพาราขึ้นใหม่อีกครั้ง”

Before the end of Buddhist  
Lent we come together to create Buddha castles 
and Tai style flags for the purpose of preserving 
this Tai Yai tradition, practiced as a way to  
welcome Buddha who visits from the heaven.

Tunjeng Suwanniyom and Jeera Chinnawong, 
representatives of the group of people 
who make Buddha castles and Tai style flags 
at Don Chedi Temple. 

ร้านนี้รับตัดเย็บเสื้อไตแบบเมืองมาว ลักษณะพิเศษคือ  
ถ้าเป็นของผู้หญิงตัวเสื้อมักจะเป็นเสื้อแบบป้ายข้างตัวยาว นุ่งกับซิ่น
สามตอน ที่เน้นสีสันสดใส ส่วนเสื้อผู้ชายมักจะเป็นเสื้อผ่าหน้าแขนสั้น 

This store provides Tai Mao style dressmaking  
service. The Tai Mao style shirt for females is long,  
while the shirt for men has short sleeves. 

พี่นางใส ช่างเสื้อไตมาว
Pi Nang Sai, Tai Mao style dressmaker

ความสุขของคนท�าเครื่องประดับก็
คือ เห็นลูกค้าชอบงาน ลูกค้ามีความ
สุข คนท�าก็มีความสุขไปด้วย ผู้หญิง
ไทใหญ่นิยมใส่เครื่องประดับทั้ง “เป่หู” 
(ต่างหู) “แหวน” (ก�าไล) และ “มงโคย” 
(แหวน) ส่วนมากจะใช้พลอยเนื้อแข็งและ
ทองค�า เครื่องประดับที่นิยมกันมากและ
ถือเป็นของที่ขาดไม่ได้เมื่อต้องแต่งตัวไป
ออกงาน คือ “แหวนแสง” และ “แหวน
โจยหลิ่ม” ซึ่งเป็นก�าไลทั้งแบบหัว 
ตัดธรรมดา แบบหัวนาค และแบบหัวเสือ 

The happiness of the people 
who make jewelry comes from 
the happiness of the customers. 
Tai woman love to wear earrings, 
bracelets and rings. They are 
mostly made from gems and gold. 

สมุิตร สมุะนะ
  ช่างทองไทใหญ่
Sumit Sumana, Tai Yai gold craftsman

มีความเชี่ยวชาญทางภาษาไทใหญ่
ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมถึงเป็น
ผู้สอน “ชุมนุมสืบสานกวามไต” นอกจาก
นี้อาจารย์ยังเป็นที่รู้จักในฐานะนักดนตรี
แนวโฟล์คซอง ที่ร้องและแต่งขึ้นในภาษา
ไทใหญ่ด้วย

He is an expert and teacher 
of Tai Yai language, including all 
four skills, and also known as 
a folk musician who can write 
songs in the Tai Yai language.  

สขุชัย เฉลิมผลวงศ์กลุ  
อาจารย์โรงเรียนห้องสอนศึกษา
Sukchai Chalermphonwongkul, 
Teacher at Hongsonsuksa School

ปกรณ์  จนีาคํำา 
นายกเทศมนตรเีมอืงแม่ฮ่องสอน  
Pakorn Jeenakam, Mayor of Mae Hong Son

นายกฯปกรณ์ เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีสายเลือด

แม่ฮ่องสอนเต็มร้อย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรี

เมืองแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554  ซึ่งถือเป็นงาน

ท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต และนี่คือสิ่งที่เขาอยาก

ฝากบอกกบัชาวเมอืงแม่ฮ่องสอนและผูม้าเยอืนเมอืงแห่งนีว่้า... 

“นับตั้งแต่ที่ก้าวเข้ามาท�าหน้าที่บริหารงานกระผมรู้สึก 

มีความภาคภูมิใจที่พ่อแม่พี่น้องให้โอกาสกระผม และคณะ 

ผู้บริหารงานในเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จึงขอตั้งปณิธานว่า

จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ จะมุ่งมั่นพัฒนา

บริหารเทศบาลให้มีความน่าอยู่และเจริญอย่างรอบด้าน  

ที่จริงคนแม่ฮ่องสอนมีลักษณะพิเศษ คือ เป็นคนใจกว้างมาก 

มักให้อภัยซึ่งกันและกัน ชาวไทใหญ่จะให้ความส�าคัญกับการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวันด้วยการให้ความเคารพต่อกัน และ 

ต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกินอยู่อย่างพอเพียงโดยยึดหลัก 

ค�าสอนในพระพุทธศาสนา ที่ได้รับการปลูกฝังมาช้านาน       

ทั้งหมดนี้จึงท�าให้เมืองแม่ฮ่องสอนมีความสงบร่มเย็นมา 

จนถึงทุกวันนี้”
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ก๊อกซอมต่อ คือ กระทงใบตองส�าหรับถวาย
ข้าวพระพุทธ โดยจะใช้ก๊อกซอมต่อปากแหลมใน
การถวายพระ และใช้ก๊อกซอมต่อปากเรียบเพื่อถวาย
ผี เจ้าที่ เจ้าแม่ธรณีศาล นอกจากในกระทงจะบรรจุ
ข้าวแล้ว ก็มักจะบรรจุขนมลงไปด้วย แต่ละบ้านจะใช้
จ�านวนกระทงทีไ่ม่เท่ากนั แล้วแต่ความเชือ่ของแต่ละ
บ้าน ส�าหรับ “สวยดอกไม้” ถ้าเป็นกรวยใหญ่ก็จะ 
ใช้ถวายพระพุทธ ในกรวยนั้นนอกจากดอกไม้แล้ว 
จะต้องบรรจุ ธูปสามดอก เทียนสองเล่ม ข้าวตอก 
และดอกไม้ด้วย ถ้าเป็นช่อเล็กมักใช้ส�าหรับขอ
อาราธนาศีล

‘Kok Som To’ is a type of container 
made from banana leaves used to contain 
foods in any ritual to pay respect to  
a Buddha image or a guardian spirit. 

ชลุกีร สภุานนัท์
ผู้มฝีีมอืการทํำา ก๊อกซอมต่อ
ก๊อกต่าง และ โอดหมอก
Chuleekorn Supanant, 
very skilled ‘Kok Som To’ maker 

ด้วยความรู้ความสามารถในเชิงลึกรอบด้าน ทั้งความรู้ด้านการท�าอาหารและขนมไทใหญ่ ด้านพิธีกรรม
ทางศาสนา และอื่นๆ จนได้รับยกย่องให้เป็นปราชญ์ท้องถิ่น คุณลุงบุญเลิศยังเป็นประธานชมรมอนุรักษ์บ้านเก่า
ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนอีกด้วย บ้านของคุณลุงเป็น 1 ใน 10 บ้านไม้เรือนเก่าบนถนนสิงหนาทบ�ารุง ที่ได้
รับเกียรติบัตรเชิดชู จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้จะมีผู้เสนอขอซื้อบ้านของคุณลุงในราคาสูงลิ่ว แต่ก็ได้รับการ
ปฏิเสธ คุณลุงให้เหตุผลว่า “ไม่เคยมีความคิดที่จะขายหรือรื้อบ้านหลังนี้เลย ทั้งๆ ที่ค่าบ�ารุงรักษาบ้านไม้เก่า
อย่างนี้สูงมาก เพราะอยากจะเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสเห็น” 

He is very knowledgeable in Tai Yai cooking and desserts. His house is one of the old 
buildings on Singhanat Bamrung Road granted with the excellent certificates. Many people 
have offered to buy his house at high prices, but he never wants to sell the house and wants 
to preserve it for the future generations. 

บญุเลิศ วิรัตนาภรณ์
ปราชญ์ท้องถิ่น และประธานชมรมอนุรกัษ์บ้านเก่า
Boonlert Wirattanaporn, teacher of folk wisdom and 
the president of Old House Conservation Club 

“บัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์คนนี้ เคยวาดฝัน
อยากเป็นนักการทูต แต่ดวงชะตาหักเห จึงท�าให้ได้มาสืบทอดความรู้ทางด้าน
โหราศาสตร์จากบิดา ซึ่งบิดาก็ได้รับความรู้มาจากปู่อีกที ผู้คนที่มาหาพี่นางเล็ก 
มักจะขอให้ดูในเรื่องการงาน สุขภาพ ครอบครัวมากที่สุด พี่นางเล็กมักแนะน�าผู้ที่ 
มีทุกข์ ให้หัดยอมรับสภาพ เพราะความทุกข์นั้นมาเพียงแค่ชั่วคราว และจะแนะน�าให้
ไปสวดมนต์ท�าบุญเอาเอง โดยไม่มีการสะเดาะเคราะห์ให้ เพราะเป่ต่างที่ดี ต้องยึด
ค�าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก ต้องท�าความดี อย่าไปฉวยโอกาสกับคนทุกข์  
แต่ให้คิดดีท�าดี

This art history graduate from Mandalay University wanted  
to become a diplomat but her fate had another plan for her. She was 
taught the art of fortune telling by her father who inherited it from her 
grandfather. Pi Nang Lek practices her art with Buddhist principles. 
She doesn’t take advantages of the people in need. 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนรับหน้าที่จัดการเรียนการสอนในกลุ่มอนุปริญญา  
งานฝึกอบรม งานบริการวิชาการ และงานวิจัย โดยเฉพาะด้านการรวบรวมองค์ความรู้และ
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ความเชื่อ เพื่อให้องค์ความรู้เหล่านี้
ยังคงอยู่ รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพ รักษาสภาพแวดล้อม และสถาปัตยกรรมของชุมชน 
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนและองค์กรท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายว่า  
ในอีกห้าปีข้างหน้าจะสามารถพัฒนาให้เป็น “สถาบันไทใหญ่ศึกษา” 

Mae Hong Son Community College provides courses, training,  
academic service and conducts research concerning the knowledge and the 
preservation of culture, tradition, wisdom, way of life, values of Mae Hong 
Son. It is hoped to be the ‘Tai Yai Study Institute’ in the near future.

พี่นางเล็ก
เป่ต่างหญิง (หมอดูตามตํำาราพม่า - ไทใหญ่) โยธิน บญุเฉลย 

รองผู้อํำานวยการวิทยาลยัชมุชนแม่ฮ่องสอน
ผู้จดัการศนูย์ภาษาและสารสนเทศPi Nang Lek, Burmese, Tai Yai style fortune teller

Yotin Boonchaloei, assistant director of Mae Hong Son Community 
College and manager of the Language and Information Center

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีส่วนในการช่วยผลักดันให้เมือง
แม่ฮ่องสอนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยให้การ
สนับสนุนทุนส�าหรับงานวิจัยในลักษณะที่เรียกว่า  
“งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่” รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยว 
กับเด็กและเยาวชน งานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา โดยเป็นงานวิจัยที่ไม่ต้องการ
เน้นองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ แต่
จะเน้นการสร้างค�าตอบให้กับการแก้ปัญหา รวมทั้งการ
ก�าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆ ด้านของ
พื้นที่นั้นๆ ให้ดีขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
อย่างสมดุล

The Thailand Research Fund is an orga-
nization that contributes to the development of 
Mae Hong Son as a living museum by provid-
ing a budget for research for the development 
of this local area, covering research about 
children, culture, etc. It is not research for new 
innovations but for problem solving, developing 
and sustaining life quality. 

ทมีนกัวิจยั
ของสํำานกังานกองทุน
สนบัสนนุการวิจัยั (สกว.)

Research team from the Thailand Research Fund
(Left to right)  Tananchai Mungchit  Sunanta Supawasit  
Wisut Leksomboon  Wasana Katesain  Jarupong Kokaew
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กลุ่มคนหนุ่มสาวกว่า 20 ชีวิตจากหลาก
หลายสาขาอาชีพมารวมตัวกันด้วยความ
ปรารถนาอยากจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
รักษาให้เมืองแม่ฮ่องสอนที่พวกเขาอาศัยอยู่ให้ยัง
คงความงดงามไม่เปลี่ยนแปลง พวกเขาใช้บ้านไม้
หลังงามต่างสถานี เพื่อก่อการดีตามความถนัด
ของสมาชิกแต่ละคน ตั้งแต่ใช้เป็นศูนย์กลางเพื่อ
ประสานงานกิจกรรมต่างๆ มีมุมกาแฟสูตรพิเศษ
ที่คิดขึ้นมาโดยเฉพาะ เป็นแหล่งให้ข้อมูลเรื่อง 
การท่องเที่ยวแก่ผู้มาเยือน แนะน�าเรื่องที่พัก  
การเดินทาง รวมทั้งจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งของกิน
ของใช้จากชุมชน โดยไม่ได้หวังผลก�าไรมาเป็นที่ตั้ง

กลุ่มผู้ก่อการด ีสถานแีม่ฮ่องสอน

Do Good Group at Mae Hong Son Staion

More than 20 young adults of various occupations join in  
to help make the beauty of Mae Hong Son, their home, lasts. They 
use the wooden house of the station to do good things, such as 
activity coordination, tourism information service, and  
selling local goods.

ทุกวันนี้ทั้งขนมเป็งม้ง ส่วยทะมิน อาละหว่า และ อาละหว่าจุ่ง ของร้านป้ามณียังใช้
ส่วนผสมและวิธีท�าตามต�ารับเดิมที่ได้รับตกทอดมาจากคุณแม่ของป้ามณีโดยไม่มี 
การประยุกต์ เพื่ออนุรักษ์ศาสตร์แห่งการท�าขนมแบบไตดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก 
ตั้งแต่การใช้แรงงานคนในการตระเตรียมส่วนผสมต่างๆ จากนั้นลงมือเคี่ยวและ 
ปรุงบนเตาฟืน จนได้ขนมหวานรสนุ่มนวล หน้าเกรียมแห้งอย่างพอดีจากทักษะและ 
ความช�านาญในการกะองศาของไฟฟืน

She has continued to prepare her sweets in the traditional process 
with only manpower and non-electronic equipment, and the recipes for 
her sweets have never changed. 

มณ ีเอี่ยมกระสินธ์
ผู้สบืทอดตํำารบัขนมหวาน
   ไตแบบดั้งเดิม
Manee Iamsrasin, the owner of authentic Tai sweets shop

ศลิปะแทรกอยูใ่นทกุแง่มมุของชวีติ
มนษุย์เรา เราเรยีนรูง้านศลิป์เพือ่จรรโลง
จติใจ แต่อย่าตกีรอบอยูเ่พยีงแค่เฉพาะสิง่ที่
เราคุน้ชนิ แต่ควรจะเปิดใจและเปิดตาให้กว้าง 
เพือ่จะได้อยูใ่นสงัคมแบบร่วมสมยั ของเก่า 
ก็เก็บรักษาไว้ด้วยความหยั่งรู้ค่า แต่ของ
ใหม่กต้็องเรยีนให้รูจ้กักนัและพฒันาเพิม่ขึน้ 
บางทีเราอาจจะได้แนวคิดใหม่ๆ จากการ
รวมกลุ่มกันของศิลปินหลายๆ แขนงก็ได้ 

Art is in every aspect of life 
and is a great inspiration. Do not 
limit ourselves to only things we’re 
familiar with, but be open-minded 
so that our society is filled with 
valuable old things and new things 
that should be studied and that help 
our society to develop.

เป็นนักธุรกิจที่หลงรักเมืองแม่ฮ่องสอน และใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มากว่ายี่สิบปีแล้ว 
“คนแม่ฮ่องสอนเขาชดัเจนในเรือ่งวฒันธรรม จงึไม่อยากให้น�าเอาวฒันธรรมขึน้มา
ขายเพื่อการท่องเที่ยว เพราะถ้าวัฒนธรรมเข้มแข็งเสียอย่าง การท่องเที่ยวก็จะ
ดีไปเอง ส�าคัญที่สุดไม่อยากให้เอาจ�านวนนักท่องเที่ยวเป็นที่ตั้ง แล้วต้องมานั่งท�า
อะไรแปลกๆ  เพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว อยากให้ค่อยๆ เติบโต
แบบช้าๆ แต่มั่นคงถูกต้องและยั่งยืน เน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณ”  

“Mae Hong Son’s culture is strong and will ultimately benefit 
from tourism. The important thing is to never aim at attracting a 
large number of tourists and do just about anything to meet their 
needs. It is best to grow slowly and be sustainable,” said the  
businessman who has lived in Mae Hong Son for over 20 years. 

เสนยี์ องัคะรุด สมาชิกศิลปินกลุ่มสามหมอก

ธวชัชัย น้าทิพากร
เจ้าของร้านอาหารใบเฟิร์น
และ เฟิร์นริมธารรีสอร์ต 

Sanee Angkarood, member of Sam Mok Artists Group

Tawatchai Natippakorn,
The owner of Bai Fern Restaurant
and Fern Rim Tan Resort

ถ้อยท�านองส�าเนียงเพลงไทใหญ่อันจับใจยังคงได้รับการรักษาไว้จากกลุ่มนัก
ดนตรีชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านไทใหญ่ที่มีอาจารย์สุนทรเป็นผู้น�า ด้วยจุดประสงค์
เพื่อสืบสานเพลงพื้นบ้านแบบไทใหญ่ไว้ให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสได้ฟังและศึกษา 
เครื่องดนตรีหลักๆ ในวงแบบเดิมๆ นั้นประกอบด้วย ตอยอฮอร์น (Stroh Violin) 
แบนโจ กลอง จี กรับ และแอคคอเดียน ฆ้องวง และ ระนาดเหล็กเท่านั้น

Tai Yai music, played by instruments such as Stroh violin, is 
preserved for the next generations by Tai Yai Music Preservation Group 
led Suntorn. 

สนุทร ชินวงศ์
ชมรมอนรุกัษ์ดนตรี
พื้นบ้านไทใหญ่
 Suntorn Chinnawong, from Tai Yai Music Preservation 
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เพราะเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในทุกด้านคือก�าลังส�าคัญในการพัฒนา
เมืองแม่ฮ่องสอนให้ไปถึงในจุดที่มุ่งหวัง ชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาศักยภาพและทักษะของเยาวชน ตั้งแต่ ด้านการเป็นผู้น�า การรู้จัก
ตนเอง การช่วยเหลือเอื้ออาทร และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม
อย่างมีสันติ ฝึกประสบการณ์ให้เด็กๆ ท�างานอย่างมีระบบ และท�างานแบบทีม 
ทีม่ส่ีวนร่วมในโครงการต่างๆ อนัเอือ้ประโยชน์กบัชมุชนและตวัเยาวชนเองเป็นหลกั 
โดยการใช้ระบบการส่งผ่านความรู้จากพี่สู่น้อง พร้อมสร้างเครือข่ายออกไปยัง
โรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย 

Because the youngsters have the potentials to be the force  
to get Mae Hong Son to its goal. The club teaches the students to  
be independent, leaders and team players, and trains them in work-
ing systematically as a team and participating in the community 
activities. Seniors pass on the knowledge to juniors and the network 
will expand to other schools.

กับข้าวร้านนี้เป็นกับข้าวแบบไตแท้ๆ เน้นใช้ 
พืชผักตามฤดูกาลมาปรุงอาหารให้ได้รสกลมกล่อม  
เค็มนิดๆ เผ็ดหน่อยๆตามต�ารับดั้งเดิม ทุกวันจะมี
อาหารประมาณ 8-10 อย่าง สลับหมุนเวียนกันมา
ขาย ทั้งแกง ผัด และน�้าพริก 

The store serves flavorful authentic  
Tai curries, stir-fried dishes as well as  
chili pastes made with seasonal produce.

“เส้อแต้กปุ่ง” ของพี่นันทนาขึ้นชื่อว่าตัดเย็บได้ประณีตและรักษารูปแบบเสื้อผ้าชาวไทใหญ่ไว้ได้อย่างถูกต้อง 
ด้วยหลักในการท�างานที่ว่า อะไรที่ไม่ใช่ของแท้ จะไม่ตัดเย็บให้ ลักษณะของเสื้อไตผู้ชายจะเป็นเสื้อคอกลม ผ่าหน้า 
ติดกระดุมผ้าขอดคล้ายกระดุมเสื้อของชาวจีนจ�านวนห้าเม็ด ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเสื้อร้านนี้คือ กระเป๋าเสื้อ
ซึ่งถูกเจาะมาอย่างพิเศษให้มีกระเป๋าซ้อนกันอยู่ถึง 3 ใบ เจตนาดั้งเดิมก็เพื่อใช้ส�าหรับเก็บเครื่องประดับต่างๆ  
เมื่อเข้าไปท�าบุญในวัด 

Her work is meticulous and Tai in every detail. The Tai shirt for men is round neck shirt  
with buttons in the front. What is special about the shirt is the three hidden pockets, originally 
intended for keeping accessories which people wear to go to the temple. 

อาจารย์กรองทอง เง่าสุวรรณ์ 
และสมาชิกชมรมเพื่อนเตอืนเพื่อน โรงเรียนห้องสอนศึกษา

อมุาณ ีชมเชย
แม่ค้าขายอาหารไต

นนัทนา แก้วจนัทร์
ช่างทํำาเสื้อไตสํำาหรบัผู้ชาย (เส้อแต้กปุ่ง)

Krongtong Ngaosuwan and the members of Friend Warns Friend Club at Hongsonsuksa School 

Umanee Chomchoei, owner of Tai foods

Nantana Kaewchan, maker of Tai style shirt for men

อยู่แม่ฮ่องสอนมาตั้งแต่ 
ปี 2514  จนเป็นชาวเมืองนี้ไป
แล้ว ชอบที่เป็นเมืองเงียบสงบ 
ผู้คนที่นี่มีความเป็นท้องถิ่นสูง 
ดูได้จากอาหารการกิน เป็น
เมืองแห่งศีล แห่งธรรม เพราะ
ชาวไทใหญ่ให้ความส�าคัญกับ
เรื่องศาสนามาก

“I have lived in Mae 
Hong Son since 1971.  
I love its peacefulness and 
that the people still keep 
to their old traditions. It is 
a city of morality because 
Tai people see the impor-
tance in religion.”

สรุตัน์ สงัข์สุข               
Surat Sangsuk Retiree

คุณลุงทองดี แห่งป๊อกกาดเก่า เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
ท�าจองพาราและต�าข่อนได้อย่างสวยงามวจิติร จากประสบการณ์ทีส่ัง่สมมามากกว่ายีส่บิปี  
ท�าให้มีคนเข้าคิวรอให้คุณลุงท�าจองพาราและต�าข่อนให้ทุกปี เพราะฝีมือบวกกับวิธีการ
ผลิตผลงานของคุณลุงที่แม้จะยึดต�านานและความเชื่อเป็นหลัก แต่ก็เต็มไปด้วยความงามใน
เชิงศิลป์และความคิดสร้างสรรค์ ต�าข่อนจะใช้ในประเพณี แฮนซอมโก่จ่า ซึ่งเป็นงาน 
ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในรอบปีที่ผ่านมา  
ให้ได้บุญกุศลและไปสู่สุคติ 

He is one of few people who are skilled craftsmen of these Tai crafts. 
With experience of over 20 years, he is trusted by many people to create 
Buddha castles and Tai style flags, because not only does he create beauti-
ful works but he still works according to the legend and old beliefs. These 
crafts are used in the Han Som Ko Ja, which is a ceremony to make merits 
in dedication to the dead. 

ลงุทองดี กิตติพนัธุ์
สล่าทํำาจองพารา และ ตํำาข่อน
Tongdee Kittipan, Buddha castles and Tai style flags craftsmanวรวฒัน์ ไชยเสน

นกัดนตร ีตอยอฮอร์น

หนึ่งในคนรุ่นใหม่เพียงไม่กี่คนในเมืองแม่ฮ่องสอน ที่สามารถเล่น
เครื่องดนตรี ตอยอฮอร์น (Stroh Violin) ได้เป็นอย่างดี แม้จะจบการ
ศึกษามาทางด้านคอมพิวเตอร์ แต่วรวัฒน์กลับสนใจเรื่องดนตรีพื้นบ้าน
ของไทใหญ่ ตอยอฮอร์นมีลักษณะเหมือนไวโอลินที่มีล�าโพงอยู่ด้านข้าง  
ให้เสียงหวานกังวานกว่าไวโอลินปกติ แต่ใช้วิธีการสีเหมือนไวโอลิน ปัจจุบัน
วรวัฒน์ร่วมเล่นดนตรีกับชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านไทใหญ่

He is one of few local youngsters who can play this  
instrument. Although he graduated with a degree in computing, 
his interest revolves around Tai Yai music. He plays with the 
Tai Yai Music Conservation Club. 

“โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
แม่ฮ่องสอน เริ่มจากความร่วมมือ
ของทกุภาคส่วนทัง้คนแม่ฮ่องสอนเอง 
และคนที่ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ 
ที่นี่ ต้องมีความศรัทธาร่วมกนั และท�า
อย่างต่อเนือ่งไปเรือ่ยๆ นอกจากนีน้กั
ท่องเทีย่วทีเ่ข้ามาในเมอืงแม่ฮ่องสอนเอง 
ก็ควรเปิดใจกว้าง โดยไม่เอาตนเอง
เป็นศูนย์กลาง อยากให้มีความ
สะดวกสบายโน่นนี่ ซึ่งไม่ใช่วิถีดั้งเดิม
ของคนที่นี่ แต่ควรเข้ามาอย่างถ่อม
ตนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ประกอบกันเป็น 
‘เมืองแม่ฮ่องสอน’ จริงๆ แล้วการ
เดินทางของคุณจะมีคุณค่า”

The project to develop 
Mae Hong Son as a living  
museum begins with the  
cooperation of Mae Hong Son 
natives as well as migrants. 
Also, tourists should not  
demand convenience and 
comfort that is not originally 
part of Mae Hong Son’s way 
life, but be willing to learn 
about what the city truly is  
all about.  

วรญาณ บญุณราช 
อดตีปลดัอาวโุส
อํำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
Vorayan Bunarat, Former senior 
official of Mae Hong Son

ข้าราชการบํำานาญ
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ตลอดระยะเวลาเกือบยี่สิบปีที่ผ่านมา ครูกัลยาถ่ายทอด 
ความรู้ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าผู้หญิงให้กับลูกศิษย์ลูกหาจ�านวนมาก 
ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะอนุรักษ์การท�าเสื้อผ้าส�าหรับผู้หญิง 
ไทใหญ่ที่ถูกต้องตามแบบแผนให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ๆ แม้ปัจจุบันครู 
จะสุขภาพไม่อ�านวย แต่ความตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้ก็ไม่ลดน้อย
ถอยลงแต่อย่างใด ครูเชื่อว่าเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมนั้นถูกออกแบบมาให้
เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศของบ้านเราที่สุดแล้ว

For the past 20 years Kanlaya has taught many  
students how to correctly sew Tai Yai shirt. Despite her age, 
her intention to pass on the knowledge continues. She also 
believes that the traditional clothing is the most suited to 
the local weather.  

กลัยา อรุณสวุรรณ
ครเูสื้อไตใหญ่
Kanlaya Arunsuwan, teacher of Tai Yai shirt

นอกจากเป็นประธานชุมชนป๊อกกาดเก่าแล้ว เทพินท์ยังเป็นประธานอีกหลาย 
หน่วยงานมากมายจาระไนไม่หมด ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไท
ใหญ่ทั้งสิ้น เช่น การจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ การอบรมอาชีพ โดยเฉพาะการสืบสาน
งานศิลปะพื้นบ้านไทใหญ่ หลายแขนง อีกทั้งยังได้อ�านวยการปรับปรุงที่ท�าการป๊อก
กาดเก่า หรือ ‘อาคารโหย่งกาด’ ที่คนเมืองแม่ฮ่องสอนรู้จักกันดี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
ส�าหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย เพราะเทพินท์ เชื่อว่า “การเรียนรู้ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
ทั้งชีวิต ไม่มีที่สิ้นสุด”

As the president of the old market community and many associa-
tions, she has led the organization of activities to preserve the Tai Yai 
traditions and arts and the transformation of the old market into  
a learning center for people of all ages.  

เทพินท์ พงษ์วดี
ประธานชมุชนป๊อกกาดเก่า

สิ่งที่เราก�าลังท�าอยู่ในขณะนี้คือ การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมต่างๆ ในการอนุรักษ์และรักษาความเป็นแม่ฮ่องสอนโดยอาศัยการลงมือท�าจริงๆ  
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ของท้องถิ่นอย่างถูกต้องและ 
จัดท�าเป็นคู่มือที่ใช้อ้างอิงได้ เพื่อไม่ให้ความรู้เหล่านั้นสูญหายไปกับกาลเวลา ทั้งนี้ต้องอาศัย
ผู้ใหญ่ในชุมชนมาถ่ายทอดความรู้ให้ โดยเยาวชนเป็นตัวขับเคลื่อนและท�างานควบคู่ไปกับ
ชุมชน เป็นเหมือนการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง เป้าหมายในอนาคตก็คือ 
เด็กเหล่านี้ทั้งหมด จะสามารถถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาที่ได้รับมาให้กับคนรุ่นต่อๆ  
ไปอีก

What we are doing is allow the children to participate in the activities  
to preserve Mae Hong Son, which include the collection of local knowledge 
for the youth. But the help from adults is needed. The goal is that the  
children will pass on the knowledge to the next generation. 

ชาติชาย น้อยสกลุ 
ศนูย์เยาวชน เทศบาลเมอืง แม่ฮ่องสอน

Chatchai Noisakul, an official at
the Youth Center of Mae Hong Son’s
Municipality 

Tepin Pongwadee, President of the old market community

นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านลายไตจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลส�าคัญระดับภูมิปัญญาของแม่ฮ่องสอน
แล้ว ลุงจันทร์ต่อยังมีความเชี่ยวชาญด้านการดูดวงและผูกดวงตามต�าราไทใหญ่อีกด้วย โดยได้รับการถ่ายทอดวิชา 
ด้านโหราศาสตร์มาตั้งแต่สมัยบวชเรียน ลุงจันทร์ต่อคิดว่าหมอดูนั้นช่วยเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนทุกข์ใจได้ และวิธีที่ลุงมัก
แนะน�าให้คนไปผ่อนทุกข์ก็คือ ให้ไปท�าบุญและรักษาศีล ให้ยึดธรรมะเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต แม้ว่าจะช่วยให้จิตใจของ
ผู้คนที่แวะเวียนมาหาสบายอกสบายใจขึ้น แต่ลุงจันทร์ต่อบอกว่า “ที่นี่ไม่รับท�าเสน่ห์ยาแฝดเด็ดขาด”  

In addition to his expertise in Tai patterns, he is an expert in the art of Tai Yai fortune telling  
he learned during his ordination. His best advice to reduce unhappiness is to follow the Buddhist 
teachings. 

จนัทร์ต่อ นยัน์ตา
เป่ต่าง (หมอดตูามตํำาราพม่า - ไทใหญ่)

Janto Naita, Tai Yai-Burmese fortune teller
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ชาวไทใหญ่มีศิลปะการแต่งกายที่แสดงถึงความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตนเองมาช้านาน 

เด็กชาย จะสวมกางเกงขาก๊วยที่เรียกว่า ‘ก๋นห่งย่ง’ หรือ ‘ก๋นไต’ และเสื้อเชิ้ต โดยเด็กผู้ชายจะโกนหัวจนถึงอายุ 

10 ขวบจากนั้นจะไว้ทรงผมนักเรียน ส่วนเด็กหญิงจะนุ่งผ้าซิ่นและเสื้อไต ซึ่งมักประดับด้วยลายลูกไม้ ส่วน 

ทรงผมจะใช้ทรงผมมวยเกล้าหรือผมทรงหน้าม้า ส�าหรับรองเท้าของทั้งผู้หญิงผู้ชายจะเป็นรองเท้าคีบหรือ

รองเท้าแตะ 

ส่วนการแต่งกายของชายหนุ่มและชายสูงอายุนิยมสวมกางเกงขาก๊วย หรือ ‘ก๋นไต’ สวมเสื้อยืดคอกลม

หรือเสื้อเชิ้ต แล้วสวมทับด้วยเสื้อนอกเรียกว่า ‘เสื้อแต้กปุ่ง’ ทรงผมชายจะเกล้ามวยไว้ด้านใดด้านหนึ่ง  

เครื่องประดับนิยมใช้ ‘หน่าหลี่โจ’ หรือนาฬิกาใช้แขวนหรือห้อยพกไว้ในกระเป๋าที่หน้าอก ส�าหรับกระดุม  

‘เส้อแต้กปุ่ง’ ท�าด้วยผ้าหรือกระดุมทองค�า สวมสร้อยคอล็อกเก็ตทองค�าเส้นเล็กๆ แขวนนอกคอเสื้อ จะเจาะหู

ข้างเดียวเพื่อใส่ตุ้มหูหรือตีทองเป็นแผ่นแล้วม้วนคล้ายตะกรุดยัดไว้ในรูติ่งหู สะพายย่ามสะพายดาบ เมื่อไป

ร่วมงานต่างๆ จะโพกศีรษะด้วยผ้าสีต่างๆ หากไปร่วมงานในตอนกลางวันที่มีแสงแดดจ้า จะสวมหมวกปีก

ใหญ่ท�าจากกาบไม้ไผ่หรือไม้จักรสาน เรียกว่า ‘กุ๊บ’ สวมรองเท้าแตะคีบหรือรองเท้าหนัง หลังสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 การแต่งกายของชาวไทใหญ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดยจะสวมกางเกงทรงสากล สวมเสื้อ

เชิ้ต สวมหมวกสักหลาด สะพายย่าม แต่ไม่สะพายดาบ ทรงผมที่เคยเกล้ามวยถูกยกเลิกไป การใส่ตุ้มหูก็หมด

ความนิยม การแต่งกายแบบดั้งเดิมจริงๆ นั้น ปัจจุบันจะพบเห็นได้ในงานเทศกาลหรืองานท�าบุญต่างๆ  

หรือตามหมู่บ้านในชนบทเท่านั้น

ส�าหรับการแต่งกายของผู้หญิงชาวไทใหญ่จะสวมซิ่นหรือผ้าถุง หญิงสาวมักจะใส่สีสดใส แม่บ้านหรือ 

ผู้สูงวัยจะใส่สีเข้ม สวมเสื้อที่เรียกว่า ‘เสื้อแซค’ ซึ่งมีทั้งแขนสั้นและแขนยาวหลากสี สาบเสื้อป้ายทับไปทาง

ด้านขวา ติดกระดุมผ้าหรือกระดุมเงินกระดุมทอง หญิงสาวเกล้าผมมวยตั้งมี ‘กุ้ก’ และไว้ ‘สะต๊อก’ (หญิงสาว

จะไว้สะต๊อก ถ้าแต่งงานแล้วจะไม่มีสะต๊อก) แม่บ้านหรือผู้สูงวัยรวบผมเกล้ามวยเยื้องไปทางด้านหลังมีมวย

ผมอาจจะเสียบดอกไม้ประดับตามฤดูกาล สวมรองเท้าแตะคีบที่ท�าด้วยยางหรือไม้ หุ้มก�ามะหยี่ ในเทศกาล 

ที่ส�าคัญต่างๆ จะสวมเครื่องประดับมากเป็นพิเศษ เช่น “สร้อยแขน” หรือก�าไลเงิน หรือก�าไลทอง ‘เป่หู’ หรือ

ตุ้มหูเงินตุ้มหูทองค�า สร้อยคอทองค�า และเข็มขัดเงินหรือทอง หรือนาค (แหวนโจยหลิ่ม) หลังสงครามโลก 

ครั้งที่ 2 หญิงไตหันมาแต่งตัวตามสมัยนิยม ชุดไตดั้งเดิมพอจะพบเห็นได้ประปรายในผู้สูงอายุ หรือพบ 

ในผู้ร่วมงานเทศกาลที่ส�าคัญและงานท�าบุญต่างๆ ปัจจุบันนิยมสวมสร้อยทองค�ามากกว่าสร้อยเงิน

 ปัจจุบันการแต่งกายด้วยชุดไตยังคงพบเห็นในพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลงาน

ส�าคัญทางศาสนา และทุกวันศุกร์เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ นักเรียนจะแต่งกายด้วยชุดไต ซึ่งถือเป็น

เครื่องแบบที่ต้องแต่งเป็นประจ�าในวันศุกร์ แสดงให้เห็นถึงความรัก ความตระหนักรู้คุณค่าในวัฒนธรรม 

ของตน

ศิลปะการแต่งกาย
ชาวไทใหญ่

ทรงสะต๊อก เป็นทรงผมแบบเกล้ามวยใหญ่ไว้กลางศีรษะ และไว้ผมด้านข้าง

หูทั้งสองด้านให้ยาวพอที่จะน�ามาคล้องหู แล้วให้ปลายแหลมยื่นออกไป

เคลียอยู่ข้างแก้มทั้งสองข้าง ผู้หญิงชาวไทใหญ่จะไว้ทรงนี้จนกว่าแต่งงาน 

จึงจะเปลี่ยนทรงผมใหม่



Mae Hong Son
L i v i ng Museum 36 พิพิธภณัฑ์มชีวีิต เมอืงแม่ฮ่องสอน 37

ส�ำรำญทัศนำ

  แม่ฮ่องสอน
อย่ำงอิ่มเอมและลืมไม่ลง

ภาพชีวิตงดงามในยามเช้าที่ตลาดสายหยุด ตลาดเช้าที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน บอกเล่าที่มาถึงความเป็นไป
แห่งเมืองเล็กๆ นี้ได้เป็นอย่างดี เพราะทุกเช้าแม่ค้าขายข้าวเส้นน�้ามะเขือส้ม จะสนทนาอย่างออกรสกับลูกค้าด้วยภาษาไต
ส�าเนียงพื้นถิ่นของไทใหญ่เมืองแม่ฮ่องสอน ตลาดแห่งนีอ้ดุมไปด้วยอาหารการกนิ กบัข้าวพืน้เมอืงนานาชนดิ โดยมผีูค้นตืน่
เช้าออกจากบ้านมาจ่ายตลาดด้วยชุดไตพร้อมใส่กุ๊บ (หมวกสานแบบไทยใหญ่) ชวนตะลึงมอง เหมือนต้องมนต์

แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่การคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นทางรถ หรือทางเครื่องบิน ถือได้ว่ายังไม่สะดวกสบายนักหากเทียบ
กับเมืองอื่นๆ เพราะมีขุนเขาใหญ่ทะมึนโอบล้อมไว้เป็นก�าแพงธรรมชาติที่ยากจะมีใครบุกท�าลายได้ แต่นั่นคือความโชคดีโดยบังเอิญ 
เพราะท�าให้เมืองอันทรงเสน่ห์แห่งนี้ ยังคงความงดงามเอาไว้ ไม่ถูกกระแสที่เรียกกันว่า ‘ความเจริญ’ พัดโถมเข้าไปมากนัก ท�าให้หลาย
ทศวรรษที่ผ่านมา ภายในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่มากนัก แม้ว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่บอกถึง ‘ความเจริญ’  
ในความหมายของบางคนเล็ดลอดให้เห็นบ้าง แต่ในภาพรวมแล้ว เสน่ห์ของเมืองนี้ ยังคงกรุ่นก�าจาย ไม่จางหายไปเหมือนหลายๆ เมือง 
ที่กลิ่นอายของความเป็นท้องถิ่นแท้ๆ แทบจะสลายไปเสียสิ้น เพราะค�าว่า ‘ความเจริญ’ นี่แหละ

เมอืงสามหมอก คอื สมญานามของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนทีคุ่น้เคยกนัด ีมทีีม่าจากหมอกฝนแห่งวสนัตฤด ูหมอกหนาวแห่งไอน�้าค้าง
ในหน้าหนาว และหมอกควันไฟป่าของหน้าร้อน ท�าให้เมืองแม่ฮ่องสอนมีเสน่ห์น่าค้นหา เหมือนดังภาพวาด หรือภาพอันพร่ามัว ที่ศิลปิน
ตั้งใจถ่ายทอดด้วยความจงใจ แม้ว่าในฤดูร้อนแม่ฮ่องสอนอาจจะร้อนอบอ้าวไปบ้าง แต่ในหน้าหนาวและหน้าฝน แม่ฮ่องสอนคือสวรรค์
บนดินอีกแห่งหนึ่งที่มนุษย์อย่างเราๆ สามารถก้าวย่างเข้าไปได้...

แต่...จะดีแค่ไหน หากการเดินทางไปเยือนถิ่นแดนใด เราผู้มาเยือนจะท�าตัวกลมกลืน ใช้ชีวิตในบริบทของวิถีที่ผู้คนในเมืองนั้น
ด�ารงอยู่ เพื่อจะได้รู้ซึ้งและสัมผัสกับตัวตนแห่งเมืองนั้นๆ ด้วยหัวใจเดียวกัน หัวใจแห่งความรักและเคารพในวิถีอันงดงาม อันเป็น 
อัตลักษณ์ของแดนดินแห่งนี้

เช่นเดียวกัน...เป็นเวลาเกือบสองร้อยปีแล้วที่วิถีแห่งชนเผ่าไต ได้เบ่งบานบนดินแดนเมืองสามหมอกแห่งนี้ และได้สืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี้คนแม่ฮ่องสอนยังให้ความส�าคัญกับวัดและศาสนาเป็นอย่างมาก 
เห็นได้จากประเพณีปอยส่างลอง ซึ่งเป็นการบรรพชาสามเณรตามแบบอย่างของชาวไต ประเพณีจองพารา หรือประเพณีลอยกระทง ซึ่ง
แม้จะมีรูปแบบตามอย่างภาคกลางอยู่บ้าง แต่ก็มีที่แปลกออกไป คือ มีการลอยกระทงสวรรค์ โดยจัดขึ้นที่วัดพระธาตุดอยกองมู ถือว่า
เป็นงานใหญ่ประจ�าปีทีเดียว 

ขนมไทใหญ่อันลือชื่อทั้งสี่อย่าง เปงม้ง อาละหว่า อาละหว่าจุ่ง และส่วยทะมิน

โลหะฉลุลายตามรูปแบบศิลปะพม่าชั้นสูง พบเห็นได้ทั่วไปในวัดต่างๆ ทั่วตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

เขตตัวเมืองแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ไม่ใหญ่มาก นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมเที่ยวเล่นรอบเมืองได้อย่างสบายๆ แวะชมนกชมไม้ ชมบ้านเก่า วัดงามได้ตามอารมณ์ 
เหนื่อยนักก็แวะพักดื่มพักกินตามร้านเล็กร้านน้อย ที่กระจายอยู่ทั่วตัวเมือง โดยสามารถเริ่มต้นการเที่ยวได้ตั้งแต่เช้ามืดที่ตลาดสายหยุด ตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมือง
แม่ฮ่องสอน ถ้ามีจิตศรัทธาจะใส่บาตรพระที่ด้านหน้าตลาดก่อนก็ได้ อิ่มบุญแล้วก็เดินตัวปลิวลิ่วเข้าไปในตลาดเลย

ตลาดสายหยุดจัดได้ว่าเป็นตลาดเช้าที่สะอาดสะอ้านแห่งหนึ่งทีเดียว ขอแนะน�าให้เติมพลังชีวิตด้วยอาหารแบบไต ซึ่งมีขายอยู่อย่างหลากหลาย เจ้าเล็กเจ้าน้อย  
ที่นี่เขายังนิยมใช้ใบตองตึงห่ออาหารทุกชนิด ถุงพลาสติกจึงลดจ�านวนลงได้มากโข ท�าให้ข้าวนึ่งร้อนๆ หอมกลิ่นตองตึงชื่นใจยิ่งนัก ด้านมุมในสุดมีแผงขายอาหารประจ�า
ถิ่นเป็นมื้อเช้าแสนอร่อยของคนท้องถิ่น คือ ข้าวเส้นน�้ามะเขือส้ม (หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ขนมจีนน�้าเงี้ยว) และข้าวแรมฟืน (คล้ายๆ ก๋วยเตี๋ยว) เพื่อให้ได้บรรยากาศจึงควร
นั่งกิน ท�าตัวเนียนๆ เป็นชาวบ้านแถวนั้นไปด้วย 

อาหารพื้นเมืองไทใหญ่เจ้าดังประจ�าแม่ฮ่องสอน ป้าศรีบัว
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สายหน่อยได้เวลาออกจากตลาดแล้ว ให้ถามชาวบ้านแถวนั้นว่า บ้านป้ามณีที่ท�าขนมไตขายอยู่ตรงไหน เพราะแค่เดินจากตลาดเช้าไปไม่เกินสิบนาที ก็จะถึงบ้าน 
ป้ามณี ที่มีขนมไตอร่อยๆ รออยู่

ทุกเช้าลุงไพฑูรย์ เอี่ยมกระสินธ์ สามีคนขยันของป้ามณีจะท�าหน้าที่ขูดมะพร้าว คั้นกะทิเองสดๆ แบบวันต่อวัน ส่วนป้าก็จะกวนขนม อบขนมด้วยกรรมวิธีแบบ
โบราณ โดยใช้เตาฟืน เตาถ่านที่ท�าให้กลิ่นหอมฟุ้งเวลาที่เราเคี้ยวขนมอยู่ในปาก ขนมขึ้นชื่อของร้านป้ามณี ถ้าคนต่างถิ่นไปเห็นวางเรียงอยู่บนโต๊ะหน้าบ้านอาจจะเกดิ 
ความสบัสนเลก็น้อย เพราะหน้าตาของขนมแต่ละชนดิช่างคล้ายกนัเสยีเหลอืเกนิ ไม่ว่าจะเป็น ส่วยทะมนิ เป็งม้ง อาละหว่า หรืออาละหว่าโจ่ง เนื่องจากขนมทุกชนิดจะถูกราดด้วย
หัวกะทิข้นๆ มันๆ แล้วอบหน้าให้เกรียมหอม ด้วยความร้อนของไฟที่เผาจากกาบมะพร้าวแห้ง แนะน�าให้ชิมอย่างละชิ้นน้อยๆ ก็พอ จะได้ชิมทั่วถึงทุกชนิด ไม่มีใครน้อยใจ  
ซึ่งขอน�าชื่อขนมแต่ละชนิด มาแนะน�าคร่าวๆ ดังนี้

ส่วยทะมิน หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า ข้าวทอง เป็นขนมที่ท�าจากข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วน�ามากวนกับน�้าตาลจนหวานหอมดี คล้ายๆ ข้าวเหนียวแก้วของภาคกลาง 
ราดด้วยหัวกะทิข้นๆ ใส่เกลือบ้างเล็กน้อยพอมีรสเค็ม แล้วน�าไปอบให้หน้าขนมเกรียมสวย

เป็งม้ง หรือที่ได้ฉายาว่าเค้กไทใหญ่ เป็นขนมที่ท�าจากแป้งข้าวเจ้า กะทิ และน�้าอ้อย ปรุงรสแล้วหมักกับผงฟูจนขึ้นฟูดีแล้วใส่ลงถาด น�าไปอบทั้งไฟบนและไฟล่าง 
จนเปงม้งสุกขึ้นฟู หน้าขนมเข้มขึ้นหวานมันเกรียมหอม

อาละหว่า รสนุ่มเนียนลิ้นกินลื่นคอและหอมหวาน ท�าจากแป้งข้าวจ้าว ซึ่งน�ามากวนกับกะทิ น�้าตาลและเกลือเล็กน้อย กวนจนแป้งสุกได้ที่แล้วน�าใส่ถาด ราดด้วยหัว
กะทิข้นๆ อบหน้าให้เกรียม 

อาละหว่าโจ่ง หรือ อาละหว่าจุ่ง ท�าจากแป้งสาลี น�าไปคั่วด้วยไฟอ่อนจนเหลืองหอมดีแล้วจึงเอาไปกวนกับเนย กะทิ น�้าตาล ใส่เกลือเล็กน้อยพอเค็มปะแล่มๆ  
บางวันถ้าได้ทุเรียนสุกหอมมา ก็จะใส่เข้าไปกวนกับแป้งด้วย กวนจนสุกดีแล้วน�าใส่ถาด ราดด้วยหัวกะทิแล้วน�าไปอบเช่นเดียวกับขนมอื่นๆ

ในแต่ละวันป้ามณีท�าขนมแค่อย่างละถาดเท่านั้น หมดแล้วหมดเลย ขนมป้ามณีได้รับความนิยมมาก ทั้งจากชาวเมืองแม่ฮ่องสอนที่มาซื้อไปรับประทานเอง และ 
จากหน่วยงานต่างๆ ที่มาซื้อไปจัดเบรกตอนประชุม และมีอีกมากที่มาซื้อไปเป็นของฝาก

ใกล้ๆ กันกับบ้านป้ามณี เดินไปไม่กี่สิบก้าว ไปทางถนนสิงหนาทบ�ารุง มีร้านขายกับข้าวพื้นเมืองที่เลื่องชื่อแบบห้ามพลาด ร้านอยู่ตรงหัวมุมขวามือ ชื่อ ร้านป้าศรีบัว 
ขายอาหารไตพื้นเมืองสารพัดอย่าง ทั้งอุ๊บไก่ จิ๊นลุง ฮังเล ฯลฯ ร้านป้าศรีบัวเป็นร้านเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง เปิดขายมานานแล้ว แต่ฝีมืออาหารไม่ได้เสื่อมถอยไปตามวันเวลาเลย 
วันนี้ถ้ายังอิ่มกับมื้อเช้าในตลาดสายหยุด ก็ผลัดไว้มื้อหน้าก็ได้

สายมากแล้วแดดเริ่มกล้า แนะน�าให้ติดแว่นกันแดด หมวก หรือร่มมาด้วย จะเดินเที่ยวแม่ฮ่องสอนสนุกแบบไม่ร้อน จากบ้านป้ามณีเช่นเดิม หากเดินเลี้ยวขวา
ไปตามถนนนิเวศน์ไพศาล โดยวิธีเดินชมบ้านชมเมืองไปเรื่อยๆ เพราะถนนเส้นนี้เล็กและเงียบสงบ ท�าให้ใจพอสงบตามไปด้วย เดินไม่นานก็ไปทะลุหลังเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน เป้าหมายของเราอยู่ที่นั่น...ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าไข่ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆ น่ารัก รสชาติแบบ Homey Homey ได้อารมณ์เหมือนก๋วยเตี๋ยวที่แม่ท�าให้กินที่บ้านตอน
วันหยุด ร้านป้าไข่เล็กก็จริง แต่สะอาดสะอ้าน มองดูจากข้างนอกอาจจะนึกไม่ออกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว เพราะร้านนี้ไม่มีตู้และหม้อก๋วยเตี๋ยวตั้งให้เห็นเลย มีเพียงโต๊ะเล็กๆ 
วางเครื่องปรุงต่างๆ ในถ้วยใบน้อยปิดฝามิดชิดป้องกันฝุ่นและแมลงวัน มีเตาถ่านตั้งเรียงรายกันอยู่สามเตา บนเตาแต่ละเตาก็มีหม้อใบไม่ใหญ่นักตั้งอยู่ เตาแรกเป็นหม้อลวก
เส้นก๋วยเตี๋ยว เตาที่สองเป็นหม้อน�้าซุป เตาที่สามเป็นน�้าข้าวซอยหมู ก๋วยเตี๋ยวป้าไข่ที่ใครๆ ในแม่ฮ่องสอนก็ต้องเคยมากิน เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแบบชาวบ้านที่อร่อยเป็นที่สุด  
มีหมูสับ หมูแดง ลูกชิ้นหมู แม้สูตรและรสชาติอาจจะไม่พิสดารอะไรนัก แต่สิ่งที่ท�าให้ก๋วยเตี๋ยวป้าไข่ อร่อยมากมาย คือความเรียบง่ายที่ดูแสนจะธรรมดา แต่เต็มไป 
ด้วยความจริงใจในการปรุงก๋วยเตี๋ยวของป้าไข่นั่นเอง

ลุงไพฑูรย์ เอี่ยมกระสินธ์ ยังคงแข็งแรงในวัยเกือบเจ็ดสิบปี

กับภารกิจที่รักและภูมิใจในการกวนขนมไทใหญ่

ขนมจีนน�้าเงี้ยวแบบแม่ฮ่องสอน 

ซึ่งคนไทใหญ่เรียกว่า ‘ข้าวเส้นน�้ามะเขือส้ม’
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จากร้านป้าไข่เดินอ้อมมายังหน้าที่ท�าการเทศบาล ก็จะเห็นร้านกาแฟน่ารักๆ ที่ดัดแปลงจาก
บ้านไม้เก่าเปิดเป็นที่พักพร้อมขายกาแฟไปด้วย และมีหนังสือสารพัดให้นั่งอ่านแกล้มกาแฟ ชื่อร้าน
คอฟฟี่มอร์นิ่ง แวะดื่มกาแฟถ้วยน้อยเติมพลังก่อนจะออกเดินชมบ้านชมเมืองกันต่อไป โดยจะยึดเส้น
ถนนสิงหนาทบ�ารุงไปเรื่อยๆ ถนนเส้นนี้เป็นเส้นหลักของเมืองด้วย

จุดที่น่าสนใจบนถนนเส้นนี้มีหลายที่ ทั้งบ้านคุณตาบุญเลิศ บ้านคุณยายตวงรัตน์ หรืออาคาร 
ร.ส.พ. (องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์) ซึ่งปรับปรุงจากอาคารไม้เดิมที่เก่าทรุดโทรมลงไปมาก 
ให้แขง็แรงและสวยงามขึน้ ปัจจบุนักจิการ ร.ส.พ. เลกิให้บรกิารไปแล้ว บ้านไม้หลงังามหลงันีจ้ึงถูกใช้เป็น
ที่ท�าการของโครงการพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแม่ฮ่องสอน เป็นศูนย์ข้อมูลในด้านต่างๆ มีนิทรรศการที่   
น่าสนใจหมุนเวียนมาจัดกันเรื่อยๆ ควรค่าแก่การแวะชมอย่างยิ่ง

ช่วงทีถ่นนสงิหนาทบ�ารงุผ่านสีแ่ยกและตดักบัถนนขนุลมุประพาส ทีห่วัมมุถนนคอื โรงแรมเมธี 
โรงแรมเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ตรงข้ามแทยงกับร้านครอสโร้ด เป็นอาคารไม้เก่าแก่สามชั้น ภายในได้
บรรยากาศเหมือนย้อนเวลาไปสัก 50 ปี

เราเปลี่ยนทิศมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนมรรคสันติ ตรงหัวมุมที่จะเลี้ยวซ้ายไปถนนผดุงม่วยต่อ อันเป็น
เส้นทางขึ้นสู่พระธาตุดอยกองมู บริเวณสามแยกนี้ถูกเรียกว่า ป๊อกกาดเก่า (ป๊อกหมายถึง ย่าน)  
ของเมืองแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันพื้นที่ตรงที่เป็นตัวตลาดเก่าได้กลายมาเป็นโหย่งกาด (โหย่ง หมายถึง  
ตัวอาคาร) และเป็นที่ท�าการของหลายๆ องค์กรที่ท�างานด้านวัฒนธรรมของแม่ฮ่องสอน ถ้ามาเที่ยว
ตอนก่อนถึงหน้าเทศกาลส�าคัญต่างๆ จะได้เจอกับบรรยากาศที่สนุกสนานที่โหย่งกาดแห่งนี้ เนื่องจาก
จะมีผู้เฒ่าผู้แก่มาช่วยกันเตรียมข้าวของเครือ่งใช้ส�าหรบังานบญุกนัอย่างคกึคกั โหย่งกาดจงึเป็นคล้ายๆ 
สโมสรทีม่ผีูรู้ผู้เ้ชีย่วชาญในด้านต่างๆ มาให้ความรู้แก่เยาวชนเป็นประจ�า 

จากโหย่งกาดไปตามถนนมรรคสันติประมาณร้อยกว่าเมตร สังเกตด้านขวามือจะพบกับ 
ร้านไก่โอ่ง ร้านส้มต�าที่มีไก่ย่างในโอ่งจริงๆ และบางวันจะมีคุณยายมาทอดขนมวง หรือที่ใครบางคน
เรียกว่า ‘โดนัทไทใหญ่’ ขนมวงเป็นขนมที่ท�ามาจากแป้งข้าวเหนียวด�า นวดแล้วท�าเป็นวงกลมคล้าย
โดนัท ทอดแล้วราดด้วยน�้าอ้อยเคี่ยวหอมๆ หวานๆ 

ถ้าใจร�่าๆ อยากลองรับประทานข้าวซอยเมืองแม่ฮ่องสอนดูสักหน่อย จากโหย่งกาดให้เลี้ยวซ้าย
เข้าถนนผดุงม่วยต่อ (ถนนเส้นนี้ไปพระธาตุดอยกองมูได้) ไม่กี่สิบเมตร ทางด้านซ้ายมือจะเป็นร้าน 
ข้าวซอยป้านูญ ป้านูญท�าข้าวซอยขายมาตั้งแต่สมัยสาวๆ จนตอนนี้อายุเจ็ดสิบกว่าแล้ว (ซึ่งก็ยังดู
สวยและสาวอยู่มากๆ) ก็ยังขายอยู่ คงเป็นค�าตอบได้อย่างดีว่า ข้าวซอยร้านนี้มีดีอย่างไร 

ส�าราญทัศนาจวบจนกระทั่งเกือบเย็นย�่า สถานที่แห่งหนึ่งที่เป็น The Must ของเมืองงาม
แห่งนี้คือ วัดพระธาตุดอยกองมู ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาลูกเล็กชื่อดอยกองมู วัดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นวัดคู่
บ้านคู่เมืองของแม่ฮ่องสอนเลยทีเดียว หลังจากสักการะพระธาตุแล้ว ก็เดินชมทิวทัศน์ของตัวเมือง
แม่ฮ่องสอนในสายตาของนกจากยอดดอยแห่งนี้ เมื่อได้เวลาใกล้พระอาทิตย์ตก เราจะเห็นเมือง
แม่ฮ่องสอนสวยงามอย่างยิ่ง

เมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วก็ได้เวลากลับลงมาสู่เมือง แนะน�าให้เดินเที่ยวเล่น
ถนนคนเดินสายเล็กๆ น่ารัก ช่วยอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายชาวบ้านคนละนิดละหน่อยให้ได้ 
 ชื่นใจกัน ซึ่งถนนคนเดินสายน่ารักสั้นๆ เส้นนี้ ไปสุดสายถนนอยู่ที่วัดจองค�าและวัดจอง
กลาง ในยามค�่าคืนจะเปิดไฟสว่างไสว มองเห็นแสงไฟตกสะท้อนล้อเล่นกับผิวน�้าของหนอง
จองค�า เป็นภาพอีกมิติหนึ่ง ที่ท�าให้แม่ฮ่องสอนงามจนลืมไม่ลง  n

กวามไต
ภาษาพื้นถิ่นแม่ฮ่องสอน 

ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชาติไต 

หรือ ที่รู้จักกันในนาม ‘ไทใหญ่’ ภาษาไตจึงยังมีใช้กันในบางกลุ่ม  

แต่ไม่ค่อยได้ยินกันมากนัก บางครั้งแม้จะได้ยินบ้าง แต่ก็มีการ

ผิดเพี้ยนไป ซึ่งเป็นความกร่อนของภาษา ส่วนใหญ่คนที่พูด

ภาษาดั้งเดิมมิผิดเพี้ยนก็คือคนเฒ่าคนแก่และคนรุ่นใหม่ที่สนใจ

และศึกษากันอย่างจริงจัง กวามไต หรือ ภาษาไทใหญ่ มีส�าเนียง

น่ารัก มีเสน่ห์เฉพาะตัว เป็นท�านองเสียงสูงต�่า ฟังแล้วเพลินหูยิ่ง 

มีหลายๆ ค�าที่ควรรู้กันไว้ เพราะอาจได้น�าไปใช้บ้างเมื่อยาม 

ไปเยือนแม่ฮ่องสอน เช่น

“อยู่หลีกิ๋นหวานกั๋นอยู่ข้าหนอ” หมายถึง ยังอยู่สุขสบาย

ดีกันหรือ คนไตดั้งเดิมเมืองแม่ฮ่องสอน จะไม่มีค�ากล่าวสวัสดี  

แต่ทักทายกันด้วยประโยคนี้

“อยู่หลีกิ๋นหวานอยู่ข้าอ้อ” หมายถึง อยู่สุขสบายดี  

เป็นค�าตอบของประโยคในข้างต้น

“กิ๋นข้าวผักหังหละมื้อไน่” หมายถึง วันนี้กินข้าวกับอะไร

“ฮับหมจมต้อน” หมายถึง ยินดีต้อนรับ 

“กว่าหลาอื๊อม้า” หมายถึง ไปไหนมา

ภาษาพูดที่ใช้กันส่วนใหญ่ในตัวเมือง จะเป็นภาษาล้านนา

อิทธิพลส�าเนียงเชียงใหม่ นักวิชาการท้องถิ่นให้ความเห็นว่า  

คงเป็นเพราะในสมัยหนึ่ง คนไตอายที่จะพูดภาษาถิ่นของตนเอง  

กเ็ลยใช้ภาษาล้านนาในการสือ่สาร จนท�าให้มกีารผสมผสานกนัไป 

ใช้ศัพท์ล้านนาแต่พูดเป็นส�าเนียงไต ตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะ

รวมตัวกันเพื่อศึกษาและสืบสานกวามไตดั้งเดิมของแม่ฮ่องสอน 

เพื่อเป็นการรักษาไว้ ต่อชีวิตแห่งความเป็นคนไต ที่มีภาษาพูด 

ภาษาเขียนของตนเอง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ หนึ่งในหลายๆ  

อย่างของคนไต เมืองแม่ฮ่องสอน

ข้าวเส้นน�้ามะเขือส้มป้าอู๊ด ทุกเช้าที่ตลาดสายหยุด

กับความอร่อยแบบบ้านๆ ที่ไม่ควรพลาด
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Mae Hong Son is not too big, and tourists can take a walk around the city with little effort. The city 
has natural beauty, old houses and ancient temples, plus there are small shops and places to relax. 
A day trip can begin in the early morning, at Sai Yud Market, the biggest fresh market in town. Before 
going shopping inside the market, you can also offer food to the monks as a way of making merit.

Sai Yud market is such a clean, morning market; we recommend trying the traditional Tai food 
sold here, with which to charge your batteries. People still use banana leaves to pack the food here, 
which minimizes the use of plastic bags, while giving a fresh natural scent to your food. The local 
breakfast is rice vermicelli and tomato soup (or Kha Nom Jeen Nam Ngeaw) and Khao Ram Fuen 
(noodle-like rice). You can sit and eat these at the market, to soak up the local atmosphere and 
watch the local people trading and shopping.

By late morning, it’s time to leave the morning market and move to Aunt Manee’s House, 
where the best and most famous Khanom Tai is made. Ask anybody around town, it’s just a minute 
walk from the market.

Every morning Uncle Paiboon Iamkrasin, Aunt Manee’s energetic husband, makes homemade 
coconut milk, while his wife bakes sweetmeats in an ancient charcoal stove, a method that creates 
a fresh fragrance while eating. Outside, people may get confused by the various types of sweetmeat 
arranged on the table; for example, Suay Thamin, Peng Mong, A-La-Wa and A-La-Wa Jong. At first, 
these all look the same, with the concentrated and undiluted coconut milk being poured on top 
before being baked with dry coconut husks. We recommend eating a little of each, so you can try  
all of them in one go. A brief description of some of the sweetmeats is as follows:

Suay Thamin, meaning Golden Rice, is made of steamed sticky rice stirred with sugar – 
similar to the glass sticky rice of the central region, and topped with concentrated, undiluted  
coconut milk and a little salt, then baked until the surface is dark.

Peng Mong or Tai Yai Cake, is made of rice flour, coconut milk and sugarcane juice, flavored 
and fermented with baking powder until it rises, then put into a tray and baked until the cake rises 
further and the surface is dark. 

A-La-Wa is a sweetmeat with a smooth taste and sweet fragrance. It is made of rice flour 
mixed with coconut milk, sugar and a little salt, then heated until it’s done, placed in a tray, topped 
with concentrated, undiluted coconut milk and baked until the surface is dark.

A-La-Wa Jong or A-La-Wa Jung is made of wheat roasted at a low heat until yellow and 
fragrant, then stirred with butter, coconut milk, a little salt and sometimes durian, then placed on  
to a tray, topped with the concentrated, undiluted coconut milk and baked until the surface is dark.

Aunt Manee makes only one tray of each type of sweetmeat and sells them until they are sold 
out. Her products are very popular among local people - as regular snacks, or when served during 
the coffee breaks of conferences, plus are also sold as souvenirs.

Not far from Aunt Manee’s House, only 10 steps away on Singhanartbamrung Street, you  
will find a shop in the right-hand corner called Aunt Sri Bua’s, that sells various local Tai food; 
for example, Ub Kai, Jin Lung and Hang Lay. Aunt Sri Bua’s shop has been open a long time,  
but the quality has not diminished. If you are still full from breakfast at Sai Yud market, simply  
save her products for the next meal.

Pleasurable and Unforgettable 

A Happy Trip 
 to Mae Hong Son:
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Now that the sunshine is stronger in the late morning, be sure to 
take a pair of good sunglasses, a hat and an umbrella with you. From 
Aunt Manee’s, turn right onto Niwetpaisan Street and there you can  
appreciate the surrounding scenery on this small and quiet street, which 
will help to bring a peace of mind. After not long, you are sure to see the 
back of the Municipality Office, and our next target is there. Aunt Khai 
Noodle is a small but very clean homemade pork noodle shop that makes 
you feel like you are eating noodles made by your mom at home. It is  
difficult to recognize from outside, because there are only small tables 
set out with seasoning bowls, plus three charcoal stoves, each able to 
contain a pot of average size. The first pot contains boiling water, the 
second pot, the noodle soup and the third pot the soup for the Pork Khao Soi.

From Aunt Khai’s noodle shop, if you walk to the front of the  
Municipal Office, you will spot a small, lovely looking coffee shop  
converted from an old wooden house. Coffee Morning offers rooms for 
rent, plus various books to read while sipping your coffee. Stop by for a 
small cup of coffee and refresh yourself, before continuing the city  
walk along Singhanartbamrung Street, the main street in the city.  

There are many interesting things to see on this street, such as 
the Home of Grandpa Boonlert and Grandmom Tuangrat (see page 44) 
or the Royal Treasury Office Building, which has been renovated from 
the old wooden building which was originally built there. The office 
is no longer used by the Royal Treasury Office, but is now used as an 
office of the Mae Hong Son Living Museum project, which acts as a 
source of information and a venue for many interesting exhibitions.

On the corner of Singhanartbamrung and Khunlumprapas Streets 
is one of the oldest local hotels, named the Methi Hotel. This is a 
three-storey, old wooden building with an interior gives you a sense 
of how the city was 50 years ago.

Now we change direction and move on to Makkasanti Street, at 
the corner of which you turn left on to Padungmuaytor Street (the road 
to Doi Kong Moo Pagoda). This junction is the site of an old market 
area called ‘Pok Kad Kau’, which is now ‘Yong Kad’, the location of 
many cultural organizations in Mae Hong Son. In the festive season, 
tourists can experience the fun and amusement that the older people 
have by helping to prepare things for the festivals. Yong Kad is an  
association of experts from various fields, and there are regular  
academic lectures held for younger people also.

About 100 meters from Yong Kad, on to Makkasanti Street, 
you will notice a shop called Kai Ong (‘chicken in a jar’) where they 
serve very spicy papaya salad (‘som tam’) plus chicken which has 
been roasted in a jar. Sometimes you will also see an old lady  
selling Tai Yai Donuts, made of black sticky rice flour fashioned into 
a donut-like shape, then fried and covered in sugarcane syrup.

If you have always wanted to try the Khao Soi in Mae Hong 
Son, do it now Turn left from Yong Kad on to Phadungmuaytor 
Street (the road to Doi Kong Moo Pagoda) for about 10 meters, and 
you will find Aunt Noon’s Khao Soi on your left. Aunt Noon has been 
selling Khao Soi since she was young, and she is now 70 something 
(though she still looks young and beautiful!) This proves the quality 
and durability of her Khao Soi.

Once evening arrives, one place you should not miss is the 
Temple of Doi Kong Moo Pagoda, which is situated on a small hill 
of the same name, and is the most respected temple in Mae Hong 
Son. After paying homage to the pagoda, you can appreciate  
a birds-eye view of Mae Hong Son city from the top of the hill.  
At sunset, the views over Mae Hong Son are incredibly beautiful.

After sunset, it’s time to return to the city. We suggest you 
take a leisurely stroll along the small walking street, where you can 
shop for souvenirs. The street ends at Wat Jong Kam and Wat Jong 
Klang, which light up the night sky, their lights reflecting on the 
surface of the waters of Nong Jong Kam to give you a picture of Mae 
Hong Son from another dimension, one that helps to make the city 
so unforgettable and so beautiful. n
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ดว้ยระยะเวลาเพียงสามสิบนาทีเท่านั้น เจ้านกเหล็ก 
ปีกชมพูปากเหลืองก็พากัสซี่ลัดฟ้าจากท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ไปยืนแบกเป้รับลมเย็นฉ�่าอุ้มไอฝนหมาดๆ อยู่ 
ที่สนามบินเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นที่เรียบร้อย ส�าหรับกัสซี่แล้ว
เมืองขนาดกะทัดรัดแห่งนี้ มีของน่าดูและน่าตื่นตาตื่นใจให้
เดินเที่ยวเล่นเที่ยวชมกระจายอยู่เต็มเมือง ไม่ใช่กระจุกอยู่ที่
ใดทีห่นึง่เหมอืนเมอืงอืน่ๆ ทีก่สัซีเ่คยเดนิทางไปเหน็มา ตึกราม
บ้านช่องโดยเฉพาะเรือนไม้ที่เรียงรายอยู่บนถนนสงิหนาท
บ�ารงุกไ็ด้รบัการอนรุกัษ์ไว้อย่างด ีป๊อก (=ชุมชน) แต่ละ 
ป๊อกนั่นก็อีก ต่างป๊อกก็ต่างเอกลักษณ์ แวะเวียนไปชมแล้ว
รู้สึกอบอุ่นเหมือนได้กลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่มีเรื่องเล่าสู่
กันฟังมากมาย วัดวาอารามที่มีความสงบสวยงาม และรูป
ลักษณ์ของสถาปัตยกรรมแปลกตากว่าที่เคยเห็นในเมืองอื่น 
และจ�านวนวัดที่มีอยู่ในเมืองนี้แสดงให้เห็นถึงการเป็น 
ผู้ยึดมั่นอยู่ในพุทธศาสนาอย่างมากของคนแม่ฮ่องสอน 
แม้ว่ากลับมาคราวนี้กัสซี่จะพบเห็นความเจริญทางธุรกิจ
มากมายหลายอย่างเริ่มรุกคืบเข้ามาถึงที่นี่แล้ว แต่ความ 
เข้มแข็งของชุมชน ทั้งคนพื้นถิ่นรวมไปถึงคนที่ย้ายมาลง
หลักปักฐานอยู่ที่นี่ ต่างร่วมมือกันช่วยรักษาและท�าให้
เอกลกัษณ์ กลิน่อาย รวมทัง้ตวัตนในความเป็นแม่ฮ่องสอน 
ที่กัสซี่เคยเห็นเมื่อสิบสองปีที่แล้ว ไม่ให้จางหายไปไหน  
แต่กลับกลายเป็นว่า ด้วยความร่วมมืออย่างนี้ ท�าให้เมือง
แม่ฮ่องสอนทั้งเมืองกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เพราะ 
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท�าให้แม่ฮ่องสอนเป็นแม่ฮ่องสอนยังคงมีอยู่
จริงๆ โดยไม่ต้องไปสร้างของเลียนแบบขึ้นมาโชว์ให้กับแขก
ผู้มาเยือนได้ชมกัน 

นักเดินทางรุ่นพี่ท่านหนึ่ง เคยสอนกัสซี่ไว้ว่า ถ้าอยากรู้จัก 
วิถีชีวิต การกินอยู่ รวมทั้งขนบประเพณีของเมืองที่ไปเยือนล่ะก็ 
ขอให้ไปส�ารวจจากตลาดเช้าของเมืองนั้นๆ ก่อน แถมกัสซี่ยังเป็น
สมาชิกของกองทัพนโปเลียน ผู้ยึดมั่นกับค�ากล่าวที่ว่า “กองทัพเดิน
ด้วยท้อง” ด้วย ดงันัน้เป้าหมายส�าคญัของเมอืงแม่ฮ่องสอนทีก่สัซี่ 
ตั้งอกตั้งใจมาตั้งแต่ก่อนจะออกจากบ้านที่เชียงใหม่ก็คือ “ตลาด
สายหยุด” ตลาดประจ�าเมืองแม่ฮ่องสอนนั่นเอง กัสซี่ออกจากที่พัก 
ขี่รถเครื่องไปตลาดแต่เช้า อากาศวันนี้ฉ�่าสบายจนต้องหาผ้าพัน
คอมาพันเพราะฝนตกไปเมื่อใกล้รุ่ง ไปถึงตลาดแล้วก็ต้องตะลึงกับ
ภาพคนมาเดินจับจ่ายข้าวของในตลาด ใครจะไปคิดล่ะคะว่าจะได้
พบผู้หญิงที่นี่แต่งชุดชาวไตแบบฟูลออพชั่นตั้งแต่ผมจรดปลายเท้า 
มาเดินไปเดินมากันอยู่เต็มตลาดอย่างนี้ อู๊ย....ทั้งเสื้อ ทั้งซิ่น  
ทั้งเครื่องประดับ สวยจริงสวยจังเหลือเกินค่ะ ก็อย่างที่เราทราบกัน
นะคะ แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีชาวไตอาศัยอยู่มากถึง
ร้อยละ 80 และยังรักษาวิถีความเป็นชนชาติไตได้อย่างเหนียวแน่น 
ทั้งเรื่องภาษา การแต่งกาย และวิถีการกิน 

ขอบอกว่าตลาดสายหยุดนี่สะอาดมากนะคะ ทั้งตัวตลาด
และกลิ่น ข้าวของเครื่องใช้สินค้าประดามีที่วางขายอยู่ที่นี่ แทบ
ทุกแผงทุกร้านถูกจัดเรียงอย่างเรียบร้อยสะอาดตา พื้นตลาดไม่
เฉอะแฉะเลอะเทอะ บริเวณถนนรอบๆ ตลาด เต็มไปด้วยรถกระบะ 
บรรทุกสินค้าจ�าพวกพืชผักและดอกไม้จากบนดอยสูงลงมาขายกัน 
กัสซี่เห็นรถกระบะคันนึงในระยะไกลที่ด้านหลังกระบะเต็มไปด้วย
อะไรสักอย่างมีผิวสีเหลืองอมทองกองพะเนินเทินทึก พอเดินเข้าไป
ใกล้ๆ ก็ตกใจเลยค่ะ เพราะมันคือแตงค่ะคุณผู้อ่าน แต่ละลูกนี่ใหญ่
บิ๊กเบิ้ม บางลูกใหญ่เท่าหมอนหนุนก็มี สอบถามพ่อหนุ่มคนขาย
เขาบอกว่า คนที่นี่นิยมซื้อไปท�าแกงแตงกินกัน 

กัสซี่เดินเอิงเอยเอิงเอยถือกระทงขนมครกที่แวะซื้อมา ดูโน่น
ดูนี่ตั้งแต่หัวตลาดยันท้ายตลาด พบว่าที่นี่เป็นสวรรค์ของคนชอบ
ทดลองกิน เพราะเต็มไปด้วยอาหารและขนมหน้าตาแปลกที่หาดูได้
ยากที่เมืองอื่น แต่ละแผงส่งกลิ่นหอมฉุย ยั่วยวนให้เลือกซื้อเลือก
ชิมกันได้ตามใจชอบ ตั้งแต่เมนูชื่อต้นว่า “ข้าว” ทั้งหลาย อาทิ  
“ข้าวส้ม” ที่ท�าจากข้าวคลุกเคล้ากับขมิ้นและกระเทียมเจียวปั้น 
ให้เป็นแผ่นกลมแบน กินกับย�าถั่วแขกและพริกทอด หรือ  
“ข้าวกั๊นจิ้น” ที่เป็นข้าวสวยคลุกเลือดหมูห่อใบตองน�าไปนึ่งโรย
ด้วยกระเทียมเจียว กินกับพริกทอด หรืออาหารยอดฮิตอย่าง  
“ข้าวแรมฟืน” หรือ “ข้าวฟืน” ที่มีทั้งแบบร้อนและแบบเย็น ถ้าเป็น
แบบร้อนนิยมกินกับถั่วเน่า (ถั่วเหลืองหมัก) ถั่วลิสงคั่วป่น  

งาขาวป่น เกลือ พริกแห้งคั่ว น�้ามันงา ส่วนถ้าเป็นแบบเย็นมักจะ 
ใส่น�้าอ้อยที่เคี่ยวกับน�้ามะเขือเทศปรุงรสด้วยเครื่องปรุงอย่าง  
เกลือ พริกป่นคั่วน�้ามัน งาขาวต�าละเอียด ขิงต�าใส่น�้า ใบผักชีซอย  
ราดด้วย “น�้าสู่” หรือน�้าปรุงรส “ข้าวเส้นน�้ามะเขือส้ม” นั่นก็อีก 
มองผาดๆ หน้าตาดูคล้ายกับขนมเส้นน�้าเงี้ยวของเชียงใหม่  
แต่พอได้ชิมดูพบว่ารสชาติต่างกันเล็กน้อย ก็อร่อยกันไปคนละ 
แบบนะคะ 

อร่อย
ต�ำรับไทใหญ่ 

อร่อย
ต�ำรับไทใหญ่ 

จิ๊นลุง หรือ ลูกชิ้นไทใหญ่

ขนมพ้ืนเมืองของแม่ฮ่องสอน หน้าตาคล้ายขนมหม้อแกงของภาคกลาง

คุณป้าในชุดไทใหญ่เดินจ่ายกาดอย่างอารมณ์ดี

กระบะบรรทุกแตงผลขนาดหมอนใบใหญ่ๆ ที่ตลาดสายหยุด

กสัซีไ่ปยนืเมยีงๆ มองๆ อยูท่ีแ่ผงขายขนมหวานของชาวไต 
สังเกตเห็นขนมของที่นี่ มีส่วนผสมหลักๆ เพียงแค่ แป้ง น�้าตาลอ้อย 
และกะทิ เท่านั้น ได้เห็น “ข้าวมูนข่วย” หรือขนมวง ที่ท�ามาจาก
แป้งข้าวเหนียวปั้นเป็นวงกลมแล้วน�ามาทอด ก่อนเอาไปเคลือบ
หน้าด้วยน�้าตาลอ้อยโรยด้วยงา “ขนมสาละพู” หน้าตาคล้ายๆ  
กับขนมเกสรล�าเจียก แล้วก็มีขนมอีกสามสี่อย่างที่หน้าขนมถูกอบ
จนเกรียมไฟคล้ายๆ กัน อย่างเช่น “ขนมเป็งม้ง” หรือที่บางคนเรียก
ว่า “เค้กไทใหญ่” ขนมเนื้อฟูนุ่มหอมมันกะทิและน�้าตาล  
ท�าจากน�ากะทิ น�้าอ้อย ผงฟู และแป้งข้าวเจ้า ตั้งไฟอ่อนๆ เผาหน้า
ไปพร้อมๆ กับตั้งส่วนผสมลงบนไฟอ่อนๆ ไปเรื่อยๆ จนขนมสุกและ
หน้าเกรียม หรือขนม “อาละหว่า” ที่วิธีการท�าเหมือนกับเป็งม้ง
แต่จะใส่น�้าตาลทรายแทนน�้าอ้อย แต่ถ้าเป็น ขนม “อาละหว่าจุ่ง” 
จะใช้แป้งสาลี กะทิ น�้าตาล นม เนย และทุเรียน มาเป็นส่วนผสม 
อย่างสุดท้ายคือ ขนม “ส่วยทะมิน” นั้นคล้ายๆ กับข้าวเหนียวแก้ว 
เพราะท�าจากข้าวเหนียวนึ่งสุกมากวนกับน�้าตาลและกะทิ

ท้ายตลาดมีแผงขายกับข้าวส�าเร็จอยู่เจ้าหนึ่ง กัสซี่เห็นคน
มุงซื้อกันเต็ม น่าจะเป็นเจ้าอร่อย ก็เลยไปมุงดูกับเขาบ้าง โอ้โห...
กับข้าวละลานตาจริงๆ ค่ะ มีแกงสารพัด อันที่หน้าตาคุ้นๆ ก็อย่าง
แกงฮังเล แกงแตง แกงถั่ว แกงวุ้นเส้นใส่หยวกกล้วย แกงผักเสี้ยว 
แกงผักชะอม แกงจืดที่คนที่นี่เรียก “น�้าซด” ผัดวุ้นเส้นใส่ผัก น�้าพริก
หลายๆ อย่าง น�้าพริกคั่ว น�้าพริกอ่อง น�้าพริกน้อก กินคู่กับผักต้ม
หลายๆ อย่าง มี “พักจ้อก” คล้ายๆ กับห่อนึ่งผัก แต่ที่ดูเหมือนจะ
ขายดีมากที่สุดที่แผงนี้คือ “จิ๊นลุง” “ถั่วเน่าซา” และ “ถั่วพูคั่ว”  
(ผัดเต้าหู้) กัสซี่ทนยืนดูคุณแม่ค้าตักแกงขายให้ลูกค้าคนโน้นคนนี้
อยู่ได้สักสิบนาที ก็ถึงแก่การอวสานของความอดทน เพราะความหิว
ถาโถมจนน�้าลายไหลย้อยลงมาท่วมถึงตาตุ่มแล้ว เห็นทีต้อง 
ออกจากตลาดไปหาของกินใส่ท้องดีกว่า

กัสซี่ถามคนแถวนั้นว่าจะไปหาอาหารแบบพื้นถิ่นชาวไต 
แบบขนานแท้และดั้งเดิมกินได้ที่ไหน ทุกคนแนะน�าว่า ให้ไปที่ร้าน  
“ป้าศรีบัว” บนถนนสิงหนาทบ�ารุง เพราะมีอาหารมากมายหลาย
อย่างให้เลือกชิมได้ ไปถึงแล้วกัสซี่ก็ตะกละตาโตกว่าท้องสั่งโน่นนี่
มาลองชิมเสียจนเต็มโต๊ะ โดยเฉพาะ “อุ๊บไก่” “น�้าพริกอ่อง” และ 
“จิ๊นลุง” ที่ร�่าลือกันว่าอร่อยมากนั้น ขอยืนยันว่าอร่อยจริงๆ ค่ะ  
อิ่มอร่อยจนพุงใสและข้าวเรียงเม็ดดีแล้ว กัสซี่ก็เหลือบไปเห็น 
ป้าศรีบัว นวลค�า ก�าลังสาละวนตระเตรียมเครื่องปรุงอยู่ข้างๆ  
ร้าน ก็เลยขอเข้าไปคุยเรื่องกับข้าวแบบชาวไตกับป้าเอาเก็บเป็น
ความรู้เสียหน่อย ป้าศรีบัวเล่าให้ฟังว่า ชาวไตหรือชาวไทใหญ่จะ
กินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลัก ส่วนข้าวเหนียวนั้นนิยมเอามาท�าขนม
มากกว่า กับข้าวของชาวไตจะมีลักษณะที่เหมาะจะกินกับข้าวสวย
หุงมากกว่าข้าวเหนียวนึ่ง เน้นผักตามท้องถิ่นและตามฤดูกาลเป็น
หลัก เนื้อสัตว์นี่แทบจะผสมอยู่ในเปอร์เซ็นต์น้อยมาก (ยกเว้นแกง
ฮังเล) อาหารรสไม่เผ็ดจัด กลมกล่อม ไม่เค็มจัด นิยมกินผักต้ม  
ไม่ชอบกินกับข้าวที่เข้ากะทิ แต่ชอบกินถั่วและงา กลิ่นของอาหาร
หลายชนิดจะหอมกรุ่นด้วยกลิ่นเครื่องเทศที่เรียกว่า “มะสล่า” และ
กลิ่นน�้ามันงา เพราะสมัยก่อนน�า้มนังาผลติกนัเองในครวัเรอืน และ
ราคาถกู บ้านไหนบ้านนั้นต้องกินน�้ามันงา ส่วนเครื่องปรุงอาหารที่
ขาดไม่ได้ในอาหารไตก็คือ ถั่วเน่า เหมือนอาหารอีสานที่ขาดปลาร้า
ไม่ได้ แต่อาหารไตจะใส่ถั่วเน่าพอให้เป็นกระสายเท่านั้น ลกัษณะ
การท�าอาหารของชาวไต กอ็ย่างเช่น “หงุ” หมายถงึ การท�ากับข้าว 
ที่เป็นน�้าๆ เช่น หุงแตง หุงหน่อ แต่ถ้าเป็น “อุ๊บ” ก็จะเป็นอาหารที่มี
ลักษณะเป็นน�้าขลุกขลิก ใส่มะเขือเทศเยอะๆ หน่อย ถ้าเป็นน�้าพริก
อุ๊บก็ใส่น�้ามันเพิ่มหน่อย ส่วน “อาสี่เปี่ยน” หมายถึง การท�าให้เปื่อย 
ท�าให้เนื้อยุ่ย แต่มีน�้าขลุกขลิก แล้วก็จะใส่เครื่องแกงฮังเลเข้าไป
หน่อย ใส่หอมแดง มะเขือเทศ เช่น ไก่อาสี่เปี่ยน เนื้อวัวอาสี่เปี่ยน 
เป็นต้น ส่วนอาหารนึ่ง ก็อย่างเช่น “พักจ้อก” ท�าจากกะหล�่าปลี เห็ด 
หัวปลี คลุกกับแป้ง ใส่น�้าพริกแกง ใส่หมู แล้วน�าไปนึ่ง 

กสัซีต่ดิใจ “ไก่อุบ๊” ของป้าศรบีวั จนต้องหาสตูรกลบัมาหดัท�า 
เวลาท�าอาหารจานนี้ คุณผู้อ่านจะเลือกใช้เนื้อน่องหรืออกไก่ก็ได้
นะคะ ตามชอบ ใช้ไก่เมืองดีกว่าไก่ฟาร์มค่ะ น�ามาเคี่ยวกับน�้าพริก
แกงจนน�้าพริกแกงซึมเข้าไปในเนื้อไก่ ถ้าเป็นไปได้เคี่ยวบนเตาถ่าน
นะคะ จะอร่อยกว่า แล้วถ้าหาดอกกู้ดจากเมืองเชียงตุงได้ ลองเอา
มาหุงกับข้าวเป็นข้าวเหลือง ใช้เสิร์ฟคู่กับไก่อุ๊บ ก็จะได้บรรยากาศ
บรรยากาศอาหารไตมากค่ะ



Mae Hong Son
L i v i ng Museum 48 พิพิธภณัฑ์มชีวีิต เมอืงแม่ฮ่องสอน 49

ชลธิชา สุจริตพินิจ อาชีพอิสระ 
Chonticha Sutjaritpinit Freelance Artist

“มีความทรงจ�าเกี่ยวกับอาหารในเมืองแม่ฮ่องสอน ในร้านหนึ่งที่เคย

ไป เป็นเรือนไม้แบบบ้านเก่าแก่ที่อยู่อาศัยกันมานาน อาหารของร้านนั้น

เป็นรสชาติอาหารไทใหญ่และจีนฮ่อที่คุ้นเคย เหมือนกินอาหารของคนใน

ครอบครัว กินอาหารของเขาเหมือนได้ชิมรสชาติที่สืบทอดกันมา ไม่ได้ 

เสแสร้งหรือถูกปรุงแต่งอะไรให้มากความกว่าที่มันควรจะเป็น”

ปรียานุช  จิตตะวงค์
ประชาสัมพันธ์ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ 
Preeyanuch Jittawong ; Public Relations,  
Centara Duangtawan Hotel, Chiang Mai

“แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองที่สวยงามมาก เวลาไปเดินตลาด 

ของกินละลานตาเต็มไปหมด แต่ที่จะพลาดไม่ได้ก็เห็นจะเป็น 

ขนมข้าวปุกงาด�า หอมทั้งข้าว หอมทั้งใบตอง หาทานไม่ได้

ง่ายๆ เลยนะคะ”

IN MY CUPBOARD 

ผงมะสล่า (Masala)
นอกเหนือจากถั่วเน่าแล้ว ผงมะสล่าก็เป็นเครื่องเทศอีกอย่างหนึ่งที่มีการใช้กันอย่างมากในครัวอาหารไต ผงมะสล่านั้น

ท�ามาจากเครื่องเทศกว่า 15 ชนิด ทั้ง กระเทียม ดีปลี อบเชย ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ ลูกกระวาน ใบกระวาน กานพลู พริกหาง 
เมล็ดพริกไทยด�า ยี่หร่า เทียนข้าวเปลือก ผงขมิ้น และเมล็ดผักชี โดยน�าแต่ละอย่างมาคั่วจนหอม แล้วน�ามาผสมในอัตราส่วน
ตามต�ารับของแต่ละครัวเรือน ครัวอาหารไตใช้ผงมะสล่าในการท�าแกงฮังเล ใส่ในอาหารประเภท “อุ๊บ” เช่น ไก่อุ๊บ ไข่อุ๊บ  
เครื่องในหมูอุ๊บ แล้วยังใช้ในอาหารจานเนื้อ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมู ไก่ เป็ด ปลา อีกด้วย กัสซี่ไปยืนดมผงมะสล่าอยู่หลายยี่ห้อ  
แต่ยี่ห้อที่กัสซี่เห็นว่ามีกลิ่นหอมถูกใจและวางขายอยู่ทั่วเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นผงมะสล่าซองสีเหลือง สูตรนายเจ่งอ่อง ศิริกุล 
เป็นชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ราคาซองละ 5 บาทเท่านั้น

Apart from rotten bean, masala powder is essential in Tai food.  This type of spice is made 
from over 15 spices including garlic, Indian long pepper, cinnamon, mace, cardamom, clove, black 
pepper, cumin and curcuma. They are all roasted together, but each household has its own measure-
ments. Tai food uses masala in Hang Laycurry and Oop dishes such as Oop chicken, Oop egg, Oop pig 
intestines, as well as in meat dishes, including pork, chicken, duck, and fish. I tested many brands 
of masala when I was in Mae Hong Son, but the one I thought was the most aromatic and could be 
found around the city was a yellow pack of masala, a product by Mae Hong Son native Jengong  
Sirikul, priced at only five baht. 

ON THE BOOK SHELF 

ส�าหรับคนที่สนใจการปรุงอาหารพื้นถิ่นของหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า กัสซี่
อยากแนะน�าหนังสือ “หลายรสหลายชาติพันธุ์ 28 เมนูอร่อย จากกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า” 
จัดพิมพ์โดย ส�านักพิมพ์เพื่อนบ้านอุษาคเนย์ หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยต�าราอาหารรส
อร่อยจาก 14 กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศพม่า ทั้งไทใหญ่ กะเหรี่ยง คะฉิ่น คะยา ปะหล่อง พม่า 
มอญ ลาหู่ อาข่า อาระกัน ชิน ทวาย และ อินตา รวมทั้งหมด 28 สูตร พร้อมภาพประกอบ
สวยงาม แต่ละสูตรอาหารสามารถหาซื้อส่วนผสมและเครื่องปรุงได้ง่าย มีวิธีการปรุงไม่ยุ่ง
ยากซับซ้อน ไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาก ที่ส�าคัญอาหารแต่ละจานอร่อยอย่างมากจริงๆ หนังสือ
เล่มนี้สามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นน�าทั่วไป ในราคาเล่มละ 220 บาท

Ingredients 

น่องไก่ / Chicken leg or breast
พริกแห้ง / Dry chilis
ตะไคร้ / Lemon grass
ข่า / Galangal
หอมแดง / Shallots 
กระเทียม / Garlic
เกลือป่น / Salt 
กะปิ / Shrimp paste
มะเขือเทศ / Tomatoes
ผงมะสล่า / Masala powder  
น�้ามันพืช / Vegetable oil

I also want to mention that Sai Yood Market was very 
clean and it didn’t smell bad: the stalls and the goods were 
orderly placed and the floor was dry. Also, the road around the 
market was full of trucks with vegetables and flowers from 
the mountain for sale. I spotted one truck loaded with a kind 
of plant with yellow skin. I wondered what it was, but when I 
looked closer I was surprised to see it was a type of cucumber. 
I learned from the seller that people here usually use it as the 
ingredient for a curry. 

I walked around the market with a coconut pancake in 
my hand and discovered this market is a heaven for foodies, 
because it was filled with a variety of local foods, such as Khao 
Som, rice mixed with khamin and garlic made into balls, Khao 
Kan Jin, cooked rice mixed with pig blood topped with garlic 
wrapped in banana leaves. 

I also saw the stalls selling Tai sweets – the three main 
ingredients of Tai sweets are flour, cane sugar and coconut 
milk. I discovered Khao Moon Khai: a round, fried sweet made 
from glutinous rice flour; four kinds of desserts with the similar 
grilled tops including Peng Mong: a spongy dessert made from 
coconut milk, sugarcane juice, baking powder and rice flour;  
A La Wa: the same as Peng Mong but uses sugar instead of 
sugarcane juice; A La Wa Jung: made from wheat flour, coco-
nut milk, sugar, milk, butter and durian; Suai Tamin: a sticky 
rice mixed with sugar and coconut milk with curry; it was 
crowded, so I had to take a look. It really had various kinds of 
curry, including Hang Laycucumber, bean, vermicelli with ba-
nana stalk, as well as many kinds of chili paste. I watched and 
my mouth watered, so I had to leave to get something to eat. 

I asked the locals in the market where I could find 
authentic Tai food, and they all told me to go to the Pa Sribua 
restaurant on Singhanartbamrung Road, because many kinds 
of Tai  food were available. I arrived and ordered as many dish-
es as possible. The Oop chicken and Ong chili paste was truly 
as amazing, as the people who recommended them told me. 
When I was full, I saw the owner Sribua Nuankam preparing 
the seasoning sauces. So, I spoke to her about Tai food. She 
told me that Tai people mostly eat cooked rice and use sticky 
rice as an ingredient for desserts. The Tai curry is better eaten 
with cooked rice than sticky rice, and has seasonal vegetables 
as the main ingredient and low amount of meat. It is flavorful 
but not too spicy or salty. The Tai people like bean and sesame. 
Most Tai dishes smell of spices and sesame oil. The ingredi-
ent that can’t be missed from Tai food is rotten bean, just like 
the north eastern Thai dishes must have pickled fish. But Tai 
food only uses rotten bean in a small amount. The methods 
Tai people use for preparing their food include Hoong, which 
is a cooking fluid dish, Oop, which refers to dishes with a bit 
of water with many tomatoes, Asepian, which means soften 
the meat, with a small amount of water, spices, shallots and 
tomatoes, and steam.

I loved the Oop chicken at the Pa Sribua restaurant so 
much that I had to get the recipe and try it at home. You could 
use chicken leg or breast. It’s better to use local chicken than 
chicken from a farm. Simmer the chicken with chili paste until 
the chicken absorbs the paste. Use charcoal stove, if possible. 
And if you could find the Kood flower, use it to cook the rice, 
which would make the rice yellow and more authentic Tai.  n

For those interested in preparing dishes native to Burmese ethnic groups, I would like to 
recommend ‘28 dishes from ethnic groups in Burma’ published by South East Asian Neighbors 
Publishing Company. This book presents 28 recipes from 14 different ethnic groups in Burma, 
such as Tai Yai and Karen, illustrated with beautiful photos. Ingredients for the recipes are easy 
to find, and the dishes can be prepared in easy steps without much equipment required. All 
dishes are truly delicious. This book, priced at 220 baht, and can be found in bookstores coun-
trywide. 

“I had a good memory of food in Mae Hong Son. I visited an old wooden house, 

serving Tai Yai and Chin Haw dishes. It was like eating in a friend’s house more than in 

a restaurant. Their food is very original as handed down from grandmother to children 

without any excessive garnishing or additional taste to satisfy tourists.”

“Mae Hong Son is a very lovely, beautiful city. If you go to the  

market, there will be plenty of food to choose from. My favorite is sweet 

sticky rice with black sesame, grilled in a banana leaf. So delicious and 

smells very good. You can’t find this kind of dessert anywhere else.”

Text by: Guzzie Ang (compass.homecuisine@gmail.com)   Photograph by:  Karin
Translated by: Supawadee Sriputorn   English Consultant:  Kate Joy

ป้าศรีบัว

ไก่อุ๊บ เป็นอาหารไทใหญ่ที่ขึ้นชื่อ

เคล็ดลับอยู่ที่การเคี่ยวจนเครื่องซึมเข้าไปในเนื้อไก่

วิธีปรุง
1. ล้างไก่ให้สะอาด สับเป็นชิ้นๆ พอประมาณ
2. โขลกพริกแห้ง ตะไคร้ ข่า หอมแดง กระเทียม เกลือป่น และกะปิ เข้าด้วยกันให้ละเอียด
3. กระทะตั้งไฟอ่อนๆ ใส่น�้ามันเล็กน้อย น�าเครื่องน�้าพริกในข้อ 2 ลงไปผัดให้เข้ากัน 
4. ใส่มะเขือเทศซอยลงไปผัด ใส่น�้าเปล่าลงไป กะให้พอดีเพื่อให้ไก่สุก ตั้งไฟไปเรื่อยๆ  

 จนหมดน�้า ไก่แตกมัน ชิมรสตามใจชอบ ยกลงรับประทานได้เลย 

Preparation

1. Clean the chicken and cut it into moderate sized pieces. 

2. Grind the dry chili, lemongrass, galangal, shallots, garlic, salt,  

  and shrimp paste together.

3. Add oil in a pan over low heat and stir-fry the paste from Step 2.

4. Add sliced tomatoes in the pan and stir-fry, and add just enough water  

  let the chicken cook. Let the pan heat until the water evaporates and

  the oil is released from the chicken. Flavor as you like and then serve. 

ไก่อุ๊บ Oop Chicken (Tai Yai Style)

Within 30 minutes the pink and yellow plane flew me from Chiang Mai to Mae Hong Son. For me, 
Mae Hong Son is a small city where there are many exciting things to discover all around it. Unlike 
many cities, where their highlights are all in one area, the old buildings, especially the well-preserved 
wooden houses, which stand along Singhanartbamrung Road, show the communities uniqueness.  
Visiting Mae Hong Son is like visiting grandparents who have many stories to tell. The temples are 
peaceful and beautiful with unique designs. The number of temples in this city shows that the Mae 
Hong Son people are very faithful to Buddhism. On this visit I found the city to be economically  
developed with many new businesses emerging, however it is in many ways the same city I visited 12 
years ago, because the people have continued to preserve the city’s identity, cooperating together to 
establish the city as a ‘living museum’. 

One experienced traveler once told me that you could clearly see the way of life as well as cul-
ture of a place by observing its morning market. Also, because I truly believe in the saying: ‘An army 
marches on its stomach,’ the attraction of Mae Hong Son I most wanted to visit was Sai Yood Market - 
Mae Hong Son’s central market. I traveled to the market on a motorcycle on a cool morning, after the 
rain and during sunrise. When I arrived, I was really impressed with how Mae Hong Son women dress 
to go to the market. They were fully dressed from head to toe in ‘Tai’ clothing, with jewelry and a 
sarong. As you may know, 80 percent of the population of Mae Hong Son is Tai and these people have 
kept their way of life, including the clothing, language and food. 

Style

Delicious
Tai Yai
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ส�าหรับแม่ฮ่องสอน เมืองในหมอกที่มีอยู่จริง ณ ปัจจุบันกาล ด้วยขนาด
ของเมืองที่ไม่ใหญ่มากนัก ท�าให้เราเดินเที่ยวทั่วทั้งเมืองได้อย่างสบายๆ ในเวลา
เพียงไม่กี่ชั่วโมง เหนื่อยๆ เพลียๆ ก็แวะขอกินน�้าได้ตามบ้านต่างๆ ที่หลายหลัง
เอื้ออารียินดีเปิดต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเต็มใจด้วยซ�้า 

การเดินชมบ้านเรือนของแม่ฮ่องสอนซึ่งส่วนใหญ่ในเขตเมือง เป็นลกัษณะ
เรอืนร้านค้า เรอืนประเภทนีส่้วนใหญ่พบมากบนถนนสงิหนาทบ�ารงุ ในเขตเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอน จากการส�ารวจอาคารพบว่าอายุของอาคารส่วนใหญ่มีอายุ
ประมาณ 70-80 ปี ลักษณะของอาคารเป็นเรือนสองชั้น มีหลังคาเพิงที่ต่อออก
จากตัวอาคารมาทางด้านหน้าอาคารส่วนที่อยู่ติดกับถนน ส่วนตวัอาคารหลกัมกัใช้
รปูแบบหลงัคาเป็นแบบหลงัคาป้ันหยา หรอืจัว่ป้ันหยาและกม็อีาคารบางหลงัทีม่หีลงัคา
เป็นแบบหลงัคาจัว่ ส่วนเรอืนร้านค้าส่วนใหญ่มักมุงหลังคาด้วยสังกะสี โดยมีพื้นที่
ส�าหรับการใช้สอยดังต่อไปนี้ 

ชัน้ล่าง พืน้ทีใ่ช้สอยทีต่่อหลงัคาเพงิออกมา และพืน้ทีด้่านล่างของอาคาร 
ใช้ส�าหรบัท�าการค้า ด้านหลังมีบริเวณท�างาน พักผ่อน และทานอาหาร ในสมัย
ก่อนสินค้าที่ท�าการค้าขายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่จ�าเป็นต้องใช้สอยในชีวิตประจ�า
วัน เช่น อาหารได้แก่ พวกอาหารแห้ง (ปลา) เกลือ ซึ่งส่วนใหญ่น�าเข้าจากทาง
ประเทศพม่า น�้ามันก๊าด และเสื้อผ้าซึ่งน�าเข้าจากประเทศพม่าและประเทศจีน 
เป็นต้น

เรือนครัว มักเป็นอาคารที่สร้างแยกออกจากตัวเรือนใหญ่ ส่วนชั้นบน 
มีพื้นที่แยกออกเป็น 2 ส่วนคือ โถงพักผ่อน เป็นพื้นที่โล่งใช้ส�าหรับรับแขก  
พักผ่อน และสามารถใช้เป็นที่นอนของลูกชาย หรือญาติพี่น้องที่มาจากต่างถิ่น  
ในห้องนี้จะมีหิ้งพระ (พาราเข่ง) ส่วนห้องนอน ใช้เป็นส่วนพักผ่อนหลับนอน 
ระเบียง เป็นพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์ภายนอกอาคาร มักมีหลังคาคลุมในส่วน
ของระเบียงด้วย ส�าหรับหลังคาที่เป็นเอกลักษณ์ของเรือนแม่ฮ่องสอนจะมีความ
ลาดชันของหลังคาค่อนข้างสูง เนื่องจากอาคารพักอาศัยส่วนใหญ่เดิมมักมุงด้วย
แถบตึง (การน�าใบตองตึงมายึดเข้าด้วยกันบนโครงไม้ไผ่มีความยาวประมาณ 
1.20 เมตร ก่อนน�าไปมงุหลงัคา) หรอือาคารบางหลงัอาจจะมงุด้วยแป้นเกลด็ไม้  
(พบที่อ�าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น�้าฝน
สามารถระบายจากหลังคาได้อย่างรวดเร็ว และต้นตึงยังเป็นต้นไม้พื้นถิ่นที่มีอยู่
เป็นจ�านวนมากในภูมิประเทศภาคเหนือของประเทศไทยและจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
แต่ปัจจุบันจะพบว่ามีอาคารจ�านวนไม่น้อยที่มุงหลังคาด้วยแผ่นสังกะสีลอนใหญ่ 

ซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลาย เมื่อประมาณปี พ.ศ.2480 วัสดุมุงหลังคาชนิดนี้น�าเข้า
จากประเทศพม่า ซึ่งประเทศพม่าก็ได้น�าเข้าจากประเทศอังกฤษอีกทอดหนึ่ง เมื่อ
ครั้งที่ประเทศพม่ายังเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่

บ้านไม้เก่าแก่ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่ได้รับการบ�ารุงรักษาไว้ 
เป็นอย่างดี เพราะยังเป็นบ้านที่มีเจ้าของบ้านอาศัยอยู่ ซึ่งเราสามารถเดินชม 
ไปเรื่อยๆ แค่ยืนดูกรอบบานหน้าต่างที่ท�าเป็นลูกฟักอันมีรายละเอียดและรูปแบบ
ที่หลากหลายก็เพลิดเพลินแล้ว หรือจะขอเข้าไปชมบางบ้านก็ได้ เช่น บ้านไม้ของ  
อาจารย์วัฒนา กวีวัฒน์ ซึ่งเป็นบ้านไม้สักหลังใหญ่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรม
โบราณพม่าผสมไต ลักษณะของช่องลมที่แปลกกว่าใคร หรือ ประตูและหน้าต่างก็
ถือว่าเป็นลักษณะเด่นของเรือนพักอาศัยแบบเรือนไตแท้ ซึ่งสร้างด้วยไม้สัก 
ทั้งหลัง เนื่องจากท�างานง่าย แข็งแรงและลายของไม้มีความงดงาม เรือนหลังนี้
สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2429 อายุบ้านหลังนี้ปัจจุบันก็ร่วม 125 ปีแล้ว จึงมีความ
เป็นมาที่น่าสนใจแต่หนหลังอยู่มากมาย โดยเฉพาะถ้าให้อาจารย์วัฒนาเป็นผู ้
เล่าเอง จะน่าประทับใจยิ่งขึ้น

บ้านอกีหลงัทีย่นิดต้ีอนรบัผูม้าเยอืนกค็อืบ้านของ คณุยายตวงรตัน์  
รัตนร�าพึง ซึ่งเป็นบ้านไม้แบบเรือนแถว 3 คูหา สถาปัตยกรรมแบบไต สร้างมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2436 ยังมีสภาพดั้งเดิมไว้ครบถ้วน ทุกวันนี้คุณป้าตวงรัตน์ยังคง
สนุกสนานกับการเปิดบ้านเป็นร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมือง โดยมีคุณป้าเป็นนางแบบ
ประจ�าร้านในชุดสวยสดงดงามทุกวัน 

บ้านอกีหลงัทีน่่าไปเยีย่มชมและอยูใ่กล้กนั คอื บ้านคณุตาบญุเลศิ  
วิรัตนาภรณ์ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2470 เป็นบ้านแฝดสองชั้น สี่คูหา บ้านคุณตา 
บญุเลศิเด่นทีบ่นัไดขึน้สูช่ัน้บน ซึ่งสวยงามและมีลักษณะเฉพาะของ
แม่ฮ่องสอน (สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรูปแบบที่ได้อิทธิพลของเรือนแบบ 
โคโลเนียล ในประเทศพม่า) คูหาหนึ่งได้แบ่งให้เช่าเปิดเป็นร้านขายของ 
ที่ระลึกน่ารกัๆ ชือ่ ร้านปาดอ็ง หากแวะเยีย่มคณุตาบญุเลศิ ถ้ามเีวลาและ
คณุตาว่างไม่นอนกลางวนั ก็ขออนุญาตให้คุณตาพาชมบ้านสักหน่อย  
ไปดูหิ้งพระแบบชาวไตขนานแท้ (พาราเข่ง) ที่สร้างไว้เป็นส่วนหนึ่งของ 
ตัวบ้าน ซึ่งถ้าโชคดีมีบุญหูจะได้ฟังคุณตาเล่าเรื่องต่างๆ ของแม่ฮ่องสอน
จากสายตา ความทรงจ�า และมุมมองของผู้ใหญ่ ที่เห็นเมืองมานาน 
แสนนาน และมีความห่วงใยอยู่ตลอดเวลา n

ภาพชีวิตที่ยังคงเคลื่อนไหวไปอย่างช้าๆ ท่ามกลางความชัดเจนและงดงามของเมืองนาม
แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเห็นได้ชัดผ่านภาษา อาหาร และการ 
แต่งกาย รวมถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอย่างยาวนาน ประเพณีที่สืบสานกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 
สามารถบอกเล่าเรื่องราวแห่งตัวตนของคนไตได้เป็นอย่างดี กลิ่นอายและบรรยากาศของ 
ท้องถิ่นได้ท�าหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living Museum) ที่มิได้ถูกเสกสรรปั้นแต่งเพื่อใช้
ต้อนรับนักท่องเที่ยว หากแต่เป็นวิถีชีวิตที่คนที่นี่สืบสานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกันจริงๆ ซึ่งทุกวันนี้
จะหาชมได้ยากจากที่อื่นๆ 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงอันเชี่ยวกรากและรุนแรง ได้พัดโหมเข้าใส่เมือง
ท่องเทีย่วในหลายพืน้ทีท่ัว่ประเทศไทย แต่ทว่าในเมอืงแม่ฮ่องสอนกลบัได้รบัผลกระทบนัน้ ไม่มากเท่าไรนกั 
และจะเป็นเช่นนี้ไปอีกนาน หากคนแม่ฮ่องสอนจะตระหนักรู้ถึงความมีคุณค่า ความมีเสน่ห์แห่งตน  
ไม่พยายามดิ้นรนไปตามการท่องเที่ยวกระแสหลัก ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเพียงเพื่อ กิน สูบ ดื่ม  
เสพ แล้วจากไป ทิ้งไว้แต่ซากของเมืองที่ค่อยๆ ลดคุณค่าลงทีละน้อยๆ จนที่สุดก็ไม่เหลืออะไรอีกเลย

โมงยำมที่งำมที่สุด

โรงแรมสงวนสิน โรงแรมแห่งแรกของแม่ฮ่อนสอน ปัจจุบันไม่ได้เปิดให้บริการแล้ว แต่เจ้าของยังเก็บรักษาไว้อย่างดี สามารถขอชมได้ ซึ่งจะเห็นบรรยากาศของโรงแรมในยุคเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา
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Life in Mae Hong Son moves slowly, along with the beauty to be found 
in the cultural identity there. The way of life of the Tai people, who  
are native to the city and the area; their language, food, clothing and 
history, passed on from generation to generation, has established  
the city as one of the very few ‘living museums’ in the country. 

Mae Hong Son has not changed much when compared to other 
tourist cities and destinations in Thailand, and it will not change too 
much in the future if the people in Mae Hong Son are aware of its value 
and charm, and do not try to turn their home city into just another 
tourist attraction, where travelers come to eat, drink, have a good time 
and leave. 

At present, Mae Hong Son is still the “city in the fog”, and  
because it is a small city, one can see all of it on foot within a few 
hours. During your walk, if you get tired, you can knock on people’s 
doors for some water; some locals will be very happy to welcome you.  

During a walking tour around Mae Hong Son, you will discover 
that most of the buildings in the city center area are stores; most of 
which are located on Singhanartbamrung Road in the municipal area. 
Most of the buildings here are about 70 to 80 years old, and are two-
storey buildings with extended roofs at the front, located along the side 
of the road. However, the most noticeable roofs are the Panya style 
roofs, though some buildings have gable roofs and most of the stores 
have tin roofs. The space in the buildings is divided-up and used as 
follows:

The ground floor, which includes the area beneath the extended 
roof, is used for commercial purposes. There is also space for work, for 
rest and relaxation, as well as an eating area at the back. In the past, 
these stores mostly sold food and consumer goods, such as processed 
fish, salt, kerosene and clothes, imported from Burma and China. 

The small building, which is a separate extension of the main 
building and mostly used as a kitchen area, consists of two parts. The 
first part is the guest area, in which guests can sleep - there usually 
is a Buddhist altar in this room, and the second part is the bedroom. 
There is also a multi-purpose balcony, usually covered by a roof. In 
terms of the roofs, Mae Hong Son has its own unique style. The roofs 

can be very steep; some buildings are covered with roofs made from 
bamboo and leaves taken from the Tung plant, and some are made of 
panel wood (found in Khum Yuam District) – both made for the purpose  
of draining rainwater from the roof as quickly as possible. Tung is a kind 
of plant found in large numbers in the northern region, including Mae 
Hong Son. However, nowadays a large number of buildings have tin 
roofs, and tin has been widely used since 1937. The roofing materials in 
Mae Hong Son used to be imported from Burma, which in turn imported 
them from England, which used to rule there. 

Most of the old, wooden houses in Mae Hong Son have been well 
preserved by the owners who live in them, and just studying the pat-
terns on the window frames can be very enjoyable. If you want to, you 
can even ask to be given a tour of one of the houses. For example, you 
can visit Wattana Kaweewat’s house, which combines Tai and Burmese 
architectural styles. The ventilation system is interesting and different 
here, as are the doors and windows, which reveal an authentic Tai style. 
The whole house is made from teakwood, which is resilient, beautiful and 
easy to work with. This house was built in 1886, so is now 125 years old. 
Its history is long and interesting, and even more interesting if told by the 
owner. 

Another house that welcomes visitors is Tuangrat Rattanarmpuen’s 
house, which consists of a group of three wooden Tai-style buildings, 
built in 1893. The original elements of the buildings have been preserved, 
and the owner enjoys running her traditional clothing store out of them. 

The next house you should visit is Boonlert Wirattanaporn’s house, 
which is located next to Tuangrat’s house and consists of four blocks of 
twin houses, built in 1927. The most outstanding feature here is the beau-
tiful stairs, which reflect the unique Mae Hong Son style, and were  
presumably influenced by the colonial style developed in Burma. One 
block is rented out to a souvenir store called ‘Pa Dong’. If Boonlert, who  
is a senior citizen, is not taking a nap when you come to see his house 
during the daytime, you should ask him to show you the Tai style  
Buddhist altar, as well as tell you stories about the old days in Mae Hong 
Son, which will allow you to gain the perspective of someone who has 
seen the city develop over a long period, and who loves it dearly. n

1f these walls could talk
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม

พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
หลายคนเล่าถึง หลายคนตั้งค�าถาม หลายคนอยากรู้ว่ามันคืออะไร
อดีตท่านนายกฯ สุเทพ นุชทรวง เคยบอกว่าอยากสร้างให้จุดต่างๆ ของเมืองเป็น

พิพิธภัณฑ์ จะได้ไม่ต้องมีพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆ เหมือนเชียงใหม่หรือที่อื่น เพราะใช้งบ
ก่อสร้างและจัดการเยอะ รองนายกฯ ปกรณ์ จีนาค�า (ปัจจุบันเป็นนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน) ก็ให้ความเห็นว่า พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตคือ ความพยายามที่จะ
ด�ารงวิถีชีวิตเดิมที่ดีไว้ หรือ ‘อยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นแหละ’ บางคนก็บอกว่าคือการ
รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ บางคนก็เข้าใจเพียงว่าเป็นชื่อของอาคารหลังหนึ่ง 
เหล่านี้ล้วนเป็นผลพวงของการเริ่มต้นของกระบวนการหนึ่งที่ถูกเรียกว่า ‘พิพิธภัณฑ ์
มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน’

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเมืองแม่ฮ่องสอนมีร่องรอยทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ ์
เหลืออยู่มาก ทั้งงานประเพณีต่างๆ ทางศาสนา การแต่งกาย อาหารการกิน ซึ่งแตกต่าง
จากเมืองอื่นๆ ที่นับวันผลพวงของสิ่งที่เรียกว่า ‘การพัฒนา’ หรือ ‘ความเจริญ’ ได้ท�าให้
อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นหายไป เท่าที่ผ่านมา ผู้คนที่นี่หรือผู้ที่มาเยี่ยมเยือนเมือง
แม่ฮ่องสอน บอกกับเราเสมอๆ ว่ากลิ่นอายของอดีตยังคงแผ่ปกคลุมอยู่ที่นี่มากนัก 
ราวกับเวลาของที่นี่จะเดินช้ากว่าที่อื่น

แต่จะอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้แม่ฮ่องสอนได้เข้าสู่กระแสของการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นจากโลกาภิวัตน์ หรือการเชื่อมต่อในลักษณะต่างๆ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเมือง
แม่ฮ่องสอนท�าให้เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นที่มั่นทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญ การเดินทางที่
ล�าบากเป็นเหตุหนึ่งที่ท�าให้แม่ฮ่องสอนพัฒนาไปช้ากว่าจังหวัดอื่น แต่ก็เป็นเหตุส�าคัญ 
ที่ท�าให้เมืองแม่ฮ่องสอนยังสามารถรักษาวัฒนธรรมหรือชีวิตอันดีต่างๆ เอาไว้ได้

เมืองแล้วเมืองเล่าที่แตกพ่ายไป ไม่ว่าเมืองเชียงใหม่หรือเมืองปาย เป็นตัวอย่าง 
ที่ชัดเจนของค�าว่า ‘กับดักของการพัฒนา’ การพัฒนาที่เราเรียกหา ที่หมายถึงความ
สะดวกหรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยแลกกับคุณค่าของท้องถิ่นที่หายไป เมื่อก่อนพวกเรา
อาจไม่รู้สึกหรือเห็นคุณค่าของมัน แต่เมื่อมันหายไป คุณค่ามักจะมากขึ้นเสมอ

สมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์เป็นสิ่งที่ท้าทายพวกเรามาโดยตลอด  
ถ้าเมืองไหนท�าส�าเร็จ ความยั่งยืนของเมืองนั้นก็จะเกิดได้โดยง่าย วันนี้ในแต่ละเมือง
ก�าลังจะเข้าสู่ช่วงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ที่ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียในเมือง ไม่ค่อยมีโอกาสได้เลือก

หากใครได้เคยไปเยี่ยมเมืองเชียงใหม่และเมืองปายในอดีต คงจะจ�าได้ถึง 
อัตลักษณ์ วิถี หรือวัฒนธรรมที่มีอยู่ ซึ่งสืบต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น จากสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนา
หรือความเจริญนั้น วันนี้สิ่งเหล่านั้นหายไป หรือก�าลังเสื่อมถอยไปอย่างเร็วมาก  
เร็วกระทั่งในบางมุม เราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าที่นี่เป็นเชียงใหม่ เมืองปาย หรือ
กรุงเทพฯ 

เพื่อจะไปสู่จุดสมดุลของการพัฒนา ‘พิพิธภัณฑ์มีชีวิต’ จึงไม่ใช่การปฏิเสธ 
การเปลี่ยนแปลง หรืออนุรักษ์แบบหัวชนฝา แต่เป็นความตั้งใจของคนรุ่นหนึ่งที่เห็น
คุณค่าของสิ่งที่ปู่ย่าตายายของเขาได้สะสมเอาไว้ และอยากจะถ่ายทอดคุณค่าเหล่านี ้
สู่คนรุ่นต่อไป 

ไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ก็แล้วแต่ กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะต้องเข้าสู่
เมืองแม่ฮ่องสอนอย่างแน่นอน ประเด็นจึงอยู่ที่ว่า ‘เรา’ ชาวเมืองแม่ฮ่องสอน จะเป็น 
ผู้ก�าหนดหรือจะให้ผู้อื่นเป็นผู้ก�าหนดการเปลี่ยนแปลงนี้

‘พิพิธภัณฑ์มีชีวิต’ จึงเป็นมากกว่าอาคารสถานที่ ‘พิพิธภัณฑ์มีชีวิต’ เป็นกระบวน
การการจดัการเมอืง ทีต้่องเกดิจากภาคประชาชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
และภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนได้ส่วนกับเมืองนี้ ‘พิพิธภัณฑ์มีชีวิต’ เป็นความพยายาม 
ที่ท�าให้เกิดการตามหา การเรียนรู้ และการค้นพบคุณค่าของวิถีหรือวัฒนธรรมที่ได้รับ
การสืบต่อๆ กันมา

นอกจากนี้ ‘พิพิธภัณฑ์มีชีวิต’ ยังมุ่งสู่การรักษาและฟื้นฟูคุณค่าของวัฒนธรรม
ต่างๆ ขึ้นมา ในขณะเดียวกัน ‘พิพิธภัณฑ์มีชีวิต’ ยังเป็นกิจกรรมที่ท�าให้คนในเมืองตื่นรู้

ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และท�าให้มีการเปิดพื้นที่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมให้คนมี
ปฏิสัมพันธ์กัน คุยกัน ร่วมมือท�าอะไรด้วยกัน เพื่อวัตถุประสงค์ของชุมชนหรือเมือง ไม่ใช่
เพื่อกลุ่มหรือตัวคนเป็นหลัก กระบวนการนี้จะท�าให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนหรือของ
เมืองขึ้น เพราะเมืองใดก็ตามที่สามารถ ‘รู้เขาหรือรู้ทัน’ การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ  
ได้ หรือ ‘ รู้เรา’ อันหมายถึงทุน หรือคุณค่าของแต่ละเมืองที่มีอยู่ในเมืองนั้น ก็จะสามารถ
ร่วมกันเลือกแนวทางการพัฒนาหรือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ทัน

ภัยพิบัติทางกายภาพเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่าย แต่ภัยพิบัติทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เห็น
ได้ยากมาก มันจะกระชากเอาเราออกจากรากทางวัฒนธรรม และมันจะกระชากเอาเรา
ออกจากกันด้วย เหล่านี้เป็นเหตุหลักของความล่มสลายเชิงโครงสร้าง ซึ่งท�าให้เรา
อ่อนแอในที่สุด 

ในทางปฏิบัติแล้ว ส�าหรับเมืองแม่ฮ่องสอน ‘พิพิธภัณฑ์มีชีวิต’ เป็นการสร้าง 
ความสมดุลระหว่างความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
และการอนุรักษ์วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของแม่ฮ่องสอนนี้ ประกอบด้วยการจัดการ
ต่างๆ ดังนี้

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเคารพ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานที่เจ้าของพื้นที่ต้องม ี
ความภูมิใจที่จะต้อนรับแขกที่มาเยือน และผู้มาเยือนจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการ 
ให้เกียรติต่อพื้นที่ในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของบ้าน มิใช่เป็นการเที่ยวดูมนุษย์เหมือนไป
เที่ยวสวนสัตว์

การจัดการโครงข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนต่างๆ โดยมุ่ง
เน้นความส�าคัญต่อประชาชนในเมืองและนักท่องเที่ยว ตามล�าดับ นอกจากนี้ยังรวมถึง
การจัดการระบบเศรษฐกิจและห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าและการบริการ เพื่อที่จะท�าให้
เกิดการกระจายรายได้และความภูมิใจต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ อย่างที่ ปกรณ์  
จีนาค�า นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนคนปัจจุบัน ได้กล่าวไว้ว่า “อนุรักษ์แล้ว
ต้องกินได้”

การจัดเวทีสาธารณะ ทั้งพื้นที่ทางกายภาพ และพื้นที่บนสื่อ เพื่อให้ประชาชน 
มีกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน ตัดสินใจร่วมกันให้ได้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การมี
สภาน�้าชาที่ท�าให้ผู้เฒ่าผู้แก่และคนหนุ่มสาวได้มานั่งคุยและตัดสินใจร่วมกัน ทั้งเรื่อง
งานประเพณีและเรื่องของเมือง ดังนั้นการส่งเสริมประเพณีต่างๆ ของเมืองก็เป็นการ 
ส่งเสริมเวทีสาธารณะอย่างหนึ่งเช่นกัน โดยเฉพาะประเพณีที่มีวัตถุประสงค์ที่จะตอบ
ความเชื่อทางศาสนา มิใช่ประเพณีที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว

ส�าหรับการจัดการการใช้สอยพื้นที่เมือง โดยมุ่งสู่การเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ 
(Efficient City) หรือเมืองที่กระชับ (Compact City) กระบวนการต่างๆ จะเกิดขึ้นได้
ยาก ถ้ามิติต่างๆ ของเมืองไม่สามารถตอบสนองกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติด้านการเดินทางภายในเมืองและการใช้พื้นที่ในการอยู่อาศัย 
กรณีของเมืองแม่ฮ่องสอน การส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้จักรยาน ตลอดจนถึงการ
จัดการที่จอดรถ จะมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งนี้ ถ้าองค์ประกอบ
ทางยุทธศาสตร์เหล่านี้บรรลุ ก็มีโอกาสที่เมืองแม่ฮ่องสอนจะเป็น ‘พิพิธภัณฑ์มีชีวิต’ ที่
สามารถบรรลุเรื่องความมั่งคั่ง คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน

‘พิพิธภัณฑ์มีชีวิต’ อาจเป็นค�าตอบหนึ่งให้กับอีกหลายๆ เมืองที่อาจจะใช้เป็น
ตัวอย่าง เราอยากจะอยู่ในฝั่งหนึ่งของทางออก ของความพยายามที่จะแก้ปัญหา ผล
ประจักษ์มีให้เห็นโดยทั่วไปอยู่แล้ว ถ้าเราอยู่ในฝั่งของผู้เพิกเฉย ต้นทุนที่จะเรียกคุณค่า
ต่างๆ กลับมา ก็อาจจะสูงเกินไปส�าหรับคนรุ่นหลังที่จะแบกรับได้

ดังนั้น เป้าหมายหลักของ ‘พิพิธภัณฑ์มีชีวิต’ จึงไม่ใช่เพื่อคนรุ่นของเราเป็นหลัก 
แต่เพื่อเป็นความหวัง เป็นหลักประกันสังคมที่ดี และเป็นอนาคตอันรุ่งโรจน์ของคนรุ่น 
ต่อไป
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จากเพื่อนกลุ่มเล็กๆ ต่างที่มา แต่มีความสนใจในเรื่อง
เดียวกัน ได้ร่วมกันผลักดันโครงการพิพิธภัณฑ์ มีชีวิตเมือง
แม่ฮ่องสอน โดยมีการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ตามหลักวิชาการ ภายใต้การสนับสนุนของ ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้วยความเชื่อว่า สมรรถนะของ
ชุมชนแห่งนี้ จะช่วยรักษาเมืองนี้ไว้ ไม่ให้ตกอยู่ในกระแส 
แห่งความเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไป แต่กระนั้นก็ยังมี 
ความกังวลต่อความเย้ายวนของการพัฒนาไปสู่การเป็นเมือง
ท่องเที่ยว ที่มีแต่รอยต�าหนิด่างพร้อย

Mae Hong Son Living Museum is the collabo-
ration between Chiang Mai University, Mae Hong 
Son Municipality and many other public and private 
organizations, and is supported by The Thailand 
Research Fund. The objective is to find solutions to 
operate and develop a city as well as preserve its 
own tradition and culture at the same time. Each 
community has to cooperate to build up its own 
uniqueness in order to be a cultural heritage city 
which is obvious and strong enough to be passed on 
to younger generations and leads to the sustainable 
development in the future. 
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ทีมงานโครงการศึกษาออกแบบ
และศึกษาความเป็นไปได้ของพิพิธภัณฑ์
มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน
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Contributors เบื้องหลังการท�าสกู๊ปพิเศษ แม่ฮ่องสอน Living Museum พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ฉบับนี้ ใช้ทีมงานมืออาชีพทั้งนักเขียน ช่างภาพ และอาร์ตติส  
พวกเขามาแม่ฮ่องสอนด้วยความรัก ความศรัทธาและเคารพ และกลับไปด้วยความประทับใจ
The special scoop on Mae Hong Son in this issue is a collaboration between professional writers, photographers and artists  
who all travel to Mae Hong Son with love, faith and respect, and leave it with warmth in their hearts.

One of the main forces behind the development 
of Mae Hong Son as a living museum. 

“Mae Hong Son has such rich culture and  
nature, which are in danger from the side effects of 
tourism. So, an efficient resource management is 
necessary.”

ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Dr. Nawit Ongsavangchai : lecturer at the Faculty of Architecture, Chiang Mai University

เป็นผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันให้แม่ฮ่องสอนเป็น living museum ท่ามกลางความหวั่นวิตก 
ในฐานะนักวิชาการ “แม่ฮ่องสอนมีวัฒนธรรม และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แต่อาจเป็นดาบสองคมให้เกิด
ความเสื่อมโทรมจากการท่องเที่ยว ดังนั้นการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างมาก”

An expert foodie who has all the answers when it 
comes to food, Guzzie Ang returned to Mae Hong Son after 
several visits to other places. “It is 12 years since I came 
here. It’s a pleasure to see the city of Mea Hong Son how 
it used to be in the past. I am thankful to the unity of the 
community that wishes to preserve the culture, tradition 
and lifestyle of Mae Hong Son while being strong enough 
to resist the flow of capitalism and harmoniously blended 
to the changing world.”

กัสซี่ อังก ์ นักเขียน
Guzzie Ang : Writer

เป็นนักชิมตัวยง ที่รอบรู้รอบด้าน วันหนึ่งเธอหวนกลับไปแม่ฮ่องสอนอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อน 
“กลับมาแม่ฮ่องสอนคราวนี้ หลังทิ้งช่วงจากคราวที่แล้วถึงสิบสองปี รู้สึกดีใจที่ได้เห็นเมือง ‘แม่ฮ่องสอน’ 

ทั้งเมืองยังคงเป็น ‘แม่ฮ่องสอน’ อย่างที่เคยเป็น ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในชุมชน ที่จะรักษา 
ทั้งขนบ ประเพณี และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้ให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้และสัมผัส แต่ในขณะเดียวกันก็เข้มแข็ง
มากพอที่จะต้านทานกระแสทุนนิยม เท่าทัน และรู้จักปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกได้อย่างสุขุม
นุ่มนวล”

ธนภูมิ อโศกตระกูล (ดวง) เป็นทั้งเจ้าของกิจการปิ่นโตปลอดเนื้อ และนักเขียน
Dhanapume Asoke-trakul: owner of meat-free food delivery and writer

ดวงหลงใหลกับความเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของแม่ฮ่องสอนมาก ชนิดที่ว่าอยากสมัครเป็นลูกของ 
ใครสักคนที่นี่ “ผมชอบเมืองเล็กๆ แต่อบอุ่นแห่งนี้มาก ทั้งบรรยากาศ รอยยิ้ม วิถีชีวิตของผู้คน เป็นสิ่งที่ 
หายากในเมืองใหญ่ ทีส�าคัญไม่มีปัญหาการจราจรเลย” 

Who is so charmed by Mae Hong Son’s living 
museum that he would like to be adopted by a native. 

“I love this small, but warm, city. The atmo-
sphere, the smiles and the way of life are rare to find 
in large cities. Most importantly, there is no traffic 
congestion.” 

คนึงหา สุภานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน    
Kanuengha  Supanan: secretary of Mae Hong Son’s Mayor

หญิงสาวชาวแม่ฮ่องสอนผู้ที่มีส�านึกรักบ้านเกิดอย่างแรงกล้า จบปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยท�างานเกี่ยวกับการเขียนหลักสูตรเพื่อก่อตั้งโรงเรียนสอน
ศิลปะ ณ ศิลป์ ถนนชิดลม ออกแบบเครื่องแต่งกายศิลปิน และฯลฯ

“ส�าหรบัเราแล้วแม่ฮ่องสอนคอืบ้านเกดิเมอืงนอน เป็นทีเ่กดิทีต่ายทีฝั่งรกรากของบรรพบรุษุมาหลาย 
ชัว่อายคุน เราไม่มีที่ถอยหลังต่อไปได้อีกแล้ว จึงรู้สึกทั้งรัก หวงแหน และภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาในบ้านเมืองนี้”

This Mae Hong Son woman, who graduated with a master’s 
degree in Art Education from Chulalongkorn University, loves her 
hometown very much. She used to work in developing the curricu-
lum when the Na Silp Art School on Chidlom Road was founded and 
designs clothes for artists. 

“For me, Mae Hong Son is my homeland, where my ancestors 
are buried. I don’t have anywhere else to turn to, so I love, and highly 
value this city. I am very proud to have been born in here.”

Taned graduated from the Faculty of Fine Arts, Chiang Mai 
University and painted the watercolor painting of Jong Klang 
Temple, shown in the scoop of this issue. Past exhibitions of his 
work include ‘Colorful Season Mini Print’ and ‘Made in Thailand’.  
‘I was very impressed with the experience I had with the way of 
life of the locals. That inspired me to create this painting, which is 
entitled ‘Jong Klang Temple’. The temple had some very inter-
esting things including the wooden carved dolls of human and 
animals, which are connected to the story about Bhudda’s past life 
and the way of life of the people in the past.” 

สมโณ แสงหิรัญ (เดี่ยว)  สถาปนิก Creation Tamarind Chiang Mai Company
Somano Sanghirun: architect at the Creation Tamarind Chiang Mai Company

หลังจากจบจากมหาวิทยาลัยรังสิต เดี่ยวก็มาท�างาน interior ที่เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ ‘พิพิธภัณฑ์
มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน’ ด้วยความคิดที่ว่า อยากจะอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ของพื้นที่นั้นเอาไว้ “แม่ฮ่องสอน 
เป็นจังหวัดที่เข้าไปถึงได้ยากที่สุด ซึ่งก็มีข้อดีตรงที่ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ขุนเขา ธรรมชาติอันแสนสงบ
บริสุทธิ์ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมให้สมบูรณ์ที่สุดด้วยเช่นกัน”

After graduating from Rangsit University,  
he began working in interior design in Chiang Mai.  
He joined the project: ‘Mae Hong Son: A Living 
Museum’ with the intent of preserving local art and 
culture. “Mae Hong Son is the hardest city to access, 
but that also helps protect its clean nature and its rich 
culture and architecture.” 

ทิกกร  สุวรรณชิน  (ปาน) สถาปนิกและเจ้าของกิจการฟาร์มไข่ไก่
Tikkorn Suwannachin: architect and owner of a chicken egg farm

คงมสีถาปนกิเพยีงไม่กีค่นในโลกทีเ่รยีนจบแล้วแทนทีจ่ะประกอบอาชพีออกแบบบ้านตามทีไ่ด้ร�า่เรยีนมา  
แต่สถาปนิกสาวน้อยคนนี้กลับชอบไปเลี้ยงไก่มากกว่า กิจการฟาร์มไก่ไข่ของเธอที่ดอยสะเก็ดจึงไม่เหมือนของ
ใคร เพราะผ่านการออกแบบจากครอบครัวที่มีพ่อผู้จบสถาปัตย์เช่นเดียวกัน และน้องสาวก็เรียนมาทาง  
landscape ส�าหรับ ‘พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน’ ปานมาช่วยวาดแผนที่ให้อย่างสวยงาม

ธเนศ มณีศร ี จิตรกร
Taned Marneesri : painter

เป็นเจ้าของภาพวาดสีน�้า วัดจองกลาง ในสกู๊ปเล่มนี้ จบจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เคยแสดงผลงานนิทรรศการ เช่น Colorful Season Mini Print นิทรรศการ เมดอินไทยเเลนด์ “เมื่อได้สัมผัส
วิถีชีวิตของชาวบ้าน รู้สึกประทับใจอย่างมาก จึงได้เเรงบัลดาลใจในการสร้างผลงานสีน�้าออกมา ภาพที่วาด 
ชื่อวัดจองกลาง ที่นั่นมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง คือ ตุ๊กตาแกะสลักด้วยไม้เป็นรูปคน และสัตว์ อันเกี่ยวข้องกับ 
พระเวสสันดรชาดก และชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อน”

กรินทร์ มงคลพันธ ์หัวหน้าช่างภาพนิตยสาร COMPASS 
Karin Mongkoophan : chief photographer, COMPASS

ศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเดินทางไปเก็บภาพที่แม่ฮ่องสอนครั้งล่าสุดของ
กรินทร์ โดดเด่นด้วยอารมณ์ความรู้สึก แม้กระทั่งสิ่งไม่มีชีวิต “ถ้าภาพของผม ท�าให้หลายคนมองเห็นเสน่ห์ของ
แม่ฮ่องสอนได้ ผมจะดีใจมากเลยครับ เพราะอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้แม่ฮ่องสอนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตตลอดไป 
อยากให้ผู้คนหันมาดูแล และไม่เสาะแสวงหาผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว”

อภิรักษ์ โฆษกิจจาวุฒ ิ ช่างภาพนิตยสาร COMPASS 
 Apirak Kosakijawut : photographer, COMPASS

เป็นช่างภาพหนุ่มที่อารมณ์ดีได้ทั้งวันและทั้งคืน ท�าให้ภาพทุกภาพที่ผ่านสายตาและคมเลนส์ของ
อภิรักษ์มีชีวิตชีวาอย่างประหลาด และก็เหมือนจะต้องมนต์เสน่ห์ของแม่ฮ่องสอนเข้าให้อย่างจัง เพราะในปี 2552 
อภิรักษ์ไปกลับเมืองสามหมอก กลับไปกลับมานับได้เกือบหมื่นโค้ง “ส�าหรับผมแล้ว ชอบทุกอย่างที่เป็นเมืองๆ นี้
ครับ ทั้งอาหารการกิน ผู้คน มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาครับ”

Because he is a very positive person, the photos 
from his perspectives are very alive. Apirak seem to be 
extremely charmed by Mae Hong Son, because in 2009  
he went to the city countless times. “For me, I love every-
thing the city is; the food, the people. I am happy every 
time I come back here.”

There are probably not many people who 
have a university degree in architecture but 
choose to work in a farm. Because of her family 
background in architecture and landscape design, 
Tikkorn’s farm in Doi Saket is not like any other 
farms.  As for her contribution to “Mae Hong Son: 
A Living Museum,” she helped by drawing a very 
beautiful map. 

The photography of Mae Hong Son of the alumni of 
Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, is alive with 
emotions, even the photos of non-living objects. “If my 
photography could make people feel the charm of Mae 
Hong Son, I would be very happy, because that is another 
to help to sustain Mae Hong Son as a living museum. 
Also, I would like that people help to conserve the city and 
not take advantage of it for profits.”
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