บทที่ 4
พระธาตุสาคัญในพืน้ ที่จงั หวัดลาปาง
บทนี้ เป็ นการศึ กษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริ บทที่ เกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมา
ประเพณี พิ ธีกรรม และรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรม ตลอดจนคุ ณค่าความสาคัญ และคติ ความเชื่ อ
ของพระธาตุสาคัญ ในชุ มชนต่างๆ ในเขตอาเภอเมื อง อาเภอเกาะคา และอาเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลาปางและทาการวิเคราะห์ คุณ ค่าความส าคัญและคัดเลื อกพระธาตุ ส าคัญเพื่อการจัดการให้เป็ น
เส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
4.1 การสารวจและศึกษาพระธาตุสาคัญในเขตจังหวัดลาปาง
4.1.1 การสารวจหารายชื่อพระธาตุสาคัญในเขตจังหวัดลาปาง
4.1.2 การศึกษาสารวจและเก็บข้อมูลพระธาตุสาคัญในเขตจังหวัดลาปาง
4.2 การคัด เลื อกพระธาตุ ส าคัญ เพื่ อ การจัด การให้ เป็ นเส้ น ทางการเรี ย นรู ้ และท่ องเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรม
4.2.1 เป้ าหมายของการคัดเลือกพระธาตุสาคัญของจังหวัดลาปาง
4.2.2 การสารวจความคิดเห็น ความเชื่อ และความนิยมของภาคประชาชนในท้องถิ่น
4.2.3 การคัดเลื อกพระธาตุส าคัญเพื่ อจัดการให้เป็ นเส้นทางการเรี ยนรู้ และท่องเที่ ยว
เชิงวัฒนธรรม
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 การสารวจและศึกษาพระธาตุสาคัญในเขตจังหวัดลาปาง
หัวข้อนี้ เป็ นการส ารวจและศึ ก ษาพระธาตุ ส าคัญ ของชุ ม ชนต่างๆในเขตพื้ นที่ อาเภอเมื อง
อาเภอเกาะคา และอาเภอห้างฉัตรจังหวัดล าปาง ซึ่ งเป็ นการศึ กษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม
โดยใช้วิธีการสารวจทางกายภาพแบบสอบถามและสัมภาษณ์ ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ มีข้ นั ตอนต่างๆ
ดังนี้
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4.1.1 การสารวจหารายชื่ อพระธาตุสาคัญในเขตจังหวัดลาปาง
เป็ นการศึกษาด้วยวิธีการใช้เครื่ องมือแบบสอบถามเพื่อสอบถึงรายชื่ อและสถานที่ต้ งั
ของพระธาตุในเขตพื้นที่ 3 อาเภอของจังหวัดลาปาง จากกลุ่ มตัวอย่าง (Sample) ที่เป็ นประชาชน
พระสงฆ์ และผู้น าชุ ม ชน ในเขตอ าเภอละ 40 คนรวมจ านวน 120 คนโดยวิ ธี สุ่ ม แบบจงใจ
(Purposive Sampling) ซึ่ งผลการเก็บข้อมูลได้รายชื่อพระธาตุสาคัญในเขตจังหวัดลาปาง ดังนี้
พระธาตุ สาคัญในเขตพื้นที่ ศึกษาของจังหวัดลาปางที่ ได้จากแบบสอบถามมีจานวน
ทั้งสิ้ น 22 แห่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. เขตอาเภอเมืองปรากฏมีพระธาตุสาคัญ 13 แห่ง ดังนี้
1.1 พระธาตุก่คู า (วัดกู่คาตั้งอยูเ่ ลขที่ 66 บ้านกู่คา หมู่ที่ 3 ตาบลต้นธงชัย)
1.2 พระธาตุ วดั พระเจ้าทัน ใจ (วัด พระเจ้าทัน ใจ ตั้ง อยู่เลขที่ 63 ทัน ใจ หมู่ ที่ 3
บ้านพระเจ้าทันใจตาบลต้นธงชัย)
1.3 พระธาตุ เจดี ย ์ซ าว (วัด เจดี ย ์ซ าวหลัง ตั้ง อยู่เลขที่ 268 บ้านวังหม้อ หมู่ ที่ 2
ตาบลต้นธงชัย)
1.4 พระธาตุ ด อนเต้า (วัด พระแก้ ว ดอนเต้ า สุ ชาดาราม ชุ ม ชนบ้ า นพระแก้ ว
ถนนพระแก้วตาบลเวียงเหนือ)
1.5 พระธาตุปงสนุ ก (วัดปงสนุกเหนื อตั้งอยูเ่ ลขที่ 478 บ้านปงสนุก ถนนปงสนุ ก
ตาบลเวียงเหนือ)
1.6 พระธาตุม่อนกระทิง (วัดม่อนกระทิงตั้งอยูเ่ ลขที่ 176 บ้านม่อนกระทิง หมู่ที่ 6
ตาบลบ่อแฮ้ว)
1.7 พระธาตุม่อนพระยาแช่ (วัดม่อนพระยาแช่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 279 หมู่ที่ 1 ตาบลพิชยั )
1.8 พระธาตุดอยม่วงคา (วัดพระธาตุดอยม่วงคา ตาบลพระบาท)
1.9 พระธาตุม่อนธาตุ (วัดม่อนธาตุหมู่ที่ 2 บ้านกล้วยแพะ ตาบลกล้วยแพะ)
1.10 พระธาตุม่อนจาศีล (วัดม่อนจาศีล หมู่ที่ 1 บ้านป่ าขาม ตาบลพระบาท)
1.11 พระธาตุเสด็จ (วัดพระธาตุเสด็จ หมู่ที่ 15 บ้านเสด็จ ตาบลบ้านเสด็จ
1.12 พระธาตุ ค ว่ า หม้อ (วัด พระธาตุ ค ว่ า หม้อ หมู่ ที่ 7 บ้า นห้ ว ยน้ าเค็ ม ต าบล
บ้านเสด็จ)
1.13 พระธาตุเจดียว์ ดั ศรี ชุม (วัดศรี ชุม ตาบลสวนดอก)
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2. เขตอาเภอเกาะคาปรากฏมีพระธาตุสาคัญ 4 แห่ง ดังนี้
2.1 พระธาตุจอมปิ ง (วัดพระธาตุจอมปิ งหมู่ที่ 5 บ้านจอมปิ ง ตาบลนาแก้ว)
2.2 พระธาตุดอยน้อย (วัดพระธาตุดอยน้อย บ้านนางแตน ตาบลท่าผา)
2.3 พระธาตุ ล าปางหลวง (วัด พระธาตุ ล าปางหลวง หมู่ ที่ 2 บ้านล าปางหลวง
ตาบลลาปางหลวง)
2.4 พระธาตุไหล่หิน (วัดไหล่หินหลวงหมู่ที่ 2 บ้านไหล่หิน ตาบลไหล่หิน)
3. เขตอาเภอห้างฉัตรปรากฏมีพระธาตุสาคัญ 5 แห่ง ดังนี้
3.1 พระธาตุ ม่อนไก่แจ้ (วัดพระธาตุม่อนไก่ แจ้ หมู่ที่ 9 บ้านแม่ยามเหนื อ ตาบล
เมืองยาว)
3.2 พระธาตุดอยกู่ (วัดพระธาตุดอยกู่หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหลวง ตาบลเมืองยาว)
3.3 พระธาตุม่อนไก่เขี่ย (วัดพระธาตุม่อนไก่เขี่ย หมู่ที่ 1 บ้านป่ าเหียง ตาบลแม่สัน)
3.4 พระธาตุดอยน้อย (วัดพระธาตุดอยน้อย หมู่ที่1 บ้านสันทราย ตาบลเวียงตาล)
3.5 พระธาตุปางม่วง (วัดพระธาตุปางม่วง หมู่ที่ 9 บ้านปางม่วง ตาบลห้างฉัตร)
4.1.2 การศึกษาสารวจและเก็บข้ อมูลรายละเอียดพระธาตุสาคัญในเขตจังหวัดลาปาง
เป็ นการศึกษาสารวจเพื่อเก็บข้อมูลพระธาตุต่างๆ ในเขตจังหวัดลาปางจากรายชื่อ และ
ที่ ต้ งั ที่ ไ ด้จากแบบสอบถามในขั้น ต้น ด้วยใช้วิธี ก ารส ารวจ การสั งเกตการณ์ ท างกายภาพ และ
สัม ภาษณ์ แบบมี โครงสร้ าง (Structured Interview) เพื่ อให้ ได้ข ้อมู ล เกี่ ย วกับ ประวัติค วามเป็ นมา
และรายละเอียดของพระธาตุ จากประชาชน ผูอ้ าวุโส ผูน้ าชุ มชุ มชน และผูท้ รงคุ ณวุฒิที่เกี่ ยวข้อง
โดยวิธีการการสุ่ มแบบจงใจ (Purposive Sampling) และไม่จากัดจานวนผูใ้ ห้สัมภาษณ์ จนได้ขอ้ มูล
ครบถ้วนซึ่ งผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้
1. อาเภอเมือง
ประวัติอาเภอเมือง อาเภอเมืองลาปางเป็ นอาเภอหนึ่ งใน 13 อาเภอ แต่เดิ มมีชื่อว่า
“อาเภอเมือง” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง “การเปลี่ยนชื่ ออาเภอ” โดยประกาศลงวันที่
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 ให้เปลี่ ยนคาว่า “เมือง” เรี ยกว่า “จังหวัด” โดยคาว่า “ผูว้ ่าราชการเมื อง”
ได้เปลี่ยนเป็ น “ผูว้ า่ ราชการจังหวัด”โดยคาว่า “อาเภอ” นั้นได้เรี ยกตามชื่ อ “ตาบล” ที่ต้ งั ที่วา่ อาเภอ
จากประวัติศาสตร์ พบว่า “เมืองลาปาง” เป็ นชื่อเรี ยกของ จังหวัดลาปางในปั จจุบนั นี้
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ในอดีตเมื่อปี พ.ศ. 2435 มีการจัดการรู ปการการปกครองเมืองตามระบอบมณฑล
เทศาภิบาลทาให้เมืองลาปางมีฐานะเป็ นเมืองประเทศราชต้องถูกลดบทบาทกลายเป็ นหัวเมืองหนึ่ ง
ในมณฑลลาวเฉี ยง เช่นเดียวกับ เชี ยงใหม่ ลาพูน แพร่ น่าน และ ปี พ.ศ. 2443 เมืองลาปางได้ตกอยู่
ภายใต้การปกครองของมณฑลพายัพซึ่ งเป็ นการยกเลิกหัวเมืองประเทศราชทางเหนื อซึ่ งรวมเข้ามา
เป็ นดินแดนส่ วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาไทย ในปี พ.ศ. 2458 โดยเมืองลาปางได้ถูกแยกออกจาก
มณฑลพายัพไปขึ้ นกับมณฑลมหาราษฎร์ ซึ่ งประกอบด้วยเมื องลาปาง เมื องแพร่ และเมื องน่ าน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 ทางราชการได้แระการปกครองแบบมณฑลทัว่ ราชอาณาจักร โดยมีการจัด
ระเบี ยบทางราชการบริ หารส่ วนภูมิ ภาค ออกเป็ นจังหวัดและอาเภอ ได้มี การปรั บ ปรุ งกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2515 โดยจัดระเบียบบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคเป็ น จังหวัดและอาเภอขึ้น1
อ าเภอเมื อ งล าปางเป็ นอ าเภอที่ มี ป ระชากรหนาแน่ น ที่ สุ ดในจัง หวัด ล าปาง
โดยมี ล ัก ษณะเป็ นเมื อ งหลวงของจัง หวัด เป็ นที่ ต้ ัง ของหน่ ว ยงานที่ ส าคัญ ระดับ จัง หวัด อาทิ
ศาลากลางจังหวัด สานักวัฒนธรรม สานักพระพุทธศาสนา และยังมีคมนาคมที่สะดวกสบาย และ
ยังเป็ นแหล่งเศรษฐกิจที่สาคัญเป็ นศูนย์กลางของการบริ หาร เป็ นศูนย์กลางธุ รกิจ และเป็ นศูนย์กลาง
วัฒ นธรรมของจังหวัด นับ เป็ นหนึ่ งในอาเภอเมื องที่มี ความเจริ ญมากที่ สุ ดในภาคเหนื อตอนบน
นอกเหนือจากอาเภอเมืองเชียงใหม่และอาเภอเมืองเชียงราย
พระธาตุสาคัญ ในเขตอาเภอเมือง ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองปรากฏมีพระธาตุสาคัญ
13 แห่ ง ผูศ้ ึกษาได้สารวจและ เก็บข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีรายละเอียดของพระธาตุ ใน
เขตอาเภอเมืองดังนี้

บรรณาธิการ ภาษี ณ ลาปาง, ลาปางในพงศาวดารไทยถิน่ เหนือ, (ลาปาง : สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดลาปาง,
2548), หน้า 80-81.
1
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พระธาตุก่คู า
พระธาตุวดั พระเจ้าทันใจ

พระธาตุเสด็จ

พระธาตุวดั เจดียซ์ าวหลัง

พระธาตุคว่าหม้อ

พระบรมธาตุดอนเต้า

พระธาตุม่อนพญาแช่

พระธาตุม่อนกระทิง

พระธาตุม่อนจาศีล

พระธาตุปงสนุก

พระธาตุเจดียว์ ดั ศรี ชุม
พระธาตุม่อนธาตุ

พระธาตุม่วงคา

ภาพที่ 1 แผนที่อาเภอเมืองและตาแหน่งที่ต้ งั ของพระธาตุ
ที่มา http://www.lampang.go.th/map_lampang/mpa/m.jpg
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1. พระธาตุดอนเต้ า

ภาพที่ 2 พระธาตุดอนเต้า
1.1 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม พระธาตุดอนเต้า วัดพระแก้วดอนเต้า ตั้งอยูช่ ุ มชนพระแก้ว
ริ ม แม่ น้ าวัง ในเขตต าบลเวี ย งเหนื อ อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ล าปางการเดิ น ทางโดยทางรถยนต์
ส่ วนตัว จากถนนพหลโยธิ น เข้ามาตัวเมืองลาปาง ข้ามแม่น้ าวังตรงถนนท่ามะโอ แล้วเลี้ยวขวาเข้า
ถนนพระแก้ว ก็จะเห็นทางเข้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุ ชาดารามทางขวามือ
1.2 ประวัติความเป็ นมา พระธาตุดอนเต้า ซึ่ งบรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้า (โดยมี
พระบรมธาตุ ดอนเต้าเกศาพระพุ ทธเจ้ากกุสันโธ 8 เส้ น เกศาพระพุ ทธเจ้าโกนาคม 16 เส้ นเกศา
พระพุทธเจ้ากัสสปะ 32 เส้น พระโคตรมะ 64 เส้น) มีงานนมัสการกลางเดือน 6 พระบรมธาตุเจดีย ์
สู ง 50 เมตรเป็ นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ คือ
1.
2.
3.
4.

พระเกศาธาตุพระพุทธเจ้ากุกสันทะ 8 เส้น
พระเกศาธาตุพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ 16 เส้น
พระเกศาธาตุพระพุทธเจ้ากัสสปะ 32 เส้น
พระเกศาธาตุพระพุทธเจ้าโคตรมะ 108 เส้น
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1.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
1.3.1 ความเชื่ อ และประเพณี ท ้อ งถิ่ น ที่ เกี่ ย วข้อ งโดยพระธาตุ ด อนเต้า สุ ช าดารามนี้
ได้จดั ให้ มี งานเทศกาลประเพณี ป ระจาปี นมัส การสรงน้ าพระธาตุ ดอนเต้า พระแก้วดอนเต้า ณ
วัดพระแก้วดอนเต้า ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่า เดือน 8 เหนือ หรื อตรงกับวันสงกรานต์ (เดือน 6 ใต้) ทุกปี
ตรงกับเดื อนพฤษภาคม ที่แต่เดิ มมีประเพณี สรงน้ าพระธาตุซ่ ึ งประกอบด้วยขบวนแห่ ตน้ ครัวทาน
ที่จดั ร่ วมกับวัดอื่นในตาบลเวียงเหนื อเพื่อแห่ ไปร่ วมสรงน้ าพระธาตุที่วดั พระแก้วดอนเต้าสุ ชาดา
ราม ในวันวิสาขบูชา หรื อที่ เรี ยกว่า เดื อนแปดเป็ ง ปั จจุบนั ชุ มชนจึ งพยายามรื้ อฟื้ นกิ จกรรมนี้ ข้ ึ น
โดยเพิ่มพิธีสวดเบิก เพื่อสะท้อนให้เห็ นว่าความเชื่ อมโยงทางสังคม ผ่านความเชื่ อทางศาสนาที่ทา
ร่ วมกันโดยมีเจ้าผูค้ รองนครลาปาง เป็ นผูต้ ้ งั ประเพณี ข้ ึนมาแต่ครั้งโบราณกาลแล้ว2
1.3.2 มี ประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวอะไรเกี่ ยวข้องกับท้องถิ่ น ความสาคัญ ต่อชุ ม ชน
พระแก้ว -หัว ข่ว ง ชุ ม ชนนี้ เป็ นการรวมกัน ของ “บ้า นพระแก้ว ” และ “บ้า นหัว ข่ว ง” ซึ่ ง เป็ น
การแบ่งอาณาเขตของทางเทศบาลนครลาปาง เหตุที่ชื่อว่า “บ้านพระแก้ว” เนื่ องจากบริ เวณนี้ เป็ น
ที่ต้ งั ของ “วัดพระแก้วดอนเต้า” ซึ่ งเป็ นศาสนสถานที่สาคัญที่ชาวบ้านเคารพนับถือ จึงเรี ยกขาน
ชุ มชนซึ่ งอยูแ่ วดล้อมวัดนี้ วา่ “บ้านพระแก้ว” ส่ วน “บ้านข่วง”มาจากที่ในหมู่บา้ นนี้ มีสะพานข้าม
แม่น้ า วัง ซึ่ ง ตรงบริ เวณตีน สะพานหรื อ หัวสะพานนั้น มีล านกว้า งอยูด่ ว้ ย ในภาคเหนื อ เรี ย กว่า
“ข่ว ง” หมายถึง บริ เวณ ลาน หรื อ ที ่โ ล่ง แต่เดิม ชาวบ้า นจึง เรี ย กไปต่า งๆ นานาว่า “หัว ขัว ”
“ข่วงขัว” เป็ นต้น จนกลายมาเป็ น “บ้านหัวข่วง” ดังเช่นในปั จจุบนั เมื่อรวมกัน
1.3.3 ลั ก ษณะทางศิ ล ปะและสถาปั ตยกรรม พระธาตุ ด อนเต้ า เป็ นเจดี ย ์ที่ ไ ด้ มี
การบูรณปฏิ สังขรณ์ ข้ ึ นมาใหม่ โดยรู ปทรงสถาปั ตยกรรมเป็ นเจดี ยท์ รงลังกาสุ โขทัยผสมล้านนา
โดยฐานกว้าง 13 วาถึงยอด 25วา เป็ นฐานสู งต่อมุมลดชั้นสู งกว่าปกติ ต่อตัวบัวมาลัยปล้องไฉนบน
ยอดระฆังมีขนาดใหญ่ ทาให้สัดส่ วนของเจดียม์ ีลกั ษณะมัน่ คงแข็งแรง เจดียก์ ่อสร้างด้วยอิฐถือปูน
ตั้ง แต่ อ งค์ระฆัง ไปจนถึ ง ยอดเจดี ย ์ป ล้อ งไฉนหุ ้ ม แผ่น ทองเหลื อ ง แผ่น ทองแดงมาเปลี่ ย นเป็ น
แผ่นทองจังโกงมาหุ ้มโอบไว้อย่างสวยงาม พระธาตุดอนเต้าถือได้วา่ เป็ นเจดียท์ ี่สูงและใหญ่ที่สุดใน
จังหวัดลาปางปั จจุบนั ในปี พุทธศักราช 2531 กรมศาสนาและศรัทธาประชาชน ทางวัดได้ร่วมกัน
บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุอีก โดยเปลี่ยนเป็ นแผ่นทองเหลืองและทองแดงมาเป็ นแผ่นทองจังโก
ปิ ดหุ ม้ ตั้งแต่ส่วนปากระฆังไปจนถึงยอดเจดีย ์
2

สมัย สุ ทธิธรรม, พุทธเจดีย์ภาคเหนือ เล่ม 1 (จังหวัดลาปาง), (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ ที เจ เจ จากัด, 2548),
หน้า 125-128.
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1.4 สื่ อของการเรี ยนรู ้และสิ่ งอานวยความสะดวก
วัดพระแก้วดอนเต้ามีสถานอยูใ่ กล้ในตัวอาเภอเมือง เป็ นสถานที่เดินทางสะดวกสบาย
โดยรถส่ วนตัวและรถประจาทาง คื อรถสี่ ล้อสี น้ าเงิ น ความสะดวกสบายต่อสถานที่ มี ห้องน้ าที่
สะอาด ปลอดภัย สถานที่จอดรถสะดวกสบายและง่าย
การเดิ นทางภายในลาปางสะดวกสบาย ไม่พ ลุ กพล่ าน นัก ท่องเที่ ยวสามารถเลื อกใช้
บริ ก ารยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรู ป แบบตามความเหมาะสม ได้แก่ รถม้า ยานพาหนะโบราณ
ที่จดั ไว้รองรับนักท่องเที่ยว มีคิวจอดประจาอยูห่ ลายแห่ ง คือ บริ เวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
บนถนนบุญวาทย์ บริ เวณหน้าโรงแรมลาปางเวียงทอง และหน้าโรงแรมทิพย์ชา้ ง ราคาค่าบริ การอยู่
ที่ 150 - 200 บาท ใช้เวลาประมาณครึ่ งชัว่ โมง เหมาไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ในตัวเมือง หรื อ
รถสองแถวสี น้ าเงิ น เป็ นรถสองแถวที่ ให้บ ริ ก ารวิ่งตัวเมื องล าปาง จุ ดจอดรถ เช่ น สถานี ข นส่ ง
สถานี รถไฟ สามารถขึ้นเรี ยกใช้บริ การได้ตลอด ราคาบริ การ 20 - 30 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราเหมาไป
ท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ
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2. พระธาตุเสด็จ

ภาพที่ 3 พระธาตุเสด็จ
2.1 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม พระธาตุเสด็จ วัดพระธาตุเสด็จ ตั้งอยูบ่ า้ นเสด็จ หมู่ที่ 5 ตาบล
บ้านเสด็จ อาเภอเมื องลาปาง จังหวัดลาปาง โดยเส้ นทางการเดิ นทาง อยู่ห่างจากตัวเมื องไปตาม
เส้นทางลาปาง-งาว ประมาณ 19 กิโลเมตร แยกซ้ายตรงกิโลเมตร ที่ 17 เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร
2.2 ประวัติความเป็ นมา พระธาตุเสด็จ สร้างเมื่อ พ.ศ. 1992 เป็ นสังกัดคณะสงฆ์มหานิ กาย
เดิ ม ชื่ อ วัด ดอนโผยงซึ่ งหมายถึ ง พระบรมธาตุ เปล่ ง รั ศ มี ทุ ก วัน พระให้ ช าวบ้า นเห็ น ประกอบ
พิธีผกู พัทธสี มา ประมาณ พ.ศ. 2501 เขตวิสุงคามสี มากว้าง 13 เมตร ยาว 23 เมตร ตามตานานพระ
ธาตุ เสด็จนี้ เกิ ดขึ้ นสมัยเมื่ อเมื องลาปางมี ชื่ อ ศรี นครชัย และสั มพะกับปะนคร ดังจะได้กล่ าวถึ ง
ตานานของวัดพระธาตุเสด็จอันมีอยูใ่ นใบลานดังต่อไปนี้ หลังจากพระพุทธเจ้าได้นิพพานไปได้ 218
ปี พระยาศรี ธรรมกาโสกราช เสวยราชเป็ นพระยาเจ้าเมืองอยูใ่ น ชมภูทวีปประเทศอินเดีย ได้ให้ทา้ ว
พระยาทั้งหลาย ท ามหาเจดี ย ์ และโปรดให้ชุ มนุ ม พระอรหันต์ท้ งั หลายและให้ช่ างคาได้ท าโกฏ
ทองคา ช่างเงินทาโกฏเงิน ช่างแก้วทาโกฏแก้ว แล้วเอาพระธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุไว้ในโกฏทั้ง
3 แล้วทาการฉลองสักการะบูชากันเป็ นการใหญ่ครบ 7 วัน แล้วพร้อมกันอธิ ฐานว่า “เมื่อพระพุทธ
องค์มีพระชนม์อยูไ่ ด้เสด็จไปสู่ ที่ใดก็ขออาราธนาให้พระบรมธาตุ ไปสู่ ที่น้ นั เถิด” หลังจากนั้นพระ
ธาตุของพระพุทธเจ้า ก็เสด็จลอยไปขึ้นสู่ ทางอากาศลองลอยไปตามคาทานายที่พระพุทธองค์ทานาย
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ไว้น้ นั จึงได้มาประดิษฐานอยูท่ ี่ดอยโผยง (ผะโหยงหมายถึงที่ดวงพระธาตุเปล่งรัศมีที่ลองลอยตาม
อากาศขึ้นๆลงๆ) ที่แห่งหนึ่ง(ตรงที่ต้ งั วัดพระธาตุเสด็จในปั จจุบนั )3
2.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
2.3.1 ความเชื่ อและประเพณี ทอ้ งถิ่นที่เกี่ยวข้อง คติความเชื่อในการสร้างพระธาตุเสด็จ
โดยมีแผนผังการสร้างวัด มีลกั ษณะเป็ นภูมิจกั รวาล คือมีพระธาตุเจดียเ์ ป็ นสถาปั ตยกรรมอันเป็ น
ศูนย์กลางของวัด
โดยชุ ม ชนบ้า นเสด็ จมี ป ระเพณี ที่ ส าคัญ ของหมู่ บ ้าน ได้แ ก่ ประเพณี ส รงน้ า
พระธาตุเสด็จ มีการทาบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และรักษาศีล ฟั งเทศน์ปฏิบตั ิธรรมทัว่ กันไป
การสักการบูชาด้วยน้ าขมิ้น สัมป่ อย ดอกไม้ธูปเทียน จากนั้น จะมีการสวดเบิกตลอดทั้งคืนถึ งจน
รุ่ งเช้าจะมีการทาบุญตักบาตรพระสงฆ์
2.3.2 มีประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวอะไรเกี่ ยวข้องกับท้องถิ่น ประวัติความเป็ นมาจาก
คาบอกเล่ าสื บ ต่อกันมาว่า เมื่ อประมาณปี พ.ศ. 1992 ได้มีพระสงฆ์ชาวพม่า 2 รู ป เดิ นทางมาพัก
อาศัยบริ เวณป่ าช้าเก่าเรี ยกว่า “ดอนโพยง” หรื อ“ดอนโพง” ซึ่ งชาวบ้านศรัทธาต่อพระสงฆ์ท้ งั 2 รู ป
และได้ชกั ชวนชาวบ้านที่อยูใ่ นละแวกนั้นช่วยกันสร้างวัดจนเสร็ จตั้งชื่ อวัดว่า “วัดดอนโพยง” ตาม
ชื่ อเรี ยกป่ าช้าเก่า ต่อมาเจ้าเมืองลาปางได้เสด็จมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วดั แห่ งนี้ และได้เปลี่ยน
ชื่ อ วัด เป็ น “วัด เสด็ จ ” ส่ วนหมู่ บ ้านนี้ ก็ ไ ด้ชื่ อว่า “บ้านเสด็ จ ” ตามเหตุ ที่ เจ้าเมื อ งเสด็ จมานั้น เอง
ในภายหลังต่อมาได้สร้ างเจดี ยพ์ ระธาตุข้ ึ นในวัดนี้ จึงได้เปลี่ ยนชื่ อใหม่ชื่อว่า “วัดพระธาตุเสด็จ ”
จึงเรี ยกจนมาถึงปั จจุบนั นี้4
2.3.3 ลักษณะทางศิลปะและสถาปั ตยกรรม พระธาตุเสด็จ ลักษณะเป็ นเจดียท์ รงกลม
ฐานสี่ เหลี่ยม ศิลปะสมัยเชียงแสน กว้าง 7 วา สู ง 15 วา สร้างในสมัยเจ้าหาญแต่ทอ้ ง ในปี พ.ศ. 1992
2.4 สื่ อของการเรี ยนรู้ และสิ่ งอานวยความสะดวก พระธาตุ เสด็จมี คุณค่าและความสาคัญ
แห่งหนึ่งของลาปาง ดังนี้
1. มีวิหารล้านนา สกุลช่ างลาปางเก่าแก่ คื อ วิหารสุ วรรณโคมคา ถื อเป็ นตัวอย่างของ
สถาปัตยกรรมที่จะศึกษาได้

3
4

อุดม อมรจัก, ตานานสั งเขป วัดพระธาตุเสด็จ, (เชียงใหม่ : วัดพระธาตุเสด็จ, 2544), หน้า 4-31.
โอฬาร รัตนภักดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551), หน้า 418.
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2. เป็ นที่มีความสาคัญในประวัติศาสตร์ คือ พระเจ้าหอคาดวงทิพย์ ผูค้ รองนครลาปาง
ในฐานะเทียบเท่ากษัตริ ยท์ รงเคยลาผนวชและบูรณะหุ ม้ ทองจังโกรอบองค์พระธาตุเจดีย ์
3. เป็ นวัดหนึ่ งใน 2 วัดของเมืองลาปางที่เป็ นที่เชื่ อว่าประดิ ษฐาน พระบรมสารี ริกธาตุ
ของสมเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า มี ต านานและเรื่ อ งเล่ า เกี่ ย วกับ แสงของพระบรมสารี ริก ธาตุ
เช่ น เดี ยวกับ วัดพระธาตุ ล าปางหลวง จึ งมี ป ระชาชนทั้งในจังหวัดล าปางและใกล้เคี ยงให้ ค วาม
เลื่อมใสศรัทธาและเคารพนับถือมากวัดหนึ่ง
4. วิ ห ารสุ วรรณโคมค าประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ทองค าหน้ า ตัก กว้า ง 40 นิ้ ว เป็ น
พระพุทธรู ปปางสมาธิ
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3. พระธาตุปงสนุก

ภาพที่ 4 พระธาตุปงสนุก
3.1 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม พระธาตุปงสนุก วัดปงสนุ กเหนือ ตั้งอยูบ่ า้ นหงสนุก เลขที่
478 ถนนปงสนุก ตาบลเวียงเหนือ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
3.2 ประวัติความเป็ นมา พระธาตุปงสนุ ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 1223 เดิ มมีชื่อว่า วัดเชี ยงภูมิ หรื อ
พระธาตุ ศ รี จ อมไคลเปลี่ ย นชื่ อ วัด เมื่ อ พ.ศ. 2346 ได้รั บ พระราชเป็ นวัด โบราณวัด หนึ่ งที่ ไ ด้รั บ
พระราชทานวิสุ งคามสี ม า และฝั ง ลู ก นิ มิ ต ในเขตวัดปงสนุ กเหนื อ มี ฐานดิ นสู ง จากพื้ น ดิ นปกติ
เรี ย กว่ า “ม่ อ นดอย” สร้ า งขึ้ น ตามคติ เขาพระสุ เมรุ ศู น ย์ก ลางจัก รวาลในความเชื่ อ ฮิ น ดู และ
พระพุทธศาสนา เช่ นเดี ยวกับม่อนดอยของวัดพระธาตุลาปางหลวงในเขตอาเภอห้างฉัตร จากพื้น
ล่างมีบนั ไดนาคสั้นๆ ขึ้นสู่ ม่อนดอย ซึ่ งล้อมรอบด้วยกาแพงทุกด้าน สุ ดปลายบันไดด้านบนมีซุ้ม
ประตูโขง บานประตูลายรดน้ ารู ปเทวดา เป็ นทวารบาลคอยปกปั กรักษาสถานที่ศกั ดิสิทธิ์ ไว้ดา้ นบน
ม่อนดอยปรากฏพระธาตุ สะหรี จอมไคล หรื อพระธาตุศรี จอมไคล สถาปั ตยกรรมแบบล้านนาตอน
ปลาย ฐานสี่ เหลี่ยมย่อมุมเรื อนธาตุทรงระฆังคว่า อิทธิ พลศิลปะสุ โขทัย ปิ ดทองจังโกสี เหลืองอร่ าม
ทั้งองค์
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3.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
3.3.1 ความเชื่ อและประเพณี ทอ้ งถิ่ นที่เกี่ ยวข้อง ประเพณี และพิธีกรรมชุ มชนบ้านปง
สนุกเป็ นชุมชนโบราณที่มีกิจกรรมตลอด ทั้งปี และยึดถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ คือ
1. ประเพณี เดือนแปดเหนื อ ตรงกับเดื อนพฤษภาคม ที่แต่เดิ มมีประเพณี สรงน้ า
พระธาตุ ซึ่ งประกอบด้วยขบวนแห่ ตน้ ครัวทาน ที่จดั ร่ วมกับวัดอื่นใน ตาบลเวียงเหนือ เพื่อแห่ ไป
ร่ ว มสรงน้ าพระธาตุ ที่ ว ดั พระแก้ว ดอนเต้า สุ ช าดาราม ซึ่ งเป็ นศู น ย์ก ลางเมื อ งเขลางค์ รุ่ น ที่ 2
ในวันวิสาขบูชา หรื อที่เรี ยกว่า เดือนแปดเป็ ง ปั จจุบนั ชุมชนจึงพยายามรื้ อฟื้ นกิจกรรมนี้ ข้ ึน โดยเพิ่ม
พิธีสวดเบิก เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมโยงทางสังคม ผ่านความเชื่อทางศาสนาที่ทาร่ วมกัน
2. ประเพณี สรงน้ าพระธาตุ - พิธีสวดเบิกจัดขึ้นประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนใน
วันเดือนยี่ ขึ้น 1 ค่าของทุกปี โดยมีขบวนแห่เครื่ องหลวง เพื่อสักการบูชาพระธาตุและทาพิธีสวดเบิก
ตั้ง แต่ หั ว ค่ า จนถึ ง รุ่ ง เช้ า รวมทั้ง มี พิ ธี แ ห่ พ ระอุ ป คุ ต พิ ธี ก วนข้า วทิ พ ย์ พิ ธี เบิ ก เนตร พระเจ้า
พระพุทธรู ปองค์สาคัญ และประเพณี การฟั งเทศน์ อานิ สงส์ ผางประทีป ในวันเพ็ญเดื อนสิ บสอง
หรื อ วัน ยี่ เป็ ง ที่ ต รงกับ วัน ลอยกระทง ทางวัด จะท าสะเปารู ป เรื อ เพื่ อ ให้ ช าวบ้า นมาท าพิ ธี
สะเดาะเคราะห์ในเย็นวันยีเ่ ป็ งตามลาดับ5
3.3.2 มีประวัติศาสตร์และเรื่ องราวอะไรเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
ชุ มชนบ้ า นปงสนุ กเป็ นชุ มชนที่ อ ยู่ ใ นเขตเมื อ งเขลางค์ รุ่ นที่ 2 ในอดี ต
เรี ยกว่า “บ้านเวียงเหนื อ” ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าวัง โดยมีวดั ปงสนุ กเป็ นศูนย์กลางของเมือง
พบหลักฐานการสร้างวัดร่ วมสมัยพระเจ้าอนันตยศ เมื่อ พ.ศ. 1223 ให้ชื่อว่าเมืองเขลางค์ วัดปงสนุ ก
มีชื่อเรี ยกหลายชื่อคือ วัดศรี เชียงภูมิ, วัดศรี จอมไคล, วัดดอนแก้ว, วัดพยาว (พะเยา) และวัดปงสนุก
ในเหตุการณ์ที่กองทัพของขุนหลวงพะงัว่ (พ.ศ. 1992) แห่ งกรุ งศรี อยุธยายกทัพขึ้นมาตีเมืองเขลางค์
และได้ปะทะกับกองทัพของหมื่นโลกนครเจ้าผูค้ รองเมืองเขลางค์ ศึกกองทัพอยุธยาถูกตีพ่ายตรง
บริ เวณวัดศรี เชี ยงภูมิ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 พระยากาวิละเจ้าผูค้ รองนครเชี ยงใหม่ได้ยกทัพขับไล่
พม่ า ที่ เชี ย งแสน ในครั้ งนั้ น ได้ก วาดต้อ นชาวบ้า นปงสนุ ก จากเมื อ งเชี ย งแสนมาตั้ง ถิ่ น ฐานที่
เมืองลาปางจึงเป็ นที่มาของชื่ อวัดปงสนุ กและในช่วงเวลาเดียวกันชาวเมืองพะเยาได้อพยพหนี พม่า
มาตั้งถิ่ นฐานที่ เมื องลาปาง จากเมื องทั้งสองให้ต้ งั บ้านเมื องทางฝั่ งตะวันตกของแม่น้ าวังบริ เวณ
วัด ศรี เชี ย งภู มิ (วัด ปงสนุ ก ในปั จ จุ บ ัน ) ครั้ นเมื่ อ ตั้ง บ้านเรื อ นขึ้ น ใหม่ ช าวเมื อ งเชี ย งแสนและ
ชาวเมื องพะเยาก็ยงั ราลึ กถึ งบ้านเกิ ดจึ งได้เอานามวัดและชื่ อบ้านใหม่เรี ยกว่า “บ้านพยาว” ต่อมา
5

พระครู พทุ ธิธรรมโสภิต, ประวัตวิ ดั ปงสนุกเหนือ และประวัติ บันทึก ครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี, (ลาปาง :
วัดปงสนุก. 2550), หน้า 1-4.
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ชาวพยาวได้อพยพกลับไปบ้านเกิดของตนเองยังคงเหลือแต่ชาวเชี ยงแสน จึงเรี ยกว่า “บ้านปงสนุก”
และ “วัดปงสนุก” จนถึงปัจจุบนั 6 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 เทศบาลได้ต้ งั ชุมชนขึ้นโดยครั้งแรกเรี ยกว่า
ชุมชนตรอกนาสร้อย เรี ยกชื่อตามตรอกภายในชุมชนและภายหลังได้มีการขยายเขตชุ มชนให้กว้าง
ขึ้นจึงเรี ยกว่า “ชุมชนบ้านปงสนุก”
3.3.3 ลักษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม
พระธาตุ ป งสนุ ก ลั ก ษณะทั่ ว ไปของเจดี ย ์ อ าจแบ่ ง ออกได้ เป็ นสามส่ วน
ส่ วนล่างสุ ดเป็ นฐานเขียงสี่ เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนลดหลัน่ ขึ้นไปสามชั้น ส่ วนตรงกลางเป็ นทรงสี่ เหลี่ยม
สู ง ย่อมุ ม ไม้สิ บ สอง เสมื อนเป็ นตัวยึดส่ วนท้องไม้ที่ ค นั่ ระหว่างบัวคว่ าบัวหงายให้ สู งขึ้ น และ
ส่ ว นบนสุ ด เป็ นรู ป เจดี ย ์ท รงกลมตั้ง อยู่ สั น นิ ษ ฐานกัน ว่ า พระธาตุ เจดี ย ์ว ดั ปงสนุ ก อาจได้รั บ
การปฏิ สั งขรณ์ ห ลายครั้ ง ในระยะหลัง ส่ วนความเป็ นมาของวัดปงสนุ ก ไม่ ป รากฏหลัก ฐานว่า
สร้ างขึ้นเมื่อใด น่ าจะมี อายุอยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 แผนผังของพระเจดีย ์ และพระอุโบสถ
มีลกั ษณะผิดไปจากสมัยโบราณ เนื่องจากในพุทธศตวรรษที่ 25 ได้มีการเปลี่ยนพระวิหารหลังเดิ ม
ให้ เป็ นพระอุ โบสถ และสร้ า งพระวิห ารขึ้ น ใหม่ ท าให้ แ ผนผัง ผิด ไปจากเดิ ม คื อพระเจดี ย ์แ ละ
พระวิหารต้องตั้งอยูใ่ นแกนเดียวกัน
3.4 สื่ อของการเรี ยนรู ้และสิ่ งอานวยความสะดวก
ปั จจุ บ ัน “วัดปงสนุ ก ” ได้ก ลายเป็ นแหล่ งรวมของสิ่ ง ส าคัญ หลายอย่างที่ ท รงคุ ณ ค่ า
ทางด้านศิ ล ปวัฒ นธรรมสถาปั ต ยกรรม มากมาย อาทิ พระพุ ท ธรู ป ไม้ เสาหงส์ ซุ ้ม ประตู โขง
ภาพพระบฎเขียนเรื่ องพระเวนสันดรบนผ้าและกระดาษสา หี บธรรมโบราณและธงช้างเผือกขนาด
ใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่ งทางวัดได้นามารวมไว้เป็ นพิพิธภัณฑ์ งานศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรม
ที่สาคัญ อันปรากฏอยูท่ ี่ วดั นี้ ได้แก่ พระธาตุ และวิหารพระเจ้าพันองค์ ซึ่ งในอาคารหลัง จะได้รับ
การบูรณะอย่างถูกหลักวิชาการ โดยการมีส่วนร่ วมของชุ มชนบ้านปงสนุ ก ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ ชุ มชน
บ้านปงสนุก ได้กลายเป็ นห้องเรี ยนสาหรับหน่ วยงานต่างๆ เป็ นจานวนมาก เพื่อจะทาให้เกิดคุณค่า
และความสาคัญต่อการอนุรักษ์โบราณสถานต่อไปในอนาคต

6

โอฬาร รัตนภักดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551),
หน้า 467-468.
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4. พระธาตุเจดีย์ซาว

ภาพที่ 5 พระธาตุเจดียซ์ าว
4.1 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม พระธาตุเจดียซ์ าว ตั้งอยูช่ ุมชนบ้านวังหม้อ เลขที่ 268 ซอยศีล
คันธวงค์บา้ นวังหม้อ ตาบลต้นธงชัย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
4.2 ประวัติความเป็ นมา
พระธาตุ เจดี ย ์ซ าว โดยค าว่า “ซาว” นั้น เป็ นภาษาเหนื อ แปลว่า “ยี่สิ บ ” ในส่ วนของ
ด้านหน้าของเจดี ยแ์ ต่ละองค์ทาเป็ นซุ ้มมี พระพุทธรู ปประดิ ษฐานอยู่ขา้ งในมีเจดี ยอ์ งค์ใหญ่สุดอยู่
ตรงกลางแวดล้อมด้วยเจดี ยอ์ ี กสิ บ เก้าองค์ รวมกันแล้วเป็ นยี่สิ บองค์ ชาวบ้านจึ งเรี ยกว่าวัดเจดี ย ์
ซาวหลัง ลักษณะการก่อสร้างเป็ นศิลปะแบบพม่าผสมศิลปะล้านนา
จากประวัติ มี ว่ า เมื่ อ 500 ปี หลัง จากพระพุ ท ธเจ้า เสด็ จ ดับ ขัน ธปริ นิ พ พานแล้ ว มี
พระอรหั น ต์จ ากอิ น เดี ย สองรู ป ได้จ าริ ก เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนามาถึ ง ยัง บริ เวณนี้ เห็ น สถานที่
เงี ย บสงบเหมาะที่ จ ะบ าเพ็ ญ ธรรมจึ ง ใช้เป็ นที่ พ านัก อาศัย ปฏิ บ ัติ วิปั ส สนา และอบรมสั่ ง สอน
พุ ท ธศาสนิ ก ชนในละแวกนั้ น จนมี ผู ้ศ รั ท ธาเลื่ อ มใสในพระพุ ท ธศาสนายิ่ ง ขึ้ น ในครั้ งนั้ น
พญามิ ลิ น ทร ผูแ้ ตกฉานในหลัก ธรรม ได้ม าสนทนาซัก ถามปั ญ หาธรรมกับ พระอรหั น ต์เถระ
ทั้งสองรู ป และมี ค วามประสงค์จะท านุ บ ารุ ง พระพุ ท ธศาสนาพระอรหัน ต์ท้ งั สองรู ป ได้ใช้มื อ

76

ลูบศีรษะ มี เส้ นเกศาติ ดมื อมารู ปละสิ บเส้ นแล้วมอบให้พญามิลินทรจึงได้สร้ างเจดี ยข์ ้ ึนยี่สิบองค์
แล้วนาเอาเส้นเกศาบรรจุในเจดียอ์ งค์ละเส้น ต่อมาคนทั้งหลายจึงเรี ยกวัดนี้วา่ “วัดเจดียซ์ าวหลัง”7
4.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
4.3.1 ความเชื่อและประเพณี ทอ้ งถิ่นที่เกี่ยวข้อง ตามความเชื่อของวัดเจดียซ์ าว มี จุดเด่น
ของคือ องค์พระธาตุเจดียซ์ าว ที่มีศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่าเชื่อกันว่าหากใครนับได้ครบ 20 องค์
ถือว่าเป็ นคนมีบุญ
4.3.2 มี ป ระวัติ ศ าสตร์ แ ละเรื่ อ งราวอะไรเกี่ ย วข้อ งกับ ท้องถิ่ น แต่ เดิ ม หมู่ บ ้านนี้ เคย
รวมอยูก่ บั บ้านวังหม้อ หมู่ 2 ตาบลต้นธงชัย อาเมืองลาปาง แต่เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นทาให้การ
ปกครองดู แ ลได้ย าก จึ ง มี ก ารแยกเขตการปกครองออกจากกัน เมื่ อ ประมาณปี พ.ศ. 2546 โดยที่
หมู่บา้ นนี้ ยงั คงรักษาชื่ อของหมู่บา้ นดั้งเดิมเอาไว้ คือ “วังหม้อ” ประกอบกับบริ เวณนี้ เป็ นที่ต้ งั ของ
“วัดเจดียซ์ าวหลัง” ซึ่ งเป็ นพุทธศาสนสถานที่ชาวบ้านเคารพบูชา และมีโบราณสถานสาคัญ ได้แก่
พระธาตุเจดี ยย์ ี่สิบองค์ซ่ ึ งมีความเก่าแก่ และมี ศิลปะที่งดงามและมี ศิลปะที่งดงาม จึงนามารวมกัน
กลายเป็ นชื่อ หมู่บา้ นนี้วา่ “บ้านวังหม้อเจดียซ์ าว”8
4.3.3 ลักษณะทางศิลปะและสถาปั ตยกรรม พระธาตุเจดียซ์ าว ทาให้สันนิ ษฐาน
สมัยหริ ภุญไชย และได้ว่าวัดนี้ สร้ างมานานกว่าพันปี จุ ดเด่นของวัดคือ องค์พระธาตุเจดี ยซ์ าว ที่ มี
ศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่าเชื่อกันว่าหากใครนับได้ครบ 20 องค์ถือว่าเป็ นคนมีบุญ
4.4 สื่ อของการเรี ย นรู ้ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวกสื่ อการเรี ย นรู้ ข องวัด เจดี ย ์ซ าวหลัง
พิพิธภัณฑ์สถาน เขลางค์นครแสดงโบราณวัตถุที่ชาวบ้านนามาถวาย เมื่อปี พ.ศ. 2526 ชาวบ้านได้
ขุดพบ พระพุทธรู ปทองคาบริ สุทธิ์ หนัก 100 บาทสลึ ง มามอบให้แก่ทางวัด ซึ่ งพระพุทธรู ปองค์น้ ี
ชื่อว่า พระแสนแซ่ งทองคา เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ศิลปะสมัยล้านนา อายุราวพุทธศตวรรษที่
21 ขนาดหน้าตัก กว้าง 9 นิ้ วครึ่ ง สู ง 15 นิ้ ว เป็ นพระพุ ท ธรู ป ทองค าองค์แรกที่ ข้ ึ น ทะเบี ย นเป็ น
โบราณวัตถุแห่งชาติ

7

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวดั ทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2532),
หน้า 198-199.
8
โอฬาร รัตนภักดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551), หน้า 411.
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โครงการสื บสานประเพณี ตีกลองปูจาความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสภาพความเป็ นอยู่ของชุ มชนและสังคมให้ดีข้ ึน อาทิ โครงการก่อสร้างอาคารเรี ยน ห้องสมุด
จัดหาอุปกรณ์ หนังสื อและสื่ อการสอน การมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่ องแก่เยาวชนทัว่ ประเทศ
รวมถึ งโครงการปลู กป่ าถาวรเฉลิ มพระเกี ยรติ 1 ล้านไร่ และโครงการรักษ์ป่าสร้า งคน 84 ตาบล
วิถีพอเพียง ที่ได้นาแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดารงชี วิตของชาวบ้านและ
ชุมชนให้มีสภาพชีวติ และความเป็ นอยูท่ ี่เข้มแข็งอีกด้วย
สิ่ งอานวยความสะดวกเป็ นสถานที่ ที่ อยู่นอกเมื อง แต่ส ามารถเดิ นทางโดยใช้บริ การ
ยานพาหนะโดยรถส่ วนตัว หรื อรถสองแถวสี น้ าเงิน เป็ นรถสองแถวที่ให้บริ การวิ่งตัวเมืองลาปาง
จุดจอดรถ เช่น สถานี ขนส่ ง สถานี รถไฟ สามารถขึ้นเรี ยกใช้บริ การได้ตลอด ราคา 20-30 บาท หรื อ
คิดเป็ นอัตราเหมาไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ
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5. พระธาตุวดั พระเจ้ าทันใจ

ภาพที่ 6 พระธาตุวดั พระเจ้าทันใจ
5.1 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม พระธาตุวดั พระเจ้าทันใจหมู่ที่ 3 บ้านพระเจ้าทันใจ ตาบล
ต้นธงชัย อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
5.2 ประวัติความเป็ นมา พระธาตุวดั พระเจ้าทันใจ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2019 ได้รับพระราชทาน
วิสุ ง คามสี ม า ในวัน ที่ 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2485 เขตวิสุ งคามสี ม ากว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร โดย
สันนิ ษฐานสร้างโดยพระเจ้าอนันตยศ ราชโอรสพระนางจามเทวี หลังจากทรงสร้างเมืองเขลางค์
นครเมื่อปี พ.ศ. 1231 ทางวัดได้รับประกาศเป็ นวัดโดยสมบูรณ์เมือง พ.ศ. 2019 ภายในวัดมีพ้ืนที่ 14
ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา (น.ส. กิมหยี่ แซ่ด่าน ยกที่นาเป็ นที่ธรณี สงฆ์อีก 5 ไร่ ) ภายในวัดแบ่งเป็ นเขต
พุทธาวาส และเขตสังฆวาส กรมศิลปากรได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นโบราณสถานแห่ งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2539
โดย ทรงสร้ างเป็ นกลุ่ ม วัดอรัญ วาสี ป ระกอบด้วยวัดพระเจ้าทันใจปั นเจิ งกู่คา,กู่ขาว,กู่ริ ซึ่ งเท่ าที่
ทราบมา บูรณะครั้งหลังสุ ด เมือพ.ศ.2435 ศรัทธาเจ้าหลวงนรนันท์ชยั ชวลิต เจ้าผูค้ รอง นครลาปาง
พระอาโนชัยธรรมจินดามุนี เจ้าคณะจังหวัดลาปาง พ่อหม่องน้อยจัทร์ โองแม่หมุก จันทรวิโรจน์
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ร่ วมกันบูรณะ และได้นาช่างพม่า ไทยใหญ่ มาบูรณะ ศิลปะจึงถูกปรับเปลี่ยนจากล้านนาเป็ นศิลปะ
พม่า พร้อมกับบูรณะแทนบูชาทั้ง 2 ดังที่เห็นมีงานประเพณี สรงน้ า เดือน 5 ขึ้น 8 ค่าเป็ นประจา9
5.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
5.3.1 ความเชื่ อและประเพณี ทอ้ งถิ่ นที่ เกี่ ยวข้อง จากความเชื่ อเกี่ ยวกับ พระเจ้าทันใจ
หมายถึงการสร้างพระเจ้าทันใจเป็ นคติโบราณของล้านนาไทย ซึ่ งมีความเชื่ อว่า ถ้าวัดใดได้สร้ าง
พระเจ้าทันใจไว้ป ระจาวัด ก็ จะท าให้ วดั มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อง บุ ค คลใดได้ม าขอพรก็ จะประสบ
ความส าเร็ จ แบบทัน ใจ ประเพณี ง านนมัส การสรงน้ า พระเจ้า ทัน ใจ และพระบรมธาตุ ท ัน ใจ
ในวันเดือน 5 เหนือ (3 ใต้) ขึ้น 8 ค่า
5.3.2 ประวัติศาสตร์และเรื่ องราวอะไรเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
ในอดี ตก่ อนที่ จะการตั้งหมู่บา้ นในบริ เวณนี้ มีวดั ตั้งอยู่แล้วเป็ นเวลาหลายร้อยปี
ณ วัดดังกล่ าวนี้ เป็ นที่ ประดิ ษฐานพระพุทธรู ป องค์หนึ่ งซึ่ งชาวบ้านนับถื อมาก เพราะเชื่ อกันว่ามี
ความศักดิ์ สิ ทธิ์ สามารถประทานพรให้ส าเร็ จได้รวดเร็ วทันใจ จึ งมี นามว่า “พระเจ้าทันใจ” และ
วัดนี้ก็ได้ชื่อว่า “วัดพระเจ้าทันใจ” ต่อมาเมื่อมีการตั้งหมู่บา้ นว่า บ้านพระเจ้าทันใจ10
พระเจ้าทันใจนั้น เพราะมีการสร้างด้วยพิธีกรรมซึ่ งจะต้องทาให้เสร็ จในวันเดียว
เรี ยกว่า ทันอกทันใจ วันเดียวก็ได้กราบไหว้แล้ว ดังนั้นส่ วนมากพระเจ้าทันใจ จึงมึกจะสร้างด้วยปูน
หรื อดิ น เพราะมีความสะดวกในการสร้ างมากกว่าการสร้ างด้วย โลหะ และการสร้ างก็มีพิธีกรรม
มากมายซึ่ งสลับซับซ้อนชาวล้านนานิ ยมสร้างวิหารให้พระเจ้าทันใจอยู่แยกต่างหาก เรี ยกว่า วิหาร
พระเจ้าทันใจส าหรั บ ให้ ญาติ โยม ได้ก ราบไหว้ขอพร เป็ นการเฉพาะส าหรับรู ปแบบการสร้ าง
พระเจ้า ทัน ใจ โดยมากมัก จะมี ข นาดย่อ มไม่ ใ หญ่ ม าก มัก จะเป็ นปางสมาธิ หรื อ ปางมารวิ ชัย
ที่ ป รากฏว่าพิ เศษก็มี พ ระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุ หริ ภุญ ชัย จังหวัดล าพูน สร้ างเป็ นปางยืน ดังนั้น
เรื่ องปางจึ งไม่ได้จากัดว่าจะต้องเป็ นปางอะไรสาหรับ พระเจ้าทันใจวัดสันติ ธรรม นั้น สร้ างเป็ น
ปางประทานพร ทรงเครื่ องจักรพรรดิ์ หล่อด้วยโลหะ ถื อว่าเป็ นความยากสาหรับช่ างที่ จะทาให้มี
ความผิดพลาดไม่ได้เลย

9

พระครู พทุ ธิธรรมโสภิต, ตานานวัดพระเจ้ าทันใจ, (ลาปาง : วัดพระเจ้าทันใจ, 2556), หน้า 1-2.
โอฬาร รัตนภักดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551),
หน้า 408-409.
10
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5.3.3 ลักษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม
พระบรมธาตุทนั ใจ เป็ นเจดี ยก์ ่ออิฐถื อปูนเดิ มเป็ นศิ ลปะล้านนา แต่ไม่ทราบว่า
สร้ างสมัย ไหน กว้าง (ไม่ ท ราบ) ยาว 11 เมตร ตามต านานกล่ าวว่าบรรจุ พ ระบรมเกศาธาตุ ข อง
พระพุทธองค์ เจ้าหลวงนรนันท์ชยั ชวลิต เจ้าผูค้ รองนครลาปาง พ่อเลี้ยงหม่องจันโลง ร่ วมกันบูรณะ
เมื่อ พ.ศ. 2435 โดยนาสล่า (ช่าง) มาจากพม่าศิลปะในปั จจุบนั จึงเป็ นพม่า-มอญ
5.4 สื่ อของการเรี ยนรู ้และสิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อของการเรี ยนรู ้ถือได้วา่ เป็ นแหล่งของ
การเรี ยนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์ โดยที่วดั พระเจ้าทันใจมีพิพิธภัณฑ์ 2 ที่ โดยพิพิธภัณฑ์แรก คือ
1. พิพิธภัณฑ์เวียงละกอนที่ได้รวบรวมศิลปวัตถุโบราณวัตถุต่างๆ อาทิ เช่น พระพุทธรู ป
เครื่ องปั้ นดินเผา เหรี ยญตราต่างๆ ตลอดถึง รถจักรยานโบราณ ตะเกียงเจ้าพายุ และวัตถุโบราณอื่นๆ
ให้ผสู้ นใจเข้าชมและศึกษา
2. พิพิธภัณฑ์สินานนท์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2440 ร้อยปี เป็ นอาคารไม้ ขนาดกว้าง 5.80 เมตร
ยาว 7.10 เมตร ปั จจุบนั จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวนา มีเครื่ องมือทานา ส่ วนภายใน
มี ต้ ัง แต่ อุ ป กรณ์ ท อผ้า ท านา หั่ น ยาสู บ ตี เหล็ ก เครื่ อ งครั ว จัก รเย็บ ผ้า พิ ม พ์ ดี ด เครื่ อ งดนตรี
เครื่ องจักสาน ไปจนถึงกระดูกช้าง อาจเพราะตัวยุง้ ข้าวมีขนาดเล็กมาแต่เดิ ม ประกอบกับข้าวของ
ภายในมีมาก

81

6. พระธาตุศรีชุม

ภาพที่ 7 พระธาตุศรี ชุม
6.1 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม พระธาตุศรี ชุม ตั้งอยูเ่ ลขที่ 198 บ้านศรี ชุม ถนนศรี ชุม-แม่ทะ
ตาบลสวนดอก อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
6.2 ประวัติความเป็ นมา พระธาตุ ศรี ชุม สร้ างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2433 โดยคหบดี ชาวพม่าชื่ อว่า
จองตะก่ าอูโย พ่อเลี้ ยงหม่องยีและแม่เลี้ ยงป้ อม ที่ เข้ามารับจ้างและทาป่ าไม้และอาศัยอยู่ในเมื อง
ลาปาง ตามประวัติวดั ศรี ชุมนั้นกล่าวไว้วา่ ก่อนที่คหบดีพม่าจะสร้างวัดขึ้นนั้น ที่บริ เวณนี้เคยเป็ นวัด
มาก่อนแต่เดิมเป็ นวัดเล็กๆ มีเพียงศาลา บ่อน้ า และต้นโพธิ์ เท่านั้น ไม่มีกุฏิ ไม่มีพระ เนื่ องจากมีตน้
ศรี มหาโพธิ์ ล้อมรอบวัดอยูห่ ลายต้น จึงเป็ นเหตุให้ชาวบ้านเรี ยกชื่ อวัดว่า “วัดศรี ชุม” ต้นศรี มหาโพธิ
นี้ เรี ยกตามภาษาไทยล้านนาว่า “ศรี ” คาว่า “ชุ ม” มีความหมายว่าชุ มนุ ม ล้อมรอบ ต่อมาในปี พ.ศ.
2435 คหบดี ช าวพม่ า จึ ง ได้ทู ล ขออนุ ญ าตเจ้า นครล าปางแล้ว สร้ า งวัด ศรี ชุ ม นั้น ขึ้ น ดัง นั้น เมื่ อ มี
ความหมาย ดังกล่าวจึงเรี ยกชื่อวัดตามภาษาพม่าว่า “หญ่องไวง์จอง”
6.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
6.3.1 ความเชื่ อ และประเพณี ท ้องถิ่ น ที่ เกี่ ย วข้องพระธาตุ เจดี ย ์ว ดั ศรี ชุ ม ได้มี ก ารจัด
ประเพณี ตกั บาตรเที่ยงคืนนี้ คาดว่าทางภาคเหนื อคงรับเอามาจากพม่าอีกต่อหนึ่ ง พม่ามีความเชื่ อว่า
พระอุปคุตซึ่ งเป็ นภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็ นองค์อุปัชฌาย์ เมื่อสาเร็ จเป็ นพระอรหันต์แล้ว ได้เสด็จ
ลงไปจาศีลภาวนาอยู่ ณ สะดื อทะเล ในรอบ 1 ปี จะขึ้นมาโปรดชาวเมืองก่อนเวลารุ่ งอรุ ณ ชาวพม่า
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มักตื่นแต่ดึก เพื่อเตรี ยมอาหารไว้ใส่ บาตรพระอุปคุ ต โดยมีคติความเชื่ อว่าทั้งนี้ หากผูใ้ ดได้ทาบุญ
ตักบาตรพระอุปคุ ตแล้วจะได้บุญใหญ่หลวง เกิดโชคลาภ และความเป็ นสิ ริมงคลในชี วิต คติความ
เชื่ อนี้ จึงท าให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชนถื อปฏิ บ ตั ิ สื บ ทอดกันมาแต่ ค รั้ งบรรพบุ รุษ จึงท าให้ประชาชนใน
บริ เวณใกล้เคียงเกิดความศรัทธา ความเชื่อต่อประเพณี น้ ี11
6.3.2 มี ประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวอะไรเกี่ ยวข้องกับท้องถิ่ น ชุ มชนศรี ชุมมาจากชื่ อ
ของ “วัดศรี ชุม” ซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณนี้ โดยการเล่าว่าในอดีตก่อนที่จะตั้งวัดศรี ชุมนั้น ที่ตรงนี้เคยเป็ นวัด
เก่ามาก่อน เดิมทีมีแต่เพียงกุฏิหรื อศาลาหลังหนึ่ ง บ่อน้ า และต้นโพธิ์ เท่านั้น (ในภาคเหนื อเรี ยกต้น
โพธิ์ ว่า “ศรี ” หรื อ “สรี ” ออกเสี ยงว่า “สะหลี ” ซึ่ งน่ าจะมาจาก “ศรี ม หาโพธิ์ ”) แต่ ว่าบริ เวณนี้ มี
ลักษณะเด่นหนึ่ ง คือ มีตน้ โพธิ์ ขึ้นล้อมรอบวัดรวมกันเป็ น พวกเป็ นกลุ่มอยู่หลายต้น ซึ่ งลักษณะ
แบบนี้ในถิ่นภาคเหนือเรี ยกว่า “ชุม” กัน หมายถึง รวมกันเป็ นพวกเป็ นกลุ่ม12
6.3.3 ลักษณะทางศิลปะและสถาปั ตยกรรม พระธาตุเจดี ยเ์ ป็ นเจดี ยท์ รงกลมก่ออิฐถื อ
ปูนแบบพม่า รอบคอระฆังมีลวดลาย ปูนปั้ น ภายในประดิ ษฐานพระบรมสารี ริกธาตุที่อญั เชิ ญมา
จากพม่า เมื่อปี พ.ศ. 2449
6.4 สื่ อของการเรี ยนรู ้ และสิ่ งอานวยความสะดวก ในส่ วนของสื่ อการเรี ยนรู ้ ของวัดศรี ชุม
นั้น ถื อ ว่า เป็ นวัดพม่ าที่ มี ส ภาพสมบู รณ์ พ ร้ อม กล่ าวคื อ มี ท้ งั พระวิห าร พระอุ โบสถ พระธาตุ
เจดีย ์ กุฏิและซุ ้มประตูเป็ นแบบอย่างพม่าทั้งสิ้ นโดยแหล่งของการเรี ยนรู ้น้ นั อยูท่ ี่ตวั ศิลปกรรมที่มี
ลักษณะเด่ นและสวยงามแตกต่างกัน ได้แก่ ลวดลายพรรณพฤกษา และนกที่สาคัญที่การประดับ
ตกแต่ งให้ เป็ นแบบพม่ า และ เป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบพม่ าในล้านนาไทยสมัย หลัง ตั้งแต่ ส มัย
รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 เป็ นสถาปั ตยกรรมครึ่ งตึกครึ่ งไม้แบบพม่า ถื อได้ว่าเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ที่
ทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่มีการผสมผสานพม่าและล้านนา

11

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวดั ทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2532),
หน้า 270-271.
12
โอฬาร รัตนภักดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551), หน้า 472.
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7. พระธาตุก่ คู า

ภาพที่ 8 พระธาตุก่คู า
7.1 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม พระธาตุก่คู า วัดกู่คา ตั้งอยูเ่ ลขที่66หมู่ที่ 3บ้านกู่คา ถนนพระ
เจ้าทันใจ ตาบลต้นธงชัย อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
7.2 ประวัติความเป็ นมา พระธาตุก่คู า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2019 โดยสมัยเจ้าหลวงบุญวาทย์มานิต
เจ้าผูค้ รองนครล าปางซึ่ งเป็ นผูบ้ ู รณะวัด กู่ ค าโบราณที่ ส ร้ า งมาเป็ นเวลานานวัด กู่ ค าอยู่ใ นกลุ่ ม
โบราณสถานสาคัญ วัดกู่ขาว กู่แดง ซึ่ งมีประวัติความเป็ นมาปรากฏกล่าวถึงตั้งแต่สมัยเมืองเขลางค์
นครขึ้นอยูก่ บั แคว้นหริ ภุญไชย13
7.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
7.3.1 ความเชื่ อและประเพณี ทอ้ งถิ่นที่เกี่ยวข้องเป็ นสถานที่บรรจุอฐั ิธาตุและมีการสรง
น้ าพระธาตุในทุกๆ ปี

13

พระครู บุญโชติอากากโร, ประวัตวิ ดั กู่คา, (ลาปาง : วัดกู่คา, 2556), หน้า 1-3.
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7.3.2 มีประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวอะไรเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ชาวบ้านมีความเชื่อว่าศาล
เจ้าแม่จามเทวี ตั้งอยู่ดา้ นหลังวัดกู่คาซึ่ งเป็ นศาลเก่าที่อยู่คู่วดั เป็ นที่เคารพและสักการะแก่ชาวบ้าน
เพื่อพร้อมใจกันมาประกอบพิธีบวงสรวงและสื บชะตา โดยมีการนาเอาเครื่ องเซ่ นไหว้ ดังนี้ หัวหมู
ไก่ อาหารคาวหวานและผลไม้ มาบูชาศาลเจ้าแม่จามเทวีเพื่อเป็ นการเสริ มดวงและสร้างบุญบารมี
ให้มากยิง่ ขึ้น
7.3.3 ลักษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม พระธาตุมีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงกลมประกาศ
ขึ้นทะเบียนและกาหนดขอบเขตในราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 163 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2523
7.4 สื่ อของการเรี ยนรู ้และสิ่ งอานวยความสะดวก เรี ยนรู ้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาเกี่ยวกับ
การเสด็จมาของพระนางจามเทวีและสาหรับผูท้ ี่สนใจในเรื่ องเกี่ยวกับพระเครื่ องสามารถมาปรึ กษา
และเปิ ดจองได้ที่วดั กู่คา ตาบลต้นธงชัย อาเภอเมืองลาปาง
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8. พระธาตุม่อนกระทิง

ภาพที่ 9 พระธาตุม่อนกระทิง
8.1 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม พระธาตุม่อนกระทิงวัดม่อนกระทิง ตั้งอยูเ่ ลขที่ 176 หมู่ที่ 6
ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
8.2 ประวัติความเป็ นมา ตานานพระธาตุม่อนกระทิงครั้งหนึ่ งพระพุทธเจ้าทรงตรัสกับท้าว
สัก กเทวราชและพระเจ้ามัลละราชว่า ดู ก่ อนมหาบพิ ตร ถ้าเราตถาคตเสด็จเข้าสู่ ปริ นิพ พานแล้ว
ท่านทั้งหลายจงนาเอาอัฐิธาตุแห่ งองคุลี (นิ้วมือ) เบื้องซ้ายของเรามาบรรจุไว้ที่น้ ี เพราะสถานที่น้ ี เรา
ตถาคตเคยอยู่มาในบรรพชาติกาลก่อน เมื่อเสวยชาติเป็ นวัดมีชื่อว่าวัวกระทิ งคา ได้เที่ยวไปหากิ น
หญ้าอ่อนตามริ มหนองพร้อมด้วยบริ วารเผอิญได้ถูกพรานป่ ายิง จึงได้พาบริ วารหนีไปจากหนองนั้น
ด้วยความเจ็บปวดไปพบสระหนองแห่ งหนึ่ งและกินหญ้าได้ 2 - 3 ฟ่ อน เกิดจุกแต่ยงั กินหญ้าต่อไป
ไม่ได้ และได้ราพึงปลงสังขารในใจฝากทรัพย์สมบัติท้ งั หมดไว้กบั เทวดา เสร็ จแล้วก็ได้สิ้นชี วิต
ณ ที่น้ นั พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสต่อไปวา ในอนาคตกาลเบื้องหน้าชนทั้งหลายจักพากันเรี ยก
หนองที่โคตัวนั้นนาบริ วารไปกินหญ้านั้นว่า “หนองกระทิง” แต่สระหนองที่ววั นั้นล้มตายจักได้ชื่อ
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ว่า “หนองไขวัวเฒ่ า” เพราะวันนั้นได้ปลงอายุสังขารที่ น้ นั และโลหิ ตไขมันของวัวนั้นได้ไหลไป
รวมที่สระหนอง14
8.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
8.3.1 ความเชื่ อและประเพณี ทอ้ งถิ่ นที่ เกี่ ยวข้อง เป็ นสถานที่ บรรจุอฐั ิ ธาตุแห่ งองคุ ลี
(นิ้วมือ) เบื้องซ้าย
8.3.2 มีประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวอะไรเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
ในอดี ตบริ เวณนี้ เคยเป็ นป่ าเป็ นดง เล่ าต่อมาว่าเดิ มนั้นเมื่อฤดูเมื่อถึ งฤดูน้ าหลาก
น้ าจากที่ ต่ างๆ จะไหลลงมารวมกัน ที่ ห นองน้ าในบริ เวณดัง กล่ าวมี เนิ น เขาเตี้ ย ๆ ซึ่ ง ในภาษถิ่ น
ภาคเหนือเรี ยกว่า “ม่อน” อยูใ่ กล้ๆ ครั้งหนึ่งมีววั กระทิงฝูงใหญ่นบั ร้อยตัว หนีน้ าท่วมมาอยูบ่ นม่อน
ดอยแห่ ง นี้ ครั้ งเมื่ อ น้ า ลดก็ ห นี ไ ป ผูค้ นจึ ง เรี ย กกัน ว่า “ม่ อ นกระทิ ง ” และเรี ย กหนองน้ า นั้น ว่า
“หนองกระทิง” เมื่อมีการตั้งชุมชนจึงได้ชื่อว่า “บ้านดงม่อนกระทิง”15
8.3.3 ลักษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม
เป็ นลักษณะรู ปทรงกลมแบบล้านนาความพิเศษคือในส่ วนของพระธาตุเจดียแ์ ละ
ตัวขิงวิหารวัดม่อนกระทิงจะมีการเชื่อมต่อกันซึ่ งเป็ นที่น่าอัศจรรย์
8.4 สื่ อของการเรี ยนรู ้และสิ่ งอานวยความสะดวก วัดม่อนกระทิง เป็ นสถานที่บรรจุอฐั ิธาตุ
แห่ งองคุ ลี (นิ้ วมือ) เบื้องซ้ายเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับเนื้ อหาเรื่ องพระธาตุที่ได้ประดิษฐานพระ
บรมสารี ริกธาตุ

14

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัตวิ ดั ทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2532),
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โอฬาร รัตนภักดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551), หน้า 422-423.

หน้า 34.
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9. พระธาตุม่อนพญาแช่

ภาพที่ 10 พระธาตุม่อนพญาแช่
9.1 ที่ ต้ งั และเส้ นทางคมนาคม พระธาตุ ม่อนพระยาแช่ วัดม่ อนพระยาแช่ ตั้งอยู่เลขที่ 279
หมู่ 1 ต าบลพิ ชัย อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ล าปาง จากถนนพหลโยธิ น จนเข้า ถึ ง วัด ม่ อ นพระยาแช่
รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร
9.2 ประวัติความเป็ นมา พระธาตุ ม่อนพระยาแช่ ตั้งอยู่บนภูเขาสู งชื่ อม่อนไก่เขี่ ย หรื อดอย
ยัส สะกิ ต ติ หรื อเขลางค์ บ รรพต โดยตามต านานพระธาตุ ม่ อ นพระยาแช่ หรื อวัด ม่ อ น
พระยาแช่ ที่มาของชื่อ “ม่อนพระยาแช่ ” พระธาตุม่อนพระยาแช่ “วัดม่อนพระยาแช่” ประดิษฐาน
พระเกศาธาตุ 8 เส้ น พระบรมธาตุ ส่วนเล็ บ และพระบรมธาตุ น้ าบ้วนพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เดิ มถูกทาลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะขึ้ นใหม่ใน
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ปี พ.ศ.2498 ประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิ จจานุ เบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2478
ทุกปี จะมีงานนมัสการพระธาตุในวันแรม 8ค่า เดือน 7 เหนือ (ตรงกับเดือน 9) 16
9.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
9.3.1 ความเชื่ อ และประเพณี ท ้อ งถิ่ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง มี ก ารบรรจุ พ ระบรมสารี ริก ธาตุ
ประเพณี มีการสรงน้ าพระธาตุเป็ นประจาทุกๆ ปี ทุกปี วันแรม 8 ค่า เดือน7เหนือ (ตรงกับเดือน 9)
9.3.2 มีประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวอะไรเกี่ยวข้องกับท้องถิ่ น พระธาตุม่อนพระยาแช่
ตั้งอยู่บนภูเขาสู งชื่ อม่อนไก่ เขี่ ย หรื อดอยยัสสะกิ ตติ หรื อเขลางค์บรรพต ตาบลพิ ชยั อาเภอเมื อง
ล าปาง จัง หวัด ล าปาง สร้ า งเมื่ อ พ.ศ.2353 ได้รับ พระราชทานวิสุ งคามสี ม าวัน ที่ 24 มกราคม
พ.ศ. 2501 สังกัดคณะสงฆ์มหานิ กาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้ อที่ 350 ไร่ ส่ วนใหญ่เป็ นภูเขาสู ง ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั
ของพระธาตุม่อนพระยาแช่ ด้วย
9.3.3 ลักษณะทางศิลปะและสถาปั ตยกรรม พระธาตุม่อนพระยาแช่ และพระอุโบสถ
ตั้งอยูบ่ นภูเขาสู ง เดินขึ้นบันได 585 ขั้น รถยนต์ข้ ึนไม่ได้
9.4 สื่ อของการเรี ยนรู ้ และสิ่ งอานวยความสะดวก เป็ นสถานที่ ที่ เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ ต่างๆใน
วัดม่อนพระยาแช่ มีดงั นี้
1. พระธาตุ ม่อนพระยาแช่ และพระอุ โบสถ ตั้งอยู่บ นภู เขาสู ง เดิ นขึ้ นบันได 585 ขั้น
รถยนต์ข้ ึนไม่ได้
2. บ่ อน้ าสองพี่ น้อ ง มี 2 บ่ อ ถื อ ว่าเป็ นบ่ อ น้ า ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ อยู่ช ายเขา ด้านล่ างพระธาตุ
น้ าในบ่อจะไม่แห้งทั้งปี
3. บรรณศาลาสุ พรหมฤาษี (พระฤาษีองค์ที่ 5 ที่ดูแลพระธาตุม่อนพระยาแช่)
4. ศาลาเกษม -โชติ เป็ นที่ประดิษฐานรู ปปั้ นหลวงพ่อเกษม เขมโก และพระครู ประโชติ
คณารักษ์
5. เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและในวนอุทยานม่อนพระยาแช่

16

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. ประวัตวิ ดั ทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8. (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา. 2532),

หน้า 216.
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มีโครงการต่างๆ ที่เป็ นสื่ อของการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น โครงการ "ลีลาวดีบาน
นมัสการพระธาตุ" กาลังปลูกต้นลีลาวดี ให้ทวั่ ทั้งวัด เพื่อให้มีกลิ่นหอม ไปทัว่ บริ เวณวัด โครงการ
“เฮาฮักม่อนพระยาแช่ ” เป็ นโครงการที่ วดั ม่อนพระยาแช่ เข้าร่ วมกับ We love The King we love
Thailand มีกิจกรรมตามฤดูกาล เช่น ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก สร้างฝาย ป้ องกันและควบคุมไฟป่ า
เป็ นโครงการสร้ า งฝาย ชะลอน้ า ด้วยหิ น และดิ น โครงการการปลู ก หญ้า แฝกเพื่ อ ป้ องกัน ดิ น
พังทลายและรักษาหน้าดิน บริ เวณ 2 ข้างของทางขึ้นพระธาตุ และรอบพระธาตุ โครงการการปลูก
หญ้าแฝกบนสั น ฝาย เพื่ อให้ เพิ่ ม ความแข็ งแรงให้ ก ับ ตัวฝาย ในบริ เวณฝายที่ เป็ นดิ น โครงการ
การปลูกต้นไม้ท้ งั ไม้ยืนต้นและไม้กินได้ ในบริ เวณพื้นที่ของวัด 350 ไร่ โดยในปี 2553 กาลังปลูก
ต้น มะค่ า โมง และขะจาว (กล้าไม้สู ง เกื อ บ 2 เมตร) กว่า 1,500 ต้น โครงการการป้ องกัน ไฟป่ า
ในพื้นที่ วดั ทั้งหมด และบางส่ วนในวนอุ ทยานม่อนพระยาแช่ โครงการการปฏิ บตั ิ ธรรมวัดม่อน
พระยาแช่ ร่ ว มกับ โครงการ ปฏิ บ ัติ ธ รรมของ We love The King we love Thailand โครงการ
“ห้องสมุดประวัติศาสตร์ ม่อนพระยาแช่”
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10. พระธาตุดอยม่ วงคา

ภาพที่ 11 พระธาตุดอยม่วงคา
10.1 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม พระธาตุดอยม่วงคา วัดดอยม่วงคา ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ 1 ตาบลกล้วย
แพะ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง อยูห่ ่างจากอาเภอเมือง ประมาณ 17 กิโลเมตร
10.2 ประวัติความเป็ นมา พระธาตุ ม่ วงค า จากตานานได้กล่ าวถึ งครั้งตั้งแต่ส มัยพุ ทธกาล
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่ งเรา และเหล่าพระอรหันต์สาวกจานวน 1,500 องค์ ได้เสด็จ
โดยทางนภากาศ มาประทับที่ ดอยแห่ งนี้ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรม อริ ยสัจสี่ แก่พระ
อานนท์และพระสาวก เทพบุตรเทพธิ ดา พระอินทร์ พระพรหม ยมราช พญาครุ ฑ พญานาค และ
พุทธบริ ษทั ที่มาเข้าเฝ้ า จากนั้นพระสาวกรู ปหนึ่ งได้ตรัสถามถึงความเป็ นมาในอดีตของดอยแห่ งนี้
พระองค์ท รงตรั ส ว่า ในอดี ตที่ แห่ งนี้ ได้มี พ ระพุ ท ธเจ้าในภัท รกัป แห่ งเรา มาอยู่ส ร้ างพระสั ม มา
สัมพระโพธิ ญาณทุกพระองค์ จากนั้นพระพุทธองค์ทรงลูบพระเศี ยรทรงนาเส้ นพระเกศาจานวน
8 เส้ น ให้บ รรจุ ไ ว้ใ นหลุ ม ลึ ก ประมาณ 50 วา โดยพระอิ น ทร์ ไ ด้สั่ ง ให้ พ ระวิษ ณุ ก รรมเทพบุ ต ร
ไปน าเอากิ่ งมะม่ วง (กัม ปะละ) ปั ก ที่ ห ลุ ม นั้น เพื่ อเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ เครื่ องหมายไว้ แล้วทรงตรั ส
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พยากรณ์ต่อไปว่า จากนี้ไปในภายภาคหน้าที่แห่งนี้จะมีชื่อว่า ดอยม่วงคา และเมื่อตถาคตปริ นิพพาน
ไปแล้ว เหล่าพระสาวก จะอัญเชิญ พระมหาจานุกงั (กระดูกคางด้านซ้าย) มาบรรจุไว้ที่นี่17
10.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
10.3.1 ความเชื่อและประเพณี ทอ้ งถิ่นที่เกี่ยวข้อง
พระธาตุดอยม่วงคา นี้ จะจัดงานสรงน้ าพระธาตุทุกปี ซึ่ งงานประเพณี สรงน้ า
พระธาตุ ป ระจาปี จะตรงกับ วัน แรม 8 ค่ า เดื อ น 9 เหนื อ ซึ่ งมี ง านสมโภชอย่า งใหญ่ โตและวัด
พระธาตุ ด อยม่ วงค านี้ ในวัน ศุ ก ร์ ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2557 ได้มี ก ารร่ ว มสรงน้ าพระธาตุ ด อยม่ วงค า
สวดเบิ ก เดิ นตามรอยเท้า สักการะตานาน หมาขนคา และชมมหรสพสมโภช ซอพื้ นเมื อง ราวง
ย้อนยุค การแข่งขันมวยคาดเชื อก เพื่อสื บสานและส่ งเสริ มประเพณี วฒั นธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยูส่ ื บไป
10.3.2 มีประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวอะไรเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
โดยตามตานานของพระธาตุม่วงคามีการค้นพบฐานเจดียเ์ ก่าซึ่ งสอดคล้องใน
ตานานหมาขนค าของคนโบราณ ก็ เป็ นแหล่ งก าเนิ ดต านานที่ ลื อลั่น แห่ ง หนึ่ งของเมื อ งล าปาง
เรี ยกกันว่าตานานหมาขนคา หรื อหมาขนสี ทองคา ซึ่ งตานานหมาขนคามีความเป็ นมาดังนี้
10.3.3 ลักษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม เป็ นศิลปะแบบล้านนา
10.4 สื่ อของการเรี ยนรู ้และสิ่ งอานวยความสะดวก
เป็ นสื่ อของการเรี ยนรู้โบราณสถาน ศาสนสถาน และประวัติศาสตร์ จากแหล่งกาเนิ ด
ต านานที่ ลื อ ลั่น แห่ ง หนึ่ งของเมื อ งล าปาง เรี ย กกัน ว่า ต านานหมาขนค า หรื อ หมาขนสี ท องค า
ซึ่ งต านานหมาขนค า ที่ เป็ นเรื่ อ งราวทางประวัต ศาสตร์ และเป็ นสถานที่ ที่ เป็ นที่ สั ก การะของ
ประชาชนในท้องถิ่นและประชาชนที่จะมาสักการะ เป็ นสถานที่ตอ้ งเดินขึ้นไปชั้นสู งสุ ดจะมองเห็น
ทิ วทัศน์ที่สวยงาม ก่อนจะถึ งบันไดชั้นสู งสุ ดจะมีพ ระพุ ทธรู ป องค์ใหญ่ นอนอยู่ที่ศาลา ซึ่ งเป็ นที่
สักการะของผูท้ ี่มาเที่ยววัดดอยม่วงคา
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11. พระธาตุม่อนธาตุ
11.1 ที่ ต้ ัง และเส้ น ทางคมนาคม พระธาตุ ม่ อ นธาตุ วัด ม่ อ นธาตุ ตั้ง อยู่ เลขที่ 324 หมู่ 2
บ้านกล้วยแพะ ตาบลกล้วยแพะ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง โดยเส้นทางถนนลาปาง - แม่ทะ
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1037) และขับรถไปตามถนนทางหลวงชนบทลาปาง 4042
11.2 ประวัติความเป็ นมา พระธาตุวดั ม่อนธาตุ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2443 ได้ประดิษฐานพระ
บรมสารี ริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นพระบรมธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ เป็ นศาสนสถานใน
ชุมชน และเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็ น
ที่จดั กิจกรรมด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี ของคนในชุมชน18
11.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
11.3.1 ความเชื่อและประเพณี ทอ้ งถิ่นที่เกี่ยวข้องเป็ นที่ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นพระบรมธาตุศกั ดิ์ สิทธิ์ และเป็ นสิ่ งศักดิ์ สิทธิ ที่ประชาชน
ในท้องถิ่นต่างมาสักการะบูชา
11.3.2 มีประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวอะไรเกี่ ยวข้องกับท้องถิ่น หมู่บา้ นนี้ บ้านกล้วย
แพะเป็ นชุ มชนที่อพยพมาจากสิ บสองปั นนาซึ่ งเดินทางมาโดยทางเท้าเป็ นเวลาหลายเดื อน ถิ่นฐาน
แรกที่ชาวบ้านตั้งถิ่นฐานอยูค่ ือบ้านแจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน โดยได้อยูท่ ี่แจ้ซ้อนเพราะอาหารอุดม
สมบู รณ์ และของป่ ามากมาย อยู่มาวันหนึ่ งอาหารเริ่ มจะหมดก็เลยพากันอพยพไปหาที่ อยู่ใหม่ ก็
เดินทางมาเรื่ อยๆ จนถึงบ้านห้วยหาญ ซึ่ งอยูใ่ นเขตอาเภอเมืองชาวบ้านได้ต้ งั ถิ่นฐานอยูท่ ี่น้ นั ไม่นาน
ก็ตอ้ งย้ายถิ่ นฐานกัน เพราะเกิ ดสงครามเมื องจึ งตัดสิ นใจอพยพออกจากถิ่ นฐานนั้น จึ งตัดสิ นใจ
อพยพมาจึ ง ต้น กล้ว ยที่ มี ข นาดใหญ่ บ ริ เวณเหล่ า นั้ น เต็ ม ไปด้ว ยของป่ าที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์
ชาวบ้านจึงตั้งถิ่นฐานอยูท่ ี่น้ ี
11.3.3 ลักษณะทางศิลปะและสถาปั ตยกรรม พระธาตุม่อนธาตุ ประดิษฐานพระบรม
สารี ริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นพระบรมธาตุศกั ดิ์สิทธิ์
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กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวดั ทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2532),
หน้า 215-216.
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12. พระธาตุม่อนจาศีล

ภาพที่ 12 พระธาตุม่อนจาศีล
12.1 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม
พระธาตุ ม่อนจาศีล วัดม่อนจาศี ล ตั้งอยู่ที่ ตาบลพระบาท อาเภอเมื อง จังหวัดลาปาง
โดยเส้นทาง ให้ขบั รถเข้าถนนสายข้ามคลองชลประทานตาบลพระบาทช่ วงถนนสายลาปาง-แพร่
หรื อถนนวชิ ราวุธดาเนิ นไปศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ หรื อเข้าทางถนนซู เปอร์ ไฮเวย์ลาปาง-งาว
ตรงสี่ แยกสนามบิ น ล าปางแล้วขับ รถมาตามถนนพระบาทมาจนถึ งคัน คลองชลประทานแล้ว
เลี้ยวซ้ายมาตามคันคลองชลประทานประมาณ 200 เมตร ก็จะพบกับวิทยาลัยสารพัดช่างลาปางและ
วัดก็อยูต่ ิดด้านหลังวิทยาลัยสารพัดช่างลาปาง
12.2 ประวัติความเป็ นมา
พระธาตุ ม่ อ นจ าศี ล เป็ นวัด ที่ ส ร้ า งอยู่ บ นเนิ น ดิ น ที่ สู ง ตามคติ จ ัก รวาล อัน เป็ น
สั ญ ลัก ษณ์ แทนเขาพระสุ เมรุ ซึ่ งเป็ นศูน ย์ก ลางของจัก รวาล ตามคติ ก ารสร้ างวัดของชาวมอญ
แต่โบราณ ที่เข้ามามีอิทธิ พลต่อลาปาง ราวพุทธศตวรรษที่ 14 ในนามการเสด็จมาสร้างเมืองเขลางค์
นคร (ลาปาง) ของพระนางจามเทวี เนิ นดิ นที่ใช้ในการสร้ างวัดนั้น ชาวมอญเรี ยกว่า “โหมกตอก”
ซึ่ งเป็ นคาเดี ยวกับชื่ อของ “พระธาตุมุเตา” แห่ งเมืองหงสาวดี ของมอญในอดี ต ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ คือ
ประเทศพม่า ตามตานานกล่าวไว้ว่า ในสมัยพุทธกาล ได้มียกั ษ์ตนหนึ่ งสถิ ตอยู่ ณ ม่อนปูยกั ษ์ได้
เที่ ย วจับ ผูค้ นในเมื อ งละกอนกิ น เป็ นอาหาร จึ ง ท าให้ ช าวบ้า นชาวเมื อ งเดื อ ดร้ อ นเป็ นอย่า งมา
เมื่อพระสัมมาสัมพุ ทธเจ้าทราบด้วยพระญาณ จึงได้เสด็ จมาโปรด จึงทรมาณยักษ์โดยการแสดง
อิทธิ ฤทธิ์ ให้ยกั ษ์เห็ น จนยักษ์ก็ยอมรับศีล 5 (รักษาศีล, จาศีล) สถานที่แห่ งนี้ จึงได้ชื่อว่าม่อนจาศีล
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หรื อม่อนปั๋ นศีล จากนั้นเป็ นต้นมา ยักษ์ก็เลิ กฆ่าผูค้ น ชาวเมื องละกอนจึงอยูเ่ ป็ นสุ ขตลอดมา และ
พระพุทธะองค์ได้ยกมือขึ้นลูบเศียร ได้พระเกศา 1 เส้น มอบให้ เทวดารับไว้ และเนรมิตผอบทอง
บรรจุพระเกศา และเนรมิตบ่อลึกลงไปในดิน 80 ศอก เพื่อบรรจุ ผอบเกศา ไว้ ณ ที่แห่งนี้ พระพุทธ
องค์ตรัสว่า สถานที่แห่ งนี้ ต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็ นพุทธสถานที่เจริ ญรุ่ งเรื องเพื่อให้ผคู ้ นได้มา
กราบไหว้ ประพฤติวตั รปฏิบตั ิธรรมของตถาคตวัดม่อนจาศีลแห่ งนี้ เป็ นวัดเก่าแก่ โดยคาดว่าเมื่ อ
ครั้งที่พระนางจามเทวีเสด็จมาสร้างเมืองเขลางค์นคร ได้ใช้วดั แห่งนี้เป็ นที่จาศีลบาเพ็ญภาวนา ถือว่า
วัด ม่ อ นจ าศี ล เป็ นวัด ป่ าที่ อ ยู่ใ กล้ว ดั ฉะนั้ น สาธุ ช นผูส้ นใจจึ ง พากัน มารั ก ษาศี ล ปฏิ บ ัติ ธ รรม
กรรมฐานบางช่วงเวลาก็ถูกทิ้งไว้ให้รกร้าง
12.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
12.3.1 ความเชื่อและประเพณี ทอ้ งถิ่นที่เกี่ยวข้อง คติการสร้างวัดอยูบ่ ริ เวณเนินดินสู ง
ที่คนล้านนาเรี ยกว่า “ม่อน” นั้น ก็เป็ นไปเพื่อไม่ให้บริ เวณของวัด อันถือเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ให้มา
อยู่ป ะปนกับ ที่ อ ยู่อ าศัย ของชาวบ้าน วัดม่ อ นจ าศี ล ที่ ต้ งั อยู่ริม คลองชลประทาน บนถนนสาย
ลาปาง-แพร่ ก็คงสร้ างตามคติ และเหตุ ผลดังที่ ได้กล่าวมา ประกอบกับตานานของวัดได้กล่าวว่า
วัดแห่งนี้ เมื่อครั้งที่พระนางจามเทวีเสด็จมาสร้างเมืองเขลางค์นคร ได้ใช้วดั แห่ งนี้เป็ นที่จาศีลบาเพ็ญ
ภาวนา วัดแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดม่อนจาศีล”19
12.3.2 มี ป ระวัติศาสตร์ และเรื่ องราวอะไรเกี่ ยวข้องกับท้องถิ่ น ครั้ นต่อมาเมื่อเมื อง
ลาปางได้เป็ นศูนย์กลางในการทาอุตสาหกรรมป่ าไม้ของประเทศสยาม นับแต่ปี พ.ศ. 2428 ได้มี
ชาวพม่าย้ายมาอยูท่ ี่เมืองลาปาง เพื่อทาอุตสาหกรรมป่ าไม้กนั เป็ นจานวนมาก ด้วยชาวพม่าเป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์ ในการทาอุตสาหกรรมป่ าไม้อยู่เป็ นทุนเดิม ประกอบกับคนพื้นถิ่นในเมืองลาปางยัง
ติดอยู่ในระบบมูลนาย ชาวพม่าจึ งเป็ นผูเ้ ข้ามามี บทบาทในการทาไม้ในยุคนั้น และได้กลายเป็ น
คหบดี ต้นตระกูลสาคัญหลายตระกูลของเมื องลาปางในเวลาต่อมาจากการเป็ นผูม้ ี รายได้จานวน
มหาศาลของชาวพม่าดังกล่าว ประกอบกับชาวพม่ามีความเชื่ อว่า ในต้นไม้ทุกต้นมีเทวดาอาศัยอยู่
เพื่อเป็ นการขอขมาลาโทษต่อรุ กขเทวดา ชาวพม่าจึงได้สร้ างวัดขึ้นที่เมืองลาปางเป็ นจานวนหลาย
วัดด้วยกัน “วัดม่อนจาศีล” ก็เป็ นอีกวัดหนึ่งที่ชาวพม่าได้สร้างขึ้นตามรู ปแบบสถาปั ตยกรรมของตน
ซึ่ งในช่วงเวลาดังกล่าว “ศิลปะพม่าแบบมัณฑะเลย์” กาลังเป็ นที่นิยม โดยที่วดั นี้ ได้มีการสร้างพระ
เจดียต์ ามศิลปะดังกล่าวถึง 3 องค์ดว้ ยกัน
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พระครู โพธิ์อาจ อตฺ ตทนฺ โต, บทสวดมนต์ ฉบับวัดม่ อนจาศีล นครลาปาง, (ลาปาง : วัดม่อนจาศีล, 2556), หน้า 1-4.
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12.3.3 ลักษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม
1. พระธาตุเจดียส์ ี ทองซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และซุม้ พระเจ้า
ทันใจ มี กาแพงล้อมบริ เวณเจดี ย ์ ซุ ้ม ประตูซ่ ึ งทรุ ดโทรมและปรั กหักพังตามกาลเวลา ต่อมาได้มี
พระมหาป่ า เมื องแปง ซึ่ งเป็ นพระกรรมฐาน ได้ธุดงค์มาพบเจดี ย ์ ซึ่ งเห็ นว่าเป็ นวัดที่ เก่ าแก่ และ
เป็ นที่ อนั สงบวิเวก เหมาะสมที่ จะปฏิ บตั ิธรรม จึงได้พานักประจาอยู่สถานที่ แห่ งนี้ ต่อมาผูค้ นได้
ทราบก็พากันขึ้นไปฟั งธรรม เจริ ญกรรมฐานรักษาศีล ถวายทาน และก็ได้เกิ ดศรัทธาเลื่ อมใส ได้
ช่วยกันสร้างวิหารหน้าซุ ้มพระเจ้าทันใจ เพื่อเป็ นสถานที่บาเพ็ญกุศลและได้ร่วมกันบูรณะซ่ อมแซม
องค์เจดี ยแ์ ละบริ เวณโดยรอบให้เหมาะกับการบาเพ็ญกุศลต่อมา ในปี พ.ศ. 2410 ได้มีคหบดี ชาว
พม่ าซึ่ งเข้า มาท าไม้ใ นสมัย นั้น ได้เกิ ด ศรั ท ธาเลื่ อมใส จึ ง ขอบู รณะโดยช่ างจากจากมัณ ฑะเลย์
ประเทศพม่ า มาทาการบูรณะและเปลี่ ยนรู ป ทรงของเจดี ย ์ กาแพง ซุ ้มประตูเป็ นศิ ลปะแบบพม่ า
ใน ปี พ.ศ. 2460 ได้ทาการบูรณะเจดี ยอ์ งค์ใหญ่อีกครั้ งหนึ่ ง ตั้งแต่ทรงระฆังขึ้ นไปลงรักปิ ดทอง
สวยงาม และได้มีการประกอบพิธียกฉัตรขึ้นสู่ ยอดเจดี ย ์ หลังจากในปี พ.ศ. 2528 ได้เกิ ดพายุและ
ฟ้ าผ่ายอดเจดียส์ ี ทอง หักพังลงมา ต่อมาได้ทาการบูรณะในปี พ.ศ. 2532 ซึ่ งได้กระเทาะปูนเดิมออก
แล้วก่อฉาบใหม่ ตรงรู ปทรงระฆังคว่าได้ติดกระจกโค้งสี ทอง ตรงยอดลงรักปิ ดทองเปลี่ยนยอดฉัตร
ใหม่ พร้อมติดสายล่อฟ้ า เพื่อกันฟ้ าผ่าและได้ประกอบพิธียอกฉัตรขึ้นในปี พ.ศ. 2533
2. พระธาตุเจดียอ์ รหันต์ 8 ทิศสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2460 ได้มีคณะศรัทธา สร้าง
เจดี ยพ์ ระอรหันต์ 8 ทิ ศเป็ นเจดี ยท์ รงแปดเหลี่ ยม มี ซุ้ม พระอรหันต์ป ระจาทิ ศทั้งแปด มี ลวดลาย
ประดับสวยงาม มีสัตว์ประจายาม
3. พระธาตุ เจดี ยฤ์ าษี ส ร้ างเมื่ อปี พ.ศ. 2470 - 2474โดยมี ฤ าษี อูส่ วนหล่ าเป็ น
หมอยารักษาโรคต่างๆ ด้วยเวทย์มนต์ เมื่อท่านเดินทางมา ณ แห่ งนี้ ทาให้เกิดนิ มิตว่าสถานที่แห่ งนี้
เป็ นสถานที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ท่านได้อธิ ษฐานจิตที่จะสร้างเจดีย ์ ณ ที่แห่ งนี้ ท่านฤาษี จึงได้
ลงมื อก่ อสร้ าง และเริ่ มรั กษาผูค้ น ที่ เป็ นโรคต่างๆ โดยได้ทานหัวเผือกหัวมันดิ บๆ ที่ ท่านเสกให้
พร้อมกับสมาทานศีลเป็ นเวลา 9 วัน 15 วัน 39 วัน 43 วัน ตามแต่อาการของโรคที่จะที่จะรักษา โรค
ต่างๆ ก็หายอย่างน่าอัศจรรย์ และผูท้ ี่รักษาหายแล้วก็ช่วยกันด้วยกาลังทรัพย์บา้ ง ด้วยกาลังกายบ้าง
จากศรัทธาร่ วมกันสร้างเจดีย ์ โยท่าน ฤาษีได้ลงมือก่อสร้างด้วยตนเอง จนสาเร็ จ จึงเป็ นที่รู้จกั กันใน
นาม “เจดียฤ์ าษี”
12.4 สื่ อของการเรี ยนรู ้ และสิ่ งอานวยความสะดวกวัดนี้ เป็ นสื่ อของการเรี ยนรู ้สาหรับผูท้ ี่จะ
ศึกษาหรื อผูท้ ี่ สนใจเกี่ ยวกับเจดี ยท์ ี่ มีรูปทรงแบบศิ ลปะพม่า ที่ มีขนาดใหญ่ 3 องค์ดว้ ยกัน ดังเช่ น
“เจดี ย ์ท อง” มี ก าแพงล้อ มรอบทั้ง 4 ต้น ยอดเจดี ย ์ท าสี ท อง “เจดี ย ์อ รหัน ต์ 8 ทิ ศ ” มี รู ป ปั้ นองค์
พระอรหันต์ประจา 8 ทิศ ลักษณะงดงามศิลปะพม่าด้านในสุ ดเป็ น “เจดียฤ์ าษี” รู ปทรงคล้าย เจดีย ์
ทององค์แรก
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ภาพที่ 13 พระธาตุสีทอง

ภาพที่ 14 พระธาตุอรหันต์ 8 ทิศ

ภาพที่ 15 พระธาตุฤาษี
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13. พระธาตุควา่ หม้ อ

ภาพที่ 16 พระธาตุคว่าหม้อ
13.1 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม พระธาตุคว่าหม้อ วัดพระธาตุคว่าหม้อ ตั้งอยูบ่ า้ นห้วยน้ าเค็ม
หมู่ ที่ 7 ต าบลบ้า นเสด็ จ อ าเภอเมื อ งล าปาง จัง หวัด ล าปางเส้ น ทางอยู่ กิ โ ลเมตรที่ 723 ถนน
พหลโยธิน ลาปาง - พะเยา (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)
13.2 ประวัติความเป็ นมา พระธาตุคว่าหม้อ วัดพระธาตุคว่าหม้อ สร้ างขึ้ นจากเศษวัส ดุ ที่
เหลื อจากการสร้างพระบรมธาตุเสด็จ เสี่ ยงทายโดยเอาวัสดุ บรรจุ ใส่ หม้อบรรทุกบนหลังช้างแล้ว
ปล่อยให้ช้างเดิ นไปเอง จนมาถึ งบริ เวณวัดในปั จจุบนั หม้อบนหลังช้างก็ตกคว่าลงไป จึงตกลงทา
การสร้างพระธาตุบริ เวณนี้ และขนานนามว่า “พระธาตุคว่าหม้อ” แต่ตามตานานพ่อเลี้ ยงบุ ญเรื อง
ซึ่ งเป็ นชาวเหนื อเป็ นผูม้ ีบุญมากจนได้เป็ นถึงเจ้าเมืองละโว้ ต่อมาภายหลังได้กลับมาสร้างพระธาตุ
และได้ขนานนามวัดแห่งนี้วา่ “วัดพระธาตุคว่าหม้อ” ดังนี้
13.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
13.3.1 ความเชื่อและประเพณี ทอ้ งถิ่นที่เกี่ยวข้อง ประเพณี สรงน้ าพระธาตุในทุกๆ ปี
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13.3.2 มีประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวอะไรเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ในบริ เวณหมู่บา้ นนี้ มี
ลาห้วยสายหนึ่งไหลผ่าน เล่ากันว่าในอดีตมีนายพรานคนหนึ่งเข้ามาหาของป่ า แต่เมื่อรู ้สึกเหนื่อยจึง
แวะพัก ณ ที่ แห่ งนี้ นายพรานจึงหิ วน้ าโดยใช้มือวักน้ าในลาห้วยขึ้นดื่ มกิ น หวังว่าจะดับกระหาย
แต่กลับพบว่าน้ าในห้วยนี้ มีรสเค็ม กินไม่ได้ จึงเรี ยกขานห้วยนี้ ว่า “ห้วยน้ าเค็ม” มาตั้งแต่น้ นั ต่อมา
เมื่อมีการตั้งหมู่บา้ นขึ้นจึงได้ชื่อว่า “บ้านห้วยเค็ม”20
13.3.3 ลัก ษณะทางศิ ล ปะและสถาปั ตยกรรม พระธาตุ ค ว่ าหม้อ วัด พระธาตุ ค ว่ า
หม้อ สร้ างขึ้นจากเศษวัสดุ ที่เหลื อจากการสร้ างพระบรมธาตุ เสด็จเสี่ ยงทายโดยเอาวัสดุ บรรจุ ใส่
หม้อบรรทุกบนหลังช้างแล้วปล่อยให้ชา้ งเดินไปเอง จนมาถึงบริ เวณวัดในปั จจุบนั หม้อบนหลังช้าง
ก็ตกคว่าลงไป จึงตกลงทาการสร้างพระธาตุบริ เวณนี้ และขนานนามว่า “พระธาตุคว่าหม้อ”
13.4 สื่ อของการเรี ยนรู ้ และสิ่ งอานวยความสะดวก เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ สาหรับผูท้ ี่สนใจและ
มี จุด เด่ น และที่ ส าคัญ ต่ อการศึ ก ษาและค้น คว้า คื อ พระหยก พระทองสั ม ฤทธิ์ พระหยกอิ น เดี ย
พระพุ ท ธรู ป ไม้สั ก ทองมี จ านวน 16 องค์ แ ละรวมถึ งพระธาตุ ที่ ไ ด้ป ระดิ ษ ฐานบรรจุ พ ระบรม
สารี ริกธาตุที่มีให้ผทู้ ี่สนใจเข้าไปศึกษาและเรี ยนรู้

20

โอฬาร รัตนภักดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551), หน้า 419.
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4.1.2 อาเภอเกาะคา
ประวั ติ ค วามเป็ นมาอ าเภอเกาะคาตั้ง ขึ้ นเมื่ อ ปี พ.ศ. 2457 แต่ เดิ ม ชื่ อ ว่ า “อ าเภอ
สบยาว” เนื่ องจากว่า อาเภอเดิ มตั้งอยู่บริ เวณที่ ลาน้ าแม่ยาวไหลมาบรรจบกับแม่น้ าวัง อยู่ห่างจาก
ที่ ว่า การอ าเภอเกาะคาปั จ จุ บ ัน ไปทางทิ ศ เหนื อ 1 กิ โลเมตร ค าว่า “บรรจบ” ชาวบ้า นพื้ น เมื อ ง
เรี ยกว่า “สบ” จึ ง ขนานนามว่า “อาเภอสบยาว” ต่ อมาเมื่ อปี พ.ศ.2459 ทางราชการได้เปลี่ ย นชื่ อ
อาเภอ “สบยาว” เป็ น “อาเภอเกาะคา” เพราะที่ ว่าการอาเภอตั้งอยู่ในตาบลเกาะคา คาว่า “เกาะคา”
มีประวัติความเป็ นมาคือ บริ เวณที่ต้ งั ตาบลแต่เดิ มเป็ นทางน้ าของลาน้ าแม่ยาว ซึ่ งไหลมาจากภูเขา
ขุนตาล (เขาผีปันน้ า) เขตติดต่อกับจังหวัดลาพูน ผ่านตาบลใหม่พฒั นาและตาบลไหล่หินมาบรรจบ
กับแม่น้ าวังที่ ตาบลเกาะคา ครั้นนานเข้าน้ าได้พดั เอาตะกอนดิ น หิ น และทราย มากองรวมกันจน
กลายเป็ นสันดอนทรายขึ้น (สันดอนทราย ชาวบ้านพื้นเมืองเรี ยกว่า เกาะ) ภายหลังลาน้ าแม่ยาวได้
เปลี่ยนทางเดินของร่ อนน้ า ทาให้เกิดสันดอนทรายเป็ นบริ เวณกว้าง แล้วกลายสภาพเป็ นพื้นดินปน
ทรายซึ่ งมี ห ญ้ า คาขึ้ นงอกงามเต็ ม ที่ ต่ อ มาได้ มี ช าวบ้ า นไปตั้ง ถิ่ น ฐานบ้ า นเรื อนในบริ เวณ
ดังกล่าว ชาวบ้านจึง เรี ยกว่า “เกาะคา”21
พระธาตุ ในเขตอ าเภอเกาะคา ในเขตพื้ น ที่ อ าเภอเกาะคาปรากฏมี พ ระธาตุ ส าคัญ
4 แห่ ง ผูศ้ ึ ก ษาได้ส ารวจและเก็ บ ข้อมู ลรายละเอี ยดที่ เกี่ ย วข้อง ซึ่ งมี รายละเอีย ดของพระธาตุ ใน
เขตอาเภอเกาะคา ดังนี้

21

นางเลิง้ วังไชยา, 2551. จังหวัดนครสวรรค์ , (ออนไลน์) แหล่งที่มา : www.amphoe.com. 20 กรกฎาคม 2557.
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พระธาตุลาปางหลวง
พระธาตุวดั ไหล่หินหลวง

พระธาตุดอยน้อย

พระธาตุจอมปิ ง

ภาพที่ 17 แผนที่อาเภอเกาะคาและตาแหน่งที่ต้ งั ของพระธาตุ
ที่มา http://www.lampang.go.th/map_lampang/mpa/kk.jpg
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1. พระธาตุลาปางหลวง

ภาพที่ 18 พระธาตุลาปางหลวง
1.1 ที่ ต้ งั และเส้นทางคมนาคม พระธาตุลาปางหลวง วัดพระธาตุ ลาปางหลวง ตั้งอยู่เลขที่
541 บ้านลาปางหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลลาปางหลวง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
1.2 ประวัติความเป็ นมา องค์พระธาตุมีลกั ษณะทางสถาปั ตยกรรม ในปั จจุบนั ซึ่ งก่อสร้างใน
สมัยเจ้าหาญแต่ทอ้ ง ใต้ฐานของเจดียจ์ ะมีพระเจดียส์ ุ วรรณสี หราช หรื อเจดียท์ องคาหุ ้มสิ งห์ทองคา
ประดิษฐานผอบทองคา ภายในบรรจุพระบรมสารี ริธาตุและพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าเอาไว้
โดยตามตานานพื้ นเมื องในอดี ตครั้ งพุ ท ธกาลที่ ลวั ะอ้ายกอนกับ พระเจ้าปเสนทิ โกศล และพระ
อรหันต์เจ้าได้ส ร้ างเป็ นสถู ปบรรจุ เส้ นเกศาธาตุ ของพระพุท ธองค์เอาไว้ ต่อมามี พระอรหันต์อีก
2 องค์คือ พระกุมาระกัสปะเถระ กับ พระเมฆี ยะเถระได้นาเอาพระบรมธาตุ พ ระนลาฏเบื้ องขวา
(กระดูกหน้าผาก) และพระบรมธาตุ พระศอเบื้องหน้า-หลัง (ลาคอ) มาบรรจุไว้อีกในพระสถูปสู ง
7 ศอกเดิม จนกระทัง่ พญาจันทเทวราช ได้มาสร้างเป็ นสุ วรรณสี หราชเจดียข์ ้ ึน และในปี พุทธศักราช
1992 เจ้าหาญแต่ทอ้ งจึงได้มาก่ อเป็ นเจดี ยโ์ ดยก่ออิฐถื อปูนขึ้ น ต่อมาในสมัยหลังจึงมี การหุ ้มทอง
องค์พระเจดี ยด์ ้วยแผ่นทองเหลื อง ทองแดง ตลอด ทั้งองค์ ดังปรากฏอยู่ในปั จจุบนั เจดี ยพ์ ระธาตุ
ลาปางหลวงในปั จจุ บนั นี้ ได้ผ่านการบูรณปฏิ สังขรณ์ มาแทบทุ กสมัยของเจ้าเมืองผูม้ าครองนคร
ลาปาง โดยในระยะปฏิสังขรณ์มาแทบทุกสมัยของเจ้าเมืองผูม้ าครองนครลาปาง โดยในระยะแรก
เจ้า เมื อ งหาญศรี ท ัต ถะมหาสุ ร มนตรี ได้ม าก่ อ ตี น พระธาตุ คื อ ขยายลานพระธาตุ อ อกไปอี ก
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ในสมัยต่อ ได้มีการสร้างลาเวียงเหล็กรั้วล้อมพระธาตุลาปางหลวงและเสาซุ ้มขนาดเล็กล้อมเจดียอ์ ีก
ชั้น มุมพระธาตุ 4 มุม สร้างเป็ นฉัตรทองตั้งเอาไว้อย่างงอดงาม ลักษณะเจดียเ์ ป็ นฐานสี เหลี่ ยมย่อม
มุม ส่ วนตรงกลางเป็ นลักษณะเจดี ยท์ รงกลม แบ่งเป็ น 3 ปล้อง ถัดขึ้ นไปเป็ นกลี บบัวรองรับเจดี ย ์
ทรงระฆังแระดับลายรู ปดอกไม้ ส่ วนบนเป็ นปล้องไฉนต่อด้วยอดฉัตรทองคางดงามซึ่ งเป็ นแบบ
ของศิลปะล้านนาในยุคทอง22
1.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
1.3.1 ความเชื่อและประเพณี ทอ้ งถิ่นที่เกี่ยวข้อง
พระธาตุลาปางหลวงเป็ นปูชนียสถานที่มีประวัติอนั ยาวนาน และเป็ นพุทธสถาน
คู่บ ้านคู่ เมื องลาปางมานานนับ พันปี ชาวเมื องลาปางนับ แต่อดี ตเป็ นต้นมาก็ ได้กาหนดให้มี งาน
ประเพณี นมัสการพระบรมธาตุประจาทุกปี ซึ่ งถือเป็ นงานประเพณี ไหว้พระธาตุสืบมาปี ละ 2 ครั้ง
คือในเดื อนยี่ของภาคเหนื อ ซึ่ งเรี ยกว่าเดื อนยี่เป็ ง หรื อวันเพ็ญเดื อนยี่ (ทางเหนื อ) ประมาณเดื อน
พฤศจิกายนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่า ถือเป็ นงานประเพณี นมัสการไหว้พระธาตุลาปางหลวง และวันปากปี
คือวันเมต้นของปี ใหม่ทางเหนื อ ซึ่ งจะเริ่ มเมษายนของทุกปี และพระแก้วมรกต ส่ วนเดือน 6 เหนื อ
เป็ งจะเป็ นวันงานประเพณี นมัส การพระพุ ทธบาทซึ่ งงานประเพณี ของวัดพระธาตุล าปางหลวง
เหล่ านี้ เจ้าผูค้ รองนครลาปางในอดี ตกาลได้เป็ นผูก้ าหนดและกระทาสื บกันมา จนกลายเป็ นงาน
ประเพณี มาจนถึงทุกวันนี้ ตามความเชื่อการไหว้พระธาตุลาปางหลวง นอกจากวันงานประเพณี การ
ไหว้พระธาตุแล้ว พุทธศาสนิกชนสามารถเดินทางไปกราบไหว้ได้ทุกวัน โดยเฉพาะผูท้ ี่เกิดในปี ฉลู
(ปี วัว) เพราะพระธาตุลาปางหลวงเป็ นพระธาตุประจาปี เกิดปี ฉลู ตามความเชื่อ
1.3.2 มีประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวอะไรเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น เล่ากันว่าในอดีตหมู่บา้ น
นี้มีภูเขาเตี้ยๆ ซึ่ งเป็ นจุดศูนย์กลางของพื้นที่ บนภุเขา ที่เต็มไปด้วย “ไม้ปาง” ซึ่ งชาวบ้านมักนามาทา
กระบอกใส่ ข่าวหลามกัน (ไม้ปาง หมายถึง ไม้ไผ่ชนิ ดหนึ่ ง ที่มีช่วงปล้องยาว เนื้ อบาง และเยื้อหนา
นิยมใช้ทากระบอกข้าวหลาม บางครั้งจึงเรี ยกกันว่า “ไม้ขา้ วหลาม” หรื ออาจจะเรี ยกได้อีกชนิดหนึ่ง
ว่า “ไม้ไผ่เผียว”) ครั้นเกิดหมู่บา้ นขนาดใหญ่ข้ ึนในบริ เวณนี้ จึงได้เรี ยกชื่อว่า “บ้านหลามปางหลวง”
และต่อมาในภายหลังกล่าวกันเพี้ยนไปจึงกลายเป็ น “บ้านลาปางหลวง” ดังเช่นในปั จจุบนั 23

22

สมัย สุ ทธิธรรม, พุทธเจดีย์ภาคเหนือ เล่ม 1 (จังหวัดลาปาง), (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ ที เจ เจ จากัด, 2548),

หน้า 1-49.
23

โอฬาร รัตนภักดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551), หน้า 550.
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1.3.3 ลักษณะทางศิลปะและสถาปั ตยกรรม พระธาตุลาปางหลวงเป็ นเจดี ยก์ ลมทรง
ระฆังคว่า (เจดี ยท์ รงกลม) ฐานสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส ย่อมุ ม ศิ ล ปะล้านนา กว้างยาวด้านละ 12 วา และ
สู ง 22 วา 2 ศอก
1.4 สื่ อของการเรี ยนรู ้และสิ่ งอานวยความสะดวก
โดยทางวัด พระธาตุ ล าปางหลวง ประชาชนได้มี ก ารยอมรั บ ของแหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละ
ได้รับ ใบประกาศวัดพัฒ นาตัวอย่าง ปี พ.ศ. 2520 จากกรมการศาสนา กระทรวงศึก ษาธิ ก ารและ
ได้รับใบประกาศวัดพัฒนาดีเด่นปี 2534 จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
จากสื่ อ การเรี ย นรู้ โ ดยมี ก ารน าสื่ อ มาพัฒ นาเพื่ อ สร้ า งและกระตุ ้น ให้ เยาวชนและ
ผูท้ ี่สนใจ ได้ทาการส่ งเสริ มและจัดกิ จกรรม เพื่อการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม ประเพณี และ
พิธีกรรมของท้องถิ่ นเช่ นประเพณี สงกรานต์สลากภัตวันสาคัญทางศาสนาวันเข้าพรรษาฟั งธรรม
ทุกวันพระการสมโภชบูชาพุทธบาทและการสมโภชพระธาตุเจดี ยใ์ ห้ผมู ้ าใช้บริ การเกิ ดการเรี ยนรู ้
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์สม่าเสมอ เช่น การพัฒนาปรับปรุ งอาคารสถานที่เพื่อความสะดวกใน
การมาใช้บ ริ ก าร เช่ น มี ล านจอดรถ ปรั บ ปรุ งภู มิ ท ัศ น์ ปรั บ ปรุ งวิห าร พระแก้ว วิห ารน้ า แต้ม
บัน ไดนาค จัด ลานวัฒ นธรรม ในส่ วนของการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ /บริ การความรู้ เป็ น
การดาเนิ น งานของแหล่ ง เรี ย นรู ้ มี ก ารจัด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเข้ามา
แสวงหาความรู้จากการนาไปใช้การเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนที่ผรู ้ ับบริ การ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยวิธีการค้นคว้าศึกษาดูงานและทัศนะศึกษาซึ่ งผูร้ ับบริ การนาความรู้จาก
แหล่งเรี ยนรู ้นาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
สิ่ งอานวยความสะดวกที่สาคัญในการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม ของวัดพระธาตุลาปาง
หลวง มี ลานจอดรถส าหรั บนักท่ องเที่ ยวมากมาย มี ร้านค้า สิ นค้าก็หลายแบบ มี อาหารเครื่ องดื่ ม
ของฝาก ของที่ระลึก งานหัตถกรรมต่างๆ ของชาวบ้านในพื้นที่ในท้องถิ่น มีการบริ การรถม้าให้นงั่
จะนัง่ ถ่ายรู ปอย่างเดียว หรื อให้นอ้ งม้าพาวิง่ ชมบริ เวณใกล้ๆ สักรอบหนึ่ งก็ได้ แต่ถา้ จะถ่ายรู ปรถม้า
หน้าวัดอย่างเดี ย วก็ ไม่ ได้ว่าอะไรครั บ เป็ นภาพที่ ส วยงามภาพหนึ่ ง ส าหรั บ ที่ ระลึ ก การมาเยือน
วัดพระธาตุลาปางหลวง ทางเข้าวัดพระธาตุลาปางหลวงมี 2 ทาง ทางนี้ เข้าสู่ อุโบสถ (เห็ นหลังคา
อุโบสถพ้นกาแพงขึ้นมา) อีกทางจะเข้าวิหารหลวงและพระธาตุลาปางหลวง ถ้าเข้าสู่ บริ เวณอุโบสถ
แล้วจะเดิ นไปออกอี ก ทางหนึ่ งก็ ได้ ซึ่ งจะใกล้กบั ทางเข้าพระธาตุ ล าปางหลวงมากกว่าเดิ น ออก
ทางเดิม
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2. พระธาตุจอมปิ ง

ภาพที่ 19 พระธาตุจอมปิ ง
2.1 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม พระธาตุจอมปิ ง ตั้งอยูเ่ ลขที่ 57 บ้านจอมปิ ง หมู่ที่ 8 ตาบลนา
แก้ว อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง อยูห่ ่างจากตัวเมือง ประมาณ 32 กิโลเมตร
2.2 ประวัติความเป็ นมา ในช่วงเวลาที่พระนางจามเทวีได้เสด็จละโว้ข้ ึนมาเป็ นปฐมกษัตริ ย ์
ปกครองเมื องหริ ภุญ ไชย พระนางได้ส ถาปนาให้ห ริ ภุญ ไชย มี ค วามเจริ ญ รุ่ งเรื องเป็ นอย่างมาก
โดยทรงปกครองแคว้นหริ ภุญไชยด้วยทศพิธราชธรรม พระนางทรงสั่งสอนบรรดาเสนาอามาตย์
ข้าราชบริ พ าร ตอดจนพสกนิ ก รทั้งหลายให้ป ระพฤติ ป ฏิ บ ัติตนตั้งอยู่ในศี ล ธรรมอันดี เสมอมา
ในการเสด็จขึ้นมาปกครองเมืองหริ ภุญไชยนั้น พระนางได้ทรงนาพุทธศาสนามาเผยแผ่ยงั ดินแดน
ล้านนาอีกด้วยซึ่ งจะเห็ นได้จากที่พระนางจามเทวีเสด็จไป ณ ที่แห่ งใดก็จะทรงสร้างหรื อสถาปนา
พระอารามเจดียห์ รื อพรพระพุทธรู ปขึ้นเสมอ หลังจากที่หริ ภุญไชยเป็ นปึ กแผ่นมัน่ คงแล้วพระนาง
จามเทวีก็ท รงอนุ ญาตให้พ ระโอรสองค์เล็ กลงมาสร้ างเมื องขึ้ นใหม่ บริ เวณลุ่ มแม่น้ าวัง คือ เมือง
เขลางค์นครด้วยความช่วยเหลือขอสุ พรหมฤาษีและพรานเขลางค์ ชาวลัวะที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณนั้นมา
ก่อน ซึ่ งถือเป็ นการขยายอาณาเขตหรื อพระราชอานาจของพระนางลงมาทางใต้เขตลุ่มแม่น้ าวัง
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2.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
2.3.1 ความเชื่อและประเพณี ทอ้ งถิ่นที่เกี่ยวข้อง งานประเพณี ที่สาคัญของตาบลนาแก้ว
และของวัดพระธาตุจอมปิ งบ้านจอมปิ งคือ ประเพณี เดื อนแปดเป็ งตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือนแปด
เหนือหรื อเดือนหกใต้หรื อประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี แต่ปัจจุบนั งานประเพณี เดือนแปดเป็ ง
ของวัดพระธาตุจอมปิ งและจะมีการแห่ขบวนครัวตานของชาวบ้านแต่ละหมู่บา้ นจากหัววัดต่างๆเข้า
มาที่ วดั พระธาตุ จอมปิ งเป็ นประเพณี ที่ สื บ ทอดวัฒ นธรรมระหว่างชาวบ้านที่ มี ค วามศรั ท ธาต่ อ
วัดพระธาตุ จอมปิ งเป็ นความศรั ทธาที่ ยืนอยู่บนพื้ นฐานความร่ วมมื อของชาวบ้านภาครัฐองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นและเอกชน24
2.3.2 มีประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวอะไรเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ประวัติความเป็ นมาของ
หมู่ บ ้ า น เดิ ม ชื่ อ บ้ า นจุ๋ มปิ้ ง ตามน านานมี ก ารน าพระพุ ท ธรู ป ลงเรื อมาถึ ง หน้ า วัด จอมปิ ง
(ในปั จจุ บ ัน) พระพุ ท ธรู ป ได้จมน้ า หาอย่างไรก็ ไม่ เจอ เลยเรี ยนที่ นี่ว่า จุ๋ ม ปิ้ ง (หมายถึ ง จมหาย
ไปเลย) โดยชื่ อ ของหมู่ บ ้า นนี้ ได้น าเอาชื่ อ “พระธาตุ จ อมปิ ง” ที่ อ ยู่ใ นวัด ของหมู่ บ ้า นเดิ ม คื อ
“วัด พระธาตุ จอมปิ ง” อัน เป็ นศาสนสถานที่ ช าวบ้านให้ ก ารเคารพนับ ถื อ มาตั้ง เป็ นชื่ อหมู่ บ ้า น
ว่า บ้านพระธาตุจอมปิ ง25
2.3.3 ลัก ษณะทางศิ ล ปะและสถาปั ต ยกรรม พระธาตุ จอมปิ งเป็ นเจดี ย ์ศิ ล ปะแบบ
ล้านนาขนาดเล็ก การสร้างไม่ปรากฏหลักฐานก่ออิฐถือปูนโดยมีฐานสี่ เหลี่ยมกว้างด้านละ 17 เมตร
สู ง 34 เมตร ส่ วนตรงกลางและยอดเป็ นทรงกลมคัน่ ปล้องไฉน และรู ป ระฆังคว่า ส่ วนคอระฆัง
ทาเป็ นฐานเหลี่ ยมย่อมมุ มรองรับไฉนไปจนถึ งสวมไว้และถูกฟ้ าผ่าเมื่อปี พุทธศักราช 2500 จึงได้
ถู ก บู รณะใหม่ อี ก ครั้ ง ต านานกล่ า วไว้ว่า เป็ นเจดี ย ์ที่ บ รรจุ พ ระบรมสารี ริก ธาตุ (ส่ ว นซี่ โ ครง)
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปั จจุบนั ได้มีการสร้างรั้วลาเวียงสี ขาวล้อมรอบองค์พระธาตุ มุมทั้งสี่ ก่อ
เป็ นแท่นรู ปสิ งห์ ศิลปะพม่า ที่มีความสวยงามทางสถาปั ตยกรรมโดยพระธาตุเจดี ยต์ ้ งั อยู่ทางเนิ น
ด้านหลังของวิหารหลังใหญ่ภายในวัด ซึ่ งเป็ นลักษณะการวางผังของการสร้ างวัดในสมัยโบราณ
ทัว่ ไป

24
25

สมัย สุ ทธิธรรม, พุทธเจดีย์ภาคเหนือ เล่ม 1 (จังหวัดลาปาง), (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ ที เจ เจ จากัด, 2548), หน้า 45.
โอฬาร รัตนภักดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551), หน้า 547.
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2.4 สื่ อของการเรี ยนรู ้และสิ่ งอานวยความสะดวก
พิพิธภัณฑ์ของวัดพระธาตุจอมปิ งเป็ นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุต่างๆ มากกมายที่อยูใ่ น
พื้ น ที่ แ ละนอกเหนื อ พื้ น ที่ เช่ น เครื่ อ งถ้ว ย เครื่ อ งประดับ ลู ก ปั ด หิ น ลู ก กระพรวนส าริ ด และ
เครื่ องใช้สอยต่างๆ โบราณวัตถุต่างๆ
สื่ อการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ “เงาพระธาตุ” ถือเป็ นความมหัศจรรย์ของพระธาตุที่ได้ตกบนพื้น
อุโบสถซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นแหล่งการเรี ยนเรี ยนรู ้ที่ผสู ้ นใจเข้ามาศึกษาหาความรู ้ จากคนเฒ่าคนแก่ที่ได้
ถ่ายทอดการบอกเล่าในอดีต
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3. พระธาตุไหล่หิน

ภาพที่ 20 พระธาตุไหล่หิน
3.1 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม พระธาตุไหล่หินตั้งอยูท่ ี่หมู่ที่ 2 บ้านไหล่หิน ตาบลไหล่หิน
อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปางวัดนี้ มีเนื้ อที่ธรณี สงฆ์ประมาณ 50ไร่ เศษ โดยการเดิ นทางจากที่ว่าการ
อาเภอเกาะคาเข้าทางเดี ยวกับ วัดพระธาตุ ล าปางหลวง 1 กิ โลเมตร และแยกซ้ายอี ก 6 กิ โลเมตร
(เส้นทางเดียวกันกับทางเข้าวัดพระธาตุลาปางหลวง แล้วมีทางแยกในหมู่บา้ นไหล่หิน) อยูห่ ่ างจาก
ตัวเมืองลาปางราว 18 กิโลเมตร
3.2 ประวัติ ค วามเป็ นมา ตามต านานพระธาตุ จากความส าคัญ ทางด้านประวัติ ศ าสตร์
การสร้างเมืองลาปางหรื อเขลางค์นคร ได้สร้างขึ้นขณะที่ พระอรหันต์ได้อญั เชิญพระบรมสารี ริธาตุ
ขององค์ส มเด็จพระสัม มาสัมพุ ทธเจ้า มาไว้ยงั ม่อนหิ นแห่ งนี้ จึ งมี ตานานที่ สาคัญ จะได้เล่ าขาน
โดยสังเขปดังนี้ ศาสตรา จริ กา อ้างสมัยหนึ่ งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งยังทรงทรมานสาราญอยูใ่ น
เขตเชตุวนั มหาวิหารมีคืนวันหนึ่ งยามใกล้รุ่งพระองค์ทรงราพึงว่าตั้งแต่กูตถาคตได้ตรัสรู้พระสัมมา
สัมโพธิ ญาณมา ถึ งบัดนี้ ได้ 25 พรรษาแล้วต่อเมื่อกูมีพระชมมายุอยู่ได้ 80 พรรษาเมื่อไดกูตถาคต
ก็ได้เสด็จดับขันธปริ นิพพานแล้ว ควรกูจะอธิ ฐานธาตุให้ยอ่ ยเพื่อให้คนทั้งหลายและพระอรหันต์ได้
นาไปบรรจุ ไ ว้เป็ นที่ สั ก การะ บู ช าเสมอเหมื อนกูตถาคดยังทรงมี พ ระชนม์ชี พ อยู่พ ระพุ ท ธองค์
ทรงร าพึ ง ดัง นี้ แล้ว พอพระองค์ดับ ขัน ธปริ นิ พ พานไปแล้วได้ 218 ปี ยัง มี พ ระยาองค์ห นึ่ งทรง
พระนามว่า ศรี ธรรมมาโศกราชได้ทรงชนะข้าศึกทั้งหลายแล้วแล้วได้อาศัยเจ้านิ โครธสามเณรอยู่
ได้ เลิ ก ถอยความเลื่ อ มใสพวกเดี ย รถี ย ์ท้ ั ง หลายแล้ ว จึ ง บั ง เกิ ด ความเลื่ อ มใสอัน แก่ ก ล้ า ใน
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พระพุ ท ธศาสนาอย่า ง มาก จึ ง ด าริ ที่ จ ะสร้ า งพระเจดี ย ์เป็ นที่ บ รรจุ ซึ ง พระบรมสารี ริก ธาตุ ข อง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จานวน 84,000 องค์ พระธรรมขันธ์ ต่อมาพระองค์ทรงพิจารณาหาพระบรม
สารี ริธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็พบที่เมืองราชคฤห์แล้ว พระองค์ก็อญั เชิญเข้าสู่ เมืองนครปาฏ
ลีบุตรนคร พระองค์ทรงแบ่งพระบรมสารี ริธาตุมอบให้พระเถระทั้งสองพระองค์คือพระกุมารกัสส
ปะและพระเมฆิ ยะเถระเจ้าท่ านได้พ ระบรมสารี ริธาตุ ของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้าอัญ เชิ ญ ขึ้ นบน
หลังช้าง มาจากประเทศอิ น เดี ย เพื่ อมาประดิ ษ ฐานยังวัดพระธาตุ ล าปางหลวง พอขบวนช้างที่
อัญ เชิ ญ พระบรมสารี ริก ธาตุ ม าถึ งยัง ม่ อนหิ น แห่ งนี้ ขบวนช้างเชื อ กนั้น ก็ ไ ม่ ย อมเดิ น ทางต่ อ ถึ ง
เจ้าจะขับ จะจะใสอย่างไรช้างก็ ไม่ ย อมที่ จะเดิ น ทางต่ อ อันเป็ นเหตุ ที่ น่ าอัศ จรรย์เป็ นอย่างยิ่งนัก
องค์พ ระอรหันต์ผูเ้ ป็ นพระประมุ ขของขบวนนั้น จึ งพร้ อมด้วยผูค้ นที่ ติดตามได้ป รึ ก ษากันที่ จะ
สมควร สร้างองค์พระเจดียบ์ รรจุเอาพระบรมสารี ริธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อไว้
เป็ นที่กราบไว้สักการบูชาตลาดกาลนาน และเป็ นอนุ สรณ์ที่ได้อญั เชิ ญพระบรมสารี ริกธาตุมายังที่
แห่งนี้ดว้ ย26
3.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
3.3.1 ความเชื่ อและประเพณี ทอ้ งถิ่ นที่ เกี่ ยวข้อง ตามความเชื่ อวัดไหล่หินหลวง นับว่า
เป็ นโบราณสถานที่ยงั คงใช้ประกอบพิธีทางศาสนาพระธาตุเจดียเ์ ป็ นสิ่ งก่อสร้างอย่างหนึ่ง ที่สาคัญ
ทางศาสนาเป็ นสถานที่ ที่ประชาชนทาการสักการบูชาสื บเนื่ องกันมาช้านาน เชื่ อกันว่าภายในเจดี ย ์
นั้นได้บรรจุพระอัฐิของพระพุทธเจ้า ประชาชนจะทาการสรงน้ าเจดีย ์ โดยการเดินสาดน้ าไปรอบๆ
องค์เจดีย ์ และอธิษฐาน เป็ นการสักการะบูชาพระพุทธเจ้า ตรงฐานของเจดีย ์ จะมีรูปปั้ นของสัตว์ใน
สมัยก่อน 12 ราศี และเจดียแ์ ห่งนี้ยงั เป็ นแบบอย่างของสถาปั ตยกรรมที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ของ
วัดแท่นบูชาจะถูกสร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมในสมัยก่อน
ตามความเชื่ อ สัญ ลัก ษณ์ ช้างนาพระบรมสารี ริกธาตุ ตามประวัติรูป ช้างนี้ เป็ น
สัญลักษณ์ ที่นาพระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธองค์บรรทุกหลังช้างมาบรรจุในพระเจดี ยว์ ดั ไหล่
หิ น จึ ง เรี ย กว่า ไหล่ หิน หลวงช้างยืน อยู่ด้านซ้ายของพระวิห าร รู ป ช้างก็มี ซุ้ม ก่ ออิ ฐถื อปู นแบบ
เดียวกันกับซุ ม้ มะพร้าวผ่าซี ก
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กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวดั ทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2532),
หน้า 109-110.
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3.3.2 มีป ระวัติศาสตร์ และเรื่ องราวอะไรเกี่ ยวข้องกับท้องถิ่ น ในหมู่บา้ นนี้ มีเนิ นเขา
ที่บริ เวณตลิ่ งเชิ งเขานั้นมีกอ้ นหิ นน้อยใหญ่เต็มไปหมด มองดู เหมือนเนิ นเขาเป็ นหิ นซึ่ งมีลกั ษณะ
เช่ นนี้ ทางภาคเหนื อเรี ยกว่า “หล่ายหิ น” หมายถึ ง บริ เวณตลิ่ งลาดชันที่ เป็ นหิ น ชาวบ้านส่ วนใหญ่
จึงเรี ยกหมู่บา้ นนี้ วา่ “บ้านหล่ายหิ น” ต่อมาภายหลังชื่ อเพี้ยนไปจึงได้กลายเป็ น บ้านไหล่หิน ดังเช่น
ปัจจุบนั 27
3.3.3 ลักษณะทางศิลปะและสถาปั ตยกรรม ศิ ลปกรรมและสถาปั ตยกรรมพระธาตุ
เจดี ยก์ ่อสร้ างแบบศิลปะล้านนา เป็ นพระธาตุขนาดเล็กก่ออิฐถื อปูน ในส่ วนของด้านบนของรอบ
องค์พระธาตุป้ ั นเป็ นรู ปสัตว์ต่างๆ หลายชนิด
3.4 สื่ อของการเรี ยนรู ้และสิ่ งอานวยความสะดวก
สื่ อการเรี ยนรู ้ ของวัดไหล่หลวง ได้แก่พิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หิน ถื อได้ว่าเป็ นรากเหง้าของ
ถิ่นเกิดของชุ มชนบ้านไหล่หินพิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวงได้บอกถึงเรื่ องราวต่างๆที่บนั ทึกวิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่ข องคนในท้อ งถิ่ น ตั้ง อดี ต จนมาถึ ง ปั จ จุ บ ัน ซึ่ งจะมี คุ ณ ค่ า ต่ อ ผู ้ที่ ส นใจและจะมี
ความหมายและมีคุณค่ามากยิง่ ขึ้นถือได้วา่ วัดเป็ นจุดศูนย์กลางของจิตใจในการดาเนินชีวติ ท่ามกลาง
ความเปลี่ ยนแปลงในยุคปั จจุ บ นั ที่ ผนั ผวนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคนในท้องถิ่ นต้องช่ วยกันเพราะ
พิพิธภัณฑ์คือรากเหง้าของถิ่นเกิดถิ่นกาเนิดของคนไหล่หิน
สื่ อการเรี ยนรู ้ ในทางด้านศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรม คื อ ในส่ วนของซุ ้มประตูโขง
ลักษณะเป็ นซุ ้มทรงปราสาทสกุลช่ างลาปาง ตกแต่งด้วยลายปูนปั้ นที่ตวั อาคารเป็ นลายบัวคอเสื้ อ
ลายประจายามและลายบัวเชิ งล่าง ชั้นหลังคาตกแต่งปูนปั้ นด้วยลายพญานาค รู ปหงส์ ตัวเหงาและ
ลายพันธุ์พฤกษา ด้านข้างประตูท้ งั สองมีรูปกินนรี แบบนูนต่าประดับอยู่ ส่ วนหน้าบันทาเป็ นลายปูน
ปั้ นแบบนูนต่าตกแต่งด้วยภาพเขียนสี ลักษณะเด่นของซุ ม้ ประตูโขงวัดไหล่หินที่แปลกกว่าวัดอื่นก็
คือ การประดับชั้นหลังคาด้วยรู ปสัตว์ที่ทาด้วยดินเผาเคลือบ
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โอฬาร รัตนภักดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551), หน้า 555.
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4. พระธาตุดอยน้ อย

ภาพที่ 21 พระธาตุดอยน้อย
4.1 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม พระธาตุดอยน้อย เลขที่ 190 หมู่ 1 บ้านนางแตน ตาบลท่าผา
อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง ห่างจากที่วา่ อาเภอเกาะคาโดยประมาณ 7 กิโลเมตร
4.2 ประวัติความเป็ นมา พระธาตุดอยน้อย สร้างโดยครู บาศรี วชิ ยั หรื อพระศรี วชิ ยั ชนะภิกขุ
โดยสมัยก่อน บนดอยน้อยแห่งนี้ มีป่าไม้หนาทึบอุดมสมบูรณ์ เป็ นสถานที่รกร้างไม่มีพระภิกษุมาจา
พรรษา จนกระทัง่ มีพระภิ กษุสงฆ์เริ่ มเข้ามาพานักจาพรรษา ชาวบ้านที่ ศรัทธาก็ได้สร้ าง กุฏิ เจดี ย ์
เพื่อให้พุทธบริ ษทั ทั้งหลายได้กราบไหว้บูชา เมื่อเริ่ มสร้างกุฏิ เจดีย ์ เกิดขึ้น คณะศรัทธาประชาชนก็
ได้พร้อมใจกันตั้งเป็ นวัดขึ้นโดยให้ชื่อว่า “วัดดอยน้อย” หรื อบางคนเรี ยกว่า “ม่อนดอกด้าย” เมื่อใน
ปี พ.ศ. 2459 ชาวบ้านก็ได้พบกับรอยพระบาทที่ตรงเนิน ใกล้ทางรถไฟใกล้ๆ วัดอัญเชิญมาไว้วิหาร
ทางใต้จ นถึ ง ทุ ก วัน นี้ จนใน พ.ศ. 2460 วัด ดอยน้ อ ยก็ ไ ด้รั บ การพัฒ นาและบู ร ณะจากหลวงปู่
ครู บ าญาณรั ง ษี สิ ง ห์ แก้ว (ศิ ษ ย์ข องครู บ าศรี วิชัย ) ท่ านก็ อยู่จาพรรษาเรื่ อ ยมาในขณะที่ ห ลวงปู่
ครู บาญาณรังสี ได้ดารงตาแหน่งเจ้าอาวาส ก็ได้ชกั ชวนครู บาอภิชยั ขาวปี วัดพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้
จ.ลาพูน ให้มาช่ วยสร้างพระเจดี ย ์ และได้ทาหนังสื อแจ้งทางการเพื่อขอให้ต้ งั วัดดอยน้อย ขึ้นเป็ น
วัด โดยสมบู รณ์ แ ละได้รับ พระราชทานวิสุ ง คามสี ม า เมื่ อ วัน ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2461 ให้ ชื่ อ ว่า
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“วัดดอยน้อย” โดยมีหลวงปู่ ครู บาญาณรั งษี สิ งห์ แก้ว เป็ นเจ้าอาวาสองค์แรกและในปี พ.ศ. 2504
ทางวัด ดอยน้ อ ยได้รับ เมตตาจาก ครู บ าศรี วิชัย น าคณะศรั ท ธาสาธุ ช นทั่ว ทั้ง หลายมาก่ อ สร้ า ง
พระวิห ารขึ้ น ทางทิ ศ เหนื อของพระเจดี ย ์พ ร้ อ มทั้ง สร้ างพระพุ ท ธรู ป ปู น ปั้ นปางมารวิชัย ไว้ใ น
พระวิหาร โดยเรี ยกกันว่า “วิหารหลังเปี ยง” สร้ างหันหน้าไปทางทิ ศใต้ ซึ่ งถื อว่าค่อนข้างแปลก
แตกต่างจากวัดอื่นๆ แต่ที่แปลกกว่านั้นก็คือ วิหารหลังนี้ปรากฏเงาพระธาตุให้เห็นถึง 5 เงา28
4.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
4.3.1 ความเชื่ อและประเพณี ท ้องถิ่ นที่ เกี่ ย วข้องตามค าบอกเล่ าของพระอธิ ก าร ชรั ด
อริ โย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุ ด อยน้อย ความเชื่ อ และความเป็ นมาของการพบเงาพระธาตุ ในวัด
พระธาตุดอยน้อยว่า “อาตมาพบเจอเงาพระธาตุโดยบังเอิญในปี พ.ศ. 2548 พอดีตอนนั้นอาตมามา
นัง่ สมาธิ ในวิหาร แล้วเห็นเงานกบินผ่านไปมา เลยเอาผ้าขาวมาขึงตรงที่มีรูหน้าประตูจึงเห็นเป็ นเงา
รู ปพระธาตุ จากนั้นจึงได้ไปดู เงาพระธาตุ ที่วดั พระธาตุ จอมปิ ง ซึ่ งก็ปรากฏว่าเป็ นเงาพระธาตุใน
ลักษณะเดี ยวกัน” ในส่ วนของด้านประเพณี ได้จดั ขึ้นทุกปี สรงน้ าพระธาตุวดั ดอยน้อย สงกรานต์
และงานลอยกระทง
4.3.2 มีประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวอะไรเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น มีเรื่ องเล่าสื บต่อกันมาว่า
ในอดี ตมี หญิ งนางหนึ่ งชื่ อว่า “นางแตน” เป็ นลู กบุ ญธรรมของ “นางแก้ว” ซึ่ งแต่ เดิ ม นั้นพ่อของ
นางแก้ว เคยช่ ว ยเหลื อ ปลาใหญ่ ติ ด แหให้ รอดตาย ปลาใหญ่ ต ัว นั้น ได้บ อกแหล่ ง สมบัติ ใ ห้ แ ก่
พ่อนางแก้วจึงทาให้ร่ ารวย มีแก้วแหวนเงินทองอย่างมหาศาล จนมาถึงรุ่ นของนางแก้วก็ได้รับมรดก
ตกทอดจากผูเ้ ป็ นแม่บุญธรรม ด้วยความที่ นางแตนเป็ นคนใจบุ ญสุ นทานจึ งได้มีการสร้ างวัดขึ้ น
ส่ งผลให้เกิดความร่ มรื่ นทาให้เกิดเป็ นชุมชนและหมู่บา้ น จึงเรี ยกหมู่บา้ นนี้วา่ “บ้านนางแตน”29
4.3.3 ลัก ษณะทางศิ ล ปะและสถาปั ตยกรรม พระธาตุ ดอยน้อย ที่ ให้ก าเนิ ดเงา เป็ น
พระธาตุขนาดไม่สูงใหญ่ องค์พระธาตุสีดา มีส่วนยอดเป็ นสี ทองเหลืองอร่ าม
4.4 สื่ อของการเรี ยนรู ้และสิ่ งอานวยความสะดวก วัดแห่ งนี้ กลับมีเงาพระธาตุปรากฏให้ชม
ถึง 5 เงา นับว่าเป็ นเรื่ องที่น่าอัศจรรย์โดยมีลกั ษณะเป็ นเงาของพระธาตุหวั ตั้งซ้อนกันเป็ นชั้นๆ 4 เงา

28

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวดั ทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2532),

29

โอฬาร รัตนภักดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551), หน้า 539.

หน้า 47.
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และเงาที่ดา้ นข้างเล็กๆ (ส่ วนบน) อีก 1 เงา ในขณะที่ฝั่งตรงข้าม (ฝั่งซ้ายของวิหารเมื่อมองจากประตู
ทางเข้า) ก็จะมีเงาพระธาตุหวั ตั้งอีก 1 เงาปรากฏให้ชมกันอย่างชัดเจน
4.1.3 อาเภอห้ างฉัตร จังหวัดลาปาง
ประวัติ ค วามเป็ นมาโดยอาศัย หลัก ฐานอ้างอิ งจากหนังสื อ ตานานเรื่ อ ง “พระนาง
จามเทวี สร้ า งพระธาตุ ล าปางหลวง” และหนัง สื อ ประวัติ ศ าสตร์ อื่ น ๆ ที่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง ห้ า งฉั ต ร
เมื่ อครั้งพระนางจามเทซี ผูค้ รองนครหริ ภุญไชย (จ.ลาพูนในปั จจุบนั ) เส้นทางที่พระนางจามเทวี
เสด็ จ นั้ น ผ่ า นถนนสายเก่ า แก่ ส ายหนึ่ ง (ถนนสายล าปาง - ห้ า งฉั ต ร หรื อถนนจามเทวี
ในปั จ จุ บ ัน ) และเมื่ อ เสด็ จ ถึ ง ล าห้ ว ยไม้ต าลไหลตัด ผ่า นถนนสายนี้ ขณะที่ ข ้า มล าห้ ว ยนี้ แล้ว
ได้ สั่ ง ให้ ข ้ า ราชบริ พารหยุ ด พั ก ขบวนเสด็ จ ณ ทุ่ ง แห่ งหนึ่ งซึ่ งห่ างจากพระธาตุ ล าปาง
หลวง ประมาณ 8 กิโลเมตร เพื่อจัดแจงตกแต่งประดับประดาว่า “ห้าง” ฉะนั้น การตกแต่งประดับ
ประดาฉัตร จึงเรี ยกว่า “ห้างฉัตร” เมื่อเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจึงเคลื่อนขบวนไปยังพระธาตุลาปางหลวง
และนาฉัตรไปบูชาพระบรมธาตุและเป็ นที่สันนิ ษฐานว่า ณ ที่พระนางจามเทวีหยุดพักขบวนเสด็จ
นั้น ต่อมาเป็ นที่เจริ ญ เพราะเป็ นทางผ่านไปมามีการซื้ อขายและแลกเปลี่ ยนสิ นค้ามีราษฎรมาปลูก
สร้ างบ้านเรื อนอยู่ห นาแน่ นขึ้ น ตามล าดับ จนกระทั่งได้ต้ งั เป็ นที่ ว่าการอาเภอ เมื่ อราว ร.ศ. 121
ตรงกับ พ.ศ. 2446 และเมื่ อ ตั้ง อ าเภอครั้ งป้ ายที่ ท าการเป็ น "ที่ ว่า การอ าเภอห้ า งสั ต ว์" ต่ อ มาได้
เปลี่ ย นเป็ น "ที่ ว่าการอาเภอ ห้ างฉัต ร" จนถึ งปั จจุ บ ัน โดยมี ห ลวงเจริ ญ เขตเขลางค์น คร (สอน)
เป็ นนายอาเภอคนแรก30

30

นางเลิง้ วังไชยา, 2551, จังหวัดนครสวรรค์ , (ออนไลน์) แหล่งที่มา : www.amphoe.com. 20 กรกฎาคม 2557.
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พระธาตุในเขตอาเภอห้ างฉัตร
ในเขตพื้นที่อาเภอห้างฉัตรปรากฏมีพระธาตุสาคัญ 5 แห่ ง ผูศ้ ึกษาได้สารวจและเก็บข้อมูล
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีรายละเอียดของพระธาตุในเขตอาเภอห้างฉัตรดังนี้

พระธาตุดอยน้อย
ภาพที่ 22 แผนที่อาเภอห้างฉัตรและตาแหน่งที่ต้ งั ของพระธาตุ
ที่มา http://www.lampang.go.th/map_lampang/mpa/hc.jpg
พระธาตุม่อนไก่แจ้
พระธาตุปางม่วง
พระธาตุม่อนไก่เขี่ย

พระธาตุดอยกู่

ภาพที่ 22 แผนที่อาเภอห้างฉัตรและตาแหน่งที่ต้ งั ของพระธาตุ
ที่มา http://www.lampang.go.th/map_lampang/mpa/hc.jpg
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1. พระธาตุดอยน้ อย

ภาพที่ 23 พระธาตุดอยน้อย
1.1 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม พระธาตุดอยน้อยตั้งอยูท่ ี่บา้ นสันทรายหมู่ที่ 1 ตาบลเวียงตาล
อาเภอห้างฉัตรจังหวัดลาปาง เส้นทางการเดินทางไปพระธาตุดอยน้อย ใช้เส้นทางถนนซุ ปเปอร์
ไฮเวย์ลาปาง-เชี ยงใหม่ หมายเลข 11 ขับรถเลี้ยวไปทางหลวงชนบทหมายเลข ลป.2020 และไปทาง
หมู่บา้ นสันทราย วัดพระธาตุดอยน้อยจะอยูใ่ กล้กบั โรงเรี ยนบ้านสันทราย
1.2 ประวัติความเป็ นมา พระธาตุดอยน้อย เกิ ดปรากฏการณ์ เมื่อในวันอังคารขึ้ น 15 ค่ าของ
ทุกเดือนชาวบ้านสันทราย (บ้านทรายคาเดิ ม) ได้เห็ นรัศมีแสงสว่างปรากฏขึ้นที่วดั ดอยน้อย ตาบล
เวียงตาล อาเภอห้างฉัตร ชาวบ้านเห็ นเป็ นปาฏิ หาริ ยจ์ ึงตกลงกันมานิ มนต์พระอาโนจัย วัดปงสนุ ก
ขึ้นไปพักที่วดั ดอยน้อย เพื่อเตรี ยมตัวประกาศเชิ ญชวนแก่ชาวบ้านใกล้เคียงและหมู่บา้ นใกล้เคียง
จัดหาเครื่ องไทยทานพร้ อมทั้งตุ งเหล็ ก ตุ งทอง ตุ งเงิ น ตุ งทรายต่อมาในวันพุ ธ เดื อน 8 ขึ้ น 8 ค่ า
จุ ล ศัก ราช 1257 (พ.ศ. 2439) ตรงกับ ปี มะแม จึ งได้เชิ ญ เจ้าเมื อ งและเจ้านายที่ อยู่ใ กล้เคี ย งให้ ม า
ร่ วมงาน จากนั้นได้จดั เตรี ยมเครื่ องไทยทาน และตุงทั้ง 4 ถวายแด่ทา้ วทั้ง 4 ทิศ (ท้าวจตุโลกบาล)
รวมทั้ง มหาพรหม ครู บ าอาจารย์ และร่ ว มกัน อาราธนาคุ ณ พระศรี รัต นตรั ย และสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์
ทั้ง หลาย ของให้ ดลบัน ดาลให้ พ วกข้า พเจ้า รู ้ ที่ อ ยู่แ ห่ งองค์พ ระธาตุ ข องพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า
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หลังจากที่ได้อาราธนาเสร็ จแล้ว พระอาโนจัยและพระภิกษุ และคุณนายชาวบ้านหญิงชายได้ลงมือ
ขุดค้น รื้ อถอนรากไม้และเศษอิ ฐ แล้วน ามาคัดแยกเป็ นแต่ ล ะชนิ ด แล้วนามารวบรวมแยกเป็ น
ประเภทอิฐ หิ น และขุดค้นเรื่ อยมาจนถึ งวันพุธ แรม 7 ค่ า เดื อน 8 ชาวบ้านบ้านแม่ปุ้ม ได้ขุดพบ
ขุ ม ยนต์ ซ่ ึ งก่ อ ไว้ด้ ว ยคอนกรี ต จึ ง งัด แงะแล้ ว ทุ บ จนแตกจึ ง เห็ น เป็ นเรื อ อยู่ภ ายในภายในเรื อ
ประดิษฐานด้วยเจดียท์ องคา (พระธาตุเจ้าองค์คา)ภายในบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ มี 6 สี เช่น ขาว
เหลือง แสด แดง ชมพู และส้ม ลักษณะเท่าเมล็ดข้าวเปลือกบ้าง เมล็ดข้าวสารหักครึ่ งบ้าง เท่าเมล็ด
งาหรื อเมล็ดผักกาดก็มี นับรวมกันได้ 322,200 เมล็ด (ดวง) จึงได้นามารวมกันและนาไปเก็บไว้ที่วดั
ดอยน้อยต่อมาในวันรุ่ งขึ้น(วันพฤหัสบดี เดือน 8 แรม 8 ค่า) พระภิกษุและชาวบ้านได้ร่วมมือสร้าง
หอประถาเสร็ จแล้วจึงอัญเชิ ญพระบรมสารี ริกธาตุไปประดิษฐานไว้ในหอประถาที่สร้างนั้น จึงจัด
พิธีสรงน้ าพระธาตุโดยเริ่ มตั้งแต่ ขึ้น 8 ค่า เดือน 8 (ภาคเหนื อเรี ยกว่าออก 8 ค่า เดือน 8) จนถึงวันพุธ
ขึ้น 13 ค่าเดือน 9 ปี ฉลู (ภาคเหนื อเรี ยกว่า เดือน 9 ออก 13 ค่า วันพุธ ปี เป้ า) จากนั้นขึ้น 13 ถึง 15 ค่า
เดือน 9 จึงนาพระบรมสารี ริกธาตุเข้ามาในเวียงละกอน เพื่อให้พระองค์เจ้าหลวงนรธนันชัยสุ ขวดี
ได้สักการบูชาสรงน้ า และได้แบ่งพระบรมสารี ริกธาตุไว้บางส่ วนที่วดั ปงสนุ ก (ดอยปงสนุ กเดิ ม)
ในขณะสรงน้ าพระบรมสารี ริกธาตุ พระเมื องแก้ว (เจ้าบุ ญ เลิ ศ ) ได้ถวายผอบทองคา(ภาคเหนื อ
เรี ยกว่า ผอูปคา) เพื่อใส่ พระบรมสารี ริกธาตุที่แบ่งไว้ จากนั้นจึงได้เกิดปาฏิหาริ ยม์ ีลม ฝน ฟ้ าร้อง ฟ้ า
แลบ ท้องฟ้ ามือมิด คนล้านนาได้แสดงเป็ นสักขีในการถวายทาน ในวันรุ่ งขึ้น (วันศุกร์ เดือน 9 แรม
1 ค่ า) พระอาโนจัย (วัดปงสนุ ก ) โดยตามทางก็ มี เจ้าหัวเมื องต่างๆ คณะพระภิ กษุ และชาวบ้าน
บริ เวณใกล้เคี ยง ต่ างพากันมานมัส การและสรงน้ าพระบรมสารี ริก ธาตุ และได้อญ
ั เชิ ญ พระบรม
สารี ริกธาตุกลับมายังวัดดอยน้อย จากนั้นจึงอัญเชิญพระบรมสารี ริกธาตุเข้าสู่ วดั สันทราย ต่อมา เจ้า
อาวาสวัดสั น ทราย พร้ อมด้วยศรั ท ธาทั้งหลายได้ตกแต่ งเครื่ องไทยทานไปน้อมถวายพระบรม
สารี ริกธาตุ และอาราธนาพระบรมสารี ริกธาตุ มาประดิ ษฐานที่วดั ดอยน้อย และเริ่ มก่อสร้ างพระ
ธาตุดอยน้อยขึ้นใหม่สาเร็ จลุล่วงในวันอังคาร แรม 1 ค่า เดือน 4 ปี ยี่ จุลศักราช 1288 (พ.ศ. 2470) ใน
การวางศิลากฤษ์พระธาตุดอยน้อย31

31

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวดั ทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2532),

หน้า 17.
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1.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
1.3.1 ความเชื่ อ และประเพณี ท ้องถิ่ นที่ เกี่ ย วข้อง ประเพณี ส รงน้ าพระธาตุ ดอยน้อ ย
เดือน 9 แรม 8 ค่า (เดือนกรกฎาคม) ของทุกปี
1.3.2. มี ป ระวัติศ าสตร์ และเรื่ องราวอะไรเกี่ ยวข้องกับ ท้องถิ่ น ที่ ต้ งั ของหมู่ บ ้านนี้ มี
ลักษณะที่สันดอน ชาวบ้านที่มาอาศัยในบริ เวณนี้พบว่ามีแต่กรวดทรายอยูเ่ ป็ นจานวนมาก เนื่ องจาก
พื้นที่น้ ี มีลาน้ าสายหนึ่ งไหลผ่าน ซึ่ งลาน้ านี้ มกั จะเปลี่ ยนทิศทางการไหลอยูเ่ สมอ ทาให้พดั พาทราย
มาสะสมอยูม่ ากเป็ นบริ เวณกว้าง จึงกลายมาเป็ นชื่อของหมู่บา้ นนี้วา่ “บ้านสันทราย”32
1.3.3. ลักษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม รู ปทรงของพระธาตุศิลปะแบบล้านนา
1.4 สื่ อของการเรี ยนรู ้และสิ่ งอานวยความสะดวก
สื่ อของการเรี ยนเป็ นสถานที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ มี 6 สี เช่น ขาว เหลือง แสด แดง
ชมพู และส้ ม ลัก ษณะเท่ าเมล็ ดข้าวเปลื อกบ้าง เมล็ ดข้าวสารหัก ครึ่ งบ้าง เท่ าเมล็ ดงาหรื อเมล็ ด
ผัก กาดก็ มี นับ รวมกัน ได้ 322,200 เมล็ ด (ดวง) ส าหรั บ ผูท้ ี่ ส นใจในการศึ ก ษาค้น คว้าเกี่ ย วกับ
พระธาตุที่บรรจุพระบรมสารรี ริกธาตุ

32

โอฬาร รัตนภักดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551), หน้า 495.
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2. พระธาตุม่อนไก่ แจ้

ภาพที่ 24 พระธาตุม่อนไก่แจ้
2.1 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม พระธาตุม่อนไก่แจ้หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยามเหนื อ ตาบลเมืองยาว
อาเภอห้ างฉัต ร จังหวัด ล าปางการเดิ น ทางไปวัด พระธาตุ ม่ อ นไก่ แ จ้ ใช้เส้ น ทางหลวงแผ่น ดิ น
หมายเลข 11 (สายล าปาง-เชี ยงใหม่ ) แล้วเลี้ ยวซ้ายไปยังตาบลเมื องยาว อาเภอห้ างฉัตร จังหวัด
ลาปาง ทางหลวงชนบท ลป.2016 หรื อทางเดียวกับไปวัดป่ าปงสนุก
2.2 ประวัติความเป็ นมา ตานานพระธาตุ ม่อนไก่แจ้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยฤๅษี
5 ตน ได้เสด็จจาริ กไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือหมายความว่าเข้าเขตตาบลเมืองยาว เพราะกาลปาง
ก่อนโน้นทางตาบลแม่สันปั จจุบนั ก็ข้ ึนอยู่ในเขตตาบลเมืองยาว พระพุทธองค์ก็ทอดพระเนตรเห็ น
เขาทั้ง 4 ลูกเรี ยงกันในท่ามกลางพื้นที่ ราบเรี ยบพอสมควร พระพุทธองค์ทรงทราบนึ กถึ งในอดี ต
ก่อนปางหลังว่า ในอดีตสมัยหนึ่ งพระองค์ยอ่ มรู ้ วา่ ได้เกิ ดในสมัยเจ้ามหาวงค์แตงอ่อน พระองค์ได้
นาไก่มาตั้งแข่งขันกันที่ดอยม่อนไก่แจ้ และมีสิ่งมหัศจรรย์เกิ ดขึ้นโดยไก่แจ้ตวั หนึ่ งแข่งขันท้าทาย
อยู่ม่อนดอยตรงกันข้าม ขันคุ น้ เขี่ยแล้วก็หายไป แต่เจ้าของไก่ตวั นี้ ไม่ยอมแข่งขันกับไก่พระพุทธ
องค์ จึงวิ่งหนี เตลิดไปแอบอยูใ่ นเขตอาเภอเมืองลี้ เพราะจะสู ้ไก่พระพุทธองค์ไม่ไหวจึงหนี ล้ ีภยั ไป
อยู่ ณ ที่โน้น ท่านทั้งหลายและนักปราชญ์ผรู ้ ู ้อาจจะสงสัยว่าทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น เมื่อพระพุทธองค์
ได้เป็ นหน่อโพธิ สัตว์มีนามว่า บัวละ แต๋ งอ่อน ได้มาม่อนไก่แจ้มาต่อไก่ที่อยูใ่ นป่ าครั้นเมื่อพระองค์
ตรัสรู ้แล้ว จึงเล็งเห็นว่าในขณะนี้ สมควรจะประดิษฐานพระเกศา จึงได้นาพระเกศาให้พวกตามิละ
แล้ว สั่ ง ให้ เอาไปบรรจุ ไ ว้ใ นภู เขาลู ก นี้ และก่ อ พระเจดี ย ์ไ ว้เพื่ อ สั ก การะบู ช าแด่ พ วกต ามิ ล ะ
ครั้นต่อมาพระอาจารย์ชมพู เห็ นว่าเจดี ยท์ ี่พวกตามิละสร้ างไว้น้ นั ได้ทรุ ดโทรมจึงชวนพวกทายก
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ทายิกาไปสร้างพระเจดียอ์ งค์ใหม่ ซึ่ งอยูห่ ่างจากวัดทางทิศใต้ (อยูท่ ิศใต้ของวัดแม่ยามเหนือปั จจุบนั )
ห่ างจากวัดไปประมาณ 2-4กิ โลเมตรเป็ นภูเขาอยู่กลางป่ า มีเนื้ อที่ประมาณ 400 วา โดยขนานนาม
ว่า “ม่อนไก่แจ้” และทางจังหวัดลาพูนได้ เรี ยกว่า ม่อนพระยาไก่แก้ว 33
2.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
2.3.1 ความเชื่ อและประเพณี ทอ้ งถิ่ นที่ เกี่ ยวข้อง ประเพณี ในการสักการบูชาพระธาตุ
ม่อนไก่แจ้ ในวันเพ็ญเดือน 8 เหนือ ตรงกับเดือน 6 ใต้ แห่งเดือนวิสาขบูชา ของทุกปี ต่อมาพระภิกษุ
และทายกทายิกาได้ถวายสักการบูชาทุกปี จนถึงปั จจุบนั นี้
2.3.2 มีประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวอะไรเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น แต่เดิมหมู่บา้ นนี้ เคยรวม
อยูก่ บั บ้านสันกาแพง หมู่ 6 ตาบลเมืองยาว อาเภอห้างฉัตร ต่อมาจึงได้แยกเขตการปกครองออกจาก
กันเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2435 ด้วยเหตุที่บริ เวณที่ต้ งั ของหมู่บา้ นที่แยกออกมาใหม่น้ ี อยูท่ างตอนบน
หรื อทางเหนื อของลาน้ า “แม่ยาม” ที่ ไหลผ่านหมู่บา้ น ซึ่ งชื่ อของลาน้ าแม่ยามนี้ น่าจะมาจากคาว่า
“อยาม” ที่หมายถึง ผ่าน หรื อมาเยี่ยม โดยอธิ บายว่า “เอยี้ยมอยาม” หมายถึง เยีย่ มเหยียน) จึงนามาตั้ง
เป็ นชื่อหมู่บา้ นนี้วา่ “แม่ยามเหนือ”34
2.3.3 ลักษณะทางศิลปะและสถาปั ตยกรรม พระธาตุเจดี ยว์ ดั ม่อนไก่ แจ้ ได้สร้ างขึ้ น
ใน ปี พ .ศ. 2404 ตรงกั บ ปี วอก ตามค าพื้ น เมื องว่ า ปี กฎสั น โดยท่ า น พ ระครู บ าศรี วิ ชั ย
(ครู บ าศี ลธรรม) เป็ นผูน้ าในการสร้างพระเจดี ย ์ พระธาตุเจดี ยไ์ ด้บรรจุพ ระเกศาธาตุ 1 เส้ น และ
มีขนาดขององค์เจดียน์ ้ ี มีขนาด 12 เมตร สู ง 40 เมตรโดยหลักฐานได้พบเจดี ยอ์ งค์น้ ี เพียงเดี ยว และ
อาคารด้านทิศตะวันออกขององค์เจดี ยเ์ ท่านั้น จากการสอบถามว่า องค์เจดี ยใ์ นปั จจุบนั สร้างครอบ
ฐานเจดียอ์ งค์เดิม โดยครู บาศรี วิชยั ในปี พ.ศ. 2469 และพระอาจารย์อุชิน อรุ โณ บูรณะเพิ่มเติมใน
ปี พ.ศ. 2525 ลักษณะองค์เจดี ยเ์ ป็ นเจดี ยศ์ ิลปะล้านนา ตั้งอยูบ่ นฐานปั ทม์ 1 ชั้น เรื อนธาตุเป็ นแบบ
ฐานปั ทม์มีเจดียข์ นาดเล็กประดับมุมละ 1 องค์ ถัดจากฐาน เขี่ยงซ้อนกัน 2 ชั้น เรื อนธาตุเป็ นแบบ
ฐานปั ทม์ยกเก็จด้านละ 2 ครั้ง มีลูกแก้วอกไก่คาด 2 เส้น ด้านทิศตะวันออกของเรื อนธาตุมีซุม้ ประตู
ประดิษฐานรู ปเหมือนครู บาศรี วิชยั 1 ซุ ้ม เหนื อเรื อนธาตุเป็ นส่ วนยอดประกอบด้วย ฐานเขี่ยงกลม
ซ้อนกัน 3 ชั้น มาลัยเถา 3 ชั้น บัวปากระฆัง องค์ระฆังกลมขนาดเล็ก บัลลังก์ปล้องไฉน ปลี ยอด
และฉัตร องค์เจดียท์ าด้วยสี ขาว
2.4 สื่ อของการเรี ย นรู ้ แ ละสิ่ ง อานวยความสะดวก เป็ นสถานที่ บ รรจุ พ ระเกศาธาตุ ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธาตุเจดียไ์ ด้บรรจุพระเกศาธาตุ 1 เส้น
33

พระครู สุวรรณ นันทสาร, รายงานการตรวจสอบโบราณสถานวัดม่ อนไก่เขี่ยและวัดม่ อนไก่แจ้ อาเภอห้ างฉั ตร
จังหวัดลาปาง, (ลาปาง : วัดบ้านหม้อ, 2544), หน้า2.
34
โอฬาร รัตนภักดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . 2551), หน้า 502.
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3. พระธาตุดอยกู่แก้ ว

ภาพที่ 25 พระธาตุดอยกู่แก้ว
3.1 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม พระธาตุดอยกู่แก้ว ตั้งอยูบ่ า้ นทุ่งหลวง หมูท่ ี่ 5 ตาบลเมืองยาว
อาเภอห้างฉัตร จัง หวัด ล าปาง การเดิ น ทางไปวัด พระธาตุ ดอยกู่แ ก้ว ใช้เส้ น ทางหลวงแผ่น ดิ น
หมายเลข 11 (สายล าปาง-เชี ยงใหม่ ) แล้วเลี้ ยวซ้ายไปยังตาบลเมื องยาว อาเภอห้ างฉัตร จังหวัด
ลาปาง ทางหลวงชนบท ลป.2016 มุ่งหน้าสู่ เทศบาลตาบลเมืองยาว แล้วเลี้ยวซ้ายไปยังเขตหมู่บา้ น
ทุ่งหลวง ตาบลเมืองยาว
3.2 ประวัติความเป็ นมา พระธาตุดอยกู่แก้ว เป็ นปูชนี ยสถานอันเก่าแก่โบราณ เป็ นดอยสอง
ดอยติ ด กั น ชาวบ้ า นจึ ง เรี ยกว่ า “ดอยคู่ ” บ้ า งก็ เรี ยกว่ า “ดอยกู่ ” ซึ่ งบนดอยสองแห่ ง นี้ เป็ นที่
ประดิ ษฐานพระบรมธาตุเจดี ยส์ องแห่ ง ซึ่ งอยู่ดอยละแห่ ง คือมี “กู่” หรื อ “พระธาตุ” พระบรมธาตุ
เจดีย ์ พระธาตุดอยกู่แก้ว มีตานานอันยาวนานเล่าลือกันมาว่า เป็ นที่พระพุทธเจ้าเสด็จจาริ กมาพานัก
อยู่ดอยแห่ งนี้ และในพระบรมธาตุเจดี ยม์ ี พระเกศาของพระพุทธเจ้าบรรจุไว้ ตามตานานของผูเ้ ฒ่า
ผูแ้ ก่ของหมู่บา้ น เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2340 โดยการนาของท้าวแสนคาวงษ์, พ่ออุย้ ตัน๋ , พ่ออุย้ ซาว
และพ่ออุย้ หนาน ได้อพยพครอบครัวเข้ามาจับจองที่ดินตามชายทุ่ง ป่ าละเมาะตามสองฝั่งลาน้ าแม่
ห่ วงชาวบ้านได้อาศัย น้ าจากล าน้ าท าการเกษตรและบริ โภคพออยู่น านๆ เข้า ชาวบ้านก็ ไ ด้พ บ
ปูชนี ยสถานอันเก่าแก่ต้ งั อยูเ่ ชิงเขา และได้นาเอาก้อนหิ นและอิฐมาให้พระครู บาศรี วิชยั ตรวจดู แล้ว
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ได้สร้างพระธาตุดอยกู่แก้วขึ้น ชาวบ้านในละแวกนั้นได้ยินคาเล่าลือจึงมีความศรัทธาและได้พากัน
อพยพมาตั้ง บ้านเรื อนเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆตามลาน้ าแม่เกี๋ยง 35
3.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
3.3.1 ความเชื่ อและประเพณี ทอ้ งถิ่ นที่ เกี่ ยวข้อง ความเชื่ อเป็ นที่ประดิษฐานของพระ
บรมสารรี ริกธาตุ มีพระเกศาธาตุ จานวน 2 เส้น มีประเพณี สรงน้ าพระธาตุ และมีประเพณี แข่งบ้อง
ไฟเป็ นประจาทุกปี
3.3.2 มีประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวอะไรเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ล่าสื บต่อกันมาว่าแต่เดิม
ทุ่ ง นาในบริ เวณหมู่ บ ้านนี้ เป็ นของเจ้าราชบุ ต ร “เจ้าน้อ ยหนู ” โอรสของเจ้าผูค้ รองนครล าปาง
ชาวบ้านที่ ท านาในพื้ นที่ ทุ่ งนานี้ เมื่ อเสร็ จหน้าเกี่ ย วข้าวแล้วจะต้องน าข้าวไปส่ งให้ แก่ เจ้าหลวง
ลาปาง จึงเรี ยกทุ่งนานี้ วา่ “ทุ่งหลวง” หมายถึ ง ทุ่งนาของหลวงหรื อของเจ้าหลวงในยุคหลังมีผคู้ น
ออกไปตั้งห้างทานาบริ เวณนี้ โดยคนแรกคือ “หนามสม” ต่อมาจึงมีชาวบ้านอพยพตามเข้าไปตั้งถิ่น
ฐานและจับ จองที่ ดินแบ่ งกันอย่างสมัครสมานสามัคคี ครั้ นเมื่ อคนมากขึ้ นจนเกิ ดเป็ นชุ มชนและ
ตั้งเป็ นหมู่บา้ นอย่างเป็ นทางการ หมู่บา้ นนี้จึงชื่อว่า “บ้านทุ่งหลวง”36
3.3.3 ลัก ษณะทางศิ ล ปะและสถาปั ตยกรรม เป็ นพระธาตุ องค์เล็ก ๆ มี ล ัก ษณะแบบ
ศิลปะล้านนา
3.4 สื่ อของการเรี ยนรู ้ และสิ่ งอานวยความสะดวก พระบรมธาตุเจดี ย ์ พระธาตุ ดอยกู่แก้ว
มีตานานอันยาวนาน

35

พระครู สุวรรณ นันทสาร, รายงานการตรวจสอบโบราณสถานวัดม่ อนไก่เขี่ยและวัดม่ อนไก่แจ้ อาเภอห้ างฉัตร
จังหวัดลาปาง, (ลาปาง : วัดบ้านหม้อ, 2544), หน้า 1-2.
36
โอฬาร รัตนภักดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551),
หน้า 501-502.
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4. พระธาตุม่อนไก่ เขี่ย

ภาพที่ 26 พระธาตุดอยไก่เขี่ย
4.1 ที่ ต้ งั และเส้ นทางคมนาคม พระธาตุ ม่ อนไก่ เขี่ ย ตั้งหมู่ ที่ 1 บ้านป่ าเหี ยง ตาบลแม่ สั น
อาเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปางการเดิ น ทางไปวัดพระธาตุ ม่ อ นไก่ เขี่ ย ใช้เส้ น ทางหลวงแผ่น ดิ น
หมายเลข 11 (สายล าปาง-เชี ยงใหม่ ) แล้วเลี้ ยวซ้ายไปยังตาบลเมื องยาว อาเภอห้ างฉัตร จังหวัด
ล าปาง ทางหลวงชนบท ลป.2016 แล้ว มุ่ ง หน้ า สู่ ต าบลแม่ สั น อ าเภอห้ า งฉั ต ร ขับ รถไปทาง
วัดป่ าเหี ยง หมู่ 1 ต.แม่สัน37
4.2 ประวัติความเป็ นมา พระธาตุม่อนไก่เขี่ย(พระเกศาธาตุ 1 เส้น) พระธาตุม่อนไก่เขี่ยอายุ
เกื อบพันปี ขอสันนิ ษฐานสร้ างสมัยพระเเม่เจ้าจามเทวีหรื อหลังสมัยหริ ภุญไชยหรื อข้อสันนิษฐาน
ว่าสร้ างราวคราวเดี ยวหรื อใกล้เคี ยงกับพระธาตุลาปางหลวง เพราะอยู่บริ เวณใกล้เคี ยงกัน จึงเป็ น
พระบรมธาตุ เจดี ยอ์ นั ศักดิ์ สิ ท ธิ์ และเก่ าแก่ ประวัติได้มี ก ารบู รณะองค์พ ระธาตุ ในสมัย ครู บ าเจ้า
ศรี วชิ ยั นักบุญแห่ งล้านนา ต่อมาหลวงพ่อภุมริ น มหาวิริโย (ตุธ๊ าตุ) (เจ้าอาวาส) ได้มาจาพรรษา และ
บูรณะวัดพระธาตุม่อนไก่เขี่ยอีกครั้งร่ วมกับญาติธรรมและศิษยานุ ศิษย์ท้ งั หลาย เมื่อ 7 ปี ที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบนั

37

พระครู สุวรรณ นันทสาร, รายงานการตรวจสอบโบราณสถานวัดม่ อนไก่เขี่ยและวัดม่ อนไก่แจ้ อาเภอห้ างฉัตร
จังหวัดลาปาง, (ลาปาง : วัดบ้านหม้อ. 2544), หน้า 2.
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4.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
4.3.1 ความเชื่ อและประเพณี ทอ้ งถิ่นที่เกี่ ยวข้อง พระบรมธาตุ ม่อนไก่เขี่ย เป็ นที่บรรจุ
พระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเพณี มีการสรงน้ าพระธาตุเป็ นประจาทุกๆ ปี
4.3.2 มีประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวอะไรเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ในอดีตบริ เวณหมู่บา้ นนี้
มีป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มาก มีตน้ เหี ยงหรื อต้นยางเหี ยงขึ้นอยูเ่ ป็ นจายวนมาก จึงนามาตั้งชื่ อเป็ น
หมู่บา้ นว่า “บ้านป่ าเหียง”38
4.3.3 ลักษณะทางศิลปะและสถาปั ตยกรรม พระธาตุม่อนไก่เขี่ย (พระเกศาธาตุ) สร้าง
ครอบเจดี ยอ์ งค์เก่าในปี พ.ศ. 2525 ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมเป็ นเจดี ยแ์ บบล้านนา ตั้งอยู่บนฐาน
เชียง 1 ชั้น ถัดขึ้นไปเป็ นฐานเชียงย่อมุมไม้ยสี่ ิ บซ้อนกัน 2 ชั้น เรื อนธาตุแบบฐานปั ทม์ยอ่ มุมไม้ยสี่ ิ บ
มีลูกแก้วคัน่ กลาง 4 เส้น เหนื อเรื อนธาตุเป็ นส่ วนยอดประกอบด้วยฐานกลมซ้อนกัน 3 ชั้น มาลัยเถา
3 ชั้น องค์ระฆัง กลม ปล้อ งไฉน ปลี ย อด และฉัต ร องค์เจดี ย ์ท ับ ด้วยสี ท อง มี ก าแพงล้อ มรอบ
จากคาบอกเล่าของผูเ้ ฒ่าในท้องถิ่ นกล่าวว่า เจดียห์ รื อพระธาตุองค์เดิมมีขนาดเล็กต่อมามีผศู ้ รัทธา
สร้างเจดียอ์ งค์ปัจจุบนั ครอบองค์เดิมในปี 2525 หรื อเมื่อประมาณ 19 ปี มาแล้ว
4.4 สื่ อของการเรี ยนรู ้ และสิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อของการเรี ยนรู้ พระธาตุม่ อนไก่ เขี่ย
เป็ นพระธาตุ อนั เก่ าแก่ กว่า 700 ปี ซึ่ งบรรจุพ ระบรมสารี ริกธาตุ ส่ วนที่ เป็ นพระเกศาธาตุ ขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สาหรับผูท้ ี่สนใจต่อการศึกษาเกี่ยวกับพระธาตุ

38

โอฬาร รัตนภักดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551), หน้า 498.
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5. พระธาตุปางม่ วง

ภาพที่ 27 พระธาตุปางม่วง
5.1 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม พระธาตุปางม่วง ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่ 9 บ้านปางม่วง ตาบลห้างฉัตร
อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปางการเดินทางไปวัดพระธาตุปางม่วง ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
11 (สายลาปาง-เชี ยงใหม่) แล้วเลี้ยวซ้ายไปยังอาเภอห้างฉัตร เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039
(สายลาปาง-ห้างฉัตร)
5.2 ประวัติความเป็ นมา พระธาตุปางม่วง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2420โดยอดีตกาลประมาณ 1,400
กว่าปี โดยเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นนี้ ได้มีนายช่ างชาวอินเดี ยได้มาควบคุ มงานซ่ อมรางรถไฟอยูท่ ี่อาเภอ
ห้างฉัตร โดยนายช่ างชาวอิ นเดี ยนี้ มีชื่อว่า นายคาบิ เยน โภราค่า เป็ นคนประเทศอินเดี ย ได้มาเป็ น
ช่ างควบคุ ม งานซ่ อมรางรถไฟที่ เสี ย ซึ่ งเกิ ดจากพายุฝ นท าให้ ต้องท าการซ่ อมได้เสร็ จก่ อ นเวลา
กาหนด นายช่างจึงได้เข้าร่ วมประเพณี สรงน้ าพระธาตุปางม่วง จึงได้ฟังความเป็ นมาเรื่ องเล่าต่างๆ
และปาฏิหาริ ยต์ ่างๆ จากผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่จนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมาก จึงได้สร้างให้พระธาตุ
องค์ใหญ่กว่าเก่าแต่ติดขัดที่ตนเองไม่ได้ร่ ารวยจึงได้นาเรื่ องนี้ไปกราบเรี ยนให้เจ้าบุญวาทย์ เจ้าเมือง
ลาปาง ท่านเจ้าหลวงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา สั่งเบิกเงินจากคลังโดยใช้ระยะเวลา 4 ปี เพื่อให้สร้าง
124

องค์เจดี ย ์ต ามความประสงค์ และได้แ ล้ว เสร็ จ ก่ อ นก าหนดวัน ท าพิ ธี เปิ ดรถไฟสายกรุ ง เทพ เชี ยงใหม่ และในวันเปิ ดทางเดิ นรถไฟเจ้าบุญวาทย์ได้ข้ ึนไปนมัสการพระเจดี ยอ์ งค์ใหม่ เกิดความ
พอใจ แต่ทางขึ้นไปนมัสการไม่สะดวก จึงมอบเงินให้อีก 8 ปี บให้นายคาบิเยน สร้างบันไดขึ้น และ
ศาลาพักใกล้องค์พระเจดี ยอ์ ีกหนึ่ งหลัง (บันไดที่นายคาบิเยนสร้ างขึ้นคราวนั้น ไม่ได้ลาดซี เมนต์
อย่างที่เห็นทุกวันนี้ เพียงแต่เอาหิ นมาเรี ยงซ้อนกันเป็ นขั้นๆ ขึ้นไปเท่านั้น)39
5.3 คุณค่าความสาคัญของพระธาตุ
5.3.1 ความเชื่อและประเพณี ทอ้ งถิ่นที่เกี่ยวข้อง
จากตานานนี้ ซ่ ึ งเกิ ดเหตุ การณ์ ที่ มีนายช่ างชาวอิ นเดี ยชื่ อ นายคาบิ เยน โภราค่ า
เป็ นคนประเทศอินเดีย ได้มาเป็ นช่างควบคุมงานซ่ อมรางรถไฟที่เสี ยซึ่ งเกิดจากพายุฝนทาให้ตอ้ งทา
การซ่ อมได้เสร็ จก่อนเวลากาหนด นายช่ างจึงได้เข้าร่ วมประเพณี สรงน้ าพระธาตุปางม่วง จึงได้ฟัง
ความเป็ นมาเรื่ องเล่าต่างๆ และปาฏิหาริ ยต์ ่างๆ จากผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่จนเกิดความเลื่ อมใสศรัทธาเป็ นอย่าง
มาก จึงได้สร้ างให้พระธาตุองค์ใหญ่กว่าเก่าซึ่ งเกิ ดจากความเลื่ อมใสและมีความศรัทธาเป็ นอย่าง
มากจึงมีการสร้างพระธาตุปางม่วงขึ้น โดยตามประเพณี สรงน้ าพระธาตุปางม่วง จะจัดขึ้นในวันแรม
8 ค่าของเดือน 8 ของทุกปี พิธีจะมีเพียง 1 วัน โดยชาวบ้านที่เลื่อมใสศรัทธาจะนาเครื่ องสักการบูชา
ดอกไม้ ธู ปเทียน ตลอดจนอาหารนามาถวายแด่พระสงฆ์ นาน้ าอบน้ าหอมมาสรงน้ าพระธาตุ และ
จัดให้มีการทาบั้งไฟจากชาวบ้านในหมู่บา้ นและหมู่บา้ นใกล้เคียงร่ วมทาบุญได้ในทุกปี
การเดิ นทางขึ้นไปกราบนมัสการพระบรมธาตุ เจดี ยบ์ นดอย วัดพระธาตุ ม่วงคา
มี 2 ทาง คื อ 1) เดิ นขึ้ นบันไดนาคจากบริ เวณตี นดอยม่ วงคา หรื อ ดอยมะม่ วงทองคา 546 ขั้น 2)
ทางรถยนต์ ขับรถขึ้นไป แล้วจอดรถไว้ตรงหน้าวิหารกาพร้าบัวตอง และเดินขึ้นบันไดนาคต่อ
5.3.2 มีประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวอะไรเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
1. ในสมัยก่อนชาวบ้านยากจนมากเพราะไม่มีที่คา้ ขายแลกเปลี่ ยนสิ นค้ากันใน
หมู่ บ ้านชาวบ้านต้องออกไปแลกของกันนอกเมื อง ท าให้เสี ยเวลาและได้ค่ าตอบแทนไม่ คุ ้ม ค่ า
ชาวบ้านจึงเริ่ มอพยพไปอยูเ่ มืองอื่น เจ้าเมืองเกิ ดเห็ นใจและแกร่ งว่าผูค้ นจะอพยพไปหมดเมือง จึง
สละที่ส่วนหนึ่ งให้ โดยถางต้นไม้และหญ้าออกจนกลายเป็ นที่โล่ง เพื่อให้มีการค้าขายแลกเปลี่ยน
กันในชุ มชน หลังจากนั้นไม่นานที่แห่ งนี้ ก็มีพ่อค้าและชาวบ้านมาพัก และมีการค้าขาย จึงทาให้เกิด
39

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวดั ทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2532),

หน้า 79.
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ชุ ม ชนกัน อย่า งคึ ก คัก สนุ ก สนานต่ อ การค้า ขาย จึ ง เรี ย กชุ ม ชนนี้ ว่า “ปางม่ วน” ซึ่ งต่ อ มาเพี้ ย น
กลายเป็ น “บ้านปางม่วง”
2. สมัยพระนางจามเทวี ผูค้ รองนครหริ ภุญไชย ได้มาประทับเมืองเวียงตาลซึ่ งอยู่
ทางทิศตะวันตกของอาเภอห้างฉัตร ซึ่ งมีพระโอรสองค์ที่ 2 เป็ นเจ้าเมือง ได้สุบินว่ามีชีปะขาวรู ป
หนึ่ ง ชะรอยว่าเป็ นท้าวสักกะเทวราชจาแลงกายมาทูลพระนางว่าที่บนดอยกุโสนั้นมีพระเกศาของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2 เส้ น บรรจุ อยู่ พระนางจึงเล่าสุ บินนิ มิตให้แก่ พระราชบุ ตรผูเ้ ป็ นเจ้าเมื อง
พระนางจามเทวีจึงรับสั่งให้พระราชบุตรเตรี ยมไพร่ พลไปตั้งปางตรงจุดที่ตน้ มะม่วง และมีการทา
พิ ธี แ ละมี ก ารเฉลิ ม ฉลอง7 วัน 7 คื น โดยเริ่ ม ตั้ง แต่ วนั เพ็ ญ เดื อ น 6ใต้ ซึ่ งตรงกับ เดื อ น 8 เหนื อ
แรม 8 ค่า กาหนดนี้ ได้มีการปฏิบตั ิประเพณี สรงน้ าพระธาตุละยังมีการละเล่นตามยุคตามสมัยนั้นๆ
โดยมีชาวเมืองอื่นที่อยู่ใกล้เคียงก็มาร่ วมม่วนด้วย จึงทาให้ชาวบ้านเรี ยกกันติดปากว่า “ปางม่วน”
พูดกันนานๆ เข้าก็เลยเพี้ยนมาเป็ น “ปางม่วง”จนถึงทุกวันนี้40
5.3.3 ลักษณะทางศิลปะและสถาปั ตยกรรม พระธาตุปางม่วง เป็ นศิลปะแบบอินเดียมี
สัญลักษณ์ รูป ดาบไขว้กนั ปรากฏอยู่ด้านข้าง 4 ด้านของพระธาตุและมี กระโจมรู ป 3 เหลี่ ยมตรง
ปลายของกระโจม มีสัญลักษณ์คล้ายหอก 3 ง่าม อยูต่ รงส่ วนนอก ภายในกระโจมมีพระพุทธรู ปองค์
เล็กวางไว้ตามชั้นประมาณข้างละ 2-3 องค์ พระธาตุปางม่วงเป็ นโบราณสถานที่สาคัญ
4.2 การคั ด เลื อ กพระธาตุ ส าคั ญ เพื่ อ การจั ด การให้ เป็ นเส้ นทางการเรี ย นรู้ และท่ องเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรม
หัวข้อนี้ เป็ นการคัดเลือกพระธาตุสาคัญในเขตพื้นที่จงั หวัดลาปางซึ่ งได้จากการสารวจศึกษา
ในตอนที่ ผ่านมาในเขตพื้ นที่ 3 อาเภอของจังหวัดล าปาง จานวน 22 แห่ ง น ามาท าการคัดเลื อก
เพื่ อ ให้ ไ ด้พ ระธาตุ ส าคัญ ที่ เหมาะสมกับ การจัด การให้ เป็ นเส้ น ทางการเรี ย นรู ้ แ ละท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรม ซึ่ งมีเป้ าหมายและวิธีการคัดเลือกพระธาตุสาคัญดังนี้
4.2.1 เป้าหมายของการคัดเลือกพระธาตุสาคัญของจังหวัดลาปาง
การคัดเลือกพระธาตุสาคัญของจังหวัดลาปางเพื่อการจัดการให้เป็ นเส้นทางการเรี ยนรู้
และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในครั้งนี้ มีเป้ าหมายที่จะทาการคัดเลือกพระธาตุที่มีคุณค่าความสาคัญ
และมี ค วามโดดเด่ นเป็ นที่ เคารพสั กการะของประชาชนในท้องถิ่ นจังหวัดลาปางจานวน 9 แห่ ง
40

โอฬาร รัตนภักดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551),
หน้า 489-490.
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เนื่ องจากการจัดการเส้ นทางการเรี ยนรู ้ และท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมครั้งนี้ มี ลกั ษณะเป็ นเส้ นทาง
แสวงบุ ญ และสั ก การะสิ่ งศักดิ์ สิ ท ธิ์ รวมทั้งเรี ยนรู ้ คุ ณค่ าความส าคัญของพระธาตุ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
ศิลปะและประวัติศาสตร์ ของท้องถิ่นสาหรับเหตุผลที่เลื อกพระธาตุสาคัญของจังหวัดลาปางเพียง
9 แห่ ง เพราะจานวนดังกล่าวเป็ นตัวเลขมงคลตามความเชื่ อของสังคมไทยและมีความเหมาะสมกับ
การเดินทางเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวภายในหนึ่ งวันรวมทั้งเพื่อให้เป็ นจุดขายและเรี ยกร้ องความสนใจ
ในเส้นทางดังกล่าว
4.2.2 การสารวจความคิดเห็นความเชื่อ และความนิยมของภาคประชาชนในท้องถิ่น
เพื่อเป็ นการสารวจความเห็นความเชื่อ และความนิยมของภาคประชาชนในท้องถิ่นที่มี
ต่อพระธาตุสาคัญในเขตพื้นที่จงั หวัดลาปาง ซึ่ งเป็ นการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามจากประชาชน
ในพื้นที่จงั หวัดลาปางโดยทัว่ ไปจานวน 120 คน โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่าง (Sampling) ซึ่ งเป็ นการสุ่ ม
ตัวอย่า งสุ่ ม แบบบัง เอิ ญ (Accidental Sampling) ใช้แ บบสอบถามปลายเปิ ด เพื่ อ สอบถามความ
คิดเห็นว่า ในความคิด ความเชื่ อ และความนิ ยมของชาวจังหวัดลาปาง ซึ่ งเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม
ว่า พระธาตุองค์ใดในเขตพื้นที่ 3 อาเภอ คือ อาเภอเมื องลาปาง อาเภอเกาะคา และอาเภอห้างฉัตร
จังหวัดล าปางเป็ นพระธาตุ ที่ มี คุ ณ ค่ าความส าคัญ และมี ค วามโดดเด่ น เป็ นที่ เคารพสั ก การะของ
ประชาชนในท้องถิ่ นจังหวัดลาปาง โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามระบุ รายชื่ อมาจานวนหนึ่ ง แต่ไม่
เกิน 9 แห่ ง จากนั้นผูศ้ ึกษาจะได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมารวมนับจานวน และเรี ยงลาดับ
ค่าคะแนนออกมา ซึ่ งค่าของลาดับคะแนนที่ได้จาการสารวจดังกล่าวนี้ จะใช้ประกอบเป็ นเกณฑ์ขอ้
หนึ่ งในการคัดเลือกพระธาตุสาคัญของจังหวัดลาปางเพื่อการจัดการให้เป็ นเส้นทางการเรี ยนรู้และ
ท่ องเที่ ย วเชิ งวัฒ นธรรมในครั้ งนี้ ซึ่ งผลการส ารวจสอบถามพระธาตุ ที่ มี คุ ณ ค่ าความส าคัญ และ
มีความโดดเด่นเป็ นที่เคารพสักการะของประชาชนในท้องถิ่ นจังหวัดลาปางดังกล่าวมีค่าคะแนน
ตามลาดับดังนี้
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ตารางที่ 3 ค่ า คะแนนที่ ไ ด้ จ ากการส ารวจความเห็ น ความเชื่ อ และความนิ ย มของภาค
ประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดลาปาง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รายชื่ อพระธาตุ
พระธาตุลาปางหลวง ตาบลลาปางหลวง
พระธาตุดอนเต้า ตาบลเวียงเหนือ
พระธาตุเจดียซ์ าวตาบลต้นธงชัย
พระธาตุวดั ไหล่หิน ตาบลไหล่หิน
พระธาตุจอมปิ ง ตาบลนาแก้ว
พระธาตุปงสนุก ตาบลเวียงเหนือ
พระธาตุดอยน้อย ตาบลเวียงตาล
พระธาตุเสด็จ ตาบลบ้านเสด็จ
พระธาตุม่อนพระยาแช่ ตาบลพิชยั
พระธาตุวดั พระเจ้าทันใจ ตาบลต้นธงชัย
พระธาตุม่วงคา ตาบลกล้วยแพะ
พระธาตุม่อนจาศีล ตาบลพระบาท
พระธาตุก่คู า ตาบลต้นธงชัย
พระธาตุม่อนกระทิง ตาบลบ่อแฮ้ว
พระธาตุคว่าหม้อ ตาบลบ้านเสด็จ
พระธาตุดอยน้อย ตาบลท่าผา
พระธาตุปางม่วง ตาบลห้างฉัตร
พระธาตุเจดียว์ ดั ศรี ชุม ตาบลสวนดอก
พระธาตุม่อนไก่เขี่ย ตาบลแม่สัน
พระธาตุม่อนไก่แจ้ ตาบลเมืองยาว
พระธาตุดอยกู่ ตาบลเมืองยาว
พระธาตุม่อนธาตุ ตาบลกล้วยแพะ

ค่ าคะแนน
117
115
110
107
104
100
98
96
94
91
89
85
81
78
75
72
67
63
59
57
53
49

ร้ อยละ
97.50
95.83
91.67
89.17
86.67
83.33
81.67
80.00
78.33
75.83
74.17
70.83
67.50
65.00
62.50
60.00
55.83
52.50
49.17
47.50
44.17
40.83

จากตารางที่ 3 ค่ า คะแนนที่ ไ ด้จากการส ารวจความคิ ด เห็ น ความเชื่ อ และความนิ ย มของ
ภาคประชาชนในท้องถิ่ น จัง หวัดล าปางใน 3 อาเภอ จึ งถื อได้ว่าค่ าคะแนนที่ ไ ด้จากการส ารวจ
แบบสอบถาม 120คน จาก 3อาเภอ อาเภอละ 40 คนโดยให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม เพื่อระบุ
หรื อชี้ ให้เห็ นว่าพระธาตุใน 22 แห่ งนี้ องค์ใดในความคิดความเชื่ อของประชาชน ที่มี คุณ ค่าและ
ความสาคัญมากน้อย เพื่อจะได้เอามาประกอบในการเลือกคัดเลือกหาพระธาตุสาคัญ ดังจะเห็นได้
จากตารางดังกล่าวนี้ พระธาตุลาปางหลวงได้คะแนนความคิดเห็นความเชื่อและความนิยมประชาชน
ในจังหวัดลาปางคะแนน 117 คะแนน จาก ใน3 อาเภอ ทั้งหมด 120 ชุด คิดเป็ นร้อยละ97.50 ของผูท้ ี่
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กรอกแบบสอบถามจากแบบสอบถามได้เรี ยงลาดับ ความส าคัญจากคะแนนสู ง ไปหาต่ าทั้งหมด
22 แห่ง
4.2.3 การคั ด เลื อ กพระธาตุ ส าคั ญ เพื่ อ จั ด การให้ เป็ นเส้ นทางการเรี ย นรู้ แ ละท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรม
เป็ นกระบวนการการคัดเลือกพระธาตุสาคัญในเขตจังหวัดลาปาง ที่ได้จากการสารวจ
ศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ 3 อ าเภอของจังหวัดล าปาง จานวน 22 แห่ งในตอนที่ ผ่านมาท าการคัดเลื อ ก
พระธาตุ สาคัญที่ มีคุณค่าความส าคัญและมี ความโดดเด่ นเป็ นที่ เคารพสักการะของประชาชนใน
ท้องถิ่ นจังหวัดลาปางให้ได้ จานวน 9 แห่ ง เพื่ อจัดการให้เป็ นเส้ นทางการเรี ยนรู ้ และท่ องเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรม ซึ่ งมีข้ นั ตอนการดาเนินการดังนี้
1. เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กพระธาตุ ส าคั ญ เพื่ อ จั ด การให้ เป็ นเส้ นทางการเรี ย นรู้ และ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ผูศ้ ึกษาได้สร้างเกณฑ์ที่จะใช้ในการวัดค่าเพื่อคัดเลือกพระธาตุสาคัญของจังหวัด
ลาปางที่ มีคุ ณค่ าความส าคัญและมี ค วามโดดเด่ นเป็ นที่ เคารพสั กการะของประชาชนในท้องถิ่ น
จังหวัด ล าปางโดยใช้ เกณฑ์ ก ารพิ จารณาประยุก ต์จ ากเกณฑ์ ก ารพิ จารณาคุ ณ ค่ าของทรั พ ยากร
วัฒนธรรม ที่กาหนดโดยองค์กรสากลด้านการศึกษาและการอนุ รักษ์มรดกวัฒนธรรม (ICOMOS)
ร่ วมกับบริ บททางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมที่เกี่ ยวข้องกับพระธาตุในท้องถิ่ นจานวน
5 เกณฑ์ ดังนี้
1. เกณ ฑ์ ด้ านประวั ติ ศ าสตร์ พระธาตุ แ ห่ งนั้ นๆ มี เรื่ องราวเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ประวัติศ าสตร์ อนั ยาวนานของบ้านเมื อง ตลอดจนมี ค วามสั ม พัน ธ์ เกี่ ยวข้อ งกับ ชุ ม ชนมาตั้งแต่
โบราณ
2. เกณฑ์ ด้านวัฒนธรรม พระธาตุแห่ งนั้นๆ มีความสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกับวิธีชีวิต
ความเชื่อ ประเพณี และ วัฒนธรรมของประชาชนในท้องถิ่น
3. เกณฑ์ ด้านศิลปกรรม พระธาตุแห่ งนั้นๆ มีคุณค่าทางด้านสุ นทรี ยศาสตร์ และ
ศิลปะสถาปั ตยกรรมที่แสดงลักษณะโดดเด่นของวัฒนธรรมของท้องถิ่น
4. เกณฑ์ ด้านความพร้ อมของการเรี ยนรู้ และท่ องเที่ยว พระธาตุแห่ งนั้นๆ มีความ
เหมาะสมและความพร้อมของสื่ อการเรี ยนรู ้และสิ่ งอานวยสะดวกด้านการท่องเที่ยว
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5. เกณฑ์ ด้านความเชื่ อและความนิยมของประชาชนในท้องถิ่น พระธาตุแห่งนั้นๆ
เป็ นสถานที่ที่ได้รับการยอมรับในคุณ ค่าความสาคัญและมีความโดดเด่นเป็ นที่เคารพสักการะของ
ประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดลาปาง ซึ่ งวัดจากผลการสารวจในข้อ 4.2.2 ในตอนที่ผา่ นมา
2. วิธี ก ารการคั ด เลือ กพระธาตุ ส าคั ญ ในการคัดเลื อกครั้ งนี้ ได้ใช้เกณฑ์ วดั คุ ณ ค่ า
ความส าคัญ และมี ค วามโดดเด่ น เป็ นที่ เคารพสั ก การะของประชาชนในท้อ งถิ่ น จัง หวัด ล าปาง
ที่สารวจพบในเขตพื้นที่ จงั หวัดลาปางทั้ง 22 แห่ ง เพื่อคัดเลื อกพระธาตุสาคัญเพื่อจัดการให้เป็ น
เส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมโดยเกณฑ์วดั ค่าดังกล่าวนี้ ได้ประยุกต์มาตรวัดแบบ
ลิ เคิ ร์ ต (Likert Scale) เพื่ อก าหนดค่ าความส าคัญ และมี ค วามโดดเด่ น เป็ นที่ เคารพสั ก การะของ
ประชาชนในท้องถิ่ นจังหวัดลาปางในรู ปแบบ Rating Scale กาหนดค่าคะแนน 5 ระดับ คือ ระดับ
มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่ สุ ด แล้ววิเคราะห์ ผลแบบ (Weight Sum Analysis) มี ค่ า
คะแนนดังนี้
-

ระดับค่ามากที่สุด
ระดับค่ามาก
ระดับค่าปานกลาง
ระดับค่าน้อย
ระดับค่าน้อยที่สุด

คิดเป็ น 5 คะแนน
คิดเป็ น 4 คะแนน
คิดเป็ น 3 คะแนน
คิดเป็ น 2 คะแนน
คิดเป็ น 1 คะแนน

ในการคัดเลื อกพระธาตุ ที่ มี คุ ณ ค่ าความส าคัญ และมี ค วามโดดเด่ น เป็ นที่ เคารพ
สั กการะของประชาชนในท้องถิ่ นจังหวัดล าปาง จะคัดเลื อกพระธาตุ ส าคัญที่ ได้ค่าคะแนนรวม
สู งสุ ดตามลาดับที่ 1 - 9 เพื่อสาหรับการจัดการให้เป็ นเส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม
ต่อไป
3. ผลการคั ด เลือกได้ พ ระธาตุ ส าคั ญ ของจั งหวัด ลาปาง จากข้อมูลพระธาตุ ส าคัญ
ที่ ส ารวจพบในเขตพื้ น ที่ จ ัง หวัด ล าปางทั้ง 22 แห่ ง ได้ ท าการประเมิ น ค่ า โดยเกณฑ์ 5 เกณฑ์
เพื่อประเมินคุณค่าและคัดเลือกพระธาตุสาคัญที่มีคุณค่าความสาคัญและมีความโดดเด่นเป็ นที่เคารพ
สักการะของประชาชนในท้องถิ่ นจังหวัดลาปางให้ได้ จานวน 9 แห่ ง เพื่อจัดการให้เป็ นเส้ นทาง
การเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังตารางประเมินค่า ดังต่อไปนี้
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เกณฑ์ (2)

เกณฑ์ (3)

เกณฑ์ (4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

พระธาตุลาปางหลวง
พระธาตุดอนเต้า
พระธาตุปงสนุก
พระธาตุเจดียซ์ าว
พระธาตุเสด็จ
พระธาตุม่อนพระยาแช่
พระธาตุไหล่หินหลวง
พระธาตุจอมปิ ง
พระธาตุดอยน้อย
พระธาตุม่วงคา
พระธาตุเจดียว์ ดั ศรี ชุม
พระธาตุม่อนจาศีล
พระธาตุวดั พระเจ้าทันใจ
พระธาตุปางม่วง
พระธาตุก่คู า
พระธาตุม่อนกระทิง
พระธาตุคว่าหม้อ
พระธาตุดอยน้อย

5
5
4
3
4
5
4
4
3
4
1
3
2
2
2
2
2
2

5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
2
1

5
5
5
5
4
3
4
3
4
2
4
5
2
1
1
1
2
2

4
5
4
4
4
5
4
3
3
2
2
2
4
2
1
1
2
1

5
5
5
4
5
4
4
4
3
1
4
2
1
3
2
2
2
1

24
24
22
20
21
20
19
17
16
12
13
14
11
10
8
7
10
7

4.80
4.80
4.40
4.00
4.20
4.00
3.80
3.40
3.20
2.40
2.60
2.80
2.20
2.00
1.60
1.40
2.00
1.40

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น

19
20
21
22

พระธาตุม่อนไก่เขี่ย
พระธาตุม่อนไก่แจ้
พระธาตุดอยกู่
พระธาตุม่อนธาตุ

2
2
1
1

1
1
1
1

2
2
1
1

1
1
1
1

1
1
1
2

6
6
5
6

1.20
1.20
1.00
1.20

ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น

ผลการ
คัดเลือก

รายชื่ อพระธาตุสาคัญ

131

เกณฑ์ (5)
คะแนน
รวม
ค่ าเฉลีย่

ที่

เกณฑ์ (1)

ตารางที่ 4 แสดงผลการคัด เลื อ กพระธาตุ ส าคัญ ของจัง หวัด ล าปางเพื่ อ การจัด เส้ น ทาง
การเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ตารางที่ 4 แสดงผลการคัด เลื อ กพระธาตุ ส าคัญ ของจัง หวัด ล าปางเพื่ อ การจัด เส้ น ทาง
การเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมการคัดเลือกพระธาตุสาคัญ ผูว้ ิจยั ต้องประเมินค่าโดยเกณฑ์
5 เกณฑ์ เพื่อใช้ในการวัดเกณฑ์คุณค่าและความสาคัญจากพระธาตุท้ งั หมด 22 แห่ง จึงได้สรุ ปตาราง
ดังกล่าวนี้ แบบประเมินเกณฑ์5 เกณฑ์โดยการให้คะแนนแต่ละเกณฑ์ จะอยูท่ ี่คะแนน 5, 4, 3, 2, 1
ตามลาดับค่ามากที่สุด ไปค่าน้อยที่สุด ซึ่ งพิจารณาจากบริ บททางประวัติศาสตร์ สังคม ศิลปกรรม
วัฒนธรรมความพร้ อมของการเรี ยนรู ้ และท่ องเที่ ยวและความเชื่ อและความนิ ยมของประชาชน
ในท้องถิ่ นจากตารางสรุ ป ได้ว่า มี 5 เกณฑ์ คะแนนรวมทั้งหมด 25คะแนน ค่าเฉลี่ ยรวมทั้งหมด
5 พบว่าค่าคะแนนพระธาตุลาปางหลวง และพระธาตุดอนเต้า มีค่าคะแนนรวม 24 คะแนน ค่าเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 4.80 ของคะแนนที่ผวู ้ ิจยั ได้ประเมินค่าความสาคัญของพระธาตุสาคัญ จึงได้ผลสรุ ปจากการ
ประเมินต่อการคัดเลือกพระธาตุจาก 22 แห่ง คัดให้เหลือพระธาตุสาคัญ 9 แห่ง
หมายเหตุ
คะแนน 1 คือมีคุณค่าและเหมาะสมน้อยที่สุด และ 5 หมายถึงมีคุณค่าและเหมาะสมมาก
ที่สุด พระธาตุสาคัญที่ผา่ นเกณฑ์ตอ้ งมีคะแนนรวมมากกว่า15คะแนนและค่าเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
เกณฑ์ (1) หมายถึง เกณฑ์ดา้ นประวัติศาสตร์
เกณฑ์ (2) หมายถึง เกณฑ์ดา้ นวัฒนธรรม
เกณฑ์ (3) หมายถึง เกณฑ์ดา้ นศิลปกรรม
เกณฑ์ (4) หมายถึง เกณฑ์ดา้ นความพร้อมของการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยว
เกณฑ์ (5) หมายถึง เกณฑ์ดา้ นความเชื่ อและความนิยมของประชาชนในท้องถิ่น
ผลการคัดเลือกเกณฑ์ได้พระธาตุสาคัญของจังหวัดลาปาง จานวน 9 แห่ง ดังนี้
1) พระธาตุดอนเต้า วัดพระแก้วดอนเต้าสุ ชาดาราม อาเภอเมือง
2) พระธาตุเจดียซ์ าว วัดเจดียซ์ าวหลัง อาเภอเมือง
3) พระธาตุปงสนุก วัดปงสนุก อาเภอเมือง
4) พระธาตุเสด็จ วัดพระธาตุเสด็จ อาเภอเมือง
5) พระธาตุม่อนพระยาแช่ วัดม่อนพญาแช่ อาเภอเมืองลาปาง
6) พระธาตุดอยน้อย วัดพระธาตุดอยน้อย อาเภอห้างฉัตร
7) พระธาตุลาปางหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง อาเภอเกาะคา
8) พระธาตุไหล่หินหลวง วัดไหล่หินหลวง อาเภอเกาะคา
9) พระธาตุจอมปิ ง วัดพระธาตุจอมปิ ง อาเภอเกาะคา
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