บทที่ 4
ชุมชนและมรดกวัฒนธรรม ตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน
บทนี้ เป็ นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริ บทที่เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาและมรดก
วัฒนธรรมของชุมชนในแนวถนนสายโบราณเชียงใหม่ – ลาพูน ในเขตอาเภอเมือง และอาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
4.1 ประวัติศาสตร์หรื อประวัติความเป็ นมาของถนนสายโบราณเชียงใหม่ – ลาพูน
4.2 ประวัติ ค วามเป็ นมาของชุ ม ชนและองค์ป ระกอบของชุ ม ชนตามเส้น ถนนสายโบราณ
เชียงใหม่ – ลาพูน
4.3 การศึ ก ษาส ารวจและเก็ บ ข้อ มู ล มรดกวัฒ นธรรมในชุ ม ชนตามแนวถนนโบราณสาย
เชียงใหม่ – ลาพูน
4.3.1 พื้นที่และชุมชนที่ทาการศึกษา
4.3.2 แหล่งมรดกวัฒนธรรมของชุมชนตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน
4.4 การคัดเลื อกแหล่ งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อ จัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรม
4.4.1 เกณฑ์การคัดเลื อกแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้และ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4.4.2 วิธีการคัดเลือกแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
4.4.3 การคัดเลือกและผลการคัดเลือกมรดกวัฒนธรรม
4.5 การจ าแนกประเภทของแหล่ ง มรดกวัฒ นธรรมเพื่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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4.1 ประวัติศาสตร์ หรือประวัติความเป็ นมาของถนนสายโบราณเชียงใหม่ – ลาพูน
โครงนิ ราศหริ ภุญ ชัยเป็ นหลักฐานประการหนึ่ งที่ แสดงว่าแม่ น้ าปิ งในสมัยอดี ตได้ไ หลอยู่
ทางด้านทิศตะวันออกของแม่น้ าปิ งในปั จจุบนั คือแนวปิ งห่าง โดยโครงนิ ราศหริ ภุญชัยเป็ นตานานที่
เขียนเมื่อประมาณ พ.ศ.2060 เป็ นการเขียนบรรยายการเดินทางจากเมืองเชียงใหม่ไ ปเมื องลาพูน เพื่อ
สักการะพระธาตุหริ ภุญชัย38 มีใจความสาคัญคือ เมื่อเดินทางจากเมืองเชียงใหม่ไปถึงเวียงกุมกาม ซึ่ ง
ในสมัยนั้นเวียงกุมกามตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของแม่น้ าปิ งเช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ จากเวียงกุมกาม
เดินทางไปถึงวัดพระนอนบ้านปิ ง (ปั จจุบนั คือวัดพระนอนหนองผึ้ง) อธิบายว่า เดิมแม่น้ าปิ งไหลไป
ทางวัดพระนอนบ้านปิ ง ต่อมาได้มีการขุดคลองลัดแต่น้ าก็ยงั ไหลไปทางเดิมจึงต้องสร้างพระนอนขึ้น
เพือ่ กั้นน้ า ปรากฏในโคลงบทที่ 49 ดังนี้
(ฉบับเชียงใหม่)
อรรณพพระขวางขั้นขอบ

พิงเพิง รอดเอ่

ผืนแผ่นสุยลงเลิง

ลวดยั้ง

คองเห็นที่รักเทิง

ใจเช่น ครานี

ผลอื่นสันเสี้ยนตั้ง

ตอกไว้วกั ษณ์เรี ยม

น้ าในแม่น้ าปิ งที่ไหลผ่านหน้าวัดพระนอนบ้านปิ งนี้ ไม่ลึกมากสามารถนาเวียนเดินข้ามไปได้
บริ เวณบ้านหนองผึ้งจึงเป็ นจุดที่ผคู ้ นใช้เดินทางข้ามแม่น้ าปิ ง โดยมีการสร้างสะพานสาหรับให้ผคู ้ น
เดินข้าม ดังปรากฏในโคลงบทที่ 50 และ 64 ดังนี้
(ฉบับเชียงใหม่)
นทีหนั แห้งไป

38

พอเรื อ

เกวียนกว่าชุมชนเผือ

ว่งหว้าย

สารถีสนั่ สายยือ

ยังเชือก ชักแฮ

ดักค่วงคุงท่าท้าย

ถีบพ้นปาระเลือม

มนู ควัน่ คา “การศึกษาประวัติศาสตร์ เส้นทางคมนาคมจากเชียงใหม่ไปลาพูน” โครงนิราศหริ ภุญชัย ศรี สารา กรุ งเทพฯ
2542 หน้า 22,89
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เทียวเทิงทวารท่อหั้น

หลองแหลง

ขัวเขื่อนเขาปกแปง

ไต่เต้า

ทิพโสกที่ยกั แยง

หาชู่ ยามเอ่

มาม่วนเรี ยงรสเข้า

ขอกนี้เรี ยงเรี ยม

จากวัดพระนอนบ้านปิ งกวีกล่าวว่าได้ผา่ นวัดร้างมากมายตามสองข้างทาง จนกระทัง่ เดินทางถึง
วัดยางหนุ่ ม (ปั จจุบนั คือวัดกองทราย) กวีรู้สึกหนักอก หวนคิดถึงคนรักที่ได้จากมา ดังโคลงบทที่ 67
ความว่า
(ฉบับเชียงใหม่)
ลุเถิงยางหนุ่มหน้า

หนักทรวง อยูแ่ ล

คึดคอบเถิงทิพดวง

ดอกฟ้ า

รอยดลรสาสรวง

สวรรคเทพ โพ้นฤๅ

ฤๅบ่ยงั เยือ้ นข้า

ข่าวเหยี้ยมยาทรวง 39

จากวัดกองทรายไม่ปรากฏชื่อสถานที่ว่าแวะพักผ่อนหรื อผ่านที่ใดบ้าง แต่เป็ นการบรรยายการ
เดินทางที่เลียบแม่น้ าปิ งไปเกือบตลอดเส้นทางจนถึงเมืองลาพูน
ดังนั้นจากข้อ มู ล ในโคลงนิ ราศหริ ภุญชัย สันนิ ษฐานได้ว่าแม่ น้ าปิ งที่ไ หลอยูใ่ นปิ งห่ างซึ่ งมี
ตาแหน่ งอยูท่ างตะวันออกของแม่น้ าปิ งในปั จจุบนั กล่าวคือ แม่น้ าปิ งที่เดิมไหลอยูใ่ นตาแหน่ งที่เป็ น
ร่ องปิ งห่ างนี้ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงทางน้ าใหม่ให้แม่น้ าเคลื่อนย้ายมาอยูท่ างตะวันตกของเวียง
กุม กามในต าแหน่ งแม่ น้ าปิ งปั จจุ บ ัน ซึ่ งการเปลี่ ยนทิ ศทางของทางน้ านี้ ไม่ ป รากฏหลัก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ แต่สันนิ ษฐานว่าน่ าจะมีสาเหตุมาจากการที่เกิดน้ าท่วมเวียงกุม กามครั้งยิง่ ใหญ่ ทั้งนี้
เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ าท่วม น้ าจะแผ่ขยายท่วมพื้นที่เป็ นบริ เวณกว้าง กระแสน้ าทางตรงจะไหล
เชี่ยวกว่าจึงทาการกัดเซาะร่ องน้ าใหม่ตดั เป็ นทางตรงไปเป็ นแนวน้ าปั จจุบนั และไม่ไหลไปทางเดิม
ช่ วงที่ แ ม่ น้ า ปิ งเปลี่ ยนแปลงร่ อ งน้ ามาอยู่ท างด้านตะวัน ตกนั้น ไม่ มี ห ลัก ฐานที่ แ น่ ชัด แต่
สันนิ ษฐานว่าน่ าจะอยู่ระหว่าง พ.ศ.2101 – 2317 ซึ่ งเวียงกุมกามเข้าสู่ การล่ มสมัยเช่ นเดี ยวกับเมื อ ง
เชียงใหม่ได้ตกเป็ นเมืองขึ้นของพม่าเป็ นระยะเวลายาวนานถึงสองร้อยกว่าปี พม่าได้กวาดต้อนผูค้ น

39

ประเสริ ฐ ณ นคร โคลงนิราศหริ ภญ
ุ ชัย โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์ กรุ งเทพ 2516 หน้า 51 - 52, 66, 69
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จากเมืองเชียงใหม่ไปเมืองอังวะจนหมด ทาให้เวียงกุมกามที่ในขณะนั้นมีฐานะเป็ นเมืองบริ วารก็ได้ถูก
กวาดต้อนผูค้ นไปด้วย ทาให้เวียงกุมกามเป็ นเมืองร้างไป โดยในระหว่างที่เวียงกุมกามเป็ นเมืองร้าง
นั้นอาจจะเกิดปรากฏการณ์น้ าท่วมครั้งใหญ่ที่เป็ นสาเหตุให้แม่น้ าปิ งเปลี่ยนทางน้ ามาอยูท่ างตะวันตก
ของเวียงกุมกาม
ร่ องรอยน้ าปิ งเดิมทางทิศตะวันออกหรื อที่เรี ยกว่า ปิ งห่ าง มีระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร
มีหมู่บา้ นตั้งเรี ยงรายตลอดทางถึง 21 หมู่บา้ น ปรากฏเป็ นแนวขนานอยูท่ างด้านตะวันตกของถนนสาย
เชียงใหม่ – ลาพูน โดยครอบคลุมพื้นที่ที่ศึกษาคือ ตั้งแต่บา้ นสันคือ บ้านหนองผึ้ง บ้านกองทราย บ้าน
กู่เสื อ บ้านยางเนิ้ ง บ้านปั นเจียง (เวฬุวนั ) บ้านปากกอง บ้านช่างเคิง่ และไปจนถึงบ้านอุโมงค์ จังหวัด
ลาพูน มีลกั ษณะลาดต่าลงเป็ นแอ่ง ดังนั้นถนนสายเชียงใหม่ – ล าพูนจึงตั้งอยูบ่ นพนังดิ นธรรมชาติ
ของร่ องน้ าเก่าหรื อร่ องปิ งห่าง ซึ่งเป็ นบริ เวณที่มีระดับสูงในแอ่งที่ราบน้ าท่วมถึง40
การตั้งถิ่นฐานไปตามแนวแม่น้ าปิ งห่ าง ทาให้เกิดเส้นทางคมนาคมทางบกเลียบแนวแม่น้ าปิ ง
ห่ างและเป็ นเส้นทางที่สาคัญในการติดต่อ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลาพูนในเวลาต่อ มา
โดยมีการพัฒนาเส้นทางขึ้นตามลาดับ และมีสร้างถนนอย่างเป็ นทางการพร้อมกับการปลูกต้นยางนา
บนถนนสายเชียงใหม่ – ลาพูน ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5)
หรื อประมาณพุทธศักราช 2442 โดยในตอนนั้นจังหวัดเชียงใหม่เป็ นจังหวัดหนึ่ งในมณฑลพายัพและ
อยู่ภ ายใต้ก ารปกครองของพระเจ้า อิ น ทวโรรส เจ้า ผู ้ค รองนครเชี ย งใหม่ และมี ข ้า ราชการจาก
พระมหากษัตริ ยท์ ี่ในสมัยนั้นเรี ยกว่า ข้าหลวงสิ ทธิ์ขาดมณฑลพายัพ เป็ นผูด้ ูแลต่างพระเนตรพระ
กรรณ และมีขา้ หลวงขณะนั้นคือ เจ้าพระยาสุ รสี ห์วิศิษฐศักดิ์ (เชยกัลยาณมิ ตร) ได้กาหนดนโยบาย
พัฒนาคูคลอง การตัดถนนหนทาง และปรับปรุ งถนนหลวงให้ความร่ มรื่ นแก่ผเู ้ ดินทางสัญจรไปมา
โดยได้กาหนดให้ชุมชนสองข้างฝั่งถนนสายเชียงใหม่ – ลาพูน ปลูกต้นยางนาและช่วยกันดูแลรักษา
มาจนถึงปั จจุบนั

40

สรัสวดี อ๋ องสกุล เวียงกุมกาม การศึกษาประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณในล้ านนา WITHIN
DESIGN CO.,LTD เชียงใหม่ 2547 หน้า 29 - 34
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แผนที่ 4.1 แสดงลักษณะทางกายภาพของร่ องปิ งห่าง41

41

ศุทธิ นี ทองสะอาด รายงานการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาร่ องรอยทางน้ าเก่าของน้ าปิ งในบริ เวณที่ราบเชียงใหม่-ลาพูน”
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2531 หน้า 71

54

4.2 ประวัติความเป็ นมาของชุ มชนและองค์ ประกอบของชุมชนตามเส้ นถนนสายโบราณเชี ยงใหม่ –
ลาพูน
พื้นที่การศึกษามรดกทางวัฒนธรรมตามเส้นถนนสายโบราณเชียงใหม่ – ลาพูน มีขอบเขตอยู่
ในเขตอ าเภอเมื อ ง และอ าเภอสารภี จัง หวัด เชี ย งใหม่ ซึ่ งประวัติ ค วามเป็ นมาของชุ ม ชนและ
องค์ประกอบของชุมชน ดังนี้
4.2.1 อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1) ประวัติความเป็ นมาของอาเภอเมือง
แต่เดิมนั้นบริ เวณของอาเภอเมืองเชียงใหม่ในปั จจุบนั นี้เคยเป็ นที่ต้งั ของเมืองเก่าและเป็ น
ศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาไทย ที่มีชื่อ ว่า "นพบุรีศรี นครพิงค์เชี ยงใหม่ " โดยมี กษัตริ ย ์
ผูส้ ร้างนครเชี ยงใหม่ คือ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ซึ่ งพระองค์ได้รวบรวมบ้านเมืองบนแผ่นดิ น
ล้านนาไทยให้เป็ นผืนปฐพีเดียวกัน และรวมกันเป็ นอาณาจักรล้านนาไทยอันกว้างใหญ่
2) ที่ต้งั
อาเภอเมืองของจังหวัด เชียงใหม่ต้ งั อยูท่ างตอนกลางของจังหวัดเชี ยงใหม่ มีอ าณาเขต
ติดต่อกับอาเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอแม่ริม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอสันทรายและอาเภอสันกาแพง
ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอสารภีและอาเภอหางดง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอหางดง
3) องค์ประกอบของชุมชนและประชากรในเขตอาเภอเมือง
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่มี การแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นทั้งหมด 16 ตาบล 78 หมู่ บา้ น
และมีจานวนประชากรทั้งหมดประมาณ 235,600 คน
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ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนตาบลและจานวนประชากรในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับที่
ตาบล
จานวนหมู่บ้าน
จานวนประชากร
1
ศรี ภูมิ
15,627
2
พระสิงห์
7,910
3
หายยา
13,811
4
ช้างม่อย
8,483
5
ช้างคลาน
14,131
6
วัดเกต
21,856
7
ช้างเผือก
5
25.847
8
สุเทพ
15
30,765
9
แม่เหียะ
10
117,592
10
ป่ าแดด
13
17.592
11
หนองหอย
6
14,044
12
ท่าศาลา
5
11.673
13
หนองป่ าคลัง่
7
8.593
14
ฟ้ าฮ่าม
7
7.460
15
ป่ าตัน
10.180
16
หนองผีเสื้อ
9
9.853
รวม
78
235,600
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล (พ.ศ.2555)
4.2.2 อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
1) ประวัติความเป็ นมาของอาเภอสารภี
อาเภอสารภี เป็ นอาเภอที่มีพ้นื ที่เล็กที่สุดและเป็ นเพียงอาเภอเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ที่
ไม่มีภูเขา แต่มีลกั ษณะเด่น คือ มีถนนสายต้นยางที่มีอายุกว่าร้อยปี เรี ยงรายตลอดสองข้างทาง
ซึ่งมีความยาวเริ่ มตั้งแต่เขตอาเภอเมืองเชียงใหม่ไปจรดถึงเขตอาเภอเมืองลาพูน อาเภอสารภีน้ ี
เดิมชื่อ อาเภอยางเนิ้ ง ก่อตั้งเป็ นอาเภอเมื่อปี พ.ศ. 2434 โดยคาว่ายางเนิ้ งมาจาก "ต้นยาง" และ
คาว่า "เนิ้ ง" เป็ นภาษาคาเมืองแปลว่า โน้มเอน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2470 ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น "อาเภอ
สารภี" ซึ่งคาว่า "สารภี" หมายถึง ชื่อของดอกไม้ไทยสีเหลืองมีกลิ่นหอม
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2) ที่ต้งั
อาเภอสารภีต้ งั อยูท่ างตอนกลางของจังหวัดเชียงใหม่ มี อาณาเขตติดต่อกับอ าเภอและ
จังหวัดใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอเมืองเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอสันกาแพง
ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอบ้านธิ อาเภอเมืองลาพูน (จังหวัดลาพูน) และอาเภอหางดง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอหางดงและอาเภอเมืองเชียงใหม่
3) องค์ประกอบของชุมชนและประชากรในเขตอาเภอสารภี
อาเภอสารภีแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นทั้งหมด 12 ตาบล 105 หมู่บา้ น และมีจานวน
ประชากรประมาณ 71,247 คน
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนตาบลและจานวนประชากรในเขตอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ตาบล

จานวนหมู่บ้าน
ยางเนิ้ง
7
สารภี
9
ชมพู
9
ไชยสถาน
8
ขัวมุง
10
หนองแฝก
9
หนองผึ้ง
8
ท่ากว้าง
7
ดอนแก้ว
7
ท่าวังตาล
13
สันทราย
12
ป่ าบง
6
รวม
105
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตาบลสารภี (พ.ศ.2555)
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จานวนประชากร
10,621
6,139
2,976
4,389
7,285
4,788
10,928
2,741
3,128
8,864
5,520
3,868
71,247

4.3 การศึกษาสารวจและเก็บข้ อมู ลมรดกวัฒนธรรมในชุ มชนตามแนวถนนโบราณสายเชี ยงใหม่ –
ลาพูน
4.3.1 พืน้ ที่และชุมชนที่ทาการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตพื้นที่ศึกษาในเขตอาเภอเมืองและอ าเภอสารภีของจังหวัดเชียงใหม่
เฉพาะเขตชุมชนตามแนวถนนสายเชียงใหม่ – ลาพูน ทั้งสองฟากฝั่งถนน ซึ่งจะประกอบด้วย
1) อาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้จานวน 2 ตาบล ได้แก่
ตาบลหนองหอย และตาบลวัดเกตุ ดังรายระเอียดต่อไปนี้
1.1) ตาบลหนองหอย มีท้ งั หมด 7 หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย หมู่ที่ 2
บ้านโรงวัว หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน หมู่ที่ 4 บ้านสันป่ าเลียง หมู่ที่ 5 บ้านเมืองสาตร หมู่ที่ 6
บ้านศิริวฒั นานิ เวศน์ และหมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์ มีจานวนประชากรทั้งหมด 13,953 คน
และจานวนหลังคาเรื อน 8,690 หลังคาเรื อน
1.2) ตาบลวัดเกตุ มีจานวนประชากรทั้งหมด 22,238 คน และจานวนหลังคาเรื อน
11,356 หลังคาเรื อน
ตารางที่ 4.3 แสดงข้อ มู ลของต าบลในอ าเภอเมื อ ง เฉพาะพื้น ที่ ที่ ท าการศึกษาหาแหล่ งเรี ยนรู ้และ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบริ เวณสองฝั่งถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ 1 บ้านหนองหอย
ตาบลหนองหอย

หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน
หมู่ที่ 5 บ้านเมืองสาตร

ตาบลวัดเกตุ

เฉพาะพื้ น ที่ ส องฝั่ ง ถนนสายเชี ย งใหม่ – ล าพู น ตั้ง แต่ จุ ด เริ่ ม ต้น ของ
การศึกษา ณ บริ เวณค่ายกาวิละเป็ นต้นมา

2) อ าเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ ครอบคลุ ม พื้น ที่ในการศึ กษาครั้งนี้ จานวน 3 ต าบล
ได้แก่ ตาบลยางเนิ้ง ตาบลสารภี และตาบลหนองผึ้ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1) ตาบลยางเนิ้ง มีท้ งั หมด 8 หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกู่เสือ, หมู่ 2 บ้านเวฬุวนั ,
หมู่ 3 บ้านยางเนิ้ง, หมู่ 4 บ้านเชียงยืน, หมู่ 5 บ้านศรี โพธาราม, หมู่ 6 บ้านต้นเหียว,
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หมู่ 7 บ้านต้นเหี ยว และหมู่ 7 บ้านป่ าเก็ดถี่ มีจานวนประชากรทั้งหมด 10,621 คน และ
จานวนหลังคาเรื อนทั้งหมด 3,444 หลังคาเรื อน
2.2)ตาบลสารภี มีท้ งั หมด 9 หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่ 1 บ้านป่ าแดด, หมู่ 2 บ้านสารภี
,หมู่ 3 บ้านสารภี, หมู่ 4 บ้านช่ างเคิ่ง, หมู่ 5 บ้านปากกอง, หมู่ 6 บ้านปากกอง, หมู่ 7
บ้านสันกับตองใต้, หมู่ 7 บ้านแม่ ส ะลาบ และ หมู่ 8 บ้านสัน กับ ตองเหนื อ มี จานวน
ประชากรทั้งหมด 6,139 คน และจานวนหลังคาเรื อนทั้งหมด 1,879 หลังคาเรื อน
2.3)ตาบลหนองผึ้ง มีท้ งั หมด 7 หมู่ บา้ น ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองผึ้งเหนื อ , หมู่ 2
บ้านเชียงแสน, หมู่ 3 บ้านดอนจืน , หมู่ 4 บ้านหนองผึ้งใต้, หมู่ 5 บ้านป่ าแคโยง, หมู่ 6
บ้านกองทราย และหมู่ 8 บ้านสันคือ มีจานวนประชากรทั้งหมด 10,928 คน และจานวน
หลังคาเรื อนทั้งหมด 3,577 หลังคาเรื อน
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ตารางที่ 4.4 แสดงข้อมู ล ของตาบลในอาเภอสารภี ที่ทาการศึกษาหาแหล่ งเรี ยนรู ้และท่อ งเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมบริ เวณสองฝั่งถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ที่ 1 บ้านกู่เสือ
หมู่ที่ 2 บ้านเวฬุวนั
หมู่ที่ 3 บ้านยางเนิ้ง
หมู่ที่ 4 บ้านเชียงยืน
ตาบลยางเนิ้ง
หมู่ที่ 5 บ้านศรี โพธาราม
หมู่ที่ 6 บ้านต้นเหียว
หมู่ที่ 7 บ้านป่ าเก็ดถี่
หมู่ที่ 1 บ้านป่ าแดด
หมู่ที่ 2 บ้านสารภี
หมู่ที่ 3 บ้านสารภี
หมู่ที่ 4 บ้านช่างเคิ่ง
หมู่ที่ 5 บ้านปากกอง
ตาบลสารภี
หมู่ที่ 6 บ้านปากกอง
หมู่ที่ 7 บ้านสันกับตองใต้
หมู่ที่ 7 บ้านแม่สะลาบ
หมู่ที่ 8 บ้านสันกับตองเหนือ
หมู่ที่ 1 บ้านหนองผึ้งเหนือ
หมู่ที่ 2 บ้านเชียงแสน
หมู่ที่ 3 บ้านดอนจืน
ตาบลหนองผึง้
หมู่ที่ 4 บ้านหนองผึ้งใต้
หมู่ที่ 5 บ้านป่ าแคโยง
หมู่ที่ 6 บ้านกองทราย
หมู่ที่ 8 บ้านสันคือ
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4.3.2 แหล่งมรดกวัฒนธรรมของชุมชนตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน
หัวข้อนี้ เป็ นการการศึกษาสารวจและเก็บข้อมูลแหล่งมรดกวัฒนธรรมในชุมชนตามแนวถนน
โบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน ซึ่ งเป็ นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม โดยใช้วิธีการสารวจ
ทางกายภาพ แบบสอบถาม และสัม ภาษณ์ ซึ่ งผลการศึกษาพบแหล่ งมรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
จานวน 50 แห่ง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดเสาหิน
ที่ต้ั ง หมู่ ที่ 3 ตาบลหนองหอย อ าเภอเมื อ ง จังหวัด เชี ยงใหม่ โดยตั้งอยู่ในเขต
ชุมชนของเวียงกุมกาม
ประวัติความเป็ นมา วัดแห่งนี้ถือได้วา่ สร้างร่ วมสมัยเวียงกุมกาม
มรดกวั ฒ นธรรมที่ น่ าสนใจ สิ่ งก่ อ สร้ างภายในวัด ประกอบด้วย วิห าร เจดี ย ์
ประธาน พระอุโบสถ กาแพง พระวิหาร อาคารศาลาการเปรี ยญ กุฏิสงฆ์ และวิหารเสา
หินจาลอง โดยตัววิหารของวัดเสาหิน มีการก่อสร้างลักษณะยกพื้นสู งมากเพือ่ เป็ นการ
ป้ องกันน้ าท่วม ตัวบันไดเป็ นรู ปนกหัสดีลิงค์มีหงอนคล้ายนาคซึ่งเป็ นสัตว์ในนิ ยาย หรื อ
ชาดกในพระพุ ท ธศาสนาที่ มี ค วามเชื่ อ ว่า ใช้เป็ นพาหนะขึ้ น สู่ ส รวงสวรรค์ ซึ่ งใน
สมัยก่อ นอาจมีความต้องการให้คนที่ได้เข้ามาในวิหารหลังนี้ เหมือ นเดินทางไปสู่ แดน
พุทธภูมิ
นอกจากนี้ โครงสร้างหลังคาทาด้วยไม้เนื้ อ แข็งทั้งหลัง มุ งด้วยกระเบื้อ งดิน ขอ
ป้ านลมทาด้วยไม้แกะสลักเป็ นรู ปพญานาคติดกระจกสี ช่อฟ้ าไม้ติดกระจก (ปั จจุบนั ยังมี
ของเดิมเก็บรักษาไว้เป็ นที่ศึกษาของคนรุ่ นหลัง) โครงสร้างหน้าจัว่ มีลกั ษณะแบบม้าตัง่
ไหม ตกแต่งลายไม้ปิดทองประดับ กระจกเป็ นรู ปดอกประจายาม ภายในวิหารเคยมี
พระพุทธรู ปประดิษฐานอยูจ่ านวน 11 องค์ ทั้งที่เป็ นแบบพระสาริ ด และพระศิลา แต่ได้
ถูกขโมยไปหมด ทางวัดจึงได้สร้างพระพุทธรู ปปั้ นที่มีพุทธลักษณะเหมื อนองค์เดิมมา
ประดิษฐานแทน และในส่ วนของฐานชุกชี (ฐานปูนสาหรับประดิษฐานพระประธาน)
ตามความเชื่อถือของศรัทธาและตามคาบอกเล่าของคนโบราณที่เล่าสืบกันมาว่ามีเสาหิ น
อยูใ่ ต้ฐานชุกชีน้ ี ซึ่งเสาหิ นนี้มีความเชื่อเดียวกับเสาอินทขิล หรื อเสาหินที่พระอินทร์ทรง
ประธานลงมาเพือ่ ให้เกิดความสุ ขสงบในบ้านเมือง รวมถึงมีธรรมมาสน์หลวงทีส่ าหรับ
เทศน์ธรรมพื้นเมือง เป็ นต้น
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ภาพที่ 4.1 วิหารวัดเสาหิน

ภาพที่ 4.2 ศาลาที่ต้งั เสาหินจาลอง

ภาพที่ 4.3 เสาหินจาลอง

2) ชื่อแหล่ งมรดกทางวัฒนธรรม วัดสันป่ าเลียง
ที่ต้งั 35 หมู่ที่ 4 ตาบลหนองหอย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา ความเป็ นมาของวัดนี้ เริ่ มจากเมื่ อ ประมาณปี พ.ศ. 2535 มี
พระธุดงค์รูปหนึ่ งมีชื่อว่า พระครู บาธรรมธิ ท่านได้เดินธุดงค์หาที่ปฏิบตั ิธรรม จนมาถึง
สถานที่ที่ เป็ นป่ าทึ บและมี ความสงบร่ มรื่ น ท่านพระครู บาเห็ น ว่าเป็ นที่เหมาะแก่ การ
ปฏิบตั ิธรรมจึงปั กกลดจาพรรษา ประชาชนที่อ าศัยอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงจึงได้พากันมา
ทาบุญฟังธรรมและเกิดความเลื่อมใส จึงร่ วมใจกันสร้างกุฏิแล้วอาราธนาให้ท่านสร้างวัด
ขึ้นเพื่อ เป็ นศูน ย์ก ลางรวมจิตใจของชาวบ้าน และเรี ยกวัดแห่ งนี้ ว่า "วัดสามปอเลี ยง"
เนื่องจากมีตน้ ปอใหญ่ 3 ต้น ขึ้นเรี ยงกันอยูบ่ นสันนาในบริ เวณที่สร้างวัด ต่อมาได้มีการ
เปลี่ยนชื่อเป็ น วัดสันปอเลียง และเรี ยกชื่อเพี้ยนเป็ น วัดสันป่ าเลียงจนถึงปั จจุบนั
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มรดกทางวัฒ นธรรมที่น่าสนใจ ประมาณ พ.ศ.2471 มี การสร้างหอธรรมขึ้นใน
รู ปแบบศิลปะสถาปั ตยกรรมพื้นบ้านล้านนา เพื่อ ใช้เป็ นที่เก็บรักษาพระไตรปิ ฏกและ
เอกสารโบราณต่างๆทีเ่ ป็ นหลักฐานสาคัญในทางพระพุทธศาสนา แต่ เนื่องจากวัดสันป่ า
เลียงนั้นตั้งอยูใ่ นพื้นที่ลุ่มและมีน้ าท่วมเกือบทุกปี ทาให้หอธรรมนั้นถูกดินตะกอนและ
ทรายทับถมฐานอาคารเพิ่มขึ้นทุกปี และสภาพความชื้นที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้ภาพเขียนสี
ฝุ่ นผสมน้ า ที่ประดับอยูผ่ นังด้านนอกของหอธรรม ซึ่ งเป็ นภาพเทพบุตร เทพธิดา ภาพ
12 ราศี และภาพแม่ธรณี บิดมวยผมได้หลุดร่ อนลงเกือบหมด รวมไปถึงส่ วนประกอบ
อาคารที่ทาด้วยไม้ได้ผพุ งั ไปด้วย
ต่ อ ม าใน ปี พ .ศ. 2536 เจ้ า อ าวาส วัด ศรั ท ธาชาวบ้ า น สั น ป่ าเลี ยง แล ะ
พุท ธศาสนิ กชนทัว่ ไป รวมทั้งหน่ วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมศิล ปกร หน่ วยศิล ปกรที่ 4
เชียงใหม่ สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ และกรมการศาสนา ได้ทาการ
บูรณะปฏิสังขรณ์ หอธรรม โดยเน้นการรักษาโครงสร้างและศิลปะสถาปั ตยกรรมตาม
แบบเดิมไว้ทุกประการ แต่เนื่ องจากฐานอาคารหอธรรมอยูต่ ่ากว่าระดับพื้นดินปั จจุบนั
ถึง 1.20 เมตร การที่จะยกตัวอาคารให้อ ยู่ในระดับพื้นดิ นปั จจุบนั อาจจะท าให้เกิ ดผล
กระทบกระเทือนต่อโครงสร้างอาคารและส่วนประกอบอื่นๆ ดังนั้นจึงได้ทาการขุดลอก
ดินบริ เวณโดยรอบอาคารหอธรรมออก ส่ วนผนังด้านนอก เดิม ทีน้ นั เป็ นรู ปเขียนสี ฝุ่น
ผสมน้ าในการบูรณะครั้งนี้ยงั คงลักษณะรู ปเดิมไว้ แต่ได้เปลี่ยนจากภาพเขียนสี ฝนุ่ ผสม
น้ าเป็ นภาพประติมากรรมปูนปั้ น และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2538

ภาพที่ 4.4 หอธรรมวัดสันป่ าเลียง

ภาพที่ 4.5 วิหารวัดสันป่ าเลียง

63

3) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดเมืองสาตรหลวง
ที่ต้งั เลขที่ 85 ถนนเมืองสาตร ตาบลหนองหอย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.2412 สมัยพระเจ้ากาวิโรรสสุ ริยวงศ์
เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่ โดยมีพระอธิการเทพและท้าวเขื่อนคาเป็ นผูด้ าเนินการสร้าง
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ มีวหิ ารและเจดียท์ ี่มีลกั ษณะรู ปทรงล้านนา ก่อด้วยอิฐ
ถือปูน เสาไม้สักเขียนลายทอง ฝาผนังเขียนภาพจิตรกรรมโบราณ แสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับ
พุทธประวัติและพระเวสสันดร รวมถึงลายคาโบราณที่ปัจจุบนั หาดูได้ยาก ส่ วนหลังคา
มุ ง ด้ว ยกระเบื้ อ งดิ น เผา และตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมาก็ ไ ด้รั บ การบู ร ณปฏิ สั งขรณ์
ตามลาดับ

ภาพที่ 4.6 วิหารวัดเมืองสาตรหลวง

ภาพที่ 4.7 หอไตรวัดเมืองสาตรหลวง

ภาพที่ 4.8 เรื อนโบราณวัดเมืองสาตรหลวง ภาพที่ 4.9 พระเจดียว์ ดั เมืองสาตรหลวง
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4) ชื่อแหล่ งหัตถกรรม โคมล้านนาแม่บวั ไหล คณะปั ญญา
ที่ต้งั บ้านเลขที่ 19 ซอยกุหลาบ ชุมชนเมืองสาตรหลวง ถนนเชียงใหม่-ลาพูน
ประวัติความเป็ นมา บ้านเมื อ งสาตรเป็ นหมู่ บา้ นที่มีชื่อ เสี ยงในด้านการทาโคม
ล้านนา ซึ่ ง “โคม” นั้นถื อว่าเป็ นสิ่ งที่อยู่คู่กับประเพณี ทางเหนื อ มาช้านาน โดยเฉพาะ
ประเพณี ยเี่ ป็ ง หรื อวันลอยกระทง ชุมชนเมือ งสาตรเป็ นแหล่งผลิตโคมที่ใหญ่ที่สุดใน
ภาคเหนือ โดยมีแม่ครู โคมล้านนา คือ “แม่ครู บวั ไหล คณะปั ญญา” ซึ่งถือว่าเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม
งานหัตถกรรม
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ การทาโคมล้านนาที่ประดิษฐ์ข้ ึนจากวัสดุพ้นื บ้าน
อาทิ ไม้ไผ่ กระดาษสา และผ้าดิบ เป็ นต้น

ภาพที่ 4.10 แม่ครู บวั ไหล คณะปั ญญา

ภาพที่ 4.11 โคมล้านนา

ภาพที่ 4.12 การขึ้นรู ปโคมล้านนา

ภาพที่ 4.13 โคมล้านนา

5) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดกู่ขาว
ที่ต้งั หมู่ที่ 1 ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา วัดกู่ขาวเป็ นวัดร้างที่ต้ งั อยูร่ ิ มถนนเชียงใหม่ -ลาพูน ตาบล
หนองหอย อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยสภาพของวัดก่อ นการขุดแต่งพบเจดี ยม์ ี
ความสูงประมาณ 5 เมตร และรอบๆองค์เจดียเ์ ป็ นเนินดิน
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มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ มีโบราณสถาน 3 แห่ งคือ กาแพงแก้วและซุ้มประตู
อยูห่ ลังเจดีย,์ เจดียป์ ระธานเป็ นศิลปะล้านนา เรื อนธาตุมีลกั ษณะสู งก่อทึบตันทั้ง 4 ด้าน
(ไม่ทาซุม้ พระ) ส่ วนยอดเจดียเ์ ป็ นฐานบัวแปดเหลี่ยมรองรับองค์ระฆัง และวิหารที่มีมุม
ฐานบัวลูกแก้ว ฐานชุกชีเดิม และลายกลีบบัว

ภาพที่ 4.14 โบราณสถานวัดกู่ขาว

ภาพที่ 4.15 พระประธานในวัดกู่ขาว

6) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม ร้านสมนึกโกปี๊
ที่ต้ั ง เลขที่ 176-178 ถนนเชี ยงใหม่ -ล าพูน ต าบลวัด เกต อ าเภอเมื อ งเชี ยงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา เริ่ มต้นจากเจ้าของร้านคือนายสมนึก ได้เก็บรวบรวมของเก่า
หายากมาประดับตกแต่งภายในร้านจนเหมือนพิพธิ ภัณฑ์ขนาดเล็ก ทาให้เวลาเดินไปมุม
ไหนของร้านก็จะเหมือนย้อนเวลากลับไปในอดีต
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ร้านอาหารเชียงใหม่ ที่บรรยากาศเป็ นบ้านไม้เก่า มี
ของเก่าสะสม ของโบราณตกแต่งภายในร้าน
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ภาพที่ 4.16 หลังคาร้านค้าที่มุงด้วยใบตองตึง

ภาพที่ 4.17 ของโบราณที่หาดูได้ยาก

7) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดเมืองกาย
ที่ต้งั ตั้งอยูต่ าบลวัดเกตุ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา มีเรื่ องเล่าสืบกันมาว่า แต่เดิมนั้นพระไชยวุฒิท่านอยูเ่ มืองกาย
ได้พาพี่น้อง 2-3 คนอพยพมาจากเมืองเชี ยงตุง มาอาศัยอยูท่ ี่เมืองกาย เชียงใหม่ จากนั้น
ท่านก็จดั ตั้งอารามขึ้นเพื่อเป็ นที่ทาบุญ ส่ วนบรรดาพี่นอ้ งได้พากันตั้งบ้านขึ้นใกล้กบั วัด
พร้อมขนานนามวัดนี้ ว่า “วัดเมืองกาย” มาจนถึงปั จจุบนั โดยท่านได้สร้างพระเจดียข์ ้ ึน
เพือ่ เป็ นที่สกั การบูชาแก่คนทัว่ ไป
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ศาสนสถานที่น่าสนใจในวัดเมืองกาย ได้แก่
1) อุ โบสถ รู ปแบบพื้นเมื องล้านนา เป็ นอาคารก่ ออิ ฐถือ ปูนหลังคา 2 ชั้น
มุงด้วยกระเบื้องลูกฟูก หางหงส์ช้ นั ล่างประดับด้วยนาคสะดุง้ ประดับด้วยกระจก
สี ส่ วนหางหงส์ประดับด้วยนาคลายองประดับกระจกสี หน้าบันประดับด้วยปูน
ปั้ นสีเหลืองลักษณะรู ปโก่งคิ้ว และรวงผึ้งอยูต่ รงหัวพญาครุ ฑ
2) วิหาร สร้างเมื่ อ วัน ที่ 10 กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2491 รู ปทรงแบบล้านนายุค
หลัง หลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น หางหงส์ประดับด้วยนาคลายองปิ ดทองด้วยกระจกสี
ส่วนหน้าบันประดับด้วยไม้แกะสลัก ลวดลายพรรณพฤกษาลงรักปิ ดทอง โก่งคิ้ว
ตกแต่ง ลวดลายมีรวงผึ้งประดับ
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ภาพที่ 4.18 เจดียว์ ดั เมืองกาย

ภาพที่ 4.19 วิหารวัดเมืองกาย

ภาพที่ 4.20 พระอุโบสถวัดเมืองกาย

ภาพที่ 4.21 ต้นยางนา

8) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดเชียงแสน
ที่ต้งั หมู่ที่ 2 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา เดิมหมู่บา้ นแห่งนี้ชื่อว่าบ้านเชียงแสนน้อย ซึ่ งจากคาบอกเล่า
ว่าพญามังรายท่านได้อพยพผูค้ นมาจากเชี ยงแสนประมาณ พ.ศ. 1850 มาตั้งถิ่นฐานอยู่
ที่นี่และสร้างวัดชื่อ วัดเชียงแสนน้อย จึงเรี ยกชื่อหมู่บา้ นนี้ ตามว่า เชียงแสนน้อย ต่อมา
ได้ตดั คาว่าน้อยออก เหลือเพียงชื่อบ้านเชียงแสน
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ พระอุโบสถ พระเจดีย ์ และภาพจิตรกรรมฝาผนัง
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ภาพที่ 4.22 พระอุโบสถวัดเชียงแสน

ภาพที่ 4.23 ภาพจิตรกรรมฝาผนังหน้าพระอุโบสถ

ภาพที่ 4.24 เจดียว์ ดั เชียงแสน

ภาพที่ 4.25 พญานาค 9 ศรี ษะ

9) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดดอนจืน
ที่ต้งั ตั้งอยูบ่ า้ นดอนจืน ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา สร้างเมื่ อ พ.ศ. 2359 เดิมเป็ นวัดร้างชื่อว่า ปั นจืน โดยมี ท่าน
ครู บ าสิ ท ธิ เป็ นผู ้ริ เริ่ ม ปฏิ สั ง ขรณ์ ได้รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามาสี ม า เมื่ อ วัน ที่ 4
พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 6 เมตร ยาว 12.50 เมตร
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ วิหารที่เป็ นสถาปั ตยกรรมล้านนา
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ภาพที่ 4.26 ซุม้ ประตูโขงวัดดอนจืน

ภาพที่ 4.27 วิหารวัดดอนจืน

10) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดผางยอย
ที่ต้งั ตั้งอยูห่ มู่ที่ 3 ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา ได้รับอนุญาตให้เป็ นวัดเมื่อปี พ.ศ. 2407
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ วิหารวัด และพระเจดียว์ ดั

ภาพที่ 4.28 พระธาตุเจดียว์ ดั ผางยอย

70

ภาพที่ 4.29 วิหารวัดผางยอย

11) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดพระนอนหนองผึ้ง
ที่ต้งั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 205 หมู่ 4 บ้านหนองผึ้ง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา ถือได้ว่าเป็ นวัดโบราณเก่าแก่ที่สร้างมานานหลายร้อยปี โดย
ประวัติวดั พระนอนหนองผึ้งนั้นในอดีตเคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของชนเผ่าลัวะ ต่อมาประมาณ
ปี พ.ศ.1200 พระมหาเถระเจ้า จานวน 5 รู ป ที่ได้ติดตามพระนางจามเทวี มาครองนคร
หริ ภุญชัยตามคาเชิญของพระสุ เทวฤาษีน้ นั ได้เทศนายังหมู่บา้ นแห่ งนี้ ทาให้ชาวลัวะเกิด
ความเลื่ อมใสศรัทธา จึงได้น าเอารังผึ้งจากต้นมะขามริ ม สระน้ าใกล้หมู่ บ ้านมาถวาย
พร้อ มทั้งสร้างอารามให้อยู่จาพรรษา พร้อ มนาพระบรมสารี ริกธาตุใส่ กระบอกไม้ไ ผ่
บรรจุผอบทองคาบรรจุในหลุมลึก 22 ศอก และขนานนามว่า "วัดหนองผึ้ง"
วัดแห่ งนี้ได้ร้างไปชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง จนถึง พ.ศ.1836 มหาเถระเจ้าและบริ วารจาก
เมืองเชี ยงแสน ได้ทาการบูรณะเจดียข์ ้ ึนใหม่และสร้างพระพุทธรู ปปางไสยาสน์ (พระ
นอน) มี ค วามยาวตั้งแต่ ย อดพระโมฬี ถึ ง ฝ่ าพระบาท 19 เมตร (38 ศอก) และสร้ า ง
พระพุทธรู ปปางมารวิชยั (พระเจ้าทันใจ) 1 องค์ หน้าตักกว้าง 3 ศอก 1 คืบ และหลังจาก
นั้นในปี พ.ศ.1838 พระเจ้าเม็งรายได้ยดึ นครหริ ภุญชัยและสร้างเมื องใหม่ทางทิศเหนื อ
นครหริ ภุญ ชัย เรี ยกว่า เวียงกุมกาม ได้รวมเอาวัดนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของเวียงกุมกามด้วย
พระเจ้าเม็งรายได้ทรงอุปถัมภ์และถือว่าเป็ นวัดสาคัญในเวียงกุมกาม มีประเพณี สรงน้ า
และปิ ดทองพระนอนทุกปี พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) หัน พระเศียร ไปทางทิ ศ
ตะวันออก เท้า (พระบาท) ไปทางตะวันตก หันพระพักตร์ขวางเมือง ซึ่งในอดีตสถานที่
นั้น เป็ นท้อ งแม่ น้ าปิ ง จึ งขนานนามว่า "พระพุ ท ธป้ านปิ ง" เนื่ อ งจากคนโบราณไม่
ต้อ งการให้ น้ าปิ งไหลท่ ว มบ้า นเรื อ น จึ ง ได้ส ร้ า ง
พระนอนรู ป นี้ ขึ้ นมา โดย
ความหมายของคาว่า "ป้ าน" คือ ต้านน้ าปิ งไว้ให้ไหลเบี่ยงออกซ้ายขวาไป ภายหลังจาก
สร้างพระนอนป้ านปิ งเสร็ จเรี ยบร้อย ปรากฏว่า น้ าปิ งก็ไม่ เคยไหลมาท่วมในหมู่บา้ น
แห่ งนี้ และมี ช่ ว งหนึ่ งที่ ว ดั นี้ ได้ถู ก ปล่ อ ยให้ ร้ า งไปนั บ หลายร้ อ ยปี จนกระทั่งได้มี
ชาวบ้านในละแวกนั้น ได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นมาอีกครั้ง เรี ยกว่า วัดหนองเผิ้ง(ผึ้ง)
และได้อาราธนาพระสงฆ์มาจาพรรษาอยู่
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน)

71

ภาพที่ 4.30 พระพุทธไสยาสน์(พระนอน)

ภาพที่ 4.31 พระพุทธไสยาสน์(พระนอน)

ภาพที่ 4.32 อุโบสถเก่าแก่วดั พระนอนหนองผึ้ง

ภาพที่ 4.33 เจดียว์ ดั พระนอนหนองผึ้ง

12) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดป่ าแคโยง
ที่ต้งั หมู่ที่ 5 ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติค วามเป็ นมา เดิ ม ชื่ อ ว่า บ้านไร่ มีอ ายุกว่า 620 ปี เชื่ อ กันว่า ชาวบ้านได้
อพยพกันมาตั้งถิ่นฐานจากเชียงแสน เชียงราย เชียงตุง และจีนฮ่อ โดยกระจัดกระจายกัน
อยูท่ วั่ ไปเป็ นจานวนมาก หมู่บา้ นนี้ มีดอกแคมากมาย ดอกแค เป็ นไม้ยนื ต้น ดอกเป็ นสี
บานเย็นและสีขาว ลักษณะการออกดอกจะเป็ นพวงห่างกันเป็ นระยะเล็ก ๆ กิ่งของดอกก็
จะโน้มต่าลงโยงเข้าหากัน จึงเรี ยกว่า ดอกแคโยง และจากดอกแคโยงจานวนมากนี้ เอง
จึงเรี ยกชื่อหมู่บา้ นว่า “บ้านป่ าแคโยง”
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สถาปั ตยกรรมที่อยูภ่ ายในวัด
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ภาพที่ 4.34 วิหารวัดป่ าแคโยง

ภาพที่ 4.35 เจดียว์ ดั ป่ าแคโยง

13) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดกองทราย
ที่ต้งั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 64 หมู่ 6 เชียงใหม่-ลาพูน ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี เชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา เดิมชื่อว่า “วัดยางหนุ่ ม” เนื่ องจากบริ เวณที่สร้างวัดมีตน้ ไม้
ยางขึ้นอยู่ โดยวัดนี้ ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเม็งรายมหาราชทรงสร้างเวียงกุมกาม วัด
แห่ งนี้สร้างโดยเจ้าแม่คาแพรและต่อมาได้กลายเป็ นวัดร้าง จนกระทัง่ ได้มีแพทย์ประจา
ต าบลคนหนึ่ งชื่ อ ว่า ท้า วก้อ นสิ ท ธิ ได้ชัก ชวนราษฎรให้ ม าสร้า งวัด ขึ้ น ใหม่ เมื่ อ ปี
พุทธศักราช 2430 ซึ่ งขณะที่ ทาการสร้างวัดนั้น เมื่ อ ทาการขุดบริ เวณไหนก็จะเจอแต่
ทราย จึงเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็ น วัดกองทราย
วัดนี้ ถือว่าเป็ นวัดเก่าแก่ของล้านนา ดังปรากฏจากหลักฐานในโครงนิ ราศหริ ภุญ
ชัย ที่กล่ าวถึ งการเดิ นทางไปนมัสการพระบรมธาตุหริ ภุญ ชัยโดยเดิ นทางผ่านทางเรื อ
และหนึ่งในวัดที่หยุดพักระหว่างการเดินทางคือวัดยางหนุ่ม (ปั จจุบนั เรี ยกวัดกองทราย)
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สถาปั ตยกรรมภายในวัด
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ภาพที่ 4.36 วิหารวัดกองทราย

ภาพที่ 4.37 เจดียว์ ดั กองทราย

14) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดสันคือ
ที่ต้งั ตั้งอยูห่ มู่ที่ 8 ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา เป็ นวัดราษฎร์โดยได้มีการสันนิษฐานว่าชาวบ้านได้มาทาไร่
ทานาและตั้งบ้านเรื อนขึ้น ณ บริ เวณหมู่บา้ นนี้ พร้อมได้ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็ นที่
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเป็ นสถานที่ทาพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็ นสถานที่
ทาบุญของชาวบ้านในโอกาสต่างๆ โดยบริ เวณทิศตะวันออกของวัดมีลาเหมืองพญาคา
ไหลผ่าน และที่สาคัญ พื้นที่ บริ เวณหมู่ บ ้านนี้ ไม่ เคยมี น้ าท่ วมเลยเนื่ อ งจากบริ เวณนี้ มี
ลัก ษณะเป็ นที่ ด อน ซึ่ ง ในอดี ต วัด สัน คื อ นี้ เคยมี พ ระพุท ธรู ป คู่ ว ดั อยู่ 1 องค์โ ดยเป็ น
พระพุทธรู ปปางมารวิชยั สิ งห์ 1 สมัยเชียงแสน แต่ได้ถูกขโมยไปเมื่อปี พ.ศ. 2520 และมี
ปูชนียสถานที่สาคัญคือ พระเจดีย ์ ที่ชาวบ้านได้นาวัตถุโบราณต่าง ๆ มาบรรจุไว้ในองค์
พระเจดียซ์ ่ ึ งวัตถุโบราณต่างๆ นั้นได้นามาจากวัดป่ าหวายและวัดป่ าเป้ าที่ สร้างในสมัย
เวียงกุมกาม
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ปั จจุบนั ภายในวัดมี ถาวรวัตถุต่างๆ อาทิ วิหาร กุฏิ
สงฆ์ อุโบสถ ศาลาการเปรี ยญ หอระฆัง ศาลาบาเพ็ญบุญ และมี กาแพงล้อ มรอบอาณา
บริ เวณของวัด เป็ นต้น
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ภาพที่ 4.38 หอพระธรรมพระเจ้าทันใจวัดสันคือ

ภาพที่ 4.39 วิหารวัดสันคือ

15) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดบ่อน้ าทิพย์
ที่ต้งั ตั้งอยูห่ มู่ที่ 1 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา ถือว่าเป็ นโบราณสถานที่เป็ นส่ วนของเวียงกุมกามชั้นนอก
และถือว่าเป็ นวัดโบราณที่ต้งั ขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 20 ตั้งอยูร่ ิ มน้ าปิ ง (ห่าง) ซึ่งมีท่า
น้ าปิ งที่ใช้เข้าสู่ หมู่บา้ นบริ เวณนี้ ชื่อท่าป่ ากล้วยและท่าม่วงเขียว ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของท่า
ป่ ากล้วย ริ มถนนเชียงใหม่-ลาพูน (สายเก่า) ในอดีตนั้นบริ เวณแห่งนี้เป็ นพนังกั้นน้ าของ
ลาน้ าปิ ง เส้นทางนี้จึงเป็ นเส้นทางที่ใช้เดินทัพและเส้นทางค้าขายมาตั้งแต่สมัยโบราณ
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ โบราณสถานที่บ่อน้ าทิพย์

ภาพที่ 4.40 บ่อน้ าทิพย์

ภาพที่ 4.41 โบราณสถานวัดบ่อน้ าทิพย์
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16) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดกอมะม่วงเขียว
ที่ต้งั ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา วัดกอมะม่วงเขียว ตั้งอยูน่ อกเวียงกุมกามห่างออกไปทางทิศ
ใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร เนื่ องจากบริ เวณนั้นมีตน้ มะม่วงขนาดใหญ่ข้ นึ อยูป่ ระชาชนใน
ท้อ งถิ่นจึงเรี ยกชื่อ วัดร้างว่า “วัดกอมะม่ วงเขียว” ตามภาษาท้อ งถิ่ น ซึ่ งยังไม่ พบความ
เป็ นมาในเอกสารทางประวัติศาสตร์
วิหารของวัดกอมะม่วงเขียวสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออก รู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ยกเก็จด้านหน้า 2 ช่วง ตามประวัติทางวัดบอกว่ามีอาคารรู ปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้าอยูท่ างด้าน
ทิศใต้ของวิหาร แต่จากการสารวจยังไม่พบซากโบราณสถานดังกล่าว สันนิ ษฐานว่ามี
โบราณสถานอื่นๆ อีกซึ่งอาจถูกฝังใต้ดินหรื อถูกทาลายไปแล้ว
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ: โบราณสถานที่มีอาคารรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ภาพที่ 4.42 โบราณสถานวัดกอมะม่วงเขียว
17) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดกู่เสือ
ที่ต้งั ตั้งอยูห่ มู่ที่ 1 ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2405 โดยพืน้ ที่บริ เวณรอบๆวัดนี้แต่เดิมมีชื่อ
ว่า “บ้านปูเสื้อ” โดยมีตานานเล่าต่อกันมาว่าก่อนการสร้างวัดบริ เวณนี้ แต่เดิมวัดได้สร้าง
อยูร่ ิ มแม่น้ าปิ งฝั่งตะวันตก โดยเป็ นที่พานักของพ่อค้าและผูท้ ี่เดินทางผ่านเมืองเชียงใหม่
กับเมื องลาพูน และมีพระธุดงค์รูปหนึ่ งได้เดิ นทางมาพักที่แห่ งนี้ ชาวบ้านจึงพากันมา
กราบไหว้และนาภัตตาหารมาถวายระหว่างนั้นชาวบ้านเห็นว่าท่านนั่งกับพื้นดินโดยไม่
มีอะไรปูนั่งจึงถอดเสื้ อให้ปูนั่ง ต่อมาท่านจึงได้นาชาวบ้านสร้างวัดขึ้นโดยตั้งชื่อว่า “วัด
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ปูเสื้อ” ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าปิ งที่เป็ นที่ราบลุ่มอยูท่ างใต้ของเวียงกุมกาม ต่อมาได้ถูกน้ าท่วม
ประกอบกับเกิดศึกกับพม่า ทาให้วดั ถูกทาลายและร้างไปเป็ นเวลานานหลายร้อยปี ต่อมา
มีชาวบ้านได้อพยพเข้ามาในพื้นที่และเห็นว่าวัดปูเสื้ อเหลือแต่ซากปรักหักพังยากเกินที่
จะทาการบูรณปฏิสงั ขรณ์ ชาวบ้านจึงได้ยา้ ยมาสร้างในที่ปัจจุบนั และต่อมาพบว่าบริ เวณ
นี้ มีกู่ร้างและวิหารเก่าอยู่ จึงช่ วยกันบูรณะสร้างวัดใหม่ข้ ึนมาโดยสร้างเจดี ยค์ รอบองค์
เดิม พร้อมทาการรื้ อวิหารเก่าและสร้างวิหารใหม่ เปลี่ยนชื่อเป็ น “วัดกู่เสือ”
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สถาปั ตยกรรมต่างๆ อาทิ วิหาร เจดีย ์ และภาพ
จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร

ภาพที่ 4.43 ศาลาไหว้พระวัดกู่เสือ

ภาพที่ 4.44 วิหารวัดกู่เสือ

18) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดเวฬุวนั / วัดปั นเจียง
ที่ต้งั ตั้งอยูห่ มู่ที่ 2 ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา ปั จจุบนั มีอ ายุประมาณ 106 ปี (2557) เดิม ทีน้ ันวัดเวฬุวนั มี
หลายชื่อเนื่องจากได้ยา้ ยไปหลายสถานที่ อาทิ บริ เวณวัดหัวหนองในปั จจุบนั จากนั้นได้
ย้ายจากวัดหัวหนองมาที่วดั เชียงยืนใต้และวัดปั นเจียง ซึ่ งเป็ นธรณี สงฆ์ของวัดเวฬุวนั ใน
ปั จจุบ ัน หลังจากนั้นก็ไ ด้ยา้ ยจากวัดปั งเจียงโดยมาตั้งวัดใหม่ ชื่อ “วัด ป่ าหนาด” และ
ท้ายสุดก็ยา้ ยมาอยูท่ ี่วดั เวฬุวนั ในปั จจุบนั
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มรดกวั ฒ นธรรมที่ น่ าสนใจ สถาปั ต ยกรรมต่ างๆภายในวัด และยัง มี ก ารจัด
กิ จ กรรมทางพุ ท ธศาสนาตลอดปี โดยให้ เยาวชนและประชาชนมาเข้าค่ า ยอบรม
จริ ยธรรมและกิจกรรมธรรมะสัญจร

ภาพที่ 4.45 วิหารวัดเวฬุวนั

ภาพที่ 4.46 พระประธานวัดเวฬุวนั

19) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดแสนหลวง
ที่ต้งั ตั้งอยูห่ มู่ที่ 2 ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา มีประวัติความเป็ นมากล่าวว่าในรัชสมัยของพระเจ้าเมกุฏิวิ
สุ ทธิวงศ์ แห่ งราชวงศ์เม็งราย องค์ที่ 20 ท่านได้เสี ยเมืองเชียงใหม่ให้แก่พม่าเมื่อปี พ.ศ.
2102 และพระองค์ก็ได้ถูกจับตัวไปยังกรุ งอังวะ หลังจากนั้นเป็ นต้นมาแคว้นล้านนาก็ตก
อยูใ่ ต้อานาจของพม่านานถึง 216 ปี หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2317 พญาจ่าบ้าน(บุญมา) ซึ่ ง
เป็ นน้าของพระเจ้ากาวิละ ได้ร่วมกับพระเจ้ากาวิละนาทัพของพระเจ้าตากสิ นมหาราช
เข้ามาตีเมืองเชียงใหม่พร้อมขับไล่พม่าให้ออกไป แต่ก็ยงั ไม่สงบสุ ขเนื่ องจากพวกพม่า
ยังคงยกทัพ มารบกวนอยู่เสมอ อี ก ทั้งยังประสบปั ญ หาขาดแคลนอาหารจึง ได้มีก าร
อพยพผูค้ นจากเมื องเชียงใหม่มาตั้งรับข้าศึกอยูท่ ี่ “เวียงหวาก” ซึ่งตั้งอยูใ่ นบริ เวณอาเภอ
สารภี พร้อมทั้งสร้างวัดขึ้นมาเพื่อเป็ นที่บาเพ็ญกุศลของข้าราชการในราชสานักและไพร่
ฟ้ าประชากร โดยระหว่างการก่อสร้างทีด่ าเนินงานไปเกือบจะเสร็จ ทางสล่าเกิดอยากได้
เตียงไว้ในกุฏิเพื่อให้พระสงฆ์ไว้นอน และอยากจะนาไปถวายเจ้าเหนื อหัวด้วย จึงหมาย
จองที่จะตัดต้นยางต้นหนึ่งโดยในตานานกล่าวว่าเป็ นต้นไม้ใหญ่ขนาดสามคนโอบ มีลา
ต้นเอนไปทางทิศตะวันออก ระหว่างที่สล่ากาลังยกขวานฟันลงที่ตน้ ยางนั้น ก็เกิดอาเพศ
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ขึ้นโดยต้นยางใหญ่ตน้ นั้นเกิดอาการสั่นสะเทือนพร้อมมีเสี ยงครวญครางเสมื อนได้รับ
ความเจ็บปวดอย่างสาหัส ทาให้บรรดาสล่าต่างพากันทิ้งเครื่ องมือและหนี ไปคนละทิศ
ละทาง พญาแสนหลวงจึงให้คนนาธูปเทียน ข้าวตอก ดอกไม้ เหล้าไห ไก่คู่ หมากเมี่ยง
และพูล มาตั้งศาลพร้อมทาพิธีบวงสรวง หลังจากนั้นจึงทาการตัดต้นยางต้นนั้นต่อจน
การก่ อสร้างดาเนิ นงานแล้วเสร็ จ และไม่นานพญาแสนหลวงก็ถึ งแก่ อนิ จกรรมลงและ
หลังจากนั้น 3 วัน มหาเถรเจ้าจ่อคาต๊ะโรก็ถึงแก่มรณกรรม พระเจ้ากาวิละจึงได้ให้ สล่า
ทาหอ (ศาล) ไว้ 2 หอ คือหอคาซึ่ งสร้างไว้ที่หลังพระวิหาร (ปั จจุบนั หอคาหลังนี้ ได้หาย
สาบสู ญไปแล้ว) ส่ วนอีกหอหนึ่ งคือ หอพญาแสนหลวงซึ่ งสร้างไว้ที่มุมกาแพงวัดด้าน
เหนื อ คือริ มศาลาบาตรใต้ตน้ โพธิ์ พระเจ้ากาวิละและพญาจ่าบ้านได้กรุ ณาโปรดให้ต้ งั
ชื่อวัดนี้ วา่ “วัดแสนหลวง” เพือ่ เป็ นอนุ สรณ์สถานให้แก่พญาแสนหลวง ผูอ้ อกแบบและ
ดาเนิ นงานก่อสร้างวัดนี้ ส่ วนศาลพญาแสนหลวงนั้นต่อมาได้น ามว่า “ศาลเจ้าพ่อแสน
หลวง” เพือ่ เป็ นที่สกั การบูชาของประชาชนสืบมา
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ หอคา ศาลเจ้าพ่อแสนหลวง และสถาปั ตยกรรมต่างๆ
ภายในวัด

ภาพที่ 4.47 เจดียว์ ดั แสนหลวง

ภาพที่ 4.48 วิหารวัดแสนหลวง
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20) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดพระนอนป่ าเก็ดถี่
ที่ต้งั ตั้งอยูห่ มู่ที่ 4 ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา ตามตานานบอกไว้ว่าเมื่อพระพุทธเสด็จโปรดสัตว์โลกนั้น
พระองค์ได้โปรดยักษ์ซ่ ึ งกาลังไล่จบั ลูกสาวนายแสนแซ่ ว ดังนั้นผูเ้ ป็ นลูกสาวจึงได้พา
นายแสนแซ่ วไปเฝ้ าพระพุทธเจ้า โดยพระองค์ได้ประทานเส้นเกศาให้ ต่อ มานายแสน
แซ่ ว และลู ก สาวก็ ไ ด้ ส ร้ า งพระพุ ท ธรู ป ปางไสยาสน์ ข้ ึ นโดยน าเอาพระเกศาของ
พระพุทธเจ้าประดิษฐานไว้ในเศียรของพระพุทธรู ป หลังจากนั้นก็ได้มีการสร้างวัดขึ้นมา
พร้อมเรี ยกพระนอนนี้ ว่า “พระนอนแสนแซ่ ว” และเนื่ องจากบริ เวณนั้นมีป่าต้นเก็ดขึ้น
จานวนมาก จึงทาให้ชาวบ้านเรี ยกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดพระนอนป่ าเก็ดถี่” และเป็ นพระ
นอนใหญ่แห่งเดียวที่อยูใ่ นท่าปริ นิพพาน จนถึงครั้งทีพ่ ระราชชายาเจ้าดารารัศมีเสด็จมา
นมัสการและเห็นพระพักตร์ที่อิ่มงดงามจึงประทานชื่อว่า “พระนอนแสนสุข”
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ พระนอนแสนสุข

ภาพที่ 4.49 พระนอนแสนสุขวัดพระนอนป่ าเก็ดถี่
21) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดศรี โพธาราม
ที่ต้งั หมู่ที่ 5 ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา เดิมทีน้ นั มีชื่อว่า วัดสังก๋ า และวัดศรี ก่อเก๊า ต่อมาประมาณปี
พ.ศ. 2202 ได้มี พระภิกษุรูปหนึ่ งได้เดิ นธุดงค์และได้ปักกลด ณ บริ เวณนี้ ท่านได้เกิ ด
นิมิตเห็นแสงสว่างดวงสุ กใสโชติช่วงสี เขียวเป็ นประกาย เหมือนลูกแก้วดวงหนึ่ งขนาด
เท่าลูกส้มโอลอยวนเวียนอยูท่ างทิศตะวันตก พอท่านออกจากนิมิตนั้นแล้วได้เดินไปยังที่
ที่เห็ น แสงสว่างนั้น ก็เห็ นวิหารที่มี สภาพชารุ ดพร้อ มซากปรักหักพังเกลื่ อ นกลาดทั่ว
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บริ เวณ โดยเป็ นสิ่ งที่ แ สดงให้เห็ น ว่าสถานที่ น้ ี เป็ นวัด ที่ เคยรุ่ งเรื อ งมาก่ อ น และห่ าง
ออกไปทางทิศตะวันตกของเจดียป์ ระมาณ 20 เมตร มี ตน้ โพธิ์ต้นใหญ่อยู่ พระภิกษุรูป
ดังกล่าวพร้อมด้วยชาวบ้านจึงได้ช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์จนสาเร็ จเรี ยบร้อย และได้ต้ งั
ชื่อวัดว่า “วัดสังก๋ า” โดยตั้งชื่อตามนิ มิตเจดียส์ ององค์ ต่อมาก็ได้มีชาวบ้านจากที่อื่นเข้า
มาที่อยูเ่ พิ่มขึ้นจนกลายเป็ นหมู่บา้ น พร้อมเปลี่ยนชื่อวัดเป็ น “วัดศรี ก่อเก๊า” โดยตั้งใต้ตน้
โพธิ์ตน้ ใหญ่ ที่ข้ ึนอยู่ แต่ชื่อ วัดที่ต้ งั ขึ้นใหม่ น้ ี ชาวบ้านไม่ นิยมเรี ยกจนเลื อนหายไปใน
ที่สุด จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2480 ได้มีคณะสงฆ์มาพักแรมที่วดั นี้ และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น
“วัดศรี โพธาราม” โดยพระครู ปริ ยตั ิยานุ รักษ์ วัดเกตุการาม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เป็ นผูต้ ้งั ชื่อให้
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สถาปั ตยกรรมภายในวัด

ภาพที่ 4.50 ประตูโขงวัดศรี โพธาราม

ภาพที่ 4.51 วิหารวัดศรี โพธาราม

22) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดต้นเหียว
ที่ต้งั หมู่ที่ 6 ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา ชื่ อ วัดเป็ นชื่ อ ต้นไม้ที่ข้ ึนอยู่บริ เวณหน้าวัด คือ “ต้นเหี ยว”
ปั จ จุ บ ั น ต้น เหี ย วเหลื อ อยู่ 1 ต้น มี อ ายุ ป ระมาณ 200 กว่ า ปี และมี ห ลั ก ฐานทาง
โบราณสถานที่สาคัญ คือ หอไตรปิ ฎกหรื อหอธรรม ที่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2452 หรื อมีอายุ
ประมาณ 105 กว่าปี (2557) และวิหารหลังเก่าได้สร้างมาเมื่อปี พ.ศ. 2482 หรื อประมาณ
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75 ปี มาแล้ว (2557) ปั จจุบนั วิหารหลังเก่ามี การทรุ ดโทรมลงตามกาลเวลา จึงได้มีการ
สร้างขึ้นมาใหม่แต่ยงั คงมีสิ่งของและชิ้นส่วนโครงสร้างต่างๆ ของวิหารเก็บรักษาไว้
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ หน้าบรรณ นาคกระตัน กลองหลวง ฯลฯ

ภาพที่ 4.52 อุโบสถวัดต้นเหียว

ภาพที่ 4.53 วิหารวัดต้นเหียว

23) ชื่อแหล่ งหัตถกรรม ศรี วรรณาเซรามิกส์
ที่ต้งั 27/1 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ลาปาง ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา โรงงานศรี วรรณาเซรามิกส์ ปั จจุบนั เป็ นโรงงานที่ผลิตของ
ตกแต่งบ้าน โดยโรงงานได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2516 ขณะนั้นผลิตเครื่ องปั้ นดินเผาพื้นบ้าน
สาหรับใช้ในครัวเรื อน อาทิ หม้อแช่ขา้ วเหนี ยว ไหใส่ เกลือแบบโบราณโดยเน้นการใช้
งานในท้องถิ่น จนถึงพ.ศ. 2526 ได้มีการส่ งออกไหไปยังต่างประเทศ ปรับปรุ งรู ปแบบ
ใหม่ให้สอดรับกับความต้องการและประโยชน์ใช้สอยของลูกค้าต่างประเทศมากขึ้นโดย
การเพิม่ ลวดลายขึ้นมา ทาให้ปัจจุบนั มีตลาดต่างประเทศมากกว่า 80% และได้เปลี่ยนจาก
การใช้เครื่ องจักรผลิ ตในปริ มาณมากๆ หรื อ mass product มาเป็ นงาน Handmade เพื่อ
หนีการแข่งขันสินค้าราคาถูกจากจีนและเวียดนาม
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ หม้อ / ไห ลวดลายต่างๆ
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ภาพที่ 4.54 นางสาวจรัสศรี ธรรมเสน ผูจ้ ดั การโรงงาน ภาพที่ 4.55 พนักงานกาลังขึ้นรู ปเซรามิกส์
24) ชื่อแหล่ งหัตถกรรม ลุงแก้ว โคมไฟ หรื อว่าวไฟ
ที่ต้งั เลขที่ 265 หมู่ 1 ต.ยางเนิ้ง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา นายดวงแก้ว สุวรรณ ทาว่าวไฟมานานกว่า 10 ปี แล้ว โดยเริ่ ม
จากการเก็บว่าวไฟที่ตกอยูม่ าแกะดูแบบแล้วลองทาตาม จากนั้นก็พฒั นามาเรื่ อยๆจนถึง
ปั จจุบนั มีการเปิ ดกิจการเล็กๆทากันเองในครอบครัว ซึ่งว่าวไฟที่ทามีหลายขนาด ตั้งแต่
5 แผ่ น 7 แผ่ น 12 แผ่ น 14 แผ่ น 32 แผ่ น จนถึ ง ขนาดใหญ่ ๆ ตามที่ ลู ก ค้า ต้อ งการ
ขั้นตอนการทาเริ่ ม จากการเหลาไม้ซาง โดยนายดวงแก้วจะเป็ นผูเ้ หลาไม้ซางให้ตาม
ขนาดตามต้องการแล้วนามาขดตามขนาด จากนั้นก็จะนาขดไม้ไผ่ที่ได้เตรี ยมไว้มาติด
กาวตกแต่งเพือ่ ให้ลกั ษณะคล้ายปากถุง ผูกขี้ไต้ติดกับปากโคมโดยใช้ลวดเส้นเล็กๆ ผูก
โยงไว้ จากที่ทาน้อยๆ ก็เริ่ มมีคนสัง่ ทามากขึ้นเรื่ อยๆ จนเป็ นที่รู้จกั ของพ่อค้าแม่คา้ มารับ
ไปขายต่อไป
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ โคมลอย

83

ภาพที่ 4.56 โคมไฟ

ภาพที่ 4.57 โคมไฟ

25) ชื่อแหล่ งหัตถกรรม โรงงานเตาพระอาทิตย์
ที่ต้งั หมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา โรงานเตาพระอาทิตย์หรื อที่ชาวล้านนาเรี ยกว่า เตาอั้งโล่ ของ
นายสมชาย อินทวัง เปิ ดมาเป็ นเวลา 10 ปี แล้ว โดยอาศัยความรู ้เดิมที่มีอยูแ่ ละพัฒนามา
ตามปั ญหาทีเกิดขึ้น
เตาอั้งโล่ ทาจากดินเหนียวปั้ นเป็ นรู ปลักษณะคล้ายถัง มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ
ส่วนปากเตาอยูบ่ ริ เวณส่วนบนตั้งแต่รังผึ้งขึ้นไป ซึ่ งเป็ นส่วนที่ใส่ถ่าน และส่ วนล่างรังผึ้ง
ลงมาเรี ยกว่า หน้าเตา เป็ นส่ วนที่เก็บขี้เถ้าและทางลมเข้าสู่เตา วัสดุสาคัญในการผลิตคือ
ดินเหนี ยวและขี้ด่าง (แกลบเผา) ที่ได้มาจากการสีขา้ ว และฟื นที่ใช้เผาคือเศษไม้ที่ได้จาก
การผลิตเฟอร์นิเจอร์
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เตาพระอาทิตย์

ภาพที่ 4.58 การขึ้นรู ปเตาอั้งโล่ก่อนนาไปเผา
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ภาพที่ 4.59 เตาอั้งโล่ที่พร้อมขาย

26 ชื่อแหล่ งหัตถกรรม กล่องไหมสารภี
ที่ต้งั เลขที่ 17 หมู่ 6 ต.ยางเนิ้ง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา โรงงานผลิตกล่องผ้าไหมและงานฝี มือจากผ้าไหมของนาง
นงคราญ คาฟู เริ่ มจากการที่ครอบครัวรับงานจากโรงงานที่ อ.สันกาแพงมาทาส่งขาย
ให้โรงงาน จนกระทัง่ มีประสบการณ์มากขึ้นจึงแยกตัวมาเปิ ดโรงงานเอง ตั้งแต่ปี 2543
ซึ่งลูกค้าส่ วนใหญ่คือ บริ ษทั ห้างร้าน โรงแรม รวมถึงพ่อค้าแม่คา้ จากสวนจตุจกั ร และ
ส าเพ็งมารั บ ไปขายต่ อ โดยประโยชน์ ใช้ส อยและจุ ด เด่ น ของผลิ ต ภัณ ฑ์ เป็ นสิ น ค้า
Handmade ที่ทาด้วยผ้าไหม มีความสวยงาม ความประณี ต และความรวดเร็วในการผลิ ต
สินค้า
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ: ผลิตภัณฑ์กล่องไหมรู ปแบบต่างๆ

ภาพที่ 4.60 ผลิตภัณฑ์กล่องผ้าไหม
27) ชื่อแหล่ งหัตถกรรม ฟาร์มเห็ดบ้านสวน
ที่ต้งั เลขที่ 315 หมู่ 4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา ฟาร์ มเห็ ดบ้านสวนของนายสมภัค กันธิ ยะ เริ่ มทากิ จการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งในตอนแรกนั้นนายสมภัค กันธิยะ เริ่ มทาโรงเรื อนเพาะเห็ดเพียง 1
โรงเรื อนเท่านั้น แต่ไม่ นานก็ขยายโรงเรื อนออกไปเรื่ อยๆ เพราะผลผลิตไม่เพียงพอต่อ
ตลาด โดยการขยายโรงเรื อ นเพาะเห็ ด ผลผลิ ตเพิ่ม ขึ้ น ตลาดก็ ก ว้างขึ้น จนกระทั่งใน
ปั จจุบนั มีโรงเรื อนถึง 9 โรงเรื อน เห็ดที่เพาะนั้นคือเห็ดนางฟ้ า และเห็ดลม โดยส่งขายให้
แม่คา้ ที่ตลาดเมืองใหม่ และตลาดชุมชนยางเนิ้ง
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เห็ดนางฟ้ า และเห็ดลม
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ภาพที่ 4.61 โรงเรื อนเพาะเห็ด

ภาพที่ 4.62 เห็ดนางฟ้ าที่เพาะภายในโรงเรื อน

28) ชื่อแหล่ งหัตถกรรม รองเท้าพื้นเมือง ร้านลานไทย
ที่ต้งั เลขที่ 120 หมู่ที่ 5 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา โรงงานผลิตรองเท้าพื้นเมืองร้านลานไทย เจ้าของกิจการคือ
นายศุภกิจ อาภรณ์หิรัญ ซึ่งได้รับช่วงต่อกิจการรองเท้าพื้นเมืองจากพีช่ ายของตนมาและ
ด าเนิ น กิ จ การนี้ มาประมาณ 10 ปี โดยเป็ นกิ จ การเล็ ก ๆ และลู ก ค้าส่ วนใหญ่ จ ะเป็ น
ชาวต่างชาติ ซึ่ งนับว่าเป็ นสิ นค้า Handmade ที่มีเอกลักษณ์ความเป็ นไทยพื้นเมืองทาให้
ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความเป็ นไทย และยังสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของกิจการ อีกทั้งยังมี
การส่งขายที่ตลาดไนท์บาซาร์และถนนคนเดินท่าแพเชียงใหม่
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ รองเท้าพื้นเมือง

ภาพที่ 4.63 รองเท้าพื้นเมืองร้านลานไทย
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29) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม ถนนคนเดินยางเนิ้ง
ที่ต้ัง บริ เวณถนนสายต้นยาง ตั้งแต่บริ เวณสี่ แยกไฟแดงยางเนิ้ งหรื อหน้าที่วา่ การ
อาเภอสารภีไปจนถึงบริ เวณหน้าวัดแสนหลวง
ประวัติความเป็ นมา ทุกวันเสาร์บนถนนสายเชียงใหม่ – ลาพูนตั้งแต่หน้าที่ว่าการ
อาเภอสารภีไปจนถึงหน้าวัดแสนหลวงจะมีการปิ ดถนนทาเป็ นถนนคนเดิน โดยสามารถ
เดิ น เลื อ กซื้ อ สิ น ค้าหัต ถกรรมหลากหลายรู ป แบบ โดยเป็ นสิ น ค้าพื้น เมื อ งจากผูผ้ ลิ ต
โดยตรง
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สิ นค้าการเกษตร อาทิ ผักปลอดสารพิษ ผลิ ตภัณฑ์
OTOP ประเภทเซรามิ ก เครื่ อ งจักสาน เครื่ องปั้ นดินเผา ตลอดจนเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ขนม
และเครื่ องใช้ในครัวเรื อน เป็ นต้น

ภาพที่ 4.64 ถนนคนเดินยางเนิ้ง

ภาพที่ 4.65 ถนนคนเดินยางเนิ้ง

30) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม ตลาดนัดเวฬุวนั
ที่ต้งั บริ เวณโรงเรี ยนวัดเวฬุวนั ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา ตลาดนัดเวฬุวนั จัดขึ้นทุกๆวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14.0019.00 น. โดยเป็ นศู น ย์กลางการถ่ ายเทสิ น ค้าทางการเกษตรของชุ มชนและให้ค นใน
ชุมชนมาเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูกและปลอดสารพิษ
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มรดกวัฒ นธรรมที่น่าสนใจ สิ นค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นผลผลิ ตทางการเกษตรของ
ชาวบ้านประเภทผักผลไม้ต่างๆรวมไปถึงเมล็ดพันธุ์พืชและต้นกล้าผักสวนครัวรวมถึง
ไม้ยนื ต้น

ภาพที่ 4.66 ตลาดนัดเวฬุวนั

ภาพที่ 4.67 ตลาดนัดเวฬุวนั

31) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม ร้านขนม/อาหารไทยพืน้ บ้านภาคเหนือ (สี่แยกยางเนิ้ง)
ที่ต้งั บริ เวณสี่แยกไฟแดงยางเนิ้ง
ประวัติความเป็ นมา ร้านขนมและอาหารไทยพื้นบ้านภาคเหนื อ ตั้งอยูต่ รงหัวมุม
ที่จะเลี้ยวไปยังโรงเรี ยนสารภีพทิ ยาคม เป็ นร้านเก่าแก่ที่เปิ ดขายมานานหลายสิบปี
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ขนมพื้นบ้านภาคเหนือชนิดต่างๆ

ภาพที่ 4.68 ขนมเกลือ

ภาพที่ 4.69 ขนมลิ้นหมา

88

32) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม ตลาดชุมชนยางเนิ้ง
ที่ต้งั บริ เวณถนนสายเชียงใหม่ – ลาพูนสายเก่า ใกล้กบั สี่แยกไฟแดงยางเนิ้ง
ประวัติความเป็ นมา ตลาดชุ มชนยางเนิ้ ง เปิ ดทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น.
ถือว่าเป็ นตลาดเก่าแก่ของชุมชนที่อยูค่ ู่ถนนสายต้นยางแห่ งนี้ มาหลายสิ บปี โดยหลังคา
ยัง คงมุ ง ด้ว ยกระเบื้ อ งดิ น เผา(ดิ น ขอ) ซึ่ งเป็ นรู ป แบบการมุ ง หลัง คาดั้งเดิ ม ของชาว
เชี ยงใหม่ และสิ นค้าที่นามาขายส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าทางการเกษตรหรื อ พืชผักสวน
ครัวที่ชาวบ้านปลูกเองที่บา้ นแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตมาขายวันต่อวัน
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สินค้าทางการเกษตรต่างๆ

ภาพที่ 4.70 พืชผลทางการเกษตรที่ชาวบ้านนามาวางขาย
33) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม ลุงสองเมือง เพ็ญเส้า (เครื่ องปั้ นดินเผา)
ที่ต้งั เลขที่ 9/1 หมู่ 7 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา โรงงานผลิตเครื่ องปั้ นดินเผาของนายสองเมือง เพ็ญเส้า โดย
ได้เริ่ มทาเครื่ องปั้ นดินเผาเมื่อ พ.ศ.2517 และเป็ นที่รู้จกั อยูใ่ นละแวกบ้านเท่านั้น แต่ดว้ ย
ความสวยงาม และประณี ต ของเครื่ อ งปั้ นดิ นเผานี้ ก็ไ ด้ถู กเล่ าขานจนเป็ นที่รู้จกั ในวง
กว้างขึ้ น ท าให้ ใ นปั จ จุ บ ัน เครื่ อ งปั้ นดิ น เผาของนายสองเมื อ งมี ร ายการสั่ ง ซื้ อจาก
ต่างประเทศ เช่นประเทศเนเธอร์แลนด์ อเมริ กา แคนาดา และตะวันออกกลาง เป็ นต้น
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ จุดเด่นของเครื่ องปั้ นดินเผาของนายสองเมืองนั้นคือ
เป็ นผลิตภัณฑ์ Handmade ที่ทาขึ้นเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรี ยมดิน นวดดิน ขึ้นรู ป
รวมถึงการเผา ซึ่งทุกกระบวนการนั้นทาด้วยความประณี ตและตั้งใจ งานทุกชิ้นมีความ
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ละเอียดอ่อ น และมี เอกลักษณ์ คือ มีชิ้นงานที่ใหญ่แต่ล ะเอี ยด งดงาม ชิ้นงานจะเน้นใน
การตกแต่งบ้าน อาคาร ห้อง และนิยมนาไปจัดสวน

ภาพที่ 4.71 ช่างกาลังขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้ นดินเผา

ภาพที่ 4.72 เครื่ องปั้ นดินเผาขนาดใหญ่

34) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรประจาตาบลยางเนิ้ง
ที่ต้ัง ตั้งอยูถ่ ดั จากโรงเรี ยนสารภีพทิ ยาคม ห่ างจากสี่ แยกไฟแดงยางเนิ้ งประมาณ
500 เมตร
ประวัติความเป็ นมา ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรประจาตาบลยางเนิ้ง มีการปลูกพืชผัก
สวนครัวหลายชนิ ด อีกทั้งถือว่าเป็ นพื้นที่แห่งเดียวในตาบลยางเนิ้ งที่ยงั มีการปลูกข้าวอยู่
ทั้งสองฝั่งถนนรวมประมาณ 4 ไร่ ที่สาคัญจะเน้นการถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับการเกษตร
ให้กบั เกษตรในท้องถิ่นและประชาชนที่สนใจโดยสมาชิกทางการเกษตรของตาบล อีก
ทั้งยังให้ความรู ้เกี่ยวกับการทาปุ๋ ยหมักและน้ าหมักชีวภาพเพื่อนาไปใช้กบั พืชไร่ แทนยา
ฆ่าแมลง เป็ นต้น
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ แปลงเกษตรพืชผักหมุนเวียน และการปลูกข้าวตลอด
ปี
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ภาพที่ 4.73 ป้ ายทางเข้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
35) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม ยายหล้าจักสาน
ที่ต้งั เลขที่ 124/1 หมู่ 3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา งานจักสานของนางหล้า บุญสู ง เป็ นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบ
ทอดมาจากรุ่ น พ่ อ แม่ โดยยายหล้าเป็ นรุ่ น ปั จ จุ บ ัน ที่ ไ ด้สื บ ทอดงานจัก สานมาเป็ น
ระยะเวลามากกว่า 10 ปี งานสานนั้นทาอยูห่ ลายประเภท ไม่ว่าจะเป็ นตะกร้าขนาดเล็ก
จนถึงขนาดใหญ่, กระติ๊บ, กระจาด, เก้าอี้นั่ง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่สานขึ้นด้วยมื อโดยไม่ มี
การใช้เครื่ องมือที่ทนั สมัยหรื อเทคโนโลยีใดๆ ทาให้สินค้าแต่ละชิ้นจึงเปี่ ยมไปด้วยความ
ตั้งใจ มีความประณี ตในทุกๆ รายละเอียด มีคุณค่า มีความเป็ นภูมิปัญญาพืน้ บ้านไทย
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ตะกร้า, กระติ๊บ, กระจาด, เก้าอี้นงั่ ฯลฯ

ภาพที่ 4.74 งานจักสานประเภทอุปกรณ์เครื่ องใช้ ภาพที่ 4.75 อุปกรณ์ที่ทาจากการจักสาน
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36) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม บ้านไม้โบราณ
ที่ต้งั ชุมชนชาวล้านนาที่อาศัยอยูใ่ นแนวถนนสายเชียงใหม่-ลาพูน
ประวัติความเป็ นมา การสร้างบ้านเรื อนด้วยไม้เป็ นที่นิยมในสมัยก่อน และเป็ น
เอกลักษณ์ของชาวล้านนาไทยที่มีหลายหลายรู ปแบบตามฐานะในสมัยก่อน ซึ่ งปั จจุบนั
บางครอบครัวยังคงรักษาเอกลักษณ์การสร้างบ้านเรื อนด้วยไม้ไว้ให้ลูกหลานได้เห็นอยู่
โดยเฉพาะชาวบ้านที่อ าศัยอยู่บ ริ เวณตั้งแต่ สี่แยกยางเนิ้ งไปทางศาลเจ้าพ่อ แดนเมื อ ง
เชี ยงใหม่ – ล าพูน ที่ยงั คงรักษาเอกลักษณ์ ที่ โดดเด่ น นี้ ไว้ โดยบางหลังคาเรื อ นมี การ
ประยุกต์ใต้ถุนเรื อนทาเป็ นร้านอาหาร หรื อร้านค้า เป็ นต้น
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ บ้านไม้โบราณ

ภาพที่ 4.76 บ้านไม้สองชั้น

ภาพที่ 4.77 บ้านหลังคาดินขอ

37) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดมงคลวนาราม
ที่ต้งั เลขที่ 76 หมู่ที่ 1 บ้านป่ าแดด ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติค วามเป็ นมา สร้างขึ้นเมื่ อ ปี พ.ศ. 2339 (ตามบัน ทึกทะเบียนวัดจังหวัด
เชียงใหม่) โดยเป็ นช่วงเดียวกันกับการสร้างวัดแสนหลวง ประมาณปี พ.ศ. 2338 ในสมัย
พระเจ้ากาวิละปกครองเมืองเชียงใหม่
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สถาปั ตยกรรมต่างๆภายในวัด
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38) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดสารภี
ที่ต้งั ตั้งอยูห่ มู่ที่ 2 ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติ ความเป็ นมา สร้างเมื่ อ ปี พ.ศ. 2360 โดยเดิ ม ทีน้ ัน ชื่ อ วัด ดวงดี ต่อ มาจึ ง
เปลี่ยนชื่ อเป็ นวัดดอกไม้ที่ชาวเหนื อ นิ ยมใช้คาราวะดาผูใ้ หญ่ คือดอกสารภี ภายในวัด
ประกอบด้วย อุ โบสถ ศิลปะลานนาไทยที่มีจิตรกรรมฝาผนัง เป็ นรู ปปั้ นต้นโพธิ์ตอน
ตรัส รู ้ ด้านหลังพระประธานในส่ วนฝาผนังแสดงถึ งเรื่ อ งเบญจศีล เบญจธรรม และ
ประเพณี ทางเหนือ นอกจากอุโบสถศิลปะลานนาไทยแล้วยังมีเจดียแ์ บบพื้นเมืองรู ปทรง
ส่ วนฐานเป็ นฐานเขียงสี่ เหลี่ยมรับฐานปั ทมลูกแก้วอกไก่ยกเก็จแบบซ้อนกันสองฐาน
การเปลี่ยนฐานบัวในผังกลมซ้อนลดหลั่นกันสามฐานเป็ นฐานบัวในผังแปดเหลี่ยมรับ
ทรงระฆังและส่วนยอด
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ จิตรกรรมฝาผนังที่แสดงถึงเรื่ องเบญจศีล เบญจธรรม
และประเพณี ทางเหนือ

ภาพที่ 4.78 ป้ ายหน้าวัดสารภี

ภาพที่ 4.79 ศาลาการเปรี ยญวัดสารภี

39) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดช่างเคิง่
ที่ต้งั หมู่ที่ 4 ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา สร้างเมื่อ พ.ศ.2300 วัดนี้ มีจุดเด่นคือมีพระวิหารรู ปทรงแบบ
ล้านนาที่มีจิตกรรมฝาผนังด้านบนลวดลายแบบศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นล้านนา
ส่ ว นด้า นล่ า งมี ภ าพจิ ต กรรมร่ ว มสมั ย ,พระอุ โ บสถที่ มี อ งค์พ ระพุ ท ธรู ป ที่ เก่ า แก่
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นอกจากนี้ องค์พ ระธาตุ ข องวัด ช่ างเคิ่ งได้มี ก ารบรรจุ พ ระเกศาขององค์พ ระสัม มา
สัมพุทธะเจ้าไว้ให้ประชาชนได้สกั การบูชา
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ พระวิหารรู ปทรงแบบล้านนามีจิตรกรรมฝาผนัง
ด้านบนลวดลายแบบศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นล้านนา

ภาพที่ 4.80 บริ เวณหน้าวัดช่างเคิ่ง

ภาพที่ 4.81 เจดียว์ ดั ช่างเคิ่ง

40) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดปากกอง
ที่ต้งั เลขที่ 15 บ้านปากกอง ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2402 แต่เดิมชื่อ วัดศรี บุญเรื อง ริ เริ่ มสร้างโดย
พ่อเฒ่ าหนานต๊ะ โดยมีอ ยูช่ ่วงหนึ่ งที่วดั ได้เป็ นที่รู้จกั ในเวลาอันรวดเร็ วคือในช่วงสมัย
ของ "พระครู สิริธรรมโฆษิต" หรื อ "ครู บาสิงห์แก้ว ญาณวโร" หรื อที่ชาวบ้านเรี ยกขนาน
นามว่า "ครู บาผีกลัว" แห่งวัดปากกอง ซึ่งพุทธศาสนิ กชนชาวเมืองเชียงใหม่ต่างให้ความ
เลื่อมใส เนื่องจากมีเรื่ องเล่าเกี่ยวกับท่าน คือ เมื่อถึงเดือน 4 เดือน 5 คือ ช่วงฤดูหนาวของ
ทุกปี เป็ นธรรมเนี ยมของพระเกจิแดนล้านนาที่จะมีการเข้านิ โรธ คือ การปลีกวิเวกของ
ครู บาแดนล้านนา โดยท่านครู บาสิ งห์แก้วท่านได้เข้านิ โรธในแถบที่กนั ดารของอาเภอ
สารภี ใ นสมัย นั้ น โดยสถานที่ ที่ ท่ า นไปก็ คื อ ที่ ฝั ง ศพ ซึ่ งตอนที่ ท่ า นได้ นั่ ง สมาธิ
กัมมัฏฐานอยูน่ ้ นั ได้มีวญ
ิ ญาณหลายตนมาขอส่วนบุญ ท่านจึงมีเมตตากรวดน้ าอุทิศส่วน
กุศลไปให้ แล้ววิญญาณเหล่านั้นก็ได้รับผลบุญในครั้งนี้ ต่างยกมือ อนุ โมทนาในการนี้
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ด้ว ย ท าให้ ต อนที่ ท่ านมี ชี วิต อยู่ท่ า นได้ส ร้ างวัต ถุ ม งคลมากมายเพื่ อ แจกจ่า ยให้ กับ
ชาวบ้านและผูท้ ี่ไปทาบุญที่วดั ปากกอง เพือ่ ใช้กนั ภูตผีสิ่งอัปมงคลและเพื่อความเป็ นสิ ริ
มงคล ซึ่ งวัตถุม งคลที่ท่านสร้างไว้เหล่ านั้น ได้ลว้ นก่อ เกิ ดประสบการณ์ ม ากมายต่อ ผู ้
ครอบครองจนสร้างชื่อเสียงโด่งดัง แต่ท่านก็เน้นให้ชาวล้านนายึดหลักธรรมคาสอนของ
พระพุทธเจ้าและให้ดาเนิ นชี วิตด้วยความไม่ประมาท หมัน่ ประพฤติปฏิบตั ิแต่ความดี
และถึงแม้ปัจจุบนั ท่านจะละสังขารไปแล้ว แต่คุณงามความดีของท่านยังอยูใ่ นศรัทธา
ของชาวล้านนามาโดยตลอด
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สถาปั ตยกรรมต่างๆภายในวัด

ภาพที่ 4.82 ลานกิจกรรมวัดปากกอง

ภาพที่ 4.83 เจดียว์ ดั ปากกอง

41) ชื่อแหล่ งมรดกวัฒนธรรม วัดต้นผึ้ง
ที่ต้งั หมู่ที่ 8 บ้านต้นผึ้ง ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา วัดต้นผึ้ง เดิมทีน้ นั มีชื่อว่า “วัดต้นศรี ” ในปี พ.ศ. 2517 ได้มี
การสารวจวัดเพือ่ จัดทาทะเบียนวัดและเห็นว่ามีวดั ร้างอยู่ ไม่มีพระภิกษุจาวัด ทางการจึง
ให้พ ฒ
ั นาวัดขึ้ น ใหม่ บ นที่ดิ น วัดเดิ ม ซึ่ งมี ตน้ โพธิ์ ใหญ่ แผ่กิ่งขยายร่ ม รื่ น ชุ ม ชนจึงได้
พัฒนาวัดมาเรื่ อยๆ จนถึง พ.ศ. 2542 ได้มีการตั้งชื่อวัดใหม่ว่า “วัดต้นผึ้ง” ภายหลังได้มี
การขุดพบพระพุทธรู ปปรักหักพังเห็ นไม่เต็มองค์ประดิ ษฐานอยู่ ณ บริ เวณใต้ตน้ โพธิ์
เดิม จานวน 2 องค์ ซึ่งองค์แรก คือ พระพุทธรู ปปูนปั้ นประทับยืนปางห้ามญาติ หันหน้า
ทางทิศตะวันออก และองค์ที่ 2 เป็ นปางมารวิชยั หันหน้าไปทางตะวันตก ซึ่ งประดิษฐาน
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ใกล้กบั พระเจ้าทันใจ ดังนั้นช่างชาวบ้านได้หล่อซ่ อมเสริ มพระพุทธรู ปโบราณดังกล่าว
ให้เต็มองค์เพือ่ เป็ นที่สกั การบูชาของชุมชน
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ: พระพุทธรู ปโบราณปูนปั้ นประทับยืน

ภาพที่ 4.84 พระอุโบสถวัดต้นผึ้ง
42) ชื่อแหล่ งหัตถกรรม เสื่อแหย่ง
ที่ต้งั เทศบาลตาบลสารภี ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา เสื่ อแหย่ง นิ ยมนามาสานเสื่ อสาหรับปูนั่งนอน มีทาไม่มาก
นัก “แหย่ง” เป็ นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ชาวเหนื อนามาใช้ทาเครื่ องสาน แหย่งมีลกั ษณะคล้าย
ไม้ไผ่ แต่อ่อนนุ่ มกว่า ไม่มีขอ้ แข็งกว่าหวาย ใช้ได้ทนกว่ากก ชอบขึ้นตามที่ช้ืนแฉะใน
เขตภาคเหนื อของไทย นิยมนามาสานเสื่อสาหรับปูนั่งนอน หรื อเป็ นส่ วนประกอบของ
บ้าน เช่น ฝาบ้าน เพดานบ้าน หรื อสานเป็ นแผ่น ใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ กันได้ดี
เพราะมีผิวสี เหลืองสวย เมื่อใช้ไปนานๆ จะขึ้นเป็ นมันเงา แหย่งในภาคเหนื อในปั จจุบนั
มีท้งั ที่ข้ นึ เองและที่ชาวบ้านนามาปลูกเอาไว้ใช้
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เสื่อแหย่ง

ภาพที่ 4.85 ต้นแหย่ง

ภาพที่ 4.86 สาดแหย่ง
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43) ชื่อแหล่ งหัตถกรรม ไม้กวาดทางมะพร้าว
ที่ต้งั เทศบาลตาบลสารภี ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา การทาไม้กวาดทางมะพร้าว คือภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่คนไทย
เรารู ้จกั คิดค้นหาวิธีประดิษฐ์ข้ นึ จนสาเร็ จและสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงรุ่ นลูก
รุ่ นหลาน ต้นมะพร้าวเพียง 1 ต้น สามารถทาให้เกิดประโยชน์ได้หลายอย่าง
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ไม้กวาดทางมะพร้าว

ภาพที่ 4.87 ไม้กวาดทางมะพร้าว

ภาพที่ 4.88 การตัดใบมะพร้าวตากแห้ง

44) ชื่อแหล่ งหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์น้ าผึ้ง
ที่ต้งั กลุ่มสตรี แม่บา้ น ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา ผึ้งถือว่าเป็ นแมลงที่มีประโยชน์แก่มนุ ษย์ โดยเฉพาะเป็ นตัว
ช่วยในด้านการเพิ่มผลิตผลของพืชผลทางการเกษตร โดยการผสมให้ผลไม้ ซึ่ งในพื้นที่
ภาคเหนื อของไทยมี ผลไม้หลายชนิ ด ที่ผ้ ึงสามารถผสมเกสรได้ดี คือ ลาไย ลิ้น จี่ เงาะ
มะม่ วง ชมพู่ และมะนาว เป็ นต้น และผึ้งยังคอยดู ดน้ าหวานจากดอกไม้ข องพืชผล
ดังกล่าวไปสะสมไว้ในรังผึ้งเกิดเป็ นผลผลิตน้ าผึ้งที่มีคุณค่าในทางเศรษฐกิจ
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ น้ าผึ้ง
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ภาพที่ 4.89 ผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งจากดอกลาไย ภาพที่ 4.90 ผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งจากดอกลาไย
45) ชื่อแหล่ งหัตถกรรม สมุนไพรลูกประคบ
ที่ต้งั กลุ่มสตรี แม่บา้ น บ้านช่างเคิง่ ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา ลูกประคบ คือสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ โดยการ
ใช้พืชสมุ นไพรที่มีอ ยูใ่ นท้องถิ่นหลายๆ อย่างมาห่ อรวมกัน อาทิ ตะไคร้บา้ น มะกรู ด
ขมิ้นชัน ไพล ใบส้มป่ อย และใบมะขาม เป็ นต้น ซึ่ งพืชเหล่ านี้ เป็ นสมุ นไพรที่มีน้ ามัน
หอมระเหย ช่ วยกระตุน้ ระบบไหลเวียนโลหิ ต รวมทั้งช่ วยรักษาอาการเคล็ด ขัด ยอก
และลดปวด ทางเทศบาลต าบลยางเนิ้ งจึ งได้ก ลุ่ ม สตรี แ ม่ บ ้านขึ้ น เพื่อ ร่ วมกัน ท าลู ก
ประคบสมุนไพร
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ลูกประคบสมุนไพร

ภาพที่ 4.91 ส่วนประกอบสมุนไพรที่ใช้ทาลูกประคบ
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ภาพที่ 4.92 ลูกประคบสมุนไพร

46) ชื่อแหล่ งหัตถกรรม บายศรี เครื่ องสืบชะตา และช่อตุง
ที่ต้งั หมู่ที่ 5 บ้านปากกอง ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา บายศรี เครื่ องสืบชะตา และช่อตุง ของนางพรรณี สังข์อาจ
เป็ นเครื่ องประกอบพิธีกรรมในเรื่ องเกี่ยวกับความเชื่อและภูมิปัญญาของคนในภาคเหนือ
ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ บายศรี เครื่ องสืบชะตา และช่อตุง

ภาพที่ 4.93 บายศรี
ภาพที่ 4.94 ตุงล้านนา
ภาพที่ 4.95 เครื่ องสืบชะตา
47) ชื่อแหล่ งหัตถกรรม โคมไฟล้านนาจากกระดาษสา
ที่ต้งั หมู่ที่ 6 บ้านปากกอง ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา โคมไฟล้านนาของ นางแหวว ตังแก เป็ นโคมไฟที่ทาจาก
กระดาษสา ซึ่ งในปั จจุบ ัน โคมล้านนาได้ถูก ประยุกต์ใช้มาทาเป็ นเครื่ อ งประดับ ตาม
อาคารบ้านเรื อ น และสถานที่ ต่ าง ๆ เพื่อ ความสวยงาม ที่ ส าคัญ ยังช่ วยสื บ สานและ
อนุรักษ์เอกลักษณ์งานหัตถกรรมโคมล้านนาให้คงอยูส่ ืบไป
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ โคมไฟล้านนาจากกระดาษสา

ภาพที่ 4.96 โคมไฟล้านนา

ภาพที่ 4.97 โคมไฟล้านนา
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48) ชื่อแหล่ งหัตถกรรม ปฎิมากรรมงานปั้ นพระพุทธรู ป
ที่ต้งั บ้านสันกับตองเหนือ หมู่ที่ 8 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (โรงหล่อพระ)
ประวัติความเป็ นมา เปิ ดกิจการโดยนางพวงพกา ผิวจันทร์ โดยแบ่งบริ เวณส่ วน
หนึ่ งของบริ เวณบ้านเป็ นโรงหล่อพระพุทธรู ป โดยทาเป็ นกิจการของครอบครัวส่งออก
ทั้งในและต่างประเทศ
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ปฎิมากรรมงานปั้ นพระพุทธรู ปและผลงานศิลปะ

ภาพที่ 4.98 ปฎิมากรรมงานปั้ นพระพุทธรู ป ภาพที่ 4.99 ปฎิมากรรมงานปั้ นพระพุทธรู ป
49) ชื่อแหล่ งหัตถกรรม งานจักสานไม้ ไผ่ (อุปกรณ์หาปลาจักสานจิ๋ว)
ที่ต้งั ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา งานจักสานถือว่าเป็ นงานหัตถกรรมที่มี กลิ่ นอายความเป็ น
เอกลักษณ์ แบบล้านนา เนื่ องจากรู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เปรี ยบเสมือนว่าได้สัมผัสถึ ง
ความเป็ นธรรมชาติ โดยชาวบ้านในชุมชนตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ยัง
มีการสืบสานงาน จักสานไม้ไผ่โดยทาเป็ นอุปกรณ์หาปลาให้ลูกหลานในปั จจุบนั ได้
รู ้จกั และเรี ยนรู ้
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อุปกรณ์หาปลาที่ทาจากไม้ไผ่
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ภาพที่ 4.100 อุปกรณ์จบั สัตว์น้ า
50) ชื่อแหล่ งหัตถกรรม ตลาดชุมชนปากกอง
ที่ต้งั บ้านปากกอง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา ตลาดชุมชนถือ ว่าเป็ นสถานที่จาหน่ ายอาหารที่ปลอดจาก
สารพิษหรื อสารเคมีซ่ ึ งถือว่ามีความปลอดภัยต่อสุ ขภาพสูงกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับสินค้า
ที่วางจาหน่ ายตามห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่า เนื่ องจากการปลูกผัก
เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่และเลี้ยงหมู เป็ นต้น เป็ นกรรมวิธีที่ชาวบ้านทาแบบไม่ตอ้ งใช้สารเคมี
และนามาจาหน่ายกันเองในชุมชน ดังเช่นตลาดชุมชนปากกองเป็ นอีกหนึ่งตลาดชุมชนที่
รับรองเรื่ องการไม่ใช้สารเคมีในสินค้าอุปโภคบริ โภค
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สินค้าปลอดสารพิษทางการเกษตรของชุมชน

ภาพที่ 4.101 ตลาดชุมชนปากกอง
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4.4 การคั ด เลื อ กแหล่ ง มรดกทางวั ฒ นธรรมเพื่ อ จั ด การเส้ นทางการเรี ย นรู้ และท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม
หัวข้อนี้ เป็ นการคัดเลือกแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งได้จากการศึกษาสารวจและเก็บข้อมูล
แหล่ งมรดกวัฒ นธรรมในชุ ม ชนตามแนวถนนโบราณสายเชี ยงใหม่ – ลาพูน จานวน 50 แหล่ ง
เพือ่ ให้ได้แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เหมาะสมเพือ่ จัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ต่อไป ซึ่งมีวธิ ีการคัดเลือกแหล่งมรดกวัฒนธรรมดังนี้
4.4.1 เกณฑ์ ก ารคัด เลื อ กแหล่ ง มรดกทางวั ฒ นธรรมเพื่ อ จั ด การเส้ นทางการเรี ย นรู้ และ
ท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ผูศ้ ึกษาได้สร้างเกณฑ์ที่ จะใช้ในการวัดค่าเพื่อ คัดเลื อ กแหล่ งมรดกทางวัฒ นธรรมที่มีคุณ ค่า
สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน และเหมาะสมสาหรับการ
จัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาทีป่ ระยุกต์จากเกณฑ์
การพิจารณาคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม ที่กาหนดโดยองค์กรสากลด้านการศึกษาและการอนุรักษ์
มรดกวัฒนธรรม (ICOMOS) ร่ วมกับบริ บททางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน จานวน 4 เกณฑ์ ดังนี้
1) เกณฑ์ ด้านประวัติศาสตร์
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมนั้น มีเรื่ องราวสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน และชุมชนมาตั้งแต่โบราณ
2) เกณฑ์ ด้านวัฒนธรรม
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมนั้น มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิธีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี
และ วัฒนธรรมของประชาชนในท้องถิ่นตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน
3) เกณฑ์ ด้านศิลปกรรม
แหล่ ง มรดกทางวัฒ นธรรมนั้ น มี คุ ณ ค่ า ทางด้ า นสุ นท รี ยศาสตร์ และศิ ล ปะ
สถาปั ตยกรรมที่แสดงลักษณะโดดเด่นของวัฒนธรรมของท้องถิ่น
4) เกณฑ์ ด้านความพร้ อมของการเรียนรู้ และท่ องเที่ยว
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมนั้น มีความเหมาะสมและความพร้อมของสื่อการเรี ยนรู ้และ
สิ่งอานวยสะดวกด้านการท่องเที่ยว
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4.4.2 วิธีการคัดเลือกแหล่ งมรดกทางวัฒนธรรม
ในการคัดเลือกครั้งนี้ ได้ใช้เกณฑ์วดั ค่าเพือ่ คัดเลือกแหล่งมรดกวัฒนธรรม ซึ่งได้จากการศึกษา
สารวจและเก็บข้อ มูลในชุมชนตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน จานวน 50 แหล่ ง เพื่อ
คัดเลือกแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนตามแนวถนนโบราณสาย
เชียงใหม่ – ลาพูน และเหมาะสมสาหรับการจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ซึ่ งเกณฑ์วดั ค่าดังกล่ าวนี้ ได้ประยุกต์มาตรวัดแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) เพื่อกาหนดคุ ณค่าของมรดก
ทางวัฒ นธรรมที่มี คุณค่าสะท้อ นอัตลักษณ์ ของชุ ม ชนตามแนวถนนโบราณสายเชี ยงใหม่ – ลาพูน
และเหมาะสมสาหรับการจัดการเส้น ทางการเรี ยนรู ้และท่อ งเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรม โดยใช้เกณฑ์ 4
เกณฑ์ที่สร้างขึ้นดังกล่าว ในรู ปแบบRating Scale กาหนดค่าคะแนน 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แล้ววิเคราะห์ผลแบบ (Weight Sum Analysis) มีค่าคะแนนดังนี้
ระดับค่ามากที่สุด คิดเป็ น 5 คะแนน
ระดับค่ามาก

คิดเป็ น 4 คะแนน

ระดับค่าปานกลาง คิดเป็ น 3 คะแนน
ระดับค่าน้อย

คิดเป็ น 2 คะแนน

ระดับค่าน้อยที่สุด คิดเป็ น 1 คะแนน
ในการคัดเลือกแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนตามแนวถนน
โบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน และเหมาะสมสาหรับการจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมนั้น จะใช้วิธีการคัดเลือกมรดกวัฒนธรรมโดยคิดจากค่าคะแนนรวมของมรดกวัฒนธรรมที่
มีค่าคะแนนที่มีคะแนนตั้งแต่ 12 คะแนน หรื อ ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะถู กคัดเลื อกเป็ นมรดกวัฒนธรรม
เพื่อ ส าหรั บการจัด การเส้น ทางการเรี ยนรู ้แ ละท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมตามแนวถนนโบราณสาย
เชียงใหม่ – ลาพูนต่อไป
4.4.3 การคัดเลือกและผลการคัดเลือกมรดกวัฒนธรรม
การคัดเลือกและผลของการประเมิ นคุ ณค่ามรดกวัฒนธรรมที่มี คุณค่าสะท้อ นอัตลักษณ์ ของ
ชุ ม ชนตามแนวถนนโบราณสายเชี ยงใหม่ – ลาพูน และเหมาะสมส าหรับการจัดการเส้นทางการ
เรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครั้งนี้ ประกอบกับการสัมภาษณ์ นักปราชญ์ในชุ มชนเพื่อให้ไ ด้
มรดกวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพและมีคุณค่า ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
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5
4
5

5
4
4

3
3
3

3
2
4

16
13
16

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

4

5

5

4

18

ผ่าน

4
2
4
3
3
3
5
3
5
2
4
4
5
3
4
5

3
3
5
3
3
3
5
3
4
3
4
2
4
3
4
5

2
3
4
2
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3

2
4
3
1
1
1
3
1
2
1
3
1
2
4
2
3

11
12
16
9
9
10
16
10
14
9
10
10
14
13
13
16

ไม่ผา่ น
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ผ่าน
ไม่ผา่ น
ผ่าน
ไม่ผา่ น
ผ่าน
ไม่ผา่ น
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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ผลการคัดเลือก

เกณฑ์ ด้านศิลปกรรม

เกณฑ์ ด้านความ
พร้ อมของการเรียนรู้ /
ท่ องเที่ยว
รวม

เกณฑ์ ด้านวัฒนธรรม

1) วัดเสาหิน
2) วัดสันป่ าเลียง
3) วัดเมืองสาตรหลวง
4) โคมล้านนา
คุณแม่บวั ไหล คณะ
ปั ญญา
5) วัดกู่ขาว
6) ร้านสมนึกโกปี๊
7) วัดเมืองกาย
8) วัดเชียงแสน
9) วัดดอนจืน
10) วัดผางยอย
11) วัดพระนอนหนองผึ้ง
12) วัดป่ าแคโยง
13) วัดกองทราย
14) วัดสันคือ
15) วัดบ่อน้ าทิพย์
16) วัดกอมะม่วงเขียว
17) วัดกู่เสือ
18) วัดเวฬุวนั
19) วัดแสนหลวง
20) วัดพระนอนป่ าเก็ดถี่

เกณฑ์ ด้าน
ประวัติศาสตร์

แหล่ งมรดกทาง
วัฒนธรรม

ตารางที่ 4.5 แสดงผลการคัดเลือกมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงคุณค่าความเป็ นล้านนา

3
3
1

3
4
3

3
3
4

3
2
3

12
12
11

ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผา่ น

3

4

4

3

14

ผ่าน

1
1
1

3
3
2

3
4
3

1
2
3

8
10
9

ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น

2
2
1

3
4
4

5
3
3

3
4
4

13
13
12

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3
3

4
4

3
3

3
3

13
13

ผ่าน
ผ่าน

2

3

3

3

11

ไม่ผา่ น

2
4

4
4

3
5

5
4

14
17

ผ่าน
ผ่าน

105

ผลการคัดเลือก

เกณฑ์ ด้านศิลปกรรม

เกณฑ์ ด้านความ
พร้ อมของการเรียนรู้ /
ท่ องเที่ยว
รวม

เกณฑ์ ด้านวัฒนธรรม

21) วัดศรี โพธาราม
22) วัดต้นเหียว
23) ศรี วรรณาเซรามิกส์
24) ลุงแก้วโคมไฟ (ว่าว
ไฟ)
25)โรงงานเตาพระ
อาทิตย์ (เตาอั้งโล่)
26) กล่องผ้าไหมสารภี
27) ฟาร์มเห็ดบ้านสวน
28) รองเท้าพืน้ เมือง ร้าน
ลานไทย
29) ถนนคนเดินยางเนิ้ง
30) ตลาดนัดเวฬุวนั
31) ร้านขนมไทย
พื้นบ้านภาคเหนือ
32) ตลาดชุมชนยางเนิ้ง
33) ลุงสองเมือง
เครื่ องปั้ นดินเผา
34) ศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรประจาตาบล
35) ยายหล้าจักสาน

เกณฑ์ ด้าน
ประวัติศาสตร์

แหล่ งมรดกทาง
วัฒนธรรม

ตารางที่ 4.5 ( ต่อ )

5
3
4
3
3
2
2

5
3
3
4
3
3
3

5
3
4
4
4
3
3

2
1
2
2
2
1
3

17
10
13
13
12
9
11

ผ่าน
ไม่ผา่ น
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น

2
1
2

2
3
4

3
3
4

2
2
3

9
9
13

ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ผ่าน

4

4

4

3

15

ผ่าน

4
2

4
3

4
4

4
1

16
10

ผ่าน
ไม่ผา่ น

2

3

3

1

9

ไม่ผา่ น

4

3

3

3

13

ไม่ผา่ น
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ผลการคัดเลือก

เกณฑ์ ด้านศิลปกรรม

เกณฑ์ ด้านความ
พร้ อมของการเรียนรู้ /
ท่ องเที่ยว
รวม

เกณฑ์ ด้านวัฒนธรรม

36) บ้านไม้โบราณ
37) วัดมงคลวนาราม
38) วัดสารภี
39) วัดช่างเคิ่ง
40) วัดปากกอง
41)วัดต้นผึ้ง
42) การจักสานเสื่อแหย่ง
43) การทาไม้กวาด
ทางมะพร้าว
44) การผลิตน้ าผึ้ง
45.สมุนไพรลูกประคบ
46.การทาบายศรี เครื่ อง
สืบชะตา และช่อตุง
47.โคมไฟล้านนาจาก
กระดาษสา
48.ปฎิมากรรมงานปั้ น
พระพุทธรู ป
49.การจักสานไม้ไผ่
(อุปกรณ์หาปลาจักสาน
จิ๋ว)
50.ตลาดชุมชนปากกอง

เกณฑ์ ด้าน
ประวัติศาสตร์

แหล่ งมรดกทาง
วัฒนธรรม

ตารางที่ 4.5( ต่อ )

ผลของการประเมินคุณค่ามรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนตามแนวถนน
โบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน และเหมาะสมสาหรับการจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒ นธรรมครั้งนี้ สามารถคัดเลื อ กแหล่ งมรดกวัฒ นธรรมเพื่อ การจัดการเส้น ทางการเรี ยนรู ้ และ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จานวน จานวน 32 แห่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1) อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้ากาวิละ ตาบลวัดเกต
อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
2) วัดเมืองกาย
ตาบลวัดเกตุ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
3) วัดเมืองสาตรหลวง
ตาบลหนองหอย อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
4) ร้านสมนึกโกปี๊
ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
5) โคมล้านนา แม่บวั ไหล คณะปั ญญา ตาบลหนองหอย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
6) วัดสันป่ าเลียง
ตาบลหนองหอย อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
7) วัดเสาหิน
ตาบลหนองหอย อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
8) วัดบ่อน้ าทิพย์
ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
9) วัดพระนอนหนองผึ้ง ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
10) วัดกองทราย
ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
11) วัดกู่เสือ
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
12) วัดเวฬุวนั
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
13) ตลาดนัดชุมชนเวฬุวนั ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
14) ตลาดชุมชนยางเนิ้ง
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
15) ร้านขนม/อาหารไทยพื้นบ้านภาคเหนือ ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
16) ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรประจาตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
17) วัดพระนอนป่ าเก็ดถี่ ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
18) ถนนคนเดินยางเนิ้ง
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
19) บ้านไม้โบราณตามแนวถนน ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
20) วัดแสนหลวง
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
21) วัดศรี โพธาราม
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
22) วัดต้นเหียว
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
23) ยายหล้าจักสาน
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
24) รองเท้าพิน้ เมือง
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
25) ลุงแก้วโคมลอย
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
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26) ลูกประคบสมุนไพร ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
27) บายศรี เครื่ องสืบชะตา ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
28) โคมไฟล้านนา
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
29) วัดสารภี
ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
30) วัดช่างเคิ่ง
ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
31) วัดปากกอง
ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
32) ศาลเจ้าพ่อแดนเมืองเชียงใหม่ – ลาพูน ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
4.5 การจาแนกประเภทของแหล่ งมรดกวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ และท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
หัวข้อนี้ เป็ นการจาแนกประเภทของแหล่งมรดกวัฒนธรรมตามแนวเส้นทางถนนโบราณสาย
เชี ยงใหม่ – ล าพูน ซึ่ งได้รับ การคัด เลื อ กให้เป็ นแหล่ งเพื่อ การเรี ยนรู ้และท่ อ งเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรม
จานวน 32 แหล่ง เพื่อ สาหรับการจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมต่อ ไป ซึ่ ง
สามารถจาแนกออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
4.5.1 แหล่ งมรดกวัฒนธรรมประเภทวัดวาอารามและโบราณสถาน
มีจานวน 18 แหล่ง มีรายชื่อดังนี้
1) อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้ากาวิละ ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง
2) วัดเมืองกาย
ตาบลวัดเกตุ อาเภอเมือง
3) วัดเมืองสาตรหลวง
ตาบลหนองหอย อาเภอเมือง
4) วัดสันป่ าเลียง
ตาบลหนองหอย อาเภอเมือง
5) วัดเสาหิน
ตาบลหนองหอย อาเภอเมือง
6) วัดบ่อน้ าทิพย์
ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี
7) วัดพระนอนหนองผึ้ง ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี
8) วัดกองทราย
ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี
9) วัดกู่เสือ
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
10) วัดเวฬุวนั
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
11) วัดพระนอนป่ าเก็ดถี่ ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
12) วัดแสนหลวง
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
13) วัดศรี โพธาราม
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
14) วัดต้นเหียว
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
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จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

15) วัดสารภี
ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
16) วัดช่างเคิง่
ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
17) วัดปากกอง
ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
18) ศาลเจ้าพ่อแดนเมืองเชียงใหม่ – ลาพูน ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
4.5.2 แหล่ งมรดกวัฒนธรรมประเภทแหล่ งตลาดชุมชนและศิลปหัตถกรรม
มีจานวน 14 แหล่ง มีรายชื่อดังนี้
1) ร้านสมนึกโกปี๊
ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
2) โคมล้านนา แม่บวั ไหล คณะปั ญญา ตาบลหนองหอย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3) ตลาดนัดชุมชนเวฬุวนั
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
4) ตลาดชุมชนยางเนิ้ง
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
5) ร้านขนม/อาหารไทยพื้นบ้านภาคเหนือ ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
6) ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรประจาตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่
7) ถนนคนเดินยางเนิ้ง
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
8) บ้านไม้โบราณตามแนวถนน ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่
9) ยายหล้าจักสาน
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
10) รองเท้าพิน้ เมือง
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
11) ลุงแก้วโคมลอย
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
12) ลูกประคบสมุนไพร ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
13) บายศรี เครื่ องสืบชะตา ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
14) โคมไฟล้านนา
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
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