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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ดินแดนล้านนาก่อนการก่อตั้งอาณาจกัรล้านนาในพุทธศตวรรษท่ี 19 พบว่ามีชุมชนอาศยัอยู่
ก่อนแลว้ท่ีส าคญัคือแควน้หริภุญไชย โดยมีเมืองล าพูนหรือหริภุญไชยเป็นศูนยก์ลางและจากต านาน
เม่ือสร้างเมืองหริภุญไชยเสร็จ ฤๅษีวาสุเทพได้ทูลเชิญพระนางจามเทวีธิดาของกษัตริย์ละโว ้                       
มาปกครอง ซ่ึงพระนางทรงน าพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ มาจากละโว้ นับเป็น                        
การขยายตวัของวฒันธรรมละโวม้าสู่เมืองทางตอนบน รวมไปถึงบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าปิงดว้ย และ
เม่ือเกิดการก่อตั้งอาณาจกัรลา้นนาโดยพญามงัราย ท่านก็ทรงยึดแควน้หริภุญไชยเป็นศูนยก์ลางของ
อาณาจกัรประมาณ 2 ปีก่อนท่ีจะสร้างเวยีงกุมกามข้ึนมาแต่เกิดปัญหาน ้าท่วมจึงยา้ยมาบริเวณระหวา่ง
ดอยสุเทพกบัแม่น ้าปิง1 

เมืองเชียงใหม่ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ าปิง สมยัก่อนประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั คือ ท านา
และเพาะปลูกพืชต่างๆ และอาชีพคา้ขายเป็นอาชีพส าคญัรองจากการเกษตร ปรากฏในเอกสารต านาน
ว่ามีตลาดเป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนมาตั้งแต่สมยัพญามงัราย โดยมีทั้งพ่อคา้ชาวจีนและอินเดีย                
ท่ีเดินทางเขา้มาซ้ือสินคา้ท่ีส่วนใหญ่เป็นของป่า ยาสูบ และขา้ว มีแหล่งปลูกขา้วคือ สารภี และฝาง2  
ซ่ึงลักษณะเด่นอย่างหน่ึงของคนทางภาคเหนือ คือ นิยมรับประทานข้าวเหนียว หรือท่ีเรียกกนัว่า                
ขา้วน่ึง และมีฝีมือทางดา้นการช่าง เห็นไดจ้ากสินคา้พื้นเมืองท่ีเป็นหัตถกรรม เช่น เคร่ืองไมแ้กะสลกั 
เคร่ืองจกัรสาน เคร่ืองเขิน เคร่ืองเงิน เคร่ืองป้ันดินเผา และเส้ือผา้พื้นเมือง เป็นตน้3 

ปัจจุบันเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีชุมชนล้านนาโบราณ  อันเป็นมรดกทางวฒันธรรม                         
ท่ีทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ปรากฏอยู ่ยกตวัอยา่งเส้นทางถนนโบราณสายเชียงใหม่-ล าพูน (สายเก่า) 
เป็นถนนสายแรกท่ีเป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัล าพูน  จึงเป็น

                                                        
1  สรัสวดี  อ๋องสกลุ  ประวติัศาสตร์ล้านนา  บริษทั อมรินทร์พร้ินติง้แอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั  กรุงเทพฯ  2552  หนา้  19 - 22 
2  สรัสวดี  อ๋องสกลุ   ประวติัศาสตร์ล้านนา  บริษทั อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั  กรุงเทพฯ 2552 หนา้ 24 - 25 
3  นวลศิริ วงศท์างสวสัด์ิ  ชุมชนโบราณในเขตล้านนา  ภาควชิาภมิูศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ 2528 
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ถนนสายส าคญัสายหน่ึงของภาคเหนือท่ีมีการตั้งชุมชนของชาวลา้นนามาตั้งแต่โบราณ มีตน้ยางนา
ขนาดใหญ่เป็นเอกลกัษณ์ ปลูกเรียงรายไปตามถนนตั้งแต่จงัหวดัเชียงใหม่จนส้ินสุดท่ีเขตแดนจงัหวดั
ล าพูน มีระยะทางยาวประมาณ 14 กิโลเมตร เร่ิมตน้เม่ือปลูกในปี พ.ศ. 2442 สมยัพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 โดยสมยันั้นเมืองเชียงใหม่อยู่ในความดูแลของขา้หลวงสิทธ์ิขาด
มณฑลพายพั ซ่ึงผูท่ี้ด ารงต าแหน่งคือ เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศกัด์ิ (เชย กัลยาณมิตร) ท่านได้น า
นโยบายท่ีเรียกว่า “น ้ าต้อง กองต ๋า” หมายถึง นโยบายในการพฒันาร่องน ้ าล าคลอง การตดัถนน
หนทางและการปรับปรุงถนนหลวงเพื่อให้ความร่มร่ืนแก่ชาวบา้นท่ีสัญจรไปมา  ทั้งน้ีเร่ิมมีการปลูก
ตน้ยางอยา่งจริงจงัเม่ือ พ.ศ. 2454 ในสมยัเดียวกนั โดยตอนนั้นมีนโยบายท่ีจะพฒันาความเป็นอยูข่อง
ประชาชนใหดี้ข้ึน ให้รู้จกัท าร้ัวบา้น ตดัถนนหนทางและปรับปรุงทางหลวงใหร่้มร่ืนแก่ผูส้ัญจรไปมา4  
ต่อมา ก็มีการตั้งบา้นเรือนมากข้ึนจนเกิดเป็นชุมชนข้ึนมาใกลก้บัแนวแม่น ้ าปิงท่ีไหลผา่น ชุมชนแต่ละ
แห่งจึงมีการติดต่อไปมาหาสู่กนัเป็นประจ าทั้งทางบกและทางน ้า 

การขนส่งทางบกบนถนนสายเชียงใหม่-ล าพูนในสมยัก่อนนั้น ผูค้นจะใช้ล้อเกวียนในการ
ขนส่ง ท่ีนอกจากใชล้อ้เกวยีนบรรทุกขา้วเปลือกแลว้ยงัใชบ้รรทุกพืชไร่น ามาขายในเมือง โดยสมยันั้น
แทบทุกบ้านมกัจะมีเกวียนและเล้ียงววั 2 ตวัไวเ้ทียมเกวียน เพื่อใช้ขนส่งส่ิงของเช่นเดียวกบัความ
ตอ้งการมีรถยนตใ์นสมยัปัจจุบนั5 รวมถึงมีการขนส่งทางน ้าท่ีผา่นระหวา่งชุมชนในสมยัก่อนท่ียงัไม่มี
ทางรถยนตเ์ช่ือมต่อระหวา่งอ าเภอ หรือจงัหวดัต่างๆ และเม่ือยงัไม่มีทางรถไฟไปถึงเชียงใหม่ เรือหาง
แมงป่องจึงมีความส าคญัมากในการคมนาคมทางน ้ า เพื่อประโยชน์ในการติดต่อธุรกิจและคา้ขายโดย
ขนส่งสินคา้ล่องแม่น ้าปิง และไดส้ิ้นสุดลงเม่ือมีรถไฟเช่ือมมาถึงเชียงใหม่6  

ปัจจุบนั ถนนโบราณสายเชียงใหม่-ล าพนู (สายเก่า) ถือไดว้า่เป็นแหล่งมรดกเก่าแก่ท่ีทรงคุณค่า
และมีอดีตท่ียาวนาน ซ่ึงพื้นท่ีดังกล่าวน้ีมีความส าคญัคือยงัมีชาวล้านนาตั้งถ่ินฐานกนัมาตั้งแต่รุ่น
บรรพบุรุษ และมีความผกูพนักบัแม่น ้าปิง ท าใหย้งัคงพบเห็นการด ารงชีวิตของชาวลา้นนาท่ีนิยมปลูก
บา้นอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยอาคารบา้นเรือนจะเป็นลกัษณะบา้นไม ้ ลกัษณะเศรษฐกิจเป็นแบบผลิต
เพื่อให้พออยู่พอกิน และยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ทางด้านการติดต่อคา้ขายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัยงั
ปรากฏให้เห็นการคา้ของชาวล้านนาท่ีเรียกว่า “กาดมัว่”  ท่ีส่วนมากยงัคงเป็นสินคา้ประเภทของป่า
หรือพืชผลทางการเกษตรท่ีใครมีของอะไรก็น ามาวางขายได ้รวมไปถึงชาวลา้นนาทั้งชายและหญิงจะ

                                                        
4  ล าจุล  ฮวบเจริญ  “ ตน้ยางท่ีสารภี ” ใน อนุสรณ์ 100 ปี อ  าเภอสารภี  บุณยศิ์ริงานพมิพ ์เชียงใหม่ 2534  หนา้ 74-75  
5  อนุ  เนินหาด  สังคมเมืองเชียงใหม่ สะป๊ะเร่ืองตะวา  ครองช่างการพมิพ ์เชียงใหม่  2543 
6  บุญเสริม  สาตราภยั  ล้านนาเม่ือตะวา  ดาราวรรณการพมิพ ์เชียงใหม่ 2550 
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นิยมสูบบุหร่ีท่ีมวนดว้ยใบตองกลว้ย จนเกิดโรงบ่มใบยาสูบข้ึนมาในพื้นท่ีตั้งแต่ พ.ศ. 2509 มาจนถึง
ปัจจุบนั อีกทั้งวฒันธรรมท่ีโดดเด่นของชาวลา้นนา คือ มีความศรัทธาในเร่ืองของพระพุทธศาสนา 
โดยทุกๆ บา้นจะเขา้วดัท าบุญกนัทุกวนัพระและมีการพึ่งพิงวดัเป็นสถานท่ีสงบจิตใจ จึงมีการสร้างวดั
ข้ึนมาเป็นจ านวนมาก ประมาณ 30 กว่าวดัตลอดเส้นถนนสายน้ี รวมไปถึงยงัมีการสร้างสรรค์งาน
หัตถกรรมพื้นบ้านต่างๆ ท่ีได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น อาทิ การท าโคมล้านนา และการสาน                
เส่ือแหยง่ เป็นตน้ 

ชุมชนท่ีตั้งอยู่ระหว่างถนนโบราณสายเชียงใหม่-ล าพูน (สายเก่า) ปัจจุบนัครอบคลุมทั้งหมด              
5 ต าบล และ 2 อ  าเภอ ไดแ้ก่ ต าบลวดัเกต ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และต าบล
หนองผึ้ง ต าบลยางเน้ิง ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ โดยปัจจุบนัก าลังได้รับกระแส              
การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมท่ีหลัง่ไหลเขา้มาภายในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง อาจส่งผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีต่อชุมชนอยา่งไม่อาจหลีกเล่ียง ซ่ึงการท่ีสังคมลา้นนาเปล่ียนแปลง
ไปสู่สังคมเมืองนั้น อาจท าให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่จนสูญเสีย
เอกลกัษณ์ท่ีเคยสั่งสมกนัมา ดงัเช่นชาวบา้นในพื้นท่ีบางส่วนไม่เห็นถึงความส าคญัของถนนโบราณ
สายเชียงใหม่-ล าพูน (ตน้ยาง) โดยปัจจุบนัถือวา่อยูใ่นสถานะทางผ่านของนกัเดินทางหรือผูท่ี้สัญจร
ไปมาเพื่อให้ความร่มร่ืนในการเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองเชียงใหม่หรือมุ่งหนา้สู่จงัหวดัล าพูนเท่านั้น และ
การท่ีถนนสายน้ีอยู่ในสถานะของทางผ่านนั้นได้ส่งผลให้สถานท่ีส าคญัของชุมชนทั้งวดัวาอาราม 
โบราณสถาน และงานหัตถกรรมต่างๆ ไม่ได้รับความส าคัญทั้ งจากคนในชุมชนด้วยกันเองและ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางผ่านมาตามไปด้วย รวมไปถึงผูค้นในชุมชนก็มุ่งแต่สนใจผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจคา้ขายของตนเองจนลืมมรดกวฒันธรรมในชุมชนและอาจจะท าใหค้่อยๆจางหายไปในท่ีสุด 

ผลกระทบดังกล่าวยงัส่งผลไปถึงต้นยางท่ีปัจจุบันมีอายุมากกว่า 100 ปี  และถือว่าเป็น
ประวติัศาสตร์ของชุมชน ปัจจุบันต้องเผชิญกับการคุกคามจากมนุษย์ตามไปด้วย ทั้ งจากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์และจากความตั้งใจ อาทิ ชาวบา้นบางคนตอ้งการขยายพื้นท่ีหน้าร้านเพิ่มก็จะใช้วิธี
ต่างๆ ในการท าลายตน้ยาง เช่น ใชส้วา่นเจาะ ใชดิ้นประสิวราด ใชน้ ้ าร้อนราด เทปูนซีเมนตล์อ้มรอบ
โคนตน้ และท าลายราก เป็นตน้  ซ่ึงจะท าให้ตน้ยางตายซากและถูกโค่นทิ้งไปในท่ีสุด เปิดทางให้กบั
การสร้างอาคารเพิ่มเติมตลอดจนท่ีจอดรถ รวมไปถึงการขายพื้นท่ีใหน้ายทุนเขา้มาสร้างอาคารพาณิชย์
และหมู่บา้นจดัสรร เป็นตน้7  

                                                        
7  ธเนศวร์  เจริญเมือง   มาจากล้านนา   น าอกัษรการพมิพ ์ กรุงเทพฯ  2536  หนา้ 132 - 136 
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ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาในหัวขอ้ “เส้นทำงวัฒนธรรมถนนโบรำณ
สำยเชียงใหม่-ล ำพูน เพื่อกำรเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” โดยเป็นการศึกษามรดกทาง
วฒันธรรมของชุมชนท่ียงัคงปรากฏหรือหลงเหลืออยู ่และน าเสนอในรูปแบบการจ าลองเส้นทางการ
เรียนรู้และท่องเท่ียวตลอดเส้นทางถนนตน้ยางในรัศมีไม่เกิน 1.5 กิโลเมตรจากถนน รวมไปถึงวดัท่ีมี
ความส าคญัของคนในชุมชนท่ีถูกคดัเลือกจากเกณฑ์ท่ีตั้ งไว ้ ทั้ งน้ีเพื่อพฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้                     
ท่ีส าคญัของชุมชนให้นกัท่องเท่ียวและประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้มาศึกษาเรียนรู้ โดยการศึกษาเส้นทาง
เรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมน้ีจะน าไปสู่การเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนทอ้งถ่ิน    
ท าให้ทางชุมชนเห็นคุณค่าและร่วมกนัอนุรักษ์ให้เป็นถนนสายประวติัศาสตร์ต่อไปและยงัคงรักษา
มรดกของชุมชนลา้นนาไวต่้อไป แมอ้าจจะเหลือเพียงบางส่วน ก่อนท่ีจะสายไปจนเหลือเพียงต านาน
เหมือนชุมชนลา้นนา ณ ทอ้งถ่ินอ่ืน 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1.2.1  เพื่อศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต และวฒันธรรมของถนนโบราณสาย

เชียงใหม-่ล าพนู ในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
1.2.2  เพื่อศึกษาถึงคุณค่าและความส าคญัของแหล่งมรดกวฒันธรรมของชุมชนตามเส้นทาง

วฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่-ล าพนู 
1.2.3   เพื่อเสนอแนวทางจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามเส้นทาง

วฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่-ล าพนู 
 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.3.1  ท าให้ทราบบริบททางประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต และวฒันธรรมของถนนโบราณสาย    

เชียงใหม-่ล าพนู ในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
1.3.2  ท  าให้ทราบถึงคุณค่าและความส าคญัของแหล่งมรดกวฒันธรรมของชุมชนตามเส้นทาง

วฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่-ล าพนู 
1.3.3  สามารถน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมตามเส้นทางวฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่-ล าพนู 
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1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.4.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 

 การศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกพื้นท่ีในการศึกษา คือ พื้นท่ีบริเวณสองฝ่ังถนนสายเชียงใหม่ – ล าพูน 
(ทางหลวงหมายเลข 106) ระยะห่างจากสองฝ่ังถนนไม่เกิน 1 กิโลเมตร จุดเร่ิมตน้ท่ีท าการศึกษาคือ 
บริเวณค่ายกาวิละ ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จนส้ินสุดท่ีบริเวณเสาหลกัเมือง
เชียงใหม-่ล าพนูโดยครอบคลุมพื้นท่ีสองอ าเภอ คือ อ าเภอเมือง และอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่  

 
1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

เน้ือหาของการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย บริบททางประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต และวฒันธรรม 
รวมถึงคุณค่าและความส าคญัของแหล่งมรดกวฒันธรรม และเสนอแนวทางการจดัการเส้นทางเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามเส้นทางวฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่-ล าพนู 

 
1.5  นิยำมศัพท์ทีเ่กีย่วข้องกบักำรศึกษำคร้ังนี้ 

1.5.1 เส้นทำงวฒันธรรม  หมายถึง  ถนนสายเชียงใหม่-ล าพนู ท่ีมีชุมชนของชาวลา้นนาท่ีตั้งถ่ิน
ฐานมาตั้ งแต่อดีต โดยยงัคงปรากฏรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปะ
สถาปัตยกรรมของชาวลา้นนาหรือกลุ่มชนท่ีเรียกตนเองวา่ คนเมือง  

1.5.2 เส้นทำงสำยเชียงใหม่  – ล ำพูน หมายถึง ถนนสายต้นยาง ตั้ งอยู่บนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 106 ท่ีเป็นเส้นทางสัญจรมาตั้งแต่อดีต ก่อนท่ีจะมีการสร้างถนนสายถนนซุปเปอร์ไฮเวย ์
โดยมีอายปุระมาณ 114 ปี (ปัจจุบนั2557) มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร 

 
1.6  กำรเสนอผลกำรศึกษำ 

บทที ่1  บทน ำ 

น าเสนอท่ีมาและความส าคญัของการศึกษาเร่ือง เส้นทางวฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่-
ล าพนู เพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  รวมทั้งวตัถุประสงคข์องการวจิยั ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
การจากการวจิยั ขอบเขตของการวจิยั และนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
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บทที ่2   แนวคิด ทฤษฎ ีและเอกสำรงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

เป็นการศึกษาคน้ควา้และน าเสนอขอ้มูลความรู้ท่ีเก่ียวกบั ประวติัศาสตร์  สังคม วฒันธรรม 
และส่ิงแวดล้อมของชุมชนชาวล้านนาในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  
ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเส้นทางเรียนรู้และการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม 

บทที ่3   วธีิด ำเนินกำรวจัิย  

น าเสนอกระบวนการวิจัย และเทคนิคท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย   
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล                     
การวเิคราะห์  และแปลความ  ตลอดจนการน าเสนอผลการวจิยั 

บทที ่4   ชุมชนและมรดกวฒันธรรมตำมแนวถนนโบรำณสำยเชียงใหม่ – ล ำพูน 

เป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริบทท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาและมรดก
วฒันธรรมของชุมชนในแนวถนนสายโบราณเชียงใหม่ – ล าพูน ในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอสารภี 
จงัหวดัเชียงใหม่   

บทที่ 5   แนวทำงจัดเส้นทำงกำรเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำมเส้นทำงวัฒนธรรม
ถนนโบรำณสำยเชียงใหม่ – ล ำพูน 
 บทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางของการจดัเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตาม
เส้นทางวฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพนู ในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่  

บทที ่6   สรุปผลกำรศึกษำ  อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
เป็นการสรุปสาระส าคญัของมรดกทางวฒันธรรมของชุมชน ตามเส้นทางโบราณสายเชียงใหม่-

ล าพูน ในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่  ทั้งประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต และวฒันธรรม
ของชุมชนลา้นนาในพื้นท่ี รวมถึงคุณค่าในการศึกษาเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่แนวทางจดัการเส้นทางการ
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดยน าผลการศึกษาท่ีไดม้าสรุปตามแนวคิดและทฤษฎีว่าเป็นไป
ตามทฤษฎีนั้นหรือไม่อยา่งไร รวมไปถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังต่อไป 

 


