บทที่ 6
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเส้นทางวัฒนธรรมถนนโบราณสายเชี ยงใหม่-ลาพูน เพื่อการเรี ยนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริ บททางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของถนนโบราณสาย
เชี ยงใหม่ – ลาพูน ในเขตอาเภอเมื องและอาเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ 2) เพื่ อศึ กษาถึ งคุ ณค่าและ
ความสาคัญของแหล่งมรดกวัฒนธรรมของชุ มชนตามเส้นทางวัฒนธรรมถนนโบราณสายเชี ยงใหม่ –
ล าพูน 3) เพื่ อ เสนอแนวทางจัด การเส้ น ทางการเรี ย นรู ้ แ ละท่ อ งเที่ ย วเชิ งวัฒ นธรรมตามเส้ น ทาง
วัฒนธรรมถนนโบราณสายเชี ยงใหม่ – ลาพูน โดยมีวิธีการศึกษาด้านเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
กับมรดกวัฒนธรรมของชาวล้านนา ในพื้นที่ความสาคัญคือชุ มชนชาวล้านนาที่อาศัยอยูส่ องฝั่ งถนน
สายเชี ย งใหม่ – ล าพู น สายเก่ า หรื อ ชุ ม ชนที่ ต้ ัง ถิ่ น ฐานอยู่บ ริ เวณแนวปิ งห่ า ง ใช้ วิ ธี ก ารส ารวจ
ภาคสนามในแหล่ งมรดกวัฒ นธรรม และสั ม ภาษณ์ ช าวบ้าน หน่ วยงานราชการ รวมถึ งผูท้ ี่ มี ส่ วน
เกี่ ยวข้องที่ มีความรู ้ เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ ชุมชนถนนสายเชี ยงใหม่ – ลาพูนตั้งแต่บริ เวณ
อนุ ส าวรี ย ์พ ระเจ้า กาวิล ะไปจนถึ ง ศาลเจ้าพ่ อ แดนเมื อ งเชี ย งใหม่ – ล าพู น โดยคัด เลื อ กพื้ น ที่ ที่ มี
ความส าคัญ มี แหล่ งมรดกทางวัฒ นธรรมที่ มี คุ ณ ค่ าสะท้อนอัตลัก ษณ์ ข องชุ ม ชนชาวล้านนาและ
เหมาะสมสาหรับการจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา
ที่ป ระยุกต์จากเกณฑ์ก ารพิ จารณาคุ ณค่ าของทรั พ ยากรวัฒนธรรม ที่ กาหนดโดยองค์ก รสากลด้าน
การศึกษาและการอนุ รักษ์มรดกวัฒนธรรม (ICOMOS) ร่ วมกับบริ บททางประวัติศาสตร์ สังคม และ
วัฒ นธรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ถนนโบราณสายเชี ย งใหม่ – ล าพูน จานวน 4 เกณฑ์ คื อ 1) เกณฑ์ ด้าน
ประวัติศาสตร์ 2) เกณฑ์ดา้ นวัฒนธรรม 3) เกณฑ์ดา้ นศิลปกรรม 4) เกณฑ์ดา้ นความพร้อมของการ
เรี ยนรู ้ และท่ องเที่ ยว โดยใช้มาตรวัดแบบลิ เคิร์ต (Likert Scale) ในการกาหนดคุ ณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าสะท้อนอัตลักษณ์ของชุ มชนตามแนวถนนโบราณสายเชียงใหม่ – ลาพูน โดยการ
ใช้เกณฑ์ 4 เกณฑ์ที่สร้างขึ้นมาวิเคราะห์ในรู ปแบบ Rating Scale กาหนดค่าคะแนน 5 ระดับ คือ ระดับ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แล้ว นามาวิเคราะห์ผลแบบ (Weight Sum Analysis) และ
น าข้อมู ล ที่ ไ ด้ม าวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ เพื่ อ น าไปเสนอแนวทางการจัด การเส้ น ทางเรี ยนรู้ และ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเส้นทางวัฒนธรรมถนนโบราณสายเชี ยงใหม่ – ลาพูนที่มีประสิ ทธิภาพมาก
ขึ้น โดยผูศ้ ึกษาได้สรุ ปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะดังนี้
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6.1 สรุ ปผลการศึกษา
6.1.1 บริ บททางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของถนนสายเชี ยงใหม่-ลาพูน ในเขต
อาเภอเมืองและอาเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ มี ความเกี่ ยวข้องกับ ประวัติศาสตร์ ล้านนา โดยโครง
นิราศหริ ภุญชัยเป็ นหลักฐานประการหนึ่ งที่แสดงให้เห็นว่าแม่น้ าปิ งในสมัยอดีตได้ไหลอยูท่ างด้านทิศ
ตะวันออกของแม่น้ าปิ งในปั จจุบนั คือ แนวปิ งห่ าง ต่อมาได้มีการเปลี่ ยนแปลงทางน้ าใหม่ให้แม่น้ า
เคลื่ อนย้ายมาอยู่ทางตะวันตกของเวียงกุมกามในตาแหน่ งแม่น้ าปิ งปั จจุบนั ซึ่ งสันนิ ษฐานว่าน่ าจะมี
สาเหตุ ม าจากการที่ เกิ ดน้ าท่ วมเวีย งกุ ม กามครั้ งยิ่ง ใหญ่ โดยพื้ น ที่ ข องปิ งห่ า งนั้น มี ระยะทางยาว
ประมาณ 25 กิ โลเมตร มี การตั้งหมู่ บ ้านตลอดทางประมาณ 21 หมู่ บ ้าน ปรากฏเป็ นแนวขนานอยู่
ทางด้านตะวันตกของถนนสายเชี ยงใหม่ – ลาพูน ครอบคลุ มพื้นที่ที่ศึกษาคือ ตั้งแต่บา้ นสันคือ บ้าน
หนองผึ้ง บ้านกองทราย บ้านกู่เสื อ บ้านยางเนิ้ง บ้านปั นเจียง (เวฬุวนั ) บ้านปากกอง และบ้านช่างเคิ่ง
ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการกาหนดนโยบายพัฒนาคูคลอง การตัดถนน และปรับปรุ งถนนหลวงให้
ความร่ มรื่ นแก่ผเู ้ ดิ นทางสัญจรไปมา โดยได้กาหนดให้ชุมชนสองข้างฝั่ งถนนสายเชี ยงใหม่ – ลาพูน
ปลูกต้นยางนา ปั จจุบนั นอกจากปรากฏเป็ นเส้นทางที่สาคัญในการติดต่อคมนาคมทางบกเลี ยบแนว
แม่น้ าปิ งห่ างระหว่างจังหวัดเชี ยงใหม่และจังหวัดลาพูนแล้ว ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสาคัญ
ต่อชาวล้านนา ได้แก่ โบราณสถานของเวียงกุม กาม วิหาร อุ โบสถ สถาปั ตยกรรม งานหัตถกรรม
ตลอดจนประเพณี และพิธีกรรมที่สืบทอดจากอดีตสู่ ปัจจุบนั ที่ยงั คงอนุรักษ์ไว้
6.1.2 คุณค่าและความสาคัญของแหล่งมรดกวัฒนธรรมของชุ มชนตามเส้นทางวัฒนธรรมสาย
เชี ยงใหม่-ล าพูน พบมรดกทางวัฒ นธรรมชุ ม ชนล้านนาในพื้ น ที่ ที่ ศึ ก ษา ซึ่ งมี คุ ณ ค่ าและแสดงอัต
ลักษณ์วฒั นธรรมของท้องถิ่นแบ่งได้เป็ น 4 กลุ่ม
1) กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมประเภทวิหารและอุโบสถ แสดงคุ ณค่าและอัตลักษณ์ งาน
ทางด้านศิล ปะทางพระพุ ทธศาสนา พุทธศิลป์ รวมทั้งศิ ลปกรรมและสถาปั ตยกรรมที่ มีการ
ออกแบบผสมผสานเอกลักษณ์ ของล้านนาโดยมีการสื บทอดรักษากันสื บมา โดยมีการบูรณะ
รักษาความเป็ นดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดทั้งลักษณะโครงสร้าง รู ปแบบการตกแต่ง และงานศิลปะ
2) กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมประเภทโบราณสถานเวียงกุมกาม เป็ นมรดกวัฒนธรรมที่มี
ประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ช่วยแสดงความเป็ นมาของเมืองเชี ยงใหม่ และเป็ นสิ่ ง
ที่เชื่ อมโยงเหตุ การณ์ ในอดี ตและปั จจุ บนั เข้าด้วยกัน และถื อว่าเป็ นประวัติศาสตร์ สาคัญแห่ ง
หนึ่งที่หลงเหลือไว้ให้ลูกหลานได้เข้ามาศึกษาเรื่ องราวความเป็ นมาของเมืองในยุคนั้น
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3) กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมประเภทภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ เป็ นอัต ลัก ษณ์ ข องชุ ม ชนที่ ผ่ า นการสื บ ทอดต่ อ กัน มาจากรุ่ น สู่ รุ่น โดยเป็ นพื้ น ฐานการ
ประกอบอาชีพและเป็ นรากฐานการพัฒนาทั้งจากการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง เพื่อการพึ่งพา
อาศัยซึ่ งกันและกัน และจากการผสมผสานองค์ความรู ้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อเกิดเป็ น
ภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย อาทิ การทาโคมล้านนา และการทาเครื่ องจักรสาน เป็ น
ต้น และภูมิปัญญาเหล่ านี้ ไม่เพียงแต่จะมีคุณค่าเฉพาะในท้องถิ่ นและผูค้ นเท่านั้นแต่ยงั จะเอื้ อ
ประโยชน์ต่อประเทศชาติในการวานแผนและพัฒนาต่อไป
4) กลุ่ ม มรดกทางวัฒนธรรมประเภทการท่ องเที่ ยวและการเรี ยนรู ้ เชิ งวัฒ นธรรม เป็ น
การศึ กษาเรี ยนรู ้ ประวัติศาสตร์ และวิถีการดารงชี วิตของชาวล้านนาในพื้นที่ ที่ มีการบอกเล่ า
เรื่ องราวในการพัฒนาสังคมผ่านทางประวัติศาสตร์ องค์ความรู ้ และการให้คุณค่าของสังคม
โดยเฉพาะมรดกวัฒนธรรมกลุ่มอาคารสถาปั ตยกรรมประเภทบ้านไม้โบราณตามแนวถนนสาย
เชี ย งใหม่ – ล าพู น ที่ ส่ ว นมากเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมให้ เข้า กับ สภาพ
ปั จจุบนั ไปแล้ว แต่มีเพียงบางส่ วนที่ยงั มีการบารุ งรักษาให้คงสภาพเดิมอยู่ ซึ่ งจาเป็ นต้องให้เกิด
การอนุรักษ์ไว้ให้คู่กบั ถนนสายเชียงใหม่ – ลาพูนให้นานที่สุด
6.1.3 การเสนอแนวทางจัดการเส้ นทางการเรี ยนรู ้ และท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมตามเส้ นทาง
วัฒนธรรมถนนสายเชี ยงใหม่-ลาพูน พบว่าจากการจัดกลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมที่ มีคุณค่า แสดงอัต
ลักษณ์ วฒั นธรรมล้านนา และมีความโดดเด่นที่จะนามาจัดเป็ นเส้นทางเรี ยนรู ้วฒั นธรรม สามารถจัด
เส้นทางตามประเภทได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 เส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม
ตามแหล่ งท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรมและเรี ยนรู ้ งานหัตถกรรม นาเสนอแหล่ งมรดกทางวัฒนธรรมที่
ถ่ายทอดเรื่ องราวผ่านมรดกทางศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญา และสถาปั ตยกรรมประเภทอาคารบ้านเรื อน
ไม้ของชาวล้านนา เส้นทางที่ 2 เส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมตามแหล่งวัดวาอาราม
และโบราณสถาน นาเสนอมรดกวัฒนธรรมประเภท วิหาร อุโบสถ เจดีย ์ และโบราณสถานบางส่ วน
ของเวียงกุมกาม โดยทั้งสองเส้นทางนี้ มีจานวนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมจานวนหลายแห่ ง อาจต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการศึกษาเรี ยนรู ้จึงจะครบในทุกสถานที่ ดังนั้นอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรื อ
ข้อจากัดทางด้านเวลาของนักเดินทางบางท่าน ทางผูศ้ ึกษาจึงได้เสนอแนวทางการจัดเส้นทางเพิ่มเติม
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความกระชับ ขึ้ น และคัดเลื อกเอาสถานที่ ท่ องเที่ ย วและเรี ยนรู ้ เชิ ง วัฒ นธรรมที่ มี คุ ณ ค่ า
ความสาคัญ และมีเอกลักษณ์ มากที่สุด โดยการสอบถามจากปราชญ์ชาวบ้านและนักวิชาการในพื้นที่
ได้แหล่ งมรดกทางวัฒ นธรรม จานวน 11 แห่ ง ที่ จะน ามาจัดเส้ นทางโดยใช้ระยะเวลาเพี ย ง 1 วัน
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เริ่ มต้นจากศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อแดนเมือง เชี ยงใหม่ – ลาพูน ไปสิ้ นสุ ดบริ เวณอนุ สาวรี ยพ์ ระเจ้ากาวิละ
และเพื่อให้ได้เส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การบริ หารงานและจัดการดูแลรักษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อให้คงอยูต่ ่อไป
6.2 อภิปรายผล
การศึ ก ษาเรื่ อ งเส้ น ทางวัฒ นธรรมถนนโบราณสายเชี ย งใหม่ – ล าพู น เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละ
ท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กบั การศึกษา
ประวัติศ าสตร์ และวัฒ นธรรมของชุ ม ชนผ่านการเดิ น ทางท่ องเที่ ย ว ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ดการ
ท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมที่ ว่าเป็ นการท่ องเที่ ยวที่ เน้นการพัฒนาด้านภูมิปัญญา การสร้ างสรรค์ การ
เคารพต่ อสิ่ ง แวดล้อ ม วัฒ นธรรมและวิถี ชี วิ ตของผูค้ น ดัง นั้น ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง ได้เสนอแนวทางการจัด
เส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมให้น่าสนใจสาหรับการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวจานวน 2
เส้นทาง ได้แก่ 1) เส้นทางท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมแหล่งตลาดชุ มชนและศิลปหัตถกรรม 2) เส้นทาง
เรี ยนรู้วฒั นธรรมประเภทวัดวาอารามและโบราณสถาน ซึ่ งแนวทางการศึกษานี้ คาดว่าสามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้จริ งในการจัดทาเป็ นเส้นทางวัฒนธรรมเพื่อรักษามรดกวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยูต่ ่อไป
6.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาเส้ น ทางวัฒ นธรรมถนนโบราณสายเชี ย งใหม่ – ล าพู น เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาในโอกาสต่อไปดังนี้
6.2.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1) ผูบ้ ริ ห ารและเจ้าหน้าที่ ข ององค์ก ารบริ ก ารส่ วนตาบลในพื้ น ถนนสายเชี ย งใหม่ –
ลาพูน ควรพิจารณาให้การสนับสนุ นและให้ความสาคัญในด้านการเรี ยนรู ้ และท่องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมในพื้นที่อย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรมโดยคานึงถึงประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้
1.1) ส่ งเสริ มให้ชาวบ้านในชุ มชนชาวล้านนาให้เข้ามามีส่วนในการวางแผนและ
จัดการการท่องเที่ ยวและได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม
ไม่ควรกระจุกตัวอยูเ่ พียงลาพังไม่กี่ครอบครัวในชุ มชนเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่ องจากการศึกษา
ไปพบว่าการมี ส่วนร่ วมในด้านงานหัตถกรรมอยูใ่ นระดับปานกลางเท่านั้น ดังนั้นการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยมุ่งให้ความรู ้ ความชานาญและทักษะในด้านงานหัตถกรรมที่
เป็ นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยการถ่ายทอดจากผูอ้ าวุโสหรื อปราชญ์ชาวบ้านสู่ คนรุ่ นใหม่
นั้นเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างมากในการพัฒนาเส้นทางเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการเปิ ดโอกาสให้คนส่ วน
ใหญ่ภายในชุมชนเข้ามาเจ้าของมรดกวัฒนธรรมร่ วมกัน
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1.2) สร้ างความเข้าใจให้กบั ประชาชนในพื้นที่ในด้านการท่องเที่ ยวว่าไม่ใช่ เป็ น
การมุ่ ง หารายได้ ที่ เป็ นตัว เงิ น เป็ นส าคัญ แต่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความยัง่ ยื น ของชุ ม ชน
โดยเฉพาะวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมของชุมชน
1.3) ผลการศึ ก ษาท าให้ ท ราบว่า ชุ ม ชนชาวล้านนาที่ อาศัย อยู่บ ริ เวณถนนสาย
เชี ยงใหม่ – ลาพูนยังขาดการบริ การที่ดีอาจเนื่ องมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจใน
ด้านการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมที่มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นผูบ้ ริ หารหรื อ
หน่ วยงานภาครั ฐรวมทั้งเอกชนควรให้ก ารสนับ สนุ นด้านการฝึ กอบรมเพื่ อยกระดับ
ความรู้ และความเข้า ใจ ตลอดจนทักษะหรื อความชานาญอันจะเป็ นการส่ งเสริ มสร้ าง
ความเชื่ อมัน่ ให้ประชาชนได้เข้ามามี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมภายในชุมชนมากขึ้น
2) ผูป้ ระกอบการธุ รกิจการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมสามารถนาข้อมูลหรื อทรัพยากรการ
ท่ องเที่ ย วเชิ งวัฒ นธรรมของชุ ม ชนล้านนาที่ อาศัยอยู่บ ริ เวณถนนสายเชี ย งใหม่ – ล าพูน ไป
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้นกั ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เข้ามาเยีย่ มชมอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าของ
ชาวล้านนา
6.2.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
นอกจากพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมที่ผศู ้ ึกษาได้ทาการศึกษาและเสนอแนวทางการจัด
เส้นทางวัฒนธรรมเพื่อการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมของชุ มชนชาวล้านนาในแนวถนนสาย
เชี ยงใหม่ – ลาพูนนี้ แล้ว ยังมี พ้ืนที่ อื่นๆในจังหวัดเชี ยงใหม่โดยเฉพาะในเขตชุ มชนรอบนอกที่ ชาว
ล้านนาได้ไปตั้งถิ่นฐานกันอยู่ ซึ่ งบริ เวณเหล่านั้นยังมีประวัติศาสตร์ ของชาวล้านนาที่น่าสนใจและน่า
ศึกษา ซึ่ งอาจมีมากกว่าบริ เวณถนนสายเชียงใหม่ – ลาพูนเนื่องจากอยูห่ ่างจากตัวเมืองทาให้ความเจริ ญ
จะเข้าถึงได้ชา้ กว่า ด้วยเหตุน้ ี จึงควรมีการสารวจและศึกษาแหล่งชุ มชนชาวล้านนาในพื้นที่อื่นๆเพื่อให้
นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เข้าไปศึกษาเรี ยนรู ้ ก่อนที่จะถูกพัฒนาให้กลายเป็ นสังคมเมือง
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