บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาในบทนี้ เป็ นการศึ กษาภาคเอกสารเพื่ อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู ้ ที่ เกี่ ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ประวัติความเป็ นมา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุ มชนบริ เวณถนนโบราณสายเชี ยงใหม่ลาพูน ในเขตอาเภอเมืองและอาเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ซึ่ งประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
2.1 สถานะภาพความรู ้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประวัติความเป็ นมา วิถีชีวติ และวัฒนธรรมของ
ชุมชน บริ เวณถนนโบราณสายเชียงใหม่-ลาพูน ในเขตอาเภอเมืองและอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2.1.1 ประวัติศาสตร์ ชาวล้านนาตามเส้นทางโบราณสายเชียงใหม่-ลาพูน
2.1.2 วิถีชีวติ และความเชื่อของชาวล้านนา
2.1.3 วัฒนธรรมและประเพณี ชาวล้านนา
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้
2.2.1 แนวคิดการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยการดึงดูดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2.2.3 แนวคิดเรื่ องการจัดการความรู้
2.3 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 เอกสารและหนังสื อ
2.3.2 งานวิจยั
2.4 กรอบแนวคิดการศึกษา
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 สถานะภาพความรู้ ทเี่ กีย่ วกับประวัติศาสตร์ ประวัติความเป็ นมา วิถีชีวติ และวัฒนธรรมของ
ชุ มชน บริเวณถนนโบราณสายเชี ยงใหม่ -ลาพูน ในเขตอาเภอเมืองและอาเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่
2.1.1 ประวัติศาสตร์ ชาวล้านนาตามเส้ นทางโบราณสายเชียงใหม่ -ลาพูน
ในประวัติศาสตร์ พ้ืนที่บริ เวณสองฝั่ งถนนสายเชี ยงใหม่-ลาพูนนั้น ประกอบด้วยเมืองโบราณ
และชุมชนที่สาคัญคือ เมืองหริ ภุญไชย (ลาพูน) เวียงกุมกาม และเมืองเชี ยงใหม่ โดยแต่ละชุ มชนต่างก็
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มีป ระวัติศ าสตร์ ค วามเป็ นมา ตามตานานล้านนา และตานานจามเทวี ที่ ไ ด้ก ล่ าวถึ งการสร้ างเมื อง
หริ ภุญไชยว่าสร้ างโดยฤๅษี วาสุ เทพ และได้ทูล เชิ ญพระนางจามเทวี ธิดากษัตริ ยล์ ะโว้มาครองราชย์
เมื่ อพุ ท ธศตวรรษที่ 14 (ประมาณ พ.ศ. 1310 - 1311) ท าให้เมื อ งหริ ภุญ ไชยเกิ ดความเจริ ญ รุ่ งเรื อ ง
เรื่ อยมาจนถึ งสมัย พญาญีบ า ประมาณ พ.ศ. 1835 พญามังรายได้ยกทัพ เข้ายึดครองเมืองหริ ภุญไชย
เนื่ องจาก พระองค์เห็นว่าเมืองหริ ภุญไชยนี้ เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญรุ่ งเรื องมาช้านาน และมีความมัง่
คัง่ ทางเศรษฐกิจ
หลังจากที่ยึดครองเมืองหริ ภุญไชยได้ประมาณ 2 ปี พญามังรายได้ยา้ ยมาสร้างเมืองใหม่มีชื่อว่า
“เวียงกุมกาม” เมื่อประมาณ พ.ศ. 1837 โดยมีความเหมาะสมในการใช้คมนาคมขนส่ ง และมีการติดต่อ
กับประเทศเหนื อใต้ได้อย่างสะดวก จึงถูกพัฒนาให้เป็ นศูนย์กลางของการค้า ซึ่ งในตานานล้านนานั้น
มีการกล่าวถึ งการติดต่อค้าขายทางเรื อในลาน้ าปิ งว่ามีอย่างคับคัง่ หนาแน่ น แต่เนื่ องจากเวียงกุมกาม
มี ท าเลที่ อยู่ในพื้ น ที่ ลุ่ ม จึ งประสบกับ ปั ญ หาน้ าท่ วมเสมอ รวมไปถึ งประสบกับ ภัย ธรรมชาติ อย่าง
รุ นแรง ส่ งผลให้เวียงกุม กามได้รับความเสี ยหายอย่างหนัก พญามังรายจึงได้ยา้ ยเมืองอีกครั้งโดยไป
สร้างบนพื้นที่ลาดเชิ งเขา ระหว่างดอยสุ เทพกับแม่น้ าปิ ง เมื่อ พ.ศ. 1839 และใช้ชื่อว่า “นพบุรีศรี นคร
พิงค์เชี ยงใหม่” หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า “นครเชี ยงใหม่” และให้เป็ นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักร
ล้านนา รวมทั้งขยายอานาจเหนื อดิ นแดนลุ่มแม่น้ าปิ ง แม่น้ าวัง แม่น้ ากก จนถึ งแม่น้ าโขงตอนกลาง
หัวเมืองไทยใหญ่ (เงี้ยว) และ 11 หัวเมืองแม่น้ าสาละวิน9
จากยุทธศาสตร์ การตั้งเมื องในทาเลที่ ดีมากส่ งผลให้เมืองเชี ยงใหม่กลายเป็ นศูนย์กลางความ
เจริ ญของอาณาจักรล้านนา มีกษัตริ ยเ์ ชื้ อสายราชวงศ์มงั รายปกครองมาโดยตลอด จนถึง ปี พ.ศ.2101
สมัยพระเมกุฎิ เมืองเชี ยงใหม่และอาณาจักรล้านนาได้ถูกพม่าเข้าปกครองโดยการนาทัพของพระเจ้า
บุเรงนอง ส่ งผลให้เชี ยงใหม่ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของพม่านานกว่าสองร้อยปี (ระหว่าง พ.ศ. 2101
- 2317) ซึ่ งเจ้าเมืองเชี ยงใหม่ก็ไม่ได้ละเลยโดยพยายามที่จะชิ งอานาจคืนอยู่หลายครั้ง จนสุ ดท้ายชาว
ล้านนาเกิ ดความไม่พอใจการปกครองแบบขูดรี ดของพม่ามากขึ้ นเรื่ อยๆ และเป็ นสาเหตุของความ
ขัด แย้ง ระหว่ า งขุ น นางท้ อ งถิ่ น กับ กลุ่ ม ของผู ้น า ยิ่ ง ส่ ง ผลให้ ไ ม่ ส ามารถที่ จ ะต่ อ สู ้ ก ับ พม่ า ได้
เมื่อสถานการณ์บีบคั้นมากขึ้น ผูน้ าชาวล้านนาในสมัยนั้นตัดสิ นใจเข้าสวามิภกั ดิ์ต่อสยาม และพระเจ้า
ตากสิ นมหาราชก็สามารถตี เมืองเชี ยงใหม่คืนจากพม่าได้เมื่ อปี พ.ศ. 2317 เมื องเชี ยงใหม่จึงตกเป็ น
ประเทศราชของกรุ งธนบุรีและกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ต่อมาจนถึงสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
มหาราชท่านได้ทรงสถาปนา “ พญากาวิละ ” ขึ้นมาปกครองเมืองเชี ยงใหม่ จนกระทัง่ มีรัฐบาลกลาง
ค

สรัสวดี อ๋ องสกุล ประวัติศาสตร์ ล้ านนา บริ ษทั อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง จากัด กรุ งเทพฯ 2552

8

เข้ามาควบคุมการปกครองเชี ยงใหม่โดยตรง เมื่อประมาณ พ.ศ. 2427 ทาให้เมืองเชียงใหม่สิ้นสุ ดฐานะ
เจ้า เมื อ งประเทศราช จนกระทัง่ สมัย พระบาทสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มี ก ารยกเมื อ ง
เชี ยงใหม่ข้ ึนเป็ นมณฑลพายัพ แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 มณฑลเมือง
เชียงใหม่ได้ถูกยกเลิกลงและเปลี่ยนเป็ นจังหวัดเชียงใหม่มาจนถึงปัจจุบนั
จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ เมืองเชี ยงใหม่ เวียงกุมกาม และเมืองหริ ภุญไชย มีความสาคัญ
และมีการติดต่อสัมพันธ์กนั มาอย่างยาวนาน ซึ่ งการเดินทางในสมัยก่อนมักจะให้การเดินทางผ่านทาง
แม่น้ า ได้แก่ แม่น้ าปิ ง แม่น้ ากวง และลาน้ าสาขาต่างๆที่เชื่ อมต่อกันหลายสาย โดยใช้เรื อ และแพ เป็ น
พาหนะในการเดินทาง รวมถึงการคมนาคมทางบกอีกทางหนึ่ งคือ ทางเกวียน ล้อเลื่อนและสัตว์ต่างๆ
เป็ นต้น ทั้งนี้การติดต่อคมนาคมระหว่างเมืองเชี ยงใหม่-ลาพูน มีหลักฐานการเริ่ มสร้างที่ชดั เจนในสมัย
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังปรากฏตามเอกสารว่า พระทรงสุ รเดช (อั้น บุนนาค) ท่านเป็ นข้าหลวง
ใหญ่ มณฑลลาวเฉี ยง ระหว่าง พ.ศ.2436-2442 ได้ตรั ส ว่า “จะท าถนนระหว่างเมื องเชี ยงใหม่ เมื อง
ลาพูน ให้เกวียนเดิ นได้ด้วย” ในปี พ.ศ.2438 ถนนสายนี้ จึงเริ่ ม ต้นขึ้ นที่ เชิ งสะพานนวรัฐ ตรงไปที่
หนองหอย และเริ่ ม เลี ยบแนวปิ งห่ างที่ วดั กู่ข าว ที่ ส าคัญ ถนนสายนี้ ส่ วนหนึ่ งถู ก สร้ างบนผนังดิ น
ธรรมชาติของปิ งห่าง ทาให้เป็ นเส้นทางด้านการค้าที่สาคัญ และได้รับการซ่ อมแซมตลอดมา เช่น พ.ศ.
2443 และ พ.ศ.2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ได้มีการสร้างทางรถไฟจาก
กรุ งเทพฯ มาจนถึงจังหวัดลาปาง ลาพูน เชี ยงใหม่ และมีการตัดถนนจากเมืองเชี ยงใหม่เชื่ อมต่อกับ
เมืองอื่นๆโดยรอบ ส่ งผลให้ทางที่เดินเกวียนสายเดิมระหว่างเมืองเชี ยงใหม่กบั เมืองลาพูนถูกขยายให้
กว้า งขึ้ นมาเป็ นถนน พร้ อ มกั บ ให้ มี ก ารปลู ก ต้ น ไม้ ริ มถนนทั้ งสองข้ า ง ซึ่ งเป็ นแบบอย่ า งที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รับมาจากประเทศต่างๆในยุโรป และเจ้าพระยาสุ รสี ห์ วิศิษฐ์
ศักดิ์ (เชย กัลยาณมิ ตร) ตอนนั้นท่านดารงตาแหน่ งปกครองมณฑลพายัพ คนแรก ได้มี การกาหนด
นโยบายที่ เรี ยกว่า “น้ าต้อง กองต๋ า” ซึ่ งหมายถึ งการพัฒนาคู คลองร่ องน้ า การตัดถนนหนทาง การ
ปรับปรุ งถนนหลวง ให้ความร่ มรื่ นแก่ผูส้ ัญจรบนท้องถนน ทาให้เมืองเชี ยงใหม่เกิ ดการพัฒนาเป็ น
อย่างมาก มีการตัดถนนหลายสายตามพระราชดาริ และปลูกต้นไม้ริมทางบนถนนสายต่างๆให้มีชนิ ด
ต่างกัน ในปี พ.ศ.2442 ดังนี้
1)
2)
3)
4)

ถนนในตัวเมืองเชียงใหม่ให้ทดลองปลูกต้นไม้เมืองหนาว
ถนนรอบคูเมืองให้ปลูกต้นสักและต้นสน
ถนนสายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ให้ปลูกต้นประดู่
ถนนสายเชียงใหม่-หางดง-สันป่ าตอง ให้ปลูกต้นขี้เหล็ก
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5) ถนนสายเชี ยงใหม่ -ล าพูน ในเขตจังหวัดเชี ยงใหม่ ให้ป ลู ก ต้นยาง และเมื่ อเข้าเขต
จังหวัดลาพูนให้ปลูกต้นขี้เหล็ก
แต่ในปั จจุบนั สังเกตได้วา่ ในตัวเมืองและถนนสายต่างๆที่ออกไปสู่ นอกเมือง แทบจะไม่ปรากฏ
ต้นไม้ดงั กล่ าวอยู่เลย โดยจะเหลื ออยู่เพี ยงถนนสายเชี ยงใหม่-ล าพูน ที่ มี ตน้ ยางใหญ่ อายุประมาณ
115 ปี และมีความสู งใหญ่มากกว่า 35 เมตร10
2.1.2 วิถีชีวติ และความเชื่อของชาวล้านนา
สังคมชนบททางภาคเหนือมีลกั ษณะพิเศษคือ มีความผูกพันกับแม่น้ าปิ ง จึงมีการตั้งถิ่นฐานอยู่
บริ เวณริ มแม่น้ าและมี การใช้ภูมิปัญญาในการบริ การจัดการน้ าที่ เรี ยกว่าระบบเหมื องฝาย อีกทั้งยัง
เลือกรู ปแบบการสร้างที่พกั อาศัยแบบเรี ยบง่ายและสะดวกในการเคลื่อนย้ายจากหมู่บา้ นหนึ่งไปยังอีก
หมู่บา้ นหนึ่ ง ทั้งที่อยูใ่ นอาเภอเดียวกันหรื อที่อยูต่ ่างอาเภอและต่างจังหวัดเป็ นต้น จนไม่ถือว่าเป็ นเรื่ อง
ผิดปรกติ ซึ่ งการที่ผคู ้ นอพยพจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนั้น สามารถปรับตัวได้อย่างไม่ยากลาบาก โดย
ในสมัยก่อนนั้นการกาเนิดของหมู่บา้ นจะเริ่ มต้นด้วยการที่มีชาวบ้านย้ายเข้าไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่ดิน
ว่างเปล่า หรื อยังไม่มีผบู ้ ุกเบิก โดยจะได้สิทธิ ในการจับจองที่ดินแผ้วถางและทาการเพาะปลูก เมื่อมี
คนย้ายเข้ามาอยูเ่ พิ่มขึ้นก็จะกลายเป็ นหมู่บา้ น และมีอาชีพหลักที่สาคัญคืองานทางด้านหัตถกรรม
1) ระบบการจัดการนา้ ของชุ มชน
เหมื องฝาย เป็ นการจัดการน้ าระบบหนึ่ งที่อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่ นในการจัดการ ซึ่ งใน
ตานานพื้นเมืองเชี ยงใหม่ได้กล่าวถึงการจัดการน้ าในระบบเหมืองฝายเอาว่า การจัดการน้ าด้วย
ระบบเหมื องฝายในเมื องเชี ยงใหม่ เริ่ ม มี ม าตั้งแต่ พ.ศ. 1100 - 1200 หรื อในสมัยพญามังราย
พร้ อมกับได้มีการตรากฎหมายมังรายศาสตร์ ข้ ึน ซึ่ งได้เอื้ออานวยต่อการจัดการน้ าด้วยระบบ
เหมืองฝายไว้อย่างชัดเจนว่า “มาตรา 1 ทานาติดกัน ผูห้ นึ่ งชวนไปทดน้ าเข้านา มันไม่ยอมไป
ช่วย แต่คอยขโมยน้ าจากท่าน หรื อแอบขุดหนองน้ าท่าน เจ้านาเจ้าหนอง ได้ฆ่ามันตายก็เป็ นอัน
สิ้ นสุ ดไป อย่าว่าอะไรแก่เจ้านา ผีไม่ฆ่ามัน ก็ให้ปรับไหม 1,000,000 เบี้ย” เหมื องฝายเป็ นสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ เพราะถ้าไม่มีเหมืองฝายก็จะไม่มีน้ า ดังนั้น ฝายจึงมีศาลเทพารักษ์ผเู้ ป็ นผูด้ ูแลรักษา
โดยในหลักการปฏิบตั ิตามจารี ตประเพณี ด้ งั เดิม และตามกฎหมายมังรายศาสตร์ ได้กล่าวถึง หอ
ผีฝายเอาไว้วา่ “ผูใ้ ดทาให้หอผีฝายเสี ยหาย ผิดผีฝาย ผูใ้ ดตีหอฝายหรื อทาหอฝายพัง ต้องถื อว่า
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ผิ ด ผี ฝ าย ให้ ส ร้ า งหอผี ฝ ายขึ้ น ดัง เดิ ม แล้ ว ให้ จ ัด เครื่ อ งบู ช าให้ ถู ก ต้อ ง แล้ว ให้ ส ร้ า งใหม่
เหมือนเดิม”11
ปั จจุบนั ในเขตเมืองเชี ยงใหม่มีฝายอยูห่ นึ่ งฝายคือ “ฝายพญาคาหรื อฝายท่าศาลา” มีอายุ
ประมาณ 100 ปี เป็ นฝายขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองเชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ นฝายทดน้ าที่สร้ างปิ ด
กั้นน้ าและยกระดับน้ าจากแม่น้ าปิ ง เพื่อทดน้ าเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรม ครอบคลุม
พื้ นที่ 2 จังหวัดคื อ เชี ยงใหม่ ล าพูน รวม 3 อาเภอ 8 ตาบลคื อ ตาบลหนองหอย อาเภอเมื อง
เชี ยงใหม่, ตาบลหนองผึ้ง ตาบลยางเนิ้ ง ตาบลสารภี ตาบลหนองแฝก ตาบลชมพู และตาบล
ไชยสถานเขต อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และตาบลอุโมงค์ เขตอาเภอเมืองลาพูน
ฝายพญาคาเกิ ดขึ้นจากการชาวบ้านได้รับความเดื อดร้ อนเรื่ องการขาดแคลนน้ าในการ
เพาะปลูก โดยมีนายพญาคา เรื องฤทธิ์ กานันตาบลสารภีในขณะนั้น เป็ นผูร้ วบรวมชาวบ้านที่
เดือดร้อนมาช่ วยกันขุดและสร้างฝายทดน้ า เพื่อปิ ดกั้นลาน้ าปิ ง โดยฝายพญาคานี้ ทาขึ้นจากไม้
รวก และตัวฝายนี้มกั จะถูกกระแสน้ าที่ไหลเชี่ยวกัดเซาะทาลายจนเสี ยหายทุกปี แต่ชาวบ้านก็จะ
มีการร่ วมแรงร่ วมใจกันซ่ อมแซมเสมอและดารงอยูไ่ ด้ดว้ ยการบริ หารจัดการจากชุมชนท้องถิ่น
ตลอดมา12
2) บ้ านเรือนของชาวล้านนา
บ้านเรื อนของชาวล้านนาโดยทัว่ ไปมีอยูห่ ลายระดับ โดยจะขึ้นอยูก่ บั ฐานะของเจ้าของ
บ้าน เริ่ มตั้งแต่ลกั ษณะเป็ นตูบติดดิ น ตูบหย่างร่ างเรื อน ตูบพื้นหลองเข้า ตูบหมาแหงน เรื อน
ไม้บวั่ เรื อนไม้จริ งล้วน เรื อนเครื่ องไม้จริ ง เป็ นต้น
ในสมัยก่อนนั้นฝ่ ายชายที่ตกลงแต่งงานกับฝ่ ายหญิง จะต้องเข้าไปอยูช่ ่วยพ่อแม่ฝ่ายหญิง
ทางาน ทั้งการทาสวน ทาไร่ และทานา อย่างน้อย 3 ปี จึงจะสามารถแยกตัวออกมาตั้งเรื อนใหม่
เพิ่มเป็ นอีก 1 ครอบครัว หรื อที่ชาวล้านนาเรี ยกว่า “ลงปั กซั้งตั้งกิ น” เหตุผลที่ฝ่ายชายต้องอยู่
บนเรื อนของพ่อตา แม่ยาย 3 ปี นั้น เพื่อเป็ นการตอบแทนคุณที่ผชู้ ายได้ขอลูกสาวของเขามาเป็ น
ภรรยา รวมถึงเป็ นการฝึ กให้ฝ่ายหญิงเรี ยนรู้หน้าที่ของภรรยาหรื อแม่ศรี เรื อนที่ดี และผูช้ ายก็จะ
ได้ศึกษาวิธีการเป็ นหัวหน้าครอบครัวที่ดีจากพ่อตา ที่สาคัญยังเป็ นช่วงที่คู่สามีภรรยาจะได้เก็บ
รวบรวมเงินไว้สร้างครอบครัวของตนเองในอนาคต
11
12

ประเสริ ฐ ณ นคร มังรายศาสตร์ ต้ นฉบับของกงสุลฝรั่ งเศสประจาเชียงใหม่ ชื่อนอตอง 2516
สุ มาตร ภูลายยาว ระบบเหมืองฝาย: การจัดการนา้ ของคนล้ านนา 2556
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3) รู ปแบบเรือนต่ างๆในล้ านนาแต่ โบราณ
3.1) ตูบติดดิน
เป็ นรู ปแบบการสร้างบ้านเรื อนด้วยไม้ไผ่โดยไม่ยกพื้น มีการมุงหลังคาด้วยใบคา
หรื อใบตองตึง ส่ วนพื้นปูดว้ ยฟากปู พร้อมกับการขุดร่ องน้ าล้อมรอบเพื่อป้ องกันน้ าฝน
ไหลเข้าสู่ บา้ นเรื อน ที่สาคัญเรื อนชนิ ดนี้ จุดประสงค์ในการสร้างส่ วนมากจะใช้เป็ นเรื อน
ชัว่ คราว มีการอยูอ่ าศัยเพียง 1 ปี หรื อ 2 ปี เท่านั้น
3.2) ตูบหย่ างร่ างเรือน
เป็ นลักษณะการปลูกเรื อนด้วยไม้ไผ่ ลักษณะภายนอกจะเป็ นครึ่ งเรื อนครึ่ งตูบ
รู ปแบบการสร้างจะเป็ นแบบง่ายๆเหมือนการปลูกตูบ ดังนั้นเราสามารถเรี ยกว่าตูบก็ได้
หรื อเรี ยกว่าเรื อนก็ได้
3.3) ตูบพืน้ หลองข้ าว
การสร้ างเรื อนรู ปแบบนี้ ส่วนใหญ่จะสร้ างเมื่อคู่สามีภรรยาอาศัยอยู่บนเรื อนพ่อ
แม่ครบ 3 ปี แล้ว ถึงเวลาที่ตอ้ งแยกตัวลงมาตั้งอีกครอบครัวหนึ่ง หรื อต้องการลงมาสร้าง
ที่อยูใ่ หม่ แต่ยงั ไม่พร้อมที่จะปลูกตูบหรื อเรื อนอยู่ จึงต้องอยูพ่ ้นื หลองข้าวไปก่อน
3.4) ตูบหมาแหงน
การสร้างเรื อนลักษณะนี้ สร้างขึ้นจากไม้ไผ่ ส่ วนหลังคามุงด้วยใบคาหรื อใบตอง
ตึง โดยมีเรื่ องเล่าที่มาของการเรี ยกเรื อนชนิ ดนี้ วา่ “ตูบหมาแหงน” เนื่องจากสุ นขั มักจะ
มานัง่ มองดูเจ้าของ โดยต้องแหงนหน้าขึ้นมอง เป็ นต้นตูบชนิ ดนี้ สามารถอยูอ่ าศัยได้ไม่
เกิน 3 ปี เนื่องจากเสาเรื อนทาจากไม้ไผ่จะฝังอยูใ่ นดินได้เพียง 3 ปี ในปี ที่ 3 โคนเสาจะผุ
ขาดในดิน ต้องทาการรื้ อเปลี่ยนเสาใหม่
3.5) เรือน 2 หลัง
เป็ นลักษณะการสร้างเรื อนที่ มีจวั่ 2 จัว่ และมี รางน้ าตรงกลางที่ ชายคาของเรื อน
ในรู ปแบบที่ เรื อนทั้ง 2 หลังต่อกันหรื อที่ เรี ยกว่า “ลิ น ” ห้องทางด้านตะวันออกและมี
หลังคากว้างใหญ่กว่าเรี ยกว่า “เรื อนหลวง” และเรื อนทางด้านทิศตะวันตกมีขนาดเล็ก
กว่า เรี ยกว่า “เรื อนหน้อย” หรื อ “เรื อนน้อย”
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3.6) เรือนไม้ จริง
เป็ นเรื อนที่ใช้ไม้จริ งในการสร้างทั้งหมด ทั้งเสาบ้านและเครื่ องเรื อนทุกชิ้น มีการ
มุงหลังคาด้วยแป้ นเกล็ดหรื อดินขอ และการสร้างเรื อนชนิ ดนี้ตอ้ งมีการสร้างอย่างน้อย 2
หลัง โดยในสมัยก่อนคนที่มีฐานะดีจะนิ ยมสร้างบ้านด้วยไม้จริ งทั้งหมด เนื่ องจากคนมี
ฐานะในสมัยก่ อนนั้น จะมี ท้ งั ไร่ นาข้าวที่ หนึ่ งปี สามารถขายข้าวได้เป็ นจานวนมาก มี
กิจการค้าขายใหญ่โต และมีขา้ ทาสบริ วารช่วยเหลือ
3.7) เรือนไม้ บั่ว
รู ปแบบเรื อนที่สร้างด้วยไม้ไผ่ท้ งั หมด ในสมัยก่อนชาวบ้านนิ ยมปลูกเรื อนชนิ ดนี้
เป็ นจานวนมาก เนื่ องจากปลูกง่าย และใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด หรื อแทบจะไม่ได้ใช้เงิ น
เลย
3.8) เรือนเครื่องไม้ จริง
เรื อนที่มีลกั ษณะปลูกด้วยเสาไม้จริ ง และขื่อแปไม้จริ ง ส่ วนวัสดุอื่นๆอาจจะมีท้ งั
ไม้จริ งและไม้ไผ่ปะปนกัน เช่น พื้นเรื อนเป็ นแป้ นกระดาน ฝาเรื อนสานด้วยไม้ไผ่ ส่ วน
หลังคามุงด้วยใบคา หรื อ เครื่ องบนเป็ นไม้จริ งทั้งหมดแต่มุงด้วยใบคา เป็ นต้น สมัยก่อน
เรื อนลักษณะนี้เป็ นเรื อนของคนที่มีฐานะระดับกลาง หรื อคนชั้นกลางปลูกกันอยู13่
4) ส่ วนต่ างๆ ของเรือน
4.1) เรือนหลวง
คือเรื อนที่ต้ งั อยูท่ างทิศตะวันออก มีห้องนอนขนาดใหญ่ 1 ห้อง และห้องรับแขก
1 ห้อง โดยจะนอนรวมกันทั้งพ่อแม่ลูก ถึงแม้วา่ ลูกๆจะโตเป็ นหนุ่มสาวก็ยงั จะต้องนอน
รวมกันในเรื อนหลวงแห่งนี้ แต่ถา้ มีลูกหลายคน คนที่เป็ นลูกชายคนโตต้องออกไปนอน
ห้องรับแขกด้านนอก หรื อลูกสาวคนโตจะต้องแยกไปนอนที่เรื อนน้อย คนล้านนาใน
สมัยก่อนนั้นทุกๆบ้านจะมีหิ้งปู่ ย่าคือทาจากแผ่นไม้เล็กๆติดกับเสามงคลทางตะวันออก
โดยสร้างหิ้งสู งจากพื้นประมาณ 4 ศอก และเมื่อถึงฤดูกาลเลี้ยงผีปู่ย่าหรื อมีการผิดผี ก็จะ
มี ก ารเลี้ ยงผี เ กิ ดขึ้ น เจ้ า ของเรื อน ก็ จ ะยกเครื่ องบู ชาเครื่ องเลี้ ยงมาตั้ งกั บ พื้ น
ในบริ เวณนี้
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4.2) เรือนน้ อย
ถ้าเป็ นลักษณะเรื อน 2 หลังติดกัน จะเรี ยกเรื อนหลังที่อยูท่ างทิศตะวันตกว่า เรื อน
น้อย โดยขนาดของห้องจะเล็ ก กว่าเรื อนหลวง และบางหลัง นั้น ลัก ษณะของจัว่ ที่ อ ยู่
ด้านหน้าของเรื อนจะหดเข้าไปสั้นกว่าเรื อนหลวง ด้านข้างของเรื อนน้อยจะทาเป็ นครัว
ไฟ และด้านหน้าจะใช้สาหรับเป็ นที่นงั่ รับประทานอาหารและที่นงั่ ทางาน บางหลังคา
เรื อนจะมี การกั้นโซนด้านหน้านี้ ทาเป็ นห้องนอนให้กบั ลูกสาวคนโต หรื อเมื่อลูกสาว
แต่งงานมีครอบครัวก็จะกั้นให้เป็ นห้องหอ
4.3) เรือนไฟ
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปั จจุบ นั แล้ว เรื อนไฟก็คือห้องครั วที่ ใช้ประกอบอาหาร ซึ่ ง
เป็ นที่สาหรับ เก็บข้าวของที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริ โภคในชี วิตประจาวัน อุปกรณ์ น้ นั
ประกอบไปด้วย แม่ชีไฟ ฝาเจิบ ฝาชี หม้อนึ่ ง พาก กัวะข้าว ไหข้าว ไม้ดา้ มข้าว หม้อ
แกง หม้อไหลวงหม้อสาว หม้อต้ม หม้อข้าวหม่า ถ้วย ช้อน ขันโตก เขียง ครก มีดต่างๆ
เกลือ โอ่งปลาร้า ฯลฯ
4.4) ชานฮ่ อม
ชานฮ่อมจะต่อออกไปด้านหลังของเรื อนไฟ และลดพื้นลงต่ ากว่าระดับของพื้น
เรื อนไฟ เป็ นลักษณะชานเล็กๆ ประกอบไปด้วยเสา 2 ต้น ปูพ้ืนด้วยไม้ไผ่บงเป็ นท่อน
เรี ยงติ ดกัน เป็ นส่ วนน้อยที่จะสร้ างหลังคาด้วย เนื่ องจากส่ วนใหญ่จะปล่ อยให้ตากฝน
พื้นที่ส่วนนี้จะใช้ต้ งั หม้อในการประกอบอาหาร และเป็ นที่ลา้ งผัก ล้างเนื้อ เป็ นต้น
4.5) ชานตากฝน
ตั้งอยูบ่ ริ เวณด้านหน้าสุ ด มี พ้ืนระดับต่ ากว่าพื้นเรื อน เป็ นชานที่สร้ างพาดบันได
ขึ้นไปบนเรื อน ไม่มีหลังคา ปูพ้ืนด้วยไม้ไผ่เรี ยงกันเป็ นท่อนๆ ถ้าสร้างเรื อนด้วยไม้จริ งก็
จะนิยมปูพ้ืนด้วยปี กไม้ ชานตากฝนนี้มีจุดประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็ นที่นงั่ ผิงแดด หรื อ
ผิงไฟในฤดูหนาว รวมถึงเป็ นที่นงั่ รับลมและทางานในฤดูร้อน เป็ นต้น
4.6) ร้ านนา้
ร้านน้ ามีลกั ษณะเป็ นเสาต่อขึ้นจากพื้นของชานตากฝน ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตก มี
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หลังคา และประโยชน์ใช้สอยคือเป็ นที่ต้ งั หม้อน้ าดื่มอย่างน้อย 2 ใบ และมีกระบวยตัก
น้ าแขวนอยูด่ า้ นข้าง14
5) งานหัตถกรรมจักสาน
สังคมไทยโบราณมี ก ารรวมตัวกันตั้งเป็ นชุ มชนน้อยใหญ่ โดยผูค้ นต่างเลื อกถิ่ นที่ อยู่
สภาพแวดล้อมและภูมิประเทศที่เอื้ออานวยต่อการดารงชี วติ และมีการประยุกต์คน้ คว้าหาวัสดุ
ที่ใช้ประโยชน์หาได้ง่ายในธรรมชาติ โดยมีลกั ษณะอ่อนและเหนี ยว เช่ น เถาวัลย์ ต้นกก ปอ
เปลื อกไม้เนื้ ออ่อนทางมะพร้าว ใบมะพร้ าว หวาย ลาเจียก ใบลาน ลาไผ่ต่างๆ ต้นแหย่ง และ
กระจูด เป็ นต้น นามาจักเป็ นเส้นและสานรวมกัน และมีการคิดออกแบบรู ปทรงต่างๆเพื่อความ
เหมาะสมในการใช้งานแต่ละอย่าง และพัฒนาปรับปรุ งรู ปแบบสื บต่อกันมา จากที่การจักสาน
เพื่อใช้ในครัวเรื อน ก็ขยับขยายเป็ นการจักสานเพื่อการค้าขายในหมู่บา้ น ในชุ มชนใกล้เคียง
และไปยังอีกชุมชนหนึ่ง
เครื่ องจักสานล้านนาก็เช่ นกัน มีรูปทรง ลวดลาย ขนาด สัดส่ วน และความเหมาะสมที่
เอื้อต่อการใช้งานแต่ละอย่างเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะงานทางด้านการดารงชีพการกสิ กรรม และ
เกษตรกรรม ที่ทาให้คนเราต้องสรรสร้างเครื่ องใช้ที่เป็ นเครื่ องจักสานมากมายหลายชนิดมา
จนถึ งปั จจุบ ัน อาทิ ข้อง สุ่ ม จับ ปลา เสื่ อ กล่ องข้าว ตะกร้ าผัก สุ่ ม ไก่ และชะลอมใส่ ข อง
ฯลฯ15
6) กาด
กาดเป็ นแหล่งสาธารณู ปการประเภทหนึ่ง ที่ผปู ้ กครองเมืองสร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่สาหรับให้
ผูค้ นมาทาการซื้ อขายแลกเปลี่ ยนสิ นค้ากัน ทั้งภายในเมืองและระหว่างเมือง ซึ่ งตั้งแต่โบราณ
เป็ นต้นมาจะพบเรื่ องราวของการนาสิ นค้าจากเมืองต่างๆเข้ามาค้าขายในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยมี
เส้ นทางการนาสิ นค้าบรรทุ กวัวและม้าเข้ามา รวมถึ งพื้ นที่ กาดมักจะเลื อกพื้นที่ ที่เอื้ อต่อการ
ถ่ายเทสิ นค้า เช่น ริ มแม่น้ า พื้นที่ภายในเวียง เป็ นต้น ดังเช่นข้อความที่ปรากฏความพื้นเมืองเมื่อ
ครั้ งที่ สร้ างเวียงกุมกามและเวียงเชี ยงใหม่ว่า “...เจ้ามังรายหื้ อตั้งกาดกุมกามหื้ อเป็ นที่ ซ้ื อขาย
แห่ งคนทังหลายแล เจ้ามังรายราเพิงว่าไพร่ กูน้ ียงั สุ ขทุกข์เป็ นสันใดใคร่ รู้ จึงแต่งตัวปลอมจึงถือ
กุบตองตึง นุ่ งผ้าผืนค่าร้ อยคาพายใน นุ่ งผ้าไทพายนอก ไปเข้ากาดกุมกามนัง่ อยูร่ ิ มแม่พิงอว่าย
14
15
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หน้าเมือวันออกเล็งดูคนทังหลายเข้ากาด เจ้ามังรายราเพิงว่ากูจกั อยู่ที่นี่ดูฝูงคนเข้ากาด แล้วลง
อาบน้ าแม่พิง ผูใ้ ดอาบน้ าแล้วลูบผมลงลุ่ม ผูน้ ้ นั หาสมบัติบ่ได้ กูจกั หื้ อผ้าผืนควรค่าร้อยคาแก่
มันชะแล เจ้ามังรายอยูด่ ูคนฝูงอาบน้ า ก็บ่หนั ผูใ้ ดลูบผมลงสักคนวันนั้นแล...” และ “...แรกขุด
คือก่อปราการเวียงหนอีสานก่ อนกระหวัดหนทักษิ ณแวดรอดทัง 4 ด้าน หื้ อพร้ อมกับบ่ก่อน
บ่อลูนกัน แรกตั้งกาดเชียงใหม่ก็ขณะยามเดียวนั้น...”16
7) ความเชื่อของชาวล้านนา
ในสมัยก่ อนนอกจากจะมีวดั เป็ นศูนย์กลางและมีส่วนร่ วมในการกาหนดขอบเขตของ
หมู่ บา้ น แล้ว ชาวบ้านยังมี ความเชื่ อที่ นอกเหนื อจากพุ ทธศาสนาคื อความเชื่ อเกี่ ยวกับผีของ
หมู่บา้ นในภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในจังหวัดเชี ยงใหม่ที่เป็ นเรื่ องที่มีขอบเขตเฉพาะภายใน
ท้องถิ่ น กล่ าวคื อ อาจจะเป็ นความเชื่ อของคนทั้งหมดในหมู่บา้ นหรื อเป็ นเพี ยงบางส่ วนของ
หมู่บา้ น หรื อภายใน 2 - 3 หมู่บา้ น ซึ่ งมีความเชื่ อว่าผีจะคุม้ ครองคนทั้งกลุ่ม นอกจากนั้นอาจจะ
มีผีประจาตัวหรื อประจาครอบครัวที่ ให้ความคุ ม้ ครองเฉพาะตัวหรื อเฉพาะครอบครัว ดังเช่ น
การแสดงฟ้ อนผีมดผีเม็ งที่ มีข้ ึ นหลังฤดู กาลเก็บเกี่ ยวจะเป็ นการแสดงออกถึ งความเชื่ อเรื่ องผี
ประจาตระกูล ที่แสดงความเป็ นญาติ พี่นอ้ งหรื อสื บเชื้ อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน หมู่บา้ น
เดียวอาจมีท้ งั คนที่ถือผีมดและผีเม็ง หรื อผีใดผีหนึ่ งเหมือนเดียวกันหมด อาจถือได้วา่ ผีมดผีเม็ง
เป็ นผีของครัวเรื อนหรื อโคตรตระกูลซึ่ งมีการสื บต่อกันทางสายฝ่ ายหญิง ส่ วนการเลี้ ยงผีอาจมี
ผูท้ าพิ ธีเลี้ ยงคนหนึ่ งหรื ออาจร่ วมกันทาทั้งหมู่บา้ น โดยผีท้ งั ของชุ มชนและผีส่วนตัวจะต้อง
ได้รับการเซ่ นสรวงบอกกล่าวในกรณี ที่บุคคลหรื อครอบครัวจะทาการเปลี่ ยนแปลงที่ อยูห่ รื อ
ย้ายถิ่นอาศัย เป็ นต้น รวมถึงผีที่สาคัญสาหรับทุกๆ บ้านของชาวล้านนา คือ ผีปู่ย่า
7.1) ผีปู่ย่ า
ผีปู่ย่า หรื อ ผีเรื อน คือผีบรรพบุรุษที่ติดต่อสื บสานกันมาทางสายมารดา โดยลูกที่
เป็ นผูห้ ญิ งจะเป็ นผูร้ ั บ สื บ ทอดเมื่ อมารดามี ชีวิตอยู่ ผีปู่ ย่าจึ งอยู่ที่ เรื อนของมารดาและ
บรรดาลูกหลานก็จะไปไหว้ผี แต่เมื่อมารดาเสี ยชี วติ แล้วลูกที่เป็ นหญิงคนโตจะเป็ นผูร้ ับ
เอาผีปู่ย่าไปไว้ที่เรื อนของตนเองเพื่อสื บต่อกันเป็ นลูกโซ่ ไป มีหลายครอบครัวที่มีผีปู่ย่า
หมดสู ญไปที่เรี ยกว่าผีสุด เหตุผลเพราะเป็ นลูกชายทั้งหมดจึงไม่มีหญิงไว้สืบทอด
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ผีปู่ย่านิ ยมตั้งไว้ในห้องนอนใหญ่ที่เป็ นห้องนอนของบิดามารดา โดยตั้งไว้มุมใด
มุมหนึ่ งของห้อง หรื อบางบ้านอยูท่ ี่เสามงคล บางบ้านตั้งโต๊ะเล็กๆไว้ที่มุมของเรื อนนอน
บางบ้านทาหิ้ งเล็ก ๆ ติดกับเสา บางบ้านก็ไม่ได้ต้ งั อะไรแต่เป็ นที่รู้กนั ในครอบครัวว่าผี
ปู่ ย่าอยู่ตรงไหน เมื่ อถึ งเวลาที่ มีการขอขมาหรื อเลี้ ยงผีปู่ย่าจะทาพิธี ณ ที่ ตรงนั้น ผีปู่ย่า
เป็ นผีที่รักษาคุม้ ครองคนในครัวเรื อน ไม่ให้มีภยั อันตราย จึงเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า ผีหอผี
เรื อน
ในสมั ย ก่ อ นจะมี ค วามเชื่ อ ความศรั ท ธาในเรื่ องผี ปู่ ย่ า หรื อผี เรื อน โดยมี
จุดประสงค์เพื่อให้สมาชิ กในครอบครั วแต่ละครอบครัวเคารพต่อกฎกติ กาของสังคม
นั่ น เอง โดยที่ ผี ปู่ ย่ า มี ห น้ า ที่ ช่ ว ยควบคุ ม ความประพฤติ ข องบุ ค คลในครอบครั ว
โดยเฉพาะผูห้ ญิงสมัยโบราณที่ตอ้ งเคร่ งครัดในจารี ต ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ยึดมัน่ ใน
กรอบของสังคมที่ดี ส่ วนหนึ่ งเป็ นเพราะผีปู่ย่าคอยควบคุมดูแลอยู่ ซึ่ งเชื่ อกันว่าการให้ผี
ควบคุมคนนั้นดีกว่าให้คนควบคุม เพราะคนไม่มีหูทิพย์ ตาทิพย์ดงั กับผีที่เห็นคนทั้งในที่
ลับและในที่ แจ้ง คนจึ งกลัวผีมากกว่ากลัวคน ดังนั้นไม่ว่าจะไปทาผิดจารี ตประเพณี ที่
แห่ งใด แม้จะไม่มีคนรู ้เห็น แต่ผจี ะรู ้และเห็น เหมือนกับตัวของเขาเองที่รู้และเห็น ทาให้
เกิ ดความเกรงกลัว เพราะเหตุน้ ี เมื่อมีการทาผิดจารี ตประเพณี จะต้องแจ้งผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่หรื อ
บิ ด ามารดาให้ ท ราบด้ว ย เพื่ อ ที่ จ ะได้ส ารภาพรั บ ผิ ด กับ ผี เรื อ น ถ้าเป็ นความผิ ด ที่ ไ ม่
ร้ายแรง เมื่อมีการขอขมาก็เป็ นอันว่าผีให้อภัย แต่ถา้ เป็ นความผิดที่ร้ายแรง เช่น ปล่อยให้
ผูช้ ายผิดผีจนถึงขั้นร่ วมหลับนอนกัน ต้องมีการกระทาให้ถูกประเพณี เสี ยโดยให้ฝ่ายชาย
มาแปลงผี ใส่ ผี และเลี้ ยงผี แล้วให้ฝ่ายชายรับผิดชอบแต่งงานอยู่เป็ นสามีภรรยากันจึง
เป็ นการพ้นโทษ เป็ นต้น
คนสมัยก่อนยังเชื่ ออีกว่าผีเรื อนจะโกรธถ้าทาผิดแล้วปกปิ ดเป็ นความลับ โดยจะ
บันดาลให้คนที่ทาผิดนั้นให้มีอนั เป็ นไปหรื อล้มป่ วยลง ถึ งแม้ว่าจะทาโดยไม่ได้ต้ งั ใจ
หรื อจาไม่ได้ว่าทาผิดอะไร ก็ตอ้ งยอมรับผิดด้วย กล่าวสรุ ปคื อจะผิดหรื อไม่ผิดก็ตอ้ ง
ยอมรับผิด โดยผูใ้ หญ่จะจัดเครื่ องขอขมา ผีปู่ย่าแล้วจึงจะหายจากการป่ วยไข้
7.2) การขอขมาผีปู่ย่ า
ทาโดยนาขันหรื อพานใส่ ดอกไม้ธูปเทียน บางที่มีน้ า หมาก เมี่ยง และบุหรี่ ใส่ ลง
ไปด้วย โดยผูใ้ หญ่หรื อพ่อแม่จะเป็ นผูจ้ ดั หาและนาเครื่ องเหล่านั้นไปตั้งในเรื อน บริ เวณ
ที่เป็ นที่ อยู่ข องผีปู่ ย่า เริ่ ม พิ ธีโดยการจุ ดธู ปเที ยนปั ก ไว้พ ร้ อมกับ กล่ าวค าขอขมา เช่ น
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กล่ า วว่า การที่ บุ ต รสาวได้ท าผิ ด จารี ต ประเพณี ถื อ ว่า เป็ นความผิ ด มาก เป็ นเพราะ
บุตรสาวไม่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณี และเป็ นการล่วงเกินต่อผีเรื อน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้
นาเครื่ องทั้งหลายนี้ มาขอขมาผีเรื อน ขอจงได้โปรดอภัยให้ผทู ้ ี่เป็ นบุตรข้าพเจ้าด้วย เป็ น
ต้น บางแห่ งมีการตั้งขันน้ าขมิ้นส้มป่ อยเพื่อขอน้ ามนต์ของปู่ ย่าและนาน้ าส้มป่ อยนั้นไป
พรมที่หวั ของคนป่ วย เพื่อเป็ นการเรี ยกขวัญกาลังใจให้กลับมาและหายป่ วยโดยเร็ ว
7.3) การเลีย้ งผีปู่ย่ า
ประเพณี การเลี้ ยงผีปู่ย่า ในหนึ่ งปี จะมีหนึ่ งครั้ง คือ เดื อน 9 เหนื อขึ้นหรื อแรม 9
ค่า โดยเป็ นวันที่ทุกบ้านจะมีการเลี้ยงผีปู่ย่ากันตามประเพณี ในวันนั้นลูกๆจะนาไก่ตม้
สุ กมารวมกันที่บา้ นของพ่อแม่ในเวลาเช้า พ่อแม่ก็จะนาชิ้นส่ วนของไก่ทุกตัว ทั้งเครื่ อง
ใน หัว ตีน ปี ก และเนื้ อ ยาในน้ าพริ กแล้วยกขึ้นไปตั้งพร้อมกับของอย่างอื่นๆที่จดั ใส่ ใน
ภาชนะรวมกันในขันโตก อาทิ พานดอกไม้ธูปเทียน ข้าวสุ ก ผลไม้ หมาก เมี่ยง บุหรี่
ขนมต่างๆ และน้ า บางที่ ก็จะใส่ เหล้าด้วย แล้วนาไปตั้งตรงมุ มในห้อง จากนั้นทาการ
บอกกล่ าวผีปู่ ย่า เช่ น “ ในวันนี้ เป็ นประเพณี เลี้ ยงผีม าถึ ง ข้าพเจ้าพร้ อมด้วยลู กหลาน
ไม่ได้ละทิ้งรี ตเก่ ารอยหลัง จึ งได้นาข้าวตอกดอกไม้ ข้าวสุ ก ส้ มสุ กลู กไม้ ข้าวต้มข้าว
หนม และไก่ตม้ มาถวายเลี้ยงแก่ผีปู่ย่า ตั้งแต่น้ ี ไปขอจงช่วยปกปั กรักษา คุม้ ครองข้าพเจ้า
และลูกหลานทุกคนให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข มีอายุมนั่ ขวัญยืนด้วยเถิด” แล้วตั้งไว้จนกว่าผีจะอิ่ม
จึงค่อยยกออก ซึ่ งคากล่าวในการบอกเลี้ยงผีน้ นั ไม่เป็ นมาตรฐาน ดังนั้นใครจะว่าอย่างไร
ก็ได้เพียงแต่เป็ นในทางที่ดี
การเลี้ ยงผีปู่ย่า นอกจากจะมี การเลี้ ยงประจาปี แล้ว ยังมีการเลี้ ยงในกรณี ที่มีฝ่าย
ชายมาถูกเนื้ อต้องตัวฝ่ ายหญิง หรื อที่ชาวล้านนาเรี ยกว่า “การผิดผี” ซึ่ งจะต้องมีการเลี้ยง
ผีเป็ นกรณี พิเศษขึ้นมา โดยมีกาหนดหลังจากกระทาผิดผีไม่เกิน 7 วัน กรณี น้ ี การเลี้ยงผี
จะขึ้นอยู่กบั ผีแต่ละตระกูลว่ากิ นอะไร บางแห่ งผีกินไก่ บางแห่ งผีกินหมู และบางแห่ ง
กินหมูแล้วยังต้องมีไก่อีก 4 ตัว วิธีการเลี้ ยงก็คล้ายๆการเลี้ ยงประจาปี มีผิดกันเล็กน้อย
เช่ น ถ้า ผีกิ น หมู ฝ่ ายชายก็ ต้อ งต้ม หั ว หมู 1 หัว ไก่ 4 ตัว หมาก 1 หั ว พลู 1 มัด พาน
ดอกไม้ธูปเทียน ข้าวสุ ก ขนมต่างๆ นามาให้ผใู ้ หญ่ทางฝ่ ายหญิงเลี้ ยงให้ แต่ในปั จจุบนั
ภายหลังมานี้ ฝ่ายชายจะเป็ นคนมอบเงินให้ฝ่ายหญิงจานวนหนึ่ งเพื่อใช้จ่ายในการเลี้ยงผี
โดยฝ่ ายหญิงจะเป็ นคนจัดการเองทั้งหมด และเมื่อเสร็ จพิธีผใู ้ หญ่ทางฝ่ ายหญิงจะตัดแบ่ง
หัวหมูเป็ นชิ้นๆ แจกให้พี่นอ้ งลูกหลานได้กินกันทัว่ ถึงในสายผีเดียวกัน
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การรั บ รู ้ ว่าผีอิ่ม หรื อยังไม่อิ่มนั้น ในสมัยโบราณจะใช้เมล็ ดข้าวสารเป็ นเครื่ อง
เสี่ ยงทาย โดยนาข้าวสารใส่ ถว้ ยเล็กๆประมาณครึ่ งถ้วย นาไปตั้งไว้ใกล้กบั ของที่นามา
เลี้ยง หลังจากที่เลี้ยงได้ประมาณ 20 นาที ให้หยิบเอาข้าวสารใส่ มือแล้วนับเมล็ดดู ถ้าได้
จานวนคี่แสดงว่าผียงั ไม่อิ่มก็จะถอยออกไปก่ อน สักพักจึงกลับเข้าไปหยิบข้าวสารมา
เสี่ ยงทายใหม่ ถ้าได้จานวนคู่แสดงว่าผีเรื อนกินอิ่มแล้ว จึงจะสามารถถอนเฉพาะไก่ตม้
ออกมาก่อนได ส่ วนอย่างอื่นก็ต้ งั ไว้ค่อยยกไปทีหลังก็ได้ ซึ่ งไก่ที่เลี้ ยงผีปู่ย่านี้ จะนาไป
แจกกันกินโดยห้ามไม่ให้ซ้ื อขาย
7.4) ผีสุด
ผีสุด คือผีที่ไม่มีใครสื บต่อ เช่ นครอบครัวที่ มีลูกเป็ นผูช้ ายทั้งหมด อีกครั้งคนใน
ครอบครัว ไม่ค่อยเอาใจใส่ เท่าที่ควร ดังนั้นการเลี้ยงผีปู่ย่าของครอบครัวนี้ จะไม่ได้รับ
การสื บสานเป็ นประจาทุกปี นานๆทีจะทาครั้งหนึ่ ง หรื อ 3 ปี จะทา 1 ครั้ง ส่ วนของที่ใช้
เลี้ยงก็จะเป็ นลาบและแกงอ่อม เมื่อผูเ้ ป็ นแม่เสี ยชี วิตแล้วก็ถือว่าผีสุดเพียงเท่านั้น เพราะ
ไม่มีลูกผูห้ ญิงสื บทอดต่อไป17
2.1.3 วัฒนธรรมและประเพณีชาวล้านนา
บนแผ่นดิ นล้านนาเต็มไปด้วยประเพณี วัฒนธรรม และศิลปกรรมที่หลากหลายจนแน่ นฝั งลึ ก
เข้าไปในจิตใจของชาวล้านนา โดยเฉพาะหนึ่ งในศิลปกรรมของล้านนาหลายๆอย่างได้กระจายอยูใ่ น
การสร้างวัดวาอาราม อาทิ การสลักเสาประดับศาสนสถาน การสร้างเจดีย ์ วิหาร และโบสถ์ เป็ นต้น
โดยวัสดุที่ใช้ลว้ นมาจากวัสดุที่หาง่าย ซึ่ งหากเป็ นงานประติมากรรมเฉพาะพระพุทธรู ปมักนิ ยมหล่อ
ด้วยสาริ ดที่เป็ นโลหะผสม นอกจากนั้นยังเป็ นงานประเภทปูนปั้ น และผนังที่ก่อด้วยศิลาแลง งานสลัก
หิ นต่างๆเหล่านี้ลว้ นเกิดจากศิลปะสกุลช่างจากล้านนาทั้งสิ้ น
อาจกล่าวได้วา่ ศิลปกรรมในการสร้างวัดวาอารามของชาวล้านนั้นจะกลมกลืนอยูใ่ นธรรมชาติ
และสะท้อนถึ งพระพุ ท ธศาสนาอัน เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ แห่ งพระราชาผูท้ รงไว้ซ่ ึ งอานาจ18 รวมถึ งยังมี
ประเพณี ที่ดีงามฝังรากลึกมาจนถึงปั จจุบนั ดังต่อไปนี้

17
18

ศรี เลา เกษพรหม ประเพณี ชีวิตคนเมือง โรงพิมพ์มิ่งเมือง เชียงใหม่ 2538 หน้า 45 - 49
ศรัทธา ลาภวัฒนเจริ ญ วัดวาอาราม บนแผ่ นดินล้ านนา สานักพิมพ์วนั ชนะ กรุ งเทพ 2545 หน้า 6
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1) สื บชะตาบ้ าน
หมู่ บ ้า นของชาวล้า นนาในภาคเหนื อ มัก เชื่ อ กัน ว่า บ้า นเรื อ นมี ค วามส าคัญ ส าหรั บ
ครอบครัว เพราะผีบา้ นผีเรื อนอาจจะเป็ นผูก้ าหนดหรื อบันดาลความสุ ขหรื อความทุกข์ให้กบั
คนในครอบครัวก็ได้ ดังนั้นภายในหมู่บา้ นจะมีการสร้างเรื อนเล็กๆไว้หนึ่งหลังในบริ เวณทาง
แยกของชุ มชน สาหรับเป็ นที่ อยู่ของ “เสื้ อบ้าน” โดยหนึ่ งปี จะมีการทาพิธีสืบชะตาบ้านหนึ่ ง
ครั้ง ณ ที่เรื อนของเสื้ อบ้าน โดยทางเหนื อเราเรี ยกเรื อนนี้ ว่า “หอ” ส่ วนใหญ่จะทากันก่อนวัน
เข้าพรรษา โดยก่ อนถึ งวันสื บชะตา ชาวบ้านในหมู่บา้ นจะช่ วยกันเตรี ยมสิ่ งของและสถานที่
หน้าหอ ประดับตกแต่งให้สวยงามเหมื อนบ้านป่ า คื อใช้ตน้ กล้วยทาซุ ้มประตูป่า มี ช่อตุ งปั ก
รอบๆหอและใช้สายสิ ญจน์โยงรอบๆสิ่ งของที่จะนาไปถวาย “เสื้ อบ้าน” ประจาหอนั้น รวมไป
ถึงอาหารคาวหวาน ดอกไม้ธูปเทียน หมากพลู เมี่ยง และบุหรี่ ชาวบ้านก็จะนามารวมกันคนละ
เล็กคนละน้อย พิธีน้ ี เริ่ มด้วยการทาบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ หลังจาก
นั้นพระสงฆ์ก็จะสวดชัยมงคลและพรมน้ ามนต์ให้แก่ชาวบ้านเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล พร้อมกับ
การสวดมนต์เพื่ อขับ ไล่ สิ่ งชั่วร้ ายให้ออกไปจากหมู่ บ ้าน เพื่ อให้เกิ ดความร่ ม เย็น เป็ นสุ ขทั้ง
หมู่บา้ นสื บไป
2) สื บชาตาเมือง
การสื บชะตาเมืองหรื อการทาบุญเมื อง เป็ นประเพณี เก่าแก่ ของเมื องเชี ยงใหม่และเป็ น
ประเพณี สาคัญที่จะต้องปฏิ บตั ิกนั ทุ กปี เพราะถื อว่าเป็ นสิ่ งที่ ดีงาม เป็ นการสร้ างความร่ มเย็น
เป็ นสุ ขให้กบั ชาวบ้านชาวเมือง และเป็ นการสร้างความสามัคคีพร้อมเพียงให้เกิดแก่ประชาชน
พ่อค้า คหบดี ข้าราชการ เจ้าบ้านเจ้าเมือง เป็ นต้น
3) สื บชะตาคน
นอกจากประเพณี ก ารสื บ ชะตาบ้าน และชะตาเมื อ งแล้ว ยังมี ป ระเพณี สื บ ชะตาคน
เนื่ องจากเชื่ อกันว่า ผูท้ ี่ ได้รับการสื บชะตาจะทาให้มีอายุที่ยืนยาวขึ้ นไปอีก รวมทั้งยังพ้นจาก
โรคภัยไข้เจ็บ มี ความสุ ขความเจริ ญ โดยส่ วนมากแล้วจะประกอบพิธีให้กบั ผูเ้ ฒ่ าผูแ้ ก่ หรื อ
ผูส้ ู งอายุ ซึ่ งการประกอบพิธีสืบชะตาคนนี้ สามารถทาได้ทุกโอกาส เช่ น อาจจะทาเมื่อเจ้าของ
บ้านหรื อผูเ้ ฒ่ าผูแ้ ก่เพิ่งหายจากอาการป่ วยใหม่ หรื อเพิ่งผ่านเคราะห์ ร้ายไปใหม่ๆ เรี ยกได้ว่า
ประเพณี น้ ีเป็ นเสมือนการก่อให้เกิดกาลังใจแก่ผทู ้ าพิธีน้ นั เอง
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พิธีน้ ี มีรูปแบบคล้ายๆกับการสื บชะตาบ้าน แต่จะแตกต่างกันที่การประกอบพิธีที่ทาใน
บ้าน ในอดี ตนั้นเครื่ องประกอบพิธีกรรมประกอบไปด้วย กระบอกข้าว กระบอกน้ า กระบอก
ทราย สะพานลวดเงิน ลวดทอง เบี้ยแถว และหมากแถว แต่ในปั จจุบนั บางทีจะมีแต่ผลไม้ เช่ น
อ้อย กล้วย มะพร้าว ช่อตุง ไม้ค้ าเท่าอายุ แต่เผื่อเอาไว้อีก 1 อันเป็ นการต่อให้อายุยาว และมีไม้
ค้ าสู งเท่าผูร้ ับการสื บชะตา พร้อมทั้งทาสะพานเล็กๆด้วยไม้รวก และนาของทั้งหมดมาทาเป็ น
กระโจมสามขาให้ผเู ้ ข้าพิธีสืบชะตานั่งในกระโจม โดยมีสายสิ ญจน์โยงที่ ศีรษะและกระโจม
ส่ วนปลายของสายสิ ญจน์โยงไว้ที่บาตรน้ าพระพุทธมนต์ ซึ่ งพระสงฆ์ที่จะทาพิธีสวดถือไปด้วย
4) งานปอย
งานปอย คือการทาบุญฉลองสิ่ งก่อสร้ างภายในวัด เช่ น ศาลาเปรี ยญ โบสถ์ วิหาร หรื อ
โรงเรี ยน ฯลฯ รวมไปถึ งการทาบุ ญในงานพิธีบวชนาค งานปอยนั้นแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
ได้แก่ ปอยหลวง ปอยน้อย และปอยเข้าสงฆ์ ส าหรั บปอยเข้าสงฆ์น้ นั ปั จจุ บนั ไม่นิยมทากัน
และนานๆจึงจะมีสักหนึ่งครั้ง
งานปอยเป็ นประเพณี หนึ่ งของชาวเหนื อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและยังคงสื บทอดกันมา
จนถึงปั จจุบนั เป็ นประเพณี ที่ชาวบ้านถือว่าเป็ นงานสาคัญยิ่ง บางวัดมีการจัดงานเฉลิมฉลองกัน
อย่างยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็ น “ปอยหลวง” หรื อ “ปอยน้อย” การเฉลิ มฉลองไม่ได้ข้ ึ นอยู่กบั เจ้า
อาวาสเป็ นผูร้ ิ เริ่ มทา แต่เป็ นไปด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่พร้ อมใจกันจัดงาน และมี คณะ
ศรัทธาหัววัดอื่นๆมาร่ วมทาบุญด้วย
5) ปอยหลวง
ปอยหลวงเป็ นประเพณี ที่จดั ขึ้นในโอกาสที่ทางวัดมีการสร้างสิ่ งก่อสร้าง เช่น สร้างวิหาร
โบสถ์ หล่อพระพุทธรู ป หล่อระฆัง การซ่ อมแซมปูชนี ยวัตถุ ของวัด ศาลาการเปรี ยญ รวมถึ ง
การสร้างโรงแรมที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณวัด เป็ นต้น เมื่อสร้างเสร็ จก็ตอ้ งมีการทาบุญฉลองและถวาย
ทานให้เป็ นสมบัติของวัด ซึ่งการทาบุญฉลองนี้ เรี ยกว่า “ปอยหลวง”
งานปอยหลวงนี้ มกั เกิดขึ้นในช่วงเดือน 5 ถึงเดือน 7 ของทางเหนือ เนื่องจากเป็ นระยะที่
จะเสร็ จสิ้ นฤดูกาลเก็บเกี่ยว และเป็ นช่วงที่ชาวบ้านมีเวลาว่าง ไม่ตอ้ งไปทาไร่ ทานา ระยะเวลา
การจัดงานอยูท่ ี่ประมาณ 3 - 4 วัน แต่บางวัดที่มีศรัทธาเป็ นจานวนมากก็จะจัดประมาณ 7 วัน
โดยก่อนที่จะมีงานทางวัดจะพิมพ์ใบฏีกาเพื่อบอกบุญไปตามหัววัดต่างๆ และเมื่อถึงวัน
งานทางหัววัดต่างๆ ก็จะทาครัวทานและ “แห่ ครัวทาน” ออกจากวัดของตนเพื่อมาร่ วมทาบุ ญ
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คาว่า “ครัวทาน” หมายถึงเครื่ องไทยทานต่างๆ รวมไปถึงเงิ นทองที่จะทาบุญจัดใส่ ลอ้ หรื อรถ
พร้อมประดับตกแต่ง อย่างสวยงาม และแห่ ไปตามถนนสายต่างๆ ซึ่ งในบางจุดขบวนก็จะ
หยุดให้สาวช่างฟ้ อนประจาวัดฟ้ อนให้ประชาชนชม ควบคู่ไปกับการตีฆอ้ งตีกลองไปจนถึงวัด
ที่มีงานปอย วัดที่จดั งานก็จะนาธงประจาวัดออกไปต้อนรับที่นอกวัด ผูน้ าชุมชนก็จะถือดอกไม้
ธูปเทียนออกไปรับขบวน พร้อมนาคณะศรัทธาที่เดินทางมาถึงเข้าไปในบริ เวณพิธี และจะมีช่าง
ฟ้ อนประจาวัดออกมาฟ้ อนต้อนรับ สมัยก่อนนั้นถ้าคณะศรัทธาของวัดไหนรับศีลรับพรจากพระ
อาวุโสของวัดที่จดั งานปอยแล้ว ก็จะนัง่ พักผ่อนเคี้ยวเมี่ยงกินหมากและสู บบุหรี่ ตามธรรมเนียม
แล้วจึงทยอยกันกลับ
6) ปอยน้ อย
งานที่ไม่ใหญ่โตมากนักจะเรี ยกกันว่าปอยน้อย เช่น การทาบุญบวชพระหรื อที่ทางเหนื อ
เรี ยกว่า “บวชลู กแก้ว” ซึ่ งคาว่า ลู กแก้ว หมายถึ งคนที่ กาลังจะเข้าสู่ พิ ธีบ วชเป็ นสามเณร ใน
สมัยก่อนจะมีการเคร่ งครัดกันอย่างมากโดยต้องปฏิบตั ิตามธรรมเนี ยมประเพณี คือ ก่อนถึงวัน
งานญาติพี่น้องของลูกแก้วจะถื อพานใส่ ผา้ สบง จีวร เดิ นไปตามหมู่บา้ นเพื่อบอกบุญให้ญาติ
และเพื่อนบ้านได้ทราบทัว่ กันว่าจะมีงานบวชลูกแก้ว
ก่อนวันงาน 1 วัน เจ้าภาพของงานจะมี การเตรี ยมสถานที่ รวมทั้งเครื่ องอัฐบริ ขาร เช่ น
เตียงนอน หมอน มุง้ ผ้าสบง และจีวร เป็ นต้น ส่ วนญาติพี่น้องและผูไ้ ด้รับการบอกบุญก็จะนา
สิ่ งของเงินทองมาร่ วมทาบุญ ในช่วงกลางคืนเจ้าภาพก็จะมีการจัดมหรสพต่างๆ เช่น ลิเก และ
ซอพื้นเมือง ส่ วนผูท้ ี่บวชก็จะต้องโกนคิ้ว โกนผม นุ่งขาวห่มขาว
วันรุ่ งขึ้นจะมีการแห่ลูกแก้วไปตามถนนต่างๆ โดยลูกแก้วจะแต่งตัวอย่างสวยงามเหมือน
กษัตริ ยใ์ นสมัยโบราณ คล้ายๆพระเอกลิ เก โดยลู กแก้วจะขี่ ม ้าหรื อขี่ คนและมี ญาติ มิ ตรร่ วม
ขบวนไปจนถึงวัด
7) พิธีขนึ้ เรือนใหม่
เมื่อมีการปลูกเรื อนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งการสร้างด้วยไม้ไผ่หรื อการสร้างด้วยไม้จริ งทั้ง
หลัง ก่อนที่เจ้าของเรื อนจะเข้าอยูต่ อ้ งมีการประกอบพิธีกรรมเสี ยก่อน เรี ยกว่า ขึ้นเรื อนใหม่ มี
อยู่ 2 อย่าง คือพิธีเล็กและพิธีใหญ่
8) พิธีเล็ก
บ้านที่สร้างด้วยไม้ไผ่ หรื อที่สร้างด้วยไม้ไผ่ปนไม้จริ ง จะประกอบพิธีข้ ึนเรื อนใหม่แบบ
พิธีเล็กๆ ซึ่ งถื อว่าเป็ นพิธีง่ายๆที่ชาวบ้านทัว่ ไปนิ ยมทากัน เริ่ มจากผูเ้ ป็ นหัวหน้าครอบครัวถือ
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พานดอกไม้ธูปเทียน สะพายหอกดาบหรื อเครื่ องศาสตราอาวุธนาขึ้นเรื อน โดยเป็ นการแสดงถึง
อานาจและความกล้าหาญของผูเ้ ป็ นหัวหน้าครอบครัวที่จะคอยเป็ นที่พ่ ึงและป้ องกันอันตราย
ต่างๆให้กบั สมาชิ กในครอบครัว ส่ วนผูเ้ ป็ นภรรยาจะคอยหาบข้าวเปลือกข้าวสาร ถือห่ อเงินห่ อ
ทองตามหลังสามีข้ ึนไปซึ่ งแสดงถึงการเป็ นแม่ศรี เรื อนที่ตอ้ งคอยเก็บหอมรอมริ บที่สามีเป็ นผู ้
หามา และการหาบเงินทองขึ้นสู่ เรื อนนั้นชาวบ้านเชื่ อว่าเพื่อให้เป็ นเคล็ดว่าต่อไปจะมีเงิ นทอง
มากจนต้องหามขึ้นเรื อน ส่ วนลูกๆ จะช่ วยกันถื อวัตถุ มงคล เครื่ องเรื อน และหาบน้ าตามขึ้น
ไป
ในช่วงเย็นจะมีการประกอบพิธีบูชาท้าวทั้ง 4 เพื่อบอกกล่าวให้ท่านมาคุม้ ครอง พร้อมจัด
ข้าวปลาอาหารเลี้ยงผีปู่ย่าในห้องบนเรื อน และจัดเครื่ องบูชาและอาหารไปเลี้ยงเพื่อบอกกล่าว
เจ้าที่ ผีอารัก ษ์ พอตอนกลางคื น หลังจากที่ ช าวบ้านร่ วมรั บ ประทานอาหารเรี ยบร้ อยแล้ว
ประมาณสองทุ่มจะมี การนิ มนต์พระภิกษุมาเทศน์ธรรม โดยการนาคัมภีร์มาเทศน์เพื่อให้เกิ ด
ความเป็ นมงคลกับเรื อนใหม่
9) พิธีใหญ่
สมัยก่อนคนที่มีฐานะดี มีขา้ ทาสบริ วาร มักจะสร้ างเรื อนจากไม้จริ ง โดยตัวเรื อนอย่าง
น้อยเป็ นเรื อน 2 หลังขึ้นไป และมีขนาดใหญ่ เมื่อสร้างเสร็ จแล้วจึงมีการทาพิธีข้ ึนเรื อนใหม่ให้
เหมาะสมกับเรื อนที่ใหญ่โต มีการจัดงานอย่างน้อย 2 วัน คือวันแต่งดาและวันขึ้นเรื อน กล่าวคือ
ในวันแต่ งดาจะมี ก ารสานก๋ วนตี นช้างเพื่ อเป็ นภาชนะใส่ เครื่ องไทยทาน และแต่ งดาขัน ตั้ง
จานวน 3 ชุด รวมถึงการแต่งดาเครื่ องบูชาท้าวทั้ง 4, เครื่ องบูชาและข้าวปลาอาหารสาหรับเลี้ยง
บูชาหอเจ้าที่อารักษ์ และสะตวงถอนตีนเสา 4 สะตวง
ช่วงตอนเย็นจะมีอาจารย์วดั มาประกอบพิธีข้ ึนท้าวทั้ง 4 เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าจะมีงาน
พิ ธีขอให้ท่ านมาช่ วยคุ ้มครองภัยอันตราย หลังจากนั้นก็ ท าการบู ช าเจ้าที่ ผีอารัก ษ์เพื่ อขอให้
รักษาเขตแดนของบ้านไม่ให้สิ่งชัว่ ร้ายเข้ามาได้ และจะมีการนิมนต์พระสงฆ์จานวนตั้งแต่ 4 รู ป
ขึ้นไปมานอนค้างที่ เรื อนใหม่ 1 คื น เพื่อที่ จะมาทาวัตรสวดมนต์เหมื อนกับอยู่ที่วดั เนื่ องจาก
การที่ นิมนต์พ ระสงฆ์ม านอนค้างคื นก็เพื่ อให้เกิ ดความเป็ นสิ ริมงคล และสวดขับ ไล่ เสนี ยด
จัญไรให้ออกไปพ้นบ้าน
พอถึ งเวลารุ่ งสางแล้ว เจ้าของเรื อนที่ เป็ นหัวหน้าครอบครั วจะถื อขันดอกไม้ธูป เที ยน
และเครื่ องรางของขลัง พร้ อมสะพายดาบเดิ นนาหน้า ภรรยาก็จะหาบข้าวสาร หิ้ วถุ งเงิ นและ
ทองคาตามหลัง ส่ วนลูกสาวจะหาบน้ าเย็นตามและลูกคนอื่นๆก็จะถื อเครื่ องเรื อนอื่นๆตามกัน
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ไป และเมื่อทุ กอย่างพร้ อมแล้วพระสงฆ์ก็จะสวดมนต์ทาพิธีพร้ อมทั้งผูกข้อมือให้กบั เจ้าภาพ
และคนในครอบครัว หลังจากนั้นจึงฉันเช้าและพากันกลับวัด19
10) การตาย
การตายในล้านนาจะแบ่งเป็ น 2 อย่าง คือ ตายดี และ ตายร้าย การตายที่เรี ยกว่าตายร้ายคือ
การตายโหง ส่ วนตายดี คือ การตายเพราะหมดอายุขยั
10.1) ตายดี
ตายดี คื อการตายเพราะหมดอายุขยั หรื อที่ ชาวบ้านเรี ย กว่า ตาย เพราะ หมดเวร
หมดกรรม ยกตัวอย่างเช่ น ถ้าคนที่มีอายุมากหรื อผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ก็จะเรี ยกว่าตายด้วยโรคชรา
รวมไปถึงการตาย เพราะ อาการป่ วยต่างๆ เป็ นต้น คนโบราณจะถือว่าตายดี โดยในสมัย
โบราณผูค้ นมักปรารถนาการตายด้วย “เป็ นไข้เป็ นเมื่อยตาย” และการตายดี น้ ี จะมีการ
ประกอบพิธีตามประเพณี อย่างครบถ้วน คนสมัยก่อนจะปรารถนาว่าเมื่อถึงเวลาก็ขอให้
ตนตายดี ดังนั้นเมื่อไปทาบุญก็จะอธิฐานตอนสุ ดท้ายขอให้ตนได้ตายดี ในสมัยก่อนการ
ทาศพของคนที่ตายดีกบั คนที่ตายร้ายแตกต่างกันมาก ดังเช่น
10.1.1) เซ่ นศพ
ตอนที่ศพยังอยูท่ ี่บา้ น ลูกหลานจะต้องจัดสารับข้าวและน้ ามาตั้งไว้ขา้ งโลง
ศพ วันละ 3 มื้ อ เมื่ อยกมาตั้งต้องเคาะโลงบอกศพให้กินข้าวทุ กครั้ง เนื่ องจากมี
ความเชื่ อว่าคนตายก็ตอ้ งหิ วและกินข้าวเหมือนกับคนเป็ นทุกอย่าง โดยยกวางไว้
ประมาณ 30 นาทีเมื่อคิดว่าศพกินอิ่มแล้วก็จะยกกลับ
10.1.2) ถุงห่ อข้ าว
ถุงห่อข้าวนั้นจะทาด้วยผ้าขาวหรื อกระดาษสา ตัดเย็บเป็ นถุงเหมือนกับย่าม
ในถุงนั้นประกอบไปด้วย ข้าวปลาอาหาร ไข่ตม้ หมาก เมี่ยง บุหรี่ และเข็มเย็บผ้า
เป็ นต้น เหตุ ที่ ต้อ งมี ถุ ง ห่ อ ข้า วนั้น เชื่ อ กัน ว่า เพื่ อ เป็ นเสบี ย งของผู้ต ายในการ
เดินทางไปสู่ โลกหน้า ซึ่ งถ้าขาดเสบียงจะเดินทางไปไม่ถึง รวมไปถึงการที่ตอ้ งมี
เข็มเย็บผ้าอยูใ่ นถุงก็เพื่อให้คนตายใช้เย็บเสื้ อผ้าที่ขาด ส่ วนเรื่ องอาหารนั้นอาจเป็ น
อย่างอื่นก็ได้ ไม่จาเป็ นต้องเป็ นไข้ตม้ เสมอไป
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10.1.3) อาหารทีเ่ ลีย้ งในงานศพ
ระหว่างที่ ต้ งั ศพเพื่ อบ าเพ็ญ กุ ศ ลนั้น ชาวบ้านจะถื อกันว่าห้ ามท าอาหาร
ประเภทแกงฟั กทุกชนิ ด โดยเฉพาะฟั กเขียว ฟั กหม่น เนื่ องจากฟั กต่างๆมักชอบ
ดูดกลิ่นศพ ดังนั้นเมื่อแกงฟักเลี้ยงจะเหมือนกับกินกลิ่นศพเข้าไปด้วย รวมถึงห้าม
ทาลาบหรื ออาหารที่ทาด้ว ยเนื้ อดิ บ อาจเป็ นเพราะเป็ นของที่ ไม่น่ากิ นในงานศพ
และห้ามแกงหยวกกล้วย แกงวุน้ เส้น เพราะเชื่ อกันว่าหยวกกล้วยมีเยื่อใยติดกัน
ส่ วนวุน้ เส้นก็เป็ นเส้นสายต่อกัน เชื่ อว่าอาจทาให้คนเป็ นกับคนตายมีสายสัมพันธ์
ยืดยาวตัดกันไม่ขาด ดังนั้นอาหารที่นิยมเลี้ยงกันคือ แกงผักกาด แกงอ่อม น้ าพริ ก
ต่างๆ แคบหมู และไส้อวั่ เป็ นต้น
10.2) ตายร้ าย
การตายร้าย หรื อ ตายโหง เป็ นการตายที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการตั้งตัวหรื อด้วยความ
ฉับพลันทันด่วน ไม่วา่ จะเป็ นการตายด้วยอุบตั ิเหตุ ตายท้องกลม ตกต้นไม้ตาย แขวนคอ
ตาย ถูกเสื อกัด ช้างฆ่า นัง่ ตาย และหลับตาย เป็ นต้น ซึ่ งทั้งหมดนี้ จดั ได้วา่ อยูใ่ นประเภท
ของการตายร้าย หรื อตายโหงทั้งสิ้ น
การตายร้ายนั้นถือว่าเป็ นเรื่ องใหญ่มากในสมัยโบราณ เชื่ อว่าเมื่อกลายเป็ นผีแล้ว
จะมีความดุร้ายมากกว่าผีที่ตายธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อไปตายนอกบ้านจะห้ามนาศพเข้ามา
ในบ้าน ห้ามเก็บศพไว้คา้ งคืน โดยให้รีบนาศพไปฝั งหรื อไปเผาที่ป่าช้าในเวลาก่อนค่ า
ของวันนั้น ถ้าหากว่าตายในเวลากลางคืนชาวบ้านจะช่ วยกันหามด้วยแคร่ และนาไปฝั ง
ในคืนนั้น ต่อมาจึงมี การอนุ โลมให้เฝ้ าศพจนถึ งเช้าจึงจะนาไปฝั ง คนที่ตายร้ ายจะไม่มี
การผูกเท้าผูกมือด้วยฝ้ ายเหมือนคนที่ตายดี การนาศพไปฝังนั้นจะใช้คานหามที่ทาจากไม้
ไผ่ จานวนคนหาม 4 คน ไม่มีการให้พระสงฆ์นาหน้าจูงศพไปป่ าช้า ชาวบ้านล้านนา
เรี ยกว่า “ตายไม่เห็นหน้าตุ๊ หน้าพระ” โดยห้ามมีการทาสังฆทานถวาย ห้ามถวายขันข้าว
แด่พระสงฆ์เพื่อส่ งบุญไปถึง ทานได้อย่าเดียวคือทานข้าวดิบคือข้าวสารที่ไม่ได้น่ ึ ง สรุ ป
คือ การตายโหงต้องฝังอย่างเดียว ตายวันนั้นต้องนาไปฝังวันนั้น
การเลือกบริ เวณสาหรับขุดหลุ มฝั งศพ เมื่อนาศพไปถึงป่ าช้าแล้ว อาจารย์ผูท้ ี่จะ
ประกอบพิธีจะนาไข่เสี่ ยงทายโยนเพื่อหาที่ ขุดหลุ ม ถ้าโยนบริ เวณใดไข่ยงั ไม่แตกก็จะ
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ย้า ยไปโยนบริ เวณอื่ น เมื่ อ ไข่ แ ตกตรงไหนก็ จะขุ ด หลุ ม ฝั ง ศพตรงนั้น จะย้า ยไม่ ไ ด้
ถึงแม้วา่ จะเป็ นตอไม้ใหญ่ก็ตอ้ งขุดฝังตรงนั้น20
2.2 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการศึกษาครั้งนี้
2.2.1 แนวคิดการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
แนวคิดเรื่ องการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการพัฒนาเป็ นแนวคิ ดที่ ทาให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาของประชาชนด้วยกันเอง อีกทั้งยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนรู ้จกั
วิเคราะห์ ถึ งสถานการณ์ ที่ ตนเองเผชิ ญ อยู่และพร้ อมที่ จะเปลี่ ยนแปลงเมื่ อเกิ ดความจาเป็ น ดังนั้น
กระบวนการพัฒนาก็จะต้องเป็ นไปด้วยความสมัครใจปราศจากการบังคับ ซึ่ งประชาชนจะมีบทบาท
หลักในการพัฒนาและผลของการพัฒนาก็จะปรากฏอยูก่ บั ประชาชนในชุ มชนนั้นเอง และการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนถือว่าเป็ นการปูพ้นื ฐานให้มีการสร้างประชาธิ ปไตยขึ้นในชุมชนได้อย่างมัน่ คง
การมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัดการท่องเที่ยวถือได้วา่ มีส่วนสาคัญมาก ทั้งนี้ ความเกี่ยวข้อง
ของชุมชนกับการท่องเที่ยวจะสามารถกาหนดได้ใน 2 ลักษณะ คือ (1) ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ
ทางเศรษฐกิ จคือ จะเกิดการสร้างงานและการพัฒนาอาชี พการท่องเที่ยว เกิ ดระบบตลาด ระบบผลิ ต
วัตถุ ดิบ และเกิ ดเป็ นแหล่ งรายได้ ซึ่ งชาวบ้านในชุ ม ชนจะมี รายได้เพิ่ มขึ้ นทั้งทางตรงและทางอ้อม
อีกทั้งยังเกิ ดเป็ นประโยชน์สังคม คือ เกิ ดการพัฒนาทางสร้ างสรรค์ในสังคม มี การสร้ างสิ ทธิ หน้าที่
และความรับผิดชอบแก่ประชาชนในชุ มชน เกิดระบบสาธารณู ปโภคและการบริ การทางสังคม เช่ น
ความปลอดภัย และการมีระเบียบอิสระของสังคมจะได้รับการเอาใจใส่ มากขึ้น (2) ผลกระทบที่ เกิ ด
ขึ้นกับชุ มชนทั้งทางบวกและทางลบ คือ ถ้าทางบวกจะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จ และสังคม ส่ วน
ทางลบ คือ ความทรุ ดโทรมของสังคมอันเนื่ องมาจากการจัดการไม่ดี โครงสร้างการบริ หารชุ มชนอาจ
เปลี่ยนแปลงไปเพราะสาเหตุมาจากการจัดการชุมชนไม่ดีเช่นกัน21
การมี ส่ ว นร่ วมของชุ ม ชนในการจัด การท่ อ งเที่ ย วนั้น โดยสรุ ป การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
หมายถึง การพัฒนาความสามารถหรื อศักยภาพของประชาชนต่อการดูแลและจัดการกับทรัพยากรที่มี
ให้ชุมชน ตลอดถึงการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นิเวศในพื้นที่ของตนด้วย
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2.2.2 แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยการดึงดูดเกีย่ วกับการท่ องเทีย่ ว
ปั จจัย ส าคัญ ในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วคื อแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เป็ นสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจให้ นัก ท่ องเที่ ย ว
เดินทางมาท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆและแสวงหาในสิ่ งที่ตนต้องการ สิ่ งที่ตนไม่เคยมี หรื อสิ่ งที่ตนไม่
เคยพบเห็น ดังนั้นการท่องเที่ยวจะประสบความสาเร็ จได้น้ นั แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีองค์ประกอบที่
สาคัญ 5 ประการ หรื อที่เรี ยกกันว่า 5As ได้แก่
1) ความดึงดูดใจ (Attraction) คือทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวได้ หรื อมีลกั ษณะชวนตา ชวนใจ มีเสน่ห์เฉพาะตัว
2) ความส ามารถใน การเข้ า ถึ ง (Accessibility) การที่ จะดึ งดู ด ความส น ใจของ
นักท่องเที่ยวในการเดิ นทางมาเที่ยวชมแหล่ งท่องเที่ยวนั้นต้องมีการคานึ งถึ งความสะดวกใน
การเดินทาง ถึงแม้วา่ แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามแต่ขาดความสะดวกในการเข้าถึง ก็จะไม่มี
นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม
3) สิ่ งอานวยความสะดวก (Amenity) คือการเดิ นทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ใดสถานที่
หนึ่ง สิ่ งที่นกั ท่องเที่ยวต้องการได้รับ คือ ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว โดยมีการก่อสร้าง
สิ่ งอานวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ไฟฟ้ า ประปา ถนน ระบบ
การสื่ อสารต่างๆ
4) ที่ พ กั (Accommodation) การเดิ น ทางท่ องเที่ ย วบางครั้ งอาจมี ก ารนอนพัก ค้างแรม
ภายในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว ต้องมีการจัดบริ การที่
พักแรมภายในแหล่งท่องเที่ยวด้วย
5) กิจกรรม (Activity) คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างความสนใจ
ให้แก่นกั ท่องเที่ยว22
2.2.3 แนวคิดเรื่องการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู ้ เป็ นเครื่ องมื อหรื อวิธีการสร้ างมูลค่าหรื อคุ ณค่าของกิ จกรรมของ
องค์ก รและกลุ่ ม บุ ค คล เกิ ดการยกระดับ ขึ้ นเพื่ อสร้ างผลประโยชน์ จากต้นทุ นทางปั ญ ญา โดยเป็ น
กิจกรรมที่ซบั ซ้อนและกว้างขวาง ซึ่ งครอบคลุมสิ่ งต่างๆดังต่อไปนี้
1) การรวบรวม จัดระบบ จัดระเบียบ และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็ นความรู้
2) การจัดการความรู ้ เกี่ ยวข้องกับการแลกเปลี่ ยนความรู ้ และต้องอาศัยผูร้ ู ้ในการตีความ
และประยุกต์ใช้ความรู้
22
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3) การเพิม่ ประสิ ทธิผลขององค์กร
กระบวนการจัดการความรู ้วา่ ประกอบไปด้วย
1) การสร้ า งความรู ้ แ ละกระบวนการสร้ า งความรู ้ จ ะประกอบไปด้ว ยกิ จ กรรมย่อ ย
มากมาย โดยทาอย่างต่อเนื่ องและยาวนาน ต้องมีการรวบรวม สังเคราะห์ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ผูอ้ ื่นเพื่อแสวงหาแนวทางและนาไปสู่ การปรับใช้
2) ค้นหาข้อมูลจากภายนอกว่ามีการดาเนิ นการอย่างไรบ้าง ในสถานการณ์ ใดที่ทาให้มี
การค้นคว้าหาความรู ้จากภายนอกอย่างแข็งขัน แหล่งความรู ้มีอยูท่ ี่ใดบ้าง แหล่งใดเป็ นแหล่งที่
จัดว่าดี และดีอย่างไร
3) การถ่ายทอด/แลกเปลี่ ยนความรู ้ดาเนิ นการอย่างไร เน้นความรู ้แบบใด ความรู ้ ฝังลึก
หรื อความรู ้ชดั แจ้ง และมีวธิ ี การถ่ายทอดความรู ้ต่างแบบอย่างไร
4) การรวมกลุ่ ม เป็ นชุ ม ชนแห่ ง ความรู ้ มี ก ารริ เริ่ ม จากไหน มี ค วามต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่
อย่างไร ปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมภายชุมชนแห่งความรู ้เป็ นอย่างไรและก่อให้เกิดผลอย่างไร
5) การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาและต้นทุนทางสังคมมีกระบวนการเป็ นอย่างไร23
2.3 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.3.1 เอกสารและหนังสื อ
1) ณั ฐกานต์ ลิ่ม สถาพร หนังสื อเรื่ อง “เชี ย งใหม่ หัวใจล้านนา” ได้ศึ ก ษาเรื่ องราวเกี่ ย วกับ
อาณาจักรล้านนาพบว่า ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรล้านนาที่มีเมืองเชี ยงใหม่เป็ นเมืองหลวง ในสมัย
อดี ต นั้ น ไม่ ไ ด้ห มายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ มี จุ ด เริ่ ม ต้น และจุ ด จบ ณ ชั่ ว เวลาใดเวลาหนึ่ ง แต่ ก ลับ เป็ น
ประวัติศาสตร์ ของสังคมที่สืบทอดกันเป็ นเวลายาวนาน เป็ นการศึกษาเพื่อการสื่ อสารกับอดี ต โดยมี
มนุ ษย์สร้ างอดี ตขึ้นและอยูใ่ นอดี ตอย่างมีพลัง ซึ่ งภาพปรัมปราของผูค้ นในสมัยก่ อนประวัติศาสตร์
ล้านนานั้น ผูค้ นและชุ มชนได้พฒั นาการตนเองจากชาวป่ าชาวเขามาเป็ นชาวเมือง โดยมีตานานเมือง
สุ วรรณโคมค า ซึ่ งถื อว่าเป็ นตานานเมื องที่ เก่ าแก่ ที่ สุ ดฉบับ หนึ่ งของล้านนา ที่ บ อกเล่ าวัฒ นธรรม
โบราณสองกลุ่ ม คื อกลุ่ ม วัฒนธรรมที่ เก่ งทางด้านสถาปั ตยกรรมการก่ อสร้ างปราสาทหิ นกับ กลุ่ ม
วัฒนธรรมที่เก่งทางด้านการเกษตรและทานาในที่ลุ่ม24
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วิจารณ์ พานิช การจัดการความรู้ ในยุคสังคมและเศรษฐกิจบนฐานความรู้ สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู้เพือ่ สังคม
กรุ งเทพฯ 2546
ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร เชียงใหม่ หัวใจล้ านนา สานักพิมพ์ภคั ธรรศ กรุ งเทพฯ 2544
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2) เอกวิทย์ ณ ถลาง หนังสื อเรื่ อง “ภูมิปัญญาล้านนา” ได้ศึกษาวิถีการดารงชีวติ ของชาวล้านนา
พบว่า ภูมิปัญญาของมนุ ษย์เกิดจากการที่มนุ ษย์ตอ้ งมีการเรี ยนรู ้และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ เพื่อความอยูร่ อดและดารงอยู่ของเผ่าพันธุ์ ในขณะเดียวกัน มนุ ษย์ก็ตอ้ งสร้างและปรับ
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ดว้ ยกันตลอดเวลา ยิง่ ไปกว่านั้นเพราะมนุ ษย์เป็ นเพียงส่ วนเล็กมาก
ในธรรมชาติและในจักรวาลอันยิ่งใหญ่ มนุ ษย์ถึงจะเก่งอย่างไรก็มิอาจจะรู ้ แจ้งทุกอย่างจนสามารถ
ความคุ มทุกสิ่ งทุกอย่างไว้ใต้อานาจได้ มนุ ษย์จึงสร้างความเชื่ อและระบบความสัมพันธ์กบั สิ่ งเหนื อ
ธรรมชาติข้ ึนตามความรู ้ ความเข้าใจ และจินตนาการของเผ่าพันธุ์ เพื่ออย่างน้อยให้เกิดดุลยภาพ เกิ ด
ความมัน่ คงทางใจ เกิดความราบรื่ นในการดารงชีวิต ทั้งหมดนี้เป็ นเพราะมนุ ษย์ใช้ปัญญาแก้ปัญหา สั่ง
สม สื บ สาน และปรั บ เปลี่ ยนประสบการณ์ อย่างไม่ หยุดนิ่ ง สิ่ งนี้ เองคื อภูมิ ปัญ ญาและคื อแก่ นของ
วัฒนธรรม25
3) สื บศั กดิ์ แสนยาเกียรติคุณ หนังสื อเรื่ อง “เมื องโบราณ ในแอ่งเชี ยงใหม่-ลาพูน” ได้ศึกษา
เอกสารประเภทตานาน อาทิ จามเทวีวงศ์ ตานานมูลศาสนา และชิ นกาลมาลีปกรณ์ เป็ นต้น ตานาน
ต่างๆกล่าวไว้เกี่ ยวกับบ้านเมืองที่มีอยูก่ ่อนสมัยหริ ภุญไชย โดยเป็ นการตั้งถิ่ นฐานที่มีลกั ษณะชุ มชน
ขนาดเล็กๆ ซึ่ งแอ่งที่ราบเชี ยงใหม่-ลาพูน มี ชุมชนโบราณในลักษณะชุ มชนขนาดเล็กก่อนการสร้ าง
เมื องหริ ภุญไชย กระจายตัวในที่ ต้ งั ละแวกใกล้เคียงกันบ้างในท่ามกลางป่ าเขาสลับกับบริ เวณที่ราบ
ชุมชนเหล่านี้มีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กนั โดยอาศัยเส้นทางเดินเท้าสาหรับไปมาหาสู่ กนั เป็ นหลัก ยังไม่
มีการรวมตัวกันเป็ นชุ มชนพอที่ จะเป็ นศูนย์กลางหลักในพื้นที่ น้ ี อย่างชัดเจน ความเป็ นเมืองมี ปัจจัย
ของการก่อกาเนิดที่แตกต่างกันไป26
4) ธเนศวร์ เจริญเมือง หนังสื อเรื่ อง “คนเมือง” ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้คาว่าคนเมืองนั้นคาดว่า
จะเกิดขึ้นที่เมืองเชี ยงใหม่เป็ นแห่ งแรก แล้วค่อยๆ แพร่ กระจายออกไป เนื่ องจากเชี ยงใหม่เป็ นจุดที่มี
ความขัด แย้ง ทางวัฒ นธรรมและการเมื อ งมากที่ สุ ด ในล้า นนา มี ป ระชาชนมาจากหลายเผ่า พัน ธุ์
ข้าราชการสยามเข้ามาปกครองโดยตรงและอานาจการปกครองสยามเข้ามาครอบงา บัน่ ทอนอานาจ
และผลประโยชน์ของท้องถิ่นมากที่สุด เป็ นต้น โดยพบว่ามีการใช้คาว่าคนเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ.2416 เป็ น
ต้นมา เป็ นการสร้างอัตลักษณ์ของคนท้องถิ่นที่มีนยั ยะทางวัฒนธรรมและการเมืองควบคู่กนั ไป อีกทั้ง
นัยยะทางการเมืองมีผลในการย้ าความแตกต่างระหว่างคนเมืองกับคนไทย คนเมืองไม่ใช่คนลาว คาว่า
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เอกวิทย์ ณ ถลาง ภูมิปัญญาล้ านนา อมริ นทร์ กรุ งเทพฯ 2544
สื บศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ เมืองโบราณ ในแอ่ งเชียงใหม่ -ลาพูน บริ ษทั ธารปั ญญา จากัด เชียงใหม่ 2552
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คนเมื อ งจึ ง กลายเป็ นอัต ลัก ษณ์ ข องคนท้อ งถิ่ น เพื่ อ สร้ า งความเข้ม แข็ ง ในการต่ อ สู ้ แ ละปกป้ อง
ผลประโยชน์ของตนเองและชุมชน27
5) สุ เทพ สุ นทรเภสั ช หนังสื อเรื่ อง “สังคมวัฒนธรรมลานนาไทย” กล่ าวว่า ประชากรส่ วน
ใหญ่ของอาณาจักรลานนาไทยโดยทัว่ ไปมี ชีวิตคล้ายคลึ งกับชาวเชี ยงใหม่ในปั จจุบนั และแม้ว่าใน
ปัจจุบนั ชาวไทยภาคเหนื อจะไปรับการผสมผสานทางสังคมวัฒนธรรมกับแบบแผนที่แพร่ กระจายมา
จากเมื องหลวงของประเทศจนเกื อบเป็ นรู ปแบบอันหนึ่ งอันเดี ยวกันก็ตาม แต่ในทางประวัติศาสตร์
และในทางวัฒนธรรมแล้ว มี เหตุ อย่างเพี ยงพอที่ จะถื อว่าชาวไทยในภาคเหนื อมี ลกั ษณะทางสังคม
วัฒนธรรมเฉพาะต่างหากของตน การติ ดต่อระหว่างประชากรกับดิ นแดนในภูมิภาคใกล้เคียงส่ วน
ใหญ่เป็ นไปในรู ปของการติดต่อค้าขายโดยเฉพาะกับชาวจีนฮ่อ โดยอาศัยเส้นทางตามลาน้ าปิ ง28
6) สรั ส วดี อ๋ อ งสกุล หนังสื อเรื่ อง “เวียงกุ ม กาม การศึ ก ษาประวัติศาสตร์ ชุ มชนโบราณใน
ล้านนา” ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณในแอ่งที่ราบเชี ยงใหม่-ลาพูน พบว่า การ
ตั้งถิ่ น ฐานของชุ ม ชนในภาคเหนื อได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากสภาพธรรมชาติ เป็ นส าคัญ บริ เวณที่ ราบลุ่ ม
เชี ยงใหม่-ลาพูนจะมีการตั้งถิ่นฐานหนาแน่นกว่าบริ เวณอื่น เพราะเป็ นบริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ าที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ โดยจะตั้งบ้านเรื อนอยูบ่ ริ เวณพนังดิ นธรรมชาติซ่ ึ งเป็ นพื้นที่ริมน้ าที่เกิดจากตะกอนทับ
ถมกันในช่วงฤดูน้ าหลาก สภาพของดินจึงเป็ นดินร่ วนที่อุดมสมบูรณ์ จึงพบร่ องรอยของการเป็ นที่อยู่
อาศัย ของมนุ ษ ย์ม าตั้งแต่ ส มัยก่ อนประวัติศ าสตร์ และเมื่ อเข้าสู่ ส มัย ประวัติศ าสตร์ บริ เวณที่ ราบ
เชี ยงใหม่-ลาพูนก็สามารถพัฒนาชุ มชนให้เป็ นศูนย์กลางของความเจริ ญที่สาคัญของภาคเหนื อสื บมา
จนปัจจุบนั 29
7) สิ ริก ร ไชยมา หนัง สื อ เรื่ อ ง “ภู มิ ปั ญ ญาในวิถี ล้านนา” ได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์
ระหว่างภูมิปัญญากับวิถีชีวติ ชาวบ้าน พบว่า ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมีรากฐานหรื อเกิดจากภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านที่ ไ ด้ส ร้ างองค์ค วามรู ้ ความสามารถเพื่ อแก้ปั ญ หาในการดารงชี วิตประจาวัน ให้ส ามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุ ข ดังนั้นภูมิปัญญาชาวบ้านจึงเกี่ยวข้องกับวิถีชาวบ้านอย่างแยกไม่ออก และ
ได้น าภู มิ ปั ญ ญาในลัก ษณะต่ างๆเข้ามาใช้ท้ งั การประดิ ษ ฐ์ เครื่ องใช้ เครื่ องมื อในการท ามาหากิ น
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ อาทิ การทาเป็ นอาหาร ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค เป็ นต้น รวมถึงมีกลวิธีใน
27
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ธเนศวร์ เจริ ญเมือง คนเมือง หจก.เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์ 2544
สุ เทพ สุ นทรเภสัช สังคมวัฒนธรรมลานนาไทย สยามการพิมพ์ เชียงใหม่ 2513
สรัสวดี อ๋ องสกุล เวียงกุมกาม การศึกษาประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณในล้ านนา WITHIN
DESIGN CO., LTD เชียงใหม่ 2548
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การอบรมสั่ ง สอน ขัด เกลาจิ ต ใจ และในแง่ ข องปรั ช ญาค าสอนแฝงอยู่ ใ นลั ก ษณะพิ ธี ก รรม
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็ นการแสดงออกถึ งความสัมพันธ์ของ
ภูมิปัญญาที่มีต่อวิถีชีวติ ชาวบ้านทั้งสิ้ น30
2.3.2 งานวิจัย
1) วิ ฑู ร ย์ เหลี ย วรุ่ งเรื อ ง รายงานการวิ จ ัย เรื่ อง “เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วสถาปั ตยกรรมเชิ ง
ประวัติศาสตร์ ” เป็ นการศึกษาเส้นทางสถาปั ตยกรรมเชิ งประวัติศาสตร์ ของเมื องเชี ยงใหม่ โดยเป็ น
การจัดรู ป แบบจาลองเส้ น ทางท่ องเที่ ย ว โดยน าเสนออย่างมี ข้ นั ตอนมี เนื้ อ หาทางประวัติ ศ าสตร์
สถาปั ตยกรรมที่ มีคุณค่า ทั้งนี้ เพื่ อสร้ างความเชื่ อมโยงในการท่องเที่ ยว โดยใช้องค์ความรู ้ ทางด้าน
ต่างๆเพื่อให้ความเพลิดเพลิน ให้ความรู ้และสร้างจิตสานึ กในการอนุ รักษ์ไปพร้อมกับการนาไปสู่ การ
เพิ่มค่าทางเศรษฐกิ จต่อชุ มชนท้องถิ่ น การมีส่วนร่ วมของประชาชนและการอนุ รักษ์สถาปั ตยกรรม
เป็ นข้อเสนอแนะให้เกิดการใช้พ้นื ที่เมืองประวัติศาสตร์ อย่างเต็มศักยภาพให้เหมาะสมกับกิจกรรมการ
อนุ รักษ์และบารุ งรักษาทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่ องกับการท่องเที่ยว โดยการประสานความร่ วมมือจากผูท้ ี่
เกี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ าย อัน น าไปสู่ ก ารพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น สร้ า งระบบข้อ มู ล ความรู ้ เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
นักท่องเที่ยว ธุ รกิจท่องเที่ยว และชุมชนท้องถิ่น
ผลการศึ ก ษาท าให้ ไ ด้เส้ น ทางสถาปั ต ยกรรมเชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ เมื อ งเชี ย งใหม่ จ านวน 16
เส้นทาง ซึ่ งนาไปสู่ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ครบถ้วนในรายละเอียด อันเป็ นการลดอุปสรรคที่ส่งผล
กระทบต่ อ การท่ อ งเที่ ย วในเงื่ อ นไขด้า นต่ างๆอย่า งครบถ้วน สอดคล้อ งนโยบายการพัฒ นาการ
ท่องเที่ ยวแนวอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ ยวที่ สร้ างรายได้แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่ น ร่ วมกับโครงข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวแบบสมบูรณ์ มีการนาผลงานซึ่ งประกอบด้วยแผนที่
เส้นทางและรายละเอียดของสถานที่ตลอดเส้นทางไปใช้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง31
2) ณภัทร กุลนันทร์ รายงานการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดย
ชุ ม ชน ในอ าเภอสั น ทราย จัง หวัด เชี ย งใหม่ ” เป็ นการศึ ก ษาเชิ งปฏิ บ ัติ ก ารแบบมี ส่ วนร่ วม โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อพัฒ นาความพร้ อ มของผูน้ าชุ ม ชนและชาวบ้านในการพัฒ นาศัก ยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมที่ จดั โดยชุ มชน และเพื่อให้ชุมชนได้วางแผนทางการตลาดและสามารถนา
นักท่ องเที่ ยวเข้าไปใช้บริ การท่ องเที่ ยวที่ ชุม ชนร่ วมกันจัดขึ้ น ผลการศึ กษาพบว่าชาวบ้านในพื้ นที่
30
31

สิ ริกร ไชยมา ภูมิปัญญาในวิถีล้านนา หจก. แพร่ ไทยอุตสาหการพิมพ์ 2544
วิฑรู ย์ เหลียวรุ่ งเรื อง รายงานการวิจัยเรื่ อง เส้ นทางท่ องเที่ยวสถาปั ตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547

31

ศึ กษามี ค วามต้องการที่ จะให้องค์ก รต่างๆเข้ามาช่ วยเหลื อในการพัฒ นาศัก ยภาพการท่ องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมและชาวบ้านจะเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการพัฒนาร่ วมกับองค์กรต่างๆ โดยชาวบ้าน
มีทศั นคติวา่ จากการพัฒนาการท่องเที่ยวจะทาให้เกิดผลกระทบเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ถ่ายทอดความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตแบบล้านนาอย่างมีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์อนั สง่างาม เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้เรี ยนรู ้และ
เข้าใจวัฒนธรรมรวมถึ งวิถีชี วิตแบบล้านนาได้อย่างแท้จริ ง ซึ่ งจะเป็ นการส่ งเสริ ม แหล่ งท่ องเที่ ยว
ทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นได้32
3) สุ คนธ์ ทิพย์ เผยกลิ่น รายงานการวิจยั เรื่ อง “ความคิดเห็ นและบทบาทการมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการอนุ รักษ์และปรับปรุ งสภาพแวดล้อมถนนสายเชี ยงใหม่-ลาพูน” เป็ นการศึกษาความ
เป็ นมาและการเปลี่ยนแปลงบริ เวณถนนสายเชียงใหม่-ลาพูน ความคิดเห็นของประชาชนและบทบาท
ในการเข้ามามีส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุ รักษ์และปรับปรุ งสภาพแวดล้อมถนนสายเชี ยงใหม่ลาพูน ผลการศึกษาพบว่า (1) ความเป็ นมาและการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นบริ เวณถนนสายเชี ยงใหม่ลาพูน การเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นมีสาเหตุจาก 2 ประการคือการพัฒนาความเจริ ญในท้องถิ่นและการ
เพิม่ ขึ้นของประชากร การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชดั เจน คือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจาก
พื้ น ที่ น ากลายเป็ นพื้ น ที่ ส วนล าไยและพื้ นที่ จดั สรร (2) ความคิ ดเห็ น ในการอนุ รัก ษ์และปรับ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้มีการพัฒนาที่มีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่ นและเอกลักษณ์
ของชาวล้านนา (3) บทบาทการมีส่วนร่ วมของประชาชน ตั้งแต่การคิดค้น ปั ญหาสาเหตุ การวางแผน
พิจารณาดาเนิ นการ และการติดตามประเมิ นผล ประชาชนส่ วนใหญ่มีบทบาทการมี ส่วนร่ วมที่น้อย
มาก33
4) วัช ระ พนิ ต ธรรมกูล รายงานการวิจยั เรื่ อง “การมี ส่วนร่ วมในการอนุ รัก ษ์ต้นยางนาของ
ประชาชน อาเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่” โดยศึกษาถึงการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์มรดกต้นยางของ
ประชาชนในเขตอาเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ และเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการ
อนุรักษ์ตน้ ยางนา ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ตน้ ยางในระดับน้อย
ซึ่ งจ าแนกออกเป็ น การค้น หาปั ญ หาและสาเหตุ การวางแผนและการด าเนิ น การ การเงิ น และ
32

33

ณภัทร กุลนันทร์ รายงานการวิจยั เรื่ อง “ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนอาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ” มหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ น 2551
สุ คนธ์ทิพย์ เผยกลิ่น รายงานการวิจยั เรื่ อง “ความคิดเห็นและบทบาทการมีส่วนร่ วมของประชนในการอนุรักษ์และ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมถนนสายเชียงใหม่-ลาพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 2545

32

ปฏิ บตั ิงาน และการติดตามประเมินผล พบว่ามีบางกลุ่มต้องการให้ตดั ต้นยางทิ้งเพื่อทาธุ รกิ จค้าขาย
ขยายถนนและคิดว่าต้นยายงเป็ นสาเหตุทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ และมีบางกลุ่มต้องการให้มีการอนุ รักษ์ตน้
ยางเพราะเห็ น ว่า เป็ นต้น ไม้เก่ าแก่ แ ละเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องถนนสายเชี ย งใหม่ -ล าพู น นอกจากนี้
การศึ ก ษายังพบว่า ปั จจัยส่ วนบุ ค คลในด้านสถานที่ ป ระกอบอาชี พ ฐานะทางเศรษฐกิ จ ภู มิ ลาเนา
ระยะห่ างของที่อยูอ่ าศัย และการรับรู ้ข่าวสารที่แตกต่างกัน ทาให้การมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์มรดก
ต้นยางนาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ34
5) ชู สิทธิ์ ชู ชาติ รายงานการวิจยั เรื่ อง “พ่อค้าวัวต่าง : ผูบ้ ุกเบิกการค้าขายในหมู่บา้ นภาคเหนื อ
ของประเทศไทย (พ.ศ.2398-2503)” พบว่า มีกองคาราวานช้าง ม้าและวัว เกี่ ยวข้องกับลุ่มแม่น้ าปิ ง
ทั้งทางน้ าและทางบก โดยมีการติดต่อซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้ากัน พร้อมกับความสัมพันธ์กบั พ่อค้า
เรื อและชาวบ้านซึ่ งเป็ นลูกค้าประจาอย่างเหนี ยวแน่น จากการศึกษาครั้งนี้ ได้กล่าวว่า พ่อค้าวัวจะเป็ น
ผูท้ ี่ชาวบ้านทัว่ ไปในหมู่บา้ นเคารพนับถื อ และถื อว่าพ่อค้าวัวต่างเป็ นผูท้ ี่มีฐานะทางเศรษฐกิ จดี กว่า
ชาวบ้านทัว่ ไป เมื่อเลิกจากอาชีพพ่อค้าแล้ว มักจะได้รับการเลือกให้เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น หรื อผูจ้ ดั การดูแล
เหมืองฝายของหมู่บา้ น และเมื่อการคมนาคมเข้าถึงหมู่บา้ นที่อยูห่ ่ างไกลจากตัวเมือง พ่อค้าวัวจึงต้อง
เลิกอาชีพนี้ หันไปประกอบอาชีพอื่น เช่น ทานา35
6) ชู สิทธิ์ ชู ชาติ รายงานการวิจยั เรื่ อง “ กาดงัว (ตลาดวัว) : มิติหนึ่ งของภาพสะท้อนในการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสังคมชาวนาในภาคเหนื อของประเทศไทย ” พบว่า การค้าขายวัว ควาย ทั้ง
เพื่อการเกษตร และการบริ โภค มีการตั้งตลาดวัวกระจายไปในพื้นที่ต่างๆทัว่ ภาคเหนือ โดยกาหนดวัน
เวลาแตกต่ างกัน ไปตามแต่ ล ะสถานที่ ส่ วนใหญ่ จะเลื อ กพื้ น ที่ บ ริ เวณลุ่ ม แม่ น้ าเป็ นที่ ค ้าขาย จาก
การศึกษาพบว่า มีชุมชนที่หลากหลายชาติพนั ธุ์กระจัดกระจายทัว่ ภาคเหนื อ และอาชี พหลักคือการทา
นา ฉะนั้น ในฤดู ก ารท านา ชาวบ้านจะซื้ อ วัวหรื อควายเพื่ อการเกษตร เมื่ อเสร็ จจากฤดู ก ารท านา
ชาวบ้านก็จะขายสัตว์เหล่านี้ หรื อใช้วิธีและเปลี่ยนสิ นค้ากัน และเหลือไว้ในจานวนที่จาเป็ นจริ งๆ เพื่อ
ไม่ให้เป็ นภาระในการเลี้ยงดู36
34
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วัชระ พนิตธรรมกูล รายงานการวิจยั เรื่ อง “การมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ตน้ ยางนาของประชาชน อาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541
ชูสิทธิ์ ชูชาติ รายงานการวิจยั เรื่ อง “ พ่อค้าวัวต่าง : ผูบ้ ุกเบิกการค้าขายในหมู่บา้ นภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ.23982503 ” ทุนอุดหนุนการวิจยั จากกรมการฝึ กหัดครู กระทรวงการศึกษาธิการ 2524
ชูสิทธิ์ ชูชาติ รายงานการวิจยั เรื่ อง “ กาดงัว (ตลาดวัว) : มิติหนึ่งของภาพสะท้อนในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ของสังคม
ชาวนาในภาคเหนือของประเทศไทย ” ทุนอุดหนุ นการวิจยั เชิงวัฒนธรรม สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ 2538
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7) มังกร ทองสุ ขดี รายงานการวิจยั เรื่ อง “ชุมชนโบราณในเขตภาคเหนือ” จากการศึกษาพบว่า
ชุ มชนโบราณในเขตล้านนา ในช่ วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 เมืองเชี ยงใหม่จะตั้งอยู่บริ เวณที่ราบลุ่ ม
แม่น้ ากก และแม่น้ าปิ ง และก่อรู ปเป็ นอาณาจักรล้านนาในสมัยพระยามังราย โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็ น
ศูนย์กลาง เรื่ องราวของชุ มชนในอดี ตมักจะถูกบันทึกเป็ นตานานต่างๆ โดยในตานานนั้นจะกล่าวถึ ง
การตั้งเมือง การล่มสลายของเมือง และวิวฒั นาการของเมืองต่างๆในอาณาจักรล้านนา ซึ่ งล้วนแล้วแต่
เป็ นอิสระต่อกัน และจะอยูภ่ ายใต้อานาจของกันและกัน แม้แต่ในช่วงของเก็บผักใส่ ซา้ เก็บข้าใส่ เมือง
(พ.ศ.2339) พระเจ้ากาวิละได้กวาดต้อนผูค้ นอพยพมาอยูท่ วั่ เมือง ตั้งเป็ นชุ มชนใหม่ข้ ึนมาหลายเมือง
และผูค้ นก็อพยพมาจากหลากกลายท้องถิ่ นทาให้มี การขุดคู น้ าคันดิ นล้อมรอบที่ อยู่อาศัย การขุดคู
คลอง สร้างถนน ฯลฯ ซึ่ งต่อมาก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพธรรมชาติ แต่ยงั ปรากฏให้เห็นอยูบ่ างส่ วน
ในปัจจุบนั 37
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มังกร ทองสุ ขดี รายงานการวิจยั เรื่ อง “ ชุมชนโบราณในเขตภาคเหนือ ” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529
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2.4 กรอบแนวคิดการศึกษา
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลภาคเอกสาร
- ทบทวนวรรณกรรมที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับ
บริ บ ททางประวัติ ศ าสตร์ วิ ถี ชี วิ ต และ
วัฒนธรรม รวมถึ งคุ ณค่าและความสาคัญ
ของแหล่งมรดกวัฒนธรรมของชุมชนตาม
แนวถนนสายเชียงใหม่-ลาพูน

การวิเคราะห์ และคัดเลื อกแหล่ ง
มรดกวัฒนธรรมโดยใช้เกณฑ์การพิจารณา
คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมขององค์กร
สากลด้านการศึกษาและการอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรม (ICOMOS)

ข้ อมูลภาคสนาม
- ก า ร สั ง เก ต ก า ร ณ์ แ ล ะ ส า ร ว จ
(Observation) เพื่ อท าการส ารวจแล ะ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมของ
ชุ ม ชนในแนวถนนสายเชี ย งใหม่ -ล าพู น
และสภาพสั ง คม วัฒ นธรรมของชุ ม ชน
ชาวล้านนาในพื้นที่
-การสั ม ภาษณ์ (Interview) ผูน้ าชุ ม ชน
พระภิ กษุ สงฆ์ และชาวบ้านในพื้ นที่ เพื่ อ
เก็ บ ข้อมู ล เกี่ ย วกับ มรดกวัฒ นธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ของพื้นที่

แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ที่ ใ ช้ ก า ร
การศึกษา ได้แก่
1.แนวคิดการมีส่วนร่ วมของชุมชน
2.แนวคิดเกี่ ยวกับปั จจัยการดึ งดูดเกี่ ยวกับ
การท่องเที่ยว
3.แนวคิดเรื่ องการจัดการความรู้

แนวทางการจัดการเส้ นทางเรี ยนรู้
และท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม ตามเส้ นทาง
วัฒ นธรรมถนนสายเชี ย งใหม่ -ล าพูน ใน
เขตอาเภอเมื องและอาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่

แผนผังที่ 2.1 กรอบแนวคิดการศึกษา
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