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บทคัดย่ อ
การศึกษาพระธาตุสาคัญของจังหวัดลาปาง เพื่อการจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยว
เชิ งวัฒนธรรม เป็ นการศึกษาเจดี ยซ์ ่ ึ งชาวล้านนาเรี ยกว่า “พระธาตุ” ซึ่ งปรากฏเป็ นจานวนมากใน
จังหวัดลาปาง เป็ นสถานที่ที่ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า ซึ่ งมี ความศักดิ์สิทธิ์
และองค์พระธาตุ มีความงามทางด้านสถาปั ตยกรรม โดยเชื่ อมโยงกับประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา
ของจังหวัดลาปาง และยังมีความสาคัญต่อการแสวงบุญ การสักการะบูชาของประชาชนในท้องถิ่น
และนักท่องเที่ยว การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาบริ บทเกี่ยวกับประวัติความ
เป็ นมา รู ปแบบสถาปั ตยกรรม ประเพณี และพิธีกรรม ของพระธาตุ องค์สาคัญในจังหวัดลาปาง 2)
เพื่อศึ กษาคุ ณค่าความสาคัญ และคติ ความเชื่ อของพระธาตุ สาคัญ ตลอดจนเส้ นทางและชุ มชนที่
เกี่ยวข้อง 3) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม 4) เพื่อการ
เรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ และการแสวงบุญพระธาตุสาคัญของจังหวัดลาปาง โดยศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับ
บริ บ ททางประวัติ ศ าสตร์ ประเพณี พิ ธี ก รรม และรู ป แบบทางสถาปั ต ยกรรม ตลอดจนคุ ณ ค่ า
ความสาคัญ และคติความเชื่อของพระธาตุสาคัญ ของชุมชนต่างๆ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอ
เกาะคา และอาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง ทั้งข้อมู ลเอกสาร การส ารวจ การสัมภาษณ์ และการ
สั ง เกตการณ์ แ บบไม่ มี ส่ ว นรวม จากนั้ น ส ารวจข้อ มู ล ทั่ว ไปจากกลุ่ ม ประชากรตัว อย่า ง อาทิ
พระสงฆ์ ผูน้ าชุมชนและประชาชนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในชุ มชน แล้วนามาวิเคราะห์สรุ ปผล จากนั้น
นาข้อมูลพระธาตุ 22 แห่ ง 3 อาเภอ มาคัดเลื อกหาพระธาตุสาคัญของจังหวัดลาปาง ได้ผลลัพธ์คือ 9
แห่ ง ซึ่ งมาจากการให้ความสาคัญของกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งจาก 3 อาเภอ อาเภอละ 40 คน รวม
ง

ทั้งสิ้ น 120 คน โดยผูศ้ ึกษานาเกณฑ์คดั เลือก 5 เกณฑ์ จากเกณฑ์การพิจารณาคุ ณค่าของทรัพยากร
วัฒนธรรม ที่กาหนดโดยองค์กรสากลด้านการศึกษาและการอนุ รักษ์มรดกวัฒนธรรม (ICOMOS)
ร่ วมกับบริ บททางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุในท้องถิ่น จานวน 5
เกณฑ์ ดังนี้ 1) เกณฑ์ดา้ นประวัติศาสตร์ 2) เกณฑ์ดา้ นวัฒนธรรม 3) เกณฑ์ดา้ นศิลปกรรม 4) เกณฑ์
ด้านความพร้ อมของการเรี ยนรู้ 5) เกณฑ์ด้านความเชื่ อและความนิ ยมของประชาชนในท้องถิ่ น
พร้ อมทั้งวิเคราะห์ คุณค่าและความส าคัญของพระธาตุ ในจังหวัดลาปาง เพื่อให้เหมาะสมต่อการ
เรี ยนรู้และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลาปาง และปรากฏว่าแต่ละพระธาตุมีเกณฑ์
ที่ มี ค วามส าคัญ และเป็ นจุ ด เด่ น ที่ แ ตกต่ างกัน ไป จึ งน ามาเพื่ อจัดท าเป็ นเส้ น ทางการเรี ยนรู้ และ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป
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ABSTRACT
The study management of important pagoda in Lampang Province, the cultural tourism and
learning route aims to study the pagoda known as “Phra That” by Lanna people. Numbers of
pagodas are located in Lampang province. These places are enshrined with sacred Buddha’s
relics. The pagodas are architecturally beautiful. They link to the history of Lampang province.
Furthermore, they are important to pilgrimage and worshipping performed by local people and
tourists. The objectives of this study include: 1) Examine the context of background, architectural
form, tradition and ritual of important pagodas in Lampang province 2) Examine value,
importance and belief of importance pagodas as well as routes and relevant communities 3)
Suggest the guideline in managing cultural tourism and learning route 4) Learn the history and
pilgrimage of Lampang’s important pagodas by examining information about historical context,
tradition, ritual and architectural form as well as value, importance and belief of important
pagodas among different communities in 3 districts, including Maung district, Kokha district and
Hangchat district, Lampang province. The information was collected from documents, survey,
interview and non-participatory observation. General information was collected from sample
population, for example, monks, community leaders, and people related to the communities. Then
the information was analyzed and concluded. The result contained 9 places prioritized by sample
population from 3 districts, 40 persons from each, totally 120 persons. The researcher applied 5
criterions for considering cultural resource value determined by International Council on
ฉ

Monuments and Sites (ICOMOS) combined with 5 criterions of historical and social context and
culture related to local pagodas as follows. 1) Historical criteria 2) Cultural criteria 3) Artistic
criteria 4) Learning readiness criteria 5) Criteria of belief and favor of local people. In addition,
value and importance of Lampang’s pagodas were analyzed as appropriate for learning and
cultural tourism of Lampang province. It appeared that each pagoda had its own importance and
distinctive point. Therefore, they were organized for learning route and cultural tourism.
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