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ถนนสายเชียงใหม่-ล าพูน ตั้งอยูบ่นทางหลวงหมายเลข 106 ถือไดว้่าเป็นถนนสายโบราณท่ีใช้สัญจร
ระหวา่งชุมชนโดยมีมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 มีลกัษณะเด่นคือมีการปลูกตน้ยางใหญ่เรียงรายกนัตลอด
ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ท่ีส าคญัคือมีชุมชนชาวลา้นนาอาศยัอยู่มาตั้งแต่อดีต ท าให้ปัจจุบนั
ยงัคงปรากฏมรดกวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าและมีเอกลกัษณ์ของชาวลา้นนาอยู ่แต่เน่ืองจากปัจจุบนัความ
เจริญเติบโตไดพ้ฒันาเขา้มาในพื้นท่ี ส่งผลให้ชุมชนเกิดการขยายตวัซ่ึงอาจส่งผลกระทบมาสู่วิถีชีวิต
และวฒันธรรมของชาวลา้นนาในพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการจดัการ
เส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามเส้นทางวฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่-
ล าพูน ให้เป็นแหล่งมรดกวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าของชุมชน เพื่อท่ีชุมชนจะไดเ้กิดความรู้สึกหวงแหน
และร่วมกนัรักษามรดกวฒันธรรมให้คงอยู่ต่อไป รูปแบบของการศึกษาเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใช้
วิธีการศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการ (interdisciplinary research)  และน าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบ
พรรณนา 
ผลการศึกษาพบวา่  ในชุมชนตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพนู มีแหล่งมรดกทางวฒันธรรม
ท่ีน่าสนใจ 50  แห่ง  ไดท้  าการคดัเลือกแหล่งมรดกทางวฒันธรรมเพื่อจดัการเส้นทางการเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจ านวน 32 แห่ง  และน ามาจดัเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวได ้ 2 รูปแบบ  
คือ  (1) รูปแบบการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ท่ีจ  าแนกไปตามประเภทมรดกวฒันธรรม  
ไดแ้ก่  แหล่งตลาดชุมชนและศิลปหตัถกรรม  กบัวดัวาอารามและโบราณสถาน(2)รูปแบบการเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในภาพรวมของถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน  นอกจากน้ียงัเสนอ
แนวทางการจดัการการเรียนรู้และท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ในพื้นท่ี  รวมทั้งเสนอ
แนวทางการจัดท าส่ื อของการเรียน รู้และท่ องเท่ี ยวเชิ งว ัฒนธรรมตาม เส้นทางน้ี อีกด้วย
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ABSTRACT 

Chiang Mai - Lamphun Road located on Highway 106 is regarded as the ancient thoroughfare 
between communities since the reign of King Rama V. Dominant feature of the road is rubber trees 
lining up along the 15-kilometer road. As there have been Lanna people living from the past, 
valuable and unique cultural heritage of Lanna remains. However, the growth and development of 
the community nowadays impact lifestyles of Lanna residents. This study, thus, aims to propose the 
methods of learning and cultural tourism along the ancient road Chiang Mai – Lamphun as well as 
promote this road to be the precious cultural heritage of the community. Therefore, the residents 
will have a sense of pride and realize the important of maintaining this cultural heritage. The study 
is quantitative research to which the interdisciplinary study is employed. The findings are presented 
through the description.   

According to the study, there are 50 interesting cultural landmarks along the Chiang Mai - Lamphun 
Road. The 32 landmarks are selected to be the path of learning and cultural tourism. They are 
divided into two types including (1) the form of learning and cultural tourism which can be 
categorized due to their type of heritage namely, the community market and handicraft as well as 
the temples and historic sites and (2) the form of learning and cultural tourism focusing on the 
overview of Chiang Mai - Lamphun Road. Besides, this study proposes the methods of learning and 
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tourism management in which the residents can get involved and the media concerning learning and 
cultural tourism along this route. 


