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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาในบทน้ีเป็นการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ท่ีเก่ียวกับ
ประวติัศาสตร์ ประวติัความเป็นมา วิถีชีวิต และวฒันธรรมของชุมชนบริเวณถนนโบราณสายเชียงใหม่-
ล าพูน ในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบไปดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 2.1  สถานะภาพความรู้ท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ ประวติัความเป็นมา วถีิชีวติ และวฒันธรรมของ
ชุมชน บริเวณถนนโบราณสายเชียงใหม่-ล าพนู ในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.1.1  ประวติัศาสตร์ชาวลา้นนาตามเส้นทางโบราณสายเชียงใหม่-ล าพนู 
2.1.2 วถีิชีวติและความเช่ือของชาวลา้นนา 
2.1.3  วฒันธรรมและประเพณีชาวลา้นนา 

 2.2   แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 
2.2.1  แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.2.2 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัการดึงดูดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
2.2.3 แนวคิดเร่ืองการจดัการความรู้ 

 2.3  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3.1 เอกสารและหนงัสือ 
2.3.2 งานวจิยั 

 2.4   กรอบแนวคิดการศึกษา 
  

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

2.1 สถานะภาพความรู้ทีเ่กีย่วกบัประวตัิศาสตร์ ประวตัิความเป็นมา วถิีชีวติ และวฒันธรรมของ
ชุมชน บริเวณถนนโบราณสายเชียงใหม่-ล าพูน ในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 

2.1.1 ประวตัิศาสตร์ชาวล้านนาตามเส้นทางโบราณสายเชียงใหม่-ล าพูน 

ในประวติัศาสตร์พื้นท่ีบริเวณสองฝ่ังถนนสายเชียงใหม่-ล าพูนนั้น ประกอบดว้ยเมืองโบราณ
และชุมชนท่ีส าคญัคือ เมืองหริภุญไชย (ล าพูน) เวยีงกุมกาม และเมืองเชียงใหม่ โดยแต่ละชุมชนต่างก็
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มีประวติัศาสตร์ความเป็นมา ตามต านานล้านนา และต านานจามเทวี ท่ีได้กล่าวถึงการสร้างเมือง                 
หริภุญไชยว่าสร้างโดยฤๅษีวาสุเทพ และได้ทูลเชิญพระนางจามเทวีธิดากษตัริยล์ะโวม้าครองราชย ์
เม่ือพุทธศตวรรษท่ี 14 (ประมาณ พ.ศ. 1310 - 1311) ท าให้เมืองหริภุญไชยเกิดความเจริญรุ่งเรือง
เร่ือยมาจนถึงสมยัพญาญีบา ประมาณ พ.ศ. 1835 พญามงัรายได้ยกทพัเขา้ยึดครองเมืองหริภุญไชย 
เน่ืองจาก พระองคเ์ห็นวา่เมืองหริภุญไชยน้ีเป็นศูนยก์ลางความเจริญรุ่งเรืองมาชา้นาน และมีความมัง่
คัง่ทางเศรษฐกิจ  

หลงัจากท่ียึดครองเมืองหริภุญไชยไดป้ระมาณ 2 ปี พญามงัรายไดย้า้ยมาสร้างเมืองใหม่มีช่ือวา่                   
“เวยีงกุมกาม” เม่ือประมาณ พ.ศ. 1837 โดยมีความเหมาะสมในการใชค้มนาคมขนส่ง และมีการติดต่อ
กบัประเทศเหนือใตไ้ดอ้ยา่งสะดวก จึงถูกพฒันาให้เป็นศูนยก์ลางของการคา้ ซ่ึงในต านานลา้นนานั้น
มีการกล่าวถึงการติดต่อคา้ขายทางเรือในล าน ้ าปิงว่ามีอยา่งคบัคัง่หนาแน่น แต่เน่ืองจากเวียงกุมกาม               
มีท าเลท่ีอยู่ในพื้นท่ีลุ่มจึงประสบกับปัญหาน ้ าท่วมเสมอ รวมไปถึงประสบกบัภยัธรรมชาติอย่าง
รุนแรง ส่งผลให้เวียงกุมกามไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกั พญามงัรายจึงได้ยา้ยเมืองอีกคร้ังโดยไป
สร้างบนพื้นท่ีลาดเชิงเขา ระหวา่งดอยสุเทพกบัแม่น ้ าปิง เม่ือ พ.ศ. 1839 และใชช่ื้อวา่ “นพบุรีศรีนคร
พิงค์เชียงใหม่” หรือเรียกสั้นๆ วา่ “นครเชียงใหม่” และให้เป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจกัร
ลา้นนา รวมทั้งขยายอ านาจเหนือดินแดนลุ่มแม่น ้ าปิง แม่น ้ าวงั แม่น ้ ากก จนถึงแม่น ้ าโขงตอนกลาง 
หวัเมืองไทยใหญ่ (เง้ียว) และ 11 หวัเมืองแม่น ้าสาละวนิ9 

จากยุทธศาสตร์การตั้งเมืองในท าเลท่ีดีมากส่งผลให้เมืองเชียงใหม่กลายเป็นศูนยก์ลางความ
เจริญของอาณาจกัรลา้นนา มีกษตัริยเ์ช้ือสายราชวงศ์มงัรายปกครองมาโดยตลอด จนถึงปี พ.ศ.2101 
สมยัพระเมกุฎิ เมืองเชียงใหม่และอาณาจกัรลา้นนาไดถู้กพม่าเขา้ปกครองโดยการน าทพัของพระเจา้
บุเรงนอง ส่งผลใหเ้ชียงใหม่ตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพม่านานกวา่สองร้อยปี (ระหวา่ง พ.ศ. 2101 
- 2317) ซ่ึงเจา้เมืองเชียงใหม่ก็ไม่ไดล้ะเลยโดยพยายามท่ีจะชิงอ านาจคืนอยู่หลายคร้ัง จนสุดทา้ยชาว
ลา้นนาเกิดความไม่พอใจการปกครองแบบขูดรีดของพม่ามากข้ึนเร่ือยๆ และเป็นสาเหตุของความ
ขัดแย้งระหว่างขุนนางท้องถ่ินกับกลุ่มของผู ้น า ยิ่งส่งผลให้ไม่สามารถท่ีจะต่อสู้กับพม่าได ้                         
เม่ือสถานการณ์บีบคั้นมากข้ึน ผูน้ าชาวลา้นนาในสมยันั้นตดัสินใจเขา้สวามิภกัด์ิต่อสยาม และพระเจา้
ตากสินมหาราชก็สามารถตีเมืองเชียงใหม่คืนจากพม่าไดเ้ม่ือปี พ.ศ. 2317  เมืองเชียงใหม่จึงตกเป็น
ประเทศราชของกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาจนถึงสมยัสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชท่านไดท้รงสถาปนา “ พญากาวิละ ” ข้ึนมาปกครองเมืองเชียงใหม่ จนกระทัง่มีรัฐบาลกลาง

                                                        
ค   สรัสวดี  อ๋องสกลุ   ประวติัศาสตร์ล้านนา   บริษทั อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั กรุงเทพฯ  2552 
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เขา้มาควบคุมการปกครองเชียงใหม่โดยตรง เม่ือประมาณ พ.ศ. 2427 ท าใหเ้มืองเชียงใหม่ส้ินสุดฐานะ
เจ้าเมืองประเทศราช จนกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการยกเมือง
เชียงใหม่ข้ึนเป็นมณฑลพายพั แต่เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475  มณฑลเมือง
เชียงใหมไ่ดถู้กยกเลิกลงและเปล่ียนเป็นจงัหวดัเชียงใหม่มาจนถึงปัจจุบนั 

จากการศึกษาทางประวติัศาสตร์ เมืองเชียงใหม่ เวยีงกุมกาม และเมืองหริภุญไชย มีความส าคญั
และมีการติดต่อสัมพนัธ์กนัมาอยา่งยาวนาน ซ่ึงการเดินทางในสมยัก่อนมกัจะให้การเดินทางผา่นทาง
แม่น ้า ไดแ้ก่ แม่น ้ าปิง แม่น ้ ากวง และล าน ้าสาขาต่างๆท่ีเช่ือมต่อกนัหลายสาย โดยใชเ้รือ และแพ เป็น
พาหนะในการเดินทาง รวมถึงการคมนาคมทางบกอีกทางหน่ึงคือทางเกวียน ลอ้เล่ือนและสัตวต่์างๆ 
เป็นตน้ ทั้งน้ีการติดต่อคมนาคมระหวา่งเมืองเชียงใหม่-ล าพูน มีหลกัฐานการเร่ิมสร้างท่ีชดัเจนในสมยั
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ดงัปรากฏตามเอกสารว่า พระทรงสุรเดช (อั้น บุนนาค) ท่านเป็นขา้หลวง
ใหญ่มณฑลลาวเฉียง ระหว่าง พ.ศ.2436-2442 ได้ตรัสว่า “จะท าถนนระหว่างเมืองเชียงใหม่ เมือง
ล าพูน ให้เกวียนเดินได้ด้วย” ในปี พ.ศ.2438 ถนนสายน้ีจึงเร่ิมตน้ข้ึนท่ีเชิงสะพานนวรัฐ ตรงไปท่ี
หนองหอย และเร่ิมเลียบแนวปิงห่างท่ีวดักู่ขาว ท่ีส าคญัถนนสายน้ีส่วนหน่ึงถูกสร้างบนผนังดิน
ธรรมชาติของปิงห่าง ท าให้เป็นเส้นทางดา้นการคา้ท่ีส าคญั และไดรั้บการซ่อมแซมตลอดมา เช่น พ.ศ.
2443 และ พ.ศ.2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ไดมี้การสร้างทางรถไฟจาก
กรุงเทพฯ มาจนถึงจงัหวดัล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ และมีการตดัถนนจากเมืองเชียงใหม่เช่ือมต่อกบั
เมืองอ่ืนๆโดยรอบ ส่งผลให้ทางท่ีเดินเกวยีนสายเดิมระหวา่งเมืองเชียงใหม่กบัเมืองล าพูนถูกขยายให้
กว้างข้ึนมาเป็นถนน พร้อมกับให้ มีการปลูกต้นไม้ริมถนนทั้ งสองข้าง ซ่ึงเป็นแบบอย่างท่ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรับมาจากประเทศต่างๆในยโุรป และเจา้พระยาสุรสีห์ วศิิษฐ์
ศกัด์ิ (เชย กลัยาณมิตร) ตอนนั้นท่านด ารงต าแหน่งปกครองมณฑลพายพัคนแรก ได้มีการก าหนด
นโยบายท่ีเรียกว่า “น ้ าตอ้ง กองต ๋า” ซ่ึงหมายถึงการพฒันาคูคลองร่องน ้ า การตดัถนนหนทาง การ
ปรับปรุงถนนหลวง ให้ความร่มร่ืนแก่ผูส้ัญจรบนทอ้งถนน ท าให้เมืองเชียงใหม่เกิดการพฒันาเป็น
อยา่งมาก มีการตดัถนนหลายสายตามพระราชด าริ และปลูกตน้ไมริ้มทางบนถนนสายต่างๆให้มีชนิด
ต่างกนั ในปี พ.ศ.2442 ดงัน้ี 

1)  ถนนในตวัเมืองเชียงใหม่ใหท้ดลองปลูกตน้ไมเ้มืองหนาว 
2)  ถนนรอบคูเมืองใหป้ลูกตน้สักและตน้สน 
3)  ถนนสายเชียงใหม-่ดอยสะเก็ด ใหป้ลูกตน้ประดู่ 
4)  ถนนสายเชียงใหม-่หางดง-สันป่าตอง ใหป้ลูกตน้ข้ีเหล็ก 
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5)  ถนนสายเชียงใหม่-ล าพูน ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ให้ปลูกตน้ยาง และเม่ือเข้าเขต
จงัหวดัล าพนูใหป้ลูกตน้ข้ีเหล็ก 

แต่ในปัจจุบนัสังเกตไดว้า่ในตวัเมืองและถนนสายต่างๆท่ีออกไปสู่นอกเมือง แทบจะไม่ปรากฏ
ตน้ไม้ดงักล่าวอยู่เลย โดยจะเหลืออยู่เพียงถนนสายเชียงใหม่-ล าพูน ท่ีมีตน้ยางใหญ่อายุประมาณ                
115 ปี และมีความสูงใหญ่มากกวา่ 35 เมตร10  

 
 2.1.2 วถิีชีวติและความเช่ือของชาวล้านนา 

สังคมชนบททางภาคเหนือมีลกัษณะพิเศษคือ มีความผกูพนักบัแม่น ้ าปิง จึงมีการตั้งถ่ินฐานอยู่
บริเวณริมแม่น ้ าและมีการใช้ภูมิปัญญาในการบริการจดัการน ้ าท่ีเรียกว่าระบบเหมืองฝาย อีกทั้งยงั
เลือกรูปแบบการสร้างท่ีพกัอาศยัแบบเรียบง่ายและสะดวกในการเคล่ือนยา้ยจากหมู่บา้นหน่ึงไปยงัอีก
หมู่บา้นหน่ึง ทั้งท่ีอยูใ่นอ าเภอเดียวกนัหรือท่ีอยูต่่างอ าเภอและต่างจงัหวดัเป็นตน้ จนไม่ถือวา่เป็นเร่ือง
ผดิปรกติ ซ่ึงการท่ีผูค้นอพยพจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงนั้น สามารถปรับตวัไดอ้ยา่งไม่ยากล าบาก โดย
ในสมยัก่อนนั้นการก าเนิดของหมู่บา้นจะเร่ิมตน้ดว้ยการท่ีมีชาวบา้นยา้ยเขา้ไปตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ีท่ีดิน
วา่งเปล่า หรือยงัไม่มีผูบุ้กเบิก โดยจะไดสิ้ทธิในการจบัจองท่ีดินแผว้ถางและท าการเพาะปลูก เม่ือมี
คนยา้ยเขา้มาอยูเ่พิ่มข้ึนก็จะกลายเป็นหมู่บา้น และมีอาชีพหลกัท่ีส าคญัคืองานทางดา้นหตัถกรรม 

1) ระบบการจัดการน า้ของชุมชน 
เหมืองฝาย เป็นการจดัการน ้ าระบบหน่ึงท่ีอาศยัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการ ซ่ึงใน

ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ไดก้ล่าวถึงการจดัการน ้ าในระบบเหมืองฝายเอาวา่ การจดัการน ้ าดว้ย
ระบบเหมืองฝายในเมืองเชียงใหม่เร่ิมมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 1100 - 1200 หรือในสมยัพญามงัราย
พร้อมกบัไดมี้การตรากฎหมายมงัรายศาสตร์ข้ึน ซ่ึงไดเ้อ้ืออ านวยต่อการจดัการน ้ าด้วยระบบ
เหมืองฝายไวอ้ย่างชดัเจนว่า “มาตรา 1 ท  านาติดกนั ผูห้น่ึงชวนไปทดน ้ าเขา้นา มนัไม่ยอมไป
ช่วย แต่คอยขโมยน ้าจากท่าน หรือแอบขุดหนองน ้ าท่าน เจา้นาเจา้หนอง ไดฆ่้ามนัตายก็เป็นอนั
ส้ินสุดไป อย่าว่าอะไรแก่เจา้นา ผีไม่ฆ่ามนั ก็ให้ปรับไหม 1,000,000 เบ้ีย” เหมืองฝายเป็นส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ เพราะถา้ไม่มีเหมืองฝายก็จะไม่มีน ้ า ดงันั้น ฝายจึงมีศาลเทพารักษ์ผูเ้ป็นผูดู้แลรักษา 
โดยในหลกัการปฏิบติัตามจารีตประเพณีดั้งเดิม และตามกฎหมายมงัรายศาสตร์ไดก้ล่าวถึง หอ
ผีฝายเอาไวว้า่ “ผูใ้ดท าให้หอผีฝายเสียหาย ผิดผีฝาย ผูใ้ดตีหอฝายหรือท าหอฝายพงั ตอ้งถือว่า

                                                        
10   ยางเน้ิง  สุขาภิบาล  อนุสรณ์ 100 ปี อ าเภอสารภี   บุณยศิ์ริการพมิพ ์ เชียงใหม่ 2534 
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ผิดผีฝาย ให้สร้างหอผีฝายข้ึนดังเดิม แล้วให้จัดเคร่ืองบูชาให้ถูกต้อง แล้วให้สร้างใหม่
เหมือนเดิม”11 

ปัจจุบนัในเขตเมืองเชียงใหม่มีฝายอยูห่น่ึงฝายคือ “ฝายพญาค าหรือฝายท่าศาลา” มีอายุ
ประมาณ 100 ปีเป็นฝายขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นฝายทดน ้ าท่ีสร้างปิด
กั้นน ้ าและยกระดบัน ้ าจากแม่น ้ าปิง เพื่อทดน ้ าเขา้ใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีเกษตรกรรม ครอบคลุม
พื้นท่ี 2 จงัหวดัคือ เชียงใหม่ ล าพูน รวม 3 อ าเภอ 8 ต าบลคือ ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง
เชียงใหม่, ต าบลหนองผึ้ง ต าบลยางเน้ิง  ต าบลสารภี ต าบลหนองแฝก ต าบลชมพู และต าบล
ไชยสถานเขต อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่  และต าบลอุโมงค ์เขตอ าเภอเมืองล าพนู  

ฝายพญาค าเกิดข้ึนจากการชาวบา้นได้รับความเดือดร้อนเร่ืองการขาดแคลนน ้ าในการ
เพาะปลูก โดยมีนายพญาค า เรืองฤทธ์ิ ก านนัต าบลสารภีในขณะนั้น เป็นผูร้วบรวมชาวบา้นท่ี
เดือดร้อนมาช่วยกนัขุดและสร้างฝายทดน ้ า เพื่อปิดกั้นล าน ้ าปิง โดยฝายพญาค าน้ีท าข้ึนจากไม้
รวก และตวัฝายน้ีมกัจะถูกกระแสน ้าท่ีไหลเช่ียวกดัเซาะท าลายจนเสียหายทุกปี แต่ชาวบา้นก็จะ
มีการร่วมแรงร่วมใจกนัซ่อมแซมเสมอและด ารงอยูไ่ดด้ว้ยการบริหารจดัการจากชุมชนทอ้งถ่ิน
ตลอดมา12 

2) บ้านเรือนของชาวล้านนา 

บา้นเรือนของชาวลา้นนาโดยทัว่ไปมีอยู่หลายระดบั โดยจะข้ึนอยูก่บัฐานะของเจา้ของ
บา้น เร่ิมตั้งแต่ลกัษณะเป็นตูบติดดิน ตูบหย่างร่างเรือน ตูบพื้นหลองเขา้ ตูบหมาแหงน เรือน
ไมบ้ัว่ เรือนไมจ้ริงลว้น เรือนเคร่ืองไมจ้ริง เป็นตน้ 

ในสมยัก่อนนั้นฝ่ายชายท่ีตกลงแต่งงานกบัฝ่ายหญิง จะตอ้งเขา้ไปอยูช่่วยพ่อแม่ฝ่ายหญิง
ท างาน ทั้งการท าสวน ท าไร่ และท านา อยา่งนอ้ย 3 ปี จึงจะสามารถแยกตวัออกมาตั้งเรือนใหม่
เพิ่มเป็นอีก 1 ครอบครัว หรือท่ีชาวลา้นนาเรียกว่า “ลงปักซั้ งตั้งกิน” เหตุผลท่ีฝ่ายชายตอ้งอยู่
บนเรือนของพ่อตา แม่ยาย 3 ปีนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนคุณท่ีผูช้ายไดข้อลูกสาวของเขามาเป็น
ภรรยา รวมถึงเป็นการฝึกให้ฝ่ายหญิงเรียนรู้หนา้ท่ีของภรรยาหรือแม่ศรีเรือนท่ีดี และผูช้ายก็จะ
ไดศึ้กษาวิธีการเป็นหวัหนา้ครอบครัวท่ีดีจากพ่อตา ท่ีส าคญัยงัเป็นช่วงท่ีคู่สามีภรรยาจะไดเ้ก็บ
รวบรวมเงินไวส้ร้างครอบครัวของตนเองในอนาคต 

                                                        
11  ประเสริฐ ณ นคร  มงัรายศาสตร์ ต้นฉบับของกงสุลฝร่ังเศสประจ าเชียงใหม่ช่ือนอตอง  2516 
12  สุมาตร ภลูายยาว  ระบบเหมืองฝาย: การจัดการน า้ของคนล้านนา   2556 
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3) รูปแบบเรือนต่างๆในล้านนาแต่โบราณ 

3.1) ตูบติดดิน 
เป็นรูปแบบการสร้างบา้นเรือนดว้ยไมไ้ผโ่ดยไม่ยกพื้น มีการมุงหลงัคาดว้ยใบคา

หรือใบตองตึง ส่วนพื้นปูดว้ยฟากปู พร้อมกบัการขุดร่องน ้ าลอ้มรอบเพื่อป้องกนัน ้ าฝน
ไหลเขา้สู่บา้นเรือน ท่ีส าคญัเรือนชนิดน้ีจุดประสงคใ์นการสร้างส่วนมากจะใชเ้ป็นเรือน
ชัว่คราว  มีการอยูอ่าศยัเพียง 1 ปี หรือ 2 ปีเท่านั้น 

3.2) ตูบหย่างร่างเรือน 
เป็นลกัษณะการปลูกเรือนด้วยไมไ้ผ่ ลกัษณะภายนอกจะเป็นคร่ึงเรือนคร่ึงตูบ 

รูปแบบการสร้างจะเป็นแบบง่ายๆเหมือนการปลูกตูบ ดงันั้นเราสามารถเรียกวา่ตูบก็ได ้
หรือเรียกวา่เรือนก็ได ้

3.3) ตูบพืน้หลองข้าว 
การสร้างเรือนรูปแบบน้ีส่วนใหญ่จะสร้างเม่ือคู่สามีภรรยาอาศยัอยู่บนเรือนพ่อ

แม่ครบ 3 ปีแลว้ ถึงเวลาท่ีตอ้งแยกตวัลงมาตั้งอีกครอบครัวหน่ึง หรือตอ้งการลงมาสร้าง
ท่ีอยูใ่หม่ แต่ยงัไม่พร้อมท่ีจะปลูกตูบหรือเรือนอยู ่จึงตอ้งอยูพ่ื้นหลองขา้วไปก่อน 

3.4) ตูบหมาแหงน 
การสร้างเรือนลกัษณะน้ีสร้างข้ึนจากไมไ้ผ ่ส่วนหลงัคามุงดว้ยใบคาหรือใบตอง

ตึง โดยมีเร่ืองเล่าท่ีมาของการเรียกเรือนชนิดน้ีวา่ “ตูบหมาแหงน” เน่ืองจากสุนขัมกัจะ
มานัง่มองดูเจา้ของ โดยตอ้งแหงนหนา้ข้ึนมอง เป็นตน้ตูบชนิดน้ีสามารถอยูอ่าศยัไดไ้ม่
เกิน 3 ปี เน่ืองจากเสาเรือนท าจากไมไ้ผจ่ะฝังอยูใ่นดินไดเ้พียง 3 ปี ในปีท่ี 3 โคนเสาจะผุ
ขาดในดิน ตอ้งท าการร้ือเปล่ียนเสาใหม่ 

3.5) เรือน 2 หลงั 
เป็นลกัษณะการสร้างเรือนท่ีมีจัว่ 2 จัว่ และมีรางน ้ าตรงกลางท่ีชายคาของเรือน 

ในรูปแบบท่ีเรือนทั้ง 2 หลงัต่อกนัหรือท่ีเรียกว่า “ลิน” ห้องทางด้านตะวนัออกและมี
หลงัคากวา้งใหญ่กว่าเรียกว่า “เรือนหลวง” และเรือนทางด้านทิศตะวนัตกมีขนาดเล็ก
กวา่ เรียกวา่ “เรือนหนอ้ย” หรือ “เรือนนอ้ย”  
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3.6) เรือนไม้จริง 
เป็นเรือนท่ีใชไ้มจ้ริงในการสร้างทั้งหมด ทั้งเสาบา้นและเคร่ืองเรือนทุกช้ิน มีการ

มุงหลงัคาดว้ยแป้นเกล็ดหรือดินขอ และการสร้างเรือนชนิดน้ีตอ้งมีการสร้างอยา่งนอ้ย 2 
หลงั โดยในสมยัก่อนคนท่ีมีฐานะดีจะนิยมสร้างบา้นดว้ยไมจ้ริงทั้งหมด เน่ืองจากคนมี
ฐานะในสมยัก่อนนั้นจะมีทั้งไร่นาขา้วท่ีหน่ึงปีสามารถขายขา้วได้เป็นจ านวนมาก มี
กิจการคา้ขายใหญ่โต และมีขา้ทาสบริวารช่วยเหลือ 

3.7) เรือนไม้บั่ว 
รูปแบบเรือนท่ีสร้างดว้ยไมไ้ผท่ั้งหมด ในสมยัก่อนชาวบา้นนิยมปลูกเรือนชนิดน้ี

เป็นจ านวนมาก เน่ืองจากปลูกง่าย และใช้ค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด หรือแทบจะไม่ไดใ้ช้เงิน
เลย 

3.8) เรือนเคร่ืองไม้จริง 
เรือนท่ีมีลกัษณะปลูกดว้ยเสาไมจ้ริง และข่ือแปไมจ้ริง ส่วนวสัดุอ่ืนๆอาจจะมีทั้ง

ไมจ้ริงและไมไ้ผป่ะปนกนั เช่น พื้นเรือนเป็นแป้นกระดาน ฝาเรือนสานดว้ยไมไ้ผ ่ส่วน
หลงัคามุงดว้ยใบคา หรือ เคร่ืองบนเป็นไมจ้ริงทั้งหมดแต่มุงดว้ยใบคา เป็นตน้ สมยัก่อน
เรือนลกัษณะน้ีเป็นเรือนของคนท่ีมีฐานะระดบักลาง หรือคนชั้นกลางปลูกกนัอยู่13 

4) ส่วนต่างๆ ของเรือน 

4.1) เรือนหลวง 
คือเรือนท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัออก มีห้องนอนขนาดใหญ่ 1 ห้อง และห้องรับแขก 

1 ห้อง โดยจะนอนรวมกนัทั้งพ่อแม่ลูก ถึงแมว้า่ลูกๆจะโตเป็นหนุ่มสาวก็ยงัจะตอ้งนอน
รวมกนัในเรือนหลวงแห่งน้ี แต่ถา้มีลูกหลายคน คนท่ีเป็นลูกชายคนโตตอ้งออกไปนอน
ห้องรับแขกดา้นนอก หรือลูกสาวคนโตจะตอ้งแยกไปนอนท่ีเรือนน้อย คนลา้นนาใน
สมยัก่อนนั้นทุกๆบา้นจะมีห้ิงปู่ ยา่คือท าจากแผน่ไมเ้ล็กๆติดกบัเสามงคลทางตะวนัออก 
โดยสร้างห้ิงสูงจากพื้นประมาณ 4 ศอก และเม่ือถึงฤดูกาลเล้ียงผีปู่ ยา่หรือมีการผดิผ ีก็จะ
มีก าร เล้ี ยงผี เกิ ด ข้ึน  เจ้าของ เรือนก็ จะยก เค ร่ืองบู ช าเค ร่ืองเล้ี ยงมาตั้ งกับพื้ น                             
ในบริเวณน้ี 

 

                                                        
13  ศรีเลา  เกษพรหม   ประเพณีชีวิต คนเมือง   นพบุรีการพมิพ ์ เชียงใหม่  2544  หนา้ 55 – 57 
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4.2) เรือนน้อย 
ถา้เป็นลกัษณะเรือน 2 หลงัติดกนั จะเรียกเรือนหลงัท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกวา่ เรือน

น้อย โดยขนาดของห้องจะเล็กกว่าเรือนหลวง และบางหลังนั้นลักษณะของจัว่ท่ีอยู่
ดา้นหน้าของเรือนจะหดเขา้ไปสั้นกวา่เรือนหลวง ดา้นขา้งของเรือนน้อยจะท าเป็นครัว
ไฟ และดา้นหน้าจะใช้ส าหรับเป็นท่ีนัง่รับประทานอาหารและท่ีนัง่ท างาน บางหลงัคา
เรือนจะมีการกั้นโซนด้านหน้าน้ีท าเป็นห้องนอนให้กบัลูกสาวคนโต หรือเม่ือลูกสาว
แต่งงานมีครอบครัวก็จะกั้นใหเ้ป็นหอ้งหอ 

4.3) เรือนไฟ 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปัจจุบนัแล้ว เรือนไฟก็คือห้องครัวท่ีใช้ประกอบอาหาร ซ่ึง

เป็นท่ีส าหรับ   เก็บขา้วของท่ีเก่ียวกบัการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนั อุปกรณ์นั้น
ประกอบไปด้วย แม่ชีไฟ  ฝาเจิบ ฝาชี หมอ้น่ึง พาก กวัะขา้ว ไหขา้ว ไมด้า้มขา้ว หมอ้
แกง หมอ้ไหลวงหมอ้สาว หมอ้ตม้  หมอ้ขา้วหม่า ถว้ย ชอ้น ขนัโตก เขียง ครก มีดต่างๆ 
เกลือ โอ่งปลาร้า ฯลฯ 

4.4) ชานฮ่อม  
ชานฮ่อมจะต่อออกไปดา้นหลงัของเรือนไฟ และลดพื้นลงต ่ากว่าระดบัของพื้น

เรือนไฟ เป็นลกัษณะชานเล็กๆ ประกอบไปดว้ยเสา 2 ตน้ ปูพื้นดว้ยไมไ้ผ่บงเป็นท่อน
เรียงติดกนั เป็นส่วนน้อยท่ีจะสร้างหลงัคาดว้ย เน่ืองจากส่วนใหญ่จะปล่อยให้ตากฝน 
พื้นท่ีส่วนน้ีจะใชต้ั้งหมอ้ในการประกอบอาหาร และเป็นท่ีลา้งผกั ลา้งเน้ือ เป็นตน้  

4.5) ชานตากฝน 
ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหน้าสุด มีพื้นระดบัต ่ากวา่พื้นเรือน เป็นชานท่ีสร้างพาดบนัได

ข้ึนไปบนเรือน ไม่มีหลงัคา ปูพื้นดว้ยไมไ้ผเ่รียงกนัเป็นท่อนๆ ถา้สร้างเรือนดว้ยไมจ้ริงก็
จะนิยมปูพื้นดว้ยปีกไม ้ชานตากฝนน้ีมีจุดประสงคใ์นการสร้างเพื่อเป็นท่ีนัง่ผิงแดด หรือ 
ผงิไฟในฤดูหนาว รวมถึงเป็นท่ีนัง่รับลมและท างานในฤดูร้อน เป็นตน้ 

4.6) ร้านน า้ 

ร้านน ้ามีลกัษณะเป็นเสาต่อข้ึนจากพื้นของชานตากฝน ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตก มี 
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หลงัคา และประโยชน์ใชส้อยคือเป็นท่ีตั้งหมอ้น ้าด่ืมอยา่งนอ้ย 2 ใบ และมีกระบวยตกั
น ้าแขวนอยูด่า้นขา้ง14 

 

5) งานหัตถกรรมจักสาน 
สังคมไทยโบราณมีการรวมตวักันตั้งเป็นชุมชนน้อยใหญ่ โดยผูค้นต่างเลือกถ่ินท่ีอยู ่

สภาพแวดลอ้มและภูมิประเทศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวติ และมีการประยุกตค์น้ควา้หาวสัดุ
ท่ีใช้ประโยชน์หาไดง่้ายในธรรมชาติ โดยมีลกัษณะอ่อนและเหนียว เช่น เถาวลัย ์ตน้กก ปอ 
เปลือกไมเ้น้ืออ่อนทางมะพร้าว ใบมะพร้าว หวาย ล าเจียก ใบลาน ล าไผ่ต่างๆ ตน้แหย่ง และ
กระจูด เป็นตน้ น ามาจกัเป็นเส้นและสานรวมกนั และมีการคิดออกแบบรูปทรงต่างๆเพื่อความ
เหมาะสมในการใชง้านแต่ละอย่าง และพฒันาปรับปรุงรูปแบบสืบต่อกนัมา จากท่ีการจกัสาน
เพื่อใช้ในครัวเรือน ก็ขยบัขยายเป็นการจกัสานเพื่อการคา้ขายในหมู่บา้น ในชุมชนใกลเ้คียง 
และไปยงัอีกชุมชนหน่ึง 

เคร่ืองจกัสานลา้นนาก็เช่นกนั มีรูปทรง ลวดลาย ขนาด สัดส่วน และความเหมาะสมท่ี
เอ้ือต่อการใชง้านแต่ละอยา่งเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะงานทางดา้นการด ารงชีพการกสิกรรม และ
เกษตรกรรม      ท่ีท าให้คนเราตอ้งสรรสร้างเคร่ืองใชท่ี้เป็นเคร่ืองจกัสานมากมายหลายชนิดมา
จนถึงปัจจุบัน อาทิ    ข้อง สุ่มจบัปลา เส่ือ กล่องข้าว ตะกร้าผกั สุ่มไก่ และชะลอมใส่ของ 
ฯลฯ15 

6) กาด  
กาดเป็นแหล่งสาธารณูปการประเภทหน่ึง ท่ีผูป้กครองเมืองสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีส าหรับให้

ผูค้นมาท าการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้กนั ทั้งภายในเมืองและระหว่างเมือง ซ่ึงตั้งแต่โบราณ
เป็นตน้มาจะพบเร่ืองราวของการน าสินคา้จากเมืองต่างๆเขา้มาคา้ขายในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี
เส้นทางการน าสินคา้บรรทุกววัและม้าเขา้มา รวมถึงพื้นท่ีกาดมกัจะเลือกพื้นท่ีท่ีเอ้ือต่อการ
ถ่ายเทสินคา้ เช่น ริมแม่น ้ า พื้นท่ีภายในเวียง เป็นตน้ ดงัเช่นขอ้ความท่ีปรากฏความพื้นเมืองเม่ือ
คร้ังท่ีสร้างเวียงกุมกามและเวียงเชียงใหม่ว่า “...เจา้มงัรายห้ือตั้งกาดกุมกามห้ือเป็นท่ีซ้ือขาย
แห่งคนทงัหลายแล เจา้มงัรายร าเพิงวา่ไพร่กูน้ียงัสุขทุกขเ์ป็นสันใดใคร่รู้ จึงแต่งตวัปลอมจึงถือ
กุบตองตึง นุ่งผา้ผืนค่าร้อยค าพายใน นุ่งผา้ไทพายนอก ไปเขา้กาดกุมกามนัง่อยูริ่มแม่พิงอว่าย

                                                        
14  ศรีเลา เกษพรหม  ประเพณีชีวิตคนเมือง   โรงพมิพม่ิ์งเมือง เชียงใหม่  2538 หนา้ 58 - 59 
15  จินตนา  มธัยมบุรุษ  ภมิูปัญญาท้องถ่ินเชียงใหม่   โรงพมิพด์าว 37  เชียงใหม่   2539  หนา้ 69 - 74 
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หน้าเมือวนัออกเล็งดูคนทงัหลายเขา้กาด เจา้มงัรายร าเพิงวา่กูจกัอยู่ท่ีน่ีดูฝูงคนเขา้กาด แลว้ลง
อาบน ้ าแม่พิง ผูใ้ดอาบน ้ าแลว้ลูบผมลงลุ่ม ผูน้ั้นหาสมบติับ่ได ้  กูจกัห้ือผา้ผืนควรค่าร้อยค าแก่
มนัชะแล เจา้มงัรายอยูดู่คนฝูงอาบน ้ า ก็บ่หนัผูใ้ดลูบผมลงสักคนวนันั้นแล...” และ “...แรกขุด
คือก่อปราการเวียงหนอีสานก่อนกระหวดัหนทกัษิณแวดรอดทงั 4 ด้าน  ห้ือพร้อมกบับ่ก่อน
บ่อลูนกนั แรกตั้งกาดเชียงใหม่ก็ขณะยามเดียวนั้น...”16 

7) ความเช่ือของชาวล้านนา 

ในสมยัก่อนนอกจากจะมีวดัเป็นศูนยก์ลางและมีส่วนร่วมในการก าหนดขอบเขตของ
หมู่บา้น แล้ว ชาวบา้นยงัมีความเช่ือท่ีนอกเหนือจากพุทธศาสนาคือความเช่ือเก่ียวกับผีของ
หมู่บา้นในภาคเหนือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเป็นเร่ืองท่ีมีขอบเขตเฉพาะภายใน
ทอ้งถ่ิน กล่าวคือ อาจจะเป็นความเช่ือของคนทั้งหมดในหมู่บา้นหรือเป็นเพียงบางส่วนของ
หมู่บา้น หรือภายใน 2 - 3 หมู่บา้น ซ่ึงมีความเช่ือวา่ผจีะคุม้ครองคนทั้งกลุ่ม นอกจากนั้นอาจจะ
มีผีประจ าตวัหรือประจ าครอบครัวท่ีให้ความคุม้ครองเฉพาะตวัหรือเฉพาะครอบครัว ดงัเช่น
การแสดงฟ้อนผีมดผีเม็งท่ีมีข้ึนหลงัฤดูกาลเก็บเก่ียวจะเป็นการแสดงออกถึงความเช่ือเร่ืองผี
ประจ าตระกลู ท่ีแสดงความเป็นญาติ  พี่นอ้งหรือสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกนั หมู่บา้น
เดียวอาจมีทั้งคนท่ีถือผีมดและผีเม็ง หรือผีใดผหีน่ึงเหมือนเดียวกนัหมด อาจถือไดว้า่ผีมดผีเม็ง
เป็นผีของครัวเรือนหรือโคตรตระกูลซ่ึงมีการสืบต่อกนัทางสายฝ่ายหญิง ส่วนการเล้ียงผีอาจมี
ผูท้  าพิธีเล้ียงคนหน่ึงหรืออาจร่วมกนัท าทั้งหมู่บา้น โดยผีทั้ งของชุมชนและผีส่วนตวัจะตอ้ง
ไดรั้บการเซ่นสรวงบอกกล่าวในกรณีท่ีบุคคลหรือครอบครัวจะท าการเปล่ียนแปลงท่ีอยูห่รือ
ยา้ยถ่ินอาศยั เป็นตน้ รวมถึงผท่ีีส าคญัส าหรับทุกๆ บา้นของชาวลา้นนา คือ  ผปีู่ ยา่  

7.1) ผปู่ีย่า 
ผปีู่ ยา่ หรือ ผีเรือน คือผบีรรพบุรุษท่ีติดต่อสืบสานกนัมาทางสายมารดา โดยลูกท่ี

เป็นผูห้ญิงจะเป็นผูรั้บสืบทอดเม่ือมารดามีชีวิตอยู่ ผีปู่ ย่าจึงอยู่ท่ีเรือนของมารดาและ
บรรดาลูกหลานก็จะไปไหวผ้ี แต่เม่ือมารดาเสียชีวติแลว้ลูกท่ีเป็นหญิงคนโตจะเป็นผูรั้บ
เอาผีปู่ ยา่ไปไวท่ี้เรือนของตนเองเพื่อสืบต่อกนัเป็นลูกโซ่ไป มีหลายครอบครัวท่ีมีผีปู่ ย่า
หมดสูญไปท่ีเรียกวา่ผสุีด เหตุผลเพราะเป็นลูกชายทั้งหมดจึงไม่มีหญิงไวสื้บทอด 

                                                        
16   สืบศกัด์ิ แสนยาเกียรติคุณ   เมืองโบราณในแอ่งเชียงใหม่-ล าพนู   ธารปัญญา จ ากดั  เชียงใหม่  2552 
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ผีปู่ ยา่นิยมตั้งไวใ้นห้องนอนใหญ่ท่ีเป็นห้องนอนของบิดามารดา โดยตั้งไวมุ้มใด
มุมหน่ึงของหอ้ง หรือบางบา้นอยูท่ี่เสามงคล บางบา้นตั้งโตะ๊เล็กๆไวท่ี้มุมของเรือนนอน 
บางบา้นท าห้ิงเล็ก ๆ  ติดกบัเสา บางบา้นก็ไม่ไดต้ั้งอะไรแต่เป็นท่ีรู้กนัในครอบครัววา่ผี
ปู่ ย่าอยู่ตรงไหน เม่ือถึงเวลาท่ีมีการขอขมาหรือเล้ียงผีปู่ ย่าจะท าพิธี ณ ท่ีตรงนั้น ผีปู่ ย่า
เป็นผีท่ีรักษาคุม้ครองคนในครัวเรือน ไม่ให้มีภยัอนัตราย จึงเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ผีหอผี
เรือน 

ในสมัยก่อนจะมีความเช่ือความศรัทธาในเร่ืองผีปู่ ย่า ห รือผี เรือน โดยมี
จุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวแต่ละครอบครัวเคารพต่อกฎกติกาของสังคม
นั่นเอง โดยท่ีผีปู่ ย่ามีหน้าท่ี ช่วยควบคุมความประพฤติของบุคคลในครอบครัว 
โดยเฉพาะผูห้ญิงสมยัโบราณท่ีตอ้งเคร่งครัดในจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี ยึดมัน่ใน
กรอบของสังคมท่ีดี ส่วนหน่ึงเป็นเพราะผีปู่ ยา่คอยควบคุมดูแลอยู ่ซ่ึงเช่ือกนัวา่การให้ผี
ควบคุมคนนั้นดีกวา่ใหค้นควบคุม เพราะคนไม่มีหูทิพย ์ตาทิพยด์งักบัผีท่ีเห็นคนทั้งในท่ี
ลบัและในท่ีแจง้ คนจึงกลวัผีมากกว่ากลวัคน ดงันั้นไม่ว่าจะไปท าผิดจารีตประเพณีท่ี
แห่งใด แมจ้ะไม่มีคนรู้เห็น แต่ผจีะรู้และเห็น เหมือนกบัตวัของเขาเองท่ีรู้และเห็น ท าให้
เกิดความเกรงกลวั เพราะเหตุน้ีเม่ือมีการท าผิดจารีตประเพณี จะตอ้งแจง้ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่หรือ
บิดามารดาให้ทราบด้วย เพื่อท่ีจะได้สารภาพรับผิดกับผีเรือน ถ้าเป็นความผิดท่ีไม่
ร้ายแรง เม่ือมีการขอขมาก็เป็นอนัวา่ผีให้อภยั แต่ถา้เป็นความผิดท่ีร้ายแรง เช่น ปล่อยให้
ผูช้ายผิดผีจนถึงขั้นร่วมหลบันอนกนั ตอ้งมีการกระท าให้ถูกประเพณีเสียโดยให้ฝ่ายชาย
มาแปลงผี ใส่ผี และเล้ียงผี แล้วให้ฝ่ายชายรับผิดชอบแต่งงานอยู่เป็นสามีภรรยากนัจึง
เป็นการพน้โทษ เป็นตน้ 

คนสมยัก่อนยงัเช่ืออีกว่าผีเรือนจะโกรธถา้ท าผิดแลว้ปกปิดเป็นความลบั โดยจะ
บนัดาลให้คนท่ีท าผิดนั้นให้มีอนัเป็นไปหรือล้มป่วยลง ถึงแมว้่าจะท าโดยไม่ได้ตั้งใจ
หรือจ าไม่ไดว้่าท าผิดอะไร   ก็ตอ้งยอมรับผิดด้วย กล่าวสรุปคือจะผิดหรือไม่ผิดก็ตอ้ง
ยอมรับผดิ โดยผูใ้หญ่จะจดัเคร่ืองขอขมา ผปีู่ ยา่แลว้จึงจะหายจากการป่วยไข ้ 

7.2) การขอขมาผปู่ีย่า 
ท าโดยน าขนัหรือพานใส่ดอกไมธู้ปเทียน บางท่ีมีน ้ า หมาก เม่ียง และบุหร่ีใส่ลง

ไปดว้ย โดยผูใ้หญ่หรือพ่อแม่จะเป็นผูจ้ดัหาและน าเคร่ืองเหล่านั้นไปตั้งในเรือน บริเวณ
ท่ีเป็นท่ีอยู่ของผีปู่ ย่า  เร่ิมพิธีโดยการจุดธูปเทียนปักไวพ้ร้อมกบักล่าวค าขอขมา เช่น 
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กล่าวว่า การท่ีบุตรสาวได้ท าผิดจารีตประเพณี ถือว่าเป็นความผิดมาก เป็นเพราะ
บุตรสาวไม่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและเป็นการล่วงเกินต่อผเีรือน ดงันั้นขา้พเจา้จึงได้
น าเคร่ืองทั้งหลายน้ีมาขอขมาผีเรือน ขอจงไดโ้ปรดอภยัให้ผูท่ี้เป็นบุตรขา้พเจา้ดว้ย เป็น
ตน้ บางแห่งมีการตั้งขนัน ้ าขมิ้นส้มป่อยเพื่อขอน ้ ามนตข์องปู่ ยา่และน าน ้ าส้มป่อยนั้นไป
พรมท่ีหวัของคนป่วย เพื่อเป็นการเรียกขวญัก าลงัใจใหก้ลบัมาและหายป่วยโดยเร็ว 

7.3) การเลีย้งผปู่ีย่า 
ประเพณีการเล้ียงผีปู่ ย่า ในหน่ึงปีจะมีหน่ึงคร้ัง คือ เดือน 9 เหนือข้ึนหรือแรม 9 

ค ่า โดยเป็นวนัท่ีทุกบา้นจะมีการเล้ียงผีปู่ ย่ากนัตามประเพณี ในวนันั้นลูกๆจะน าไก่ตม้
สุกมารวมกนัท่ีบา้นของพ่อแม่ในเวลาเชา้ พ่อแม่ก็จะน าช้ินส่วนของไก่ทุกตวั ทั้งเคร่ือง
ใน หวั ตีน ปีก และเน้ือ ย  าในน ้ าพริกแลว้ยกข้ึนไปตั้งพร้อมกบัของอยา่งอ่ืนๆท่ีจดัใส่ใน
ภาชนะรวมกนัในขนัโตก อาทิ พานดอกไมธู้ปเทียน ขา้วสุก ผลไม้ หมาก เม่ียง บุหร่ี 
ขนมต่างๆ และน ้ า บางท่ีก็จะใส่เหล้าด้วย แล้วน าไปตั้งตรงมุมในห้อง จากนั้นท าการ
บอกกล่าวผีปู่ ย่า เช่น “ ในวนัน้ีเป็นประเพณีเล้ียงผีมาถึง ข้าพเจา้พร้อมด้วยลูกหลาน 
ไม่ได้ละทิ้งรีตเก่ารอยหลงั จึงได้น าขา้วตอกดอกไม ้ขา้วสุก ส้มสุกลูกไม ้ขา้วตม้ขา้ว
หนม และไก่ตม้มาถวายเล้ียงแก่ผีปู่ ยา่ ตั้งแต่น้ีไปขอจงช่วยปกปักรักษา คุม้ครองขา้พเจา้ 
และลูกหลานทุกคนใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข มีอายมุัน่ขวญัยนืดว้ยเถิด” แลว้ตั้งไวจ้นกวา่ผจีะอ่ิม 
จึงค่อยยกออก ซ่ึงค ากล่าวในการบอกเล้ียงผนีั้นไม่เป็นมาตรฐาน ดงันั้นใครจะวา่อยา่งไร
ก็ไดเ้พียงแต่เป็นในทางท่ีดี 

การเล้ียงผีปู่ ย่า นอกจากจะมีการเล้ียงประจ าปีแลว้ ยงัมีการเล้ียงในกรณีท่ีมีฝ่าย
ชายมาถูกเน้ือตอ้งตวัฝ่ายหญิง หรือท่ีชาวลา้นนาเรียกวา่ “การผิดผี” ซ่ึงจะตอ้งมีการเล้ียง
ผีเป็นกรณีพิเศษข้ึนมา  โดยมีก าหนดหลงัจากกระท าผิดผีไม่เกิน 7 วนั กรณีน้ีการเล้ียงผี
จะข้ึนอยู่กบัผีแต่ละตระกูลว่ากินอะไร บางแห่งผีกินไก่ บางแห่งผีกินหมู และบางแห่ง
กินหมูแลว้ยงัตอ้งมีไก่อีก 4 ตวั วิธีการเล้ียงก็คลา้ยๆการเล้ียงประจ าปี มีผิดกนัเล็กน้อย 
เช่น ถ้าผีกินหมู ฝ่ายชายก็ต้องต้มหัวหมู 1 หัว ไก่ 4 ตัว หมาก 1 หัว พลู 1 มัด พาน
ดอกไมธู้ปเทียน ขา้วสุก ขนมต่างๆ น ามาให้ผูใ้หญ่ทางฝ่ายหญิงเล้ียงให้ แต่ในปัจจุบนั
ภายหลงัมาน้ีฝ่ายชายจะเป็นคนมอบเงินให้ฝ่ายหญิงจ านวนหน่ึงเพื่อใชจ่้ายในการเล้ียงผ ี
โดยฝ่ายหญิงจะเป็นคนจดัการเองทั้งหมด และเม่ือเสร็จพิธีผูใ้หญ่ทางฝ่ายหญิงจะตดัแบ่ง
หวัหมูเป็นช้ินๆ แจกใหพ้ี่นอ้งลูกหลานไดกิ้นกนัทัว่ถึงในสายผเีดียวกนั 
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การรับรู้ว่าผีอ่ิมหรือยงัไม่อ่ิมนั้น ในสมยัโบราณจะใช้เมล็ดข้าวสารเป็นเคร่ือง
เส่ียงทาย โดยน าขา้วสารใส่ถว้ยเล็กๆประมาณคร่ึงถว้ย น าไปตั้งไวใ้กลก้บัของท่ีน ามา
เล้ียง หลงัจากท่ีเล้ียงไดป้ระมาณ 20 นาที ให้หยิบเอาขา้วสารใส่มือแลว้นบัเมล็ดดู ถา้ได้
จ  านวนค่ีแสดงว่าผียงัไม่อ่ิมก็จะถอยออกไปก่อน สักพกัจึงกลบัเขา้ไปหยิบขา้วสารมา
เส่ียงทายใหม่ ถา้ไดจ้  านวนคู่แสดงวา่ผีเรือนกินอ่ิมแลว้ จึงจะสามารถถอนเฉพาะไก่ตม้
ออกมาก่อนได ส่วนอย่างอ่ืนก็ตั้งไวค้่อยยกไปทีหลงัก็ได ้ซ่ึงไก่ท่ีเล้ียงผีปู่ ย่าน้ีจะน าไป
แจกกนักินโดยหา้มไม่ใหซ้ื้อขาย 

7.4) ผสุีด 
ผีสุด คือผีท่ีไม่มีใครสืบต่อ เช่นครอบครัวท่ีมีลูกเป็นผูช้ายทั้งหมด อีกคร้ังคนใน

ครอบครัว  ไม่ค่อยเอาใจใส่เท่าท่ีควร ดงันั้นการเล้ียงผีปู่ ยา่ของครอบครัวน้ีจะไม่ไดรั้บ
การสืบสานเป็นประจ าทุกปี นานๆทีจะท าคร้ังหน่ึง หรือ 3 ปีจะท า 1 คร้ัง ส่วนของท่ีใช้
เล้ียงก็จะเป็นลาบและแกงอ่อม เม่ือผูเ้ป็นแม่เสียชีวิตแลว้ก็ถือวา่ผีสุดเพียงเท่านั้น เพราะ
ไม่มีลูกผูห้ญิงสืบทอดต่อไป17 

 2.1.3 วฒันธรรมและประเพณชีาวล้านนา 

 บนแผ่นดินลา้นนาเต็มไปดว้ยประเพณี วฒันธรรม และศิลปกรรมท่ีหลากหลายจนแน่นฝังลึก
เขา้ไปในจิตใจของชาวลา้นนา โดยเฉพาะหน่ึงในศิลปกรรมของลา้นนาหลายๆอยา่งไดก้ระจายอยูใ่น
การสร้างวดัวาอาราม อาทิ การสลกัเสาประดบัศาสนสถาน การสร้างเจดีย ์วิหาร และโบสถ์ เป็นตน้ 
โดยวสัดุท่ีใชล้ว้นมาจากวสัดุท่ีหาง่าย ซ่ึงหากเป็นงานประติมากรรมเฉพาะพระพุทธรูปมกันิยมหล่อ
ดว้ยส าริดท่ีเป็นโลหะผสม นอกจากนั้นยงัเป็นงานประเภทปูนป้ัน และผนงัท่ีก่อดว้ยศิลาแลง งานสลกั
หินต่างๆเหล่าน้ีลว้นเกิดจากศิลปะสกุลช่างจากลา้นนาทั้งส้ิน  

 อาจกล่าวไดว้า่ ศิลปกรรมในการสร้างวดัวาอารามของชาวลา้นนั้นจะกลมกลืนอยูใ่นธรรมชาติ
และสะท้อนถึงพระพุทธศาสนาอนัเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชาผูท้รงไวซ่ึ้งอ านาจ18 รวมถึงยงัมี
ประเพณีท่ีดีงามฝังรากลึกมาจนถึงปัจจุบนั ดงัต่อไปน้ี 

 

                                                        
17  ศรีเลา เกษพรหม  ประเพณีชีวิตคนเมือง   โรงพมิพม่ิ์งเมือง  เชียงใหม่  2538   หนา้ 45 - 49 
18  ศรัทธา ลาภวฒันเจริญ  วดัวาอาราม บนแผ่นดินล้านนา   ส านกัพมิพว์นัชนะ  กรุงเทพ 2545 หนา้ 6 
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1) สืบชะตาบ้าน 
หมู่บ้านของชาวล้านนาในภาคเหนือมักเช่ือกันว่า บ้านเรือนมีความส าคัญส าหรับ

ครอบครัว เพราะผีบา้นผีเรือนอาจจะเป็นผูก้  าหนดหรือบนัดาลความสุขหรือความทุกข์ให้กบั
คนในครอบครัวก็ได ้ดงันั้นภายในหมู่บา้นจะมีการสร้างเรือนเล็กๆไวห้น่ึงหลงัในบริเวณทาง
แยกของชุมชน ส าหรับเป็นท่ีอยู่ของ “เส้ือบา้น” โดยหน่ึงปีจะมีการท าพิธีสืบชะตาบา้นหน่ึง
คร้ัง ณ ท่ีเรือนของเส้ือบา้น โดยทางเหนือเราเรียกเรือนน้ีว่า “หอ” ส่วนใหญ่จะท ากนัก่อนวนั
เขา้พรรษา โดยก่อนถึงวนัสืบชะตา ชาวบา้นในหมู่บา้นจะช่วยกนัเตรียมส่ิงของและสถานท่ี
หน้าหอ ประดบัตกแต่งให้สวยงามเหมือนบา้นป่า คือใช้ตน้กลว้ยท าซุ้มประตูป่า มีช่อตุงปัก
รอบๆหอและใชส้ายสิญจน์โยงรอบๆส่ิงของท่ีจะน าไปถวาย “เส้ือบา้น” ประจ าหอนั้น รวมไป
ถึงอาหารคาวหวาน ดอกไมธู้ปเทียน หมากพลู เม่ียง และบุหร่ี ชาวบา้นก็จะน ามารวมกนัคนละ
เล็กคนละน้อย พิธีน้ีเร่ิมดว้ยการท าบุญตกับาตรและถวายภตัตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ หลงัจาก
นั้นพระสงฆก์็จะสวดชยัมงคลและพรมน ้ ามนตใ์ห้แก่ชาวบา้นเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกบั
การสวดมนต์เพื่อขบัไล่ส่ิงชั่วร้ายให้ออกไปจากหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขทั้ ง
หมู่บา้นสืบไป 

2) สืบชาตาเมือง 
การสืบชะตาเมืองหรือการท าบุญเมือง เป็นประเพณีเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่และเป็น

ประเพณีส าคญัท่ีจะตอ้งปฏิบติักนัทุกปี เพราะถือว่าเป็นส่ิงท่ีดีงาม เป็นการสร้างความร่มเยน็
เป็นสุขให้กบัชาวบา้นชาวเมือง และเป็นการสร้างความสามคัคีพร้อมเพียงให้เกิดแก่ประชาชน 
พอ่คา้ คหบดี ขา้ราชการ เจา้บา้นเจา้เมือง เป็นตน้ 

3) สืบชะตาคน 
นอกจากประเพณีการสืบชะตาบ้าน และชะตาเมืองแล้ว ยงัมีประเพณีสืบชะตาคน 

เน่ืองจากเช่ือกนัว่า ผูท่ี้ได้รับการสืบชะตาจะท าให้มีอายุท่ียืนยาวข้ึนไปอีก รวมทั้งยงัพน้จาก
โรคภยัไขเ้จ็บ มีความสุขความเจริญ โดยส่วนมากแล้วจะประกอบพิธีให้กบัผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ หรือ
ผูสู้งอายุ ซ่ึงการประกอบพิธีสืบชะตาคนน้ีสามารถท าไดทุ้กโอกาส เช่น อาจจะท าเม่ือเจา้ของ
บา้นหรือผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เพิ่งหายจากอาการป่วยใหม่ หรือเพิ่งผ่านเคราะห์ร้ายไปใหม่ๆ เรียกได้ว่า
ประเพณีน้ีเป็นเสมือนการก่อใหเ้กิดก าลงัใจแก่ผูท้  าพิธีนั้นเอง 
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พิธีน้ีมีรูปแบบคลา้ยๆกบัการสืบชะตาบา้น แต่จะแตกต่างกนัท่ีการประกอบพิธีท่ีท าใน
บา้น ในอดีตนั้นเคร่ืองประกอบพิธีกรรมประกอบไปดว้ย กระบอกขา้ว กระบอกน ้ า กระบอก
ทราย สะพานลวดเงิน ลวดทอง เบ้ียแถว และหมากแถว แต่ในปัจจุบนับางทีจะมีแต่ผลไม ้เช่น 
ออ้ย กลว้ย มะพร้าว ช่อตุง ไมค้  ้าเท่าอายุ แต่เผื่อเอาไวอี้ก 1 อนัเป็นการต่อให้อายุยาว และมีไม้
ค  ้าสูงเท่าผูรั้บการสืบชะตา พร้อมทั้งท าสะพานเล็กๆดว้ยไมร้วก และน าของทั้งหมดมาท าเป็น
กระโจมสามขาให้ผูเ้ขา้พิธีสืบชะตานั่งในกระโจม โดยมีสายสิญจน์โยงท่ีศีรษะและกระโจม 
ส่วนปลายของสายสิญจน์โยงไวท่ี้บาตรน ้าพระพุทธมนต ์ซ่ึงพระสงฆท่ี์จะท าพิธีสวดถือไปดว้ย 

4) งานปอย 

งานปอย คือการท าบุญฉลองส่ิงก่อสร้างภายในวดั เช่น ศาลาเปรียญ โบสถ์ วิหาร หรือ
โรงเรียน ฯลฯ รวมไปถึงการท าบุญในงานพิธีบวชนาค งานปอยนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ปอยหลวง ปอยน้อย และปอยเขา้สงฆ์ ส าหรับปอยเขา้สงฆ์นั้นปัจจุบนัไม่นิยมท ากัน 
และนานๆจึงจะมีสักหน่ึงคร้ัง 

งานปอยเป็นประเพณีหน่ึงของชาวเหนือท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณและยงัคงสืบทอดกนัมา
จนถึงปัจจุบนั เป็นประเพณีท่ีชาวบา้นถือวา่เป็นงานส าคญัยิ่ง บางวดัมีการจดังานเฉลิมฉลองกนั
อย่างยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น “ปอยหลวง” หรือ “ปอยน้อย” การเฉลิมฉลองไม่ได้ข้ึนอยู่กบัเจา้
อาวาสเป็นผูริ้เร่ิมท า แต่เป็นไปด้วยแรงศรัทธาของชาวบา้นท่ีพร้อมใจกนัจดังาน และมีคณะ
ศรัทธาหวัวดัอ่ืนๆมาร่วมท าบุญดว้ย 

5) ปอยหลวง 

ปอยหลวงเป็นประเพณีท่ีจดัข้ึนในโอกาสท่ีทางวดัมีการสร้างส่ิงก่อสร้าง เช่น สร้างวหิาร 
โบสถ์ หล่อพระพุทธรูป หล่อระฆงั การซ่อมแซมปูชนียวตัถุของวดั ศาลาการเปรียญ รวมถึง
การสร้างโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณวดั เป็นตน้ เม่ือสร้างเสร็จก็ตอ้งมีการท าบุญฉลองและถวาย
ทานใหเ้ป็นสมบติัของวดั ซ่ึงการท าบุญฉลองน้ี เรียกวา่ “ปอยหลวง” 

งานปอยหลวงน้ีมกัเกิดข้ึนในช่วงเดือน 5 ถึงเดือน 7 ของทางเหนือ เน่ืองจากเป็นระยะท่ี
จะเสร็จส้ินฤดูกาลเก็บเก่ียว และเป็นช่วงท่ีชาวบา้นมีเวลาวา่ง ไม่ตอ้งไปท าไร่ท านา ระยะเวลา
การจดังานอยูท่ี่ประมาณ 3 - 4 วนั แต่บางวดัท่ีมีศรัทธาเป็นจ านวนมากก็จะจดัประมาณ 7 วนั 

โดยก่อนท่ีจะมีงานทางวดัจะพิมพใ์บฏีกาเพื่อบอกบุญไปตามหัววดัต่างๆ และเม่ือถึงวนั
งานทางหัววดัต่างๆ ก็จะท าครัวทานและ “แห่ครัวทาน” ออกจากวดัของตนเพื่อมาร่วมท าบุญ 
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ค าว่า “ครัวทาน” หมายถึงเคร่ืองไทยทานต่างๆ รวมไปถึงเงินทองท่ีจะท าบุญจดัใส่ลอ้หรือรถ
พร้อมประดบัตกแต่ง   อย่างสวยงาม และแห่ไปตามถนนสายต่างๆ ซ่ึงในบางจุดขบวนก็จะ
หยุดให้สาวช่างฟ้อนประจ าวดัฟ้อนให้ประชาชนชม ควบคู่ไปกบัการตีฆอ้งตีกลองไปจนถึงวดั
ท่ีมีงานปอย วดัท่ีจดังานก็จะน าธงประจ าวดัออกไปตอ้นรับท่ีนอกวดั ผูน้ าชุมชนก็จะถือดอกไม้
ธูปเทียนออกไปรับขบวน พร้อมน าคณะศรัทธาท่ีเดินทางมาถึงเขา้ไปในบริเวณพิธี และจะมีช่าง
ฟ้อนประจ าวดัออกมาฟ้อนตอ้นรับ สมยัก่อนนั้นถา้คณะศรัทธาของวดัไหนรับศีลรับพรจากพระ
อาวุโสของวดัท่ีจดังานปอยแลว้ ก็จะนัง่พกัผอ่นเค้ียวเม่ียงกินหมากและสูบบุหร่ีตามธรรมเนียม
แลว้จึงทยอยกนักลบั 

6) ปอยน้อย 
งานท่ีไม่ใหญ่โตมากนกัจะเรียกกนัวา่ปอยนอ้ย เช่น การท าบุญบวชพระหรือท่ีทางเหนือ

เรียกว่า “บวชลูกแก้ว” ซ่ึงค าว่า ลูกแก้ว หมายถึงคนท่ีก าลังจะเขา้สู่พิธีบวชเป็นสามเณร ใน
สมยัก่อนจะมีการเคร่งครัดกนัอยา่งมากโดยตอ้งปฏิบติัตามธรรมเนียมประเพณีคือ ก่อนถึงวนั
งานญาติพี่น้องของลูกแกว้จะถือพานใส่ผา้สบง จีวร เดินไปตามหมู่บา้นเพื่อบอกบุญให้ญาติ
และเพื่อนบา้นไดท้ราบทัว่กนัวา่จะมีงานบวชลูกแกว้ 

ก่อนวนังาน 1 วนั เจา้ภาพของงานจะมีการเตรียมสถานท่ีรวมทั้งเคร่ืองอฐับริขาร เช่น 
เตียงนอน หมอน มุง้ ผา้สบง และจีวร เป็นตน้ ส่วนญาติพี่น้องและผูไ้ดรั้บการบอกบุญก็จะน า
ส่ิงของเงินทองมาร่วมท าบุญ ในช่วงกลางคืนเจา้ภาพก็จะมีการจดัมหรสพต่างๆ เช่น ลิเก และ
ซอพื้นเมือง ส่วนผูท่ี้บวชก็จะตอ้งโกนคิ้ว โกนผม นุ่งขาวห่มขาว 

วนัรุ่งข้ึนจะมีการแห่ลูกแกว้ไปตามถนนต่างๆ โดยลูกแกว้จะแต่งตวัอยา่งสวยงามเหมือน
กษตัริยใ์นสมยัโบราณ คล้ายๆพระเอกลิเก โดยลูกแก้วจะข่ีม้าหรือข่ีคนและมีญาติมิตรร่วม
ขบวนไปจนถึงวดั 

7) พธีิขึน้เรือนใหม่ 
เม่ือมีการปลูกเรือนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ทั้งการสร้างดว้ยไมไ้ผห่รือการสร้างดว้ยไมจ้ริงทั้ง

หลงั ก่อนท่ีเจา้ของเรือนจะเขา้อยูต่อ้งมีการประกอบพิธีกรรมเสียก่อน เรียกวา่ ข้ึนเรือนใหม่ มี
อยู ่2 อยา่ง คือพิธีเล็กและพิธีใหญ่ 

8) พธีิเลก็ 
บา้นท่ีสร้างดว้ยไมไ้ผ ่หรือท่ีสร้างดว้ยไมไ้ผป่นไมจ้ริง จะประกอบพิธีข้ึนเรือนใหม่แบบ

พิธีเล็กๆ ซ่ึงถือวา่เป็นพิธีง่ายๆท่ีชาวบา้นทัว่ไปนิยมท ากนั เร่ิมจากผูเ้ป็นหัวหน้าครอบครัวถือ
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พานดอกไมธู้ปเทียน สะพายหอกดาบหรือเคร่ืองศาสตราอาวธุน าข้ึนเรือน โดยเป็นการแสดงถึง
อ านาจและความกลา้หาญของผูเ้ป็นหัวหน้าครอบครัวท่ีจะคอยเป็นท่ีพึ่งและป้องกนัอนัตราย
ต่างๆให้กบัสมาชิกในครอบครัว ส่วนผูเ้ป็นภรรยาจะคอยหาบขา้วเปลือกขา้วสาร ถือห่อเงินห่อ
ทองตามหลงัสามีข้ึนไปซ่ึงแสดงถึงการเป็นแม่ศรีเรือนท่ีตอ้งคอยเก็บหอมรอมริบท่ีสามีเป็นผู ้
หามา และการหาบเงินทองข้ึนสู่เรือนนั้นชาวบา้นเช่ือวา่เพื่อให้เป็นเคล็ดวา่ต่อไปจะมีเงินทอง
มากจนตอ้งหามข้ึนเรือน ส่วนลูกๆ  จะช่วยกนัถือวตัถุมงคล  เคร่ืองเรือน และหาบน ้ าตามข้ึน
ไป  

ในช่วงเยน็จะมีการประกอบพิธีบูชาทา้วทั้ง 4 เพื่อบอกกล่าวใหท้่านมาคุม้ครอง พร้อมจดั                 
ขา้วปลาอาหารเล้ียงผีปู่ ยา่ในห้องบนเรือน และจดัเคร่ืองบูชาและอาหารไปเล้ียงเพื่อบอกกล่าว
เจ้าท่ี    ผีอารักษ์ พอตอนกลางคืนหลังจากท่ีชาวบ้านร่วมรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว 
ประมาณสองทุ่มจะมีการนิมนต์พระภิกษุมาเทศน์ธรรม โดยการน าคมัภีร์มาเทศน์เพื่อให้เกิด
ความเป็นมงคลกบัเรือนใหม่ 

9) พธีิใหญ่ 
สมยัก่อนคนท่ีมีฐานะดี มีขา้ทาสบริวาร มกัจะสร้างเรือนจากไมจ้ริง โดยตวัเรือนอย่าง

นอ้ยเป็นเรือน 2 หลงัข้ึนไป และมีขนาดใหญ่ เม่ือสร้างเสร็จแลว้จึงมีการท าพิธีข้ึนเรือนใหม่ให้
เหมาะสมกบัเรือนท่ีใหญ่โต มีการจดังานอยา่งนอ้ย 2 วนั คือวนัแต่งดาและวนัข้ึนเรือน กล่าวคือ
ในวนัแต่งดาจะมีการสานก๋วนตีนช้างเพื่อเป็นภาชนะใส่เคร่ืองไทยทาน และแต่งดาขนัตั้ง
จ  านวน 3 ชุด รวมถึงการแต่งดาเคร่ืองบูชาทา้วทั้ง 4, เคร่ืองบูชาและขา้วปลาอาหารส าหรับเล้ียง
บูชาหอเจา้ท่ีอารักษ ์และสะตวงถอนตีนเสา 4 สะตวง 

ช่วงตอนเยน็จะมีอาจารยว์ดัมาประกอบพิธีข้ึนทา้วทั้ง 4 เพื่อแจง้ใหท้่านทราบวา่จะมีงาน
พิธีขอให้ท่านมาช่วยคุ้มครองภยัอนัตราย หลงัจากนั้นก็ท าการบูชาเจา้ท่ีผีอารักษ์เพื่อขอให้
รักษาเขตแดนของบา้นไม่ใหส่ิ้งชัว่ร้ายเขา้มาได ้และจะมีการนิมนตพ์ระสงฆจ์ านวนตั้งแต่ 4 รูป
ข้ึนไปมานอนคา้งท่ีเรือนใหม่ 1 คืน เพื่อท่ีจะมาท าวตัรสวดมนต์เหมือนกบัอยู่ท่ีวดั เน่ืองจาก
การท่ีนิมนต์พระสงฆ์มานอนค้างคืนก็เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และสวดขบัไล่เสนียด
จญัไรใหอ้อกไปพน้บา้น 

พอถึงเวลารุ่งสางแล้ว เจา้ของเรือนท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัวจะถือขนัดอกไมธู้ปเทียน 
และเคร่ืองรางของขลงั พร้อมสะพายดาบเดินน าหน้า ภรรยาก็จะหาบขา้วสาร ห้ิวถุงเงินและ
ทองค าตามหลงั ส่วนลูกสาวจะหาบน ้ าเยน็ตามและลูกคนอ่ืนๆก็จะถือเคร่ืองเรือนอ่ืนๆตามกนั



 

24 
 

ไป และเม่ือทุกอย่างพร้อมแลว้พระสงฆ์ก็จะสวดมนต์ท าพิธีพร้อมทั้งผูกขอ้มือให้กบัเจา้ภาพ
และคนในครอบครัว หลงัจากนั้นจึงฉนัเชา้และพากนักลบัวดั19

 

10)  การตาย 
การตายในลา้นนาจะแบ่งเป็น 2 อยา่ง คือ ตายดี และ ตายร้าย การตายท่ีเรียกวา่ตายร้ายคือ

การตายโหง ส่วนตายดี คือ การตายเพราะหมดอายขุยั   

10.1) ตายดี 
ตายดีคือการตายเพราะหมดอายุขยัหรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า ตาย เพราะ หมดเวร

หมดกรรม ยกตวัอย่างเช่น ถา้คนท่ีมีอายุมากหรือผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ก็จะเรียกวา่ตายดว้ยโรคชรา 
รวมไปถึงการตาย  เพราะ อาการป่วยต่างๆ เป็นตน้ คนโบราณจะถือวา่ตายดี โดยในสมยั
โบราณผูค้นมกัปรารถนาการตายด้วย “เป็นไขเ้ป็นเม่ือยตาย” และการตายดีน้ีจะมีการ
ประกอบพิธีตามประเพณีอยา่งครบถว้น คนสมยัก่อนจะปรารถนาวา่เม่ือถึงเวลาก็ขอให้
ตนตายดี ดงันั้นเม่ือไปท าบุญก็จะอธิฐานตอนสุดทา้ยขอให้ตนไดต้ายดี ในสมยัก่อนการ
ท าศพของคนท่ีตายดีกบัคนท่ีตายร้ายแตกต่างกนัมาก ดงัเช่น  

10.1.1) เซ่นศพ 
ตอนท่ีศพยงัอยูท่ี่บา้น ลูกหลานจะตอ้งจดัส ารับขา้วและน ้ามาตั้งไวข้า้งโลง

ศพ วนัละ 3 ม้ือ เม่ือยกมาตั้งตอ้งเคาะโลงบอกศพให้กินขา้วทุกคร้ัง เน่ืองจากมี
ความเช่ือวา่คนตายก็ตอ้งหิวและกินขา้วเหมือนกบัคนเป็นทุกอยา่ง โดยยกวางไว้
ประมาณ 30 นาทีเม่ือคิดวา่ศพกินอ่ิมแลว้ก็จะยกกลบั 

10.1.2) ถุงห่อข้าว 
ถุงห่อขา้วนั้นจะท าดว้ยผา้ขาวหรือกระดาษสา ตดัเยบ็เป็นถุงเหมือนกบัยา่ม 

ในถุงนั้นประกอบไปดว้ย ขา้วปลาอาหาร ไข่ตม้ หมาก เม่ียง บุหร่ี และเข็มเยบ็ผา้ 
เป็นต้น เหตุท่ีต้องมีถุงห่อข้าวนั้ นเช่ือกันว่าเพื่อเป็นเสบียงของผู ้ตายในการ
เดินทางไปสู่โลกหน้า ซ่ึงถา้ขาดเสบียงจะเดินทางไปไม่ถึง รวมไปถึงการท่ีตอ้งมี
เขม็เยบ็ผา้อยูใ่นถุงก็เพื่อใหค้นตายใชเ้ยบ็เส้ือผา้ท่ีขาด ส่วนเร่ืองอาหารนั้นอาจเป็น
อยา่งอ่ืนก็ได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นไขต้ม้เสมอไป 

 

                                                        
19    ศรีเลา เกษพรหม   ประเพณีชีวิตคนเมือง   โรงพมิพม่ิ์งเมือง  เชียงใหม่ 2538  หนา้ 87 - 88 
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10.1.3) อาหารทีเ่ลีย้งในงานศพ  
ระหว่างท่ีตั้ งศพเพื่อบ าเพ็ญกุศลนั้น ชาวบ้านจะถือกันว่าห้ามท าอาหาร

ประเภทแกงฟักทุกชนิด โดยเฉพาะฟักเขียว ฟักหม่น เน่ืองจากฟักต่างๆมกัชอบ
ดูดกล่ินศพ ดงันั้นเม่ือแกงฟักเล้ียงจะเหมือนกบักินกล่ินศพเขา้ไปดว้ย รวมถึงหา้ม
ท าลาบหรืออาหารท่ีท าดว้ยเน้ือดิบ อาจเป็นเพราะเป็นของท่ีไม่น่ากินในงานศพ 
และห้ามแกงหยวกกลว้ย แกงวุน้เส้น เพราะเช่ือกนัว่าหยวกกลว้ยมีเยื่อใยติดกนั 
ส่วนวุน้เส้นก็เป็นเส้นสายต่อกนั เช่ือวา่อาจท าให้คนเป็นกบัคนตายมีสายสัมพนัธ์
ยดืยาวตดักนัไม่ขาด ดงันั้นอาหารท่ีนิยมเล้ียงกนัคือ แกงผกักาด แกงอ่อม น ้ าพริก
ต่างๆ แคบหมู และไส้อัว่ เป็นตน้ 

 

10.2) ตายร้าย 
การตายร้าย หรือ ตายโหง เป็นการตายท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีไม่มีการตั้งตวัหรือดว้ยความ

ฉบัพลนัทนัด่วน ไม่วา่จะเป็นการตายดว้ยอุบติัเหตุ ตายทอ้งกลม ตกตน้ไมต้าย แขวนคอ
ตาย ถูกเสือกดั ชา้งฆ่า นัง่ตาย และหลบัตาย เป็นตน้ ซ่ึงทั้งหมดน้ีจดัไดว้า่อยูใ่นประเภท
ของการตายร้าย หรือตายโหงทั้งส้ิน 

การตายร้ายนั้นถือวา่เป็นเร่ืองใหญ่มากในสมยัโบราณ เช่ือวา่เม่ือกลายเป็นผีแลว้
จะมีความดุร้ายมากกวา่ผีท่ีตายธรรมชาติ ดงันั้นเม่ือไปตายนอกบา้นจะห้ามน าศพเขา้มา
ในบา้น ห้ามเก็บศพไวค้า้งคืน โดยให้รีบน าศพไปฝังหรือไปเผาท่ีป่าช้าในเวลาก่อนค ่า
ของวนันั้น ถา้หากว่าตายในเวลากลางคืนชาวบา้นจะช่วยกนัหามดว้ยแคร่และน าไปฝัง
ในคืนนั้น ต่อมาจึงมีการอนุโลมให้เฝ้าศพจนถึงเช้าจึงจะน าไปฝัง คนท่ีตายร้ายจะไม่มี
การผกูเทา้ผกูมือดว้ยฝ้ายเหมือนคนท่ีตายดี การน าศพไปฝังนั้นจะใชค้านหามท่ีท าจากไม้
ไผ่ จ  านวนคนหาม 4 คน ไม่มีการให้พระสงฆ์น าหน้าจูงศพไปป่าช้า ชาวบ้านล้านนา
เรียกวา่ “ตายไม่เห็นหนา้ตุ๊ หนา้พระ” โดยห้ามมีการท าสังฆทานถวาย ห้ามถวายขนัขา้ว
แด่พระสงฆเ์พื่อส่งบุญไปถึง ทานไดอ้ยา่เดียวคือทานขา้วดิบคือขา้วสารท่ีไม่ไดน่ึ้ง สรุป
คือ การตายโหงตอ้งฝังอยา่งเดียว ตายวนันั้นตอ้งน าไปฝังวนันั้น 

การเลือกบริเวณส าหรับขุดหลุมฝังศพ เม่ือน าศพไปถึงป่าช้าแล้ว อาจารยผ์ูท่ี้จะ
ประกอบพิธีจะน าไข่เส่ียงทายโยนเพื่อหาท่ีขุดหลุม ถา้โยนบริเวณใดไข่ยงัไม่แตกก็จะ



 

26 
 

ยา้ยไปโยนบริเวณอ่ืน เม่ือไข่แตกตรงไหนก็จะขุดหลุมฝังศพตรงนั้น จะยา้ยไม่ได้
ถึงแมว้า่จะเป็นตอไมใ้หญ่ก็ตอ้งขดุฝังตรงนั้น20 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาคร้ังนี้ 
2.2.1 แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
แนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาเป็นแนวคิดท่ีท าให้ประชาชนได้เขา้มามี

ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของประชาชนดว้ยกนัเอง อีกทั้งยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนรู้จกั
วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ท่ีตนเองเผชิญอยู่และพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงเม่ือเกิดความจ าเป็น ดังนั้ น
กระบวนการพฒันาก็จะตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจปราศจากการบงัคบั ซ่ึงประชาชนจะมีบทบาท
หลกัในการพฒันาและผลของการพฒันาก็จะปรากฏอยูก่บัประชาชนในชุมชนนั้นเอง และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนถือวา่เป็นการปูพื้นฐานใหมี้การสร้างประชาธิปไตยข้ึนในชุมชนไดอ้ยา่งมัน่คง 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวถือไดว้า่มีส่วนส าคญัมาก ทั้งน้ีความเก่ียวขอ้ง
ของชุมชนกบัการท่องเท่ียวจะสามารถก าหนดไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ (1) ผลประโยชน์ท่ีชุมชนจะไดรั้บ
ทางเศรษฐกิจคือ จะเกิดการสร้างงานและการพฒันาอาชีพการท่องเท่ียว เกิดระบบตลาด ระบบผลิต
วตัถุดิบ และเกิดเป็นแหล่งรายได้ ซ่ึงชาวบา้นในชุมชนจะมีรายได้เพิ่มข้ึนทั้งทางตรงและทางออ้ม              
อีกทั้งยงัเกิดเป็นประโยชน์สังคม คือ เกิดการพฒันาทางสร้างสรรค์ในสังคม มีการสร้างสิทธิหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบแก่ประชาชนในชุมชน เกิดระบบสาธารณูปโภคและการบริการทางสังคม เช่น 
ความปลอดภยั และการมีระเบียบอิสระของสังคมจะไดรั้บการเอาใจใส่มากข้ึน (2) ผลกระทบท่ีเกิด
ข้ึนกบัชุมชนทั้งทางบวกและทางลบ คือ ถา้ทางบวกจะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ส่วน
ทางลบ คือ ความทรุดโทรมของสังคมอนัเน่ืองมาจากการจดัการไม่ดี โครงสร้างการบริหารชุมชนอาจ
เปล่ียนแปลงไปเพราะสาเหตุมาจากการจดัการชุมชนไม่ดีเช่นกนั21 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวนั้ น โดยสรุปการมีส่วนร่วมของชุมชน 
หมายถึง การพฒันาความสามารถหรือศกัยภาพของประชาชนต่อการดูแลและจดัการกบัทรัพยากรท่ีมี
ใหชุ้มชน ตลอดถึงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษนิ์เวศในพื้นท่ีของตนดว้ย 

 

 

                                                        
20  ศรีเลา  เกษพรหม  ประเพณีชีวิตคนเมือง  โรงพมิพม่ิ์งเมือง เชียงใหม่ 2538  หนา้ 91, 96 - 97, 110 
21  บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา  การวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน: เอกสารประกอบการสอน  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2542 
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2.2.2 แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยการดึงดูดเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
ปัจจยัส าคญัในการเดินทางท่องเท่ียวคือแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียว

เดินทางมาท่องเท่ียวตามพื้นท่ีต่างๆและแสวงหาในส่ิงท่ีตนตอ้งการ ส่ิงท่ีตนไม่เคยมี หรือส่ิงท่ีตนไม่
เคยพบเห็น   ดงันั้นการท่องเท่ียวจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น แหล่งท่องเท่ียวจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ี
ส าคญั 5 ประการ หรือท่ีเรียกกนัวา่ 5As ไดแ้ก่ 

1) ความดึงดูดใจ (Attraction) คือทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดความสนใจ
ของนกัท่องเท่ียวได ้หรือมีลกัษณะชวนตา ชวนใจ มีเสน่ห์เฉพาะตวั  

2) ความสามารถในการเข้า ถึ ง  (Accessibility) การท่ี จะ ดึ งดูดความสนใจของ
นกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวนั้นตอ้งมีการค านึงถึงความสะดวกใน
การเดินทาง ถึงแมว้า่แหล่งท่องเท่ียวมีความสวยงามแต่ขาดความสะดวกในการเขา้ถึง ก็จะไม่มี
นกัท่องเท่ียวเขา้ไปเท่ียวชม 

3) ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenity) คือการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีใดสถานท่ี
หน่ึง ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการไดรั้บ คือ ความสะดวกสบายในการท่องเท่ียว โดยมีการก่อสร้าง
ส่ิงอ านวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานข้ึนในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ระบบ
การส่ือสารต่างๆ 

4) ท่ีพกั (Accommodation) การเดินทางท่องเท่ียวบางคร้ังอาจมีการนอนพกัค้างแรม
ภายในแหล่งท่องเท่ียวเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว ตอ้งมีการจดับริการท่ี
พกัแรมภายในแหล่งท่องเท่ียวดว้ย 

5) กิจกรรม (Activity) คือ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในแหล่งท่องเท่ียว เพื่อสร้างความสนใจ
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว22 

2.2.3 แนวคิดเร่ืองการจัดการความรู้ 
กระบวนการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการสร้างมูลค่าหรือคุณค่าของกิจกรรมของ

องค์กรและกลุ่มบุคคล เกิดการยกระดบัข้ึนเพื่อสร้างผลประโยชน์จากตน้ทุนทางปัญญา โดยเป็น
กิจกรรมท่ีซบัซอ้นและกวา้งขวาง ซ่ึงครอบคลุมส่ิงต่างๆดงัต่อไปน้ี  

1) การรวบรวม จดัระบบ จดัระเบียบ และการเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อสร้างเป็นความรู้  
2) การจดัการความรู้เก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนความรู้และตอ้งอาศยัผูรู้้ในการตีความ

และประยกุตใ์ชค้วามรู้  

                                                        
22   Middleton Victor T C   Marketing in Travel and Tourism  Heinemann Professional Publishing  Oxford 1998 
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3) การเพิ่มประสิทธิผลขององคก์ร 

กระบวนการจดัการความรู้วา่ประกอบไปดว้ย  
1) การสร้างความรู้และกระบวนการสร้างความรู้จะประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย

มากมาย โดยท าอยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน ตอ้งมีการรวบรวม สังเคราะห์ แลกเปล่ียนขอ้มูลกบั
ผูอ่ื้นเพื่อแสวงหาแนวทางและน าไปสู่การปรับใช ้ 

2) คน้หาขอ้มูลจากภายนอกว่ามีการด าเนินการอย่างไรบา้ง ในสถานการณ์ใดท่ีท าให้มี
การคน้ควา้หาความรู้จากภายนอกอยา่งแข็งขนั แหล่งความรู้มีอยูท่ี่ใดบา้ง แหล่งใดเป็นแหล่งท่ี
จดัวา่ดี และดีอยา่งไร  

3) การถ่ายทอด/แลกเปล่ียนความรู้ด าเนินการอย่างไร เน้นความรู้แบบใด ความรู้ฝังลึก
หรือความรู้ชดัแจง้ และมีวธีิการถ่ายทอดความรู้ต่างแบบอยา่งไร  

4) การรวมกลุ่มเป็นชุมชนแห่งความรู้ มีการริเร่ิมจากไหน มีความต่อเน่ืองหรือไม่
อยา่งไร ปฏิสัมพนัธ์และกิจกรรมภายชุมชนแห่งความรู้เป็นอยา่งไรและก่อใหเ้กิดผลอยา่งไร  

5) การตรวจสอบทรัพยสิ์นทางปัญญาและตน้ทุนทางสังคมมีกระบวนการเป็นอยา่งไร23 

2.3 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.3.1 เอกสารและหนังสือ 

1) ณัฐกานต์  ลิ่มสถาพร  หนังสือเร่ือง “เชียงใหม่หัวใจล้านนา” ได้ศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกับ
อาณาจกัรลา้นนาพบว่า ความยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรลา้นนาท่ีมีเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองหลวง ในสมยั
อดีตนั้ น ไม่ได้หมายถึงเหตุการณ์ท่ีมีจุดเร่ิมต้นและจุดจบ ณ ชั่วเวลาใดเวลาหน่ึง แต่กลับเป็น
ประวติัศาสตร์ของสังคมท่ีสืบทอดกนัเป็นเวลายาวนาน เป็นการศึกษาเพื่อการส่ือสารกบัอดีต โดยมี
มนุษยส์ร้างอดีตข้ึนและอยูใ่นอดีตอยา่งมีพลงั ซ่ึงภาพปรัมปราของผูค้นในสมยัก่อนประวติัศาสตร์
ลา้นนานั้น ผูค้นและชุมชนไดพ้ฒันาการตนเองจากชาวป่าชาวเขามาเป็นชาวเมือง โดยมีต านานเมือง
สุวรรณโคมค า ซ่ึงถือว่าเป็นต านานเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดฉบับหน่ึงของล้านนา ท่ีบอกเล่าวฒันธรรม
โบราณสองกลุ่ม คือกลุ่มวฒันธรรมท่ีเก่งทางด้านสถาปัตยกรรมการก่อสร้างปราสาทหินกบักลุ่ม
วฒันธรรมท่ีเก่งทางดา้นการเกษตรและท านาในท่ีลุ่ม24 

                                                        
23  วจิารณ์  พานิช  การจัดการความรู้ในยคุสังคมและเศรษฐกิจบนฐานความรู้  สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพือ่สังคม  
 กรุงเทพฯ  2546 
24  ณัฐกานต ์ ล่ิมสถาพร   เชียงใหม่หัวใจล้านนา  ส านกัพมิพภ์คัธรรศ กรุงเทพฯ  2544 
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2) เอกวทิย์ ณ ถลาง  หนงัสือเร่ือง “ภูมิปัญญาลา้นนา” ไดศึ้กษาวถีิการด ารงชีวติของชาวลา้นนา 
พบวา่ ภูมิปัญญาของมนุษยเ์กิดจากการท่ีมนุษยต์อ้งมีการเรียนรู้และปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติ เพื่อความอยูร่อดและด ารงอยู่ของเผ่าพนัธ์ุ ในขณะเดียวกนั มนุษยก์็ตอ้งสร้างและปรับ
ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนัตลอดเวลา ยิ่งไปกวา่นั้นเพราะมนุษยเ์ป็นเพียงส่วนเล็กมาก
ในธรรมชาติและในจกัรวาลอนัยิ่งใหญ่ มนุษยถึ์งจะเก่งอย่างไรก็มิอาจจะรู้แจง้ทุกอย่างจนสามารถ
ความคุมทุกส่ิงทุกอย่างไวใ้ตอ้  านาจได ้มนุษยจึ์งสร้างความเช่ือและระบบความสัมพนัธ์กบัส่ิงเหนือ
ธรรมชาติข้ึนตามความรู้ ความเขา้ใจ และจินตนาการของเผา่พนัธ์ุ เพื่ออยา่งน้อยให้เกิดดุลยภาพ เกิด
ความมัน่คงทางใจ เกิดความราบร่ืนในการด ารงชีวิต ทั้งหมดน้ีเป็นเพราะมนุษยใ์ชปั้ญญาแกปั้ญหา สั่ง
สม สืบสาน และปรับเปล่ียนประสบการณ์อย่างไม่หยุดน่ิง ส่ิงน้ีเองคือภูมิปัญญาและคือแก่นของ
วฒันธรรม25 

3) สืบศักดิ์  แสนยาเกียรติคุณ หนังสือเร่ือง “เมืองโบราณ ในแอ่งเชียงใหม่-ล าพูน” ได้ศึกษา
เอกสารประเภทต านาน อาทิ จามเทวีวงศ์ ต านานมูลศาสนา และชินกาลมาลีปกรณ์ เป็นตน้ ต านาน
ต่างๆกล่าวไวเ้ก่ียวกบับา้นเมืองท่ีมีอยูก่่อนสมยัหริภุญไชย โดยเป็นการตั้งถ่ินฐานท่ีมีลกัษณะชุมชน
ขนาดเล็กๆ ซ่ึงแอ่งท่ีราบเชียงใหม่-ล าพูน มีชุมชนโบราณในลกัษณะชุมชนขนาดเล็กก่อนการสร้าง
เมืองหริภุญไชย กระจายตวัในท่ีตั้งละแวกใกลเ้คียงกนับา้งในท่ามกลางป่าเขาสลบักบับริเวณท่ีราบ 
ชุมชนเหล่าน้ีมีการติดต่อปฏิสัมพนัธ์กนัโดยอาศยัเส้นทางเดินเทา้ส าหรับไปมาหาสู่กนัเป็นหลกั ยงัไม่
มีการรวมตวักนัเป็นชุมชนพอท่ีจะเป็นศูนยก์ลางหลกัในพื้นท่ีน้ีอย่างชัดเจน ความเป็นเมืองมีปัจจยั
ของการก่อก าเนิดท่ีแตกต่างกนัไป26 

4) ธเนศวร์  เจริญเมือง หนงัสือเร่ือง “คนเมือง” ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการใชค้  าวา่คนเมืองนั้นคาดวา่
จะเกิดข้ึนท่ีเมืองเชียงใหม่เป็นแห่งแรก แลว้ค่อยๆ แพร่กระจายออกไป เน่ืองจากเชียงใหม่เป็นจุดท่ีมี
ความขัดแยง้ทางวฒันธรรมและการเมืองมากท่ีสุดในล้านนา มีประชาชนมาจากหลายเผ่าพันธ์ุ 
ขา้ราชการสยามเขา้มาปกครองโดยตรงและอ านาจการปกครองสยามเขา้มาครอบง า บัน่ทอนอ านาจ
และผลประโยชน์ของทอ้งถ่ินมากท่ีสุด เป็นตน้ โดยพบวา่มีการใชค้  าวา่คนเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ.2416 เป็น
ตน้มา เป็นการสร้างอตัลกัษณ์ของคนทอ้งถ่ินท่ีมีนยัยะทางวฒันธรรมและการเมืองควบคู่กนัไป อีกทั้ง
นยัยะทางการเมืองมีผลในการย  ้าความแตกต่างระหวา่งคนเมืองกบัคนไทย คนเมืองไม่ใช่คนลาว ค าวา่

                                                        
25  เอกวทิย ์ณ ถลาง   ภมิูปัญญาล้านนา   อมรินทร์  กรุงเทพฯ  2544 
26  สืบศกัด์ิ  แสนยาเกียรติคุณ   เมืองโบราณ ในแอ่งเชียงใหม่-ล าพนู  บริษทัธารปัญญา จ ากดั  เชียงใหม่  2552 
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คนเมืองจึงกลายเป็นอัตลักษณ์ของคนท้องถ่ินเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการต่อสู้และปกป้อง
ผลประโยชน์ของตนเองและชุมชน27 

5) สุเทพ  สุนทรเภสัช หนังสือเร่ือง “สังคมวฒันธรรมลานนาไทย” กล่าวว่า ประชากรส่วน
ใหญ่ของอาณาจกัรลานนาไทยโดยทัว่ไปมีชีวิตคลา้ยคลึงกบัชาวเชียงใหม่ในปัจจุบนั และแมว้่าใน
ปัจจุบนัชาวไทยภาคเหนือจะไปรับการผสมผสานทางสังคมวฒันธรรมกบัแบบแผนท่ีแพร่กระจายมา
จากเมืองหลวงของประเทศจนเกือบเป็นรูปแบบอนัหน่ึงอนัเดียวกนัก็ตาม แต่ในทางประวติัศาสตร์
และในทางวฒันธรรมแล้ว มีเหตุอย่างเพียงพอท่ีจะถือว่าชาวไทยในภาคเหนือมีลกัษณะทางสังคม
วฒันธรรมเฉพาะต่างหากของตน การติดต่อระหว่างประชากรกบัดินแดนในภูมิภาคใกลเ้คียงส่วน
ใหญ่เป็นไปในรูปของการติดต่อคา้ขายโดยเฉพาะกบัชาวจีนฮ่อ โดยอาศยัเส้นทางตามล าน ้าปิง28 

6) สรัสวดี  อ๋องสกุล หนังสือเร่ือง “เวียงกุมกาม การศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชนโบราณใน
ลา้นนา” ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ชุมชนโบราณในแอ่งท่ีราบเชียงใหม่-ล าพนู พบวา่ การ
ตั้งถ่ินฐานของชุมชนในภาคเหนือได้รับอิทธิพลจากสภาพธรรมชาติเป็นส าคัญ บริเวณท่ีราบลุ่ม
เชียงใหม่-ล าพูนจะมีการตั้งถ่ินฐานหนาแน่นกวา่บริเวณอ่ืน เพราะเป็นบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์ โดยจะตั้งบา้นเรือนอยูบ่ริเวณพนงัดินธรรมชาติซ่ึงเป็นพื้นท่ีริมน ้ าท่ีเกิดจากตะกอนทบั
ถมกนัในช่วงฤดูน ้ าหลาก สภาพของดินจึงเป็นดินร่วนท่ีอุดมสมบูรณ์ จึงพบร่องรอยของการเป็นท่ีอยู่
อาศยัของมนุษย์มาตั้ งแต่สมัยก่อนประวติัศาสตร์ และเม่ือเข้าสู่สมยัประวติัศาสตร์ บริเวณท่ีราบ
เชียงใหม่-ล าพูนก็สามารถพฒันาชุมชนให้เป็นศูนยก์ลางของความเจริญท่ีส าคญัของภาคเหนือสืบมา
จนปัจจุบนั29 

7) สิริกร  ไชยมา หนังสือเร่ือง “ภูมิปัญญาในวิถีล้านนา” ได้ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหวา่งภูมิปัญญากบัวถีิชีวติชาวบา้น พบวา่ ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินมีรากฐานหรือเกิดจากภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านท่ีได้สร้างองค์ความรู้ความสามารถเพื่อแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตประจ าวนั ให้สามารถ
ด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข ดงันั้นภูมิปัญญาชาวบา้นจึงเก่ียวขอ้งกบัวถีิชาวบา้นอยา่งแยกไม่ออก และ
ได้น าภูมิปัญญาในลักษณะต่างๆเข้ามาใช้ทั้ งการประดิษฐ์เคร่ืองใช้ เคร่ืองมือในการท ามาหากิน 
สร้างสรรคใ์ห้เกิดประโยชน์ อาทิ การท าเป็นอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค เป็นตน้ รวมถึงมีกลวธีิใน

                                                        
27  ธเนศวร์  เจริญเมือง  คนเมือง  หจก.เชียงใหม่โรงพมิพแ์สงศิลป์ 2544 
28  สุเทพ  สุนทรเภสัช  สังคมวฒันธรรมลานนาไทย   สยามการพมิพ ์เชียงใหม่  2513 
29  สรัสวดี  อ๋องสกลุ  เวียงกมุกาม การศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชนโบราณในล้านนา  WITHIN  
 DESIGN CO., LTD  เชียงใหม่ 2548 
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การอบรมสั่ งสอน ขัดเกลาจิตใจ และในแง่ของปรัชญาค าสอนแฝงอยู่ในลักษณะพิ ธีกรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมต่างๆ ลว้นแลว้แต่เป็นการแสดงออกถึงความสัมพนัธ์ของ               
ภูมิปัญญาท่ีมีต่อวถีิชีวติชาวบา้นทั้งส้ิน30 

2.3.2 งานวจัิย 
1) วิฑู รย์  เหลียวรุ่งเรือง  รายงานการวิจัย เร่ือง “เส้นทางท่องเท่ียวสถาปัตยกรรมเชิง

ประวติัศาสตร์” เป็นการศึกษาเส้นทางสถาปัตยกรรมเชิงประวติัศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ โดยเป็น
การจดัรูปแบบจ าลองเส้นทางท่องเท่ียว โดยน าเสนออย่างมีขั้นตอนมีเน้ือหาทางประวติัศาสตร์
สถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่า ทั้งน้ีเพื่อสร้างความเช่ือมโยงในการท่องเท่ียว โดยใช้องค์ความรู้ทางด้าน
ต่างๆเพื่อให้ความเพลิดเพลิน ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษไ์ปพร้อมกบัการน าไปสู่การ
เพิ่มค่าทางเศรษฐกิจต่อชุมชนทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
เป็นขอ้เสนอแนะใหเ้กิดการใชพ้ื้นท่ีเมืองประวติัศาสตร์อยา่งเต็มศกัยภาพใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมการ
อนุรักษแ์ละบ ารุงรักษาทรัพยากรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว โดยการประสานความร่วมมือจากผูท่ี้
เก่ียวข้องทุกฝ่าย อันน าไปสู่การพัฒนาท่ีย ัง่ยืน สร้างระบบข้อมูลความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
นกัท่องเท่ียว ธุรกิจท่องเท่ียว และชุมชนทอ้งถ่ิน 

ผลการศึกษาท าให้ได้เส้นทางสถาปัตยกรรมเชิงประวติัศาสตร์เมืองเชียงใหม่จ  านวน 16 
เส้นทาง ซ่ึงน าไปสู่การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีครบถว้นในรายละเอียด อนัเป็นการลดอุปสรรคท่ีส่งผล
กระทบต่อการท่องเท่ียวในเง่ือนไขด้านต่างๆอย่างครบถ้วน สอดคล้องนโยบายการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวแนวอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมท่ีควบคู่ไปกบัการท่องเท่ียวท่ีสร้างรายไดแ้ก่ชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน ร่วมกบัโครงข่ายเส้นทางการท่องเท่ียวแบบสมบูรณ์ มีการน าผลงานซ่ึงประกอบดว้ยแผนท่ี
เส้นทางและรายละเอียดของสถานท่ีตลอดเส้นทางไปใชก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง31 

2) ณภัทร   กุลนันทร์ รายงานการวจิยัเร่ือง “การพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดย
ชุมชน ในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่” เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาความพร้อมของผูน้ าชุมชนและชาวบ้านในการพัฒนาศกัยภาพด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีจดัโดยชุมชน และเพื่อให้ชุมชนไดว้างแผนทางการตลาดและสามารถน า
นักท่องเท่ียวเขา้ไปใช้บริการท่องเท่ียวท่ีชุมชนร่วมกนัจดัข้ึน ผลการศึกษาพบว่าชาวบ้านในพื้นท่ี
                                                        
30  สิริกร  ไชยมา  ภมิูปัญญาในวิถีล้านนา   หจก. แพร่ไทยอุตสาหการพมิพ ์  2544 
31  วฑิรูย ์ เหลียวรุ่งเรือง  รายงานการวิจัยเร่ือง เส้นทางท่องเท่ียวสถาปัตยกรรมเชิงประวติัศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

2547 
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ศึกษามีความต้องการท่ีจะให้องค์กรต่างๆเข้ามาช่วยเหลือในการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมและชาวบา้นจะเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการพฒันาร่วมกบัองคก์รต่างๆ โดยชาวบา้น
มีทศันคติวา่จากการพฒันาการท่องเท่ียวจะท าใหเ้กิดผลกระทบเชิงบวกมากกวา่เชิงลบ 

การพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีถ่ายทอดความโดดเด่นดา้นวฒันธรรม
และวิถีชีวิตแบบลา้นนาอยา่งมีเอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์อนัสง่างาม เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้และ
เขา้ใจวฒันธรรมรวมถึงวิถีชีวิตแบบล้านนาได้อย่างแทจ้ริง ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว
ทางดา้นวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่เพิ่มข้ึนได้32  

3) สุคนธ์ทิพย์   เผยกลิ่น รายงานการวิจยัเร่ือง “ความคิดเห็นและบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษแ์ละปรับปรุงสภาพแวดลอ้มถนนสายเชียงใหม่-ล าพูน” เป็นการศึกษาความ
เป็นมาและการเปล่ียนแปลงบริเวณถนนสายเชียงใหม่-ล าพูน ความคิดเห็นของประชาชนและบทบาท
ในการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษแ์ละปรับปรุงสภาพแวดลอ้มถนนสายเชียงใหม่-
ล าพูน ผลการศึกษาพบว่า  (1) ความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนบริเวณถนนสายเชียงใหม่-
ล าพูน การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุจาก 2 ประการคือการพฒันาความเจริญในทอ้งถ่ินและการ
เพิ่มข้ึนของประชากร การเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจาก
พื้นท่ีนากลายเป็นพื้นท่ีสวนล าไยและพื้นท่ีจดัสรร (2) ความคิดเห็นในการอนุรักษ์และปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มส่วนใหญ่ตอ้งการให้มีการพฒันาท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ินและเอกลกัษณ์
ของชาวลา้นนา  (3) บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่การคิดคน้ ปัญหาสาเหตุ การวางแผน
พิจารณาด าเนินการ และการติดตามประเมินผล ประชาชนส่วนใหญ่มีบทบาทการมีส่วนร่วมท่ีน้อย
มาก33 

4) วัชระ  พนิตธรรมกูล รายงานการวิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นยางนาของ
ประชาชน อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่” โดยศึกษาถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษม์รดกตน้ยางของ
ประชาชนในเขตอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ และเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษต์น้ยางนา ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษต์น้ยางในระดบันอ้ย 
ซ่ึงจ าแนกออกเป็น การค้นหาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนและการด าเนินการ การเงินและ

                                                        
32  ณภทัร  กลุนนัทร์ รายงานการวจิยัเร่ือง “ การพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยชุมชนอ าเภอสันทราย  
 จงัหวดัเชียงใหม่ ”  มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น  2551 
33  สุคนธ์ทิพย ์ เผยกล่ิน  รายงานการวจิยัเร่ือง “ความคิดเห็นและบทบาทการมีส่วนร่วมของประชนในการอนุรักษแ์ละ 
 ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มถนนสายเชียงใหม่-ล าพนู มหาวทิยาลยัเชียงใหม่”  2545 
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ปฏิบติังาน และการติดตามประเมินผล พบว่ามีบางกลุ่มตอ้งการให้ตดัตน้ยางทิ้งเพื่อท าธุรกิจคา้ขาย 
ขยายถนนและคิดวา่ตน้ยายงเป็นสาเหตุท าให้เกิดอุบติัเหตุ และมีบางกลุ่มตอ้งการให้มีการอนุรักษต์น้
ยางเพราะเห็นว่าเป็นต้นไม้เก่าแก่และเป็นสัญลักษณ์ของถนนสายเชียงใหม่-ล าพูน นอกจากน้ี
การศึกษายงัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลในด้านสถานท่ีประกอบอาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ภูมิล าเนา 
ระยะห่างของท่ีอยูอ่าศยั และการรับรู้ข่าวสารท่ีแตกต่างกนั ท าให้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษม์รดก
ตน้ยางนาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ34 

 5) ชูสิทธ์ิ  ชูชาติ  รายงานการวจิยัเร่ือง “พอ่คา้ววัต่าง : ผูบุ้กเบิกการคา้ขายในหมู่บา้นภาคเหนือ
ของประเทศไทย (พ.ศ.2398-2503)”  พบว่า มีกองคาราวานช้าง มา้และววั เก่ียวขอ้งกบัลุ่มแม่น ้ าปิง
ทั้งทางน ้ าและทางบก โดยมีการติดต่อซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้กนั พร้อมกบัความสัมพนัธ์กบัพ่อคา้
เรือและชาวบา้นซ่ึงเป็นลูกคา้ประจ าอยา่งเหนียวแน่น จากการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ล่าววา่ พ่อคา้ววัจะเป็น
ผูท่ี้ชาวบา้นทัว่ไปในหมู่บา้นเคารพนบัถือ และถือวา่พ่อคา้ววัต่างเป็นผูท่ี้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่า
ชาวบา้นทัว่ไป เม่ือเลิกจากอาชีพพ่อคา้แลว้ มกัจะไดรั้บการเลือกให้เป็นผูใ้หญ่บา้น หรือผูจ้ดัการดูแล
เหมืองฝายของหมู่บา้น และเม่ือการคมนาคมเขา้ถึงหมู่บา้นท่ีอยูห่่างไกลจากตวัเมือง พ่อคา้ววัจึงตอ้ง
เลิกอาชีพน้ี หนัไปประกอบอาชีพอ่ืน เช่น ท านา35 

6) ชูสิทธ์ิ  ชูชาติ รายงานการวิจยัเร่ือง “ กาดงวั  (ตลาดววั) : มิติหน่ึงของภาพสะทอ้นในการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของสังคมชาวนาในภาคเหนือของประเทศไทย ” พบว่า การคา้ขายววั ควาย ทั้ง
เพื่อการเกษตร และการบริโภค มีการตั้งตลาดววักระจายไปในพื้นท่ีต่างๆทัว่ภาคเหนือ โดยก าหนดวนั
เวลาแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานท่ี ส่วนใหญ่จะเลือกพื้นท่ีบริเวณลุ่มแม่น ้ าเป็นท่ีค้าขาย จาก
การศึกษาพบวา่ มีชุมชนท่ีหลากหลายชาติพนัธ์ุกระจดักระจายทัว่ภาคเหนือ และอาชีพหลกัคือการท า
นา ฉะนั้นในฤดูการท านา ชาวบ้านจะซ้ือววัหรือควายเพื่อการเกษตร เม่ือเสร็จจากฤดูการท านา 
ชาวบา้นก็จะขายสัตวเ์หล่าน้ีหรือใชว้ิธีและเปล่ียนสินคา้กนั และเหลือไวใ้นจ านวนท่ีจ าเป็นจริงๆ เพื่อ
ไม่ใหเ้ป็นภาระในการเล้ียงดู36 

                                                        
34  วชัระ  พนิตธรรมกลู รายงานการวจิยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษต์น้ยางนาของประชาชน อ าเภอสารภี จงัหวดั 
 เชียงใหม่”  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2541 
35  ชูสิทธ์ิ  ชูชาติ  รายงานการวจิยัเร่ือง  “ พอ่คา้ววัต่าง : ผูบุ้กเบิกการคา้ขายในหมู่บา้นภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ.2398- 
 2503 ”  ทุนอุดหนุนการวจิยัจากกรมการฝึกหดัครู กระทรวงการศึกษาธิการ 2524 
36  ชูสิทธ์ิ  ชูชาติ  รายงานการวจิยัเร่ือง “ กาดงวั (ตลาดววั) : มิติหน่ึงของภาพสะทอ้นในการเปลี่ยนแปลงวถิีชีวติของสังคม 

ชาวนาในภาคเหนือของประเทศไทย ”  ทุนอุดหนุนการวิจยัเชิงวฒันธรรม ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 2538 
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7) มังกร  ทองสุขดี รายงานการวิจยัเร่ือง “ชุมชนโบราณในเขตภาคเหนือ” จากการศึกษาพบวา่ 
ชุมชนโบราณในเขตลา้นนา ในช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี19  เมืองเชียงใหม่จะตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่ม
แม่น ้ ากก และแม่น ้าปิง และก่อรูปเป็นอาณาจกัรลา้นนาในสมยัพระยามงัราย โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็น
ศูนยก์ลาง เร่ืองราวของชุมชนในอดีตมกัจะถูกบนัทึกเป็นต านานต่างๆ โดยในต านานนั้นจะกล่าวถึง
การตั้งเมือง การล่มสลายของเมือง และววิฒันาการของเมืองต่างๆในอาณาจกัรลา้นนา ซ่ึงลว้นแลว้แต่
เป็นอิสระต่อกนั และจะอยูภ่ายใตอ้  านาจของกนัและกนั แมแ้ต่ในช่วงของเก็บผกัใส่ซา้ เก็บขา้ใส่เมือง 
(พ.ศ.2339) พระเจา้กาวิละไดก้วาดตอ้นผูค้นอพยพมาอยูท่ ัว่เมือง ตั้งเป็นชุมชนใหม่ข้ึนมาหลายเมือง 
และผูค้นก็อพยพมาจากหลากกลายทอ้งถ่ินท าให้มีการขุดคูน ้ าคนัดินล้อมรอบท่ีอยู่อาศยั การขุดคู
คลอง สร้างถนน ฯลฯ ซ่ึงต่อมาก็เปล่ียนแปลงไปตามสภาพธรรมชาติ แต่ยงัปรากฏใหเ้ห็นอยูบ่างส่วน
ในปัจจุบนั37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
37   มงักร  ทองสุขดี   รายงานการวจิยัเร่ือง “ ชุมชนโบราณในเขตภาคเหนือ ”  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2529 
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2.4 กรอบแนวคิดการศึกษา 

  ตัวแปรอสิระ               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัท่ี 2.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

         ข้อมูลภาคสนาม 
- ก า ร สั ง เก ต ก า ร ณ์ แ ล ะ ส า ร ว จ 

(Observation) เพื่ อท าก ารส ารวจและ
บนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัมรดกวฒันธรรมของ
ชุมชนในแนวถนนสายเชียงใหม่-ล าพูน
และสภาพสังคม วฒันธรรมของชุมชน
ชาวลา้นนาในพื้นท่ี 

-การสัมภาษณ์ (Interview) ผูน้ าชุมชน             
พระภิกษุสงฆ์ และชาวบ้านในพื้นท่ี เพื่อ
เก็บข้อมูลเก่ียวกับมรดกวฒันธรรมและ
ประวติัศาสตร์ของพื้นท่ี   

       ข้อมูลภาคเอกสาร  

- ทบทวนวรรณกรรมท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั 
บริบททางประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต และ
วฒันธรรม รวมถึงคุณค่าและความส าคญั
ของแหล่งมรดกวฒันธรรมของชุมชนตาม
แนวถนนสายเชียงใหม่-ล าพนู 

           แนวทางการจดัการเส้นทางเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ตามเส้นทาง
วฒันธรรมถนนสายเชียงใหม่-ล าพูน ใน
เขตอ าเภอเมืองและอ าเภอสารภี จงัหวดั
เชียงใหม ่

 การวิเคราะห์และคัดเลือกแหล่ง
มรดกวฒันธรรมโดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา
คุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมขององคก์ร
สากลดา้นการศึกษาและการอนุรักษม์รดก
วฒันธรรม (ICOMOS) 

 แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ท่ี ใ ช้ ก า ร
การศึกษา ไดแ้ก่  
1.แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัการดึงดูดเก่ียวกบั
การท่องเท่ียว  
3.แนวคิดเร่ืองการจดัการความรู้ 

 


