บทที่ 5
แนวทางจัดการเส้ นทางการเรียนรู้และท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พระธาตุสาคัญของจังหวัดลาปาง
บทนี้ เป็ นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้ และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของการเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์และแสวงบุญพระธาตุสาคัญของจังหวัดลาปาง
ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
5.1 การศึ กษารายละเอียดของพระธาตุ ส าคัญ เพื่ อการเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ และแสวงบุ ญ
พระธาตุสาคัญของจังหวัดลาปาง
5.2 แนวทางการจัดการเส้ นทางเพื่อการเรี ยนรู ้ และท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมพระธาตุ สาคัญ
ของจังหวัดลาปาง
5.2.1 เส้นทางเพื่อการเรี ยนรู ้ และท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมเพื่อการเรี ยนรู ้ ประวัติศาสตร์
และแสวงบุญพระธาตุสาคัญของจังหวัดลาปาง
5.2.2 รายการ (Program) การเรี ยนรู ้ แ ละท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมเพื่ อ การเรี ยนรู ้
ประวัติศาสตร์และแสวงบุญพระธาตุสาคัญของจังหวัดลาปาง
5.2.3 สื่ อการเรี ยนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 การศึ กษารายละเอียดของพระธาตุสาคัญเพื่อการเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ และแสวงบุญพระธาตุ
สาคัญของจังหวัดลาปาง
จากการศึ ก ษาในบทที่ ผ่านมาได้ท าการส ารวจพบว่า พระธาตุ ส าคัญ ในเขตพื้ น ที่ ศึ ก ษา
มีจานวน 22 แห่ ง และได้ทาการคัดเลือกโดยการประเมินค่าพระธาตุสาคัญที่มีคุณค่าความสาคัญ
และมี ความโดดเด่ นเป็ นที่ เคารพสั กการะของประชาชนในท้องถิ่ นจังหวัดลาปางให้ได้พระธาตุ
สาคัญ จานวน 9 แห่ง เพื่อจัดการให้เป็ นเส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้แก่
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1. พระธาตุดอนเต้า วัดพระแก้วดอนเต้าสุ ชาดาราม อาเภอเมือง
2. พระธาตุเจดียซ์ าว วัดเจดียซ์ าวหลัง อาเภอเมือง
3. พระธาตุปงสนุก วัดปงสนุก อาเภอเมือง
4. พระธาตุเสด็จ วัดพระธาตุเสด็จ อาเภอเมือง
5. พระธาตุม่อนพระยาแช่ วัดม่อนพญาแช่ อาเภอเมือง
6. พระธาตุดอยน้อย วัดพระธาตุดอยน้อย อาเภอห้างฉัตร
7. พระธาตุลาปางหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง อาเภอเกาะคา
8. พระธาตุไหล่หินหลวง วัดไหล่หินหลวง อาเภอเกาะคา
9. พระธาตุจอมปิ ง วัดพระธาตุจอมปิ ง อาเภอเกาะคา
ดังนั้นในหัวข้อต่อไปนี้ จะเป็ นการศึกษาและเก็บข้อมูลในรายละเอียดของพระธาตุสาคัญ
ทั้ง 9 แห่ ง เพื่อการจัดการสาหรับการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ และแสวงบุญพระธาตุสาคัญของจังหวัด
ลาปางต่อไป ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาทั้งภาคเอกสารเพื่อเก็บข้อมูลในรายละเอียดที่เกี่ยวกับ
ประวัติ ศ าสตร์ แ ละประวัติ ค วามเป็ นมาที่ เกี่ ย วข้อ ง และศึ ก ษาภาคสนามใช้วิธี ก ารส ารวจและ
สังเกตการณ์เชิ งกายภาพ ตลอดจนสัมภาษณ์ พระสงฆ์ ผูน้ าชุ มชน ผูส้ ู งอายุ และภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ในแต่ละชุมชนที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุสาคัญทั้ง 9 แห่ง ผลการศึกษาดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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1. พระธาตุลาปางหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง

ภาพที่ 28 พระธาตุลาปางหลวงวัดพระธาตุลาปางหลวง
1.1 ประวัติความเป็ นมาของพระธาตุลาปางหลวง เมื่อครั้งอดีตกาลก่อนสร้างเมืองเขลางค์นคร
(เมืองลาปางในปั จจุบนั ) บริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ าวัง ซึ่ งเป็ นดอยม่อนน้อย (เนิ นเขาเตี้ยๆ) ได้มีชนเผ่า
เมืองชาวลัวะปลูกบ้านเรื อนอาศัยอยูใ่ นตานานพื้นเทองพระธาตุลาปางหลวงได้กล่าวไว้วา่ เมื่อครั้งที่
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ได้ 25 พรรษาแล้ว พระองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์ 4 รู ป
อันมีพระอานนท์ และพระเจ้าปแสนทิโกศลได้เสด็จมา โดยมาประกาศมาประทับอยู่ ณ ดอยม่อน
น้อยในหมู่บา้ นลัมภะการิ วนั จึงทาให้พระธาตุลาปางหลวงในปั จจุบนั ได้กลายเป็ นเขตศักดิ์ สิ ทธิ์
และเป็ นเขตต่อการแสวงบุญ ถื อได้ว่าเป็ นศูนย์กลางของจักรวาลของศาสนจักรในดิ นแดนล้านนา
ที่ศาสนชนต่างเข้ามาแสวงกราบไหว้และสักการบูชา
องค์พระธาตุเจดี ยม์ ีลกั ษณะทางสถาปั ตยกรรม ในปั จจุบนั ซึ่ งก่อสร้ างในสมัยเจ้าหาญ
แต่ทอ้ ง ใต้ฐานของเจดียจ์ ะมีพระเจดี ยส์ ุ วรรณสี หราช หรื อเจดียท์ องคาหุ ้มสิ งค์ทองคาประดิ ษฐาน
ผอบทองค า ภายในบรรจุ พ ระบรมสารี ริธ าตุ และพระเกศาธาตุของพระพุ ท ธเจ้าเอาไว้ โดยตาม
ตานานพื้นเมืองในอดี ตครั้งพุทธกาลที่ ลวั ะอ้ายกอนกับพระเจ้าปเสนทิ โกศล และพระอรกันต์เจ้า
ได้ส ร้ างเป็ นสถู ป บรรจุ เส้ นเกศาธาตุ ของพระพุ ท ธองค์เอาไว้ ต่ อมามี พ ระอรหันต์อีก 2 องค์ คื อ
พระกุ ม าระกัส ปะเถระ กับ พระเมฆี ยะเถระได้นาเอาพระบรมธาตุ พ ระนลาฎเบื้ องขวา (กระดู ก
หน้าผาก) และพระบรมธาตุ พระศอเบื้ องหน้า-หลัง (ลาคอ) มาบรรจุไว้อีกในพระสถูปสู ง 7 ศอก
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เดิมจนกระทัง่ พญาจันทเทวราช ได้มาสร้างเป็ นสุ วรรณสี หราชเจดียข์ ้ ึน และในปี พุทธศักราช 1992
เจ้า หาญแต่ ท ้อ งจึ ง ได้ม าก่ อ เป็ นเจดี ย ์โ ดยก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น ขึ้ น ต่ อ มาในสมัย หลัง จึ ง มี ก ารหุ ้ ม ทอง
องค์พระเจดี ยด์ ้วยแผ่นทองเหลื อง ทองแดง ตลอด ทั้งองค์ ดังปรากฏอยู่ในปั จจุบนั เจดี ยพ์ ระธาตุ
ลาปางหลวงในปั จจุ บนั นี้ ได้ผ่านการบูรณปฏิ สังขรณ์ มาแทบทุ กสมัยของเจ้าเมืองผูม้ าครองนคร
ลาปาง โดยในระยะปฏิสังขรณ์มาแทบทุกสมัยของเจ้าเมืองผูม้ าครองนครลาปาง โดยในระยะแรก
เจ้า เมื อ งหาญศรี ท ัต ถะมหาสุ ร มนตรี ได้ม าก่ อ ตี น พระธาตุ คื อ ขยายลานพระธาตุ อ อกไปอี ก
ในสมัยต่อ ได้มีการสร้ างลาเวียงเหล็กรั้วล้อมพระธาตุลาปางหลวงและเสาซุ ้มขนาดเล็กล้อมเจดี ย ์
อีกชั้น มุมพระธาตุ 4 มุม สร้ างเป็ นฉัตรทองตั้งเอาไว้อย่างงอดงาม ลักษณะเจดี ยเ์ ป็ นฐานสี เหลี่ ยม
ย่อมมุ ม ส่ วนตรงกลางเป็ นลักษณะเจดี ยท์ รงกลม แบ่งเป็ น 3 ปล้อง ถัดขึ้นไปเป็ นกลีบบัวรองรับ
เจดี ยท์ รงระฆังแระดับลายรู ปดอกไม้ ส่ วนบนเป็ นปล้องไฉนต่อด้วยอดฉัตรทองคางดงามซึ่ งเป็ น
แบบของศิลปะล้านนาในยุคทอง1
1.2 ที่ต้ งั และเส้ นทางคมนาคม พระธาตุลาปางหลวง ตั้งอยูบ่ นดอยม่อนน้อย หรื อเนิ นเขา
เตี้ยๆ กลางเมืองโบราณลัมภะกัปปะนะคร ปั จจุบนั คือบ้านลาปางหลวง หมู่ที่ 1-2 ตาบลลาปางหลวง
อ าเภอเกาะคา จัง หวัด ล าปาง องค์ พ ระธาตุ แ ละวัด ฯ ตั้ง อยู่ห่ า งจากตัว อ าเภอเกาะคาประมาณ
3 กิ โลเมตร และห่ างจากตัวเมื องลาปางไปทางทิ ศตะวันตกเฉี ยงใต้ประมาณ 18 กิ โลเมตร ภายใน
บริ เวณวัดพระธาตุลาปางหลวง มีเนื้อที่ 37 ไร่ 42 วา โดยการเดินทางไปวัดพระธาตุลาปางหลวง
1. โดยรถยนต์ส่วนตัว วัดพระธาตุลาปางหลวงตั้งอยูท่ ี่ ตาบลลาปางหลวง ห่ างจากตัว
เมืองลาปางประมาณ 18 กิ โลเมตร ตามทางหลวงสายลาปาง-เถิน ถึ งหลักกิโลเมตรที่ 586 เลี้ ยวเข้า
ไปจนถึงที่วา่ การอาเภอเกาะคา จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าอีก 1 กิโลเมตร
2. รถโดยสาร หากเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางสามารถใช้บริ การรถสองแถวสี ฟ้า
ที่ถนนรอบเวียงใกล้ตลาดออมสิ น
1.3 ลักษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
องค์พระธาตุเจดียม์ ีลกั ษณะทางสถาปั ตยกรรม เป็ นเจดียก์ ลมทรงระฆังคว่า (หรื อเจดีย ์
ทรงกลม) มี ฐานสี่ เหลี่ ยมจัตุรัสย่อมุ ม เป็ นแบบศิลปะล้านนา ซึ่ งก่อสร้ างในสมัยเจ้าหาญแต่ท ้อง
ด้านกว้าง ด้านยาวด้านละ 12 วา และสู ง 22 วา 2 ศอก ใต้ฐานของเจดียจ์ ะมีพระเจดียส์ ุ วรรณสี หราช
หรื อเจดี ย ์ท องค าหุ ้ ม สิ ง ค์ท องค าประดิ ษ ฐานผอบทองค า ภายในบรรจุ พ ระบรมสารี ริธ าตุ แ ละ
พระเกศาของพระพุทธเจ้าเอาไว้
1

สมัย สุ ทธิธรรม, พุทธเจดีย์ภาคเหนือ เล่ม1 (จังหวัดลาปาง), (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ ที เจ เจ จากัด, 2548), หน้า 1-49.
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โดยตามตานานพื้นเมื องในอดี ตครั้งพุทธกาลที่ ลวั ะอ้ายกอนกับพระเจ้าปเสนทิ โกศล
และพระอรกัน ต์เจ้าได้ส ร้ า งเป็ นสถู ป บรรจุ เส้ น เกศาธาตุ ข องพระพุ ท ธองค์เอาไว้ ต่ อมามี พ ระ
อรหันต์อีก 2 องค์ คือ พระกุมาระกัสปะเถระ กับพระเมฆียะเถระได้นาเอาพระบรมธาตุพระนลาฏ
เบื้ องขวา (กระดู กหน้าผาก) และพระบรมธาตุ พระศอเบื้ องหน้าและหลัง (ลาคอ) มาบรรจุไว้อีก
โดยพระสถู ป สู ง 7 ศอก จนกระทั่ง พญาจัน ทเทวราช ได้ม าสร้ า งเป็ นสุ วรรณสี ห ราชเจดี ย ์ข้ ึ น
เมื่อใน ปี พุทธศักราช 1992 เจ้าหาญแต่ทอ้ งจึงได้มาก่อเป็ นเจดียโ์ ดยก่ออิฐถือปูนขึ้น ต่อมาในสมัย
หลังจึ งมี การหุ ้ม ทององค์พ ระเจดี ยด์ ้วยแผ่น ทองเหลื อง ทองแดง ตลอดทั้งองค์ ดังปรากฏอยู่ใน
ปั จจุบนั เจดี ยพ์ ระธาตุลาปางหลวงในปั จจุบนั นี้ ได้ผา่ นการบูรณปฏิสังขรณ์ มาแทบทุกสมัยของเจ้า
เมืองผูม้ าครองนครลาปาง โดยในระยะปฏิสังขรณ์มาแทบทุกสมัยของเจ้าเมืองผูม้ าครองนครลาปาง
โดยในระยะแรกเจ้าเมืองหาญศรี ทตั ถะมหาสุ รมนตรี ได้มาก่อตีนพระธาตุ คือขยายลานพระธาตุ
ออกไปอีก ในสมัยต่อ ได้มีการสร้างลาเวียงเหล็กรั้วล้อมพระธาตุลาปางหลวงและเสาซุ ้มขนาดเล็ก
ล้อมเจดี ยอ์ ีกชั้น โดยมุมพระธาตุมีท้ งั 4 มุม สร้างเป็ นฉัตรทองตั้งเอาไว้ ลักษณะของเจดียเ์ ป็ นฐานสี
เหลี่ ยมย่อมุม ในส่ วนตรงกลางเป็ นลักษณะเจดี ยท์ รงกลม แบ่งเป็ น 3 ปล้อง ถัดขึ้นไปเป็ นกลี บบัว
รองรับเจดียท์ รงระฆังแระดับลายรู ปดอกไม้ ส่ วนบนเป็ นปล้องไฉนต่อด้วยอดฉัตรทองคางดงามซึ่ ง
เป็ นแบบของศิลปะล้านนาในยุคทอง2

2

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

59-60.
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หน้า

ภาพที่30 พระธาตุลาปางหลวง

ภาพที่ 29 รู ปด้านพระธาตุลาปางหลวง
แหล่งที่มา : พรรณนิภา ปิ ณฑวณิ ช, 2546

1.4 คติความเชื่ อและประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุ ความเชื่อของวัดพระธาตุลาปางหลวง
ที่ถือได้วา่ เป็ นปูชนี ยสถานที่มีประวัติอนั ยาวนาน และเป็ นพุทธสถานคู่บา้ นคู่เมืองลาปางมานานนับ
พัน ปี ชาวเมื องล าปางนับ แต่ อดี ตเป็ นต้นมาได้กาหนดให้มี งานประเพณี นมัส การพระบรมธาตุ
ประจาทุ กปี ซึ่ ง ถื อเป็ นงานประเพณี ไหว้พ ระธาตุ สื บมาปี ละ 2 ครั้ ง คื อในเดื อนยี่ข องภาคเหนื อ
ซึ่ งเรี ยกว่าเดื อนยี่เป็ ง หรื อวันเพ็ญเดื อนยี่ (ทางเหนื อ) ประมาณเดื อนพฤศจิกายนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่า
ถื อ เป็ นงานประเพณี น มัส การไหว้พ ระธาตุ ล าปางหลวง และวัน ปากปี คื อ วัน สงกรานต์ข อง
ขึ้ น ปี ใหม่ ข องทางเหนื อ ซึ่ งจะเริ่ ม เมษายนของทุ ก ปี และพระแก้วมรกต ส่ วนเดื อน 6 เหนื อเป็ ง
จะเป็ นวัน งานประเพณี น มัส การพระธาตุ ซ่ ึ งงานประเพณี ข องวัด พระธาตุ ล าปางหลวงเหล่ า นี้
เจ้าผูค้ รองนครลาปางในอดีตกาลได้เป็ นผูก้ าหนดและกระทาสื บกันมา จนกลายเป็ นงานประเพณี มา
จนถึงทุกวันนี้
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ภาพที่ 31 งานประเพณี สรงน้ าพระธาตุลาปางหลวง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557
งานประเพณี ของวัดพระธาตุ ลาปางหลวง มี พิ ธีทางศาสนาทาบุ ญตักบาตรพิ ธีส รงน้ า
พระธาตุเจดี ยแ์ ละสรงน้ าพระแก้วมรกต ที่ถือเป็ นงานใหญ่ประจาปี ที่สืบทอดกันมาเป็ นระยะเวลา
อันนาน ทั้งชาวบ้านใกล้เคียงและที่อยูห่ ่ างไกลต่างก็ต้ งั ใจกันเดินทางมาร่ วมพิธีกนั เป็ นจานวนมาก
โดยงานประเพณี สรงน้ าพระแก้วมรกตจะกระทากันในวันที่ 13 เมษายนของทุกๆปี โดยอัญเชิญพระ
แก้วมรกตไปประดิษฐานที่บริ เวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกาในเมืองลาปาง เพื่อให้ประชาชน
ได้สักการะและสรงน้ า จากนั้นก็จะอัญเชิ ญกลับมายังวัดพระธาตุลาปางหลวงในวันเดียวกัน เพื่อให้
ชาวบ้านตาบลลาปางหลวงและใกล้เคียงได้ทาพิธีสรงน้ าตามประเพณี ของท้องถิ่น จากประเพณี สรง
น้ าพระแก้วที่ วดั ลาปางหลวงนี้ อาจแตกต่างจากวัดอื่นๆ เนื่ องจากชาวบ้านถื อว่าน้ าที่ ผ่านการสรง
พระแก้วมรกตเป็ นน้ าศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ หรื อ “น้ า ขี้ พ ระเจ้า” ที่ ค นเฒ่ าคนแก่ เรี ย กกัน เมื่ อ เสร็ จพิ ธี แล้ว
ชาวบ้านก็จะนาน้ านี้ ไปทาพิธีกนั ต่อที่บา้ น เพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่ครอบครัวและญาติมิตรที่นิยมกันก็
จะนาไปผสมกับน้ าอาบหรื อนามารดศีรษะ
1.5 สื่ อของการเรี ยนรู้
โดยทางวัดพระธาตุลาปางหลวง ประชาชนได้มีการยอมรับของแหล่งเรี ยนรู ้และได้รับ
ใบประกาศวัดพัฒ นาตัวอย่างปี พ.ศ. 2520 จากกรมการศาสนา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและได้รับ
ใบประกาศวัดพัฒนาดีเด่นปี 2534 จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
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จากสื่ อ การเรี ย นรู้ โ ดยมี ก ารน าสื่ อ มาพัฒ นาเพื่ อ สร้ า งและกระตุ ้น ให้ เยาวชนและ
ผูท้ ี่สนใจ ได้ทาการส่ งเสริ มและจัดกิ จกรรม เพื่อการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม ประเพณี และ
พิธีกรรมของท้องถิ่ นเช่ นประเพณี สงกรานต์สลากภัตวันสาคัญทางศาสนาวันเข้าพรรษาฟั งธรรม
ทุกวันพระการสมโภชบูชาพุทธบาทและการสมโภชพระธาตุเจดีย ์ให้ผมู ้ าใช้บริ การเกิ ดการเรี ยนรู ้
และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์สม่ าเสมอเช่ นการพัฒนาปรับปรุ งอาคารสถานที่เพื่อความสะดวกใน
การมาใช้บริ การเช่ นมีลานจอดรถปรับปรุ งภูมิทศั น์ปรับปรุ งวิหารพระแก้ววิหารน้ าแต้มบันไดนาค
จัดลานวัฒนธรรมในส่ วนของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้/บริ การความรู้เป็ นการดาเนินงานของแหล่ง
เรี ยนรู้ มี ก ารจัดกิ จกรรมที่ ส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ เพื่ อให้ ป ระชาชนเข้ามาแสวงหาความรู ้ จากการ
นาไปใช้การเรี ยนรู ้ จากแหล่งเรี ยนรู ้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนที่ผรู ้ ับบริ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
โดยวิธีการค้นคว้าศึกษาดูงานและทัศนะศึกษาซึ่ งผูร้ ั บบริ การนาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้นาไปปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์
1.6 สิ่ งอานวยความสะดวก สิ่ งอานวยความสะดวกที่สาคัญในการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม
ของวัดพระธาตุลาปางหลวง มีลานจอดรถสาหรับนักท่องเที่ยวมากมาย มีร้านค้า สิ นค้าก็หลายแบบ
มี อ าหารเครื่ อ งดื่ ม ของฝาก ของที่ ระลึ ก งานหัตถกรรมต่ างๆ ของชาวบ้านในพื้ น ที่ ใ นท้องถิ่ น
มีการบริ การรถม้าให้นงั่ จะนัง่ ถ่ายรู ปอย่างเดียว หรื อให้นอ้ งม้าพาวิง่ ชมบริ เวณใกล้ๆ สักรอบหนึ่ ง
ก็ ไ ด้ แต่ ถ้าจะถ่ ายรู ป รถม้า หน้ าวัด อย่างเดี ย วก็ ไ ม่ ไ ด้ว่า อะไรครั บ เป็ นภาพที่ ส วยงามภาพหนึ่ ง
สาหรับที่ระลึกการมาเยือนวัดพระธาตุลาปางหลวง
ทางเข้าวัดพระธาตุล าปางหลวงมี 2 ทาง ทางนี้ เข้าสู่ อุโบสถ (เห็ นหลังคาอุ โบสถพ้น
กาแพงขึ้นมา) อีกทางจะเข้าวิหารหลวงและพระธาตุลาปางหลวง ถ้าเข้าสู่ บริ เวณอุโบสถแล้วจะเดิน
ไปออกอีกทางหนึ่งก็ได้ ซึ่ งจะใกล้กบั ทางเข้าพระธาตุลาปางหลวงมากกว่าเดินออกทางเดิม
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2. พระธาตุดอนเต้ า วัดพระแก้ วดอนเต้ าสุ ชาดาราม อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง

ภาพที่ 32 พระธาตุดอนเต้า วัดพระแก้วดอนเต้าสุ ชาดาราม
2.1 ประวัติความเป็ นมาของพระธาตุ พระธาตุดอนเต้า ตั้งอยูภ่ ายในเมืองโบราณเขลางค์นคร
ซึ่ งสร้างมาแต่ครั้งยุคเมืองหริ ภุญไชย และเมืองเขลางค์ ก็คือ ส่ วนหนึ่ งของแคว้นหริ ภุญไชยนัน่ เอง
แต่ ป ระวัติ ค วามเป็ นมาของวัด พระแก้ ว ดอนเต้ า แต่ ด้ ัง เดิ ม นั้ น เป็ นเพี ย งต านานที่ เล่ า ลื บ มา
จึ ง ไม่ ป รากฏได้อ ย่า งแน่ ชัด ว่า ใครเป็ นผู ้ส ร้ า งและสร้ า งเมื่ อ ใด (หลัก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์ )
ซึ่ งน่ าจะเป็ นไปได้ว่าเป็ นวัดเก่ าแก่ ที่ มีมาแต่ครั้ งสมัยหริ ภุญไชย (เมื องเขลางค์เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
หริ ภุ ญ ไชย) แต่ ใ นช่ วงสมัย ของอาณาจัก รล้านนา (ต้น กรุ งรั ต นโกสิ น ทร์ ) วัด นี้ ก็ ป รากฏชื่ อ ว่า
วัด พระแก้วชมพู เพราะด้วยที่ ว่าวัด นี้ เคนเป็ นที่ ป ระดิ ษ ฐานพระแก้วมรกต หรื อพระพุ ท ธมหา
มณี รัตนปฏิมากรจากเชียงรายมาที่เมืองลาปางนานถึง 32 ปี ก่อนพระเจ้าติโลกราชจะอัญเชิ ญขึ้นไป
ประดิษฐานที่เมืองเชี ยงใหม่ นอกจากนี้ แล้ววัดนี้ ยงั มีชื่อเรี ยกกันว่า วัดเวียงเหนื อ แล้วต่อมาเรี ยกว่า
วัดพระแก้วดอนเต้าสุ ชาดาราม ด้วยนาเอาวัดสุ ชาดารามซึ่ งเป็ นวัดเก่าแก่แต่เมที่ต้ งั อยูท่ างทิศใต้ใกล้
กับ วัด พระแก้ว ดอนเต้า มารวมเข้า เป็ นวัด เดี ย วกัน ซึ่ งเรี ย กว่า วัด พระแก้ว ดอนเต้า สุ ช าดาราม
มาจนถึงทุกวันนี้
มีตานานความเชื่ อเกี่ ยวกับวัดพระแก้วดอนเต้าและวัดสุ ชาดาราม โดยที่วดั สุ ชาดาราม
นั้น ตามประวัติกล่าวว่า คือบริ เวณที่ต้ งั บ้านของนางสุ ชาดา อุบาสิ กาผูห้ นึ่ งของวัด ที่ได้นาแตงโม
(ภาษาเหนื อ คื อ หมากเต้า) ลู ก หนึ่ งไปถวายพระเถระที่ วดั พระแก้ว ฯ ครั้ นผ่าแตงโมลู ก นั้นออก
ก็พบว่ามีมรกตอยู่ขา้ งใน พระเถระรู ปนั้นจึงจ้างช่ างให้นามรกตนั้นไปแกะสลักเป็ นพระพุทธรู ป
เรี ยกว่า พระแก้วดอนเต้า มี พุ ท ธลักษณะเช่ นเดี ยวกับ พระแก้วมรกตที่ วดั พระศรี รัตนศาสดาราม
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กรุ ง เทพฯ ต่ อมาได้มี ผูไ้ ปฟ้ องเจ้า เมื องล าปางในขณะนั้น ว่า พระเถระและนางสุ ช าดาเป็ นชู ้ก ัน
เจ้าเมื องลาปางจึงให้จบั นางสุ ชาดาไปประหารชี วิต ส่ วนพระเถระองค์น้ ันทราบข่าวก็ได้อญ
ั เชิ ญ
พระพุทธรู ปหนีไป โดยได้นาไปฝากไว้ที่วดั พระธาตุลาปางหลวงจนถึงปั จจุบนั ชาวเชียงแสนที่ถูก
กวาดต้อนมายังเมืองเขลางค์จึงได้สร้างวัดเพื่อราลึกถึงคุณงามความดีของนางสุ ชาดาหลังจากได้รับ
โทษประหารชีวิตด้วยความเข้าใจผิดและมาปรากฏความจริ งในภายหลั ง เดิ มนั้นมีความเชื่ อกันว่า
ในบริ เวณที่ ต้ งั ของวัดนี้ คื อบ้านและไร่ แตงโมของเจ้าแม่ สุ ช าดาในอดี ตนั่นเองส่ วนในบางที่ ก็ มี
การสั นนิ ษ ฐานเพิ่ ม เติ ม ไว้ว่า น่ าจะเป็ นเพราะย่านนี้ เป็ นสวนหมากเต้า (แตงโม) และเป็ นที่ ดอน
จึ ง ชื่ อ พระธาตุ ว่ า พระบรมธาตุ ด อนเต้ า และตั้ง ชื่ อ วัด ว่ า วัด พระธาตุ ด อนเต้ า ต่ อ มาเมื่ อ มี
การประดิษฐานพระแก้วจึงเปลี่ยนชื่อเป็ น วัดพระแก้วดอนเต้า3
2.2 ที่ ต้ งั และเส้ นทางคมนาคม พระธาตุดอนเต้า วัดพระแก้วสุ ชาดาราม ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าวัง
ในเขตตาบลเวียงเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดลาปางปั จจุบนั (ซึ่ งเคยเป็ นบริ เวณเมืองโบราณ) ระหว่าง
ถนนพระแก้วกับถนนสุ ชาดา ตัดกับทางไปประตูมา้ ประตูเมืองเก่า ที่ออกไปสู่ วดั เจดียซ์ าวหลัง และ
อาเภอแจ้ห่ม
การเดิ น ทางโดยทางรถยนต์ ส่ ว นตัว จากถนนพหลโยธิ น เข้า มาตัว เมื อ งล าปาง
ข้ามแม่น้ าวังตรงถนนท่ามะโอ แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพระแก้ว ก็จะเห็ นทางเข้าวัดพระแก้วดอนเต้า
สุ ชาดารามทางขวามือ
3.3 ลักษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
พระธาตุ ด อนเต้ า เป็ นเจดี ย ์ที่ ไ ด้ มี ก ารบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ ขึ้ นมาใหม่ โดยรู ปทรง
สถาปั ตยกรรมเป็ นเจดียท์ รงลังกาสุ โขทัยผสมล้านนา โดยฐานกว้าง 13 วาถึงยอด 25วา เป็ นฐานสู ง
ต่อมุ มลดชั้นสู งกว่าปกติ ต่อตัวบัวมาลัยปล้องไฉนบนยอดระฆังมี ขนาดใหญ่ ท าให้สัดส่ วนของ
เจดี ยม์ ีลกั ษณะมัน่ คงแข็งแรง เจดี ยก์ ่ อสร้ างด้วยอิฐถื อปูนตั้งแต่องค์ระฆังไปจนถึ งยอดเจดี ยป์ ล้อง
ไฉนหุ ้ม แผ่นทองเหลื อง แผ่นทองแดงมาเปลี่ ยนเป็ นแผ่นทองจังโกงมาหุ ้ม โอบไว้อย่างสวยงาม
พระเจดียพ์ ระบรมธาตุดอนเต้าถือได้วา่ เป็ นเจดียท์ ี่สูงและใหญ่ที่สุดในจังหวัดลาปางปั จจุบนั เป็ นที่
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ คือ

3

สมัย สุ ทธิธรรม, พุทธเจดีย์ภาคเหนือ เล่ม 1 (จังหวัดลาปาง), (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ ที เจ เจ จากัด, 2548), หน้า125-

128.
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1.
2.
3.
4.

พระเกศาธาตุพระพุทธเจ้ากุกสันทะ 8 เส้น
พระเกศาธาตุพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ 16 เส้น
พระเกศาธาตุพระพุทธเจ้ากัสสปะ 32 เส้น
พระเกศาธาตุพระพุทธเจ้าโคตรมะ 108 เส้น

ในปี พุ ท ธศั ก ราช 2531กรมศาสนาและศรั ท ธาประชาชน ทางวัด ได้ ร่ วมกั น
บู รณปฏิ สั งขรณ์ องค์พ ระธาตุ อีก โดยเปลี่ ย นเป็ นแผ่น ทองเหลื องและทองแดงมาเป็ นแผ่น ทอง
จังโก ปิ ดหุ ม้ ตั้งแต่ส่วนปากระฆังไปจนถึงยอดเจดีย ์
2.4 คติความเชื่อและประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุ
พระธาตุ ด อยเต้า วัด พระแก้วดอนเต้าสุ ช าดารามนี้ ได้จดั ให้ มี ง านเทศกาลประเพณี
ประจาปี นมัสการสรงน้ าพระบรมธาตุดอนเต้า พระแก้วดอนเต้า ณ วัดพระแก้วดอนเต้า ในวันเพ็ญ
ขึ้น 15 ค่า เดือน 8 เหนื อ หรื อตรงกับวันสงกรานต์ (เดือน 6 ใต้) ทุกปี ตรงกับเดือนพฤษภาคม ที่แต่
เดิ มมี ประเพณี สรงน้ าพระธาตุซ่ ึ งประกอบด้วยขบวนแห่ ตน้ ครัวทาน ที่จดั ร่ วมกับวัดอื่นในตาบล
เวียงเหนื อเพื่อแห่ ไปร่ วมสรงน้ าพระธาตุ ที่วดั พระแก้วดอนเต้าสุ ชาดาราม ในวันวิสาขบูชา หรื อ
ที่ เรี ย กว่ า เดื อ นแปดเป็ งปั จ จุ บ ัน ชุ ม ชนจึ ง พยายามรื้ อฟื้ นกิ จ กรรมนี้ ขึ้ น โดยเพิ่ ม พิ ธี ส วดเบิ ก
เพื่อสะท้อนให้เห็ นว่าความเชื่ อมโยงทางสังคม ผ่านความเชื่ อทางศาสนาที่ ท าร่ วมกันโดยมีเจ้าผู้
ครองนครลาปาง เป็ นผูต้ ้ งั ประเพณี ข้ ึนมาแต่ครั้งโบราณกาลแล้ว
โดยทางวัดพระแก้วดอนเต้ายังมีประเพณี แห่ ผา้ ขึ้นธาตุ เป็ นการการแห่ ผา้ ผืนยาวไปบูชา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการนาขึ้นห่มโอบล้อมรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย ์ ถือว่าเป็ นประเทศของ
ภาคใต้ จึงทาให้มีการเผยแพร่ ประเพณี สู่ พุทธศาสนิ กชนได้นาไปยึดถื อปฏิบตั ิสืบทอดกันเมื่ออดีต
การแห่ผา้ ขึ้นธาตุจะกระทาโดยพร้อมเพรี ยงเป็ นขบวนที่ดูจะเอิกเกริ กเพียงขบวนเดียวแต่ในปั จจุบนั
นี้ เนื่ องจากพุ ท ธศาสนิ ก ชนมาจากหลายแห่ ง และแต่ ล ะคนก็ จะมี ก ารเตรี ย มผ้า มาเอง จึ ง ท าให้
การแห่ผา้ ขึ้นธาตุไม่พร้อมเพรี ยง ใครจะแห่ผา้ ขึ้นธาตุในเวลาใดก็ได้ตามความสะดวก 4

4

อุดม เชยกีวงศ์, ประเพณีพิธีกรรมท้ องถิน่ ไทย, (กรุ งเทพฯ : สุ ขภาพใจ, 2545), หน้า 66-67.
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ภาพที่ 33 งานประเพณี แปดเป็ งมีการบวงสรวงเทวดา อารักษ์รักษาพระธาตุดอนเต้า

ภาพที่ 34 ถวายภาพพระบฏ ต้นไม้เงินทอง และผ้าห่มองค์พระธาตุดอนเต้า
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ภาพที่ 35 การแห่เครื่ องบูชา เครื่ องหลวง ผ้าห่ม ภาพที่ 36 งานประเพณี แปดเป็ ง พระภิกษุสงฆ์
ถวายพระธาตุดอนเต้า
สามเณรและชาวบ้านได้มีการแห่ เครื่ องบูชา
เครื่ องหลวง ผ้าห่มถวายพระธาตุดอนเต้า
2.5 สื่ อการเรี ยนรู้
สื่ อการเรี ยนรู้ของพระธาตุดอนเต้า มีศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรมที่มีความหลากหลาย
โดยมีการผสมผสานศิลปะล้านนา พม่า และศิลปะตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างน่ าสนใจ ดังเช่น วิหาร
ลายคาสุ ชาดารามฝี มือช่างเชี ยงแสน ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังโดยมีลวดทองประดับตามส่ วนต่างๆ
งดงาม เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปเชี ยงแสนและยังมี พิพิธภัณฑสถานแห่ งล้านนา อันเป็ นแหล่ง
รวบรวมศิลปวัตถุแบบล้านนา เช่น สัตตภัณฑ์ เครื่ องถ้วยกระเบื้อง พระพุทธรู ป เป็ นต้น
2.6 สิ่ งอานวยความสะดวก
วัดพระแก้วดอนเต้า มีสถานอยูใ่ กล้ในตัวอาเภอเมืองเป็ นสถานที่เดิ นทางสะดวกสบาย
โดยรถส่ วนตัวและรถประจาทาง คื อรถสี่ ล้อสี น้ าเงิ น ความสะดวกสบายต่ อสถานที่ มี ห้ องน้ าที่
สะอาด ปลอดภัย สถานที่ จอดรถสะดวกสบาย ส าหรั บ การเดิ น ทางภายในล าปางสะดวกสบาย
ไม่พลุ กพล่ าน นักท่องเที่ ยวสามารถเลื อกใช้บริ การยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรู ปแบบตามความ
เหมาะสม ได้แก่ รถม้า ยานพาหนะโบราณที่จดั ไว้รองรับนักท่องเที่ยว มีคิวจอดประจาอยูห่ ลายแห่ ง
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คือ บริ เวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่ า บนถนนบุญวาทย์ บริ เวณหน้าโรงแรมลาปางเวียงทอง
และหน้าโรงแรมทิพย์ช้าง ราคาค่าบริ การอยูท่ ี่ 150-200 บาท ใช้เวลาประมาณครึ่ งชัว่ โมง เหมาไป
ท่องเที่ ยวยังสถานที่ต่างๆ ในตัวเมือง หรื อ รถสองแถวสี น้ าเงิ น เป็ นรถสองแถวที่ ให้บริ การวิ่งตัว
เมื อ งล าปาง จุ ด จอดรถ เช่ น สถานี ข นส่ ง สถานี ร ถไฟ สามารถขึ้ นเรี ย กใช้ บ ริ ก ารได้ ต ลอด
ราคาบริ การ 20-30 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราเหมาไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ
3. พระธาตุเจดีย์ซาว วัดเจดีย์ซาวหลัง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง

ภาพที่ 37 พระธาตุเจดียซ์ าว วัดเจดียซ์ าวหลัง
3.1 ประวัติความเป็ นมาของพระธาตุ พระธาตุเจดี ยซ์ าว วัดพระเจดี ยซ์ าวหลัง คาว่า “ซาว”
แปลว่า “ยี่สิ บ ” ค าว่า “หลัง ” แปลว่า “องค์” ฉะนั้น วัด เจดี ย ์ซ าวหลัง จึ งแปล ได้ว่า วัดที่ มี เจดี ย ์
20 องค์ จากหลักฐานการขุดพบพระเครื่ องสมัย หริ ภุญไชยที่องค์พระเจดี ย ์ ทาให้ สันนิ ษฐานได้ว่า
วัดนี้ สร้ างมานานกว่าพัน ปี ได้รับ พระราชทานเป็ นพระอารามหลวงประเภทสามัญ ชั้น ตรี เมื่ อ
ปี พ.ศ. 2550
จากประวัติ มี ว่ า เมื่ อ 500 ปี หลัง จากพระพุ ท ธเจ้า เสด็ จ ดับ ขัน ธปริ นิ พ พานแล้ ว มี
พระอรหันต์จากอินเดี ยสองรู ป ได้จาริ กเผยแผ่พระพุทธศาสนามาถึ งยังบริ เวณนี้ เห็นสถานที่เงียบ
สงบเหมาะที่ จ ะบ าเพ็ ญ ธรรม จึ ง ใช้ เป็ นที่ พ านั ก อาศัย ปฏิ บ ัติ วิ ปั ส สนา และอบรมสั่ ง สอน
พุทธศาสนิกชนในละแวกนั้น จนมีผศู ้ รัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายิง่ ขึ้น ในครั้งนั้นพญามิลินท์
ผูแ้ ตกฉานในหลัก ธรรม ได้มาสนทนาซักถามปั ญหาธรรมกับ พระอรหันต์เถระทั้งสองรู ป และ
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มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะทะนุ บ ารุ ง พระพุ ท ธศาสนา พระอรหั น ต์ ท้ ัง สองรู ป ได้ ใ ช้ มื อ ลู บ ศี ร ษะ
มีเส้นเกศาติดมือมารู ปละสิ บเส้น แล้วมอบให้พญามิลินทร พญามิลินทรได้สร้างเจดี ยข์ ้ ึนยี่สิบองค์
แล้วนาเอาเส้นเกศาบรรจุในเจดี ยอ์ งค์ละเส้น ต่อมาคนทั้งหลายจึงเรี ยกวัดนี้ ว่า “วัดเจดียซ์ าวหลัง”
จากหลักฐานการขุดพบพระเครื่ องสมัยหริ ภุญไชยที่องค์พระเจดียน์ ้ นั ทาให้ได้ขอ้ สันนิษฐานว่าวัดนี้
สร้างมานานกว่าพันปี โดยจุดเด่นของวัดเจดี ยซ์ าวหลังคือ “องค์พระธาตุเจดียซ์ าวหลัง ” ที่มีศิลปะ
ล้านนาผสมกับแบบศิ ลปะพม่ า เชื่ อกันว่าหากใครนับได้ครบ 20 องค์ถื อว่าเป็ นคนมี บุญ ข้างหมู่
พระเจดียม์ ีวิหารหลังเล็ก ประดิษฐานพระพุทธรู ปสาริ ดปางสมาธิ ศิลปะเชี ยงแสน ชาวบ้านเรี ยกว่า
“พระพุทธรู ปทันใจ” พระอุโบสถหลังใหญ่ซ่ ึ งประดิ ษฐานพระประธานเป็ นพระพุทธรู ปปางมาร
วิชยั ที่มีพุทธลักษณะงดงาม บานประตูท้ งั สามเป็ นของโบราณ เขียนลวดลายรดน้ าละเอียดสวยงาม
เสาซุ ้มประตูหน้าต่างประดับลวดลายกระจกสี เป็ นลักษณะศิลปะสมัยใหม่ และที่ศาลาการเปรี ยญ
เรื อนไม้ช้ นั เดียว ด้านหลังพระอุโบสถเป็ นพิพิธภัณฑสถานเขลางค์นครแสดงโบราณวัตถุที่ชาวบ้าน
นามาถวาย เมื่อปี พ.ศ. 2526 ชาวบ้านได้ขุดพบพระพุ ทธรู ปทองคาบริ สุทธิ์ หนัก 100 บาทสองสลึง
มามอบให้แก่ทางวัดซึ่ งพระพุทธรู ปองค์น้ ี ชื่อว่า “พระแสนแซ่ทองคา”เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ศิ ล ปะสมัย ล้ า นนา อายุ ร าวพุ ท ธศตวรรษที่ 21 ขนาดหน้ า ตัก กว้า ง 9 นิ้ ว ครึ่ ง สู ง 15 นิ้ ว เป็ น
พระพุทธรู ปทองคาองค์แรกที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นโบราณวัตถุแห่งชาติ5
3.2 ที่ ต้ งั และเส้ น ทางคมนาคม พระธาตุ เจดี ย ์ซ าวหลัง วัด เจดี ย ์ซ าวหลัง ตั้ง อยู่ที่ ต าบล
ต้นธงชัย ห่างจากตัวเมือง 1.5 กิโลเมตร ตามถนนสายลาปาง แจ้ห่ม
3.3 ลักษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
องค์พระธาตุซาวที่มีศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่าเชื่ อกันว่าหากใครนับได้ครบ 20 องค์
ถือว่า เป็ นคน มีบุญ ข้างหมู่พระเจดียม์ ีวิหารเก่าแก่หลังเล็กประดิษฐานพระพุทธรู ปสาริ ดปางสมาธิ
ศิ ล ปะ เชี ย งแสน ชาวบ้า นเรี ย กว่ า พระพุ ท ธรู ป ทัน ใจ พระอุ โ บสถหลัง ใหญ่ ซ่ ึ งประดิ ษ ฐาน
พระประธาน เป็ นพระพุ ท ธรู ป ปางมารวิชัย ที่ มี พุ ท ธลัก ษณะงดงามบานประตู ท้ งั สามเป็ นของ
โบราณ เขี ยนลวดลายรดน้ าละเอี ยด สวยงาม เสาซุ ้มประตูหน้าต่างประดับ ลวดลายกระจกสี เป็ น
ลัก ษณะ ศิ ล ปะสมัย ใหม่ และที่ ศ าลาการเปรี ย ญ เรื อ นไม้ช้ ัน เดี ย ว ด้า นหลัง พระอุ โ บสถเป็ น
พิพิธภัณฑ์สถาน เขลางค์นครแสดงโบราณวัตถุที่ชาวบ้านนามาถวาย เมื่อปี พ.ศ. 2526 ชาวบ้านได้
ขุดพบ พระพุทธรู ปทองคาบริ สุทธิ์ หนัก 100 บาทสลึ ง มามอบให้แก่ทางวัด ซึ่ งพระพุทธรู ปองค์น้ ี
5

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัตวิ ดั ทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2532),
หน้า 198-199.
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ชื่อว่า พระแสนแซ่ ทองคา เป็ นพระพุทธรู ป ปางมารวิชยั ศิลปะสมัยล้านนา อายุราวพุทธศตวรรษที่
21 ขนาดหน้าตัก กว้าง 9 นิ้ วครึ่ ง สู ง 15 นิ้ ว เป็ นพระพุ ท ธรู ป ทองค าองค์แรกที่ ข้ ึ น ทะเบี ย นเป็ น
โบราณวัตถุแห่งชาติ

ภาพที่ 38 พระธาตุเจดียซ์ าว 20 เจดีย ์
3.4 คติความเชื่ อและประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุ
จากคติ ค วามเชื่ อของพระธาตุ เจดี ยน์ ้ ันโดยได้ข ้อสั นนิ ษ ฐานจากหลัก ฐานการขุดพบ
พระเครื่ องสมัยหริ ภุญไชยที่องค์พระเจดีย ์น้ นั ทาให้ได้ขอ้ สันนิ ษฐานว่าวัดนี้ สร้างมานานกว่าพันปี
โดยจุ ดเด่ นของวัดเจดี ยซ์ าวหลังคื อ “องค์พ ระธาตุเจดี ยซ์ าวหลัง ” ที่ มีศิ ลปะล้านนาผสมกับ แบบ
ศิลปะพม่า เชื่อกันว่าหากใครนับได้ครบ 20 องค์ถือว่าเป็ นคนมีบุญ
ประเพณี และพิ ธี ก รรมสั ก การะ พระธาตุ เจดี ย ์ซ าว ของวัด เจดี ย ์ ซ าว คื อ ในวัน ที่
15 เมษายนของทุกๆปี จะมีงานประเพณี ประจาปี พิธีสรงน้ าพระเจ้าแสนแซ่ทองคา และในวันนั้นจะ
มี พิ ธี ถ อดสลัก เปิ ดพระเศี ยร เพื่ อน าพระบรมธาตุ จากผอบมาสรงน้ าได้จดั ให้ มี งานประเพณี ข้ ึ น
ในวันขึ้น 15 ค่าเดือน 9 ของทุกปี ซึ่ งถือเป็ นวัฒนธรรมและจารี ตประเพณี ทอ้ งถิ่นที่เป็ นเอกลักษณ์
ของชุ ม ชน ที่ ได้สื บ สานต่ อกันมาตั้ง แต่ ส มัยบรรพบุ รุษ จวบจนถึ งปั จจุ บ นั โดยมี ค วามเชื่ อตาม
ประเพณี ว่า เพื่อเป็ นการสั กการะพระธาตุ เจดี ยท์ ้ งั 20 หลัง ซึ่ งถื อเป็ นปูชนี ยสถานอันเก่ าแก่ และ
นับเป็ นโบราณสถานที่สาคัญของจังหวัดลาปางและชาวพุทธทัว่ ไป ตลอดจนเพื่อสักการะพระบรม
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อัฐิธาตุ ดังนั้นการสรงน้ าพระธาตุ จึ งเปรี ยบเสมื อนการได้สรงน้ าพระพุ ทธเจ้า หรื อพระอรหันต์
ทั้งหลาย

ภาพที่ 39 ประเพณี สรงน้ าพระธาตุเจดียซ์ าวหลังและสรงน้ าพระพุทธรู ปแสนแช่ทองคา และ
พิธีอญั เชิ ญน้ าสรงพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ที่มา สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หลัดลาปางในเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 57
3.5 สื่ อของการเรี ยนรู้
สื่ อการเรี ยนรู้ของพระธาตุเจดียซ์ าว วัดเจดียซ์ าวหลังพิพิธภัณฑ์สถาน เขลางค์นครแสดง
โบราณวัตถุที่ชาวบ้านนามาถวาย เมื่อปี พ.ศ.2526 ชาวบ้านได้ขุดพบ พระพุทธรู ปทองคาบริ สุทธิ์
หนัก 100 บาทสลึ ง มามอบให้ แก่ ท างวัด ซึ่ งพระพุ ท ธรู ป องค์น้ ี ชื่ อว่า พระแสนแช่ ท องค า เป็ น
พระพุทธรู ป ปางมารวิชยั ศิลปะสมัยล้านนา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ ว
ครึ่ งสู ง 15 นิ้ว เป็ นพระพุทธรู ป ทองคาองค์แรกที่ข้ ึนทะเบียนเป็ น โบราณวัตถุแห่ งชาติ โดยโครงการ
สื บ สานประเพณี ตีก ลองปู จาความส าคัญ กับ การมี ส่ วนร่ วมพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตและสภาพความ
เป็ นอยู่ของชุ มชนและสังคมให้ดีข้ ึ น อาทิ โครงการก่ อสร้ างอาคารเรี ยน ห้องสมุ ด จัดหาอุป กรณ์
หนัง สื อ และสื่ อ การสอน การมอบทุ น การศึ ก ษาอย่า งต่ อ เนื่ อ งแก่ เยาวชนทั่ว ประเทศ รวมถึ ง
โครงการปลูกป่ าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 ล้านไร่ และโครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ตาบลวิถีพอเพียง
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ที่ได้นาแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดารงชี วิตของชาวบ้านและชุ มชนให้มี
สภาพชีวติ และความเป็ นอยูท่ ี่เข้มแข็งอีกด้วย
3.6 สิ่ งอานวยความสะดวก เป็ นสถานที่ ที่ อยู่นอกเมื อง แต่สามารถเดิ นทางโดยใช้บ ริ การ
ยานพาหนะโดยรถส่ วนตัว หรื อรถสองแถวสี น้ าเงิน เป็ นรถสองแถวที่ให้บริ การวิ่งตัวเมืองลาปาง
จุดจอดรถ เช่น สถานี ขนส่ ง สถานี รถไฟ สามารถขึ้นเรี ยกใช้บริ การได้ตลอด ราคา 20-30บาท หรื อ
คิดเป็ นอัตราเหมาไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ
4. พระธาตุไหล่ หิน วัดไหล่ หินหลวง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง

ภาพที่ 40 พระธาตุไหล่หิน วัดไหล่หินหลวง
4.1 ประวัติความเป็ นมาของพระธาตุ
พระธาตุ วดั ไหล่ หิ น เป็ นชื่ อ ที่ ช าวบ้านเรี ย กกัน ในปั จจุ บ ัน ซึ่ งมี ชื่ อ ที่ เป็ นทางการว่า
“วัด เสลารั ต นปั พ พะตาราม” หรื อ “วัด ไหล่ หิ น หลวงแก้ ว ช้ า งยื น ” บางครั้ งชาวบ้า นรุ่ น ก่ อ นๆ
ก็จะเรี ยกว่า “วัดป่ าหิ น” หรื อ “วัดม่อนหิ นแก้ว” วัดไหล่หินสร้ างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 218 หากจะนับอายุ
ประวัติ ศ าสตร์ ข องชาติ ไ ทยก็ น่ า จะถื อ ว่ า เกิ ด ก่ อ นประเทศไทย และหากจะเปรี ย บเที ย บยุ ค
กรุ งศรี อยุธยาที่ ไทยเสี ยกรุ งครั้ งแรก เมื่ อปี พ.ศ. 2112 ก็ถื อว่าเกิ ดก่ อนยุคนั้นมานานที เดี ยว หรื อ
ถ้ า จะเปรี ยบเที ย บกับ อาณาจัก รล้ า นนา ในสมัย ของพญามัง รายที่ ป กครองล้ า นนามาตั้ง แต่
ปี พ.ศ. 1802 ก็ถือว่าเกิดก่อนยุคล้านนานับเป็ นพันๆ ปี
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ต านานการสร้ า งวัด ได้ก ล่ า วอ้างถึ ง “พระมหาป่ า” หลายรู ป ซึ่ งเป็ นเจ้าอาวาสที่ ถื อ
ธุ ดงค์วตั รเป็ นหลักปฏิ บตั ิในการสื บทอดพระศาสนา แต่มีพระมหาป่ ารู ปหนึ่ งที่ชาวบ้านให้ความ
เคารพศรัทธาคือ “พระมหาป่ าเกสร ปั ญโญ” (ครู บาศีลธรรมเจ้า) นอกจากนี้ ท่านได้ประพฤติปฏิบตั ิ
สมณธรรมอย่างจริ ง จัง โดยปฏิ บ ัติอ ยู่ที่ ถ้ าฮางฮุ ้ง จนจิ ตเป็ นสมาธิ ไ ด้ญ าณสมาบัติอภิ นิ ห ารเป็ น
อัจฉริ ยะ” ด้วยพระจริ ยวัตรของท่านจึงทาให้มีผคู ้ นเลื่อมใสศรัทธา ไม่เพียงแต่คนในท้องถิ่ นแต่ได้
เลื่องลือไปถึงถิ่นอื่นๆ จนถึงเมืองเชี ยงตุงซึ่ งตามประวัติกล่าวว่าเจ้าฟ้ าเมืองเชี ยงตุงได้มาสร้างวิหาร
ที่วดั ไหล่หินหลวง ต่อมาภายหลังเจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต ได้มาสร้างโบสถ์รวมทั้งผูค้ นจากในชุ มชน
และที่อื่นๆ ได้เข้ามาบูรณปฏิสังขรณ์วดั ไหล่หินให้มีสภาพสมบูรณ์6
4.2 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม
พระธาตุวดั ไหล่หินหลวง ตั้งอยูท่ ี่ตาบลไหล่หิน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปางวัดนี้ มีเนื้ อ
ที่ธรณี สงฆ์ประมาณ 50ไร่ เศษ โดยการเดินทางจากที่วา่ การอาเภอเกาะคาเข้าทางเดียวกับวัดพระธาตุ
ลาปางหลวง 1 กิโลเมตร และแยกซ้ายอีก 6 กิโลเมตร (เส้นทางเดียวกันกับทางเข้าวัดพระธาตุลาปาง
หลวง แล้วมีทางแยกในหมู่บา้ นไหล่หิน)
4.3 ลักษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
พระธาตุ วดั ไหล่ หินหลวง มี ลกั ษณะพระธาตุเจดี ย ์ แบบศิ ลปะล้านนาซึ่ งเชื่ อว่าบรรจุ
พระบรมสารี ริกธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ มีรูปแบบจาลองเป็ นแบบภูมิจกั รวาล คือวิหาร
เปรี ย บเสมื อนชมพูท วีป เจดี ยเ์ ปรี ย บเหมื อนเขาพระสุ เมรุ และลานทรายเปรี ยบเสมื อนมหานที
สี ทนั ดร ถือได้วา่ เจดียเ์ ป็ นสิ่ งก่อสร้างอย่างหนึ่ ง ที่สาคัญทางศาสนาเป็ นสถานที่ ตามความเชื่ อที่วา่
ภายในเจดี ยน์ ้ นั ได้บรรจุพระอัฐิของพระพุทธเจ้า ประชาชนจะทาการสรงน้ าเจดีย ์ โดยการเดิ นสาด
น้ าไปรอบๆ องค์เจดีย ์ และอธิษฐาน เป็ นการสักการะ บูชาพระพุทธเจ้า ตรงฐานของเจดียจ์ ะมีรูปปั้ น
ของสั ต ว์ใ นสมัย ก่ อ น 12 ราศี และเจดี ย ์แ ห่ ง นี้ ยัง เป็ นแบบอย่า งของสถาปั ต ยกรรมที่ ส าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ของวัดแท่นบูชาจะถูกสร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมในสมัยก่อน

6

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวดั ทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2532),
หน้า 109-110.
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4.4 คติความเชื่อและประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุ
ตามคติความเชื่ อ ในอดี ตครั้ งที่ พม่าเรื องอานาจ อาณาจักรล้านนาตกเป็ นเมื องขึ้ นของ
พม่านาน ถึงเกือบสองร้อยปี ด้วยเหตุน้ ีจึงรับเอาศิลปวัฒนธรรมของพม่าเข้ามาไม่นอ้ ย อย่างเช่นการ
ปั้ นรู ปสิ งห์เฝ้ าหน้าประตูวดั มีการสื บทอดต่อๆกันมาอีกหลายชัว่ อายุคน เราจึงมักจะได้เห็ นรู ปปั้ น
สิ งห์ ตามวัดต่างๆในภาคเหนื อ มี คติ ความเชื่ อว่า สิ งห์ มีพ ลังและอานาจ มี ความซื่ อสั ตย์สามารถ
คุม้ ครอง ปกปั กรักษาอารามต่างๆ ได้ ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่จะพบรู ปปั้ นสิ งห์โบราณที่วดั ไหล่หิน
หลวงแห่งนี้
ตามคติ ค วามเชื่ อรู ป ปั้ นหมาพรานในอดี ต แต่ โบราณกาล มี ตานานเล่ าต่ อกันมาว่าที่
ชุ มชนใกล้วดั ไหล่หินหลวง มีหมาของนายพรานตัวหนึ่ ง มีความเก่งกาจในหลายๆด้านมาวันหนึ่ ง
ได้สร้างวีรกรรม เข้าต่อสู ้กบั เสื อ เพื่อช่วยชีวิตนายของมัน จนเสื อพ่ายแพ้ไป และตัวของมันเองก็จบ
ชี วิตลงจึ งได้รับ การยกย่องจากชาวบ้าน ปั้ นรู ปปั้ นไว้ที่ ซุ้มประตูโขง เพื่ อท าหน้าที่ คุม้ รองรั ก ษา
วัดไหล่หินหลวงแห่งนี้ดว้ ย
ตามคติความเชื่ อในเรื่ องกู่ช้างยืน สร้างเป็ นที่ระลึกเพื่อแสดงว่าในโบราณ มีขบวนช้าง
แห่ พ ระธาตุ ผ่ า นหน้ า วัด ไหล่ หิ นแห่ ง นี้ แต่ ช้ า งไม่ ย อมเคลื่ อ นย้า ยไปไหนยื น นิ่ ง อยู่ ก ั บ ที่
เป็ นเวลานานสองนาน กระทัง่ ต้องทาพิธี จึงเคลื่อนต่อไปได้ ภายหลังชาวบ้านจึงสร้างกู่จาลองไว้ จึง
เป็ นที่มาของชื่อวัด อีกหนึ่งชื่อวัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน7
ประเพณี งานสงฆ์น้ าพระธาตุวดั ไหล่หิน ถือว่าเป็ นงานที่ชาวล้านนาให้ความสาคัญเป็ น
อย่างยิ่งด้วยคามเชื่ อว่าถ้าหากได้ไปสักการบูชาจะเป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวิต มีอานิ งสงฆ์แรงกล้านาพา
ดวงวิญญาณสู่ สวรรค์ช้ นั ดาวดึงส์ในที่สุด
4.5 สื่ อของการเรี ยนรู้ สื่ อการเรี ยนรู ้ของวัดไหล่หลวง ได้แก่พิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หิน ถือได้วา่
เป็ นรากเหง้าของถิ่นเกิดของชุมชนบ้านไหล่หินพิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวงได้บอกถึงเรื่ องราวต่างๆ
ที่บนั ทึกวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของคนในท้องถิ่นตั้งอดี ต จนมาถึ งปั จจุบนั ซึ่ งจะมีคุณค่าต่อผูท้ ี่สนใจ
และจะมีความหมายและมีคุณค่ามากยิง่ ขึ้นถือได้วา่ วัดเป็ นจุดศูนย์กลางของจิตใจในการดาเนิ นชี วิต
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในยุคปั จจุบนั ที่ผนั ผวนอยูต่ ลอดเวลาฉะนั้นคนในท้องถิ่นต้องช่ วยกัน
เพราะพิพิธภัณฑ์คือรากเหง้าของถิ่นเกิดถิ่นกาเนิดของคนไหล่หิน
7

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวดั ทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2532),
หน้า 109-110.
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สื่ อการเรี ยนรู ้ ในทางด้านศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรม คื อ ในส่ วนของซุ ้มประตูโขง
ลัก ษณะเป็ นซุ ้ ม ทรงปราสาทสกุ ล ช่ างล าปาง ตกแต่ งด้วยลายปู น ปั้ นที่ ตวั อาคารเป็ นลายบัวคอ
เสื้ อลายประจายามและลายบัวเชิ งล่าง ชั้นหลังคาตกแต่งปูนปั้ นด้วยลายพญานาค รู ปหงส์ ตัวเหงา
และลายพันธุ์พฤกษา ด้านข้างประตูท้ งั สองมีรูปกิ นนรี แบบนู นต่ าประดับอยู่ ส่ วนหน้าบันทาเป็ น
ลายปูนปั้ นแบบนูนต่าตกแต่งด้วยภาพเขียนสี ลักษณะเด่นของซุ ้มประตูโขงวัดไหล่หินที่แปลกกว่า
วัดอื่นก็คือ การประดับชั้นหลังคาด้วยรู ปสัตว์ที่ทาด้วยดินเผาเคลือบ
4.6 สิ่ งอานวยความสะดวก สิ่ งอานวยความสะดวกของพระธาตุวดั ไหล่หิน อาเภอเกาะคา
เป็ นสถานที่ ที่ อ ยู่ น อกเขตอ าเภอเมื อ งล าปาง โดยการเดิ น ทางควรใช้ ร ถส่ วนตัว เพื่ อ ความ
สะดวกสบายต่อการไปสักการบูชา
5. พระธาตุจองปิ ง วัดพระธาตุจอมปิ ง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง

ภาพที่ 41 พระธาตุจอมปิ ง วัดพระธาตุจอมปิ ง
5.1 ประวัติ ความเป็ นมาของพระธาตุ พระธาตุ จอมปิ ง เป็ นวัดเก่ าแก่ วดั หนึ่ งของดิ น แดน
ล้านนา ตามประวัติสันนิ ษฐานว่าสร้ างใน พ.ศ. 2050 หรื อเมื่อ 500 ปี ก่อน สมัยพระเจ้าติ โลกราช
กษัตริ ยเ์ มืองเชี ยงใหม่ ตามประวัติความเป็ นมาของหมู่บา้ น เดิมชื่ อ “บ้านจุ๋มปิ้ ง” ตามนานานมีการ
นาพระพุทธรู ปลงเรื อมาถึ งหน้าวัดจอมปิ ง (ในปั จจุบนั ) พระพุทธรู ปได้จมน้ า หาอย่างไรก็ไม่เจอ
เลยเรี ยนที่นี่วา่ “จุ๋มปิ้ ง” (หมายถึ งจมหายไปเลย) ต่อมากลายเป็ นจอมปิ งในช่ วงเวลาที่พระนางจาม
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เทวี ไ ด้เสด็ จ ละโว้ข้ ึ นมาเป็ นปฐมกษัต ริ ย ์ ปกครองเมื อ งหริ ภุ ญ ไชย พระนางได้ส ถาปนาให้
หริ ภุญไชยมีความเจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นอย่างมาก โดยทรงปกครองแคว้นปริ ภุญไชยด้วยทศพิธราชธรรม
พระนางทรงสั่ งสอนบรรดาเสนาอามาตย์ข ้าราชบริ พ าร ตอดจนพสกนิ ก รทั้งหลายให้ป ระพฤติ
ปฏิบตั ิตนตั้งอยูใ่ นศีลธรรมอันดีเสมอมาในการเสด็จขึ้นมาปกครองเมืองหริ ภุญไชยนั้น พระนางได้
ทรงนาพุทธศาสนามาเผยแผ่ยงั ดิ นแดนล้านนาอีกด้วยซึ่ งจะเห็ นได้จากที่พระนางจามเทวีเสด็จไป
ณ ที่แห่ งใดก็จะทรงสร้างหรื อสถาปนาพระอารามเจดียห์ รื อพรุ พุทธรู ปขึ้นเสมอ หลังจากที่หริ ภุญ
ไชยเป็ นปึ กแผ่นมัน่ คงแล้วพระนางจามเทวีก็ทรงอนุ ญาตให้พระโอรสองค์เล็กลงมาสร้างเมืองขึ้น
ใหม่บริ เวณลุ่มแม่น้ าวัง คือ เมืองเขลางค์นครด้วยความช่วยเหลื อขอสุ พรหมฤาษีและพรานเขลางค์
ชาวลัวะที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณนั้นมาก่อน ซึ่ งถือเป็ นการขยายอาณาเขตหรื อพระราชอานาจของพระนาง
ลงมาทางใต้เขตลุ่มแม่น้ าวัง ในช่วงเวลานั้นพระนางก็ทรงเด็จ8
5.2 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม พระธาตุจอมปิ ง ตั้งอยูห่ มู่ที่ 6 บ้านจอมปิ งตาบลนาแก้ว อาเภอ
เกาะคา จังหวัดลาปาง เป็ นตาบลนาแก้วทางฝั่งทิศตะวันตก ส่ วนตาบลนาแก้วด้านทิศตะวันออกจะ
อยู่คนละฝั่ งแม่น้ า การเดิ นทางจากตัวเมืองลาปางก็จะใช้ระยะทางประมาณ 18 กิ โลเมตร ถึ งหน้า
ตลาดอาเภอเกาะคา เลยมาอี กนิ ดก็ขา้ มสะพานแม่น้ าวัง จากนั้นมาอี กประมาณ 300 เมตรก็จะถึ ง
สามแยกตรงที่ ว่าการอาเภอเกาะคา (หลังเก่ า) เลี้ ย วซ้ายก็ จะไปวัด พระธาตุ จอมปิ งใช้ระยะทาง
ประมาณ 14 กิโลเมตร
5.3 ลักษณะทางศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรม พระธาตุจอมปิ ง เป็ นเจดียศ์ ิลปะแบบล้านนา
ขนาดเล็ ก การสร้ า งไม่ ป รากฏหลัก ฐานก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น โดยมี ฐ านสี่ เหลี่ ย มกว้า งด้า นละ 17 เมตร
สู ง 34 เมตร ส่ วนตรงกลางและยอดเป็ นทรงกลมคัน่ ปล้องไฉน และรู ป ระฆังคว่า ส่ วนคอระฆัง
ทาเป็ นฐานเหลี่ ยมย่อมมุ มรองรับไฉนไปจนถึ งสวมไว้และถูกฟ้ าผ่าเมื่อปี พุทธศักราช 2500 จึงได้
ถู ก บู รณะใหม่ อี ก ครั้ ง ต านานกล่ า วไว้ว่า เป็ นเจดี ย ์ที่ บ รรจุ พ ระบรมสารี ริก ธาตุ (ส่ ว นซี่ โ ครง)
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปั จจุบนั ได้มีการสร้างรั้วลาเวียงสี ขาวล้อมรอบองค์พระธาตุ มุมทั้งสี่ ก่อ
เป็ นแท่นรู ปสิ งห์ ศิลปะสิ งห์ของพม่า ที่ มีความสวยงามทางสถาปั ตยกรรมโดยพระธาตุเจดี ยต์ ้ งั อยู่
ทางเนินด้านหลังของวิหารหลังใหญ่ภายในวัด ซึ่ งเป็ นลักษณะการวางผังของการ

8

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

83-90.
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หน้า

5.4 คติความเชื่อและประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุ
ประเพณี เดื อ นแปดเป็ งวัด พระธาตุ จ อมปิ งประเพณี ที่ ส าคัญ ของต าบลนาแก้วและ
ของวัด พระธาตุ จ อมปิ งบ้ า นจอมปิ งหมู่ ที่ 6 คื อ ประเพณี เดื อ นแปดเป็ งตรงกับ วัน ขึ้ น 15 ค่ า
เดื อนแปดเหนื อหรื อเดื อนหกใต้หรื อประมาณเดื อนพฤษภาคมของทุกปี เมื่อในอดี ตจะมีการจุดบั้ง
ไฟแต่ ปัจจุ บ นั งานประเพณี เดื อนแปดเป็ งของวัดพระธาตุ จอมปิ ง ได้ยกเลิ ก การจุ ดบั้งไฟไปแล้ว
เนื่องจากความหนาแน่นของชุ มชนโดยรอบมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นโดยปั จจุบนั ในแต่ละหัววัดใน
เขตพื้นที่ อาเภอเกาะคาจังหวัดลาปาง มี การจัดงานแห่ ข บวนครั วตานของชาวบ้านแต่ละหมู่บา้ น
จากหัววัดต่าง ๆเข้ามาที่วดั พระธาตุจอมปิ งเป็ นประเพณี ที่สืบทอดวัฒนธรรมระหว่างชาวบ้านที่ มี
ความศรัทธาต่อวัดพระธาตุจอมปิ งเป็ นความศรัทธาที่ยืนอยูบ่ นพื้นฐานความร่ วมมือของชาวบ้าน
ภาครั ฐองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และเอกชนของอาเภอเกาะคา โดยความเชื่ อที่ เกิ ดจากความ
มหัศ จรรย์ของพระธาตุ ที่ ได้ตกบนพื้ นอุ โบสถ ได้ป รากฏภาพเงาสี ของพระธาตุ ที่ เกิ ดขึ้ นภายใน
อุโบสถนี้ ซึ่ งเกิ ดจากการหักเหของแสงที่ ลอดเข้ามาทางช่ องหน้าต่างไม้ โดยมีรูเล็กๆ สาหรับรั บ
ภาพ จนแสงตกกระทบลงบนพื้ น จึ งเกิ ดเป็ นภาพเงาสี หัวกลับ สวยงาม ท่ ามกลางความมื ดสนิ ท
ภายในอุโบสถ9
5.5 สื่ อของการเรี ยนรู้
พิพิธภัณฑ์ของวัดพระธาตุจอมปิ ง เป็ นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุต่างๆ มากกมายที่อยู่
ในพื้ นที่ และนอกเหนื อพื้ นที่ เช่ น เครื่ องถ้วย เครื่ องประดับ ลู กปั ดหิ น ลู ก กระพรวนส าริ ด และ
เครื่ องใช้สอยต่างๆ โบราณวัตถุต่างๆ
สื่ อการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ “เงาพระธาตุ” ถือเป็ นความมหัศจรรย์ของพระธาตุที่ได้ตกบนพื้น
อุโบสถซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นแหล่งการเรี ยนเรี ยนรู ้ที่ผสู ้ นใจเข้ามาศึกษาหาความรู ้ จากคนเฒ่าคนแก่ที่ได้
ถ่ายทอดการบอกเล่าในอดีต

9

สมัย สุ ทธิธรรม, พุทธเจดีย์ภาคเหนือ เล่ม 1 (จังหวัดลาปาง), (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ ที เจ เจ จากัด, 2548),
หน้า 83-90.
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5.6 สิ่ งอานวยความสะดวก
สิ่ งอานวยความสะดวกของพระธาตุ จอมปิ ง อาเภอเกาะคา เป็ นสถานที่ ที่ อยู่นอกเขต
อาเภอเมืองลาปาง โดยการเดินทางควรใช้รถส่ วนตัวหรื อรถสองแถว เพื่อความสะดวกสบายต่อการ
ไปสักการบูชา อาจจะเหมารถสองแถวสี น้ าเงิน เป็ นรถสองแถวที่ให้บริ การวิง่ ตัวอาเภอนาแก้ว ผ่าน
พระธาตุจอมปิ ง สามารถขึ้นเรี ยกใช้บริ การได้ตลอด ราคาบริ การ 50-60 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราเหมา
ไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ
6. พระธาตุม่อนพญาแช่ วัดม่ อนพระยาแช่ ตาบลพิชัย อาเภอเมืองลาปาง

ภาพที่ 42 พระธาตุม่อนพญาแช่ วัดม่อนพญาแช่
6.1 ประวัติความเป็ นมาของพระธาตุ
พระธาตุ ม่ อ นพระยาแช่ ตั้ง อยู่บ นภู เขาสู ง ชื่ อม่ อนไก่ เขี่ ย หรื อ ดอยยัส สะกิ ต ติ หรื อ
เขลางค์บ รรพต โดยตามต านานพระธาตุ ม่ อ นพระยาแช่ หรื อ วัด ม่ อ นพระยาแช่ ที่ ม าของชื่ อ
“ม่อนพระยาแช่ ” พระธาตุ ม่ อนพระยาแช่ “วัดม่อนพระยาแช่ ” ประดิ ษ ฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้ น
พระบรมธาตุ ส่ วนเล็ บ และพระบรมธาตุ น้ าบ้ ว นพระโอษฐ์ ข ององค์ ส มเด็ จ พระสั ม มา
สัมพุทธเจ้า เดิมถูกทาลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ใน ปี พ.ศ. 2498
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ประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2478 ทุกปี จะมีงาน
นมัสการพระธาตุในวันแรม 8ค่า เดือน 7 เหนือ (ตรงกับเดือน 9)10
6.2 ที่ ต้ งั และเส้ นทางคมนาคม พระธาตุ ม่อนพระยาแช่ วัดม่อนพระยาแช่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 279
หมู่ 1 ต าบลพิ ชัย อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ล าปาง จากถนนพหลโยธิ น จนเข้า ถึ ง วัด ม่ อ นพระยาแช่
รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร
6.3 ลัก ษณะทางศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรม พระธาตุ ม่อนพระยาแช่ และพระอุ โบสถ
ตั้งอยูบ่ นภูเขาสู ง เดินขึ้นบันได 585 ขั้น รถยนต์ข้ ึนไม่ได้
6.4 คติ ค วามเชื่ อ และประเพณี ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พระธาตุ มี ก ารบรรจุ พ ระบรมสารี ริก ธาตุ
ประเพณี มีการสรงน้ าพระธาตุเป็ นประจาทุกๆ ปี ทุกปี วันแรม 8 ค่า เดือน 7 เหนือ (ตรงกับเดือน 9)
6.5 สื่ อของการเรี ยนรู้ เป็ นสถานที่ที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ในวัดม่อนพระยาแช่ มีดงั นี้
1. พระธาตุม่อนพระยาแช่ และพระอุโบสถ ตั้งอยูบ่ นภูเขาสู ง
2. บ่ อน้ าสองพี่ น้อง มี 2 บ่ อ ถื อว่าเป็ นบ่ อน้ าศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ อยู่ช ายเขา ด้านล่ างพระธาตุ
น้ าในบ่อจะไม่แห้งทั้งปี
3. บรรณศาลาสุ พรหมฤาษี (พระฤาษีองค์ที่ 5 ที่ดูแลพระธาตุม่อนพระยาแช่)
4. ศาลาเกษม-โชติ เป็ นที่ประดิษฐานรู ปปั้ นหลวงพ่อเกษม เขมโก และพระครู ประโชติ
คณารักษ์
5. เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและในวนอุทยานม่อนพระยาแช่
6.6 สิ่ งอานวยความสะดวก
สิ่ งอานวยความสะดวกของพระธาตุม่อนพญาแช่ อาเภอเมืองลาปาง เป็ นสถานที่ที่อยูใ่ น
เขตอาเภอเมืองลาปาง แต่การเดินทางที่จะเข้าไปสักการะพระธาตุม่อนพญาแช่น้ นั ควรใช้รถส่ วนตัว
มากกว่ารถประจาทาง เพื่อความสะดวกสบายต่อการ เพราะเส้นทางนั้นเป็ นเส้นทางที่อยู่นอกเขต
สาหรับที่รถประจาทางจะเข้าถึงได้ การเข้าไปสักการะพระธาตุม่อนพญาแช่ น้ นั ต้องเดินขึ้นบันได
585 ขั้น รถยนต์ข้ ึนไม่ได้

10

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

หน้า 216.
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7. พระธาตุดอยน้ อยวัดพระธาตุดอยน้ อย อาเภอห้ างฉัตร จังหวัดลาปาง

ภาพที่ 43 พระธาตุดอยน้อย วัดพระธาตุดอยน้อย
7.1 ประวัติความเป็ นมาของพระธาตุ
พระธาตุ ดอยน้ อยเกิ ดปรากฏการณ์ เมื่ อ ในวัน อัง คารขึ้ น 15 ค่ า ของทุ ก เดื อ นชาวบ้า น
สันทราย (บ้านทรายคาเดิ ม) ได้เห็ นรัศมีแสงสว่างปรากฏขึ้ นที่ วดั ดอยน้อย ตาบลเวียงตาล อาเภอ
ห้างฉัตร ชาวบ้านเห็ นเป็ นปาฏิ หาริ ยจ์ ึ งตกลงกัน มานิ มนต์พ ระอาโนจัย วัดปงสนุ ก ขึ้ นไปพัก ที่
วัดดอยน้อย เพื่อเตรี ยมตัวประกาศเชิ ญชวนแก่ชาวบ้านใกล้เคียงและหมู่บา้ นใกล้เคียงจัดหาเครื่ อง
ไทยทานพร้อมทั้งตุงเหล็ก ตุงทอง ตุงเงิน ตุงทรายต่อมาในวันพุธ เดือน 8 ขึ้น 8 ค่า จุลศักราช 1257
(พ.ศ. 2439) ตรงกับปี มะแม จึงได้เชิ ญเจ้าแข่ว และเจ้านายที่อยูใ่ กล้เคียงให้มาร่ วมงาน จากนั้นได้
จัดเตรี ยมเครื่ องไทยทาน และตุงทั้ง 4 ถวายแด่ ทา้ วทั้ง 4 ทิศ (ท้าวจตุโลกบาล) รวมทั้งมหาพรหม
ครู บาอาจารย์ และร่ วมกันอาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัย และสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ท้ งั หลาย ของให้ดลบันดาล
ให้พวกข้าพเจ้ารู ้ ที่อยูแ่ ห่ งองค์พระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากที่ได้อาราธนาเสร็ จแล้ว
พระอาโนจัยและพระภิกษุ และคุณนายชาวบ้านหญิงชายได้ลงมือขุดค้น รื้ อถอนรากไม้และเศษอิฐ
แล้วนามาคัดแยกเป็ นแต่ล ะชนิ ด แล้วนามารวบรวมแยกเป็ นประเภทอิฐ หิ น และขุดค้นเรื่ อยมา
จนถึ งวันพุธ แรม 7 ค่า เดือน 8 ชาวบ้านบ้านแม่ปุ้ม ได้ขุดพบขุมยนต์ซ่ ึ งก่อไว้ดว้ ยคอนกรี ตจึงงัด
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แงะแล้วทุ บจนแตกจึ งเห็ นเป็ นเรื ออยู่ภายในภายในเรื อประดิ ษฐานด้วยเจดี ยท์ องคา (พระธาตุ เจ้า
องค์คา) ภายในบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ มี 6 สี เช่ น ขาว เหลื อง แสด แดง ชมพู และส้ ม ลักษณะ
เท่าเมล็ดข้าวเปลื อกบ้าง เมล็ดข้าวสารหักครึ่ งบ้าง เท่าเมล็ดงาหรื อเมล็ดผักกาดก็มี นับรวมกันได้
322,200 เมล็ ด (ดวง) จึ ง ได้ น ามารวมกั น และน าไปเก็ บ ไว้ที่ ว ัด ดอยน้ อ ยต่ อ มาในวัน รุ่ ง ขึ้ น
(วันพฤหัส บดี เดื อน 8 แรม 8 ค่ า) พระภิ กษุ และชาวบ้านได้ร่วมมื อสร้ างหอประถาเสร็ จแล้วจึ ง
อัญเชิ ญพระบรมสารี ริก ธาตุ ไปประดิ ษฐานไว้ในหอประถาที่ สร้ างนั้น จึ งจัดพิธีส รงน้ าพระธาตุ
โดยเริ่ มตั้งแต่ ขึ้น 8 ค่า เดือน 8 (ภาคเหนื อเรี ยกว่าออก 8 ค่า เดือน 8) จนถึงวันพุธ ขึ้น 13 ค่าเดือน 9
ปี ฉลู (ภาคเหนื อเรี ยกว่า เดื อน 9 ออก 13 ค่ า วันพุธ ปี เป้ า) จากนั้นขึ้ น 13 ถึ ง 15 ค่ า เดื อน 9 จึงนา
พระบรมสารี ริกธาตุเข้ามาในเวียงละกอน เพื่อให้พระองค์เจ้าหลวงนรธนันชัยสุ ขวดี ได้สักการบูชา
สรงน้ า และได้แบ่งพระบรมสารี ริกธาตุไว้บางส่ วนที่วดั ปงสนุ ก (ดอยปงสนุ กเดิม) ในขณะสรงน้ า
พระบรมสารี ริกธาตุ พระเมื องแก้ว (เจ้าบุ ญเลิ ศ) ได้ถวายผอบทองคา (ภาคเหนื อเรี ยกว่า ผอูปคา)
เพื่อใส่ พระบรมสารี ริกธาตุที่แบ่งไว้ จากนั้นจึงได้เกิ ดปาฏิ หาริ ยม์ ีลม ฝน ฟ้ าร้ อง ฟ้ าแลบ ท้องฟ้ า
มื ด มิ ด คนล้านนาได้แสดงเป็ นสั ก ขี ใ นการถวายทาน ในวัน รุ่ ง ขึ้ น (วัน ศุ ก ร์ เดื อ น 9 แรม 1 ค่ า)
พระอาโนจัย (วัดปงสนุ ก) โดยตามทางก็มีเจ้าหัวเมื องต่างๆ คณะพระภิ กษุ และชาวบ้านบริ เวณ
ใกล้เคียง ต่างพากันมานมัสการและสรงน้ าพระบรมสารี ริกธาตุและได้อญั เชิ ญพระบรมสารี ริกธาตุ
กลับ มายังวัดดอยน้อย จากนั้นจึ งอัญ เชิ ญพระบรมสารี ริกธาตุ เข้าสู่ วดั สันทราย ต่อมา เจ้าอาวาส
วัดสันทราย พร้อมด้วยศรัทธาทั้งหลายได้ตกแต่งเครื่ องไทยทานไปน้อมถวายพระบรมสารี ริกธาตุ
และอาราธนาพระบรมสารี ริกธาตุ มาประดิษฐานที่วดั ดอยน้อย และเริ่ มก่อสร้ างพระธาตุดอยน้อย
ขึ้ น ใหม่ ส าเร็ จลุ ล่ วงในวันอังคาร แรม 1 ค่ า เดื อน 4 ปี ยี่ จุ ล ศัก ราช 1288 (พ.ศ. 2470) ในการวาง
ศิลากฤษ์พระธาตุดอยน้อย11
7.2 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม พระธาตุดอยน้อยตั้งอยูท่ ี่บา้ นสันทรายหมู่ที่1ตาบลเวียงตาล
อาเภอห้างฉัตรจังหวัดลาปาง เส้นทางการเดินทางไปพระธาตุดอยน้อย ใช้เส้นทางถนนซุ ปเปอร์
ไฮเวย์ลาปาง-เชี ยงใหม่ หมายเลข11 ขับรถเลี้ยวไปทางหลวงชนบทหมายเลข ลป.2020 และไปทาง
หมู่บา้ นสันทราย วัดพระธาตุดอยน้อยจะอยูใ่ กล้กบั โรงเรี ยนบ้านสันทราย
7.3 ลักษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม รู ปทรงของพระธาตุศิลปะแบบล้านนา

11

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

หน้า 17.
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7.4 คติ ค วามเชื่ อ และประเพณี ที่ เกี่ ย วข้องกับ พระธาตุ ประเพณี ส รงน้ าพระธาตุ ด อยน้อ ย
เดือน 9 แรม 8 ค่า (เดือนกรกฎาคม) ของทุกปี

ภาพที่ 44 ชาวบ้านมีการจัดเตรี ยมสถานที่เพื่อประเพณี สรงน้ าพระธาตุของวัดดอยน้อย
ตาบลเวียงตาลอาเภอห้างฉัตรจังหวัดลาปาง
7.5 สื่ อของการเรี ยนรู้ สื่ อของการเรี ยนเป็ นสถานที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ มี 6 สี เช่น ขาว
เหลือง แสด แดง ชมพู และส้ม ลักษณะเท่าเมล็ดข้าวเปลือกบ้าง เมล็ดข้าวสารหักครึ่ งบ้างเท่าเมล็ดงา
หรื อเมล็ ดผัก กาดก็ มี นับ รวมกัน ได้ 322,200 เมล็ด (ดวง) ส าหรั บผูท้ ี่ ส นใจในการศึ ก ษาค้น คว้า
เกี่ยวกับพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารรี ริกธาตุ
7.6 สิ่ งอานวยความสะดวก สิ่ งอานวยความสะดวกของพระธาตุ ดอยน้อย อาเภอห้างฉัตร
เป็ นสถานที่ที่อยู่นอกอาเภอเมืองลาปาง โดยการเดิ นทางควรใช้รถส่ วนตัวมากกว่ารถประจาทาง
เพื่อความสะดวกสบายต่อการไปสักการบูชา หรื อถ้ามีความจาเป็ นจริ งๆ อาจจะเหมารถสองแถวสี
น้ าเงิ น เป็ นรถสองแถวที่ ให้บริ การวิ่งตัวเมื องลาปางหรื อบริ การวิ่งในอาเภอห้างฉัตร สามารถขึ้ น
เรี ยกใช้บริ การได้ตลอด ราคาบริ การ 200-300 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราเหมาไปท่องเที่ ยวยังสถานที่
ต่าง ๆ
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8. พระธาตุปงสนุก วัดปงสนุก อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง

ภาพที่ 45 พระธาตุปงสนุกวัดปงสนุก
8.1 ประวัติความเป็ นมาของพระธาตุ
พระธาตุ ป งสนุ ก เป็ นวัด โบราณวัด หนึ่ งที่ ไ ด้รั บ พระราชทานวิ สุ งคามสี มา และ
ฝังลูกนิ มิตร เมื่อ พ.ศ. 2314 สันนิ ษฐานว่าวัดนี้ คงสร้ างขึ้ นร่ วมสมัยพระเจ้าอนันตยศเสด็จมาทรง
สร้างเมืองเขลางค์ เมื่อ พ.ศ. 1223 บริ เวณวัดปงสนุ กตั้งอยูต่ ิดกาแพงเมืองเขลางค์รุ่นที่ 2 ด้านในจาก
การศึกษาสภาพสิ่ งก่ อสร้ างเท่าที่ ปรากฏปั จจุบนั มี อาคารสถานก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุด คือเจดี ยแ์ ละ
วิหารพระเจ้าพันองค์ซ่ ึ งปรากฏในบันทึกมีการบูรณะครั้งหลังประมาณ120กว่าปี มาแล้วสิ่ งเหล่านี้
ย่อมเป็ นพยานวัตถุ บ่งบอกถึ งความเจริ ญรุ่ งเรื องของวัดสื บทอดกันมาจากอดี ตเป็ นเวลาร้ อยกว่าปี
มาแล้ว วัดปงสนุก เดิมมีชื่อเรี ยกอยูห่ ลายชื่อ
ตามหลัก ฐานที่ พ บจารึ ก อยู่ในที่ ต่า งๆ มี อ ยู่ 4 ชื่ อ คื อ วัด ศรี จอมไคลวัด ศรี เชี ย งภู มิ ,
วัดดอนแก้ว, วัดพะยาว (พะเยา) ชื่ อวัดทั้งหมดที่พบดูจะมี 2 ชื่ อที่เกี่ยวกับประวัติของบ้านเมืองใน
อดีตที่ผา่ นมา คือ ชื่อวัดพะยาว (พะเยา)และ ชื่อวัดปงสนุกด้วยเหตุการณ์เมื่อประมาณ พ.ศ.2364ทาง
เมืองนครลาปางและเมืองเชี ยงใหม่ได้ยกทัพเข้าตีเมืองเชี ยงแสนเมืองเชี ยงแสนได้สู้รบต่อต้านเป็ น
สามารถแต่สู้กาลังของเมืองลาปางและเชี ยงใหม่มิได้เมืองเชี ยงแสนจึงแตกทางกองทัพจึงได้กวาด
ต้องเอาชาวเชี ยงแสนลงมาสู่ เมืองนครลาปางในชาวเมืองเชี ยงแสนเหล่ านั้นได้มีชาวบ้านปงสนุ ก
(เชียงแสน) รวมอยูด่ ว้ ยส่ วนชาวเมืองพะเยา เจ้าฟ้ าเมืองพะเยาได้อพยพขาวพะเยาหนีขา้ ศึกพม่าคราว
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เมืองพะเยาแตกลงมาสู่ นครลาปางในช่วงเวลาใกล้เคียงชาวเมืองทั้งสองจึงถูกจัดแบ่งให้อยู่ทางฝั่ ง
เวียงเหนื อของเมื องนครลาปางโดยเฉพาะบริ เวณวัดศรี เชี ยงภูมิ ด้วยเหตุ น้ ี ชาวเมืองเชี ยงแสนและ
ชาวเมืองพะเยาเมื่อมาตั้งถิ่ นฐานอยูท่ ี่ ใหม่และไม่ทราบอนาคตของตนเองแต่ก็ยงั ราลึ กถึ งบ้านเกิ ด
เมื องนอนจึ งได้เอานามชื่ อวัดและชื่ อบ้านมาเรี ยกโดยชาวพะเยา (พะเยา) ก็ เรี ย กวัด พะยาวบ้าน
พะยาวชาวเชี ยงแสนก็เรี ยก วัดปงสนุ ก บ้านปงสนุ ก (ปั จจุ บนั วัดปงสนุ กในอ.เชี ยงแสนอันเป็ น
ชุ มชนเดิ มของบ้านปงสนุ กลาปาง ก็ยงั มี อยู่ต้ งั อยู่บ ้านหมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชี ยงแสน จ.เชี ยงรายเป็ น
วัดโบราณมี อายุกว่า 500 ปี ) สาหรับชาวพะเยา พอถึ ง พ.ศ.2386เจ้าหลวงมหาวงศ์ ขึ้ นไปตั้งเมื อง
พะเยา เมื่อบ้านเมืองเป็ นปึ กแผ่นแล้วครู บาอินต๊ะจักรจึงได้อพยพชาวพะเยากลับไปสู่ บา้ นเกิดเมือง
นอนคงเหลื อชาวพะเยาที่ไม่ยอมกลับไม่นานนักตรงกันข้ามกับชาวปงสนุ กไม่มีการอพยพกลับไป
ได้ยึดเอานครลาปางเป็ นบ้านเกิดเมืองนอนที่สองดังนั้นชื่ อวัดและชื่ อหมู่บา้ นก็คงเหลือไว้เรี ยกขาน
กันเพียงชื่ อเดี ยวว่า “ปงสนุ ก” ตราบเท่าทุ กวันนี้ เป็ นที่ น่าสังเกตว่า วัดปงสนุ ก แยกเป็ น 2 วัดทั้งที่
อาณาเขตก็ไม่กว้างขวางเท่าใด คือวัดปงสนุ กเหนื อ และ วัดปงสนุ กใต้สาเหตุ ที่แยกคงจะมาจาก
พระสงฆ์ สามเณรในอดีตจานวนมากจึงแบ่งกันช่วยดูแลรักษาวัดแต่ถึงอย่างไรทั้ง 2 วัดนี้ ก็ถือกันว่า
เป็ นวัดพี่วดั น้องอาศัยช่วยเหลือกันมาโดยตลอด12
8.2 ที่ ต้ งั และเส้ นทางคมนาคม พระธาตุ ปงสนุ ก หรื อวัดปงสนุ กเหนื อตั้งอยู่ในเขต ตาบล
เวียงเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดลาปางเป็ นวัดสาคัญคู่กบั จังหวัดลาปางมาช้านาน
8.3 ลักษณะทางศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรม พระธาตุปงสนุ ก ลักษณะทัว่ ไปของเจดียอ์ าจ
แบ่ ง ออกได้เป็ นสามส่ วน ส่ วนล่ างสุ ดเป็ นฐานเขี ย งสี่ เหลี่ ย มจัตุรัส ซ้ อ นลดหลั่น ขึ้ น ไปสามชั้น
ส่ วนตรงกลางเป็ นทรงสี่ เหลี่ ยมสู งย่อมุมไม้สิบสอง เสมือนเป็ นตัวยึดส่ วนท้องไม้ที่คนั่ ระหว่างบัว
คว่าบัวหงายให้สูงขึ้น และส่ วนบนสุ ดเป็ นรู ปเจดี ยท์ รงกลมตั้งอยู่ สันนิ ษฐานกันว่าพระธาตุเจดี ย ์
วัด ปงสนุ ก อาจได้รั บ การปฏิ สั ง ขรณ์ ห ลายครั้ งในระยะหลัง ส่ วนความเป็ นมาของวัด ปงสนุ ก
ไม่ ป รากฏหลัก ฐานว่า สร้ างขึ้ น เมื่ อ ใด น่ า จะมี อ ายุ อ ยู่ป ระมาณพุ ท ธศตวรรษที่ 21 แผนผังของ
พระเจดี ย ์ และพระอุโบสถมีลกั ษณะผิดไปจากสมัยโบราณ เนื่ องจากในพุ ทธศตวรรษที่ 25 ได้มี
การเปลี่ ยนพระวิหารหลังเดิมให้เป็ นพระอุโบสถ และสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ ทาให้แผนผังผิดไป
จากเดิมคือพระเจดียแ์ ละพระวิหารต้องตั้งอยูใ่ นแกนเดียวกัน

12

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

หน้า 120.
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8.4 คติความเชื่ อและประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุ ประเพณี สมโภชพระธาตุเจดีย ์ ซึ่ งตรง
กับเดื อนยี่เหนื อ ขึ้น 1 ค่า (ประมาณเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน) หรื อ (เดือน 2 หรื อเดือนยี่)
ประเพณี สรงน้ าพระธาตุวดั ปงสนุกมีการสวดเบิก 9 วาร เทศนาธรรมตลอดรุ่ งเป็ นประจาทุกปี

ภาพที่ 46 งานสรงน้ าพระธาตุของวัดปงสนุก ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556
ที่มา พระน้อย นรุ ตตโม ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดปงสนุก
8.5 สื่ อของการเรี ยนรู้
ปั จจุ บ ัน “วัด ปงสนุ ก ”ได้ก ลายเป็ นแหล่ ง รวมของสิ่ ง ส าคัญ หลายอย่า งที่ ท รงคุ ณ ค่ า
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสถาปั ตยกรรม มากมาย อาทิ พระพุทธรู ปไม้ เสาหงส์ ซุ ้มประตูโขง ภาพ
พระบฎเขียนเรื่ องพระเวนสันดรบนผ้าและกระดาษสา หี บธรรมโบราณและธงช้างเผือกขนาดใหญ่
ในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งทางวัดได้นามารวมไว้เป็ นพิพิธภัณฑ์งานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่สาคัญ
อันปรากฏอยูท่ ี่วดั นี้ ได้แก่ พระธาตุศรี จอมไคล และวิหารพระเจ้าพันองค์ ซึ่ งในอาคารหลัง จะได้รับ
การบูรณะอย่างถูกหลักวิชาการ โดยการมีส่วนร่ วมของชุ มชนบ้านปงสนุ ก ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ ชุ มชน
บ้านปงสนุ ก ได้กลายเป็ นห้องเรี ยนสาหรับหน่ วยงานต่างๆ เป็ นจานวนมาก เพื่อจะทาให้เกิดคุณค่า
และความสาคัญต่อการอนุรักษ์โบราณสถานต่อไปในอนาคต
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8.6 สิ่ งอานวยความอานวยความสะดวก
วัดปงสนุ ก มี สถานอยู่ใกล้ในตัวอาเภอเมื องลาปาง เป็ นสถานที่ เดิ นทางสะดวกสบาย
โดยรถส่ วนตัวและรถประจาทาง คื อรถสี ล้อสี น้ าเงิ น ความสะดวกสบายต่อสถานที่ มี ห้องน้ าที่
สะอาด ปลอดภัย สถานที่จอดรถสะดวกสบายและง่าย
ในส่ วนของการเดินทางภายในลาปางสะดวกสบาย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริ การ
ยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรู ปแบบตามความเหมาะสม ได้แก่ รถม้า ยานพาหนะโบราณที่ จดั ไว้
รองรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย ว มี คิ วจอดประจ าอยู่ห ลายแห่ ง คื อ บริ เวณหน้ า ศาลากลางจัง หวัด หลัง เก่ า
บนถนนบุญวาทย์ บริ เวณหน้าโรงแรมลาปางเวียงทอง และหน้าโรงแรมทิพย์ชา้ ง ราคาค่าบริ การอยู่
ที่ 150-200 บาท ใช้เวลาประมาณครึ่ งชัว่ โมง เหมาไปท่องเที่ ยวยังสถานที่ ต่างๆ ในตัวเมื อง หรื อ
รถสองแถวสี น้ าเงิ น เป็ นรถสองแถวที่ ให้บ ริ ก ารวิ่งตัวเมื องล าปาง จุ ดจอดรถ เช่ น สถานี ข นส่ ง
สถานี รถไฟ สามารถขึ้นเรี ยกใช้บริ การได้ตลอด ราคาบริ การ 30-40บาท หรื อคิดเป็ นอัตราเหมาไป
ท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ
9. พระธาตุเสด็จ วัดพระธาตุเสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง

ภาพที่ 47 พระธาตุเสด็จ วัดพระธาตุเสด็จ
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9.1 ประวัติความเป็ นมาของ
พระธาตุ ธาตุเสด็จ สร้างเมื่อ พ.ศ. 1992 เป็ นสังกัดคณะสงฆ์มหานิ กาย เดิ มชื่ อวัดดอน
โผยงซึ่ งหมายถึ ง พระบรมธาตุ เปล่ ง รั ศ มี ทุ ก วัน พระให้ ช าวบ้านเห็ น ประกอบพิ ธี ผูก พัท ธสี ม า
ประมาณ พ.ศ. 2501 เขตวิสุงคามสี มากว้าง 13 เมตร ยาว 23 เมตร
ตามตานานพระธาตุ เสด็ จนี้ เกิ ด ขึ้ น สมัยเมื่ อ เมื องล าปางมี ชื่ อ ศรี น ครชัย และลัม พะ
กับ ปะนคร ดังจะได้ก ล่ าวถึ งตานานของวัดพระธาตุ เสด็ จอันมี อยู่ในใบลานดังต่ อไปนี้ ห ลังจาก
พระพุทธเจ้าได้นิพพานไปได้ 218ปี พระยาศรี ธรรมกาโสกราช เสวยราชเป็ นพระยาเจ้าเมืองอยูใ่ น
ชมภูทวีปประเทศอินเดี ย ได้ให้ทา้ วพระยาทั้งหลาย ทามหาเจดีย ์ 82,000 ดวง และโปรดให้ชุมนุ ม
พระอรหัน ต์ท้ งั หลายและให้ ช่ า งค าได้ท าโกฏทองค า ช่ างเงิ น ท าโกฏเงิ น ช่ างแก้ว ท าโกฏแก้ว
แล้วเอาพระธาตุ ข องพระพุ ท ธเจ้าบรรจุ ไว้ในโกฏทั้ง 3 แล้วท าการฉลองสั ก การระบู ช ากัน เป็ น
การใหญ่ครบ 7 วัน แล้วพร้อมกันอธิ ฐานว่า “เมื่อพระพุทธองค์มีพระชนม์อยูไ่ ด้เสด็จไปสู่ ที่ใดก็ขอ
อาราธนาให้พ ระบรมธาตุ ไปสู่ ที่ น้ ันเถิ ด ” หลังจากนั้นพระธาตุ ของพระพุ ท ธเจ้า ก็เสด็จลอยไป
ขึ้นสู่ ทางอากาศลองลอยไปตามคาทานายที่พระพุทธองค์ทานายไว้น้ นั จึงได้มาประดิษฐานอยูท่ ี่ดอย
โผยง (ผะโหยงหมายถึ ง ที่ ด วงพระธาตุ เปล่ ง รั ศ มี ที่ ล องลอยตามอากาศขึ้ น ๆลงๆ) ที่ แ ห่ ง หนึ่ ง
(ตรงที่ต้ งั วัดพระธาตุเสด็จในปั จจุบนั )13
9.2 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม พระธาตุเสด็จตาบลบ้านเสด็จอาเภอเมืองลาปางโดยเส้นทาง
ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิ น ถนนซุ ปเปอร์ ไฮเวย์ลาปาง-งาว อยู่ห่างจากตัวเมื องไปตาม
เส้นทางลาปาง-งาว ประมาณ 19 กิโลเมตร แยกซ้ายตรงกิโลเมตร ที่ 17เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร
วัดพระธาตุเสด็จเป็ นโบราณสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลาปาง
9.3 ลัก ษณะทางศิ ล ปกรรมและสถาปั ตยกรรม พระธาตุ เจดี ย ์พ ระธาตุ เสด็จ สร้ างในสมัย
เจ้า หาญแต่ ท ้อ ง ในปี พ.ศ. 1992 บรรจุ พ ระบรมสารี ริก ธาตุ ข องสมเด็ จพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า
มีลกั ษณะรู ปเป็ นเจดียแ์ บบล้านนา ทรงกลมฐานสี่ เหลี่ยม ศิลปะสมัยเชี ยงแสน คือ กว้าง 7 วา สู ง
15 วา มี ฐานสี่ เหลี่ ยมย่อมุ ม สู ง มี บ ังมาลัย องค์ระฆัง และปล้องไฉนหุ ้ ม ทองจังโกทั้งองค์ มองดู
เหลืองอร่ ามเป็ นประกายสวยงาม มองเห็นแต่ไกล

13

อุดม อมรจักร, ตานานสั งเขป วัดพระธาตุเสด็จ, (เชียงใหม่ : พิมพ์ครั้งที่ 5, 2544), หน้า 4-31.
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9.4 คติความเชื่อและประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุ
คติความเชื่ อ ในการสร้างวัดของวัดพระธาตุเสด็จ โดยมีแผนผังการสร้างวัดมีลกั ษณะ
เป็ นภูมิจกั รวาล คือมีพระธาตุเจดียเ์ ป็ นสถาปั ตยกรรมอันเป็ นศูนย์กลางของวัด มีถาวรวัตถุประเภท
อื่นๆ เช่ น วิหาร ศาลา กาแพงแก้ว เป็ นสถาปั ตยกรรมบริ วาร มี ลานเดิ นในวัดที่เกลี่ ยลงด้วยทราย
อุปมาเป็ นมหาสมุทรสี ทนั ดร เพื่อให้ผคู้ นเดินด้วยเท้าเดินได้ชา้ ลง เหมือนการเดินทางในมหาสมุทร
ที่ ก ว่ า จะถึ ง ฝั่ ง ก็ กิ น เวลานานหลายเดื อ น แม้ใ นปั จ จุ บ ัน จะมี ก ารเทคอนกรี ต ทับ พื้ น ลานเดิ น
จนหมดแล้ว การเดิ น ทางมหาสมุ ท รในทางพระพุ ท ธศาสนา อุ ป มาด้ว ยการเวี ย นว่ า ยตายใน
วัฏฏสงสาร ประดุ จภูมิจกั รวาลในทางศาสนาพราหมณ์ ที่มีภูเขาสัตตบริ ภณ
ั ฑ์ท้ งั 7 มีภูมิเขาสิ เนรุ
เป็ นหลักมีภูเขาบริ ภณ
ั ฑ์อื่นๆอีก 6 ลูก เป็ นบริ วาร ภูเขาสัตตบริ ภณ
ั ฑ์ท้ งั 7 เป็ นที่สถิตของเหล่าทวย
เทพ และตั้งอยูก่ ลางมหาสมุทร14
9.5 สื่ อของการเรี ยนรู้ วัดพระธาตุเสด็จมีคุณค่าและความสาคัญแห่งหนึ่งของลาปาง ดังนี้
1. มี วิหารลานนา สกุลช่ างลาปางเก่าแก่ คื อ วิหารสุ วรรณโคมคา ถื อเป็ นตัวอย่างของ
สถาปัตยกรรมที่จะศึกษาได้
2. เป็ นที่มีความสาคัญในประวัติศาสตร์ คือ พระเจ้าหอคาดวงทิพย์ ผูค้ รองนครลาปาง
ในฐานะเทียบเท่ากษัตริ ยท์ รงเคยลาผนวชและบูรณะหุ ม้ ทองจังโกรอบองค์พระธาตุเจดีย ์
3. เป็ นวัดหนึ่ งใน 2 วัดของเมืองลาปางที่เป็ นที่ เชื่ อว่าประดิ ษฐาน พระบรมสารี ริกธาตุ
ของสมเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า มี ต านานและเรื่ อ งเล่ า เกี่ ย วกับ แสงของพระบรมสารี ริก ธาตุ
เช่ น เดี ย วกั บ วัด พระธาตุ ล าปางหลวง จึ ง มี ป ระชาชนทั้ง ในจัง หวัด ล าปางและใกล้ เคี ย งให้
ความเลื่อมใสศรัทธาและเคารพนับถือมากวัดหนึ่ง
4. วิ ห ารสุ วรรณโคมค าประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ทองค าหน้ า ตั ก กว้า ง 40 นิ้ ว เป็ น
พระพุทธรู ปปางสมาธิ

14

อุดม อมรจักร, ตานานสั งเขป, เรื่ องเดียวกัน, หน้า 33.
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9.6 สิ่ งอานวยความสะดวก
สิ่ งอานวยความสะดวกของพระธาตุเสด็จ อาเภอเมื องลาปาง เป็ นสถานที่ ที่อยูใ่ นเขต
อาเภอเมืองลาปาง แต่การเดินทางควรใช้รถส่ วนตัวมากกว่ารถประจาทาง เพื่อความสะดวกสบายต่อ
การไปสักการบูชา หรื อถ้ามีความจาเป็ นจริ งๆ อาจจะเหมารถสองแถวสี น้ าเงิน เป็ นรถสองแถวที่
ให้บริ การวิง่ ตัวเมืองลาปางหรื อบริ การวิง่ รถสองแถวอาเภอพิชยั สามารถขึ้นเรี ยกใช้บริ การได้ตลอด
ราคาบริ การ 100-200 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราเหมาไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ
5.2 แนวทางการจั ดการเส้ นทางเพื่อ การเรี ยนรู้ และท่ องเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรมพระธาตุ ส าคั ญ ของ
จังหวัดลาปาง
หัวข้อนี้ เป็ นการเสนอแนวทางจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม เพื่อให้
บรรลุ เป้ าหมายของการเรี ย นรู้ ป ระวัติ ศ าสตร์ แ ละแสวงบุ ญ พระธาตุ ส าคัญ ของจังหวัด ล าปาง
ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
5.2.1 เส้ นทางเพื่อการเรี ยนรู้ และท่ องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมเพื่อการเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ และ
แสวงบุญพระธาตุสาคัญของจังหวัดลาปาง
รู ป แบบของเส้ นทางเรี ยนรู ้ และท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมพระธาตุ ส าคัญ ของจังหวัด
ล าปางครั้ งนี้ ได้จ ดั การให้ เป็ นเส้ น ทาง 1 เส้ น ทาง เพื่ อ การเรี ย นรู้ ป ระวัติ ศ าสตร์ แ ละแสวงบุ ญ
พระธาตุ สาคัญ 9 แห่ ง ของจังหวัดลาปาง ภายในหนึ่ งวันทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่ อของ
พุทธศาสนิ กชนชาวไทยที่ตอ้ งการทาบุญสักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ จานวน 9 แห่ ง ให้สาเร็ จภายใน 1 วัน
เพื่อให้ประสบผลสาเร็ จในสิ่ งที่ปรารถนาและเป็ นศิริมงคลแก่ชีวติ
ทั้ง นี้ เส้ น ทางการเรี ย นรู ้ และท่ องเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมประวัติ ศ าสตร์ และแสวงบุ ญ
พระธาตุ ส าคัญ 9 แห่ ง ของจังหวัด ล าปาง จะเริ่ ม ต้น จากพระธาตุ ดอนเต้า วัดพระแก้วดอนเต้า
สุ ชาดาราม อาเภอเมืองลาปาง พระธาตุปงสนุ ก วัดปงสนุ ก อาเภอเมืองลาปาง พระธาตุเจดี ยซ์ าว
วัดเจดียซ์ าว อาเภอเมืองลาปาง พระธาตุเสด็จ วัดพระธาตุเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง และพระธาตุม่อน
พระยาแช่ อาเภอเมืองลาปาง จากนั้นเดินทางต่อไปที่พระธาตุดอยน้อย อาเภอห้างฉัตร และต่อไปที่
พระธาตุลาปางหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง อาเภอเกาะคา พระธาตุไหล่หินหลวง วัดไหล่หิน
หลวง อาเภอเกาะคา และพระธาตุจอมปิ ง วัดพระธาตุจอมปิ ง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
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5.2.2 รายการ (Program) การเรี ย นรู้ และท่ องเที่ ย วเชิ งวั ฒ นธรรมเพื่ อ การเรี ย น รู้
ประวัติศาสตร์ และแสวงบุญพระธาตุสาคัญของจังหวัดลาปาง
จากรู ปแบบของเส้นทางเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมพระธาตุสาคัญของจังหวัด
ลาปางครั้ งนี้ ที่ ได้จดั การให้เป็ นเส้ นทาง 1 เส้ นทาง เพื่ อการเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ และแสวงบุ ญ
พระธาตุ ส าคัญ 9 แห่ ง ของจัง หวัด ล าปาง ภายในหนึ่ งวัน ผูศ้ ึ ก ษาน ามาจัดเป็ นโปรแกรมหรื อ
รายการของการเรี ย นรู ้ และท่ องเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมเพื่ อ การเรี ย นรู ้ ป ระวัติ ศ าสตร์ และแสวงบุ ญ
พระธาตุสาคัญของจังหวัดลาปาง ซึ่ งจะมีลกั ษณะเป็ นเส้นทางเดียว ที่สามารถเรี ยนรู ้แลท่องเที่ยวได้
ภายใน 1 วัน มีรายละเอียดดังนี้
ช่ วงครึ่งวันเช้ า ประมาณเวลา 8.00 - 12.00 น.
- จุ ดเริ่ ม ต้นที่ วัดพระแก้วดอนเต้าสุ ช าดารม สั ก การะพระธาตุ บ รมธาตุ ด อนเต้า
พระธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ คู่เมืองโบราณนครลาปางยุคแรกหรื อสมัยหริ ภุญไชย รวมทั้งเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์
ซึ่ งวัดแห่ งนี้ เคยเป็ นสถานที่ที่ประดิษฐานของพระมหามณี รัตนปฏิมากรหรื อแก้วมรกตซึ่ งปั จจุบนั
ประดิ ษ ฐานอยู่ที่ วดั พระศรี รัตนศาสดาราม กรุ งเทพฯ ตลอดจนสถาปั ตยกรรมล้านนาและพม่ า
ในวัดแห่งนี้
- เดิ นทางต่อไปยังพระธาตุปงสนุ ก วัดปงสนุ กพระธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ คู่เมืองโบราณนคร
ลาปางยุคสองหรื อสมัยล้านนา วัดปงสนุ กเป็ นวัดเก่าแก่มีสถาปั ตยกรรมอันงดงาม ซึ่ งได้รับรางวัล
Asia-Pacific Heritage Awards of Merit 2008 จากองค์กร UNESCO
- เดิ นทางต่อไปพระธาตุเจดี ยซ์ าว วัดเจดียซ์ าวหลัง พระธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ ของเมืองนคร
ลาปางยุคหลังหรื อสมัยรัตนโกสิ นทร์ ซึ่งเป็ นวัดที่งดงามแห่ งหนึ่งของจังหวัดลาปางโดยความหมาย
ของคาว่า “ซาว” แปลว่า “ยี่สิบ” เป็ นวัดที่มีเจดีย ์ 20 องค์ ศิลปะล้านนาผสมพม่า เชื่ อกันว่าใครนับ
เจดียไ์ ด้ครบ 20 องค์ ถือว่าเป็ นคนมีบุญ ข้างหมู่เจดียเ์ ป็ นที่ประดิษฐาน “พระพุทธรู ปทันใจ” รอบๆ
เจดียเ์ ป็ นปูนปั้ นรู ป 12 นักษัตร
- ต่ อจากนั้นเดิ น ทางไปสั ก การะพระธาตุ เสด็ จ วัด พระธาตุ เสด็ จ ซึ่ งเป็ นพระธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์ และสาคัญของเมืองนครลาปางมาแต่โบราณ ที่มีตานานกล่าวว่า สร้างขึ้นในสมัยพระนาง
จามเทวี เมื่อประมาณ 1300 ปี มาแล้ว ภายในวัดยังมีพระพุทธรู ปสาคัญและพระอุโบสถ ตลอดจน
วิหารในศิลปะล้านนาที่มีคุณค่า
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- ต่ อ ไปยัง พระธาตุ ม่ อ นพระยาแช่ วัด ม่ อนพระยาแช่ พระธาตุ ศ ัก ดิ์ สิ ท ธิ์ อัน เป็ นที่
เคารพสั ก การะของชาวล าปางมาแต่ โบราณ ตั้ง อยู่บ นยอดเขาดอยงามทางทิ ศ ตะวัน ออกของ
เมืองนครลาปาง ซึ่ งมีประวัติความเป็ นมาเกี่ยวข้องกับพระสุ พรหมฤษีและพรานเขลางค์ในการสร้าง
เมืองนครลาปาง
พักรับประทานอาหารกลางวัน ทีต่ ัวเมืองลาปาง
ช่ วงบ่ ายประมาณเวลา 13.00 น. - 17.00 น.
- เดินไปสักการะพระธาตุดอยน้อย ตาบลเวียงตาลอาเภอห้างฉัตร ตามเส้นทางถนน
สายลาปาง - เชียงใหม่ พระธาตุดอยน้อย เป็ นพระธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ เป็ นที่เคารพสักการะของประชาชน
ในเขตอ าเภอห้ างฉั ต รและใกล้เคี ย งมาแต่ โบราณ ซึ่ งในแต่ ล ะปี จะมี งานบุ ญ ประจ าปี สั ก การะ
พระธาตุ
- จากนั้นเดิ นทางไปพระธาตุ ล าปางหลวง วัดพระธาตุ ล าปางหลวง อาเภอเกาะคา
สักการะพระธาตุศกั ดิ์ สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองนครลาปางมาตั้งแต่โบราณ และสักการะพระแก้วดอนเต้า
พระพุ ท ธรู ป ศักดิ์ สิ ท ธิ์ ของจังหวัดล าปาง ภายในวัดแห่ งนี้ ยังปรากฏศิ ล ปะสถาปั ตยกรรมต่ างๆ
ภายในวัด ที่ถือได้วา่ เป็ นแหล่งรวมศิลปะล้านนายุคทอง ที่มีชื่อเสี ยงและปั จจุบนั เป็ นสถานที่เรี ยนรู ้
และท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดลาปาง
- เดิ นทางไปพระธาตุ ไหล่ หิ น วัดไหล่ หิ น หลวง อาเภอเกาะคา พระธาตุ ส าคัญ อี ก
แห่ งหนึ่ งของอาเภอเกาะคา ที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ และมีชื่อเสี ยง เป็ นวัดที่สวยงามและมีคุณค่าในทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมล้านนาที่มีชื่อเสี ยง
- พระธาตุ จ อมปิ ง วัด พระธาตุ จ อมปิ ง อ าเภอเกาะคา เป็ นพระธาตุ ศ ัก ดิ์ สิ ท ธิ์ และ
มีชื่อเสี ยงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลาปาง
- จบรายการเดินกลับ
5.2.3 สื่ อการเรียนรู้ และท่ องเทีย่ วเชิ งวัฒนธรรม
หัวข้อนี้เป็ นการเสนอสื่ อการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
และเกิดประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ และแสวงบุญพระธาตุสาคัญของจังหวัดลาปาง
ตามเส้ น ทางการเรี ยนรู ้ และท่ องเที่ ย วเชิ งวัฒ นธรรมพระธาตุ ส าคัญ ในจังหวัดล าปาง ซึ่ งในที่ น้ ี
ผูศ้ ึกษาเสนอแนวทางการจัดทาสื่ อการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2 ประเภท คือ
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1. แผนที่เส้นทางการเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ และแสวงบุญพระธาตุสาคัญของ จังหวัด
ลาปาง

ภาพที่ 48 แผนที่เส้นทางการเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์และการแสวงบุญพระธาตุสาคัญในจังหวัดลาปาง

ภาพที่ 49 แผนที่ดา้ นหลังบอกระยะทาง

170

2. แผ่นพับแนะนาเส้นทางการเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ และแสวงบุญพระธาตุสาคัญของจังหวัด
ลาปาง

ภาพที่ 50 แผ่นพับไหว้พระ 9 แห่ง

ภาพที่ 51 แผ่นพับไหว้พระธาตุ 9 แห่ง (ต่อ)
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