บทที่ 5
แนวทางจัดเส้ นทางการเรียนรู้และท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเส้ นทาง
วัฒนธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน
บทนี้ เป็ นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางของการจัดเส้นทางการเรี ยนรู ้ และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมตามเส้นทาง
วัฒนธรรมถนนโบราณสายเชี ยงใหม่ – ล าพู น ในเขตอ าเภอเมื อง และอ าเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ ง
ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังต่อดังนี้
5.1 มรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสะท้อนอัตลักษณ์ ของชุ มชนตามแนวถนนโบราณสายเชี ยงใหม่ –
ลาพูน
5.1.1 มรดกวัฒนธรรมที่ มี คุณ ค่ าสะท้อนอัตลัก ษณ์ ของชุ ม ชนตามแนวถนนโบราณสาย
เชียงใหม่ – ลาพูน ที่ได้รับการคัดเลือก
5.1.2 ประเภทของแหล่งมรดกวัฒนธรรมเพื่อการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5.2 ศัก ยภาพของแหล่ งมรดกวัฒ นธรรมเพื่ อการเรี ย นรู ้ และท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมตามถนน
โบราณสายเชียงใหม่-ลาพูน
5.3 แนวทางการจัดการเส้นทางเพื่อการเรี ยนรู ้ และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมตามเส้นทางวัฒนธรรม
ถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน
5.3.1 รู ป แบบการเรี ย นรู ้ และท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมในภาพรวมของถนนโบราณสาย
เชียงใหม่ – ลาพูน
5.3.2 แนวทางการจัดการเส้นทางเพื่อการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่ วม
ของภาคประชาชน
5.3.3 สื่ อการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมเส้นทางวัฒนธรรมถนนโบราณสายเชี ยงใหม่
– ลาพูน
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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5.1 มรดกวัฒนธรรมทีม่ ีคุณค่ าสะท้ อนอัตลักษณ์ ของชุ มชนตามแนวถนนโบราณสายเชี ยงใหม่ – ลาพูน
หัวข้อนี้ เป็ นการสรุ ป เสนอผลของการศึ กษาในบทที่ ผ่านมา เกี่ ยวกับ มรดกวัฒนธรรมที่ มีคุณค่า
สะท้อนอัตลักษณ์ ของชุ มชนตามแนวถนนโบราณสายเชี ยงใหม่ – ลาพูน ที่ได้รับการคัดเลือกและจาแนก
ประเภท สรุ ปได้ดงั นี้
5.1.1 มรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่ าสะท้ อนอัตลักษณ์ ของชุ มชนตามแนวถนนโบราณสายเชี ยงใหม่ –
ลาพูน ทีไ่ ด้ รับการคัดเลือก
ผลของการศึกษาในบทที่ผา่ นมา สามารถคัดเลือกมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสะท้อนอัตลักษณ์ของ
ชุ ม ชนตามแนวถนนโบราณสายเชี ย งใหม่ – ล าพูน เพื่ อ การจัด การเส้ น ทางการเรี ย นรู ้ และท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรม จานวน 32 แห่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1) อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้ากาวิละ ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
2) วัดเมืองกาย
ตาบลวัดเกตุ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
3) วัดเมืองสาตรหลวง
ตาบลหนองหอย อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
4) ร้านสมนึกโกปี๊
ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
5) โคมล้านนา แม่บวั ไหล คณะปัญญา ตาบลหนองหอย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
6) วัดสันป่ าเลียง
ตาบลหนองหอย อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
7) วัดเสาหิน
ตาบลหนองหอย อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
8) วัดบ่อน้ าทิพย์
ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
9) วัดพระนอนหนองผึ้ง ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
10) วัดกองทราย
ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
11) วัดกู่เสื อ
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
12) วัดเวฬุวนั
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
13) ตลาดนัดชุมชนเวฬุวนั ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
14) ตลาดชุมชนยางเนิ้ง
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
15) ร้านขนม/อาหารไทยพื้นบ้านภาคเหนือ ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
16) ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรประจา ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
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17) วัดพระนอนป่ าเก็ดถี่ ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
18) ถนนคนเดินยางเนิ้ง
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
19) บ้านไม้โบราณตามแนวถนน ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
20) วัดแสนหลวง
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
21) วัดศรี โพธาราม
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
22) วัดต้นเหียว
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
23) ยายหล้าจักรสาน
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
24) รองเท้าพิน้ เมือง
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
25) ลุงแก้วโคมลอย
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
26) ลูกประคบสมุนไพร ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
27) บายศรี เครื่ องสื บชะตา ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
28) โคมไฟล้านนา
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
29) วัดสารภี
ตาบลสารภี
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
30) วัดช่างเคิ่ง
ตาบลสารภี
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
31) วัดปากกอง
ตาบลสารภี
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
32) ศาลเจ้าพ่อแดนเมืองเชียงใหม่ – ลาพูน ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
5.1.2 ประเภทของแหล่ งมรดกวัฒนธรรมเพือ่ การเรียนรู้ และท่ องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม
จากการจาแนกประเภทของแหล่ งมรดกวัฒนธรรมตามแนวเส้ นทางถนนโบราณสายเชี ยงใหม่ –
ลาพูน ซึ่ งได้รับการคัดเลื อกให้เป็ นแหล่งเพื่อการเรี ยนรู ้ และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม จานวน 32 แหล่ ง
เพื่อสาหรับการจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมต่อไป สามารถจาแนกออกได้เป็ น
2 ประเภท คือ
1) แหล่งมรดกวัฒนธรรมประเภทแหล่งตลาดชุมชนและศิลปหัตถกรรม จานวน 14 แห่ง
2) แหล่งมรดกวัฒนธรรมประเภทวัดวาอารามและโบราณสถาน จานวน 18 แห่ง
ดัง มี รายละเอี ย ดของแหล่ งมรดกวัฒ นธรรมในแต่ ล ะประเภทเพื่ อการเรี ย นรู ้ แ ละท่ องเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมตามแนวเส้นทางถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน ดังนี้
1) แหล่งมรดกวัฒนธรรมประเภทแหล่งตลาดชุ มชนและศิลปหัตถกรรม
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แหล่งมรดกวัฒนธรรมประเภทแหล่งศิลปหัตถกรรมมีจานวน 14 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้
1.1) ร้านกาแฟสมนึกโกปี๊ เป็ นร้านกาแฟโบราณในบ้านไม้เก่าแก่ที่อายุนบั ร้อยปี โดย
ภายในร้านมีของเก่าหายากประดับตกแต่งจนเหมือนพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก เรี ยกได้วา่ ทุกมุม
ของร้านให้ความรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปในอดีต อีกทั้งยังผสมอบอวลไปด้วยกลิ่นหอม
หวานของกาแฟรสชาติเข้มข้น และจัดจ้านด้วยเมนูอาหารจานหลักอีกหลาย
1.2) โคมล้านนาบ้านแม่บวั ไหล คณะปั ญญา นั้นเรี ยกได้วา่ ท่านได้ถูกยกย่องให้เป็ น
“แม่ครู โคมล้านนา” ซึ่ งโคมไฟล้านนา หรื อโกมล้านนานั้น เป็ นงานหัตถกรรมพื้นเมืองจาก
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมา และได้ถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นเพื่อให้คงอยูส่ ื บต่อกัน
มาจนถึ งปั จจุบนั ในท้องถิ่ นภาคเหนื อ เนื่ องด้วยเหตุ ที่การดารงชี วิตผูกพันกับศาสนา การ
สร้างผลงานทางศิลปะจึงมีแรงบันดาลใจจากความศรัทธา ปั จจุบนั ชาวล้านนานิยมนามาใช้
ในงานพิธีกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานประเพณี ยเี่ ป็ ง หรื อ ประเพณี ลอยกระทง
1.3) ตลาดนัด เวฬุ วนั ตั้งอยู่บ ริ เวณโรงเรี ย นวัด เวฬุ วนั ต าบลยางเนิ้ ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นทุกๆวันอาทิตย์ เวลาประมาณ 14.00-19.00 น. สิ นค้าส่ วนใหญ่จะเป็ น
ผลผลิ ตทางการเกษตรของชาวบ้าน ประเภทผักผลไม้ต่างๆรวมไปถึ งเมล็ดพันธุ์พืชและต้น
กล้าผักสวนครัวรวมถึงไม้ยืนต้น และเนื่ องจากชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลผลิตและนามาวางขายเอง
ทาให้มีราคาถูกกว่าในห้างสรรพสิ นค้า
1.4) ตลาดชุ ม ชนยางเนิ้ ง ตั้งอยู่ใกล้ก ับ สี่ แยกไฟแดงยางเนิ้ ง เปิ ดทุ กวันตั้งแต่ เวลา
06.00 – 20.00 น. ถือว่าเป็ นตลาดเก่าแก่ของชุ มชนที่อยูค่ ู่ถนนสายต้นยางแห่ งนี้ มาหลายสิ บปี
โดยหลังคายังคงมุงด้วยกระเบื้องดินเผา (ดินขอ) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการมุงหลังคาดั้งเดิมของชาว
เชี ยงใหม่ และสิ นค้าที่นามาขายส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าทางการเกษตรหรื อพืชผักสวนครัวที่
ชาวบ้านปลูกเองที่บา้ นแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตมาขายวันต่อวัน
1.5) ร้านขนมและอาหารไทยพื้นบ้านภาคเหนื อ ตั้งอยู่บริ เวณสี่ แยกไปแดงยางเนิ้ ง
ตรงหัวมุมที่จะเลี้ยวไปยังโรงเรี ยนสารภีพิทยาคม โดยเป็ นบ้านไม้สองชั้นและมีการดัดแปลง
ชั้นล่างให้เป็ นร้านค้าซึ่ งเป็ นร้านเก่าแก่ที่เปิ ดขายมานานหลายสิ บปี ขนมและอาหารที่ขายนั้น
เจ้าของร้ านทาเองทุ กอย่าง อาทิ ขนมลิ้ นหมา ขนมมันสาปะหลัง ขนมฟั กทอง ขนมเที ยน
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ขนมตาล ขนมจ๊อก ขนมเกลื อ ขนมกล้วย ข้าวหนุ กงา ข้าวต้มมัด ผัดหมี่ขนมจีน ขนมศิลา
อ่อน และน้ าเมี่ยง เป็ นต้น
1.6) ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรประจาตาบลยางเนิ้ง ถือว่าเป็ นพื้นที่แห่ งเดียวในตาบลยาง
เนิ้ งที่ยงั มีการปลูกข้าวอยู่ท้ งั สองฝั่ งถนนรวมประมาณ 4 ไร่ และมีการปลูกพืชผักสวนครัว
หลากหลายชนิ ดและเน้นการถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับการเกษตรให้กบั เกษตรในท้องถิ่นและ
ประชาชนที่สนใจโดยสมาชิ กทางการเกษตรของตาบล อีกทั้งยังให้ความรู ้เกี่ยวกับการทาปุ๋ ย
หมักและน้ าหมักชีวภาพเพื่อนาไปใช้กบั พืชไร่ แทนยาฆ่าแมลง เป็ นต้น
1.7) ถนนคนเดิ นยางเนิ้ ง อาเภอสารภี จัดขึ้นบริ เวณถนนสายต้นยาง ตั้งแต่บริ เวณสี่
แยกไฟแดงยางเนิ้งหรื อหน้าที่วา่ การอาเภอสารภีไปจนถึงบริ เวณหน้าวัดแสนหลวง โดยจัด
ขึ้นทุกวันเสาร์ เวลาประมาณ 17.00 น. เป็ นต้นไป ถื อว่าเป็ นกิ จกรรมที่กระตุน้ เศรษฐกิจของ
ชุ มชน โดยมี การจาหน่ ายสิ นค้าการเกษตร อาทิ ผักปลอดสารพิ ษ ผลิ ตภัณฑ์สินค้าOTOP
ประเภทเซรามิก เครื่ องจักสาน เครื่ องปั้ นดินเผา ตลอดจนเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ขนม และเครื่ องใช้
ในครัวเรื อน เป็ นต้น
1.8) บ้านไม้โบราณ ถื อว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ ทรงคุ ณค่าของชุ มชนชาวล้านนาที่
ยังคงมีการอนุ รักษ์ไว้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะชาวชุ มชนสองฝั่งถนนในพื้นที่อาเภอสารภี ที่
บางครอบครั วยังคงรั กษาเอกลัก ษณ์ ก ารสร้ างบ้านเรื อนด้วยไม้ไว้ให้ลู กหลานได้เห็ นอยู่
โดยเฉพาะตั้งแต่บริ เวณสี่ แยกยางเนิ้งมุ่งหน้าไปทางศาลเจ้าพ่อแดนเมืองเชียงใหม่ – ลาพูน ที่
ยังคงรักษาเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นนี้ ไว้ โดยบางหลังคาเรื อนมีการประยุกต์ใต้ถุนเรื อนทาเป็ น
ร้านอาหาร หรื อร้านค้า เป็ นต้น
1.9) ยายหล้าจัก สาน ตั้งอยู่ ต.ยางเนิ้ ง อ.สารภี จ.เชี ยงใหม่ โดยงานจักสานของที่ นี่
เป็ นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดมาจากรุ่ นพ่อแม่ โดยยายหล้าเป็ นรุ่ นปั จจุบนั ที่ได้สืบทอด
งานจักสานมาเป็ นระยะเวลามากกว่า 10 ปี โดยไม่มีการใช้เครื่ องมือหรื อเทคโนโลยีใดๆเข้า
ช่ วย ท าให้ผลงานทุ กชิ้ น มี ความประณี ตสู ง ซึ่ งงานผลงานจัก สานเริ่ มตั้งตะกร้ าขนาดเล็ก
จนถึงขนาดใหญ่, กระติ๊บ, กระจาด และเก้าอี้นงั่ ฯลฯ
1.10) รองเท้าพื้นเมื อง ร้ านลานไทยมี เจ้าของกิ จการคือ นายศุภกิ จ อาภรณ์ หิรัญ ซึ่ ง
ได้รับช่วงต่อกิจการรองเท้าพื้นเมืองจากพี่ชายและดาเนินกิจการนี้มาประมาณ 10 ปี โดยเป็ น
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กิ จการเล็ ก ๆ และลู ก ค้าส่ วนใหญ่ จะเป็ นชาวต่ างชาติ ซึ่ งนับ ว่าเป็ นสิ น ค้า Handmade ที่ มี
เอกลักษณ์ ความเป็ นไทยพื้นเมื อง ทาให้ชาวต่างชาติได้เห็ นถึ งความเป็ นไทย และยังสร้ าง
รายได้ให้แก่เจ้าของกิจการ
1.11) ลุ งแก้วโคมลอย เจ้าของกิ จการคื อ นายดวงแก้ว สุ วรรณ ซึ่ งได้ท าโคมลอย
(ว่าวไฟ) มานานกว่า 10 ปี แล้ว โดยประเพณี ลอยโคม เป็ นประเพณี พ้ืนบ้านของชาวล้านนา
ในจังหวัดเชี ยงใหม่ จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 12 การลอยโคมของชาวล้านนานั้นมีความเชื่ อว่า
การจุดโคมลอยและปล่อยขึ้นไปในอากาศเป็ นการปลดปล่อยความทุกข์โศกและเรื่ องร้ายๆ
ให้พน้ ตัวและลอยไปกับอากาศ โดยมีคติความเชื่ อว่า เพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี บนสรวง
สวรรค์
1.12) ลู กประคบสมุ นไพร ของกลุ่ ม สตรี แม่บ ้าน บ้านช่ างเคิ่ ง ตาบลยางเนิ้ ง อาเภอ
สารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ กล่าวคือ ลูกประคบคือสิ่ งที่ เกิ ดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ โดย
การใช้พืชสมุนไพรที่ มีอยู่ในท้องถิ่ นหลายๆ อย่างมาห่ อรวมกัน อาทิ ตะไคร้ บา้ น มะกรู ด
ขมิ้นชัน ไพล ใบส้มป่ อย และใบมะขาม เป็ นต้น ซึ่ งพืชเหล่านี้ เป็ นสมุนไพรที่มีน้ ามันหอม
ระเหย ช่วยกระตุน้ ระบบไหลเวียนโลหิ ต รวมทั้งช่วยรักษาอาการเคล็ด ขัด ยอก และลดปวด
1.13) บายศรี เครื่ องสื บชะตา และช่อตุง ของนางพรรณี สังข์อาจ บ้านปากกอง ตาบล
ยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นเครื่ องประกอบพิธีกรรมในเรื่ องเกี่ยวกับความเชื่ อ
และภูมิปัญญาของคนในภาคเหนือที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ
1.14) โคมไฟล้านนาจากกระดาษสา เจ้าของกิจการคือ นางแหวว ตังแก โดยผลิตโคม
ไฟที่ทาจากกระดาษสา ซึ่ งในปั จจุบนั โคมล้านนาได้ถูกประยุกต์ใช้มาทาเป็ นเครื่ องประดับ
ตามอาคารบ้านเรื อน และสถานที่ ต่าง ๆ เพื่ อ ความสวยงาม ที่ ส าคัญ ยัง ช่ วยสื บ สานและ
อนุรักษ์เอกลักษณ์งานหัตถกรรมโคมล้านนาให้คงอยูส่ ื บไป
2) มรดกทางวัฒนธรรมประเภทวัดวาอารามและโบราณสถาน
แหล่ ง มรดกวัฒ นธรรมประเภทวัด วาอารามและโบราณสถานมี จ านวน 19 แหล่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
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2.1) อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้ากาวิละ เป็ นอนุสรณ์สถานเพื่อราลึกถึงวีรกรรมการกอบกูเ้ มือง
เชี ยงใหม่ของพระเจ้ากาวิละ ในครั้งพม่ายึดครองเมืองเชี ยงใหม่ โดยมีการทาพิธียกพระรู ป
เมื่อปี พ.ศ.2515
2.2) วัดเมืองกาย ตั้งอยูใ่ นตาบลวัดเกตุ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีสถาปั ตยกรรม
ที่ทรงคุ ณค่า อาทิ พระอุโบสถรู ปแบบพื้นเมืองล้านนา เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังคา 2 ชั้น
หางหงส์ ช้ นั ล่างประดับด้วยนาคสะดุ ง้ ประดับด้วยกระจกสี ส่ วนหางหงส์ ประดับด้วยนาค
ลายองประดับกระจกสี หน้าบันประดับด้วยปูนปั้ นสี เหลืองลักษณะรู ปโก่งคิ้ว รวงผึ้งอยูต่ รง
หัวพญาครุ ฑ และ วิหาร รู ปทรงล้านนายุคหลัง หลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น หางหงส์ ประดับด้วย
นาคลายองปิ ดทองด้วยกระจกสี ส่ วนหน้าบันประดับด้วยไม้แกะสลัก ลวดลายพรรณพฤกษา
ลงรักปิ ดทอง โก่งคิ้วตกแต่ง ลวดลายมีรวงผึ้งประดับ
2.3) วัดเมืองสาตรหลวง ตั้งอยูต่ าบลหนองหอย อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ มีวหิ าร
และเจดี ยท์ ี่มีลกั ษณะรู ปทรงล้านนา ก่อด้วยอิฐถื อปูน เสาไม้สักเขียนลายทอง ฝาผนังเขียน
ภาพจิตรกรรมโบราณ แสดงเรื่ องราวเกี่ ยวกับพุทธประวัติและพระเวสสันดร รวมถึงลายคา
โบราณที่ปัจจุบนั หาดูได้ย าก ส่ วนหลังคามุงด้วยกระเบื้องดิ นเผาซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ และภูมิ
ปัญญาของชาวล้านนา
2.4) วัดสันป่ าเลียง ตั้งอยูต่ าบลหนองหอย อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ มีจุดเด่นที่มี
ความสาคัญคือหอธรรมที่สร้างขึ้นในรู ปแบบศิลปะสถาปั ตยกรรมพื้นบ้านล้านนา เพื่อใช้
เป็ นที่ เก็ บ รั ก ษาพระไตรปิ ฏกและเอกสารโบราณต่ า งๆที่ เป็ นหลัก ฐานส าคัญ ในทาง
พระพุทธศาสนา โดยด้านนอกหอธรรมมีปฏิ มากรรมปูนปั้ นรู ปเทพบุตร เทพธิ ดา ภาพ 12
ราศี และภาพแม่ธรณี บิดมวยผมซึ่ งมีการลงรักปิ ดทองอย่างสวยงาม
2.5) วัดเสาหิ น ตั้งอยูต่ าบลหนองหอย อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ วัดแห่ งนี้ มีความ
เชื่อความศรัทธาและตามคาบอกเล่าของคนโบราณที่เล่าสื บกันมาว่ามีเสาหิ นอยูใ่ ต้ฐานชุ กชี
ในวิหาร ซึ่ งเสาหิ นนี้ มีความเชื่อเดียวกับเสาอินทขิล หรื อเสาหิ นที่พระอินทร์ ทรงประธานลง
มาเพื่อให้เกิดความสุ ขสงบในบ้านเมือง
2.6) วัดบ่อน้ าทิพย์ ตั้งอยูต่ าบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วัดแห่งนี้ถือว่า
เป็ นโบราณสถานที่เป็ นส่ วนของเวียงกุมกามชั้นนอก และถื อว่าเป็ นวัดโบราณที่ ต้ งั ขึ้นใน
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สมัยพุทธศตวรรษที่ 20 ตั้งอยูร่ ิ มน้ าปิ ง (ห่ าง) ที่ในอดี ตบริ เวณแห่ งนี้ เป็ นพนังกั้นน้ าของลา
น้ าปิ ง เส้นทางนี้จึงเป็ นเส้นทางที่ใช้เดินทัพและเส้นทางค้าขายมาตั้งแต่สมัยโบราณ
2.7) วัดพระนอนหนองผึ้งถื อเป็ นวัดที่เก่าแก่มีมาก่อนการต่อตั้งเวียงกุมกามซึ่ งสร้ าง
ในสมัยใดไม่ปรากฏ แต่มีตานานกล่าวไว้วา่ พระพุทธเจ้าได้พาพระอรหันต์เสด็จไปยังหนอง
น้ าแห่ งหนึ่ ง มีตอไม้แดงอยูก่ ลางหนองซึ่ งเป็ นตอที่ใหญ่มาก กว้างประมาณ 4 วาอก มีแลน
(เหี้ ย) ตัวหนึ่ งลิ้น 2 แฉก มีนกยาง นกเค้า และลิ งอย่างละ 1 ตัวอยู่บนตอไม้น้ นั พระองค์จึง
ตรัสว่า “ภายหน้าหนองน้ านี้ จกั มูลขึ้นเป็ นเมืองหนึ่ งชื่ อ อโยธิ ยา” แล้วจึงเสด็จขึ้นไปทางทิศ
เหนือจนถึงน้ าแม่ระมิงค์มีหนองน้ าใหญ่อีกแห่ งหนึ่ ง ได้มีพญานาคใหญ่ตวั หนึ่ งอยูใ่ นหนอง
น้ านั้น เมื่ อพญานาคเห็ นพระพุทธเจ้าก็ดีใจพร้ อมเนวมิ ตกายเป็ นมนุ ษย์ และเอาน้ าผึ้งใกล้
หนองน้ ามาถวาย พระพุ ท ธเจ้า ทรงรั บ น้ า ผึ้ ง มาและพระองค์ ท รงส าเร็ จ สี ห ไสยา ส่ ว น
พญานาคได้ทู ลขอรอยพระพุ ท ธบาท พระพุ ท ธเจ้าจึ งตรั ส ว่าสถานที่ น้ ี ไม่ มี หินให้เหยีย บ
ดังนั้นท่านจงก่อรู ปเราไว้ยงั ที่ตถาคตประทับนอนนี้ ไว้เป็ นที่สักการะบูชาแก่คนและเทวดา
ทั้งหลาย สถานที่น้ ีภายหน้าจักได้ชื่อว่า “พระนอนหนองผึ้ง”
อีกตานานหนึ่งกล่าวว่า พระพุทธองค์ได้ประทานพระเกศาหนึ่งเส้น โดยปั จจุบนั ได้มี
การสร้างองค์พระเจดียค์ รอบไว้ใกล้กบั องค์พระนอนนั้น
ส่ วนประวัติที่ทางวัดได้จดั ทาเผยแพร่ น้ นั กล่าวว่า ในสมัยอดี ตบริ เวณดังกล่าวนี้ เคย
เป็ นที่อยูข่ องชาวลัวะเมื่อประมาณ พ.ศ.1200 พระมหาเถระเจ้าจานวน 5 รู ป ได้ตามเสด็จพระ
นางจามเทวีมาจากกรุ งละโว้เพื่อมาครองนครหริ ภุญไชยตามคาเชิ ญของสุ เทวฤาษี และได้
จาริ กมาจนถึงหมู่บา้ นแห่ งนี้ พวกชัวลัวะได้เกิดความเลี่อมใสจึงได้เชิ ญให้อยูจ่ าพรรษาพร้อม
ทั้งได้นารังผึ้งจากต้นมะขามริ มสระใกล้หมู่บา้ นมาถวาย พระเถรเจ้าทั้ง 5 รู ปได้ชกั ชวนให้
ชาวลัวะขุดหลุ มลึ ก 22 ศอก พร้ อมนาพระบรมสารี ริกธาตุ ใส่ ก ระบอกไม้รวกบรรจุ ผ อบ
ทองคาใส่ ลงไปในหลุ ม และสร้ างองค์พระเจดี ยต์ รงหลุ มพระธาตุ น้ นั สู ง 5 ศอก จากนั้นก็
ขนานนามว่าวัดหนองผึ้ง โดยวัดนี้ ได้ดารงมาหลายชัว่ อายุคนและร้างไปในช่ วงระยะเวลา
หนึ่ ง จนเมื่อ พ.ศ.1829 มีพระมหาเถระและเศรษฐี จากเมืองเชี ยงแสนมาบูรณะเจดียข์ ้ ึนใหม่
และทาการสร้างพระพุทธรู ปปางไสยาสน์ยาว 38 ศอก และสร้างพระเจ้าทันใจ 1 องค์ จนเมื่อ
ปี พ.ศ.1824 พระญามังรายได้ตีนครหริ ภุญไชยได้และสร้ างเวียงกุมกามขึ้ นมา (พ.ศ.1829)
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ได้รวมวัดนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของเวียงกุมกามด้วย โดยพญามังรายได้ทรงอุปถัมภ์ให้เป็ นส่ วน
หนึ่งของเวียงกุมกามด้วย มีประเพณี สรงน้ าพระนอนในวันเพ็ญเดือน 8 ของทุกปี
พระนอนหนองผึ้ ง เป็ นพระพุ ท ธรู ป ที่ มี พ ระพุ ท ธลัก ษณะสวยงามจนไม่ มี ที่ ติ มี
รัดประคดลายล้านนา เป็ นพระไสยาสน์ปางปริ นิพพานในลักษณะประทับนอนตะแคงขวา
พระเศียรหนุ นพระเขนย พระหัตถ์ซ้ายทอดไปตามพระวรกายเบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาหงาย
วางที่พ้นื ใกล้พระเขนย พระบาทซ้ายซ้อนทับพระบาทขวา ลักษณะตั้งซ้อนกัน
บริ เวณวัดพระนอนหนองผึ้ง นอกจากมี พระพุทธไสยาสน์ที่ส าคัญแล้ว ยังมี เจดี ยท์ ี่
ตามตานานกล่าวว่าเป็ นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ พุทธศาสนิ กชนยัง
ได้มีการสร้างพระเจ้าทันใจประดิษฐานไว้นอกพระวิหารบริ เวณที่ตรงกับพระเศียรของพระ
นอน จึงนับว่าเป็ นสถานที่สาคัญควรแก่การแวะไปสักการบูชาเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลอย่าง
ยิง่ 41
2.8) วัดกองทราย ตั้งอยูต่ าบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ วัดนี้ ถือว่าเป็ น
วัดเก่าแก่ของล้านนา ดังปรากฏจากหลักฐานในโครงนิ ราศหริ ภุญชัย ที่กล่าวถึงการเดิ นทาง
ไปนมัสการพระบรมธาตุ หริ ภุญชัยโดยเดิ นทางผ่านทางเรื อ และหนึ่ งในวัดที่ แวะหยุดพัก
ระหว่างการเดินทางคือวัดยางหนุ่ม (ปั จจุบนั เรี ยกวัดกองทราย)
2.9) วัดกู่เสื อ ตั้งอยู่ตาบลยางเนิ้ ง อาเภอสารภี จังหวัด เชี ย งใหม่ เป็ นอี ก หนึ่ งวัด ที่
เก่าแก่ของล้านนา โดยมีตานานเล่าต่อกันมาว่าแต่เดิ มวัดได้สร้างอยู่ริมแม่น้ าปิ งฝั่ งตะวันตก
โดยเป็ นที่พานักของพ่อค้าและผูท้ ี่เดินทางผ่านเมืองเชี ยงใหม่กบั เมืองลาพูน ต่อมาได้ถูกน้ า
ท่ วมประกอบกับ เกิ ดศึ กกับ พม่า ท าให้วดั ถู ก ท าลายและร้ างไปเป็ นเวลานานหลายร้ อยปี
ต่อมามีชาวบ้านได้อพยพเข้ามาในพื้นที่และทาการบูรณปฏิสังขรณ์โดยสร้างเจดียค์ รอบองค์
เดิม พร้อมทาการรื้ อวิหารเก่าและสร้างวิหารใหม่
2.10) วัดเวฬุวนั ตั้งอยูต่ าบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุประมาณ 106
ปี (พ.ศ.2557)42

41
42

โชติธมโม ภิกขุ ตำนำนพระพุทะไสยำสน์ (พระนอน) วัดพระนอนหนองผึง้ เวียงแก้วการพิมพ์ เชียงใหม่ 2499
อดีต-ปั จจุบัน 100 ปี วัดเวฬุวนั /ปั นเจียง ใจดีดี มีเดีย 2551
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2.11) วัด พระนอนป่ าเก็ ด ถี่ (พระนอนแสนสุ ข) เป็ นที่ บ รรจุ พ ระเกศาธาตุ ข อง
พระพุท ธเจ้าองค์พ ระนอนขนาดยาว 7 วา 1 ศอก 12 นิ้ ว กว้าง 1 วา 9 นิ้ ว ประทับ นอนใน
ลักษณะปริ นิพพาน ซึ่ งพระนอนป่ าเก็ดถี่น้ ีเป็ นหนึ่งในการเกิดลางร้ายของเมืองเชียงใหม่ คือ
2.11.1)ยอดพระเจดียห์ ลวงกลางเมืองเชียงใหม่พงั ทลาย
2.11.2)แร้งจับยอดพระบรมธาตุดอยสุ เทพ ชาวบ้านไล่เท่าไหร่ ก็ไม่ไป
2.11.3)น้ าพระเนตรของพระนอนป่ าเก็ดถี่ตกเป็ นสายเลือด
ถัด จากเหตุ ก ารณ์ น้ ี ไป 3 วัน นครเชี ย งใหม่ ก็ ไ ด้เสี ย เมื อ งให้ ก ับ พม่ า เมื่ อ วัน ที่ 2
เมษายน พ.ศ. 2101 และในตานานพระนอนป่ าเก็ดถี่ กล่าวว่า ณ ป่ าราชายตนะ (ไม้เก็ด) ใกล้
หนองน้ าใหญ่มียกั ษ์ดุร้ายอาศัยอยู่ มีลูกสาวชาวลัวะคนหนึ่งชื่อ อุทุมา ได้ไปหาปลาและหลง
เข้าไปในดงไม้เก็ดถี่ น้ นั จึงได้พบกับอสู รยักษ์ตวั ใหญ่มีขนที่อก มีตาแดงตรงเข้ามาหานาง
เพื่อจะจับกินเป็ นอาหาร ซึ่ งในระหว่างที่จบั นางอุทุมานั้น ยักษ์ใหญ่ตอ้ งสะดุง้ เมื่อได้ยินเสี ยง
ทางด้านหลังว่า “หยุดท าบาปเถิ ด ” อสู รยักษ์หัน ไปเห็ น พระพุ ท ธเจ้าแต่ ไม่ รู้จกั จึ งถามว่า
“ท่านเป็ นใคร” พระพุทธองค์ตรัสว่า “เราคื อสมณโคดมผูร้ ู ้ ผเู ้ ห็ นธรรมอันชอบแล้ว มาที่ น้ ี
เพราะเห็นว่าวิหิงสาคือความเบียดเบียนกันนั้นเป็ นทุกข์มากแล อสู ระ เธอจงหยุดทาบาปเถิด
ตถาคตมาโปรดเธอแล้ว ” อสู ร ยัก ษ์ ไ ด้ฟั ง พระพุ ท ธด ารั ส จึ ง ทิ้ ง อาวุ ธ น้ อ มตัว เข้า ไปหา
พระพุทธเจ้า จากนั้นพระองค์ได้แสดงอริ ยสัจสี่ จนเป็ นที่ซาบซึ้ งแก่นางอุทุมาและอสู รยักษ์
ทาให้ฟันของยักษ์ใหญ่หลุดออกมา
นายแสนแซ่วผูเ้ ป็ นบิดาของนางอุทุมา พอทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับค้างคืน
ก็ได้เตรี ยม ภัตตาหารไปถวายพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ทรงรับและฉันภัตตาหารเรี ยบร้อย
แล้ว ก็ ท รงประทานพระเกศา 1 เส้ น แก่ น ายแสนแซ่ ว โดยต่ อ มาภายหลัง ได้มี ก ารสร้ า ง
พระพุทธรู ปนอนและเอาผอบเกศาบรรจุไว้ในพระเศียร ส่ วนฟั นของอสู รยักษ์น้ นั ได้เอาไว้
ในพระเขนยของพระนอน และภายหลังจากที่ได้สร้างพระนอนแล้ว วัดนี้ ก็ได้ดารงสื บต่อมา
หลายชัว่ อายุคน จนกระทัง่ กลายเป็ นวัดร้าง
เมื่ อพระนางจามเทวีได้เสด็จมาครองนครหริ ภุญไชย มี อยู่วนั หนึ่ งพระองค์ได้เสด็จ
ประพาสป่ าทางด้านทิศเหนื อ ขณะที่พระนางประทับอยูก่ ลางป่ าก็ได้สวดมนต์ไหว้พระตาม
ธรรมเนี ยม แล้วได้เดินออกมานอกพลับพลาในเวลาดึก พระองค์ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นแสง
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โชติช่วงชัชวาลเป็ นลาพุ่งขึ้นมาจากป่ าทางด้านทิศตะวันตก รุ่ งขึ้นจึงรับสั่งให้เสนาอามาตย์
ไปค้นหาสาเหตุของลาแสงประหลาดนั้น ก็ปรากฏว่าได้พบพระนอนมีป่าไผ่และไม้เถาวัลย์
ปกคลุมอยู่ พระนางจามเทวีจึงได้ทาการปฏิสังขรณ์พระนอนให้งดงาม
พระนอนป่ าเก็ดถี่เป็ นพระนอนปางปริ นิพพาน ประทับนอนตะแคงขวา พระเนตรหลี่
และมีแววพระเนตรเมตตา พระเศียรหนุ นพระเขนย พระหัตถ์ซ้ายทอดไปตามพระวรกาย
เบื้องซ้าย ส่ วนพระหัตถ์ขวาหวายวางข้างพระเขนย พระบาทซ้ายทับพระบาทขวาลักษณะตั้ง
ซ้อนกัน และกลางฝ่ าพระบาทของทั้งสองข้างมีรูปธรรมจักร
พระนอนป่ าเก็ดถี่ เป็ นพระนอนที่ มีพ ระพุ ทธลัก ษณะที่ งดงามมาก โดยเฉพาะพระ
พักตร์ ที่แสดงออกถึงพระเมตตาด้วยพระอาการสงบและดับสนิ ท ทาให้ผทู้ ี่ได้ไปสักการะ
รู ้สึกสงบกายและใจ ซึ่ งพระราชชายารัศมีก็ได้ถวายพระนามพระพุทธไสยาสน์วา่ “พระนอน
แสนสุ ข”43
2.12) วัดแสนหลวง มีประวัติความเป็ นมากล่าวว่าในสมัยพญาจ่าบ้าน(พ.ศ.2317) ท่าน
ได้สร้ างวัดขึ้ นมาเพื่อเป็ นที่ บาเพ็ญกุศลของข้าราชการในราชสานักและไพร่ ฟ้าประชากร
โดยระหว่างการก่ อสร้ างสล่ ากาลังยกขวานฟั นลงที่ ตน้ ยางใหญ่ ตน้ หนึ่ งเพื่ อนามาท าเตี ยง
นอนของพระสงฆ์ ก็เกิดอาเพศขึ้นโดยต้นยางใหญ่ตน้ นั้นเกิดอาการสั่นสะเทือนพร้อมมีเสี ยง
ครวญครางเสมือนได้รับความเจ็บปวดอย่างสาหัส ทาให้บรรดาสล่าต่างพากันทิ้งเครื่ องมือ
และหนีไปคนละทิศละทาง พญาแสนหลวงจึงให้คนนาธูปเทียน ข้าวตอก ดอกไม้ เหล้าไห
ไก่คู่ หมากเมี่ยง และพูล มาตั้งศาลพร้อมทาพิธีบวงสรวง หลังจากนั้นจึงทาการตัดต้นยางต้น
นั้นต่อจนการก่อสร้างดาเนิ นงานแล้วเสร็ จ และไม่นานพญาแสนหลวงก็ถึงแก่อนิ จกรรมลง
และหลังจากนั้น 3 วัน มหาเถรเจ้าจ่อคาต๊ะโรก็ถึงแก่มรณกรรม พระเจ้ากาวิละจึงได้ให้ สล่า
ทาหอ (ศาล) ไว้ 2 หอ คื อหอคาซึ่ งสร้ างไว้ที่ หลังพระวิหาร (ปั จจุ บ นั หอคาหลังนี้ ได้หาย
สาบสู ญไปแล้ว) ส่ วนอีกหอหนึ่งคือ หอพญาแสนหลวงซึ่ งสร้างไว้ที่มุมกาแพงวัดด้านเหนื อ
คือริ มศาลาบาตรใต้ตน้ โพธิ์ พระเจ้ากาวิละและพญาจ่าบ้านได้กรุ ณาโปรดให้ต้ งั ชื่ อวัดนี้ ว่า
“วัดแสนหลวง” เพื่ อเป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานให้แก่ พ ญาแสนหลวง ผูอ้ อกแบบและดาเนิ นงาน

43

เอกราช สายสาคเรศ รายงานการวิจยั เรื่ อง “ พระพุทธไสยาสน์ในจังหวัดเชียงใหม่ ” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543
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ก่อสร้างวัดนี้ ส่ วนศาลพญาแสนหลวงนั้นต่อมาได้นามว่า “ศาลเจ้าพ่อแสนหลวง” เพื่อเป็ นที่
สักการบูชาของประชาชนสื บมา
2.13) วัดศรี โพธาราม เดิมทีน้ นั มีชื่อว่า วัดสังก๋ า กล่าวคือเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2202 ได้
มีพระภิกษุรูปหนึ่ งได้เดิ นธุ ดงค์และได้ปักกลด ณ บริ เวณนี้ ท่านได้เกิ ดนิ มิตเห็ นแสงสว่าง
ดวงสุ ก ใสโชติ ช่ วงสี เขี ย วเป็ นประกาย เหมื อ นลู ก แก้วดวงหนึ่ งขนาดเท่ าลู ก ส้ ม โอลอย
วนเวียนอยูท่ างทิศตะวันตก พอท่านออกจากนิ มิตนั้นแล้วได้เดิ นไปยังที่ที่เห็นแสงสว่างนั้น
ก็เห็ นวิหารที่มีสภาพชารุ ดพร้ อมซากปรักหักพังเกลื่ อนกลาดทัว่ บริ เวณ โดยเป็ นสิ่ งที่แสดง
ให้เห็ นว่าสถานที่ น้ ี เป็ นวัดที่ เคยรุ่ งเรื องมาก่ อน และห่ างออกไปทางทิศตะวันตกของเจดี ย ์
ประมาณ 20 เมตร มี ต้น โพธิ์ ต้น ใหญ่ อ ยู่ พระภิ ก ษุ รูป ดัง กล่ า วพร้ อ มด้ว ยชาวบ้า นจึ ง ได้
ช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์จนสาเร็ จเรี ยบร้อย และได้ต้ งั ชื่อวัดว่า “วัดสังก๋ า” โดยตั้งชื่ อตามนิมิต
เจดี ย ์ส ององค์ ต่ อ มาก็ ไ ด้ มี ช าวบ้ า นจากที่ อื่ น เข้า มาที่ อ ยู่ เพิ่ ม ขึ้ นจนกลายเป็ นหมู่ บ ้า น
จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2480 ได้มีคณะสงฆ์มาพักแรมที่วดั นี้ และเปลี่ยนชื่ อใหม่เป็ น “วัดศรี โพ
ธาราม”
2.14) วัดต้นเหี ยว มีชื่อวัดเป็ นชื่ อต้นไม้ที่ข้ ึนอยูบ่ ริ เวณหน้าวัด คือ “ต้นเหี ยว” ปัจจุบนั
เหลื ออยู่ 1 ต้น มีอายุประมาณ 200 กว่าปี และมี หลักฐานทางโบราณสถานที่ สาคัญ คือ หอ
ไตรปิ ฎกหรื อหอธรรม ที่ สร้ างเมื่ อปี พ.ศ. 2452 หรื อมีอายุประมาณ 105 กว่าปี และวิหาร
หลังเก่าสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2482 หรื อประมาณ 75 ปี มาแล้ว (2557) ปั จจุบนั วิหารหลังเก่ามีการ
ทรุ ด โทรมลงตามกาลเวลา จึ ง ได้มี ก ารสร้ า งขึ้ น มาใหม่ แ ต่ ย งั คงมี สิ่ ง ของและชิ้ น ส่ ว น
โครงสร้างต่างๆ ของวิหารเก็บรักษาไว้ เช่น หน้าบรรณ นาคกระตัน กลองหลวง ฯลฯ
2.15) วัดสารภี เป็ นอีกวัดที่ต้ งั ชื่ อวัดจากดอกไม้ที่ชาวเหนื อนิ ยมใช้คาราวะดาผูใ้ หญ่
คือดอกสารภี โดยภายในวัดประกอบด้วย อุโบสถ ศิลปะล้านนาไทยที่มีจิตรกรรมฝาผนัง
เป็ นรู ปปั้ นต้นโพธิ์ ตอนตรัสรู ้ ด้านหลังพระประธานในส่ วนฝาผนังแสดงถึ งเรื่ องเบญจศี ล
เบญจธรรม และประเพณี ทางเหนื อ นอกจากอุโบสถศิลปะล้ านนาไทยแล้วยังมีเจดียแ์ บบ
พื้นเมืองรู ปทรงส่ วนฐานเป็ นฐานเขียงสี่ เหลี่ยมรับฐานปั ทมลูกแก้วอกไก่ยกเก็จแบบซ้อนกัน
สองฐาน การเปลี่ยนฐานบัวในผังกลมซ้อนลดหลัน่ กันสามฐานเป็ นฐานบัวในผังแปดเหลี่ยม
รับทรงระฆังและส่ วนยอด
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2.16) วัดช่ างเคิ่ง ตั้งอยู่ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ วัดนี้ มีจุดเด่นคื อมี
พระวิห ารรู ป ทรงแบบล้านนาที่ มี จิต กรรมฝาผนังด้านบนลวดลายแบบศิ ล ปวัฒ นธรรม
ประเพณี ท้ อ งถิ่ น ล้ า นนา ส่ ว นด้ า นล่ า งมี ภ าพจิ ต กรรมร่ ว มสมัย , พระอุ โ บสถที่ มี อ งค์
พระพุทธรู ปที่เก่าแก่ นอกจากนี้ องค์พระธาตุของวัดช่างเคิ่งได้มีการบรรจุพระเกศาขององค์
พระสัมมาสัมพุทธะเจ้าไว้ดา้ นใน
2.17) วัดปากกอง ตั้งอยูบ่ า้ นปากกอง ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ ริ เริ่ ม
สร้ างโดยพ่อเฒ่าหนานต๊ะ โดยมีอยู่ช่วงหนึ่ งที่วดั ได้เป็ นที่รู้จกั ในเวลาอันรวดเร็ วคือในช่ วง
สมัยของ "พระครู สิ ริธ รรมโฆษิ ต" หรื อ "ครู บ าสิ งห์ แก้ว ญาณวโร" หรื อที่ ชาวบ้านเรี ย ก
ขนานนามว่า "ครู บาผีกลัว" แห่ งวัดปากกอง ซึ่ งพุทธศาสนิ กชนชาวเมื องเชี ยงใหม่ต่างให้
ความเลื่ อมใส เนื่ องจากมีเรื่ องเล่าเกี่ ยวกับท่าน โดยเฉพาะเรื่ องการปลีกวิเวกของครู บาแดน
ล้านนา โดยท่านครู บาสิ งห์แก้วท่านได้เข้านิ โรธในแถบที่กนั ดารของอาเภอสารภีในสมัยนั้น
และท่านได้สร้ างวัตถุ มงคลมากมายเพื่อแจกจ่ายให้กบั ชาวบ้านและผูท้ ี่ไปทาบุญที่วดั ปาก
กอง เพื่ อใช้กนั ภูตผีสิ่ งอัป มงคลและเพื่ อความเป็ นสิ ริม งคล และถึ งแม้ปัจจุ บ นั ท่านจะละ
สังขารไปแล้ว แต่คุณงามความดีของท่านยังอยูใ่ นศรัทธาของชาวล้านนามาโดยตลอด
2.18) ศาลเจ้าพ่อแดนเมืองเชี ยงใหม่ – ลาพูน ตั้งอยูร่ ะหว่าง ตาบลสารภี อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ และ ตาบลอุโมงค์ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน เดิมเป็ นที่ต้ งั ของวัดร้างที่ชื่อว่า
“วัดนางเหลียว” ซึ่ งปั จจุบนั ยังปรากฏเป็ นแนวเขตกาแพงฐานวิหารและเจดียว์ ดั ปั จจุบนั ถือ
ว่าเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของประชาชนผูท้ ี่เดินทางผ่านไปมา เพราะมีความเชื่ อว่าจะให้ความ
คุม้ ครองปลอดภัยในการเดินทาง
5.2 ศั กยภาพของแหล่ งมรดกวัฒนธรรมเพื่อการเรี ยนรู้ และท่ องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมตามถนนโบราณสาย
เชียงใหม่ -ลาพูน
หัวข้อ นี้ เป็ นการวิ เคราะห์ ศ ัก ยภาพของแหล่ งมรดกวัฒ นธรรมเพื่ อการเรี ยนรู ้ และท่ องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมตามถนนโบราณสายเชี ยงใหม่-ลาพูน ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้วิเคราะห์ศกั ยภาพของเส้นทางการเรี ยนรู้
และท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมในแต่ละเส้ นทาง ด้วยแนวคิ ดการท่องเที่ ยว องค์ประกอบของ 5A คื อ สิ่ ง
ดึงดูดใจ (Attraction) สิ่ งอานวยความสะดวกในการเดิ นทาง(Accessibility) สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ
(Amenity) ที่พกั (Accommodation) และกิจกรรมต่างๆ(Activity) เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อม
122

ของเส้นทางการเรี ยนรู ้ และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมตามถนนโบราณสายเชี ยงใหม่-ลาพูนกดังกล่าว ดังผล
การวิเคราะห์ต่อไปนี้
ตารางที่ 5.1 สิ่ งดึงดูดใจในแหล่งเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถนนสายเชียงใหม่ – ลาพูน
สิ่ งดึงดูดใจ (Attraction)
เส้นทางที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
เรี ยนรู้งานหัตถกรรม

เส้นทางที่ 2 แหล่งเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามแหล่งวัดวาอาราม/
โบราณสถาน

สิ่ งดึ งดูดใจที่สาคัญของเส้นทางที่ 1
คือแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์
ชุ ม ช น โด ยเป็ น ก ลุ่ ม ท รั พ ยาก รบุ ค ค ล ที่
ทรงคุณค่าของชุ มชน เมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยว
ชมเส้ น ทางนี้ จะก่ อ ให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย น
เรี ยนรู้ดา้ นวัฒนธรรมซึ่ งกันและกัน รวมทั้งยัง
เป็ นการเชิ ด ชู ยกย่อ ง อนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม และ
ถ่ายทอดความเป็ นเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาและ
ศิ ล ปิ น สู่ ส าธารณชน ท าให้ ชุ ม ชนเกิ ด ความ
ภาคภู มิ ใ จในท้ อ งถิ่ น อี ก ทั้ง ยัง สามารถเป็ น
เกราะป้ องกัน ผลกระทบทางวัฒ นธรรมจาก
กระแสโลกาภิ ว ฒ
ั น์ และสร้ า งความเข้ม แข็ ง
ให้แก่ชุมชนด้วย

สิ่ งดึงดูดใจที่สาคัญของเส้นทางที่ 2 คือ
ศาสนสถาน ปูชนียสถาน พระธาตุ โบราณวัตถุ
ร่ องรอยทางประวัติศาสตร์ ของชุ มชน ซึ่ งต่างมี
ตานานเกี่ ย วข้อ งกับ พระพุ ท ธศาสนาและการ
สร้ างเมือง รวมถึงวิถีชีวิตคู่กบั ลาน้ าปิ งของชาว
เชี ย งใหม่ ใ นอดี ต และเป็ นศูน ย์รวมจิ ต ใจของ
ชาวชุมชนล้านนามาจนถึงปั จจุบนั โดยเป็ นที่มา
ของการสื บทอดวัฒ นธรรมประเพณี อนั ดี งาม
ของชุ มชน หลักการคือใช้วฒั นธรรมเหล่านี้ ที่มี
อ ยู่ ใ น ชุ ม ช น เป็ น เค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และใช้วฒั นธรรม
เป็ นทรั พ ยากรที่ ดึ ง ดู ด ใจด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
รวมทั้งเป็ นสิ่ งที่สร้างลักษณะพิเศษให้แก่แหล่ง
ท่องเที่ยวด้วย
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ตารางที่ 5.2 สิ่ งอานวยความสะดวกในการเดินทางในแหล่งเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถนน สาย
เชียงใหม่ – ลาพูน
สิ่ งอานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility)
เส้นทางที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
เรี ยนรู้งานหัตถกรรม

เส้นทางที่ 2 แหล่งเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามแหล่งวัดวาอาราม/โบราณสถาน

สิ่ งอ านวยความสะดวกในการ
เดิ น ทางของเส้ น ทางที่ 1 ได้ แ ก่ รถโดยสาร
ประจ าทาง(รถฟ้ า) รถตุ๊ ก ตุ๊ ก รถแดง และ
รถสามล้อถี บ แต่ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวจะ
เดิ น ทางเข้ า มายัง พื้ น ที่ โ ดยรถยนต์ ส่ วนตั ว
เนื่ องจากถนนสายเชี ยงใหม่ – ลาพูน(ถนนต้น
ยาง)เป็ นถนนที่ นักเดิ นทางใช้เป็ นทางผ่านจาก
จัง หวัด เชี ยงใหม่ ไ ปยังจังหวัดล าพู น หรื อจาก
จังหวัดลาพูนเข้าสู่ จงั หวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งเส้นทาง
นี้ มีความปลอดภัยในการเดิ นทางมากกว่าถนน
สายซุ ป เปอร์ ไ ฮเวย์ เชี ย งใหม่ – ล าปางที่ ร ถ
ค่อนข้างใช้ความเร็ วสู ง แต่ยกเว้นในช่ วงที่มีฝน
ตก พายุล มแรง ที่ ม กั จะมี กิ่ งไม้จากต้นยางหัก
โค่นลงมา จึงควรเลี่ยงเส้นทางนี้

สิ่ งอ าน วยความส ะดวกใน การ
เดินทางของเส้นทางที่ 2 มีระบบบริ การขนส่ งที่
มีความสะดวกสบายโดยผ่านรถโดยสารประจา
ทางสายเชี ยงใหม่ – ลาพูนที่วิ่งผ่านตลอดคือรถ
สี ฟ้า และรถตูส้ ี ขาว รวมถึงรถโดยสารชนิ ดอื่น
เช่ น รถสี แดง รถตุ๊กตุ๊ก รถสามล้อถี บ และสาม
ล้อ พ่ ว ง เป็ นต้น โดยมี ท่ า รถสี ฟ้ าประจ าอยู่ที่
สะพานนวรัฐที่คอยลาเลียงคนและสิ่ งของไปยัง
จุดหมายปลายทาง
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ตารางที่ 5.3 สิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า งๆ ในแหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมถนนสาย
เชียงใหม่ – ลาพูน
สิ่ งอานวยความสะดวกต่ างๆ (Amenity)
เส้นทางที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
เรี ยนรู้งานหัตถกรรม

เส้นทางที่ 2 แหล่งเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามแหล่งวัดวาอาราม/โบราณสถาน

องค์ป ระกอบด้า นสิ่ ง อ านวยความ
สะดวกของเส้นทางที่ 1 พบว่า ชุ มชนต่างๆที่อยู่
บนถนนสายเชียงใหม่ – ลาพูน มีสาธารณูปโภค
พื้นฐานอย่างเพียงพอ มีสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆตลอดเส้ นทาง อาทิ มี ร้านค้า ร้ านอาหาร
ร้ านคาราโอเกะ ร้ านอิ น เตอร์ เน็ ต ศูน ย์บ ริ ก าร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ ยว สิ นค้าของฝาก ของที่
ระลึก ฯลฯ แต่ยงั ขาดการบริ การบางประเภทใน
บางตาบล อาทิ การบริ การทางด้านการเงิน ทั้งตู้
เอทีเอ็ม และการแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้งไม่มี
ป้ ายโฆษณาหรื อให้ข ้อมูลตามแหล่ งท่องเที่ ยว
ต่าง ๆ

องค์ป ระกอบด้านสิ่ ง อ านวยความ
สะดวกของเส้ น ทางที่ 2 พบว่ า ทุ ก ชุ ม ชนมี
สาธารณู ป โภคพื้ น ฐานและเพี ย งพอในการ
รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว อาทิ น้ าประปา ไฟฟ้ า
โทรศัพ ท์ ห้องน้ า ถังขยะ บริ เวณจอดรถ ฯลฯ
รวมถึ งโบราณสถานเวียงกุมกามยังมีรถรางไว้
คอยบ ริ การนั ก ท่ อเที่ ยว มี ศู น ย์ ใ ห้ ข้ อ มู ล
นั ก ท่ อ งเที่ ยว และมี ป้ ายให้ ข ้ อ มู ล ประจ า
โบราณสถานต่ า งๆภายในเวี ย งกุ ม กาม แต่
โดยทั่วไปแล้วเส้ นทางนี้ ยงั ไม่มี ป้ ายให้ข ้อมู ล
เกี่ ยวกับ มรดกที่ มี อยู่ในชุ มชนหรื อข้อมูล ที่ จะ
ชี้ นาให้ นัก ท่ องเที่ ยวเดิ น ทางเข้าไปศึ ก ษาและ
เรี ยนรู ้อย่างชัดเจน
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ตารางที่ 5.4 ที่พกั ในแหล่งเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถนนสายเชียงใหม่ – ลาพูน
ทีพ่ กั (Accommodation)
เส้นทางที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
เรี ยนรู้งานหัตถกรรม

เส้นทางที่ 2 แหล่งเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามแหล่งวัดวาอาราม/โบราณสถาน

การบริ ก ารที่ พ กั อาศัย ในเส้ น ทางที่ 1
ส่ วนมากในพื้นที่เป็ นเขตชุ มชนชาวล้านนาที่ต้ งั
ถิ่ น ฐานอยู่ จึ ง มี ที่ พ ัก แบบโฮมสเตย์ ไ ว้ค อย
ให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ศึ ก ษาและ
เรี ยนรู ้ วิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างใกล้ชิด แต่ยงั มี
ให้บริ การอยู่น้อยมากเนื่ องจากนักท่องเที่ ยวยัง
ไม่นิยมเข้ามาค้างคืนในพื้นที่ และส่ วนมากเป็ น
การให้บริ การห้องเช่ าแบบรายวัน และรี สอร์ ท
เชิง Ecotourism

การบริ การที่พกั อาศัยในเส้นทางที่ 2
มีลกั ษณะเช่นเดียวกับเส้นทางที่ 1 คือ มีหลาย
รู ปแบบไว้ให้นกั ท่องเที่ยวได้ใช้บริ การ อาทิ ที่
พักแบบโฮมสเตย์ ห้องเช่นแบบรายวัน และ
บ้านพักแบบรี สอร์ท เป็ นต้น
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ตารางที่ 5.5 กิจกรรมต่างๆในแหล่งเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถนนสายเชียงใหม่ – ลาพูน
กิจกรรมต่ างๆ (Activity)
เส้นทางที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
เรี ยนรู้งานหัตถกรรม

เส้นทางที่ 2 แหล่งเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามแหล่งวัดวาอาราม/โบราณสถาน

กิ จ กรรมที่ เกิ ด ขึ้ นในเส้ น ทางที่ 1
นักท่องเที่ ยวสามารถเรี ยนรู ้ และปฏิ บตั ิ ร่วมกับ
คนในชุ ม ชน โดยเฉพาะงานด้านหั ต ถกรรม
ต่างๆ ที่สามารถลงมือเรี ยนรู ้ สร้างสรรค์ผลงาน
ได้ดว้ ยตนเอง โดยมีคนในท้องถิ่นเป็ นพ่อครู แม่
ครู อาทิ การทาโคมล้านนา การทาโคมลอย การ
จัก รสาน และการท าลู กประคบสมุนไพร เป็ น
ต้น

กิ จกรรมที่เกิ ดขึ้ นในเส้นทางที่ 2 เป็ น
กิ จกรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พระพุ ท ธศาสนา โดย
นัก ท่ องเที่ ย วสามารถร่ วมท ากิ จการท าบุ ญ ตัก
บาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา ตามวัดต่างๆได้ทุก
วัน หรื อทุ ก ๆวัน พระก็ มี ก ารฟั งพระเทศน์
ร่ วม กั บ ค น ใน ชุ ม ช น รวม ถึ งมี กิ จก รรม
ประจาวัน ส าคัญ ทางพระพุ ท ธศาสนาต่ า งๆที่
นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาร่ วมทากิจกรรม อีก
ทั้ง เป็ นการสั ม ผัส และเรี ย นรู ้ วิ ถี ชี วิ ต ของชาว
ล้านนาด้วย

จากตารางวิเคราะห์ศกั ยภาพของเส้นทางวัฒนธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน ทั้ง 2
เส้นทาง พบว่า มีปัจจัยที่เป็ นสิ่ งที่ดึงดูดใจคือ มีมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสาคัญของชุมชน โดยมีหลาย
แห่งที่สามารถศึกษาถึงเรื่ องราวในอดีตที่ยงั คงปรากฏให้คนรุ่ นหลังได้ศึกษาและเป็ นหลักฐานในการ
เรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ และมีกลุ่มทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของชุมชนที่จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและ
เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน รวมถึงเส้นทางที่ศึกษายังมีสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางหลากหลายประเภท
อาทิ การเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางสายเชียงใหม่ – ลาพูน(รถสี ฟ้า และรถตูส้ ี ขาว) รวมถึงรถ
โดยสารชนิ ดอื่น เช่น รถสี แดง รถตุก๊ ตุก๊ รถสามล้อถีบ และสามล้อพ่วง เป็ นต้น อีกทั้งยังมีสาธารณูปโภค
พื้นฐานอย่างเพียงพอ อาทิ น้ าประปา ไฟฟ้ า โทรศัพท์ ห้องน้ า ถังขยะ บริ เวณจอดรถ และที่พกั ฯลฯ แต่
สถานที่ศึกษาเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่างๆในชุมชนยังขาดสื่ อข้อมูลที่เหมาะสมในแหล่งเรี ยนรู ้
หรื อป้ ายโฆษณาต่างๆ
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ในส่ วนของกิ จกรรมที่ นักท่องเที่ ยวจะได้ศึกษาและเรี ยนรู ้ น้ นั จะเป็ นกิ จกรรมที่ ทาร่ วมกับคนใน
ชุมชนทั้งงานหัตถกรรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนา โดยจะเป็ นที่มาของการสื บทอด
วัฒ นธรรมประเพณี อัน ดี ง ามของชุ ม ชน ซึ่ งมี จุ ด ประสงค์ คื อ ใช้ ว ัฒ นธรรมเป็ นเครื่ องมื อ ในการ
ประชาสัมพันธ์ และเป็ นทรัพยากรที่ดึงดูดใจในการท่องเที่ยว รวมถึงสร้างลักษณะพิเศษให้แก่แหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมที่คู่การศึกษาเรี ยนรู ้
5.3 แนวทางการจัดการเส้ นทางเพื่อการเรี ยนรู้ และท่ องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมตามเส้ นทางวัฒนธรรมถนน
โบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน
หัวข้อนี้ เป็ นการเสนอแนวทางการจัดการเส้ นทางเพื่อการเรี ยนรู ้ และท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมตาม
เส้นทางวัฒนธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน ซึ่งประกอบไปด้วย 2 รู ปแบบ คือ
1) รู ปแบบการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่จาแนกไปตามประเภทมรดกวัฒนธรรม
2) รู ปแบบการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมในภาพรวมของถนนโบราณสายเชี ยงใหม่ –
ลาพูน
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
5.3.1 รู ปแบบการเรี ยนรู้ และท่ องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมในภาพรวมของถนนโบราณสายเชี ยงใหม่ –
ลาพูน
เส้นทางเพื่อการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมตามเส้นทางวัฒนธรรมถนนโบราณสายเชี ยงใหม่
– ลาพูน ตามประเภทมรดกวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 เส้นทาง คือ
1) เส้ นทางที่ 1 เส้ นทางเรี ย นรู้ แ ละท่ อ งเที่ ย วมรดกวัฒ นธรรมแหล่ ง ตลาดชุ ม ชนและ
ศิลปหัตถกรรม
เป็ นเส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ ยวที่เหมาะสมในการศึกษาคุ ณค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่
เกี่ ย วข้องกับ สถาปั ตยกรรม ภู มิ ปั ญ ญา และวิถี ชี วิตของคนล้า นนาที่ อาศัย อยู่ในชุ ม ชน โดยใน
เส้นทางมีสถานที่ต้ งั มรดกทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม
ทั้งหมด 14 จุด ได้แก่ ร้านกาแฟสมนึกโกปี๊ โคมล้านนาแม่บวั ไหลคณะปั ญญา ตลาดนัดชุมชนเวฬุ
วัน (ทุ ก วันอาทิ ตย์) ตลาดชุ ม ชนยางเนิ้ ง (ทุ ก วัน) ร้ านขนม/อาหารไทยพื้ นบ้านภาคเหนื อ ศู น ย์
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เทคโนโลยีเกษตรประจาตาบลยางเนิ้ ง ถนนคนเดิ นยางเนิ้ ง (ทุกวันเสาร์ ) บ้านไม้โบราณตามแนว
ถนน ยายหล้าจักรสาน รองเท้าพิ้นเมื องร้ านลานไทย ลุ งแก้วโคมลอย ลูกประคบสมุ นไพรกลุ่ ม
สตรี แม่บา้ นบ้านช่างเคิ่ง บายศรี และเครื่ องสื บชะตาบ้านปากกอง และโคมไฟล้านนา โดยได้มีการ
วางแนวการจัดการเส้ นทางเพื่ อการเรี ยนรู ้ และท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมตามแหล่ งท่ องเที่ ยวทาง
วัฒนธรรมและเรี ยนรู ้งานหัตถกรรม ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
จุดที่ 1 ร้ านกาแฟสมนึ กโกปี๊ เป็ นร้ านกาแฟโบราณในบ้านไม้เก่ าแก่ อายุเกื อบหนึ่ งร้ อยปี
เจ้าของร้านคือคุณสมนึก ที่นอกจากจะขายกาแฟและอาหารแล้ว ยังได้เก็บของเก่าหายากมาประดับ
ตกแต่งภายในร้ านจนเหมื อนพิ พิธภัณฑ์ขนาดเล็กให้คนรุ่ นหลังได้ศึกษา และส่ งทอดความรู ้ สึ ก
เหมือนย้อนเวลากลับไปในอดีต
จุดที่ 2 โคมล้านนาแม่บวั ไหล คณะปั ญญา แห่งบ้านเมืองสาตรหรื อที่ชาวบ้านให้การยกย่อง
ในฐานะ “แม่ครู โคมล้านนา” ซึ่ งท่านเป็ นผูร้ ิ เริ่ มงานหัตถกรรมการทาโคมล้านนา โดยประดิษฐ์ข้ ึน
จากวัสดุพ้ืนบ้าน อาทิ ไม้ไผ่ กระดาษสา และผ้าดิบ เป็ นต้น ที่สาคัญแม่ครู ยงั มีการถ่ายทอดวิชาให้
คนรุ่ นหลังหรื อผูส้ นใจอย่างต่อเนื่ องอย่างไม่เคยหวงวิชาความรู ้ และบ่อยครั้งท่านจะถูกรับเชิญไป
เป็ นวิทยากรให้ความรู ้ ในหน่ วยงานต่างๆทั้งหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึ งชุ มชนหรื อ
หมู่บา้ นต่างๆที่ขอความอนุ เคราะห์มา อีกทั้งท่านยังได้นาผลงานโคมไปแสดงในสถานที่ต่างๆทั้ง
ในเมืองเชี ยงใหม่ กรุ งเทพฯ รวมไปถึ งต่างประเทศ อาทิ ประเทศมาเลเซี ย สิ งคโปร์ ฝรั่งเศส เป็ น
ต้น
จุดที่ 3 ตลาดนัดชุ มชนเวฬุ วนั เป็ นตลาดนัดชุ มชนที่ จดั ขึ้ นทุ กๆวันอาทิ ตย์โดยสิ นค้าส่ วน
ใหญ่จะเป็ นผลิตผลทางการเกษตรของชุ มชนที่นามาซื้ อขายแลกเปลี่ ยนกัน รวมไปถึงของป่ าไม่ว่า
จะเป็ น ผักหวานป่ า รังมดแดง หน่อไม้ และเห็ ด เป็ นต้น ซึ่ งนอกจากสิ นค้าจะมีราคาไม่สูงมากแล้ว
ยังท าให้ เกิ ดการเรี ยนรู ้ วิถี ชีวิตหรื อการดารงชี วิตของชาวล้านนา ที่ มี ความเป็ นอยู่ที่ เรี ยบง่ ายไม่
ฟุ่ มเฟื อยเหมือนสังคมเมือง
จุดที่ 4 ตลาดชุมชนยางเนิ้ง เป็ นตลาดเก่าแก่ที่อยูค่ ู่ถนนสายเชียงใหม่ – ลาพูนมานาน หลังคา
ตลาดยังคงเอกลักษณ์ การมุงหลังคาของคนล้านนาในสมัยก่อน คือการมุงด้วยกระเบื้องดินขอ และ
ชาวบ้านในพื้นที่มกั จะปลูกพืชผักสวนครัวเองแล้วนามาวางขายแลกเปลี่ยนกันโดยไม่ตอ้ งทาบรรจุ
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ภัณฑ์หรื อบรรจุลงในถุงพลาสติกอย่างหรู หรา ทาให้นอกจากจะได้ซ้ื อผักสดๆ ราคาถูก และปลอด
สารพิษแล้ว ยังได้เรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ของชาวบ้านที่มีความเป็ นอยูท่ ี่เรี ยบง่าย มีน้ าใจเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อกัน
จุดที่ 5 ร้ านขายขนม/อาหารไทยพื้ นบ้านภาคเหนื อ เป็ นร้ านที่ อยู่ติดกับสี่ แยกยางเนิ้ งโดย
เจ้าของร้ านได้มีการดัดแปลงชั้นล่ างของบ้านไม้โบราณสองชั้นให้เป็ นร้ านค้า ซึ่ งขนมส่ วนใหญ่
เป็ นขนมดั้งเดิ มของชาวล้านนาที่ มี มานาน และหาชิ มได้ยาก ทาให้นอกจากจะได้รู้จกั ขนมและ
อาหารพื้นบ้านล้านนาแล้ว ยังได้เรี ยนรู ้วิถีชีวติ ของคนล้านนาอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ขนมเกลือ เป็ น
ขนมที่ทาง่ายๆจากแป้ งข้าวเจ้าและเกลือ เป็ นที่นิยมของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่อีกทั้งในสมัยก่อนขนมหลักที่ใช้
เลี้ยงเด็กๆก็คือขนมชนิดนี้
จุดที่ 6 ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรประจาตาบลยางเนิ้ง เป็ นเสมือนสถานี ถ่ายทอดความรู ้ทางการ
เกษตรประจาตาบล โดยจะมีกิจกรรมที่ทาร่ วมกับเทศบาลคอยจัดอบรมและให้ความรู ้แก่เกษตรกร
และผูส้ นใจเกี่ ย วกับ งานด้านการเกษตร โดยผ่านแปลงสาธิ ตและยังเปิ ดให้ ช มพื ช ผลผลิ ตทาง
การเกษตรบนแปลงสาธิตที่หมุนเวียนตลอดทั้งปี
จุดที่ 7 ถนนคนเดิ นยางเนิ้ ง อยู่ภายใต้การดู แลของเทศบาลยางเนิ้ ง โดยเป็ นสถานที่ ที่เปิ ด
โอกาสให้ช าวบ้านในพื้ นที่ ได้นาผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ผ ลิ ตได้เองในครัวเรื อนมาจาหน่ าย ซึ่ งถื อเป็ นการ
ส่ งเสริ มภูมิปัญญาได้อีกทางหนึ่ ง โดยเฉพาะสิ นค้าหัตถกรรมพื้นเมือง รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เยี่ยมชมนอกจากจะได้เรี ยนรู ้ พร้อมกับสัมผัสวิถีชีวิตชาวล้านนาแล้ว ยังได้มีโอกาสเลือกซื้ อสิ นค้า
จากผูผ้ ลิตโดยตรงทาให้เกิดความภาคภูมิใจและเกิดการกระตุน้ ของเศรษฐกิจชุมชน
จุดที่ 8 บ้านไม้โบราณตามแนวถนน บริ เวณตั้งแต่หน้าที่ ว่าการอาเภอสารภี มุ่งหน้าไปทาง
ศาลเจ้าพ่อแดนเมืองเชี ยงใหม่ – ลาพูน นักเดิ นทางหรื อนักท่องเที่ยวที่ผ่านเส้นทางนี้ จะได้พบกับ
ความงามของบ้านไม้โบราณของชาวล้านนา ที่ชาวบ้านบางหลังคาเรื อนยังคงรักษาสถาปัตยกรรมที่
สร้ างมาตั้ง แต่ รุ่นบรรพบุ รุษ หรื ออาจเรี ย กได้ว่าอยู่คู่ ก ับ ถนนสายเชี ย งใหม่ – ล าพูน มานาน แต่
ปั จจุบนั ยังไม่มีนโยบายหรื อการรณรงค์ให้ร่วมกันรักษาบ้านไม้โบราณตามแนวถนนสายนี้ อย่าง
จริ ง จัง ดัง นั้น ทางเทศบาลต าบลยางเนิ้ ง ควรประสานงานกับ หน่ ว ยงานต่ า งๆและร่ ว มมื อ กับ
ประชาชนในพื้นที่จดั กิจกรรมสร้างความร่ วมมืออนุ รักษ์บา้ นไม้โบราณให้คงอยูใ่ นพื้นที่ต่อไป
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จุดที่ 9 ยายหล้าจักสาน เป็ นงานจักสานที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของยายหล้า ซึ่ งงาน
แต่ละชิ้นจะสานขึ้นด้วยมือทั้งหมด โดยไม่ใช้เครื่ องมือที่ทนั สมัยหรื อเทคโนโลยีใดๆเข้าช่วยสิ นค้า
แต่ละชิ้ นจึงเกิ ดจากความตั้งใจ มีความประณี ตทุกรายละเอียด มีคุณค่า และมีความเป็ นภูมิปัญญา
พื้นบ้านไทย และยายหล้ายังมีการสาธิ ตพร้อมถ่ายทอดความรู ้แก่ผสู ้ นใจหรื อนักท่องเที่ยวที่ไปเยือน
โดยตลอด
จุดที่ 10 รองเท้าพื้นเมือง ร้ านลานไทย เป็ นกิ จการเล็กๆของนายศุภกิ จ อาภรณ์ หิรัญ ซึ่ งเป็ น
สิ นค้า Handmade ที่มีเอกลักษณ์ความเป็ นไทยพื้นเมือง ลูกค้าหลักของกิจการคือชาวต่างชาติแต่ไม่
ค่อยมีลูกค้าชาวไทยให้ความนิ ยมมากนัก ดังนั้นเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มฝี มือและเอกลักษณ์ ความเป็ น
ไทย ชาวบ้านในชุ มชนและเทศบาลตาบลยางเนิ้ งควรให้การสนับสนุ นสิ นค้าประจาท้องถิ่ น โดย
อาจผ่านการจัดกิจกรรมแสดงสิ นค้าประจาตาบลและมีการเดินแฟชัน่ โชว์ เป็ นต้น
จุดที่ 11 ลุงแก้วโคมลอย โดยการทาโคมลอยหรื อที่ชาวล้านนาเรี ยกว่า ว่าวไฟ นั้นเป็ นการนา
ไม้ไผ่มาเหลาแล้วขดเป็ นวงกลมแล้วนากระดาษมาติดให้เป็ นทรงกระบอก ปากกระบอกใช้ลวดขึง
เป็ นรู ปกากบาทแล้วนากระดาษชาระชุ บด้วยขี้ ผ้ ึงหรื อน้ ามันก๊าชมาผูกกับลวด ซึ่ งลุ งแก้วเจ้าของ
กิจการโคมลอยนี้มีการสาธิ ตขั้นตอนการทาแก่นกั ท่องเที่ยวหรื อผูส้ นใจที่ไปเยือนอยูเ่ สมอ
จุดที่ 12 ลูกประคบสมุนไพร ของกลุ่มสตรี แม่บา้ น บ้านช่างเคิ่ง เป็ นการนาสมุนไพรที่มีอยู่
ในชุมชนนามาใช้ในการรักษาหรื อเพื่อช่วยในการไหลเวียนของโลหิ ต โดยได้เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยว
หรื อผูส้ นใจทั่วไปได้เรี ยนรู ้ และลงมื อปฏิ บ ัติด้วยตนเอง โดยเริ่ ม ตั้งแต่ ก ารคัดเลื อกและเก็ บ พื ช
สมุนไพร การหัน่ และการแบ่งส่ วนผสมตามอัตราส่ วนลงบนผ้าแล้วมัดรวมกัน เป็ นต้น
จุดที่ 13 บายศรี และเครื่ องสื บชะตา เป็ นเครื่ องประกอบพิธีที่เป็ นมงคลของชาวล้านนา โดย
คนรุ่ นหลังมานี้ ไม่ค่อยรู ้ ถึงความเป็ นมาหรื อความสาคัญกันมากนัก แต่ในพื้นที่บา้ นปากกองยังมีผู้
สื บสานทาเครื่ องประกอบพิธีกรรมนี้ มาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ คือคุ ณพรรณี สังข์อาจ ที่คอยสาธิ ตวิธี
ทาและความหมายของวัสดุ แต่ละอย่างที่นามาประดับเป็ นเครื่ องประกอบพิธีกรรมโดยผ่านการลง
มือปฏิบตั ิและให้ผทู้ ี่สนใจได้ลงมือทาพร้อมเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
จุดที่ 14 โคมไฟล้านนา หรื อชาวบ้านเรี ยกว่า โคมยี่เป็ ง เจ้าของกิ จการคือ นางแหวว ตังแก
เป็ นงานภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ได้สืบทอดต่อกันมาจากรุ่ นสู่ รุ่น โดยใช้ในเทศกาลวันลอยกระทงและ
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วันสาคัญต่างๆ และเพื่อเป็ นการสื บสานศิลปวัฒนธรรมของทางล้านนาให้ชนรุ่ นหลังได้ศึกษาและ
เรี ยนรู้ ทางเจ้าของกิจการจึงได้มีการเปิ ดการเรี ยนการสอนวิธีทาโคมยีเ่ ป็ งขึ้นให้แก่ผสู ้ นใจทัว่ ไป
ตารางที่ 5.6 เส้นทางเรี ยนรู้และท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมแหล่งตลาดชุมชนและศิลปหัตถกรรม
เส้ นทางที่ 1 เส้ นทางเรียนรู้ และท่ องเทีย่ วมรดกวัฒนธรรมแหล่ งตลาดชุ มชนและศิลปหัตถกรรม
1. จุดเริ่ มต้นเริ่ ม =>> สักการะพระเจ้ากาวิละ
2. ร้านกาแฟ สมนึกโกปี๊ ที่อยู่ 180 ถ.เชียงใหม่-ลาพูน ตาบลวัดเกตุ อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
3. โคมล้านนาแม่บวั ไหล คณะปั ญญา บ้านเลขที่ 19 ซอยกุหลาบ ถนนเมืองสาตร ตาบล
หนองหอย
4. ตลาดนัดชุมชนเวฬุวนั (ทุกวันอาทิตย์)
5. ตลาดชุมชนยางเนิ้ง (ทุกวัน)
6. ร้านขนม/อาหารไทยพื้นบ้านภาคเหนื อ
7. ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรประจาตาบลยางเนิ้ง
8. ถนนคนเดินยางเนิ้ง (ทุกวันเสาร์ )
9. บ้านไม้โบราณตามแนวถนน ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
10. ยายหล้าจักรสาน ที่อยู่ 124/1 หมู3่ ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
11. รองเท้าพิน้ เมือง ร้านลานไทย ที่อยู่ 120 หมู่ 5 ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
12. ลุงแก้วโคมลอย ที่อยู่ 265 หมู่ 1 ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
13. ลูกประคบสมุนไพร กลุ่มสตรี แม่บา้ น บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่4 ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่
14. บายศรี เครื่ องสื บชะตา หมู่ 5 บ้านปากกอง ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
15. โคมไฟล้านนา หมู่ที่ 6 บ้านปากกอง ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
16. สิ้ นสุ ดด้วยการสักการะศาลเจ้าพ่อแดนเมืองเชียงใหม่ – ลาพูน
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เส้ นทางที่ 1: เส้ นทางการเรี ย นรู้ แ ละท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมแหล่ ง ตลาด
ชุมชนและศิลปหัตถกรรม

ภาพที่ 5.1 เส้นทางเรี ยนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งตลาดชุมชนและศิลปหัตถกรรม
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2) เส้ นทางที่ 2 เส้ นทางเรียนรู้ และท่ องเทีย่ วมรดกวัฒนธรรมวัดวาอารามและโบราณสถาน
เป็ นเส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการศึกษาแหล่งที่มีคุณค่าเชิงวิชาการ โดย
เน้นเรื่ องราวมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ พุทธศิลป์ ที่เชื่ อมโยงกับวิถีชีวิตหรื อ
การดารงชีวติ ของชาวล้านนาที่อาศัยอยูบ่ นเส้นทางโบราณสายเชี ยงใหม่ – ลาพูน มาตั้งแต่อดีต หรื อ
ตามแนวแม่น้ าปิ งห่ าง ที่ แม่น้ าปิ งมี การเปลี่ ยนเส้ นทางหลังจากการเกิ ดน้ าท่วมครั้ งใหญ่ของเวียง
กุมกาม โดยได้มี การวางแนวการจัดการเส้ นทางเพื่อการเรี ยนรู ้ และท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมตาม
แหล่งวัดวาอารามและโบราณสถาน ดังต่อไปนี้
จุดที่ 1 อนุ ส าวรี ยพ์ ระเจ้ากาวิล ะ เป็ นอนุ สรณ์ ส ถานเพื่ อราลึ กถึ งวีรกรรมการกอบกู้เมื อง
เชี ยงใหม่ของพระเจ้ากาวิละ ในครั้งพม่ายึดครองเมืองเชี ยงใหม่ โดยมีการทาพิธียกพระรู ป เมื่อปี
พ.ศ.2515 ณ ค่ายกาวิละ ซึ่งภายในยังมีอาคารอนุสรณ์สถานพระเจ้ากาวิละที่เหมาะเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
โดย เป็ นสถานที่จดั แสดงภาพเหตุการณ์ ในอดี ต และสิ่ งของเครื่ องใช้ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้ากาวิละ
อันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ของคนรุ่ นหลัง
จุดที่ 2 วัดเมืองกาย มีศาสนสถานที่สาคัญและน่ าสนใจได้แก่ พระอุโบสถรู ปแบบพื้นเมือง
ล้านนา และวิหารรู ปทรงล้านนายุคหลัง รวมถึงมีหอพระไตรปิ ฏกไว้ให้ศึกษาเรี ยนรู้โดยมีพระภิกษุ
คอยให้ความรู้และเทศนาธรรม
จุดที่ 3 วัดเมืองสาตรหลวง มีศาสนสถานที่สาคัญคือวิหารและเจดียร์ ู ปแบบล้านนา และมี
ภาพเขี ยนจิ ตรกรรมฝาผนังแบบโบราณที่ แสดงเรื่ องราวเกี่ ยวกับ พุทธประวัติและพระเวสสันดร
รวมถึงลายคาโบราณที่ปัจจุบนั หาดูได้ยากให้ได้ศึกษาและเรี ยนรู ้ อีกทั้งยังมี สถาปั ตยกรรมเรื อน
โบราณภายในวัดที่คนรุ่ นปั จจุบนั ไม่ค่อยได้เห็นกันแล้ว
จุดที่ 4 วัดสันป่ าเลี ยง มี จุดเด่ นที่ น่าสนใจนอกเหนื อจากศาสนสถานอื่ นๆ คื อหอธรรมที่ มี
ภาพเขียนสี ฝุ่นผสมน้ าที่ภายหลังมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ มาเป็ นภาพปฏิ มากรรมปูนปั้ นและทาการ
ลงรักปิ ดทอง อีกทั้งยังมีการเปิ ดโอกาสให้พุทธศาสนิ กชนและนักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้เรี ยนรู ้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพคือมีการตั้งอุทยานการศึกษาโดยจัดทาห้องสมุดธรรมชาติ ให้สามารถศึกษาเรี ยนรู ้ได้
ด้วยตนเอง โดยไม่ตอ้ งมี เจ้าหน้าที่ บรรณารั กษ์มาคอยให้บริ การซึ่ งเรี ยกได้ว่าเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้
ตามอัธยาศัย
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จุดที่ 5 วัดเสาหิ น เป็ นวัดที่สาคัญมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ เพราะมีความเชื่ อว่าเสาหิ นที่ปรากฏ
ภายในวัดนั้นมีความเกี่ ยวข้องกับเวียงกุมกามที่เคยมีความรุ่ งเรื องในอดีต ดังนั้นจึงปรากฏเรื่ องราว
ทางประวัติศาสตร์ มากมายไว้ให้คนรุ่ นหลังได้ศึกษาเกี่ ยวกับวัดแห่ งนี้ โดยทางวัดมีการจัดทาป้ าย
เพื่อให้ความรู ้แก่ผสู ้ นใจและนักท่องเที่ยวไว้ทวั่ บริ เวณวัด
จุดที่ 6 วัดบ่อน้ าทิ พย์ เป็ นอีกหนึ่ งวัดร้ างที่ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 20 โดยเป็ นส่ วน
หนึ่ งของเวียงกุมกามชั้นนอก และบริ เวณนี้ เคยเป็ นเส้นทางการเดิ นทัพและเส้นทางการค้าขายมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั ยังคงปรากฏเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ไว้ให้คนรุ่ นหลังได้ศึกษาและเรี ยนรู ้
โดยสานักงานวัฒนธรรมอาเภอสารภีได้จดั ทาป้ ายข้อมูลกากับไว้ในพื้นที่ให้ได้ศึกษาด้วยตนเอง
จุดที่ 7 วัดพระนอนหนองผึ้ง เป็ นวัดหนึ่ งที่ มีมาตั้งแต่สมัยเวียงกุมกาม โดยมีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ที่สาคัญคือองค์พระนอนหรื อพระพุทธไสยาสน์ ซึ่ งเป็ นพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ของ
เวียงกุมกามที่ปรากฏหลักฐานเหลืออยูเ่ พียงองค์เดียวให้คนรุ่ นหลังได้ศึกษาเรี ยนรู ้
จุดที่ 8 วัดกองทราย เป็ นหนึ่ งในวัดที่ ถู ก กล่ าวถึ ง ในโครงนิ ราศหริ ภุญ ชัย ที่ ก ล่ าวถึ งการ
เดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุหริ ภุญชัยโดยเดินทางผ่านทางเรื อ และมีการหยุดพักระหว่างการ
เดิ น ทางคื อ ที่ ว ดั ยางหนุ่ ม (ปั จ จุ บ ัน เรี ย กวัด กองทราย) และเมื่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้า ไปเยี่ ย มชม
สถาปั ตยกรรมต่างๆที่น่าสนใจภายในวัดแล้ว ยังได้ศึกษาร่ องน้ าปิ งเก่า(ปิ งห่าง)ที่ยงั เหลือร่ องรอยไว้
ให้เห็นอยู่
จุดที่ 9 วัดกู่เสื อ เป็ นหนึ่ งวัดที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีมาตั้งแต่สมัยเวียงกุมกาม
เคยเป็ นที่พานักของพ่อค้าและนักเดินทางผ่านเมืองเชียงใหม่ไปเมืองลาพูน
จุดที่ 10 วัดเวฬุวนั เป็ นวัดที่อยูค่ ู่กบั ถนนสายเชี ยงใหม่-ลาพูนมาเป็ นระยะเวลานานตั้งแต่ยงั
ไม่ มี ก ารปลู ก ต้น ยาง และมี ก ารย้า ยฐานที่ ต้ งั หลายครั้ ง จนพ.ศ.2451 พระยาสุ ร สี ห วิศิ ษ ฐ์ ศ ัก ดิ์
ข้า หลวงพิ เศษมณฑลพายัพ ได้ริเริ่ ม โครงการขยายทางเชื่ อมจังหวัด เชี ย งใหม่ – ล าพู น และให้
ชาวบ้านปลูกต้นยางไว้ 2 ข้างทาง เพื่อกาหนดเขตอาเภอสารภี และปั จจุบนั ทางวัดยังได้จดั กิจกรรม
เสริ มสร้ างคุ ณธรรมโดยมี การจัดอบรมค่ายคุ ณธรรมแก่ เด็กนักเรี ยนและเยาวชนทัว่ ไป รวมถึ งมี
กิจกรรมธรรมมะสัญจรตลอดทั้งปี โดยความร่ วมมือของเจ้าอาวาสวัด คณะสงฆ์ประจาอาเภอ และ
เทศบาลตาบลยางเนิ้ง

135

จุดที่ 11 วัดพระนอนป่ าเก็ดถี่ เป็ นปูชนี ยสถานที่สาคัญสถานที่หนึ่ งของล้านนาไทย โดยมี
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าสถิ ตย์อยู่ ซึ่ งนักท่องเที่ยวหรื อพุทธศาสนิ กชนจะได้เห็ นพระนอนที่
ใหญ่แห่ งเดียวที่นอนในท่าปริ นิพพาน จนครั้งหนึ่ งพระชายาเจ้าดารารัศมีเสด็จมาแล้วประทานชื่ อ
ว่า พระนอนแสนสุ ข ปั จจุบนั ทางวัดได้เปิ ดให้นักท่องเที่ ยวและพุทธศาสนิ กชนได้เข้าไปเคารพ
สักการะและชื่ นชมความงดงาม และระหว่างทางเข้าวัดนั้นสาหรับผูท้ ี่เดินทางมาจากถนนเชียงใหม่
– ลาพูนจะผ่านทุ่งนาที่เขียวขจีซ่ ึ งปั จจุบนั หาชมได้ค่อนข้างยาก
จุ ด ที่ 12 วัด แสนหลวง เป็ นวัด ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานให้ แ ก่ พ ญาแสนหลวง
ปั จจุบนั ถื อว่าเป็ นวัดที่สาคัญของชาวอาเภอสารภี รวมทั้งผูท้ ี่เดิ นทางผ่านอาเภอสารภีสามารถแวะ
เคารพของพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลและเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับถนนสายต้นยาง ซึ่ งทางวัดได้มีการจัดทา
ป้ ายให้ขอ้ มูลไว้บริ การ
จุดที่ 13 วัดศรี โพธาราม ถื อเป็ นวัดที่พ้ืนที่ ค่อนข้างกว้างขวาง สวยงาม และอยู่ติดถนนสาย
เชี ยงใหม่ – ลาพูน ดังนั้นมักจะดึ งดูดให้ผทู ้ ี่เดินทางสัญจรผ่านเส้นทางนี้ แวะกราบนมัสการขอพร
พระก่อนเดิ นทางต่อ นอกจากความสวยงามของสถาปั ตยกรรมล้านนาต่างๆที่ สวยงามภายในวัด
แล้ว ทางวัดยังขาดการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของวัด จึงเห็ นว่าทางวัดควรจะจัดป้ าย
ให้ความรู ้แก่ผทู ้ ี่มาเยีย่ มชมไว้ตามจุดต่างๆ
จุดที่ 14 วัดต้นเหี ยว เป็ นวัดสาคัญที่ควรศึกษาและเรี ยนรู้เนื่ องจากภายในวัดมีหลักฐานทาง
โบราณวัตถุที่สาคัญทั้งหอพระไตรปิ ฏก และหอธรรม รวมถึงกลองหลวงโบราณซึ่ งเป็ นกลองของ
คนทางภาคเหนื อ ที่ สมัยก่ อนมี จุดประสงค์ในการตี เพื่อเป็ นเครื่ องบอกสัญญาณแจ้งเหตุ เพราะมี
เสี ยงดังไปไกล เป็ นต้น รวมทั้งยังมีของเก่าโบราณอื่นๆอีกมากมาย อาทิ หน้าจัว่ นาคกระตัน และ
ใบลาน ดังนั้นเพื่อเป็ นการรักษาไว้ให้ลูกหลานรุ่ นต่อๆไปได้ศึกษา ทางวัดต้นเหี ยวควรจะมีการทา
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ข องโบราณขึ้ น มา โดยอาจต้องอาศัย ความร่ วมมื อทั้งหน่ วยงานของอาเภอ จัง หวัด
รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ
จุดที่ 15 วัดสารภี แต่เดิ มนั้นมีตน้ สารภีมีตน้ สารภีข้ ึนเป็ นจานวนมาก แต่ปัจจุบนั ไม่ปรากฏ
ให้เห็นเพียงสักต้น โดยดอกสารภีน้ นั เป็ นดอกไม้ชนิ ดหนึ่งของไทยที่มีสีเหลืองและมีกลิ่นหอมมาก
อีกทั้งยังเป็ นต้นไม้ที่มีอายุยืน จึงมีการนาชื่ อมาตั้งเป็ นทั้งชื่ อตาบลและชื่ ออาเภอ รวมถึ งวัดสารภี
แห่ งนี้ ดว้ ย ดังนั้นผูท้ ี่สัญจรผ่านอาเภอสารภีจึงมักจะให้ความสนใจเข้าไปกราบนมัสการขอพรพระ
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ในวัด พร้อมกับต้องการที่จะชื่นชมต้นไม้ยนื ต้นที่มีกลิ่นหอมที่ชื่อ ต้นสารภีน้ ี ดังนั้นทางวัดและทาง
เทศบาลตาบลสารภีควรมีการปลูกต้นสารภีในบริ เวณรอบๆวัดเพื่อคงความเป็ นเอกลักษณ์ของวัด
สื บต่อไป
จุดที่ 16 วัดช่างเคิ่ง มีจุดเด่นที่น่าสนใจและศึกษาเรี ยนรู ้คือมีพระวิหารรู ปทรงล้านนาซึ่ งมีจิต
กรรมฝาผนังด้านบนเป็ นลวดลายแบบศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่ นล้านนา และด้านล่ างเป็ น
ภาพจิตกรรมร่ วมสมัย รวมไปถึงพระอุโบสถที่มีองค์พระพุทธรู ปที่เก่าแก่
จุดที่ 17 วัดปากกอง มี ส ถาปั ตยกรรมที่ น่าสนใจควรแก่ ก ารศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ได้แก่ วิหารที่ มี
รู ปทรงล้านนา หน้าบันมีการประดับด้วยช้างสามเศียร(ช้างเอราวัณ), พระอุโบสถสร้ างขึ้นด้วยไม้
แกะสลัก และเจดียท์ ี่เป็ นศิลปะพม่า-มอญ เป็ นต้น
จุดที่ 18 ศาลเจ้าพ่อแดนเมืองเชี ยงใหม่ – ลาพูน เป็ นจุดสุ ดท้ายของเส้ นทางที่นักท่องเที่ ยว
หรื อผูม้ าเยือนจังหวัดเชี ย งใหม่ จะต้องแวะเคารพสั ก การะเพื่ อความเป็ นสริ ม งคลก่ อนที่ จะเดิ น
ทางเข้าสู่ จงั หวัดลาพูน หรื ออาจจะเป็ นจุดแรกสาหรับผูท้ ี่เดินทางจากจังหวัดลาพูนเข้ามายังจังหวัด
เชี ยงใหม่ โดยบริ เวณข้างศาลเจ้าพ่อแดนเมื องจะมี สื่อที่ เป็ นแผนที่ แนะนาสถานที่ ท่องเที่ ยวและ
ผลิตภัณฑ์ประจาแต่ละตาบลของอาเภอสารภี เพื่อให้ขอ้ มูลสาหรับนักเดินทาง
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ตารางที่ 5.7 เส้นทางเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมวัดวาอารามและโบราณสถาน
เส้ นทางที่ 2 เส้ นทางเรียนรู้ และท่ องเทีย่ วมรดกวัฒนธรรมวัดวาอารามและโบราณสถาน
1. จุดเริ่ มต้นเริ่ ม =>> สักการะพระเจ้ากาวิละ
2. วัดเมืองกาย ตั้งอยูเ่ ลขที่ 37 ถนนราษฏร์ อุทิศ ตาบลวัดเกตุ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3. วัดเมืองสาตรหลวง ตั้งอยูเ่ ลขที่ 85 ถนนเมืองสาตร ตาบลหนองหอย อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
4. วัดสันป่ าเลียง ตั้งอยูเ่ ลขที่ 35 หมู่ที่ 4 ตาบลหนองหอย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
5. วัดเสาหิน ตั้งอยูห่ มู่ที่ 3 ตาบลหนองหอย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
6. วัดบ่อน้ าทิพย์ ตั้งอยูห่ มู่ที่ 1 ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
7. วัดพระนอนหนองผึ้ง ตั้งอยูเ่ ลขที่ 205 หมู่ 4 บ้านหนองผึ้ง ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่
8. วัดกองทราย ตั้งอยูเ่ ลขที่ 64 หมู่ 6 เชียงใหม่-ลาพูน ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี เชียงใหม่
9. วัดกู่เสื อ ตั้งอยูห่ มู่ที่ 1 ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
10. วัดเวฬุวนั ตั้งอยูห่ มู่ที่ 2 ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
11. วัดพระนอนป่ าเก็ดถี่ ตั้งอยูห่ มู่ที่ 4 ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
12. วัดแสนหลวง ตั้งอยูห่ มู่ที่ 2 ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
13. วัดศรี โพธาราม ตั้งอยูห่ มู่ที่ 5 ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
14. วัดต้นเหี ยว ตั้งอยูห่ มู่ที่ 6 ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
15. วัดสารภี ตั้งอยูห่ มู่ที่ 2 ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
16. วัดช่างเคิ่ง ตั้งอยูห่ มู่ที่ 4 ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
17. วัดปากกอง ตั้งอยูเ่ ลขที่ 15 ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
18. สิ้ นสุ ดด้วยการสักการะศาลเจ้าพ่อแดนเมืองเชียงใหม่ – ลาพูน
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เส้ นทางที่ 2 เส้ นทางเรียนรู้ และท่ องเทีย่ วมรดกวัฒนธรรม
วัดวาอารามและโบราณสถาน

ภาพที่ 5.2 เส้นทางเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมวัดวาอารามและโบราณสถาน
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เส้ นทางที่ 2 : เส้ นทางเรียนรู้ และท่ องเทีย่ วมรดกวัฒนธรรม
วัดวาอารามและโบราณสถาน (ต่ อ)

ภาพที่ 5.3 เส้นทางเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมวัดวาอารามและโบราณสถาน
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เนื่องจากในการศึกษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชุ มชนตามแนวถนนสายเชี ยงใหม่ – ลาพูน ผล
การศึกษาและคัดเลื อกได้แหล่งมรดกวัฒนธรรมจานวนทั้งสิ้ น 32 แห่ ง ซึ่ งถื อว่ามีจานวนมาก และบาง
แห่ งก็ ซ้ า ๆกัน ถ้าหากว่าเดิ น ทางท่ องเที่ ยวและเรี ย นรู ้ ท้ งั หมดอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานหลายวัน
ดัง นั้ น ทางผู ้ศึ ก ษาจึ ง จัด เส้ น ทางให้ ก ระชับ ขึ้ นและคัด เลื อ กเฉพาะสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและเรี ย นรู ้ เชิ ง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่า ความสาคัญ และมีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยการสอบถามจากปราชญ์ชาวบ้านที่อาศัย
อยู่ใ นชุ ม ชนถนนในแนวถนนสายเชี ย งใหม่ – ล าพู น และนัก วิ ช าการในพื้ น ที่ ได้แ หล่ ง มรดกทาง
วัฒนธรรม จานวน 11 แห่ ง ที่จะนามาจัดเส้นทางเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมในภาพรวมของถนน
โบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาเพียง 1 วัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
โปรแกรมการเดินทางท่ องเที่ยวและเรี ยนรู้ เชิ งวัฒนธรรม ตามเส้ นทางวัฒนธรรมถนนโบราณสาย
เชียงใหม่ - ลาพูน
09.00 – 09.10 น.
09.10 – 09.50 น.

เริ่ มต้นที่การเคารพสักการะศาลเจ้าพ่อแดนเมืองเชียงใหม่ – ลาพูน เพื่อความเป็ น
สิ ริมงคล ซึ่ งเป็ นเสมือนประตูสู่เมืองเชียงใหม่
จุ ดที่ 2 วัดช่ างเคิ่ ง ชมความงามของสถาปั ตยกรรมพระวิหารรู ปทรงล้านนา
พร้อมกับการศึกษารู ปจิตกรรมฝาผนังที่แสดงเรื่ องราวศิลปะวัฒนธรรมประเพณี
ท้อ งถิ่ น ล้า นนา และภาพจิ ต กรรมร่ วมสมัย ผ่า นการบอกเล่ า ประวัติ ศ าสตร์
ล้านนาโดยเจ้าอาวาสวัดช่างเคิ่ง รวมไปถึงการศึกษาและชื่นชมพระอุโบสถที่มี
องค์พระพุทธรู ปที่เก่าแก่

09.50 – 10.30 น.

จุด ที่ 3 บ้านไม้โบราณตามแนวถนน โดยปรากฏเป็ นสถาปั ต ยกรรมบ้านไม้
โบราณเก่าแก่ที่บางหลังยังคงรักษารู ปแบบเดิมไว้อยู่ เช่ นการมุงหลังคาด้วยดิ น
ขอ และการทาฝาบ้านด้วยไม้ไผ่สาน เป็ นต้น

10.30 – 11.10 น.

จุดที่ 4 งานหัตถกรรมจักสาน เจ้าของคือยายหล้า โดยท่านได้สืบทอดภูมิปัญญา
ความรู ้ทางด้านงานจักสานมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของยายหล้า โดยท่านจะมีการ
สาธิ ต ขั้น ตอนงานจัก สานทุ ก อย่ า งโดยเฉพาะตะกร้ า ที่ ท าขึ้ นด้ ว ยมื อ ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวสามารถทดลองหรื อลงมือปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง
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11.10 – 12.00 น.

จุดที่ 5 วัดพระนอนป่ าเก็ ดถี่ ปูชนี ยสถานที่ ส าคัญ ของล้านนาไทย โดยมี พ ระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจ้าสถิตย์อยู่ และเป็ นพระนอนที่ใหญ่แห่ งเดียวที่นอนใน
ท่าปริ นิพพาน ซึ่ งเมื่อครั้งหนึ่ งพระชายาเจ้าดารารัศมีเสด็จมาแล้วประทานชื่ อว่า
พระนอนแสนสุ ข

12.00 – 13.00 น.

จุดที่ 6 ตลาดสดยางเนิ้ ง เป็ นตลาดชุ มชนที่เก่าแก่และอยูค่ ู่กบั ถนนสายเชี ยงใหม่
– ลาพูนมาตั้งแต่อดีต ซึ่ งเป็ นสถานที่ซ้ื อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้าในชุ มชนที่มีราคา
ถูก และเป็ นศูนย์รวมวัฒ นธรรมของล้านนา รวมไปถึ งมีร้านขนมและอาหาร
พื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวได้เลื อกทานเพื่อเป็ นอาหารกลางวัน หรื อซื้ อกลับเพื่อ
ไปรับประทานที่บา้ น

13.00 – 13.40 น.

จุ ด ที่ 7 วัด พระนอนหนองผึ้ ง วัด ส าคัญ ที่ มี ม าตั้ง แต่ ส มัย เวี ย งกุ ม กาม โดยมี
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่สาคัญคือองค์พระนอนหรื อพระพุทธไสยาสน์ที่
เป็ นพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ของเวียงกุมกามประดิษฐานอยู่

13.40 – 14.30 น.

จุดที่ 8 วัดเมื องสาตรหลวง เยี่ยมชมมรดกทางสถาปั ตยกรรมวิห ารและเจดี ย ์
รู ปแบบล้านนา และศึกษาเรี ยนรู ้เรื่ องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและพระเวสสันดร
ผ่านภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังแบบโบราณ รวมถึงลายคาโบราณที่ปัจจุบนั หาดู
ได้ยากซึ่ งถือว่ามีคุณค่าอย่างมาก

14.30 – 15.50 น.

จุ ดที่ 9 โคมล้านนาบ้านเมื อ งสาตร เรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาทางด้านงานหัตถกรรม
พื้ น บ้า นผ่านแม่ ค รู โคมล้านนา “แม่ บ ัว ไหล คณะปั ญ ญา” โดยนัก ท่ อ งเที่ ย ว
สามารถชมการสาธิ ต การประดิ ษ ฐ์ โ คมล้านนาและมี โ อกาสลงมื อ ปฏิ บ ัติ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีความละเอียดอ่อน ประณี ต และสวยงามได้ดว้ ยตนเอง
จุดที่ 10 วัดเมืองกาย ศึกษาคุณค่าของมรดกทางสถาปั ตยกรรมของพระอุโบสถ
รู ปแบบพื้นเมืองล้านนา และวิหารรู ปทรงล้านนายุคหลัง และมีหอพระไตรปิ ฏก
ไว้ให้ศึกษาเรี ยนรู้โดยมีพระภิกษุคอยให้ความรู้และเทศนาธรรม

15.50 – 16.30 น.
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16.30 – 17.00 น.

จุ ดพัก ผ่อน ร้ านกาแฟสมนึ กโกปี๊ แวะชิ ม กาแฟโบราณในบรรยากาศบ้านไม้
เก่าแก่ที่อายุนบั ร้อยปี โดยภายในร้านมีของเก่าหายากประดับตกแต่งจนเหมือน
พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก ทาให้เกิดความรู้สึกเหมือนได้ยอ้ นเวลากลับไปในอดีต

17.00 – 17.30 น.

จุดที่ 11 อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้ากาวิละ จุดสุ ดท้ายของการเดินทางหรื อสิ้ นสุ ดแนวของ
ต้นยาง โดยแวะเคารพพระเจ้ากาวิละ ซึ่ งท่านเป็ นบุ คคลสาคัญที่สร้างบ้านแปง
เมืองและกอบกูเ้ อกราชให้แผ่นดินล้านนา
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ภาพที่ 5.4 เส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน
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5.3.2 แนวทางการจัดการเส้ นทางเพื่อการเรี ยนรู้ และท่ องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมอย่ างมีส่วนร่ วมของ
ภาคประชาชน
เพื่อให้การดาเนินการจัดการเส้นทางเพื่อการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมบรรลุเป้ าหมายและมี
ประสิ ทธิ ภาพ ผูศ้ ึกษาเสนอการจัดการเส้นทางเพื่อการเรี ยนรู ้ และท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมตามแนวถนน
โบราณสายเชี ยงใหม่ – ลาพูนครั้งนี้ ในรู ปแบบอย่างมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน โดยการดาเนินงานการ
จัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ควรประกอบด้วยผูใ้ หญ่บา้ น (พ่อหลวง) ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ได้รับ
ความเคารพและความเกรงใจ และเป็ นที่ ยอมรั บนับ ถื อทั้งจากคนภายในชุ มชนและภายนอกชุ มชน ซึ่ ง
ชาวบ้านจะให้ความเคารพ ศรัทธา และเชื่ อฟั งผูใ้ หญ่บา้ น รวมถึงพร้อมที่จะให้ความร่ วมมือปฏิบตั ิงานใน
การพัฒนาหมู่บา้ นให้ดียิ่งขึ้น และยังมีผนู ้ าที่ยงั ไม่เป็ นทางการที่ได้รับความเชื่ อถือ หรื อความศรัทธาให้
เป็ นผูน้ าประจาพื้นที่ต่างๆอีกด้วย ดังนั้นการดาเนินงานการท่องเที่ยวและเรี ยนรู ้เชิ งวัฒนธรรมของชุ มชน
ตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูนแบบชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมนั้น ชาวบ้านในชุมชนต้องร่ วมกัน
ตัดสิ นใจเพื่ อให้ เกิ ดความเห็ นพ้องต้องกันของชุ ม ชนและผูน้ าหมู่ บ ้านในการพัฒ นาให้ เส้ นทางถนน
โบราณสายเชี ยงใหม่ – ลาพูนเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยการบริ หารงานแบบให้ ชุมชนได้เข้า
มามีส่วนร่ วม หรื อเข้ามามีส่วนสาคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยูต่ ่อไป อีกทั้งยังเป็ นการ
ส่ งเสริ มให้เกิดเป็ นรายได้เสริ มของชาวบ้านอีกด้วย ดังนั้นจึงควรที่จะเกิดการรวมกลุ่มและการทากิจกรรม
ร่ วมกัน ให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ซึ่ งแนวทางการดาเนิ นงานของชุมชนตามแนวถนนสายเชี ยงใหม่
– ลาพูนด้านการมีส่วนร่ วมควรประกอบสิ่ งต่างๆดังต่อไปนี้
1) การมีส่วนร่ วมของชุมชนด้านการจัดการสิ่ งอานวยความสะดวกในพื้นที่
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนควรได้รับการต้อนรับอย่างเป็ นกันเองจากคนในชุมชน รวมถึงได้รับ
ความสะดวกสบาย ทั้งในเรื่ องของการบริ การห้องน้ าสะอาดตามสถานที่ต่างๆ ป้ ายบอกทางสาหรับ
ผูท้ ี่ นารถส่ วนตัวมาเอง และควรมี ก ารให้บริ ก ารรถจัก รยาน หรื อรถรางในการชมสถานที่ ต่างๆ
รวมถึงการจัดมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่ นในการบรรยายให้ความรู ้ นอกจากนี้ ควรมีการให้บริ การที่พกั แบบ
โฮมสเตย์ให้ นักท่องเที่ ยวได้เรี ยนรู ้ และสัม ผัส ถึ งวิถีชีวิตของชาวล้านนา ซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้ ตอ้ งได้รับ
ความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายทั้ง อ.บ.ต., อ.บ.จ., ผูน้ าท้องถิ่ น และประชาชนในชุ มชน เป็ นต้น เป็ นให้
นาไปสู่ การจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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2) วิธีการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชน
การมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชนนี้ ควรเริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารร่ ว มกัน ด าเนิ น งาน การตัด สิ น ใจ
ผลประโยชน์ และการประเมินผลร่ วมกัน กล่าวคือควรมีการกิ จกรรมเพื่อพัฒนาให้เส้นทางถนน
โบราณสายเชี ยงใหม่ – ลาพูน ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและเรี ยนรู้ แหล่งใหม่โดยการดาเนิ นงานและ
การบริ หารงานแบบชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วม ซึ่ งเป็ นการรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อ
รักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่ นให้คงไว้อย่างยัง่ ยืน โดยการเข้าไปมี ส่ วนร่ วมนั้นจะทาให้ธุรกิ จของ
ชุมชนดาเนินการไปโดยไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง ซึ่ งถ้าหากขาดความร่ วมมือกันระหว่างคน
ในชุ ม ชนจะท าให้ ก ารจัดการด้านการท่ องเที่ ย วทางวัฒ นธรรมของชุ ม ชนจะเป็ นไปอย่างไม่ มี
ประสิ ทธิภาพ และนามาซึ่งความสู ญเสี ยในด้านอื่นๆ อีกด้วย
3) การร่ วมกันประเมินผลจากการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การดาเนิ นการให้บริ การการท่องเที่ยวควรมีการประเมินผลการดาเนิ นงานทั้งที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ ซึ่ งการประเมินอย่างเป็ นทางการควรจัดขึ้นโดยผูน้ าท้องถิ่นและคณะกรรมการ
ของหมู่บา้ น โดยการจัดทาแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามนักท่องเที่ ยวก่ อนที่ นกั ท่องเที่ยวจะ
เดิ นทางกลับ เพื่ อที่ จะนามาประเมิ นและแก้ไขปรั บ ปรุ งในส่ วนที่ ผิดพลาดต่อไป ส่ วนที่ ไม่เป็ น
ทางการ ได้แก่ การที่ชาวบ้านร่ วมกันประเมินด้วยการพูดคุยกัน ปรึ กษากันระหว่างการทางานซึ่ ง
บางครั้งจะได้มีการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าไปด้วย จากนั้นนาปั ญหาของทั้งที่ชาวบ้านประสบและ
จากแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามมาทาการพูดคุยกันระหว่างคณะกรรมการที่จดั ตั้งขึ้นและชาวบ้าน
ว่ า มี ข ้อ ผิ ด พลาดส่ ว นใดบ้า ง หลัง จากนั้ นก็ น าเอาข้อ บกพร่ อ งหรื อ ข้อ ผิ ด พลาดที่ ไ ด้ ม าเป็ น
ประสบการณ์ และปรับปรุ งแก้ไขให้ดีต่อไป
4) การมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความปลอดภัยให้แก่นกั ท่องเที่ยว
นอกจากการอบรมให้ความรู ้แก่ชาวบ้านแล้ว ชุมชนควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการการรักษา
ความปลอดภัยประจาหมู่บา้ น เพื่อที่จะได้มีการช่ วยกันดูแลความปลอดภัยภายในชุมชน ทั้งความ
ปลอกภัยด้านชี วิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ ยว รวมถึ งร่ วมกันตั้งกฎระเบียบของชุ มชนเพื่อให้
ชุ ม ชนและนักท่ องเที่ ยวได้ปฏิ บ ตั ิ ตามอย่างเคร่ งครั ด ทั้งนี้ เพื่อให้ความปลอดภัยแก่ นักท่องเที่ ยว
ดังกล่ าวจะเป็ นการเล็งเห็ นประโยชน์ที่ นักท่องเที่ ยวพึงได้รับ รวมถึ งความประทับใจในสถานที่
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และการให้บริ การอย่างเป็ นกันเองจะทาให้นกั ท่องเที่ยวรู ้สึกปลอดภัยระหว่างการเดินทางและเข้า
พักที่ชุมชนตามแนวถนนสายเชียงใหม่ – ลาพูน
5.3.3 สื่ อการเรี ยนรู้ และท่ องเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรมเส้ นทางวัฒนธรรมถนนโบราณสายเชี ยงใหม่ –
ลาพูน
หัวข้อนี้ เป็ นการเสนอสื่ อการเรี ยนรู ้ และท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม เพื่ อให้บรรลุ เป้ าหมายและเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนรู้ และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมเส้ นทางวัฒนธรรมถนนโบราณสายเชี ยงใหม่ –
ลาพูน ซึ่ งในที่ น้ ี ผศู ้ ึ กษาเสนอแนวทางการจัดทาสื่ อการเรี ยนรู ้ และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม 2 ประเภท
คือ
1) แผนที่เส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเส้นทางวัฒนธรรมถนนโบราณ
สายเชียงใหม่ – ลาพูน
2) แผ่นพับแนะนาเส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเส้นทางวัฒนธรรม
ถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน
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ภาพที่ 5.5 แผนที่เส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมตามเส้นทางวัฒนธรรมถนนโบราณสาย
เชียงใหม่ – ลาพูน
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ภาพที่ 5.6 แผนพับเส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเส้นทางวัฒนธรรมถนนโบราณ
สายเชียงใหม่ – ลาพูน
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