
 

50 

 

บทที่ 4 
ชุมชนและมรดกวฒันธรรม  ตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน 

 
บทน้ีเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริบทที่เก่ียวกบัประวตัิความเป็นมาและมรดก
วฒันธรรมของชุมชนในแนวถนนสายโบราณเชียงใหม่ – ล าพูน ในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอสารภี 
จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 4.1 ประวติัศาสตร์หรือประวติัความเป็นมาของถนนสายโบราณเชียงใหม่ – ล าพนู 
 4.2 ประวตัิความเป็นมาของชุมชนและองค์ประกอบของชุมชนตามเส้นถนนสายโบราณ
เชียงใหม่ – ล าพนู 
 4.3 การศึกษาส ารวจและเก็บข้อมูลมรดกวฒันธรรมในชุมชนตามแนวถนนโบราณสาย
เชียงใหม่ – ล าพนู 

4.3.1  พื้นที่และชุมชนที่ท  าการศึกษา 
 4.3.2  แหล่งมรดกวฒันธรรมของชุมชนตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพนู 
 4.4  การคดัเลือกแหล่งมรดกทางวฒันธรรมเพื่อจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม 
 4.4.1  เกณฑก์ารคดัเลือกแหล่งมรดกทางวฒันธรรมเพื่อจดัการเส้นทางการเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

4.4.2 วธีิการคดัเลือกแหล่งมรดกทางวฒันธรรม 

4.4.3 การคดัเลือกและผลการคดัเลือกมรดกวฒันธรรม 
 4.5 การจ าแนกประเภทของแหล่งมรดกวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม 
 
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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4.1 ประวัติศาสตร์หรือประวัติความเป็นมาของถนนสายโบราณเชียงใหม่ – ล าพูน 

โครงนิราศหริภุญชัยเป็นหลักฐานประการหน่ึงที่แสดงว่าแม่น ้ าปิงในสมัยอดีตได้ไหลอยู่
ทางดา้นทิศตะวนัออกของแม่น ้ าปิงในปัจจุบนั คือแนวปิงห่าง โดยโครงนิราศหริภุญชยัเป็นต านานที่
เขียนเม่ือประมาณ พ.ศ.2060 เป็นการเขียนบรรยายการเดินทางจากเมืองเชียงใหม่ไปเมืองล าพูนเพื่อ
สกัการะพระธาตุหริภุญชยั38 มีใจความส าคญัคือ เม่ือเดินทางจากเมืองเชียงใหม่ไปถึงเวยีงกุมกาม ซ่ึง
ในสมยันั้นเวยีงกุมกามตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของแม่น ้ าปิงเช่นเดียวกบัเมืองเชียงใหม่ จากเวยีงกุมกาม
เดินทางไปถึงวดัพระนอนบา้นปิง (ปัจจุบนัคือวดัพระนอนหนองผึ้ง) อธิบายวา่ เดิมแม่น ้ าปิงไหลไป
ทางวดัพระนอนบา้นปิง ต่อมาไดมี้การขดุคลองลดัแต่น ้ าก็ยงัไหลไปทางเดิมจึงตอ้งสร้างพระนอนขึ้น
เพือ่กั้นน ้ า ปรากฏในโคลงบทที่ 49 ดงัน้ี 

 (ฉบบัเชียงใหม่) 

 อรรณพพระขวางขั้นขอบ พงิเพงิ   รอดเอ่ 

 ผนืแผน่สุยลงเลิง   ลวดย ั้ง 

 คองเห็นที่รักเทิง   ใจเช่น ครานี 

 ผลอ่ืนสนัเส้ียนตั้ง   ตอกไวว้กัษณ์เรียม 

น ้ าในแม่น ้ าปิงที่ไหลผ่านหน้าวดัพระนอนบา้นปิงน้ี ไม่ลึกมากสามารถน าเวยีนเดินขา้มไปได ้
บริเวณบา้นหนองผึ้งจึงเป็นจุดที่ผูค้นใชเ้ดินทางขา้มแม่น ้ าปิง โดยมีการสร้างสะพานส าหรับให้ผูค้น
เดินขา้ม ดงัปรากฏในโคลงบทที่ 50 และ 64 ดงัน้ี 

 (ฉบบัเชียงใหม่) 

 นทีหนัแหง้ไป  พอเรือ 

เกวยีนกวา่ชุมชนเผอื   วง่หวา้ย 

สารถีสัน่สายยอื   ยงัเชือก ชกัแฮ 

ดกัค่วงคุงท่าทา้ย   ถีบพน้ปาระเลือม 

 

 

                                                         
38  มนู  คว ัน่ค  า   “การศึกษาประวติัศาสตร์เส้นทางคมนาคมจากเชียงใหม่ไปล าพูน”  โครงนิราศหริภุญชยั   ศรีสารา  กรุงเทพฯ 
 2542 หนา้ 22,89 
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 เทียวเทิงทวารท่อหั้น  หลองแหลง 

ขวัเขื่อนเขาปกแปง   ไต่เตา้ 

ทิพโสกที่ยกัแยง   หาชู่ ยามเอ่ 

มาม่วนเรียงรสเขา้   ขอกน้ีเรียงเรียม 

จากวดัพระนอนบา้นปิงกวกีล่าววา่ไดผ้า่นวดัร้างมากมายตามสองขา้งทาง จนกระทัง่เดินทางถึง
วดัยางหนุ่ม (ปัจจุบนัคือวดักองทราย) กวรู้ีสึกหนักอก หวนคิดถึงคนรักที่ไดจ้ากมา ดงัโคลงบทที่ 67 
ความวา่ 
 (ฉบบัเชียงใหม่) 

 ลุเถิงยางหนุ่มหนา้  หนกัทรวง อยูแ่ล 

 คึดคอบเถิงทิพดวง   ดอกฟ้า 

 รอยดลรสาสรวง   สวรรคเทพ โพน้ฤๅ 

 ฤๅบ่ยงัเยือ้นขา้   ข่าวเหยี้ยมยาทรวง 39 

จากวดักองทรายไม่ปรากฏช่ือสถานที่ว่าแวะพกัผ่อนหรือผา่นที่ใดบา้ง แต่เป็นการบรรยายการ
เดินทางที่เลียบแม่น ้ าปิงไปเกือบตลอดเสน้ทางจนถึงเมืองล าพนู 

ดงันั้นจากขอ้มูลในโคลงนิราศหริภุญชัย สันนิษฐานได้ว่าแม่น ้ าปิงที่ไหลอยูใ่นปิงห่างซ่ึงมี
ต  าแหน่งอยูท่างตะวนัออกของแม่น ้ าปิงในปัจจุบนั กล่าวคือ แม่น ้ าปิงที่เดิมไหลอยูใ่นต าแหน่งที่เป็น
ร่องปิงห่างน้ี ต่อมาไดมี้การเปล่ียนแปลงทางน ้ าใหม่ให้แม่น ้ าเคล่ือนยา้ยมาอยูท่างตะวนัตกของเวียง
กุมกามในต าแหน่งแม่น ้ าปิงปัจจุบัน ซ่ึงการเปล่ียนทิศทางของทางน ้ าน้ีไม่ปรากฏหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์ แต่สันนิษฐานว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากการที่เกิดน ้ าท่วมเวียงกุมกามคร้ังยิง่ใหญ่ ทั้งน้ี
เน่ืองจากเม่ือเกิดเหตุการณ์น ้ าท่วม น ้ าจะแผข่ยายท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกวา้ง กระแสน ้ าทางตรงจะไหล
เช่ียวกวา่จึงท าการกดัเซาะร่องน ้ าใหม่ตดัเป็นทางตรงไปเป็นแนวน ้ าปัจจุบนั และไม่ไหลไปทางเดิม 

ช่วงที่แม่น ้ าปิงเปล่ียนแปลงร่องน ้ ามาอยู่ทางด้านตะวนัตกนั้ น ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด แต่
สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ระหว่าง พ.ศ.2101 – 2317 ซ่ึงเวียงกุมกามเขา้สู่การล่มสมัยเช่นเดียวกับเมือง
เชียงใหม่ไดต้กเป็นเมืองขึ้นของพม่าเป็นระยะเวลายาวนานถึงสองร้อยกว่าปี พม่าไดก้วาดตอ้นผูค้น

                                                         
39   ประเสริฐ ณ นคร  โคลงนิราศหริภญุชัย   โรงพิมพท่์าพระจนัทร์  กรุงเทพ  2516  หนา้ 51 - 52, 66, 69 
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จากเมืองเชียงใหม่ไปเมืององัวะจนหมด ท าใหเ้วยีงกุมกามที่ในขณะนั้นมีฐานะเป็นเมืองบริวารก็ไดถู้ก
กวาดตอ้นผูค้นไปดว้ย ท าให้เวียงกุมกามเป็นเมืองร้างไป โดยในระหวา่งที่เวียงกุมกามเป็นเมืองร้าง
นั้นอาจจะเกิดปรากฏการณ์น ้ าท่วมคร้ังใหญ่ที่เป็นสาเหตุใหแ้ม่น ้ าปิงเปล่ียนทางน ้ ามาอยูท่างตะวนัตก
ของเวยีงกุมกาม  

ร่องรอยน ้ าปิงเดิมทางทิศตะวนัออกหรือที่เรียกวา่ ปิงห่าง มีระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร 
มีหมู่บา้นตั้งเรียงรายตลอดทางถึง 21 หมู่บา้น ปรากฏเป็นแนวขนานอยูท่างดา้นตะวนัตกของถนนสาย
เชียงใหม่ – ล  าพนู โดยครอบคลุมพื้นที่ที่ศึกษาคือ ตั้งแต่บา้นสันคือ บา้นหนองผึ้ง บา้นกองทราย บา้น
กู่เสือ บา้นยางเน้ิง บา้นปันเจียง (เวฬุวนั) บา้นปากกอง บา้นช่างเคิ่ง และไปจนถึงบา้นอุโมงค ์จงัหวดั
ล าพูน มีลกัษณะลาดต ่าลงเป็นแอ่ง ดังนั้นถนนสายเชียงใหม่ – ล  าพูนจึงตั้งอยูบ่นพนังดินธรรมชาติ
ของร่องน ้ าเก่าหรือร่องปิงห่าง ซ่ึงเป็นบริเวณที่มีระดบัสูงในแอ่งที่ราบน ้ าท่วมถึง40 

การตั้งถ่ินฐานไปตามแนวแม่น ้ าปิงห่าง ท าให้เกิดเส้นทางคมนาคมทางบกเลียบแนวแม่น ้ าปิง
ห่างและเป็นเส้นทางที่ส าคญัในการติดต่อระหว่างจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัล าพูนในเวลาต่อมา 
โดยมีการพฒันาเส้นทางขึ้นตามล าดบั และมีสร้างถนนอยา่งเป็นทางการพร้อมกบัการปลูกตน้ยางนา
บนถนนสายเชียงใหม่ – ล  าพูน ในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลที่ 5) 
หรือประมาณพุทธศกัราช 2442 โดยในตอนนั้นจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัหน่ึงในมณฑลพายพัและ
อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าอินทวโรรส เจ้าผู ้ครองนครเชียงใหม่ และมีข้าราชการจาก
พระมหากษัตริยท์ี่ในสมัยนั้นเรียกว่า ขา้หลวงสิทธ์ิขาดมณฑลพายพั เป็นผูดู้แลต่างพระเนตรพระ
กรรณ และมีขา้หลวงขณะนั้นคือ เจา้พระยาสุรสีห์วิศิษฐศกัด์ิ (เชยกลัยาณมิตร)  ไดก้  าหนดนโยบาย
พฒันาคูคลอง การตดัถนนหนทาง และปรับปรุงถนนหลวงให้ความร่มร่ืนแก่ผูเ้ดินทางสัญจรไปมา 
โดยไดก้ าหนดให้ชุมชนสองขา้งฝ่ังถนนสายเชียงใหม่ – ล  าพูน ปลูกตน้ยางนาและช่วยกนัดูแลรักษา
มาจนถึงปัจจุบนั 

 

 

 

 

                                                         
40  สรัสวดี อ๋องสกุล  เวียงกุมกาม การศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชนโบราณในล้านนา  WITHIN  

DESIGN CO.,LTD  เชียงใหม่  2547 หนา้ 29 - 34 
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แผนที่ 4.1  แสดงลกัษณะทางกายภาพของร่องปิงห่าง41 

                                                         
41  ศุทธินี ทองสะอาด  รายงานการวจิยัเร่ือง “การศึกษาร่องรอยทางน ้าเก่าของน ้าปิงในบริเวณท่ีราบเชียงใหม่-ล าพูน” 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2531  หนา้ 71 
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4.2 ประวัติความเป็นมาของชุมชนและองค์ประกอบของชุมชนตามเส้นถนนสายโบราณเชียงใหม่ – 
ล าพูน 
 พื้นที่การศึกษามรดกทางวฒันธรรมตามเส้นถนนสายโบราณเชียงใหม่ – ล าพูน  มีขอบเขตอยู่
ในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  ซ่ึงประวตัิความเป็นมาของชุมชนและ
องคป์ระกอบของชุมชน  ดงัน้ี  

4.2.1 อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

1) ประวัติความเป็นมาของอ าเภอเมือง 
แต่เดิมนั้นบริเวณของอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบนัน้ีเคยเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าและเป็น

ศูนยก์ลางของอาณาจกัรล้านนาไทย ที่มีช่ือว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" โดยมีกษัตริย ์
ผูส้ร้างนครเชียงใหม่ คือ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ซ่ึงพระองค์ไดร้วบรวมบา้นเมืองบนแผ่นดิน
ลา้นนาไทยใหเ้ป็นผนืปฐพเีดียวกนั และรวมกนัเป็นอาณาจกัรลา้นนาไทยอนักวา้งใหญ่ 

2) ที่ต้ัง 
อ าเภอเมืองของจงัหวดัเชียงใหม่ตั้งอยูท่างตอนกลางของจงัหวดัเชียงใหม่ มีอาณาเขต

ติดต่อกบัอ าเภอและจงัหวดัใกลเ้คียงดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอแม่ริม 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอสนัทรายและอ าเภอสนัก าแพง 

ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอสารภีและอ าเภอหางดง 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอหางดง 

3) องค์ประกอบของชุมชนและประชากรในเขตอ าเภอเมือง 

อ าเภอเมืองเชียงใหม่มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นทั้งหมด 16 ต  าบล 78 หมู่บา้น 
และมีจ านวนประชากรทั้งหมดประมาณ 235,600 คน 
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ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนต าบลและจ านวนประชากรในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ล าดับที ่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนประชากร 

1 ศรีภูมิ - 15,627 
2 พระสิงห์ - 7,910 
3 หายยา - 13,811 
4 ชา้งม่อย - 8,483 
5 ชา้งคลาน - 14,131 
6 วดัเกต - 21,856 
7 ชา้งเผอืก 5 25.847 
8 สุเทพ 15 30,765 
9 แม่เหียะ 10 117,592 

10 ป่าแดด 13 17.592 
11 หนองหอย 6 14,044 
12 ท่าศาลา 5 11.673 
13 หนองป่าคลัง่ 7 8.593 
14 ฟ้าฮ่าม 7 7.460 
15 ป่าตนั - 10.180 
16 หนองผเีส้ือ 9 9.853 

รวม 78 235,600 
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง ส านกัปลดัเทศบาล (พ.ศ.2555) 

 4.2.2  อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
1) ประวัติความเป็นมาของอ าเภอสารภี 
อ าเภอสารภี เป็นอ าเภอที่มีพื้นที่เล็กที่สุดและเป็นเพียงอ าเภอเดียวในจงัหวดัเชียงใหม่ที่

ไม่มีภูเขา แต่มีลกัษณะเด่น คือ มีถนนสายตน้ยางที่มีอายกุว่าร้อยปีเรียงรายตลอดสองขา้งทาง 
ซ่ึงมีความยาวเร่ิมตั้งแต่เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ไปจรดถึงเขตอ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอสารภีน้ี 
เดิมช่ือ อ าเภอยางเน้ิง ก่อตั้งเป็นอ าเภอเม่ือปี พ.ศ. 2434 โดยค าว่ายางเน้ิงมาจาก "ตน้ยาง" และ
ค าวา่ "เน้ิง" เป็นภาษาค าเมืองแปลวา่ โนม้เอน ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2470 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น "อ าเภอ
สารภี" ซ่ึงค  าวา่ "สารภี" หมายถึง ช่ือของดอกไมไ้ทยสีเหลืองมีกล่ินหอม  
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2) ที่ต้ัง  
อ าเภอสารภีตั้งอยูท่างตอนกลางของจงัหวดัเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอและ

จงัหวดัใกลเ้คียงดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอสนัก าแพง 
ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอบา้นธิ อ าเภอเมืองล าพนู (จงัหวดัล าพนู) และอ าเภอหางดง 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอหางดงและอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

3) องค์ประกอบของชุมชนและประชากรในเขตอ าเภอสารภี 
อ าเภอสารภีแบ่งเขตการปกครองออกเป็นทั้งหมด 12 ต  าบล 105 หมู่บา้น และมีจ านวน

ประชากรประมาณ 71,247 คน  
 
ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนต าบลและจ านวนประชากรในเขตอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
  

ล าดับที ่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนประชากร 
1 ยางเน้ิง 7 10,621 
2 สารภ ี 9 6,139 
3 ชมพ ู 9 2,976 
4 ไชยสถาน 8 4,389 
5 ขวัมุง 10 7,285 
6 หนองแฝก 9 4,788 
7 หนองผึ้ง 8 10,928 
8 ท่ากวา้ง 7 2,741 
9 ดอนแกว้ 7 3,128 
10 ท่าวงัตาล 13 8,864 
11 สนัทราย 12 5,520 
12 ป่าบง 6 3,868 

รวม 105 71,247 
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลต าบลสารภี (พ.ศ.2555) 
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4.3  การศึกษาส ารวจและเก็บข้อมูลมรดกวัฒนธรรมในชุมชนตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – 
ล าพูน 

 4.3.1  พืน้ที่และชุมชนที่ท าการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตพื้นที่ศึกษาในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอสารภีของจงัหวดัเชียงใหม่  
เฉพาะเขตชุมชนตามแนวถนนสายเชียงใหม่ – ล  าพนู ทั้งสองฟากฝ่ังถนน  ซ่ึงจะประกอบดว้ย  

1) อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 2 ต  าบล ไดแ้ก่ 
ต  าบลหนองหอย และต าบลวดัเกตุ ดงัรายระเอียดต่อไปน้ี 

1.1) ต าบลหนองหอย มีทั้งหมด 7 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ที่ 1 บา้นหนองหอย หมู่ที่ 2 
บา้นโรงววั หมู่ที่ 3 บา้นเสาหิน  หมู่ที่ 4 บา้นสันป่าเลียง  หมู่ที่ 5 บา้นเมืองสาตร หมู่ที่ 6 
บา้นศิริวฒันานิเวศน์ และหมู่ที่ 7 บา้นชยัพฤกษ ์มีจ  านวนประชากรทั้งหมด 13,953 คน 
และจ านวนหลงัคาเรือน 8,690 หลงัคาเรือน 

1.2) ต  าบลวดัเกตุ  มีจ  านวนประชากรทั้งหมด 22,238 คน และจ านวนหลงัคาเรือน 
11,356 หลงัคาเรือน 

ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลของต าบลในอ าเภอเมือง เฉพาะพื้นที่ที่ท  าการศึกษาหาแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมบริเวณสองฝ่ังถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพนู 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ต าบลหนองหอย 

หมู่ 1 บา้นหนองหอย 

หมู่ที่ 3 บา้นเสาหิน 

หมู่ที่ 5 บา้นเมืองสาตร 

ต าบลวัดเกตุ เฉพาะพื้นที่สองฝ่ังถนนสายเชียงใหม่ – ล าพูน  ตั้ งแต่จุดเร่ิมต้นของ
การศึกษา ณ บริเวณค่ายกาวลิะเป็นตน้มา 

 

2) อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 3 ต  าบล 
ไดแ้ก่ ต  าบลยางเน้ิง ต  าบลสารภี และต าบลหนองผึ้ง มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1) ต  าบลยางเน้ิง มีทั้งหมด 8 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นกู่เสือ, หมู่ 2 บา้นเวฬุวนั, 
หมู่ 3 บา้นยางเน้ิง, หมู่ 4 บา้นเชียงยนื, หมู่ 5 บา้นศรีโพธาราม, หมู่ 6 บา้นตน้เหียว,  
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หมู่ 7 บา้นตน้เหียว และหมู่ 7 บา้นป่าเก็ดถ่ี มีจ  านวนประชากรทั้งหมด 10,621 คน และ
จ านวนหลงัคาเรือนทั้งหมด 3,444 หลงัคาเรือน 

2.2)ต าบลสารภี มีทั้งหมด 9 หมู่บา้น ได้แก่ หมู่ 1 บา้นป่าแดด, หมู่ 2 บา้นสารภี
,หมู่ 3 บา้นสารภี, หมู่ 4 บ้านช่างเคิ่ง, หมู่ 5 บ้านปากกอง, หมู่ 6 บ้านปากกอง, หมู่ 7 
บา้นสันกับตองใต ,้ หมู่ 7 บา้นแม่สะลาบ และ หมู่ 8 บา้นสันกับตองเหนือ มีจ านวน
ประชากรทั้งหมด 6,139 คน และจ านวนหลงัคาเรือนทั้งหมด 1,879 หลงัคาเรือน 

2.3)ต าบลหนองผึ้ง มีทั้งหมด 7 หมู่บา้น ได้แก่ หมู่ 1 บา้นหนองผึ้งเหนือ, หมู่ 2 
บา้นเชียงแสน, หมู่ 3 บา้นดอนจืน, หมู่ 4 บา้นหนองผึ้งใต,้ หมู่ 5 บา้นป่าแคโยง, หมู่ 6 
บา้นกองทราย และหมู่ 8 บา้นสันคือ มีจ  านวนประชากรทั้งหมด 10,928 คน และจ านวน
หลงัคาเรือนทั้งหมด 3,577 หลงัคาเรือน 
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ตารางที่ 4.4 แสดงขอ้มูลของต าบลในอ าเภอสารภี ที่ท  าการศึกษาหาแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมบริเวณสองฝ่ังถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพนู 

อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 
 

ต าบลยางเนิ้ง 

หมู่ที่ 1 บา้นกู่เสือ 
หมู่ที่ 2 บา้นเวฬุวนั 
หมู่ที่ 3 บา้นยางเน้ิง 
หมู่ที่ 4 บา้นเชียงยนื 
หมู่ที่ 5 บา้นศรีโพธาราม 
หมู่ที ่6 บา้นตน้เหียว 
หมู่ที ่7 บา้นป่าเก็ดถ่ี 

 
 
 
 

ต าบลสารภ ี

หมู่ที่ 1 บา้นป่าแดด 
หมู่ที่ 2 บา้นสารภี 
หมู่ที่ 3 บา้นสารภี 
หมู่ที่ 4 บา้นช่างเคิ่ง 
หมู่ที่ 5 บา้นปากกอง 
หมู่ที่ 6 บา้นปากกอง 
หมู่ที่ 7 บา้นสนักบัตองใต ้
หมู่ที่ 7 บา้นแม่สะลาบ 
หมู่ที่ 8 บา้นสนักบัตองเหนือ 

 
 

ต าบลหนองผึง้ 

หมู่ที่ 1 บา้นหนองผึ้งเหนือ 
หมู่ที่ 2 บา้นเชียงแสน 
หมู่ที่ 3 บา้นดอนจืน 
หมู่ที่ 4 บา้นหนองผึ้งใต ้
หมู่ที่ 5 บา้นป่าแคโยง 
หมู่ที่ 6 บา้นกองทราย 
หมู่ที่ 8 บา้นสนัคือ 
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4.3.2  แหล่งมรดกวฒันธรรมของชุมชนตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน 
หวัขอ้น้ีเป็นการการศึกษาส ารวจและเก็บขอ้มูลแหล่งมรดกวฒันธรรมในชุมชนตามแนวถนน

โบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน  ซ่ึงเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม  โดยใชว้ิธีการส ารวจ
ทางกายภาพ  แบบสอบถาม และสัมภาษณ์  ซ่ึงผลการศึกษาพบแหล่งมรดกวฒันธรรมที่น่าสนใจ
จ านวน 50 แห่ง  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  

1) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม  วดัเสาหิน 
ที่ต้ัง หมู่ที่  3 ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ โดยตั้ งอยู่ในเขต

ชุมชนของเวยีงกุมกาม 
ประวัติความเป็นมา  วดัแห่งน้ีถือไดว้า่สร้างร่วมสมยัเวยีงกุมกาม 
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ  ส่ิงก่อสร้างภายในวดัประกอบด้วย วิหาร เจดีย ์

ประธาน พระอุโบสถ ก าแพง พระวิหาร อาคารศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และวิหารเสา
หินจ าลอง  โดยตวัวหิารของวดัเสาหิน มีการก่อสร้างลกัษณะยกพื้นสูงมากเพือ่เป็นการ
ป้องกนัน ้ าท่วม ตวับนัไดเป็นรูปนกหสัดีลิงคมี์หงอนคลา้ยนาคซ่ึงเป็นสตัวใ์นนิยาย หรือ
ชาดกในพระพุทธศาสนาที่ มีความเช่ือว่าใช้เป็นพาหนะขึ้ นสู่สรวงสวรรค์ ซ่ึงใน
สมยัก่อนอาจมีความตอ้งการให้คนที่ไดเ้ขา้มาในวิหารหลงัน้ีเหมือนเดินทางไปสู่แดน
พทุธภูมิ  

นอกจากน้ีโครงสร้างหลังคาท าด้วยไม้เน้ือแข็งทั้งหลัง มุงด้วยกระเบื้องดินขอ 
ป้านลมท าดว้ยไมแ้กะสลกัเป็นรูปพญานาคติดกระจกสี ช่อฟ้าไมติ้ดกระจก (ปัจจุบนัยงัมี
ของเดิมเก็บรักษาไวเ้ป็นที่ศึกษาของคนรุ่นหลงั) โครงสร้างหน้าจัว่มีลกัษณะแบบมา้ตัง่
ไหม ตกแต่งลายไม้ปิดทองประดับกระจกเป็นรูปดอกประจ ายาม ภายในวิหารเคยมี
พระพุทธรูปประดิษฐานอยูจ่  านวน 11 องค ์ทั้งที่เป็นแบบพระส าริด และพระศิลา แต่ได้
ถูกขโมยไปหมด ทางวดัจึงไดส้ร้างพระพุทธรูปป้ันที่มีพุทธลกัษณะเหมือนองคเ์ดิมมา
ประดิษฐานแทน และในส่วนของฐานชุกชี (ฐานปูนส าหรับประดิษฐานพระประธาน) 
ตามความเช่ือถือของศรัทธาและตามค าบอกเล่าของคนโบราณที่เล่าสืบกนัมาวา่มีเสาหิน
อยูใ่ตฐ้านชุกชีน้ี ซ่ึงเสาหินน้ีมีความเช่ือเดียวกบัเสาอินทขิล หรือเสาหินที่พระอินทร์ทรง
ประธานลงมาเพือ่ให้เกิดความสุขสงบในบา้นเมือง รวมถึงมีธรรมมาสน์หลวงที่ส าหรับ
เทศน์ธรรมพื้นเมือง เป็นตน้ 
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ภาพที่  4.1  วหิารวดัเสาหิน 

 

 

    

 

 

 

                 ภาพที ่ 4.2  ศาลาที่ตั้งเสาหินจ าลอง                 ภาพที่ 4.3  เสาหินจ าลอง 

 

2)  ช่ือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม วดัสนัป่าเลียง 
ที่ต้ัง  35 หมู่ที่ 4 ต  าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา ความเป็นมาของวดัน้ีเร่ิมจากเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2535 มี

พระธุดงครู์ปหน่ึงมีช่ือว่า พระครูบาธรรมธิ ท่านไดเ้ดินธุดงคห์าที่ปฏิบตัิธรรม จนมาถึง
สถานที่ที่ เป็นป่าทึบและมีความสงบร่มร่ืน ท่านพระครูบาเห็นว่าเป็นที่เหมาะแก่การ
ปฏิบตัิธรรมจึงปักกลดจ าพรรษา ประชาชนที่อาศยัอยูบ่ริเวณใกล้เคียงจึงได้พากันมา
ท าบุญฟังธรรมและเกิดความเล่ือมใส จึงร่วมใจกนัสร้างกุฏิแลว้อาราธนาให้ท่านสร้างวดั
ขึ้นเพื่อเป็นศูนยก์ลางรวมจิตใจของชาวบา้น และเรียกวดัแห่งน้ีว่า "วดัสามปอเลียง" 
เน่ืองจากมีตน้ปอใหญ่ 3 ตน้ ขึ้นเรียงกนัอยูบ่นสนันาในบริเวณที่สร้างวดั ต่อมาไดมี้การ
เปล่ียนช่ือเป็น วดัสนัปอเลียง และเรียกช่ือเพี้ยนเป็น วดัสนัป่าเลียงจนถึงปัจจุบนั  
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มรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ประมาณ พ.ศ.2471 มีการสร้างหอธรรมขึ้นใน
รูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นบา้นล้านนา เพื่อใชเ้ป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฏกและ
เอกสารโบราณต่างๆที่เป็นหลกัฐานส าคญัในทางพระพทุธศาสนา แต่ เน่ืองจากวดัสนัป่า
เลียงนั้นตั้งอยูใ่นพื้นที่ลุ่มและมีน ้ าท่วมเกือบทุกปี ท าให้หอธรรมนั้นถูกดินตะกอนและ
ทรายทบัถมฐานอาคารเพิ่มขึ้นทุกปี และสภาพความช้ืนที่เกิดขึ้นไดส่้งผลใหภ้าพเขียนสี
ฝุ่ นผสมน ้ า ที่ประดบัอยูผ่นังด้านนอกของหอธรรม ซ่ึงเป็นภาพเทพบุตร เทพธิดา ภาพ 
12 ราศี และภาพแม่ธรณีบิดมวยผมได้หลุดร่อนลงเกือบหมด รวมไปถึงส่วนประกอบ
อาคารที่ท  าดว้ยไมไ้ดผ้พุงัไปดว้ย  

ต่อม าใน ปี  พ .ศ . 2536 เจ้าอ าวาส วัด  ศ รัท ธาชาวบ้ านสัน ป่ า เลี ยง  และ
พุทธศาสนิกชนทัว่ไป รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมศิลปกร หน่วยศิลปกรที่ 4 
เชียงใหม่ ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ และกรมการศาสนา ได้ท  าการ
บูรณะปฏิสังขรณ์หอธรรม โดยเน้นการรักษาโครงสร้างและศิลปะสถาปัตยกรรมตาม
แบบเดิมไวทุ้กประการ แต่เน่ืองจากฐานอาคารหอธรรมอยูต่  ่ากว่าระดบัพื้นดินปัจจุบนั
ถึง 1.20 เมตร การที่จะยกตวัอาคารให้อยู่ในระดับพื้นดินปัจจุบนั อาจจะท าให้เกิดผล
กระทบกระเทือนต่อโครงสร้างอาคารและส่วนประกอบอ่ืนๆ ดงันั้นจึงไดท้  าการขดุลอก
ดินบริเวณโดยรอบอาคารหอธรรมออก ส่วนผนังดา้นนอก เดิมทีนั้นเป็นรูปเขียนสีฝุ่ น
ผสมน ้ าในการบูรณะคร้ังน้ียงัคงลกัษณะรูปเดิมไว ้แต่ไดเ้ปล่ียนจากภาพเขียนสีฝุ่ นผสม
น ้ าเป็นภาพประติมากรรมปูนป้ัน และแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2538  

 

            
    ภาพที่  4.4  หอธรรมวดัสนัป่าเลียง                           ภาพที่  4.5  วหิารวดัสนัป่าเลียง 
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3) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม วดัเมืองสาตรหลวง 
ที่ต้ัง  เลขที่ 85 ถนนเมืองสาตร ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
ประวัติความเป็นมา สร้างขึ้นประมาณปีพ.ศ.2412 สมยัพระเจา้กาวิโรรสสุริยวงศ ์ 

เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ โดยมีพระอธิการเทพและทา้วเขื่อนค าเป็นผูด้  าเนินการสร้าง 
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ มีวหิารและเจดียท์ี่มีลกัษณะรูปทรงลา้นนา ก่อดว้ยอิฐ

ถือปูน เสาไมส้ักเขียนลายทอง ฝาผนงัเขียนภาพจิตรกรรมโบราณ แสดงเร่ืองราวเก่ียวกบั
พุทธประวตัิและพระเวสสันดร รวมถึงลายค าโบราณที่ปัจจุบนัหาดูไดย้าก ส่วนหลงัคา
มุงด้วยกระเบื้องดินเผา และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์
ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

         ภาพที่  4.6  วหิารวดัเมืองสาตรหลวง                    ภาพที่  4.7  หอไตรวดัเมืองสาตรหลวง  

 
 

 

 

 

 

            ภาพที ่ 4.8  เรือนโบราณวดัเมืองสาตรหลวง     ภาพที่ 4.9  พระเจดียว์ดัเมืองสาตรหลวง  
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4)  ช่ือแหล่งหัตถกรรม โคมลา้นนาแม่บวัไหล คณะปัญญา  

ที่ต้ัง   บา้นเลขที่ 19 ซอยกุหลาบ ชุมชนเมืองสาตรหลวง ถนนเชียงใหม่-ล าพนู  
ประวัติความเป็นมา บา้นเมืองสาตรเป็นหมู่บา้นที่มีช่ือเสียงในด้านการท าโคม

ลา้นนา ซ่ึง “โคม” นั้นถือว่าเป็นส่ิงที่อยู่คู่กับประเพณีทางเหนือมาชา้นาน โดยเฉพาะ
ประเพณียีเ่ป็ง หรือวนัลอยกระทง ชุมชนเมืองสาตรเป็นแหล่งผลิตโคมที่ใหญ่ที่สุดใน
ภาคเหนือ โดยมีแม่ครูโคมลา้นนา คือ    “แม่ครูบวัไหล คณะปัญญา” ซ่ึงถือวา่เป็นผูริ้เร่ิม
งานหตัถกรรม 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ   การท าโคมลา้นนาที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวสัดุพื้นบา้น 
อาทิ ไมไ้ผ ่กระดาษสา และผา้ดิบ เป็นตน้  

 

 

 

                
 

 ภาพที่  4.10 แม่ครูบวัไหล คณะปัญญา          ภาพที่ 4.11  โคมลา้นนา                     

 

 
 

 

 

     ภาพที่  4.12  การขึ้นรูปโคมลา้นนา           ภาพที่  4.13  โคมลา้นนา 

5) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม วดักู่ขาว 
ที่ต้ัง  หมู่ที่ 1 ต  าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา วดักู่ขาวเป็นวดัร้างที่ตั้งอยูริ่มถนนเชียงใหม่-ล าพูน ต าบล

หนองหอย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยสภาพของวดัก่อนการขุดแต่งพบเจดียมี์
ความสูงประมาณ 5 เมตร และรอบๆองคเ์จดียเ์ป็นเนินดิน 
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มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ มีโบราณสถาน 3 แห่งคือ ก าแพงแกว้และซุ้มประตู
อยูห่ลงัเจดีย,์เจดียป์ระธานเป็นศิลปะลา้นนา เรือนธาตุมีลกัษณะสูงก่อทึบตนัทั้ง 4 ดา้น 
(ไม่ท าซุม้พระ) ส่วนยอดเจดียเ์ป็นฐานบวัแปดเหล่ียมรองรับองคร์ะฆงั และวิหารที่มีมุม
ฐานบวัลูกแกว้ ฐานชุกชีเดิม และลายกลีบบวั   

 

 

 

   

 

 

 

            ภาพที่  4.14  โบราณสถานวดักู่ขาว       ภาพที่  4.15  พระประธานในวดักู่ขาว 

 

6) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม ร้านสมนึกโกป๊ี 
ที่ต้ัง  เลขที่ 176-178 ถนนเชียงใหม่-ล าพูน ต าบลวดัเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา เร่ิมตน้จากเจา้ของร้านคือนายสมนึก ไดเ้ก็บรวบรวมของเก่า

หายากมาประดบัตกแต่งภายในร้านจนเหมือนพิพธิภณัฑข์นาดเล็ก ท าให้เวลาเดินไปมุม
ไหนของร้านก็จะเหมือนยอ้นเวลากลบัไปในอดีต  

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ร้านอาหารเชียงใหม่ที่บรรยากาศเป็นบา้นไม้เก่า มี
ของเก่าสะสม ของโบราณตกแต่งภายในร้าน 
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ภาพที ่ 4.16  หลงัคาร้านคา้ที่มุงดว้ยใบตองตึง     ภาพที่  4.17  ของโบราณที่หาดูไดย้าก        

7) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม วดัเมืองกาย 
ที่ต้ัง ตั้งอยูต่  าบลวดัเกตุ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา มีเร่ืองเล่าสืบกนัมาว่า แต่เดิมนั้นพระไชยวฒิุท่านอยูเ่มืองกาย

ได้พาพี่น้อง 2-3 คนอพยพมาจากเมืองเชียงตุง มาอาศยัอยูท่ี่เมืองกาย เชียงใหม่ จากนั้น
ท่านก็จดัตั้งอารามขึ้นเพื่อเป็นที่ท  าบุญ ส่วนบรรดาพี่นอ้งไดพ้ากนัตั้งบา้นขึ้นใกลก้บัวดั 
พร้อมขนานนามวดัน้ีว่า “วดัเมืองกาย” มาจนถึงปัจจุบนั โดยท่านไดส้ร้างพระเจดียข์ึ้น
เพือ่เป็นที่สกัการบูชาแก่คนทัว่ไป 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ศาสนสถานที่น่าสนใจในวดัเมืองกาย ไดแ้ก่ 
1) อุโบสถ รูปแบบพื้นเมืองลา้นนา เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลงัคา 2 ชั้น 

มุงดว้ยกระเบื้องลูกฟูก หางหงส์ชั้นล่างประดบัดว้ยนาคสะดุง้ ประดบัดว้ยกระจก
สี ส่วนหางหงส์ประดบัดว้ยนาคล ายองประดบักระจกสี หน้าบนัประดบัดว้ยปูน
ป้ันสีเหลืองลกัษณะรูปโก่งคิ้ว และรวงผึ้งอยูต่รงหวัพญาครุฑ 

2) วิหาร สร้างเม่ือวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2491 รูปทรงแบบล้านนายุค
หลงั หลงัคาซ้อนกนั 2 ชั้น หางหงส์ประดบัดว้ยนาคล ายองปิดทองดว้ยกระจกสี 
ส่วนหนา้บนัประดบัดว้ยไมแ้กะสลกั ลวดลายพรรณพฤกษาลงรักปิดทอง โก่งคิ้ว
ตกแต่ง ลวดลายมีรวงผึ้งประดบั 
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                ภาพที่  4.18   เจดียว์ดัเมืองกาย                 ภาพที่   4.19  วหิารวดัเมืองกาย   

 

                           
  
               

 

 

 

                   ภาพที่  4.20  พระอุโบสถวดัเมืองกาย                              ภาพที่  4.21  ตน้ยางนา 

 

8) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม วดัเชียงแสน 
ที่ต้ัง หมู่ที่ 2 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา เดิมหมู่บา้นแห่งน้ีช่ือวา่บา้นเชียงแสนนอ้ย ซ่ึงจากค าบอกเล่า

ว่าพญามงัรายท่านไดอ้พยพผูค้นมาจากเชียงแสนประมาณ พ.ศ. 1850 มาตั้งถ่ินฐานอยู่
ที่น่ีและสร้างวดัช่ือ วดัเชียงแสนน้อย จึงเรียกช่ือหมู่บา้นน้ีตามว่า เชียงแสนน้อย  ต่อมา
ไดต้ดัค  าวา่นอ้ยออก เหลือเพยีงช่ือบา้นเชียงแสน 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ พระอุโบสถ พระเจดีย ์และภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
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        ภาพที่  4.22  พระอุโบสถวดัเชียงแสน           ภาพที ่ 4.23  ภาพจิตรกรรมฝาผนงัหนา้พระอุโบสถ 

 

                                
ภาพที ่ 4.24  เจดียว์ดัเชียงแสน         ภาพที่  4.25 พญานาค 9 ศรีษะ 

 

9) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม วดัดอนจืน 
ที่ต้ัง ตั้งอยูบ่า้นดอนจืน ต าบลหนองผึ้ง อ  าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา สร้างเม่ือ พ.ศ. 2359 เดิมเป็นวดัร้างช่ือว่า ปันจืน โดยมีท่าน

ครูบาสิทธิ เป็นผู ้ริเร่ิมปฏิสังขรณ์  ได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมา เม่ือ ว ันที่  4 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 เขตวสุิงคามสีมา กวา้ง 6 เมตร ยาว 12.50 เมตร 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ วหิารที่เป็นสถาปัตยกรรมลา้นนา 
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            ภาพที่  4.26   ซุม้ประตูโขงวดัดอนจืน                       ภาพที่   4.27   วหิารวดัดอนจืน 
      

10) ช่ือแหล่งมรดกวฒันธรรม วดัผางยอย 
ที่ต้ัง ตั้งอยูห่มู่ที่ 3 ต าบลหนองผึ้ง อ  าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา ไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นวดัเม่ือปี พ.ศ. 2407 
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ วหิารวดั และพระเจดียว์ดั 

 

                                              
                             ภาพที่  4.28  พระธาตุเจดียว์ดัผางยอย          ภาพที่  4.29  วหิารวดัผางยอย 
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11) ช่ือแหล่งมรดกวฒันธรรม วดัพระนอนหนองผึ้ง 
ที่ต้ัง ตั้งอยูเ่ลขที่ 205 หมู่ 4 บา้นหนองผึ้ง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา ถือไดว้่าเป็นวดัโบราณเก่าแก่ที่สร้างมานานหลายร้อยปี โดย

ประวติัวดัพระนอนหนองผึ้งนั้นในอดีตเคยเป็นที่อยูอ่าศยัของชนเผา่ลวัะ ต่อมาประมาณ
ปี พ.ศ.1200 พระมหาเถระเจา้ จ  านวน 5 รูป ที่ไดต้ิดตามพระนางจามเทวี มาครองนคร
หริภุญชยัตามค าเชิญของพระสุเทวฤาษีนั้น ไดเ้ทศนายงัหมู่บา้นแห่งน้ีท าใหช้าวลวัะเกิด
ความเล่ือมใสศรัทธา จึงได้น าเอารังผึ้ งจากตน้มะขามริมสระน ้ าใกล้หมู่บ้านมาถวาย 
พร้อมทั้งสร้างอารามให้อยู่จ  าพรรษา พร้อมน าพระบรมสารีริกธาตุใส่กระบอกไม้ไผ่
บรรจุผอบทองค าบรรจุในหลุมลึก 22 ศอก และขนานนามวา่ "วดัหนองผึ้ง"   

วดัแห่งน้ีไดร้้างไปชัว่ระยะเวลาหน่ึง จนถึง พ.ศ.1836 มหาเถระเจา้และบริวารจาก
เมืองเชียงแสน ไดท้  าการบูรณะเจดียข์ึ้นใหม่และสร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระ
นอน) มีความยาวตั้ งแต่ยอดพระโมฬีถึงฝ่าพระบาท 19 เมตร (38 ศอก) และสร้าง
พระพุทธรูปปางมารวิชยั (พระเจา้ทนัใจ) 1 องค ์หน้าตกักวา้ง 3 ศอก 1 คืบ และหลงัจาก
นั้นในปี พ.ศ.1838 พระเจา้เม็งรายไดย้ดึนครหริภุญชยัและสร้างเมืองใหม่ทางทิศเหนือ
นครหริภุญชยั เรียกว่า เวียงกุมกาม ไดร้วมเอาวดัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเวียงกุมกามด้วย 
พระเจา้เม็งรายไดท้รงอุปถมัภแ์ละถือว่าเป็นวดัส าคญัในเวียงกุมกาม มีประเพณีสรงน ้ า
และปิดทองพระนอนทุกปี     พระพุทธไสยาสน์(พระนอน) หันพระเศียร ไปทางทิศ
ตะวนัออก เทา้ (พระบาท) ไปทางตะวนัตก หันพระพกัตร์ขวางเมือง ซ่ึงในอดีตสถานที่
นั้ นเป็นท้องแม่น ้ าปิง จึงขนานนามว่า "พระพุทธป้านปิง" เน่ืองจากคนโบราณไม่
ต้องการให้น ้ าปิงไหลท่วมบ้านเรือน จึงได้สร้าง          พระนอนรูปน้ีขึ้ นมา โดย
ความหมายของค าวา่ "ป้าน" คือ ตา้นน ้ าปิงไวใ้ห้ไหลเบี่ยงออกซ้ายขวาไป ภายหลงัจาก
สร้างพระนอนป้านปิงเสร็จเรียบร้อย ปรากฏว่า น ้ าปิงก็ไม่เคยไหลมาท่วมในหมู่บา้น
แห่งน้ี และมีช่วงหน่ึงที่วดัน้ีได้ถูกปล่อยให้ร้างไปนับหลายร้อยปี จนกระทั่งได้มี
ชาวบา้นในละแวกนั้น ได้พร้อมใจกันสร้างวดัขึ้นมาอีกคร้ัง เรียกว่า วดัหนองเผิ้ง(ผึ้ง) 
และไดอ้าราธนาพระสงฆม์าจ าพรรษาอยู ่

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ พระพทุธไสยาสน์ (พระนอน) 
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  ภาพที่  4.30  พระพทุธไสยาสน์(พระนอน)                    ภาพที่  4.31  พระพทุธไสยาสน์(พระนอน) 

 

 

 

 

 

     

 

       ภาพที ่ 4.32  อุโบสถเก่าแก่วดัพระนอนหนองผึ้ง              ภาพที่  4.33  เจดียว์ดัพระนอนหนองผึ้ง 

 

12) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม วดัป่าแคโยง 
ที่ต้ัง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองผึ้ง อ  าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา เดิมช่ือว่า บ้านไร่มีอายุกว่า 620 ปี เช่ือกันว่า ชาวบา้นได้

อพยพกนัมาตั้งถ่ินฐานจากเชียงแสน เชียงราย เชียงตุง และจีนฮ่อ โดยกระจดักระจายกนั
อยูท่ ัว่ไปเป็นจ านวนมาก หมู่บา้นน้ีมีดอกแคมากมาย ดอกแค เป็นไมย้นืตน้ ดอกเป็นสี
บานเยน็และสีขาว ลกัษณะการออกดอกจะเป็นพวงห่างกนัเป็นระยะเล็ก ๆ ก่ิงของดอกก็
จะโน้มต ่าลงโยงเขา้หากนั จึงเรียกว่า ดอกแคโยง และจากดอกแคโยงจ านวนมากน้ีเอง 
จึงเรียกช่ือหมู่บา้นวา่ “บา้นป่าแคโยง” 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สถาปัตยกรรมที่อยูภ่ายในวดั 



 

 73  

 

 

 

 

 

 

 

                       ภาพที ่ 4.34  วหิารวดัป่าแคโยง                     ภาพที่  4.35  เจดียว์ดัป่าแคโยง 

 

 

13) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม วดักองทราย 
ที่ต้ัง ตั้งอยูเ่ลขที ่64 หมู่ 6 เชียงใหม่-ล าพนู ต  าบลหนองผึ้ง อ  าเภอสารภี เชียงใหม่   
ประวัติความเป็นมา เดิมช่ือว่า “วดัยางหนุ่ม” เน่ืองจากบริเวณที่สร้างวดัมีตน้ไม้

ยางขึ้นอยู ่โดยวดัน้ีถูกสร้างขึ้นในสมยัพระเจา้เม็งรายมหาราชทรงสร้างเวยีงกุมกาม วดั
แห่งน้ีสร้างโดยเจา้แม่ค  าแพรและต่อมาไดก้ลายเป็นวดัร้าง จนกระทัง่ไดมี้แพทยป์ระจ า
ต  าบลคนหน่ึงช่ือว่า ท้าวก้อนสิทธิ ได้ชักชวนราษฎรให้มาสร้างวดัขึ้ นใหม่ เม่ือปี
พุทธศกัราช 2430  ซ่ึงขณะที่ท  าการสร้างวดันั้นเม่ือท าการขุดบริเวณไหนก็จะเจอแต่
ทราย จึงเปล่ียนช่ือวดัใหม่เป็น วดักองทราย 

วดัน้ีถือว่าเป็นวดัเก่าแก่ของลา้นนา ดงัปรากฏจากหลกัฐานในโครงนิราศหริภุญ
ชยั ที่กล่าวถึงการเดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุหริภุญชยัโดยเดินทางผ่านทางเรือ 
และหน่ึงในวดัที่หยดุพกัระหวา่งการเดินทางคือวดัยางหนุ่ม (ปัจจุบนัเรียกวดักองทราย) 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สถาปัตยกรรมภายในวดั 
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                       ภาพที่  4.36  วหิารวดักองทราย                              ภาพที่  4.37  เจดียว์ดักองทราย 
 

14) ช่ือแหล่งมรดกวฒันธรรม วดัสนัคือ 
ที่ต้ัง ตั้งอยูห่มู่ที่ 8 ต  าบลหนองผึ้ง อ  าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา เป็นวดัราษฎร์โดยไดมี้การสนันิษฐานวา่ชาวบา้นไดม้าท าไร่

ท านาและตั้งบา้นเรือนขึ้น ณ บริเวณหมู่บา้นน้ี พร้อมไดร่้วมใจกนัสร้างวดัขึ้นเพื่อเป็นที่
ยดึเหน่ียวทางจิตใจและเป็นสถานที่ท  าพธีิกรรมทางพระพทุธศาสนา รวมทั้งเป็นสถานที่
ท  าบุญของชาวบา้นในโอกาสต่างๆ โดยบริเวณทิศตะวนัออกของวดัมีล าเหมืองพญาค า
ไหลผ่าน และที่ส าคญัพื้นที่บริเวณหมู่บ้านน้ีไม่เคยมีน ้ าท่วมเลยเน่ืองจากบริเวณน้ีมี
ลักษณะเป็นที่ดอน ซ่ึงในอดีตวดัสันคือน้ีเคยมีพระพุทธรูปคู่วดัอยู่ 1 องค์โดยเป็น
พระพทุธรูปปางมารวชิยัสิงห์ 1 สมยัเชียงแสน แต่ไดถู้กขโมยไปเม่ือปี พ.ศ. 2520 และมี 
ปูชนียสถานที่ส าคญัคือ พระเจดีย ์ที่ชาวบา้นไดน้ าวตัถุโบราณต่าง ๆ มาบรรจุไวใ้นองค์
พระเจดียซ่ึ์งวตัถุโบราณต่างๆ นั้นไดน้ ามาจากวดัป่าหวายและวดัป่าเป้าที่ สร้างในสมยั
เวยีงกุมกาม 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ปัจจุบนัภายในวดัมีถาวรวตัถุต่างๆ อาทิ วิหาร กุฏิ
สงฆ์ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง ศาลาบ าเพญ็บุญ และมีก าแพงลอ้มรอบอาณา
บริเวณของวดั เป็นตน้ 
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       ภาพที่  4.38  หอพระธรรมพระเจา้ทนัใจวดัสนัคือ                  ภาพที่  4.39  วหิารวดัสนัคือ 

15) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม วดับ่อน ้ าทิพย ์
ที่ต้ัง ตั้งอยูห่มู่ที่ 1 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา ถือว่าเป็นโบราณสถานที่เป็นส่วนของเวียงกุมกามชั้นนอก 

และถือว่าเป็นวดัโบราณที่ตั้งขึ้นในสมยัพุทธศตวรรษที่ 20 ตั้งอยูริ่มน ้ าปิง (ห่าง) ซ่ึงมีท่า
น ้ าปิงที่ใชเ้ขา้สู่หมู่บา้นบริเวณน้ีช่ือท่าป่ากลว้ยและท่าม่วงเขียว ตั้งอยูท่างทิศใตข้องท่า
ป่ากลว้ย ริมถนนเชียงใหม่-ล าพนู (สายเก่า) ในอดีตนั้นบริเวณแห่งน้ีเป็นพนังกั้นน ้ าของ
ล าน ้ าปิง เสน้ทางน้ีจึงเป็นเสน้ทางที่ใชเ้ดินทพัและเสน้ทางคา้ขายมาตั้งแต่สมยัโบราณ  

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ โบราณสถานที่บ่อน ้าทิพย ์
 

 

           ภาพที่  4.40  บ่อน ้ าทิพย ์                     ภาพที่  4.41  โบราณสถานวดับ่อน ้ าทิพย ์
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16) ช่ือแหล่งมรดกวฒันธรรม วดักอมะม่วงเขียว 
ที่ต้ัง ต าบลหนองผึ้ง อ  าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประวัติความเป็นมา วดักอมะม่วงเขียว ตั้งอยูน่อกเวียงกุมกามห่างออกไปทางทิศ
ใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตร เน่ืองจากบริเวณนั้นมีตน้มะม่วงขนาดใหญ่ขึ้นอยูป่ระชาชนใน
ทอ้งถ่ินจึงเรียกช่ือวดัร้างว่า “วดักอมะม่วงเขียว” ตามภาษาทอ้งถ่ิน ซ่ึงยงัไม่พบความ
เป็นมาในเอกสารทางประวตัิศาสตร์ 

วหิารของวดักอมะม่วงเขียวสร้างหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
ยกเก็จดา้นหน้า 2 ช่วง ตามประวติัทางวดับอกว่ามีอาคารรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้อยูท่างด้าน
ทิศใตข้องวิหาร แต่จากการส ารวจยงัไม่พบซากโบราณสถานดังกล่าว สันนิษฐานว่ามี
โบราณสถานอ่ืนๆ อีกซ่ึงอาจถูกฝังใตดิ้นหรือถูกท าลายไปแลว้ 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ: โบราณสถานที่มีอาคารรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

 
  ภาพที่  4.42  โบราณสถานวดักอมะม่วงเขียว 

17) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม วดักู่เสือ 
ที่ต้ัง ตั้งอยูห่มู่ที่ 1 ต  าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา สร้างเม่ือปีพ.ศ. 2405 โดยพื้นที่บริเวณรอบๆวดัน้ีแต่เดิมมีช่ือ

วา่ “บา้นปูเส้ือ” โดยมีต านานเล่าต่อกนัมาวา่ก่อนการสร้างวดับริเวณน้ี แต่เดิมวดัไดส้ร้าง
อยูริ่มแม่น ้ าปิงฝ่ังตะวนัตก โดยเป็นที่พ  านกัของพ่อคา้และผูท้ี่เดินทางผา่นเมืองเชียงใหม่
กบัเมืองล าพูน และมีพระธุดงครู์ปหน่ึงได้เดินทางมาพกัที่แห่งน้ี ชาวบา้นจึงพากนัมา
กราบไหวแ้ละน าภตัตาหารมาถวายระหว่างนั้นชาวบา้นเห็นว่าท่านนั่งกบัพื้นดินโดยไม่
มีอะไรปูนั่งจึงถอดเส้ือใหปู้นั่ง ต่อมาท่านจึงไดน้ าชาวบา้นสร้างวดัขึ้นโดยตั้งช่ือวา่ “วดั
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ปูเส้ือ” ซ่ึงตั้งอยูริ่มแม่น ้ าปิงที่เป็นที่ราบลุ่มอยูท่างใตข้องเวยีงกุมกาม ต่อมาไดถู้กน ้ าท่วม
ประกอบกบัเกิดศึกกบัพม่า ท าใหว้ดัถูกท าลายและร้างไปเป็นเวลานานหลายร้อยปี ต่อมา
มีชาวบา้นไดอ้พยพเขา้มาในพื้นที่และเห็นว่าวดัปูเส้ือเหลือแต่ซากปรักหักพงัยากเกินที่
จะท าการบูรณปฏิสงัขรณ์ ชาวบา้นจึงไดย้า้ยมาสร้างในที่ปัจจุบนัและต่อมาพบว่าบริเวณ
น้ีมีกู่ร้างและวิหารเก่าอยู ่จึงช่วยกนับูรณะสร้างวดัใหม่ขึ้นมาโดยสร้างเจดียค์รอบองค์
เดิม พร้อมท าการร้ือวหิารเก่าและสร้างวหิารใหม่ เปล่ียนช่ือเป็น “วดักู่เสือ”  

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สถาปัตยกรรมต่างๆ อาทิ วหิาร เจดีย ์และภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัภายในวิหาร 

 

 

 

 

 

     

 

 ภาพที่  4.43  ศาลาไหวพ้ระวดักู่เสือ                        ภาพที่  4.44  วหิารวดักู่เสือ 

 

18) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม วดัเวฬุวนั/ วดัปันเจียง 
ที่ต้ัง ตั้งอยูห่มู่ที่ 2 ต  าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา ปัจจุบนัมีอายปุระมาณ 106 ปี (2557) เดิมทีนั้นวดัเวฬุวนัมี

หลายช่ือเน่ืองจากไดย้า้ยไปหลายสถานที่ อาทิ บริเวณวดัหวัหนองในปัจจุบนั จากนั้นได้
ยา้ยจากวดัหัวหนองมาที่วดัเชียงยนืใตแ้ละวดัปันเจียง ซ่ึงเป็นธรณีสงฆข์องวดัเวฬุวนัใน
ปัจจุบัน หลังจากนั้ นก็ได้ยา้ยจากวดัปังเจียงโดยมาตั้งวดัใหม่ช่ือ “วดัป่าหนาด” และ
ทา้ยสุดก็ยา้ยมาอยูท่ี่วดัเวฬุวนัในปัจจุบนั 
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มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ  สถาปัตยกรรมต่างๆภายในวดัและยงัมีการจัด
กิจกรรมทางพุทธศาสนาตลอดปี โดยให้เยาวชนและประชาชนมาเข้าค่ายอบรม
จริยธรรมและกิจกรรมธรรมะสญัจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่  4.45  วหิารวดัเวฬุวนั                              ภาพที่  4.46  พระประธานวดัเวฬุวนั 

19) ช่ือแหล่งมรดกวฒันธรรม วดัแสนหลวง 
ที่ต้ัง ตั้งอยูห่มู่ที่ 2 ต  าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา มีประวติัความเป็นมากล่าวว่าในรัชสมยัของพระเจา้เมกุฏิวิ

สุทธิวงศ ์แห่งราชวงศเ์ม็งราย องคท์ี่ 20 ท่านไดเ้สียเมืองเชียงใหม่ให้แก่พม่าเม่ือปี พ.ศ. 
2102 และพระองคก์็ไดถู้กจบัตวัไปยงักรุงองัวะ หลงัจากนั้นเป็นตน้มาแควน้ลา้นนาก็ตก
อยูใ่ตอ้  านาจของพม่านานถึง 216 ปี หลงัจากนั้นในปี พ.ศ. 2317 พญาจ่าบา้น(บุญมา) ซ่ึง
เป็นน้าของพระเจา้กาวิละ ไดร่้วมกบัพระเจา้กาวิละน าทพัของพระเจา้ตากสินมหาราช
เขา้มาตีเมืองเชียงใหม่พร้อมขบัไล่พม่าให้ออกไป แต่ก็ยงัไม่สงบสุขเน่ืองจากพวกพม่า
ยงัคงยกทพัมารบกวนอยู่เสมอ อีกทั้ งยงัประสบปัญหาขาดแคลนอาหารจึงได้มีการ
อพยพผูค้นจากเมืองเชียงใหม่มาตั้งรับขา้ศึกอยูท่ี่ “เวยีงหวาก” ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณอ าเภอ
สารภี พร้อมทั้งสร้างวดัขึ้นมาเพื่อเป็นที่บ  าเพญ็กุศลของขา้ราชการในราชส านกัและไพร่
ฟ้าประชากร โดยระหว่างการก่อสร้างทีด่  าเนินงานไปเกือบจะเสร็จ ทางสล่าเกิดอยากได้
เตียงไวใ้นกุฏิเพื่อให้พระสงฆ์ไวน้อน และอยากจะน าไปถวายเจา้เหนือหัวดว้ย จึงหมาย
จองที่จะตดัตน้ยางตน้หน่ึงโดยในต านานกล่าวว่าเป็นตน้ไมใ้หญ่ขนาดสามคนโอบ มีล า
ตน้เอนไปทางทิศตะวนัออก ระหวา่งที่สล่าก าลงัยกขวานฟันลงที่ตน้ยางนั้น ก็เกิดอาเพศ
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ขึ้นโดยตน้ยางใหญ่ตน้นั้นเกิดอาการสั่นสะเทือนพร้อมมีเสียงครวญครางเสมือนไดรั้บ
ความเจ็บปวดอยา่งสาหัส ท าให้บรรดาสล่าต่างพากนัทิ้งเคร่ืองมือและหนีไปคนละทิศ
ละทาง พญาแสนหลวงจึงให้คนน าธูปเทียน ขา้วตอก ดอกไม ้เหลา้ไห ไก่คู่ หมากเม่ียง 
และพูล มาตั้งศาลพร้อมท าพิธีบวงสรวง หลงัจากนั้นจึงท าการตดัตน้ยางตน้นั้นต่อจน
การก่อสร้างด าเนินงานแลว้เสร็จ และไม่นานพญาแสนหลวงก็ถึงแก่อนิจกรรมลงและ
หลงัจากนั้น 3 วนั มหาเถรเจา้จ่อค าต๊ะโรก็ถึงแก่มรณกรรม พระเจา้กาวลิะจึงไดใ้ห้ สล่า
ท าหอ (ศาล) ไว ้2 หอ คือหอค าซ่ึงสร้างไวท้ี่หลงัพระวิหาร (ปัจจุบนัหอค าหลงัน้ีไดห้าย
สาบสูญไปแลว้) ส่วนอีกหอหน่ึงคือ หอพญาแสนหลวงซ่ึงสร้างไวท้ี่มุมก าแพงวดัดา้น
เหนือ คือริมศาลาบาตรใตต้น้โพธ์ิ พระเจา้กาวิละและพญาจ่าบา้นไดก้รุณาโปรดให้ตั้ง
ช่ือวดัน้ีวา่ “วดัแสนหลวง” เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานให้แก่พญาแสนหลวง ผูอ้อกแบบและ
ด าเนินงานก่อสร้างวดัน้ี ส่วนศาลพญาแสนหลวงนั้นต่อมาไดน้ามว่า “ศาลเจา้พ่อแสน
หลวง” เพือ่เป็นที่สกัการบูชาของประชาชนสืบมา 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ หอค า ศาลเจา้พอ่แสนหลวง และสถาปัตยกรรมต่างๆ
ภายในวดั 

 

         
ภาพที ่ 4.47  เจดียว์ดัแสนหลวง                           ภาพที่  4.48  วหิารวดัแสนหลวง 
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20) ช่ือแหล่งมรดกวฒันธรรม วดัพระนอนป่าเกด็ถ่ี 
ที่ต้ัง ตั้งอยูห่มู่ที่ 4 ต  าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา ตามต านานบอกไวว้่าเม่ือพระพุทธเสด็จโปรดสัตวโ์ลกนั้น

พระองคไ์ด้โปรดยกัษ์ซ่ึงก าลังไล่จบัลูกสาวนายแสนแซ่ว ดงันั้นผูเ้ป็นลูกสาวจึงไดพ้า
นายแสนแซ่วไปเฝ้าพระพุทธเจา้ โดยพระองค์ไดป้ระทานเส้นเกศาให้ ต่อมานายแสน
แซ่วและลูกสาวก็ได้สร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขึ้ นโดยน าเอาพระเกศาของ
พระพทุธเจา้ประดิษฐานไวใ้นเศียรของพระพทุธรูป หลงัจากนั้นก็ไดมี้การสร้างวดัขึ้นมา
พร้อมเรียกพระนอนน้ีว่า “พระนอนแสนแซ่ว” และเน่ืองจากบริเวณนั้นมีป่าตน้เก็ดขึ้น
จ านวนมาก จึงท าให้ชาวบา้นเรียกกนัอีกช่ือหน่ึงวา่ “วดัพระนอนป่าเก็ดถ่ี” และเป็นพระ
นอนใหญ่แห่งเดียวที่อยูใ่นท่าปรินิพพาน จนถึงคร้ังที่พระราชชายาเจา้ดารารัศมีเสด็จมา
นมสัการและเห็นพระพกัตร์ที่อ่ิมงดงามจึงประทานช่ือวา่ “พระนอนแสนสุข”  

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ พระนอนแสนสุข 

 

  

 

 

 

 

      ภาพที่  4.49  พระนอนแสนสุขวดัพระนอนป่าเก็ดถ่ี 

 

21) ช่ือแหล่งมรดกวฒันธรรม วดัศรีโพธาราม 
ที่ต้ัง หมู่ที่ 5 ต  าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา เดิมทีนั้นมีช่ือวา่ วดัสังก๋า และวดัศรีก่อเก๊า ต่อมาประมาณปี 

พ.ศ. 2202 ได้มีพระภิกษุรูปหน่ึงได้เดินธุดงค์และได้ปักกลด ณ บริเวณน้ี ท่านได้เกิด
นิมิตเห็นแสงสว่างดวงสุกใสโชติช่วงสีเขียวเป็นประกาย เหมือนลูกแกว้ดวงหน่ึงขนาด
เท่าลูกสม้โอลอยวนเวยีนอยูท่างทิศตะวนัตก พอท่านออกจากนิมิตนั้นแลว้ไดเ้ดินไปยงัที่
ที่เห็นแสงสว่างนั้น ก็เห็นวิหารที่มีสภาพช ารุดพร้อมซากปรักหักพงัเกล่ือนกลาดทั่ว
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บริเวณ โดยเป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นว่าสถานที่น้ีเป็นวดัที่เคยรุ่งเรืองมาก่อน และห่าง
ออกไปทางทิศตะวนัตกของเจดียป์ระมาณ 20 เมตร มีตน้โพธ์ิตน้ใหญ่อยู ่พระภิกษุรูป
ดงักล่าวพร้อมดว้ยชาวบา้นจึงได้ช่วยกนับูรณปฏิสังขรณ์จนส าเร็จเรียบร้อย และไดต้ั้ง
ช่ือวดัว่า “วดัสังก๋า” โดยตั้งช่ือตามนิมิตเจดียส์ององค ์ต่อมาก็ไดมี้ชาวบา้นจากที่อ่ืนเขา้
มาที่อยูเ่พิ่มขึ้นจนกลายเป็นหมู่บา้น พร้อมเปล่ียนช่ือวดัเป็น “วดัศรีก่อเก๊า” โดยตั้งใตต้น้
โพธ์ิตน้ใหญ่ที่ขึ้นอยู ่แต่ช่ือวดัที่ตั้งขึ้นใหม่น้ีชาวบา้นไม่นิยมเรียกจนเลือนหายไปใน
ที่สุด จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2480 ไดมี้คณะสงฆ์มาพกัแรมที่วดัน้ี และเปล่ียนช่ือใหม่เป็น 
“วดัศรีโพธาราม” โดยพระครูปริยตัิยานุรักษ ์วดัเกตุการาม อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นผูต้ ั้งช่ือให ้

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สถาปัตยกรรมภายในวดั 

        

                 

 

 

 

 

 

 

           ภาพที ่4.50  ประตูโขงวดัศรีโพธาราม                     ภาพที่  4.51  วหิารวดัศรีโพธาราม 

 

22) ช่ือแหล่งมรดกวฒันธรรม วดัตน้เหียว 
ที่ต้ัง หมู่ที่ 6 ต  าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา ช่ือวดัเป็นช่ือตน้ไม้ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าวดั คือ “ตน้เหียว” 

ปัจจุบันต้น เหียวเหลืออยู่ 1 ต้น  มีอายุประมาณ  200 กว่าปี  และมีหลักฐานทาง
โบราณสถานที่ส าคญั คือ หอไตรปิฎกหรือหอธรรม ที่สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2452 หรือมีอายุ
ประมาณ 105 กว่าปี (2557) และวหิารหลงัเก่าไดส้ร้างมาเม่ือปี พ.ศ. 2482 หรือประมาณ 
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75 ปีมาแล้ว (2557) ปัจจุบนัวิหารหลงัเก่ามีการทรุดโทรมลงตามกาลเวลา จึงไดมี้การ
สร้างขึ้นมาใหม่แต่ยงัคงมีส่ิงของและช้ินส่วนโครงสร้างต่างๆ ของวหิารเก็บรักษาไว ้

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ หนา้บรรณ นาคกระตนั กลองหลวง ฯลฯ 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

            ภาพที่  4.52  อุโบสถวดัตน้เหียว                         ภาพที่  4.53   วหิารวดัตน้เหียว  
  

23) ช่ือแหล่งหัตถกรรม ศรีวรรณาเซรามิกส์ 
ที่ต้ัง 27/1 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ล าปาง ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา โรงงานศรีวรรณาเซรามิกส์ ปัจจุบนัเป็นโรงงานที่ผลิตของ

ตกแต่งบา้น โดยโรงงานไดก่้อตั้งขึ้นเม่ือปี 2516 ขณะนั้นผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นบา้น
ส าหรับใชใ้นครัวเรือน อาทิ หมอ้แช่ขา้วเหนียว ไหใส่เกลือแบบโบราณโดยเน้นการใช้
งานในทอ้งถ่ิน จนถึงพ.ศ. 2526 ไดมี้การส่งออกไหไปยงัต่างประเทศ ปรับปรุงรูปแบบ
ใหม่ใหส้อดรับกบัความตอ้งการและประโยชน์ใชส้อยของลูกคา้ต่างประเทศมากขึ้นโดย
การเพิม่ลวดลายขึ้นมา ท าใหปั้จจุบนัมีตลาดต่างประเทศมากกวา่ 80% และไดเ้ปล่ียนจาก
การใชเ้คร่ืองจกัรผลิตในปริมาณมากๆ หรือ mass product มาเป็นงาน Handmade เพื่อ
หนีการแข่งขนัสินคา้ราคาถูกจากจีนและเวยีดนาม 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ หมอ้ / ไห ลวดลายต่างๆ 
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 ภาพที่ 4.54 นางสาวจรัสศรี ธรรมเสน ผูจ้ดัการโรงงาน    ภาพที่ 4.55 พนกังานก าลงัขึ้นรูปเซรามิกส์ 

 

24) ช่ือแหล่งหัตถกรรม ลุงแกว้ โคมไฟ หรือวา่วไฟ 
ที่ต้ัง เลขที่ 265 หมู่ 1 ต.ยางเน้ิง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา นายดวงแกว้ สุวรรณ ท าว่าวไฟมานานกว่า 10 ปีแลว้ โดยเร่ิม

จากการเก็บวา่วไฟที่ตกอยูม่าแกะดูแบบแลว้ลองท าตาม จากนั้นก็พฒันามาเร่ือยๆจนถึง
ปัจจุบนั มีการเปิดกิจการเล็กๆท ากนัเองในครอบครัว ซ่ึงว่าวไฟที่ท  ามีหลายขนาด ตั้งแต่ 
5 แผ่น 7  แผ่น 12  แผ่น 14 แผ่น 32 แผ่น จนถึงขนาดใหญ่ๆ ตามที่ ลูกค้าต้องการ 
ขั้นตอนการท าเร่ิมจากการเหลาไม้ซาง โดยนายดวงแก้วจะเป็นผูเ้หลาไม้ซางให้ตาม
ขนาดตามตอ้งการแลว้น ามาขดตามขนาด จากนั้นก็จะน าขดไมไ้ผ่ที่ไดเ้ตรียมไวม้าติด
กาวตกแต่งเพือ่ให้ลกัษณะคลา้ยปากถุง ผกูขี้ไตติ้ดกบัปากโคมโดยใชล้วดเส้นเล็กๆ ผูก
โยงไว ้จากที่ท  าน้อยๆ ก็เร่ิมมีคนสัง่ท  ามากขึ้นเร่ือยๆ จนเป็นที่รู้จกัของพอ่คา้แม่คา้มารับ
ไปขายต่อไป 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ โคมลอย 
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                ภาพที่  4.56   โคมไฟ                              ภาพที่  4.57  โคมไฟ 

25) ช่ือแหล่งหัตถกรรม โรงงานเตาพระอาทิตย ์
ที่ต้ัง หมู่ที่ 1 ต.ยางเน้ิง  อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา โรงานเตาพระอาทิตยห์รือที่ชาวลา้นนาเรียกวา่ เตาอั้งโล่ ของ

นายสมชาย อินทวงั เปิดมาเป็นเวลา 10 ปีแลว้ โดยอาศยัความรู้เดิมที่มีอยูแ่ละพฒันามา
ตามปัญหาทีเกิดขึ้น  

เตาอั้งโล่ ท  าจากดินเหนียวป้ันเป็นรูปลกัษณะคลา้ยถงั มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ
ส่วนปากเตาอยูบ่ริเวณส่วนบนตั้งแต่รังผึ้งขึ้นไป ซ่ึงเป็นส่วนที่ใส่ถ่าน และส่วนล่างรังผึ้ง
ลงมาเรียกว่า หน้าเตา เป็นส่วนที่เก็บขี้ เถา้และทางลมเขา้สู่เตา วสัดุส าคญัในการผลิตคือ 
ดินเหนียวและขี้ ด่าง (แกลบเผา) ที่ไดม้าจากการสีขา้ว และฟืนที่ใชเ้ผาคือเศษไมท้ี่ไดจ้าก
การผลิตเฟอร์นิเจอร์  

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เตาพระอาทิตย ์

 

 

 

 

  

 

         ภาพที่  4.58  การขึ้นรูปเตาอั้งโล่ก่อนน าไปเผา              ภาพที่  4.59  เตาอั้งโล่ที่พร้อมขาย 
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26 ช่ือแหล่งหัตถกรรม กล่องไหมสารภี  
ที่ต้ัง เลขที่ 17 หมู่ 6 ต.ยางเน้ิง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา โรงงานผลิตกล่องผา้ไหมและงานฝีมือจากผา้ไหมของนาง

นงคราญ    ค  าฟู เร่ิมจากการที่ครอบครัวรับงานจากโรงงานที่ อ.สันก าแพงมาท าส่งขาย
ให้โรงงาน จนกระทัง่มีประสบการณ์มากขึ้นจึงแยกตวัมาเปิดโรงงานเอง ตั้งแต่ปี 2543 
ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่คือ บริษทั ห้างร้าน โรงแรม รวมถึงพ่อคา้แม่คา้จากสวนจตุจกัร และ
ส าเพ็งมารับไปขายต่อ โดยประโยชน์ใช้สอยและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้า 
Handmade ที่ท  าดว้ยผา้ไหม มีความสวยงาม ความประณีต และความรวดเร็วในการผลิต
สินคา้ 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ: ผลิตภณัฑก์ล่องไหมรูปแบบต่างๆ 

          

 
        
    
    
    
    

 ภาพที่   4.60   ผลิตภณัฑก์ล่องผา้ไหม 
 

27) ช่ือแหล่งหัตถกรรม ฟาร์มเห็ดบา้นสวน 
ที่ต้ัง เลขที่ 315 หมู่ 4 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา ฟาร์มเห็ดบา้นสวนของนายสมภัค กันธิยะ เร่ิมท ากิจการ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ซ่ึงในตอนแรกนั้นนายสมภคั กนัธิยะ เร่ิมท าโรงเรือนเพาะเห็ดเพียง 1 
โรงเรือนเท่านั้น แต่ไม่นานก็ขยายโรงเรือนออกไปเร่ือยๆ เพราะผลผลิตไม่เพียงพอต่อ
ตลาด โดยการขยายโรงเรือนเพาะเห็ดผลผลิตเพิ่มขึ้ น ตลาดก็กวา้งขึ้นจนกระทั่งใน
ปัจจุบนัมีโรงเรือนถึง 9 โรงเรือน เห็ดที่เพาะนั้นคือเห็ดนางฟ้า และเห็ดลม โดยส่งขายให้
แม่คา้ที่ตลาดเมืองใหม่ และตลาดชุมชนยางเน้ิง 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เห็ดนางฟ้า และเห็ดลม 
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        ภาพที่  4.61 โรงเรือนเพาะเห็ด               ภาพที ่ 4.62  เห็ดนางฟ้าที่เพาะภายในโรงเรือน 

 
 
 

28) ช่ือแหล่งหัตถกรรม รองเทา้พื้นเมือง ร้านลานไทย 
ที่ต้ัง เลขที่ 120 หมู่ที่ 5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา โรงงานผลิตรองเทา้พื้นเมืองร้านลานไทย เจา้ของกิจการคือ 

นายศุภกิจ อาภรณ์หิรัญ ซ่ึงไดรั้บช่วงต่อกิจการรองเทา้พื้นเมืองจากพีช่ายของตนมาและ
ด าเนินกิจการน้ีมาประมาณ 10 ปี โดยเป็นกิจการเล็กๆ และลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น
ชาวต่างชาติ ซ่ึงนับว่าเป็นสินคา้ Handmade ที่มีเอกลกัษณ์ความเป็นไทยพื้นเมืองท าให้
ชาวต่างชาติไดเ้ห็นถึงความเป็นไทย และยงัสร้างรายไดใ้ห้แก่เจา้ของกิจการ อีกทั้งยงัมี
การส่งขายที่ตลาดไนทบ์าซาร์และถนนคนเดินท่าแพเชียงใหม่ 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ รองเทา้พื้นเมือง 
  
  

    
    
        
 
 

ภาพที ่ 4.63  รองเทา้พื้นเมืองร้านลานไทย 
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29) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม ถนนคนเดินยางเน้ิง 
ที่ต้ัง บริเวณถนนสายตน้ยาง ตั้งแต่บริเวณส่ีแยกไฟแดงยางเน้ิงหรือหน้าที่วา่การ

อ าเภอสารภีไปจนถึงบริเวณหนา้วดัแสนหลวง 
ประวัติความเป็นมา ทุกวนัเสาร์บนถนนสายเชียงใหม่ – ล  าพนูตั้งแต่หน้าที่ว่าการ

อ าเภอสารภีไปจนถึงหนา้วดัแสนหลวงจะมีการปิดถนนท าเป็นถนนคนเดิน โดยสามารถ
เดินเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยเป็นสินคา้พื้นเมืองจากผูผ้ลิต
โดยตรง 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สินคา้การเกษตร อาทิ ผกัปลอดสารพิษ ผลิตภณัฑ์
OTOP ประเภทเซรามิก เคร่ืองจกัสาน เคร่ืองป้ันดินเผา ตลอดจนเส้ือผา้ส าเร็จรูป ขนม 
และเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เป็นตน้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            ภาพที ่4.64  ถนนคนเดินยางเน้ิง                       ภาพที่ 4.65  ถนนคนเดินยางเน้ิง 

 

30) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม ตลาดนดัเวฬุวนั 
ที่ต้ัง บริเวณโรงเรียนวดัเวฬุวนั ต  าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา ตลาดนัดเวฬุวนั จดัขึ้นทุกๆวนัอาทิตยเ์วลาประมาณ 14.00-

19.00 น. โดยเป็นศูนยก์ลางการถ่ายเทสินค้าทางการเกษตรของชุมชนและให้คนใน
ชุมชนมาเลือกซ้ือสินคา้ที่มีราคาถูกและปลอดสารพษิ  
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มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นผลผลิตทางการเกษตรของ
ชาวบา้นประเภทผกัผลไมต่้างๆรวมไปถึงเมล็ดพนัธุ์พืชและตน้กลา้ผกัสวนครัวรวมถึง
ไมย้นืตน้  

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

        ภาพที ่ 4.66  ตลาดนดัเวฬุวนั               ภาพที่  4.67  ตลาดนดัเวฬุวนั 

 

31) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม  ร้านขนม/อาหารไทยพื้นบา้นภาคเหนือ (ส่ีแยกยางเน้ิง) 

ที่ต้ัง บริเวณส่ีแยกไฟแดงยางเน้ิง 
ประวัติความเป็นมา ร้านขนมและอาหารไทยพื้นบา้นภาคเหนือ ตั้งอยูต่รงหวัมุม

ที่จะเล้ียวไปยงัโรงเรียนสารภีพทิยาคม เป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดขายมานานหลายสิบปี 
มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ขนมพื้นบา้นภาคเหนือชนิดต่างๆ 
 

              ภาพที่  4.68  ขนมเกลือ                         ภาพที่  4.69  ขนมล้ินหมา 
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32) ช่ือแหล่งมรดกวฒันธรรม ตลาดชุมชนยางเน้ิง 

ที่ต้ัง บริเวณถนนสายเชียงใหม่ – ล าพนูสายเก่า ใกลก้บัส่ีแยกไฟแดงยางเน้ิง 
ประวัติความเป็นมา ตลาดชุมชนยางเน้ิง เปิดทุกวนัตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น. 

ถือว่าเป็นตลาดเก่าแก่ของชุมชนที่อยูคู่่ถนนสายตน้ยางแห่งน้ีมาหลายสิบปี โดยหลงัคา
ยงัคงมุงด้วยกระเบื้องดินเผา(ดินขอ) ซ่ึงเป็นรูปแบบการมุงหลังคาดั้ งเดิมของชาว
เชียงใหม่ และสินคา้ที่น ามาขายส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ทางการเกษตรหรือพืชผกัสวน
ครัวที่ชาวบา้นปลูกเองที่บา้นแลว้เก็บเก่ียวผลผลิตมาขายวนัต่อวนั 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สินคา้ทางการเกษตรต่างๆ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4.70  พชืผลทางการเกษตรที่ชาวบา้นน ามาวางขาย 
 

33) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม ลุงสองเมือง เพญ็เสา้ (เคร่ืองป้ันดินเผา) 
ที่ต้ัง เลขที่  9/1 หมู่ 7 ต.ยางเน้ิง  อ.สารภี จ.เชียงใหม่   
ประวัติความเป็นมา โรงงานผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของนายสองเมือง เพญ็เส้า โดย

ไดเ้ร่ิมท าเคร่ืองป้ันดินเผาเม่ือ พ.ศ.2517 และเป็นที่รู้จกัอยูใ่นละแวกบา้นเท่านั้น แต่ดว้ย
ความสวยงาม และประณีต ของเคร่ืองป้ันดินเผาน้ีก็ได้ถูกเล่าขานจนเป็นที่รู้จกัในวง
กว้างขึ้ น ท าให้ในปัจจุบันเคร่ืองป้ันดินเผาของนายสองเมืองมีรายการสั่งซ้ือจาก
ต่างประเทศ เช่นประเทศเนเธอร์แลนด ์อเมริกา แคนาดา และตะวนัออกกลาง เป็นตน้  

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ จุดเด่นของเคร่ืองป้ันดินเผาของนายสองเมืองนั้นคือ
เป็นผลิตภณัฑ ์Handmade ที่ท  าขึ้นเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมดิน นวดดิน ขึ้นรูป 
รวมถึงการเผา ซ่ึงทุกกระบวนการนั้นท าดว้ยความประณีตและตั้งใจ งานทุกช้ินมีความ
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ละเอียดอ่อน และมีเอกลักษณ์คือมีช้ินงานที่ใหญ่แต่ละเอียด งดงาม ช้ินงานจะเน้นใน
การตกแต่งบา้น อาคาร หอ้ง และนิยมน าไปจดัสวน 

  
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 4.71 ช่างก าลงัขึ้นรูปผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา       ภาพที่  4.72  เคร่ืองป้ันดินเผาขนาดใหญ่ 
 

34) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม ศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรประจ าต  าบลยางเน้ิง 
ที่ต้ัง ตั้งอยูถ่ดัจากโรงเรียนสารภีพทิยาคม ห่างจากส่ีแยกไฟแดงยางเน้ิงประมาณ 

500 เมตร 
ประวัติความเป็นมา ศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรประจ าต  าบลยางเน้ิง มีการปลูกพชืผกั

สวนครัวหลายชนิด อีกทั้งถือวา่เป็นพื้นที่แห่งเดียวในต าบลยางเน้ิงที่ยงัมีการปลูกขา้วอยู่
ทั้งสองฝ่ังถนนรวมประมาณ 4 ไร่ ที่ส าคญัจะเนน้การถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการเกษตร
ให้กบัเกษตรในทอ้งถ่ินและประชาชนที่สนใจโดยสมาชิกทางการเกษตรของต าบล อีก
ทั้งยงัให้ความรู้เก่ียวกบัการท าปุ๋ ยหมกัและน ้ าหมกัชีวภาพเพื่อน าไปใชก้บัพืชไร่แทนยา
ฆ่าแมลง เป็นตน้ 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ แปลงเกษตรพชืผกัหมุนเวยีน และการปลูกขา้วตลอด
ปี 
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ภาพที่  4.73  ป้ายทางเขา้ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร 

 

35) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม ยายหลา้จกัสาน 
ที่ต้ัง เลขที่ 124/1 หมู่ 3 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา งานจกัสานของนางหลา้ บุญสูง เป็นภูมิปัญญาพื้นบา้นที่สืบ

ทอดมาจากรุ่นพ่อแม่ โดยยายหล้าเป็นรุ่นปัจจุบันที่ได้สืบทอดงานจักสานมาเป็น
ระยะเวลามากกว่า 10 ปี งานสานนั้นท าอยูห่ลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นตะกร้าขนาดเล็ก
จนถึงขนาดใหญ่, กระต๊ิบ, กระจาด, เกา้อ้ีนั่ง ฯลฯ ลว้นแลว้แต่สานขึ้นด้วยมือโดยไม่มี
การใชเ้คร่ืองมือที่ทนัสมยัหรือเทคโนโลยใีดๆ ท าให้สินคา้แต่ละช้ินจึงเป่ียมไปดว้ยความ
ตั้งใจ มีความประณีตในทุกๆ รายละเอียด มีคุณค่า มีความเป็นภูมิปัญญาพื้นบา้นไทย  

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ตะกร้า, กระต๊ิบ, กระจาด, เกา้อ้ีนัง่ ฯลฯ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่  4.74  งานจกัสานประเภทอุปกรณ์เคร่ืองใช ้    ภาพที่  4.75  อุปกรณ์ที่ท  าจากการจกัสาน 
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36) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม บา้นไมโ้บราณ 
ที่ต้ัง ชุมชนชาวลา้นนาที่อาศยัอยูใ่นแนวถนนสายเชียงใหม่-ล าพนู 
ประวัติความเป็นมา การสร้างบา้นเรือนดว้ยไม้เป็นที่นิยมในสมยัก่อน และเป็น

เอกลกัษณ์ของชาวลา้นนาไทยที่มีหลายหลายรูปแบบตามฐานะในสมยัก่อน ซ่ึงปัจจุบนั
บางครอบครัวยงัคงรักษาเอกลกัษณ์การสร้างบา้นเรือนดว้ยไมไ้วใ้ห้ลูกหลานไดเ้ห็นอยู ่
โดยเฉพาะชาวบา้นที่อาศยัอยู่บริเวณตั้งแต่ส่ีแยกยางเน้ิงไปทางศาลเจา้พ่อแดนเมือง
เชียงใหม่ – ล าพูน ที่ยงัคงรักษาเอกลักษณ์ที่โดดเด่นน้ีไว ้โดยบางหลังคาเรือนมีการ
ประยกุตใ์ตถุ้นเรือนท าเป็นร้านอาหาร หรือร้านคา้ เป็นตน้ 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ บา้นไมโ้บราณ 
 

          
   ภาพที่  4.76  บา้นไมส้องชั้น                                    ภาพที่  4.77  บา้นหลงัคาดินขอ 
 

 

37) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม วดัมงคลวนาราม 
ที่ต้ัง เลขที่ 76 หมู่ที่ 1 บา้นป่าแดด ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2339 (ตามบันทึกทะเบียนวดัจงัหวดั

เชียงใหม่) โดยเป็นช่วงเดียวกนักบัการสร้างวดัแสนหลวง ประมาณปี พ.ศ. 2338 ในสมยั
พระเจา้กาวลิะปกครองเมืองเชียงใหม่  

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สถาปัตยกรรมต่างๆภายในวดั 
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38) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม วดัสารภ ี
ที่ต้ัง ตั้งอยูห่มู่ที่ 2 ต  าบลสารภี อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประวัติความเป็นมา สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2360 โดยเดิมทีนั้ นช่ือวดัดวงดี ต่อมาจึง
เปล่ียนช่ือเป็นวดัดอกไม้ที่ชาวเหนือนิยมใช้คาราวะด าผูใ้หญ่ คือดอกสารภี ภายในวดั
ประกอบดว้ย อุโบสถ ศิลปะลานนาไทยที่มีจิตรกรรมฝาผนัง เป็นรูปป้ันตน้โพธ์ิตอน
ตรัสรู้ ด้านหลังพระประธานในส่วนฝาผนังแสดงถึงเร่ืองเบญจศีล เบญจธรรม และ
ประเพณีทางเหนือ นอกจากอุโบสถศิลปะลานนาไทยแลว้ยงัมีเจดียแ์บบพื้นเมืองรูปทรง
ส่วนฐานเป็นฐานเขียงส่ีเหล่ียมรับฐานปัทมลูกแก้วอกไก่ยกเก็จแบบซ้อนกันสองฐาน 
การเปล่ียนฐานบวัในผงักลมซ้อนลดหลั่นกนัสามฐานเป็นฐานบวัในผงัแปดเหล่ียมรับ
ทรงระฆงัและส่วนยอด 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ จิตรกรรมฝาผนงัที่แสดงถึงเร่ืองเบญจศีล เบญจธรรม 
และประเพณีทางเหนือ 

  
 

 

                ภาพที ่4.78  ป้ายหนา้วดัสารภี                          ภาพที่  4.79  ศาลาการเปรียญวดัสารภ ี

 

39) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม วดัช่างเคิ่ง 
ที่ต้ัง หมู่ที่ 4 ต าบลสารภี อ  าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา สร้างเม่ือ พ.ศ.2300 วดัน้ีมีจุดเด่นคือมีพระวิหารรูปทรงแบบ

ลา้นนาที่มีจิตกรรมฝาผนงัดา้นบนลวดลายแบบศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินลา้นนา 
ส่วนด้านล่างมีภาพจิตกรรมร่วมสมัย ,พระอุโบสถที่ มีองค์พระพุทธรูปที่ เก่าแก่ 
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นอกจากน้ีองค์พระธาตุของวดัช่างเคิ่งได้มีการบรรจุพระเกศาขององค์พระสัมมา
สมัพทุธะเจา้ไวใ้หป้ระชาชนไดส้กัการบูชา 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ พระวหิารรูปทรงแบบลา้นนามีจิตรกรรมฝาผนงั
ดา้นบนลวดลายแบบศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินลา้นนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพที่ 4.80  บริเวณหนา้วดัช่างเคิ่ง                           ภาพที ่ 4.81   เจดียว์ดัช่างเคิ่ง 

 

40) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม วดัปากกอง 
ที่ต้ัง เลขที่ 15 บา้นปากกอง ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา สร้างเม่ือ พ.ศ. 2402 แต่เดิมช่ือ วดัศรีบุญเรือง ริเร่ิมสร้างโดย

พ่อเฒ่าหนานต๊ะ โดยมีอยูช่่วงหน่ึงที่วดัไดเ้ป็นที่รู้จกัในเวลาอันรวดเร็วคือในช่วงสมัย
ของ "พระครูสิริธรรมโฆษิต" หรือ "ครูบาสิงห์แกว้ ญาณวโร" หรือที่ชาวบา้นเรียกขนาน
นามว่า "ครูบาผกีลวั" แห่งวดัปากกอง ซ่ึงพทุธศาสนิกชนชาวเมืองเชียงใหม่ต่างให้ความ
เล่ือมใส เน่ืองจากมีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัท่าน คือ เม่ือถึงเดือน 4 เดือน 5 คือ ช่วงฤดูหนาวของ
ทุกปี เป็นธรรมเนียมของพระเกจิแดนลา้นนาที่จะมีการเขา้นิโรธ คือ การปลีกวิเวกของ
ครูบาแดนลา้นนา โดยท่านครูบาสิงห์แกว้ท่านไดเ้ขา้นิโรธในแถบที่กนัดารของอ าเภอ
สารภีในสมัยนั้ น โดยสถานที่ที่ท่ านไปก็คือ ที่ ฝังศพ ซ่ึงตอนที่ท่านได้นั่งสมาธิ
กมัมฏัฐานอยูน่ั้น ไดมี้วญิญาณหลายตนมาขอส่วนบุญ ท่านจึงมีเมตตากรวดน ้ าอุทิศส่วน
กุศลไปให้ แลว้วิญญาณเหล่านั้นก็ไดรั้บผลบุญในคร้ังน้ีต่างยกมืออนุโมทนาในการน้ี
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ด้วย ท าให้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านได้สร้างวตัถุมงคลมากมายเพื่อแจกจ่ายให้กับ
ชาวบา้นและผูท้ี่ไปท าบุญที่วดัปากกอง เพือ่ใชก้นัภูตผีส่ิงอปัมงคลและเพื่อความเป็นสิริ
มงคล ซ่ึงวตัถุมงคลที่ท่านสร้างไวเ้หล่านั้น ได้ลว้นก่อเกิดประสบการณ์มากมายต่อผู ้
ครอบครองจนสร้างช่ือเสียงโด่งดงั แต่ท่านก็เนน้ใหช้าวลา้นนายดึหลกัธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจา้และให้ด าเนินชีวิตดว้ยความไม่ประมาท หมัน่ประพฤติปฏิบติัแต่ความดี 
และถึงแมปั้จจุบนัท่านจะละสังขารไปแลว้ แต่คุณงามความดีของท่านยงัอยูใ่นศรัทธา
ของชาวลา้นนามาโดยตลอด 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สถาปัตยกรรมต่างๆภายในวดั 

  

 

 

 

 

 

 

        ภาพที่  4.82  ลานกิจกรรมวดัปากกอง                            ภาพที่  4.83  เจดียว์ดัปากกอง 

41) ช่ือแหล่งมรดกวัฒนธรรม วดัตน้ผึ้ง 
ที่ต้ัง หมู่ที่ 8 บา้นตน้ผึ้ง ต  าบลสารภี อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่   
ประวัติความเป็นมา วดัตน้ผึ้ง เดิมทีนั้นมีช่ือว่า “วดัตน้ศรี” ในปี พ.ศ. 2517 ได้มี

การส ารวจวดัเพือ่จดัท าทะเบียนวดัและเห็นวา่มีวดัร้างอยู ่ไม่มีพระภิกษุจ าวดั ทางการจึง
ให้พฒันาวดัขึ้ นใหม่บนที่ดินวดัเดิม ซ่ึงมีตน้โพธ์ิใหญ่แผ่ก่ิงขยายร่มร่ืนชุมชนจึงได้
พฒันาวดัมาเร่ือยๆ จนถึง พ.ศ. 2542 ไดมี้การตั้งช่ือวดัใหม่ว่า “วดัตน้ผึ้ง” ภายหลงัได้มี
การขุดพบพระพุทธรูปปรักหักพงัเห็นไม่เต็มองคป์ระดิษฐานอยู ่ณ บริเวณใตต้น้โพธ์ิ
เดิม จ านวน 2 องค ์ซ่ึงองคแ์รก คือ พระพุทธรูปปูนป้ันประทบัยนืปางหา้มญาติ หันหน้า
ทางทิศตะวนัออก และองคท์ี่ 2 เป็นปางมารวิชยั หนัหนา้ไปทางตะวนัตก ซ่ึงประดิษฐาน
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ใกลก้บัพระเจา้ทนัใจ ดงันั้นช่างชาวบา้นไดห้ล่อซ่อมเสริมพระพุทธรูปโบราณดงักล่าว
ใหเ้ตม็องคเ์พือ่เป็นที่สกัการบูชาของชุมชน 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ: พระพทุธรูปโบราณปูนป้ันประทบัยนื 
 

 
            
 
 

 
 

                                      ภาพที ่4.84  พระอุโบสถวดัตน้ผึ้ง 

 
 

42) ช่ือแหล่งหัตถกรรม เส่ือแหยง่ 
ที่ต้ัง เทศบาลต าบลสารภี ต  าบลสารภี อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา เส่ือแหยง่ นิยมน ามาสานเส่ือส าหรับปูนั่งนอน มีท าไม่มาก

นกั “แหยง่” เป็นพชือีกชนิดหน่ึงที่ชาวเหนือน ามาใชท้  าเคร่ืองสาน แหยง่มีลกัษณะคลา้ย
ไมไ้ผ่ แต่อ่อนนุ่มกว่า ไม่มีขอ้แข็งกว่าหวาย ใชไ้ดท้นกว่ากก ชอบขึ้นตามที่ช้ืนแฉะใน
เขตภาคเหนือของไทย นิยมน ามาสานเส่ือส าหรับปูนั่งนอน หรือเป็นส่วนประกอบของ
บา้น เช่น ฝาบา้น เพดานบา้น หรือสานเป็นแผน่ ใชป้ระโยชน์ในลกัษณะต่างๆ กนัไดดี้ 
เพราะมีผิวสีเหลืองสวย เม่ือใชไ้ปนานๆ จะขึ้นเป็นมนัเงา แหยง่ในภาคเหนือในปัจจุบนั 
มีทั้งที่ขึ้นเองและที่ชาวบา้นน ามาปลูกเอาไวใ้ช ้

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เส่ือแหยง่ 
 
 
 
 
 
 
 
                   ภาพที่  4.85  ตน้แหยง่                           ภาพที่  4.86  สาดแหยง่ 
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         43) ช่ือแหล่งหัตถกรรม ไมก้วาดทางมะพร้าว 
ที่ต้ัง เทศบาลต าบลสารภี ต  าบลสารภี อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา การท าไมก้วาดทางมะพร้าว คือภูมิปัญญาอยา่งหน่ึงที่คนไทย

เรารู้จกัคิดคน้หาวธีิประดิษฐข์ึ้นจนส าเร็จและสืบทอดกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงรุ่นลูก
รุ่นหลาน ตน้มะพร้าวเพยีง 1 ตน้ สามารถท าใหเ้กิดประโยชน์ไดห้ลายอยา่ง  

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ไมก้วาดทางมะพร้าว 
 

 
 
 
  

 
 

ภาพที่  4.87  ไมก้วาดทางมะพร้าว                    ภาพที่  4.88  การตดัใบมะพร้าวตากแหง้ 
 

 

44) ช่ือแหล่งหัตถกรรม ผลิตภณัฑน์ ้ าผึ้ง 
ที่ต้ัง กลุ่มสตรีแม่บา้น ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา ผึ้งถือวา่เป็นแมลงที่มีประโยชน์แก่มนุษย ์โดยเฉพาะเป็นตวั

ช่วยในดา้นการเพิ่มผลิตผลของพืชผลทางการเกษตร โดยการผสมให้ผลไม ้ซ่ึงในพื้นที่
ภาคเหนือของไทยมีผลไม้หลายชนิดที่ผึ้ งสามารถผสมเกสรไดดี้ คือ ล าไย ล้ินจ่ี เงาะ 
มะม่วง  ชมพู่ และมะนาว เป็นต้น และผึ้ งยงัคอยดูดน ้ าหวานจากดอกไม้ของพืชผล
ดงักล่าวไปสะสมไวใ้นรังผึ้งเกิดเป็นผลผลิตน ้ าผึ้งที่มีคุณค่าในทางเศรษฐกิจ 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ น ้ าผึ้ง 
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         ภาพที่ 4.89  ผลิตภณัฑน์ ้ าผึ้งจากดอกล าไย     ภาพที่  4.90  ผลิตภณัฑน์ ้ าผึ้งจากดอกล าไย 
45) ช่ือแหล่งหัตถกรรม สมุนไพรลูกประคบ  

ที่ต้ัง กลุ่มสตรีแม่บา้น บา้นช่างเคิ่ง ต  าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา ลูกประคบ คือส่ิงที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ โดยการ

ใชพ้ืชสมุนไพรที่มีอยูใ่นทอ้งถ่ินหลายๆ อย่างมาห่อรวมกัน อาทิ ตะไคร้บา้น มะกรูด 
ขม้ินชนั ไพล ใบส้มป่อย และใบมะขาม เป็นตน้ ซ่ึงพืชเหล่าน้ีเป็นสมุนไพรที่มีน ้ ามัน
หอมระเหย ช่วยกระตุน้ระบบไหลเวียนโลหิต รวมทั้งช่วยรักษาอาการเคล็ด ขดั ยอก 
และลดปวด ทางเทศบาลต าบลยางเน้ิงจึงได้กลุ่มสตรีแม่บ้านขึ้ นเพื่อร่วมกันท าลูก
ประคบสมุนไพร 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ลูกประคบสมุนไพร 
 
 
  
 
 
 
 
        ภาพที่  4.91  ส่วนประกอบสมุนไพรที่ใชท้  าลูกประคบ       ภาพที่  4.92  ลูกประคบสมุนไพร 
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46) ช่ือแหล่งหัตถกรรม บายศรี เคร่ืองสืบชะตา และช่อตุง 
ที่ต้ัง หมู่ที่ 5 บา้นปากกอง ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา บายศรี เคร่ืองสืบชะตา และช่อตุง ของนางพรรณี สงัขอ์าจ 

เป็นเคร่ืองประกอบพธีิกรรมในเร่ืองเก่ียวกบัความเช่ือและภูมิปัญญาของคนในภาคเหนือ
ที่สืบทอดกนัมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ บายศรี เคร่ืองสืบชะตา และช่อตุง 

 
ภาพที่  4.93  บายศรี         ภาพที ่  4.94  ตุงลา้นนา                   ภาพที่  4.95  เคร่ืองสืบชะตา                              

47) ช่ือแหล่งหัตถกรรม โคมไฟลา้นนาจากกระดาษสา 
ที่ต้ัง หมู่ที่ 6 บา้นปากกอง ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา โคมไฟล้านนาของ นางแหวว ตงัแก เป็นโคมไฟที่ท  าจาก

กระดาษสา ซ่ึงในปัจจุบันโคมล้านนาได้ถูกประยุกต์ใช้มาท าเป็นเคร่ืองประดับตาม
อาคารบ้านเรือน และสถานที่ต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม ที่ส าคัญยงัช่วยสืบสานและ
อนุรักษเ์อกลกัษณ์งานหตัถกรรมโคมลา้นนาใหค้งอยูสื่บไป 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ โคมไฟลา้นนาจากกระดาษสา 
 
 
 
 
 
 
  
                ภาพที่  4.96  โคมไฟลา้นนา                 ภาพที่  4.97 โคมไฟลา้นนา 
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48) ช่ือแหล่งหัตถกรรม ปฎิมากรรมงานป้ันพระพทุธรูป 
ที่ต้ัง บา้นสนักบัตองเหนือ หมู่ที่ 8 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (โรงหล่อพระ) 
ประวัติความเป็นมา เปิดกิจการโดยนางพวงพกา ผิวจนัทร์ โดยแบ่งบริเวณส่วน

หน่ึงของบริเวณบา้นเป็นโรงหล่อพระพุทธรูป โดยท าเป็นกิจการของครอบครัวส่งออก
ทั้งในและต่างประเทศ 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ปฎิมากรรมงานป้ันพระพทุธรูปและผลงานศิลปะ  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
               ภาพที ่4.98  ปฎิมากรรมงานป้ันพระพทุธรูป    ภาพที่  4.99  ปฎิมากรรมงานป้ันพระพทุธรูป      

49) ช่ือแหล่งหัตถกรรม งานจักสานไม้ไผ่ (อุปกรณ์หาปลาจักสานจิ๋ว)    
ที่ต้ัง  ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา งานจกัสานถือว่าเป็นงานหัตถกรรมที่มีกล่ินอายความเป็น

เอกลักษณ์แบบลา้นนา เน่ืองจากรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์เปรียบเสมือนว่าไดส้ัมผสัถึง
ความเป็นธรรมชาติ โดยชาวบา้นในชุมชนต าบลสารภี อ  าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ยงั
มีการสืบสานงาน       จกัสานไมไ้ผโ่ดยท าเป็นอุปกรณ์หาปลาใหลู้กหลานในปัจจุบนัได้
รู้จกัและเรียนรู้ 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อุปกรณ์หาปลาที่ท  าจากไมไ้ผ ่
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                                           ภาพที่  4.100  อุปกรณ์จบัสตัวน์ ้ า 
 

50) ช่ือแหล่งหัตถกรรม ตลาดชุมชนปากกอง 
ที่ต้ัง บา้นปากกอง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติความเป็นมา ตลาดชุมชนถือว่าเป็นสถานที่จ  าหน่ายอาหารที่ปลอดจาก

สารพิษหรือสารเคมีซ่ึงถือว่ามีความปลอดภยัต่อสุขภาพสูงกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัสินคา้
ที่วางจ าหน่ายตามห้างสรรพสินคา้ทัว่ไป อีกทั้งยงัมีราคาที่ถูกกวา่ เน่ืองจากการปลูกผกั 
เล้ียงปลา เล้ียงไก่และเล้ียงหมู เป็นตน้ เป็นกรรมวธีิที่ชาวบา้นท าแบบไม่ตอ้งใชส้ารเคมี
และน ามาจ าหน่ายกนัเองในชุมชน ดงัเช่นตลาดชุมชนปากกองเป็นอีกหน่ึงตลาดชุมชนที่
รับรองเร่ืองการไม่ใชส้ารเคมีในสินคา้อุปโภคบริโภค 

มรดกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สินคา้ปลอดสารพษิทางการเกษตรของชุมชน  

 

 
  
 
 
 
 
 

             ภาพที่  4.101  ตลาดชุมชนปากกอง 
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4.4  การคัดเลือกแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อจัดการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
 หวัขอ้น้ีเป็นการคดัเลือกแหล่งมรดกทางวฒันธรรม  ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาส ารวจและเก็บขอ้มูล
แหล่งมรดกวฒันธรรมในชุมชนตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน  จ  านวน 50 แหล่ง  
เพือ่ให้ไดแ้หล่งมรดกวฒันธรรมที่เหมาะสมเพือ่จดัการเสน้ทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
ต่อไป  ซ่ึงมีวธีิการคดัเลือกแหล่งมรดกวฒันธรรมดงัน้ี  
 4.4.1 เกณฑ์การคัดเลือกแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อจัดการเส้นทางการเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ผูศ้ึกษาได้สร้างเกณฑ์ที่จะใช้ในการวดัค่าเพื่อคดัเลือกแหล่งมรดกทางวฒันธรรมที่มีคุณค่า
สะทอ้นอตัลกัษณ์ของชุมชนตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน  และเหมาะสมส าหรับการ
จดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาที่ประยกุตจ์ากเกณฑ์
การพจิารณาคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม ที่ก  าหนดโดยองคก์รสากลดา้นการศึกษาและการอนุรักษ์
มรดกวฒันธรรม (ICOMOS) ร่วมกับบริบททางประวติัศาสตร์ สังคม และวฒันธรรมที่เก่ียวขอ้งกับ
ถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพนู  จ  านวน 4 เกณฑ ์ ดงัน้ี 

1) เกณฑ์ด้านประวัติศาสตร์    
แหล่งมรดกทางวฒันธรรมนั้น มีเร่ืองราวสัมพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ที่เก่ียวขอ้ง

กบัถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพนู และชุมชนมาตั้งแต่โบราณ 
2) เกณฑ์ด้านวัฒนธรรม   
แหล่งมรดกทางวฒันธรรมนั้น  มีความสัมพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัวิธีชีวิต ความเช่ือ ประเพณี 

และ วฒันธรรมของประชาชนในทอ้งถ่ินตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพนู 
3) เกณฑ์ด้านศิลปกรรม   
แห ล่งมรดกทางวัฒนธรรมนั้ น   มี คุณ ค่ าทางด้าน สุนท รียศาสต ร์ และศิลปะ

สถาปัตยกรรมที่แสดงลกัษณะโดดเด่นของวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
4) เกณฑ์ด้านความพร้อมของการเรียนรู้และท่องเที่ยว   
แหล่งมรดกทางวฒันธรรมนั้น  มีความเหมาะสมและความพร้อมของส่ือการเรียนรู้และ

ส่ิงอ านวยสะดวกดา้นการท่องเที่ยว 
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4.4.2  วิธีการคดัเลือกแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 

ในการคดัเลือกคร้ังน้ี  ไดใ้ชเ้กณฑว์ดัค่าเพือ่คดัเลือกแหล่งมรดกวฒันธรรม ซ่ึงไดจ้ากการศึกษา
ส ารวจและเก็บขอ้มูลในชุมชนตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน  จ  านวน 50 แหล่ง  เพื่อ
คดัเลือกแหล่งมรดกทางวฒันธรรมที่มีคุณค่าสะทอ้นอตัลกัษณ์ของชุมชนตามแนวถนนโบราณสาย
เชียงใหม่ – ล าพูน  และเหมาะสมส าหรับการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  
ซ่ึงเกณฑ์วดัค่าดงักล่าวน้ีได้ประยกุตม์าตรวดัแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) เพื่อก าหนดคุณค่าของมรดก
ทางวฒันธรรมที่มีคุณค่าสะทอ้นอัตลักษณ์ของชุมชนตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน  
และเหมาะสมส าหรับการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  โดยใช้เกณฑ์ 4 
เกณฑท์ี่สร้างขึ้นดงักล่าว  ในรูปแบบRating Scale ก าหนดค่าคะแนน 5 ระดบั คือ ระดบัมากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด แลว้วเิคราะห์ผลแบบ (Weight Sum Analysis)     มีค่าคะแนนดงัน้ี 

ระดบัค่ามากที่สุด  คิดเป็น 5 คะแนน 

ระดบัค่ามาก คิดเป็น 4 คะแนน 

ระดบัค่าปานกลาง คิดเป็น 3 คะแนน 

ระดบัค่านอ้ย  คิดเป็น 2 คะแนน 

ระดบัค่านอ้ยที่สุด คิดเป็น 1 คะแนน 
 ในการคดัเลือกแหล่งมรดกทางวฒันธรรมที่มีคุณค่าสะทอ้นอตัลกัษณ์ของชุมชนตามแนวถนน
โบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน  และเหมาะสมส าหรับการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมนั้น  จะใชว้ิธีการคดัเลือกมรดกวฒันธรรมโดยคิดจากค่าคะแนนรวมของมรดกวฒันธรรมที่
มีค่าคะแนนที่มีคะแนนตั้งแต่ 12 คะแนน หรือ ร้อยละ 60 ขึ้นไป  จะถูกคดัเลือกเป็นมรดกวฒันธรรม
เพื่อส าหรับการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมตามแนวถนนโบราณสาย
เชียงใหม่ – ล  าพนูต่อไป   

 4.4.3  การคดัเลือกและผลการคัดเลือกมรดกวัฒนธรรม 
การคดัเลือกและผลของการประเมินคุณค่ามรดกวฒันธรรมที่มีคุณค่าสะทอ้นอัตลักษณ์ของ

ชุมชนตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน  และเหมาะสมส าหรับการจดัการเส้นทางการ
เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมคร้ังน้ี  ประกอบกบัการสัมภาษณ์นักปราชญ์ในชุมชนเพื่อให้ได้
มรดกวฒันธรรมที่มีประสิทธิภาพและมีคุณค่า ดงัรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.5 แสดงผลการคดัเลือกมรดกทางวฒันธรรมที่แสดงคุณค่าความเป็นลา้นนา 
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1) วดัเสาหิน 5 5 3 3 16 ผา่น 
2) วดัสนัป่าเลียง 4 4 3 2 13 ผา่น 
3) วดัเมืองสาตรหลวง 5 4 3 4 16 ผา่น 
4) โคมลา้นนา  
คุณแม่บวัไหล คณะ
ปัญญา 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4 

 
18 

 
ผา่น 

5) วดักู่ขาว 4 3 2 2 11 ไม่ผา่น 
6) ร้านสมนึกโกป๊ี 2 3 3 4 12 ผา่น 
7) วดัเมืองกาย 4 5 4 3 16 ผา่น 
8) วดัเชียงแสน 3 3 2 1 9 ไม่ผา่น 
9) วดัดอนจืน 3 3 2 1 9 ไม่ผา่น 
10) วดัผางยอย 3 3 3 1 10 ไม่ผา่น 
11) วดัพระนอนหนองผึ้ง 5 5 3 3 16 ผา่น 
12) วดัป่าแคโยง 3 3 3 1 10 ไม่ผา่น 
13) วดักองทราย 5 4 3 2 14 ผา่น 
14) วดัสนัคือ 2 3 3 1 9 ไม่ผา่น 
15) วดับ่อน ้ าทิพย ์ 4 4 2 3 10 ผา่น 
16) วดักอมะม่วงเขียว 4 2 3 1 10 ไม่ผา่น 
17) วดักู่เสือ 5 4 3 2 14 ผา่น 
18) วดัเวฬุวนั 3 3 3 4 13 ผา่น 
19) วดัแสนหลวง 4 4 3 2 13 ผา่น 
20) วดัพระนอนป่าเก็ดถ่ี 5 5 3 3 16 ผา่น 
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ตารางที่ 4.5 ( ต่อ ) 
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21) วดัศรีโพธาราม 3 3 3 3 12 ผา่น 
22) วดัตน้เหียว 3 4 3 2 12 ผา่น 
23) ศรีวรรณาเซรามิกส์ 1 3 4 3 11 ไม่ผา่น 
24) ลุงแกว้โคมไฟ (วา่ว
ไฟ) 

 
3 

 
4 

 
4 

 
3 

 
14 

 
ผา่น 

25)โรงงานเตาพระ
อาทิตย ์(เตาอั้งโล่) 

 
1 

 
3 

 
3 

 
1 

 
8 

 
ไม่ผา่น 

26) กล่องผา้ไหมสารภี 1 3 4 2 10 ไม่ผา่น 
27) ฟาร์มเห็ดบา้นสวน 1 2 3 3 9 ไม่ผา่น 
28) รองเทา้พื้นเมือง ร้าน
ลานไทย 

 
2 

 
3 

 
5 

 
3 

 
13 

 
ผา่น 

29) ถนนคนเดินยางเน้ิง  2 4 3 4 13 ผา่น 
30) ตลาดนดัเวฬุวนั  1 4 3 4 12 ผา่น 
31) ร้านขนมไทย
พื้นบา้นภาคเหนือ 

 
3 

 
4 

 
3 

 
3 

 
13 

 
ผา่น 

32) ตลาดชุมชนยางเน้ิง 3 4 3 3 13 ผา่น 
33) ลุงสองเมือง 
เคร่ืองป้ันดินเผา 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
11 

 
ไม่ผา่น 

34) ศูนยเ์ทคโนโลยี
เกษตรประจ าต  าบล 

 
2 

 
4 

 
3 

 
5 

 
14 

 
ผา่น 

35) ยายหลา้จกัสาน 4 4 5 4 17 ผา่น 
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ตารางที่ 4.5( ต่อ ) 
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36) บา้นไมโ้บราณ 5 5 5 2 17 ผา่น 
37) วดัมงคลวนาราม 3 3 3 1 10 ไม่ผา่น 
38) วดัสารภี 4 3 4 2 13 ผา่น 
39) วดัช่างเคิ่ง 3 4 4 2 13 ผา่น 
40) วดัปากกอง 3 3 4 2 12 ผา่น 
41)วดัตน้ผึ้ง 2 3 3 1 9 ไม่ผา่น 
42) การจกัสานเส่ือแหยง่ 2 3 3 3 11 ไม่ผา่น 
43) การท าไมก้วาด
ทางมะพร้าว 

 
2 

 
2 

 
3 

 
2 

 
9 

 
ไม่ผา่น 

44) การผลิตน ้ าผึ้ง 1 3 3 2 9 ไม่ผา่น 
45.สมุนไพรลูกประคบ 2 4 4 3 13 ผา่น 
46.การท าบายศรี เคร่ือง
สืบชะตา และช่อตุง 

 
4 

 
4 

 
4 

 
3 

 
15 

 
ผา่น 

47.โคมไฟลา้นนาจาก
กระดาษสา 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
16 

 
ผา่น 

48.ปฎิมากรรมงานป้ัน
พระพทุธรูป 

2 3 4 1 10 ไม่ผา่น 

49.การจกัสานไมไ้ผ ่ 
(อุปกรณ์หาปลาจกัสาน
จ๋ิว) 

 
2 

 
3 
 

 
3 

 
1 

 
9 

 
ไม่ผา่น 

50.ตลาดชุมชนปากกอง 4 3 3 3 13 ไม่ผา่น 
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ผลของการประเมินคุณค่ามรดกวฒันธรรมที่มีคุณค่าสะทอ้นอตัลกัษณ์ของชุมชนตามแนวถนน
โบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน  และเหมาะสมส าหรับการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมคร้ังน้ี  สามารถคัดเลือกแหล่งมรดกวฒันธรรมเพื่อการจัดการเส้นทางการเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  จ  านวน  จ านวน 32 แห่ง ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

 

 1) อนุสาวรียพ์ระเจา้กาวลิะ ต  าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2) วดัเมืองกาย   ต าบลวดัเกตุ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3) วดัเมืองสาตรหลวง  ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4) ร้านสมนึกโกป๊ี  ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 5) โคมลา้นนา แม่บวัไหล คณะปัญญา ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 6) วดัสนัป่าเลียง   ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 7) วดัเสาหิน  ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 8) วดับ่อน ้ าทิพย ์  ต าบลหนองผึ้ง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 9) วดัพระนอนหนองผึ้ง   ต าบลหนองผึ้ง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 10) วดักองทราย   ต าบลหนองผึ้ง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่   
 11) วดักู่เสือ    ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 12) วดัเวฬุวนั    ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 13) ตลาดนดัชุมชนเวฬุวนั  ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 14) ตลาดชุมชนยางเน้ิง  ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 15) ร้านขนม/อาหารไทยพื้นบา้นภาคเหนือ ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 16) ศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรประจ าต  าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 17) วดัพระนอนป่าเก็ดถ่ี  ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 18) ถนนคนเดินยางเน้ิง  ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 19) บา้นไมโ้บราณตามแนวถนน ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 20) วดัแสนหลวง    ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 21) วดัศรีโพธาราม    ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 22) วดัตน้เหียว    ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 23) ยายหลา้จกัสาน   ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 24) รองเทา้พิน้เมือง   ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 25) ลุงแกว้โคมลอย   ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 26) ลูกประคบสมุนไพร  ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 27) บายศรี เคร่ืองสืบชะตา  ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 28) โคมไฟลา้นนา   ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 29) วดัสารภี     ต าบลสารภี  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 30) วดัช่างเคิ่ง    ต าบลสารภี  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 31) วดัปากกอง   ต าบลสารภี  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 32) ศาลเจา้พอ่แดนเมืองเชียงใหม่ – ล าพนู ต  าบลสารภี อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

4.5  การจ าแนกประเภทของแหล่งมรดกวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
หัวขอ้น้ีเป็นการจ าแนกประเภทของแหล่งมรดกวฒันธรรมตามแนวเส้นทางถนนโบราณสาย

เชียงใหม่ – ล าพูน  ซ่ึงได้รับการคดัเลือกให้เป็นแหล่งเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  
จ  านวน 32 แหล่ง  เพื่อส าหรับการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมต่อไป  ซ่ึง
สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2  ประเภท คือ 

4.5.1  แหล่งมรดกวัฒนธรรมประเภทวัดวาอารามและโบราณสถาน 
  มีจ  านวน  18 แหล่ง   มีรายช่ือดงัน้ี 

 1) อนุสาวรียพ์ระเจา้กาวลิะ  ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2) วดัเมืองกาย   ต าบลวดัเกตุ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3) วดัเมืองสาตรหลวง  ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4) วดัสนัป่าเลียง   ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 5) วดัเสาหิน  ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 6) วดับ่อน ้ าทิพย ์  ต าบลหนองผึ้ง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 7) วดัพระนอนหนองผึ้ง   ต าบลหนองผึ้ง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 8) วดักองทราย   ต าบลหนองผึ้ง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่   
 9) วดักู่เสือ     ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 10) วดัเวฬุวนั    ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 11) วดัพระนอนป่าเก็ดถ่ี  ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 12) วดัแสนหลวง    ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 13) วดัศรีโพธาราม    ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 14) วดัตน้เหียว    ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 15) วดัสารภี     ต าบลสารภี  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 16) วดัช่างเคิ่ง    ต าบลสารภี  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 17) วดัปากกอง   ต าบลสารภี  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 18) ศาลเจา้พอ่แดนเมืองเชียงใหม่ – ล าพนู ต  าบลสารภี อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

 4.5.2  แหล่งมรดกวัฒนธรรมประเภทแหล่งตลาดชุมชนและศิลปหัตถกรรม 
  มีจ  านวน  14  แหล่ง   มีรายช่ือดงัน้ี 

 1) ร้านสมนึกโกป๊ี  ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2) โคมลา้นนา แม่บวัไหล คณะปัญญา ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3) ตลาดนดัชุมชนเวฬุวนั  ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4) ตลาดชุมชนยางเน้ิง  ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 5) ร้านขนม/อาหารไทยพื้นบา้นภาคเหนือ ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 6) ศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรประจ าต  าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 7) ถนนคนเดินยางเน้ิง  ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 8) บา้นไมโ้บราณตามแนวถนน ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 9) ยายหลา้จกัสาน    ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 10) รองเทา้พิน้เมือง   ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 11) ลุงแกว้โคมลอย   ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 12) ลูกประคบสมุนไพร  ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 13) บายศรี เคร่ืองสืบชะตา  ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 14) โคมไฟลา้นนา   ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 


