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บทที ่6 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเส้นทางวฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่-ล าพูน เพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
มีวตัถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต และวฒันธรรมของถนนโบราณสาย
เชียงใหม่ – ล าพูน ในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่  2) เพื่อศึกษาถึงคุณค่าและ
ความส าคญัของแหล่งมรดกวฒันธรรมของชุมชนตามเส้นทางวฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่ – 
ล าพูน  3) เพื่อเสนอแนวทางจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามเส้นทาง
วฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน โดยมีวิธีการศึกษาดา้นเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัมรดกวฒันธรรมของชาวลา้นนา ในพื้นท่ีความส าคญัคือชุมชนชาวลา้นนาท่ีอาศยัอยูส่องฝ่ังถนน
สายเชียงใหม่ – ล าพูนสายเก่า หรือชุมชนท่ีตั้ งถ่ินฐานอยู่บริเวณแนวปิงห่าง ใช้วิธีการส ารวจ
ภาคสนามในแหล่งมรดกวฒันธรรม และสัมภาษณ์ชาวบ้าน หน่วยงานราชการ รวมถึงผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีมีความรู้เก่ียวกบัมรดกวฒันธรรมในพื้นท่ีชุมชนถนนสายเชียงใหม่ – ล าพูนตั้งแต่บริเวณ
อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละไปจนถึงศาลเจ้าพ่อแดนเมืองเชียงใหม่ – ล าพูน โดยคัดเลือกพื้นท่ีท่ีมี
ความส าคญั มีแหล่งมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าสะท้อนอตัลักษณ์ของชุมชนชาวล้านนาและ
เหมาะสมส าหรับการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา
ท่ีประยุกต์จากเกณฑ์การพิจารณาคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม ท่ีก าหนดโดยองค์กรสากลด้าน
การศึกษาและการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรม (ICOMOS) ร่วมกบับริบททางประวติัศาสตร์ สังคม และ
วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกับถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน  จ  านวน 4 เกณฑ์ คือ 1) เกณฑ์ด้าน
ประวติัศาสตร์ 2) เกณฑ์ดา้นวฒันธรรม 3) เกณฑ์ดา้นศิลปกรรม 4) เกณฑ์ดา้นความพร้อมของการ
เรียนรู้และท่องเท่ียว  โดยใช้มาตรวดัแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) ในการก าหนดคุณค่าของมรดกทาง
วฒันธรรมท่ีมีคุณค่าสะทอ้นอตัลกัษณ์ของชุมชนตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน โดยการ
ใชเ้กณฑ์ 4 เกณฑ์ท่ีสร้างข้ึนมาวิเคราะห์ในรูปแบบ Rating Scale ก าหนดค่าคะแนน 5 ระดบั คือ ระดบั
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด แลว้น ามาวิเคราะห์ผลแบบ (Weight Sum Analysis) และ
น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อน าไปเสนอแนวทางการจัดการเส้นทางเรียนรู้และ
ทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามเส้นทางวฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพนูท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน โดยผูศึ้กษาไดส้รุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
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6.1  สรุปผลการศึกษา 

 6.1.1  บริบททางประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต และวฒันธรรมของถนนสายเชียงใหม่-ล าพูน ในเขต
อ าเภอเมืองและอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ล้านนา โดยโครง
นิราศหริภุญชยัเป็นหลกัฐานประการหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่แม่น ้าปิงในสมยัอดีตไดไ้หลอยูท่างดา้นทิศ
ตะวนัออกของแม่น ้ าปิงในปัจจุบนั คือ แนวปิงห่าง ต่อมาไดมี้การเปล่ียนแปลงทางน ้ าใหม่ให้แม่น ้ า
เคล่ือนยา้ยมาอยู่ทางตะวนัตกของเวียงกุมกามในต าแหน่งแม่น ้ าปิงปัจจุบนั ซ่ึงสันนิษฐานว่าน่าจะมี
สาเหตุมาจากการท่ีเกิดน ้ าท่วมเวียงกุมกามคร้ังยิ่งใหญ่  โดยพื้นท่ีของปิงห่างนั้ นมีระยะทางยาว
ประมาณ 25 กิโลเมตร มีการตั้งหมู่บ้านตลอดทางประมาณ 21 หมู่บ้าน ปรากฏเป็นแนวขนานอยู่
ทางดา้นตะวนัตกของถนนสายเชียงใหม่ – ล าพูน ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีศึกษาคือ ตั้งแต่บา้นสันคือ บา้น
หนองผึ้ง บา้นกองทราย บา้นกู่เสือ บา้นยางเน้ิง บา้นปันเจียง (เวฬุวนั) บา้นปากกอง และบา้นช่างเค่ิง 
ซ่ึงในสมยัรัชกาลท่ี 5 ไดมี้การก าหนดนโยบายพฒันาคูคลอง การตดัถนน และปรับปรุงถนนหลวงให้
ความร่มร่ืนแก่ผูเ้ดินทางสัญจรไปมา โดยไดก้ าหนดให้ชุมชนสองขา้งฝ่ังถนนสายเชียงใหม่ – ล าพูน 
ปลูกตน้ยางนา ปัจจุบนันอกจากปรากฏเป็นเส้นทางท่ีส าคญัในการติดต่อคมนาคมทางบกเลียบแนว
แม่น ้ าปิงห่างระหวา่งจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัล าพูนแลว้ ยงัมีมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีความส าคญั
ต่อชาวล้านนา ได้แก่ โบราณสถานของเวียงกุมกาม วิหาร อุโบสถ สถาปัตยกรรม งานหัตถกรรม 
ตลอดจนประเพณีและพิธีกรรมท่ีสืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบนัท่ียงัคงอนุรักษไ์ว ้

6.1.2 คุณค่าและความส าคญัของแหล่งมรดกวฒันธรรมของชุมชนตามเส้นทางวฒันธรรมสาย
เชียงใหม่-ล าพูน พบมรดกทางวฒันธรรมชุมชนล้านนาในพื้นท่ีท่ีศึกษา ซ่ึงมีคุณค่าและแสดงอตั
ลกัษณ์วฒันธรรมของทอ้งถ่ินแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่ม 

 1) กลุ่มมรดกทางวฒันธรรมประเภทวิหารและอุโบสถ แสดงคุณค่าและอตัลกัษณ์งาน
ทางด้านศิลปะทางพระพุทธศาสนา พุทธศิลป์ รวมทั้งศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมท่ีมีการ
ออกแบบผสมผสานเอกลกัษณ์ของลา้นนาโดยมีการสืบทอดรักษากนัสืบมา โดยมีการบูรณะ
รักษาความเป็นดั้งเดิมไวใ้หม้ากท่ีสุดทั้งลกัษณะโครงสร้าง รูปแบบการตกแต่ง และงานศิลปะ 

 2) กลุ่มมรดกทางวฒันธรรมประเภทโบราณสถานเวียงกุมกาม เป็นมรดกวฒันธรรมท่ีมี
ประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยแสดงความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่ และเป็นส่ิง
ท่ีเช่ือมโยงเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบนัเขา้ดว้ยกนั และถือว่าเป็นประวติัศาสตร์ส าคญัแห่ง
หน่ึงท่ีหลงเหลือไวใ้หลู้กหลานไดเ้ขา้มาศึกษาเร่ืองราวความเป็นมาของเมืองในยคุนั้น 
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 3) กลุ่มมรดกทางวฒันธรรมประเภทภูมิปัญญาพื้นบา้นลา้นนา เป็นมรดกทางวฒันธรรม
ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท่ีผ่านการสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่ รุ่น โดยเป็นพื้นฐานการ
ประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพฒันาทั้งจากการพฒันาเพื่อการพึ่งพาตนเอง เพื่อการพึ่งพา
อาศยัซ่ึงกนัและกนั และจากการผสมผสานองคค์วามรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อเกิดเป็น
ภูมิปัญญาใหม่ท่ีเหมาะสมกบัยุคสมยั อาทิ การท าโคมลา้นนา และการท าเคร่ืองจกัรสาน เป็น
ตน้ และภูมิปัญญาเหล่าน้ีไม่เพียงแต่จะมีคุณค่าเฉพาะในทอ้งถ่ินและผูค้นเท่านั้นแต่ยงัจะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อประเทศชาติในการวานแผนและพฒันาต่อไป 

 4) กลุ่มมรดกทางวฒันธรรมประเภทการท่องเท่ียวและการเรียนรู้เชิงวฒันธรรม เป็น
การศึกษาเรียนรู้ประวติัศาสตร์และวิถีการด ารงชีวิตของชาวลา้นนาในพื้นท่ี ท่ีมีการบอกเล่า
เร่ืองราวในการพฒันาสังคมผ่านทางประวติัศาสตร์ องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม 
โดยเฉพาะมรดกวฒันธรรมกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมประเภทบา้นไมโ้บราณตามแนวถนนสาย
เชียงใหม่ – ล าพูนท่ีส่วนมากเกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบสถาปัตยกรรมให้เข้ากับสภาพ
ปัจจุบนัไปแลว้ แต่มีเพียงบางส่วนท่ียงัมีการบ ารุงรักษาให้คงสภาพเดิมอยู ่ซ่ึงจ าเป็นตอ้งให้เกิด
การอนุรักษไ์วใ้หคู้่กบัถนนสายเชียงใหม่ – ล าพนูใหน้านท่ีสุด 

 

6.1.3  การเสนอแนวทางจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามเส้นทาง
วฒันธรรมถนนสายเชียงใหม่-ล าพูน พบว่าจากการจดักลุ่มมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่า แสดงอตั
ลกัษณ์วฒันธรรมลา้นนา และมีความโดดเด่นท่ีจะน ามาจดัเป็นเส้นทางเรียนรู้วฒันธรรม สามารถจดั
เส้นทางตามประเภทได ้2 เส้นทาง ไดแ้ก่ เส้นทางท่ี 1 เส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ตามแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและเรียนรู้งานหัตถกรรม น าเสนอแหล่งมรดกทางวฒันธรรมท่ี
ถ่ายทอดเร่ืองราวผา่นมรดกทางศิลปหตัถกรรม ภูมิปัญญา และสถาปัตยกรรมประเภทอาคารบา้นเรือน
ไมข้องชาวลา้นนา เส้นทางท่ี 2 เส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามแหล่งวดัวาอาราม
และโบราณสถาน น าเสนอมรดกวฒันธรรมประเภท วิหาร อุโบสถ เจดีย ์และโบราณสถานบางส่วน
ของเวียงกุมกาม โดยทั้งสองเส้นทางน้ีมีจ านวนแหล่งมรดกทางวฒันธรรมจ านวนหลายแห่ง อาจตอ้ง
ใชร้ะยะเวลานานในการศึกษาเรียนรู้จึงจะครบในทุกสถานท่ี ดงันั้นอาจก่อใหเ้กิดความไม่สะดวกหรือ
ขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาของนกัเดินทางบางท่าน ทางผูศึ้กษาจึงไดเ้สนอแนวทางการจดัเส้นทางเพิ่มเติม
เพื่อให้เกิดความกระชับข้ึนและคดัเลือกเอาสถานท่ีท่องเท่ียวและเรียนรู้เชิงวฒันธรรมท่ีมีคุณค่า 
ความส าคญั และมีเอกลกัษณ์มากท่ีสุด โดยการสอบถามจากปราชญช์าวบา้นและนกัวิชาการในพื้นท่ี 
ได้แหล่งมรดกทางวฒันธรรม จ านวน 11 แห่ง ท่ีจะน ามาจดัเส้นทางโดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 วนั 
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เร่ิมตน้จากศาลเจา้ศาลเจา้พ่อแดนเมือง เชียงใหม่ – ล าพูน ไปส้ินสุดบริเวณอนุสาวรียพ์ระเจา้กาวิละ 
และเพื่อใหไ้ดเ้ส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมใน
การบริหารงานและจดัการดูแลรักษาแหล่งมรดกทางวฒันธรรม เพื่อใหค้งอยูต่่อไป 

6.2 อภิปรายผล 
การศึกษาเร่ืองเส้นทางวฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน เพื่อการเรียนรู้และ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จากการศึกษาพบวา่ การท่องเท่ียวทางวฒันธรรมมีความสัมพนัธ์กบัการศึกษา
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของชุมชนผ่านการเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีว่าเป็นการท่องเท่ียวท่ีเน้นการพฒันาด้านภูมิปัญญา การสร้างสรรค์ การ
เคารพต่อส่ิงแวดล้อม วฒันธรรมและวิถีชีวิตของผูค้น ดังนั้ นผูศึ้กษาจึงได้เสนอแนวทางการจัด
เส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมให้น่าสนใจส าหรับการเรียนรู้และท่องเท่ียวจ านวน 2 
เส้นทาง ไดแ้ก่  1) เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแหล่งตลาดชุมชนและศิลปหตัถกรรม  2) เส้นทาง
เรียนรู้วฒันธรรมประเภทวดัวาอารามและโบราณสถาน ซ่ึงแนวทางการศึกษาน้ีคาดวา่สามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริงในการจดัท าเป็นเส้นทางวฒันธรรมเพื่อรักษามรดกวฒันธรรมของชุมชนใหค้งอยูต่่อไป 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเส้นทางวฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน เพื่อการเรียนรู้และ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาในโอกาสต่อไปดงัน้ี 
6.2.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 

1) ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริการส่วนต าบลในพื้นถนนสายเชียงใหม่ – 
ล าพูน ควรพิจารณาให้การสนับสนุนและให้ความส าคญัในด้านการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมในพื้นท่ีอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรมโดยค านึงถึงประเด็นต่างๆดงัต่อไปน้ี 

  1.1) ส่งเสริมให้ชาวบา้นในชุมชนชาวลา้นนาให้เขา้มามีส่วนในการวางแผนและ
จดัการการท่องเท่ียวและไดรั้บผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวทั้งทางตรงและทางออ้ม 
ไม่ควรกระจุกตวัอยูเ่พียงล าพงัไม่ก่ีครอบครัวในชุมชนเท่านั้น ทั้งน้ีเน่ืองจากการศึกษา
ไปพบว่าการมีส่วนร่วมในดา้นงานหัตถกรรมอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น ดงันั้นการ
พฒันาการท่องเท่ียวโดยมุ่งให้ความรู้ ความช านาญและทกัษะในด้านงานหัตถกรรมท่ี
เป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน โดยการถ่ายทอดจากผูอ้าวโุสหรือปราชญช์าวบา้นสู่คนรุ่นใหม่
นั้นเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งมากในการพฒันาเส้นทางเรียนรู้ท่ีตอ้งการเปิดโอกาสให้คนส่วน
ใหญ่ภายในชุมชนเขา้มาเจา้ของมรดกวฒันธรรมร่วมกนั 
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1.2) สร้างความเขา้ใจให้กบัประชาชนในพื้นท่ีในดา้นการท่องเท่ียววา่ไม่ใช่เป็น
การมุ่ งหารายได้ท่ี เป็นตัวเงินเป็นส าคัญ  แต่ต้องค านึงถึงความย ั่งยืนของชุมชน 
โดยเฉพาะวฒันธรรม ประเพณี วถีิชีวติ และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

1.3) ผลการศึกษาท าให้ทราบว่า ชุมชนชาวล้านนาท่ีอาศยัอยู่บริเวณถนนสาย
เชียงใหม่ – ล าพูนยงัขาดการบริการท่ีดีอาจเน่ืองมาจากการขาดความรู้ ความเขา้ใจใน
ดา้นการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้นผูบ้ริหารหรือ
หน่วยงานภาครัฐรวมทั้งเอกชนควรให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมเพื่อยกระดับ
ความรู้และความเขา้ใจ ตลอดจนทกัษะหรือความช านาญอนัจะเป็นการส่งเสริมสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมภายในชุมชนมากข้ึน 

2) ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมสามารถน าขอ้มูลหรือทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนล้านนาท่ีอาศยัอยู่บริเวณถนนสายเชียงใหม่ – ล าพูนไป
เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ใหน้กัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไดเ้ขา้มาเยีย่มชมอตัลกัษณ์ท่ีมีคุณค่าของ
ชาวลา้นนา 

 6.2.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
นอกจากพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาและเสนอแนวทางการจดั

เส้นทางวฒันธรรมเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนชาวลา้นนาในแนวถนนสาย
เชียงใหม่ – ล าพูนน้ีแล้ว ยงัมีพื้นท่ีอ่ืนๆในจงัหวดัเชียงใหม่โดยเฉพาะในเขตชุมชนรอบนอกท่ีชาว
ลา้นนาไดไ้ปตั้งถ่ินฐานกนัอยู ่ซ่ึงบริเวณเหล่านั้นยงัมีประวติัศาสตร์ของชาวลา้นนาท่ีน่าสนใจและน่า
ศึกษา ซ่ึงอาจมีมากกวา่บริเวณถนนสายเชียงใหม่ – ล าพนูเน่ืองจากอยูห่่างจากตวัเมืองท าใหค้วามเจริญ
จะเขา้ถึงไดช้า้กวา่ ดว้ยเหตุน้ีจึงควรมีการส ารวจและศึกษาแหล่งชุมชนชาวลา้นนาในพื้นท่ีอ่ืนๆเพื่อให้
นกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไดเ้ขา้ไปศึกษาเรียนรู้ ก่อนท่ีจะถูกพฒันาใหก้ลายเป็นสังคมเมือง 

 


