บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
ดิ นแดนล้านนาก่อนการก่อตั้งอาณาจักรล้านนาในพุทธศตวรรษที่ 19 พบว่ามีชุมชนอาศัยอยู่
ก่อนแล้วที่สาคัญคือแคว้นหริ ภุญไชย โดยมีเมืองลาพูนหรื อหริ ภุญไชยเป็ นศูนย์กลางและจากตานาน
เมื่ อ สร้ า งเมื อ งหริ ภุ ญ ไชยเสร็ จ ฤๅษี ว าสุ เทพได้ทู ล เชิ ญ พระนางจามเทวี ธิ ด าของกษัต ริ ย ์ล ะโว้
มาปกครอง ซึ่ งพระนางทรงน าพระพุ ท ธศาสนา ศิ ล ปวัฒ นธรรมต่ า งๆ มาจากละโว้ นั บ เป็ น
การขยายตัวของวัฒนธรรมละโว้มาสู่ เมืองทางตอนบน รวมไปถึงบริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ าปิ งด้วย และ
เมื่อเกิ ดการก่อตั้งอาณาจักรล้านนาโดยพญามังราย ท่านก็ทรงยึดแคว้นหริ ภุญไชยเป็ นศูนย์กลางของ
อาณาจักรประมาณ 2 ปี ก่อนที่จะสร้างเวียงกุมกามขึ้นมาแต่เกิดปั ญหาน้ าท่วมจึงย้ายมาบริ เวณระหว่าง
ดอยสุ เทพกับแม่น้ าปิ ง1
เมืองเชียงใหม่ต้ งั อยูบ่ นฝั่งแม่น้ าปิ ง สมัยก่อนประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก คือ ทานา
และเพาะปลูกพืชต่างๆ และอาชีพค้าขายเป็ นอาชีพสาคัญรองจากการเกษตร ปรากฏในเอกสารตานาน
ว่ามี ตลาดเป็ นศูนย์กลางการแลกเปลี่ ยนมาตั้งแต่ส มัยพญามังราย โดยมี ท้ งั พ่อค้าชาวจี นและอินเดี ย
ที่เดิ นทางเข้ามาซื้ อสิ นค้าที่ส่วนใหญ่เป็ นของป่ า ยาสู บ และข้าว มี แหล่งปลูกข้าวคือ สารภี และฝาง2
ซึ่ งลัก ษณะเด่ นอย่างหนึ่ งของคนทางภาคเหนื อ คือ นิ ยมรับประทานข้าวเหนี ย ว หรื อที่ เรี ยกกันว่า
ข้าวนึ่ง และมีฝีมือทางด้านการช่าง เห็นได้จากสิ นค้าพื้นเมืองที่เป็ นหัตถกรรม เช่น เครื่ องไม้แกะสลัก
เครื่ องจักรสาน เครื่ องเขิน เครื่ องเงิน เครื่ องปั้ นดินเผา และเสื้ อผ้าพื้นเมือง เป็ นต้น3
ปั จ จุ บ ัน เชี ย งใหม่ เป็ นพื้ น ที่ ห นึ่ งที่ มี ชุ ม ชนล้ า นนาโบราณ อัน เป็ นมรดกทางวัฒ นธรรม
ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ปรากฏอยู่ ยกตัวอย่างเส้นทางถนนโบราณสายเชี ยงใหม่-ลาพูน (สายเก่า)
เป็ นถนนสายแรกที่ เป็ นเส้ นทางคมนาคมติ ดต่อระหว่างจังหวัดเชี ยงใหม่และจังหวัดลาพูน จึงเป็ น
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สรัสวดี อ๋ องสกุล ประวัติศาสตร์ ล้ านนา บริ ษทั อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง จากัด กรุ งเทพฯ 2552 หน้า 19 - 22
สรัสวดี อ๋ องสกุล ประวัติศาสตร์ ล้ านนา บริ ษทั อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง จากัด กรุ งเทพฯ 2552 หน้า 24 - 25
นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์ ชุมชนโบราณในเขตล้ านนา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 2528
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ถนนสายสาคัญสายหนึ่ งของภาคเหนื อที่ มีการตั้งชุ มชนของชาวล้านนามาตั้งแต่โบราณ มีตน้ ยางนา
ขนาดใหญ่เป็ นเอกลักษณ์ ปลูกเรี ยงรายไปตามถนนตั้งแต่จงั หวัดเชี ยงใหม่จนสิ้ นสุ ดที่เขตแดนจังหวัด
ลาพูน มีระยะทางยาวประมาณ 14 กิโลเมตร เริ่ มต้นเมื่อปลูกในปี พ.ศ. 2442 สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยสมัยนั้นเมืองเชี ยงใหม่อยู่ในความดูแลของข้าหลวงสิ ทธิ์ ขาด
มณฑลพายัพ ซึ่ งผูท้ ี่ ด ารงต าแหน่ ง คื อ เจ้า พระยาสุ รสี ห์ วิสิ ษ ฐ์ศ กั ดิ์ (เชย กัล ยาณมิ ต ร) ท่ า นได้น า
นโยบายที่ เรี ย กว่า “น้ าต้อง กองต๋ า” หมายถึ ง นโยบายในการพัฒ นาร่ องน้ าล าคลอง การตัดถนน
หนทางและการปรับปรุ งถนนหลวงเพื่อให้ความร่ มรื่ นแก่ชาวบ้านที่สัญจรไปมา ทั้งนี้ เริ่ มมีการปลูก
ต้นยางอย่างจริ งจังเมื่อ พ.ศ. 2454 ในสมัยเดียวกัน โดยตอนนั้นมีนโยบายที่จะพัฒนาความเป็ นอยูข่ อง
ประชาชนให้ดีข้ ึน ให้รู้จกั ทารั้วบ้าน ตัดถนนหนทางและปรับปรุ งทางหลวงให้ร่มรื่ นแก่ผสู ้ ัญจรไปมา4
ต่อมา ก็มีการตั้งบ้านเรื อนมากขึ้นจนเกิดเป็ นชุ มชนขึ้นมาใกล้กบั แนวแม่น้ าปิ งที่ไหลผ่าน ชุมชนแต่ละ
แห่งจึงมีการติดต่อไปมาหาสู่ กนั เป็ นประจาทั้งทางบกและทางน้ า
การขนส่ งทางบกบนถนนสายเชี ยงใหม่-ล าพูนในสมัยก่ อนนั้น ผูค้ นจะใช้ล้อเกวียนในการ
ขนส่ ง ที่นอกจากใช้ลอ้ เกวียนบรรทุกข้าวเปลือกแล้วยังใช้บรรทุกพืชไร่ นามาขายในเมือง โดยสมัยนั้น
แทบทุ กบ้านมักจะมี เกวียนและเลี้ ยงวัว 2 ตัวไว้เที ยมเกวียน เพื่อใช้ขนส่ งสิ่ งของเช่ นเดี ยวกับ ความ
ต้องการมีรถยนต์ในสมัยปัจจุบนั 5 รวมถึงมีการขนส่ งทางน้ าที่ผา่ นระหว่างชุมชนในสมัยก่อนที่ยงั ไม่มี
ทางรถยนต์เชื่ อมต่อระหว่างอาเภอ หรื อจังหวัดต่างๆ และเมื่อยังไม่มีทางรถไฟไปถึงเชียงใหม่ เรื อหาง
แมงป่ องจึงมีความสาคัญมากในการคมนาคมทางน้ า เพื่อประโยชน์ในการติดต่อธุ รกิจและค้าขายโดย
ขนส่ งสิ นค้าล่องแม่น้ าปิ ง และได้สิ้นสุ ดลงเมื่อมีรถไฟเชื่อมมาถึงเชียงใหม่6
ปัจจุบนั ถนนโบราณสายเชี ยงใหม่-ลาพูน (สายเก่า) ถือได้วา่ เป็ นแหล่งมรดกเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า
และมี อดี ตที่ ยาวนาน ซึ่ งพื้นที่ ดังกล่ าวนี้ มีค วามส าคัญคื อยังมี ชาวล้านนาตั้งถิ่ นฐานกันมาตั้งแต่รุ่น
บรรพบุรุษ และมีความผูกพันกับแม่น้ าปิ ง ทาให้ยงั คงพบเห็นการดารงชีวิตของชาวล้านนาที่นิยมปลูก
บ้านอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม โดยอาคารบ้านเรื อนจะเป็ นลักษณะบ้านไม้ ลักษณะเศรษฐกิจเป็ นแบบผลิ ต
เพื่อให้พออยู่พอกิ น และยังคงรั กษาเอกลักษณ์ ทางด้านการติดต่อค้าขายตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั ยัง
ปรากฏให้เห็ นการค้าของชาวล้านนาที่ เรี ยกว่า “กาดมัว่ ” ที่ส่วนมากยังคงเป็ นสิ นค้าประเภทของป่ า
หรื อพืชผลทางการเกษตรที่ใครมีของอะไรก็นามาวางขายได้ รวมไปถึงชาวล้านนาทั้งชายและหญิงจะ
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ลาจุล ฮวบเจริ ญ “ ต้นยางที่สารภี ” ใน อนุสรณ์ 100 ปี อาเภอสารภี บุณย์ศิริงานพิมพ์ เชียงใหม่ 2534 หน้า 74-75
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นิ ยมสู บบุหรี่ ที่มวนด้วยใบตองกล้วย จนเกิดโรงบ่มใบยาสู บขึ้นมาในพื้นที่ต้ งั แต่ พ.ศ. 2509 มาจนถึง
ปั จจุบนั อีกทั้งวัฒนธรรมที่โดดเด่ นของชาวล้านนา คือ มีความศรัทธาในเรื่ องของพระพุทธศาสนา
โดยทุกๆ บ้านจะเข้าวัดทาบุญกันทุกวันพระและมีการพึ่งพิงวัดเป็ นสถานที่สงบจิตใจ จึงมีการสร้างวัด
ขึ้นมาเป็ นจานวนมาก ประมาณ 30 กว่าวัดตลอดเส้ นถนนสายนี้ รวมไปถึ งยังมี การสร้ างสรรค์งาน
หัตถกรรมพื้ น บ้านต่ างๆ ที่ ไ ด้รับ การถ่ า ยทอดจากรุ่ น สู่ รุ่น อาทิ การท าโคมล้านนา และการสาน
เสื่ อแหย่ง เป็ นต้น
ชุ มชนที่ต้ งั อยู่ระหว่างถนนโบราณสายเชี ยงใหม่-ลาพูน (สายเก่ า) ปั จจุบนั ครอบคลุ มทั้งหมด
5 ตาบล และ 2 อาเภอ ได้แก่ ตาบลวัดเกต ตาบลหนองหอย อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ และตาบล
หนองผึ้ง ตาบลยางเนิ้ ง ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยปั จจุ บ นั กาลังได้รับ กระแส
การเปลี่ ยนแปลงสภาพเศรษฐกิ จสังคมที่หลัง่ ไหลเข้ามาภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่ อง อาจส่ งผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ต่อชุ มชนอย่างไม่อาจหลี กเลี่ ยง ซึ่ งการที่สังคมล้านนาเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ สังคมเมืองนั้น อาจทาให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวล้านนาในจังหวัดเชี ยงใหม่จนสู ญเสี ย
เอกลักษณ์ ที่เคยสั่งสมกันมา ดังเช่นชาวบ้านในพื้นที่บางส่ วนไม่เห็ นถึงความสาคัญของถนนโบราณ
สายเชียงใหม่-ลาพูน (ต้นยาง) โดยปั จจุบนั ถื อว่าอยูใ่ นสถานะทางผ่านของนักเดินทางหรื อผูท้ ี่สัญจร
ไปมาเพื่อให้ความร่ มรื่ นในการเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองเชี ยงใหม่หรื อมุ่งหน้าสู่ จงั หวัดลาพูนเท่านั้น และ
การที่ ถนนสายนี้ อยู่ในสถานะของทางผ่านนั้นได้ส่งผลให้สถานที่ สาคัญของชุ มชนทั้งวัดวาอาราม
โบราณสถาน และงานหัตถกรรมต่ างๆ ไม่ ได้รับ ความส าคัญ ทั้งจากคนในชุ ม ชนด้วยกันเองและ
นักท่องเที่ ยวที่ เดิ นทางผ่านมาตามไปด้วย รวมไปถึ งผูค้ นในชุ มชนก็มุ่งแต่ส นใจผลประโยชน์ ทาง
ธุ รกิจค้าขายของตนเองจนลืมมรดกวัฒนธรรมในชุมชนและอาจจะทาให้ค่อยๆจางหายไปในที่สุด
ผลกระทบดัง กล่ า วยัง ส่ ง ผลไปถึ ง ต้น ยางที่ ปั จ จุ บ ัน มี อ ายุ ม ากกว่ า 100 ปี และถื อ ว่ า เป็ น
ประวัติ ศ าสตร์ ข องชุ ม ชน ปั จจุ บ ัน ต้อ งเผชิ ญ กับ การคุ ก คามจากมนุ ษ ย์ต ามไปด้ว ย ทั้ง จากความ
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ และจากความตั้งใจ อาทิ ชาวบ้านบางคนต้องการขยายพื้นที่ หน้าร้ านเพิ่มก็จะใช้วิธี
ต่างๆ ในการทาลายต้นยาง เช่น ใช้สว่านเจาะ ใช้ดินประสิ วราด ใช้น้ าร้อนราด เทปูนซี เมนต์ลอ้ มรอบ
โคนต้น และทาลายราก เป็ นต้น ซึ่ งจะทาให้ตน้ ยางตายซากและถูกโค่นทิ้งไปในที่สุด เปิ ดทางให้กบั
การสร้างอาคารเพิ่มเติมตลอดจนที่จอดรถ รวมไปถึงการขายพื้นที่ให้นายทุนเข้ามาสร้างอาคารพาณิ ชย์
และหมู่บา้ นจัดสรร เป็ นต้น7
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ธเนศวร์ เจริ ญเมือง มาจากล้ านนา นาอักษรการพิมพ์ กรุ งเทพฯ 2536 หน้า 132 - 136
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ด้วยเหตุน้ ี ผศู ้ ึกษาจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาในหัวข้อ “เส้ นทำงวัฒนธรรมถนนโบรำณ
สำยเชี ย งใหม่ -ล ำพู น เพื่ อ กำรเรี ย นรู้ และท่ อ งเที่ ยวเชิ งวั ฒ นธรรม” โดยเป็ นการศึ ก ษามรดกทาง
วัฒนธรรมของชุ มชนที่ยงั คงปรากฏหรื อหลงเหลืออยู่ และนาเสนอในรู ปแบบการจาลองเส้นทางการ
เรี ยนรู ้และท่องเที่ยวตลอดเส้นทางถนนต้นยางในรัศมีไม่เกิน 1.5 กิโลเมตรจากถนน รวมไปถึงวัดที่มี
ความส าคัญ ของคนในชุ ม ชนที่ ถู ก คัดเลื อกจากเกณฑ์ ที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เพื่ อพัฒ นาให้เป็ นแหล่ ง เรี ยนรู ้
ที่สาคัญของชุ มชนให้นกั ท่องเที่ยวและประชาชนทัว่ ไปได้เข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้ โดยการศึกษาเส้นทาง
เรี ยนรู ้ และการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมนี้ จะนาไปสู่ การเพิ่มคุ ณค่าทางเศรษฐกิ จให้แก่ ชุมชนท้องถิ่ น
ทาให้ทางชุ มชนเห็ นคุ ณค่าและร่ วมกันอนุ รักษ์ให้เป็ นถนนสายประวัติศาสตร์ ต่อไปและยังคงรักษา
มรดกของชุ มชนล้านนาไว้ต่อไป แม้อาจจะเหลือเพียงบางส่ วน ก่อนที่จะสายไปจนเหลือเพียงตานาน
เหมือนชุมชนล้านนา ณ ท้องถิ่นอื่น
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ททางประวัติ ศ าสตร์ วิ ถี ชี วิ ต และวัฒ นธรรมของถนนโบราณสาย
เชียงใหม่-ลาพูน ในเขตอาเภอเมืองและอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
1.2.2 เพื่อศึกษาถึ งคุ ณค่าและความสาคัญของแหล่งมรดกวัฒนธรรมของชุ มชนตามเส้ นทาง
วัฒนธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่-ลาพูน
1.2.3 เพื่ อเสนอแนวทางจัดการเส้ นทางการเรี ยนรู ้ และท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมตามเส้ นทาง
วัฒนธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่-ลาพูน
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.3.1 ท าให้ ท ราบบริ บ ททางประวัติ ศ าสตร์ วิถี ชี วิต และวัฒ นธรรมของถนนโบราณสาย
เชียงใหม่-ลาพูน ในเขตอาเภอเมืองและอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
1.3.2 ทาให้ทราบถึ งคุณค่าและความสาคัญของแหล่งมรดกวัฒนธรรมของชุ มชนตามเส้นทาง
วัฒนธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่-ลาพูน
1.3.3 สามารถน าข้อมู ล ไปเป็ นแนวทางในการจัดการเส้ น ทางการเรี ยนรู ้ และท่ องเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมตามเส้นทางวัฒนธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่-ลาพูน
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1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ
1.4.1 ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
การศึกษาครั้งนี้ ได้เลือกพื้นที่ในการศึกษา คือ พื้นที่บริ เวณสองฝั่งถนนสายเชี ยงใหม่ – ลาพูน
(ทางหลวงหมายเลข 106) ระยะห่ างจากสองฝั่ งถนนไม่เกิ น 1 กิ โลเมตร จุดเริ่ มต้นที่ ทาการศึกษาคื อ
บริ เวณค่ายกาวิละ ตาบลหนองหอย อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ จนสิ้ นสุ ดที่ บริ เวณเสาหลักเมื อง
เชียงใหม่-ลาพูนโดยครอบคลุมพื้นที่สองอาเภอ คือ อาเภอเมือง และอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
1.4.2 ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
เนื้ อหาของการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปด้วย บริ บททางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
รวมถึงคุณค่าและความสาคัญของแหล่งมรดกวัฒนธรรม และเสนอแนวทางการจัดการเส้นทางเรี ยนรู ้
และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเส้นทางวัฒนธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่-ลาพูน
1.5 นิยำมศัพท์ทเี่ กีย่ วข้ องกับกำรศึกษำครั้งนี้
1.5.1 เส้ นทำงวัฒนธรรม หมายถึง ถนนสายเชียงใหม่-ลาพูน ที่มีชุมชนของชาวล้านนาที่ต้ งั ถิ่น
ฐานมาตั้ง แต่ อ ดี ต โดยยัง คงปรากฏรู ป แบบของวิ ถี ชี วิ ต ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมของชาวล้านนาหรื อกลุ่มชนที่เรี ยกตนเองว่า คนเมือง
1.5.2 เส้ นทำงสำยเชี ยงใหม่ – ล ำพู น หมายถึ ง ถนนสายต้นยาง ตั้งอยู่บ นทางหลวงแผ่น ดิ น
หมายเลข 106 ที่ เป็ นเส้ นทางสัญจรมาตั้งแต่อดี ต ก่ อนที่ จะมี การสร้ างถนนสายถนนซุ ปเปอร์ ไฮเวย์
โดยมีอายุประมาณ 114 ปี (ปัจจุบนั 2557) มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร
1.6 กำรเสนอผลกำรศึกษำ
บทที่ 1 บทนำ
นาเสนอที่มาและความสาคัญของการศึกษาเรื่ อง เส้นทางวัฒนธรรมถนนโบราณสายเชี ยงใหม่ลาพูน เพื่อการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการวิจยั ประโยชน์ที่ได้รับ
การจากการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั และนิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
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บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และเอกสำรงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เป็ นการศึ กษาค้นคว้าและนาเสนอข้อมูลความรู ้ ที่เกี่ ยวกับ ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่ งแวดล้ อ มของชุ ม ชนชาวล้ า นนาในเขตอ าเภอเมื อ ง และอ าเภอสารภี จัง หวัด เชี ย งใหม่
ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเส้นทางเรี ยนรู ้และการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
บทที่ 3 วิธีดำเนินกำรวิจัย
น าเสนอกระบวนการวิ จ ัย และเทคนิ ค ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ประกอบด้ว ย รู ป แบบการวิ จ ัย
ประชากร และกลุ่ ม ตัว อย่ า ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้อ มู ล วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล
การวิเคราะห์ และแปลความ ตลอดจนการนาเสนอผลการวิจยั
บทที่ 4 ชุ มชนและมรดกวัฒนธรรมตำมแนวถนนโบรำณสำยเชี ยงใหม่ – ลำพูน
เป็ นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริ บทที่เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาและมรดก
วัฒนธรรมของชุ มชนในแนวถนนสายโบราณเชี ยงใหม่ – ลาพูน ในเขตอาเภอเมือง และอาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่
บทที่ 5 แนวทำงจั ดเส้ นทำงกำรเรี ยนรู้ และท่ องเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรมตำมเส้ นทำงวัฒ นธรรม
ถนนโบรำณสำยเชียงใหม่ – ลำพูน
บทนี้ เป็ นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางของการจัดเส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมตาม
เส้นทางวัฒนธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน ในเขตอาเภอเมือง และอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
บทที่ 6 สรุ ปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้ อเสนอแนะ
เป็ นการสรุ ปสาระสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ตามเส้นทางโบราณสายเชียงใหม่ลาพูน ในเขตอาเภอเมืองและอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
ของชุ มชนล้านนาในพื้นที่ รวมถึ งคุ ณค่าในการศึกษาเรี ยนรู ้ เพื่อนาไปสู่ แนวทางจัดการเส้นทางการ
เรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม โดยนาผลการศึกษาที่ได้มาสรุ ปตามแนวคิดและทฤษฎี ว่าเป็ นไป
ตามทฤษฎีน้ นั หรื อไม่อย่างไร รวมไปถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งต่อไป
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