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บทคัดยอ
  การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางวิถีชีวิตของ           

ชาวบานกับตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลําพูนจากอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อนําไปสูแนวทางการถายทอด

ความรูและความสําคัญของตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลําพูนใหแกผูคนในปจจุบัน ตลอดจนแนวทาง    

การใชประโยชนจากขอมูลประวัติศาสตรทองถิ่นอยางเหมาะสม ใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการคนควา

ขอมูลจากเอกสารโดยใชแบบบันทึกขอมูลจากเอกสาร/หลักฐาน การสํารวจพื้นที่ภาคสนามรวมกับการวิจัย

แบบมีสวนรวมของชุมชนดวยกระบวนการสังเกตและการสัมภาษณผูคนในชุมชนท้ังแบบเจาะจงและ                

ไมเจาะจง ไดแก พระภิกษุจํานวน 2 รูป ผูใหญบาน 10 คน ผูสูงอายุ จํานวน 64 คน และตัวแทนจากภาครัฐ

และเอกชน จํานวน 5 คน โดยใชแบบสัมภาษณ และแบบรายการประเด็นการสนทนากลุม จากน้ันจึงนํา       

ขอมูลองคความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรชุมชนมาจัดเวทีเสวนา ณ ลานกิจกรรมใตรมยางนาและโรงเรียน           

ผูสูงอายุตําบลสารภี สรุปผลจากการวิจัยพบวา เกิดความเปล่ียนแปลงความสัมพันธระหวางวิถีชีวิตของ         

ชาวบานกับตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลําพูนจากอดีตจนถึงปจจุบัน ประวัติศาสตรชุมชนสารภีสามารถ
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แบงความเปล่ียนแปลงได 5 ยุคสมัย ไดแก ยุคขุนกองกิจประมวลและขุนสารภีภิรมย ยุครองปงหาง-                

ถนนซปุเปอร ยคุรือ้ฝาย-การทองเทีย่ว ยคุการฟนฟชูมุชน และยคุของการเปนพืน้ทีก่ึง่เมืองก่ึงชนบท โดยรอยตอ      

แตละยุคสมัยไดชี้ใหเห็นเรื่องความสัมพันธในการจัดการและแบงปนทรัพยากรเปนสําคัญ รวมทั้งมีพิธีกรรม

ทางความเชื่อท่ีสําคัญ คือ ประเพณีทางพุทธศาสนาและพิธีกรรมพุทธ-ผี  แนวทางการถายทอดความรู            

และความสําคัญของตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลําพูนใหแกผูคนในปจจุบันที่สําคัญ คือ การจัดกิจกรรม

ตางๆ ที่เปดโอกาสใหคนในชุมชนไดมาเขารวมอยางอิสระ พบปะกัน มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น      

เสนอแนวทางในการดูแลและอนุรักษตนยางอยางหลากหลาย และควรเปนกิจกรรมท่ีทําใหคนในชุมชน         

รูสกึวาตนเองเปนสวนหน่ึงและมคีวามสาํคัญท่ีจะมีบทบาทตอการพัฒนาชุมชน ดแูลสาธารณสมบัตขิองชุมชน

และมีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองมากขึ้น สวนแนวทางการใชประโยชนจากขอมูลประวัติศาสตร      

ทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของชุมชนคือ การนําขอมูลทางประวัติศาสตรมาเปนขอมูลสงเสริมการทองเท่ียว    

ในเครือขายสังคมออนไลน สงเสริมรายไดของคนในชุมชน คนในชุมชนชวยกันอนุรักษสมบัติชุมชนดังกลาว 

เพ่ือใหเกิดความสวยงามในพ้ืนท่ีและสงเสริมใหเกิดภาพลักษณที่ดีอันเปนเสนหเชิญชวนใหมาทองเท่ียว          

รองลงมาเปนการนําขอมลูประวตัศิาสตรเชือ่มโยงสูการจดัการเรียนการสอนเพือ่ถายทอดสูเยาวชน

คําสําคัญ
  ประวัติศาสตรทองถิ่น    ตําบลสารภี   ตนยางนา   ถนนเชียงใหม-ลําพูน

Abstract
  This research was to study the changes of relation between the folkway and local                  

Disterocapaceac that located at Chiangmai - Lamphun Road from the past to the present, to   

guideline the knowledge communication of  Local Disterocapaceac that located at Chiangmai - 

Lamphun Road for current people, and look for the way to use and apply local history information 

appropriately by using Historical method for research papers and data from documents, Exploration 

on field research with the participation of the community though observation and interview process 

both of specific and non-specific, namely, 2 monks, 10 leaders, 64 older persons, and representative 

from government and private sector. The research instruments included an interview form and a 

group discussion form then use these knowledge to organize the forum at the courtyard and           

elderly school in Saraphi Community.

  The conclusion of this research found that the changes of relation separated for 5 periods, 

namely, KhunKongkitpramuon and KhunSaraphi Period, Ping ReverSeperation Period, Weir      

Demolition Period, Community Renewal Period, and Peri-urban area Period. The relation of each 

period were Buddhist Ceremony and faith.
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  The guideline of knowledge communication to current people is the activity arrangement 

that villagers in Saraphi community can express opinions and brainstorm for conservation.                  

The ways to use and apply history information are to promote the local history on social media and 

social network then the sequel are the income of community and provide the history information to 

school for learning and teaching. 

Keywords
  Local History,  Saraphi, Dipterocapaceac, Chiang Mai - Lamphun Road

บทนํา
  การศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินมีความสําคัญตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เนื่องดวยเปน

ประวัติศาสตรเปรียบเสมือนวิถีชีวิต ตัวตนในอดีตของบรรพบุรุษนํามาสูการถายทอดประสบการณรวมกัน     

ใหคนในทองถิ่นไดเห็นรากเหงาของตนเอง เกิดความสํานึก เห็นคุณคา ความภูมิใจ และศักดิ์ศรีของสิ่งที่มีอยู

ที่เปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษในทองถ่ินผานตํานานเรื่องเลา วิถีชีวิตของผูคน ประเพณีวัฒนธรรม           

รวมถึงรองรอยโบราณสถานภายในชุมชน “ความทรงจํา รวมกันของสังคม” จึงมีความสําคัญตอการเขาใจ    

ตัวตนและเชื่อมโยงผูคนเขาไวดวยกันท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต (อรรถจักร สัตยานุรักษ,  2548, 8)          

เร่ืองราวความเปนมาของผูคนในชุมชนแตละพื้นท่ีซึ่งอาจจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ 

ศาสนา ความเชื่อ ความคิด มีวิวัฒนาการของแตละสังคมทองถ่ินมาอยางยาวนานนั้น ไดหลอหลอม                     

ใหเกิดสํานึกรวมกันข้ึนเปนคนในทองถิ่นเดียวกัน มีอัตลักษณศักด์ิศรีของสังคมทองถิ่น แสดงใหเห็นถึง         

ความสัมพันธของผูคนที่มีประวัติศาสตรทองถิ่นรวมกัน (ชุติมา คําบุญชู, สุภาพ  ตะใจ, อุบลพรรณ วรรณสัย,  

ทัตพิชา ชลวิสูตร และ ตุลาภรณ  แสนปรน, 2553, 1) ดังน้ันเพ่ือใหการศึกษาชุมชนสามารถตอบสนอง           

องคความรูของชุมชนจึงตองอาศัยคนในชุมชนเปนผูกําหนดและรวมกันสรางประวัติศาสตร

  ในชวงหลายปที่ผานมาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขยายตัวเขาสู ชุมชนทําใหชุมชนสูญเสีย           

ความเปนตัวตนและอํานาจไปพรอมๆ กับความรูเกาๆ ขาดการสืบทอดพัฒนาและปรับใช ความรูใหม              

ทีม่าจากภายนอกไมเพยีงพอทีย่ดึเหน่ียวใหชมุชนมีพลงัและศกัยภาพทีจ่ะเผชญิกบัปญหาของสังคมสมยัใหม

เกิดการหลงใหลการบริโภค การทําตามอยางคนอ่ืน ตลอดถึงการช่ืนชมกับวัฒนธรรมของประเทศอ่ืน                   

ไมใหความสาํคญักบัทองถิน่ การศกึษาประวตัศิาสตรของชมุชนจงึเปนแนวทางหน่ึงในการสรางความเขมแขง็ 

อยางยั่งยืนใหกับชุมชน เพราะไดศึกษาและเรียนรูเร่ืองราวเก่ียวกับตนเอง เขาใจตนเองผานเหตุการณ              

ทางประวัติศาสตร เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมอันเปนมรดกทางภูมิปญญาของชุมชน     

(พิมพอุมา ธัญธนกุล, 2558, 354) 

  ชมุชนสารภี เปนชมุชนทีมี่ตาํนานเร่ืองเลาและรองรอยทางโบราณคดีเกีย่วเนือ่งกบัความหลากหลาย

ของความเชื่อและตํานาน มีลักษณะของเครือขายชุมชนจากที่ตางๆ  อพยพและต้ังหลักปกฐานกระจายตัว
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ตามลุมแมนํ้าปง (สุมนมาลย สิงหะ, สมบูรณ บุญชู, นันทศิลป บุญชู และปพิชญา  ปนเจริญ, 2548,                        

1) เปนทางผานและเชื่อมโยงระหวางเชียงใหม-ลําพูน มีตนยางขนาดใหญอายุเกิน 100 ป ขึ้นเรียงราย

อยูสองฟากถนนซ่ึงถือเปนสัญลักษณหนึ่งเดียวของชาวเชียงใหมและอําเภอสารภีเปรียบเสมือนอารยธรรม

ลานนาท่ีมีชีวิต เปนมรดกเกาแกที่ทรงคุณคาแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนเมืองเชียงใหมตั้งแตอดีต             

จนถึงปจจุบนั วากนัวาเปนถนนสายประวัตศิาสตรสายเดยีวทีม่กีารปลกูตนยางมากทีส่ดุในประเทศ นอกจากนี้

ยงัปรากฎศาสนาสถาน คตคิวามเช่ือในหลายศาสนา ทัง้วดั ศาลเจา รวมถงึพธิกีรรมทองถิน่อนัเปนเอกลกัษณ

ที่สะทอนความเชื่อและความผูกพันกับตนยางนาและถนนสายเชียงใหม-ลําพูน ความเชื่อเหลาน้ีสะทอน          

ถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่ทรงคุณคาควรแกการศึกษาและอนุรักษสืบทอด

แกคนรุนหลงั ทัง้นีเ้พราะปจจบุนัพ้ืนทีช่มุชนตําบลสารภมีกีารเตบิโตข้ึนอยางรวดเร็วอนัเปนผลจากการขยายตวั

ทางเศรษฐกิจและการคมนาคมอยางตอเนือ่ง จนชมุชนตําบลสารภพีฒันาไปสูความเปนพืน้ทีก่ึง่เมอืงกึง่ชนบท 

ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีกระทบตอชุมชนด้ังเดิมและกอปญหาใหชุมชน เชน การบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะ 

การทาํลายตนยางนาและโบราณสถาน การละเลยวถิชีวีติประเพณแีละวฒันธรรมอนัเปนรากเหงาของตนเอง 

ทั้งนี้ เพราะคนในชุมชนตําบลสารภีขาดการสืบทอดความรู ทางประวัติศาสตรของชุมชนทามกลาง                     

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว อาจสงผลใหความเปนตัวตนของชุมชนตําบลสารภี ถูกทําลายลง

หากไมมีการศึกษาและรวบรวมองคความรูของชุมชน  จะทําใหชุมชนสูญเสียความเปนตัวตนทามกลาง           

การเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน การพัฒนาอยางขาดความรูความเขาใจจะทําใหมรดกอันทรงคุณคา

จากความทรงจํารองรอยโบราณสถานและประเพณอีนัสําคญัจะสูญหายไปกบัคนรุนกอน  (มานนูณย  สตุคีา, 

ฐิติมา ญาณะวงษา  และ นวพร ชลารักษ, 2559, 2)

  เปนท่ีนาสังเกตวา แมชมุชนตําบลสารภจีะมีความนาสนใจเพราะเปนชุมชนท่ีมรีองรอยและเรือ่งเลา

ตํานาน คติความเชื่อและความสําคัญของพื้นท่ีชุมชนโดยเฉพาะตนยางนาและถนนสายเชียงใหม-ลําพูน     

แมวาจะมีความพยายามถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับตนยางนาและถนนสายเชียงใหม-ลําพูนออกมาบาง      

ก็ตาม แตผลงานท่ีผานมาสวนใหญยังขาดความชัดเจนและการรวบรวมในมิติประวัติศาสตรเอาไว                 

อยางจริงจัง คนในชุมชนไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับชุมชนอยางแทจริง มีความเปนปจเจกชนมากขึ้น      

การพัฒนาหรือการแกไขปญหาของชุมชนไมอยูบนพื้นฐานของชุมชนอยางแทจริง (มานูนณย สุตีคา, ฐิติมา 

ญาณะวงษา และ นวพร ชลารักษ, 2559, 3) และดวยในพื้นที่มีถนนสายประวัติศาสตรและตนยางนาที่         

อายุมากกวา 100 ป จึงทําใหเปนที่สนใจตอผูที่พบเห็นและใครรูประวัติความเปนมา ประกอบกับหนวยงาน 

และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาในพื้นท่ีก็ไมมีขอมูลที่สามารถนําไปปรับใชได 

ตามความเปนจรงิ ทาํใหการวจิยัเรือ่งการศกึษาประวตัศิาสตรทองถิน่โดยการมีสวนรวมของชมุชนตาํบลสารภี

อาํเภอสารภี จงัหวัดเชียงใหม: ตนยางนาและถนนสายเชียงใหม-ลาํพนูเปนแนวทางในการศึกษา เรือ่งราวทาง

ประวัติศาสตรของชุมชนท่ีเลาเรื่องราวโดยใชชุมชนเปนผู เลาเร่ืองของตนเอง เปนกระบวนการวิจัย                      

ทางประวัติศาสตรที่สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของคนในทองถ่ินและแสวงหาแนวทางท่ีนําไปสู                     

การสรางกระบวนการเรียนรู ใหคนในทองถิ่นไดเขาใจถึงรากเหงาของตนเอง สามารถอธิบายเหตุผล                   
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แหงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับทองถ่ินของตนได รวมถึงการเกิดจิตสํานึกในคุณคาของทองถ่ินของตน        

กระตุนใหคนในทองถิ่นตระหนักถึงการสรางความเขมแข็งและสํานึกรวมกันของผูคนในทองถิ่น

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือศึกษาความเปล่ียนแปลงความสัมพันธระหวางวิถีชีวิตของชาวบานกับตนยางและ                

ถนนสายเชียงใหม-ลําพูนจากอดีตจนถึงปจจุบัน

  2. เพ่ือศึกษาแนวทางการถายทอดความรูและความสาํคัญของตนยางและถนนสายเชยีงใหม-ลาํพูน  

ใหแกผูคนในปจจุบัน

  3. เพ่ือหาแนวทางในการใชประโยชนจากขอมูลประวัติศาสตรทองถิ่นอยางเหมาะสมโดยการมี   

สวนรวมของชุมชน

วิธีการวิจัย
  1. ขอบเขตด านเ น้ือหา  ผู  วิจัยได ดํ า เ นินการศึกษาและการจัดเ ก็บข อมูลใน                                                  

ดานประวัติศาสตรเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้

        1.1 บรบิทและประวัตศิาสตรของชมุชน ไดแก ประวตักิารกอตัง้หมูบาน / ตาํบล สถานทีส่าํคญั 

การใชชีวิตในอดีต ตนยางนาและถนนสายเชียงใหม-ลําพูน ความเชื่อ ศาสนา และภูมิปญญาทองถิ่น 

        1.2  ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน

        1.3  สถานการณขององคความรูทางประวัติศาสตร แหลงภูมิปญญา และตนทุนดานตางๆ ที่

สําคัญตอชุมชน 

        1.4  แนวทางในการใชประโยชนจากขอมูลทางประวัติศาสตรอยางเหมาะสม

  2. การเก็บขอมูลเอกสารและภาคสนาม 

   2.1  กระบวนการวิจยัทางประวัตศิาสตร ดวยการศึกษาขอมูลจากเอกสาร โดยอาศยัแหลงขอมูล

จากหนงัสือตาํนานมลูศาสนาเชียงใหม-เชยีงตุง เวยีงกมุกาม: การศกึษาประวตัศิาสตรชมุชนโบราณในลานนา 

ประวัติศาสตรลานนา ตํานานพื้นเมืองเชียงใหมฉบับ 700 ป เอกสารที่เกี่ยวของกับบริบทชุมชนสารภี           

เอกสารการทองเที่ยว และขอมูลจากเว็ปไซตตางๆ ที่เกี่ยวของ 

   2.2  สํารวจภาคสนามดวยการศึกษาขอมูลจากภาพถาย เพื่อนํามาวิเคราะหโครงสรางทาง

กายภาพ และความสําคัญของพื้นที่ การพัฒนาของชุมชนในชวงเวลาตาง ๆ 

   2.3  ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาโดยใชเทคนิคการวิจัยแบบ PAR (Participatory Action 

Research) ที่เนนการวิจัยแบบมีสวนรวมจากคนในทองถิ่น โดยมีวิธีในการจัดเก็บขอมูล ดังตอไปนี้

    1)  การสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลไดแก พระภิกษุจํานวน 2 รูป ผูใหญบานจํานวน 10 คน 

และผูสูงอายุ จํานวน 64 คน สอบถามเจาะจงและไมเจาะจง แบบสัมภาษณเปนแบบสัมภาษณแบบ                   

มโีครงสราง ใชคาํถามปลายเปด เพือ่ศกึษาการรับรู ทางประวัตศิาสตรของบุคคลกลุมตางๆ เพือ่รวบรวมขอมลู
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ชุมชนในหลากหลายดานแลวนําขอมูลมาวิเคราะหดวยกระบวนการสนทนากลุมและเวทีเสวนาในชุมชน

    2) การจัดเวทีเสวนา 

                              กลุมผูใหขอมูลไดแก ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ จํานวน 5 คน  และ

ผูสูงอายุ  จํานวน 64 คน ประเด็นการเสวนาเพื่อนําขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาเอกสาร การสํารวจภาคสนาม

และการสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูลดวยการถกเถียงเพื่อตรวจสอบความถูกตอง และเก็บขอมูลเพ่ิมเติม    

บันทึกขอมูลโดยแบบบันทึกการสนทนากลุม

ผลการวิจัย
  1. ความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางวิถีชีวิตของชาวบานกับตนยางและ                    

ถนนสายเชียงใหม - ลําพูนจากอดีตจนถึงปจจุบัน

   ประวัติศาสตรชุมชนสารภี มีประวัติศาสตรที่ติดตอกับชุมชนภายนอกอื่นๆ มีความหลากหลาย

ของความเชื่อและตํานานในทางภูมิศาสตรชุมชนสารภีเปนทางผานและเชื่อมโยงระหวางเชียงใหม-ลําพูน    

รองรอยของการเขามาอยูอาศัยกอนการกอตั้งเชยีงใหมตอการอพยพโยกยายลดลงเมื่อประมาณ 200 กวาป  

การเกิดข้ึนของชมุชนทองถ่ินไมมรีูปแบบตายตัว และผสมผสาน ตาํบลสารภีอยูในแอง-ทีร่าบเชียงใหมลาํพนู 

มีลักษณของเครือขายชุมชนจากที่ตางๆ อพยพและต้ังหลักปกฐานกระจายตัวตามลุมนํ้าปง แมไมเปน           

เครือญาติเดยีวกันเม่ือพจิารณาระบบเกาผหีรอืระบบเครอืญาติในชุมชนพบวา มหีลายตระกลูในหมูบาน มอีายุ

ในการเขามาตั้งชุมชนไมเทากัน และมีอิสระที่จะเขามาไดตลอดเวลา 

   ประวัติศาสตรของตําบลสารภีเร่ิมตนจาก พ.ศ. 2475 สามารถแบงได 5 ยุคสมัย ไดแก                    

ยุคขุนกองกิจประมวลและขุนสารภีภิรมย ยุครองปงหาง-ถนนซุปเปอร ยุครื้อฝาย-การทองเที่ยว ยุคการฟนฟู

ชุมชน และยุคของการเปนพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทโดยมีสาระสังเขปดังนี้

   ยุคที่ 1 ยุคขุนกองกิจประมวล และขุนสารภีภิรมย (กอน พ.ศ. 2470) ชุมชนอยูภายใต    

การปกครองอยางหลวมๆ ของเจานายภาคเหนอื ชาวบานตําบลปากกอง สารภแีละอโุมงค จ. ลาํพูน ทาํมาหากิน

ดวยการทําไรนา และทําสวน มีการสงเสริมใหชาวบานปลูกลําไยเพ่ือการคา เกิดการเชาที่ดิน และคาขาย   

แลกเปลี่ยนสินคาตางถิ่นระหวางอําเภอ มีการสรางทางรถไฟกรุงเทพฯ เชื่อมเชียงใหม พ.ศ.2464 มีผลผลิต

เหลือขายและเวลาสรางสรรคพื้นที่วัฒนธรรม เชน การละเลนพื้นบาน (สะลอ ซอ ซึง) ชาวบานถือผีมด ผีเม็ง

กอนหันมานับถือครูบาศรีวิชัยและลูกศิษย จากการมีสวนรวมในการสรางทางขึ้นวัดดอยสุเทพ ศรัทธาใน

พระพุทธศาสนามากขึ้นตามลําดับ 

   ยุคที่ 2 รองปงหาง-ถนนซุปเปอร (พ.ศ. 2470 – พ.ศ. 2527) การขยายตัวของเมืองเชียงใหม

สูพื้นท่ีเกษตร การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญชวงนี้คือ การตัดถนนซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม-ลําปาง พ.ศ. 2512         

สงผลตอชุมชนโดยตรง การเปล่ียนมือที่ดินสูการเก็งกําไรของนายทุน เกิดการขยายและสรางฝายถาวร              

ในชุมชน ประเด็นเรื่องเหมืองฝายกลายเปนเทคนิคในการหาเสียงของนักการเมืองทองถิ่น ระดับจังหวัดและ

ประเทศ สําหรับ “ปงหาง” คือ การเคล่ือนตัวของลําน้ําปงเดิมท่ีสัมพันธกับการจัดการทรัพยากรของ                   
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กลุมชาติพันธุอพยพเขาตั้งถิ่นฐานรวมกับชุมชนคนเมือง ทั้งชาวลัวะเดิม  คนปากกาเกอญอ ไดปดกั้นนํ้าปง            

เพ่ือผันน้ําเขาสู บานและพื้นท่ีเกษตรกรรมของตนเอง เกิดการแบงปนน้ําและการจัดสรรนํ้ารวมกัน                       

การเปลี่ยนแปลงลํานํ้าทําใหโบราณสถานและวัดรางจํานวนมากอยูใตลํานํ้าปงใหมในปจจุบัน ชุมชนมี       

ความเช่ือเร่ืองความศักด์ิสิทธ์ิและตองการสํารวจบูรณะ กลุมเกษตรก็ปรับตัวรวมกลุมอาชีพเพ่ือตอบสนอง

แหลงทุนจากหนวยงานราชการ เชน กลุมทํานาสารภี กลุมปุยหมักบานปากกอง กลุมจักสาน ตน

   ยุคที่ 3 รื้อฝายหินทิ้ง (พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2538) เปนชวงการขยายตัวเมืองเชียงใหมสูพื้นที่ 

เกษตรกรรมอยางรวดเรว็และตอเนือ่ง จากตัง้นิคมอตุสาหกรรมลาํพูน พ.ศ. 2528 หนุมสาวออกไปทาํงานนอก

ชุมชน ทําใหขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ชาวสวนหันมาใชนํ้าบาดาล ลําเหมืองรางเพราะขาดการดูแล  

ประกอบมีที่ดินรกรางวางเปลาจํานวนมากโดยเฉพาะริมถนนซุปเปอร นโยบายการทองเที่ยวไดปรับเปลี่ยน

ทรัพยากรชุมชนไปสูสมบัติเอกชน จึงเกิดกรณีชาวบานอําเภอสารภีไดรวมคัดคานการรื้อฝายในสมัย             

นายกชาตชิาย ชณุหวณั (พ.ศ.2535 - พ.ศ.2538) เพ่ือสรางการทองเท่ียวทางนํา้เปนตนมา และรวมกลุมแกไข

ปญหาการบริหารจัดการเหมืองฝายเฉพาะเหมืองฝายพญาคํา ทั้งภายในชุมชนและประสานประโยชน             

กับหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังมีการริเริ่มรวมกลุมเกาเพื่อทําหนาที่ใหม เชน กลุมจักสานเขง-คุตีขาว 

และชุมชนยังคงสืบสานประเพณีตามพุทธศาสนาอยางเขมแข็ง 

   ยคุท่ี 4 ยคุการฟนฟูชมุชน (พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2548) เน่ืองจากผลผลติทางการเกษตรขาดทุน 

ชาวสวนจึงมีการปรับตัวสูอาชีพที่หลากหลายตามชวงวัย ทุนผญา (ภูมิปญญา) และเงินตราความตองการ  

สินเช่ือและเงินกู จึงเกิดกลุมอุปถัมภ-นักการเมืองผูกขาด การจัดสรรผลประโยชนสูกลุมตางๆ ในชุมชน              

ชาวบานในพื้นที่ปรับตัวปรุงพืชเงินสดระยะสั้น (Cash Crop) และความตองการเชาที่ดินรายปจากเกษตรกร

ตางอําเภอจํานวนมาก ทําใหเกิดปญหาขาดแคลนที่ดินเชารายป และมีการใชสารเคมีจํานวนมาก                               

สงผลกระทบตอสุขภาพและระบบนิเวศน เชน ลําเหมือง ทรัพยากรชีวภาพในลํานํ้า 

   ยุคของการฟนฟูชุมชนนี้ถือเปนยุคท่ีสําคัญ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา        

เจาอยูหัวรัชกาลที่  5 อันเปนปที่สยามประเทศไดมีการจัดการปกครองสวนภูมิภาคซ่ึงแตเดิมอยูในฐานะ         

หัวเมืองประเทศราชมาเปนรูปแบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล  มีขาหลวงจากรัฐบาลกลางมา          

เปนผูปกครองตางพระเนตรพระกรรณของพระเจาอยู หัวฯ เชียงใหมในสมัยน้ันเปนตอนปลายสมัย                      

พระเจาอินทวโรรสสุริยวงค  (เจาสุริยะ  พ.ศ. 2440 –  พ.ศ. 2452)  เจาผูครองนครเชียงใหม  องคที่  8  และ

อยูในความดูแลของ “ขาหลวงสิทธ์ิขาดมณฑลพายัพ” ผูที่ดํารงตําแหนงน้ีเปนคนแรกของมณฑลพายัพ                      

คอื  มหาอาํมาตยโทเจาพระยาสุรสีวศิษิฐศกัด์ิ (เชย  กลัยานมิตร)  ซึง่เปนผูทีไ่ดนาํความเจรญิกาวหนามาสู       

แผนดินลานนา  อันเปนสวนหนึ่งของมณฑลพายัพ  โดยเฉพาะเมืองเชียงใหม  ไดกําหนดนโยบาย  ที่เรียกวา  

“นํ้าตอง  กองตํ๋า ”  หมายถึง  การพัฒนาคูคลองรองนํ้า  การตัดถนนหนทางและการปรับปรุงถนนหลวง           

ใหความรมร่ืนแกผูสัญจรไปมา  จึงเปนตนกําเนิดตนไมริมทางหลวงโดยกําหนดใหทางหลวงแตละสาย      

ปลูกตนไมไมใหซํ้ากัน ไดแก 
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    ถนนในตัวเมืองเชียงใหม  ปลูกตนไมเมืองหนาว      

          ถนนรอบคูเมือง  ปลูกตนไมสักและตนสน   

         ถนนสายเชียงใหม - สารภี    ปลูกตนไมยาง     

         ถนนสายเชียงใหม - สันกําแพง ปลูกตนไมฉําฉา  หรือตนจามจุรี     

          ถนนสายเชียงใหม - ดอยสะเก็ด  ปลูกตนไมประดู    

         ถนนสายเชียงใหม – หางดง  ปลูกตนไมขี้เหล็ก

   มหาอํามาตยโทเจาพระยาสุรสีวิศิษฐศักดิ์ (เชย  กัลยานมิตร) เปนผูแรกเร่ิมนําตนยางจํานวน

กวา  1,500 ตนมาปลูกตามสองขางทางริมถนน  เร่ิมตั้งแตเชิงสะพานเนาวรัฐตัวเมืองเชียงใหมไปทางใต       

ของตัวเมือง  เร่ิมตั้งแตเขตตําบลหนองหอยเขาสูอําเภอสารภีผานตําบลหนองผ้ึง  ตําบลยางเน้ิงและ                      

ไปสิ้นสุดท่ีตําบลสารภีเขตติดตอระหวางจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูนดวยระยะทาง 10  กิโลเมตร             

ซึง่ในสมัยน้ันการกําหนดเขตแดนระหวางนครพิงคกบัเมืองหริภญูชัยยังไมแนนอนและไมมอีะไรเปนเคร่ืองหมาย

หรือเปนสัญลักษณของทั้งสองเมือง  ดังนั้นเจาผูครองทั้ง 2 นคร คือ เมืองเชียงใหม  ไดแก  พระเจาอนิทวโรรส

สรุยิวงค และเมอืงลาํพนู  ไดแก  เจาอนิทยงยศโชตไิดตกลงวาควรกาํหนดจุดแดนบนถนนสายน้ีใหเปนกิจลักษณะ  

เพื่อจะไดไมเปนปญหาในอนาคตโดยเชียงใหมปลูกตนยาง  สวนลําพูนปลูกตนขี้เหล็ก

   ตนยางตนแรก ไดรบัการปลกูประมาณป  พ.ศ. 2442  และพนัธุของตนยางท่ีปลูกอยูรมิสองฟาก

ถนนดังกลาวเปน พันธุยางนา  อยูในสกุลไมยางมีชื่อเรียกหลายชื่อ  เชน  ยางขาว  ยางแดง  ยางหยวก           

ยางแมนํ้า   ยางควาย  ยางกุง  และยางใต  ตนยางเปนไมตนผลัดใบขนาดใหญสูงเต็มที่  50  เมตร  เรือนยอด

เปนพุมกลม  เปลอืกลาํตนเปนสีนํา้ตาลออนปนขาวในบางจุดเปลือกเรียบมแีตกเปนสะเก็ดบางในชวงฤดูแลง  

โดยตนยางจะออกดอกในระหวางเดือนพฤศจิกายน - เดือนพฤษภาคมและผลยางจะแกจัดใน                                        

ชวงเดือนกุมภาพันธ – เดือนมีนาคม

   ผูสูงอายุที่ยังมีชีวิตอยูในปจจุบันเปนผูรับจางปลูกตนยาง โดยไดรับคาจางในการปลูกตนละ 8 

สตางคตอมาไดมีการเกณฑชาวบานที่ยากจน ไมมีเงินเสียภาษีใหรัฐกับชาวบานที่ไมอยากไปเปนทหาร            

ใหไปปลูกตนไมยางท่ีบานหนองหอยโดยไดนาํตนไมยางบรรทกุลอเกวียน (งวัลอ)  ไปแจกจายใหแกชาวบาน

ที่ถูกเกณฑมาปลูกตนไมยาง ตามท่ีขาหลวงกําหนดให  โดยเริ่มปลูกที่บานหนองหอยมาตามถนนเชียงใหม 

– สารภี  จนสุดเขตแดนซึ่งในสมัยนั้นเปนทางเกวียน  (ทางงัวลอ) 

   การปลูกตนไมยางอยางเปนจริงเปนจังมีขึ้นในป  พ.ศ. 2465 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี  6  โดยชาวบานที่ถูกเกณฑไปปลูกตนไมยางจะรับผิดชอบดูแลรดนํ้า       

ตนไมยาง  คนละประมาณ 4 - 5 ตน  ถาหากพบวาตนไมยางทีต่นปลูกตายก็จะตองปลูกทดแทน  นอกจากน้ี     

ยังมีเหตุการณทางประวัติศาสตรที่สําคัญในชวงเวลาน้ัน เกิดสงครามโลกครั้งที่  2  ตนยางนาท่ีปลูก                       

อยูบนถนนบริเวณหนาโรงเรียนวัดปากกองก็ไดทําเปนหอคอยเพ่ือใชประกาศใหชาวบานทราบเหตุราย            

จากเครือ่งบนิทีน่าํระเบิดมาท้ิงและสมยันัน้ไฟฟายงัไมมใีช   ชาวบานบางคนไดนาํยางของตนไมยางมาจดุไฟ

ใชในเวลากลางคืนดวย  
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   ยุคที่ 5 ยุคการเปนพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท (พ.ศ.2549 – พ.ศ. 2558) ตําบลสารภีเปนชุมชน

ที่มีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ปจจุบันตําบลสารภีมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 6,261 คน ซึ่งประชากร         

สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําสวนผลไม ทําสวนผัก อาชีพรองลงมาคือ อาชีพรับจาง คาขาย 

รับราชการ ฯลฯ สวนใหญมีฐานะความเปนอยูปานกลางถึงยากจนแตกลับพบวา  มีการพัฒนาทุก ๆ ดานใน

แงสถานประกอบการและอุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยมีการประกอบธุรกิจในเขตพ้ืนท่ีอยางหลากหลาย       

โดยเฉพาะรานขายของชํา รานอาหารและเคร่ืองด่ืม  โรงงานอุตสาหกรรมและปมนํ้ามัน ซึ่งถือไดวามี                

การพัฒนาจนสภาพความเจริญเปนเขตกึ่งเมืองที่เชื่อมตอกับอําเภอเมืองเชียงใหม ซึ่งไดรับผลกระทบและ    

กอใหเกดิปญหาตางๆ ไดแก ดานเสนทางคมนาคม ถนน ซอยตาง ๆ ยงัไมไดรบัการพัฒนา  บางแหงชาํรดุเสยีหาย 

การระบายนํา้บางจุดทกุหมูบานยังมปีญหาตองแกไข ไฟทางสาธารณะไมเพยีงพอตอการขยายตวัของชมุชน 

พื้นที่ หมู 7 , 8 , 9 มีปญหาขาดแคลนโทรศัพทสาธารณะ ประชาชนบางสวนประสบปญหาดานเอกสารสิทธิ์

ในท่ีทํากิน ประชาชนบางสวนยังประสบปญหาขาดแคลนนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคและบางพื้นท่ียังไมมี

ระบบประปาครอบคลุมทุกหลังคาเรือน – ปญหานํ้าเพื่อการเกษตรในฤดูแลงไมเพียงพอ  บางพื้นที่เนื่องจาก  

ลําเหมืองตื้นเขิน และปญหาดานมลพิษและหมอกควัน ประชาชนขาดความเขาใจในการดูแลรักษา              

สภาพแวดลอมอันสงผลใหเกิดมลพิษและหมอกควนัในพื้นที่ตําบลสารภี

  2. แนวทางการถายทอดความรูและความสําคัญของตนยางและถนนสายเชยีงใหม-ลาํพนู

ใหแกผูคนในปจจุบัน 

   การจัดกิจกรรมตางๆ ที่เปดโอกาสใหคนในชุมชนไดมาเขารวมอยางอิสระ พบปะกัน มีบทบาท

ในการแสดงความคิดเห็นเสนอแนวทางในการดูแลและอนุรักษตนยางอยางหลากหลาย ทําใหคนในชุมชน    

มีรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงและมีความสําคัญท่ีจะมีบทบาทตอการพัฒนาชุมชน รวมดูแลสาธารณสมบัติ

ของชุมชน และมีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองมากขึ้น อันเปนแนวทางสําคัญที่ทําใหเกิดการถายทอด

ความรูและความสําคัญของตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลาํพูนใหแกผูคนในปจจุบนั โดยการกาํหนดเปาหมาย

กิจกรรมรวมกัน และกิจกรรมเหลานั้นควรเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนผาน        

การปฏบิตั ิ รวมทัง้ควรมชีองทางการตดิตอส่ือสารทีห่ลากหลาย ทัง้การพบปะกนั เพ่ือถายทอดความรูในระดบั

ทีง่ายท่ีสดุ คอื การเริม่ตนการถายทอดความรูจากคนกลุมเล็กๆ ซึง่ทํางานดวยกันมาระยะหนึง่ เม่ือมีเปาหมาย

รวมกนัและตองการท่ีจะแบงปนแลกเปล่ียนความรู ประสบการณ เปนเครอืขายความสัมพนัธทีไ่มเปนทางการ 

ทําใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนความรู และความเขาใจไดดีกวาการเรียนรูจากหนังสือ เอกสาร หรือ               

การฝกอบรมตามปกติ 

  3. แนวทางการใชประโยชนจากขอมูลประวัตศิาสตรทองถิ่นอยางเหมาะสม 

   แนวทางการใชประโยชนจากขอมูลประวัติศาสตรทองถ่ินไดเนนแนวทางที่นําไปสูการพัฒนา    

ใหยั่งยืน ไดแก การจัดพิมพเผยแพรขอมูลผลการวิจัยใหคนในทองถิ่นไดใชศึกษาคนควา เปนฐานในการทํา   

การศึกษาเชงิลึกเฉพาะประเดน็ตอไป และนําขอมูลทางประวัตศิาสตรทองถิน่มาเปนขอมูลสงเสริมการทองเท่ียว

ในเครือขายสังคมออนไลน และสื่อออนไลนตางๆ ที่จะทําใหเกิดการตื่นตัวท่ีจะเขามาทองเท่ียว อันเปน            
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การสงเสริมรายไดของคนในชุมชนผานการทองเท่ียว การคาขายและยังสงผลใหคนในชุมชนเกิดความคิด         

ที่จะอนุรักษเพ่ือใหเกิดความสวยงามในพื้นท่ีและสงเสริมใหเกิดภาพลักษณที่ดีเพ่ือเชิญชวนใหคนตางถิ่น      

มาทองเที่ยว และสงเสริมรายไดในชุมชน ตลอดจนควรนําขอมูลประวัติศาสตรเชื่อมโยงสูการจัดการเรียน     

การสอนของโรงเรียนโดยบูรณาการใหเขากับการเรียนการสอนที่ใชแหลงการเรียนรูทางประวัติศาสตร             

และภูมิปญญาเปนหองเรียนใหเยาวชนไดศึกษาตอไป

อภิปรายผลการวิจัย
  ความเปลีย่นแปลงความสมัพนัธระหวางวิถชีวีติของชาวบานกับตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลาํพนู

จากอดีตจนถึงปจจุบันทําใหทราบถึงประวัติศาสตรชุมชนสารภีวา สามารถแบงตามความเปลี่ยนแปลงได 5 

ยคุสมัย ไดแก ยคุขนุกองกจิประมวลและขุนสารภภีริมย ยคุรองปงหาง-ถนนซุปเปอร ยคุรือ้ฝาย-การทองเทีย่ว 

ยุคการฟนฟูชุมชน และยุคของการเปนพื้นที่กึ่งเมืองก่ึงชนบท โดยรอยตอแตละยุคสมัยไดชี้ใหเห็นเร่ือง         

ความสัมพันธในการจัดการและแบงปนทรัพยากรเปนสําคัญ และท้ังยังสะทอนใหเห็นความสําคัญของตนยาง

และถนนสายเชียงใหม-ลําพูน ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคลองกับสุมนมาลย สิงหะ, สมบูรณ บุญชู   นันทศิลป 

บุญชู และปพิชญา ปนเจริญ (2548, 37-48) ที่ไดอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางวิถีชีวิต

ของชาวบานกับตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลําพูนในอดีตวา  มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตผาน             

ระบบการปกครองปลกูตนยางนา และไดแบงประวตัศิาสตรเรือ่งเลาของชมุชนตําบลสารภีได 4 ยคุสมัย ไดแก         

ยุคขุนกองกิจประมวลและขุนสารภีภิรมย ยุครองปงหาง-ถนนซุปเปอร ยุครื้อฝาย-การทองเท่ียว และ                      

ยุคการฟนฟูชุมชน และเน่ืองจากชวงระยะเวลาของการวิจัยมีความแตกตางกันในยุคสมัยของชุมชนท่ีม ี         

การเปลีย่นแปลงไปตามสภาพสงัคมและประเทศ ทาํใหผลการวจิยัครัง้นีพ้บวา ขอมลูชวงยคุสมยัของการเปนพ้ืนที่

กึ่งเมืองกึ่งชนบทมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจน  

  สําหรับแนวทางการถายทอดความรูและความสําคัญของตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลําพูน          

ใหแกผูคนในปจจุบนั ไดแก การจัดกิจกรรมตางๆ  ทีเ่ปดโอกาสใหคนในชมุชนไดมาเขารวมอยางอสิระ พบกนั 

พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนวทางในการดูแลและอนุรักษตนยางอยางหลากหลาย ทําใหคนในชุมชน

เกดิจติสาํนกึวาตนเองเปนสวนหน่ึงและมีความสําคญัทีจ่ะมบีทบาทตอการพัฒนาชุมชน ดแูลสาธารณสมบัติ

ของชุมชน และมีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองมากขึ้น เปนแนวทางสําคัญที่ทําใหเกิดการถายทอด  

ความรูและความสําคัญของตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลําพูนใหแกผูคนในปจจุบัน โดยการกําหนด           

เปาหมายกิจกรรมรวมกัน และกิจกรรมเหลาน้ันควรเปนกิจกรรมทีก่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันของคนในชมุชน

ผานการปฏิบัติและควรมีชองทางการติดตอสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งการพบปะกันซึ่งการถายทอดความรู        

ในระดับท่ีงายทีส่ดุ คอื การเร่ิมตนการถายทอดความรูจากคนกลุมเลก็ๆ ทีเ่ปนเครอืขายความสมัพันธทีไ่มเปน

ทางการ เกิดจากความใกลชิด ความพอใจ และพื้นฐานที่ใกลเคียงกัน ลักษณะที่ไมเปนทางการจะเอื้อตอ     

การเรียนรู และการสรางความรูใหมๆ มากกวาโครงสรางที่เปนทางการสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับชุมชน

แนวปฏิบัติ (Community of Practice) ของธวัชชัย หลอวิจิตร (2550, 3 - 10 ) ที่กลาววา การมี                             
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ชมุชนแนวปฏิบตั ิทาํใหเพ่ิมพนูความรูทีล่กึซึง้ขึน้เรือ่ย ๆ  ในระดบัทีง่ายทีส่ดุ ชมุชนแนวปฏบิตั ิคอื คนกลุมเลก็ ๆ  

ซึง่ทํางานดวยกนัมาระยะหนึง่ มเีปาหมายรวมกนั และตองการทีจ่ะแบงปนแลกเปล่ียนความรู ประสบการณจาก

การทาํงาน กลุมดงักลาวมกัจะไมไดเกดิจากการจัดตัง้โดยองคกร แตเปนกลุมทีเ่กดิจากความตองการทางสังคม 

และความพยายามท่ีจะทําใหบรรลุผลสําเร็จ เปนกลุมท่ีไมมีอํานาจ ไมมีการกําหนดไวในแผนภูมิโครงสราง

องคกร เครือขายความสัมพันธที่ไมเปนทางการ เกิดจากความใกลชิด ความพอใจ พื้นฐานที่ใกลเคียงกัน 

ลักษณะท่ีไมเปนทางการจะเอื้อตอการเรียนรูและการสรางความรูใหม ๆ มากกวาโครงสรางท่ีเปนทางการ    

ทั้งน้ีอาจเพราะการเรียนรูซึ่งไดรับจากการทํางาน และชีวิตประจําวันเปนหลักเปนแงมุมเชิงปฏิบัติ ปญหา

ประจาํวนั เครือ่งมอืใหม ๆ  พฒันาการในเรือ่งงาน วธิกีารทาํงานทีไ่ดผล และไมไดผล การมปีฏสิมัพันธระหวาง

บุคคล ทําใหเกิดการถายทอดแลกเปล่ียนความรูฝงลึก สรางความรู และความเขาใจไดมากกวาการเรียนรู 

จากหนังสือ หรือการฝกอบรมตามปกต ิเครือขายท่ีไมเปนทางการ ซึง่มีสมาชิกจากตางหนวยงานชวยใหองคกร

ประสบความสําเร็จไดดีกวาการสื่อสารตามโครงสรางที่เปนทางการ 

  สวนแนวทางการใชประโยชนจากขอมูลประวัติศาสตรทองถ่ินมีจุดเนนสําคัญท่ีนําไปสูการพัฒนา   

ใหยั่งยืน ไดแก การจัดพิมพเผยแพรขอมูลผลการวิจัยใหคนในทองถิ่นไดใชศึกษาคนควา เปนฐานในการทํา  

การศึกษาเชงิลึกเฉพาะประเดน็ตอไป และนําขอมูลทางประวัตศิาสตรทองถิน่มาเปนขอมูลสงเสริมการทองเท่ียว

ในเครือขายสังคมออนไลน และสื่อออนไลนตางๆ ที่จะทําใหเกิดการตื่นตัวของบุคคลทั่วไปอาจสนใจที่จะเขา

มาทองเที่ยว อันเปนการสงเสริมรายไดของคนในชุมชนผานการทองเที่ยว การคาขาย  คนในชุมชนเกิดสํานึก

การอนุรักษเพื่อใหเกิดความสวยงามในพ้ืนที่และสงเสริมใหเกิดภาพลักษณที่ดี เพื่อเชิญชวนใหคนเขามา      

ทองเที่ยว ตลอดจนควรนําขอมูลประวัติศาสตรเชื่อมโยงสูการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยบูรณาการ

ใหเขากับการเรียนการสอนดวยการใชแหลงการเรียนรูทางประวัติศาสตร และภูมิปญญาเปนหองเรียน             

ใหเยาวชนไดศึกษาตอไป สอดคลองกับผลการวิจัยของเมธี ใจศรี, นิศาชล ทองขาว, พะเยาว   พิกุลสวัสดิ์, 

พวงผกา หลักเมือง และ จนัทร รตันจีระวงค (2552, 112-115 ) ทีพ่บวา แนวทางในการใชประโยชนจากขอมูล

ที่ไดจากการศึกษาวิจัยโดยที่ใหคนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมแบงออกเปนการถายทอดองคความรูและ      

การพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาใหยั่งยืน คือ การนําองคความรูไปสรางเปนหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียน      

โดยบรูณาการใหเขากบัการเรียนการสอน พรอมกบัใชแหลงการเรยีนรูทางวฒันธรรม ภมูปิญญาเปนหองเรยีน

ใหเยาวชนไดศึกษาสังเกต สัมผัสดวยตนเอง สิ่งนี้จะปลูกฝงใหเยาวชนมีสํานึกที่ดีตอชุมชนและภูมิปญญา     

ซึ่งเปนมรดกของบรรพบุรุษของตน ทั้งนี้การใชประโยชนจากขอมูลประวัติศาสตรหรือจากการผลการวิจัย      

โดยการบูรณาการเขาสูการเรยีนการสอนในสถานศกึษาเปนแนวทางการพัฒนาท่ียัง่ยนืเพราะคนในชุมชนจะ

มองเห็นความสําคัญของการศึกษาและการถายทอดสูคนรุนหลังอันจะทําใหองคความรูนั้นไมมีวันสูญหาย

และการเรียนรูสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต
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สรุป
  ความเปลีย่นแปลงความสมัพนัธระหวางวิถชีวีติของชาวบานกับตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลาํพนู

จากอดีตจนถึงปจจุบัน  พบวาประวัติศาสตรชุมชนสารภี สามารถแบงความเปลี่ยนแปลงได 5 ยุคสมัย ไดแก              

ยคุขุนกองกจิประมวล และขนุสารภภีริมย ยคุรองปงหาง-ถนนซปุเปอร ยคุร้ือฝาย-การทองเทีย่ว ยคุการฟนฟู           

ชุมชน และยุคของการเปนพ้ืนท่ีกึงเมืองกึ่งชนบท โดยรอยตอแตละยุคสมัยไดชี้ใหเห็นเรื่องความสัมพันธ         

ในการจัดการและแบงปนทรพัยากรอยางสาํคัญ และใหความสําคญัตอตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลาํพูน

ที่ตางกัน มีพิธีกรรมทางความเชื่อที่สําคัญ คือ ประเพณีทางพุทธศาสนาและพิธีกรรมพุทธ-ผี  มีแนวทาง         

การถายทอดความรูและความสาํคัญของตนยางและถนนสายเชยีงใหม-ลาํพูนใหแกผูคนในปจจุบนั ทีส่าํคัญ 

คือ การจัดกิจกรรมตางๆ ที่เปดโอกาสใหคนในชุมชนไดเขารวมมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น                  

เสนอแนวทางในการดูแลและอนุรักษตนยางอยางหลากหลาย  แนวทางการใชประโยชนจากขอมูล

ประวัติศาสตรทองถิ่นอยางเหมาะสม คือ การนําขอมูลทางประวัติศาสตรมาเปนขอมูลสงเสริมการทองเที่ยว

ในส่ือสังคมออนไลน   สงเสริมรายไดของคนในชุมชน คนในชมุชนเกดิจิตสํานึกอนุรกัษเพ่ือใหเกิดความสวยงาม

ในพ้ืนท่ีและสงเสริมใหเกิดภาพลักษณที่ดี  เชิญชวนใหคนภายนอกมาทองเที่ยว รวมทั้งการนําขอมูล

ประวัติศาสตรเช่ือมโยงสูการจัดการเรียนการสอนเพื่อถายทอดสูเยาวชน ดังน้ันผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวา      

ควรมีการพัฒนาตําบลสารภีและถนนสายเชียงใหม-ลําพูนใหเปนแหลงทองเท่ียวในเชิงประวัติศาสตร            

และวัฒนธรรม นอกจากจะเปนการสรางรายไดใหชุมชนแลว ยังเปนประโยชนทางดานวิชาการแกนักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป และควรมีการผลักดันใหนําเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตรตนยางนาและ                   

ถนนสายเชียงใหม-ลําพูนใหเกิดเปนหลักสูตรทองถ่ินข้ึนเพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและสรางความตระหนัก                

ใหเยาวชนรักและภูมิใจในทองถ่ินของตน โดยการจัดใหมีเวลาเรียนหรือจัดเปนชุมนุมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ

ประวัติศาสตรตนยางนาและถนนสายเชียงใหม-ลําพูน  
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