บทที่ 2
แนวคิดทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาในบทนี้ เป็ นการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู ้
ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ คติความเชื่ อ ตลอดจนประเพณี พิธีกรรมที่เกี่ ยวข้องกับพระธาตุเจดีย ์ หรื อ
ปูช นี ยสถานส าคัญ ของจังหวัดล าปาง รวมทั้งแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ
การศึกษาครั้งนี้ ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
2.1 สถานะภาพความรู ้ ที่เกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ และพระธาตุ เจดี ยห์ รื อปูชนี ยสถานสาคัญ
ของจังหวัดลาปาง
2.1.1 ประวัติศาสตร์ของเมืองเขลางค์นครและนครลาปาง
2.1.2 พระธาตุเจดียส์ าคัญของจังหวัดลาปาง
2.1.3 คติความเชื่อและประเพณี พิธีกรรมที่ เกี่ยวข้องกับพระธาตุเจดีย ์ หรื อปูชนี ยสถาน
สาคัญของจังหวัดลาปาง
2.1.4 รู ปแบบสถาปัตยกรรม
2.2 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ทฤษฏีการเรี ยนรู้พุทธิปัญญานิยม
ทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเองหรื อทฤษฎีคอนสตรัคชัน่ นิสซึ่ม
(Constructionism)

2.3 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 เอกสารและหนังสื อ
2.3.2 งานวิจยั
2.4 กรอบแนวคิดการศึกษา
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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2.1 สถานะภาพความรู้ ที่เกี่ยวกับ ประวัติ ศาสตร์ และพระธาตุ เจดี ย์หรื อปู ชนี ยสถานสาคั ญของ
จังหวัดลาปาง
พื้ น ที่ ข องจัง หวัด ล าปางซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของอาณาจัก รล้า นนา ก่ อ นการรวมหั ว เมื อ ง
ประเทศราชเข้าสู่ ส่วนกลางในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ในปั จจุบนั ล้านนาเป็ นดินแดนที่ประกอบด้วยพื้นที่
ใน 8 จัง หวัด ภาคเหนื อ ตอนบน คื อ เชี ย งใหม่ เชี ย งราย ล าพู น ล าปาง พะเยา แพร่ น่ า น และ
แม่ฮ่องสอน ปั จจุบนั โดยมีจงั หวัดเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลาง
จังหวัดลาปางถือได้วา่ เป็ นจังหวัดที่มีความเก่าแก่และมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ มาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 1,300 ปี เป็ นเมืองที่จดั อยู่กลุ่มล้านนาตะวันตกซึ่ งเป็ นจังหวัดที่สาคัญ เนื่ องจากลาปาง
ถูกผนวกเข้าด้วยกันตั้งแต่สมัยราชวงค์มงั รายตอนต้น และในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ในยุคฟื้ นฟูลา้ นนา
บ้านเมืองมีเจ้านายเชื้ อสายเจ้าเจ็ดตนแยกย้ายกันปกครอง จึงเกิดความสัมพันธ์กนั ตลอดมา1 จนมาถึง
สมัยหริ ภุ ญ ไชย (พระนางจามเทวี) เมื่ อราวพุ ท ธศตวรรษที่ 13 ชื่ อของเมื องเขลางค์อนั เป็ นเมื อง
ในยุคแรกๆ และเมืองนครลาปาง ปรากฏอยูใ่ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หลายแห่ง ทั้งจากตานาน
ศิ ล าจารึ ก พงศาวดาร และจากค าที่ นิยมเรี ยกกันโดยทัว่ ไปอย่างแพร่ หลาย ได้แก่ ตานานจามเทวี
ชินกาลบาลีปกรณ์ ตานานมูลศาสนา ตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ ตานานเจ้าเจ็ดตน พงศาวดารโยน
ชื่ อ ของค าว่า “ล าปาง” มาจากชุ ม ชนล าปางหลวงเรี ย กว่า ลัม ภภะกัป ปะนคร ในเอกสาร
หรื อต านานต่ า งๆ ได้ เรี ยกชื่ อ เมื อ งล าปางซึ่ งจะแตกต่ า งกั น อาทิ เช่ น “เมื อ งเขลางคนคร”
ห รื อ “น ครเขลางค์ ” เป็ น ชื่ อใน การส ร้ า งเมื องห ริ ภุ ญ ไชย และใช้ ม าจน ถึ งตามต าน าน
ชินกาลมาลีปกรณ์ที่แต่งขึ้นประมาณ พ.ศ. 2060 - 2071 และศิลาจารึ กหลักที่ 78 พ.ศ. 2339 ก็ยงั เรี ยกว่า
นครเขลางค์และในส่ วนของ “เมืองอาลัมพางค์” เป็ นส่ วนในชื่ อเมืองที่เจ้าอนันตยศสร้างให้พระนาง
จามเทวี “เวียงคอกวัวว” หรื อ “เขลางค์คอกวัว” เป็ นชื่อเมืองลาปางสมัยเจ้าทิพย์ชา้ ง(พระยาสุ ลวะลือ
ไชย) ซึ่ งเป็ นผูค้ รองเมื องลาปาง ในส่ วนของคาว่า “เมืองนคร” ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึ กสมัย
พระเจ้าติโลกราชและต่อมาจนมาถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นเอกสารเรี ยกว่า คาว่า “ละกอน” หรื อ
“ละคร” (นคร) ในสมัยรัชกาลที่ 4 พบว่ามีการใช้คาว่า “นครลาปาง” เป็ นการเรี ยกชื่อชุมชนเมืองเข
ลางค์ และชุ ม ชนล าปางร่ วมกัน จนเปลี่ ย นชื่ อเหลื อเพี ย งจัง หวัดล าปางในสมัย รั ช กาลที่ 5 และ
เรี ยกใช้จนมาถึงปั จจุบนั นี้2

1
2

สรัสวดี อ๋ องสกุล, ประวัตศิ าสตร์ ล้านนา, (เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544), หน้า 23-24.
อรุ ณรัตน์ วิเชียรเขียว, ตานานพืน้ เมืองเชียงใหม่ , (กรุ งเทพฯ : ตรัสวิน, 2543), หน้า 141.
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คาว่า “ละกอน” หรื อ “ละคร” เป็ นชื่ อสามัญของเมืองเขลางค์ที่นิยมเรี ยกกันอย่างแพร่ หลาย
ทั้งในตานานและภาษาพูดโดยทัว่ ไป แม้แต่จงั หวัดใกล้เคียงเช่น เชียงใหม่ ลาพูน เชียงราย แพร่ น่าน
มัก จะเรี ยกชาวลาปางว่า “จาวละกอน” ซึ่ งหมายถึ ง ชาวนคร คาว่าละกอนมี ชื่ อทางภาษาบาลี ว่า
เรี ย กว่า “เขลางค์ ” เช่ น เดี ย วกับ ละพู รหรื อ ล าพู น ซึ่ งทางภาษาบาลี เรี ย กว่า “หริ ภุ ญ ไชย” และ
เรี ยกลาปางว่า “ลัมภกัปปะ” ดังนั้น เมืองละกอนจึ งหมายถึ ง บริ เวณอันเป็ นที่ ต้ งั ของเมืองเขลางค์
คื อ เมื อ งโบราณรู ป หอยสั ง ข์ ซึ่ งตั้ง อยู่บ ริ เวณฝั่ ง ตะวัน ตกของแม่ น้ า วัง อยู่ใ นต าบลเวี ย งเหนื อ
อ าเภอเมื อ งล าปาง จัง หวัด ล าปางส่ ว นค าว่ า “ล าปาง” เป็ นชื่ อ ที่ ป รากฏหลัก ฐานอย่า งชัด แจ้ง
ในต านานพระธาตุ ล าปางหลวง ซึ่ งมี ชื่ อ เรี ย กเป็ นภาษาบาลี ว่า “ลัม ภกัป ปนคร” ตั้ง อยู่บ ริ เวณ
ลาปางหลวง อาเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง อยู่ห่ างจากตัวเมื องล าปางไปทางทิ ศใต้ตามแม่ น้ าวัง
ประมาณ 16 กิ โลเมตร อันเป็ นที่ต้ งั ของวัดพระธาตุลาปางหลวงในปั จจุบนั ตัวเมืองลัมภกัปปนคร
มีพ้นื ที่ประมาณ 220 ไร่
2.1.1 ประวัติศาสตร์ ของเมืองเขลางค์ นครและนครลาปาง
จังหวัดลาปางเป็ นจังหวัดที่มีความเก่าแก่และมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ มาแล้ว
ไม่ น้อยกว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บนที่ ราบลุ่ มแม่น้ าวัง ที่ มีล ักษณะเป็ นแนวยาวเหนื อ-ใต้ ด้านตะวันตก
เป็ นเทื อกเขาผีปันน้ าตะวันตก (ขุนตาล) ด้านตะวันออกเป็ นเทื อกเขาผีปันน้ ากลาง ที่ ราบลาปาง
มีลกั ษณะเป็ นที่ราบไม่ต่อเนื่อง แบ่งได้เป็ น 3 ตอนคือ ตอนบน ตอนกลาง ตอนใต้
การสร้ า งบ้า นเมื อ งแปลงเมื อ งในเขตลุ่ ม แม่ น้ าวัง ในสมัย หริ ภุ ญ ไชย มี ป รากฏ
ในเอกสารต่างๆ เช่ นตานานจามเทวีวงศ์ ชิ นกาลมาลี ปกรณ์ ตานานมูลศาสนา แต่ก็มีการกล่ าวว่า
ศูนย์กลางอยู่ที่หริ ภุญไชย โดยลักษณะของเมื องจะพบว่ามี คนั คู ลอ้ มรอบ 3 ชั้น (แต่ปัจจุ บนั เหลื อ
เพี ย งบางส่ ว นเท่ า นั้ น) นอกจากนี้ พบเศษกระเบื้ อ ง ภาชนะดิ น เผา เศี ย รพระพุ ท ธรู ป ดิ น เผา
สมัย หริ ภุ ญ ไชยและสถู ป แบบสมัย หริ ภุ ญ ไชย สั น นิ ษ ฐานว่าเมื องลัม ภกัป ปะนี้ น่ าจะเป็ นเมื อ ง
กัล ปนาสงฆ์ (เมื องทางศาสนา) มากกว่าจะเป็ นเมื องทางอาณาจัก รที่ มี อานาจทางการปกครอง
บ้านเมืองอย่างเป็ นระเบียบแบบแผน
เมื องเขลางค์อยู่ทางฝั่ งตะวันตกของแม่ น้ าวังมี ประตูเมื องสาคัญ 6 ประตู คื อ ประตู
นกกตด้านตะวันตก ประตู ตาลด้านเหนื อ ประตู มา้ ด้านตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประตูผาบ่ อง และ
ประตู ท่ านางเหลี ยวด้านตะวันออก และประตู ป่ องด้านทิ ศ ใต้ นอกจากนี้ ยงั พบถนนโบราณจาก
ประตู ต าลไปยัง บริ เวณวัด ร้ า งพัน เชิ ง วัด กู่ ค า และวัด ร้ า งกู่ ข าว ที่ วดั กู่ ข าวนี้ เป็ นที่ ป ระดิ ษ ฐาน
พระสิ ขีปฏิ มา อันได้จากพระเจ้าอนุ รุทธแห่ งพุกามถวายแก่พระนางจามเทวีครั้งเสด็จนครเขลางค์
9

ครั้ งในสมัย พระรามาธิ บ ดี ที่ 2 ความส าคัญ ของเมื อ งล าปางเขลางค์ ใ นสมัย เจ้า อนั น ตยศนั้ น
เปรี ยบเสมือนเมืองหลวงคู่แฝดของหริ ภุญไชย เป็ นศูนย์กลางการปกครอง แม้จากหลักฐานที่ปรากฏ
อยูจ่ ะพบโบราณวัตถุร่วมสมัยกับหริ ภุญไชยเป็ นจานวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับในบริ เวณแอ่งลาพูนเชียงใหม่
ตามต านาน วัด พระธาตุ ล าปางหลวงได้ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ งราวของเมื อ งล าปางไว้ว่ า
“พระพุ ท ธเจ้า ได้เสด็ จ ไปตามบ้า นเมื อ งน้ อ ยใหญ่ ท้ ัง หลาย” พระพุ ท ธเจ้า จึ ง ไปหยุด ที่ บ้านชื่ อ
ลัม พการี วนั พระพุ ท ธเจ้านั่ง อยู่เหนื อดอยม่ อนน้อ ย สู งสะหน่ อ ย ยัง มี ล ัวะ ชื่ อ อ้ายคอน มัก พบ
พระพุทธเจ้าเอาน้ าผึ้งใส่ กระบอกไม้ป้างมาหื้ อทานแก่พระพุทธเจ้า กับหมากพ้าว 4 ลูก พระพุทธเจ้า
ยืน่ บอกน้ าเผิง้ หื้ อแก่มหาอานนท์ถอกตกปากบาตร พระพุทธเจ้าฉันแล้ว ชัดบอกไม้ไปตกหนเหนื อ
แล้วพระพุ ท ธเจ้าท านายว่า สถานที่ น้ ี จกั เป็ นเมืองอันหนึ่ งชื่ อ “ลัมภางค์” ดังนั้นนามเมื องล าปาง
จึงหมายถึงชื่อของเมืองอันเป็ นที่ต้ งั ของพระธาตุลาปางหลวงในปั จจุบนั
จังหวัดลาปางเดิมชื่ อ “เมืองนครลาปาง” จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้ระบุไว้
อย่างชัดเจน ได้แก่ ศิลาจารึ ก เลขทะเบียน ลป.1 จารึ กเจ้าหมื่นคาเพชรเมื่อ พ.ศ. 2019 และศิลาจารึ ก
เลขทะเบียน ลป.2 จารึ กเจ้าหาญสี ทตั ได้จารึ กชื่ อเมืองนี้ วา่ “ลคอร” ส่ วนตานานชิ นกาลมาลี ปกรณ์
ตานานพื้ น เมื องเชี ยงใหม่ ตานานเมื องเชี ยงแสน ตลอดจนพงศาวดารของทางฝ่ ายเหนื อ ก็ ล้วน
แล้วแต่ เรี ย ก ชื่ อว่า เมื อ งนครล าปาง แม้แต่ เอกสารทางราชการสมัยรั ตนโกสิ น ตอนต้น ก็ เรี ย ก
เจ้าเมืองว่า พระยานครลาปาง นอกจากนี้ จารึ กประตูพระอุโบสถวัดบุญวาทย์วิหาร ก็ยงั มีขอ้ ความ
ตอนหนึ่ งจารึ กว่า เมืองนครลาปาง แต่เมื่อมีการปฏิ รูปบ้านเมืองจากมณฑลเทศาภิบาลเป็ นจังหวัด
ตามคาสั่งของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 ปรากฏว่า ชื่ อของเมืองนคร
ลาปาง ได้กลายมาเป็ นจังหวัดลาปาง มาจนกระทัง่ ทุกวันนี้
ประวัติความเป็ นมาของเมืองนครลาปาง
เรื่ องราวของเมื องนครล าปางในยุค แรกๆ หรื อยุค เมื องเขลางค์น้ ัน ส่ วนใหญ่ ท ราบ
หลั ก ฐานในต านาน ชิ น กาลบาลี ป กรณ์ ซึ่ งได้ ก ล่ า วถึ ง ประวัติ ก ารสร้ า งเขลางค์ ในราวต้ น
พุทธศตวรรษที่ 13 ว่า
ในราว พ.ศ. 1200 พระสุ เทวฤษี ซึ่ งอาศัยอยูท่ ี่ดอยสุ เทพได้เชิญชวนให้พระสุ กทันตฤษี
แห่ งละโว้ มาช่วยกันสร้างเมืองนครหริ ภุญชัย เมื่อสร้างเสร็ จแล้วจึงไปทูลขอผูป้ กครองจากพระเจ้า
นพราชกษัตริ ยแ์ ห่ งละโว้ (ลพบุ รี) ซึ่ งได้ประทานพระนางจามเทวี ราชธิ ดาให้ม าเป็ นผูป้ กครอง
พร้ อมกับนาพระภิ กษุสงฆ์ผรู ้ อบรู้ในพระไตรปิ ฎก พราหมณ์ โหรา นักปราชญ์ราชบัณฑิ ต แพทย์
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ช่างฝี มือ เศรษฐี คหบดีอย่างละ 500 คนมาด้วย ขณะนั้นพระนางทรงครรภ์ เมื่อมาถึงได้ราว 3 เดือน
ก็ป ระสู ติพ ระโอรสฝาแฝด ผูพ้ ี่ ทรงพระนามว่า “เจ้ามหันตยศกุมาร” ส่ วนผูน้ ้องทรงพระนามว่า
“เจ้าอนันตยศกุ ม าร” เมื่ อพระโอรสทั้ง 2 ทรงเจริ ญ วัยขึ้ น ประกอบกับ พระนางชราภาพมากแล้ว
จึงได้ทาพิธีราชาภิเษกให้ เจ้ามหันตยศกุมารขึ้นเป็ นกษัตริ ยค์ รองเมืองหริ ภุญ ไชย ส่ วนเจ้าอนันตยศ
กุมารทรงดารงตาแหน่ง อุปราช
ตานานเล่าว่า เมื่อพระนางจามเทวีได้ราชาภิเษก ให้เจ้ามหันตยศกุมารขึ้นเป็ นกษัตริ ย ์
ครองเมืองหริ ภุญไชยแล้ว ฝ่ ายเจ้าอนันตยศกุมารก็ปรารถนาอยากไปครองเมืองแห่งใหม่ จึงนาความ
ขึ้นกราบบังคมทูลให้พระมารดาได้ทรงทราบ พระนางทรงแนะนาให้ไปหา ฤษีวาสุ เทพ เพื่อขอให้
สร้างเมืองถวาย แต่ฤษีวาสุ เทพได้แนะนาให้ไปหาพรานเขลางค์ซ่ ึ งอยูท่ ี่ภูเขาบรรพต ดังนั้นพระเจ้า
อนัน ตยศจึ งพาข้าราชบริ พ ารเสด็ จออกจากหริ ภุ ญ ไชยไปยังเขลางค์บ รรพต ครั้ นเมื่ อ พบพราน
เขลางค์แล้ว ก็ทรงขอให้นาไปพบพระสุ พรหมฤษีบนดอยงามหรื อภูเขาสองยอด แล้วขออาราธนา
ช่ วยสร้ างบ้านเมื องให้ พระสุ พ รหมฤษี จึง ขึ้ นไปยัง เขลางค์บ รรพตเพื่ อมองหาชัยภู มิ ส ร้ างเมื อ ง
เมื่ อมองไปทางยังทิ ศ ตะวันตกของแม่ น้ าวังกนที ก็ เห็ น สถานที่ แห่ งหนึ่ งเป็ นชัย ภู มิ ที่ เหมาะสม
จึ งได้ส ร้ า งเมื องขึ้ น ที่ นั่น โดยก าหนดให้ ก ว้างยาวด้านละ 500 วาแล้วเอาศิ ล าบาตรก้อนหนึ่ ง มา
ตั้งเป็ นหลัก เมื องเรี ย กว่า “ผาบ่ อง” เมื่ อสร้ างเสร็ จแล้ว จึงขนานนามตามชื่ อ ของนายพระพรหม
ผูน้ าทางและมีส่วนร่ วมในการช่วยสร้างเมืองว่า “เขลางค์นคร” และยังมีชื่อเรี ยกในตานานกุกุตนคร
ว่า “ศิรินครชัย” อีกนามหนึ่ ง ในภายหลังสร้ างเมืองแล้วเสร็ จ พระเจ้าอนันตยศได้ทรงราชาภิเษก
เป็ นกษัต ริ ย ์ท รงพระนามว่า “พระเจ้าอิ น ทรเกิ ง การ” พระองค์ค รองเมื อ งเขลางค์ อ ยู่ไ ด้ไ ม่ น าน
ก็ ท รงมี ค วามร าลึ ก ถึ ง มารดา จึ ง ได้ ทู ล เชิ ญ เสด็ จ พระนางจามเทวี พร้ อ มทั้ง สมณชี พ ราหมณ์
มายังเมืองเขลางค์นคร ทรงสร้างเมืองให้พระราชมารดาประทับอยูเ่ บื้องปั จฉิ มทิศแห่ งเขลางค์นคร
ให้ชื่อว่า “อาลัมพางค์นคร” เรื่ องราวเกี่ยวกับที่ต้ งั ของเมืองเขลางค์นคร
จากการส ารวจผังเมื องจากภาพถ่ ายทางอากาศและมี การสารวจภาคพื้ นดิ น รวมทั้ง
การศึกษาเรื่ องราวในตานานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องเมืองเขลางค์พบว่า ผังเมืองและที่ต้ งั ของเมืองเขลางค์
แบ่งออกเป็ น 3 ยุคได้แก่
1. ยุคแรกยุคสมัยจามเทวี
ตั้งอยู่ในเขตตาบลเวียงเหนื อ สร้ างขึ้ นราว พ.ศ. 1223 โดยพระสุ พ รหมฤษี ส ร้ าง
ถวายพระเจ้า อนั น ตยศกุ ม ารหรื อ อิ น ทรเกิ ง การ โอรสของพระนางจามเทวี เป็ นเมื อ งคู่ แ ฝด
ของเมืองหริ ภุญชัย ผังเมืองมีลกั ษณะคล้ายรู ปหอยสังข์ (สมุทรสังขปัตตสัณฐาน) กาแพงเมืองชั้นบน
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เป็ นอิ ฐ ชั้นล่ างเป็ นคันดิ น 3 ชั้น สั นนิ ษ ฐานว่ากาแพงอิ ฐที่ ส ร้ างบนกาแพงดิ นเป็ นการต่อเติ ม ใน
สมัยหลัง มีความยาววัดโดยรอบ 4,400 เมตร สร้ างในพื้นที่ประมาณ 600 ไร่ มี ประตูเมืองสาคัญๆ
ได้แก่ ประตูมา้ ประตูผาป่ อง ประตูท่านาง ประตูตน้ ผึ้ง ประตูป่อง ประตูนกกด และประตูตาล
เมืองเขลางค์เป็ นเมืองคู่แฝดกับเมืองหริ ภุญชัย มีชื่อในตานานว่า เมืองละกอน หรื อ
ลคร ภายหลังจากสมัยพระเจ้าอนันตยศสิ้ นพระชนม์แล้วนั้น สภาพของเมืองฝาแฝดกับ หริ ภุญไชย
ก็หมดไป สันนิษฐานว่า เขลางค์นครมีเจ้าผูค้ รองต่อมาอีกประมาณ 500 ปี แต่ไม่ปรากฏ พระนามใน
หลักฐานหรื อเอกสารใดๆ จนกระทัง่ ถึ ง พ.ศ. 1755 ได้ปรากฏชื่ อของเจ้านายเมืองเขลางค์พระองค์
หนึ่ งมีพระนามว่า เจ้าไทยอามาตย์แห่ งเขลางค์ ได้แย่งชิ งอานาจจากพระยาพิณไทย เจ้าเมืองลาพูน
แล้วสถาปนาพระองค์ปกครองหริ ภุญไชยสื บต่อกันมาถึง 10 รัชกาล จนกระทัง่ ถึ งสมัยพระยายีบา
ก็สูญเสี ยอานาจให้แก่พระยามังราย ในปี พ.ศ. 1844
โดยปู ช นี ย สถานที่ ส าคัญ ได้ แ ก่ วัด พระแก้ ว ดอนเต้ า ซึ่ งครั้ งหนึ่ งเคยเป็ นที่
ประดิ ษฐาน พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ระหว่าง พ.ศ. 1979 - 2011 นอกจากนี้
ยังมีโบราณสถานสาคัญอีกหลายแห่ งได้แก่ วัดอุโมงค์ซ่ ึ งเป็ นวัดร้าง อยูบ่ ริ เวณประตูตาล ส่ วนวัดที่
อยูน่ อกกาแพงเมืองได้แก่ วัดป่ าพร้าว อยูท่ างด้านเหนื อ วัดพันเชิ ง วัดกู่ขาวหรื อเสตกุฎาราม ซึ่ งเคย
เป็ นที่ประดิษฐานพระสิ กขีปฏิมากร ในสมัยพระนางจามเทวี วัดกู่แดง วัดกู่คา อยูท่ างทิศตะวันตก
ในปั จจุ บนั นี้ บริ เวณวัดพันเชิ งและวัดกู่แดง ถู กท าลายจนไม่เหลื อสภาพของโบราณอยู่อีกต่ อไป
ระหว่างวัดกู่ขาวมายังเมืองเขลางค์มีแนวถนนโบราณ ทอดเข้าสู่ ตวั เมืองทางประตูตาล สันนิ ษฐาน
ว่าสร้ างมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ขณะมาประทับอยู่ในเขลางค์นคร แนวถนนโบราณนี้ ยงั ใช้
เป็ นคันกั้นน้ าป่ าเพื่อทดน้ าเข้าสู่ คูเมืองและแบ่งเข้าไปใช้ในตัวเมืองด้วย ระดับคูน้ าจะสู งกว่าแม่น้ า
สายใหญ่ เมืองในยุคนี้ มีการเก็บน้ าไว้ในคอรอบทิศ โดยให้มีระดับสู งกว่าแม่น้ าสายใหญ่ที่ไหลผ่าน
บริ เวณใกล้เคียง ซึ่ งเป็ นแบบเฉพาะเมืองรู ปหอยสังข์ยคุ นี้เท่านั้น
2. ยุคทีส่ องสมัยล้ านนาไทย
เมืองเขลางค์ยุคที่ 2 เป็ นเมื องที่ สร้ างขึ้ นในสมัยล้านนาไทย มี เนื้ อที่ ป ระมาณ
180 ไร่ กาแพงยาว 1,100 เมตร ตั้งอยูใ่ นตาบลเวียงเหนื อ อยูถ่ ดั จากเมืองเขลางค์ยุคแรกลงมาทางใต้
เป็ นเมื องที่ ก่อก าแพงด้วยอิ ฐ ประตูเมื องที่ มีชื่ อปรากฏคื อ ประตูเชี ยงใหม่ ประตูนาสร้ อย ประตู
ปลายนาอันเป็ นประตูที่ อยู่ร่วมกับประตูนกกต ตอนท่ อนหัวสั งข์ของตัวเมื องเก่ าและประตูป่อง
ที่ประตูป่องยังคงมีซากหอรบรุ่ นสมัยเจ้าคาโสมครองเมืองลาปาง ซึ่ งได้ใช้เป็ นปราการต่อสู ้กบั พม่า
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ครั้งสาคัญ ในปี พ.ศ. 2330 พม่าล้อมเมืองอยูเ่ ป็ นเวลานาน จนกระทัง่ กองทัพทางกรุ งเทพฯ ยกขึ้นมา
ช่วยขับไล่พม่าแตกพ่ายไป
โบราณสถานสาคัญในเมืองเขลางค์ยุคที่ 2 ได้แก่วดั ปลายนาซึ่ งเป็ นวัดร้างและ
วัดเชี ยงภูมิ หรื อวัดปงสนุ กในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของศาลเจ้าพ่อลิ้นก่านที่ดาน้ าชิ งเมืองแข่งกับเจ้า
ฟ้ าหลวงชายแก้ว (บิดาของเจ้า 7 ตน) แต่เจ้าลิ้นก่านแพ้จึงถูกพม่าประหารชีวติ สันนิษฐานว่าพระเจ้า
ลิ้นก่านคงจะเป็ นเจ้าสกุลล้านนาไทยองค์สุดท้ายที่ อยูใ่ นเมืองเขลางค์ ในเมื องเขลางค์สมัยล้านนา
ได้รวมเอาเมื องเขลางค์ยุค แรก (เมื องรู ป หอยสั งข์) กับ เมื องเขลางค์ยุค ใหม่เข้าด้วยกัน ตั้งอยู่เขต
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าวัง ซึ่ งเรี ยกกันอย่างแพร่ หลายในตานานต่างๆ ของทางเหนือว่า “เมืองละกอน”
3. ยุคความสาคัญของเมืองละกอนในสมัยราชวงศ์ เม็งราย (พ.ศ.1839 - 2101)
ช่ วงต้นพุ ทธศตวรรษที่ 19 ดิ นแดนล้านนาได้พฒั นาการบ้านเมืองจากแคว้น นครรัฐมาสู่ รัฐแบบอาณาจักร เป็ นช่ วงเวลาเดี ยวกับการเกิดอาณาจักรใหม่ที่สาคัญ 2 อาณาจักร คือ
สุ โขทัย และอยุธ ยา เมื่ อพญามังรายรวบรวมหัวเมื องในแถบลุ่ ม น้ ากกไว้ในอานาจเมื องเงิ นยาง
โดยรวมตัวเป็ นกลุ่ ม แคว้นโยนก ก็ ต้องการยึดครองหริ ภุญ ไชย และสามารถยึดได้ส าเร็ จในราว
พ.ศ. 1835 เมื่ อพระเจ้าเม็ งรายสร้ างเมื องเชี ยงใหม่ เป็ นราชธานี ในปี พ.ศ.1839 แล้ว ได้แผ่ข ยาย
อิทธิ พลมาครอบครองลาพูน และเมืองลคร (เขลางค์) กล่าวคือ ในพ.ศ. 1844 พระเจ้าเม็งรายโปรด
ให้ ขุน คราม โอรสยกกองทัพ ไปตี เมื องลาพูน พระยายีบ าสู ้ ไม่ ไ ด้ จึ งอพยพหนี ม าพึ่ งพระยาเบิ ก
พระอนุ ชาที่เมืองลคร (เขลางค์) กองทัพของพระเจ้าเม็งรายซึ่ งมีขนุ ครามเป็ นแม่ทพั ได้ยกติดตามมา
ประทะกับ กองทัพ ของพระยาเบิ ก ที่ ริ ม น้ าแม่ ต าล ปรากฏว่ า พระยาเบิ ก เสี ย ชี วิ ต ในการสู ้ ร บ
ส่ วนพระยายีบาเจ้าเมืองลาพูน ได้พาครอบครัวหนี ไปพึ่งเจ้าเมืองสองแคว (พิษณุ โลก) ประทับอยูท่ ี่
นัน่ จนสิ้ นพระชนม์ จึงสิ้ นวงศ์เจ้าผูค้ รองเขลางค์ยคุ แรก
เมื่อเขลางค์จึงมีฐานะจะเป็ นเมืองหนึ่งในอาณาจักรล้านนา ที่มีศูนย์กลางอานาจ
อยูท่ ี่ราชธานี คือ เชียงใหม่โดยเมืองเขลางค์ใหม่น้ ีอยูท่ างทิศใต้ของเมืองเขลางค์เก่า ทางฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ าวัง มีเนื้อที่ประมาณ 180 ไร่ ประตูเมือง คือ ประตูเชียงใหม่ ประตูนาสร้อย ประตูปลายนา
อันเป็ นประตูที่อยูร่ ่ วมกับประตูนกกต และประตูป่อง3 การที่พญามังรายเห็นความสาคัญของเมือง
เขลางค์นคร ในฐานะบ้านพี่เมืองน้อง (ลูกเมือง) กับเมืองหริ ภุญไชย จึงต้องคอยควบคุ มดูแลเมื อง
เขลางค์อย่างใกล้ชิด ด้วยการส่ งขุนนางคนสาคัญไปปกครองดูแลโดยตรง เพื่อป้ องกันการต่อสู ้ และ
3

ศักดิ์ รัตนชัย, แนะนานครลาปาง : ฉบับอนุสรณ์ , (ลาปาง : สานักงานจังหวัดลาปาง, 2516), หน้า 65.
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สร้ างความเสถี ย รภาพแก่ อาณาจัก รล้านนา ในรายละเอี ย ดในเมื อ งเขลางค์ ได้แ สดงให้ เห็ น ว่า
แม้ศูนย์กลางอานาจในช่ วงแรกของอาณาจักรล้านนาจะอยู่ที่เชี ยงราย (ลุ่มน้ ากก) แต่เมืองเขลางค์
ก็ยงั เป็ นเมืองที่มีความสาคัญรองจากหริ ภุ ญไชยในเขตลุ่มน้ าปิ ง-วัง ในช่ วงนี้ ยงั มี ชื่อเรี ยกที่ พบใน
เอกสารต่างๆ ว่า นครเขลางค์ หรื อเมืองเขลางค์
ในช่ วงสมัย การสร้ างอาณาจัก รล้านนา ไม่ พ บเอกสารที่ ก ล่ าวถึ ง แต่ ในส่ วน
เรื่ องราวตามตานานชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมต่อไปอีกว่า ภายหลังจากที่พระเจ้าเม็งรายได้รับ
ชัยชนะต่อพระยาเบิกแล้ว ได้แต่งตั้งชาวมิลกั ขะเป็ นเจ้าเมืองแทน เจ้าเมืองคนใหม่พยายามชักชวน
ชาวเมืองเขลางค์สร้างเมืองใหม่ ซึ่ งกลายเป็ นเมืองเขลางค์ยุค 2 หลังจากนี้ ก็มีเจ้าผูค้ รองนครซึ่ งมียศ
เป็ นหมื่นปกครองสื บต่อกันมา เป็ นเวลานาน จนกระทัง่ สิ้ นราชวงศ์เม็งราย พม่าก็แผ่อิทธิ พลเข้ามา
แทนที่ในสมัยพระเจ้าบุเรงนอง4
เมืองเขลางค์จึงเป็ นหัวเมืองสาคัญของล้านนาไทยมาจนกระทัง่ ถึงสมัยพระเจ้า
บุเรงนอง กษัตริ ยพ์ ม่าแห่ งหงสาวดี ได้แผ่อานาจเข้าครอบครองล้านนาใน พ.ศ. 2101 ซึ่ งสัญลักษณ์
แห่ งอานาจของบุ เรงนองยังปรากฏอยู่ทวั่ ไป ได้แก่ ไม้แกะสลักรู ปหงส์ ประจาวัดต่างๆ (หมายถึ ง
หงสาวดี ) นับตั้งแต่น้ นั มา นครลาปางตกอยู่ภายใต้อานาจของพม่าเป็ นเวลานานร่ วมๆ 200 ปี เศษ
(พ.ศ. 2101 - 2317) และบางครั้ งก็ อยู่ภายใต้ก ารปกครองของกรุ ง ศรี อยุธ ยาบ้างเช่ น สมัย สมเด็ จ
พระนเรศวรมหาราชและสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็ นต้น5
2.1.2 พระธาตุเจดีย์สาคัญของจังหวัดลาปาง
พระธาตุเจดี ยเ์ ป็ นโบราณวัตถุ สูงค่าคู่พระพุทธศาสนา มาช้านานนับพันปี ความเป็ น
อมตะของพระธาตุเจดียน์ อกจากจะเป็ นศูนย์รวมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนแล้วยังเป็ นจุดศูนย์
รวมความร่ วมมือของผูค้ นในแต่ละยุคแต่ละสมันสื บทอดมาจนถึงปั จจุบนั นี้ คาว่า “เจดีย”์ มาจากคา
ว่า “เจติยะ” ในภาษาบาลีและ “ไจตย” ในภาษาสันสกฤต หมายถึง สิ่ งที่ใช้เป็ นอนุ สรณ์ ให้ระลึกถึ ง
หรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเครื่ องระลึกถึง หลังพุทธกาล มีการกาหนดให้สร้างเจดียไ์ ว้ 4 อย่างคือ

4
5

รัตนปั ญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์ , (กรุ งเทพฯ : คุรุสภา, 2517), หน้า 14-18.
เกรี ยงไกร เกิดศิริ, ปงสนุก : คนตัวเล็กกับการอนุรักษ์ , (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์อุษาคเนย์, 2550), หน้า 3-15.
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1. ธาตุเจดีย ์ หมายถึง เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมธาตุของ พระบรม
สารี ริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระมหากษัตริ ย ์ หรื อจักรพรรดิ
2. บริ โภคเจดีย ์ หมายถึง สังเวชนี ยสถานอันเป็ นสถานที่สาคัญทางพุทธศาสนาหรื อ
ที่ซ่ ึ งพระพุทธเจ้าเคยประทับ อาทิเช่นที่ประสู ติ ตรัสรู ้ ปฐมเทศนา และปริ นิพพาน
ได้แก่ ตุมพสถูปอังคารสถูป สังเวชนี ยสถาน 4 ตาบล บาตร จีวร และพระบริ ขาร
พิ เศษมี ธ รรมกรก เสนา สนะ เตี ย ง ตั่ง กุ ฏิ วิ ห าร สิ่ งเหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ นสิ่ งของ
ที่พระพุทธเจ้าบริ โภคใช้สอยทั้งสิ้ น
3. ธรรมเจดีย ์ หมายถึงเจดียท์ ี่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระธรรมคาสอนซึ่ งจารึ กลงบนแผ่น
ศิลาและใบลาน หรื อคาถาแสดงพระอริ ยสัจ อาทิเช่น พระไตรปิ ฏก
4. อุทเทสิ กเจดีย ์ หมายถึงเจดียท์ ี่สร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิศแด่พระพุทธเจ้า ไม่กาหนดว่า
จะต้องเป็ นอย่างไร เช่ นการสร้ างบัลลังก์ให้หมายแทนพระพุ ท ธองค์ เพื่ อบรรจุ
พระพุทธรู ป
เจดี ย ์มี ค วามหมายอย่ า งกว้า งขวางที่ ใ ช้ ค าว่ า “สถู ป ” ที่ บ อกถึ ง สิ่ งก่ อ สร้ า งหรื อ
หลุมฝังศพ หรื อสร้างเพื่อบรรจุอฐั ิ ด้วยเหตุน้ ี สถูปจึ้งใช้แทนคาว่าเจดีย ์ ในสมัยสุ โขทัยคาว่า สถูปที่
ใช้ควบคู่กนั เช่น การกระทาที่ได้มีการบูชาพระสถูปเจดี ย ์ แต่ปัจจุบนั นี้ เรี ยกใช้คาว่า เจดี ยม์ ากกว่า
สถูป
การก่ อ สร้ างเจดี มี ต้น แบบเกิ ด จากในประเทศอิ น เดี ย ที่ มี ก ารพัฒ นามาจากลัก ษณะ
ของเนิ นดินเหนื อหลุมฝั งศพ ซึ่ งเป็ นที่มาของเจดียท์ รงระฆังที่รู้จกั กันในปั จจุบนั นี้ เหนื อทรงระฆัง
ท าบัล ลัง ก์ ห รื อ พุ ท ธอาสน์ แ ละท าฉั ต รปั ก เป็ นส่ ว นยอด ต่ อ มาจึ ง มี รู ป แบบเจดี ย ์ท รงอื่ น ๆ ที่ มี
การคลี่ ค ลายปรั บ ปรุ ง อยู่ใ นดิ น แดนต่ างๆ ที่ นับ ถื อ พุ ท ธศาสนาในราวพุ ท ธศตวรรษที่ 18 หรื อ
ก่ อ นหน้ า นั้ น มี ก ารสร้ า งเจดี ย ์ข้ ึ นในภาคเหนื อ เช่ น เจดี ย ์กู่ กุ ด หรื อ วัด จามเทวี จัง หวัด ล าพู น
มีลกั ษณะเฉพาะของท้องถิ่ น โดยจัดเป็ นเจดี ยใ์ นศิ ลปะหริ ภุญ ไชย จนกระทัง่ พุทธศตวรรษที่ 19
เจดียส์ ร้างขึ้นในล้านนาและแคว้นสุ โขทัย โดยรู ปแบบของเจดียไ์ ด้สร้างศิลปะแบบหริ ภุญไชย และ
ศิ ล ปะแบบพุ ก ามจนมาถึ งประเทศพม่ า ซึ่ งมี ค วามเกี่ ย วข้องกัน ทางด้านองค์ป ระกอบบางอย่า ง
ทั้งโดยตรงและเกี่ยวข้องที่มีแรงบันดาลใจร่ วมกัน6
6

สันติ เล็กสุ ขมุ , เจดีย์ : ความเป็ นมาและคาศัพท์ เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย, (กรุ งเทพฯ : มติชน, 2552),

หน้า 5-9.
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การสร้ างพระธาตุ เจดี ย ์ จึ งถื อ เป็ นการท าบุ ญ ที่ ยิ่งใหญ่ เพื่ อ ถวายเป็ นพุ ท ธบู ช าและ
การสักการบูชาพระธาตุเจดียจ์ ึงเสมือนการบูชาพระพุทธเจ้าซึ่ งจะก่อให้เกิดอานิสงส์ แก่ผสู ้ ร้างและ
ผูบ้ ูชา การสร้างพระธาตุเจดี ยใ์ นภาคเหนื อ เริ่ มตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหลังจากพระพุทธศาสนาเผยแผ่
เข้าสู่ แคว้นล้านนา พระเจดียท์ ุกองค์ที่สร้างขึ้นล้วนแล้วสะท้อนวิถีแห่ งวัฒนธรรมและความงดงาม
ทางศิลปะ สิ่ งหนึ่งที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของการสร้างพระเจดียใ์ นแคว้นล้านนาก็คือ ไม่นิยมสร้าง
ขึ้นกลางพระนคร แต่มกั จะสร้างอยูน่ อกเมืองเป็ นสาคัญ ศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรมที่ปรากฏล้วน
เป็ นลักษณะของ “ล้านนา” โดยแท้คือเป็ นเจดียท์ รงสี่ เหลี่ยมย่อมุม ส่ วนยอดหรื อองค์ระฆังจะใหญ่
ถือเป็ นการผสมผสานของศิลปะแบบลังการและพม่าโดยส่ วนใหญ่7
พระธาตุ เจดี ย ์ ส าคั ญ ของจั ง หวัด ล าปาง ถื อ ได้ ว่ า เป็ นจั ง หวัด ที่ อุ ด มไปด้ ว ย
ประวัติศาสตร์ ตานานในทางพุ ทธศาสนา จังหวัดลาปางอยู่ในภาคเหนื อตอนบนของไทยที่ เป็ น
ศูนย์ก ลางที่ ต้ งั อาณาจักรเก่ าแก่ มี สถานที่ ท่องเที่ ยว ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และคติ ความเชื่ อที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ลงตัวอีกภูมิภาคหนึ่ งของ
ประเทศไทย จังหวัดลาปางยังถื อได้ว่ามีการนาเอาวัฒนธรรมการแต่งกายแบบล้านนามาประยุกต์
ผสมผสานให้เข้ากับยุคสมัยในปั จจุบ นั และมี สถาปั ตยกรรมที่ มีเอกลักษณ์ ค วรแก่ ก ารหวงแหน
อนุรักษ์ให้อยูก่ บั อนุชนรุ่ นหลังสื บต่อไป
2.1.3 คติความเชื่ อและประเพณีพธิ ีกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับพระธาตุเจดีย์ หรือปูชนียสถานสาคัญ
ของจังหวัดลาปาง
พระธาตุ เปรี ย บเสมื อนตัว แทนของพระพุ ท ธเจ้า แม้พ ระองค์จะเสด็ จปริ นิ พ พาน
ไปแล้ว สิ่ งเหล่านี้ ยงั แทนสัญลักษณ์ แห่ งความบริ สุทธิ์ ของพระองค์ที่ยงั ดารงอยู่ให้เคารพบูชาใน
คติ ค วามเชื่ อในการสร้ างพระธาตุ โดยส่ วนมากพระธาตุ ไ ด้ค ติ ม าจากเนิ น ฝั งศพ และต่ อมาได้
วิวฒั นาการจากเนินฝังศพธรรมดา กลายมาเป็ นพระธาตุสูงตระหง่าน และได้ววิ ฒั นาการแตกต่างกัน
ออกไปตามความนิยมในประเทศนั้นๆ8

7

สมหมาย เปรมจิตต์, พระเจดีย์ในลานนาไทย : งานวิเคราะห์ และอนุรักษ์ ศิลปะและสถาปัตยกรรมลานนาไทย,
(เชียงใหม่ : สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524), หน้า 4-5.
8
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 6.
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ตามต านานพระธาตุ ค วามเชื่ อ เรื่ อ งการบู ช าพระธาตุ น่ า จะสื บ ทอดมาตั้ง แต่ ใ น
สมัยทวารวดี และจนมาถึ งสมัยอาณาจักรหริ ภุญไชย เป็ นศาสนาที่ สาคัญในดิ นแดนลุ่ มแม่น้ าปิ ง
เป็ นที่ เคารพสั ก การะของผูค้ นในดิ น แดนแถบนี้ เพราะมี ห ลัก ฐานปรากฏในตานานและจารึ ก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจารึ กหลักที่ 2 ของสุ โขทัย โดยกล่ าวถึ งพระมหาเถรศรี ศรัท ธาจาริ กแสวงบุ ญ
ที่ ลาพูน จึงทาให้คติ ความเชื่ อเรื่ องพระธาตุ ได้เกิ ดในยุคที่ ล้านนาได้รับ เอาพุ ทธศาสนาลังกาวงศ์
จากสุ โขทัย ก็ได้รับเอาคติการบูชาพระธาตุแบบลังกามา ได้แพร่ เข้าสู่ ลา้ นนาพร้อมกับการเผยแพร่
พุทธศาสนาของพระสุ มนเถระที่ได้รับการสักการบูชามาจากสุ โขทัย ในสมัยพญากื อนา ได้นาเอา
พระบรมสารี ริกธาตุมายังล้านนา ถือได้วา่ เป็ นการต้อนรับจากประชาชนเป็ นอย่างดี โดยการนับถือ
พระธาตุในล้านนา มีความเจริ ญมาก ดังจะเห็นได้จากการสถาปนาพระธาตุมากมาย การมีประเพณี
การบูช าพระธาตุ ประจาปี เกิ ด เอกสารและตานานต่ างๆ มี เป็ นจานวนมากที่ เป็ นตานานพระธาตุ
และคติ ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ งปาฏิ ห าริ ย ์พ ระธาตุ กษัต ริ ย ์ใ นสมัย ต่ า งๆโดยเฉพาะในยุค ที่ ล้านนามี
ความเจริ ญ รุ่ ง เรื องด้านศาสนา ต่ า งก็ ต้องสถาปนาพระบรมธาตุ ข้ ึ น เพื่ อเป็ นเครื่ องหมายแสดง
ศูนย์กลางอานาจ การสถาปนาพระบรมธาตุอย่างมากมายในล้านนา มิใช่ เป็ นเพียงเลื่ อมใสศรัทธา
ตามแบบลังกาเท่านั้น แต่เป็ นการนาเอาความเชื่ อเรื่ องพระบรมธาตุแทนที่ความเชื่ อดั้งเดิมเกี่ ยวกับ
ผีวญ
ิ ญาณ และสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ พ้นื เมืองด้วย9
พระพุทธศาสนาที่มีความเชื่ อและมีการนับถือพระธาตุ เป็ นปูชนี ยวัตถุที่สาคัญยิ่งกว่า
วัตถุมงคลอื่นๆ และทุกประเทศไม่วา่ จะนับถือพระพุทธศาสนาฝ่ ายหิ นยานหรื อมหายาน ล้วนแล้วมี
พระบรมสารี ริก ธาตุ ด้วยกัน ทั้งนั้น ถ้าว่าโดยความส าคัญ แล้ว พระธาตุ นับ ว่ามี ค วามส าคัญ มาก
ในการประกาศศาสนา เพราะมี พ ลังในการดึ ง ดู ดศรั ท ธาของผูท้ ี่ ยงั ไม่ เลื่ อมใสให้ เลื่ อมใส และ
ผูท้ ี่เลื่ อมใสยิง่ ๆ ขึ้นไป เช่นที่ลงั กาทวีปถือว่าพระธาตุเป็ นปูชนี ยวัตถุ ที่สาคัญ ยิง่ กว่าปูชนี ยวัตถุอื่น
ในพระพุทธศาสนา10การสร้างพระธาตุในล้านนามีการนาเอาคติความเชื่ อเรื่ องจักรวาลวิทยาและ
คติ จกั รวาลแบบพุ ท ธศาสนาเถรวาท โดยสั งคมไทยมี ระบบความเชื่ อว่าจัก รวาลมี เขาพระสุ เมรุ
เป็ นแกนกลางที่ มีอิทธิ พลต่อประเพณี และวิถีชีวิต เพื่อต้องการให้สังคมได้ปฏิ บตั ิช่วยสร้างความ
เป็ นอัน หนึ่ งอัน เดี ย วกัน ของวัฒ นธรรมทางความคิ ด และทางปฏิ บ ัติใ ห้ แก่ สั ง คม เป็ นการปรั บ
ประเพณี ค วามเชื่ อ และธรรมเนี ย มปฏิ บ ัติ ใ นระดับ สั ง คมเมื อ งให้ เข้า กับ สั ง คมชนบท เกิ ด เป็ น
9

สมหมาย เปรมจิตต์, พระเจดีย์ในลานนาไทย : งานวิเคราะห์ และอนุรักษ์ ศิลปะและสถาปัตยกรรมลานนาไทย,
(เชียงใหม่ : สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524), หน้า 4-5, หน้า 9-10.
10
ศรี ศกั รวัลลิโภดม, ความหมายของพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ, (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2532),
หน้า 12-15.
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ลัก ษณะร่ วมทางวัฒ นธรรมเดี ย วกัน ระหว่างเชื้ อ ชาติ ใ นระดับ รั ฐ ต่ อ รั ฐและความแตกต่ างทาง
ความคิดอื่นๆ จึงทาให้เกิดความซับซ้อนทางด้านความคิดซึ่ งอยูภ่ ายใต้อุดมการณ์ของความมุ่งหมาย
ที่ จะท าให้พ้ืนที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ด้วยการสร้ างความศักดิ์ สิ ท ธิ์ ให้กบั พื้นที่ จากการกาหนดบทบาทหน้าที่
เฉพาะเจาะจงของพื้ น ที่ น้ ัน เพื่ อป้ องกันปฏิ บ ตั ิ ยึดถื อ หรื อพิ ท กั ษ์ค วามศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของพื้ นที่ น้ ัน ๆ
ไปพร้ อ มๆ กั น จึ ง สรุ ปได้ ว่ า คติ จ ัก รวาลได้ ถู ก น ามาใช้ ใ นการสร้ า งบ้ า นเมื อ งสร้ า งพุ ท ธ
สถาปั ตยกรรมการประดับตกแต่งภาพและจิตรกรรม11
ในส่ วนของตานานพระธาตุ ได้กระจายในพื้ นที่ บ ริ เวณกว้างนับ ตั้งแต่ ท างตอนบน
ได้แก่ ดิ นแดนสิ บ สองปั นนาทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของจีน รั ฐฉานของพม่ า ล้านช้างและแถบลุ่ ม
แม่น้ าโขงทั้งสองฟากฝั่ ง ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 เป็ นต้นมา ทั้งนี้ เนื่ องจากการแพร่ กระจายของ
พุทธศาสนาเถรวาทสายลังกาวงศ์เป็ นหลักสาคัญนัน่ เอง แต่โดยรวมแล้วได้มีเค้าโครงเรื่ องคล้ายคลึง
กันหากได้เปลี่ยนรายละเอียดไปตามพื้นที่แตกต่างกันไปตามที่ต้ งั นั้นๆ กล่าวได้วา่ ตานานพระธาตุ
เป็ นองค์ความรู ้ ทางพุทธศาสนา ทั้งในท้องถิ่ นเองและลังกา โดยพระสงฆ์ที่ได้มีโอกาสเดินทางไป
สื บและศึกษาพระพุทธศาสนาในขณะนั้น สาหรับตานานพระเจ้าเลียบโลก ปรากฏอยู่เป็ นจานวน
มากในล้านนาแต่หากได้มีปรากฏอยู่บา้ งที่ สิบสองปั นนาและล้านช้าง รวมถึงทางแถบอีสานด้วย
เช่ น เดี ย วกัน ซึ่ งก็ มี ผู ้สั น นิ ษ ฐานว่า น่ า จะเป็ นการรั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากล้านนา อัน เป็ นศู น ย์ก ลาง
ทางศาสนา ที่ มี ค วามรุ่ งเรื องมานับ ตั้งแต่ พุ ท ธศตวรรษที่ 21 ที่ ได้มี ก ารเผยแผ่ออกไปยังดิ น แดน
ใกล้เคียงในเวลาต่อมา ทั้งจากการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยพระสงฆ์ และดารโยกย้ายถิ่นฐานของผูค้ น
ที่ มีอยู่อย่างต่อเนื่ องทั้งเหตุ ปัจจัยจากการเปลี่ ยนแปลงทางด้านสังคม การเมื องการปกครอง และ
เศรษฐกิจ เป็ นต้น
โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ข องล้านนาแล้ว พบว่าตามวัดต่ างๆ ในเกื อ บทุ ก ท้องถิ่ น มัก จะ
ปรากฏถึ งตานานประเภทดังกล่าวอยูเ่ สมอ แม้วดั นั้นจะไม่ได้ปรากฏถึ งตานานที่มีอยู่ยงั วัดนั้นเลย
หากเป็ นการให้ ค วามส าคัญ ของต านานในลัก ษณะขององค์ค วามรู ้ โดยที่ ไ ด้มี ก ารเผยแพร่ ใ ห้
พุ ท ธศาสนิ ก ชนในแต่ ล ะท้อ งถิ่ น เกิ ด ความเลื่ อ มใสศรั ท ธาในศาสนสถานที่ ต านานกล่ า วถึ ง
อัน จะน าไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ บู ช าในลัก ษณะต่ า ง กล่ าวคื อ การเทศนาในเรื่ อ งราวต านานส าคัญ ให้
เป็ นประเพณี นิยมของชาวพุทธท้องถิ่ น ที่นอกเหนื อจากการรับรู ้ ในชาดกเรื่ องอื่นๆ อยู่แล้วก็ได้มี
การนาเอาเรื่ องราวตานานพระธาตุและตานานพระเจ้าเลียบโลก มาทาการเทศนาให้พุทธศาสนิกชน
11

คณะผูจ้ ดั ทา ชาญณรงค์ ศรี สุวรรณ และคนอื่น , ฮอมภูมิ 1 : รวบรวมความรู้ , “ภูมิปัญญา วิถไี ทย”,
(คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), หน้า 10-11.
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ได้รับฟั ง เพื่อจูงใจมนความศรัทธาต่อสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ในท้องถิ่น ทั้งไกลและใกล้เป็ นที่รับรู ้อย่าง
กว้างขวาง นอกจากนี้ ยงั ได้เกิ ดประเพณี ในการที่จะแสวงบุญของผูท้ ี่เลื่ อมใสศรัทธา ไปยังดินแดน
ที่มีพระธาตุต้ งั อยู่ เกิดเป็ นเครื อข่ายทางพุทธศาสนาในท้องถิ่นและภูมิภาค จากการรับรู ้เรื่ องราวของ
ผูค้ นแถบนี้มาช้านาน12
บทบาทหน้ าที่ และความสาคัญของวัดพระธาตุในวัฒนธรรมล้ านนา
พระธาตุ คื อ ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระบรมสารี ริ ก ธาตุ ข องพระพุ ท ธเจ้า ตามความเชื่ อ
ทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระธาตุเจดียเ์ ป็ นหลักสาคัญของวัด วัดพระธาตุจะได้รับการทานุ บารุ ง
ทั้ง จากสถาบัน การปกครอง คื อ กษัต ริ ย ์แ ละเจ้าเมื อ ง และจากราษฎรในชุ ม ชนเสมอ มู ล เหตุ
ของการเกิ ดธาตุ เจดี ยน์ ้ ัน กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ ทรงนิ พ นธ์ไว้ในตานาน พุ ทธเจดี ย ์ว่า เมื่ อ
พระพุ ท ธองค์ ใ กล้เสด็ จ เข้า สู่ ป ริ นิ พ พาน พระอานนเถระทู ล ถามถึ ง การปฏิ บ ัติ ต่ อ พุ ท ธสรี ร ะ
พระพุทธเจ้าทรงให้ทาอย่างที่ทากับอัฐิของพระเจ้าจักรพรรดิ คือ การาาปนกิจแล้วสร้างสถูปบรรจุ
พระสรี ระธาตุ แต่ในระยะแรกนั้นคงยังไม่เกิ ดความนิ ยมในการบูชาพระบรมธาตุ มากเท่าใดนัก
จนในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ทรงรวบรวมพระบรมสารรี ริกธาตุของพระพุทธเจ้า และแจก
ไปยังเมืองต่างๆ จึงเกิดประเพณี นิยมการสร้างสถูปเป็ นพระธาตุเจดีย ์
การบู ช าพระธาตุ อ ัน เป็ นตัว แทนพระพุ ท ธเจ้า ในแประเทศไทยนั้น น่ า จะมี ต้ ัง แต่
ในสมัยทวารวดี หริ ภุญไชยก็เป็ นเมืองในวัฒนธรรมร่ วมสมัยกับทวาราวดีในเขตภาคเหนื อ ปรากฏ
ข้อจากตานานว่า ในสมัยพระบรมธาตุในระยะแรกนั้นน่ าที่จะมีความหมายแทนองค์พระพุทธเจ้า
มากกว่าความเชื่อในอิทธิ ฤทธิ์ ปาฏิหาริ ยข์ องพระธาตุ
ลักษณะคติความเชื่ อในการบูชาพระธาตุแบบมีระบบนั้น ก็เกิ ดเมื่อพุทธศาสนาแบบ
ลังกาวงศ์ได้เข้ามาสู่ ดินแดนล้านนา บทบาท หน้าที่ และความส าคัญของวัดพระธาตุ มิ ได้จากัด
อยู่เพียงเป็ นสัญลักษณ์ แทนองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้น แต่ยงั เข้ามาเกี่ ยวพันกับการเมืองการปกครอง
ในอาณาจักร รวมทั้งเป็ นปั จจัยให้เกิดวัฒนธรรมประเพณี ต่างๆ ในชุ มชนด้วย ในวัฒนธรรมล้านนา
วัด พระธาตุ เป็ นวัด ที่ มี ค วามส าคัญ อย่า งมาก โดยจะแบ่ ง บทบาท หน้ า ที่ แ ละความส าคัญ ของ
วัดพระธาตุในวัฒนธรรมล้านนาเป็ น 2 ข้อใหญ่ คือ

12

เธียรชาญ อักษรดิษฐ์, ตานานพระเจ้ าเลียบโลก การศึกษาพืน้ ที่ทางสั งคมและวัฒนธรรมล้านนา ภูมินาม ตานาน
ผู้คน, (เชียงใหม่ : บริ ษทั ธารปั ญญา จากัด, 2552), หน้า 8-10.
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1. บทบาทหน้ าที่ และความสาคัญต่ อการเมืองการปกครอง
การบูชาพระบรมธาตุมิได้เป็ นเพียงเพื่ออานิ สงส์ เท่านั้น แต่เป็ นการกาหนดพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ สาหรับการสถาปนาพุทธศาสนาในดินแดนใหม่ ลักษณะความเชื่อนี้ได้เข้าผสมผสานและ
แทนที่ความเชื่ อเดิ มในล้านนา ไทยอันเกี่ ยวเนื่ องกับการบูชาผี วิญญาณ และสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ตานาน
พระธาตุ และตานานเมื องจะกล่ าวถึ งการสถาปนาพระธาตุ ณ บริ เวณที่ เป็ นแหล่ งศักดิ์ สิ ท ธิ์ เดิ ม
ของท้องถิ่ น เช่ น พระธาตุ ดอยสุ เทพ พระธาตุ ดอยตุ ง และเมื องอื่ นๆ เช่ น พระธาตุ ล าปางหลวง
พระธาตุจอมกิ ตติ พระธาตุจอมทอง ถื อได้ว่าเป็ นที่ น่าสังเกตว่าดิ นแดนในล้านนา มีการสถาปนา
พระบรมธาตุไว้มากมาย ที่ในยุคล้านนามีความเจริ ญรุ่ งเรื องสู งสุ ด
การไหว้พ ระธาตุ เป็ นวัดที่ ห ลัก และเป็ นศูน ย์ก ลางของเมื อง เป็ นการใช้วิถี ท าง
วัฒนธรรม และคติความเชื่ อ ของผูน้ าที่จ ะทาให้เกิ ดการรวมตัวทางวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่ น
ที่ มีความหลากหลายทางชาติ พนั ธุ์และระบบความเชื่ อให้มาเป็ นพวกเดี ยวกัน อยู่ในท้องถิ่ นและ
ชุมชนเดียวกัน
การสร้างและประดิษฐานพระธาตุ นอกจากจะก่อให้เกิดอานิ สงส์ แก่ผสู ้ ร้ างผูบ้ ูชา
แล้วยังเป็ นเครื่ องหมายแห่ งการตั้งมัน่ ของพระพุ ท ธศาสนา และความเจริ ญ แห่ งธรรมที่ ถูก ต้อง
ในสังคมนั้น เมื่อคติการบูชาพระธาตุได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงไป ในเชิ งการเชื่อถือสิ่ งที่มีอิทธิ ฤทธิ์
ปาฏิ ห าริ ย ์ข องพระธาตุ ม ากขึ้ น การสร้ างพระธาตุ เจดี ย ์ กลายเป็ นสิ่ ง บอกบารมี ผูส้ ร้ างพระธาตุ
อาทิเช่น เจดี ยห์ ลวงกลางเมืองเชี ยงใหม่ ของพระเจ้าติโลกราช ซึ่ งแสดงถึ งการที่พระองค์ทรงเน้น
ความสาคัญของเมื องเชี ยงใหม่ในฐานะเป็ นศูนย์กลางแห่ งอานาจทางด้านการเมื องการปกครอง
ทางพุทธศาสนา
2. บทบาทหน้ าทีแ่ ละความสาคัญต่ อสั งคมวัฒนธรรม
พระธาตุ นอกจากจะเป็ นศูนย์กลางของอานาจทางการเมือง และการศาสนาแล้ว
นั้นก็ยงั ถื อว่าเป็ นศูนย์กลางของ และเป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุ มชน ที่ได้แสดงแนวความคิ ด
ความเชื่ อ ความศรัทธา ในคติการบูชาพระบรมธาตุ พระธาตุในแต่ละมีความสาคัญแตกต่างกันไป
ตามระดับ โดยร่ ว มถึ ง ระดับ ชุ ม ชน หมู่ บ ้า น และชุ ม ชนเมื อ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง แล้ว วัด ที่ มี
ความสาคัญในระดับชุ มชนเมือง ที่เป็ นศูนย์กลางเมืองก็น่าจะได้รับการอุปถัมภ์ และการทานุ บารุ ง
จากชนชั้นปกครอง ที่มีการกัลปนาผูค้ น สิ่ งของเครื่ องใช้ไว้อย่างสม่าเสมอ โดยศูนย์กลางของชุมชน
มั ก มี สิ่ งศั ก ดิ์ สิ ทธ์ ที่ เป็ นความเชื่ อแบบดั้ งเดิ ม ที่ ล้ า นนาเป็ นศู น ย์ก ลาง ที่ ถื อ น าเอาต้ น ไม้
เป็ นสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ คื อ ไม้ข ะจาว (กระจาว) ที่ มี ค วามเชื่ อ ว่า ไม้ข ะจาวถู ก ผสมผสานแทนที่ ด้ว ย
20

พระธาตุ เจดี ย ์ จากต านานพระธาตุ ล าปางหลวง และต านานพระธาตุ เสด็ จ ในจัง หวัด ล าปาง
ในการสร้ างพระธาตุ เจดี ย ์มี ก ารเข้ ามาแทนที่ สิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ เดิ ม ที่ เป็ นศู น ย์ก ลางชุ ม ชน ท าหน้า ที่
คอยปกป้ องดูแลรักษาชุมชนให้มีความสงบสุ ข
ความศรัทธาในการบูชาพระธาตุของชาวล้านนา และความเชื่ อในอานิ ส งค์ของ
การบูชาพระธาตุ ยังปรากฏในรู ปของประเพณี ที่ปฏิ บตั ิสืบเนื่ องต่อๆ กันมา เช่ น การบูชาพระธาตุ
ประจ าปี เกิ ด คื อ การจาริ ก แสวงบุ ญ ไปนมัส การพระธาตุ โดยมี ก ารก าหนดขึ้ น เป็ นพระธาตุ
ประจาปี เกิด ตามประเพณี ถือกันว่าคนเกิดปี ไหนต้องไปสักการบูชาพระธาตุที่ใดถึงจะเป็ นสิ ริมงคล
ต่ อ ตนเอง มี อ ายุ ยืน ได้อ านิ ส งส์ ม าก ประเพณี ไ หว้พ ระธาตุ น้ ี มี ใ นวัน เพ็ ญ เดื อ น 8 (เดื อ น 6 ใต้)
นอกจากพระธาตุในแต่ละแห่ ง ก็มีประเพณี การไหว้บูชาพระธาตุเป็ นประจาทุกปี โดยชุ มชนจะถื อ
ว่าการได้บูชาพระธาตุเป็ นกิริยาบุญอันสาคัญ เนื่ องจากเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ แทนพระพุทธเจ้า จึงทาให้
พระธาตุกลายเป็ นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่สาคัญตามประเพณี และ
เทศกาลต่างๆ
ประเพณีและพิธีกรรมทีม่ ีความสั มพันธ์ กบั วัด
ประเพณี อ ัน เกิ ด จากแนวความคิ ด ปรั ช ญา และความเชื่ อ ทางพุ ท ธศาสนานั้ น
เป็ นสิ่ งที่พุทธศาสนิ กชนพึงปฏิ บตั ิ และได้ปฏิ บตั ิสืบเนื่ องกันมา ในล้านนาประเพณี ที่แสดงความ
เป็ นเอกลักษณ์ และความเป็ นตัวของตัวเองของคนในท้องถิ่ น แม้ว่าล้านนาจะเข้ารวมกับประเทศ
ไทยตั้งแต่ ในสมัย รั ช กาลที่ 5 แต่ ช าวล้านนาก็ ยงั คงรั ก ษาและสื บ ทอดประเพณี ข องตนมาจนถึ ง
ปัจจุบนั
ความสัมพันธ์ของอาคารสถาปั ตยกรรม และประเพณี น้ นั เกิ ดจากพฤติ กรรมของ
ผู ้ค นใช้ ส ถาปั ต ยกรรม ในการท ากิ จ กรรม พิ ธี ก รรมต่ า งๆ ตามประเพณี หน้ า ที่ ก ารใช้ ง าน
สถาปั ตยกรรมในวัด จึงไม่จากัดเฉพาะพิธีกรรมทางศาสนาของภิกษุสงฆ์ แต่ยงั รวมไปถึ ง การใช้
พื้นที่ทากิ จกรรมของประชาชนทัว่ ไป ทั้งประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับชี วิตประจาวัน และประเพณี เนื่ อง
โอกาสพิเศษ
พฤติ ก รรมในการปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมตามประเพณี จึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ส่ ว นหนึ่ งใน
การก าหนดหน้ า ที่ ใ ช้ ง านให้ ก ั บ สถาปั ตยกรรมในวัด ทั้ งนี้ การออกแบบสร้ า งสรรค์ ง าน
สถาปั ต ยกรรมต้ อ งค านึ ง ถึ ง พื้ น ที่ ว่ า ง (Space) ที่ เหมาะสมต่ อ การใช้ ง าน (Function) นั้ นด้ ว ย
โดยประเพณี การขึ้นธาตุ เดือน 8 เหนือ (เดือน 6 ใต้) ตรงกับเดือนพฤษภาคม วันเพ็ญเดือน 8 เหนื อ
เป็ นวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวล้านนานิ ยมพากันไปสู่ ศาสนสถานสาคัญประจาเมือง และ
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พระธาตุ เจดี ย ์ทุ ก แห่ ง รวมทั้ ง เป็ นเดื อ นที่ มี ป ระเพณี การเดิ น ทางไปสั ก การะพระธาตุ เจดี ย ์
ประจาปี เกิดของตน อันเนื่องมาจากความนิยมการถือเอาพระธาตุเป็ นที่พ่ งึ ของตน (ชุธาตุ)
ประเพณี แ ละพิ ธี ก รรมในการสั ก การบู ช าเมื่ อ ชาวล้านนามี ก ารศรั ท ธาในองค์
พระธาตุ การรวมตัวกันทางสังคมและชุมชนหนึ่งหรื อหลายชุ มชนกาหนดร่ วมกันขึ้น เพื่อการระลึก
ถึ งประวัติศาสตร์ หรื อความสานึ กถึ งพิธีกรรมของชาวล้านนา มีกิจกรรมและพิธีกรรม โดยเฉพาะ
การท ามาหากิ น ในชี วิต ประจ าวัน ประเพณี เดื อ น 8 ของล้า นนา ช่ ว งเดื อ นพฤษภาคม ถื อ เป็ น
ช่วงเดือนของประเพณี ข้ ึนธาตุ เนื่ องจากเดือนดังกล่าวเป็ นช่วงเดือนที่ตรงกับวันประสู ติ ตรัสรู ้ และ
ปริ นิ พ พานของพระพุ ท ธเจ้า ชาวล้านนามัก จะเดิ น ทางออกนอกพื้ นที่ ข องตน เพื่ อไปแสวงบุ ญ
ตามพระธาตุ ต่างๆ ที่ ตนและชุ ม ชนนับ ถื ออยู่ ซึ่ งแน่ น อนว่าพระธาตุ ที่ ไปในโอกาสพิ เศษเช่ น นี้
ต้องเป็ นพระธาตุสาคัญของเมือง โดยประเพณี และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับพระธาตุคือ “ประเพณี สรงน้ า
พระธาตุ ” ในเดื อนแปด (ล้านนา) อันเป็ นประเพณี ศกั ดิ์ สิ ท ธิ์ ของหมู่บ ้าน มี ลกั ษณะพิ เศษ เพราะ
เป็ นวัน ที่ ห ลายหมู่ บ ้านมุ่ งหน้ามาสรงน้ าพระธาตุ องค์เดี ยวกัน ” ดังนั้น การสรงน้ าพระธาตุ ข อง
ท้องถิ่น จึงเป็ นประเพณี ร่วมของชุ มชน เป็ นความทรงจาร่ วมของชุ มชนที่มีเครื อข่ายใหญ่กว่าระดับ
หมู่บา้ นหรื อหลายๆ หมู่บา้ นรวมกันโดยการสรงน้ าพระธาตุเป็ นประเพณี ของล้านนามานานมีท้ งั ที่
สรงโดยตรงที่ตวั พระธาตุและการสระสรงบูชาพระธาตุที่บรรจุภายใน เป็ นการโยงยึดร่ วมใจกันของ
คนจากหลายๆ ชุ มชนให้รวมตัวกันมาการทาบูชาพระธาตุดว้ ยน้ าหอมเครื่ องไหว้ ทุกคนจะรวมตัว
กันดึงสายเชื อกชักรอกหม้อน้ าหอมขมิ้นส้มป่ อยที่ทุกคนนามาใส่ รวมกันไว้ ชักขึ้นไปรดสรงถวาย
พระธาตุเป็ นแถวไป ซึ่ งทุกคนได้เข้าไปร่ วมด้วยความเต็มใจพร้อมไปกับการอธิ ษฐานบูชา13
2.1.4 รู ปแบบสถาปัตยกรรม
การสร้ า งสถาปั ตยกรรมของล้ า นนาค่ อ นข้ า งจะกลมกลื น กั บ ธรรมชาติ ม าก
ศาสนสถานส่ วนใหญ่ ที่เหลื ออยู่ม าจนถึ งปั จจุ บ นั ล้วนแต่ผ่านการบู รณปฏิ สั งขรณ์ มาแล้วทั้งสิ้ น
ชาวล้านนามีความเชื่ อว่าการบูรณปฏิสังขรณ์วดั วาอารามนั้นจะได้อานิสงส์ ผลบุญมากและจะได้พบ
พระนิ พ พานในที่ สุ ด งานบู ร ณะเหล่ า นั้ นมี ท้ ัง การก่ อ ครอบเพิ่ ม เติ ม ขนาดให้ ใ หญ่ ข้ ึ นหรื อ
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ ตลอดไปจนถึงการรื้ อแล้วนามาสร้างใหม่ เงื่อนไขของการบูรณะประกอบ
กับตานานที่ มีอยู่มากมาย ล้วนแล้วแต่เป็ นปั ญหาของการศึกษาด้านการกาหนดอายุการก่ อสร้ าง
อยูเ่ สมอ ศาสนสถานมีอยูห่ ลายประเภทแต่ที่สามารถศึกษาพัฒนาการของศิลปกรรมได้ค่อนข้างมาก

13

สิ ทธิพร เนตรนิยม, พระธาตุ : กุสลลักข์ ในพุทธศาสนา, (เชียงใหม่ : ธารปั ญญา, 2552 ), หน้า 116-117.
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โครงสร้ างส่ วนบนมักใช้ไม้เป็ นองค์ประกอบ ความคงทนจึงน้อยกว่า ดังนั้นวิหารและอุโบสถที่
เหลืออยูจ่ ึงได้รับการบูรณะกันทั้งสิ้ น
เจดีย์ล้านนา
ชาวล้านนามักเรี ยกเจดียว์ า่ “ธาตุ” หรื อ “กู่” เหตุที่เรี ยกเนื่ องจากส่ วนใหญ่แล้วนิ ยมใช้
บรรจุ อ ัฐิ ธ าตุ ท้ ัง สิ้ น และค าว่า กู่ นั้น เข้า ใจว่าเป็ นค าที่ ม าจากภาษาพม่ า เจดี ย ์ใ นศิ ล ปะล้า นนา
ที่สาคัญมีอยู่ด้วยกันสองแบบคือ เจดี ยท์ รงระฆัง และเจดียท์ รงปราสาทนอกจากนั้นยังนิ ยมสร้าง
มีเจดียแ์ บบอื่นอีกดังสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. เจดีย์ทรงระฆัง
เหตุที่เรี ยกว่าทรงระฆังนั้นเพราะองค์ประกอบสาคัญของเจดียแ์ บบนี้ คือ องค์ระฆัง
ซึ่ งต้นกาเนิ ดนั้นคงมาจากรู ปโดมครึ่ งวงกลมของสถู ปในประเทศอินเดี ยที่ เรี ยกว่า “อัณฑะ” หรื อ
“ครรภะ” ซึ่ งมี ค วามหมายถึ ง ศู น ย์ ก ลางจัก รวาล ลั ก ษณ ะของอั ณ ฑ ะรู ปครึ่ งวงกลมนั้ น
เมื่ อ แพร่ ก ระจายไปในดิ น แดนต่ างๆ มากมาย และได้มี พ ัฒ นาการต่ างกัน ไปตามรสนิ ย มและ
ความเชื่อท้องถิ่น ในดินแดนล้านนา เจดียท์ รงระฆังอาจแยกได้ 3 กลุ่มคือ
เจดี ย์ ท รงระฆั งกลุ่ ม ที่ 1 เป็ นรู ป แบบที่ ไ ด้รับ อิ ท ธิ พ ลจากศิ ล ปะลัง กาที่ ผ่านจาก
ศิลปะพม่าแบบพุกามแล้วพัฒนาไปเป็ นรู ปแบบของเจดียแ์ บบพื้นเมืองล้านนา
เจดี ย์ท รงระฆั งกลุ่ ม ที่ 2 เป็ นรู ป แบบที่ ไ ด้รับ อิ ท ธิ พ ลจากศิ ล ปะลังกาที่ ผ่านจาก
ศิ ล ปะสุ โขทัยเข้าสู่ ล้านนาแล้วพัฒ นาต่ อเนื่ องสื บ มา เช่ น เจดี ยว์ ดั พระธาตุ ล าปางหลวง จัง หวัด
ลาปาง
เจดี ย์ท รงระฆั งกลุ่ ม ที่ 3 เป็ นรู ป แบบที่ รับ อิ ท ธิ พ ลมาจากศิ ล ปะพม่ ารุ่ น หลัง ราว
พุทธศตวรรษที่ 24 ลงมา
2. เจดีย์ทรงปราสาท
ความหมายของปราสาทคื อเรื อนยอดหลายชั้น แต่การนามาใช้เรี ยกชื่ อของเจดี ย ์
ต้องการให้หมายถึงเจดียท์ ี่มีเรื อนธาตุและมียอดเรี ยวแหลมขึ้นไป โดยไม่จากัดว่าจะเป็ นยอดแบบใด
เจดี ย ์ท รงปราสาทในศิ ล ปะล้า นนาอาจแยกได้ 4 กลุ่ ม คื อ เจดี ย ์ท รงปราสาทสี่ เหลี่ ย ม, เจดี ย ์ท รง
ปราสาทแปดเหลี่ยม, เจดียท์ รงปราสาทยอดเจดีย,์ เจดียท์ รงมณฑปปราสาท นอกจากนั้นยังปรากฏ
มีเจดียอ์ ีก 2 แบบ ที่พบในล้านนาแต่เป็ นการหยิบยืมรู ปแบบมาจากแหล่งศิลปะอื่น คือ เจดียท์ รงพุ่ม
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ข้าวบิณฑ์จากศิลปะสุ โขทัย และเจดียเ์ พิ่มมุมจากศิลปะอยุธยา อย่างไรก็ตามจากการบูรณะซ่อมแซม
องค์เจดียต์ ่างๆ เป็ นเวลาหลายครั้ง ทาให้รูปแบบของเจดียม์ ีการปะปนซึ่ งกันและกัน การพิจารณาถึง
เจดียแ์ ต่ละองค์ยอ่ มต้องพิจารณาถึงการซ่อมในแต่ละครั้งด้วยเช่นกัน
3. เจดีย์เพิม่ มุม /ย่ อมุม
จากการศึกษาพบว่าเจดียเ์ พิ่มมุมนั้นเป็ นเจดียท์ ี่พฒั นาขึ้นในศิลปะอยุธยาตอนกลาง
และแพร่ กระจายในภาคกลางของไทย จนถึงศิลปะรัตนโกสิ นทร์ ซ่ ึ งแต่เดิมเรี ยกกันว่า “เจดียย์ อ่ มุม”
ในศิ ล ปะล้า นนานั้น พบตัว อย่า งไม่ ม ากนัก ได้แ ก่ เจดี ย ์ว ดั หมื่ น ตู ม จัง หวัด เชี ย งใหม่ ลัก ษณะ
องค์ประกอบส่ วนฐานและชั้นฐานปั ทม์น้ นั เป็ นศิลปะล้านนาราวพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่ งแตกต่างไป
จากศิ ล ปะอยุ ธ ยา แต่ ก ารยกเก็ จ ที่ ลึ ก มากตลอดทั้ง องค์ ซึ่ งไม่ เคยพบมาก่ อ นในศิ ล ปะล้า นนา
นักวิชาการจึงแยกให้เป็ นเจดียล์ กั ษณะเพิ่มมุมแบบศิลปะอยุธยา ทั้งนี้ โดยมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
อยุ ธ ยาที่ ชัด เจนก็ คื อ การมี อิ ท ธิ พ ลทางการเมื อ งเหนื อ ล้า นนาอยู่ชั่ว ระยะหนึ่ ง ในรั ช กาลของ
พระนเรศวร ราว พ.ศ. 2138 – 2141
4. เจดีย์ทรงปราสาทแปดเหลีย่ ม / เจดีย์ปล่อง
เจดี ย ์แ ปดเหลี่ ย มที่ ว ดั จามเทวี จัง หวัด ล าพู น น่ า จะเป็ นตัว อย่า งที่ เก่ า แก่ ที่ สุ ด
ของเจดี ย ์ท รงนี้ ในล้านนา ต านานมู ล ศาสนากล่ าวว่าสร้ า งขึ้ น ในรั ช กาลของพระเจ้าสวาธิ สิ ท ธิ
เจดี ย ์องค์น้ ี ได้รับ การบู รณะหลายยุค สมัย ซึ่ งรายละเอี ย ดของฐานไม่ ส ามารถอธิ บ ายได้ชัด เจน
แต่เรื อนธาตุ น้ นั อยู่ในแผนผังแปดเหลี่ ยม มีจระนาประดิ ษฐานพระพุ ทธรู ปยืนทุกด้าน กรอบซุ ้ม
จระนายังคงประดับด้วยใบระกาทรงสู งซึ่ งน่าจะเกี่ยวข้องกับซุ ้ม“เคล็ด” ของพุกาม เหนื อเรื อนธาตุ
เป็ นชั้นลดรับทรงระฆัง ร่ องรอยที่เหลื ออยู่ดา้ นบนของทรงระฆัง เข้าใจว่าอาจมี ลกั ษณะคล้ายกับ
ยอดของเจดียเ์ ชียงยัน วัดพระธาตุหริ ภุญไชยก็ได้เจดี ยท์ รงปราสาทนี้ พบมากในล้านนา จนแทบจะ
เป็ นเอกลักษณ์ของเจดียล์ า้ นนา ได้แก่
เจดี ย ์แ ปดเหลี่ ย มที่ ว ดั อิ น ทขี ล (สะดื อ เมื อ ง) เชี ย งใหม่ เข้า ใจกัน ว่า น่ า จะได้รั บ
อิท ธิ พ ลจากเจดี ยแ์ ปดเหลี่ ยม วัดจามเทวี จังหวัดล าพู น แต่ เนื่ องจากการมี รูป ทรงที่ เตี้ ยกว่าและ
การเจาะอุโมงค์เล็กๆ เข้าในองค์เจดีย ์ ทาให้มีขอ้ สงสัยถึงเจดียแ์ ปดเหลี่ยมทานองเดียวกันนี้ ในพุกาม
และเจดียอ์ งค์น้ ี บางความเห็ นสันนิ ษฐานว่าเป็ นเจดียบ์ รรจุอฐั ิพญามังราย รู ปทรงของเจดียอ์ งค์น้ ี คง
ไม่ถูกเปลี่ ยนแปลงมากนักในการซ่ อมแต่ละครั้ง ยกเว้นงานปั้ นประดับที่เห็ นร่ องรอยการสร้ างทับ
ของเดิมสองครั้ง
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2.2 แนวคิดทีเ่ กี่ยวข้ องกับการวิจัย
2.2.1 แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
แนวทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นไม่จาเพาะเจาะจงถึงทรัพยากรวัฒนธรรม
ประเภทใดประเภทหนึ่ ง หรื อไม่เน้นที่ทรัพยากรวัฒนธรรมของวัฒนธรรมหรื อกลุ่มชนใดในพื้นที่
โดยเฉพาะ ทรั พ ยากรวัฒนธรรมมี คุณค่ าและความหมายหลายประการ และมี ความสาคัญหลาย
ระดับคุ ณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมมีพลวัต (Dynamic) ทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างเดี ยวกัน อาจมี
คุณค่าแตกต่างจากเดิ มหรื อเกิ ดคุ ณค่าใหม่ข้ ึนมาตามบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของมนุ ษย์14
วิรุณ ตั้งเจริ ญ ได้กล่ าวถึ ง การจัดการวัฒนธรรมว่าเป็ นกระบวนการจัดการที่ เกี่ ยวข้องธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม ระบบนิเวศวิทยา คุณธรรม จริ ยธรรม โดยอาศัยการอนุรักษ์ศาสนา ประวัติศาสตร์ ผูค้ น
ในชุ ม ชน การดารงชี วิต ความสัม พันธ์ ข องสิ่ งต่างๆ ที่ ส่ งผลต่อจิ ตส านึ ก เป็ นประการส าคัญ เพื่ อ
น ามาสู่ ค วามยัง่ ยื น ทางวัฒ นธรรม 15 ทรั พ ยากรทางวัฒ นธรรมมี ห ลายประเภทซึ่ งอาจแบ่ ง เป็ น
ทรัพยากรทางโบราณคดี ทรัพยากรทางสถาปั ตยกรรม ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ ทรัพยากรทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ เป็ นต้น ดังนั้นในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมจึงมี ความสาคัญอย่างยิ่งที่
จะต้องวางเป้ าหมายให้ชดั เจนและสอดคล้องกับคุณค่าและความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรมให้
ตอบสนองความต้อ งการของสั ง คม ชุ ม ชนและความเป็ นมนุ ษ ย์ ซ่ ึ ง ธนิ ก เลิ ศ ชาญฤทธ์ ได้
วางเป้ าหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมได้ดงั นี้
1. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมสาหรับการวางแผนและการป้ องกัน
2. เพื่ อปกป้ องทรั พ ยากรวัฒ นธรรม และท าให้ เกิ ด ประโยชน์ ตามความเหมาะสม
ร่ วมไปกับการอนุรักษ์และสงวนรักษา
3. เพื่ อให้ประชาชนหรื อสาธารณชน นักเรี ยน นักศึกษาและผูส้ นใจสามารถเข้าถึ ง
แหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมได้อย่างเท่าเทียม

14

ธนิก เลิศชาญฤทธ์, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม, (กรุ งเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน, 2554),
หน้า 164-165.
15
วิรุ ณ ตั้งเจริ ญ, วิสั ยทัศน์ ศิลปวัฒ นธรรม, (กรุ งเทพฯ : ศูนย์ส านักพิม พ์ม หาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโ รฒ, 2552),
หน้า 17-18.
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เพื่อใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมในการให้การศึกษาเกี่ ยวกับอดีต และสามารถทาให้ผเู ้ ข้า
ศึกษาได้ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมเองด้วย16
2.2.2 แนวคิดการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
การท่ องเที่ ย วเชิ งวัฒ นธรรม เป็ นการท่ องเที่ ย วที่ มุ่ ง ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ สั งคมและสภาพ
ความเป็ นอยู่ข องท้อ งถิ่ น ต่ า งๆ โดยผ่ า นสิ่ งที่ แ สดงความเป็ นวัฒ นธรรม เช่ น ประวัติ ศ าสตร์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี พิ ธี ก รรม วิถี ก ารด าเนิ น ชี วิต ศิ ล ปะทุ ก แขนง และสิ่ งต่ างๆ
ที่ แสดงถึ งความเจริ ญ รุ่ ง เรื่ อ งในการด าเนิ น ชี วิตของบุ ค คลในแต่ ล ะยุค แต่ ล ะสมัย อี ก ทั้ง ผูท้ ี่ ม า
ท่องเที่ยวจะได้รับทราบถึงประวัติความเป็ นมา ความเชื่ อ ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีต
ที่มีมรดกวัฒนธรรมเป็ นสื่ อในการสื บทอดและส่ งผ่านมาถึ งคนรุ่ นปั จจุบนั โดย ไกรฤกษ์ ปิ่ นแก้ว
ได้ ก ล่ า วไว้ว่ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรม คื อ ประเทศต่ า งๆ ได้เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการสร้างรายได้ให้กบั ประเทศของตนอย่างมหาศาล จึงนาวัฒนธรรม
มาเป็ นส่ วนหนึ่ งในกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดของประเทศ การตลาดและการส่ งเสริ มการตลาด
จึงมีความสาคัญกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทยเป็ นอย่างยิง่ 17 ไกรฤกษ์ ปิ่ นแก้ว ได้กล่าวว่า
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรม คื อ ประเทศต่ า งๆ ได้เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมในการสร้างรายได้ให้กบั ประเทศของตนอย่างมหาศาล จึงนาวัฒนธรรมมาเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ในกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดของประเทศ การตลาดและการส่ ง เสริ ม การตลาดจึ ง มี ค วามส าคัญ กั บ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมของไทยเป็ นอย่า งยิ่ ง สุ วฒั นา วงษ์ก ะพัน ธุ์ ได้ก ล่ า วว่า การตลาด
หมายถึ ง การดาเนิ นกิ จกรรมทางธุ รกิ จในการผลิ ตสิ นค้าและบริ การตามนโยบายของธุ รกิ จนั้น
โดยสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภค การตลาดมี ส่ ว นผสมทางการตลาดที่ ส าคัญ ที่
ช่ ว ยเพิ่ ม ยอดขาย ซึ่ งสามารถจัด แบ่ ง เป็ น 4 กลุ่ ม (4 P’s) ได้ แ ก่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ดี (Product) ราคาที่
เหมาะสม (Price) ช่องทางในการจัดจาหน่าย (Place) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
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การส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม จาเป็ นต้องใช้การส่ งเสริ มการตลาดมาเป็ น
เครื่ องมือในการขยายกลุ่มเป้ าหมายนักท่องเที่ยว ซึ่ งจะส่ งผลให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้ น การส่ งเสริ ม
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรม จ าเป็ นใช้ ส่ วนผสมของการส่ ง เสริ ม การตลาดมาช่ วยด าเนิ น งาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือสาคัญอย่างยิ่ง
ของการส่ งเสริ มการตลาดการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม18
ความหมายของการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมเป็ นแนวคิ ด ที่ ถู ก น ามาใช้ ใ นแวดวงการท่ อ งเที่ ย ว
อย่างกว้า งขวาง โดยมี นัก วิช าการให้ ค วามหมายไว้อย่างหลากหลาย เช่ น ชาญวิท ย์ เกษตรศิ ริ
กล่าวว่า การท่องเที่ ยวเน้นการพัฒนาด้านภูมิปัญญา สร้ างสรรค์ เคารพต่อสิ่ งแวดล้อมวัฒนธรรม
ศัก ดิ์ ศรี และวิ ถี ชี วิ ต ผู ้ค น หรื อ สามารถกล่ า วอี ก นั ย หนึ่ งว่ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรม คื อ
การท่องเที่ยว เพื่อการเรี ยนรู ้ผอู ้ ื่น และย้อนกลับ มามองตนเองอย่างเข้าใจความเกี่ยวพันของสิ่ งต่างๆ
ในโลกที่ มี ค วามเกี่ ย วโยงพึ่ ง พาไม่ ส ามารถแยกออกจากกัน ได้ ขณะที่ ราณี อิ สิ ชัย กุ ล ได้ใ ห้
ความหมายของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมว่ า หมายถึ ง การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ชมหรื อสั ม ผัส
ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ได้แก่ สถาปั ตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ภาษาและวรรณกรรม
หัตถกรรม นาฏศิลป์ และดนตรี รวมทั้งงานเทศกาล ประเพณี และการละเล่นต่างๆ ส่ วน รสิ กา อังกูร
ได้ให้คาจากัดความว่า การท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ นเป็ นการท่ องเที่ ยวที่ ให้
ความรู ้ เกี่ ย วกั บ วิ ถี ชี วิ ต และความงดงามของศิ ล ปวัฒ นธรรมไทยที่ มี ค วามวิ จิ ต รอลั ง การ
และแตกต่างจากชนชาติอื่น เป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่กาลังได้รับความนิ ยมในหมู่นักท่องเที่ ยว
และพะยอม ธรรมบุตร ได้ช้ ีให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็ นการท่องเที่ยวที่ให้ความสาคัญ
กับ วัฒ นธรรมของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว นั ก ท่ อ งเที่ ย วมัก จะให้ ค วามสนใจ
เรื่ องวิถีชี วิต มรดกวัฒนธรรม ศิ ลปะ อุ ตสาหกรรม และกิ จกรรมนันทนาการของชุ มชนท้องถิ่ น
โดยนักท่องเที่ยวจะเยี่ยมชมและศึ กษาแหล่งประวัติศาสตร์ ศิ ลปะ มหกรรมและงานแสดงสิ นค้า
หัตถกรรม พิพิธภัณฑ์ทุกประเภท ศิลปะการแสดงและทัศนศิลป์ ตลอดจนแหล่งมรดกต่างๆ
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ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม จึงหมายถึ ง การท่องเที่ ยวที่ มุ่งศึกษาเรี ยนรู ้ สังคม
และสภาพความเป็ นอยู่ ข องท้ อ งถิ่ น ต่ า งๆ โดยผ่ า นสิ่ งที่ แ สดงความเป็ นวัฒ นธรรม เช่ น
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดาเนิ นชี วติ ศิลปะทุกแขนง และสิ่ งต่างๆ
ที่แสดงถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องในการดาเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย
แนวทางการจัดการท่ องเทีย่ วเชิ งวัฒนธรรมอย่ างยัง่ ยืนของไทยปัจจุบัน
ปั จ จุ บ ัน ทั่ว โลกต่ า งให้ ค วามสนใจกับ การจัด การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยัง่ ยื น อัน เป็ น
แนวทางการจัด การท่ อ งเที่ ย วทุ ก ประเภทรวมถึ ง การจัด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมด้ว ย ทั้ง นี้
หลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนมีอยู่ 8 ข้อ คือ
1. คานึงถึงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัดและ
ชาญฉลาด โดยสัมพันธ์กบั คุณค่าทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ลดการบริ โ ภคและการใช้ท รั พ ยากร ด้ว ยการวางแผนการใช้ ท รั พ ยากรอย่า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพ หลี ก เลี้ ยงการใช้ท รั พ ยากรหายาก ให้มี ก ารใช้ท รั พ ยากรทดแทน รวมถึ งการวาง
แผนการจัดการของใช้แล้วและขยะหรื อสิ่ งปฏิกลู โดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
3. ส่ งเสริ ม กิ จกรรมและรู ป แบบการท่ องเที่ ยวที่ หลากหลายในท้องถิ่ นหรื อบริ เวณ
ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยว
4. ให้ ค วามร่ ว มมื อ กับ องค์ ก รหน่ ว ยงานอื่ น ๆ หรื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอื่ น เพื่ อ สร้ า ง
เครื อข่ายการท่องเที่ยว
5. ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมและพัฒ นาเศรษฐกิ จการท่ อ งเที่ ย วในท้อ งถิ่ น หรื อ ชุ ม ชนด้ว ย
การประชาสัมพันธ์ เงินทุน สร้างกิจกรรมการฝึ กอบรมและการตลาด
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้เรื่ องการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ด้วยการฝึ กอบรมเฉพาะ
ด้านอบรมมัคคุเทศก์ อบรมความรู ้ดา้ นวัฒนธรรม และศิลปะประเพณี ต่างๆ
7. จัดทาฐานข้อมูลพื้นฐาน หรื อคู่มือท่องเที่ยว เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ทางวัฒนธรรมและ
แหล่งท่องเที่ยว
8. จัดการประเมินผลหรื อวิจยั ถึ งผลกระทบของกิ จกรรมการท่องเที่ยว และวัดความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยว เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
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การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืน
เป็ นแนวคิดสื บเนื่ องจากการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่ได้กระจายไปยังวงการต่างๆ รวมทั้ง
การท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยทั้ งนั้ นจะเห็ นหมายถึ ง การท่ อ งเที่ ย วที่ ต อบสนองของความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวและผูเ้ ป็ นเจ้าของท้องถิ่นในปั จจุบนั โดยมีการปกป้ องและสงวนรักษาทรัพยากร
ของอนุ ช นรุ่ น หลัง ด้ว ย หรื อ อี ก ในความหมายหนึ่ งจากราชบัณ ฑิ ต สานได้ใ ห้ ค วามหมาย คื อ
การพัฒนาทรั พ ยากรท่ องเที่ ยวเพื่ อตอบสนองความจาเป็ นทางเศรษฐกิ จ สั งคม วัฒนธรรม และ
สุ นทรี ยภาพ โดยใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่า เพื่อสามารถรักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติ และวัฒนธรรม
โดยแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืน ดังนี้
1. การบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพในการรองรับการขยายตัวและการเจริ ญเติบโต
ของแหล่งท่องเที่ยว
2. การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมดูแลพื้นที่ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
3. การปรับปรุ งปละฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ยวมิให้เกิดความเสื่ อมโทรม
4. การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินให้แก่นกั ท่องเที่ยว
5. การก าหนดแผนการพัฒ นาระบบสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานให้ เพี ย งพอต่ อ ความ
ของนักท่องเที่ยว
แนวคิดการจัดการท่องเทีย่ วโดยชุ มชน
ปั จจุบนั นี้ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุ มชน เป็ นแนวคิดของการบูรณาการ และการเกิ ด
จากความร่ ว มมื อ เพื่ อ จัด การการท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบใหม่ ซึ่ งท าให้ ชุ ม ชนและท้อ งถิ่ น ได้รั บ
ความสนใจ ในฐานะเจ้าของทรั พ ยากรทางการท่ องเที่ ยวที่ ส าคัญ เพราะเกิ ดจากความตระหนัก
ในด้านอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ย วจะเป็ นแหล่ งที่ เกิ ดรายได้ที่ ส าคัญ แต่ ก ารจัดการท่ องเที่ ย วที่
ผ่านมา โดยเกิดจากภาครัฐและเอกชนมักจะเกิดปั ญหาตามมา ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคน และ
ชุมชนที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว แต่เมื่อภาครัฐและเอกชนได้มีนโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างบูรณา
การที่ชดั เจน เช่ นการท่องเที่ยวประเทศไทยได้กาหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ โดยให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรเพื่อนาไปส่ วนร่ วมใน
การจัดการทรัพยากรเพื่อนาไปสู่ การท่องเที่ ยวที่ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและ
วัฒนธรรมอย่างสมดุลมากขึ้น เป็ นต้น ชุ มชนและท้องถิ่นได้มีบทบาทในการจัดการการท่องเที่ยว
มากยิ่งขึ้ น ซึ่ งท าให้มี โอกาสเรี ยนรู ้ ด้านการจัดการท่ องเที่ ยวจากหน่ วยงานต่างๆ ทั้งภาครั ฐและ
เอกชนที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนั้นรัฐบาลยังได้มีการจัดท าโครงการต่างๆ ขึ้ นเพื่อให้สอดคล้องและ
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เชื่ อ มโยงกับ การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว เช่ น โครงการสิ น ค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ (OTOP)
ซึ่ ง เกิ ด จากการสนับ สนุ น ให้ น าสิ น ค้า หรื อผลิ ตภัณ ฑ์ จากทรั พ ยากรของชุ ม ชน หรื อการพัฒ นา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการนาเสนอ ปั จจุบนั การเกิดแนวคิด “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” (Community
Based Tourism) ขึ้นเพื่อให้ชุมชนซึ่ งเป็ นเจ้าของทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้องถิ่ นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ด้านการท่องเที่ยวได้หลากหลาย อาทิ
ประเภทของการท่องเทีย่ ว
1. การท่ องเทีย่ วตามสภาพภูมิศาสตร์ การเดินทาง
1.1 การท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ (Internal Tourism) เป็ นการท่ อ งเที่ ย วที่ อ ยู่ ใ น
ประเทศ และภูมิลาเนาของประเทศ ที่เดินทางไปยังท้องถิ่นต่างๆ
1.2 การท่องเที่ ยวระหว่างประเทศ (International tourism) เป็ นการท่องเที่ยวออก
จากภูมิลาเนาของตนไปยังต่างประเทศ
2. การท่ องเทีย่ วตามวัตถุประสงค์ ของการเดินทางได้ แก่
2.1 เพื่ อ การพัก ผ่อ น (Leisure Tourism) เป็ นการท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลี ก หนี จ ากการใช้
ชีวติ ประจาวัน ในรู ปแบบที่เรี ยบง่าน สบาย ไม่ซบั ซ้อน เพื่อเป็ นการพักผ่อนและผ่อนคลาย
2.2 เพื่อธุ รกิจ (Business Tourism) เป็ นการท่องเที่ยวที่พร้อมกับการทางานแต่อาจ
มีเวลาหรื อว่างเว้นจากการทางานเพื่อท่องเที่ยว
2.3 เพื่ อความสนใจพิ เศษเป็ นการท่ องเที่ ยวที่ เดิ นทางที่ เกิ ดจากความสนในของ
นักท่องเที่ยว
2.3.1 การท่ องเที่ ย วธรรมชาติ (Natural Tourism) เป็ นการท่ องเที่ ยวเกี่ ย วกับ
ธรรมชาติ ชื่นชมความงามของธรรมชาติ รวมไปถึงศึกษาแหล่งธรรมชาติต่างๆ
2.3.2 การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ าและบัน เทิ ง (Sport and Entertainment) เป็ นการ
ท่องเที่ยวทั้งความบันเทิงและการออกกาลังกาย
2.3.3 การท่องเที่ยวเชิ งศิลปวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็ นการท่องเที่ยว
เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวิติศาสตร์ โบราณคดี
2.3.4 การท่องเที่ ยวเชิ งธุ รกิ จและประชุ มล้านนา (Business and Convention
Tourism) การเดินทางที่มีการติดต่อธุ รกิจและการท่องเที่ยว
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3. การท่องเทีย่ วตามการจัดการ
3.1 การท่ องเที่ ยวแบบประเพณี นิยม (Convention Tourism) เป็ นการท่ องเที่ ยวที่
เน้นการให้บริ การความพึงพอใจและปริ มาณของลู กค้า โดยไม่คานึ งถึ งผลกระทบในด้านลบต่อ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่ งแวดล้อม
3.2 การท่ องเที่ ยวแบบยัง่ ยืน (Sustainable Tourism) เป็ นการท่ องเที่ ยวที่ ต้องการ
จัดการท่องเที่ยว เพื่อให้คงไว้ซ่ ึ งทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ให้เสื่ อมสภาพ การปรับปรุ งคุ ณภาพของ
ธุ รกิจท่องเที่ยว ชุ มชนท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสม มีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว
อย่างสม่าเสมอ ซึ่ งมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
3.2.1 การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ (Ecotourism) เป็ นการท่ อ งเที่ ย วที่ รั บ ความ
เพลิ ด เพลิ น จากแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ มี ท้ ั งความเป็ นเอกลั ก ษณ์ เฉพาะท้ อ งถิ่ น
แหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับระบบนิเวศ และการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่น
3.2.2 การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรม (Culture Tourism) เป็ นการท่ อ งเที่ ย วที่
จัดขึ้นในชุ มชนเล็กๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม หรื องานประเพณี ทาให้ได้เรี ยนรู ้ถึง
ความเชื่อ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจของนักท่องเทีย่ ว
เป็ นการศึ กษาเรี ยนรู ้ ในเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ ยวที่ เป็ น
ตัวตัดสิ นใจของนักท่องเที่ ยว เพื่อที่ ทางรั ฐบาล เอกชน และวิสาหกิ จจะได้วางแผนในการพัฒนา
และปรับปรุ งรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวให้เป็ นไปตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
1. ทรัพยากรการท่ องเที่ยว (Tourism Resources) ทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้นเกิ ด
จากสิ่ ง ที่ เกิ ด ตามธรรมชาติ แ ละเป็ นสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ไ ด้ส ร้ า งขึ้ น รวมถึ ง งานประเพณี ต่ า งๆ ซึ่ งเป็ น
สิ่ งดึงดูดใจให้แก่นกั ท่องเที่ยว
2. ความปลอดภัย (Security)ในการท่องเที่ยวสิ่ งที่นกั ท่องเที่ยวจะต้องคานึ งที่มาก
ที่สุด คือความปลอดภัยต่อชี วิตและทรัพย์สินต่างๆ ของนักท่องเที่ยว และหากแหล่งท่องเที่ยวไม่มี
ความปลอดภัย ที่ ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเลื อ กที่ จ ะไม่ เดิ น ทางไปเยี่ ย มเยื อ นสถานที่ น้ ั นๆ เช่ น
การท่ อ งเที่ ย ว 3 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ที่ มี เหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบที่ ป รากฏเป็ นข่ าว ซึ่ งท าให้
นักท่องเที่ ยวไม่เลื อกที่ เดิ นทางไปท่องเที่ ยว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นสถานที่ ต่างๆ ควรมี
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มาตรฐานของการรั ก ษาความปลอดภัย ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อ ในการสร้ า งความมั่น ใจให้ ก ับ
นักท่องเที่ยว
3. สิ่ งอานวยความสะดวก (Facilities) ซึ่ งเป็ นโครงสร้ างพื้นฐานต่อการท่องเที่ยว
คือ โดยปกติ ท างรัฐบาลจะเป็ นผูล้ งทุ น ในเรื่ องการคมนาคม ถนน สะพาน สนาม สถานี รถไฟ
ระบบสารธารณูปโภค อุปโภค ระบบการสื่ อสาร และรวมถึ งการขยายเส้นทางการคมนาคม ทางบก
ทางน้ า และทางอากาศ สิ่ งเหล่ านี้ ล้วนแล้วเป็ นสิ่ งที่ เอื้ ออานวยให้แก่ นักท่ องเที่ ยวได้เข้ามาเยือน
สิ่ ง อ านวยความสะดวกจะท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วเข้า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วได้โ ดยง่ า ย ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพที่ ส่ ง ผลต่ อการเดิ นทางท่ องเที่ ยวเป็ นได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัย และ
ประหยัดเวลา เช่น สนามบินสุ วรรณภูมิ ที่เป็ นสนามบินที่มีความทันสมัย ปลอดภัย และสะดวกใน
ด้า นคมนาคม ในความสะดวกสบายสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ภายในสนามบิ น เช่ น ร้ า นอาหาร
หลากหลาย ห้องน้ าที่เพียงพอต่อผูโ้ ดยสาร การให้บริ การข้อมูลแก่ผโู ้ ดยสาร เป็ นต้น ปั จจัยเหล่านี้
ล้วนแล้วถือว่าเป็ นปั จจัยสาหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เลือกเข้ามาใช้บริ การ
4. การโฆษณาและการประชาสั มพันธ์ (Advertising and Public Relation) ถือได้
ว่ า เป็ นปั จ จัย ที่ ส าคัญ ต่ อ การขยายอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเพราะจะท าให้ เป็ นที่ รู้ จ ัก และ
เป็ นที่สนใจแก่นักท่องเที่ ยว จึงทาให้นกั ท่องเที่ ยวได้มาเยือนที่ น้ นั ๆ เช่ น การประชาสัมพันธ์ของ
การท่ องเที่ ยวที่ ป ระเทศไทยที่ มีการประชาสั มพันธ์ แนะนาสถานที่ ท่ องเที่ ยวภายในประเทศให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้เดินทางท่องเที่ยว
5. ความนิ ยมในการท่ อ งเที่ย ว ปั จ จุ บ ัน นี้ ความนิ ย มในการท่ อ งเที่ ย วมี ค วามสู ง
มากขึ้ น เพราะผูค้ นมี รายได้ค่ อนข้างสู งขึ้ น จึ งท าให้ผูท้ ี่ รักการเดิ นทางการท่ องเที่ ยวสามารถจัด
รายได้เพื่อการท่องเที่ยวได้ดีข้ ึน โดยประกอบการนิยมของผูค้ นในช่วงระยะเวลานั้นๆ
6. สภาวะเศรษฐกิจ ในขณะการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิ จนั้นถื อได้ว่าเป็ นตัวกระตุ ้น
กระแสของการเดินทางให้ขยายตัวอย่างกว้างขวาง เพราะถ้าหากระบบเศรษฐกิจดีประชากรก็จะมี
รายได้มากขึ้ น ก็จะกระตุ น้ ให้ผูค้ นออกไปใช้จ่ายและเดิ นทางและท่ องเที่ ยวที่ เหมาะกับกาลังใน
การใช้จ่าย
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ความสาคัญของการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
1. เพิ่มพูนความรู้ และเปิ ดโลกทัศน์ ใหม่ การท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมในพื้นที่ หรื อ
ในบริ เวณที่ มีคุณค่าและความสาคัญในทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่ จะช่ วยเพิ่มพูนความรู ้
ให้กบั ผูเ้ ข้าชมได้ เช่น การเข้าชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม
ศิ ล ปกรรมที่ มี ค วามสวยงามทางศิ ล ปะแล้วยังสะท้อนให้เห็ น ถึ งประวัติ ความเป็ นมา ความเชื่ อ
มุมมอง ความคิด ความศรัทธา และร่ วมไปถึ งสภาพชี วิตความเป็ นอยู่ของชุ มชนและวัฒนธรรมที่
หลากหลายจากท้องถิ่น
2. การสร้ างความเข้ าใจระหว่างวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงถือว่าเป็ นข้อสาคัญต่อ
การเผยแพร่ เอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็ นที่รู้จกั กว้างขวางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. อนุ รักษ์ วัฒ นธรรมของชาติ ปั จจุบนั นี้ ประเทศไทยประสบปั ญหาในเรื่ องของ
การเปลี่ ย นแปลงทางวัฒ นธรรมโดยจะเห็ น ได้ จ ากเยาวชนไทยได้ ใ ห้ ค วามสนใจในเรื่ อ ง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และกิ จกรรมทางศาสนาได้น้อยลง จึงทาให้หน่ วยงานภาครัฐ
และเอกชนได้หันเข้าฟื้ นฟูวฒั นธรรมแบบดั้งเดิมของไทยกลับมาอีกครั้ง โดยมีการช่ วยกันอนุ รักษ์
ฟื้ นฟูขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีค่าและสาคัญของ
ท้องถิ่นนั้นๆ ให้สืบทอดคงอยูต่ ่อไป
4. สร้ างรายได้ ให้ กับชุ มชนและจังหวัดการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมมีการดาเนิ นที่
ท าให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่อการพัฒ นาเศรษฐกิ จของชาติ เป็ นอย่างมาก จึ งท าให้ เงิ น ตราเข้าประเทศ
มากที่สุด เมื่อเทียบกับรายได้จากหน่วยงานอื่นๆ
ความส าคัญ ของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมได้ช่ ว ยในการสร้ า งรายได้ใ ห้ ก ับ
ประเทศของตนจึงทาให้วฒั นธรรมเป็ นส่ วนหนึ่งของกลยุทธ์ของประเทศได้อย่างหนึ่ ง เช่น ประเทศ
เกาหลีใต้ที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในส่ วนเกี่ ยวกับวัฒนธรรม เทคโนโลยี การท่องเที่ยว และ
ภาพยนตร์ ซี่รี่ต่างๆ ของเกาหลีใต้ สิ่ งเหล่านี้จึงได้รับความสนใจที่จะเข้าไปท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
ปั จจุบนั ชุ มชนมีการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุ มชน ได้รับความสนใจจากองค์กร
ชุมชนหลายแห่ ง จึงมีการรวมกลุ่มกันเป็ นเครื อข่ายพันธมิตร เพื่อให้ความช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ ซ่ ึ งกัน และกัน โดยชุ ม ชนมี บ ทบาทในรู ป แบบต่ า งๆ ซึ่ งแต่ ล ะชุ ม ชนก็ มี โอกาสน าเสนอ
เรื่ องราว จุดเด่นและเอกลักษณ์ของตน เพื่อเสนอตัวอย่างการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 3 รู ปแบบคือ
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1. การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน
2. การจัดการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพนั ธุ์โดยชุมชน
3. การจัดการท่องเที่ยวชุมชนโบราณโดยชุมชน
การท่ อ งเที่ ย วเชิ งวัฒ นธรรมเป็ นการท่ อ งเที่ ย วที่ ต อบสนองกลุ่ ม คนที่ มี
ความแตกต่ างทางสั งคมและวัฒ นธรรมทรั พ ยากรด้านชาติ พ นั ธุ์ เป็ นทรั พ ยากรวัฒ นธรรมที่ ถู ก
นามาใช้ประโยชน์เป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ เพราะความแตกต่างตั้งแต่กายภาพด้านร่ างกาย การแต่งกาย
ภาษา และการดาเนิ นชี วิต การท่องเที่ยวด้านชาติพนั ธุ์และวิถีชีวิตจึงเป็ นกิ จกรรมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งต่างแระเทศและในประเทศเสมอมา การท่องเที่ยว
ประเภทนี้ตราบจนปั จจุบนั มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาบรู ปแบบ
การท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมเป็ นการท่องเที่ยวที่สร้างผลด้านบวกต่อการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในหลากหลายมิ ติท้ งั ในด้านการอนุ รักษ์และฟื้ นฟู วฒั นธรรมและประเพณี ทาให้
เจ้า ของวัฒ นธรรมตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของศิ ล ปวัฒ นธรรมและประเพณี และร่ ว มกัน สื บ ทอด
วัฒ นธรรมและนัก ท่ องเที่ ย ว ซึ่ งจะช่ วยในการสร้ างความรู ้ ค วามเข้าใจแก่ นัก ท่ องเที่ ย วเกี่ ย วกับ
ศิ ล ปวัฒ นธรรมและประเพณี และยัง เป็ นการใช้ศิ ล ปวัฒ นธรรม และประเพณี เป็ นสิ่ งดึ ง ดู ด ใจ
นักท่องเที่ยวเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ปั ญ หาซึ่ งเกิ ด จากการขยายตัว ของการท่ อ งเที่ ย วในปั จ จุ บ ัน ท าให้ เกิ ด ปั ญ หา
หลากหลาย เช่ น ปั ญหาบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทย ซึ่ งถื อ ว่ า ตามไม่ ท ั น
ความเจริ ญ เติ บ โตของการท่ อ งเที่ ย ว บุ ค ลากรจานวนมากยัง ไม่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล
ขาดแคลนบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะมั ค คุ เ ทศก์ ที่ มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจใน
เรื่ องภาษาต่างประเทศ และวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว
ปั ญ หาที่ ส าคัญ ของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมที่ ผ่า นมามี ห ลากหลาย โดยมี
การประเมินว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยูใ่ นด้านลบ คือ
1. มัค คุ เทศก์ห รื อผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องกับ การจัดการท่ องเที่ ยวได้เข้าไปชี้ น า หรื อท าให้
รู ปแบบของวัฒนธรรมเปลี่ ยนแปลงแตกต่างไปจากเดิ ม เพื่อเรี ยกร้ องความสนใจจากนักท่องเที่ยว
โดยไม่คานึ งถึงความถูกต้อง จึงทาให้คามเป็ นประเพณี พิธีกรรมต่างๆ เริ่ มสู ญหาย หรื อจางหายไป
ซึ่ งถือว่าเป็ นการทาลายศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมากที่สุด

34

2. การมีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาในชุ มชนมากยิ่งขึ้น จึงทาให้เกิดความเสื่ อมโทรมของ
สถานที่และสิ่ งแวดล้อมของชุมชน
3. นัก ท่ องเที่ ย วมี ก ารน าเอาวัฒ นธรรมของตนเข้ามาเผยแพร่ ซึ่ งท าให้ เด็ ก และ
เยาวชนมีการลอกเลียนแบบ และทาให้ส่งผลต่อชุมชน และสังคมได้เช่นกัน
4. การน าศิ ล ปวัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น มาใช้ใ นจุ ดมุ่ ง หมายเพื่ อ มี ก าร
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วมากเกิ น ไปจนลื ม รากเหง้าของตนเอง จึ งก่ อ ให้ เกิ ด ผลการทบในเชิ ง ลบ
มากกว่า
5. ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ระหว่างเจ้าของท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยว
6. ปั ญหาการใช้พ้นื ที่ในบริ เวณแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน
ที่ มีก ารบุ กรุ กพื้ น ท าลายทัศ นี ยภาพและความงดงามของโบราณสถาน เพื่ อใช้ประโยชน์ในเชิ ง
พาณิ ชย์
7. ปั ญ หาพื้ น ฐานและส าคัญ ของการท่ อ งเที่ ย วเชิ งวัฒ นธรรมไม่ ส ามารถบรรลุ
วัตถุ ประสงค์คือ การที่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาชมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี พิธีกรรมและวัฒนธรรม ส่ วนที่เป็ นอุปสรรคต่อชุมชนคือ ด้านภาษา
8. ปั ญหาการใช้ศาสนา ความเชื่อและประเพณี ที่คาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดล้อมใหม่ บางวัฒนธรรมอาจถูกลดคุณค่าดั้งเดิมตามความเชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ในสังคม
9. การท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมนั้น อาจะนาปั ญหาสู่ ชุมชนข้าวของวัฒนธรรมซึ่ ง
ปั ญหานี้ เกิ ดจากชุ มชนท้องถิ่ นถู กกี ดกันโดยไม่มีส่วนร่ วมในการวางแผนของภาครั ฐและเอกชน
หรื อแม้กระทัง่ คนนอก นักธุ รกิจ จึงทาให้วฒั นธรรมของชุมชนท้องถิ่นเกิดการปลอบแปลงขึ้น
2.2.3 ทฤษฏีการสร้ างความรู้ ด้วยตนเองหรือทฤษฎีคอนสตรัคชั่ นนิสซึ่ม (Constructionism)
เป็ นทฤษฎี ที่มีพ้ืนฐานมากจากทฤษฎีของความรู้ (Theory of Knowledge) เป็ นผูส้ ร้าง
องค์ความรู ้ ดว้ ยตนเองทฤษฎี คอนสตรัคชัน่ นิ สซึ่ ม มีสาระสาคัญที่วา่ ความรู ้ ไม่ใช่ มาจากการสอน
ของครู หรื อผูส้ อนเพียงอย่างเดี ยว แต่ความรู ้ จะเกิ ดขึ้นและถูกสร้ างขึ้นโดยผูเ้ รี ยนเอง การเรี ยนรู ้จะ
เกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผูเ้ รี ยนได้ลงมือกระทาด้วยตนเอง (Learning by doing)
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เพี ย เจี ท์ (Jean Piaget) นัก จิ ต วิ ท ยาชาวสวิ ส ผูม้ ี ชื่ อ เสี ย งมากกล่ า วว่า เป็ นทฤษฏี แ ต่
ความรู ้จะเกิดขึ้นและสร้างขึ้นโดยผูเ้ รี ยนเอง การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผูเ้ รี ยนได้ลงมือกระทา
ด้ ว ยตนเอง (Learning by doing) นอกจากนั้ นมองลึ ก ลงไปถึ ง การพั ฒ นาการของผู ้ศึ ก ษาใน
การเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งจะมี มากกว่าการได้ลงมื อปฏิ บตั ิ สิ่งใดสิ่ งหนึ่ งเท่านั้น แต่ยงั รวมถึ งปฏิ กิริยาระหว่าง
ความรู ้ในตัวของผูเ้ รี ยนเอง ประสบการณ์และสิ่ งแวดล้อมภายนอก หมายความว่า ผูเ้ รี ยนจะสามารถ
เก็บข้อมูลจากสิ่ งแวดล้อมภายนอกและเก็บเข้าไปเป็ นโครงสร้างของความรู ้ภายในสมองของตนเอง
ขณะเดี ย วกัน ก็ ส ามารถเอาความรู ้ ภ ายในที่ ต นเองมี อยู่แล้วแสดงออกมาให้ เข้ากับ สิ่ งแวดล้อ ม
ภายนอกได้ ซึ่ งจะเกิ ด เป็ นวงจรต่ อ ไปเรื่ อ ยๆได้ คื อ ผู ้ศึ ก ษาจะเรี ย นรู ้ เองจากประสบการณ์
สิ่ งแวดล้อมภายนอก แล้วนาข้อมูลเหล่านี้ กลับเข้าไปบันทึ กในสมองผสมผสานกับความรู ้ ภายใน
ที่ มี อ ยู่ แล้ว แสดงความรู ้ อ อกมาสู่ สิ่ ง แวดล้อ มภายนอก ดัง นั้น ในการลงมื อ ปฏิ บ ัติ ด้วยตนเอง
(Learning by doing) จะได้ผลดี ถา้ หากว่าผูเ้ รี ยนเข้าใจในตนเอง มองเห็ นความสาคัญในสิ่ งที่เรี ยนรู ้
และสามารถเชื่ อมโยงความรู ้ ระหว่างความรู ้ ใหม่ ก ับ ความรู ้ เก่ า (รู ้ ว่าตนเองได้เรี ยนรู ้ อะไรบ้าง)
และสร้ า งเป็ นองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ข้ ึ นมา ซึ่ งทั้ง หมดจะอยู่ ภ ายใต้ป ระสบการณ์ แ ละบรรยากาศ
ที่เอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู ้นนั่ เอง
ซี มั ว ร์ พาร์ เ พิ ร์ ท (Seymour Papert) และศาสตราจารย์ มิ ท เชลเรสนิ ก (Mitchel
Resnick) มี ค วามเห็ น ว่ า ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า ทฤษฎี ก ารศึ ก ษาการเรี ยนรู ้ ที่ มี พ้ื น ฐานอยู่ บ น
กระบวนการการสร้าง 2 กระบวนการด้วยกัน
สิ่ งแรก คือ ผู้เรี ยนเรี ยนรู้ ด้วยการสร้ างความรู้ ใหม่ ขึ้นด้ วยตนเอง ไม่ ใช่ รับแต่ ข้อมูลที่
หลั่งไหลเข้ ามาในสมองของผู้ เรี ยนเท่ า นั้ น โดยความรู้ จ ะเกิด ขึ้น จากการแปลความหมายของ
ประสบการณ์ทไี่ ด้ รับ
สิ่ งทีส่ อง คือ กระบวนการการเรียนรู้ จะมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด หากกระบวนการนั้น
มีความหมายกับผู้เรียนคนนั้น
นอกจากนี้ เพียเจีท์ ยังอธิ บายว่าพัฒนาการเกี่ยวกับความคิด ความเข้าใจของบุคคลนั้น
เกิ ดจากการที่ บุ คคลพยายามจะปรับ ตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุ ลยเมื่ อมี ป ฏิ สั มพันธ์ ก ับสิ่ งแวดล้อม
การปรับตัวนี้ บุคคลจะใช้กระบวนการ 2 อย่าง คือ กระบวนการที่ เปี ยเจีย ์ เรี ยกว่า การดูดซึ ม หรื อ
การกลมกลืน (assimilation) และการปรับความแตกต่าง (accommodation)
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1. การดูดซึ ม (assimilation) เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อได้พบหรื อปฏิสัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อมใหม่ๆที่ ไม่มีอยู่ในสมองตนเอง บุ คคลจะรั บหรื อดู ดซึ มเก็บเข้าไปไว้เป็ นความรู ้ ใหม่
ของตน
2. การปรั บ ความแตกต่ าง (accommodation) เป็ นกระบวนการที่ เกิ ดขึ้ นเมื่ อได้พ บ
หรื อปฏิ สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมใหม่ๆที่สัมพันธ์กบั ความคิดเดิ มที่มีอยูใ่ นสมอง บุคคลจะเริ่ มปรับ
ความแตกต่างระหว่างของใหม่กบั ความคิดเดิมจนเกิ ดความเข้าใจว่าควรจะทาอย่างไรกับสิ่ งใหม่น้ ี
และเมื่อใดที่บุคคลสามารถปรับความคิดเดิมให้สอดคล้องกับสิ่ งแวดล้อมใหม่ๆได้ บุคคลจะอยู่ใน
สภาวะสมดุ ล แต่เนื่ องจากบุ คคลมี ปฏิ สัมพันธ์ กบั สิ่ งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นกระบวนการ
ทั้ง 2 อย่าง จึงเกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา
โดยสรุ ปว่า ทฤษฏี เป็ นการเรี ยนที่ ผเู ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้ างความรู ้ ไม่ใช่ เป็ นผูร้ ับอย่างเดี ยว
ความรู ้ เกิ ดขึ้ นจากการสร้ างขึ้ นด้วยผูเ้ รี ยนเองไม่ ใช่ เกิ ดขึ้ นจากครู ห รื อผูส้ อน โดยความรู ้ ที่ ดีน้ ัน
จะต้องรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู ้ในตนเอง ประสบการณ์และสิ่ งแวดล้อมภายนอก หมายความ
ว่าบุคคลสามารถเก็บข้อมูลจากสิ่ งแวดล้อมภายนอกและเก็บเข้าไปสร้างเป็ นโครงสร้างของความรู ้
ในสมองตนเอง ขณะเดี ย วกัน ก็ ส ามารถเอาความรู ้ ภ ายในที่ มี อ ยู่แ ล้ ว แสดงออกมาให้ เข้า กับ
สิ่ ง แวดล้อมภายนอกได้ ซึ่ ง จะเป็ นวงจรต่ อ ไปเรื่ อยๆ คื อ บุ ค คลจะเรี ย นรู ้ เองจากประสบการณ์
สิ่ งแวดล้อมภายนอก แล้วนาข้อมูลเหล่านี้ กลับเข้าไปในสมองผสมผสานกับความรู ้ ภายในที่ มีอยู่
แล้วแสดงความรู ้ออกมาสู่ สิ่งแวดล้อมภายนอก19
2.2.4 ทฤษฏีการเรียนรู้ พุทธิปัญญานิยม (Constructivism)
มี หลัก การที่ ส าคัญ ว่า เป็ นทฤษฎี ที่ ว่าด้วย ผูเ้ รี ย นสามารถสร้ างความเข้าใจในสิ่ ง ที่
เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง, การเรี ยนรู ้ สิ่ งใหม่ ข้ ึ น กับ ความรู ้ เดิ ม และความเข้าใจที่ มี อยู่ในปั จจุ บ ัน , การมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ , การจัดสิ่ งแวดล้อม กิ จกรรมที่คล้ายคลึ งกับชี วิต
จริ ง ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายเป็ นต้นโดยมีความเชื่ อพื้นฐานมาจาก 2 แหล่งคือ

19

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ , (นนทบุรี : มหาวิทยาลัย. 2555), หน้า 10-17.

37

1. เป็ นทฤษฏี การเรี ยนรู้พุ ทธิ ปัญญานิ ยมที่มีรากฐานมากจากทฤษฏี พ ฒ
ั นาการของ
พีอาเจต์ทฤษฏี น้ ี ถือว่าผูเ้ รี ยนเป็ นผูก้ ระทา (active) และเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ ข้ ึนในใจเอง ปฏิ สัมพันธ์
ทางสังคมมีบทบาทในการก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางพุทธิ ปัญญาขึ้น เป็ นเหตุให้ผเู ้ รี ยน ปรับความ
เข้าใจเดิ ม ที่ มี อ ยู่ให้ เข้ากับ ข้อมู ล ข่ าวสารใหม่ จนกระทัง่ เกิ ดความสมดุ ล ทางพุ ท ธิ ปั ญ ญา หรื อ
เกิดความรู ้ใหม่ข้ ึน
2. เป็ นทฤษฏีที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฏี พฒั นาการของวิก็อทสกี้ ซ่ ึ งถือว่าผูเ้ รี ยนรู ้สร้าง
ความรู ้ ด้วยการมี ปฏิ สั มพันธ์ท างสังคมกับผูอ้ ื่ นๆ (ผูใ้ หญ่ หรื อเพื่ อน) ในขณะที่ ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วม
ในกิ จ กรรมหรื อ งานในสภาวะสั ง คม (Social Context) ซึ่ งเป็ นตัว แปรที่ ส าคัญ และขาดไม่ ไ ด้
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทาให้ผเู้ รี ยนสร้างความรู้ดว้ ยการเปลี่ยนแปรความเข้าใจเดิมให้ถูกต้องหรื อ
ซับซ้อนกว้างขวางขึ้น
โดยมีความคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรี ยนรู้พุทธิปัญญานิยม คือ
1. ผูเ้ รี ยนสร้างความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2. การเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ข้ ึนกับความรู ้เดิมและความเข้าใจที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
3. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้
4. การจัดสิ่ งแวดล้อมกิจกรรมที่คล้ายคลึงกับชีวติ จริ ง ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย20
2.3 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.3.1 เอกสารและหนังสื อ
(1) สรั ส วดี อ๋ อ งสกุ ล หนั ง สื อชื่ อ “ประวัติ - ต านานล าปางในชื่ อ เขลางค์ น คร
ลัมภภัปปะนคร กุกกุฎนคร นครลาปางในหนังสื อต่างๆ ที่พอหาได้” กล่าวว่าประวัติความเป็ นมา
จังหวัด ล าปาง” เป็ นการศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ จงั หวัดล าปางได้เริ่ ม ขึ้ น สมัย หริ ภุ ญ ไชยเนื่ อ งจาก
หลักฐานศิลาจารึ ก พงศาวดาร และตานาน เช่ น ตานานพระธาตุลาปางหลวง ตานานจามเทวีวงศ์
ตานานมูลศาสนา และพงศาวดารโยนก มีการกล่าวถึงจริ งเกี่ ยวกับ “เมืองลาปาง” ในเอกสารต่างๆ
โดยมีการแบ่งช่วงการพัฒนาของความเป็ นเมืองได้ 3 สมัย ตามลาดับ คือ

20

สุ รางค์ โค้วตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533), หน้า 212-218.

38

1. เมืองลาปาง (สมัยหริ ภุญไชย) สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 13 สร้างขึ้นใน
พ.ศ. 1204 โดยสุ พรหมฤาษีและพรานเขลางค์ เพื่อเป็ นราชธานี ของเจ้าอนันตยศโอรสของพระนาง
จามเทวี แห่ งหริ ภุญชัยขอให้ช่วยสร้างเมือง สุ พรหมฤาษีได้เลือกชัยภูมิที่เหมาะจึงสร้างเมืองขึ้นบน
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าวัง ตามแบบอย่างเมืองหริ ภุญไชย คือเป็ นรู ปทรงหอยสังข์ แล้วจึงขนานนาม
ว่า “เขลางค์นคร” ต่อมาได้มีการขยายเมื องออกไป กาแพงเมื องชั้นล่ างเป็ นคันดิ นสามชั้น ชั้นบน
เป็ นอิ ฐ สั น นิ ษ ฐานว่าสร้ า งต่ อเติ ม ขึ้ น ภายหลัง ปู ช นี ย สถานที่ ส าคัญ ได้แ ก่ วัด พระแก้วดอนเต้า
นอกจากนี้ ยงั มีโบราณสถานสาคัญอีกหลายแห่ งได้แก่วดั อุโมงค์ (วัดร้าง) ส่ วนวัดที่อยูน่ อกกาแพง
เมืองได้แก่ วัดป่ าพร้าว วัดพันเชิง วัดกู่ขาว วัดกู่แดง และวัดกู่คา21 เป็ นต้น
2. เมื อ งล าปาง (สมัยล้านนาไทย) เมื่ อปี พ.ศ.1824 พระเจ้ามังรายได้แผ่ข ยาย
อานาจเข้ามาครอบครองแคว้นล้านนา และขยายการปกครองเข้าสู่ หริ ภุญไชยและเขลางค์นครซึ่ งมี
การเกิ ดชิ งเมื องสมัยพญาเบิ ก ราวปี พ.ศ.1838 เมืองลาปาง (สมัยล้านนาไทย) ตั้งอยู่ในตาบลเวียง
เหนื ออยูถ่ ดั จากเมืองลาปาง (สมัยหริ ภุญไชย) ลงมาทางใต้เป็ นเมืองที่ก่อกาแพงด้วยอิฐ นอกจากนี้
ยังมีโบราณสถานสาคัญคือ วัดปงสนุก22 เป็ นต้น
3. เมืองลาปาง (สมัยรัตนโกสิ นทร์ ) เป็ นสมัยที่เมืองลาปาง (สมัยล้านนาไทย)
สวามิ ภกั ดิ์ ต่อกองทัพไทย หลังจากได้ตกเป็ นเมืองขึ้นของพม่า ได้รวบรวมผูค้ นที่ กระจัดกระจาย
บริ เวณชายแดนมาอยู่ในเมื อง ตามนโยบายที่ เรี ย กว่า “เก็ บ ผัก ใส่ ซ้ า เก็ บ ข้าใส่ เมื อง” ในระยะนี้
เรี ย กว่า “นครล าปาง” ได้ย ้า ยเมื อ งมาทางฝั่ ง ตะวัน ออก หรื อ ฝั่ ง ซ้ า ยของแม่ น้ าวัง สร้ า งเมื่ อ ปี
พ.ศ. 2351ในสมัยเจ้าหอคาดวงทิพย์ โบราณสถานที่สาคัญได้แก่ หออะม๊อก (หอปื นใหญ่โบราณ)
วัดกลางเวียง หรื อวัดบุญวาทย์วหิ าร วัดน้ าล้อม และวัดป่ าตัว๊ ะ23 เป็ นต้น
(2) ณัฏฐภัทร จันทวิช หนังสื อชื่ อ “พระบรมสารี ริกธาตุ ” กล่าวว่าพระธาตุ หมายถึ ง
ปู ช นี ย วัต ถุ ที่ ส ร้ า งขึ้ นส าหรั บ บรรจุ อ ัฐิ ธ าตุ (กระดู ก ) และสิ่ งอัน เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ องค์ ส มเด็ จ
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า ในการสั ก การบู ช าของเหล่ ามนุ ษ ย์และเทวดาทั้งหลาย ในการราลึ ก ถึ ง
พระปั ญญาธิ คุณ พระวิสุทธิ คุณ และพระมหากรุ ณาธิ คุณ ที่ทรงมีต่อมนุ ษย์ท้ งั หลาย ที่มีคุณลักษณะ
21

สรัสวดี อ๋ องสกุล, ประวัติ-ตานานลาปางในชื่อเขลางค์นคร ลัมภภัปปะนคร กุกกุฎนคร นครลาปางในหนังสื อต่ างๆ
ทีพ่ อหาได้ , (ลาปาง : หจก. ลาปางบรรณกิจพริ้ นดิง้ . 2553), หน้า 5-6.
22
ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น, ลาปาง : เมื่อห้ วงหนึ่งศตวรรษ, (ลาปาง : สานักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏลาปาง, 2544),
หน้า 9-10.
23
ชมนัส เทียนวิบูลย์, จังหวัดลาปาง, (ลาปาง : โรงเรี ยนลาปางกัลยาณี , 2525), หน้า 1-2, 8-10.
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เป็ นที่แตกต่างจากสามัญชนทัว่ ไป โดยมีลกั ษณะคล้าย “ธาตุ” ถ้าหากมองโดยไม่สังเกตให้ดีแล้วก็
คล้าย กรวด หิ น แก้ว และเพชร24 ส่ วน “พุ ทธเจดี ย”์ หรื อที่ เราเรี ยกสั้นๆว่า “เจดีย”์ คื อ สิ่ งที่ สร้ าง
ขึ้นมาเพื่อระลึกนึกถึงต่อพระพุทธเจ้าและพระรัตนตรัย ยังแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. ธาตุเจดีย ์ หมายถึงสิ่ งก่อสร้างที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้า
2. บริ โภคเจดีย ์ หมายถึง สถานที่ที่เป็ นที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
3. ธรรมเจดีย ์ หมายถึง พระธรรมคัมภีร์ในพุทธศาสนา เป็ นสิ่ งแทนคาสอนของ
พระพุทธเจ้า
4. อุเทสิ กเจดีย ์ หมายถึง สถานที่หรื อสิ่ งของที่สร้างขึ้น
(3) เธียรชาย อักษรดิษฐ์ บทความชื่ อ “ฮอมภูมิ 1 รวบรวมความรู้ภูมิปัญญา วิถีไทย”
กล่าวว่า คติความเชื่ อในการสร้ างพระธาตุ มีความเกี่ ยวเนื่ องกับพระธาตุ ส่ วนมากพระธาตุได้คติ
มาจากเนิ นฝังศพ และต่อมาได้วิวฒั นาการจากเนินฝังศพธรรมดา กลายมาเป็ นพระธาตุสูงตระหง่าน
และได้วิ วฒั นาการแตกต่ า งกัน ออกไปตามความนิ ย มในประเทศนั้น ๆ 25 พระพุ ท ธศาสนาที่ มี
ความเชื่ อและมีการนับถื อพระธาตุ เป็ นปูชนี ยวัตถุที่สาคัญยิ่งกว่าวัตถุ มงคลอื่นๆ และทุกประเทศ
ไม่ว่าจะนับถื อพระพุทธศาสนาฝ่ ายหิ นยานหรื อมหายาน ล้วนแล้วมีพ ระบรมสารี ริกธาตุด้วยกัน
ทั้งนั้น ถ้าว่าโดยความสาคัญแล้ว พระธาตุนับว่ามี ความสาคัญมากในการประกาศศาสนา เพราะ
มี พ ลัง ในการดึ ง ดู ด ศรั ท ธาของผูท้ ี่ ย งั ไม่ เลื่ อมใสให้ เลื่ อ มใส และผูท้ ี่ เลื่ อ มใสยิ่ง ๆ ขึ้ น ไป เช่ น ที่
ลังกาทวีปถือว่าพระธาตุเป็ นปูชนี ยวัตถุที่สาคัญ ยิ่งกว่าปูชนี ยวัตถุอื่นในพระพุทธศาสนา26 การสร้าง
พระธาตุในล้านนามี การนาเอาคติ ความเชื่ อเรื่ องจัก รวาลวิทยาและคติ จกั รวาลแบบพุ ทธศาสนา
เถรวาท โดยสังคมไทยมี ระบบความเชื่ อว่าจักรวาลมี เขาพระสุ เมรุ เป็ นแกนกลางที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
ประเพณี และวิถีชีวิต เพื่อต้องการให้สังคมได้ปฏิ บตั ิ ช่วยสร้ างความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันของ
วัฒนธรรมทางความคิดและทางปฏิบตั ิให้แก่สังคม เป็ นการปรับประเพณี ความเชื่ อและธรรมเนี ยม
ปฏิ บ ตั ิ ใ นระดับ สั งคมเมื องให้เข้ากับ สั งคมชนบท เกิ ดเป็ นลัก ษณะร่ วมทางวัฒ นธรรมเดี ย วกัน
ระหว่างเชื้ อชาติในระดับรัฐต่อรัฐและความแตกต่างทางความคิดอื่นๆ จึงทาให้เกิ ดความซับซ้อน

24

ณัฏฐภัทร จันทวิช, พระบรมสารีริกธาตุ, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2539), หน้า 3-5.
สมหมาย เปรมจิตต์, พระเจดีย์ในลานนาไทย : งานวิเคราะห์ และอนุรักษ์ ศิลปะและสถาปัตยกรรมลานนาไทย,
(เชียงใหม่ : สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524), หน้า 4-5.
26
ศรี ศกั รวัลลิโภดม, ความหมายของพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ, (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2532),
หน้า 12-15.
25
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ทางด้านความคิดซึ่ งอยู่ภายใต้อุดมการณ์ ของความมุ่งหมายที่ จะทาให้พ้ืนที่บริ สุทธิ์ ด้วยการสร้ าง
ความศักดิ์ สิ ทธิ์ ให้กบั พื้นที่จากการกาหนดบทบาทหน้าที่ เฉพาะเจาะจงของพื้นที่ น้ นั เพื่อป้ องกัน
ปฏิ บตั ิยึดถื อ หรื อพิทกั ษ์ความศักดิ์ สิทธิ์ ของพื้นที่น้ นั ๆ ไปพร้อมๆ กัน จึงสรุ ปได้วา่ คติจกั รวาลได้
ถูกนามาใช้ในการสร้างบ้านเมือง สร้างพุทธสถาปั ตยกรรมการประดับตกแต่งภาพและจิตรกรรม27
(4) จิ ร ศั ก ดิ์ เดชวงศ์ ญ า หนัง สื อ ชื่ อ “พระเจดี ย ์เมื อ งเชี ย งแสน” กล่ า วว่า รู ป แบบ
สถาปัตยกรรมเป็ นการศึกษาพระธาตุ ในทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม ศึกษาถึงรู ปแบบของ
พระธาตุ คือการเปลี่ ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ ที่มีการบูรณปฏิ สังขรณ์ ซึ่ งก่อให้เกิดเงื่อนไข และ
ปั จจัย ที่ส่งผลต่อการสร้างรู ปแบบพระธาตุ พระธาตุในจังหวัดลาปางที่ปรากฏหลักฐานมีอายุเก่าแก่
ตั้งแต่สมัยหริ ภุญไชย แบ่งตามรู ปแบบเจดียไ์ ด้ 3 กลุ่ม
เจดีย์ทรงระฆัง เป็ นเจดี ยท์ ี่มีองค์ระฆัง บ้างก็เรี ยกว่าเจดียแ์ บบลังกา เพราะเข้าใจ
ว่าเป็ นรู ปแบบเจดี ยท์ ี่ได้รับอิทธิ พลจากเจดียแ์ บบหนึ่ งในศิลปะลังกา รู ปแบบเจดียโ์ ดยส่ วนรวมจะ
ประกอบด้วย ส่ วนฐานรองรับมาลัยเถา โดยมีองค์ระฆังเป็ นส่ วนสาคัญ เหนื อ องค์ระฆังมีบลั ลังก์
และส่ วนยอดที่ประกอบ ด้วยไฉนและปลี โดยเจดียร์ ะฆังมีการพัฒนาการต่างกันในเรื่ องความเชื่ อ
และรสนิยม แบ่งได้ 3 กลุ่มคือ
เจดี ยร์ ะฆังกลุ่มที่ 1 เป็ นรู ปแบบที่ได้รับอิทธิ พลจากศิ ลปะลังกา จากศิลปะพม่า
แบบพุกาม และพัฒนาไปเป็ นรู ปแบบของเจดี ยแ์ บบพื้นเมื องล้านนา โดยมี ลกั ษณะเด่ นของเจดี ย ์
ในกลุ่มนี้ คือ ชั้นฐานบัวในผังกลมหรื อผังแปดเหลี่ ยมซ้อนลดหลัน่ กันสามชั้น และส่ วนฐานเขี ยง
สี่ เหลี่ยมรับฐานปั ทม์ลูกแก้วอกไก่ยกเก็จ
เจดี ยร์ ะฆังกลุ่มที่ 2 เจดียท์ ี่จากศิลปะสุ โขทัย ได้รับอิทธิ พลจากศิลปะลังกา ที่ได้
เข้าสู่ ลา้ นนา โดยมีลกั ษณะเด่นของเจดียใ์ นกลุ่มนี้ คือ ลักษณะมาลัยเถาแบบสุ โขทัย และมีฐานปั ทม์
ยกเก็จแบบล้านนา
เจดี ยร์ ะฆังกลุ่ มที่ 3 เป็ นรู ป แบบที่ ได้รับอิ ท ธิ พลจากศิ ลปะพม่า ในรุ่ นหลังราว
พุทธศตวรรษที่ 24 โดยมีลกั ษณะเด่นของเจดี ยใ์ นกลุ่มนี้ คือ ส่ วนฐานปั ทม์ลูกแก้วอกไก่ยกเก็จเตี้ย
ซ้อนลดหลัน่ กันรับองค์ระฆังที่ไม่มีบลั ลังก์ ต่อด้วยปล้องไฉน ปั ทมบาท ปลีและฉัตรโลหะ28
27

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ฮอมภูมิ 1 รวบรวมความรู้ “ภูมิปัญญา วิถไี ทย”, (เชียงใหม่ :

โรงพิมพ์พงษ์สวัสดิ์, 2547), หน้า 10-11.
28
จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, พระเจดีย์เมืองเชียงแสน, (เชียงใหม่ : สุ ริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ , 2539), หน้า 11-43.
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(5) สิ ทธิพ ร เนตรนิ ยม หนังสื อชื่ อ “พระธาตุ : กุ สลลัก ข์ในพุ ทธศาสนา” กล่ าวว่า
ประเพณี และพิธีกรรมในการสักการบูชาเมื่อชาวล้านนามีการศรัทธาในองค์พระธาตุ การรวมตัวกัน
ทางสังคมและชุ มชนหนึ่ งหรื อหลายชุ มชนกาหนดร่ วมกันขึ้น เพื่อการระลึกถึงประวัติศาสตร์ หรื อ
ความส านึ ก ถึ งพิ ธี ก รรมของชาวล้านนา มี กิ จกรรมและพิ ธี ก รรม โดยเฉพาะการท ามาหากิ นใน
ชีวิตประจาวันประเพณี เดือน 8 ของล้านนา ช่วงเดือนพฤษภาคม ถือเป็ นช่วงเดือนของประเพณี ข้ ึน
ธาตุ เนื่ อ งจากเดื อ นดัง กล่ า วเป็ นช่ ว งเดื อ นที่ ต รงกั บ วัน ประสู ติ ตรั ส รู ้ และปริ นิ พ พานของ
พระพุทธเจ้า ชาวล้านนามักจะเดิ นทางออกนอกพื้นที่ของตน เพื่อไปแสวงบุญตามพระธาตุ ต่างๆ
ที่ตนและชุ มชนนับถืออยู่ ซึ่ งแน่นอนว่าพระธาตุที่ไปในโอกาสพิเศษเช่นนี้ ต้องเป็ นพระธาตุสาคัญ
ของเมือง โดยประเพณี และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับพระธาตุคือ “ประเพณี สรงน้ าพระธาตุในเดื อนแปด
(ล้านนา) อันเป็ นประเพณี ศ กั ดิ์ สิ ท ธิ์ ของหมู่ บ ้าน มี ล ัก ษณะพิ เศษ เพราะเป็ นวัน ที่ ห ลายหมู่ บ ้าน
มุ่งหน้ามาสรงน้ าพระธาตุ องค์เดี ยวกัน ” ดังนั้นการสรงน้ าพระธาตุ ของท้องถิ่ น จึ งเป็ นประเพณี
ร่ วมของชุ มชน เป็ นความทรงจาร่ วมของชุ ม ชนที่ มี เครื อข่ ายใหญ่ ก ว่าระดับหมู่ บา้ นหรื อหลายๆ
หมู่บา้ นรวมกันโดยการสรงน้ าพระธาตุเป็ นประเพณี ของล้านนามานานมีท้ งั ที่สรงโดยตรงที่ตวั พระ
ธาตุ และการสระสรงบู ช าพระธาตุ ที่ บ รรจุ ภายใน เป็ นการโยงยึด ร่ วมใจกัน ของคนจากหลายๆ
ชุ มชนให้รวมตัวกันมาการทาบูชาพระธาตุดว้ ยน้ าหอมเครื่ องไหว้ ทุกคนจะรวมตัวกันดึงสายเชื อก
ชักรอกหม้อน้ าหอมขมิ้นส้ มป่ อยที่ ทุกคนนามาใส่ รวมกันไว้ ชักขึ้ นไปรดสรงถวายพระธาตุ เป็ น
แถวไป ซึ่ งทุกคนได้เข้าไปร่ วมด้วยความเต็มใจพร้อมไปกับการอธิ ษฐานบูชา29
2.3.2 งานวิจัย
1. สุ วิภา พงษ์ ปวน วิทยานิพนธ์เรื่ อง “การศึกษาเจดียใ์ นจังหวัดลาพูน” กล่าวว่า ศึกษา
พัฒ นาการด้า นรู ป แบบของเจดี ย ์ในจังหวัดล าพูน จานวน 123 องค์ โดยแบ่ ง เป็ นเจดี ย ์ท รงกลม
จานวน 75 องค์ เจดียป์ ราสาทจานวน 35 องค์และเจดี ยแ์ บบพม่าจานวน 13 องค์ เจดี ยม์ ี อายุต้ งั แต่
สมัยแคว้นหริ ภุญไชย ถึ งปั จจุบนั การศึกษาพบว่าการพัฒนาด้านรู ปแบบของเจดียม์ ีความสัมพันธ์
กับการเปลี่ ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ ของจังหวัดลาพูน ทั้งด้านการปกครอง ศาสนา สังคม และ
วัฒนธรรม

29

สิ ทธิพร เนตรนิยม, พระธาตุ : กุสลลักข์ ในพุทธศาสนา, (เชียงใหม่ : ธารปัญญา, 2552 ), หน้า 116-117.
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จากการศึ ก ษาพบว่ า เป็ นเจดี ย ์ที่ ส ร้ า งขึ้ นโดยกลุ่ ม ช่ า งหรื อสล่ า 2 กลุ่ ม คื อ
กลุ่มสล่าเวียง ซึ่ งมีการสื บทอดการสร้างเจดียอ์ อย่างเป็ นระบบรู ปแบบเจดียม์ ีระเบียบแบบแผน และ
กลุ่ มสล่ าบ้าน ที่ สร้ างสรรค์รูปแบบจากเจดี ยต์ น้ แบบ คื อ เจดี ยแ์ บบหริ ภุญไชย เจดี ยล์ ้านนา และ
เจดียแ์ บบพม่า โดยการเลียนแบบ และการเลือกรับรู ปแบบเพื่อนามาสร้างสรรค์ข้ ึนใหม่ จากจานวน
ของเจดี ยท์ ี่ สร้ างหรื อบูรณะขึ้ นตั้งแต่ พ.ศ. 2440 เป็ นต้นมา มี จานวนมาก จึงเป็ นช่ วงสาคัญที่ ได้มี
การเปลี่ ย นแปลง รู ป แบบเจดี ย ์อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ การเปลี่ ย นแปลงทาง
ประวัติศาสตร์ อย่างชัดเจน โดยวิธีการศึกษาเจดียใ์ นจังหวัดลาพูนแต่ละกลุ่มได้แบ่งตามรู ปแบบและ
อายุของเจดี ยท์ ุกช่วงเวลา 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2440-2540 ทาให้กาหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง
รู ปแบบเจดีย ์
การพัฒนาการรู ป แบบเจดี ยใ์ นจังหวัดลาพูนส่ วนใหญ่ เป็ นการรั บ รู ปแบบจาก
เจดี ย ์ตน้ แบบ ดังนั้นการศึ ก ษาด้านการพัฒ นาการจึ งเป็ นการศึ ก ษาด้านแนวคิ ดในการออกแบบ
ทั้ง การเลี ย นแบบหรื อ การเลื อ กรั บ รู ป แบบจากเจดี ย ์ต้น แบบ ของกลุ่ ม สล่ า เวีย ง และสล่ า บ้า น
ในแต่ละช่วงเวลาภายใต้เงื่อนไขและปั จจัยที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ 30
2. ศั กดิ์สิทธิ์ การะเกต รายงานผลการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาพระสถูปเจดียใ์ น อ.เมือง
จังหวัดกาแพงเพชร” กล่าวว่าการศึกษาประวัติความเป็ นมาของเมืองกาแพงเพชรสามารถ กล่าวว่า
เมื อ งก าแพงเพชรมี แ บบแผนศิ ล ปกรรมที่ เป็ นของตนเอง จึ ง ท าให้ โ บราณสถานของเมื อ ง
กาแพงเพชรมีลกั ษณะเด่นคือ นิยมใช้ศิลาแลงเป็ นวัสดุก่อสร้างบางแห่งศิลาแลงขนาดใหญ่แท่งเดียว
ตลอดใช้เป็ นเสาอาคาร หรื อก่อเป็ นฐานเจดียแ์ หล่งศิลาแลงที่นามาก่อสร้างจะพบอยูท่ วั่ ไปในบริ เวณ
อรัญญิ กใกล้ๆ กับ ตัวโบราณสถาน การนาศิ ลาแลงมาใช้เป็ นวัส ดุ ก่อสร้ าง นับ เป็ นสิ่ งที่ แสดงถึ ง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดา้ นการก่อสร้างของช่างกาแพงเพชรในอดีตและสะท้อนถึงการนาเอา
วัสดุใกล้ตวั มาใช้ให้เป็ นประโยชน์

30

สุ วภิ า พงษ์ปวน, การศึกษาเจดีย์ในจังหวัดลาพูน, (กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541), หน้า 1-4.
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จากการพัฒนารู ปแบบจากการรับอิทธิ พลจากแห่ งอื่นจึงเป็ นหลักฐานที่สาคัญที่
สามารถยืน ยัน ค ากล่ าวต่ างๆ ข้างต้น ได้เป็ นอย่างดี จึงเป็ นสิ่ งที่ ท าให้ ผูศ้ ึ ก ษามี ค วามสนใจศึ ก ษา
รวบรวมรู ปแบบสถู ปเจดี ยใ์ นเมื องกาแพงเพชร ซึ่ งแต่ละองค์มีความแตกต่ างไปตามปั จจัยต่างๆ
เช่ น ฝี มือช่ าง ความคิ ด เทคนิ ค อิ ทธิ พลจากแห่ งอื่ นที่ สามารถเทียบเคียงทางศิ ลปกรรมตามนัยยะ
แห่ งประวัติ ศ าสตร์ ไ ด้ อี ก ว่ า แบบอย่ า งที่ ป รากฏมี ภู มิ ห ลั ง มาอย่ า งไรเพื่ อ ประโยชน์ ข อง
ผูส้ นใจศึกษา31
3. ชาญคณิ ต อาวรณ์ รายงานผลการวิ จ ัย เรื่ อง“แบบแผนสถาปั ตยกรรมและ
งานศิลปกรรม เจดียท์ รงพม่า เมืองลาปาง” กล่าวว่าเจดียท์ รงพม่า เมืองลาปางเจดียท์ รงพม่า ปรากฏ
ขึ้ น ศาสนสถานในสั งคมเมื องล าปาง ในช่ วง พ.ศ. 2400-2470 เนื่ องจากการเข้ามามี บ ทบาททาง
ด้านเศรษฐกิ จของกลุ่ ม ชนชาวพม่ าในสั งคมเมื องล าปางแห่ งนี้ ซึ่ งเข้ามาในฐานะคนบังคับ ของ
อัง กฤษ โดยท าหน้ า ที่ เป็ นหั ว หน้ า ควบคุ ม การชัก ลากไม้ กลุ่ ม ชาติ พ ัน ธ์ ที่ เข้า มาตั้ง ถิ่ น ฐานใน
เมืองลาปางประกอบด้วย กลุ่มชาวพม่า มอญ ขาวตองสู ้ และชาวไทใหญ่ ภายใต้คติความเชื่อเรื่ อง
การนั บ ถื อ พระเกศาธาตุ แ ละความศรั ท ธาอย่า งแรงกล้า ในพุ ท ธศาสนาของกลุ่ ม ชนชาวพม่ า
จึงปรากฏการบรรจุพระธาตุ ซึ่ งอัญเชิ ญมาจากประเทศพม่ามาประดิษฐานในเจดียท์ รงพม่าในเมือง
ล าปางแห่ ง นี้ เจดี ย ์เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ช าวพม่ า และเป็ นศู น ย์ร วมความศรั ท ธา
ตามวัฒ นธรรมของชาวพม่ า ที่ ยึ ด ถื อ มานาน จากการศึ ก ษาแบบแผนทางสถาปั ต ยกรรมและ
ศิลปกรรมของเจดี ยท์ รงพม่าเมื องลาปางนั้นพบว่า ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมแบ่งเจดี ยอ์ อกเป็ น
2 กลุ่ม คือ เจดียแ์ บบฐานแปดเหลี่ยมและเจดียแ์ บบฐานสี่ เหลี่ยม โดยเจดียแ์ บบฐานแปดเหลี่ยมสร้าง
ขึ้ นตามคติ ความเชื่ อในเรื่ อง ทิ ศประจา วันเกิ ดขึ้ น 8 วัน และเจดี ยแ์ บบฐานสี่ เหลี่ ยมนั้นสร้ างขึ้ น
ตามแบบแผนของเจดี ยท์ ี่ ปรากฏในประเทศพม่า ประกอบด้วยส่ วนฐาน ส่ วนระฆัง และส่ วนยอด
ในส่ วนของลักษณะทางศิลปกรรมนั้น มีการประดับซุ ้มคูหาประจาทิศทั้งสี่ ดา้ น ประดับตัวนรสิ งห์
หม้อน้ าดก พนมดอกพุ่ ม ข้าวบิ ณ ฑ์ ตัวสิ ง ห์ และเจดี ยท์ ิ ศ นอกจากนั้น ยังปรากฏลัก ษณะที่ เป็ น
เอกลักษณ์ ของเจดี ยท์ รงพม่าอีกประการหนึ่ งคือ การประดับตัวราหู ที่ องค์ระฆัง การแขวนระฆัง
ขนาดเล็กไว้รอบฉัตร และการประดับตัวนาคที่กา้ นฉัตร32

31

ศักดิ์สิทธิ์ การะเกต, การศึกษาพระสถูปเจดีย์ใน อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
2542), หน้า 1-3.
32
ชาญคณิ ต อาวรณ์, แบบแผนสถาปัตยกรรมและงานศิลปกรรม เจดีย์ทรงพม่ า เมืองลาปาง, (เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546), หน้า 1-2.
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4 เธี ยรชาย อั ก ษรดิ ษ ฐ์ รายงานผลการวิจยั เรื่ อ ง “ชุ ธ าตุ : ความเชื่ อ เรื่ องพระธาตุ
ปี เกิดในล้านนาเทคนิ ควิทยาการจัดพื้นที่ทางสังคมและความเชื่ อ” กล่าวว่าความหมายของพระธาตุ
ในอนุ ภูมิภาคอุษาคเนย์ ได้ถูกกาหนดให้มีหน้าที่ เชิ งสัญลักษณ์ ภายใต้กรอบแนวคิดแบบลังกาคติ
โดยการอุปถัมภ์จากผูน้ าแห่ งรัฐในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ผลมาจากการยึดถือคติบูชาพระธาตุหรื อ
พระบรมสารี ริกธาตุ ได้สร้ างอุดมการณ์ ความเชื่ อ และความศรัทธา ที่มี บทบาทและความส าคัญ
ในการสร้ างความชอบธรรมแก่ ช นชั้น ปกครองของรั ฐเถรวาท กล่ าวไว้ว่าพระธาตุ เป็ นเสมื อ น
สัญลักษณ์ ที่สะท้อนถึ งสิ ทธิ และอานาจของผูน้ า โดยปรากฏเป็ นทั้งพื้นที่ ทางกายภาพและในเชิ ง
สังคมพร้ อมๆ กับเป็ นพื้นที่พิเศษหรื อพื้นที่ทางอุดมคติ จากการศึกษาถึ งคติความเชื่ อเรื่ อง “ชุธาตุ”
หรื อ “พระธาตุปีเกิ ดในล้านนา” ได้ช้ ี ให้เห็ นว่าพระธาตุคือ “มายาคติ” ที่ถูกสร้ างขึ้นเพื่อสนองต่อ
ความอุดมการณ์ปฏิบตั ิการทางวัฒนธรรมภายใต้ความเชื่อและแนวคิดทางด้านจักวารวิทยาของฝ่ าย
ล้านนา โดยอาศัยองค์ประกอบอันซับซ้อนจากระบบปี นักษัตร ความสาคัญขององค์พระธาตุและ
สานกับ เครื อ ข่ า ยทางสั ง คมวัฒ นธรรม เพื่ อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการตอบโต้อิ ท ธิ พ ลและอ านาจ
การจัดการของฝ่ ายสยาม ในช่วงที่มีการปฏิ รูปการปกครองหัวเมืองประเทศราชเข้าสู่ ระบบมณฑล
เทศบาล ประเด็นวิเคราะห์ ที่ได้จากการศึ กษาถึ งบริ บ ทถึ งบริ บทการกาหนดระบบพระธาตุ ปีเกิ ด
สรุ ป ได้ว่าเหตุ ท างสั ง คม 3 ประการ อัน ได้แก่ ความเหลื่ อ มล้ า ทางเชื้ อ ชาติ ความแตกต่ า งทาง
วัฒนธรรมและความขัดแย้งทางการเมื องการปกครอง โดยเหตุท้ งั 3 เป็ นปั จจัยสาคัญที่ ก่อให้เกิ ด
ความหวาดระแหวงและปมความขัด แย้ง ระหว่างล้า นนากับ สยามอยู่เสมอมา ดัง นั้น ในราวปี
พ.ศ. 2411-2428 จึงเป็ นช่ วงที่ ทางฝ่ ายล้านนามี ความเคลื่ อนไหว ท้าทายและตอบโต้ต่อฝ่ ายสยาม
โดยยึดอุดมการณ์ “มายาคติ” แห่ งศรัทธาและความเชื่ อทางศาสนา เป็ นกลไกลสาคัญในการสร้ าง
วาทกรรมชุดหนึ่ง ที่ไร้การอธิ บายถึงการกาเนิดและจุดมุ่งหมายอันแท้จริ ง33
5 สุ ทธิพงษ์ บุญศักดิ์ รายงานผลการวิจยั เรื่ อง “ลายดุนโลหะ” กล่าวว่าวัฒนธรรมของ
ศาสนาพุทธในล้านนาไทยนั้นมีความเข้มแข็งมาโดยตลอด พุทธศาสนาได้กลายเป็ นชี วิตจิตใจส่ วน
หนึ่ งของคนตั้งแต่อดี ตจนถึงปั จจุบนั ดังจะเห็นได้จากอาคาร สิ่ งก่อสร้าง รวมทั้งสถาปั ตยกรรมใน
พุ ท ธศาสนา จะปรากฏหลงเหลื อให้เห็ นอยู่ม ากมาย องค์พ ระธาตุ เจดี ยน์ ้ ัน จะเป็ นแกนหลักของ
ชุมชน เป็ นจุดศูนย์รวมของศรัทธามหาชน โดยเฉพาะพระธาตุ เจดียท์ ี่เป็ นองค์คู่บา้ นคู่เมืองด้วยแล้ว
จะยิ่งมี ค วามส าคัญเพิ่ มมากขึ้ นอี ก ประชาชนจะให้ความส าคัญกับองค์พระธาตุ ด้วยการหุ ้ม ทอง
33

เธี ย รชาย อัก ษรดิ ษ ฐ์ , ชุ ธ าตุ : ความเชื่ อ เรื่ อ งพระธาตุปี เกิด ในล้ านนาเทคนิ ควิท ยาการจั ด พื้น ที่ท างสั ง คมและ
ความเชื่อ, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545), หน้า 1-20.
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(ทองจังโก) เพื่อที่จะเน้นคามสาคัญ ความสู งส่ ง และความศักดิ์ สิทธิ์ ให้กบั องค์พระธาตุและเจดี ย ์
ซึ่ งในสมัยโบราณนั้นจะมีการดุนลายลงบนแผ่นทองแล้วนาไปติดให้กบั องค์พระเจดียด์ ว้ ย การวิจยั
ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงลวดลายและเรื่ องราวที่ปรากฏอยูบ่ นองค์พระธาตุและเจดี ย ์
นอกจากนั้นยังมีการทราบถึงบทบาทและกิจกรรมของคนในสังคมที่กระทาต่อองค์เจดียท์ ี่หุ้มทอง
และมีลายดุนประดับอยู่ รวมทั้งทาให้เกิดการอนุ รักษ์ บารุ งรักษาศิลปกรรมภายในวัด จากการวิจยั
พระเจดี ย ์ 7 องค์ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุ เทพ วัดชมพู วัดสาเภา วัดเชี ยงมัน่ ลายดอกบัวหรื อกลี บ
ดอกบัว ซึ่ งดอกบัวเป็ นดอกไม้ที่ เป็ นสั ญลักษณ์ ในพระพุ ทธศาสนา นอกจากนั้นยังพบลายพันธุ์
พฤกษา เครื อเถาต่างๆ ผลจากการวิจยั ยังพบต่อไปอีกว่า ในปั จจุบนั พระธาตุเจดี ยท์ ี่มีการหุ ้มทองจัง
โกในแบบโบราณนั้ นจะลดน้ อ ยลงไปทุ ก ขณะ ผู ้ค นนิ ย มลอกเอาทองของเก่ า ออก แล้ ว น า
แผ่นทองเหลื องที่มีขายในท้องตลาดมาติดแทน ประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ได้รับทราบองค์ประกอบ
ต่างๆ ของลวดลายที่ปรากฏอยูบ่ นองค์พระธาตุเจดี ยใ์ นส่ วนต่างๆ นอกจากนั้นยังได้เป็ นแนวทาง
ในการกระตุน้ ให้ประชาชนในชุมชน หรื อ ประชาชนทัว่ ไปเกิดความสานึกในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม
ที่ควรหวงแหน และอนุรักษ์ไว้เพื่อให้งานศิลปกรรมเหล่านี้คงอยูค่ ู่กบั สังคมตลอดไป34

34

สุ ทธิพงษ์ บุญศักดิ์, ลายดุนโลหะ, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533), หน้า 1-2.
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2.4 กรอบแนวคิดการศึกษา
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลภาคเอกสาร
-

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ประวัติศาสตร์ความเป็ นมาจังหวัดลาปาง
ประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของพระธาตุ
รู ปแบบสถาปัตยกรรม
คติความเชื่อในการสร้างพระธาตุ
ประเพณี และพิธีกรรมในการสัก
การบูชาพระ

- ทฤษฏีการเรี ยนรู ้พุทธิ ปัญญานิยม
- ทฤษฏีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองหรื อ
ทฤษฎีคอนสตรัคชัน่ นิสซึ่ ม
(Constructionism)
- แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
- แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ข้ อมูลภาคสนาม

เกณฑ์ ในการคัดเลือกพระธาตุสาคัญ
1.
2.
3.
4.

เกณฑ์ดา้ นประวัติศาสตร์
เกณฑ์ดา้ นวัฒนธรรม
เกณฑ์ดา้ นศิลปกรรม
เกณฑ์ดา้ นความพร้อมของการเรี ยนรู ้
และท่องเที่ยว
5. ความเชื่อและความนิยมของประชาชน
ในท้องถิ่น

- การสังเกตการณ์ภาคสนาม
(Observation)เป็ นการสารวจและบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับพระธาตุและ
สภาพแวดล้อม
- แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็นใน
การคัดเลือกพระธาตุสาคัญ

1. วิเคราะห์คุณค่าความสาคัญพระธาตุ
สาคัญของจังหวัดลาปาง

เสนอแนวทางการโดยจัดการเส้นทางการ
เรี ยนรู ้พระธาตุสาคัญ เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัด
ลาปาง โดยมี 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง
อาเภอเกาะคา อาเภอห้างฉัตร

2. วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม
ในการจัดการแหล่งเรี ยนรู ้และ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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