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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1  หลกักำรและเหตุผล   

“พระธาตุ” เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีบรรจุอฐิั พระบรมสารีริกธาตุขององคส์มเด็จสัมมาสัมพุทธเจา้ 
องค์ศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา ถือได้ว่าเป็นส่ิงก่อศรัทธาท่ียึดเหน่ียวจิตใจของพุทธบริษัท            
และเช่ือว่าพระธาตุเป็นอุเทสิกะเจดีย์ท่ีส ร้างแทนองค์พระบรมศาสดาท่ีทรงคุณค่าสูงสุด                          
ในพระพุทธศาสนา จึงท าให้เกิดคติการบูชาพระธาตุข้ึนในพระพุทธศาสนาฝ่ายหินยานท่ีปรากฏ       
อยูใ่นดินแดนไทยมาตั้งแต่สมยัทวาราวดีเม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 12 ปรากฏหลกัฐานพระธาตุเจดีย ์   
อยูท่ ั้งในเมืองและนอกเมือง ราวพุทธศตวรรษท่ี 16-17 เร่ิมมีการสร้างพระธาตุเจดียข้ึ์น เพื่อเป็นหลกั
หรือเป็นศูนยก์ลางของเมือง ท่ีไดรั้บแนวคิดและคติมาจากบา้นเมืองท่ีนบัถือศาสนาฮินดูและศาสนา
พุทธฝ่ายมหายาน และในเวลาต่อมาประเพณีในการสร้างพระสถูป เพื่อบรรจุพระธาตุไวก้ลางเมือง    
ถือวา่เป็นหลกัของบา้นเมืองซ่ึงไดแ้พร่หลายจนเกิดเป็นคติของการสร้างวดัส าคญัข้ึน1 

ในการนับถือพระธาตุในทางพระพุทธศาสนา ท่ีมีความเช่ือและมีการนับถือพระธาตุเป็น         
ปูชนียวตัถุท่ีส าคญัยิ่งกว่าวตัถุมงคลอ่ืนๆ และในทุกประเทศท่ีนับถือศาสนาพุทธไม่ว่าจะนับถือ
ศาสนาฝ่ายหินยานหรือมหายาน ลว้นแลว้มีพระบรมสารีริกธาตุดว้ยกนัทั้งนั้น ถา้วา่โดยความส าคญั
แล้วพระบรมสารรีริกธาตุนับว่ามีความส าคญัมากในการประกาศศาสนาพุทธ เพราะมีพลังใน         
การดึงดูดศรัทธาของผูท่ี้ไม่เส่ือมใสให้เกิดความศรัทธา และผูท่ี้มีความศรัทธาให้เกิดความเส่ือมใส
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เช่น ท่ีลังกาทวีปถือว่าพระธาตุเป็นปูชนียวตัถุท่ีส าคัญ ยิ่งกว่าปูชนียวตัถุอ่ืน                  
ในพระพุทธศาสนา2 นอกจากพระธาตุจะมีความส าคัญต่อคนส่วนมากท่ีเช่ือถึงอ านาจความ
ศกัด์ิสิทธ์ิ  ท่ีมีอยูก่บัพระธาตุนั้นๆ และในการกราบไหวบู้ชา เพื่อคุม้ครองตนเองใหแ้คลว้คลาดจาก
อันตรายทั้ งปวง เช่นท่ีประเทศอินเดีย ในสมัยก่อนพุทธกาลมีการนับถือของศักด์ิสิทธ์ิ และ        

                                                        
1 สุรพล ด าริห์กลุ, ข่วงเมืองและวดัหัวข่วง : องค์ประกอบส ำคญัของเมืองในดินแดนล้ำนนำ, (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549), หนา้ 144. 
 2 สมหมาย  เปรมจิตต,์ พระเจดีย์ในลำนนำไทย: งำนวเิครำะห์และอนุรักษ์ศิลปะและสถำปัตยกรรมลำนนำไทย, 
(เชียงใหม่ : สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2524), หนา้ 7-8, 21. 
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กราบไหวว้ตัถุ พระธาตุในส่วนของพระไตรปิฎกก็ยงัมีการกล่าวถึงเร่ืองมนุษยบ์างจ าพวกท่ีมี      
การกราบไหวส่ิ้งต่างๆ เช่น สัตว ์ตน้ไม ้ผูว้ิเศษตลอดจนภูตผีปีศาจต่างๆ นานา แมจ้ะมานบัถือท่ีมี  
ค  าสอนหนกัไปในทางจริยศาสตร์และปรัชญา ก็ยงัไม่ละทิ้งความเช่ือเดิม คือมกัจะยกยอ่งใหศ้าสดา
ผูท่ี้ตนนบัถือมีอิทธิปาฏิหาริย ์สามารถช่วยใหค้ลาดแคลว้จากภยัอนัตรายต่างๆ และบนัดาลโชคลาภ
จึงท าใหเ้ห็นถึงความเช่ือ ความศรัทธาต่อคนส่วนมากในพระพุทธศาสนา 

ในเขตภาคเหนือตอนบนคติการสร้างพระธาตุนั้นมีหลกัฐานชดัเจนปรากฏข้ึนเป็นคร้ังแรก     
คือ พระธาตุหริภุญไชย ท่ีพระยาอาทิตยราชโปรดใหส้ร้างข้ึนไวใ้นเมืองหริภุญไชย โดยคติการสร้าง
พระธาตุเจดีย์หรือพระธาตุกลางเมืองน้ียงัคงเป็นแบบแผนท่ีนิยมสืบทอดมาจนถึงสมยัล้านนา           
ดงัพบวา่เมืองต่างๆ ในสมยัลา้นนาแทบทุกแห่งจะปรากฏมีการสร้างพระธาตุเจดียข้ึ์นในเมืองเพื่อให้
เป็นหลักหรือศูนย์กลางของเมือง เช่น เมืองนครหรือลคอร (ล าปาง)  ท่ีสร้างข้ึนในสมัยล้านนา            
จะปรากฏมีพระธาตุเจดียว์ดัปงสนุก (พระธาตุศรีจอมไคล) ไดถู้กประดิษฐานอยูก่ลางเมืองคาดว่า  
น่าจะสร้างข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 20-21 หลงัจากนั้นเมืองเชียงใหม่ มีพระธาตุเจดียห์ลวงตั้งอยู ่         
กลางเวียง สร้างข้ึนในต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 จากนั้นเมืองน่าน  มีพระธาตุเจดีย์ช้างค ้ า  สร้างข้ึน           
ในตน้พุทธศตวรรษท่ี 20 จากนั้น เมืองเชียงรายในสมยัลา้นนา ได้ปรากฏมีพระธาตุดอยตุงตั้งอยู ่         
เป็นศูนยก์ลางของเมืองคาดวา่น่าจะสร้างข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 20-213 ส าหรับพระธาตุเป็นคติ  
การบูชาพระธาตุท่ีปรากฏออยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว จึงได้มีการพฒันาการอย่างแพร่หลาย        
จนเกิดเป็นคติการสร้างวดัส าคญัข้ึน และนอกจากน้ีความศรัทธา ความเช่ือ ซ่ึงเห็นไดจ้ากการสร้าง     
วดัส าคญัข้ึนในเขตภาคเหนือตอนบน ได้แก่ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุศรีจอมทอง จงัหวดั
เชียงใหม่, พระธาตุหริภุญไชย จงัหวดัล าพูน, พระธาตุช่อแฮ จงัหวดัแพร่, พระธาตุแช่แห้ง จงัหวดั
น่าน, พระธาตุล าปางหลวง จงัหวดัล าปาง, พระธาตุดอยกองมู จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นตน้ พระธาตุ
ทั้งหมดน้ีถือไดว้่ามีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุทั้งส้ิน และมีต านานเก่ียวกบัความเป็นมา
ของพระธาตุแต่ละแห่งท่ีมีเอกสารหลกัฐานและเล่าสืบต่อกนัมาเป็นเร่ืองท่ีน่าเล่ือมใส4 

ประวติัศาสตร์เมืองล าปางเป็นจังหวดัหน่ึงท่ีอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน มีภูมิประเทศ         
อุดมสมบูรณ์ดว้ยป่าไมแ้ละภูเขาสูง มีประวติัศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน และยงัเป็นเมืองส าคญัเมืองหน่ึง
ในล้านนา ท่ีเป็นจุดศูนย์รวมทางด้านศิลปะ ประเพณี วฒันธรรม และสถาปัตยกรรมล้านนา            

                                                        
 3 สุรพล ด าริห์กลุ, ข่วงเมืองและวดัหัวข่วง : องค์ประกอบส ำคญัของเมืองในดินแดนล้ำนนำ, (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549), หนา้ 147. 
 4 อมรเทโว ภิกข,ุ พระธำตุ มหัศจรรย์แห่งพระพุทธศำสนำ, (เชียงใหม่ : วทิอินดีไซน,์ 2550), หนา้ 1-2, 7. 
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ท่ีมีความโดดเด่น ซ่ึงมีความส าคัญทางประวติัศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า  1,300  ปี  ตั้ งแต่สมัย           
หริภุญไชย (พระนางจามเทวี) เป็นตน้มา คือ ราวพุทธศตวรรษท่ี 13ช่ือของเมืองเขลางคอ์นัเป็นเมือง
ในยคุแรกๆ และเมืองนครล าปาง ปรากฏอยูใ่นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์หลายแห่ง ทั้งจากต านาน
ศิลาจารึกพงศาวดารต่างๆ จากค าท่ีได้สืบทอดมาจากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ จึงท าให้นิยมเรียกกนัโดยทัว่ไป  
อย่างแพร่หลายว่า “จงัหวดัล าปาง” จึงท าให้จงัหวดัล าปางมีศิลปะ สถาปัตยกรรมท่ีมีอยู่หลายแบบ
ด้วยกันโดยมีวิวฒันาการมาจากศิลปะดั้ งเดิมตั้ งแต่ในประเทศอินเดีย จนได้รับอิทธิพลมา            
จากอาณาจกัรทวาราวดี ศรีวชิยั ลพบุรี พุกาม และลงักาทวปี จนท าให้ศิลปะ สถาปัตยกรรมเป็นส่ิงท่ี
จ  าเป็นของคนส่วนใหญ่เพราะยงัถือว่า เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าในปัจจุบนั จึงท าให้เกิด
การเปล่ียนไปตามกระแสแห่งวถีิทางการศึกษา เศรษฐกิจ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซ่ึงไดเ้ปล่ียน 
มโนทัศน์ วิถีความคิด ระบบการผลิต การบริโภค ไปโดยส้ินเชิง ซ่ึงได้เปล่ียนไปจนกระทั่ง           
คนห่างเหินวดัและศาสนา อาจเพราะเห็นว่า เป็นความคิดท่ีเก่าแก่ ล้าสมัย ดังนั้ น เราจึงควรมี
สติปัญญา ท่ีจะถนอมรักษารากเหงา้วฒันธรรมส่ิงท่ีดีงามของเราไว ้แล้วปรับเปล่ียนให้สมสมยั   
ตามเหตุ ตามปัจจยั ตามวิถีชีวิต5 เช่น ศิลปะสถาปัตยกรรมในเมืองล าปาง ซ่ึงมีการผสมผสานศิลปะ
ลา้นนา กบั ศิลปะพม่า อยู่เป็นจ านวนมาก จึงท าให้จงัหวดัล าปางไดช่ื้อว่าเป็นดินท่ีแดนท่ีมีแหล่ง
โบราณสถาน และอาคารบา้นเรือน ตามแบบสถาปัตยกรรมพม่ามากท่ีสุดในประเทศไทยซ่ึงถือได้
วา่จงัหวดัล าปางมีส่ิงท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ทางดา้นวฒันธรรม ซ่ึงมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์
และคุณค่าทางสถาปัตยกรรม 

จากการศึกษาประเด็นในเร่ือง “การศึกษาพระธาตุส าคญัในเมืองล าปาง เพื่อจดัการเส้นทาง    
การเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม” จากการศึกษาในคร้ังน้ีซ่ึงท าให้เกิดคุณค่าและความส าคญั
ทางดา้นวฒันธรรม และยงัมีความเช่ือมโยงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของเมืองล าปางและประวติัของ
ท้องถ่ิน เพื่อต้องการให้คนในท้องถ่ินและประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ              
ทางประวติัศาสตร์ และคุณค่าเชิงสถาปัตยกรรม ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเล็งเห็นปัญหา พบว่า      
คนส่วนใหญ่มีคติการบูชาพระธาตุแต่ไม่เห็นถึงคุณค่าและความส าคญัของประวติัศาสตร์และ       
ความเป็นมาของพระธาตุต่างๆ ในจงัหวดัล าปาง โดยผูศึ้กษาศึกษาในเขตพื้นท่ี 3 อ าเภอ ได้แก่ 

                                                        
5 การสัมมนาทางวิชาการ, ศิลปสถำปัตยกรรมล้ำนนำ : สภำพปัญหำและแนวทำงอนุรักษ์ : กำรสัมมนำทำงวิชำกำร;      

วันที่ 1-3 เมษำยน 2536 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหำร จังหวัดเชียงใหม่ / สถำบันวิจัยสังคม , ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และ สภำกำรศึกษำมหำมกุฎรำชวิทยำลัย วิทยำเขตล้ำนนำ, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2536),     
หนา้ 4-6. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E01%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E31%7d%7bu0E21%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E32%7d%7bu0E17%7d%7bu0E32%7d%7bu0E07%7d%7bu0E27%7d%7bu0E34%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E32%7d%7bu0E01%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d%7bu0E40%7d%7bu0E23%7d%7bu0E37%7d%7bu0E48%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d+%7bu0E28%7d%7bu0E34%7d%7bu0E25%7d%7bu0E1B%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E16%7d%7bu0E32%7d%7bu0E1B%7d%7bu0E31%7d%7bu0E15%7d%7bu0E22%7d%7bu0E01%7d%7bu0E23%7d%7bu0E23%7d%7bu0E21%7d%7bu0E25%7d%7bu0E49%7d%7bu0E32%7d%7bu0E19%7d%7bu0E19%7d%7bu0E32%7d+%3A+%7bu0E2A%7d%7bu0E20%7d%7bu0E32%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E1B%7d%7bu0E31%7d%7bu0E0D%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E32%7d%7bu0E41%7d%7bu0E25%7d%7bu0E30%7d%7bu0E41%7d%7bu0E19%7d%7bu0E27%7d%7bu0E17%7d%7bu0E32%7d%7bu0E07%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E19%7d%7bu0E38%7d%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E29%7d%7bu0E4C%7d+%282536+%3A+%7bu0E40%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E35%7d%7bu0E22%7d%7bu0E07%7d%7bu0E43%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E21%7d%7bu0E48%7d%29/a|a1d2c3cad1c1c1b9d2b7d2a7c7d4aad2a1d2c3c3e0d7e8cda7+c8d4c5bbcab6d2bbd1b5c2a1c3c3c1c5e9/-3,-1,0,B/browse
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อ าเภอเมืองล าปาง อ าเภอเกาะคา และอ าเภอห้างฉตัร ซ่ึงถือวา่เป็นอ าเภอท่ีมีความส าคญัและมีความ
เช่ือมโยงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์และบุคคลส าคญัของจงัหวดัล าปาง จากการศึกษาในคร้ังน้ีท าให้
ทราบถึงประวติัศาสตร์ความเป็นมา รูปแบบสถาปัตยกรรม ประเพณีและพิธีกรรมต่าง ตลอดจน
คุณค่าคติความเช่ือของพระธาตุส าคัญในชุมชนต่างๆ ในการสักการบูชาของคนในท้องถ่ิน 
ตลอดจนการค้นหาพระธาตุท่ีส าคัญ เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการเส้นทางการเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเพื่อท าให้เกิดคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบริบท
ทางสังคมและวฒันธรรมต่อการเรียนรู้ การถ่ายทอด ขอ้มูลความรู้ความเขา้ใจ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์
ส าหรับคนในทอ้งถ่ิน หรือผูท่ี้สนใจในการศึกษาเร่ืองพระธาตุส าคญัในจงัหวดัล าปางต่อไป 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ   

1.2.1  เพื่อศึกษาบริบทเก่ียวกับประวติัความเป็นมา รูปแบบสถาปัตยกรรม ประเพณีและ
พิธีกรรม พระธาตุในจงัหวดัล าปาง 

1.2.2  เพื่อศึกษาคุณค่าความส าคญั และคติความเช่ือของพระธาตุส าคญั ตลอดจนเส้นทาง
และชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2.3  เพื่อเสนอแนวทางการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเพื่อ          
การเรียนรู้ประวติัศาสตร์และการแสวงบุญพระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปาง 

1.3  ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ    

1.3.1  ท าให้ทราบถึงบริบทเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา รูปแบบสถาปัตยกรรม ประเพณีและ
พิธีกรรม พระธาตุในจงัหวดัล าปาง  

1.3.2  ท าใหท้ราบถึงคุณค่าความส าคญัคติความเช่ือของพระธาตุส าคญั ตลอดจนเส้นทางและ
ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งในการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเก่ียวกบัล าปาง 

1.3.3  สามารถน าขอ้มูลไปใช้เสนอแนวทางการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม เพื่อการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และการแสวงบุญพระธาตุส าคญัของจงัหวดั
ล าปาง 
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1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.4.1  ขอบเขตเน้ือหา 
เป็นการศึกษาบริบทประวติัศาสตร์ความเป็นมา รูปแบบทางสถาปัตยกรรม ประเพณี

และพิธีกรรมคุณค่าและความส าคัญคติความเช่ือ ตลอดจนเสนอแนวทางการจัดการเส้นทาง        
การเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเก่ียวกบัล าปาง 

1.4.2  ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ พระธาตุส าคัญในจังหวดัล าปางและประชาชน           

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในชุมชนในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอเกาะคา และอ าเภอหา้งฉตัร 

1.4.3  ขอบเขตพื้นท่ี 
ท าการศึกษาพระธาตุส าคัญครอบคลุมเขตพื้นท่ีจังหวดัล าปางโดยระบุ  3 อ าเภอ

ประกอบดว้ย อ าเภอเมือง อ าเภอเกาะคา และอ าเภอหา้งฉตัร  

1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

พระธำตุส ำคัญ  หมายถึง  เป็นสถานท่ี ท่ีประดิษฐานพระเจดีย์ท่ีบรรจุอัฐิหรือกระดูก               
ของพระพุทธเจา้ ซ่ึงมีความศกัด์ิสิทธ์ิและมีความงามทางดา้นสถาปัตยกรรมโดยเช่ือมโยงเก่ียวขอ้ง  
กบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของเมืองล าปาง และเป็นศาสนสถานท่ีมีความส าคญัต่อการกราบไหว้
และการสักการบูชาของจงัหวดัล าปาง 

เส้นทำงกำรเรียน รู้และท่องเที่ ยว เชิ งวัฒนธรรม  หมายถึง เป็นการจัดการข้อมู ล                 
ด้านการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในรูปแบบการจดัการเส้นทางการเรียนรู้ในเร่ืองพระธาตุส าคญั     
ในเมืองล าปาง อนัประกอบดว้ยแผนภาพเส้นทาง รูปภาพ และขอ้มูลของสถานท่ีต่างๆ เพื่อท าให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมในการจดัการความรู้ องคค์วามรู้ การส่ือสารและการเผยแพร่ความรู้           
สู่ประชาชนและนกัเรียนนกัศึกษาต่อไป 

1.6  กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 

บทที ่1 บทน ำ 
น าเสนอความเป็นมาและความส าคญัของการศึกษา เร่ืองการศึกษาพระธาตุส าคญัในจงัหวดั

ล าปาง เพื่อจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา และนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
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บทที ่2 แนวคิด ทฤษฎ ีและทบทวนงำนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
เป็นการศึกษาคน้ควา้และน าเสนอสถานะภาพความรู้เก่ียวกบั ประวติัศาสตร์ความเป็นมา  

ของพระธาตุ ประเพณีและพิธีกรรม รูปแบบทางสถาปัตยกรรม คุณค่าความส าคญัคติความเช่ือ    
ของพระธาตุส าคัญในเมืองล าปาง โดยตั้ งขอบเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอเกาะคา และอ าเภอ       
ห้างฉัตร ในจงัหวดัล าปาง ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อเสนอแนวทาง       
การจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

บทที ่3 วธีิด ำเนินกำรวจัิย  
น าเสนอกระบวนการวิจัย และเทคนิคท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยรูปแบบการวิจัย 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล              
การวเิคราะห์ และแปลความหมายตลอดจนการน าเนอผลการวจิยั 

บทที ่4 พระธำตุส ำคัญในอ ำเภอต่ำงๆ ของจังหวดัล ำปำง 
บทน้ีเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริบทท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา 

ประเพณีพิธีกรรม และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ตลอดจนคุณค่าความส าคญั และคติความเช่ือ  
ของพระธาตุส าคญั ในชุมชนต่างๆ ของอ าเภอเมือง อ าเภอหา้งฉตัร และอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง      
จากการศึกษาในส่วนของการภาคสนามและการส ารวจในพื้นท่ีในแต่ละอ าเภอนั้นไดมี้การคดัเลือก
หาพระธาตุส าคัญของจังหวดัล าปาง ทั้ งประวติัศาสตร์ความเป็นมา ประเพณีและพิ ธีกรรม               
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระธาตุซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

บทที่ 5 แนวทำงจัดกำรเส้นทำงกำรเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อกำรเรียนรู้
ประวตัิศำสตร์และกำรแสวงบุญพระธำตุส ำคัญของจังหวดัล ำปำง 

บทน้ีเป็นการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียว     
เชิงว ัฒนธรรม โดยน าผลของการคัดเลือกและประเมินความส าคัญของพระธาตุส าคัญ                   
มาท าการศึกษาและส ารวจหารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัคุณค่าในด้านต่างๆ       
ท่ี มีความส าคัญต่อพระธาตุและน าเสนอการจัดการเส้นทางการเรียน รู้และการท่องเท่ียว                 
เชิงวฒันธรรมท่ีเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จเป็นประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน
ต่อไปซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

บทที ่6 สรุป 
สรุปสาระส าคญัของการวจิยัในวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งอภิปรายผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังต่อไป 


