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บทที ่4 

พระธาตุส าคญัในพืน้ที่จงัหวดัล าปาง 

บทน้ีเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริบทท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา 
ประเพณีพิธีกรรม และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ตลอดจนคุณค่าความส าคญั และคติความเช่ือ 
ของพระธาตุส าคญัในชุมชนต่างๆ ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอเกาะคา และอ าเภอห้างฉัตร จงัหวดั
ล าปางและท าการวิเคราะห์คุณค่าความส าคญัและคดัเลือกพระธาตุส าคญัเพื่อการจดัการให้เป็น
เส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

4.1  การส ารวจและศึกษาพระธาตุส าคญัในเขตจงัหวดัล าปาง 

4.1.1  การส ารวจหารายช่ือพระธาตุส าคญัในเขตจงัหวดัล าปาง 
4.1.2  การศึกษาส ารวจและเก็บขอ้มูลพระธาตุส าคญัในเขตจงัหวดัล าปาง 

4.2  การคดัเลือกพระธาตุส าคญัเพื่อการจดัการให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียว        
เชิงวฒันธรรม 

4.2.1  เป้าหมายของการคดัเลือกพระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปาง 
4.2.2  การส ารวจความคิดเห็น ความเช่ือ และความนิยมของภาคประชาชนในทอ้งถ่ิน 
4.2.3  การคดัเลือกพระธาตุส าคญัเพื่อจดัการให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียว   

เชิงวฒันธรรม 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

4.1  การส ารวจและศึกษาพระธาตุส าคัญในเขตจังหวดัล าปาง 

หัวขอ้น้ีเป็นการส ารวจและศึกษาพระธาตุส าคญัของชุมชนต่างๆในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง 
อ าเภอเกาะคา และอ าเภอห้างฉัตรจงัหวดัล าปาง ซ่ึงเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม  
โดยใชว้ิธีการส ารวจทางกายภาพแบบสอบถามและสัมภาษณ์ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีมีขั้นตอนต่างๆ 
ดงัน้ี 
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4.1.1  การส ารวจหารายช่ือพระธาตุส าคัญในเขตจังหวดัล าปาง 

เป็นการศึกษาดว้ยวิธีการใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามเพื่อสอบถึงรายช่ือและสถานท่ีตั้ง
ของพระธาตุในเขตพื้นท่ี 3 อ าเภอของจงัหวดัล าปาง จากกลุ่มตวัอย่าง (Sample) ท่ีเป็นประชาชน 
พระสงฆ์ และผู ้น าชุมชน ในเขตอ าเภอละ  40 คนรวมจ านวน 120 คนโดยวิธี สุ่มแบบจงใจ 
(Purposive Sampling) ซ่ึงผลการเก็บขอ้มูลไดร้ายช่ือพระธาตุส าคญัในเขตจงัหวดัล าปาง ดงัน้ี 

พระธาตุส าคญัในเขตพื้นท่ีศึกษาของจงัหวดัล าปางท่ีได้จากแบบสอบถามมีจ านวน
ทั้งส้ิน 22 แห่ง ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1.  เขตอ าเภอเมืองปรากฏมีพระธาตุส าคญั 13 แห่ง ดงัน้ี 

1.1  พระธาตุกู่ค  า (วดักู่ค  าตั้งอยูเ่ลขท่ี 66 บา้นกู่ค  า หมู่ท่ี 3 ต าบลตน้ธงชยั) 
1.2  พระธาตุวดัพระเจ้าทันใจ (วดัพระเจ้าทันใจ ตั้ งอยู่เลขท่ี  63 ทันใจ หมู่ ท่ี 3       

บา้นพระเจา้ทนัใจต าบลตน้ธงชยั) 
1.3  พระธาตุเจดีย์ซาว (วดัเจดีย์ซาวหลัง ตั้ งอยู่เลขท่ี 268 บ้านวงัหม้อ  หมู่ท่ี  2    

ต าบลตน้ธงชยั) 
1.4 พระธาตุดอนเต้า  (ว ัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  ชุมชนบ้านพระแก้ว        

ถนนพระแกว้ต าบลเวยีงเหนือ) 
1.5  พระธาตุปงสนุก (วดัปงสนุกเหนือตั้งอยูเ่ลขท่ี 478 บา้นปงสนุก ถนนปงสนุก 

ต าบลเวยีงเหนือ) 
1.6  พระธาตุม่อนกระทิง (วดัม่อนกระทิงตั้งอยูเ่ลขท่ี 176 บา้นม่อนกระทิง หมู่ท่ี 6 

ต  าบลบ่อแฮว้) 
1.7  พระธาตุม่อนพระยาแช่ (วดัม่อนพระยาแช่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 279 หมู่ท่ี 1 ต าบลพิชยั) 
1.8  พระธาตุดอยม่วงค า (วดัพระธาตุดอยม่วงค า ต าบลพระบาท) 
1.9  พระธาตุม่อนธาตุ (วดัม่อนธาตุหมู่ท่ี 2 บา้นกลว้ยแพะ ต าบลกลว้ยแพะ) 
1.10  พระธาตุม่อนจ าศีล (วดัม่อนจ าศีล หมู่ท่ี 1 บา้นป่าขาม ต าบลพระบาท) 
1.11  พระธาตุเสด็จ (วดัพระธาตุเสด็จ หมู่ท่ี 15 บา้นเสด็จ ต าบลบา้นเสด็จ 
1.12  พระธาตุคว  ่าหม้อ (วดัพระธาตุคว  ่าหม้อหมู่ ท่ี  7 บ้านห้วยน ้ าเค็ม ต าบล       

บา้นเสด็จ) 
1.13  พระธาตุเจดียว์ดัศรีชุม (วดัศรีชุม ต าบลสวนดอก) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1


 

64 
 

2.  เขตอ าเภอเกาะคาปรากฏมีพระธาตุส าคญั  4 แห่ง ดงัน้ี 

2.1  พระธาตุจอมปิง (วดัพระธาตุจอมปิงหมู่ท่ี 5 บา้นจอมปิง ต าบลนาแกว้) 
2.2  พระธาตุดอยนอ้ย (วดัพระธาตุดอยนอ้ย บา้นนางแตน ต าบลท่าผา) 
2.3  พระธาตุล าปางหลวง (วดัพระธาตุล าปางหลวง หมู่ ท่ี 2 บ้านล าปางหลวง 

ต าบลล าปางหลวง) 
2.4  พระธาตุไหล่หิน (วดัไหล่หินหลวงหมู่ท่ี 2 บา้นไหล่หิน  ต าบลไหล่หิน) 

3.  เขตอ าเภอหา้งฉตัรปรากฏมีพระธาตุส าคญั 5 แห่ง ดงัน้ี 

3.1  พระธาตุม่อนไก่แจ ้(วดัพระธาตุม่อนไก่แจ ้หมู่ท่ี 9 บา้นแม่ยามเหนือ ต าบล
เมืองยาว) 

3.2  พระธาตุดอยกู่ (วดัพระธาตุดอยกู่หมู่ท่ี 5 บา้นทุ่งหลวง ต าบลเมืองยาว) 
3.3  พระธาตุม่อนไก่เข่ีย (วดัพระธาตุม่อนไก่เข่ีย หมู่ท่ี 1 บา้นป่าเหียง ต าบลแม่สัน) 
3.4  พระธาตุดอยนอ้ย (วดัพระธาตุดอยนอ้ย  หมู่ท่ี1 บา้นสันทราย ต าบลเวยีงตาล) 
3.5  พระธาตุปางม่วง (วดัพระธาตุปางม่วง หมู่ท่ี 9 บา้นปางม่วง ต าบลหา้งฉตัร) 

4.1.2  การศึกษาส ารวจและเกบ็ข้อมูลรายละเอยีดพระธาตุส าคัญในเขตจังหวดัล าปาง 

เป็นการศึกษาส ารวจเพื่อเก็บขอ้มูลพระธาตุต่างๆ ในเขตจงัหวดัล าปางจากรายช่ือ และ
ท่ีตั้ งท่ีได้จากแบบสอบถามในขั้นต้น ด้วยใช้วิธีการส ารวจ การสังเกตการณ์ทางกายภาพ และ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับประวติัความเป็นมา   
และรายละเอียดของพระธาตุจากประชาชน ผูอ้าวุโส ผูน้ าชุมชุมชน และผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยวิธีการการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) และไม่จ  ากดัจ านวนผูใ้ห้สัมภาษณ์จนไดข้อ้มูล
ครบถว้นซ่ึงผลการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  อ าเภอเมือง 

ประวัติอ าเภอเมือง  อ าเภอเมืองล าปางเป็นอ าเภอหน่ึงใน 13 อ าเภอ แต่เดิมมีช่ือว่า 
“อ าเภอเมือง” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง “การเปล่ียนช่ืออ าเภอ” โดยประกาศลงวนัท่ี 
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 ให้เปล่ียนค าว่า “เมือง” เรียกว่า “จงัหวดั” โดยค าว่า “ผูว้่าราชการเมือง”   
ไดเ้ปล่ียนเป็น “ผูว้า่ราชการจงัหวดั”โดยค าวา่ “อ าเภอ” นั้นไดเ้รียกตามช่ือ “ต าบล” ท่ีตั้งท่ีวา่อ าเภอ
จากประวติัศาสตร์พบวา่ “เมืองล าปาง” เป็นช่ือเรียกของ จงัหวดัล าปางในปัจจุบนัน้ี 
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ในอดีตเม่ือปี พ.ศ. 2435 มีการจดัการรูปการการปกครองเมืองตามระบอบมณฑล
เทศาภิบาลท าให้เมืองล าปางมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชตอ้งถูกลดบทบาทกลายเป็นหวัเมืองหน่ึง
ในมณฑลลาวเฉียง เช่นเดียวกบั เชียงใหม่ ล าพูน แพร่ น่าน และ ปี พ.ศ. 2443 เมืองล าปางไดต้กอยู่
ภายใตก้ารปกครองของมณฑลพายพัซ่ึงเป็นการยกเลิกหวัเมืองประเทศราชทางเหนือซ่ึงรวมเขา้มา
เป็นดินแดนส่วนหน่ึงของอาณาจกัรลา้นนาไทย ในปี พ.ศ. 2458 โดยเมืองล าปางไดถู้กแยกออกจาก
มณฑลพายพัไปข้ึนกบัมณฑลมหาราษฎร์ ซ่ึงประกอบดว้ยเมืองล าปาง เมืองแพร่ และเมืองน่าน 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 ทางราชการไดแ้ระการปกครองแบบมณฑลทัว่ราชอาณาจกัร โดยมีการจดั
ระเบียบทางราชการบริหารส่วนภูมิภาค ออกเป็นจงัหวดัและอ าเภอ ได้มีการปรับปรุงกฎหมาย      
วา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 218 ลงวนัท่ี 29 กนัยายน 
พ.ศ. 2515 โดยจดัระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น จงัหวดัและอ าเภอข้ึน1 

อ าเภอเมืองล าปางเป็นอ าเภอท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในจังหวัดล าปาง           
โดยมีลักษณะเป็นเมืองหลวงของจังหวดั เป็นท่ีตั้ งของหน่วยงานท่ีส าคัญระดับจังหวดั อาทิ        
ศาลากลางจงัหวดั ส านกัวฒันธรรม ส านกัพระพุทธศาสนา และยงัมีคมนาคมท่ีสะดวกสบาย และ  
ยงัเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีส าคญัเป็นศูนยก์ลางของการบริหาร เป็นศูนยก์ลางธุรกิจ และเป็นศูนยก์ลาง
วฒันธรรมของจงัหวดั นับเป็นหน่ึงในอ าเภอเมืองท่ีมีความเจริญมากท่ีสุดในภาคเหนือตอนบน
นอกเหนือจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่และอ าเภอเมืองเชียงราย 

พระธาตุส าคัญ ในเขตอ าเภอเมือง ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองปรากฏมีพระธาตุส าคญั 
13 แห่ง ผูศึ้กษาไดส้ ารวจและ    เก็บขอ้มูลรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียดของพระธาตุใน
เขตอ าเภอเมืองดงัน้ี 

                                                        
1 บรรณาธิการ ภาษี ณ ล าปาง, ล าปางในพงศาวดารไทยถิน่เหนือ, (ล าปาง : ส านกังานประชาสมัพนัธ์จงัหวดัล าปาง, 

2548), หนา้ 80-81. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีอ าเภอเมืองและต าแหน่งท่ีตั้งของพระธาตุ 
ท่ีมา http://www.lampang.go.th/map_lampang/mpa/m.jpg 
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1.  พระธาตุดอนเต้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 พระธาตุดอนเตา้ 

1.1  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุดอนเตา้ วดัพระแกว้ดอนเตา้ ตั้งอยูชุ่มชนพระแกว้ 
ริมแม่น ้ าวงั ในเขตต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมือง จังหวดัล าปางการเดินทางโดยทางรถยนต์
ส่วนตวั  จากถนนพหลโยธิน เขา้มาตวัเมืองล าปาง ขา้มแม่น ้ าวงัตรงถนนท่ามะโอ แลว้เล้ียวขวาเขา้
ถนนพระแกว้ ก็จะเห็นทางเขา้วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดารามทางขวามือ 

1.2  ประวติัความเป็นมา พระธาตุดอนเตา้  ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจา้ (โดยมี
พระบรมธาตุดอนเต้าเกศาพระพุทธเจา้กกุสันโธ  8 เส้น เกศาพระพุทธเจา้โกนาคม 16 เส้นเกศา
พระพุทธเจา้กสัสปะ 32 เส้น พระโคตรมะ 64 เส้น) มีงานนมสัการกลางเดือน 6 พระบรมธาตุเจดีย์
สูง 50 เมตรเป็นท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์คือ 

1.  พระเกศาธาตุพระพุทธเจา้กุกสันทะ 8 เส้น 
2.  พระเกศาธาตุพระพุทธเจา้โกนาคมนะ 16 เส้น 
3.  พระเกศาธาตุพระพุทธเจา้กสัสปะ 32 เส้น 
4.  พระเกศาธาตุพระพุทธเจา้โคตรมะ 108 เส้น 
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1.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

1.3.1   ความเช่ือและประเพณีท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องโดยพระธาตุดอนเต้าสุชาดารามน้ี       
ได้จดัให้มีงานเทศกาลประเพณีประจ าปี นมสัการสรงน ้ าพระธาตุดอนเตา้ พระแก้วดอนเตา้ ณ       
วดัพระแกว้ดอนเตา้ ในวนัเพญ็ข้ึน 15 ค ่า เดือน 8 เหนือ หรือตรงกบัวนัสงกรานต ์(เดือน 6 ใต)้ ทุกปี 
ตรงกบัเดือนพฤษภาคม ท่ีแต่เดิมมีประเพณีสรงน ้ าพระธาตุซ่ึงประกอบดว้ยขบวนแห่ตน้ครัวทาน     
ท่ีจดัร่วมกบัวดัอ่ืนในต าบลเวียงเหนือเพื่อแห่ไปร่วมสรงน ้ าพระธาตุท่ีวดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดา
ราม ในวนัวิสาขบูชา หรือท่ีเรียกว่า เดือนแปดเป็ง ปัจจุบนัชุมชนจึงพยายามร้ือฟ้ืนกิจกรรมน้ีข้ึน 
โดยเพิ่มพิธีสวดเบิก เพื่อสะทอ้นให้เห็นวา่ความเช่ือมโยงทางสังคม ผา่นความเช่ือทางศาสนาท่ีท า
ร่วมกนัโดยมีเจา้ผูค้รองนครล าปาง เป็นผูต้ ั้งประเพณีข้ึนมาแต่คร้ังโบราณกาลแลว้2 

1.3.2  มีประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวขอ้งกบัท้องถ่ิน ความส าคญัต่อชุมชน
พระแกว้-หวัข่วง ชุมชนน้ีเป็นการรวมกนัของ “บา้นพระแกว้” และ “บา้นหวัข่วง” ซ่ึงเป็น       
การแบ่งอาณาเขตของทางเทศบาลนครล าปาง เหตุที่ช่ือวา่ “บา้นพระแกว้” เน่ืองจากบริเวณน้ีเป็น
ที่ตั้งของ “วดัพระแกว้ดอนเตา้” ซ่ึงเป็นศาสนสถานที่ส าคญัที่ชาวบา้นเคารพนบัถือ จึงเรียกขาน
ชุมชนซ่ึงอยูแ่วดลอ้มวดัน้ีวา่ “บา้นพระแกว้” ส่วน “บา้นข่วง”มาจากที่ในหมู่บา้นน้ีมีสะพานขา้ม
แม่น ้ าวงั ซ่ึงตรงบริเวณตีนสะพานหรือหวัสะพานนั้นมีลานกวา้งอยูด่ว้ย ในภาคเหนือเรียกวา่ 
“ข่วง” หมายถึงบริเวณ ลาน หรือ ที ่โล่ง แต่เดิมชาวบา้นจึงเรียกไปต่างๆ นานาวา่ “หวัขวั”      
“ข่วงขวั” เป็นตน้ จนกลายมาเป็น “บา้นหวัข่วง” ดงัเช่นในปัจจุบนั เม่ือรวมกนั 

1.3.3  ลักษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม  พระธาตุดอนเต้า  เป็นเจดีย์ท่ีได้มี             
การบูรณปฏิสังขรณ์ข้ึนมาใหม่ โดยรูปทรงสถาปัตยกรรมเป็นเจดียท์รงลงักาสุโขทยัผสมลา้นนา 
โดยฐานกวา้ง 13 วาถึงยอด 25วา เป็นฐานสูงต่อมุมลดชั้นสูงกวา่ปกติ ต่อตวับวัมาลยัปลอ้งไฉนบน
ยอดระฆงัมีขนาดใหญ่ ท าให้สัดส่วนของเจดียมี์ลกัษณะมัน่คงแข็งแรง เจดียก่์อสร้างดว้ยอิฐถือปูน
ตั้งแต่องค์ระฆังไปจนถึงยอดเจดีย์ปล้องไฉนหุ้มแผ่นทองเหลือง แผ่นทองแดงมาเปล่ียนเป็น       
แผน่ทองจงัโกงมาหุ้มโอบไวอ้ยา่งสวยงาม พระธาตุดอนเตา้ถือไดว้า่เป็นเจดียท่ี์สูงและใหญ่ท่ีสุดใน
จงัหวดัล าปางปัจจุบนัในปีพุทธศกัราช 2531 กรมศาสนาและศรัทธาประชาชน ทางวดัได้ร่วมกนั
บูรณปฏิสังขรณ์องคพ์ระธาตุอีก โดยเปล่ียนเป็นแผน่ทองเหลืองและทองแดงมาเป็นแผน่ทองจงัโก 
ปิดหุม้ตั้งแต่ส่วนปากระฆงัไปจนถึงยอดเจดีย ์
                                                        

2สมยั สุทธิธรรม, พุทธเจดีย์ภาคเหนือ เล่ม 1 (จังหวดัล าปาง),  (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพ ์ที เจ เจ จ ากดั,  2548),          
หนา้ 125-128. 
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1.4  ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก 

วดัพระแกว้ดอนเตา้มีสถานอยูใ่กลใ้นตวัอ าเภอเมือง เป็นสถานท่ีเดินทางสะดวกสบาย 
โดยรถส่วนตวัและรถประจ าทาง คือรถส่ีล้อสีน ้ าเงิน ความสะดวกสบายต่อสถานท่ี มีห้องน ้ าท่ี
สะอาด ปลอดภยั สถานท่ีจอดรถสะดวกสบายและง่าย 

การเดินทางภายในล าปางสะดวกสบาย ไม่พลุกพล่าน นักท่องเท่ียวสามารถเลือกใช้
บริการยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม ได้แก่ รถมา้ ยานพาหนะโบราณ       
ท่ีจดัไวร้องรับนกัท่องเท่ียว มีคิวจอดประจ าอยูห่ลายแห่ง คือ บริเวณหนา้ศาลากลางจงัหวดัหลงัเก่า 
บนถนนบุญวาทย ์บริเวณหนา้โรงแรมล าปางเวยีงทอง และหนา้โรงแรมทิพยช์า้ง ราคาค่าบริการอยู่
ท่ี 150 - 200 บาท ใช้เวลาประมาณคร่ึงชัว่โมง เหมาไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีต่างๆ ในตวัเมือง หรือ       
รถสองแถวสีน ้ าเงิน เป็นรถสองแถวท่ีให้บริการวิ่งตวัเมืองล าปาง จุดจอดรถ เช่น สถานีขนส่ง 
สถานีรถไฟ สามารถข้ึนเรียกใชบ้ริการไดต้ลอด ราคาบริการ 20 - 30 บาท หรือคิดเป็นอตัราเหมาไป
ท่องเท่ียวยงัสถานท่ีต่างๆ 
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2.  พระธาตุเสด็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3  พระธาตุเสด็จ 

2.1  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม พระธาตุเสด็จ วดัพระธาตุเสด็จ ตั้งอยูบ่า้นเสด็จ หมู่ท่ี 5 ต าบล
บา้นเสด็จ อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง โดยเส้นทางการเดินทาง อยู่ห่างจากตวัเมืองไปตาม
เส้นทางล าปาง-งาว ประมาณ 19 กิโลเมตร แยกซา้ยตรงกิโลเมตร ท่ี 17 เขา้ไปประมาณ 2 กิโลเมตร 

2.2  ประวติัความเป็นมา  พระธาตุเสด็จ สร้างเม่ือ พ.ศ. 1992 เป็นสังกดัคณะสงฆ์มหานิกาย 
เดิมช่ือวดัดอนโผยงซ่ึงหมายถึง พระบรมธาตุเปล่งรัศมีทุกวนัพระให้ชาวบ้านเห็นประกอบ          
พิธีผกูพทัธสีมา ประมาณ พ.ศ. 2501 เขตวิสุงคามสีมากวา้ง 13 เมตร ยาว 23 เมตร  ตามต านานพระ
ธาตุเสด็จน้ี เกิดข้ึนสมยัเม่ือเมืองล าปางมีช่ือ ศรีนครชัย และสัมพะกับปะนคร ดงัจะได้กล่าวถึง
ต านานของวดัพระธาตุเสด็จอนัมีอยูใ่นใบลานดงัต่อไปน้ีหลงัจากพระพุทธเจา้ไดนิ้พพานไปได ้218
ปี พระยาศรีธรรมกาโสกราช เสวยราชเป็นพระยาเจา้เมืองอยูใ่น ชมภูทวปีประเทศอินเดีย ไดใ้ห้ทา้ว
พระยาทั้งหลาย ท ามหาเจดีย์ และโปรดให้ชุมนุมพระอรหันต์ทั้ งหลายและให้ช่างค าได้ท าโกฏ
ทองค า ช่างเงินท าโกฏเงิน ช่างแกว้ท าโกฏแกว้ แลว้เอาพระธาตุของพระพุทธเจา้บรรจุไวใ้นโกฏทั้ง 
3 แลว้ท าการฉลองสักการะบูชากนัเป็นการใหญ่ครบ 7 วนั แลว้พร้อมกนัอธิฐานวา่ “เม่ือพระพุทธ
องคมี์พระชนมอ์ยูไ่ดเ้สด็จไปสู่ท่ีใดก็ขออาราธนาให้พระบรมธาตุ ไปสู่ท่ีนั้นเถิด” หลงัจากนั้นพระ
ธาตุของพระพุทธเจา้ ก็เสด็จลอยไปข้ึนสู่ทางอากาศลองลอยไปตามค าท านายท่ีพระพุทธองคท์  านาย
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ไวน้ั้นจึงไดม้าประดิษฐานอยูท่ี่ดอยโผยง (ผะโหยงหมายถึงท่ีดวงพระธาตุเปล่งรัศมีท่ีลองลอยตาม
อากาศข้ึนๆลงๆ) ท่ีแห่งหน่ึง(ตรงท่ีตั้งวดัพระธาตุเสด็จในปัจจุบนั)3 

2.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

2.3.1  ความเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง  คติความเช่ือในการสร้างพระธาตุเสด็จ 
โดยมีแผนผงัการสร้างวดั  มีลกัษณะเป็นภูมิจกัรวาล คือมีพระธาตุเจดียเ์ป็นสถาปัตยกรรมอนัเป็น
ศูนยก์ลางของวดั 

โดยชุมชนบ้านเสด็จมีประเพณีท่ีส าคัญของหมู่บ้าน ได้แก่ ประเพณีสรงน ้ า    
พระธาตุเสด็จ มีการท าบุญถวายภตัตาหารแด่พระสงฆแ์ละรักษาศีล ฟังเทศน์ปฏิบติัธรรมทัว่กนัไป 
การสักการบูชาดว้ยน ้ าขมิ้น สัมป่อย ดอกไมธู้ปเทียน จากนั้น จะมีการสวดเบิกตลอดทั้งคืนถึงจน    
รุ่งเชา้จะมีการท าบุญตกับาตรพระสงฆ ์

2.3.2  มีประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน  ประวติัความเป็นมาจาก
ค าบอกเล่าสืบต่อกนัมาว่า เม่ือประมาณปี พ.ศ. 1992 ได้มีพระสงฆ์ชาวพม่า 2 รูป เดินทางมาพกั
อาศยับริเวณป่าชา้เก่าเรียกวา่ “ดอนโพยง” หรือ“ดอนโพง” ซ่ึงชาวบา้นศรัทธาต่อพระสงฆท์ั้ง 2 รูป 
และไดช้กัชวนชาวบา้นท่ีอยูใ่นละแวกนั้นช่วยกนัสร้างวดัจนเสร็จตั้งช่ือวดัวา่ “วดัดอนโพยง” ตาม
ช่ือเรียกป่าชา้เก่า ต่อมาเจา้เมืองล าปางไดเ้สด็จมาประกอบพิธีทางศาสนาท่ีวดัแห่งน้ี และไดเ้ปล่ียน
ช่ือวดัเป็น “วดัเสด็จ” ส่วนหมู่บ้านน้ีก็ได้ช่ือว่า “บ้านเสด็จ” ตามเหตุท่ีเจ้าเมืองเสด็จมานั้ นเอง        
ในภายหลงัต่อมาไดส้ร้างเจดียพ์ระธาตุข้ึนในวดัน้ี จึงไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่ช่ือว่า “วดัพระธาตุเสด็จ”     
จึงเรียกจนมาถึงปัจจุบนัน้ี4 

2.3.3  ลกัษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม  พระธาตุเสด็จ ลกัษณะเป็นเจดียท์รงกลม
ฐานส่ีเหล่ียม ศิลปะสมยัเชียงแสน กวา้ง 7 วา สูง 15 วา สร้างในสมยัเจา้หาญแต่ทอ้ง ในปี พ.ศ. 1992 

2.4  ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก พระธาตุเสด็จมีคุณค่าและความส าคญั   
แห่งหน่ึงของล าปาง ดงัน้ี 

1.  มีวิหารลา้นนา สกุลช่างล าปางเก่าแก่ คือ วิหารสุวรรณโคมค า ถือเป็นตวัอย่างของ
สถาปัตยกรรมท่ีจะศึกษาได ้

                                                        
3 อุดม อมรจกั, ต านานสังเขป วดัพระธาตุเสด็จ, (เชียงใหม่ : วดัพระธาตุเสดจ็, 2544), หนา้ 4-31. 
4 โอฬาร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551), หนา้ 418. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E42%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2C%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E15%7d%7bu0E19%7d%7bu0E20%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E35%7d/a|cde2ccd2c3+c3d1b5b9c0d1a1b4d5/-3,-1,0,B/browse
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2.  เป็นท่ีมีความส าคญัในประวติัศาสตร์ คือ พระเจา้หอค าดวงทิพย ์ผูค้รองนครล าปาง
ในฐานะเทียบเท่ากษตัริยท์รงเคยลาผนวชและบูรณะหุม้ทองจงัโกรอบองคพ์ระธาตุเจดีย ์

3.  เป็นวดัหน่ึงใน 2 วดัของเมืองล าปางท่ีเป็นท่ีเช่ือวา่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีต านานและเร่ืองเล่าเก่ียวกับแสงของพระบรมสารีริกธาตุ 
เช่นเดียวกับวดัพระธาตุล าปางหลวง จึงมีประชาชนทั้ งในจงัหวดัล าปางและใกล้เคียงให้ความ
เล่ือมใสศรัทธาและเคารพนบัถือมากวดัหน่ึง 

4. วิหารสุวรรณโคมค าประดิษฐานพระพุทธรูปทองค าหน้าตัก กว้าง 40 น้ิว เป็น
พระพุทธรูปปางสมาธิ 
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3.  พระธาตุปงสนุก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 พระธาตุปงสนุก 

3.1  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุปงสนุก วดัปงสนุกเหนือ ตั้งอยูบ่า้นหงสนุก เลขท่ี 
478 ถนนปงสนุก ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง 

3.2  ประวติัความเป็นมา พระธาตุปงสนุก สร้างเม่ือ พ.ศ. 1223 เดิมมีช่ือวา่ วดัเชียงภูมิ หรือ
พระธาตุศรีจอมไคลเปล่ียนช่ือวดัเม่ือ  พ.ศ. 2346 ได้รับพระราชเป็นวดัโบราณวดัหน่ึงท่ีได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา และฝังลูกนิมิตในเขตวดัปงสนุกเหนือ มีฐานดินสูงจากพื้นดินปกติ
เรียกว่า  “ม่อนดอย” สร้างข้ึนตามคติเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางจักรวาลในความเช่ือฮินดู และ
พระพุทธศาสนา เช่นเดียวกบัม่อนดอยของวดัพระธาตุล าปางหลวงในเขตอ าเภอห้างฉัตร จากพื้น
ล่างมีบนัไดนาคสั้นๆ ข้ึนสู่ม่อนดอย ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยก าแพงทุกดา้น สุดปลายบนัไดดา้นบนมีซุ้ม
ประตูโขง บานประตูลายรดน ้ารูปเทวดา เป็นทวารบาลคอยปกปักรักษาสถานท่ีศกัดิสิทธ์ิไวด้า้นบน
ม่อนดอยปรากฏพระธาตุ  สะหรีจอมไคล หรือพระธาตุศรีจอมไคล สถาปัตยกรรมแบบล้านนาตอน
ปลาย ฐานส่ีเหล่ียมยอ่มุมเรือนธาตุทรงระฆงัคว  ่า อิทธิพลศิลปะสุโขทยั ปิดทองจงัโกสีเหลืองอร่าม
ทั้งองค ์ 
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3.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

3.3.1  ความเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง  ประเพณีและพิธีกรรมชุมชนบ้านปง
สนุกเป็นชุมชนโบราณท่ีมีกิจกรรมตลอด  ทั้งปีและยดึถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาจากบรรพบุรุษ คือ 

1. ประเพณีเดือนแปดเหนือ ตรงกบัเดือนพฤษภาคม ท่ีแต่เดิมมีประเพณีสรงน ้ า
พระธาตุ  ซ่ึงประกอบดว้ยขบวนแห่ตน้ครัวทาน ท่ีจดัร่วมกบัวดัอ่ืนใน ต าบลเวียงเหนือ เพื่อแห่ไป
ร่วมสรงน ้ าพระธาตุท่ีวดัพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม ซ่ึงเป็นศูนย์กลางเมืองเขลางค์รุ่นท่ี 2             
ในวนัวิสาขบูชา หรือท่ีเรียกวา่ เดือนแปดเป็ง ปัจจุบนัชุมชนจึงพยายามร้ือฟ้ืนกิจกรรมน้ีข้ึน โดยเพิ่ม
พิธีสวดเบิก เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ความเช่ือมโยงทางสังคม ผา่นความเช่ือทางศาสนาท่ีท าร่วมกนั 

2.  ประเพณีสรงน ้าพระธาตุ - พิธีสวดเบิกจดัข้ึนประมาณตน้เดือนพฤศจิกายนใน
วนัเดือนยี ่ข้ึน 1 ค ่าของทุกปี โดยมีขบวนแห่เคร่ืองหลวง เพื่อสักการบูชาพระธาตุและท าพิธีสวดเบิก
ตั้ งแต่หัวค ่ าจนถึงรุ่งเช้า รวมทั้ งมีพิ ธีแห่พระอุปคุต พิ ธีกวนข้าวทิพย์ พิ ธี เบิกเนตร พระเจ้า
พระพุทธรูปองค์ส าคญั และประเพณีการฟังเทศน์ อานิสงส์ ผางประทีป ในวนัเพ็ญเดือนสิบสอง
หรือวันยี่ เป็ง ท่ีตรงกับวนัลอยกระทง ทางวดัจะท าสะเปารูปเรือ เพื่อให้ชาวบ้านมาท าพิ ธี         
สะเดาะเคราะห์ในเยน็วนัยีเ่ป็งตามล าดบั5 

3.3.2  มีประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

ชุมชนบ้านปงสนุก เป็น ชุมชน ท่ีอยู่ใน เขต เมืองเขลางค์ รุ่น ท่ี  2 ในอดีต
เรียกว่า  “บา้นเวียงเหนือ” ตั้งอยู่ฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าวงั โดยมีวดัปงสนุกเป็นศูนยก์ลางของเมือง 
พบหลกัฐานการสร้างวดัร่วมสมยัพระเจา้อนนัตยศ เม่ือ พ.ศ. 1223 ใหช่ื้อวา่เมืองเขลางค ์วดัปงสนุก        
มีช่ือเรียกหลายช่ือคือ วดัศรีเชียงภูมิ, วดัศรีจอมไคล, วดัดอนแกว้, วดัพยาว (พะเยา) และวดัปงสนุก         
ในเหตุการณ์ท่ีกองทพัของขนุหลวงพะงัว่ (พ.ศ. 1992) แห่งกรุงศรีอยุธยายกทพัข้ึนมาตีเมืองเขลางค์
และไดป้ะทะกบักองทพัของหม่ืนโลกนครเจา้ผูค้รองเมืองเขลางค์ ศึกกองทพัอยุธยาถูกตีพ่ายตรง
บริเวณวดัศรีเชียงภูมิ ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 1 พระยากาวลิะเจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ไดย้กทพัขบัไล่
พม่าท่ีเชียงแสน ในคร้ังนั้ นได้กวาดต้อนชาวบ้านปงสนุกจากเมืองเชียงแสนมาตั้ งถ่ินฐานท่ี         
เมืองล าปางจึงเป็นท่ีมาของช่ือวดัปงสนุกและในช่วงเวลาเดียวกนัชาวเมืองพะเยาไดอ้พยพหนีพม่า
มาตั้งถ่ินฐานท่ีเมืองล าปาง จากเมืองทั้งสองให้ตั้ งบ้านเมืองทางฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าวงับริเวณ     
วดัศรี เชียงภูมิ  (วดัปงสนุกในปัจจุบัน) คร้ันเม่ือตั้ งบ้านเรือนข้ึนใหม่ชาวเมืองเชียงแสนและ
ชาวเมืองพะเยาก็ยงัร าลึกถึงบา้นเกิดจึงได้เอานามวดัและช่ือบา้นใหม่เรียกว่า “บา้นพยาว” ต่อมา

                                                        
5พระครูพทุธิธรรมโสภิต, ประวัตวิดัปงสนุกเหนือ และประวตั ิบันทกึ ครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี, (ล  าปาง :           

วดัปงสนุก. 2550), หนา้ 1-4. 
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ชาวพยาวไดอ้พยพกลบัไปบา้นเกิดของตนเองยงัคงเหลือแต่ชาวเชียงแสน จึงเรียกวา่ “บา้นปงสนุก” 
และ “วดัปงสนุก” จนถึงปัจจุบนั6 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 เทศบาลไดต้ั้งชุมชนข้ึนโดยคร้ังแรกเรียกวา่
ชุมชนตรอกนาสร้อย เรียกช่ือตามตรอกภายในชุมชนและภายหลงัไดมี้การขยายเขตชุมชนให้กวา้ง
ข้ึนจึงเรียกวา่ “ชุมชนบา้นปงสนุก” 

3.3.3  ลกัษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม 

พระธาตุปงสนุก ลักษณะทั่วไปของเจดีย์อาจแบ่งออกได้เป็นสามส่วน           
ส่วนล่างสุดเป็นฐานเขียงส่ีเหล่ียมจตุัรัสซอ้นลดหลัน่ข้ึนไปสามชั้น ส่วนตรงกลางเป็นทรงส่ีเหล่ียม
สูงย่อมุมไม้สิบสอง เสมือนเป็นตวัยึดส่วนท้องไม้ท่ีคัน่ระหว่างบัวคว  ่าบวัหงายให้สูงข้ึน และ      
ส่วนบนสุดเป็นรูปเจดีย์ทรงกลมตั้ งอยู่ สันนิษฐานกันว่าพระธาตุเจดีย์วดัปงสนุกอาจได้รับ          
การปฏิสังขรณ์หลายคร้ังในระยะหลัง ส่วนความเป็นมาของวดัปงสนุกไม่ปรากฏหลักฐานว่า      
สร้างข้ึนเม่ือใด น่าจะมีอายุอยู่ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 21 แผนผงัของพระเจดีย ์และพระอุโบสถ    
มีลกัษณะผิดไปจากสมยัโบราณ เน่ืองจากในพุทธศตวรรษท่ี 25 ไดมี้การเปล่ียนพระวิหารหลงัเดิม
ให้เป็นพระอุโบสถ และสร้างพระวิหารข้ึนใหม่ ท าให้แผนผงัผิดไปจากเดิมคือพระเจดีย์และ       
พระวหิารตอ้งตั้งอยูใ่นแกนเดียวกนั 

3.4  ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัจจุบัน “วดัปงสนุก” ได้กลายเป็นแหล่งรวมของส่ิงส าคญัหลายอย่างท่ีทรงคุณค่า
ทางด้านศิลปวฒันธรรมสถาปัตยกรรม มากมาย อาทิ พระพุทธรูปไม้ เสาหงส์ ซุ้มประตูโขง           
ภาพพระบฎเขียนเร่ืองพระเวนสันดรบนผา้และกระดาษสา หีบธรรมโบราณและธงช้างเผือกขนาด
ใหญ่ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ซ่ึงทางวดัไดน้ ามารวมไวเ้ป็นพิพิธภณัฑ์งานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม    
ท่ีส าคญั อนัปรากฏอยูท่ี่วดัน้ีไดแ้ก่ พระธาตุ และวิหารพระเจา้พนัองค์ ซ่ึงในอาคารหลงั จะไดรั้บ
การบูรณะอยา่งถูกหลกัวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นปงสนุก ซ่ึงในปัจจุบนัน้ี  ชุมชน
บา้นปงสนุก ไดก้ลายเป็นห้องเรียนส าหรับหน่วยงานต่างๆ เป็นจ านวนมาก เพื่อจะท าให้เกิดคุณค่า
และความส าคญัต่อการอนุรักษโ์บราณสถานต่อไปในอนาคต 

 

 

 

 

                                                        
6 โอฬาร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551),                 

หนา้ 467-468. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E42%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2C%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E15%7d%7bu0E19%7d%7bu0E20%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E35%7d/a|cde2ccd2c3+c3d1b5b9c0d1a1b4d5/-3,-1,0,B/browse
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4.  พระธาตุเจดีย์ซาว 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 พระธาตุเจดียซ์าว 

4.1  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม พระธาตุเจดียซ์าว ตั้งอยูชุ่มชนบา้นวงัหมอ้ เลขท่ี 268 ซอยศีล
คนัธวงคบ์า้นวงัหมอ้ ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

4.2  ประวติัความเป็นมา  

พระธาตุเจดีย์ซาว  โดยค าว่า “ซาว” นั้ นเป็นภาษาเหนือแปลว่า “ยี่สิบ” ในส่วนของ
ดา้นหน้าของเจดียแ์ต่ละองค์ท าเป็นซุ้มมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ขา้งในมีเจดียอ์งค์ใหญ่สุดอยู่
ตรงกลางแวดล้อมด้วยเจดียอี์กสิบเก้าองค์ รวมกันแล้วเป็นยี่สิบองค์ ชาวบ้านจึงเรียกว่าวดัเจดีย ์   
ซาวหลงั ลกัษณะการก่อสร้างเป็นศิลปะแบบพม่าผสมศิลปะลา้นนา 

จากประวติัมีว่า เม่ือ  500 ปี  หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วมี         
พระอรหันต์จากอินเดียสองรูปได้จาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนามาถึงยงับริเวณน้ี เห็นสถานท่ี       
เงียบสงบเหมาะท่ีจะบ าเพ็ญธรรมจึงใช้เป็นท่ีพ  านักอาศัยปฏิบัติวิปัสสนา และอบรมสั่งสอน
พุทธศาสนิกชนในละแวกนั้ น จนมีผู ้ศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนายิ่งข้ึน ในคร้ังนั้ น            
พญามิลินทร ผูแ้ตกฉานในหลักธรรม ได้มาสนทนาซักถามปัญหาธรรมกับพระอรหันต์เถระ         
ทั้ งสองรูป และมีความประสงค์จะท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาพระอรหันต์ทั้ งสองรูปได้ใช้มือ       
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ลูบศีรษะ มีเส้นเกศาติดมือมารูปละสิบเส้นแล้วมอบให้พญามิลินทรจึงไดส้ร้างเจดียข้ึ์นยี่สิบองค ์
แลว้น าเอาเส้นเกศาบรรจุในเจดียอ์งคล์ะเส้น ต่อมาคนทั้งหลายจึงเรียกวดัน้ีวา่ “วดัเจดียซ์าวหลงั”7 

4.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

4.3.1  ความเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง ตามความเช่ือของวดัเจดียซ์าว มีจุดเด่น
ของคือ องคพ์ระธาตุเจดียซ์าว ท่ีมีศิลปะลา้นนาผสมศิลปะพม่าเช่ือกนัวา่หากใครนบัไดค้รบ 20 องค์
ถือวา่เป็นคนมีบุญ 

4.3.2  มีประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวข้องกับท้องถ่ิน แต่เดิมหมู่บ้านน้ีเคย
รวมอยูก่บับา้นวงัหมอ้ หมู่ 2 ต าบลตน้ธงชยั อ าเมืองล าปาง แต่เม่ือมีประชากรเพิ่มมากข้ึนท าใหก้าร
ปกครองดูแลได้ยาก จึงมีการแยกเขตการปกครองออกจากกันเม่ือประมาณปี  พ.ศ. 2546 โดยท่ี
หมู่บา้นน้ียงัคงรักษาช่ือของหมู่บา้นดั้งเดิมเอาไว ้คือ “วงัหมอ้” ประกอบกบับริเวณน้ีเป็นท่ีตั้งของ 
“วดัเจดียซ์าวหลงั” ซ่ึงเป็นพุทธศาสนสถานท่ีชาวบา้นเคารพบูชา และมีโบราณสถานส าคญั ไดแ้ก่ 
พระธาตุเจดียย์ี่สิบองค์ซ่ึงมีความเก่าแก่และมีศิลปะท่ีงดงามและมีศิลปะท่ีงดงาม จึงน ามารวมกนั
กลายเป็นช่ือ หมู่บา้นน้ีวา่ “บา้นวงัหมอ้เจดียซ์าว”8 

4.3.3  ลกัษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม พระธาตุเจดียซ์าว ท าให้สันนิษฐาน
สมยัหริภุญไชย และได้ว่าวดัน้ีสร้างมานานกว่าพนัปีจุดเด่นของวดัคือ องค์พระธาตุเจดียซ์าว ท่ีมี
ศิลปะลา้นนาผสมศิลปะพม่าเช่ือกนัวา่หากใครนบัไดค้รบ 20 องคถื์อวา่เป็นคนมีบุญ 

4.4 ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกส่ือการเรียนรู้ของวดัเจดีย์ซาวหลัง
พิพิธภณัฑ์สถาน เขลางค์นครแสดงโบราณวตัถุท่ีชาวบา้นน ามาถวาย เม่ือปี พ.ศ.  2526 ชาวบา้นได้
ขุดพบ พระพุทธรูปทองค าบริสุทธ์ิหนกั 100 บาทสลึง มามอบให้แก่ทางวดั ซ่ึงพระพุทธรูปองค์น้ี
ช่ือวา่ พระแสนแซ่งทองค า เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยั ศิลปะสมยัลา้นนา อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 
21 ขนาดหน้าตกักวา้ง 9 น้ิวคร่ึง สูง 15 น้ิว เป็นพระพุทธรูป ทองค าองค์แรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็น 
โบราณวตัถุแห่งชาติ  

 

                                                        
7 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวตัิวดัทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8,  (กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา, 2532),

หนา้ 198-199. 
8 โอฬาร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  2551), หนา้ 411. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E42%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2C%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E15%7d%7bu0E19%7d%7bu0E20%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E35%7d/a|cde2ccd2c3+c3d1b5b9c0d1a1b4d5/-3,-1,0,B/browse
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โครงการสืบสานประเพณีตีกลองปูจาความส าคญักบัการมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพชีวิต
และสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมให้ดีข้ึน อาทิ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 
จดัหาอุปกรณ์ หนงัสือและส่ือการสอน การมอบทุนการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองแก่เยาวชนทัว่ประเทศ 
รวมถึงโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 ล้านไร่ และโครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ต าบล     
วิถีพอเพียง ท่ีไดน้ าแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นการด ารงชีวิตของชาวบา้นและ
ชุมชนใหมี้สภาพชีวติและความเป็นอยูท่ี่เขม้แขง็อีกดว้ย 

ส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นสถานท่ีท่ีอยู่นอกเมือง แต่สามารถเดินทางโดยใช้บริการ
ยานพาหนะโดยรถส่วนตวั หรือรถสองแถวสีน ้ าเงิน เป็นรถสองแถวท่ีให้บริการวิ่งตวัเมืองล าปาง 
จุดจอดรถ เช่น สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สามารถข้ึนเรียกใชบ้ริการไดต้ลอด ราคา 20-30 บาท หรือ
คิดเป็นอตัราเหมาไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีต่างๆ 
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5.  พระธาตุวดัพระเจ้าทนัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 พระธาตุวดัพระเจา้ทนัใจ 

5.1  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุวดัพระเจา้ทนัใจหมู่ท่ี 3 บา้นพระเจา้ทนัใจ ต าบล  
ตน้ธงชยั อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง 

5.2  ประวติัความเป็นมา  พระธาตุวดัพระเจา้ทนัใจ สร้างเม่ือ พ.ศ. 2019 ไดรั้บพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ในวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2485 เขตวิสุงคามสีมากวา้ง 8 เมตร ยาว 10 เมตร โดย
สันนิษฐานสร้างโดยพระเจา้อนันตยศ ราชโอรสพระนางจามเทวี หลงัจากทรงสร้างเมืองเขลางค์
นครเม่ือปี พ.ศ. 1231 ทางวดัไดรั้บประกาศเป็นวดัโดยสมบูรณ์เมือง พ.ศ. 2019 ภายในวดัมีพื้นท่ี 14 
ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา   (น.ส. กิมหยี ่แซ่ด่าน ยกท่ีนาเป็นท่ีธรณีสงฆอี์ก 5 ไร่) ภายในวดัแบ่งเป็นเขต
พุทธาวาส และเขตสังฆวาส กรมศิลปากรไดข้ึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เม่ือ พ.ศ. 2539 
โดย ทรงสร้างเป็นกลุ่มวดัอรัญวาสีประกอบด้วยวดัพระเจา้ทนัใจปันเจิงกู่ค  า,กู่ขาว,กู่ริ ซ่ึงเท่าท่ี
ทราบมา บูรณะคร้ังหลงัสุด เมือพ.ศ.2435 ศรัทธาเจา้หลวงนรนนัทช์ยัชวลิต เจา้ผูค้รอง นครล าปาง
พระอาโนชยัธรรมจินดามุนี เจา้คณะจงัหวดัล าปาง พ่อหม่องน้อยจทัร์โองแม่หมุก จนัทรวิโรจน์ 



 

80 
 

ร่วมกนับูรณะ และไดน้ าช่างพม่า ไทยใหญ่ มาบูรณะ ศิลปะจึงถูกปรับเปล่ียนจากลา้นนาเป็นศิลปะ
พม่า พร้อมกบับูรณะแทนบูชาทั้ง 2 ดงัท่ีเห็นมีงานประเพณีสรงน ้า เดือน 5 ข้ึน 8 ค ่าเป็นประจ า9 

5.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

5.3.1  ความเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง จากความเช่ือเก่ียวกบัพระเจา้ทนัใจ
หมายถึงการสร้างพระเจา้ทนัใจเป็นคติโบราณของล้านนาไทย ซ่ึงมีความเช่ือว่า ถา้วดัใดไดส้ร้าง
พระเจ้าทันใจไวป้ระจ าวดั ก็จะท าให้วดัมีความเจริญรุ่งเรือง บุคคลใดได้มาขอพรก็จะประสบ
ความส าเร็จแบบทันใจ  ประเพณีงานนมัสการสรงน ้ าพระเจ้าทันใจ และพระบรมธาตุทันใจ           
ในวนัเดือน 5 เหนือ (3 ใต)้ ข้ึน 8 ค ่า 

5.3.2  ประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

ในอดีตก่อนท่ีจะการตั้งหมู่บา้นในบริเวณน้ีมีวดัตั้งอยู่แล้วเป็นเวลาหลายร้อยปี  
ณ วดัดงักล่าวน้ีเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปองค์หน่ึงซ่ึงชาวบา้นนับถือมาก เพราะเช่ือกนัว่ามี
ความศกัด์ิสิทธ์ิสามารถประทานพรให้ส าเร็จได้รวดเร็วทนัใจ จึงมีนามว่า “พระเจา้ทนัใจ” และ      
วดัน้ีก็ไดช่ื้อวา่ “วดัพระเจา้ทนัใจ” ต่อมาเม่ือมีการตั้งหมู่บา้นวา่ บา้นพระเจา้ทนัใจ10 

พระเจา้ทนัใจนั้น เพราะมีการสร้างดว้ยพิธีกรรมซ่ึงจะตอ้งท าให้เสร็จในวนัเดียว 
เรียกวา่ ทนัอกทนัใจ วนัเดียวก็ไดก้ราบไหวแ้ลว้ ดงันั้นส่วนมากพระเจา้ทนัใจ จึงมึกจะสร้างดว้ยปูน 
หรือดิน เพราะมีความสะดวกในการสร้างมากกวา่การสร้างดว้ย โลหะ และการสร้างก็มีพิธีกรรม
มากมายซ่ึงสลบัซับซ้อนชาวลา้นนานิยมสร้างวิหารให้พระเจา้ทนัใจอยู่แยกต่างหาก เรียกวา่ วิหาร
พระเจา้ทนัใจส าหรับให้ ญาติโยม ได้กราบไหวข้อพร เป็นการเฉพาะส าหรับรูปแบบการสร้าง   
พระเจ้าทันใจ โดยมากมักจะมีขนาดย่อมไม่ใหญ่มาก มักจะเป็นปางสมาธิ หรือปางมารวิชัย            
ท่ีปรากฏว่าพิเศษก็มีพระเจา้ทนัใจ วดัพระธาตุหริภุญชัย จงัหวดัล าพูน สร้างเป็นปางยืน ดังนั้ น    
เร่ืองปางจึงไม่ได้จ  ากดัว่าจะตอ้งเป็นปางอะไรส าหรับพระเจา้ทนัใจวดัสันติธรรม นั้น สร้างเป็น   
ปางประทานพร ทรงเคร่ืองจกัรพรรด์ิ หล่อดว้ยโลหะ ถือว่าเป็นความยากส าหรับช่างท่ีจะท าให้มี
ความผดิพลาดไม่ไดเ้ลย 

 

                                                        
9 พระครูพทุธิธรรมโสภิต, ต านานวดัพระเจ้าทนัใจ, (ล  าปาง : วดัพระเจา้ทนัใจ, 2556), หนา้ 1-2. 
10 โอฬาร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551),                

หนา้ 408-409. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E42%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2C%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E15%7d%7bu0E19%7d%7bu0E20%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E35%7d/a|cde2ccd2c3+c3d1b5b9c0d1a1b4d5/-3,-1,0,B/browse
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5.3.3  ลกัษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม 

พระบรมธาตุทนัใจ เป็นเจดียก่์ออิฐถือปูนเดิมเป็นศิลปะล้านนา แต่ไม่ทราบว่า
สร้างสมัยไหน  กวา้ง  (ไม่ทราบ) ยาว  11 เมตร  ตามต านานกล่าวว่าบรรจุพระบรมเกศาธาตุของ       
พระพุทธองค ์เจา้หลวงนรนนัทช์ยัชวลิต เจา้ผูค้รองนครล าปาง พอ่เล้ียงหม่องจนัโลง ร่วมกนับูรณะ 
เม่ือ พ.ศ. 2435 โดยน าสล่า (ช่าง) มาจากพม่าศิลปะในปัจจุบนัจึงเป็นพม่า-มอญ 

5.4  ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือของการเรียนรู้ถือไดว้า่เป็นแหล่งของ
การเรียนรู้ประเภทพิพิธภณัฑ ์โดยท่ีวดัพระเจา้ทนัใจมีพิพิธภณัฑ ์2 ท่ี โดยพิพิธภณัฑแ์รก คือ 

1. พิพิธภณัฑ์เวยีงละกอนท่ีไดร้วบรวมศิลปวตัถุโบราณวตัถุต่างๆ อาทิ เช่น พระพุทธรูป
เคร่ืองป้ันดินเผา เหรียญตราต่างๆ ตลอดถึง รถจกัรยานโบราณ ตะเกียงเจา้พาย ุและวตัถุโบราณอ่ืนๆ 
ใหผู้ส้นใจเขา้ชมและศึกษา 

2.  พิพิธภณัฑ์สินานนท ์สร้างเม่ือ พ.ศ. 2440 ร้อยปี เป็นอาคารไม ้ขนาดกวา้ง 5.80 เมตร 
ยาว 7.10 เมตร ปัจจุบนัจดัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก่ียวกบัวิถีชีวิตของชาวนา มีเคร่ืองมือท านา ส่วนภายใน
มีตั้ งแต่อุปกรณ์ทอผ้า ท านา หั่นยาสูบ ตีเหล็ก เคร่ืองครัว จักรเย็บผ้า พิมพ์ดีด เคร่ืองดนตรี        
เคร่ืองจกัสาน ไปจนถึงกระดูกช้าง อาจเพราะตวัยุง้ขา้วมีขนาดเล็กมาแต่เดิม ประกอบกบัขา้วของ
ภายในมีมาก  
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6.  พระธาตุศรีชุม  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 7 พระธาตุศรีชุม 

6.1  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุศรีชุม ตั้งอยูเ่ลขท่ี 198 บา้นศรีชุม ถนนศรีชุม-แม่ทะ 
ต าบลสวนดอก อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง 

6.2  ประวติัความเป็นมา พระธาตุศรีชุม สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2433 โดยคหบดีชาวพม่าช่ือว่า 
จองตะก่าอูโย พ่อเล้ียงหม่องยีและแม่เล้ียงป้อม ท่ีเขา้มารับจา้งและท าป่าไมแ้ละอาศยัอยู่ในเมือง
ล าปาง ตามประวติัวดัศรีชุมนั้นกล่าวไวว้า่ ก่อนท่ีคหบดีพม่าจะสร้างวดัข้ึนนั้น ท่ีบริเวณน้ีเคยเป็นวดั
มาก่อนแต่เดิมเป็นวดัเล็กๆ มีเพียงศาลา บ่อน ้ า และตน้โพธ์ิเท่านั้น ไม่มีกุฏิ ไม่มีพระ เน่ืองจากมีตน้
ศรีมหาโพธ์ิลอ้มรอบวดัอยูห่ลายตน้ จึงเป็นเหตุใหช้าวบา้นเรียกช่ือวดัวา่ “วดัศรีชุม” ตน้ศรีมหาโพธิ
น้ีเรียกตามภาษาไทยลา้นนาว่า “ศรี” ค าว่า “ชุม” มีความหมายวา่ชุมนุม ลอ้มรอบ ต่อมาในปี พ.ศ. 
2435 คหบดีชาวพม่าจึงได้ทูลขออนุญาตเจ้านครล าปางแล้วสร้างวดัศรีชุมนั้ นข้ึนดังนั้ นเม่ือมี
ความหมาย  ดงักล่าวจึงเรียกช่ือวดัตามภาษาพม่าวา่ “หญ่องไวงจ์อง” 

6.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

6.3.1  ความเช่ือและประเพณีท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องพระธาตุเจดีย์วดัศรีชุมได้มีการจัด
ประเพณีตกับาตรเท่ียงคืนน้ี คาดวา่ทางภาคเหนือคงรับเอามาจากพม่าอีกต่อหน่ึง พม่ามีความเช่ือวา่ 
พระอุปคุตซ่ึงเป็นภิกษุท่ีพระพุทธเจา้ทรงเป็นองคอุ์ปัชฌาย ์เม่ือส าเร็จเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ไดเ้สด็จ
ลงไปจ าศีลภาวนาอยู ่ณ สะดือทะเล ในรอบ 1 ปีจะข้ึนมาโปรดชาวเมืองก่อนเวลารุ่งอรุณ ชาวพม่า
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มกัต่ืนแต่ดึก เพื่อเตรียมอาหารไวใ้ส่บาตรพระอุปคุต โดยมีคติความเช่ือวา่ทั้งน้ี หากผูใ้ดไดท้  าบุญ
ตกับาตรพระอุปคุตแลว้จะไดบุ้ญใหญ่หลวง เกิดโชคลาภ และความเป็นสิริมงคลในชีวิต คติความ
เช่ือน้ีจึงท าให้พุทธศาสนิกชนถือปฏิบติัสืบทอดกันมาแต่คร้ังบรรพบุรุษจึงท าให้ประชาชนใน
บริเวณใกลเ้คียงเกิดความศรัทธา ความเช่ือต่อประเพณีน้ี11 

6.3.2  มีประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน  ชุมชนศรีชุมมาจากช่ือ
ของ “วดัศรีชุม” ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณน้ี โดยการเล่าวา่ในอดีตก่อนท่ีจะตั้งวดัศรีชุมนั้น ท่ีตรงน้ีเคยเป็นวดั
เก่ามาก่อน เดิมทีมีแต่เพียงกุฏิหรือศาลาหลงัหน่ึง บ่อน ้ า และตน้โพธ์ิเท่านั้น (ในภาคเหนือเรียกตน้
โพธ์ิว่า “ศรี” หรือ “สรี” ออกเสียงว่า “สะหลี” ซ่ึงน่าจะมาจาก “ศรีมหาโพธ์ิ”) แต่ว่าบริเวณน้ีมี
ลกัษณะเด่นหน่ึง คือ มีตน้โพธ์ิข้ึนลอ้มรอบวดัรวมกนัเป็น   พวกเป็นกลุ่มอยู่หลายตน้ ซ่ึงลกัษณะ
แบบน้ีในถ่ินภาคเหนือเรียกวา่ “ชุม” กนั หมายถึง รวมกนัเป็นพวกเป็นกลุ่ม12 

6.3.3  ลกัษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม พระธาตุเจดียเ์ป็นเจดียท์รงกลมก่ออิฐถือ
ปูนแบบพม่า รอบคอระฆงัมีลวดลาย  ปูนป้ัน ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุท่ีอญัเชิญมา
จากพม่า เม่ือปี พ.ศ. 2449 

6.4  ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก  ในส่วนของส่ือการเรียนรู้ของวดัศรีชุม 
นั้ น ถือว่าเป็นวดัพม่าท่ีมีสภาพสมบูรณ์พร้อม  กล่าวคือมีทั้ งพระวิหาร  พระอุโบสถ  พระธาตุ
เจดีย ์ กุฏิและซุ้มประตูเป็นแบบอยา่งพม่าทั้งส้ินโดยแหล่งของการเรียนรู้นั้นอยูท่ี่ตวัศิลปกรรมท่ีมี
ลกัษณะเด่นและสวยงามแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ลวดลายพรรณพฤกษา และนกท่ีส าคญัท่ีการประดบั
ตกแต่งให้เป็นแบบพม่า และ เป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่าในล้านนาไทยสมัยหลัง ตั้ งแต่สมัย  
รัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 6 เป็นสถาปัตยกรรมคร่ึงตึกคร่ึงไมแ้บบพม่า ถือไดว้่าเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
ทางดา้นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมท่ีมีการผสมผสานพม่าและลา้นนา 

 

 

 

 

                                                        
11 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวตัิวดัทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8,  (กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา, 2532), 

หนา้ 270-271. 
12 โอฬาร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551), หนา้ 472. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E42%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2C%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E15%7d%7bu0E19%7d%7bu0E20%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E35%7d/a|cde2ccd2c3+c3d1b5b9c0d1a1b4d5/-3,-1,0,B/browse
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7.  พระธาตุกู่ค า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 พระธาตุกู่ค  า 

7.1  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุกู่ค  า วดักู่ค  า ตั้งอยูเ่ลขท่ี66หมู่ท่ี 3บา้นกู่ค  า ถนนพระ
เจา้ทนัใจ ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง 

7.2  ประวติัความเป็นมา  พระธาตุกู่ค  า สร้างเม่ือ พ.ศ. 2019 โดยสมยัเจา้หลวงบุญวาทยม์านิต 
เจ้าผูค้รองนครล าปางซ่ึงเป็นผูบู้รณะวดักู่ค  าโบราณท่ีสร้างมาเป็นเวลานานวดักู่ค  าอยู่ในกลุ่ม
โบราณสถานส าคญั วดักู่ขาว กู่แดง ซ่ึงมีประวติัความเป็นมาปรากฏกล่าวถึงตั้งแต่สมยัเมืองเขลางค์
นครข้ึนอยูก่บัแควน้หริภุญไชย13 

7.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

7.3.1  ความเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งเป็นสถานท่ีบรรจุอฐิัธาตุและมีการสรง
น ้าพระธาตุในทุกๆ ปี 

 

 

                                                        
13พระครูบุญโชติอากากโร, ประวัตวิดักู่ค า, (ล  าปาง : วดักู่ค  า, 2556), หนา้ 1-3. 
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7.3.2  มีประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน ชาวบา้นมีความเช่ือวา่ศาล
เจา้แม่จามเทวี ตั้งอยู่ดา้นหลงัวดักู่ค  าซ่ึงเป็นศาลเก่าท่ีอยู่คู่วดั เป็นท่ีเคารพและสักการะแก่ชาวบา้น 
เพื่อพร้อมใจกนัมาประกอบพิธีบวงสรวงและสืบชะตา โดยมีการน าเอาเคร่ืองเซ่นไหว ้ดงัน้ี หวัหมู 
ไก่ อาหารคาวหวานและผลไม ้มาบูชาศาลเจา้แม่จามเทวีเพื่อเป็นการเสริมดวงและสร้างบุญบารมี
ใหม้ากยิง่ข้ึน 

7.3.3  ลกัษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม พระธาตุมีลกัษณะเป็นรูปทรงกลมประกาศ
ข้ึนทะเบียนและก าหนดขอบเขตในราชกิจจานุเษกษา เล่มท่ี 97 ตอนท่ี 163 ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม 2523 

7.4  ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก เรียนรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาเก่ียวกบั
การเสด็จมาของพระนางจามเทวีและส าหรับผูท่ี้สนใจในเร่ืองเก่ียวกบัพระเคร่ืองสามารถมาปรึกษา
และเปิดจองไดท่ี้วดักู่ค  า ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมืองล าปาง 
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8.  พระธาตุม่อนกระทงิ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 พระธาตุม่อนกระทิง 

8.1  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุม่อนกระทิงวดัม่อนกระทิง ตั้งอยูเ่ลขท่ี 176 หมู่ท่ี 6 
ต  าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง 

8.2  ประวติัความเป็นมา  ต านานพระธาตุม่อนกระทิงคร้ังหน่ึงพระพุทธเจา้ทรงตรัสกบัทา้ว
สักกเทวราชและพระเจา้มัลละราชว่า ดูก่อนมหาบพิตร ถ้าเราตถาคตเสด็จเขา้สู่ปรินิพพานแล้ว   
ท่านทั้งหลายจงน าเอาอฐิัธาตุแห่งองคุลี (น้ิวมือ) เบ้ืองซา้ยของเรามาบรรจุไวท่ี้น้ี เพราะสถานท่ีน้ีเรา
ตถาคตเคยอยู่มาในบรรพชาติกาลก่อน เม่ือเสวยชาติเป็นวดัมีช่ือวา่ววักระทิงค า ไดเ้ท่ียวไปหากิน
หญา้อ่อนตามริมหนองพร้อมดว้ยบริวารเผอิญไดถู้กพรานป่ายงิ จึงไดพ้าบริวารหนีไปจากหนองนั้น
ดว้ยความเจ็บปวดไปพบสระหนองแห่งหน่ึงและกินหญา้ได ้2 - 3 ฟ่อน เกิดจุกแต่ยงักินหญา้ต่อไป
ไม่ได้ และได้ร าพึงปลงสังขารในใจฝากทรัพยส์มบติัทั้งหมดไวก้บัเทวดา เสร็จแล้วก็ไดส้ิ้นชีวิต     
ณ ท่ีนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงตรัสต่อไปวา ในอนาคตกาลเบ้ืองหนา้ชนทั้งหลายจกัพากนัเรียก
หนองท่ีโคตวันั้นน าบริวารไปกินหญา้นั้นวา่ “หนองกระทิง” แต่สระหนองท่ีววันั้นลม้ตายจกัไดช่ื้อ
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ว่า “หนองไขววัเฒ่า” เพราะวนันั้นได้ปลงอายุสังขารท่ีนั้นและโลหิตไขมนัของววันั้นได้ไหลไป
รวมท่ีสระหนอง14 

8.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

8.3.1  ความเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นสถานท่ีบรรจุอฐิัธาตุแห่งองคุลี 
(น้ิวมือ) เบ้ืองซา้ย 

8.3.2  มีประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน   

ในอดีตบริเวณน้ีเคยเป็นป่าเป็นดง เล่าต่อมาวา่เดิมนั้นเม่ือฤดูเม่ือถึงฤดูน ้ าหลาก 
น ้ าจากท่ีต่างๆ จะไหลลงมารวมกันท่ีหนองน ้ าในบริเวณดังกล่าวมีเนินเขาเต้ียๆ ซ่ึงในภาษถ่ิน
ภาคเหนือเรียกวา่ “ม่อน” อยูใ่กล้ๆ  คร้ังหน่ึงมีววักระทิงฝงูใหญ่นบัร้อยตวั หนีน ้ าท่วมมาอยูบ่นม่อน
ดอยแห่งน้ี คร้ังเม่ือน ้ าลดก็หนีไป ผูค้นจึงเรียกกันว่า “ม่อนกระทิง” และเรียกหนองน ้ านั้ นว่า    
“หนองกระทิง” เม่ือมีการตั้งชุมชนจึงไดช่ื้อวา่  “บา้นดงม่อนกระทิง”15 

8.3.3  ลกัษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม 

เป็นลกัษณะรูปทรงกลมแบบลา้นนาความพิเศษคือในส่วนของพระธาตุเจดียแ์ละ
ตวัขิงวหิารวดัม่อนกระทิงจะมีการเช่ือมต่อกนัซ่ึงเป็นท่ีน่าอศัจรรย ์

8.4  ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก  วดัม่อนกระทิง เป็นสถานท่ีบรรจุอฐิัธาตุ
แห่งองคุลี (น้ิวมือ) เบ้ืองซ้ายเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับเน้ือหาเร่ืองพระธาตุท่ีไดป้ระดิษฐานพระ
บรมสารีริกธาตุ 

 

 

 

 

 

                                                        
14กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัตวิดัทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา,  2532), 

หนา้ 34. 
15โอฬาร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551), หนา้ 422-423. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E42%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2C%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E15%7d%7bu0E19%7d%7bu0E20%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E35%7d/a|cde2ccd2c3+c3d1b5b9c0d1a1b4d5/-3,-1,0,B/browse


 

88 
 

9.  พระธาตุม่อนพญาแช่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 พระธาตุม่อนพญาแช่  

9.1  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม พระธาตุม่อนพระยาแช่ วดัม่อนพระยาแช่ ตั้ งอยู่เลขท่ี 279   
หมู่  1 ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง  จากถนนพหลโยธินจนเข้าถึงวดัม่อนพระยาแช่          
รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร 

9.2  ประวติัความเป็นมา พระธาตุม่อนพระยาแช่ ตั้งอยู่บนภูเขาสูงช่ือม่อนไก่เข่ีย หรือดอย 
ย ัสสะกิตติ  ห รือเขลางค์บรรพต โดยตามต านานพระธาตุม่อนพระยาแช่  ห รือว ัดม่อน                   
พระยาแช่ ท่ีมาของช่ือ “ม่อนพระยาแช่” พระธาตุม่อนพระยาแช่ “วดัม่อนพระยาแช่” ประดิษฐาน
พระเกศาธาตุ 8 เส้น พระบรมธาตุส่วนเล็บ และพระบรมธาตุน ้ าบว้นพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จ    
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เดิมถูกท าลายในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่ใน    
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ปีพ.ศ.2498 ประกาศข้ึนทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 52 ตอนท่ี 75 ลงวนัท่ี 8 มีนาคม 2478 
ทุกปีจะมีงานนมสัการพระธาตุในวนัแรม 8ค ่า เดือน 7 เหนือ (ตรงกบัเดือน 9) 16 

9.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

9.3.1  ความเช่ือและประเพณีท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง  มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
ประเพณีมีการสรงน ้าพระธาตุเป็นประจ าทุกๆ ปีทุกปีวนัแรม 8 ค  ่า เดือน7เหนือ (ตรงกบัเดือน 9)  

9.3.2  มีประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน  พระธาตุม่อนพระยาแช่ 
ตั้งอยู่บนภูเขาสูงช่ือม่อนไก่เข่ีย หรือดอยยสัสะกิตติ หรือเขลางค์บรรพต ต าบลพิชยั อ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวดัล าปาง  สร้างเม่ือ พ.ศ.2353 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวนัท่ี 24 มกราคม        
พ.ศ. 2501 สังกดัคณะสงฆม์หานิกาย ท่ีดินตั้งวดัมีเน้ือท่ี 350 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง
ของพระธาตุม่อนพระยาแช่ ดว้ย 

9.3.3  ลกัษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม พระธาตุม่อนพระยาแช่ และพระอุโบสถ 
ตั้งอยูบ่นภูเขาสูง เดินข้ึนบนัได 585 ขั้น รถยนตข้ึ์นไม่ได ้

9.4  ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆใน    
วดัม่อนพระยาแช่ มีดงัน้ี 

1. พระธาตุม่อนพระยาแช่ และพระอุโบสถ ตั้งอยู่บนภูเขาสูง เดินข้ึนบนัได 585 ขั้น 
รถยนตข้ึ์นไม่ได ้

2.  บ่อน ้ าสองพี่น้อง มี  2 บ่อ  ถือว่าเป็นบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ อยู่ชายเขา ด้านล่างพระธาตุ      
น ้าในบ่อจะไม่แหง้ทั้งปี 

3.  บรรณศาลาสุพรหมฤาษี (พระฤาษีองคท่ี์ 5 ท่ีดูแลพระธาตุม่อนพระยาแช่) 
4.  ศาลาเกษม -โชติ เป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันหลวงพอ่เกษม เขมโก และพระครูประโชติ

คณารักษ ์
5.  เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและในวนอุทยานม่อนพระยาแช่ 

 

                                                        
 16กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. ประวัตวิดัทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8. (กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา. 2532), 
หนา้ 216. 



 

90 
 

มีโครงการต่างๆ ท่ีเป็นส่ือของการเรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติ เช่น โครงการ "ลีลาวดีบาน 
นมสัการพระธาตุ" ก าลงัปลูกตน้ลีลาวดี ให้ทัว่ทั้งวดั เพื่อให้มีกล่ินหอม ไปทัว่บริเวณวดั โครงการ 
“เฮาฮกัม่อนพระยาแช่” เป็นโครงการท่ีวดัม่อนพระยาแช่ เขา้ร่วมกบั We love The King we love 
Thailand มีกิจกรรมตามฤดูกาล เช่น ปลูกตน้ไม ้ปลูกหญา้แฝก สร้างฝาย ป้องกนัและควบคุมไฟป่า
เป็นโครงการสร้างฝาย ชะลอน ้ า ด้วยหินและดิน โครงการการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดิน
พงัทลายและรักษาหน้าดิน บริเวณ 2 ขา้งของทางข้ึนพระธาตุ และรอบพระธาตุ โครงการการปลูก
หญ้าแฝกบนสันฝาย เพื่อให้เพิ่มความแข็งแรงให้กับตวัฝาย ในบริเวณฝายท่ีเป็นดิน โครงการ      
การปลูกตน้ไมท้ั้งไมย้ืนตน้และไมกิ้นได ้ ในบริเวณพื้นท่ีของวดั 350 ไร่ โดยในปี 2553 ก าลงัปลูก
ต้นมะค่าโมง และขะจาว (กล้าไม้สูงเกือบ 2 เมตร) กว่า 1,500 ต้นโครงการการป้องกันไฟป่า        
ในพื้นท่ีวดัทั้งหมด และบางส่วนในวนอุทยานม่อนพระยาแช่ โครงการการปฏิบติัธรรมวดัม่อน  
พระยาแช่ ร่วมกับโครงการ ปฏิบัติธรรมของ We love The King we love  Thailand โครงการ 
“หอ้งสมุดประวติัศาสตร์ ม่อนพระยาแช่”  
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10.  พระธาตุดอยม่วงค า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 พระธาตุดอยม่วงค า 

10.1  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม พระธาตุดอยม่วงค า วดัดอยม่วงค า ตั้งอยูท่ี่ หมู่ 1 ต าบลกลว้ย
แพะ อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง อยูห่่างจากอ าเภอเมือง ประมาณ 17 กิโลเมตร 

10.2  ประวติัความเป็นมา พระธาตุม่วงค า จากต านานได้กล่าวถึงคร้ังตั้งแต่สมยัพุทธกาล  
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้แห่งเรา และเหล่าพระอรหันต์สาวกจ านวน 1,500 องค์ ไดเ้สด็จ
โดยทางนภากาศ มาประทบัท่ีดอยแห่งน้ี พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรม อริยสัจส่ี แก่พระ
อานนท์และพระสาวก เทพบุตรเทพธิดา พระอินทร์ พระพรหม ยมราช พญาครุฑ พญานาค และ
พุทธบริษทัท่ีมาเขา้เฝ้า จากนั้นพระสาวกรูปหน่ึงไดต้รัสถามถึงความเป็นมาในอดีตของดอยแห่งน้ี 
พระองค์ทรงตรัสว่า ในอดีตท่ีแห่งน้ีได้มีพระพุทธเจา้ในภทัรกปัแห่งเรา มาอยู่สร้างพระสัมมา     
สัมพระโพธิญาณทุกพระองค์ จากนั้นพระพุทธองค์ทรงลูบพระเศียรทรงน าเส้นพระเกศาจ านวน      
8 เส้น ให้บรรจุไวใ้นหลุมลึกประมาณ  50 วา โดยพระอินทร์ได้สั่งให้พระวิษณุกรรมเทพบุตร         
ไปน าเอาก่ิงมะม่วง (กัมปะละ) ปักท่ีหลุมนั้ น เพื่อเป็นสัญลักษณ์เคร่ืองหมายไว ้แล้วทรงตรัส
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พยากรณ์ต่อไปวา่ จากน้ีไปในภายภาคหนา้ท่ีแห่งน้ีจะมีช่ือวา่ ดอยม่วงค า และเม่ือตถาคตปรินิพพาน
ไปแลว้ เหล่าพระสาวก จะอญัเชิญ พระมหาจานุกงั (กระดูกคางดา้นซา้ย) มาบรรจุไวท่ี้น่ี17 

10.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

10.3.1  ความเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

พระธาตุดอยม่วงค า น้ีจะจดังานสรงน ้ าพระธาตุทุกปี ซ่ึงงานประเพณีสรงน ้ า
พระธาตุประจ าปีจะตรงกับ วนัแรม  8 ค ่า เดือน 9 เหนือ ซ่ึงมีงานสมโภชอย่างใหญ่โตและวดั       
พระธาตุดอยม่วงค าน้ีในวนัศุกร์ท่ี  20 มิถุนายน 2557 ได้มีการร่วมสรงน ้ าพระธาตุดอยม่วงค า       
สวดเบิก เดินตามรอยเท้า สักการะต านาน หมาขนค า และชมมหรสพสมโภช ซอพื้นเมือง ร าวง   
ยอ้นยคุ การแข่งขนัมวยคาดเชือก เพื่อสืบสานและส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน
ใหค้งอยูสื่บไป 

10.3.2  มีประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

โดยตามต านานของพระธาตุม่วงค ามีการคน้พบฐานเจดียเ์ก่าซ่ึงสอดคลอ้งใน
ต านานหมาขนค าของคนโบราณ ก็เป็นแหล่งก าเนิดต านานท่ีลือลั่นแห่งหน่ึงของเมืองล าปาง      
เรียกกนัวา่ต านานหมาขนค า หรือหมาขนสีทองค า ซ่ึงต านานหมาขนค ามีความเป็นมาดงัน้ี 

10.3.3  ลกัษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม  เป็นศิลปะแบบลา้นนา 

10.4  ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก 

เป็นส่ือของการเรียนรู้โบราณสถาน ศาสนสถาน และประวติัศาสตร์ จากแหล่งก าเนิด
ต านานท่ีลือลั่นแห่งหน่ึงของเมืองล าปาง เรียกกันว่าต านานหมาขนค า หรือหมาขนสีทองค า          
ซ่ึงต านานหมาขนค า ท่ีเป็นเร่ืองราวทางประวตัศาสตร์และเป็นสถานท่ีท่ีเป็นท่ีสักการะของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินและประชาชนท่ีจะมาสักการะ เป็นสถานท่ีตอ้งเดินข้ึนไปชั้นสูงสุดจะมองเห็น
ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ก่อนจะถึงบนัไดชั้นสูงสุดจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นอนอยู่ท่ีศาลา ซ่ึงเป็นท่ี
สักการะของผูท่ี้มาเท่ียววดัดอยม่วงค า 

 

 
                                                        

17 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวตัิวดัทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8,  (กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา, 2532), 
หนา้ 202. 
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11.  พระธาตุม่อนธาตุ 

11.1 ท่ีตั้ งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุม่อนธาตุ  วัดม่อนธาตุ ตั้ งอยู่เลขท่ี  324 หมู่  2         
บา้นกลว้ยแพะ ต าบลกลว้ยแพะ อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง โดยเส้นทางถนนล าปาง - แม่ทะ     
(ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1037) และขบัรถไปตามถนนทางหลวงชนบทล าปาง 4042 

11.2  ประวติัความเป็นมา  พระธาตุวดัม่อนธาตุ  สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2443 ไดป้ระดิษฐานพระ
บรมสารีริกธาตุขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระบรมธาตุศกัด์ิสิทธ์ิเป็นศาสนสถานใน
ชุมชน และเป็นสถานท่ีปฏิบติัศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นท่ี อีกทั้งยงัเป็น
ท่ีจดักิจกรรมดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมประเพณีของคนในชุมชน18 

11.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

11.3.1 ความเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมธาตุศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธิท่ีประชาชน
ในทอ้งถ่ินต่างมาสักการะบูชา 

11.3.2  มีประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน  หมู่บา้นน้ี บา้นกลว้ย
แพะเป็นชุมชนท่ีอพยพมาจากสิบสองปันนาซ่ึงเดินทางมาโดยทางเทา้เป็นเวลาหลายเดือน ถ่ินฐาน
แรกท่ีชาวบา้นตั้งถ่ินฐานอยูคื่อบา้นแจซ้้อน อ าเภอเมืองปาน โดยไดอ้ยูท่ี่แจซ้้อนเพราะอาหารอุดม
สมบูรณ์และของป่ามากมาย อยู่มาวนัหน่ึงอาหารเร่ิมจะหมดก็เลยพากนัอพยพไปหาท่ีอยู่ใหม่ ก็
เดินทางมาเร่ือยๆ จนถึงบา้นหว้ยหาญ ซ่ึงอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองชาวบา้นไดต้ั้งถ่ินฐานอยูท่ี่นั้นไม่นาน 
ก็ตอ้งยา้ยถ่ินฐานกนั เพราะเกิดสงครามเมืองจึงตดัสินใจอพยพออกจากถ่ินฐานนั้น จึงตดัสินใจ
อพยพมาจึงต้นกล้วยท่ีมีขนาดใหญ่บริเวณเหล่านั้ นเต็มไปด้วยของป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
ชาวบา้นจึงตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่น้ี 

11.3.3  ลกัษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม พระธาตุม่อนธาตุ ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระบรมธาตุศกัด์ิสิทธ์ิ 

 

 

                                                        
18 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวตัิวดัทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8,  (กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา, 2532), 

หนา้ 215-216. 
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12.  พระธาตุม่อนจ าศีล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12 พระธาตุม่อนจ าศีล 

12.1  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม 

พระธาตุม่อนจ าศีล วดัม่อนจ าศีล ตั้งอยู่ท่ีต  าบลพระบาท อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง
โดยเส้นทาง ให้ขบัรถเขา้ถนนสายขา้มคลองชลประทานต าบลพระบาทช่วงถนนสายล าปาง-แพร่ 
หรือถนนวชิราวุธด าเนินไปศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่ หรือเขา้ทางถนนซูเปอร์ไฮเวยล์  าปาง-งาว 
ตรงส่ีแยกสนามบินล าปางแล้วขับรถมาตามถนนพระบาทมาจนถึงคนัคลองชลประทานแล้ว        
เล้ียวซ้ายมาตามคนัคลองชลประทานประมาณ 200 เมตร ก็จะพบกบัวทิยาลยัสารพดัช่างล าปางและ
วดัก็อยูติ่ดดา้นหลงัวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง 

12.2  ประวติัความเป็นมา 

พระธาตุม่อนจ าศีล เป็นวดัท่ีสร้างอยู่บนเนินดินท่ีสูง ตามคติจักรวาล อันเป็น
สัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุ ซ่ึงเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ตามคติการสร้างวดัของชาวมอญ         
แต่โบราณ ท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อล าปาง ราวพุทธศตวรรษท่ี 14 ในนามการเสด็จมาสร้างเมืองเขลางค์
นคร (ล าปาง) ของพระนางจามเทวี เนินดินท่ีใช้ในการสร้างวดันั้น ชาวมอญเรียกวา่ “โหมกตอก” 
ซ่ึงเป็นค าเดียวกบัช่ือของ “พระธาตุมุเตา” แห่งเมืองหงสาวดีของมอญในอดีต ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีคือ
ประเทศพม่า  ตามต านานกล่าวไวว้่า ในสมยัพุทธกาล ไดมี้ยกัษ์ตนหน่ึงสถิตอยู ่ณ ม่อนปูยกัษ์ได้
เท่ียวจบัผูค้นในเมืองละกอนกินเป็นอาหาร จึงท าให้ชาวบ้านชาวเมืองเดือดร้อนเป็นอย่างมา         
เม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทราบด้วยพระญาณ จึงได้เสด็จมาโปรด จึงทรมาณยกัษ์โดยการแสดง
อิทธิฤทธ์ิให้ยกัษ์เห็น จนยกัษ์ก็ยอมรับศีล 5 (รักษาศีล, จ าศีล) สถานท่ีแห่งน้ีจึงไดช่ื้อวา่ม่อนจ าศีล
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หรือม่อนป๋ันศีล จากนั้นเป็นตน้มา ยกัษ์ก็เลิกฆ่าผูค้น ชาวเมืองละกอนจึงอยูเ่ป็นสุขตลอดมา และ
พระพุทธะองค์ไดย้กมือข้ึนลูบเศียร ไดพ้ระเกศา 1 เส้น มอบให้ เทวดารับไว ้และเนรมิตผอบทอง
บรรจุพระเกศา และเนรมิตบ่อลึกลงไปในดิน 80 ศอก เพื่อบรรจุ ผอบเกศา ไว ้ณ ท่ีแห่งน้ี พระพุทธ
องคต์รัสวา่ สถานท่ีแห่งน้ี ต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นพุทธสถานท่ีเจริญรุ่งเรืองเพื่อให้ผูค้นไดม้า
กราบไหว ้ประพฤติวตัรปฏิบติัธรรมของตถาคตวดัม่อนจ าศีลแห่งน้ีเป็นวดัเก่าแก่ โดยคาดว่าเม่ือ
คร้ังท่ีพระนางจามเทวีเสด็จมาสร้างเมืองเขลางคน์คร ไดใ้ชว้ดัแห่งน้ีเป็นท่ีจ าศีลบ าเพญ็ภาวนา ถือวา่
วดัม่อนจ าศีลเป็นวดัป่าท่ีอยู่ใกล้วดั ฉะนั้ นสาธุชนผูส้นใจจึงพากันมารักษาศีล ปฏิบัติธรรม
กรรมฐานบางช่วงเวลาก็ถูกทิ้งไวใ้หร้กร้าง 

12.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

12.3.1  ความเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง  คติการสร้างวดัอยูบ่ริเวณเนินดินสูง 
ท่ีคนลา้นนาเรียกวา่ “ม่อน” นั้น ก็เป็นไปเพื่อไม่ให้บริเวณของวดั อนัถือเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ใหม้า
อยู่ปะปนกับท่ีอยู่อาศัยของชาวบ้าน วดัม่อนจ าศีล ท่ีตั้ งอยู่ริมคลองชลประทาน บนถนนสาย   
ล าปาง-แพร่ ก็คงสร้างตามคติ และเหตุผลดงัท่ีไดก้ล่าวมา ประกอบกบัต านานของวดัได้กล่าวว่า    
วดัแห่งน้ีเม่ือคร้ังท่ีพระนางจามเทวเีสด็จมาสร้างเมืองเขลางคน์คร ไดใ้ชว้ดัแห่งน้ีเป็นท่ีจ าศีลบ าเพญ็
ภาวนา วดัแห่งน้ีจึงไดช่ื้อวา่ “วดัม่อนจ าศีล”19 

12.3.2  มีประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวขอ้งกบัท้องถ่ิน คร้ันต่อมาเม่ือเมือง
ล าปางได้เป็นศูนยก์ลางในการท าอุตสาหกรรมป่าไมข้องประเทศสยาม นับแต่ปี พ.ศ. 2428 ได้มี   
ชาวพม่ายา้ยมาอยูท่ี่เมืองล าปาง เพื่อท าอุตสาหกรรมป่าไมก้นัเป็นจ านวนมาก ดว้ยชาวพม่าเป็นผูมี้
ประสบการณ์ในการท าอุตสาหกรรมป่าไมอ้ยู่เป็นทุนเดิม ประกอบกบัคนพื้นถ่ินในเมืองล าปางยงั
ติดอยู่ในระบบมูลนาย ชาวพม่าจึงเป็นผูเ้ขา้มามีบทบาทในการท าไมใ้นยุคนั้น และได้กลายเป็น
คหบดี ตน้ตระกูลส าคญัหลายตระกูลของเมืองล าปางในเวลาต่อมาจากการเป็นผูมี้รายไดจ้  านวน
มหาศาลของชาวพม่าดงักล่าว ประกอบกบัชาวพม่ามีความเช่ือว่า ในตน้ไมทุ้กตน้มีเทวดาอาศยัอยู ่
เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษต่อรุกขเทวดา ชาวพม่าจึงไดส้ร้างวดัข้ึนท่ีเมืองล าปางเป็นจ านวนหลาย
วดัดว้ยกนั “วดัม่อนจ าศีล” ก็เป็นอีกวดัหน่ึงท่ีชาวพม่าไดส้ร้างข้ึนตามรูปแบบสถาปัตยกรรมของตน 
ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าว “ศิลปะพม่าแบบมณัฑะเลย”์ ก าลงัเป็นท่ีนิยม โดยท่ีวดัน้ีไดมี้การสร้างพระ
เจดียต์ามศิลปะดงักล่าวถึง 3 องคด์ว้ยกนั 

 

 

                                                        
19พระครูโพธ์ิอาจ อตฺตทนฺโต, บทสวดมนต์ ฉบับวดัม่อนจ าศีล นครล าปาง, (ล  าปาง : วดัม่อนจ าศีล, 2556), หนา้ 1-4. 



 

96 
 

12.3.3  ลกัษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม 

1.  พระธาตุเจดียสี์ทองซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และซุม้พระเจา้
ทนัใจ มีก าแพงล้อมบริเวณเจดีย ์ซุ้มประตูซ่ึงทรุดโทรมและปรักหักพงัตามกาลเวลา ต่อมาได้มี   
พระมหาป่า เมืองแปง ซ่ึงเป็นพระกรรมฐาน ได้ธุดงค์มาพบเจดีย ์ซ่ึงเห็นว่าเป็นวดัท่ีเก่าแก่ และ   
เป็นท่ีอนัสงบวิเวก เหมาะสมท่ีจะปฏิบติัธรรม จึงไดพ้  านักประจ าอยู่สถานท่ีแห่งน้ีต่อมาผูค้นได้
ทราบก็พากนัข้ึนไปฟังธรรม เจริญกรรมฐานรักษาศีล ถวายทาน และก็ไดเ้กิดศรัทธาเล่ือมใส ได้
ช่วยกนัสร้างวิหารหนา้ซุ้มพระเจา้ทนัใจ เพื่อเป็นสถานท่ีบ าเพญ็กุศลและไดร่้วมกนับูรณะซ่อมแซม
องค์เจดียแ์ละบริเวณโดยรอบให้เหมาะกบัการบ าเพ็ญกุศลต่อมา ในปี พ.ศ. 2410 ได้มีคหบดีชาว
พม่าซ่ึงเข้ามาท าไม้ในสมัยนั้ น ได้เกิดศรัทธาเล่ือมใส จึงขอบูรณะโดยช่างจากจากมณัฑะเลย ์
ประเทศพม่า มาท าการบูรณะและเปล่ียนรูปทรงของเจดีย ์ก าแพง ซุ้มประตูเป็นศิลปะแบบพม่า     
ใน  ปี พ.ศ. 2460 ได้ท าการบูรณะเจดียอ์งค์ใหญ่อีกคร้ังหน่ึง ตั้งแต่ทรงระฆงัข้ึนไปลงรักปิดทอง 
สวยงาม และไดมี้การประกอบพิธียกฉัตรข้ึนสู่ยอดเจดีย ์หลงัจากในปี พ.ศ. 2528 ได้เกิดพายุและ
ฟ้าผา่ยอดเจดียสี์ทอง หกัพงัลงมา ต่อมาไดท้  าการบูรณะในปี พ.ศ. 2532 ซ่ึงไดก้ระเทาะปูนเดิมออก 
แลว้ก่อฉาบใหม่ ตรงรูปทรงระฆงัคว  ่าไดติ้ดกระจกโคง้สีทอง ตรงยอดลงรักปิดทองเปล่ียนยอดฉตัร
ใหม่ พร้อมติดสายล่อฟ้า เพื่อกนัฟ้าผา่และไดป้ระกอบพิธียอกฉตัรข้ึนในปี พ.ศ. 2533 

2.  พระธาตุเจดียอ์รหนัต ์8 ทิศสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2460 ไดมี้คณะศรัทธา สร้าง
เจดียพ์ระอรหันต์ 8 ทิศเป็นเจดียท์รงแปดเหล่ียม มีซุ้มพระอรหันต์ประจ าทิศทั้งแปด มีลวดลาย
ประดบัสวยงาม มีสัตวป์ระจ ายาม 

3. พระธาตุเจดียฤ์าษีสร้างเม่ือปี  พ.ศ. 2470 - 2474โดยมีฤาษีอูส่วนหล่าเป็น
หมอยารักษาโรคต่างๆ ดว้ยเวทยม์นต ์เม่ือท่านเดินทางมา ณ แห่งน้ี ท าให้เกิดนิมิตวา่สถานท่ีแห่งน้ี 
เป็นสถานท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ท่านไดอ้ธิษฐานจิตท่ีจะสร้างเจดีย ์ณ ท่ีแห่งน้ีท่านฤาษี จึงได้
ลงมือก่อสร้าง และเร่ิมรักษาผูค้น ท่ีเป็นโรคต่างๆ โดยได้ทานหัวเผือกหัวมนัดิบๆ ท่ีท่านเสกให ้
พร้อมกบัสมาทานศีลเป็นเวลา 9 วนั 15 วนั 39 วนั 43 วนั ตามแต่อาการของโรคท่ีจะท่ีจะรักษา โรค
ต่างๆ ก็หายอยา่งน่าอศัจรรย ์และผูท่ี้รักษาหายแลว้ก็ช่วยกนัดว้ยก าลงัทรัพยบ์า้ง ดว้ยก าลงักายบา้ง 
จากศรัทธาร่วมกนัสร้างเจดีย ์โยท่าน ฤาษีไดล้งมือก่อสร้างดว้ยตนเอง จนส าเร็จ จึงเป็นท่ีรู้จกักนัใน
นาม “เจดียฤ์าษี” 

12.4  ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกวดัน้ีเป็นส่ือของการเรียนรู้ส าหรับผูท่ี้จะ
ศึกษาหรือผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัเจดียท่ี์มีรูปทรงแบบศิลปะพม่า ท่ีมีขนาดใหญ่ 3 องค์ดว้ยกนั ดงัเช่น 
“เจดีย์ทอง” มีก าแพงล้อมรอบทั้ ง 4 ต้น ยอดเจดีย์ทาสีทอง “เจดีย์อรหันต์ 8 ทิศ” มีรูปป้ันองค ์    
พระอรหันต์ประจ า 8 ทิศ ลกัษณะงดงามศิลปะพม่าดา้นในสุดเป็น “เจดียฤ์าษี” รูปทรงคลา้ย เจดีย์
ทององคแ์รก 
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ภาพท่ี 13 พระธาตุสีทอง 

 

ภาพท่ี 14 พระธาตุอรหนัต ์8 ทิศ 

 

ภาพท่ี  15 พระธาตุฤาษี 
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13.  พระธาตุคว า่หม้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  16 พระธาตุคว  ่าหมอ้ 

13.1  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม พระธาตุคว  ่าหมอ้ วดัพระธาตุคว  ่าหมอ้ ตั้งอยูบ่า้นหว้ยน ้ าเค็ม 
หมู่ ท่ี  7 ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง เส้นทางอยู่กิโลเมตรท่ี 723 ถนน
พหลโยธิน ล าปาง - พะเยา (ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1) 

13.2  ประวติัความเป็นมา พระธาตุคว  ่าหมอ้ วดัพระธาตุคว  ่าหมอ้   สร้างข้ึนจากเศษวสัดุท่ี
เหลือจากการสร้างพระบรมธาตุเสด็จเส่ียงทายโดยเอาวสัดุบรรจุใส่หมอ้บรรทุกบนหลงัช้างแล้ว
ปล่อยให้ช้างเดินไปเอง จนมาถึงบริเวณวดัในปัจจุบนั หมอ้บนหลงัชา้งก็ตกคว  ่าลงไป จึงตกลงท า
การสร้างพระธาตุบริเวณน้ี และขนานนามว่า “พระธาตุคว  ่าหมอ้” แต่ตามต านานพ่อเล้ียงบุญเรือง 
ซ่ึงเป็นชาวเหนือเป็นผูมี้บุญมากจนไดเ้ป็นถึงเจา้เมืองละโว ้ต่อมาภายหลงัไดก้ลบัมาสร้างพระธาตุ 
และไดข้นานนามวดัแห่งน้ีวา่  “วดัพระธาตุคว  ่าหมอ้” ดงัน้ี 

13.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

13.3.1  ความเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง  ประเพณีสรงน ้าพระธาตุในทุกๆ ปี 
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13.3.2  มีประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน  ในบริเวณหมู่บา้นน้ีมี
ล าหว้ยสายหน่ึงไหลผา่น เล่ากนัวา่ในอดีตมีนายพรานคนหน่ึงเขา้มาหาของป่า แต่เม่ือรู้สึกเหน่ือยจึง
แวะพกั ณ ท่ีแห่งน้ี นายพรานจึงหิวน ้ าโดยใช้มือวกัน ้ าในล าห้วยข้ึนด่ืมกิน หวงัว่าจะดบักระหาย   
แต่กลบัพบว่าน ้ าในห้วยน้ีมีรสเค็ม กินไม่ได ้จึงเรียกขานห้วยน้ีว่า “ห้วยน ้ าเค็ม” มาตั้งแต่นั้นต่อมา
เม่ือมีการตั้งหมู่บา้นข้ึนจึงไดช่ื้อวา่ “บา้นหว้ยเคม็”20 

13.3.3  ลักษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม พระธาตุคว  ่าหม้อ วดัพระธาตุคว  ่า
หมอ้  สร้างข้ึนจากเศษวสัดุท่ีเหลือจากการสร้างพระบรมธาตุเสด็จเส่ียงทายโดยเอาวสัดุบรรจุใส่
หมอ้บรรทุกบนหลงัชา้งแลว้ปล่อยใหช้า้งเดินไปเอง จนมาถึงบริเวณวดัในปัจจุบนั หมอ้บนหลงัชา้ง
ก็ตกคว  ่าลงไป จึงตกลงท าการสร้างพระธาตุบริเวณน้ี และขนานนามวา่ “พระธาตุคว  ่าหมอ้” 

13.4  ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก  เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูท่ี้สนใจและ   
มีจุดเด่นและท่ีส าคญัต่อการศึกษาและค้นควา้ คือ พระหยก พระทองสัมฤทธ์ิ พระหยกอินเดีย 
พระพุทธรูปไม้สักทองมีจ านวน  16 องค์และรวมถึงพระธาตุท่ีได้ประดิษฐานบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุท่ีมีใหผู้ท่ี้สนใจเขา้ไปศึกษาและเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
20 โอฬาร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551), หนา้ 419. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E42%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2C%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E15%7d%7bu0E19%7d%7bu0E20%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E35%7d/a|cde2ccd2c3+c3d1b5b9c0d1a1b4d5/-3,-1,0,B/browse
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4.1.2  อ าเภอเกาะคา 

ประวัติความเป็นมาอ าเภอเกาะคาตั้ งข้ึนเม่ือ  ปี  พ.ศ.  2457 แต่เดิมช่ือว่า “อ าเภอ          
สบยาว” เน่ืองจากว่า อ าเภอเดิมตั้งอยู่บริเวณท่ีล าน ้ าแม่ยาวไหลมาบรรจบกบัแม่น ้ าวงั อยู่ห่างจาก
ท่ีว่าการอ าเภอเกาะคาปัจจุบันไปทางทิศเหนือ 1 กิโลเมตร ค าว่า “บรรจบ” ชาวบ้านพื้นเมือง
เรียกว่า “สบ” จึงขนานนามว่า “อ าเภอสบยาว” ต่อมาเม่ือปี พ.ศ.2459 ทางราชการได้เปล่ียนช่ือ
อ าเภอ “สบยาว” เป็น “อ าเภอเกาะคา” เพราะท่ีว่าการอ าเภอตั้งอยู่ในต าบลเกาะคา ค าว่า “เกาะคา”   
มีประวติัความเป็นมาคือ บริเวณท่ีตั้งต าบลแต่เดิมเป็นทางน ้ าของล าน ้ าแม่ยาว ซ่ึงไหลมาจากภูเขา
ขนุตาล (เขาผีปันน ้า) เขตติดต่อกบัจงัหวดัล าพูน ผา่นต าบลใหม่พฒันาและต าบลไหล่หินมาบรรจบ
กบัแม่น ้ าวงัท่ีต าบลเกาะคา คร้ันนานเขา้น ้ าไดพ้ดัเอาตะกอนดิน หิน และทราย มากองรวมกนัจน
กลายเป็นสันดอนทรายข้ึน (สันดอนทราย ชาวบา้นพื้นเมืองเรียกวา่ เกาะ) ภายหลงัล าน ้ าแม่ยาวได้
เปล่ียนทางเดินของร่อนน ้ า ท าให้เกิดสันดอนทรายเป็นบริเวณกวา้ง แลว้กลายสภาพเป็นพื้นดินปน
ทรายซ่ึงมีหญ้าคาข้ึนงอกงามเต็มท่ี  ต่อมาได้มีชาวบ้านไปตั้ ง ถ่ินฐานบ้านเรือนในบริเวณ
ดงักล่าว ชาวบา้นจึง เรียกวา่ “เกาะคา”21 

พระธาตุในเขตอ าเภอเกาะคา ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเกาะคาปรากฏมีพระธาตุส าคัญ          
4 แห่ง ผูศึ้กษาได้ส ารวจและเก็บข้อมูลรายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงมีรายละเอียดของพระธาตุใน     
เขตอ าเภอเกาะคา ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
21 นางเลิง้ วงัไชยา, 2551. จังหวดันครสวรรค์, (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา : www.amphoe.com. 20 กรกฎาคม 2557. 

http://www.amphoe.com/
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ภาพท่ี 17 แผนท่ีอ าเภอเกาะคาและต าแหน่งท่ีตั้งของพระธาตุ 
ท่ีมา http://www.lampang.go.th/map_lampang/mpa/kk.jpg 

 
 
 
 
 
 

พระธาตุวดัไหล่หินหลวง 

พระธาตุดอยนอ้ย 

พระธาตุล าปางหลวง 

พระธาตุจอมปิง 
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1.  พระธาตุล าปางหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18 พระธาตุล าปางหลวง 

1.1  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุล าปางหลวง วดัพระธาตุล าปางหลวง ตั้งอยู่เลขท่ี 
541 บา้นล าปางหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 

1.2  ประวติัความเป็นมา  องคพ์ระธาตุมีลกัษณะทางสถาปัตยกรรม ในปัจจุบนัซ่ึงก่อสร้างใน
สมยัเจา้หาญแต่ทอ้ง ใตฐ้านของเจดียจ์ะมีพระเจดียสุ์วรรณสีหราช หรือเจดียท์องค าหุ้มสิงห์ทองค า
ประดิษฐานผอบทองค า ภายในบรรจุพระบรมสารีริธาตุและพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้เอาไว ้
โดยตามต านานพื้นเมืองในอดีตคร้ังพุทธกาลท่ีลวัะอ้ายกอนกับพระเจา้ปเสนทิโกศล และพระ
อรหันต์เจา้ได้สร้างเป็นสถูปบรรจุเส้นเกศาธาตุของพระพุทธองค์เอาไว ้ต่อมามีพระอรหันต์อีก         
2 องค์คือ พระกุมาระกสัปะเถระ กบัพระเมฆียะเถระได้น าเอาพระบรมธาตุพระนลาฏเบ้ืองขวา 
(กระดูกหน้าผาก) และพระบรมธาตุ พระศอเบ้ืองหน้า-หลงั (ล าคอ) มาบรรจุไวอี้กในพระสถูปสูง     
7 ศอกเดิม จนกระทัง่พญาจนัทเทวราช ไดม้าสร้างเป็นสุวรรณสีหราชเจดียข้ึ์น และในปีพุทธศกัราช 
1992 เจา้หาญแต่ทอ้งจึงได้มาก่อเป็นเจดียโ์ดยก่ออิฐถือปูนข้ึน ต่อมาในสมยัหลงัจึงมีการหุ้มทอง
องค์พระเจดียด์้วยแผ่นทองเหลือง ทองแดง ตลอด ทั้งองค์ ดงัปรากฏอยู่ในปัจจุบนัเจดียพ์ระธาตุ
ล าปางหลวงในปัจจุบนัน้ี ไดผ้่านการบูรณปฏิสังขรณ์มาแทบทุกสมยัของเจา้เมืองผูม้าครองนคร
ล าปาง โดยในระยะปฏิสังขรณ์มาแทบทุกสมยัของเจา้เมืองผูม้าครองนครล าปาง โดยในระยะแรก
เจ้าเมืองหาญศรีทัตถะมหาสุรมนตรี ได้มาก่อตีนพระธาตุ คือขยายลานพระธาตุออกไปอีก             
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ในสมยัต่อ ไดมี้การสร้างล าเวยีงเหล็กร้ัวลอ้มพระธาตุล าปางหลวงและเสาซุ้มขนาดเล็กลอ้มเจดียอี์ก
ชั้น มุมพระธาตุ 4 มุม สร้างเป็นฉัตรทองตั้งเอาไวอ้ยา่งงอดงาม ลกัษณะเจดียเ์ป็นฐานสีเหล่ียมยอ่ม
มุม ส่วนตรงกลางเป็นลกัษณะเจดียท์รงกลม แบ่งเป็น 3 ปล้อง ถดัข้ึนไปเป็นกลีบบวัรองรับเจดีย์
ทรงระฆงัแระดบัลายรูปดอกไม ้ส่วนบนเป็นปลอ้งไฉนต่อดว้ยอดฉัตรทองค างดงามซ่ึงเป็นแบบ
ของศิลปะลา้นนาในยคุทอง22 

1.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

1.3.1  ความเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

พระธาตุล าปางหลวงเป็นปูชนียสถานท่ีมีประวติัอนัยาวนาน และเป็นพุทธสถาน
คู่บ้านคู่เมืองล าปางมานานนับพนัปี ชาวเมืองล าปางนับแต่อดีตเป็นต้นมาก็ได้ก าหนดให้มีงาน
ประเพณีนมสัการพระบรมธาตุประจ าทุกปี ซ่ึงถือเป็นงานประเพณีไหวพ้ระธาตุสืบมาปีละ 2 คร้ัง 
คือในเดือนยี่ของภาคเหนือ ซ่ึงเรียกว่าเดือนยี่เป็ง หรือวนัเพ็ญเดือนยี่ (ทางเหนือ) ประมาณเดือน
พฤศจิกายนวนัเพญ็ข้ึน 15 ค ่า ถือเป็นงานประเพณีนมสัการไหวพ้ระธาตุล าปางหลวง และวนัปากปี 
คือวนัเมตน้ของปีใหม่ทางเหนือ ซ่ึงจะเร่ิมเมษายนของทุกปี และพระแกว้มรกต ส่วนเดือน 6 เหนือ
เป็งจะเป็นวนังานประเพณีนมสัการพระพุทธบาทซ่ึงงานประเพณีของวดัพระธาตุล าปางหลวง
เหล่าน้ี เจา้ผูค้รองนครล าปางในอดีตกาลได้เป็นผูก้  าหนดและกระท าสืบกนัมา จนกลายเป็นงาน
ประเพณีมาจนถึงทุกวนัน้ี  ตามความเช่ือการไหวพ้ระธาตุล าปางหลวง นอกจากวนังานประเพณีการ
ไหวพ้ระธาตุแลว้ พุทธศาสนิกชนสามารถเดินทางไปกราบไหวไ้ด้ทุกวนั โดยเฉพาะผูท่ี้เกิดในปีฉลู 
(ปีววั) เพราะพระธาตุล าปางหลวงเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีฉลู ตามความเช่ือ 

1.3.2  มีประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน  เล่ากนัวา่ในอดีตหมู่บา้น
น้ีมีภูเขาเต้ียๆ ซ่ึงเป็นจุดศูนยก์ลางของพื้นท่ี บนภุเขา ท่ีเตม็ไปดว้ย “ไมป้าง” ซ่ึงชาวบา้นมกัน ามาท า
กระบอกใส่ข่าวหลามกนั (ไมป้าง หมายถึง ไมไ้ผช่นิดหน่ึง ท่ีมีช่วงปลอ้งยาว เน้ือบาง และเยื้อหนา 
นิยมใชท้  ากระบอกขา้วหลาม บางคร้ังจึงเรียกกนัวา่ “ไมข้า้วหลาม” หรืออาจจะเรียกไดอี้กชนิดหน่ึง
วา่ “ไมไ้ผเ่ผียว”) คร้ันเกิดหมู่บา้นขนาดใหญ่ข้ึนในบริเวณน้ีจึงไดเ้รียกช่ือวา่ “บา้นหลามปางหลวง” 
และต่อมาในภายหลงักล่าวกนัเพี้ยนไปจึงกลายเป็น “บา้นล าปางหลวง” ดงัเช่นในปัจจุบนั23 

                                                        
22 สมยั สุทธิธรรม, พุทธเจดีย์ภาคเหนือ เล่ม 1 (จังหวดัล าปาง), (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพ ์ที เจ เจ จ ากดั, 2548),          

หนา้ 1-49. 
23 โอฬาร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  2551), หนา้ 550. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E42%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2C%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E15%7d%7bu0E19%7d%7bu0E20%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E35%7d/a|cde2ccd2c3+c3d1b5b9c0d1a1b4d5/-3,-1,0,B/browse
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1.3.3  ลกัษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม  พระธาตุล าปางหลวงเป็นเจดียก์ลมทรง
ระฆังคว  ่า (เจดียท์รงกลม) ฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัสย่อมุม ศิลปะล้านนา กวา้งยาวด้านละ 12 วา และ       
สูง 22 วา 2 ศอก 

1.4  ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก  

โดยทางวดัพระธาตุล าปางหลวง ประชาชนได้มีการยอมรับของแหล่งเรียนรู้และ     
ได้รับใบประกาศวดัพฒันาตวัอย่าง ปี พ.ศ. 2520 จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการและ
ไดรั้บใบประกาศวดัพฒันาดีเด่นปี 2534 จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 

จากส่ือการเรียนรู้โดยมีการน าส่ือมาพัฒนาเพื่อสร้างและกระตุ้นให้เยาวชนและ             
ผูท่ี้สนใจ ไดท้  าการส่งเสริมและจดักิจกรรม เพื่อการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ศิลปกรรม ประเพณีและ
พิธีกรรมของทอ้งถ่ินเช่นประเพณีสงกรานต์สลากภตัวนัส าคญัทางศาสนาวนัเขา้พรรษาฟังธรรม  
ทุกวนัพระการสมโภชบูชาพุทธบาทและการสมโภชพระธาตุเจดียใ์ห้ผูม้าใชบ้ริการเกิดการเรียนรู้
และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์สม ่าเสมอ เช่น การพฒันาปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพื่อความสะดวกใน
การมาใช้บริการ เช่น มีลานจอดรถ ปรับปรุงภูมิทัศน์  ปรับปรุงวิหาร  พระแก้ว วิหารน ้ าแต้ม     
บันไดนาค จัดลานวัฒนธรรม ในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ /บริการความรู้เป็น               
การด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้มีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนเข้ามา
แสวงหาความรู้จากการน าไปใช้การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีผูรั้บบริการ
ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองโดยวิธีการคน้ควา้ศึกษาดูงานและทศันะศึกษาซ่ึงผูรั้บบริการน าความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้น าไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส าคญัในการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของวดัพระธาตุล าปาง
หลวง มีลานจอดรถส าหรับนักท่องเท่ียวมากมาย มีร้านคา้ สินคา้ก็หลายแบบ มีอาหารเคร่ืองด่ืม   
ของฝาก ของท่ีระลึก งานหตัถกรรมต่างๆ ของชาวบา้นในพื้นท่ีในทอ้งถ่ิน มีการบริการรถมา้ให้นัง่ 
จะนัง่ถ่ายรูปอยา่งเดียว หรือใหน้อ้งมา้พาวิง่ชมบริเวณใกล้ๆ  สักรอบหน่ึงก็ได ้แต่ถา้จะถ่ายรูปรถมา้
หน้าวดัอย่างเดียวก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ เป็นภาพท่ีสวยงามภาพหน่ึง ส าหรับท่ีระลึกการมาเยือน        
วดัพระธาตุล าปางหลวง  ทางเขา้วดัพระธาตุล าปางหลวงมี 2 ทาง ทางน้ีเขา้สู่อุโบสถ (เห็นหลงัคา
อุโบสถพน้ก าแพงข้ึนมา) อีกทางจะเขา้วิหารหลวงและพระธาตุล าปางหลวง ถา้เขา้สู่บริเวณอุโบสถ
แล้วจะเดินไปออกอีกทางหน่ึงก็ได้ ซ่ึงจะใกล้กบัทางเข้าพระธาตุล าปางหลวงมากกว่าเดินออก     
ทางเดิม 
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2.  พระธาตุจอมปิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19 พระธาตุจอมปิง 

2.1  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุจอมปิง ตั้งอยูเ่ลขท่ี 57 บา้นจอมปิง หมู่ท่ี 8 ต าบลนา
แกว้ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง อยูห่่างจากตวัเมือง ประมาณ 32 กิโลเมตร 

2.2  ประวติัความเป็นมา  ในช่วงเวลาท่ีพระนางจามเทวีไดเ้สด็จละโวข้ึ้นมาเป็นปฐมกษตัริย ์
ปกครองเมืองหริภุญไชย พระนางได้สถาปนาให้หริภุญไชย มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก      
โดยทรงปกครองแควน้หริภุญไชยดว้ยทศพิธราชธรรม พระนางทรงสั่งสอนบรรดาเสนาอ ามาตย ์       
ข้าราชบริพาร ตอดจนพสกนิกรทั้ งหลายให้ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู่ในศีลธรรมอนัดีเสมอมา        
ในการเสด็จข้ึนมาปกครองเมืองหริภุญไชยนั้น พระนางไดท้รงน าพุทธศาสนามาเผยแผย่งัดินแดน
ลา้นนาอีกดว้ยซ่ึงจะเห็นไดจ้ากท่ีพระนางจามเทวีเสด็จไป ณ ท่ีแห่งใดก็จะทรงสร้างหรือสถาปนา
พระอารามเจดียห์รือพรพระพุทธรูปข้ึนเสมอ หลงัจากท่ีหริภุญไชยเป็นปึกแผน่มัน่คงแลว้พระนาง
จามเทวีก็ทรงอนุญาตให้พระโอรสองค์เล็กลงมาสร้างเมืองข้ึนใหม่บริเวณลุ่มแม่น ้ าวงั คือ เมือง
เขลางคน์ครดว้ยความช่วยเหลือขอสุพรหมฤาษีและพรานเขลางค์  ชาวลวัะท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณนั้นมา
ก่อน ซ่ึงถือเป็นการขยายอาณาเขตหรือพระราชอ านาจของพระนางลงมาทางใตเ้ขตลุ่มแม่น ้าวงั 
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2.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

2.3.1  ความเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง  งานประเพณีท่ีส าคญัของต าบลนาแกว้
และของวดัพระธาตุจอมปิงบา้นจอมปิงคือ ประเพณีเดือนแปดเป็งตรงกบัวนัข้ึน 15 ค ่า เดือนแปด
เหนือหรือเดือนหกใตห้รือประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปีแต่ปัจจุบนังานประเพณีเดือนแปดเป็ง
ของวดัพระธาตุจอมปิงและจะมีการแห่ขบวนครัวตานของชาวบา้นแต่ละหมู่บา้นจากหวัวดัต่างๆเขา้
มาท่ีวดัพระธาตุจอมปิงเป็นประเพณีท่ีสืบทอดวฒันธรรมระหว่างชาวบ้านท่ีมีความศรัทธาต่อ        
วดัพระธาตุจอมปิงเป็นความศรัทธาท่ียืนอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือของชาวบ้านภาครัฐองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน24 

2.3.2  มีประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน  ประวติัความเป็นมาของ
หมู่บ้าน เดิมช่ือ บ้าน จุ๋มป้ิง ตามน านานมีการน าพระพุทธรูปลงเรือมาถึงหน้าว ัดจอมปิง                
(ในปัจจุบัน) พระพุทธรูปได้จมน ้ า หาอย่างไรก็ไม่เจอ เลยเรียนท่ีน่ีว่า จุ๋มป้ิง (หมายถึง จมหาย      
ไปเลย) โดยช่ือของหมู่บ้านน้ีได้น าเอาช่ือ “พระธาตุจอมปิง” ท่ีอยู่ในวดัของหมู่บ้านเดิม คือ          
“วดัพระธาตุจอมปิง” อนัเป็นศาสนสถานท่ีชาวบ้านให้การเคารพนับถือ มาตั้งเป็นช่ือหมู่บ้าน         
วา่ บา้นพระธาตุจอมปิง25 

2.3.3  ลักษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม  พระธาตุจอมปิงเป็นเจดีย์ศิลปะแบบ
ลา้นนาขนาดเล็ก การสร้างไม่ปรากฏหลกัฐานก่ออิฐถือปูนโดยมีฐานส่ีเหล่ียมกวา้งดา้นละ 17 เมตร 
สูง 34 เมตร ส่วนตรงกลางและยอดเป็นทรงกลมคัน่ปล้องไฉน และรูประฆงัคว  ่า ส่วนคอระฆงั     
ท าเป็นฐานเหล่ียมย่อมมุมรองรับไฉนไปจนถึงสวมไวแ้ละถูกฟ้าผ่าเม่ือปีพุทธศกัราช 2500 จึงได ้    
ถูกบูรณะใหม่อีกคร้ัง ต านานกล่าวไวว้่า เป็นเจดีย์ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (ส่วนซ่ีโครง)        
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ปัจจุบนัไดมี้การสร้างร้ัวล าเวียงสีขาวลอ้มรอบองคพ์ระธาตุ มุมทั้งส่ีก่อ
เป็นแท่นรูปสิงห์  ศิลปะพม่า ท่ีมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมโดยพระธาตุเจดียต์ั้งอยู่ทางเนิน
ดา้นหลงัของวิหารหลงัใหญ่ภายในวดั ซ่ึงเป็นลกัษณะการวางผงัของการสร้างวดัในสมยัโบราณ
ทัว่ไป 

 

                                                        
24 สมยั สุทธิธรรม, พุทธเจดีย์ภาคเหนือ เล่ม 1 (จังหวดัล าปาง), (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพ ์ที เจ เจ จ ากดั, 2548), หนา้ 45. 
25 โอฬาร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551), หนา้ 547. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E42%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2C%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E15%7d%7bu0E19%7d%7bu0E20%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E35%7d/a|cde2ccd2c3+c3d1b5b9c0d1a1b4d5/-3,-1,0,B/browse
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2.4  ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก 

พิพิธภณัฑข์องวดัพระธาตุจอมปิงเป็นท่ีเก็บรวบรวมโบราณวตัถุต่างๆ มากกมายท่ีอยูใ่น
พื้นท่ีและนอกเหนือพื้นท่ี เช่น เคร่ืองถ้วย เคร่ืองประดับ ลูกปัดหิน ลูกกระพรวนส าริด และ
เคร่ืองใชส้อยต่างๆ โบราณวตัถุต่างๆ 

ส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบั “เงาพระธาตุ” ถือเป็นความมหศัจรรยข์องพระธาตุท่ีไดต้กบนพื้น
อุโบสถซ่ึงถือไดว้่าเป็นแหล่งการเรียนเรียนรู้ท่ีผูส้นใจเขา้มาศึกษาหาความรู้จากคนเฒ่าคนแก่ท่ีได้
ถ่ายทอดการบอกเล่าในอดีต  
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3.  พระธาตุไหล่หิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 20 พระธาตุไหล่หิน 

3.1  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุไหล่หินตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 2 บา้นไหล่หิน ต าบลไหล่หิน 
อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปางวดัน้ีมีเน้ือท่ีธรณีสงฆ์ประมาณ 50ไร่เศษ โดยการเดินทางจากท่ีว่าการ
อ าเภอเกาะคาเข้าทางเดียวกับวดัพระธาตุล าปางหลวง 1 กิโลเมตร และแยกซ้ายอีก 6 กิโลเมตร 
(เส้นทางเดียวกนักบัทางเขา้วดัพระธาตุล าปางหลวง แลว้มีทางแยกในหมู่บา้นไหล่หิน) อยูห่่างจาก
ตวัเมืองล าปางราว 18 กิโลเมตร 

3.2  ประวติัความเป็นมา  ตามต านานพระธาตุ จากความส าคัญทางด้านประวติัศาสตร์       
การสร้างเมืองล าปางหรือเขลางคน์คร ไดส้ร้างข้ึนขณะท่ี พระอรหนัตไ์ดอ้ญัเชิญพระบรมสารีริธาตุ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ มาไว้ยงัม่อนหินแห่งน้ี จึงมีต านานท่ีส าคญั จะได้เล่าขาน
โดยสังเขปดงัน้ี ศาสตรา  จริกา อา้งสมยัหน่ึงพระสัมมาสัมพุทธเจา้คร้ังยงัทรงทรมานส าราญอยูใ่น
เขตเชตุวนัมหาวิหารมีคืนวนัหน่ึงยามใกลรุ่้งพระองคท์รงร าพึงวา่ตั้งแต่กูตถาคตไดต้รัสรู้พระสัมมา
สัมโพธิญาณมา ถึงบดัน้ีได้ 25 พรรษาแลว้ต่อเม่ือกูมีพระชมมายุอยู่ได้ 80 พรรษาเม่ือไดกูตถาคต    
ก็ไดเ้สด็จดบัขนัธปรินิพพานแลว้ ควรกูจะอธิฐานธาตุให้ยอ่ยเพื่อใหค้นทั้งหลายและพระอรหนัตไ์ด้
น าไปบรรจุไวเ้ป็นท่ีสักการะ บูชาเสมอเหมือนกูตถาคดยงัทรงมีพระชนม์ชีพอยู่พระพุทธองค ์    
ทรงร าพึงดังน้ีแล้วพอพระองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้วได้ 218 ปี ยงัมีพระยาองค์หน่ึงทรง      
พระนามว่า ศรีธรรมมาโศกราชไดท้รงชนะขา้ศึกทั้งหลายแลว้แลว้ไดอ้าศยัเจา้นิโครธสามเณรอยู ่
ได้เลิกถอยความเล่ือมใสพวกเดียรถีย์ทั้ งหลายแล้ว จึงบังเกิดความเล่ือมใสอันแก่กล้าใน
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พระพุทธศาสนาอย่าง มาก จึงด าริท่ีจะสร้างพระเจดีย์เป็นท่ีบรรจุซึงพระบรมสารีริกธาตุของ      
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จ  านวน 84,000 องค ์พระธรรมขนัธ์ ต่อมาพระองคท์รงพิจารณาหาพระบรม
สารีริธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ก็พบท่ีเมืองราชคฤห์แลว้ พระองคก์็อญัเชิญเขา้สู่เมืองนครปาฏ
ลีบุตรนคร พระองคท์รงแบ่งพระบรมสารีริธาตุมอบให้พระเถระทั้งสองพระองคคื์อพระกุมารกสัส
ปะและพระเมฆิยะเถระเจ้าท่านได้พระบรมสารีริธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจา้อญัเชิญข้ึนบน    
หลังช้าง มาจากประเทศอินเดีย เพื่อมาประดิษฐานยงัวดัพระธาตุล าปางหลวง พอขบวนช้างท่ี
อญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาถึงยงัม่อนหินแห่งน้ีขบวนช้างเชือกนั้ นก็ไม่ยอมเดินทางต่อถึง         
เจา้จะขบัจะจะใสอย่างไรช้างก็ไม่ยอมท่ีจะเดินทางต่อ อนัเป็นเหตุท่ีน่าอศัจรรยเ์ป็นอย่างยิ่งนัก      
องค์พระอรหันต์ผูเ้ป็นพระประมุขของขบวนนั้น จึงพร้อมด้วยผูค้นท่ีติดตามได้ปรึกษากนัท่ีจะ
สมควร สร้างองคพ์ระเจดียบ์รรจุเอาพระบรมสารีริธาตุขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เพื่อไว้
เป็นท่ีกราบไวส้ักการบูชาตลาดกาลนาน และเป็นอนุสรณ์ท่ีไดอ้ญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุมายงัท่ี
แห่งน้ีดว้ย26 

3.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

3.3.1 ความเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง ตามความเช่ือวดัไหล่หินหลวง นบัว่า
เป็นโบราณสถานท่ียงัคงใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาพระธาตุเจดียเ์ป็นส่ิงก่อสร้างอยา่งหน่ึง ท่ีส าคญั
ทางศาสนาเป็นสถานท่ี ท่ีประชาชนท าการสักการบูชาสืบเน่ืองกนัมาชา้นาน เช่ือกนัวา่ภายในเจดีย์
นั้นไดบ้รรจุพระอฐิัของพระพุทธเจา้ ประชาชนจะท าการสรงน ้ าเจดีย ์โดยการเดินสาดน ้ าไปรอบๆ 
องคเ์จดีย ์และอธิษฐาน เป็นการสักการะบูชาพระพุทธเจา้ ตรงฐานของเจดีย ์จะมีรูปป้ันของสัตวใ์น
สมยัก่อน 12 ราศี และเจดียแ์ห่งน้ียงัเป็นแบบอยา่งของสถาปัตยกรรมท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของ
วดัแท่นบูชาจะถูกสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมในสมยัก่อน  

ตามความเช่ือสัญลักษณ์ช้างน าพระบรมสารีริกธาตุ ตามประวติัรูปช้างน้ีเป็น
สัญลกัษณ์ท่ีน าพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์บรรทุกหลงัชา้งมาบรรจุในพระเจดียว์ดัไหล่
หิน จึงเรียกว่า ไหล่หินหลวงช้างยืน อยู่ด้านซ้ายของพระวิหาร รูปช้างก็มีซุ้มก่ออิฐถือปูนแบบ
เดียวกนักบัซุม้มะพร้าวผา่ซีก 

 

                                                        
26 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวตัิวดัทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา, 2532),

หนา้ 109-110. 
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3.3.2  มีประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน  ในหมู่บา้นน้ีมีเนินเขา     
ท่ีบริเวณตล่ิงเชิงเขานั้นมีกอ้นหินน้อยใหญ่เต็มไปหมด มองดูเหมือนเนินเขาเป็นหินซ่ึงมีลกัษณะ
เช่นน้ีทางภาคเหนือเรียกว่า “หล่ายหิน” หมายถึง บริเวณตล่ิงลาดชนัท่ีเป็นหิน ชาวบา้นส่วนใหญ่    
จึงเรียกหมู่บา้นน้ีวา่ “บา้นหล่ายหิน” ต่อมาภายหลงัช่ือเพี้ยนไปจึงไดก้ลายเป็น บา้นไหล่หิน ดงัเช่น
ปัจจุบนั27 

3.3.3  ลกัษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม  ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพระธาตุ
เจดียก่์อสร้างแบบศิลปะลา้นนา เป็นพระธาตุขนาดเล็กก่ออิฐถือปูน ในส่วนของด้านบนของรอบ
องคพ์ระธาตุป้ันเป็นรูปสัตวต่์างๆ หลายชนิด 

3.4  ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก 

ส่ือการเรียนรู้ของวดัไหล่หลวง ไดแ้ก่พิพิธภณัฑ์วดัไหล่หิน ถือไดว้่าเป็นรากเหงา้ของ
ถ่ินเกิดของชุมชนบา้นไหล่หินพิพิธภณัฑ์วดัไหล่หินหลวงไดบ้อกถึงเร่ืองราวต่างๆท่ีบนัทึกวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในท้องถ่ินตั้ งอดีต จนมาถึงปัจจุบันซ่ึงจะมีคุณค่าต่อผู ้ท่ีสนใจและจะมี
ความหมายและมีคุณค่ามากยิง่ข้ึนถือไดว้า่วดัเป็นจุดศูนยก์ลางของจิตใจในการด าเนินชีวติท่ามกลาง
ความเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนัท่ีผนัผวนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคนในท้องถ่ินต้องช่วยกันเพราะ
พิพิธภณัฑคื์อรากเหงา้ของถ่ินเกิดถ่ินก าเนิดของคนไหล่หิน 

ส่ือการเรียนรู้ในทางดา้นศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม คือ ในส่วนของซุ้มประตูโขง 
ลกัษณะเป็นซุ้มทรงปราสาทสกุลช่างล าปาง ตกแต่งดว้ยลายปูนป้ันท่ีตวัอาคารเป็นลายบวัคอเส้ือ 
ลายประจ ายามและลายบวัเชิงล่าง ชั้นหลงัคาตกแต่งปูนป้ันดว้ยลายพญานาค รูปหงส์ ตวัเหงาและ
ลายพนัธ์ุพฤกษา ดา้นขา้งประตูทั้งสองมีรูปกินนรีแบบนูนต ่าประดบัอยู ่ส่วนหนา้บนัท าเป็นลายปูน
ป้ันแบบนูนต ่าตกแต่งดว้ยภาพเขียนสี ลกัษณะเด่นของซุม้ประตูโขงวดัไหล่หินท่ีแปลกกวา่วดัอ่ืนก็
คือ การประดบัชั้นหลงัคาดว้ยรูปสัตวท่ี์ท าดว้ยดินเผาเคลือบ   

 

 

 

 

                                                        
 27โอฬาร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551), หนา้ 555. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E42%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2C%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E15%7d%7bu0E19%7d%7bu0E20%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E35%7d/a|cde2ccd2c3+c3d1b5b9c0d1a1b4d5/-3,-1,0,B/browse
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4.  พระธาตุดอยน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  21 พระธาตุดอยนอ้ย 

4.1  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุดอยนอ้ย เลขท่ี 190 หมู่ 1 บา้นนางแตน ต าบลท่าผา 
อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ห่างจากท่ีวา่อ าเภอเกาะคาโดยประมาณ 7 กิโลเมตร 

4.2  ประวติัความเป็นมา  พระธาตุดอยนอ้ย สร้างโดยครูบาศรีวชิยั หรือพระศรีวชิยัชนะภิกขุ
โดยสมยัก่อน บนดอยนอ้ยแห่งน้ีมีป่าไมห้นาทึบอุดมสมบูรณ์ เป็นสถานท่ีรกร้างไม่มีพระภิกษุมาจ า
พรรษา จนกระทัง่มีพระภิกษุสงฆ์เร่ิมเขา้มาพ านักจ าพรรษา ชาวบา้นท่ีศรัทธาก็ไดส้ร้าง กุฏิ เจดีย ์
เพื่อให้พุทธบริษทัทั้งหลายไดก้ราบไหวบู้ชา เม่ือเร่ิมสร้างกุฏิ เจดีย ์เกิดข้ึน คณะศรัทธาประชาชนก็
ไดพ้ร้อมใจกนัตั้งเป็นวดัข้ึนโดยให้ช่ือวา่ “วดัดอยนอ้ย” หรือบางคนเรียกวา่ “ม่อนดอกดา้ย” เม่ือใน
ปี พ.ศ. 2459 ชาวบา้นก็ไดพ้บกบัรอยพระบาทท่ีตรงเนิน ใกลท้างรถไฟใกล้ๆ  วดัอญัเชิญมาไวว้ิหาร
ทางใต้จนถึงทุกวนัน้ีจนใน  พ.ศ. 2460 วดัดอยน้อยก็ได้รับการพัฒนาและบูรณะจากหลวงปู่             
ครูบาญาณรังษี สิงห์แก้ว (ศิษย์ของครูบาศรีวิชัย) ท่านก็อยู่จ  าพรรษาเร่ือยมาในขณะท่ีหลวงปู่         
ครูบาญาณรังสี ไดด้ ารงต าแหน่งเจา้อาวาส ก็ไดช้กัชวนครูบาอภิชยัขาวปี วดัพุทธบาทผาหนาม อ.ล้ี 
จ.ล าพูน ให้มาช่วยสร้างพระเจดีย ์และไดท้  าหนงัสือแจง้ทางการเพื่อขอให้ตั้งวดัดอยน้อย ข้ึนเป็น  
วดัโดยสมบูรณ์และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวนัท่ี  21 เมษายน  พ.ศ. 2461 ให้ช่ือว่า       
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“วดัดอยน้อย” โดยมีหลวงปู่ ครูบาญาณรังษี สิงห์แกว้ เป็นเจา้อาวาสองค์แรกและในปี พ.ศ. 2504 
ทางวดัดอยน้อยได้รับเมตตาจาก ครูบาศรีวิชัย น าคณะศรัทธาสาธุชนทั่วทั้ งหลายมาก่อสร้าง       
พระวิหารข้ึนทางทิศเหนือของพระเจดีย์พร้อมทั้ งสร้างพระพุทธรูปปูนป้ันปางมารวิชัยไวใ้น       
พระวิหาร โดยเรียกกนัว่า “วิหารหลงัเปียง” สร้างหันหน้าไปทางทิศใต้ ซ่ึงถือว่าค่อนขา้งแปลก
แตกต่างจากวดัอ่ืนๆ แต่ท่ีแปลกกวา่นั้นก็คือ วหิารหลงัน้ีปรากฏเงาพระธาตุใหเ้ห็นถึง 5 เงา28 

4.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

4.3.1 ความเช่ือและประเพณีท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องตามค าบอกเล่าของพระอธิการ  ชรัด     
อริโย เจ้าอาวาสวดัพระธาตุดอยน้อย ความเช่ือและความเป็นมาของการพบเงาพระธาตุในวดั        
พระธาตุดอยน้อยว่า “อาตมาพบเจอเงาพระธาตุโดยบงัเอิญในปี พ.ศ. 2548 พอดีตอนนั้นอาตมามา
นัง่สมาธิในวหิาร แลว้เห็นเงานกบินผา่นไปมา เลยเอาผา้ขาวมาขึงตรงท่ีมีรูหนา้ประตูจึงเห็นเป็นเงา
รูปพระธาตุ จากนั้นจึงไดไ้ปดูเงาพระธาตุท่ีวดัพระธาตุจอมปิง ซ่ึงก็ปรากฏว่าเป็นเงาพระธาตุใน
ลกัษณะเดียวกนั” ในส่วนของดา้นประเพณีไดจ้ดัข้ึนทุกปี สรงน ้ าพระธาตุวดัดอยน้อย สงกรานต ์
และงานลอยกระทง 

4.3.2  มีประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน  มีเร่ืองเล่าสืบต่อกนัมาวา่ 
ในอดีตมีหญิงนางหน่ึงช่ือว่า “นางแตน” เป็นลูกบุญธรรมของ “นางแก้ว” ซ่ึงแต่เดิมนั้นพ่อของ   
นางแก้วเคยช่วยเหลือปลาใหญ่ติดแหให้รอดตาย ปลาใหญ่ตัวนั้ นได้บอกแหล่งสมบัติให้แก่         
พอ่นางแกว้จึงท าใหร้ ่ ารวย มีแกว้แหวนเงินทองอยา่งมหาศาล จนมาถึงรุ่นของนางแกว้ก็ไดรั้บมรดก
ตกทอดจากผูเ้ป็นแม่บุญธรรม ด้วยความท่ีนางแตนเป็นคนใจบุญสุนทานจึงได้มีการสร้างวดัข้ึน
ส่งผลใหเ้กิดความร่มร่ืนท าใหเ้กิดเป็นชุมชนและหมู่บา้น จึงเรียกหมู่บา้นน้ีวา่ “บา้นนางแตน”29 

4.3.3  ลกัษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม  พระธาตุดอยน้อย ท่ีให้ก าเนิดเงา เป็น    
พระธาตุขนาดไม่สูงใหญ่ องคพ์ระธาตุสีด า มีส่วนยอดเป็นสีทองเหลืองอร่าม 

4.4  ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก  วดัแห่งน้ีกลบัมีเงาพระธาตุปรากฏให้ชม
ถึง 5 เงา นบัวา่เป็นเร่ืองท่ีน่าอศัจรรยโ์ดยมีลกัษณะเป็นเงาของพระธาตุหวัตั้งซ้อนกนัเป็นชั้นๆ 4 เงา 

                                                        
28 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวตัิวดัทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา,  2532), 

หนา้ 47. 
29 โอฬาร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551), หนา้ 539. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E42%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2C%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E15%7d%7bu0E19%7d%7bu0E20%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E35%7d/a|cde2ccd2c3+c3d1b5b9c0d1a1b4d5/-3,-1,0,B/browse
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และเงาท่ีดา้นขา้งเล็กๆ (ส่วนบน) อีก 1 เงา ในขณะท่ีฝ่ังตรงขา้ม (ฝ่ังซา้ยของวหิารเม่ือมองจากประตู
ทางเขา้) ก็จะมีเงาพระธาตุหวัตั้งอีก 1 เงาปรากฏใหช้มกนัอยา่งชดัเจน 

4.1.3   อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง 

ประวัติความเป็นมาโดยอาศยัหลักฐานอ้างอิงจากหนังสือต านานเร่ือง “พระนาง      
จามเทวี สร้างพระธาตุล าปางหลวง” และหนังสือประวติัศาสตร์อ่ืนๆ  ท่ีได้กล่าวถึงห้างฉัตร          
เม่ือคร้ังพระนางจามเทซีผูค้รองนครหริภุญไชย (จ.ล าพูนในปัจจุบนั) เส้นทางท่ีพระนางจามเทวี
เส ด็จนั้ น  ผ่านถนนสายเก่ าแก่สายห น่ึ ง  (ถนนสายล าปาง  - ห้ างฉัตร  หรือถนนจาม เทวี                    
ในปัจจุบัน) และเม่ือเสด็จถึงล าห้วยไม้ตาลไหลตัดผ่านถนนสายน้ี ขณะท่ีข้ามล าห้วยน้ีแล้ว            
ได้สั่ งให้ข้าราชบ ริพารหยุดพักขบวน เส ด็จ  ณ  ทุ่ งแห่ งห น่ึ งซ่ึ งห่ างจากพระธาตุล าปาง
หลวง ประมาณ 8 กิโลเมตร เพื่อจดัแจงตกแต่งประดบัประดาว่า “ห้าง” ฉะนั้น การตกแต่งประดบั
ประดาฉตัร จึงเรียกวา่ “ห้างฉตัร” เม่ือเสร็จเรียบร้อยแลว้จึงเคล่ือนขบวนไปยงัพระธาตุล าปางหลวง
และน าฉตัรไปบูชาพระบรมธาตุและเป็นท่ีสันนิษฐานว่า ณ ท่ีพระนางจามเทวีหยุดพกัขบวนเสด็จ
นั้น ต่อมาเป็นท่ีเจริญ เพราะเป็นทางผ่านไปมามีการซ้ือขายและแลกเปล่ียนสินคา้มีราษฎรมาปลูก
สร้างบ้านเรือนอยู่หนาแน่นข้ึนตามล าดับ จนกระทั่งได้ตั้ งเป็นท่ีว่าการอ าเภอ เม่ือราว ร.ศ. 121      
ตรงกับ พ.ศ.  2446  และเม่ือตั้ งอ าเภอคร้ังป้ายท่ีท าการเป็น "ท่ีว่าการอ าเภอห้างสัตว์" ต่อมาได้
เปล่ียนเป็น  "ท่ีว่าการอ าเภอ ห้างฉัตร" จนถึงปัจจุบันโดยมีหลวงเจริญเขตเขลางค์นคร (สอน)       
เป็นนายอ าเภอคนแรก30 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
30
 นางเลิง้ วงัไชยา, 2551, จังหวดันครสวรรค์, (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา :  www.amphoe.com. 20 กรกฎาคม 2557. 

http://www.amphoe.com/
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พระธาตุในเขตอ าเภอห้างฉัตร 
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอห้างฉตัรปรากฏมีพระธาตุส าคญั 5 แห่ง  ผูศึ้กษาไดส้ ารวจและเก็บขอ้มูล

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงมีรายละเอียดของพระธาตุในเขตอ าเภอหา้งฉตัรดงัน้ี 
 

  
 

ภาพท่ี  22 แผนท่ีอ าเภอหา้งฉตัรและต าแหน่งท่ีตั้งของพระธาตุ 
ท่ีมา http://www.lampang.go.th/map_lampang/mpa/hc.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22 แผนท่ีอ าเภอหา้งฉตัรและต าแหน่งท่ีตั้งของพระธาตุ 
ท่ีมา http://www.lampang.go.th/map_lampang/mpa/hc.jpg 

 

 

 

 

 

พระธาตุดอยนอ้ย 

พระธาตุม่อนไก่เข่ีย 

พระธาตุม่อนไก่แจ ้

พระธาตุปางม่วง 

พระธาตุดอยกู่ 

 

http://www.lampang.go.th/map_lampang/mpa/hc.jpg
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1.  พระธาตุดอยน้อย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23 พระธาตุดอยนอ้ย 

1.1  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุดอยนอ้ยตั้งอยูท่ี่บา้นสันทรายหมู่ท่ี 1 ต าบลเวยีงตาล 
อ าเภอห้างฉัตรจงัหวดัล าปาง เส้นทางการเดินทางไปพระธาตุดอยน้อย ใช้เส้นทางถนนซุปเปอร์
ไฮเวยล์  าปาง-เชียงใหม่ หมายเลข 11 ขบัรถเล้ียวไปทางหลวงชนบทหมายเลข ลป.2020 และไปทาง
หมู่บา้นสันทราย วดัพระธาตุดอยนอ้ยจะอยูใ่กลก้บัโรงเรียนบา้นสันทราย 

1.2  ประวติัความเป็นมา  พระธาตุดอยน้อย เกิดปรากฏการณ์เม่ือในวนัองัคารข้ึน 15 ค ่าของ    
ทุกเดือนชาวบา้นสันทราย (บา้นทรายค าเดิม) ไดเ้ห็นรัศมีแสงสวา่งปรากฏข้ึนท่ีวดัดอยน้อย ต าบล
เวียงตาล อ าเภอห้างฉตัร ชาวบา้นเห็นเป็นปาฏิหาริยจึ์งตกลงกนัมานิมนตพ์ระอาโนจยั วดัปงสนุก 
ข้ึนไปพกัท่ีวดัดอยน้อย เพื่อเตรียมตวัประกาศเชิญชวนแก่ชาวบา้นใกลเ้คียงและหมู่บา้นใกลเ้คียง
จดัหาเคร่ืองไทยทานพร้อมทั้งตุงเหล็ก ตุงทอง ตุงเงิน ตุงทรายต่อมาในวนัพุธ เดือน 8 ข้ึน 8 ค ่า       
จุลศักราช 1257 (พ.ศ. 2439) ตรงกับปีมะแม จึงได้เชิญเจ้าเมืองและเจ้านายท่ีอยู่ใกล้เคียงให้มา
ร่วมงาน จากนั้นได้จดัเตรียมเคร่ืองไทยทาน และตุงทั้ง 4 ถวายแด่ทา้วทั้ง 4 ทิศ (ทา้วจตุโลกบาล) 
รวมทั้ งมหาพรหม ครูบาอาจารย์ และร่วมกันอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
ทั้ งหลาย ของให้ดลบันดาลให้พวกข้าพเจ้ารู้ท่ีอยู่แห่งองค์พระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
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หลงัจากท่ีไดอ้าราธนาเสร็จแลว้ พระอาโนจยัและพระภิกษุ และคุณนายชาวบา้นหญิงชายไดล้งมือ
ขุดค้น ร้ือถอนรากไม้และเศษอิฐ แล้วน ามาคดัแยกเป็นแต่ละชนิด แล้วน ามารวบรวมแยกเป็น
ประเภทอิฐ หิน และขุดคน้เร่ือยมาจนถึงวนัพุธ แรม 7 ค ่า เดือน 8 ชาวบา้นบ้านแม่ปุ้ม ไดขุ้ดพบ   
ขุมยนต์ซ่ึงก่อไว้ด้วยคอนกรีตจึงงัดแงะแล้วทุบจนแตกจึงเห็นเป็นเรืออยู่ภายในภายในเรือ
ประดิษฐานดว้ยเจดียท์องค า (พระธาตุเจา้องค์ค  า)ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มี 6 สี เช่น ขาว 
เหลือง แสด แดง ชมพู และส้ม ลกัษณะเท่าเมล็ดขา้วเปลือกบา้ง เมล็ดขา้วสารหกัคร่ึงบา้ง เท่าเมล็ด
งาหรือเมล็ดผกักาดก็มี นบัรวมกนัได ้322,200 เมล็ด (ดวง) จึงไดน้ ามารวมกนัและน าไปเก็บไวท่ี้วดั
ดอยนอ้ยต่อมาในวนัรุ่งข้ึน(วนัพฤหสับดี เดือน 8 แรม 8 ค ่า) พระภิกษุและชาวบา้นไดร่้วมมือสร้าง
หอประถาเสร็จแลว้จึงอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานไวใ้นหอประถาท่ีสร้างนั้น จึงจดั
พิธีสรงน ้าพระธาตุโดยเร่ิมตั้งแต่ ข้ึน 8 ค ่า เดือน 8 (ภาคเหนือเรียกวา่ออก 8 ค ่า เดือน 8) จนถึงวนัพุธ 
ข้ึน 13 ค ่าเดือน 9 ปีฉลู (ภาคเหนือเรียกวา่ เดือน 9 ออก 13 ค ่า วนัพุธ ปีเป้า) จากนั้นข้ึน 13 ถึง 15 ค ่า 
เดือน 9 จึงน าพระบรมสารีริกธาตุเขา้มาในเวียงละกอน เพื่อให้พระองคเ์จา้หลวงนรธนนัชยัสุขวดี 
ไดส้ักการบูชาสรงน ้ า และไดแ้บ่งพระบรมสารีริกธาตุไวบ้างส่วนท่ีวดัปงสนุก (ดอยปงสนุกเดิม) 
ในขณะสรงน ้ าพระบรมสารีริกธาตุ พระเมืองแก้ว (เจา้บุญเลิศ) ได้ถวายผอบทองค า(ภาคเหนือ
เรียกวา่ ผอูปค า) เพื่อใส่พระบรมสารีริกธาตุท่ีแบ่งไว ้จากนั้นจึงไดเ้กิดปาฏิหาริยมี์ลม ฝน ฟ้าร้อง ฟ้า
แลบ ทอ้งฟ้ามือมิด คนลา้นนาไดแ้สดงเป็นสักขีในการถวายทาน ในวนัรุ่งข้ึน (วนัศุกร์ เดือน 9 แรม 
1 ค ่า) พระอาโนจยั (วดัปงสนุก) โดยตามทางก็มีเจา้หัวเมืองต่างๆ คณะพระภิกษุ และชาวบ้าน
บริเวณใกล้เคียง ต่างพากันมานมสัการและสรงน ้ าพระบรมสารีริกธาตุและได้อญัเชิญพระบรม
สารีริกธาตุกลบัมายงัวดัดอยนอ้ย จากนั้นจึงอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุเขา้สู่วดัสันทราย ต่อมา เจา้
อาวาสวดัสันทราย พร้อมด้วยศรัทธาทั้ งหลายได้ตกแต่งเคร่ืองไทยทานไปน้อมถวายพระบรม
สารีริกธาตุ และอาราธนาพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐานท่ีวดัดอยน้อย และเร่ิมก่อสร้างพระ
ธาตุดอยนอ้ยข้ึนใหม่ส าเร็จลุล่วงในวนัองัคาร แรม 1 ค ่า เดือน 4 ปียี ่จุลศกัราช 1288 (พ.ศ. 2470) ใน
การวางศิลากฤษพ์ระธาตุดอยนอ้ย31 

 

 

 
                                                        

31 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวตัิวดัทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา, 2532), 
หนา้ 17. 
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1.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

1.3.1  ความเช่ือและประเพณีท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง ประเพณีสรงน ้ าพระธาตุดอยน้อย  
เดือน 9 แรม 8 ค ่า (เดือนกรกฎาคม) ของทุกปี 

1.3.2.  มีประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวข้องกับท้องถ่ิน ท่ีตั้ งของหมู่บ้านน้ีมี
ลกัษณะท่ีสันดอน ชาวบา้นท่ีมาอาศยัในบริเวณน้ีพบวา่มีแต่กรวดทรายอยูเ่ป็นจ านวนมาก เน่ืองจาก
พื้นท่ีน้ีมีล าน ้ าสายหน่ึงไหลผา่น ซ่ึงล าน ้ าน้ีมกัจะเปล่ียนทิศทางการไหลอยูเ่สมอ ท าให้พดัพาทราย
มาสะสมอยูม่ากเป็นบริเวณกวา้ง จึงกลายมาเป็นช่ือของหมู่บา้นน้ีวา่ “บา้นสันทราย”32 

1.3.3.  ลกัษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม  รูปทรงของพระธาตุศิลปะแบบลา้นนา 

1.4  ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก 

ส่ือของการเรียนเป็นสถานท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มี 6 สี เช่น ขาว เหลือง แสด แดง 
ชมพู และส้ม ลักษณะเท่าเมล็ดข้าวเปลือกบ้าง เมล็ดข้าวสารหักคร่ึงบ้าง เท่าเมล็ดงาหรือเมล็ด
ผกักาดก็มี นับรวมกันได้ 322,200 เมล็ด (ดวง) ส าหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาค้นควา้เก่ียวกับ      
พระธาตุท่ีบรรจุพระบรมสารรีริกธาตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
32 โอฬาร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551), หนา้ 495. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E42%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2C%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E15%7d%7bu0E19%7d%7bu0E20%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E35%7d/a|cde2ccd2c3+c3d1b5b9c0d1a1b4d5/-3,-1,0,B/browse
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2.  พระธาตุม่อนไก่แจ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24 พระธาตุม่อนไก่แจ ้

2.1  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุม่อนไก่แจห้มู่ท่ี 8 บา้นแม่ยามเหนือ ต าบลเมืองยาว 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปางการเดินทางไปวดัพระธาตุม่อนไก่แจ้ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 11 (สายล าปาง-เชียงใหม่) แล้วเล้ียวซ้ายไปยงัต าบลเมืองยาว อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดั
ล าปาง ทางหลวงชนบท ลป.2016 หรือทางเดียวกบัไปวดัป่าปงสนุก 

2.2  ประวติัความเป็นมา  ต านานพระธาตุม่อนไก่แจ ้พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พร้อมดว้ยฤๅษี     
5 ตน ไดเ้สด็จจาริกไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือหมายความวา่เขา้เขตต าบลเมืองยาว เพราะกาลปาง
ก่อนโนน้ทางต าบลแม่สันปัจจุบนัก็ข้ึนอยู่ในเขตต าบลเมืองยาว พระพุทธองคก์็ทอดพระเนตรเห็น
เขาทั้ง 4 ลูกเรียงกนัในท่ามกลางพื้นท่ีราบเรียบพอสมควร พระพุทธองค์ทรงทราบนึกถึงในอดีต
ก่อนปางหลงัว่า ในอดีตสมยัหน่ึงพระองคย์อ่มรู้วา่ไดเ้กิดในสมยัเจา้มหาวงค์แตงอ่อน พระองคไ์ด้
น าไก่มาตั้งแข่งขนักนัท่ีดอยม่อนไก่แจ ้และมีส่ิงมหัศจรรยเ์กิดข้ึนโดยไก่แจต้วัหน่ึงแข่งขนัทา้ทาย
อยู่ม่อนดอยตรงกนัขา้ม ขนัคุน้เข่ียแลว้ก็หายไป แต่เจา้ของไก่ตวัน้ีไม่ยอมแข่งขนักบัไก่พระพุทธ
องค ์จึงวิ่งหนีเตลิดไปแอบอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองล้ี เพราะจะสู้ไก่พระพุทธองคไ์ม่ไหวจึงหนีล้ีภยัไป
อยู ่ณ ท่ีโน้น ท่านทั้งหลายและนกัปราชญผ์ูรู้้อาจจะสงสัยวา่ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น เม่ือพระพุทธองค์
ไดเ้ป็นหน่อโพธิสัตวมี์นามวา่ บวัละ แต๋งอ่อน ไดม้าม่อนไก่แจม้าต่อไก่ท่ีอยูใ่นป่าคร้ันเม่ือพระองค์
ตรัสรู้แลว้ จึงเล็งเห็นวา่ในขณะน้ีสมควรจะประดิษฐานพระเกศา จึงไดน้ าพระเกศาให้พวกต ามิละ 
แล้วสั่งให้ เอาไปบรรจุไว้ในภูเขาลูกน้ี และก่อพระเจดีย์ไว้เพื่อสักการะบูชาแด่พวกต ามิละ           
คร้ันต่อมาพระอาจารยช์มพู เห็นว่าเจดียท่ี์พวกต ามิละสร้างไวน้ั้นได้ทรุดโทรมจึงชวนพวกทายก
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ทายกิาไปสร้างพระเจดียอ์งคใ์หม่ ซ่ึงอยูห่่างจากวดัทางทิศใต ้(อยูทิ่ศใตข้องวดัแม่ยามเหนือปัจจุบนั) 
ห่างจากวดัไปประมาณ 2-4กิโลเมตรเป็นภูเขาอยู่กลางป่า มีเน้ือท่ีประมาณ 400 วา โดยขนานนาม
วา่ “ม่อนไก่แจ”้ และทางจงัหวดัล าพนูได ้เรียกวา่ ม่อนพระยาไก่แกว้ 33 

2.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

2.3.1  ความเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง  ประเพณีในการสักการบูชาพระธาตุ
ม่อนไก่แจ ้ในวนัเพญ็เดือน 8 เหนือ ตรงกบัเดือน 6 ใต ้แห่งเดือนวสิาขบูชา ของทุกปีต่อมาพระภิกษุ
และทายกทายกิาไดถ้วายสักการบูชาทุกปีจนถึงปัจจุบนัน้ี  

2.3.2  มีประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน  แต่เดิมหมู่บา้นน้ีเคยรวม 
อยูก่บับา้นสันก าแพง หมู่ 6 ต าบลเมืองยาว อ าเภอห้างฉตัร ต่อมาจึงไดแ้ยกเขตการปกครองออกจาก
กนัเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2435 ดว้ยเหตุท่ีบริเวณท่ีตั้งของหมู่บา้นท่ีแยกออกมาใหม่น้ีอยูท่างตอนบน
หรือทางเหนือของล าน ้ า “แม่ยาม” ท่ีไหลผ่านหมู่บา้น ซ่ึงช่ือของล าน ้ าแม่ยามน้ีน่าจะมาจากค าว่า 
“อยาม” ท่ีหมายถึง ผา่น หรือมาเยี่ยม โดยอธิบายวา่ “เอยี้ยมอยาม” หมายถึง เยีย่มเหยยีน) จึงน ามาตั้ง
เป็นช่ือหมู่บา้นน้ีวา่ “แม่ยามเหนือ”34 

2.3.3  ลกัษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม  พระธาตุเจดียว์ดัม่อนไก่แจ ้ได้สร้างข้ึน   
ใน  ปี  พ .ศ .  2404 ตรงกับ ปี วอก  ตามค าพื้ น เมื องว่ า ปี กฎสัน  โดยท่ านพระค รูบ าศ รีวิชั ย                      
(ครูบาศีลธรรม) เป็นผูน้ าในการสร้างพระเจดีย ์พระธาตุเจดียไ์ด้บรรจุพระเกศาธาตุ 1 เส้น และ        
มีขนาดขององค์เจดียน้ี์มีขนาด 12 เมตร สูง 40 เมตรโดยหลกัฐานไดพ้บเจดียอ์งค์น้ีเพียงเดียว และ
อาคารดา้นทิศตะวนัออกขององคเ์จดียเ์ท่านั้น จากการสอบถามว่า องค์เจดียใ์นปัจจุบนัสร้างครอบ
ฐานเจดียอ์งคเ์ดิม โดยครูบาศรีวิชยัในปี พ .ศ. 2469 และพระอาจารยอุ์ชิน อรุโณ บูรณะเพิ่มเติมใน  
ปี พ.ศ. 2525 ลกัษณะองค์เจดียเ์ป็นเจดียศิ์ลปะลา้นนา ตั้งอยูบ่นฐานปัทม์ 1 ชั้น เรือนธาตุเป็นแบบ
ฐานปัทมมี์เจดียข์นาดเล็กประดบัมุมละ 1 องค ์ถดัจากฐาน    เข่ียงซ้อนกนั 2 ชั้น เรือนธาตุเป็นแบบ
ฐานปัทมย์กเก็จดา้นละ 2 คร้ัง มีลูกแกว้อกไก่คาด 2 เส้น ดา้นทิศตะวนัออกของเรือนธาตุมีซุม้ประตู
ประดิษฐานรูปเหมือนครูบาศรีวิชยั 1 ซุ้ม เหนือเรือนธาตุเป็นส่วนยอดประกอบดว้ย ฐานเข่ียงกลม
ซ้อนกนั 3 ชั้น มาลยัเถา 3 ชั้น บวัปากระฆงั องค์ระฆงักลมขนาดเล็ก บลัลงัก์ปล้องไฉน ปลียอด 
และฉตัร องคเ์จดียท์าดว้ยสีขาว 

2.4  ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก  เป็นสถานท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของ     
พระสัมมาสัมพุทธเจา้พระธาตุเจดียไ์ดบ้รรจุพระเกศาธาตุ 1 เส้น 
                                                        

33 พระครูสุวรรณ นนัทสาร, รายงานการตรวจสอบโบราณสถานวดัม่อนไก่เขี่ยและวดัม่อนไก่แจ้ อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวดัล าปาง, (ล  าปาง : วดับา้นหมอ้, 2544), หนา้2. 

34 โอฬาร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 2551), หนา้ 502. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E42%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2C%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E15%7d%7bu0E19%7d%7bu0E20%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E35%7d/a|cde2ccd2c3+c3d1b5b9c0d1a1b4d5/-3,-1,0,B/browse
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3.  พระธาตุดอยกู่แก้ว 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  25 พระธาตุดอยกู่แกว้ 

3.1  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุดอยกู่แกว้ ตั้งอยูบ่า้นทุ่งหลวง หมู่ท่ี 5 ต าบลเมืองยาว 
อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง การเดินทางไปวดัพระธาตุดอยกู่แก้ว ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 11 (สายล าปาง-เชียงใหม่) แล้วเล้ียวซ้ายไปยงัต าบลเมืองยาว อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดั
ล าปาง ทางหลวงชนบท ลป.2016 มุ่งหน้าสู่เทศบาลต าบลเมืองยาว แลว้เล้ียวซ้ายไปยงัเขตหมู่บา้น
ทุ่งหลวง ต าบลเมืองยาว 

3.2  ประวติัความเป็นมา พระธาตุดอยกู่แกว้ เป็นปูชนียสถานอนัเก่าแก่โบราณ เป็นดอยสอง
ดอยติดกัน  ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ดอยคู่” บ้างก็ เรียกว่า “ดอยกู่” ซ่ึงบนดอยสองแห่งน้ีเป็นท่ี
ประดิษฐานพระบรมธาตุเจดียส์องแห่ง ซ่ึงอยู่ดอยละแห่ง คือมี “กู่” หรือ “พระธาตุ” พระบรมธาตุ
เจดีย ์พระธาตุดอยกู่แกว้ มีต านานอนัยาวนานเล่าลือกนัมาวา่ เป็นท่ีพระพุทธเจา้เสด็จจาริกมาพ านกั
อยู่ดอยแห่งน้ีและในพระบรมธาตุเจดียมี์พระเกศาของพระพุทธเจา้บรรจุไว ้ตามต านานของผูเ้ฒ่า   
ผูแ้ก่ของหมู่บา้น เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2340 โดยการน าของทา้วแสนค าวงษ์, พ่ออุย้ตัน๋, พ่ออุย้ซาว
และพ่ออุย้หนาน ไดอ้พยพครอบครัวเขา้มาจบัจองท่ีดินตามชายทุ่ง ป่าละเมาะตามสองฝ่ังล าน ้ าแม่
ห่วงชาวบ้านได้อาศัยน ้ าจากล าน ้ าท าการเกษตรและบริโภคพออยู่นานๆ เข้า ชาวบ้านก็ได้พบ          
ปูชนียสถานอนัเก่าแก่ตั้งอยูเ่ชิงเขา และไดน้ าเอากอ้นหินและอิฐมาใหพ้ระครูบาศรีวิชยัตรวจดู แลว้
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ไดส้ร้างพระธาตุดอยกู่แกว้ข้ึน ชาวบา้นในละแวกนั้นไดย้ินค าเล่าลือจึงมีความศรัทธาและไดพ้ากนั
อพยพมาตั้ง บา้นเรือนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆตามล าน ้าแม่เก๋ียง 35 

3.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

3.3.1  ความเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง  ความเช่ือเป็นท่ีประดิษฐานของพระ
บรมสารรีริกธาตุ มีพระเกศาธาตุ จ  านวน 2 เส้น มีประเพณีสรงน ้ าพระธาตุ และมีประเพณีแข่งบอ้ง
ไฟเป็นประจ าทุกปี 

3.3.2  มีประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน  ล่าสืบต่อกนัมาวา่แต่เดิม
ทุ่งนาในบริเวณหมู่บ้านน้ีเป็นของเจ้าราชบุตร “เจ้าน้อยหนู” โอรสของเจ้าผูค้รองนครล าปาง 
ชาวบ้านท่ีท านาในพื้นท่ีทุ่งนาน้ีเม่ือเสร็จหน้าเก่ียวข้าวแล้วจะต้องน าข้าวไปส่งให้แก่เจ้าหลวง
ล าปาง จึงเรียกทุ่งนาน้ีวา่ “ทุ่งหลวง” หมายถึง ทุ่งนาของหลวงหรือของเจา้หลวงในยุคหลงัมีผูค้น
ออกไปตั้งห้างท านาบริเวณน้ี โดยคนแรกคือ “หนามสม” ต่อมาจึงมีชาวบา้นอพยพตามเขา้ไปตั้งถ่ิน
ฐานและจบัจองท่ีดินแบ่งกนัอย่างสมคัรสมานสามคัคี คร้ันเม่ือคนมากข้ึนจนเกิดเป็นชุมชนและ   
ตั้งเป็นหมู่บา้นอยา่งเป็นทางการ หมู่บา้นน้ีจึงช่ือวา่ “บา้นทุ่งหลวง”36 

3.3.3  ลักษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม เป็นพระธาตุองค์เล็กๆ มีลักษณะแบบ
ศิลปะลา้นนา 

3.4  ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก  พระบรมธาตุเจดีย์ พระธาตุดอยกู่แก้ว      
มีต านานอนัยาวนาน 

 
 
 
 
 
 

                                                        
35 พระครูสุวรรณ นนัทสาร, รายงานการตรวจสอบโบราณสถานวดัม่อนไก่เขี่ยและวดัม่อนไก่แจ้ อ าเภอห้างฉัตร 

จังหวดัล าปาง, (ล  าปาง : วดับา้นหมอ้, 2544), หนา้ 1-2. 
36 โอฬาร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551),                

หนา้ 501-502. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E42%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2C%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E15%7d%7bu0E19%7d%7bu0E20%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E35%7d/a|cde2ccd2c3+c3d1b5b9c0d1a1b4d5/-3,-1,0,B/browse
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4.  พระธาตุม่อนไก่เข่ีย 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 26 พระธาตุดอยไก่เข่ีย 

4.1  ท่ีตั้ งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุม่อนไก่เข่ีย ตั้งหมู่ท่ี 1 บ้านป่าเหียง ต าบลแม่สัน 
อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปางการเดินทางไปวดัพระธาตุม่อนไก่เข่ีย ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 11 (สายล าปาง-เชียงใหม่) แล้วเล้ียวซ้ายไปยงัต าบลเมืองยาว อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดั
ล าปาง ทางหลวงชนบท ลป.2016 แล้วมุ่งหน้าสู่ต าบลแม่สัน อ าเภอห้างฉัตร ขับรถไปทาง             
วดัป่าเหียง หมู่ 1 ต.แม่สัน37 

4.2  ประวติัความเป็นมา  พระธาตุม่อนไก่เข่ีย(พระเกศาธาตุ 1 เส้น) พระธาตุม่อนไก่เข่ียอายุ
เกือบพนัปี ขอสันนิษฐานสร้างสมยัพระเเม่เจา้จามเทวีหรือหลงัสมยัหริภุญไชยหรือขอ้สันนิษฐาน
ว่าสร้างราวคราวเดียวหรือใกล้เคียงกบัพระธาตุล าปางหลวง เพราะอยู่บริเวณใกลเ้คียงกนั จึงเป็น
พระบรมธาตุเจดียอ์นัศกัด์ิสิทธ์ิและเก่าแก่ ประวติัได้มีการบูรณะองค์พระธาตุในสมยัครูบาเจ้า       
ศรีวชิยั นกับุญแห่งลา้นนา ต่อมาหลวงพอ่ภุมริน มหาวริิโย (ตุธ๊าตุ) (เจา้อาวาส) ไดม้าจ าพรรษา และ
บูรณะวดัพระธาตุม่อนไก่เข่ียอีกคร้ังร่วมกบัญาติธรรมและศิษยานุศิษยท์ั้งหลาย เม่ือ 7 ปีท่ีผ่านมา
จนถึงปัจจุบนั 

 

                                                        
37 พระครูสุวรรณ นนัทสาร, รายงานการตรวจสอบโบราณสถานวดัม่อนไก่เขี่ยและวดัม่อนไก่แจ้ อ าเภอห้างฉัตร 

จังหวดัล าปาง, (ล  าปาง : วดับา้นหมอ้. 2544), หนา้ 2. 
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4.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

4.3.1  ความเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง  พระบรมธาตุม่อนไก่เข่ีย เป็นท่ีบรรจุ
พระเกศาธาตุขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเพณีมีการสรงน ้าพระธาตุเป็นประจ าทุกๆ ปี 

4.3.2  มีประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน  ในอดีตบริเวณหมู่บา้นน้ี
มีป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มาก มีตน้เหียงหรือตน้ยางเหียงข้ึนอยูเ่ป็นจ ายวนมาก จึงน ามาตั้งช่ือเป็น
หมู่บา้นวา่ “บา้นป่าเหียง”38 

4.3.3  ลกัษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม  พระธาตุม่อนไก่เข่ีย (พระเกศาธาตุ) สร้าง
ครอบเจดียอ์งค์เก่าในปี พ.ศ. 2525 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นเจดียแ์บบลา้นนา ตั้งอยู่บนฐาน
เชียง 1 ชั้น ถดัข้ึนไปเป็นฐานเชียงยอ่มุมไมย้ีสิ่บซ้อนกนั 2 ชั้น เรือนธาตุแบบฐานปัทมย์อ่มุมไมย้ีสิ่บ 
มีลูกแกว้คัน่กลาง 4 เส้น เหนือเรือนธาตุเป็นส่วนยอดประกอบดว้ยฐานกลมซอ้นกนั 3 ชั้น มาลยัเถา 
3 ชั้น องค์ระฆังกลม ปล้องไฉน ปลียอด และฉัตร องค์เจดีย์ทับด้วยสีทอง มีก าแพงล้อมรอบ       
จากค าบอกเล่าของผูเ้ฒ่าในทอ้งถ่ินกล่าววา่ เจดียห์รือพระธาตุองค์เดิมมีขนาดเล็กต่อมามีผูศ้รัทธา
สร้างเจดียอ์งคปั์จจุบนัครอบองคเ์ดิมในปี 2525 หรือเม่ือประมาณ 19 ปีมาแลว้ 

4.4  ส่ือของการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือของการเรียนรู้พระธาตุม่อนไก่เข่ีย 
เป็นพระธาตุอนัเก่าแก่กว่า 700 ปี ซ่ึงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนท่ีเป็นพระเกศาธาตุขององค ์ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ส าหรับผูท่ี้สนใจต่อการศึกษาเก่ียวกบัพระธาตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
38 โอฬาร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551), หนา้ 498. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E42%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2C%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E15%7d%7bu0E19%7d%7bu0E20%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E35%7d/a|cde2ccd2c3+c3d1b5b9c0d1a1b4d5/-3,-1,0,B/browse
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5.  พระธาตุปางม่วง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 27 พระธาตุปางม่วง 

5.1  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุปางม่วง ตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 9 บา้นปางม่วง ต าบลห้างฉตัร
อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปางการเดินทางไปวดัพระธาตุปางม่วง ใชเ้ส้นทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 
11 (สายล าปาง-เชียงใหม่) แลว้เล้ียวซ้ายไปยงัอ าเภอห้างฉตัร เส้นทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1039         
(สายล าปาง-หา้งฉตัร) 

5.2  ประวติัความเป็นมา  พระธาตุปางม่วง สร้างเม่ือ พ.ศ. 2420โดยอดีตกาลประมาณ 1,400 
กว่าปี โดยเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีไดมี้นายช่างชาวอินเดียไดม้าควบคุมงานซ่อมรางรถไฟอยูท่ี่อ  าเภอ
ห้างฉัตร โดยนายช่างชาวอินเดียน้ีมีช่ือว่า นายคาบิเยน โภราค่า เป็นคนประเทศอินเดีย ไดม้าเป็น
ช่างควบคุมงานซ่อมรางรถไฟท่ีเสียซ่ึงเกิดจากพายุฝนท าให้ต้องท าการซ่อมได้เสร็จก่อนเวลา
ก าหนด นายช่างจึงไดเ้ขา้ร่วมประเพณีสรงน ้ าพระธาตุปางม่วง จึงไดฟั้งความเป็นมาเร่ืองเล่าต่างๆ 
และปาฏิหาริยต่์างๆ จากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่จนเกิดความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอยา่งมาก จึงไดส้ร้างให้พระธาตุ
องคใ์หญ่กวา่เก่าแต่ติดขดัท่ีตนเองไม่ไดร้ ่ ารวยจึงไดน้ าเร่ืองน้ีไปกราบเรียนให้เจา้บุญวาทย ์เจา้เมือง
ล าปาง ท่านเจา้หลวงเกิดความเล่ือมใสศรัทธา สั่งเบิกเงินจากคลงัโดยใชร้ะยะเวลา 4 ปี เพื่อให้สร้าง
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องค์เจดีย์ตามความประสงค์ และได้แล้วเสร็จก่อนก าหนดวนัท าพิธีเปิดรถไฟสายกรุงเทพ - 
เชียงใหม่ และในวนัเปิดทางเดินรถไฟเจา้บุญวาทยไ์ดข้ึ้นไปนมสัการพระเจดียอ์งค์ใหม่ เกิดความ
พอใจ แต่ทางข้ึนไปนมสัการไม่สะดวก จึงมอบเงินใหอี้ก 8 ปีบให้นายคาบิเยน สร้างบนัไดข้ึน และ
ศาลาพกัใกลอ้งค์พระเจดียอี์กหน่ึงหลงั (บนัไดท่ีนายคาบิเยนสร้างข้ึนคราวนั้น ไม่ไดล้าดซีเมนต์
อยา่งท่ีเห็นทุกวนัน้ี เพียงแต่เอาหินมาเรียงซอ้นกนัเป็นขั้นๆ ข้ึนไปเท่านั้น)39 

5.3  คุณค่าความส าคญัของพระธาตุ 

5.3.1  ความเช่ือและประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

จากต านานน้ีซ่ึงเกิดเหตุการณ์ ท่ีมีนายช่างชาวอินเดียช่ือ นายคาบิเยน โภราค่า 
เป็นคนประเทศอินเดีย ไดม้าเป็นช่างควบคุมงานซ่อมรางรถไฟท่ีเสียซ่ึงเกิดจากพายุฝนท าใหต้อ้งท า
การซ่อมไดเ้สร็จก่อนเวลาก าหนด นายช่างจึงไดเ้ขา้ร่วมประเพณีสรงน ้ าพระธาตุปางม่วง จึงไดฟั้ง
ความเป็นมาเร่ืองเล่าต่างๆ และปาฏิหาริยต่์างๆ จากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่จนเกิดความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่าง
มาก จึงได้สร้างให้พระธาตุองค์ใหญ่กว่าเก่าซ่ึงเกิดจากความเล่ือมใสและมีความศรัทธาเป็นอย่าง
มากจึงมีการสร้างพระธาตุปางม่วงข้ึน โดยตามประเพณีสรงน ้ าพระธาตุปางม่วง จะจดัข้ึนในวนัแรม 
8 ค ่าของเดือน 8 ของทุกปี พิธีจะมีเพียง 1 วนั โดยชาวบา้นท่ีเล่ือมใสศรัทธาจะน าเคร่ืองสักการบูชา 
ดอกไม ้ธูปเทียน ตลอดจนอาหารน ามาถวายแด่พระสงฆ ์น าน ้ าอบน ้ าหอมมาสรงน ้ าพระธาตุ และ
จดัใหมี้การท าบั้งไฟจากชาวบา้นในหมู่บา้นและหมู่บา้นใกลเ้คียงร่วมท าบุญไดใ้นทุกปี 

การเดินทางข้ึนไปกราบนมสัการพระบรมธาตุเจดียบ์นดอย วดัพระธาตุม่วงค า   
มี 2 ทาง คือ 1) เดินข้ึนบนัไดนาคจากบริเวณตีนดอยม่วงค า หรือ ดอยมะม่วงทองค า 546 ขั้น 2)     
ทางรถยนต ์ขบัรถข้ึนไป แลว้จอดรถไวต้รงหนา้วหิารก าพร้าบวัตอง และเดินข้ึนบนัไดนาคต่อ 

5.3.2  มีประวติัศาสตร์และเร่ืองราวอะไรเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

1. ในสมยัก่อนชาวบา้นยากจนมากเพราะไม่มีท่ีคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้กนัใน
หมู่บ้านชาวบ้านต้องออกไปแลกของกันนอกเมือง ท าให้เสียเวลาและได้ค่าตอบแทนไม่คุ ้มค่า 
ชาวบา้นจึงเร่ิมอพยพไปอยูเ่มืองอ่ืน เจา้เมืองเกิดเห็นใจและแกร่งวา่ผูค้นจะอพยพไปหมดเมือง จึง
สละท่ีส่วนหน่ึงให้ โดยถางตน้ไมแ้ละหญา้ออกจนกลายเป็นท่ีโล่ง เพื่อให้มีการคา้ขายแลกเปล่ียน
กนัในชุมชน หลงัจากนั้นไม่นานท่ีแห่งน้ีก็มีพ่อคา้และชาวบา้นมาพกั และมีการคา้ขาย จึงท าให้เกิด

                                                        
39 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวตัิวดัทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา, 2532), 

หนา้ 79. 



 

126 
 

ชุมชนกันอย่างคึกคักสนุกสนานต่อการค้าขาย จึงเรียกชุมชนน้ีว่า “ปางม่วน” ซ่ึงต่อมาเพี้ ยน
กลายเป็น “บา้นปางม่วง” 

2.  สมยัพระนางจามเทว ีผูค้รองนครหริภุญไชย ไดม้าประทบัเมืองเวยีงตาลซ่ึงอยู่
ทางทิศตะวนัตกของอ าเภอห้างฉัตร ซ่ึงมีพระโอรสองค์ท่ี 2 เป็นเจา้เมือง ไดสุ้บินว่ามีชีปะขาวรูป
หน่ึง ชะรอยวา่เป็นทา้วสักกะเทวราชจ าแลงกายมาทูลพระนางว่าท่ีบนดอยกุโสนั้นมีพระเกศาของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 2 เส้น บรรจุอยู่ พระนางจึงเล่าสุบินนิมิตให้แก่พระราชบุตรผูเ้ป็นเจา้เมือง 
พระนางจามเทวีจึงรับสั่งให้พระราชบุตรเตรียมไพร่พลไปตั้งปางตรงจุดท่ีตน้มะม่วง และมีการท า
พิธีและมีการเฉลิมฉลอง7 วนั 7 คืน โดยเร่ิมตั้ งแต่วนัเพ็ญเดือน 6ใต้ ซ่ึงตรงกับเดือน 8 เหนือ        
แรม 8 ค ่า ก าหนดน้ีไดมี้การปฏิบติัประเพณีสรงน ้ าพระธาตุละยงัมีการละเล่นตามยุคตามสมยันั้นๆ 
โดยมีชาวเมืองอ่ืนท่ีอยู่ใกลเ้คียงก็มาร่วมม่วนด้วย จึงท าให้ชาวบา้นเรียกกนัติดปากว่า “ปางม่วน” 
พดูกนันานๆ เขา้ก็เลยเพี้ยนมาเป็น “ปางม่วง”จนถึงทุกวนัน้ี40 

5.3.3  ลกัษณะทางศิลปะและสถาปัตยกรรม  พระธาตุปางม่วง เป็นศิลปะแบบอินเดียมี
สัญลกัษณ์รูปดาบไขวก้นัปรากฏอยู่ด้านขา้ง 4 ด้านของพระธาตุและมีกระโจมรูป 3 เหล่ียมตรง
ปลายของกระโจม มีสัญลกัษณ์คลา้ยหอก 3 ง่าม อยูต่รงส่วนนอก ภายในกระโจมมีพระพุทธรูปองค์
เล็กวางไวต้ามชั้นประมาณขา้งละ 2-3 องค ์พระธาตุปางม่วงเป็นโบราณสถานท่ีส าคญั 

4.2   การคัด เลือกพระธาตุส าคัญ เพื่ อการจัดการให้ เป็น เส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยว                   
เชิงวฒันธรรม 

หวัขอ้น้ีเป็นการคดัเลือกพระธาตุส าคญัในเขตพื้นท่ีจงัหวดัล าปางซ่ึงไดจ้ากการส ารวจศึกษา
ในตอนท่ีผ่านมาในเขตพื้นท่ี 3 อ าเภอของจงัหวดัล าปาง จ านวน 22 แห่ง น ามาท าการคดัเลือก
เพื่อให้ได้พระธาตุส าคัญท่ีเหมาะสมกับการจัดการให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียว           
เชิงวฒันธรรม ซ่ึงมีเป้าหมายและวธีิการคดัเลือกพระธาตุส าคญัดงัน้ี 

4.2.1  เป้าหมายของการคัดเลอืกพระธาตุส าคัญของจังหวดัล าปาง 

การคดัเลือกพระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปางเพื่อการจดัการให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในคร้ังน้ี  มีเป้าหมายท่ีจะท าการคดัเลือกพระธาตุท่ีมีคุณค่าความส าคญั
และมีความโดดเด่นเป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชนในท้องถ่ินจงัหวดัล าปางจ านวน 9 แห่ง

                                                        
40 โอฬาร รัตนภกัดี, ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวดัล าปาง, (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551),                 

หนา้ 489-490. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E42%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E2C%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E15%7d%7bu0E19%7d%7bu0E20%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E35%7d/a|cde2ccd2c3+c3d1b5b9c0d1a1b4d5/-3,-1,0,B/browse
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เน่ืองจากการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมคร้ังน้ี มีลกัษณะเป็นเส้นทาง
แสวงบุญและสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ รวมทั้งเรียนรู้คุณค่าความส าคญัของพระธาตุท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ศิลปะและประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ินส าหรับเหตุผลท่ีเลือกพระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปางเพียง     
9 แห่ง เพราะจ านวนดงักล่าวเป็นตวัเลขมงคลตามความเช่ือของสังคมไทยและมีความเหมาะสมกบั
การเดินทางเรียนรู้และท่องเท่ียวภายในหน่ึงวนัรวมทั้งเพื่อให้เป็นจุดขายและเรียกร้องความสนใจ
ในเส้นทางดงักล่าว 

4.2.2  การส ารวจความคิดเห็นความเช่ือ และความนิยมของภาคประชาชนในท้องถิ่น 

เพื่อเป็นการส ารวจความเห็นความเช่ือ และความนิยมของภาคประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีมี
ต่อพระธาตุส าคญัในเขตพื้นท่ีจงัหวดัล าปาง ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถามจากประชาชน
ในพื้นท่ีจงัหวดัล าปางโดยทัว่ไปจ านวน 120 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่ง (Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่ม
ตัวอย่างสุ่มแบบบังเอิญ  (Accidental Sampling) ใช้แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นวา่  ในความคิด ความเช่ือ และความนิยมของชาวจงัหวดัล าปาง ซ่ึงเป็นผูต้อบแบบสอบถาม
ว่า พระธาตุองค์ใดในเขตพื้นท่ี 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองล าปาง อ าเภอเกาะคา และอ าเภอห้างฉัตร 
จงัหวดัล าปางเป็นพระธาตุท่ีมีคุณค่าความส าคญัและมีความโดดเด่นเป็นท่ีเคารพสักการะของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัล าปาง โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามระบุรายช่ือมาจ านวนหน่ึง  แต่ไม่
เกิน 9 แห่ง จากนั้นผูศึ้กษาจะไดร้วบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามมารวมนบัจ านวน และเรียงล าดบั
ค่าคะแนนออกมา ซ่ึงค่าของล าดบัคะแนนท่ีไดจ้าการส ารวจดงักล่าวน้ี จะใชป้ระกอบเป็นเกณฑ์ขอ้
หน่ึงในการคดัเลือกพระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปางเพื่อการจดัการให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในคร้ังน้ี ซ่ึงผลการส ารวจสอบถามพระธาตุท่ีมีคุณค่าความส าคญัและ         
มีความโดดเด่นเป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัล าปางดงักล่าวมีค่าคะแนน
ตามล าดบัดงัน้ี 
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ตารางท่ี  3 ค่าคะแนนท่ีได้จากการส ารวจความเห็นความเช่ือและความนิยมของภาค
ประชาชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัล าปาง 

ที่ รายช่ือพระธาตุ ค่าคะแนน ร้อยละ 
1 พระธาตุล าปางหลวง ต าบลล าปางหลวง 117 97.50 
2 พระธาตุดอนเตา้ ต าบลเวยีงเหนือ 115 95.83 
3 พระธาตุเจดียซ์าวต าบลตน้ธงชยั 110 91.67 
4 พระธาตุวดัไหล่หิน ต าบลไหล่หิน 107 89.17 
5 พระธาตุจอมปิง ต าบลนาแกว้ 104 86.67 
6 พระธาตุปงสนุก ต าบลเวยีงเหนือ 100 83.33 
7 พระธาตุดอยนอ้ย ต าบลเวียงตาล 98 81.67 
8 พระธาตุเสด็จ ต าบลบา้นเสด็จ 96 80.00 
9 พระธาตุม่อนพระยาแช่ ต าบลพิชยั 94 78.33 

10 พระธาตุวดัพระเจา้ทนัใจ ต าบลตน้ธงชยั 91 75.83 
11 พระธาตุม่วงค า ต าบลกลว้ยแพะ 89 74.17 
12 พระธาตุม่อนจ าศีล ต าบลพระบาท 85 70.83 
13 พระธาตุกู่ค  า ต าบลตน้ธงชยั 81 67.50 
14 พระธาตุม่อนกระทิง ต าบลบ่อแฮว้ 78 65.00 
15 พระธาตุคว  ่าหมอ้ ต าบลบา้นเสด็จ 75 62.50 
16 พระธาตุดอยนอ้ย ต าบลท่าผา 72 60.00 
17 พระธาตุปางม่วง ต าบลหา้งฉตัร 67 55.83 
18 พระธาตุเจดียว์ดัศรีชุม ต าบลสวนดอก 63 52.50 
19 พระธาตุม่อนไก่เข่ีย ต าบลแม่สัน 59 49.17 
20 พระธาตุม่อนไก่แจ ้ต าบลเมืองยาว 57 47.50 
21 พระธาตุดอยกู่ ต  าบลเมืองยาว 53 44.17 
22 พระธาตุม่อนธาตุ ต าบลกลว้ยแพะ 49 40.83 

จากตารางท่ี 3 ค่าคะแนนท่ีได้จากการส ารวจความคิดเห็นความเช่ือและความนิยมของ       
ภาคประชาชนในท้องถ่ินจงัหวดัล าปางใน 3 อ าเภอ จึงถือได้ว่าค่าคะแนนท่ีได้จากการส ารวจ
แบบสอบถาม 120คน จาก 3อ าเภอ อ าเภอละ 40 คนโดยให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม เพื่อระบุ
หรือช้ีให้เห็นว่าพระธาตุใน 22 แห่งน้ีองค์ใดในความคิดความเช่ือของประชาชน ท่ีมีคุณค่าและ
ความส าคญัมากนอ้ย เพื่อจะไดเ้อามาประกอบในการเลือกคดัเลือกหาพระธาตุส าคญั ดงัจะเห็นได้
จากตารางดงักล่าวน้ีพระธาตุล าปางหลวงไดค้ะแนนความคิดเห็นความเช่ือและความนิยมประชาชน
ในจงัหวดัล าปางคะแนน 117 คะแนน จาก ใน3 อ าเภอ ทั้งหมด 120 ชุด คิดเป็นร้อยละ97.50 ของผูท่ี้



 

129 
 

กรอกแบบสอบถามจากแบบสอบถามได้เรียงล าดบัความส าคญัจากคะแนนสูงไปหาต ่าทั้ งหมด      
22 แห่ง 

4.2.3  การคัดเลือกพระธาตุส าคัญเพื่อจัดการให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยว          
เชิงวฒันธรรม 

เป็นกระบวนการการคดัเลือกพระธาตุส าคญัในเขตจงัหวดัล าปาง  ท่ีไดจ้ากการส ารวจ
ศึกษาในเขตพื้นท่ี 3 อ าเภอของจงัหวดัล าปาง จ านวน 22 แห่งในตอนท่ีผ่านมาท าการคดัเลือก      
พระธาตุส าคญัท่ีมีคุณค่าความส าคญัและมีความโดดเด่นเป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินจงัหวดัล าปางให้ได้ จ  านวน 9 แห่ง  เพื่อจดัการให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียว      
เชิงวฒันธรรม ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

1.  เกณฑ์การคัดเลือกพระธาตุส าคัญเพื่อจัดการให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้และ
ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

ผูศึ้กษาไดส้ร้างเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการวดัค่าเพื่อคดัเลือกพระธาตุส าคญัของจงัหวดั
ล าปางท่ีมีคุณค่าความส าคญัและมีความโดดเด่นเป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชนในท้องถ่ิน
จงัหวดัล าปางโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาประยุกต์จากเกณฑ์การพิจารณาคุณค่าของทรัพยากร
วฒันธรรม ท่ีก าหนดโดยองค์กรสากลดา้นการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรม (ICOMOS) 
ร่วมกบับริบททางประวติัศาสตร์ สังคม และวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระธาตุในทอ้งถ่ินจ านวน      
5 เกณฑ ์ดงัน้ี 

1. เกณ ฑ์ ด้ านประวัติ ศาสต ร์  พระธาตุแห่ งนั้ นๆ  มี เร่ืองราว เก่ี ยวข้องกับ
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานของบ้านเมือง ตลอดจนมีความสัมพนัธ์เก่ียวข้องกับชุมชนมาตั้งแต่
โบราณ 

2.  เกณฑ์ด้านวัฒนธรรม พระธาตุแห่งนั้นๆ มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัวิธีชีวิต 
ความเช่ือ ประเพณี และ วฒันธรรมของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

3.  เกณฑ์ด้านศิลปกรรม  พระธาตุแห่งนั้นๆ มีคุณค่าทางดา้นสุนทรียศาสตร์ และ
ศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีแสดงลกัษณะโดดเด่นของวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 

4.  เกณฑ์ด้านความพร้อมของการเรียนรู้และท่องเที่ยว พระธาตุแห่งนั้นๆ มีความ
เหมาะสมและความพร้อมของส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยสะดวกดา้นการท่องเท่ียว 
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5.   เกณฑ์ด้านความเช่ือและความนิยมของประชาชนในท้องถิ่น พระธาตุแห่งนั้นๆ  
เป็นสถานท่ีท่ีไดรั้บการยอมรับในคุณค่าความส าคญัและมีความโดดเด่นเป็นท่ีเคารพสักการะของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัล าปาง  ซ่ึงวดัจากผลการส ารวจในขอ้ 4.2.2  ในตอนท่ีผา่นมา 

2.  วิธีการการคัดเลือกพระธาตุส าคัญ ในการคดัเลือกคร้ังน้ี ได้ใช้เกณฑ์วดัคุณค่า
ความส าคญัและมีความโดดเด่นเป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชนในท้องถ่ินจงัหวดัล าปาง           
ท่ีส ารวจพบในเขตพื้นท่ีจงัหวดัล าปางทั้ง 22 แห่ง  เพื่อคดัเลือกพระธาตุส าคญัเพื่อจดัการให้เป็น
เส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยเกณฑ์วดัค่าดงักล่าวน้ีไดป้ระยุกตม์าตรวดัแบบ   
ลิเคิร์ต (Likert Scale) เพื่อก าหนดค่าความส าคัญและมีความโดดเด่นเป็นท่ีเคารพสักการะของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัล าปางในรูปแบบ Rating Scale ก าหนดค่าคะแนน 5 ระดบั คือ ระดบั
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด แล้ววิเคราะห์ผลแบบ (Weight Sum Analysis) มีค่า
คะแนนดงัน้ี 

  -  ระดบัค่ามากท่ีสุด  คิดเป็น 5 คะแนน 
  -  ระดบัค่ามาก   คิดเป็น 4 คะแนน 
  -  ระดบัค่าปานกลาง  คิดเป็น 3 คะแนน 
  -  ระดบัค่านอ้ย    คิดเป็น 2 คะแนน 
  -  ระดบัค่านอ้ยท่ีสุด  คิดเป็น 1 คะแนน 

ในการคดัเลือกพระธาตุท่ีมีคุณค่าความส าคญัและมีความโดดเด่นเป็นท่ีเคารพ
สักการะของประชาชนในท้องถ่ินจงัหวดัล าปาง  จะคดัเลือกพระธาตุส าคญัท่ีได้ค่าคะแนนรวม
สูงสุดตามล าดบัท่ี 1 - 9 เพื่อส าหรับการจดัการให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ต่อไป 

3.  ผลการคัดเลือกได้พระธาตุส าคัญของจังหวัดล าปาง  จากข้อมูลพระธาตุส าคญั        
ท่ีส ารวจพบในเขตพื้นท่ีจังหวดัล าปางทั้ ง 22 แห่ง ได้ท าการประเมินค่าโดยเกณฑ์ 5 เกณฑ ์         
เพื่อประเมินคุณค่าและคดัเลือกพระธาตุส าคญัท่ีมีคุณค่าความส าคญัและมีความโดดเด่นเป็นท่ีเคารพ
สักการะของประชาชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัล าปางให้ได ้จ  านวน 9 แห่ง  เพื่อจดัการให้เป็นเส้นทาง
การเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมดงัตารางประเมินค่า ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี  4 แสดงผลการคัดเลือกพระธาตุส าคัญของจังหวดัล าปางเพื่อการจัดเส้นทาง           
การเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ที่ รายช่ือพระธาตุส าคัญ 

เกณ
ฑ์(
1) 

เกณ
ฑ์(
2) 

เกณ
ฑ์(
3) 

เกณ
ฑ์(
4) 

เกณ
ฑ์(
5) 

คะ
แน

น

รว
ม 

ค่า
เฉ
ลีย่

 

ผล
กา
ร

คัด
เลอื

ก 

1 พระธาตุล าปางหลวง 5 5 5 4 5 24 4.80 ผา่น 
2 พระธาตุดอนเตา้ 5 4 5 5 5 24 4.80 ผา่น 
3 พระธาตุปงสนุก 4 4 5 4 5 22 4.40 ผา่น 
4 พระธาตุเจดียซ์าว 3 4 5 4 4 20 4.00 ผา่น 
5 พระธาตุเสดจ็ 4 4 4 4 5 21 4.20 ผา่น 
6 พระธาตุม่อนพระยาแช่  5 3 3 5 4 20 4.00 ผา่น 
7 พระธาตุไหล่หินหลวง 4 3 4 4 4 19 3.80 ผา่น 
8 พระธาตุจอมปิง 4 3 3 3 4 17 3.40 ผา่น 
9 พระธาตุดอยนอ้ย  3 3 4 3 3 16 3.20 ผา่น 

10 พระธาตุม่วงค า 4 3 2 2 1 12 2.40 ไม่ผา่น 
11 พระธาตุเจดียว์ดัศรีชุม 1 2 4 2 4 13 2.60 ไม่ผา่น 
12 พระธาตุม่อนจ าศีล  3 2 5 2 2 14 2.80 ไม่ผา่น 
13 พระธาตุวดัพระเจา้ทนัใจ 2 2 2 4 1 11 2.20 ไม่ผา่น 
14 พระธาตุปางม่วง 2 2 1 2 3 10 2.00 ไม่ผา่น 
15 พระธาตุกู่ค  า 2 2 1 1 2 8 1.60 ไม่ผา่น 
16 พระธาตุม่อนกระทิง 2 1 1 1 2 7 1.40 ไม่ผา่น 
17 พระธาตุคว  ่าหมอ้ 2 2 2 2 2 10 2.00 ไม่ผา่น 
18 พระธาตุดอยนอ้ย 2 1 2 1 1 7 1.40 ไม่ผา่น 

19 พระธาตุม่อนไก่เข่ีย 2 1 2 1 1 6 1.20 ไม่ผา่น 
20 พระธาตุม่อนไก่แจ ้ 2 1 2 1 1 6 1.20 ไม่ผา่น 
21 พระธาตุดอยกู่  1 1 1 1 1 5 1.00 ไม่ผา่น 
22 พระธาตุม่อนธาตุ  1 1 1 1 2 6 1.20 ไม่ผา่น 
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ตารางท่ี  4 แสดงผลการคัดเลือกพระธาตุส าคัญของจังหวัดล าปางเพื่อการจัดเส้นทาง          
การเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมการคดัเลือกพระธาตุส าคญั ผูว้ิจยัตอ้งประเมินค่าโดยเกณฑ ์   
5 เกณฑ ์เพื่อใชใ้นการวดัเกณฑ์คุณค่าและความส าคญัจากพระธาตุทั้งหมด 22 แห่ง จึงไดส้รุปตาราง
ดงักล่าวน้ี แบบประเมินเกณฑ์5 เกณฑ์โดยการให้คะแนนแต่ละเกณฑ์ จะอยูท่ี่คะแนน 5, 4, 3, 2, 1 
ตามล าดบัค่ามากท่ีสุด ไปค่าน้อยท่ีสุด ซ่ึงพิจารณาจากบริบททางประวติัศาสตร์ สังคม ศิลปกรรม 
วฒันธรรมความพร้อมของการเรียนรู้และท่องเท่ียวและความเช่ือและความนิยมของประชาชน     
ในท้องถ่ินจากตารางสรุปได้ว่า มี 5 เกณฑ์ คะแนนรวมทั้งหมด 25คะแนน ค่าเฉล่ียรวมทั้งหมด        
5 พบวา่ค่าคะแนนพระธาตุล าปางหลวง และพระธาตุดอนเตา้ มีค่าคะแนนรวม 24 คะแนน ค่าเฉล่ีย 
อยูท่ี่ 4.80 ของคะแนนท่ีผูว้ิจยัไดป้ระเมินค่าความส าคญัของพระธาตุส าคญั จึงไดผ้ลสรุปจากการ
ประเมินต่อการคดัเลือกพระธาตุจาก 22 แห่ง คดัใหเ้หลือพระธาตุส าคญั 9 แห่ง 

หมายเหตุ 

 คะแนน 1 คือมีคุณค่าและเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด และ 5 หมายถึงมีคุณค่าและเหมาะสมมาก
ท่ีสุด พระธาตุส าคญัท่ีผา่นเกณฑต์อ้งมีคะแนนรวมมากกวา่15คะแนนและค่าเฉล่ีย 3.00 ข้ึนไป 
  เกณฑ ์(1) หมายถึง เกณฑด์า้นประวติัศาสตร์  
  เกณฑ ์(2) หมายถึง เกณฑด์า้นวฒันธรรม   
  เกณฑ ์(3) หมายถึง เกณฑด์า้นศิลปกรรม   
  เกณฑ ์(4) หมายถึง เกณฑด์า้นความพร้อมของการเรียนรู้และท่องเท่ียว 
  เกณฑ ์(5) หมายถึง เกณฑด์า้นความเช่ือและความนิยมของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

ผลการคดัเลือกเกณฑไ์ดพ้ระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปาง จ านวน 9 แห่ง ดงัน้ี 
1) พระธาตุดอนเตา้ วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม อ าเภอเมือง 
2) พระธาตุเจดียซ์าว วดัเจดียซ์าวหลงั อ าเภอเมือง 
3) พระธาตุปงสนุก วดัปงสนุก อ าเภอเมือง 
4) พระธาตุเสด็จ วดัพระธาตุเสด็จ อ าเภอเมือง 
5) พระธาตุม่อนพระยาแช่ วดัม่อนพญาแช่ อ าเภอเมืองล าปาง 
6) พระธาตุดอยนอ้ย  วดัพระธาตุดอยนอ้ย อ าเภอหา้งฉตัร 
7) พระธาตุล าปางหลวง วดัพระธาตุล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา 
8) พระธาตุไหล่หินหลวง วดัไหล่หินหลวง อ าเภอเกาะคา 
9) พระธาตุจอมปิง วดัพระธาตุจอมปิง อ าเภอเกาะคา 

 


