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บทที ่5 
แนวทางจดัเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมตามเส้นทาง 

วฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน 

บทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางของการจดัเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามเส้นทาง
วฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน ในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง
ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อดงัน้ี 

5.1 มรดกวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าสะทอ้นอตัลกัษณ์ของชุมชนตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – 
ล าพนู   
  5.1.1 มรดกวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าสะท้อนอตัลกัษณ์ของชุมชนตามแนวถนนโบราณสาย
เชียงใหม่ – ล าพนู ท่ีไดรั้บการคดัเลือก 

5.1.2 ประเภทของแหล่งมรดกวฒันธรรมเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
5.2 ศกัยภาพของแหล่งมรดกวฒันธรรมเพื่อการเรียนรู้ และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามถนน

โบราณสายเชียงใหม-่ล าพนู  
5.3 แนวทางการจดัการเส้นทางเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามเส้นทางวฒันธรรม

ถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพนู 
5.3.1 รูปแบบการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในภาพรวมของถนนโบราณสาย

เชียงใหม่ – ล าพนู   
5.3.2 แนวทางการจดัการเส้นทางเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่งมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชน 
5.3.3 ส่ือการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเส้นทางวฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่ 

– ล าพนู 
 

ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
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5.1 มรดกวฒันธรรมทีม่ีคุณค่าสะท้อนอตัลกัษณ์ของชุมชนตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน 

หัวขอ้น้ีเป็นการสรุปเสนอผลของการศึกษาในบทท่ีผ่านมา  เก่ียวกบัมรดกวฒันธรรมท่ีมีคุณค่า
สะทอ้นอตัลกัษณ์ของชุมชนตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน ท่ีไดรั้บการคดัเลือกและจ าแนก
ประเภท  สรุปไดด้งัน้ี 

5.1.1 มรดกวฒันธรรมที่มีคุณค่าสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – 
ล าพูน ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก 

ผลของการศึกษาในบทท่ีผา่นมา  สามารถคดัเลือกมรดกวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าสะทอ้นอตัลกัษณ์ของ
ชุมชนตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน เพื่อการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียว         
เชิงวฒันธรรม 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)  วดัสันป่าเลียง   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 า ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 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) ยายหลา้จกัรสาน   ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 24) รองเทา้พิน้เมือง   ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 25) ลุงแกว้โคมลอย   ต าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 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) วดัช่างเค่ิง    ต าบลสารภี  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 31) วดัปากกอง   ต าบลสารภี  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 32) ศาลเจา้พอ่แดนเมืองเชียงใหม่ – ล าพนู ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

5.1.2 ประเภทของแหล่งมรดกวฒันธรรมเพือ่การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
จากการจ าแนกประเภทของแหล่งมรดกวฒันธรรมตามแนวเส้นทางถนนโบราณสายเชียงใหม่ – 

ล าพูน  ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นแหล่งเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  จ านวน 32 แหล่ง  
เพื่อส าหรับการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมต่อไป  สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น               
2  ประเภท คือ 

1) แหล่งมรดกวฒันธรรมประเภทแหล่งตลาดชุมชนและศิลปหตัถกรรม จ านวน 14 แห่ง 
2) แหล่งมรดกวฒันธรรมประเภทวดัวาอารามและโบราณสถาน จ านวน 18 แห่ง 

ดังมีรายละเอียดของแหล่งมรดกวฒันธรรมในแต่ละประเภทเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมตามแนวเส้นทางถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพนู  ดงัน้ี 

1) แหล่งมรดกวฒันธรรมประเภทแหล่งตลาดชุมชนและศิลปหัตถกรรม 
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แหล่งมรดกวฒันธรรมประเภทแหล่งศิลปหตัถกรรมมีจ านวน 14 แห่ง มีรายละเอียดดงัน้ี 
1.1) ร้านกาแฟสมนึกโกป๊ี เป็นร้านกาแฟโบราณในบา้นไมเ้ก่าแก่ท่ีอายุนบัร้อยปี โดย

ภายในร้านมีของเก่าหายากประดบัตกแต่งจนเหมือนพิพิธภณัฑ์ขนาดเล็ก เรียกไดว้า่ทุกมุม
ของร้านให้ความรู้สึกเหมือนยอ้นเวลากลบัไปในอดีต อีกทั้งยงัผสมอบอวลไปดว้ยกล่ินหอม
หวานของกาแฟรสชาติเขม้ขน้ และจดัจา้นดว้ยเมนูอาหารจานหลกัอีกหลาย  

1.2) โคมลา้นนาบา้นแม่บวัไหล คณะปัญญา นั้นเรียกไดว้า่ท่านไดถู้กยกยอ่งให้เป็น 
“แม่ครูโคมลา้นนา” ซ่ึงโคมไฟลา้นนา หรือโกมลา้นนานั้น เป็นงานหตัถกรรมพื้นเมืองจาก
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีสืบทอดกนัมา และไดถ่้ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อใหค้งอยูสื่บต่อกนั
มาจนถึงปัจจุบนัในท้องถ่ินภาคเหนือ เน่ืองด้วยเหตุท่ีการด ารงชีวิตผูกพนักบัศาสนา การ
สร้างผลงานทางศิลปะจึงมีแรงบนัดาลใจจากความศรัทธา ปัจจุบนัชาวลา้นนานิยมน ามาใช้
ในงานพิธีกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานประเพณียีเ่ป็ง หรือ ประเพณีลอยกระทง 

1.3) ตลาดนัดเวฬุวนั ตั้ งอยู่บริเวณโรงเรียนวดัเวฬุวนั ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี 
จงัหวดัเชียงใหม่ จดัข้ึนทุกๆวนัอาทิตย ์เวลาประมาณ 14.00-19.00 น. สินคา้ส่วนใหญ่จะเป็น
ผลผลิตทางการเกษตรของชาวบา้น ประเภทผกัผลไมต่้างๆรวมไปถึงเมล็ดพนัธ์ุพืชและตน้
กลา้ผกัสวนครัวรวมถึงไมย้ืนตน้ และเน่ืองจากชาวบา้นเก็บเก่ียวผลผลิตและน ามาวางขายเอง
ท าใหมี้ราคาถูกกวา่ในหา้งสรรพสินคา้ 

1.4) ตลาดชุมชนยางเน้ิง ตั้ งอยู่ใกล้กับส่ีแยกไฟแดงยางเน้ิง เปิดทุกวนัตั้ งแต่เวลา 
06.00 – 20.00 น. ถือวา่เป็นตลาดเก่าแก่ของชุมชนท่ีอยูคู่่ถนนสายตน้ยางแห่งน้ีมาหลายสิบปี 
โดยหลงัคายงัคงมุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผา (ดินขอ) ซ่ึงเป็นรูปแบบการมุงหลงัคาดั้งเดิมของชาว
เชียงใหม่ และสินคา้ท่ีน ามาขายส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ทางการเกษตรหรือพืชผกัสวนครัวท่ี
ชาวบา้นปลูกเองท่ีบา้นแลว้เก็บเก่ียวผลผลิตมาขายวนัต่อวนั 

1.5) ร้านขนมและอาหารไทยพื้นบา้นภาคเหนือ ตั้งอยู่บริเวณส่ีแยกไปแดงยางเน้ิง 
ตรงหวัมุมท่ีจะเล้ียวไปยงัโรงเรียนสารภีพิทยาคม โดยเป็นบา้นไมส้องชั้นและมีการดดัแปลง
ชั้นล่างใหเ้ป็นร้านคา้ซ่ึงเป็นร้านเก่าแก่ท่ีเปิดขายมานานหลายสิบปี ขนมและอาหารท่ีขายนั้น
เจา้ของร้านท าเองทุกอย่าง อาทิ ขนมล้ินหมา ขนมมนัส าปะหลงั ขนมฟักทอง ขนมเทียน 
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ขนมตาล ขนมจ๊อก ขนมเกลือ ขนมกลว้ย ขา้วหนุกงา ขา้วตม้มดั ผดัหม่ีขนมจีน ขนมศิลา
อ่อน และน ้าเม่ียง เป็นตน้ 

1.6) ศูนยเ์ทคโนโลยีเกษตรประจ าต าบลยางเน้ิง ถือวา่เป็นพื้นท่ีแห่งเดียวในต าบลยาง
เน้ิงท่ียงัมีการปลูกขา้วอยู่ทั้งสองฝ่ังถนนรวมประมาณ 4 ไร่ และมีการปลูกพืชผกัสวนครัว
หลากหลายชนิดและเนน้การถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการเกษตรให้กบัเกษตรในทอ้งถ่ินและ
ประชาชนท่ีสนใจโดยสมาชิกทางการเกษตรของต าบล อีกทั้งยงัใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท าปุ๋ย
หมกัและน ้าหมกัชีวภาพเพื่อน าไปใชก้บัพืชไร่แทนยาฆ่าแมลง เป็นตน้ 

1.7) ถนนคนเดินยางเน้ิง อ าเภอสารภี จดัข้ึนบริเวณถนนสายตน้ยาง ตั้งแต่บริเวณส่ี
แยกไฟแดงยางเน้ิงหรือหนา้ท่ีวา่การอ าเภอสารภีไปจนถึงบริเวณหนา้วดัแสนหลวง โดยจดั
ข้ึนทุกวนัเสาร์เวลาประมาณ 17.00 น. เป็นตน้ไป ถือวา่เป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้เศรษฐกิจของ
ชุมชน โดยมีการจ าหน่ายสินคา้การเกษตร อาทิ ผกัปลอดสารพิษ ผลิตภณัฑ์สินคา้OTOP 
ประเภทเซรามิก เคร่ืองจกัสาน เคร่ืองป้ันดินเผา ตลอดจนเส้ือผา้ส าเร็จรูป ขนม และเคร่ืองใช้
ในครัวเรือน เป็นตน้ 

1.8) บา้นไมโ้บราณ ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมท่ีทรงคุณค่าของชุมชนชาวล้านนาท่ี
ยงัคงมีการอนุรักษไ์วใ้นบางพื้นท่ี โดยเฉพาะชาวชุมชนสองฝ่ังถนนในพื้นท่ีอ าเภอสารภี ท่ี
บางครอบครัวยงัคงรักษาเอกลักษณ์การสร้างบ้านเรือนด้วยไม้ไวใ้ห้ลูกหลานได้เห็นอยู ่
โดยเฉพาะตั้งแต่บริเวณส่ีแยกยางเน้ิงมุ่งหนา้ไปทางศาลเจา้พอ่แดนเมืองเชียงใหม่ – ล าพูน ท่ี
ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นน้ีไว ้โดยบางหลงัคาเรือนมีการประยุกต์ใตถุ้นเรือนท าเป็น
ร้านอาหาร หรือร้านคา้ เป็นตน้ 

1.9) ยายหล้าจกัสาน ตั้งอยู่ ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยงานจกัสานของท่ีน่ี
เป็นภูมิปัญญาพื้นบา้นท่ีสืบทอดมาจากรุ่นพ่อแม่ โดยยายหลา้เป็นรุ่นปัจจุบนัท่ีไดสื้บทอด
งานจกัสานมาเป็นระยะเวลามากกวา่ 10 ปี โดยไม่มีการใชเ้คร่ืองมือหรือเทคโนโลยีใดๆเขา้
ช่วย ท าให้ผลงานทุกช้ินมีความประณีตสูง ซ่ึงงานผลงานจกัสานเร่ิมตั้งตะกร้าขนาดเล็ก
จนถึงขนาดใหญ่, กระต๊ิบ, กระจาด และเกา้อ้ีนัง่ ฯลฯ  

1.10) รองเทา้พื้นเมือง ร้านลานไทยมีเจา้ของกิจการคือ นายศุภกิจ อาภรณ์หิรัญ ซ่ึง
ไดรั้บช่วงต่อกิจการรองเทา้พื้นเมืองจากพี่ชายและด าเนินกิจการน้ีมาประมาณ 10 ปี โดยเป็น
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กิจการเล็กๆ และลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ ซ่ึงนับว่าเป็นสินค้า Handmade ท่ีมี
เอกลกัษณ์ความเป็นไทยพื้นเมือง ท าให้ชาวต่างชาติไดเ้ห็นถึงความเป็นไทย และยงัสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่เจา้ของกิจการ  

1.11) ลุงแก้วโคมลอย   เจ้าของกิจการคือ นายดวงแก้ว สุวรรณ ซ่ึงได้ท าโคมลอย 
(ว่าวไฟ) มานานกวา่ 10 ปีแลว้ โดยประเพณีลอยโคม เป็นประเพณีพื้นบา้นของชาวลา้นนา 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ จดัข้ึนในวนัเพญ็เดือน 12 การลอยโคมของชาวลา้นนานั้นมีความเช่ือวา่
การจุดโคมลอยและปล่อยข้ึนไปในอากาศเป็นการปลดปล่อยความทุกข์โศกและเร่ืองร้ายๆ 
ให้พน้ตวัและลอยไปกบัอากาศ โดยมีคติความเช่ือวา่ เพื่อบูชาพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวง
สวรรค ์ 

1.12) ลูกประคบสมุนไพร ของกลุ่มสตรีแม่บ้าน บา้นช่างเค่ิง ต าบลยางเน้ิง อ าเภอ
สารภี จงัหวดัเชียงใหม่ กล่าวคือ ลูกประคบคือส่ิงท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ โดย
การใช้พืชสมุนไพรท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินหลายๆ อย่างมาห่อรวมกนั อาทิ ตะไคร้บา้น มะกรูด 
ขมิ้นชนั ไพล ใบส้มป่อย และใบมะขาม เป็นตน้ ซ่ึงพืชเหล่าน้ีเป็นสมุนไพรท่ีมีน ้ ามนัหอม
ระเหย ช่วยกระตุน้ระบบไหลเวยีนโลหิต รวมทั้งช่วยรักษาอาการเคล็ด ขดั ยอก และลดปวด 

1.13) บายศรี เคร่ืองสืบชะตา และช่อตุง ของนางพรรณี สังขอ์าจ บา้นปากกอง ต าบล
ยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นเคร่ืองประกอบพิธีกรรมในเร่ืองเก่ียวกบัความเช่ือ
และภูมิปัญญาของคนในภาคเหนือท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ 

1.14) โคมไฟลา้นนาจากกระดาษสา เจา้ของกิจการคือ นางแหวว ตงัแก โดยผลิตโคม
ไฟท่ีท าจากกระดาษสา ซ่ึงในปัจจุบนัโคมลา้นนาไดถู้กประยุกตใ์ช้มาท าเป็นเคร่ืองประดบั
ตามอาคารบ้านเรือน และสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม ท่ีส าคญัยงัช่วยสืบสานและ
อนุรักษเ์อกลกัษณ์งานหตัถกรรมโคมลา้นนาใหค้งอยูสื่บไป 
2)  มรดกทางวฒันธรรมประเภทวดัวาอารามและโบราณสถาน 
แหล่งมรดกวฒันธรรมประเภทวดัวาอารามและโบราณสถานมีจ านวน 19 แหล่ง  มี

รายละเอียดดงัน้ี 
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2.1) อนุสาวรียพ์ระเจา้กาวลิะ เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อร าลึกถึงวีรกรรมการกอบกูเ้มือง
เชียงใหม่ของพระเจา้กาวิละ ในคร้ังพม่ายึดครองเมืองเชียงใหม่ โดยมีการท าพิธียกพระรูป 
เม่ือปี พ.ศ.2515  

2.2) วดัเมืองกาย ตั้งอยูใ่นต าบลวดัเกตุ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีสถาปัตยกรรม
ท่ีทรงคุณค่า อาทิ พระอุโบสถรูปแบบพื้นเมืองลา้นนา เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลงัคา 2 ชั้น 
หางหงส์ชั้นล่างประดบัดว้ยนาคสะดุง้ ประดบัดว้ยกระจกสี ส่วนหางหงส์ประดบัดว้ยนาค
ล ายองประดบักระจกสี หนา้บนัประดับดว้ยปูนป้ันสีเหลืองลกัษณะรูปโก่งคิ้ว รวงผึ้งอยูต่รง
หวัพญาครุฑ และ วิหาร รูปทรงลา้นนายุคหลงั หลงัคาซ้อนกนั 2 ชั้น หางหงส์ประดบัดว้ย
นาคล ายองปิดทองดว้ยกระจกสี ส่วนหนา้บนัประดบัดว้ยไมแ้กะสลกั ลวดลายพรรณพฤกษา
ลงรักปิดทอง โก่งคิ้วตกแต่ง ลวดลายมีรวงผึ้งประดบั 

2.3) วดัเมืองสาตรหลวง ตั้งอยูต่  าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวหิาร
และเจดียท่ี์มีลกัษณะรูปทรงลา้นนา ก่อดว้ยอิฐถือปูน เสาไมส้ักเขียนลายทอง ฝาผนังเขียน
ภาพจิตรกรรมโบราณ แสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธประวติัและพระเวสสันดร รวมถึงลายค า
โบราณท่ีปัจจุบนัหาดูได้ยาก ส่วนหลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์และภูมิ
ปัญญาของชาวลา้นนา 

2.4) วดัสันป่าเลียง ตั้งอยูต่  าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีจุดเด่นท่ีมี
ความส าคญัคือหอธรรมท่ีสร้างข้ึนในรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นบา้นลา้นนา เพื่อใช้
เป็นท่ีเก็บรักษาพระไตรปิฏกและเอกสารโบราณต่างๆท่ีเป็นหลักฐานส าคัญในทาง
พระพุทธศาสนา โดยดา้นนอกหอธรรมมีปฏิมากรรมปูนป้ันรูปเทพบุตร เทพธิดา ภาพ 12 
ราศี และภาพแม่ธรณีบิดมวยผมซ่ึงมีการลงรักปิดทองอยา่งสวยงาม 

2.5) วดัเสาหิน ตั้งอยูต่  าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ วดัแห่งน้ีมีความ
เช่ือความศรัทธาและตามค าบอกเล่าของคนโบราณท่ีเล่าสืบกนัมาวา่มีเสาหินอยูใ่ตฐ้านชุกชี
ในวหิาร ซ่ึงเสาหินน้ีมีความเช่ือเดียวกบัเสาอินทขิล หรือเสาหินท่ีพระอินทร์ทรงประธานลง
มาเพื่อใหเ้กิดความสุขสงบในบา้นเมือง 

2.6) วดับ่อน ้ าทิพย ์ตั้งอยูต่  าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ วดัแห่งน้ีถือวา่
เป็นโบราณสถานท่ีเป็นส่วนของเวียงกุมกามชั้นนอก และถือว่าเป็นวดัโบราณท่ีตั้งข้ึนใน



 

117 

 

สมยัพุทธศตวรรษท่ี 20 ตั้งอยูริ่มน ้ าปิง (ห่าง) ท่ีในอดีตบริเวณแห่งน้ีเป็นพนงักั้นน ้ าของล า
น ้าปิง เส้นทางน้ีจึงเป็นเส้นทางท่ีใชเ้ดินทพัและเส้นทางคา้ขายมาตั้งแต่สมยัโบราณ 

2.7) วดัพระนอนหนองผึ้งถือเป็นวดัท่ีเก่าแก่มีมาก่อนการต่อตั้งเวียงกุมกามซ่ึงสร้าง
ในสมยัใดไม่ปรากฏ แต่มีต านานกล่าวไวว้า่พระพุทธเจา้ไดพ้าพระอรหนัตเ์สด็จไปยงัหนอง
น ้ าแห่งหน่ึง มีตอไมแ้ดงอยูก่ลางหนองซ่ึงเป็นตอท่ีใหญ่มาก กวา้งประมาณ 4 วาอก มีแลน 
(เห้ีย) ตวัหน่ึงล้ิน 2 แฉก มีนกยาง นกเคา้ และลิงอยา่งละ 1 ตวัอยู่บนตอไมน้ั้น พระองค์จึง
ตรัสวา่ “ภายหนา้หนองน ้ าน้ีจกัมูลข้ึนเป็นเมืองหน่ึงช่ือ อโยธิยา” แลว้จึงเสด็จข้ึนไปทางทิศ
เหนือจนถึงน ้ าแม่ระมิงคมี์หนองน ้ าใหญ่อีกแห่งหน่ึง ไดมี้พญานาคใหญ่ตวัหน่ึงอยูใ่นหนอง
น ้ านั้น เม่ือพญานาคเห็นพระพุทธเจา้ก็ดีใจพร้อมเนวมิตกายเป็นมนุษย ์และเอาน ้ าผึ้ งใกล้
หนองน ้ ามาถวาย พระพุทธเจ้าทรงรับน ้ าผึ้ งมาและพระองค์ทรงส าเร็จสีหไสยา ส่วน
พญานาคได้ทูลขอรอยพระพุทธบาท พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสถานท่ีน้ีไม่มีหินให้เหยียบ
ดงันั้นท่านจงก่อรูปเราไวย้งัท่ีตถาคตประทบันอนน้ีไวเ้ป็นท่ีสักการะบูชาแก่คนและเทวดา
ทั้งหลาย สถานท่ีน้ีภายหนา้จกัไดช่ื้อวา่ “พระนอนหนองผึ้ง” 

อีกต านานหน่ึงกล่าววา่ พระพุทธองคไ์ดป้ระทานพระเกศาหน่ึงเส้น โดยปัจจุบนัไดมี้
การสร้างองคพ์ระเจดียค์รอบไวใ้กลก้บัองคพ์ระนอนนั้น 

ส่วนประวติัท่ีทางวดัไดจ้ดัท าเผยแพร่นั้น กล่าวว่า ในสมยัอดีตบริเวณดงักล่าวน้ีเคย
เป็นท่ีอยูข่องชาวลวัะเม่ือประมาณ พ.ศ.1200 พระมหาเถระเจา้จ านวน 5 รูป ไดต้ามเสด็จพระ
นางจามเทวีมาจากกรุงละโวเ้พื่อมาครองนครหริภุญไชยตามค าเชิญของสุเทวฤาษี และได้
จาริกมาจนถึงหมู่บา้นแห่งน้ีพวกชวัลวัะไดเ้กิดความเล่ีอมใสจึงไดเ้ชิญให้อยูจ่  าพรรษาพร้อม
ทั้งไดน้ ารังผึ้งจากตน้มะขามริมสระใกลห้มู่บา้นมาถวาย พระเถรเจา้ทั้ง 5 รูปไดช้กัชวนให้
ชาวลัวะขุดหลุมลึก 22 ศอก พร้อมน าพระบรมสารีริกธาตุใส่กระบอกไม้รวกบรรจุผอบ
ทองค าใส่ลงไปในหลุม และสร้างองค์พระเจดียต์รงหลุมพระธาตุนั้นสูง 5 ศอก จากนั้นก็
ขนานนามว่าวดัหนองผึ้ง โดยวดัน้ีไดด้ ารงมาหลายชัว่อายุคนและร้างไปในช่วงระยะเวลา
หน่ึง จนเม่ือ พ.ศ.1829 มีพระมหาเถระและเศรษฐีจากเมืองเชียงแสนมาบูรณะเจดียข้ึ์นใหม่ 
และท าการสร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์ยาว 38 ศอก และสร้างพระเจา้ทนัใจ 1 องค ์จนเม่ือ
ปี พ.ศ.1824 พระญามงัรายไดตี้นครหริภุญไชยไดแ้ละสร้างเวียงกุมกามข้ึนมา (พ.ศ.1829) 
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ได้รวมวดัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเวียงกุมกามดว้ย โดยพญามงัรายไดท้รงอุปถมัภ์ให้เป็นส่วน
หน่ึงของเวยีงกุมกามดว้ย มีประเพณีสรงน ้าพระนอนในวนัเพญ็เดือน 8 ของทุกปี 

พระนอนหนองผึ้ งเป็นพระพุทธรูปท่ีมีพระพุทธลักษณะสวยงามจนไม่มีท่ีติ มี
รัดประคดลายลา้นนา เป็นพระไสยาสน์ปางปรินิพพานในลกัษณะประทบันอนตะแคงขวา 
พระเศียรหนุนพระเขนย พระหัตถ์ซ้ายทอดไปตามพระวรกายเบ้ืองซ้าย พระหตัถ์ขวาหงาย
วางท่ีพื้นใกลพ้ระเขนย พระบาทซา้ยซอ้นทบัพระบาทขวา ลกัษณะตั้งซอ้นกนั  

บริเวณวดัพระนอนหนองผึ้ง นอกจากมีพระพุทธไสยาสน์ท่ีส าคญัแลว้ ยงัมีเจดียท่ี์
ตามต านานกล่าววา่เป็นท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ นอกจากน้ีพุทธศาสนิกชนยงั
ไดมี้การสร้างพระเจา้ทนัใจประดิษฐานไวน้อกพระวิหารบริเวณท่ีตรงกบัพระเศียรของพระ
นอน จึงนบัวา่เป็นสถานท่ีส าคญัควรแก่การแวะไปสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลอยา่ง
ยิง่41 

2.8) วดักองทราย ตั้งอยูต่  าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ วดัน้ีถือว่าเป็น
วดัเก่าแก่ของลา้นนา ดงัปรากฏจากหลกัฐานในโครงนิราศหริภุญชยั ท่ีกล่าวถึงการเดินทาง
ไปนมสัการพระบรมธาตุหริภุญชัยโดยเดินทางผ่านทางเรือ และหน่ึงในวดัท่ีแวะหยุดพกั
ระหวา่งการเดินทางคือวดัยางหนุ่ม (ปัจจุบนัเรียกวดักองทราย)  

2.9) วดักู่เสือ ตั้งอยู่ต  าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นอีกหน่ึงวดัท่ี
เก่าแก่ของลา้นนา โดยมีต านานเล่าต่อกนัมาวา่แต่เดิมวดัไดส้ร้างอยูริ่มแม่น ้ าปิงฝ่ังตะวนัตก 
โดยเป็นท่ีพ  านกัของพ่อคา้และผูท่ี้เดินทางผา่นเมืองเชียงใหม่กบัเมืองล าพูน ต่อมาไดถู้กน ้ า
ท่วมประกอบกบัเกิดศึกกับพม่า ท าให้วดัถูกท าลายและร้างไปเป็นเวลานานหลายร้อยปี 
ต่อมามีชาวบา้นไดอ้พยพเขา้มาในพื้นท่ีและท าการบูรณปฏิสังขรณ์โดยสร้างเจดียค์รอบองค์
เดิม พร้อมท าการร้ือวหิารเก่าและสร้างวหิารใหม่ 

2.10) วดัเวฬุวนั ตั้งอยูต่  าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ มีอายปุระมาณ 106 
ปี (พ.ศ.2557)42 

                                                        
41  โชติธมโม  ภิกข ุ  ต ำนำนพระพทุะไสยำสน์(พระนอน) วดัพระนอนหนองผึง้    เวยีงแกว้การพมิพ ์เชียงใหม่ 2499 
42   อดีต-ปัจจุบัน 100 ปี วดัเวฬวุนั/ปันเจียง   ใจดีดี มีเดีย   2551 
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2.11) วดัพระนอนป่าเก็ดถ่ี  (พระนอนแสนสุข) เป็นท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา้องค์พระนอนขนาดยาว 7 วา 1 ศอก 12 น้ิว กวา้ง 1 วา 9 น้ิว ประทบันอนใน
ลกัษณะปรินิพพาน ซ่ึงพระนอนป่าเก็ดถ่ีน้ีเป็นหน่ึงในการเกิดลางร้ายของเมืองเชียงใหม่ คือ 

2.11.1)ยอดพระเจดียห์ลวงกลางเมืองเชียงใหม่พงัทลาย 
2.11.2)แร้งจบัยอดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ชาวบา้นไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไป 
2.11.3)น ้าพระเนตรของพระนอนป่าเก็ดถ่ีตกเป็นสายเลือด 

ถัดจากเหตุการณ์น้ีไป 3 วนั นครเชียงใหม่ก็ได้เสียเมืองให้กับพม่า เม่ือวนัท่ี 2 
เมษายน พ.ศ. 2101 และในต านานพระนอนป่าเก็ดถ่ีกล่าววา่ ณ ป่าราชายตนะ (ไมเ้ก็ด) ใกล้
หนองน ้ าใหญ่มียกัษดุ์ร้ายอาศยัอยู ่มีลูกสาวชาวลวัะคนหน่ึงช่ือ อุทุมา ไดไ้ปหาปลาและหลง
เขา้ไปในดงไมเ้ก็ดถ่ีนั้น จึงไดพ้บกบัอสูรยกัษ์ตวัใหญ่มีขนท่ีอก มีตาแดงตรงเขา้มาหานาง
เพื่อจะจบักินเป็นอาหาร ซ่ึงในระหวา่งท่ีจบันางอุทุมานั้น ยกัษใ์หญ่ตอ้งสะดุง้เม่ือไดย้ินเสียง
ทางด้านหลังว่า “หยุดท าบาปเถิด” อสูรยกัษ์หันไปเห็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้จกัจึงถามว่า 
“ท่านเป็นใคร” พระพุทธองค์ตรัสว่า “เราคือสมณโคดมผูรู้้ผูเ้ห็นธรรมอนัชอบแลว้ มาท่ีน้ี
เพราะเห็นวา่วิหิงสาคือความเบียดเบียนกนันั้นเป็นทุกขม์ากแล อสูระ เธอจงหยุดท าบาปเถิด 
ตถาคตมาโปรดเธอแล้ว” อสูรยกัษ์ได้ฟังพระพุทธด ารัสจึงทิ้งอาวุธน้อมตัวเข้าไปหา
พระพุทธเจา้ จากนั้นพระองค์ไดแ้สดงอริยสัจส่ีจนเป็นท่ีซาบซ้ึงแก่นางอุทุมาและอสูรยกัษ ์
ท าใหฟั้นของยกัษใ์หญ่หลุดออกมา 

นายแสนแซ่วผูเ้ป็นบิดาของนางอุทุมา พอทราบวา่พระพุทธเจา้เสด็จมาประทบัคา้งคืน
ก็ไดเ้ตรียม   ภตัตาหารไปถวายพระพุทธเจา้ เม่ือพระองคท์รงรับและฉนัภตัตาหารเรียบร้อย
แล้วก็ทรงประทานพระเกศา 1 เส้นแก่นายแสนแซ่ว โดยต่อมาภายหลังได้มีการสร้าง
พระพุทธรูปนอนและเอาผอบเกศาบรรจุไวใ้นพระเศียร ส่วนฟันของอสูรยกัษ์นั้นไดเ้อาไว้
ในพระเขนยของพระนอน และภายหลงัจากท่ีไดส้ร้างพระนอนแลว้ วดัน้ีก็ไดด้ ารงสืบต่อมา
หลายชัว่อายคุน จนกระทัง่กลายเป็นวดัร้าง 

เม่ือพระนางจามเทวีได้เสด็จมาครองนครหริภุญไชย มีอยู่วนัหน่ึงพระองค์ได้เสด็จ
ประพาสป่าทางดา้นทิศเหนือ ขณะท่ีพระนางประทบัอยูก่ลางป่าก็ไดส้วดมนตไ์หวพ้ระตาม
ธรรมเนียม แลว้ไดเ้ดินออกมานอกพลบัพลาในเวลาดึก พระองคก์็ไดท้อดพระเนตรเห็นแสง
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โชติช่วงชชัวาลเป็นล าพุ่งข้ึนมาจากป่าทางดา้นทิศตะวนัตก รุ่งข้ึนจึงรับสั่งให้เสนาอ ามาตย์
ไปคน้หาสาเหตุของล าแสงประหลาดนั้น ก็ปรากฏวา่ไดพ้บพระนอนมีป่าไผแ่ละไมเ้ถาวลัย์
ปกคลุมอยู ่พระนางจามเทวจึีงไดท้  าการปฏิสังขรณ์พระนอนใหง้ดงาม 

พระนอนป่าเก็ดถ่ีเป็นพระนอนปางปรินิพพาน ประทบันอนตะแคงขวา พระเนตรหล่ี
และมีแววพระเนตรเมตตา พระเศียรหนุนพระเขนย พระหัตถ์ซ้ายทอดไปตามพระวรกาย
เบ้ืองซา้ย ส่วนพระหตัถ์ขวาหวายวางขา้งพระเขนย พระบาทซา้ยทบัพระบาทขวาลกัษณะตั้ง
ซอ้นกนั และกลางฝ่าพระบาทของทั้งสองขา้งมีรูปธรรมจกัร 

พระนอนป่าเก็ดถ่ีเป็นพระนอนท่ีมีพระพุทธลกัษณะท่ีงดงามมาก โดยเฉพาะพระ
พกัตร์ท่ีแสดงออกถึงพระเมตตาด้วยพระอาการสงบและดบัสนิท ท าให้ผูท่ี้ได้ไปสักการะ
รู้สึกสงบกายและใจ ซ่ึงพระราชชายารัศมีก็ไดถ้วายพระนามพระพุทธไสยาสน์วา่ “พระนอน
แสนสุข”43 

2.12) วดัแสนหลวง มีประวติัความเป็นมากล่าววา่ในสมยัพญาจ่าบา้น(พ.ศ.2317) ท่าน
ได้สร้างวดัข้ึนมาเพื่อเป็นท่ีบ าเพ็ญกุศลของขา้ราชการในราชส านักและไพร่ฟ้าประชากร 
โดยระหว่างการก่อสร้างสล่าก าลงัยกขวานฟันลงท่ีตน้ยางใหญ่ตน้หน่ึงเพื่อน ามาท าเตียง
นอนของพระสงฆ ์ก็เกิดอาเพศข้ึนโดยตน้ยางใหญ่ตน้นั้นเกิดอาการสั่นสะเทือนพร้อมมีเสียง
ครวญครางเสมือนไดรั้บความเจ็บปวดอยา่งสาหัส ท าให้บรรดาสล่าต่างพากนัทิ้งเคร่ืองมือ
และหนีไปคนละทิศละทาง พญาแสนหลวงจึงให้คนน าธูปเทียน ขา้วตอก ดอกไม ้เหลา้ไห 
ไก่คู่ หมากเม่ียง และพูล มาตั้งศาลพร้อมท าพิธีบวงสรวง หลงัจากนั้นจึงท าการตดัตน้ยางตน้
นั้นต่อจนการก่อสร้างด าเนินงานแลว้เสร็จ และไม่นานพญาแสนหลวงก็ถึงแก่อนิจกรรมลง
และหลงัจากนั้น 3 วนั มหาเถรเจา้จ่อค าต๊ะโรก็ถึงแก่มรณกรรม พระเจา้กาวิละจึงไดใ้ห้ สล่า
ท าหอ (ศาล) ไว ้2 หอ คือหอค าซ่ึงสร้างไวท่ี้หลังพระวิหาร (ปัจจุบนัหอค าหลังน้ีได้หาย
สาบสูญไปแลว้) ส่วนอีกหอหน่ึงคือ หอพญาแสนหลวงซ่ึงสร้างไวท่ี้มุมก าแพงวดัดา้นเหนือ 
คือริมศาลาบาตรใตต้น้โพธ์ิ พระเจา้กาวิละและพญาจ่าบา้นไดก้รุณาโปรดให้ตั้งช่ือวดัน้ีว่า 
“วดัแสนหลวง” เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้แก่พญาแสนหลวง ผูอ้อกแบบและด าเนินงาน

                                                        
43  เอกราช  สายสาคเรศ  รายงานการวจิยัเร่ือง “ พระพทุธไสยาสน์ในจงัหวดัเชียงใหม่ ”   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2543 
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ก่อสร้างวดัน้ี ส่วนศาลพญาแสนหลวงนั้นต่อมาไดน้ามวา่ “ศาลเจา้พอ่แสนหลวง” เพื่อเป็นท่ี
สักการบูชาของประชาชนสืบมา 

2.13) วดัศรีโพธาราม เดิมทีนั้นมีช่ือวา่ วดัสังก๋า กล่าวคือเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2202 ได้
มีพระภิกษุรูปหน่ึงไดเ้ดินธุดงค์และไดปั้กกลด ณ บริเวณน้ี ท่านไดเ้กิดนิมิตเห็นแสงสว่าง
ดวงสุกใสโชติช่วงสีเขียวเป็นประกาย เหมือนลูกแก้วดวงหน่ึงขนาดเท่าลูกส้มโอลอย
วนเวียนอยูท่างทิศตะวนัตก พอท่านออกจากนิมิตนั้นแลว้ไดเ้ดินไปยงัท่ีท่ีเห็นแสงสวา่งนั้น 
ก็เห็นวิหารท่ีมีสภาพช ารุดพร้อมซากปรักหักพงัเกล่ือนกลาดทัว่บริเวณ โดยเป็นส่ิงท่ีแสดง
ให้เห็นว่าสถานท่ีน้ีเป็นวดัท่ีเคยรุ่งเรืองมาก่อน และห่างออกไปทางทิศตะวนัตกของเจดีย์
ประมาณ 20 เมตร มีต้นโพธ์ิต้นใหญ่อยู่ พระภิกษุรูปดังกล่าวพร้อมด้วยชาวบ้านจึงได้
ช่วยกนับูรณปฏิสังขรณ์จนส าเร็จเรียบร้อย และไดต้ั้งช่ือวดัวา่ “วดัสังก๋า” โดยตั้งช่ือตามนิมิต
เจดีย์สององค์ ต่อมาก็ได้มีชาวบ้านจากท่ี อ่ืนเข้ามาท่ีอยู่เพิ่ม ข้ึนจนกลายเป็นหมู่บ้าน 
จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2480 ไดมี้คณะสงฆม์าพกัแรมท่ีวดัน้ี และเปล่ียนช่ือใหม่เป็น “วดัศรีโพ
ธาราม”  

2.14) วดัตน้เหียว มีช่ือวดัเป็นช่ือตน้ไมท่ี้ข้ึนอยูบ่ริเวณหนา้วดั คือ “ตน้เหียว” ปัจจุบนั
เหลืออยู่ 1 ตน้ มีอายุประมาณ 200 กว่าปี และมีหลกัฐานทางโบราณสถานท่ีส าคญั คือ หอ
ไตรปิฎกหรือหอธรรม ท่ีสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2452 หรือมีอายุประมาณ 105 กว่าปี และวิหาร
หลงัเก่าสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2482 หรือประมาณ 75 ปีมาแลว้ (2557) ปัจจุบนัวิหารหลงัเก่ามีการ
ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา จึงได้มีการสร้างข้ึนมาใหม่แต่ยงัคงมีส่ิงของและช้ินส่วน
โครงสร้างต่างๆ ของวหิารเก็บรักษาไว ้เช่น หนา้บรรณ นาคกระตนั กลองหลวง ฯลฯ 

2.15) วดัสารภี เป็นอีกวดัท่ีตั้งช่ือวดัจากดอกไมท่ี้ชาวเหนือนิยมใช้คาราวะด าผูใ้หญ่ 
คือดอกสารภี โดยภายในวดัประกอบด้วย อุโบสถ ศิลปะล้านนาไทยท่ีมีจิตรกรรมฝาผนัง 
เป็นรูปป้ันตน้โพธ์ิตอนตรัสรู้ ดา้นหลงัพระประธานในส่วนฝาผนังแสดงถึงเร่ืองเบญจศีล 
เบญจธรรม และประเพณีทางเหนือ นอกจากอุโบสถศิลปะล้านนาไทยแลว้ยงัมีเจดียแ์บบ
พื้นเมืองรูปทรงส่วนฐานเป็นฐานเขียงส่ีเหล่ียมรับฐานปัทมลูกแกว้อกไก่ยกเก็จแบบซอ้นกนั
สองฐาน การเปล่ียนฐานบวัในผงักลมซอ้นลดหลัน่กนัสามฐานเป็นฐานบวัในผงัแปดเหล่ียม
รับทรงระฆงัและส่วนยอด 
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2.16) วดัช่างเค่ิง ตั้งอยู่ต  าบลสารภี อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ วดัน้ีมีจุดเด่นคือมี
พระวิหารรูปทรงแบบล้านนาท่ีมีจิตกรรมฝาผนังด้านบนลวดลายแบบศิลปวฒันธรรม
ประเพณีท้องถ่ินล้านนา ส่วนด้านล่างมีภาพจิตกรรมร่วมสมัย, พระอุโบสถท่ีมีองค์
พระพุทธรูปท่ีเก่าแก่ นอกจากน้ีองค์พระธาตุของวดัช่างเค่ิงไดมี้การบรรจุพระเกศาขององค์
พระสัมมาสัมพุทธะเจา้ไวด้า้นใน 

2.17) วดัปากกอง ตั้งอยูบ่า้นปากกอง ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ริเร่ิม
สร้างโดยพ่อเฒ่าหนานต๊ะ โดยมีอยู่ช่วงหน่ึงท่ีวดัไดเ้ป็นท่ีรู้จกัในเวลาอนัรวดเร็วคือในช่วง
สมยัของ "พระครูสิริธรรมโฆษิต" หรือ "ครูบาสิงห์แก้ว ญาณวโร" หรือท่ีชาวบ้านเรียก
ขนานนามว่า "ครูบาผีกลวั" แห่งวดัปากกอง ซ่ึงพุทธศาสนิกชนชาวเมืองเชียงใหม่ต่างให้
ความเล่ือมใส เน่ืองจากมีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัท่าน โดยเฉพาะเร่ืองการปลีกวิเวกของครูบาแดน
ลา้นนา โดยท่านครูบาสิงห์แกว้ท่านไดเ้ขา้นิโรธในแถบท่ีกนัดารของอ าเภอสารภีในสมยันั้น 
และท่านได้สร้างวตัถุมงคลมากมายเพื่อแจกจ่ายให้กบัชาวบา้นและผูท่ี้ไปท าบุญท่ีวดัปาก
กอง เพื่อใช้กนัภูตผีส่ิงอปัมงคลและเพื่อความเป็นสิริมงคล และถึงแม้ปัจจุบนัท่านจะละ
สังขารไปแลว้ แต่คุณงามความดีของท่านยงัอยูใ่นศรัทธาของชาวลา้นนามาโดยตลอด 

2.18) ศาลเจา้พ่อแดนเมืองเชียงใหม่ – ล าพูน ตั้งอยูร่ะหว่าง ต าบลสารภี อ าเภอสารภี 
จงัหวดัเชียงใหม่ และ ต าบลอุโมงค ์อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู เดิมเป็นท่ีตั้งของวดัร้างท่ีช่ือวา่ 
“วดันางเหลียว”  ซ่ึงปัจจุบนัยงัปรากฏเป็นแนวเขตก าแพงฐานวิหารและเจดียว์ดั ปัจจุบนัถือ
วา่เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของประชาชนผูท่ี้เดินทางผา่นไปมา เพราะมีความเช่ือวา่จะให้ความ
คุม้ครองปลอดภยัในการเดินทาง 

5.2 ศักยภาพของแหล่งมรดกวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามถนนโบราณสาย
เชียงใหม่-ล าพูน  

 หัวข้อน้ีเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพของแหล่งมรดกวฒันธรรมเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมตามถนนโบราณสายเชียงใหม่-ล าพูน   ซ่ึงผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์ศกัยภาพของเส้นทางการเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในแต่ละเส้นทาง  ด้วยแนวคิดการท่องเท่ียว องค์ประกอบของ 5A คือ ส่ิง
ดึงดูดใจ (Attraction) ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง(Accessibility) ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
(Amenity) ท่ีพกั (Accommodation) และกิจกรรมต่างๆ(Activity) เพื่อให้เห็นถึงศกัยภาพและความพร้อม
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ของเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามถนนโบราณสายเชียงใหม่-ล าพูนกดงักล่าว  ดงัผล
การวเิคราะห์ต่อไปน้ี 

   ตารางท่ี  5.1  ส่ิงดึงดูดใจในแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมถนนสายเชียงใหม่ – ล าพนู 

ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 

เส้นทางท่ี 1 แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและ  
เรียนรู้งานหตัถกรรม 

เส้นทางท่ี 2 แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมตามแหล่งวดัวาอาราม/

โบราณสถาน 

ส่ิงดึงดูดใจท่ีส าคญัของเส้นทางท่ี 1  
คือแหล่งท่องเท่ียวทางภูมิปัญญาและผลิตภณัฑ์
ชุ ม ชน  โดย เป็ น ก ลุ่ มท รัพ ยาก ร บุ คคล ท่ี
ทรงคุณค่าของชุมชน เม่ือนกัท่องเท่ียวมาเท่ียว
ชมเส้นทางน้ี  จะก่อให้ เกิดการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ดา้นวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งยงั
เป็นการเชิดชู ยกย่อง อนุรักษ์ ส่งเสริม และ
ถ่ายทอดความเป็นเอกลกัษณ์ของภูมิปัญญาและ
ศิลปิน สู่สาธารณชน ท าให้ชุมชนเกิดความ
ภาคภูมิใจในท้องถ่ิน อีกทั้ งยงัสามารถเป็น
เกราะป้องกันผลกระทบทางวฒันธรรมจาก
กระแสโลกาภิวฒัน์ และสร้างความเข้มแข็ง
ใหแ้ก่ชุมชนดว้ย 

             ส่ิงดึงดูดใจท่ีส าคญัของเส้นทางท่ี 2 คือ 
ศาสนสถาน ปูชนียสถาน พระธาตุ โบราณวตัถุ 
ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ของชุมชน ซ่ึงต่างมี
ต านานเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาและการ
สร้างเมือง รวมถึงวิถีชีวิตคู่กบัล าน ้ าปิงของชาว
เชียงใหม่ในอดีต และเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวชุมชนลา้นนามาจนถึงปัจจุบนั โดยเป็นท่ีมา
ของการสืบทอดวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม
ของชุมชน หลกัการคือใชว้ฒันธรรมเหล่าน้ีท่ีมี
อ ยู่ ใ น ชุ ม ช น เ ป็ น เค ร่ื อ ง มื อ ใ น ก า ร
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว และใชว้ฒันธรรม
เป็นทรัพยากรท่ีดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียว 
รวมทั้งเป็นส่ิงท่ีสร้างลกัษณะพิเศษให้แก่แหล่ง
ท่องเท่ียวดว้ย 
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ตารางท่ี 5.2  ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทางในแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมถนน สาย
เชียงใหม่ – ล าพนู 

ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) 

เส้นทางท่ี 1 แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและ
เรียนรู้งานหตัถกรรม 

เส้นทางท่ี 2 แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมตามแหล่งวดัวาอาราม/โบราณสถาน 

 ส่ิ งอ านวยความสะดวกในการ
เดินทางของเส้นทางท่ี  1 ได้แก่  รถโดยสาร
ประจ าทาง(รถฟ้ า) รถ ตุ๊ก ตุ๊ก  รถแดง และ
รถสามลอ้ถีบ แต่ส่วนใหญ่แลว้นกัท่องเท่ียวจะ
เดินทางเข้ามาย ังพื้ น ท่ี โดยรถยนต์ส่วนตัว
เน่ืองจากถนนสายเชียงใหม่ – ล าพูน(ถนนต้น
ยาง)เป็นถนนท่ีนักเดินทางใช้เป็นทางผ่านจาก
จงัหวดัเชียงใหม่ไปยงัจงัหวดัล าพูน หรือจาก
จงัหวดัล าพูนเขา้สู่จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเส้นทาง
น้ีมีความปลอดภยัในการเดินทางมากกว่าถนน
สายซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่  – ล าปางท่ีรถ
ค่อนขา้งใช้ความเร็วสูง แต่ยกเวน้ในช่วงท่ีมีฝน
ตก พายุลมแรง ท่ีมกัจะมีก่ิงไม้จากต้นยางหัก
โค่นลงมา จึงควรเล่ียงเส้นทางน้ี 

   ส่ิ งอ านวยความสะดวกในการ
เดินทางของเส้นทางท่ี 2 มีระบบบริการขนส่งท่ี
มีความสะดวกสบายโดยผา่นรถโดยสารประจ า
ทางสายเชียงใหม่ – ล าพูนท่ีวิ่งผ่านตลอดคือรถ
สีฟ้า และรถตูสี้ขาว รวมถึงรถโดยสารชนิดอ่ืน 
เช่น รถสีแดง รถตุ๊กตุ๊ก รถสามลอ้ถีบ และสาม
ล้อพ่วง เป็นต้น โดยมีท่ารถสีฟ้าประจ าอยู่ท่ี
สะพานนวรัฐท่ีคอยล าเลียงคนและส่ิงของไปยงั
จุดหมายปลายทาง  
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ตารางท่ี 5.3   ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมถนนสาย
เชียงใหม่ – ล าพนู 

 

ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ (Amenity) 

เส้นทางท่ี 1 แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและ
เรียนรู้งานหตัถกรรม 

เส้นทางท่ี 2 แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมตามแหล่งวดัวาอาราม/โบราณสถาน 

องค์ประกอบด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกของเส้นทางท่ี 1 พบวา่ ชุมชนต่างๆท่ีอยู่
บนถนนสายเชียงใหม่ – ล าพูน มีสาธารณูปโภค
พื้นฐานอยา่งเพียงพอ มีส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆตลอดเส้นทาง อาทิ มีร้านค้า ร้านอาหาร 
ร้านคาราโอเกะ ร้านอินเตอร์เน็ต ศูนย์บริการ
ขอ้มูลด้านการท่องเท่ียว สินคา้ของฝาก ของท่ี
ระลึก ฯลฯ แต่ยงัขาดการบริการบางประเภทใน
บางต าบล อาทิ การบริการทางดา้นการเงิน ทั้งตู ้
เอทีเอ็ม และการแลกเปล่ียนเงินตรา รวมทั้งไม่มี
ป้ายโฆษณาหรือให้ข้อมูลตามแหล่งท่องเท่ียว
ต่าง ๆ 

 

องค์ประกอบด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกของเส้นทางท่ี  2 พบว่าทุกชุมชนมี
สาธารณูปโภคพื้นฐานและเพียงพอในการ
รองรับนักท่องเท่ียว อาทิ น ้ าประปา ไฟฟ้า 
โทรศพัท์ ห้องน ้ า ถงัขยะ บริเวณจอดรถ ฯลฯ 
รวมถึงโบราณสถานเวียงกุมกามยงัมีรถรางไว้
คอยบ ริการนักท่ อ เท่ี ย ว  มี ศูน ย์ให้ ข้อมู ล
นักท่ องเท่ี ยว  และ มี ป้ ายให้ ข้อมู ลประจ า
โบราณสถานต่างๆภายในเวียงกุมกาม แต่
โดยทั่วไปแล้วเส้นทางน้ียงัไม่มีป้ายให้ข้อมูล
เก่ียวกับมรดกท่ีมีอยู่ในชุมชนหรือข้อมูลท่ีจะ
ช้ีน าให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้าไปศึกษาและ
เรียนรู้อยา่งชดัเจน 
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ตารางท่ี 5.4   ท่ีพกัในแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมถนนสายเชียงใหม่ – ล าพนู 

ทีพ่กั (Accommodation) 

เส้นทางท่ี 1 แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและ
เรียนรู้งานหตัถกรรม 

เส้นทางท่ี 2 แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมตามแหล่งวดัวาอาราม/โบราณสถาน 

               การบริการท่ีพกัอาศยัในเส้นทางท่ี 1 
ส่วนมากในพื้นท่ีเป็นเขตชุมชนชาวลา้นนาท่ีตั้ง
ถ่ินฐานอยู่ จึงมี ท่ีพักแบบโฮมสเตย์ไว้คอย
ให้บริการเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้ศึกษาและ
เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบา้นอย่างใกลชิ้ด แต่ยงัมี
ให้บริการอยู่น้อยมากเน่ืองจากนักท่องเท่ียวยงั
ไม่นิยมเขา้มาคา้งคืนในพื้นท่ี และส่วนมากเป็น
การให้บริการห้องเช่าแบบรายวนั และรีสอร์ท
เชิง Ecotourism 

                การบริการท่ีพกัอาศยัในเส้นทางท่ี 2 
มีลกัษณะเช่นเดียวกบัเส้นทางท่ี 1 คือ มีหลาย
รูปแบบไวใ้หน้กัท่องเท่ียวไดใ้ชบ้ริการ อาทิ ท่ี
พกัแบบโฮมสเตย ์หอ้งเช่นแบบรายวนั และ
บา้นพกัแบบรีสอร์ท เป็นตน้ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 

 

ตารางท่ี 5.5   กิจกรรมต่างๆในแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมถนนสายเชียงใหม่ –  ล าพนู 

กจิกรรมต่างๆ (Activity) 

เส้นทางท่ี 1 แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและ
เรียนรู้งานหตัถกรรม 

เส้นทางท่ี 2 แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมตามแหล่งวดัวาอาราม/โบราณสถาน 

                 กิจกรรมท่ี เกิด ข้ึนในเส้นทางท่ี  1 
นักท่องเท่ียวสามารถเรียนรู้และปฏิบติัร่วมกบั
คนในชุมชน โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรม
ต่างๆ ท่ีสามารถลงมือเรียนรู้สร้างสรรค์ผลงาน
ไดด้ว้ยตนเอง โดยมีคนในทอ้งถ่ินเป็นพ่อครูแม่
ครู อาทิ การท าโคมลา้นนา การท าโคมลอย การ
จกัรสาน และการท าลูกประคบสมุนไพร เป็น
ตน้ 

               กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในเส้นทางท่ี 2 เป็น
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา โดย
นักท่องเท่ียวสามารถร่วมท ากิจการท าบุญตัก
บาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา ตามวดัต่างๆไดทุ้ก
วัน  ห รือทุกๆวันพระก็ มีการฟังพระเทศน์
ร่วม กับ คน ใน ชุ มชน  รวม ถึ ง มี กิ จก รรม
ประจ าวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาต่างๆท่ี
นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้มาร่วมท ากิจกรรม อีก
ทั้ งเป็นการสัมผสัและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาว
ลา้นนาดว้ย 

จากตารางวิเคราะห์ศกัยภาพของเส้นทางวฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพนู ทั้ง 2 
เส้นทาง พบวา่ มีปัจจยัท่ีเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจคือ มีมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีความส าคญัของชุมชน โดยมีหลาย
แห่งท่ีสามารถศึกษาถึงเร่ืองราวในอดีตท่ียงัคงปรากฏใหค้นรุ่นหลงัไดศึ้กษาและเป็นหลกัฐานในการ
เรียนรู้ประวติัศาสตร์และมีกลุ่มทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณค่าของชุมชนท่ีจะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนและ
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั รวมถึงเส้นทางท่ีศึกษายงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทางหลากหลายประเภท 
อาทิ การเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางสายเชียงใหม่ – ล าพนู(รถสีฟ้า และรถตูสี้ขาว) รวมถึงรถ
โดยสารชนิดอ่ืน เช่น รถสีแดง รถตุก๊ตุก๊ รถสามลอ้ถีบ และสามลอ้พว่ง เป็นตน้ อีกทั้งยงัมีสาธารณูปโภค
พื้นฐานอยา่งเพียงพอ อาทิ น ้ าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์ห้องน ้า ถงัขยะ บริเวณจอดรถ และท่ีพกั ฯลฯ แต่
สถานท่ีศึกษาเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมต่างๆในชุมชนยงัขาดส่ือขอ้มูลท่ีเหมาะสมในแหล่งเรียนรู้
หรือป้ายโฆษณาต่างๆ  
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 ในส่วนของกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวจะได้ศึกษาและเรียนรู้นั้นจะเป็นกิจกรรมท่ีท าร่วมกบัคนใน
ชุมชนทั้งงานหตัถกรรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนา โดยจะเป็นท่ีมาของการสืบทอด
วฒันธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชน ซ่ึงมีจุดประสงค์คือใช้ว ัฒนธรรมเป็นเคร่ืองมือในการ
ประชาสัมพนัธ์ และเป็นทรัพยากรท่ีดึงดูดใจในการท่องเท่ียว รวมถึงสร้างลกัษณะพิเศษใหแ้ก่แหล่งมรดก
ทางวฒันธรรมท่ีคู่การศึกษาเรียนรู้ 

5.3  แนวทางการจัดการเส้นทางเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเส้นทางวัฒนธรรมถนน
โบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน 

 หัวขอ้น้ีเป็นการเสนอแนวทางการจดัการเส้นทางเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตาม
เส้นทางวฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพนู  ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 รูปแบบ  คือ   

1) รูปแบบการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ท่ีจ  าแนกไปตามประเภทมรดกวฒันธรรม   
2) รูปแบบการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในภาพรวมของถนนโบราณสายเชียงใหม่ – 

ล าพนู   

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

5.3.1 รูปแบบการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาพรวมของถนนโบราณสายเชียงใหม่ – 
ล าพูน 
 เส้นทางเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามเส้นทางวฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่ 
– ล าพนู  ตามประเภทมรดกวฒันธรรม  ประกอบดว้ย  2 เส้นทาง คือ 

1) เส้นทางที่ 1  เส้นทางเรียนรู้และท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมแหล่งตลาดชุมชนและ
ศิลปหัตถกรรม 

เป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมในการศึกษาคุณค่ามรดกทางวฒันธรรมท่ี
เก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของคนล้านนาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน โดยใน
เส้นทางมีสถานท่ีตั้งมรดกทางวฒันธรรมท่ีเหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
ทั้งหมด 14 จุด ไดแ้ก่  ร้านกาแฟสมนึกโกป๊ี โคมลา้นนาแม่บวัไหลคณะปัญญา ตลาดนดัชุมชนเวฬุ
วนั (ทุกวนัอาทิตย)์ ตลาดชุมชนยางเน้ิง (ทุกวนั) ร้านขนม/อาหารไทยพื้นบ้านภาคเหนือ ศูนย์
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เทคโนโลยีเกษตรประจ าต าบลยางเน้ิง ถนนคนเดินยางเน้ิง  (ทุกวนัเสาร์) บา้นไมโ้บราณตามแนว
ถนน ยายหลา้จกัรสาน  รองเทา้พิ้นเมืองร้านลานไทย ลุงแก้วโคมลอย ลูกประคบสมุนไพรกลุ่ม
สตรีแม่บา้นบา้นช่างเค่ิง บายศรีและเคร่ืองสืบชะตาบา้นปากกอง และโคมไฟลา้นนา  โดยไดมี้การ
วางแนวการจดัการเส้นทางเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามแหล่งท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมและเรียนรู้งานหตัถกรรม ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

จุดท่ี 1 ร้านกาแฟสมนึกโกป๊ี เป็นร้านกาแฟโบราณในบ้านไม้เก่าแก่อายุเกือบหน่ึงร้อยปี 
เจา้ของร้านคือคุณสมนึก ท่ีนอกจากจะขายกาแฟและอาหารแลว้ ยงัไดเ้ก็บของเก่าหายากมาประดบั
ตกแต่งภายในร้านจนเหมือนพิพิธภณัฑ์ขนาดเล็กให้คนรุ่นหลงัได้ศึกษา และส่งทอดความรู้สึก
เหมือนยอ้นเวลากลบัไปในอดีต 

จุดท่ี 2 โคมลา้นนาแม่บวัไหล คณะปัญญา  แห่งบา้นเมืองสาตรหรือท่ีชาวบา้นให้การยกยอ่ง
ในฐานะ “แม่ครูโคมลา้นนา” ซ่ึงท่านเป็นผูริ้เร่ิมงานหตัถกรรมการท าโคมลา้นนา โดยประดิษฐ์ข้ึน
จากวสัดุพื้นบา้น อาทิ ไมไ้ผ ่กระดาษสา และผา้ดิบ เป็นตน้ ท่ีส าคญัแม่ครูยงัมีการถ่ายทอดวิชาให้
คนรุ่นหลงัหรือผูส้นใจอยา่งต่อเน่ืองอยา่งไม่เคยหวงวิชาความรู้ และบ่อยคร้ังท่านจะถูกรับเชิญไป
เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงชุมชนหรือ
หมู่บา้นต่างๆท่ีขอความอนุเคราะห์มา อีกทั้งท่านยงัไดน้ าผลงานโคมไปแสดงในสถานท่ีต่างๆทั้ง
ในเมืองเชียงใหม่ กรุงเทพฯ รวมไปถึงต่างประเทศ อาทิ ประเทศมาเลเซีย  สิงคโปร์  ฝร่ังเศส เป็น
ตน้ 

จุดท่ี 3 ตลาดนัดชุมชนเวฬุวนั เป็นตลาดนัดชุมชนท่ีจดัข้ึนทุกๆวนัอาทิตยโ์ดยสินคา้ส่วน
ใหญ่จะเป็นผลิตผลทางการเกษตรของชุมชนท่ีน ามาซ้ือขายแลกเปล่ียนกนั รวมไปถึงของป่าไม่ว่า
จะเป็น ผกัหวานป่า รังมดแดง หน่อไม ้และเห็ด เป็นตน้ ซ่ึงนอกจากสินคา้จะมีราคาไม่สูงมากแลว้
ยงัท าให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตหรือการด ารงชีวิตของชาวล้านนา ท่ีมีความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่ายไม่
ฟุ่มเฟือยเหมือนสังคมเมือง  

จุดท่ี 4 ตลาดชุมชนยางเน้ิง เป็นตลาดเก่าแก่ท่ีอยูคู่่ถนนสายเชียงใหม่ – ล าพูนมานาน หลงัคา
ตลาดยงัคงเอกลกัษณ์การมุงหลงัคาของคนลา้นนาในสมยัก่อน คือการมุงดว้ยกระเบ้ืองดินขอ และ
ชาวบา้นในพื้นท่ีมกัจะปลูกพืชผกัสวนครัวเองแลว้น ามาวางขายแลกเปล่ียนกนัโดยไม่ตอ้งท าบรรจุ
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ภณัฑ์หรือบรรจุลงในถุงพลาสติกอยา่งหรูหรา ท าให้นอกจากจะไดซ้ื้อผกัสดๆ ราคาถูก และปลอด
สารพิษแลว้ ยงัไดเ้รียนรู้วถีิชีวติของชาวบา้นท่ีมีความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย มีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนั  

จุดท่ี 5 ร้านขายขนม/อาหารไทยพื้นบ้านภาคเหนือ เป็นร้านท่ีอยู่ติดกับส่ีแยกยางเน้ิงโดย
เจา้ของร้านได้มีการดดัแปลงชั้นล่างของบา้นไมโ้บราณสองชั้นให้เป็นร้านคา้ ซ่ึงขนมส่วนใหญ่
เป็นขนมดั้ งเดิมของชาวล้านนาท่ีมีมานาน และหาชิมได้ยาก ท าให้นอกจากจะได้รู้จกัขนมและ
อาหารพื้นบา้นลา้นนาแลว้ ยงัไดเ้รียนรู้วิถีชีวติของคนลา้นนาอีกดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น ขนมเกลือ เป็น
ขนมท่ีท าง่ายๆจากแป้งขา้วเจา้และเกลือ เป็นท่ีนิยมของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่อีกทั้งในสมยัก่อนขนมหลกัท่ีใช้
เล้ียงเด็กๆก็คือขนมชนิดน้ี 

จุดท่ี 6 ศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรประจ าต าบลยางเน้ิง เป็นเสมือนสถานีถ่ายทอดความรู้ทางการ
เกษตรประจ าต าบล โดยจะมีกิจกรรมท่ีท าร่วมกบัเทศบาลคอยจดัอบรมและให้ความรู้แก่เกษตรกร
และผูส้นใจเก่ียวกับงานด้านการเกษตร โดยผ่านแปลงสาธิตและยงัเปิดให้ชมพืชผลผลิตทาง
การเกษตรบนแปลงสาธิตท่ีหมุนเวยีนตลอดทั้งปี  

จุดท่ี 7 ถนนคนเดินยางเน้ิง อยู่ภายใตก้ารดูแลของเทศบาลยางเน้ิง โดยเป็นสถานท่ีท่ีเปิด
โอกาสให้ชาวบ้านในพื้นท่ีได้น าผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตได้เองในครัวเรือนมาจ าหน่าย ซ่ึงถือเป็นการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาไดอี้กทางหน่ึง โดยเฉพาะสินคา้หตัถกรรมพื้นเมือง รวมทั้งนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มา
เยี่ยมชมนอกจากจะไดเ้รียนรู้พร้อมกบัสัมผสัวิถีชีวิตชาวลา้นนาแลว้ ยงัไดมี้โอกาสเลือกซ้ือสินคา้
จากผูผ้ลิตโดยตรงท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจและเกิดการกระตุน้ของเศรษฐกิจชุมชน 

จุดท่ี 8 บา้นไมโ้บราณตามแนวถนน บริเวณตั้งแต่หน้าท่ีว่าการอ าเภอสารภีมุ่งหน้าไปทาง
ศาลเจา้พ่อแดนเมืองเชียงใหม่ – ล าพูน นกัเดินทางหรือนกัท่องเท่ียวท่ีผ่านเส้นทางน้ีจะไดพ้บกบั
ความงามของบา้นไมโ้บราณของชาวลา้นนา ท่ีชาวบา้นบางหลงัคาเรือนยงัคงรักษาสถาปัตยกรรมท่ี
สร้างมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ หรืออาจเรียกได้ว่าอยู่คู่กับถนนสายเชียงใหม่ – ล าพูนมานาน แต่
ปัจจุบนัยงัไม่มีนโยบายหรือการรณรงค์ให้ร่วมกนัรักษาบา้นไมโ้บราณตามแนวถนนสายน้ีอย่าง
จริงจัง ดังนั้ นทางเทศบาลต าบลยางเน้ิงควรประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและร่วมมือกับ
ประชาชนในพื้นท่ีจดักิจกรรมสร้างความร่วมมืออนุรักษบ์า้นไมโ้บราณใหค้งอยูใ่นพื้นท่ีต่อไป 
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จุดท่ี 9 ยายหลา้จกัสาน เป็นงานจกัสานท่ีสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของยายหลา้ ซ่ึงงาน
แต่ละช้ินจะสานข้ึนดว้ยมือทั้งหมด โดยไม่ใชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยัหรือเทคโนโลยีใดๆเขา้ช่วยสินคา้
แต่ละช้ินจึงเกิดจากความตั้งใจ มีความประณีตทุกรายละเอียด มีคุณค่า และมีความเป็นภูมิปัญญา
พื้นบา้นไทย และยายหลา้ยงัมีการสาธิตพร้อมถ่ายทอดความรู้แก่ผูส้นใจหรือนกัท่องเท่ียวท่ีไปเยอืน
โดยตลอด 

จุดท่ี 10 รองเทา้พื้นเมือง ร้านลานไทย เป็นกิจการเล็กๆของนายศุภกิจ อาภรณ์หิรัญ ซ่ึงเป็น
สินคา้ Handmade ท่ีมีเอกลกัษณ์ความเป็นไทยพื้นเมือง ลูกคา้หลกัของกิจการคือชาวต่างชาติแต่ไม่
ค่อยมีลูกคา้ชาวไทยให้ความนิยมมากนกั ดงันั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมฝีมือและเอกลกัษณ์ความเป็น
ไทย ชาวบา้นในชุมชนและเทศบาลต าบลยางเน้ิงควรให้การสนบัสนุนสินคา้ประจ าทอ้งถ่ิน โดย
อาจผา่นการจดักิจกรรมแสดงสินคา้ประจ าต าบลและมีการเดินแฟชัน่โชว ์เป็นตน้ 

จุดท่ี 11 ลุงแกว้โคมลอย โดยการท าโคมลอยหรือท่ีชาวลา้นนาเรียกวา่ วา่วไฟ นั้นเป็นการน า
ไมไ้ผม่าเหลาแลว้ขดเป็นวงกลมแลว้น ากระดาษมาติดให้เป็นทรงกระบอก ปากกระบอกใชล้วดขึง
เป็นรูปกากบาทแลว้น ากระดาษช าระชุบดว้ยข้ีผึ้งหรือน ้ ามนัก๊าชมาผูกกบัลวด ซ่ึงลุงแกว้เจา้ของ
กิจการโคมลอยน้ีมีการสาธิตขั้นตอนการท าแก่นกัท่องเท่ียวหรือผูส้นใจท่ีไปเยอืนอยูเ่สมอ 

จุดท่ี 12 ลูกประคบสมุนไพร ของกลุ่มสตรีแม่บา้น บา้นช่างเค่ิง เป็นการน าสมุนไพรท่ีมีอยู่
ในชุมชนน ามาใชใ้นการรักษาหรือเพื่อช่วยในการไหลเวียนของโลหิต โดยไดเ้ปิดให้นกัท่องเท่ียว
หรือผูส้นใจทั่วไปได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยเร่ิมตั้งแต่การคดัเลือกและเก็บพืช
สมุนไพร การหัน่ และการแบ่งส่วนผสมตามอตัราส่วนลงบนผา้แลว้มดัรวมกนั เป็นตน้ 

จุดท่ี 13 บายศรี และเคร่ืองสืบชะตา เป็นเคร่ืองประกอบพิธีท่ีเป็นมงคลของชาวลา้นนา โดย
คนรุ่นหลงัมาน้ีไม่ค่อยรู้ถึงความเป็นมาหรือความส าคญักนัมากนกั แต่ในพื้นท่ีบา้นปากกองยงัมีผู ้
สืบสานท าเคร่ืองประกอบพิธีกรรมน้ีมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ คือคุณพรรณี สังขอ์าจ ท่ีคอยสาธิตวิธี
ท าและความหมายของวสัดุแต่ละอยา่งท่ีน ามาประดบัเป็นเคร่ืองประกอบพิธีกรรมโดยผา่นการลง
มือปฏิบติัและใหผู้ท่ี้สนใจไดล้งมือท าพร้อมเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

จุดท่ี 14 โคมไฟลา้นนา หรือชาวบา้นเรียกว่า โคมยี่เป็ง เจา้ของกิจการคือ นางแหวว ตงัแก
เป็นงานภูมิปัญญาพื้นบา้นท่ีไดสื้บทอดต่อกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยใชใ้นเทศกาลวนัลอยกระทงและ
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วนัส าคญัต่างๆ และเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวฒันธรรมของทางลา้นนาให้ชนรุ่นหลงัไดศึ้กษาและ
เรียนรู้ ทางเจา้ของกิจการจึงไดมี้การเปิดการเรียนการสอนวธีิท าโคมยีเ่ป็งข้ึนใหแ้ก่ผูส้นใจทัว่ไป 

ตารางท่ี 5.6  เส้นทางเรียนรู้และท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมแหล่งตลาดชุมชนและศิลปหตัถกรรม 
เส้นทางที ่1  เส้นทางเรียนรู้และท่องเทีย่วมรดกวฒันธรรมแหล่งตลาดชุมชนและศิลปหัตถกรรม 

1. จุดเร่ิมตน้เร่ิม =>> สักการะพระเจา้กาวลิะ 
2. ร้านกาแฟ สมนึกโกป๊ี ท่ีอยู ่180 ถ.เชียงใหม่-ล าพนู ต าบลวดัเกตุ อ าเภอเมือง จงัหวดั      

เชียงใหม่ 
3. โคมลา้นนาแม่บวัไหล คณะปัญญา บา้นเลขท่ี 19 ซอยกุหลาบ ถนนเมืองสาตร ต าบล    

หนองหอย 
4. ตลาดนดัชุมชนเวฬุวนั (ทุกวนัอาทิตย)์ 
5. ตลาดชุมชนยางเน้ิง (ทุกวนั) 
6. ร้านขนม/อาหารไทยพื้นบา้นภาคเหนือ  
7. ศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรประจ าต าบลยางเน้ิง 
8. ถนนคนเดินยางเน้ิง (ทุกวนัเสาร์) 
9. บา้นไมโ้บราณตามแนวถนน ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
10. ยายหลา้จกัรสาน  ท่ีอยู ่124/1 หมู่3 ต  าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
11. รองเทา้พิน้เมือง ร้านลานไทย ท่ีอยู ่120 หมู่ 5 ต  าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
12. ลุงแกว้โคมลอย ท่ีอยู ่265 หมู่ 1 ต  าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
13. ลูกประคบสมุนไพร กลุ่มสตรีแม่บา้น บา้นช่างเค่ิง หมู่ท่ี4  ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดั

เชียงใหม่ 
14. บายศรี เคร่ืองสืบชะตา หมู่ 5 บา้นปากกอง ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
15. โคมไฟลา้นนา หมู่ท่ี 6 บา้นปากกอง ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
16. ส้ินสุดดว้ยการสักการะศาลเจา้พอ่แดนเมืองเชียงใหม่ – ล าพนู 
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ภาพท่ี 5.1 เส้นทางเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแหล่งตลาดชุมชนและศิลปหตัถกรรม 

เส้นทางที ่1:  เส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งตลาด
ชุมชนและศิลปหัตถกรรม 
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2) เส้นทางที ่2  เส้นทางเรียนรู้และท่องเทีย่วมรดกวฒันธรรมวดัวาอารามและโบราณสถาน 

เป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมในการศึกษาแหล่งท่ีมีคุณค่าเชิงวชิาการ โดย
เนน้เร่ืองราวมรดกทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์พุทธศิลป์ท่ีเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตหรือ
การด ารงชีวติของชาวลา้นนาท่ีอาศยัอยูบ่นเส้นทางโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพนู มาตั้งแต่อดีต หรือ
ตามแนวแม่น ้ าปิงห่าง ท่ีแม่น ้ าปิงมีการเปล่ียนเส้นทางหลงัจากการเกิดน ้ าท่วมคร้ังใหญ่ของเวียง       
กุมกาม โดยได้มีการวางแนวการจดัการเส้นทางเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตาม
แหล่งวดัวาอารามและโบราณสถาน ดงัต่อไปน้ี 

จุดท่ี 1  อนุสาวรียพ์ระเจา้กาวิละ เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อร าลึกถึงวีรกรรมการกอบกู้เมือง
เชียงใหม่ของพระเจา้กาวิละ ในคร้ังพม่ายึดครองเมืองเชียงใหม่ โดยมีการท าพิธียกพระรูป เม่ือปี 
พ.ศ.2515 ณ ค่ายกาวลิะ ซ่ึงภายในยงัมีอาคารอนุสรณ์สถานพระเจา้กาวิละท่ีเหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้
โดย เป็นสถานท่ีจดัแสดงภาพเหตุการณ์ในอดีต และส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระเจา้กาวิละ 
อนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางประวติัศาสตร์ของคนรุ่นหลงั 

จุดท่ี 2 วดัเมืองกาย มีศาสนสถานท่ีส าคญัและน่าสนใจไดแ้ก่ พระอุโบสถรูปแบบพื้นเมือง
ลา้นนา และวหิารรูปทรงลา้นนายคุหลงั รวมถึงมีหอพระไตรปิฏกไวใ้หศึ้กษาเรียนรู้โดยมีพระภิกษุ
คอยใหค้วามรู้และเทศนาธรรม 

จุดท่ี 3 วดัเมืองสาตรหลวง มีศาสนสถานท่ีส าคญัคือวิหารและเจดียรู์ปแบบล้านนา และมี
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังแบบโบราณท่ีแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธประวติัและพระเวสสันดร 
รวมถึงลายค าโบราณท่ีปัจจุบนัหาดูได้ยากให้ได้ศึกษาและเรียนรู้ อีกทั้งยงัมีสถาปัตยกรรมเรือน
โบราณภายในวดัท่ีคนรุ่นปัจจุบนัไม่ค่อยไดเ้ห็นกนัแลว้ 

จุดท่ี 4 วดัสันป่าเลียง มีจุดเด่นท่ีน่าสนใจนอกเหนือจากศาสนสถานอ่ืนๆ คือหอธรรมท่ีมี
ภาพเขียนสีฝุ่ นผสมน ้ าท่ีภายหลงัมีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาเป็นภาพปฏิมากรรมปูนป้ันและท าการ
ลงรักปิดทอง อีกทั้งยงัมีการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและนกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดเ้รียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพคือมีการตั้งอุทยานการศึกษาโดยจดัท าหอ้งสมุดธรรมชาติ ให้สามารถศึกษาเรียนรู้ได้
ดว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งมีเจา้หน้าท่ีบรรณารักษ์มาคอยให้บริการซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นศูนยก์ารเรียนรู้
ตามอธัยาศยั 
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จุดท่ี 5 วดัเสาหิน เป็นวดัท่ีส าคญัมาตั้งแต่ประวติัศาสตร์ เพราะมีความเช่ือวา่เสาหินท่ีปรากฏ
ภายในวดันั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัเวียงกุมกามท่ีเคยมีความรุ่งเรืองในอดีต ดงันั้นจึงปรากฏเร่ืองราว
ทางประวติัศาสตร์มากมายไวใ้ห้คนรุ่นหลงัไดศึ้กษาเก่ียวกบัวดัแห่งน้ี โดยทางวดัมีการจดัท าป้าย
เพื่อใหค้วามรู้แก่ผูส้นใจและนกัท่องเท่ียวไวท้ัว่บริเวณวดั 

จุดท่ี 6 วดับ่อน ้ าทิพย ์เป็นอีกหน่ึงวดัร้างท่ีมีมาตั้งแต่สมยัพุทธศตวรรษท่ี 20 โดยเป็นส่วน
หน่ึงของเวียงกุมกามชั้นนอก และบริเวณน้ีเคยเป็นเส้นทางการเดินทพัและเส้นทางการคา้ขายมา
ตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัยงัคงปรากฏเร่ืองราวประวติัศาสตร์ไวใ้ห้คนรุ่นหลงัไดศึ้กษาและเรียนรู้
โดยส านกังานวฒันธรรมอ าเภอสารภีไดจ้ดัท าป้ายขอ้มูลก ากบัไวใ้นพื้นท่ีใหไ้ดศึ้กษาดว้ยตนเอง 

จุดท่ี 7 วดัพระนอนหนองผึ้ง เป็นวดัหน่ึงท่ีมีมาตั้งแต่สมยัเวียงกุมกาม โดยมีหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัคือองคพ์ระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ของ
เวยีงกุมกามท่ีปรากฏหลกัฐานเหลืออยูเ่พียงองคเ์ดียวใหค้นรุ่นหลงัไดศึ้กษาเรียนรู้ 

จุดท่ี 8 วดักองทราย เป็นหน่ึงในวดัท่ีถูกกล่าวถึงในโครงนิราศหริภุญชัย ท่ีกล่าวถึงการ
เดินทางไปนมสัการพระบรมธาตุหริภุญชยัโดยเดินทางผา่นทางเรือ และมีการหยุดพกัระหวา่งการ
เดินทางคือ ท่ีวดัยางหนุ่ม (ปัจจุบันเรียกวดักองทราย) และเม่ือนักท่องเท่ียวเข้าไปเยี่ยมชม
สถาปัตยกรรมต่างๆท่ีน่าสนใจภายในวดัแลว้ ยงัไดศึ้กษาร่องน ้าปิงเก่า(ปิงห่าง)ท่ียงัเหลือร่องรอยไว้
ใหเ้ห็นอยู ่

จุดท่ี 9 วดักู่เสือ เป็นหน่ึงวดัท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัเวียงกุมกาม 
เคยเป็นท่ีพ  านกัของพอ่คา้และนกัเดินทางผา่นเมืองเชียงใหม่ไปเมืองล าพนู 

จุดท่ี 10 วดัเวฬุวนั เป็นวดัท่ีอยูคู่่กบัถนนสายเชียงใหม่-ล าพูนมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ยงั
ไม่มีการปลูกต้นยาง และมีการยา้ยฐานท่ีตั้ งหลายคร้ัง จนพ.ศ.2451 พระยาสุรสีหวิศิษฐ์ศักด์ิ 
ข้าหลวงพิเศษมณฑลพายพัได้ริเร่ิมโครงการขยายทางเช่ือมจังหวดัเชียงใหม่ – ล าพูนและให้
ชาวบา้นปลูกตน้ยางไว ้2 ขา้งทาง เพื่อก าหนดเขตอ าเภอสารภี และปัจจุบนัทางวดัยงัไดจ้ดักิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมโดยมีการจดัอบรมค่ายคุณธรรมแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนทัว่ไป รวมถึงมี
กิจกรรมธรรมมะสัญจรตลอดทั้งปี โดยความร่วมมือของเจา้อาวาสวดั คณะสงฆป์ระจ าอ าเภอ และ
เทศบาลต าบลยางเน้ิง 
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จุดท่ี 11 วดัพระนอนป่าเก็ดถ่ี เป็นปูชนียสถานท่ีส าคญัสถานท่ีหน่ึงของล้านนาไทย โดยมี
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้สถิตยอ์ยู ่ซ่ึงนกัท่องเท่ียวหรือพุทธศาสนิกชนจะไดเ้ห็นพระนอนท่ี
ใหญ่แห่งเดียวท่ีนอนในท่าปรินิพพาน จนคร้ังหน่ึงพระชายาเจา้ดารารัศมีเสด็จมาแลว้ประทานช่ือ
ว่า พระนอนแสนสุข ปัจจุบนัทางวดัได้เปิดให้นักท่องเท่ียวและพุทธศาสนิกชนไดเ้ขา้ไปเคารพ
สักการะและช่ืนชมความงดงาม และระหวา่งทางเขา้วดันั้นส าหรับผูท่ี้เดินทางมาจากถนนเชียงใหม่ 
– ล าพนูจะผา่นทุ่งนาท่ีเขียวขจีซ่ึงปัจจุบนัหาชมไดค้่อนขา้งยาก 

จุดท่ี 12 วดัแสนหลวง เป็นวดัท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้แก่พญาแสนหลวง 
ปัจจุบนัถือวา่เป็นวดัท่ีส าคญัของชาวอ าเภอสารภี รวมทั้งผูท่ี้เดินทางผา่นอ าเภอสารภีสามารถแวะ
เคารพของพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและเรียนรู้เก่ียวกบัถนนสายตน้ยาง ซ่ึงทางวดัได้มีการจดัท า
ป้ายใหข้อ้มูลไวบ้ริการ 

จุดท่ี 13 วดัศรีโพธาราม ถือเป็นวดัท่ีพื้นท่ีค่อนขา้งกวา้งขวาง สวยงาม และอยู่ติดถนนสาย
เชียงใหม่ – ล าพูน ดงันั้นมกัจะดึงดูดให้ผูท่ี้เดินทางสัญจรผ่านเส้นทางน้ีแวะกราบนมสัการขอพร
พระก่อนเดินทางต่อ นอกจากความสวยงามของสถาปัตยกรรมล้านนาต่างๆท่ีสวยงามภายในวดั
แลว้ ทางวดัยงัขาดการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของวดั จึงเห็นวา่ทางวดัควรจะจดัป้าย
ใหค้วามรู้แก่ผูท่ี้มาเยีย่มชมไวต้ามจุดต่างๆ 

จุดท่ี 14 วดัตน้เหียว เป็นวดัส าคญัท่ีควรศึกษาและเรียนรู้เน่ืองจากภายในวดัมีหลกัฐานทาง
โบราณวตัถุท่ีส าคญัทั้งหอพระไตรปิฏก และหอธรรม รวมถึงกลองหลวงโบราณซ่ึงเป็นกลองของ
คนทางภาคเหนือ ท่ีสมยัก่อนมีจุดประสงค์ในการตีเพื่อเป็นเคร่ืองบอกสัญญาณแจง้เหตุ เพราะมี
เสียงดงัไปไกล เป็นตน้ รวมทั้งยงัมีของเก่าโบราณอ่ืนๆอีกมากมาย อาทิ หนา้จัว่ นาคกระตนั และ
ใบลาน ดงันั้นเพื่อเป็นการรักษาไวใ้ห้ลูกหลานรุ่นต่อๆไปไดศึ้กษา ทางวดัตน้เหียวควรจะมีการท า
พิพิธภัณฑ์ของโบราณข้ึนมา โดยอาจต้องอาศัยความร่วมมือทั้ งหน่วยงานของอ าเภอ จงัหวดั 
รวมถึงสถาบนัการศึกษาต่างๆ  

จุดท่ี 15 วดัสารภี แต่เดิมนั้นมีตน้สารภีมีตน้สารภีข้ึนเป็นจ านวนมาก แต่ปัจจุบนัไม่ปรากฏ
ใหเ้ห็นเพียงสักตน้ โดยดอกสารภีนั้นเป็นดอกไมช้นิดหน่ึงของไทยท่ีมีสีเหลืองและมีกล่ินหอมมาก 
อีกทั้งยงัเป็นตน้ไมท่ี้มีอายุยืน จึงมีการน าช่ือมาตั้งเป็นทั้งช่ือต าบลและช่ืออ าเภอ รวมถึงวดัสารภี
แห่งน้ีดว้ย ดงันั้นผูท่ี้สัญจรผา่นอ าเภอสารภีจึงมกัจะให้ความสนใจเขา้ไปกราบนมสัการขอพรพระ
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ในวดั พร้อมกบัตอ้งการท่ีจะช่ืนชมตน้ไมย้นืตน้ท่ีมีกล่ินหอมท่ีช่ือ ตน้สารภีน้ี ดงันั้นทางวดัและทาง
เทศบาลต าบลสารภีควรมีการปลูกตน้สารภีในบริเวณรอบๆวดัเพื่อคงความเป็นเอกลกัษณ์ของวดั
สืบต่อไป 

จุดท่ี 16 วดัช่างเค่ิง มีจุดเด่นท่ีน่าสนใจและศึกษาเรียนรู้คือมีพระวิหารรูปทรงลา้นนาซ่ึงมีจิต
กรรมฝาผนังด้านบนเป็นลวดลายแบบศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินลา้นนา และด้านล่างเป็น
ภาพจิตกรรมร่วมสมยั รวมไปถึงพระอุโบสถท่ีมีองคพ์ระพุทธรูปท่ีเก่าแก่ 

จุดท่ี 17 วดัปากกอง มีสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจควรแก่การศึกษาเรียนรู้ ได้แก่ วิหารท่ีมี
รูปทรงลา้นนา หน้าบนัมีการประดบัดว้ยช้างสามเศียร(ช้างเอราวณั), พระอุโบสถสร้างข้ึนดว้ยไม้
แกะสลกั และเจดียท่ี์เป็นศิลปะพม่า-มอญ เป็นตน้ 

จุดท่ี 18 ศาลเจา้พ่อแดนเมืองเชียงใหม่ – ล าพูน เป็นจุดสุดทา้ยของเส้นทางท่ีนักท่องเท่ียว
หรือผูม้าเยือนจงัหวดัเชียงใหม่จะต้องแวะเคารพสักการะเพื่อความเป็นสริมงคลก่อนท่ีจะเดิน
ทางเขา้สู่จงัหวดัล าพูน หรืออาจจะเป็นจุดแรกส าหรับผูท่ี้เดินทางจากจงัหวดัล าพูนเขา้มายงัจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยบริเวณขา้งศาลเจา้พ่อแดนเมืองจะมีส่ือท่ีเป็นแผนท่ีแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวและ
ผลิตภณัฑป์ระจ าแต่ละต าบลของอ าเภอสารภี เพื่อใหข้อ้มูลส าหรับนกัเดินทาง 
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ตารางท่ี 5.7  เส้นทางเรียนรู้และท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมวดัวาอารามและโบราณสถาน 

เส้นทางที ่2   เส้นทางเรียนรู้และท่องเทีย่วมรดกวฒันธรรมวดัวาอารามและโบราณสถาน 

 
1. จุดเร่ิมตน้เร่ิม =>> สักการะพระเจา้กาวลิะ 
2. วดัเมืองกาย  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 37 ถนนราษฏร์อุทิศ ต าบลวดัเกตุ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
3. วดัเมืองสาตรหลวง  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 85 ถนนเมืองสาตร ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ 
4. วดัสันป่าเลียง   ตั้งอยูเ่ลขท่ี 35 หมู่ท่ี 4 ต  าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
5. วดัเสาหิน  ตั้งอยูห่มู่ท่ี 3 ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
6. วดับ่อน ้าทิพย ์ตั้งอยูห่มู่ท่ี 1 ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
7. วดัพระนอนหนองผึ้ง  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 205 หมู่ 4 บา้นหนองผึ้ง ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
8. วดักองทราย ตั้งอยูเ่ลขท่ี 64 หมู่ 6 เชียงใหม่-ล าพนู ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี เชียงใหม่   
9. วดักู่เสือ  ตั้งอยูห่มู่ท่ี 1 ต  าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
10.  วดัเวฬุวนั  ตั้งอยูห่มู่ท่ี 2 ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
11.  วดัพระนอนป่าเก็ดถ่ี  ตั้งอยูห่มู่ท่ี 4 ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
12.  วดัแสนหลวง  ตั้งอยูห่มู่ท่ี 2 ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
13.  วดัศรีโพธาราม  ตั้งอยูห่มู่ท่ี 5 ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
14.  วดัตน้เหียว  ตั้งอยูห่มู่ท่ี 6 ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
15.  วดัสารภี   ตั้งอยูห่มู่ท่ี 2 ต  าบลสารภี อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
16.  วดัช่างเค่ิง  ตั้งอยูห่มู่ท่ี 4 ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
17. วดัปากกอง ตั้งอยูเ่ลขท่ี 15 ต  าบลสารภี อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
18. ส้ินสุดดว้ยการสักการะศาลเจา้พอ่แดนเมืองเชียงใหม่ – ล าพนู 
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         ภาพท่ี 5.2  เส้นทางเรียนรู้และท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมวดัวาอารามและโบราณสถาน 

เส้นทางที ่2   เส้นทางเรียนรู้และท่องเทีย่วมรดกวัฒนธรรม 

วดัวาอารามและโบราณสถาน 
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         ภาพท่ี 5.3  เส้นทางเรียนรู้และท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมวดัวาอารามและโบราณสถาน

เส้นทางที ่2 :  เส้นทางเรียนรู้และท่องเทีย่วมรดกวฒันธรรม 

วดัวาอารามและโบราณสถาน (ต่อ) 
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 เน่ืองจากในการศึกษาแหล่งมรดกทางวฒันธรรมของชุมชนตามแนวถนนสายเชียงใหม่ – ล าพนู ผล 
การศึกษาและคดัเลือกได้แหล่งมรดกวฒันธรรมจ านวนทั้งส้ิน 32 แห่ง  ซ่ึงถือว่ามีจ  านวนมาก และบาง
แห่งก็ซ ้ าๆกัน   ถ้าหากว่าเดินทางท่องเท่ียวและเรียนรู้ทั้ งหมดอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานหลายวนั   
ดังนั้ นทางผู ้ศึกษาจึงจัดเส้นทางให้กระชับข้ึนและคัดเลือกเฉพาะสถานท่ีท่องเท่ียวและเรียนรู้เชิง
วฒันธรรมท่ีมีคุณค่า ความส าคญั และมีเอกลกัษณ์โดดเด่น  โดยการสอบถามจากปราชญ์ชาวบา้นท่ีอาศยั
อยู่ในชุมชนถนนในแนวถนนสายเชียงใหม่ – ล าพูน และนักวิชาการในพื้นท่ี  ได้แหล่งมรดกทาง
วฒันธรรม จ านวน 11 แห่ง  ท่ีจะน ามาจดัเส้นทางเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในภาพรวมของถนน
โบราณสายเชียงใหม่ – ล าพนู  ซ่ึงจะใชร้ะยะเวลาเพียง 1 วนั  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิงวฒันธรรม ตามเส้นทางวฒันธรรมถนนโบราณสาย

เชียงใหม่  - ล าพูน 

09.00 – 09.10 น. เร่ิมตน้ท่ีการเคารพสักการะศาลเจา้พอ่แดนเมืองเชียงใหม่ – ล าพนู เพื่อความเป็น
สิริมงคล ซ่ึงเป็นเสมือนประตูสู่เมืองเชียงใหม่ 

09.10 – 09.50 น. จุดท่ี 2 วดัช่างเค่ิง   ชมความงามของสถาปัตยกรรมพระวิหารรูปทรงล้านนา 
พร้อมกบัการศึกษารูปจิตกรรมฝาผนงัท่ีแสดงเร่ืองราวศิลปะวฒันธรรมประเพณี
ท้องถ่ินล้านนา และภาพจิตกรรมร่วมสมัย ผ่านการบอกเล่าประวติัศาสตร์
ลา้นนาโดยเจา้อาวาสวดัช่างเค่ิง รวมไปถึงการศึกษาและช่ืนชมพระอุโบสถท่ีมี
องคพ์ระพุทธรูปท่ีเก่าแก่ 

09.50 – 10.30 น. จุดท่ี 3 บ้านไม้โบราณตามแนวถนน โดยปรากฏเป็นสถาปัตยกรรมบ้านไม้
โบราณเก่าแก่ท่ีบางหลงัยงัคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ยู ่เช่นการมุงหลงัคาดว้ยดิน
ขอ และการท าฝาบา้นดว้ยไมไ้ผส่าน เป็นตน้  

10.30 – 11.10 น. จุดท่ี 4 งานหตัถกรรมจกัสาน เจา้ของคือยายหลา้ โดยท่านไดสื้บทอดภูมิปัญญา
ความรู้ทางดา้นงานจกัสานมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของยายหลา้ โดยท่านจะมีการ
สาธิตขั้ นตอนงานจักสานทุกอย่างโดยเฉพาะตะกร้าท่ีท าข้ึนด้วยมือ ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวสามารถทดลองหรือลงมือปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 
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11.10 – 12.00 น. จุดท่ี 5 วดัพระนอนป่าเก็ดถ่ี ปูชนียสถานท่ีส าคญัของล้านนาไทย โดยมีพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจา้สถิตยอ์ยู ่และเป็นพระนอนท่ีใหญ่แห่งเดียวท่ีนอนใน
ท่าปรินิพพาน ซ่ึงเม่ือคร้ังหน่ึงพระชายาเจา้ดารารัศมีเสด็จมาแลว้ประทานช่ือวา่ 
พระนอนแสนสุข  

12.00 – 13.00  น. จุดท่ี 6 ตลาดสดยางเน้ิง เป็นตลาดชุมชนท่ีเก่าแก่และอยูคู่่กบัถนนสายเชียงใหม่ 
– ล าพูนมาตั้งแต่อดีต ซ่ึงเป็นสถานท่ีซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ในชุมชนท่ีมีราคา
ถูกและเป็นศูนยร์วมวฒันธรรมของล้านนา รวมไปถึงมีร้านขนมและอาหาร
พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ลือกทานเพื่อเป็นอาหารกลางวนั หรือซ้ือกลบัเพื่อ
ไปรับประทานท่ีบา้น 

13.00 – 13.40 น. จุดท่ี 7 วดัพระนอนหนองผึ้ ง วดัส าคัญท่ีมีมาตั้ งแต่สมัยเวียงกุมกาม โดยมี
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัคือองค์พระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ท่ี
เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ของเวยีงกุมกามประดิษฐานอยู ่

13.40 – 14.30 น. จุดท่ี 8 วดัเมืองสาตรหลวง เยี่ยมชมมรดกทางสถาปัตยกรรมวิหารและเจดีย์
รูปแบบลา้นนา และศึกษาเรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธประวติัและพระเวสสันดร
ผา่นภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนงัแบบโบราณ รวมถึงลายค าโบราณท่ีปัจจุบนัหาดู
ไดย้ากซ่ึงถือวา่มีคุณค่าอยา่งมาก 

14.30 – 15.50 น. จุดท่ี 9 โคมล้านนาบ้านเมืองสาตร เรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านงานหัตถกรรม
พื้นบ้านผ่านแม่ครูโคมล้านนา “แม่บัวไหล คณะปัญญา” โดยนักท่องเท่ียว
สามารถชมการสาธิตการประดิษฐ์โคมล้านนาและมีโอกาสลงมือปฏิบัติ
สร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีความละเอียดอ่อน ประณีต และสวยงามไดด้ว้ยตนเอง 

15.50 – 16.30 น. จุดท่ี 10 วดัเมืองกาย ศึกษาคุณค่าของมรดกทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ
รูปแบบพื้นเมืองลา้นนา และวหิารรูปทรงลา้นนายุคหลงั และมีหอพระไตรปิฏก
ไวใ้หศึ้กษาเรียนรู้โดยมีพระภิกษุคอยใหค้วามรู้และเทศนาธรรม 
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16.30 – 17.00 น. จุดพกัผ่อน ร้านกาแฟสมนึกโกป๊ี แวะชิมกาแฟโบราณในบรรยากาศบ้านไม้
เก่าแก่ท่ีอายุนบัร้อยปี โดยภายในร้านมีของเก่าหายากประดบัตกแต่งจนเหมือน
พิพิธภณัฑข์นาดเล็ก ท าใหเ้กิดความรู้สึกเหมือนไดย้อ้นเวลากลบัไปในอดีต 

17.00 – 17.30 น.  จุดท่ี 11 อนุสาวรียพ์ระเจา้กาวลิะ จุดสุดทา้ยของการเดินทางหรือส้ินสุดแนวของ
ตน้ยาง โดยแวะเคารพพระเจา้กาวิละ ซ่ึงท่านเป็นบุคคลส าคญัท่ีสร้างบา้นแปง
เมืองและกอบกูเ้อกราชใหแ้ผน่ดินลา้นนา 
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ภาพท่ี 5.4  เส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพนู  
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5.3.2 แนวทางการจัดการเส้นทางเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

 เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัการเส้นทางเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมบรรลุเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ   ผูศึ้กษาเสนอการจดัการเส้นทางเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามแนวถนน
โบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูนคร้ังน้ี ในรูปแบบอยา่งมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  โดยการด าเนินงานการ
จดัการท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ควรประกอบดว้ยผูใ้หญ่บา้น (พ่อหลวง) ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บ
ความเคารพและความเกรงใจ และเป็นท่ียอมรับนับถือทั้งจากคนภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ซ่ึง
ชาวบา้นจะให้ความเคารพ ศรัทธา และเช่ือฟังผูใ้หญ่บา้น รวมถึงพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือปฏิบติังานใน
การพฒันาหมู่บา้นให้ดียิ่งข้ึน และยงัมีผูน้ าท่ียงัไม่เป็นทางการท่ีไดรั้บความเช่ือถือ หรือความศรัทธาให้
เป็นผูน้ าประจ าพื้นท่ีต่างๆอีกดว้ย ดงันั้นการด าเนินงานการท่องเท่ียวและเรียนรู้เชิงวฒันธรรมของชุมชน
ตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพนูแบบชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมนั้น ชาวบา้นในชุมชนตอ้งร่วมกนั
ตดัสินใจเพื่อให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันของชุมชนและผูน้ าหมู่บ้านในการพฒันาให้เส้นทางถนน
โบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูนเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมโดยการบริหารงานแบบให้ชุมชนไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วม หรือเขา้มามีส่วนส าคญัในการรักษามรดกทางวฒันธรรมให้คงอยูต่่อไป อีกทั้งยงัเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดเป็นรายไดเ้สริมของชาวบา้นอีกดว้ย ดงันั้นจึงควรท่ีจะเกิดการรวมกลุ่มและการท ากิจกรรม
ร่วมกนั ใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงแนวทางการด าเนินงานของชุมชนตามแนวถนนสายเชียงใหม่ 
– ล าพนูดา้นการมีส่วนร่วมควรประกอบส่ิงต่างๆดงัต่อไปน้ี 

1)   การมีส่วนร่วมของชุมชนดา้นการจดัการส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ี 
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนควรไดรั้บการตอ้นรับอยา่งเป็นกนัเองจากคนในชุมชน รวมถึงไดรั้บ

ความสะดวกสบาย ทั้งในเร่ืองของการบริการหอ้งน ้าสะอาดตามสถานท่ีต่างๆ ป้ายบอกทางส าหรับ
ผูท่ี้น ารถส่วนตวัมาเอง และควรมีการให้บริการรถจกัรยาน หรือรถรางในการชมสถานท่ีต่างๆ 
รวมถึงการจดัมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินในการบรรยายให้ความรู้ นอกจากน้ีควรมีการให้บริการท่ีพกัแบบ
โฮมสเตยใ์ห้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้และสัมผสัถึงวิถีชีวิตของชาวล้านนา ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีตอ้งได้รับ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้ง อ.บ.ต., อ.บ.จ., ผูน้  าทอ้งถ่ิน และประชาชนในชุมชน เป็นตน้ เป็นให้
น าไปสู่การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
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2)  วธีิการด าเนินงานดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน     
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนน้ี ควรเร่ิมตั้ งแต่การร่วมกันด าเนินงาน การตัดสินใจ 

ผลประโยชน์ และการประเมินผลร่วมกนั กล่าวคือควรมีการกิจกรรมเพื่อพฒันาให้เส้นทางถนน
โบราณสายเชียงใหม่ – ล าพูน ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวและเรียนรู้แหล่งใหม่โดยการด าเนินงานและ
การบริหารงานแบบชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มกนัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน และเพื่อ
รักษาภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินให้คงไวอ้ย่างย ัง่ยืน โดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมนั้นจะท าให้ธุรกิจของ
ชุมชนด าเนินการไปโดยไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซ่ึงถา้หากขาดความร่วมมือกนัระหวา่งคน
ในชุมชนจะท าให้การจดัการด้านการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมของชุมชนจะเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ และน ามาซ่ึงความสูญเสียในดา้นอ่ืนๆ อีกดว้ย 

3)  การร่วมกนัประเมินผลจากการด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 การด าเนินการให้บริการการท่องเท่ียวควรมีการประเมินผลการด าเนินงานทั้งท่ีเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ ซ่ึงการประเมินอยา่งเป็นทางการควรจดัข้ึนโดยผูน้ าทอ้งถ่ินและคณะกรรมการ
ของหมู่บา้น โดยการจดัท าแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามนักท่องเท่ียวก่อนท่ีนกัท่องเท่ียวจะ
เดินทางกลบั เพื่อท่ีจะน ามาประเมินและแก้ไขปรับปรุงในส่วนท่ีผิดพลาดต่อไป ส่วนท่ีไม่เป็น
ทางการ ไดแ้ก่ การท่ีชาวบา้นร่วมกนัประเมินดว้ยการพูดคุยกนั ปรึกษากนัระหวา่งการท างานซ่ึง
บางคร้ังจะไดมี้การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไปดว้ย จากนั้นน าปัญหาของทั้งท่ีชาวบา้นประสบและ
จากแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามมาท าการพูดคุยกนัระหวา่งคณะกรรมการท่ีจดัตั้งข้ึนและชาวบา้น
ว่ามีข้อผิดพลาดส่วนใดบ้าง หลังจากนั้ นก็น าเอาข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดท่ีได้มาเป็น
ประสบการณ์ และปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ต่อไป 

4)  การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว  

นอกจากการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบา้นแลว้ ชุมชนควรมีการจดัตั้งคณะกรรมการการรักษา
ความปลอดภยัประจ าหมู่บา้น เพื่อท่ีจะไดมี้การช่วยกนัดูแลความปลอดภยัภายในชุมชน ทั้งความ
ปลอกภยัดา้นชีวิตและทรัพยสิ์นของนักท่องเท่ียว รวมถึงร่วมกนัตั้งกฎระเบียบของชุมชนเพื่อให้
ชุมชนและนักท่องเท่ียวได้ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ีเพื่อให้ความปลอดภยัแก่นักท่องเท่ียว
ดงักล่าวจะเป็นการเล็งเห็นประโยชน์ท่ีนักท่องเท่ียวพึงได้รับ รวมถึงความประทบัใจในสถานท่ี 
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และการให้บริการอยา่งเป็นกนัเองจะท าให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกปลอดภยัระหวา่งการเดินทางและเขา้
พกัท่ีชุมชนตามแนวถนนสายเชียงใหม่ – ล าพนู 
 
5.3.3 ส่ือการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางวัฒนธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่ – 

ล าพูน 
หัวขอ้น้ีเป็นการเสนอส่ือการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิด

ประสิทธิภาพของการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเส้นทางวฒันธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่ – 
ล าพูน   ซ่ึงในท่ีน้ีผูศึ้กษาเสนอแนวทางการจดัท าส่ือการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  2  ประเภท  
คือ 

1) แผนท่ีเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามเส้นทางวฒันธรรมถนนโบราณ

สายเชียงใหม่ – ล าพนู 

2)  แผน่พบัแนะน าเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามเส้นทางวฒันธรรม

ถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ล าพนู 
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ภาพท่ี 5.5 แผนท่ีเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามเส้นทางวฒันธรรมถนนโบราณสาย
เชียงใหม่ – ล าพนู 
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ภาพท่ี 5.6  แผนพบัเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามเส้นทางวฒันธรรมถนนโบราณ 

สายเชียงใหม่ – ล าพนู 


