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บทที ่5 

แนวทางจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
พระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปาง 

บทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และแสวงบุญพระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปาง  
ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

5.1  การศึกษารายละเอียดของพระธาตุส าคญัเพื่อการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และแสวงบุญ  
พระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปาง 

5.2  แนวทางการจดัการเส้นทางเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมพระธาตุส าคญั
ของจงัหวดัล าปาง 

5.2.1  เส้นทางเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเพื่อการเรียนรู้ประวติัศาสตร์
และแสวงบุญพระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปาง 

5.2.2 รายการ (Program) การเรียน รู้และท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรมเพื่ อการเรียน รู้
ประวติัศาสตร์และแสวงบุญพระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปาง 

5.2.3  ส่ือการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  

5.1  การศึกษารายละเอียดของพระธาตุส าคัญเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และแสวงบุญพระธาตุ
ส าคัญของจังหวดัล าปาง 

จากการศึกษาในบทท่ีผ่านมาได้ท าการส ารวจพบว่า  พระธาตุส าคญัในเขตพื้นท่ีศึกษา          
มีจ  านวน 22  แห่ง  และไดท้  าการคดัเลือกโดยการประเมินค่าพระธาตุส าคญัท่ีมีคุณค่าความส าคญั
และมีความโดดเด่นเป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัล าปางให้ได้พระธาตุ
ส าคญั จ านวน 9 แห่ง  เพื่อจดัการใหเ้ป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไดแ้ก่ 
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1.  พระธาตุดอนเตา้ วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม อ าเภอเมือง 

2.  พระธาตุเจดียซ์าว วดัเจดียซ์าวหลงั อ าเภอเมือง 

3.  พระธาตุปงสนุก วดัปงสนุก อ าเภอเมือง 

4.  พระธาตุเสด็จ วดัพระธาตุเสด็จ อ าเภอเมือง 

5.  พระธาตุม่อนพระยาแช่ วดัม่อนพญาแช่ อ าเภอเมือง 

6.  พระธาตุดอยนอ้ย  วดัพระธาตุดอยนอ้ย อ าเภอหา้งฉตัร 

7.  พระธาตุล าปางหลวง วดัพระธาตุล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา 

8.  พระธาตุไหล่หินหลวง วดัไหล่หินหลวง อ าเภอเกาะคา 

9.  พระธาตุจอมปิง วดัพระธาตุจอมปิง อ าเภอเกาะคา 

ดงันั้นในหัวขอ้ต่อไปน้ี  จะเป็นการศึกษาและเก็บขอ้มูลในรายละเอียดของพระธาตุส าคญั   
ทั้ง 9 แห่ง  เพื่อการจดัการส าหรับการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และแสวงบุญพระธาตุส าคญัของจงัหวดั
ล าปางต่อไป  ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารเพื่อเก็บขอ้มูลในรายละเอียดท่ีเก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์และประวติัความเป็นมาท่ีเก่ียวข้อง และศึกษาภาคสนามใช้วิธีการส ารวจและ
สังเกตการณ์เชิงกายภาพ ตลอดจนสัมภาษณ์ พระสงฆ์ ผูน้  าชุมชน ผูสู้งอายุ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ในแต่ละชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระธาตุส าคญัทั้ง 9 แห่ง ผลการศึกษาดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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1.  พระธาตุล าปางหลวง วดัพระธาตุล าปางหลวง  อ าเภอเกาะคา  จังหวดัล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 28 พระธาตุล าปางหลวงวดัพระธาตุล าปางหลวง 

1.1  ประวติัความเป็นมาของพระธาตุล าปางหลวง  เม่ือคร้ังอดีตกาลก่อนสร้างเมืองเขลางคน์คร 
(เมืองล าปางในปัจจุบนั) บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าวงั ซ่ึงเป็นดอยม่อนนอ้ย (เนินเขาเต้ียๆ) ไดมี้ชนเผ่า
เมืองชาวลวัะปลูกบา้นเรือนอาศยัอยูใ่นต านานพื้นเทองพระธาตุล าปางหลวงไดก้ล่าวไวว้า่ เม่ือคร้ังท่ี
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทรงตรัสรู้ได้ 25 พรรษาแล้ว พระองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์ 4 รูป 
อนัมีพระอานนท์ และพระเจา้ปแสนทิโกศลไดเ้สด็จมา โดยมาประกาศมาประทบัอยู ่ณ ดอยม่อน
น้อยในหมู่บา้นลมัภะการิวนั จึงท าให้พระธาตุล าปางหลวงในปัจจุบนั ไดก้ลายเป็นเขตศกัด์ิสิทธ์ิ 
และเป็นเขตต่อการแสวงบุญ ถือไดว้่าเป็นศูนยก์ลางของจกัรวาลของศาสนจกัรในดินแดนลา้นนา
ท่ีศาสนชนต่างเขา้มาแสวงกราบไหวแ้ละสักการบูชา 

องค์พระธาตุเจดียมี์ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม ในปัจจุบนัซ่ึงก่อสร้างในสมยัเจา้หาญ  
แต่ทอ้ง ใตฐ้านของเจดียจ์ะมีพระเจดียสุ์วรรณสีหราช หรือเจดียท์องค าหุ้มสิงคท์องค าประดิษฐาน
ผอบทองค า ภายในบรรจุพระบรมสารีริธาตุและพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าเอาไว ้โดยตาม
ต านานพื้นเมืองในอดีตคร้ังพุทธกาลท่ีลวัะอา้ยกอนกบัพระเจา้ปเสนทิโกศล และพระอรกนัต์เจา้   
ได้สร้างเป็นสถูปบรรจุเส้นเกศาธาตุของพระพุทธองค์เอาไว ้ต่อมามีพระอรหันต์อีก 2 องค์ คือ    
พระกุมาระกัสปะเถระ กับพระเมฆียะเถระได้น าเอาพระบรมธาตุพระนลาฎเบ้ืองขวา (กระดูก
หน้าผาก) และพระบรมธาตุ พระศอเบ้ืองหน้า-หลงั (ล าคอ) มาบรรจุไวอี้กในพระสถูปสูง 7 ศอก
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เดิมจนกระทัง่พญาจนัทเทวราช ไดม้าสร้างเป็นสุวรรณสีหราชเจดียข้ึ์น และในปีพุทธศกัราช 1992 
เจ้าหาญแต่ท้องจึงได้มาก่อเป็นเจดีย์โดยก่ออิฐถือปูนข้ึน ต่อมาในสมัยหลังจึงมีการหุ้มทอง          
องค์พระเจดียด์้วยแผ่นทองเหลือง ทองแดง ตลอด ทั้งองค์ ดงัปรากฏอยู่ในปัจจุบนัเจดียพ์ระธาตุ
ล าปางหลวงในปัจจุบนัน้ี ไดผ้่านการบูรณปฏิสังขรณ์มาแทบทุกสมยัของเจา้เมืองผูม้าครองนคร
ล าปาง โดยในระยะปฏิสังขรณ์มาแทบทุกสมยัของเจา้เมืองผูม้าครองนครล าปาง โดยในระยะแรก
เจ้าเมืองหาญศรีทัตถะมหาสุรมนตรี ได้มาก่อตีนพระธาตุ คือขยายลานพระธาตุออกไปอีก            
ในสมยัต่อ ไดมี้การสร้างล าเวียงเหล็กร้ัวลอ้มพระธาตุล าปางหลวงและเสาซุ้มขนาดเล็กลอ้มเจดีย ์ 
อีกชั้น มุมพระธาตุ 4 มุม สร้างเป็นฉัตรทองตั้งเอาไวอ้ย่างงอดงาม ลกัษณะเจดียเ์ป็นฐานสีเหล่ียม
ย่อมมุม ส่วนตรงกลางเป็นลกัษณะเจดียท์รงกลม แบ่งเป็น 3 ปล้อง ถดัข้ึนไปเป็นกลีบบวัรองรับ
เจดียท์รงระฆงัแระดบัลายรูปดอกไม ้ส่วนบนเป็นปลอ้งไฉนต่อดว้ยอดฉัตรทองค างดงามซ่ึงเป็น
แบบของศิลปะลา้นนาในยคุทอง1 

1.2  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุล าปางหลวง ตั้งอยู่บนดอยม่อนน้อย หรือเนินเขา
เต้ียๆ กลางเมืองโบราณลมัภะกปัปะนะคร ปัจจุบนัคือบา้นล าปางหลวง หมู่ท่ี 1-2 ต าบลล าปางหลวง 
อ าเภอเกาะคา จังหวดัล าปาง องค์พระธาตุและวดัฯ ตั้ งอยู่ห่างจากตัวอ าเภอเกาะคาประมาณ             
3 กิโลเมตร และห่างจากตวัเมืองล าปางไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ 18 กิโลเมตร ภายใน
บริเวณวดัพระธาตุล าปางหลวง มีเน้ือท่ี 37 ไร่ 42 วา โดยการเดินทางไปวดัพระธาตุล าปางหลวง 

1.  โดยรถยนต์ส่วนตวั วดัพระธาตุล าปางหลวงตั้งอยูท่ี่ ต  าบลล าปางหลวง ห่างจากตวั
เมืองล าปางประมาณ 18 กิโลเมตร ตามทางหลวงสายล าปาง-เถิน ถึงหลกักิโลเมตรท่ี 586 เล้ียวเขา้
ไปจนถึงท่ีวา่การอ าเภอเกาะคา จากนั้นเล้ียวขวาเขา้ไปอีก 2 กิโลเมตร ถึงทางแยกเขา้อีก 1 กิโลเมตร 

2.  รถโดยสาร หากเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางสามารถใชบ้ริการรถสองแถวสีฟ้า
ท่ีถนนรอบเวยีงใกลต้ลาดออมสิน 

1.3  ลกัษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 
องค์พระธาตุเจดียมี์ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นเจดียก์ลมทรงระฆงัคว  ่า (หรือเจดีย์

ทรงกลม) มีฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัสย่อมุม เป็นแบบศิลปะล้านนา ซ่ึงก่อสร้างในสมยัเจา้หาญแต่ท้อง 
ดา้นกวา้ง ดา้นยาวดา้นละ 12 วา และสูง 22 วา 2 ศอก ใตฐ้านของเจดียจ์ะมีพระเจดียสุ์วรรณสีหราช 
หรือเจดีย์ทองค าหุ้มสิงค์ทองค าประดิษฐานผอบทองค า ภายในบรรจุพระบรมสารีริธาตุและ      
พระเกศาของพระพุทธเจา้เอาไว ้ 

                                                        
1สมยั สุทธิธรรม, พุทธเจดีย์ภาคเหนือ เล่ม1 (จังหวดัล าปาง), (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพ ์ที เจ เจ จ ากดั, 2548), หนา้ 1-49. 
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โดยตามต านานพื้นเมืองในอดีตคร้ังพุทธกาลท่ีลวัะอา้ยกอนกบัพระเจา้ปเสนทิโกศล 
และพระอรกันต์เจ้าได้สร้างเป็นสถูปบรรจุเส้นเกศาธาตุของพระพุทธองค์เอาไว ้ต่อมามีพระ
อรหันตอี์ก 2 องค ์คือ พระกุมาระกสัปะเถระ กบัพระเมฆียะเถระไดน้ าเอาพระบรมธาตุพระนลาฏ
เบ้ืองขวา (กระดูกหน้าผาก) และพระบรมธาตุ พระศอเบ้ืองหน้าและหลงั (ล าคอ) มาบรรจุไวอี้ก 
โดยพระสถูปสูง 7 ศอก จนกระทั่งพญาจันทเทวราช ได้มาสร้างเป็นสุวรรณสีหราชเจดีย์ข้ึน        
เม่ือใน ปี พุทธศกัราช 1992 เจา้หาญแต่ทอ้งจึงไดม้าก่อเป็นเจดียโ์ดยก่ออิฐถือปูนข้ึน ต่อมาในสมยั
หลงัจึงมีการหุ้มทององค์พระเจดียด์้วยแผ่นทองเหลือง ทองแดง ตลอดทั้งองค์ ดงัปรากฏอยู่ใน
ปัจจุบนัเจดียพ์ระธาตุล าปางหลวงในปัจจุบนัน้ี ไดผ้า่นการบูรณปฏิสังขรณ์มาแทบทุกสมยัของเจา้
เมืองผูม้าครองนครล าปาง โดยในระยะปฏิสังขรณ์มาแทบทุกสมยัของเจา้เมืองผูม้าครองนครล าปาง 
โดยในระยะแรกเจา้เมืองหาญศรีทตัถะมหาสุรมนตรี ไดม้าก่อตีนพระธาตุ คือขยายลานพระธาตุ
ออกไปอีก ในสมยัต่อ ไดมี้การสร้างล าเวียงเหล็กร้ัวลอ้มพระธาตุล าปางหลวงและเสาซุ้มขนาดเล็ก
ลอ้มเจดียอี์กชั้น โดยมุมพระธาตุมีทั้ง4 มุม สร้างเป็นฉตัรทองตั้งเอาไว ้ลกัษณะของเจดียเ์ป็นฐานสี
เหล่ียมย่อมุม ในส่วนตรงกลางเป็นลกัษณะเจดียท์รงกลม แบ่งเป็น 3 ปลอ้ง ถดัข้ึนไปเป็นกลีบบวั
รองรับเจดียท์รงระฆงัแระดบัลายรูปดอกไม ้ส่วนบนเป็นปลอ้งไฉนต่อดว้ยอดฉตัรทองค างดงามซ่ึง
เป็นแบบของศิลปะลา้นนาในยคุทอง2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2สมยั สุทธิธรรม, พุทธเจดีย์ภาคเหนือ เล่ม 1 (จังหวดัล าปาง), (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพ ์ที เจ เจ จ ากดั, 2548),          หนา้ 

59-60. 
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1.4  คติความเช่ือและประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระธาตุ  ความเช่ือของวดัพระธาตุล าปางหลวง 
ท่ีถือไดว้า่เป็นปูชนียสถานท่ีมีประวติัอนัยาวนาน และเป็นพุทธสถานคู่บา้นคู่เมืองล าปางมานานนบั
พนัปี ชาวเมืองล าปางนับแต่อดีตเป็นต้นมาได้ก าหนดให้มีงานประเพณีนมัสการพระบรมธาตุ
ประจ าทุกปี ซ่ึงถือเป็นงานประเพณีไหวพ้ระธาตุสืบมาปีละ 2 คร้ัง คือในเดือนยี่ของภาคเหนือ      
ซ่ึงเรียกว่าเดือนยี่เป็ง หรือวนัเพ็ญเดือนยี่ (ทางเหนือ) ประมาณเดือนพฤศจิกายนวนัเพ็ญข้ึน 15 ค ่า 
ถือเป็นงานประเพณีนมัสการไหวพ้ระธาตุล าปางหลวง และวนัปากปี คือ วนัสงกรานต์ของ           
ข้ึนปีใหม่ของทางเหนือ ซ่ึงจะเร่ิมเมษายนของทุกปี และพระแก้วมรกต ส่วนเดือน 6 เหนือเป็ง       
จะเป็นวนังานประเพณีนมัสการพระธาตุซ่ึงงานประเพณีของวดัพระธาตุล าปางหลวงเหล่าน้ี          
เจา้ผูค้รองนครล าปางในอดีตกาลไดเ้ป็นผูก้  าหนดและกระท าสืบกนัมา จนกลายเป็นงานประเพณีมา
จนถึงทุกวนัน้ี 

 
 

ภาพท่ี 29 รูปดา้นพระธาตุล าปางหลวง 
แหล่งท่ีมา : พรรณนิภา ปิณฑวณิช, 2546 

 

ภาพท่ี30 พระธาตุล าปางหลวง 
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ภาพท่ี  31 งานประเพณีสรงน ้าพระธาตุล าปางหลวง เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2557  

งานประเพณีของวดัพระธาตุล าปางหลวง มีพิธีทางศาสนาท าบุญตกับาตรพิธีสรงน ้ า
พระธาตุเจดียแ์ละสรงน ้ าพระแกว้มรกต ท่ีถือเป็นงานใหญ่ประจ าปีท่ีสืบทอดกนัมาเป็นระยะเวลา
อนันาน ทั้งชาวบา้นใกลเ้คียงและท่ีอยูห่่างไกลต่างก็ตั้งใจกนัเดินทางมาร่วมพิธีกนัเป็นจ านวนมาก 
โดยงานประเพณีสรงน ้าพระแกว้มรกตจะกระท ากนัในวนัท่ี 13 เมษายนของทุกๆปี โดยอญัเชิญพระ
แกว้มรกตไปประดิษฐานท่ีบริเวณสวนสาธารณะหา้แยกหอนาฬิกาในเมืองล าปาง เพื่อให้ประชาชน
ไดส้ักการะและสรงน ้ า จากนั้นก็จะอญัเชิญกลบัมายงัวดัพระธาตุล าปางหลวงในวนัเดียวกนั เพื่อให้
ชาวบา้นต าบลล าปางหลวงและใกลเ้คียงไดท้  าพิธีสรงน ้าตามประเพณีของทอ้งถ่ิน จากประเพณีสรง
น ้ าพระแก้วท่ีวดัล าปางหลวงน้ีอาจแตกต่างจากวดัอ่ืนๆ เน่ืองจากชาวบา้นถือว่าน ้ าท่ีผ่านการสรง
พระแก้วมรกตเป็นน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ หรือ “น ้ าข้ีพระเจ้า”  ท่ีคนเฒ่าคนแก่เรียกกัน เม่ือเสร็จพิธีแล้ว
ชาวบา้นก็จะน าน ้ าน้ีไปท าพิธีกนัต่อท่ีบา้น เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและญาติมิตรท่ีนิยมกนัก็
จะน าไปผสมกบัน ้าอาบหรือน ามารดศีรษะ 

1.5  ส่ือของการเรียนรู้ 

โดยทางวดัพระธาตุล าปางหลวง ประชาชนไดมี้การยอมรับของแหล่งเรียนรู้และไดรั้บ
ใบประกาศวดัพฒันาตวัอย่างปี พ.ศ. 2520 จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการและได้รับ     
ใบประกาศวดัพฒันาดีเด่นปี 2534 จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 
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จากส่ือการเรียนรู้โดยมีการน าส่ือมาพัฒนาเพื่อสร้างและกระตุ้นให้เยาวชนและ            
ผูท่ี้สนใจ ไดท้  าการส่งเสริมและจดักิจกรรม เพื่อการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ศิลปกรรม ประเพณีและ
พิธีกรรมของทอ้งถ่ินเช่นประเพณีสงกรานต์สลากภตัวนัส าคญัทางศาสนาวนัเขา้พรรษาฟังธรรม  
ทุกวนัพระการสมโภชบูชาพุทธบาทและการสมโภชพระธาตุเจดีย์ให้ผูม้าใชบ้ริการเกิดการเรียนรู้
และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์สม ่าเสมอเช่นการพฒันาปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพื่อความสะดวกใน
การมาใช้บริการเช่นมีลานจอดรถปรับปรุงภูมิทศัน์ปรับปรุงวิหารพระแกว้วิหารน ้ าแตม้บนัไดนาค
จดัลานวฒันธรรมในส่วนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้/บริการความรู้เป็นการด าเนินงานของแหล่ง
เรียนรู้    มีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนเข้ามาแสวงหาความรู้จากการ
น าไปใชก้ารเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีผูรั้บบริการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
โดยวิธีการคน้ควา้ศึกษาดูงานและทศันะศึกษาซ่ึงผูรั้บบริการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้น าไปปรับ
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

1.6  ส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส าคญัในการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
ของวดัพระธาตุล าปางหลวง มีลานจอดรถส าหรับนกัท่องเท่ียวมากมาย มีร้านคา้ สินคา้ก็หลายแบบ 
มีอาหารเคร่ืองด่ืม ของฝาก ของท่ีระลึก งานหัตถกรรมต่างๆ ของชาวบ้านในพื้นท่ีในท้องถ่ิน          
มีการบริการรถมา้ใหน้ัง่   จะนัง่ถ่ายรูปอยา่งเดียว หรือใหน้อ้งมา้พาวิง่ชมบริเวณใกล้ๆ  สักรอบหน่ึง
ก็ได้ แต่ถ้าจะถ่ายรูปรถม้าหน้าวดัอย่างเดียวก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ เป็นภาพท่ีสวยงามภาพหน่ึง 
ส าหรับท่ีระลึกการมาเยอืนวดัพระธาตุล าปางหลวง 

ทางเขา้วดัพระธาตุล าปางหลวงมี 2 ทาง ทางน้ีเขา้สู่อุโบสถ (เห็นหลังคาอุโบสถพน้
ก าแพงข้ึนมา) อีกทางจะเขา้วิหารหลวงและพระธาตุล าปางหลวง ถา้เขา้สู่บริเวณอุโบสถแลว้จะเดิน
ไปออกอีกทางหน่ึงก็ได ้ซ่ึงจะใกลก้บัทางเขา้พระธาตุล าปางหลวงมากกวา่เดินออกทางเดิม 
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2.  พระธาตุดอนเต้า  วดัพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวดัล าปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 32 พระธาตุดอนเตา้ วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม 

2.1  ประวติัความเป็นมาของพระธาตุ  พระธาตุดอนเตา้ ตั้งอยูภ่ายในเมืองโบราณเขลางคน์คร 
ซ่ึงสร้างมาแต่คร้ังยุคเมืองหริภุญไชย และเมืองเขลางค ์ก็คือ ส่วนหน่ึงของแควน้หริภุญไชยนัน่เอง 
แต่ประวติัความเป็นมาของวดัพระแก้วดอนเต้าแต่ดั้ งเดิมนั้ น เป็นเพียงต านานท่ี เล่าลืบมา                
จึงไม่ปรากฏได้อย่างแน่ชัดว่าใครเป็นผู ้สร้างและสร้างเม่ือใด (หลักฐานทางประวติัศาสตร์)            
ซ่ึงน่าจะเป็นไปได้ว่าเป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีมาแต่คร้ังสมยัหริภุญไชย (เมืองเขลางค์เป็นส่วนหน่ึงของ     
หริภุญไชย) แต่ในช่วงสมัยของอาณาจักรล้านนา (ต้นกรุงรัตนโกสินทร์) วดัน้ีก็ปรากฏช่ือว่า         
วดัพระแก้วชมพู เพราะด้วยท่ีว่าวดัน้ีเคนเป็นท่ีประดิษฐานพระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหา       
มณีรัตนปฏิมากรจากเชียงรายมาท่ีเมืองล าปางนานถึง 32 ปี ก่อนพระเจา้ติโลกราชจะอญัเชิญข้ึนไป
ประดิษฐานท่ีเมืองเชียงใหม่ นอกจากน้ีแลว้วดัน้ียงัมีช่ือเรียกกนัวา่ วดัเวียงเหนือ แลว้ต่อมาเรียกว่า 
วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม ดว้ยน าเอาวดัสุชาดารามซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่แต่เมท่ีตั้งอยูท่างทิศใตใ้กล้
กับวดัพระแก้วดอนเต้ามารวมเข้าเป็นวดัเดียวกัน ซ่ึงเรียกว่า วดัพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม           
มาจนถึงทุกวนัน้ี  

มีต านานความเช่ือเก่ียวกบัวดัพระแกว้ดอนเตา้และวดัสุชาดาราม โดยท่ีวดัสุชาดาราม
นั้น ตามประวติักล่าววา่ คือบริเวณท่ีตั้งบา้นของนางสุชาดา อุบาสิกาผูห้น่ึงของวดั ท่ีไดน้ าแตงโม 
(ภาษาเหนือ คือ หมากเต้า) ลูกหน่ึงไปถวายพระเถระท่ีวดัพระแก้ว ฯ คร้ันผ่าแตงโมลูกนั้นออก        
ก็พบว่ามีมรกตอยู่ขา้งใน พระเถระรูปนั้นจึงจา้งช่างให้น ามรกตนั้นไปแกะสลกัเป็นพระพุทธรูป 
เรียกว่า พระแก้วดอนเตา้ มีพุทธลกัษณะเช่นเดียวกบัพระแก้วมรกตท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม
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กรุงเทพฯ ต่อมาได้มีผูไ้ปฟ้องเจา้เมืองล าปางในขณะนั้นว่า พระเถระและนางสุชาดาเป็นชู้กัน        
เจา้เมืองล าปางจึงให้จบันางสุชาดาไปประหารชีวิต ส่วนพระเถระองค์นั้นทราบข่าวก็ได้อญัเชิญ
พระพุทธรูปหนีไป โดยไดน้ าไปฝากไวท่ี้วดัพระธาตุล าปางหลวงจนถึงปัจจุบนั ชาวเชียงแสนท่ีถูก
กวาดตอ้นมายงัเมืองเขลางคจึ์งไดส้ร้างวดัเพื่อร าลึกถึงคุณงามความดีของนางสุชาดาหลงัจากไดรั้บ
โทษประหารชีวิตดว้ยความเขา้ใจผิดและมาปรากฏความจริงในภายหลัง  เดิมนั้นมีความเช่ือกนัว่า
ในบริเวณท่ีตั้งของวดัน้ีคือบ้านและไร่แตงโมของเจา้แม่สุชาดาในอดีตนั่นเองส่วนในบางท่ีก็มี     
การสันนิษฐานเพิ่มเติมไวว้่า น่าจะเป็นเพราะย่านน้ีเป็นสวนหมากเต้า (แตงโม) และเป็นท่ีดอน      
จึงช่ือพระธาตุว่า พระบรมธาตุดอนเต้า และตั้ ง ช่ือว ัดว่า ว ัดพระธาตุดอนเต้า ต่อมาเม่ือมี                
การประดิษฐานพระแกว้จึงเปล่ียนช่ือเป็น วดัพระแกว้ดอนเตา้3 

2.2  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุดอนเตา้  วดัพระแกว้สุชาดาราม ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าวงั 
ในเขตต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางปัจจุบนั (ซ่ึงเคยเป็นบริเวณเมืองโบราณ) ระหวา่ง
ถนนพระแกว้กบัถนนสุชาดา ตดักบัทางไปประตูมา้ ประตูเมืองเก่า ท่ีออกไปสู่วดัเจดียซ์าวหลงั และ
อ าเภอแจห่้ม  

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว   จากถนนพหลโยธิน เข้ามาตัวเมืองล าปาง           
ขา้มแม่น ้ าวงัตรงถนนท่ามะโอ แลว้เล้ียวขวาเขา้ถนนพระแกว้ ก็จะเห็นทางเขา้วดัพระแกว้ดอนเตา้
สุชาดารามทางขวามือ 

3.3  ลกัษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 

พระธาตุดอนเต้า  เป็น เจดีย์ท่ี ได้มี การบูรณปฏิสังขรณ์ ข้ึนมาใหม่  โดยรูปทรง
สถาปัตยกรรมเป็นเจดียท์รงลงักาสุโขทยัผสมลา้นนา โดยฐานกวา้ง 13 วาถึงยอด 25วา เป็นฐานสูง
ต่อมุมลดชั้นสูงกว่าปกติ ต่อตวับวัมาลยัปล้องไฉนบนยอดระฆงัมีขนาดใหญ่ ท าให้สัดส่วนของ
เจดียมี์ลกัษณะมัน่คงแข็งแรง เจดียก่์อสร้างดว้ยอิฐถือปูนตั้งแต่องค์ระฆงัไปจนถึงยอดเจดียป์ลอ้ง
ไฉนหุ้มแผ่นทองเหลือง แผ่นทองแดงมาเปล่ียนเป็นแผ่นทองจงัโกงมาหุ้มโอบไวอ้ย่างสวยงาม    
พระเจดียพ์ระบรมธาตุดอนเตา้ถือไดว้า่เป็นเจดียท่ี์สูงและใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัล าปางปัจจุบนัเป็นท่ี
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์คือ 

 

                                                        
 3สมยั สุทธิธรรม, พุทธเจดีย์ภาคเหนือ เล่ม 1 (จังหวดัล าปาง), (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพ ์ที เจ เจ จ ากดั, 2548), หนา้125-
128. 
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1.  พระเกศาธาตุพระพุทธเจา้กุกสันทะ 8 เส้น 
2.  พระเกศาธาตุพระพุทธเจา้โกนาคมนะ 16 เส้น 
3.  พระเกศาธาตุพระพุทธเจา้กสัสปะ 32 เส้น 
4.  พระเกศาธาตุพระพุทธเจา้โคตรมะ 108 เส้น 

ใน ปีพุ ทธศักราช  2531กรมศาสนาและศ รัทธาประชาชน  ท างว ัดได้ ร่วมกัน
บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุอีก โดยเปล่ียนเป็นแผ่นทองเหลืองและทองแดงมาเป็นแผ่นทอง        
จงัโก ปิดหุม้ตั้งแต่ส่วนปากระฆงัไปจนถึงยอดเจดีย ์ 

2.4  คติความเช่ือและประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระธาตุ   

พระธาตุดอยเต้า  วดัพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามน้ีได้จดัให้มีงานเทศกาลประเพณี
ประจ าปี นมสัการสรงน ้ าพระบรมธาตุดอนเตา้ พระแกว้ดอนเตา้ ณ วดัพระแกว้ดอนเตา้ ในวนัเพ็ญ
ข้ึน 15 ค ่า เดือน 8 เหนือ หรือตรงกบัวนัสงกรานต ์(เดือน 6 ใต)้ ทุกปี ตรงกบัเดือนพฤษภาคม ท่ีแต่
เดิมมีประเพณีสรงน ้ าพระธาตุซ่ึงประกอบดว้ยขบวนแห่ตน้ครัวทาน ท่ีจดัร่วมกบัวดัอ่ืนในต าบล
เวียงเหนือเพื่อแห่ไปร่วมสรงน ้ าพระธาตุท่ีวดัพระแก้วดอนเตา้สุชาดาราม ในวนัวิสาขบูชา หรือ       
ท่ี เรียกว่า เดือนแปดเป็งปัจจุบันชุมชนจึงพยายามร้ือฟ้ืนกิจกรรมน้ีข้ึน โดยเพิ่มพิ ธีสวดเบิก            
เพื่อสะทอ้นให้เห็นว่าความเช่ือมโยงทางสังคม ผ่านความเช่ือทางศาสนาท่ีท าร่วมกนัโดยมีเจา้ผู ้
ครองนครล าปาง เป็นผูต้ ั้งประเพณีข้ึนมาแต่คร้ังโบราณกาลแลว้ 

โดยทางวดัพระแกว้ดอนเตา้ยงัมีประเพณีแห่ผา้ข้ึนธาตุ เป็นการการแห่ผา้ผืนยาวไปบูชา
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ โดยการน าข้ึนห่มโอบลอ้มรอบองคพ์ระบรมธาตุเจดีย ์ถือวา่เป็นประเทศของ
ภาคใต ้จึงท าให้มีการเผยแพร่ประเพณีสู่พุทธศาสนิกชนไดน้ าไปยึดถือปฏิบติัสืบทอดกนัเม่ืออดีต
การแห่ผา้ข้ึนธาตุจะกระท าโดยพร้อมเพรียงเป็นขบวนท่ีดูจะเอิกเกริกเพียงขบวนเดียวแต่ในปัจจุบนั
น้ีเน่ืองจากพุทธศาสนิกชนมาจากหลายแห่ง และแต่ละคนก็จะมีการเตรียมผา้มาเอง จึงท าให ้       
การแห่ผา้ข้ึนธาตุไม่พร้อมเพรียง ใครจะแห่ผา้ข้ึนธาตุในเวลาใดก็ไดต้ามความสะดวก 4 
 
 
 
 

                                                        
4 อุดม เชยกีวงศ,์ ประเพณีพิธีกรรมท้องถิน่ไทย, (กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2545), หนา้ 66-67. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E2D%7d%7bu0E38%7d%7bu0E14%7d%7bu0E21%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E22%7d%7bu0E01%7d%7bu0E35%7d%7bu0E27%7d%7bu0E07%7d%7bu0E28%7d%7bu0E4C%7d/a|cdd8b4c1+aae0c2a1d5c7a7c8ec/-3,-1,0,B/browse
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ภาพท่ี 33 งานประเพณีแปดเป็งมีการบวงสรวงเทวดา อารักษรั์กษาพระธาตุดอนเตา้ 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 ภาพท่ี 34 ถวายภาพพระบฏ ตน้ไมเ้งินทอง และผา้ห่มองคพ์ระธาตุดอนเตา้ 
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2.5  ส่ือการเรียนรู้   

ส่ือการเรียนรู้ของพระธาตุดอนเตา้ มีศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมท่ีมีความหลากหลาย 
โดยมีการผสมผสานศิลปะลา้นนา พม่า และศิลปะตะวนัตกเขา้ดว้ยกนัอยา่งน่าสนใจ ดงัเช่น วิหาร
ลายค าสุชาดารามฝีมือช่างเชียงแสน ภายในมีจิตรกรรมฝาผนงัโดยมีลวดทองประดบัตามส่วนต่างๆ
งดงาม เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสนและยงัมี พิพิธภณัฑสถานแห่งลา้นนา อนัเป็นแหล่ง
รวบรวมศิลปวตัถุแบบลา้นนา เช่น สัตตภณัฑ ์เคร่ืองถว้ยกระเบ้ือง พระพุทธรูป เป็นตน้ 

2.6  ส่ิงอ านวยความสะดวก  

วดัพระแกว้ดอนเตา้ มีสถานอยูใ่กลใ้นตวัอ าเภอเมืองเป็นสถานท่ีเดินทางสะดวกสบาย 
โดยรถส่วนตวัและรถประจ าทาง คือรถส่ีล้อสีน ้ าเงิน ความสะดวกสบายต่อสถานท่ีมีห้องน ้ าท่ี
สะอาด ปลอดภยั สถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย ส าหรับการเดินทางภายในล าปางสะดวกสบาย       
ไม่พลุกพล่าน นักท่องเท่ียวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบตามความ
เหมาะสม ไดแ้ก่ รถมา้ ยานพาหนะโบราณท่ีจดัไวร้องรับนกัท่องเท่ียว มีคิวจอดประจ าอยูห่ลายแห่ง 

ภาพท่ี 36 งานประเพณีแปดเป็ง พระภิกษุสงฆ ์
สามเณรและชาวบา้นไดมี้การแห่เคร่ืองบูชา 
เคร่ืองหลวง ผา้ห่มถวายพระธาตุดอนเตา้ 

ภาพท่ี 35 การแห่เคร่ืองบูชา เคร่ืองหลวง ผา้ห่ม 
ถวายพระธาตุดอนเตา้ 
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คือ บริเวณหน้าศาลากลางจงัหวดัหลงัเก่า บนถนนบุญวาทย ์บริเวณหน้าโรงแรมล าปางเวียงทอง 
และหน้าโรงแรมทิพยช์้าง ราคาค่าบริการอยูท่ี่ 150-200 บาท ใชเ้วลาประมาณคร่ึงชัว่โมง เหมาไป
ท่องเท่ียวยงัสถานท่ีต่างๆ ในตวัเมือง หรือ รถสองแถวสีน ้ าเงิน เป็นรถสองแถวท่ีให้บริการวิ่งตวั
เมืองล าปาง จุดจอดรถ เช่น สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สามารถข้ึนเรียกใช้บริการได้ตลอด           
ราคาบริการ 20-30 บาท หรือคิดเป็นอตัราเหมาไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีต่าง ๆ 

 3.  พระธาตุเจดีย์ซาว วดัเจดย์ีซาวหลงั  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 37 พระธาตุเจดียซ์าว วดัเจดียซ์าวหลงั 

3.1  ประวติัความเป็นมาของพระธาตุ พระธาตุเจดียซ์าว วดัพระเจดียซ์าวหลัง ค าว่า “ซาว”
แปลว่า “ยี่สิบ” ค าว่า “หลัง” แปลว่า “องค์” ฉะนั้น วดัเจดีย์ซาวหลัง จึงแปล ได้ว่า วดัท่ีมีเจดีย ์       
20 องค ์จากหลกัฐานการขุดพบพระเคร่ืองสมยั หริภุญไชยท่ีองคพ์ระเจดีย ์ท าให้ สันนิษฐานไดว้่า
วดัน้ี สร้างมานานกว่าพนัปี ได้รับพระราชทานเป็นพระอารามหลวงประเภทสามญัชั้นตรี เม่ือ         
ปี พ.ศ. 2550 

จากประวัติมีว่า เม่ือ  500 ปี  หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วมี         
พระอรหันต์จากอินเดียสองรูป ไดจ้าริกเผยแผพ่ระพุทธศาสนามาถึงยงับริเวณน้ี เห็นสถานท่ีเงียบ
สงบเหมาะท่ีจะบ าเพ็ญธรรม จึงใช้ เป็นท่ีพ  านักอาศัยปฏิบัติวิปัส สนา และอบรมสั่ งสอน
พุทธศาสนิกชนในละแวกนั้น จนมีผูศ้รัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนายิง่ข้ึน ในคร้ังนั้นพญามิลินท ์ 
ผูแ้ตกฉานในหลกัธรรม ได้มาสนทนาซักถามปัญหาธรรมกบัพระอรหันต์เถระทั้งสองรูป และ       
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มีความประสงค์ท่ีจะทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา พระอรหันต์ทั้ งสองรูปได้ใช้มือลูบศีรษะ                 
มีเส้นเกศาติดมือมารูปละสิบเส้น แลว้มอบให้พญามิลินทร พญามิลินทรไดส้ร้างเจดียข้ึ์นยี่สิบองค ์
แล้วน าเอาเส้นเกศาบรรจุในเจดียอ์งค์ละเส้น ต่อมาคนทั้งหลายจึงเรียกวดัน้ีว่า “วดัเจดียซ์าวหลงั” 
จากหลกัฐานการขุดพบพระเคร่ืองสมยัหริภุญไชยท่ีองคพ์ระเจดียน์ั้น ท าให้ไดข้อ้สันนิษฐานวา่วดัน้ี
สร้างมานานกว่าพนัปี โดยจุดเด่นของวดัเจดียซ์าวหลงัคือ “องค์พระธาตุเจดียซ์าวหลงั” ท่ีมีศิลปะ
ล้านนาผสมกบัแบบศิลปะพม่า เช่ือกนัว่าหากใครนับได้ครบ 20 องค์ถือว่าเป็นคนมีบุญ ขา้งหมู่    
พระเจดียมี์วิหารหลงัเล็ก ประดิษฐานพระพุทธรูปส าริดปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน ชาวบา้นเรียกวา่ 
“พระพุทธรูปทนัใจ” พระอุโบสถหลงัใหญ่ซ่ึงประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมาร
วชิยัท่ีมีพุทธลกัษณะงดงาม บานประตูทั้งสามเป็นของโบราณ เขียนลวดลายรดน ้ าละเอียดสวยงาม 
เสาซุ้มประตูหน้าต่างประดบัลวดลายกระจกสีเป็นลกัษณะศิลปะสมยัใหม่ และท่ีศาลาการเปรียญ
เรือนไมช้ั้นเดียว ดา้นหลงัพระอุโบสถเป็นพิพิธภณัฑสถานเขลางคน์ครแสดงโบราณวตัถุท่ีชาวบา้น
น ามาถวาย เม่ือปี พ.ศ. 2526 ชาวบา้นไดขุ้ดพบพระพุทธรูปทองค าบริสุทธ์ิหนกั 100 บาทสองสลึง 
มามอบให้แก่ทางวดัซ่ึงพระพุทธรูปองคน้ี์ช่ือวา่ “พระแสนแซ่ทองค า”เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั 
ศิลปะสมัยล้านนา อายุราวพุทธศตวรรษท่ี  21 ขนาดหน้าตักกว้าง 9 น้ิวค ร่ึง สูง 15 น้ิวเป็น
พระพุทธรูปทองค าองคแ์รกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นโบราณวตัถุแห่งชาติ5 

3.2  ท่ีตั้ งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุเจดีย์ซาวหลัง วดัเจดีย์ซาวหลัง ตั้ งอยู่ท่ี  ต  าบล         
ตน้ธงชยั ห่างจากตวัเมือง 1.5 กิโลเมตร ตามถนนสายล าปาง แจห่้ม 

3.3  ลกัษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 

องคพ์ระธาตุซาวท่ีมีศิลปะลา้นนาผสมศิลปะพม่าเช่ือกนัว่าหากใครนบัไดค้รบ 20 องค ์
ถือวา่ เป็นคน มีบุญ ขา้งหมู่พระเจดียมี์วิหารเก่าแก่หลงัเล็กประดิษฐานพระพุทธรูปส าริดปางสมาธิ
ศิลปะ เชียงแสน ชาวบ้านเรียกว่า พระพุทธรูปทันใจ พระอุโบสถหลังใหญ่ซ่ึงประดิษฐาน          
พระประธาน เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัยท่ีมีพุทธลักษณะงดงามบานประตูทั้ งสามเป็นของ
โบราณ เขียนลวดลายรดน ้ าละเอียด สวยงาม เสาซุ้มประตูหน้าต่างประดบัลวดลายกระจกสีเป็น
ลักษณะ ศิลปะสมัยใหม่ และท่ีศาลาการเปรียญ เรือนไม้ชั้ นเดียว ด้านหลังพระอุโบสถเป็น
พิพิธภณัฑ์สถาน เขลางค์นครแสดงโบราณวตัถุท่ีชาวบา้นน ามาถวาย เม่ือปี พ.ศ.  2526 ชาวบา้นได้
ขุดพบ พระพุทธรูปทองค าบริสุทธ์ิหนกั 100 บาทสลึง มามอบให้แก่ทางวดั ซ่ึงพระพุทธรูปองค์น้ี
                                                        

5กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัตวิดัทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา, 2532), 
หนา้ 198-199. 
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ช่ือวา่ พระแสนแซ่ทองค า เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชยั ศิลปะสมยัลา้นนา อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 
21 ขนาดหน้าตกักวา้ง 9 น้ิวคร่ึง สูง 15 น้ิว เป็นพระพุทธรูป ทองค าองค์แรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็น 
โบราณวตัถุแห่งชาติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 38 พระธาตุเจดียซ์าว 20 เจดีย ์

3.4  คติความเช่ือและประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระธาตุ 

จากคติความเช่ือของพระธาตุเจดียน์ั้นโดยได้ข้อสันนิษฐานจากหลักฐานการขุดพบ   
พระเคร่ืองสมยัหริภุญไชยท่ีองค์พระเจดีย์นั้น ท าให้ไดข้อ้สันนิษฐานว่าวดัน้ีสร้างมานานกว่าพนัปี 
โดยจุดเด่นของวดัเจดียซ์าวหลงัคือ “องค์พระธาตุเจดียซ์าวหลงั” ท่ีมีศิลปะล้านนาผสมกบัแบบ
ศิลปะพม่า เช่ือกนัวา่หากใครนบัไดค้รบ 20 องคถื์อวา่เป็นคนมีบุญ 

ประเพณีและพิ ธีกรรมสักการะ พระธาตุเจดีย์ซาว ของวัดเจดีย์ซาว คือ ในวนัท่ี              
15 เมษายนของทุกๆปี จะมีงานประเพณีประจ าปี พิธีสรงน ้าพระเจา้แสนแซ่ทองค า และในวนันั้นจะ
มีพิธีถอดสลักเปิดพระเศียร เพื่อน าพระบรมธาตุจากผอบมาสรงน ้ าได้จดัให้มีงานประเพณีข้ึน       
ในวนัข้ึน 15 ค ่าเดือน 9 ของทุกปี ซ่ึงถือเป็นวฒันธรรมและจารีตประเพณีทอ้งถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของชุมชน ท่ีได้สืบสานต่อกันมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ จวบจนถึงปัจจุบนั โดยมีความเช่ือตาม
ประเพณีว่า เพื่อเป็นการสักการะพระธาตุเจดียท์ั้ ง 20 หลงั ซ่ึงถือเป็นปูชนียสถานอนัเก่าแก่ และ
นบัเป็นโบราณสถานท่ีส าคญัของจงัหวดัล าปางและชาวพุทธทัว่ไป ตลอดจนเพื่อสักการะพระบรม
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อฐิัธาตุ ดงันั้นการสรงน ้ าพระธาตุ จึงเปรียบเสมือนการได้สรงน ้ าพระพุทธเจา้ หรือพระอรหันต์
ทั้งหลาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 39 ประเพณีสรงน ้าพระธาตุเจดียซ์าวหลงัและสรงน ้ าพระพุทธรูปแสนแช่ทองค า และ         
พิธีอญัเชิญน ้าสรงพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

ท่ีมา ส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหลดัล าปางในเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 57 

3.5  ส่ือของการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ของพระธาตุเจดียซ์าว วดัเจดียซ์าวหลงัพิพิธภณัฑส์ถาน เขลางคน์ครแสดง
โบราณวตัถุท่ีชาวบา้นน ามาถวาย เม่ือปี พ.ศ.2526 ชาวบา้นได้ขุดพบ พระพุทธรูปทองค าบริสุทธ์ิ
หนัก 100 บาทสลึง มามอบให้แก่ทางวดั ซ่ึงพระพุทธรูปองค์น้ีช่ือว่า พระแสนแช่ทองค า เป็น
พระพุทธรูป ปางมารวิชยั ศิลปะสมยัลา้นนา อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21 ขนาดหน้าตกักวา้ง 9 น้ิว
คร่ึงสูง 15 น้ิว เป็นพระพุทธรูป ทองค าองคแ์รกท่ีข้ึนทะเบียนเป็น โบราณวตัถุแห่งชาติ โดยโครงการ
สืบสานประเพณีตีกลองปูจาความส าคญักับการมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพชีวิตและสภาพความ
เป็นอยู่ของชุมชนและสังคมให้ดีข้ึน อาทิ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด จดัหาอุปกรณ์ 
หนังสือและส่ือการสอน การมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเน่ืองแก่เยาวชนทั่วประเทศ  รวมถึง
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 ลา้นไร่ และโครงการรักษป่์าสร้างคน 84  ต าบลวถีิพอเพียง 
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ท่ีไดน้ าแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิตของชาวบา้นและชุมชนให้มี
สภาพชีวติและความเป็นอยูท่ี่เขม้แขง็อีกดว้ย 

3.6  ส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นสถานท่ีท่ีอยู่นอกเมือง แต่สามารถเดินทางโดยใช้บริการ
ยานพาหนะโดยรถส่วนตวั หรือรถสองแถวสีน ้ าเงิน เป็นรถสองแถวท่ีให้บริการวิ่งตวัเมืองล าปาง 
จุดจอดรถ เช่น สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สามารถข้ึนเรียกใชบ้ริการไดต้ลอด ราคา 20-30บาท หรือ
คิดเป็นอตัราเหมาไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีต่างๆ 

4.  พระธาตุไหล่หิน  วดัไหล่หินหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวดัล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 40 พระธาตุไหล่หิน วดัไหล่หินหลวง 

4.1  ประวติัความเป็นมาของพระธาตุ 

พระธาตุวดัไหล่หิน เป็นช่ือท่ีชาวบ้านเรียกกันในปัจจุบัน ซ่ึงมีช่ือท่ีเป็นทางการว่า     
“วดัเสลารัตนปัพพะตาราม” หรือ“วดัไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน” บางคร้ังชาวบ้านรุ่นก่อนๆ             
ก็จะเรียกว่า “วดัป่าหิน” หรือ “วดัม่อนหินแกว้” วดัไหล่หินสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 218 หากจะนบัอายุ
ประวัติศาสตร์ของชาติไทยก็น่าจะถือว่าเกิดก่อนประเทศไทย  และหากจะเปรียบเทียบยุค             
กรุงศรีอยุธยาท่ีไทยเสียกรุงคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2112 ก็ถือว่าเกิดก่อนยุคนั้นมานานทีเดียว หรือ       
ถ้าจะเปรียบเทียบกับอาณาจักรล้านนา ในสมัยของพญามังรายท่ีปกครองล้านนามาตั้ งแต่                
ปี พ.ศ. 1802 ก็ถือวา่เกิดก่อนยคุลา้นนานบัเป็นพนัๆ ปี 
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ต านานการสร้างวดัได้กล่าวอ้างถึง “พระมหาป่า” หลายรูปซ่ึงเป็นเจ้าอาวาสท่ีถือ      
ธุดงค์วตัรเป็นหลกัปฏิบติัในการสืบทอดพระศาสนา แต่มีพระมหาป่ารูปหน่ึงท่ีชาวบา้นให้ความ
เคารพศรัทธาคือ “พระมหาป่าเกสร ปัญโญ” (ครูบาศีลธรรมเจา้) นอกจากน้ีท่านไดป้ระพฤติปฏิบติั
สมณธรรมอย่างจริงจงั โดยปฏิบัติอยู่ท่ีถ  ้ าฮางฮุ้งจนจิตเป็นสมาธิได้ญาณสมาบัติอภินิหารเป็น
อจัฉริยะ” ดว้ยพระจริยวตัรของท่านจึงท าให้มีผูค้นเล่ือมใสศรัทธา ไม่เพียงแต่คนในทอ้งถ่ินแต่ได้
เล่ืองลือไปถึงถ่ินอ่ืนๆ จนถึงเมืองเชียงตุงซ่ึงตามประวติักล่าววา่เจา้ฟ้าเมืองเชียงตุงไดม้าสร้างวิหาร
ท่ีวดัไหล่หินหลวง ต่อมาภายหลงัเจา้บุญวาทยว์งศม์านิต ไดม้าสร้างโบสถร์วมทั้งผูค้นจากในชุมชน
และท่ีอ่ืนๆ ไดเ้ขา้มาบูรณปฏิสังขรณ์วดัไหล่หินใหมี้สภาพสมบูรณ์6 

4.2   ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม 

พระธาตุวดัไหล่หินหลวง ตั้งอยูท่ี่ต  าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปางวดัน้ีมีเน้ือ
ท่ีธรณีสงฆป์ระมาณ 50ไร่เศษ โดยการเดินทางจากท่ีวา่การอ าเภอเกาะคาเขา้ทางเดียวกบัวดัพระธาตุ
ล าปางหลวง 1 กิโลเมตร และแยกซ้ายอีก 6 กิโลเมตร (เส้นทางเดียวกนักบัทางเขา้วดัพระธาตุล าปาง
หลวง แลว้มีทางแยกในหมู่บา้นไหล่หิน) 

4.3  ลกัษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 

พระธาตุวดัไหล่หินหลวง มีลกัษณะพระธาตุเจดีย ์แบบศิลปะล้านนาซ่ึงเช่ือว่าบรรจุ  
พระบรมสารีริกธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท่ีมีรูปแบบจ าลองเป็นแบบภูมิจกัรวาล คือวิหาร
เปรียบเสมือนชมพูทวีป เจดียเ์ปรียบเหมือนเขาพระสุเมรุ และลานทรายเปรียบเสมือนมหานที
สีทนัดร ถือไดว้า่ เจดียเ์ป็นส่ิงก่อสร้างอยา่งหน่ึง ท่ีส าคญัทางศาสนาเป็นสถานท่ี ตามความเช่ือท่ีวา่
ภายในเจดียน์ั้นไดบ้รรจุพระอฐิัของพระพุทธเจา้ ประชาชนจะท าการสรงน ้ าเจดีย ์โดยการเดินสาด
น ้าไปรอบๆ องคเ์จดีย ์และอธิษฐาน เป็นการสักการะ บูชาพระพุทธเจา้ ตรงฐานของเจดียจ์ะมีรูปป้ัน
ของสัตว์ในสมัยก่อน  12 ราศี  และเจดีย์แห่งน้ียงัเป็นแบบอย่างของสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญทาง
ประวติัศาสตร์ของวดัแท่นบูชาจะถูกสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมในสมยัก่อน 

 

 

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

หนา้ 109-110. 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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4.4  คติความเช่ือและประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระธาตุ 

ตามคติความเช่ือในอดีตคร้ังท่ีพม่าเรืองอ านาจ อาณาจกัรล้านนาตกเป็นเมืองข้ึนของ
พม่านาน ถึงเกือบสองร้อยปี ดว้ยเหตุน้ีจึงรับเอาศิลปวฒันธรรมของพม่าเขา้มาไม่นอ้ย อยา่งเช่นการ
ป้ันรูปสิงห์เฝ้าหน้าประตูวดั มีการสืบทอดต่อๆกนัมาอีกหลายชัว่อายุคน เราจึงมกัจะไดเ้ห็นรูปป้ัน
สิงห์ ตามวดัต่างๆในภาคเหนือ มีคติความเช่ือว่า สิงห์มีพลงัและอ านาจ มีความซ่ือสัตยส์ามารถ
คุม้ครอง ปกปักรักษาอารามต่างๆ ได ้ดงันั้นจึงไม่แปลกใจท่ีจะพบรูปป้ันสิงห์โบราณท่ีวดัไหล่หิน
หลวงแห่งน้ี 

ตามคติความเช่ือรูปป้ันหมาพรานในอดีตแต่โบราณกาล มีต านานเล่าต่อกันมาว่าท่ี
ชุมชนใกลว้ดัไหล่หินหลวง มีหมาของนายพรานตวัหน่ึง มีความเก่งกาจในหลายๆดา้นมาวนัหน่ึง
ไดส้ร้างวีรกรรม เขา้ต่อสู้กบัเสือ เพื่อช่วยชีวิตนายของมนั จนเสือพ่ายแพไ้ป และตวัของมนัเองก็จบ
ชีวิตลงจึงได้รับการยกย่องจากชาวบา้น ป้ันรูปป้ันไวท่ี้ซุ้มประตูโขง เพื่อท าหน้าท่ีคุม้รองรักษา     
วดัไหล่หินหลวงแห่งน้ีดว้ย 

ตามคติความเช่ือในเร่ืองกู่ช้างยืน สร้างเป็นท่ีระลึกเพื่อแสดงว่าในโบราณ มีขบวนชา้ง
แห่พระธาตุ ผ่านหน้าว ัดไหล่หินแห่งน้ี  แต่ช้างไม่ยอมเคล่ือนย้ายไปไหนยืน น่ิงอยู่กับ ท่ี               
เป็นเวลานานสองนาน กระทัง่ตอ้งท าพิธี จึงเคล่ือนต่อไปได ้ภายหลงัชาวบา้นจึงสร้างกู่จ  าลองไว ้จึง
เป็นท่ีมาของช่ือวดั อีกหน่ึงช่ือวดัไหล่หินหลวงแกว้ชา้งยนื7 

ประเพณีงานสงฆ์น ้ าพระธาตุวดัไหล่หิน ถือวา่เป็นงานท่ีชาวลา้นนาให้ความส าคญัเป็น
อย่างยิ่งดว้ยคามเช่ือวา่ถา้หากไดไ้ปสักการบูชาจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มีอานิงสงฆ์แรงกลา้น าพา
ดวงวญิญาณสู่สวรรคช์ั้นดาวดึงส์ในท่ีสุด 

4.5  ส่ือของการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้ของวดัไหล่หลวง ไดแ้ก่พิพิธภณัฑ์วดัไหล่หิน ถือไดว้า่
เป็นรากเหงา้ของถ่ินเกิดของชุมชนบา้นไหล่หินพิพิธภณัฑว์ดัไหล่หินหลวงไดบ้อกถึงเร่ืองราวต่างๆ
ท่ีบนัทึกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในทอ้งถ่ินตั้งอดีต จนมาถึงปัจจุบนัซ่ึงจะมีคุณค่าต่อผูท่ี้สนใจ
และจะมีความหมายและมีคุณค่ามากยิง่ข้ึนถือไดว้า่วดัเป็นจุดศูนยก์ลางของจิตใจในการด าเนินชีวิต
ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนัท่ีผนัผวนอยูต่ลอดเวลาฉะนั้นคนในทอ้งถ่ินตอ้งช่วยกนั
เพราะพิพิธภณัฑคื์อรากเหงา้ของถ่ินเกิดถ่ินก าเนิดของคนไหล่หิน 

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

หนา้ 109-110. 
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ส่ือการเรียนรู้ในทางดา้นศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม คือ ในส่วนของซุ้มประตูโขง 
ลักษณะเป็นซุ้มทรงปราสาทสกุลช่างล าปาง ตกแต่งด้วยลายปูนป้ันท่ีตวัอาคารเป็นลายบัวคอ       
เส้ือลายประจ ายามและลายบวัเชิงล่าง ชั้นหลงัคาตกแต่งปูนป้ันดว้ยลายพญานาค รูปหงส์ ตวัเหงา
และลายพนัธ์ุพฤกษา ดา้นขา้งประตูทั้งสองมีรูปกินนรีแบบนูนต ่าประดบัอยู ่ส่วนหน้าบนัท าเป็น
ลายปูนป้ันแบบนูนต ่าตกแต่งดว้ยภาพเขียนสี ลกัษณะเด่นของซุ้มประตูโขงวดัไหล่หินท่ีแปลกกวา่
วดัอ่ืนก็คือ การประดบัชั้นหลงัคาดว้ยรูปสัตวท่ี์ท าดว้ยดินเผาเคลือบ 

4.6  ส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ิงอ านวยความสะดวกของพระธาตุวดัไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
เป็นสถานท่ี ท่ีอยู่นอกเขตอ าเภอเมืองล าปาง โดยการเดินทางควรใช้รถส่วนตัว เพื่อความ
สะดวกสบายต่อการไปสักการบูชา  

5.  พระธาตุจองปิง วดัพระธาตุจอมปิง อ าเภอเกาะคา  จังหวดัล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  41 พระธาตุจอมปิง วดัพระธาตุจอมปิง 

5.1  ประวติัความเป็นมาของพระธาตุ  พระธาตุจอมปิง เป็นวดัเก่าแก่วดัหน่ึงของดินแดน
ลา้นนา ตามประวติัสันนิษฐานว่าสร้างใน พ.ศ. 2050 หรือเม่ือ 500 ปีก่อน สมยัพระเจา้ติโลกราช 
กษตัริยเ์มืองเชียงใหม่ ตามประวติัความเป็นมาของหมู่บา้น เดิมช่ือ “บา้นจุ๋มป้ิง” ตามน านานมีการ
น าพระพุทธรูปลงเรือมาถึงหน้าวดัจอมปิง (ในปัจจุบนั) พระพุทธรูปไดจ้มน ้ า หาอย่างไรก็ไม่เจอ 
เลยเรียนท่ีน่ีวา่ “จุ๋มป้ิง” (หมายถึงจมหายไปเลย) ต่อมากลายเป็นจอมปิงในช่วงเวลาท่ีพระนางจาม
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เทวีได้เสด็จละโวข้ึ้นมาเป็นปฐมกษัตริย์ ปกครองเมืองหริภุญไชย พระนางได้สถาปนาให้             
หริภุญไชยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก โดยทรงปกครองแควน้ปริภุญไชยดว้ยทศพิธราชธรรม 
พระนางทรงสั่งสอนบรรดาเสนาอ ามาตยข์้าราชบริพาร ตอดจนพสกนิกรทั้งหลายให้ประพฤติ
ปฏิบติัตนตั้งอยูใ่นศีลธรรมอนัดีเสมอมาในการเสด็จข้ึนมาปกครองเมืองหริภุญไชยนั้น พระนางได้
ทรงน าพุทธศาสนามาเผยแผ่ยงัดินแดนลา้นนาอีกดว้ยซ่ึงจะเห็นไดจ้ากท่ีพระนางจามเทวีเสด็จไป   
ณ ท่ีแห่งใดก็จะทรงสร้างหรือสถาปนาพระอารามเจดียห์รือพรุพุทธรูปข้ึนเสมอ หลงัจากท่ีหริภุญ
ไชยเป็นปึกแผ่นมัน่คงแลว้พระนางจามเทวีก็ทรงอนุญาตให้พระโอรสองค์เล็กลงมาสร้างเมืองข้ึน
ใหม่บริเวณลุ่มแม่น ้ าวงั คือ เมืองเขลางคน์ครดว้ยความช่วยเหลือขอสุพรหมฤาษีและพรานเขลางค์
ชาวลวัะท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณนั้นมาก่อน ซ่ึงถือเป็นการขยายอาณาเขตหรือพระราชอ านาจของพระนาง
ลงมาทางใตเ้ขตลุ่มแม่น ้าวงั ในช่วงเวลานั้นพระนางก็ทรงเด็จ8 

5.2  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม พระธาตุจอมปิง ตั้งอยูห่มู่ท่ี 6 บา้นจอมปิงต าบลนาแกว้ อ าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล าปาง เป็นต าบลนาแกว้ทางฝ่ังทิศตะวนัตก ส่วนต าบลนาแกว้ดา้นทิศตะวนัออกจะ
อยู่คนละฝ่ังแม่น ้ า การเดินทางจากตวัเมืองล าปางก็จะใช้ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ถึงหน้า
ตลาดอ าเภอเกาะคา เลยมาอีกนิดก็ขา้มสะพานแม่น ้ าวงั จากนั้นมาอีกประมาณ 300 เมตรก็จะถึง  
สามแยกตรงท่ีว่าการอ าเภอเกาะคา (หลังเก่า) เล้ียวซ้ายก็จะไปวดัพระธาตุจอมปิงใช้ระยะทาง
ประมาณ 14 กิโลเมตร 

5.3  ลกัษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม  พระธาตุจอมปิง เป็นเจดียศิ์ลปะแบบลา้นนา
ขนาดเล็ก การสร้างไม่ปรากฏหลักฐานก่ออิฐถือปูนโดยมีฐานส่ีเหล่ียมกวา้งด้านละ  17 เมตร          
สูง 34 เมตร ส่วนตรงกลางและยอดเป็นทรงกลมคัน่ปล้องไฉน และรูประฆงัคว  ่า ส่วนคอระฆงั     
ท าเป็นฐานเหล่ียมย่อมมุมรองรับไฉนไปจนถึงสวมไวแ้ละถูกฟ้าผ่าเม่ือปีพุทธศกัราช 2500 จึงได ้   
ถูกบูรณะใหม่อีกคร้ัง ต านานกล่าวไวว้่า เป็นเจดีย์ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (ส่วนซ่ีโครง)        
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ปัจจุบนัไดมี้การสร้างร้ัวล าเวียงสีขาวลอ้มรอบองคพ์ระธาตุ มุมทั้งส่ีก่อ
เป็นแท่นรูปสิงห์ศิลปะสิงห์ของพม่า ท่ีมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมโดยพระธาตุเจดียต์ั้งอยู่
ทางเนินดา้นหลงัของวหิารหลงัใหญ่ภายในวดั ซ่ึงเป็นลกัษณะการวางผงัของการ 

 

                                                        
8 สมยั สุทธิธรรม, พทุธเจดียภ์าคเหนือ เล่ม 1 (จงัหวดัล าปาง), (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพ ์ที เจ เจ จ ากดั, 2548),          หนา้  

83-90. 
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5.4  คติความเช่ือและประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระธาตุ   

ประเพณีเดือนแปดเป็งวดัพระธาตุจอมปิงประเพณีท่ีส าคัญของต าบลนาแก้วและ      
ของวัดพระธาตุจอมปิงบ้านจอมปิงหมู่ ท่ี  6 คือ ประเพณี เดือนแปดเป็งตรงกับวนั ข้ึน  15 ค ่ า          
เดือนแปดเหนือหรือเดือนหกใตห้รือประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปีเม่ือในอดีตจะมีการจุดบั้ง
ไฟแต่ปัจจุบนังานประเพณีเดือนแปดเป็งของวดัพระธาตุจอมปิง ได้ยกเลิกการจุดบั้งไฟไปแล้ว
เน่ืองจากความหนาแน่นของชุมชนโดยรอบมีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึนโดยปัจจุบนัในแต่ละหวัวดัใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอเกาะคาจงัหวดัล าปาง มีการจดังานแห่ขบวนครัวตานของชาวบา้นแต่ละหมู่บา้น   
จากหัววดัต่าง ๆเขา้มาท่ีวดัพระธาตุจอมปิงเป็นประเพณีท่ีสืบทอดวฒันธรรมระหว่างชาวบา้นท่ีมี
ความศรัทธาต่อวดัพระธาตุจอมปิงเป็นความศรัทธาท่ียืนอยูบ่นพื้นฐานความร่วมมือของชาวบา้น
ภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชนของอ าเภอเกาะคา โดยความเช่ือท่ีเกิดจากความ
มหัศจรรยข์องพระธาตุท่ีได้ตกบนพื้นอุโบสถ ได้ปรากฏภาพเงาสีของพระธาตุท่ีเกิดข้ึนภายใน
อุโบสถน้ี ซ่ึงเกิดจากการหักเหของแสงท่ีลอดเขา้มาทางช่องหน้าต่างไม ้โดยมีรูเล็กๆ ส าหรับรับ
ภาพ จนแสงตกกระทบลงบนพื้นจึงเกิดเป็นภาพเงาสีหัวกลับสวยงาม ท่ามกลางความมืดสนิท
ภายในอุโบสถ9 

5.5  ส่ือของการเรียนรู้ 

พิพิธภณัฑ์ของวดัพระธาตุจอมปิง เป็นท่ีเก็บรวบรวมโบราณวตัถุต่างๆ มากกมายท่ีอยู่
ในพื้นท่ีและนอกเหนือพื้นท่ี เช่น เคร่ืองถ้วย เคร่ืองประดับ ลูกปัดหิน ลูกกระพรวนส าริด และ
เคร่ืองใชส้อยต่างๆ โบราณวตัถุต่างๆ 

ส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบั “เงาพระธาตุ” ถือเป็นความมหศัจรรยข์องพระธาตุท่ีไดต้กบนพื้น
อุโบสถซ่ึงถือไดว้่าเป็นแหล่งการเรียนเรียนรู้ท่ีผูส้นใจเขา้มาศึกษาหาความรู้จากคนเฒ่าคนแก่ท่ีได้
ถ่ายทอดการบอกเล่าในอดีต 

 

 

 

                                                        
9สมยั สุทธิธรรม, พุทธเจดีย์ภาคเหนือ เล่ม 1 (จังหวดัล าปาง), (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพ ์ที เจ เจ จ ากดั, 2548),           

หนา้  83-90. 
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5.6  ส่ิงอ านวยความสะดวก 

ส่ิงอ านวยความสะดวกของพระธาตุจอมปิง อ าเภอเกาะคา เป็นสถานท่ีท่ีอยู่นอกเขต
อ าเภอเมืองล าปาง โดยการเดินทางควรใชร้ถส่วนตวัหรือรถสองแถว เพื่อความสะดวกสบายต่อการ
ไปสักการบูชา อาจจะเหมารถสองแถวสีน ้าเงิน เป็นรถสองแถวท่ีให้บริการวิง่ตวัอ าเภอนาแกว้ ผา่น
พระธาตุจอมปิง สามารถข้ึนเรียกใชบ้ริการไดต้ลอด ราคาบริการ 50-60 บาท หรือคิดเป็นอตัราเหมา
ไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีต่าง ๆ 

6.   พระธาตุม่อนพญาแช่ วดัม่อนพระยาแช่ ต าบลพชัิย อ าเภอเมืองล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 42 พระธาตุม่อนพญาแช่ วดัม่อนพญาแช่ 

6.1  ประวติัความเป็นมาของพระธาตุ   

พระธาตุม่อนพระยาแช่ ตั้ งอยู่บนภูเขาสูงช่ือม่อนไก่เข่ีย หรือดอยยสัสะกิตติ หรือ
เขลางค์บรรพต โดยตามต านานพระธาตุม่อนพระยาแช่ หรือวดัม่อนพระยาแช่  ท่ีมาของช่ือ       
“ม่อนพระยาแช่” พระธาตุม่อนพระยาแช่ “วดัม่อนพระยาแช่” ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น    
พระบรมธาตุส่วนเล็บ  และพระบรมธาตุน ้ าบ้วนพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมา              
สัมพุทธเจา้ เดิมถูกท าลายในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่ใน ปี พ.ศ. 2498 
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ประกาศข้ึนทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 52 ตอนท่ี 75 ลงวนัท่ี 8 มีนาคม 2478 ทุกปีจะมีงาน
นมสัการพระธาตุในวนัแรม 8ค ่า เดือน 7 เหนือ (ตรงกบัเดือน 9)10 

6.2  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุม่อนพระยาแช่ วดัม่อนพระยาแช่ ตั้งอยู่เลขท่ี 279 
หมู่  1 ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง จากถนนพหลโยธินจนเข้าถึงวดัม่อนพระยาแช่         
รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร 

6.3  ลกัษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม  พระธาตุม่อนพระยาแช่ และพระอุโบสถ 
ตั้งอยูบ่นภูเขาสูง เดินข้ึนบนัได 585 ขั้น รถยนตข้ึ์นไม่ได ้

6.4  คติความเช่ือและประเพณีท่ีเก่ียวข้องกับพระธาตุ  มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
ประเพณีมีการสรงน ้าพระธาตุเป็นประจ าทุกๆ ปีทุกปีวนัแรม 8 ค  ่า เดือน 7 เหนือ (ตรงกบัเดือน 9)  

6.5  ส่ือของการเรียนรู้  เป็นสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในวดัม่อนพระยาแช่ มีดงัน้ี 

1.  พระธาตุม่อนพระยาแช่ และพระอุโบสถ ตั้งอยูบ่นภูเขาสูง 

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 

6.6  ส่ิงอ านวยความสะดวก 

ส่ิงอ านวยความสะดวกของพระธาตุม่อนพญาแช่ อ าเภอเมืองล าปาง เป็นสถานท่ีท่ีอยูใ่น
เขตอ าเภอเมืองล าปาง แต่การเดินทางท่ีจะเขา้ไปสักการะพระธาตุม่อนพญาแช่นั้นควรใชร้ถส่วนตวั
มากกว่ารถประจ าทาง เพื่อความสะดวกสบายต่อการ เพราะเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางท่ีอยู่นอกเขต
ส าหรับท่ีรถประจ าทางจะเขา้ถึงได ้การเขา้ไปสักการะพระธาตุม่อนพญาแช่นั้นตอ้งเดินข้ึนบนัได 
585 ขั้น รถยนตข้ึ์นไม่ได ้

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

หนา้ 216. 
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 7.  พระธาตุดอยน้อยวดัพระธาตุดอยน้อย อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 43 พระธาตุดอยนอ้ย วดัพระธาตุดอยนอ้ย 

7.1  ประวติัความเป็นมาของพระธาตุ   

พระธาตุดอยน้อยเกิดปรากฏการณ์เม่ือในวนัอังคารข้ึน  15 ค ่ า  ของทุกเดือนชาวบ้าน        
สันทราย (บา้นทรายค าเดิม) ไดเ้ห็นรัศมีแสงสว่างปรากฏข้ึนท่ีวดัดอยน้อย ต าบลเวียงตาล อ าเภอ
ห้างฉัตร ชาวบ้านเห็นเป็นปาฏิหาริยจึ์งตกลงกนัมานิมนต์พระอาโนจยั วดัปงสนุก ข้ึนไปพกัท่ี       
วดัดอยน้อย เพื่อเตรียมตวัประกาศเชิญชวนแก่ชาวบา้นใกลเ้คียงและหมู่บา้นใกลเ้คียงจดัหาเคร่ือง
ไทยทานพร้อมทั้งตุงเหล็ก ตุงทอง ตุงเงิน ตุงทรายต่อมาในวนัพุธ เดือน 8 ข้ึน 8 ค ่า จุลศกัราช 1257 
(พ.ศ. 2439) ตรงกบัปีมะแม จึงไดเ้ชิญเจา้แข่ว และเจา้นายท่ีอยูใ่กลเ้คียงให้มาร่วมงาน จากนั้นได้
จดัเตรียมเคร่ืองไทยทาน และตุงทั้ง 4 ถวายแด่ทา้วทั้ง 4 ทิศ (ทา้วจตุโลกบาล) รวมทั้งมหาพรหม    
ครูบาอาจารย ์และร่วมกนัอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย ของใหด้ลบนัดาล
ให้พวกขา้พเจา้รู้ท่ีอยูแ่ห่งองค์พระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ หลงัจากท่ีไดอ้าราธนาเสร็จแลว้ 
พระอาโนจยัและพระภิกษุ และคุณนายชาวบา้นหญิงชายไดล้งมือขุดคน้ ร้ือถอนรากไมแ้ละเศษอิฐ 
แล้วน ามาคดัแยกเป็นแต่ละชนิด แล้วน ามารวบรวมแยกเป็นประเภทอิฐ หิน และขุดค้นเร่ือยมา
จนถึงวนัพุธ แรม 7 ค ่า เดือน 8 ชาวบา้นบา้นแม่ปุ้ม ไดขุ้ดพบขุมยนต์ซ่ึงก่อไวด้ว้ยคอนกรีตจึงงดั
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แงะแล้วทุบจนแตกจึงเห็นเป็นเรืออยู่ภายในภายในเรือประดิษฐานด้วยเจดียท์องค า (พระธาตุเจา้  
องค์ค  า) ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มี 6 สี เช่น ขาว เหลือง แสด แดง ชมพู และส้ม ลกัษณะ        
เท่าเมล็ดขา้วเปลือกบา้ง เมล็ดขา้วสารหักคร่ึงบา้ง เท่าเมล็ดงาหรือเมล็ดผกักาดก็มี นับรวมกนัได ้
322,200 เมล็ด  (ดวง)  จึงได้น ามารวมกันและน าไป เก็บไว้ท่ีว ัดดอยน้อยต่อมาในวัน รุ่งข้ึน               
(วนัพฤหัสบดี เดือน 8 แรม 8 ค ่า) พระภิกษุและชาวบ้านได้ร่วมมือสร้างหอประถาเสร็จแล้วจึง
อญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานไวใ้นหอประถาท่ีสร้างนั้น จึงจดัพิธีสรงน ้ าพระธาตุ   
โดยเร่ิมตั้งแต่ ข้ึน 8 ค ่า เดือน 8 (ภาคเหนือเรียกวา่ออก 8 ค ่า เดือน 8) จนถึงวนัพุธ ข้ึน 13 ค ่าเดือน 9 
ปีฉลู (ภาคเหนือเรียกว่า เดือน 9 ออก 13 ค ่า วนัพุธ ปีเป้า) จากนั้นข้ึน 13 ถึง 15 ค ่า เดือน 9 จึงน า
พระบรมสารีริกธาตุเขา้มาในเวียงละกอน เพื่อให้พระองคเ์จา้หลวงนรธนนัชยัสุขวดี ไดส้ักการบูชา
สรงน ้ า และไดแ้บ่งพระบรมสารีริกธาตุไวบ้างส่วนท่ีวดัปงสนุก (ดอยปงสนุกเดิม) ในขณะสรงน ้ า
พระบรมสารีริกธาตุ พระเมืองแกว้ (เจา้บุญเลิศ) ไดถ้วายผอบทองค า (ภาคเหนือเรียกว่า ผอูปค า) 
เพื่อใส่พระบรมสารีริกธาตุท่ีแบ่งไว ้จากนั้นจึงไดเ้กิดปาฏิหาริยมี์ลม ฝน ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ ทอ้งฟ้า  
มืดมิด คนล้านนาได้แสดงเป็นสักขีในการถวายทาน ในวนัรุ่งข้ึน (วนัศุกร์ เดือน 9 แรม 1 ค ่า)      
พระอาโนจยั (วดัปงสนุก) โดยตามทางก็มีเจา้หัวเมืองต่างๆ คณะพระภิกษุ และชาวบา้นบริเวณ
ใกลเ้คียง ต่างพากนัมานมสัการและสรงน ้ าพระบรมสารีริกธาตุและไดอ้ญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
กลบัมายงัวดัดอยน้อย จากนั้นจึงอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุเขา้สู่วดัสันทราย ต่อมา เจา้อาวาส      
วดัสันทราย พร้อมดว้ยศรัทธาทั้งหลายไดต้กแต่งเคร่ืองไทยทานไปน้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ 
และอาราธนาพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐานท่ีวดัดอยน้อย และเร่ิมก่อสร้างพระธาตุดอยน้อย
ข้ึนใหม่ส าเร็จลุล่วงในวนัองัคาร แรม 1 ค ่า เดือน 4 ปียี่ จุลศกัราช 1288 (พ.ศ. 2470) ในการวาง
ศิลากฤษพ์ระธาตุดอยนอ้ย11 

7.2  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุดอยน้อยตั้งอยูท่ี่บา้นสันทรายหมู่ท่ี1ต าบลเวียงตาล
อ าเภอห้างฉัตรจงัหวดัล าปาง เส้นทางการเดินทางไปพระธาตุดอยน้อย ใช้เส้นทางถนนซุปเปอร์
ไฮเวยล์  าปาง-เชียงใหม่ หมายเลข11 ขบัรถเล้ียวไปทางหลวงชนบทหมายเลข ลป.2020 และไปทาง
หมู่บา้นสันทราย วดัพระธาตุดอยนอ้ยจะอยูใ่กลก้บัโรงเรียนบา้นสันทราย 

7.3  ลกัษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม  รูปทรงของพระธาตุศิลปะแบบลา้นนา 

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

หนา้ 17. 
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7.4 คติความเช่ือและประเพณีท่ีเก่ียวข้องกับพระธาตุ ประเพณีสรงน ้ าพระธาตุดอยน้อย   
เดือน 9 แรม 8 ค ่า (เดือนกรกฎาคม) ของทุกปี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 44  ชาวบา้นมีการจดัเตรียมสถานท่ีเพื่อประเพณีสรงน ้าพระธาตุของวดัดอยนอ้ย    

 ต าบลเวยีงตาลอ าเภอหา้งฉตัรจงัหวดัล าปาง 

7.5  ส่ือของการเรียนรู้ ส่ือของการเรียนเป็นสถานท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มี 6 สี เช่น ขาว 
เหลือง แสด แดง ชมพ ูและส้ม ลกัษณะเท่าเมล็ดขา้วเปลือกบา้ง เมล็ดขา้วสารหกัคร่ึงบา้งเท่าเมล็ดงา
หรือเมล็ดผกักาดก็มี นับรวมกันได้ 322,200 เมล็ด (ดวง) ส าหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาค้นควา้
เก่ียวกบัพระธาตุท่ีบรรจุพระบรมสารรีริกธาตุ 

7.6  ส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ิงอ านวยความสะดวกของพระธาตุดอยน้อย อ าเภอห้างฉัตร 
เป็นสถานท่ีท่ีอยู่นอกอ าเภอเมืองล าปาง โดยการเดินทางควรใช้รถส่วนตวัมากกว่ารถประจ าทาง 
เพื่อความสะดวกสบายต่อการไปสักการบูชา หรือถา้มีความจ าเป็นจริงๆ อาจจะเหมารถสองแถวสี
น ้ าเงิน เป็นรถสองแถวท่ีให้บริการวิ่งตวัเมืองล าปางหรือบริการวิ่งในอ าเภอห้างฉัตร สามารถข้ึน
เรียกใช้บริการไดต้ลอด ราคาบริการ 200-300 บาท หรือคิดเป็นอตัราเหมาไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ี
ต่าง ๆ 
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8.  พระธาตุปงสนุก  วดัปงสนุก อ าเภอเมือง  จังหวดัล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 45 พระธาตุปงสนุกวดัปงสนุก 

8.1  ประวติัความเป็นมาของพระธาตุ 

พระธาตุปงสนุก เป็นวดัโบราณวัดหน่ึงท่ีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ             
ฝังลูกนิมิตร เม่ือ พ.ศ. 2314 สันนิษฐานว่าวดัน้ีคงสร้างข้ึนร่วมสมยัพระเจา้อนันตยศเสด็จมาทรง
สร้างเมืองเขลางค ์เม่ือ พ.ศ. 1223 บริเวณวดัปงสนุกตั้งอยูติ่ดก าแพงเมืองเขลางครุ่์นท่ี 2 ดา้นในจาก
การศึกษาสภาพส่ิงก่อสร้างเท่าท่ีปรากฏปัจจุบนัมีอาคารสถานก่อสร้างท่ีเก่าแก่ท่ีสุด คือเจดียแ์ละ
วิหารพระเจา้พนัองค์ซ่ึงปรากฏในบนัทึกมีการบูรณะคร้ังหลงัประมาณ120กว่าปีมาแลว้ส่ิงเหล่าน้ี
ยอ่มเป็นพยานวตัถุบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของวดัสืบทอดกนัมาจากอดีตเป็นเวลาร้อยกว่าปี
มาแลว้ วดัปงสนุก เดิมมีช่ือเรียกอยูห่ลายช่ือ 

ตามหลักฐานท่ีพบจารึกอยู่ในท่ีต่างๆ มีอยู่ 4 ช่ือ คือ วดัศรีจอมไคลวดัศรีเชียงภูมิ ,        
วดัดอนแกว้, วดัพะยาว (พะเยา) ช่ือวดัทั้งหมดท่ีพบดูจะมี 2 ช่ือท่ีเก่ียวกบัประวติัของบา้นเมืองใน
อดีตท่ีผา่นมา คือ ช่ือวดัพะยาว (พะเยา)และ ช่ือวดัปงสนุกดว้ยเหตุการณ์เม่ือประมาณ พ.ศ.2364ทาง
เมืองนครล าปางและเมืองเชียงใหม่ไดย้กทพัเขา้ตีเมืองเชียงแสนเมืองเชียงแสนไดสู้้รบต่อตา้นเป็น
สามารถแต่สู้ก าลงัของเมืองล าปางและเชียงใหม่มิไดเ้มืองเชียงแสนจึงแตกทางกองทพัจึงไดก้วาด
ตอ้งเอาชาวเชียงแสนลงมาสู่เมืองนครล าปางในชาวเมืองเชียงแสนเหล่านั้นได้มีชาวบา้นปงสนุก 
(เชียงแสน) รวมอยูด่ว้ยส่วนชาวเมืองพะเยา เจา้ฟ้าเมืองพะเยาไดอ้พยพขาวพะเยาหนีขา้ศึกพม่าคราว
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เมืองพะเยาแตกลงมาสู่นครล าปางในช่วงเวลาใกลเ้คียงชาวเมืองทั้งสองจึงถูกจดัแบ่งให้อยู่ทางฝ่ัง
เวียงเหนือของเมืองนครล าปางโดยเฉพาะบริเวณวดัศรีเชียงภูมิ ดว้ยเหตุน้ีชาวเมืองเชียงแสนและ
ชาวเมืองพะเยาเม่ือมาตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่ใหม่และไม่ทราบอนาคตของตนเองแต่ก็ยงัร าลึกถึงบา้นเกิด
เมืองนอนจึงได้เอานามช่ือวดัและช่ือบ้านมาเรียกโดยชาวพะเยา (พะเยา) ก็เรียกวดัพะยาวบ้าน      
พะยาวชาวเชียงแสนก็เรียก วดัปงสนุก บา้นปงสนุก (ปัจจุบนั วดัปงสนุกในอ.เชียงแสนอนัเป็น
ชุมชนเดิมของบา้นปงสนุกล าปาง ก็ยงัมีอยู่ตั้งอยู่บ้านหมู่ท่ี 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงรายเป็น    
วดัโบราณมีอายุกว่า 500 ปี) ส าหรับชาวพะเยา พอถึง พ.ศ.2386เจา้หลวงมหาวงศ์ ข้ึนไปตั้งเมือง
พะเยา เม่ือบา้นเมืองเป็นปึกแผน่แลว้ครูบาอินต๊ะจกัรจึงไดอ้พยพชาวพะเยากลบัไปสู่บา้นเกิดเมือง
นอนคงเหลือชาวพะเยาท่ีไม่ยอมกลบัไม่นานนกัตรงกนัขา้มกบัชาวปงสนุกไม่มีการอพยพกลบัไป
ไดย้ึดเอานครล าปางเป็นบา้นเกิดเมืองนอนท่ีสองดงันั้นช่ือวดัและช่ือหมู่บา้นก็คงเหลือไวเ้รียกขาน
กนัเพียงช่ือเดียวว่า “ปงสนุก” ตราบเท่าทุกวนัน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตว่า วดัปงสนุก แยกเป็น 2 วดัทั้งท่ี
อาณาเขตก็ไม่กวา้งขวางเท่าใด คือวดัปงสนุกเหนือ และ วดัปงสนุกใตส้าเหตุท่ีแยกคงจะมาจาก
พระสงฆ ์สามเณรในอดีตจ านวนมากจึงแบ่งกนัช่วยดูแลรักษาวดัแต่ถึงอยา่งไรทั้ง 2 วดัน้ีก็ถือกนัวา่
เป็นวดัพี่วดันอ้งอาศยัช่วยเหลือกนัมาโดยตลอด12 

8.2  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุปงสนุก หรือวดัปงสนุกเหนือตั้งอยู่ในเขต ต าบล
เวยีงเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางเป็นวดัส าคญัคู่กบัจงัหวดัล าปางมาชา้นาน  

8.3  ลกัษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม พระธาตุปงสนุก ลกัษณะทัว่ไปของเจดียอ์าจ
แบ่งออกได้เป็นสามส่วน ส่วนล่างสุดเป็นฐานเขียงส่ีเหล่ียมจตุัรัสซ้อนลดหลั่นข้ึนไปสามชั้น     
ส่วนตรงกลางเป็นทรงส่ีเหล่ียมสูงย่อมุมไมสิ้บสอง เสมือนเป็นตวัยึดส่วนทอ้งไมท่ี้คัน่ระหวา่งบวั
คว  ่าบวัหงายให้สูงข้ึน และส่วนบนสุดเป็นรูปเจดียท์รงกลมตั้งอยู่ สันนิษฐานกนัว่าพระธาตุเจดีย ์  
วดัปงสนุกอาจได้รับการปฏิสังขรณ์หลายคร้ังในระยะหลัง ส่วนความเป็นมาของวดัปงสนุก         
ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างข้ึนเม่ือใด น่าจะมีอายุอยู่ประมาณพุทธศตวรรษท่ี  21 แผนผงัของ       
พระเจดีย ์และพระอุโบสถมีลกัษณะผิดไปจากสมยัโบราณ เน่ืองจากในพุทธศตวรรษท่ี  25 ได้มี    
การเปล่ียนพระวิหารหลงัเดิมให้เป็นพระอุโบสถ และสร้างพระวิหารข้ึนใหม่ ท าให้แผนผงัผิดไป
จากเดิมคือพระเจดียแ์ละพระวหิารตอ้งตั้งอยูใ่นแกนเดียวกนั 

 
                                                        

12 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวตัิวดัทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา,  2532),
หนา้ 120. 
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8.4  คติความเช่ือและประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระธาตุ  ประเพณีสมโภชพระธาตุเจดีย ์ซ่ึงตรง
กบัเดือนยี่เหนือ ข้ึน 1 ค ่า (ประมาณเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน) หรือ (เดือน 2 หรือเดือนยี่) 
ประเพณีสรงน ้าพระธาตุวดัปงสนุกมีการสวดเบิก 9 วาร เทศนาธรรมตลอดรุ่งเป็นประจ าทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 46 งานสรงน ้าพระธาตุของวดัปงสนุก ในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2556 

ท่ีมา พระนอ้ย นรุตตโม ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัปงสนุก 

8.5  ส่ือของการเรียนรู้ 

ปัจจุบัน “วดัปงสนุก”ได้กลายเป็นแหล่งรวมของส่ิงส าคัญหลายอย่างท่ีทรงคุณค่า
ทางดา้นศิลปวฒันธรรมสถาปัตยกรรม มากมาย อาทิ พระพุทธรูปไม ้เสาหงส์ ซุ้มประตูโขง ภาพ
พระบฎเขียนเร่ืองพระเวนสันดรบนผา้และกระดาษสา หีบธรรมโบราณและธงชา้งเผือกขนาดใหญ่
ในสมยัรัชกาลท่ี6ซ่ึงทางวดัไดน้ ามารวมไวเ้ป็นพิพิธภณัฑ์งานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมท่ีส าคญั 
อนัปรากฏอยูท่ี่วดัน้ีไดแ้ก่ พระธาตุศรีจอมไคล และวหิารพระเจา้พนัองค ์ซ่ึงในอาคารหลงั จะไดรั้บ
การบูรณะอยา่งถูกหลกัวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นปงสนุก ซ่ึงในปัจจุบนัน้ี  ชุมชน
บา้นปงสนุก ไดก้ลายเป็นห้องเรียนส าหรับหน่วยงานต่างๆ เป็นจ านวนมาก เพื่อจะท าให้เกิดคุณค่า
และความส าคญัต่อการอนุรักษโ์บราณสถานต่อไปในอนาคต 
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8.6  ส่ิงอ านวยความอ านวยความสะดวก 

วดัปงสนุก มีสถานอยู่ใกล้ในตวัอ าเภอเมืองล าปาง เป็นสถานท่ีเดินทางสะดวกสบาย 
โดยรถส่วนตวัและรถประจ าทาง คือรถสีล้อสีน ้ าเงิน ความสะดวกสบายต่อสถานท่ี มีห้องน ้ าท่ี
สะอาด ปลอดภยั สถานท่ีจอดรถสะดวกสบายและง่าย 

ในส่วนของการเดินทางภายในล าปางสะดวกสบาย นกัท่องเท่ียวสามารถเลือกใชบ้ริการ
ยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม ได้แก่ รถมา้ ยานพาหนะโบราณท่ีจดัไว้
รองรับนักท่องเท่ียว มีคิวจอดประจ าอยู่หลายแห่ง คือ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวดัหลังเก่า         
บนถนนบุญวาทย ์บริเวณหนา้โรงแรมล าปางเวยีงทอง และหนา้โรงแรมทิพยช์า้ง ราคาค่าบริการอยู่
ท่ี 150-200 บาท ใช้เวลาประมาณคร่ึงชั่วโมง เหมาไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีต่างๆ ในตวัเมือง หรือ     
รถสองแถวสีน ้ าเงิน เป็นรถสองแถวท่ีให้บริการวิ่งตวัเมืองล าปาง จุดจอดรถ เช่น สถานีขนส่ง 
สถานีรถไฟ สามารถข้ึนเรียกใช้บริการไดต้ลอด ราคาบริการ 30-40บาท หรือคิดเป็นอตัราเหมาไป
ท่องเท่ียวยงัสถานท่ีต่าง ๆ 

9.  พระธาตุเสด็จ วดัพระธาตุเสด็จ  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 47 พระธาตุเสด็จ วดัพระธาตุเสด็จ 
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9.1  ประวติัความเป็นมาของ 

พระธาตุธาตุเสด็จ สร้างเม่ือ พ.ศ. 1992 เป็นสังกดัคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมช่ือวดัดอน   
โผยงซ่ึงหมายถึง พระบรมธาตุเปล่งรัศมีทุกวนัพระให้ชาวบ้านเห็นประกอบพิธีผูกพัทธสีมา
ประมาณ พ.ศ. 2501 เขตวสุิงคามสีมากวา้ง 13 เมตร ยาว 23 เมตร 

ตามต านานพระธาตุเสด็จน้ี เกิดข้ึนสมัยเม่ือเมืองล าปางมีช่ือ ศรีนครชัย และลัมพะ      
กบัปะนคร ดังจะได้กล่าวถึงต านานของวดัพระธาตุเสด็จอนัมีอยู่ในใบลานดงัต่อไปน้ีหลังจาก
พระพุทธเจา้ไดนิ้พพานไปได ้218ปี พระยาศรีธรรมกาโสกราช เสวยราชเป็นพระยาเจา้เมืองอยูใ่น 
ชมภูทวีปประเทศอินเดีย ไดใ้ห้ทา้วพระยาทั้งหลาย ท ามหาเจดีย ์82,000 ดวง และโปรดให้ชุมนุม 
พระอรหันต์ทั้ งหลายและให้ช่างค าได้ท าโกฏทองค า ช่างเงินท าโกฏเงิน ช่างแก้วท าโกฏแก้ว       
แล้วเอาพระธาตุของพระพุทธเจา้บรรจุไวใ้นโกฏทั้ ง 3 แล้วท าการฉลองสักการระบูชากันเป็น     
การใหญ่ครบ 7 วนั แลว้พร้อมกนัอธิฐานวา่ “เม่ือพระพุทธองคมี์พระชนมอ์ยูไ่ดเ้สด็จไปสู่ท่ีใดก็ขอ
อาราธนาให้พระบรมธาตุ ไปสู่ท่ีนั้นเถิด” หลังจากนั้นพระธาตุของพระพุทธเจา้ ก็เสด็จลอยไป       
ข้ึนสู่ทางอากาศลองลอยไปตามค าท านายท่ีพระพุทธองคท์  านายไวน้ั้นจึงไดม้าประดิษฐานอยูท่ี่ดอย
โผยง (ผะโหยงหมายถึงท่ีดวงพระธาตุเปล่งรัศมีท่ีลองลอยตามอากาศข้ึนๆลงๆ) ท่ีแห่งหน่ึง       
(ตรงท่ีตั้งวดัพระธาตุเสด็จในปัจจุบนั)13 

9.2  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม  พระธาตุเสด็จต าบลบา้นเสด็จอ าเภอเมืองล าปางโดยเส้นทาง
ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ล าปาง-งาว  อยู่ห่างจากตวัเมืองไปตาม
เส้นทางล าปาง-งาว ประมาณ 19 กิโลเมตร แยกซ้ายตรงกิโลเมตร ท่ี 17เขา้ไปประมาณ 2 กิโลเมตร 
วดัพระธาตุเสด็จเป็นโบราณสถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของจงัหวดัล าปาง 

9.3  ลักษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม พระธาตุเจดีย์พระธาตุเสด็จสร้างในสมัย     
เจ้าหาญแต่ท้อง ในปี พ.ศ. 1992 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า            
มีลกัษณะรูปเป็นเจดียแ์บบล้านนา ทรงกลมฐานส่ีเหล่ียม ศิลปะสมยัเชียงแสน คือ กวา้ง 7 วา สูง    
15 วา มีฐานส่ีเหล่ียมย่อมุมสูง มีบังมาลัย องค์ระฆังและปล้องไฉนหุ้มทองจงัโกทั้งองค์ มองดู
เหลืองอร่ามเป็นประกายสวยงาม มองเห็นแต่ไกล 

 

                                                        
13อุดม อมรจกัร, ต านานสังเขป วดัพระธาตุเสด็จ, (เชียงใหม่ : พมิพค์ร้ังท่ี 5, 2544), หนา้ 4-31. 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_1
http://th.wikipedia.org/wiki/%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%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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9.4  คติความเช่ือและประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระธาตุ   

คติความเช่ือ ในการสร้างวดัของวดัพระธาตุเสด็จ โดยมีแผนผงัการสร้างวดัมีลกัษณะ
เป็นภูมิจกัรวาล คือมีพระธาตุเจดียเ์ป็นสถาปัตยกรรมอนัเป็นศูนยก์ลางของวดั มีถาวรวตัถุประเภท
อ่ืนๆ เช่น วิหาร ศาลา ก าแพงแก้ว เป็นสถาปัตยกรรมบริวาร มีลานเดินในวดัท่ีเกล่ียลงด้วยทราย 
อุปมาเป็นมหาสมุทรสีทนัดร เพื่อให้ผูค้นเดินดว้ยเทา้เดินไดช้า้ลง เหมือนการเดินทางในมหาสมุทร
ท่ีกว่าจะถึงฝ่ังก็กินเวลานานหลายเดือน แม้ในปัจจุบันจะมีการเทคอนกรีตทับพื้นลานเดิน             
จนหมดแล้ว การเดินทางมหาสมุทรในทางพระพุทธศาสนา อุปมาด้วยการเวียนว่ายตายใน                  
วฏัฏสงสาร ประดุจภูมิจกัรวาลในทางศาสนาพราหมณ์ ท่ีมีภูเขาสัตตบริภณัฑ์ทั้ง 7 มีภูมิเขาสิเนรุ
เป็นหลกัมีภูเขาบริภณัฑ์อ่ืนๆอีก 6 ลูก เป็นบริวาร ภูเขาสัตตบริภณัฑ์ทั้ง 7 เป็นท่ีสถิตของเหล่าทวย
เทพ และตั้งอยูก่ลางมหาสมุทร14 

9.5  ส่ือของการเรียนรู้  วดัพระธาตุเสด็จมีคุณค่าและความส าคญัแห่งหน่ึงของล าปาง ดงัน้ี 

1.  มีวิหารลานนา สกุลช่างล าปางเก่าแก่ คือ วิหารสุวรรณโคมค า ถือเป็นตวัอย่างของ
สถาปัตยกรรมท่ีจะศึกษาได ้

2.  เป็นท่ีมีความส าคญัในประวติัศาสตร์ คือ พระเจา้หอค าดวงทิพย ์ผูค้รองนครล าปาง
ในฐานะเทียบเท่ากษตัริยท์รงเคยลาผนวชและบูรณะหุม้ทองจงัโกรอบองคพ์ระธาตุเจดีย ์

3.  เป็นวดัหน่ึงใน 2 วดัของเมืองล าปางท่ีเป็นท่ีเช่ือวา่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีต านานและเร่ืองเล่าเก่ียวกับแสงของพระบรมสารีริกธาตุ 
เช่นเดียวกับว ัดพระธาตุล าปางหลวง จึงมีประชาชนทั้ งในจังหวดัล าปางและใกล้เคียงให ้          
ความเล่ือมใสศรัทธาและเคารพนบัถือมากวดัหน่ึง 

4. วิหารสุวรรณโคมค าประดิษฐานพระพุทธรูปทองค าหน้าตักกว้าง  40 น้ิว เป็น
พระพุทธรูปปางสมาธิ 

 

 

 

                                                        
14 อุดม อมรจกัร, ต านานสังเขป,  เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 33. 
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9.6  ส่ิงอ านวยความสะดวก 

ส่ิงอ านวยความสะดวกของพระธาตุเสด็จ อ าเภอเมืองล าปาง  เป็นสถานท่ีท่ีอยู่ในเขต
อ าเภอเมืองล าปาง แต่การเดินทางควรใชร้ถส่วนตวัมากกวา่รถประจ าทาง เพื่อความสะดวกสบายต่อ
การไปสักการบูชา หรือถา้มีความจ าเป็นจริงๆ อาจจะเหมารถสองแถวสีน ้ าเงิน เป็นรถสองแถวท่ี
ใหบ้ริการวิง่ตวัเมืองล าปางหรือบริการวิง่รถสองแถวอ าเภอพิชยั สามารถข้ึนเรียกใชบ้ริการไดต้ลอด 
ราคาบริการ 100-200 บาท หรือคิดเป็นอตัราเหมาไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีต่าง ๆ 

5.2  แนวทางการจัดการเส้นทางเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพระธาตุส าคัญของ
จังหวดัล าปาง 

หวัขอ้น้ีเป็นการเสนอแนวทางจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และแสวงบุญพระธาตุส าคัญของจังหวดัล าปาง            
ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

5.2.1  เส้นทางเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
แสวงบุญพระธาตุส าคัญของจังหวดัล าปาง 

รูปแบบของเส้นทางเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมพระธาตุส าคญัของจงัหวดั
ล าปางคร้ังน้ี ได้จดัการให้เป็นเส้นทาง 1  เส้นทาง เพื่อการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และแสวงบุญ        
พระธาตุส าคญั 9 แห่ง ของจงัหวดัล าปาง ภายในหน่ึงวนัทั้งน้ีเพื่อให้สอดคล้องกบัความเช่ือของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยท่ีตอ้งการท าบุญสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจ านวน 9 แห่ง ให้ส าเร็จภายใน 1 วนั  
เพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จในส่ิงท่ีปรารถนาและเป็นศิริมงคลแก่ชีวติ 

ทั้ งน้ีเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมประวติัศาสตร์และแสวงบุญ     
พระธาตุส าคัญ 9 แห่ง ของจังหวดัล าปาง จะเร่ิมต้นจากพระธาตุดอนเต้า วดัพระแก้วดอนเต้า  
สุชาดาราม อ าเภอเมืองล าปาง พระธาตุปงสนุก วดัปงสนุก อ าเภอเมืองล าปาง พระธาตุเจดียซ์าว    
วดัเจดียซ์าว อ าเภอเมืองล าปาง พระธาตุเสด็จ วดัพระธาตุเสด็จ อ าเภอเมืองล าปาง และพระธาตุม่อน
พระยาแช่  อ าเภอเมืองล าปาง จากนั้นเดินทางต่อไปท่ีพระธาตุดอยนอ้ย  อ าเภอหา้งฉตัร และต่อไปท่ี
พระธาตุล าปางหลวง วดัพระธาตุล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา   พระธาตุไหล่หินหลวง วดัไหล่หิน
หลวง อ าเภอเกาะคา และพระธาตุจอมปิง วดัพระธาตุจอมปิง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 
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5.2.2 รายการ (Program) การเรียน รู้และท่องเที่ ยว เชิ งวัฒ นธรรม เพื่ อการเรียน รู้
ประวตัิศาสตร์และแสวงบุญพระธาตุส าคัญของจังหวดัล าปาง 

จากรูปแบบของเส้นทางเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมพระธาตุส าคญัของจงัหวดั
ล าปางคร้ังน้ี ท่ีได้จดัการให้เป็นเส้นทาง 1 เส้นทาง  เพื่อการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และแสวงบุญ   
พระธาตุส าคัญ 9 แห่ง ของจงัหวดัล าปาง  ภายในหน่ึงวนั ผูศึ้กษาน ามาจดัเป็นโปรแกรมหรือ  
รายการของการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเพื่อการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และแสวงบุญ      
พระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปาง ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นเส้นทางเดียว  ท่ีสามารถเรียนรู้แลท่องเท่ียวได้
ภายใน 1 วนั  มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่วงคร่ึงวนัเช้า  ประมาณเวลา  8.00 - 12.00 น. 

-   จุดเร่ิมต้นท่ี  วดัพระแก้วดอนเต้าสุชาดารม สักการะพระธาตุบรมธาตุดอนเต้า    
พระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองโบราณนครล าปางยุคแรกหรือสมยัหริภุญไชย รวมทั้งเรียนรู้ประวติัศาสตร์ 
ซ่ึงวดัแห่งน้ีเคยเป็นสถานท่ีท่ีประดิษฐานของพระมหามณีรัตนปฏิมากรหรือแกว้มรกตซ่ึงปัจจุบนั
ประดิษฐานอยู่ท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ  ตลอดจนสถาปัตยกรรมล้านนาและพม่า      
ในวดัแห่งน้ี 

-  เดินทางต่อไปยงัพระธาตุปงสนุก  วดัปงสนุกพระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองโบราณนคร
ล าปางยุคสองหรือสมยัลา้นนา  วดัปงสนุกเป็นวดัเก่าแก่มีสถาปัตยกรรมอนังดงาม ซ่ึงไดรั้บรางวลั 
Asia-Pacific Heritage Awards of Merit 2008 จากองคก์ร UNESCO  

-  เดินทางต่อไปพระธาตุเจดียซ์าว วดัเจดียซ์าวหลงั  พระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิของเมืองนคร
ล าปางยุคหลงัหรือสมยัรัตนโกสินทร์ ซ่ึงเป็นวดัท่ีงดงามแห่งหน่ึงของจงัหวดัล าปางโดยความหมาย
ของค าว่า “ซาว” แปลวา่ “ยี่สิบ” เป็นวดัท่ีมีเจดีย ์20 องค์ ศิลปะลา้นนาผสมพม่า เช่ือกนัว่าใครนับ
เจดียไ์ดค้รบ 20 องค์ ถือวา่เป็นคนมีบุญ ขา้งหมู่เจดียเ์ป็นท่ีประดิษฐาน “พระพุทธรูปทนัใจ” รอบๆ 
เจดียเ์ป็นปูนป้ันรูป 12 นกัษตัร 

-  ต่อจากนั้นเดินทางไปสักการะพระธาตุเสด็จ  วดัพระธาตุเสด็จ ซ่ึงเป็นพระธาตุ
ศกัด์ิสิทธ์ิและส าคญัของเมืองนครล าปางมาแต่โบราณ  ท่ีมีต านานกล่าววา่ สร้างข้ึนในสมยัพระนาง
จามเทวี เม่ือประมาณ 1300 ปีมาแลว้ ภายในวดัยงัมีพระพุทธรูปส าคญัและพระอุโบสถ ตลอดจน
วหิารในศิลปะลา้นนาท่ีมีคุณค่า 
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- ต่อไปยงัพระธาตุม่อนพระยาแช่ วดัม่อนพระยาแช่ พระธาตุศักด์ิสิทธ์ิอันเป็นท่ี      
เคารพสักการะของชาวล าปางมาแต่โบราณ ตั้ งอยู่บนยอดเขาดอยงามทางทิศตะวนัออกของ       
เมืองนครล าปาง ซ่ึงมีประวติัความเป็นมาเก่ียวขอ้งกบัพระสุพรหมฤษีและพรานเขลางคใ์นการสร้าง
เมืองนครล าปาง 

พกัรับประทานอาหารกลางวนั  ทีต่ัวเมืองล าปาง 

ช่วงบ่ายประมาณเวลา 13.00 น. - 17.00 น. 

-  เดินไปสักการะพระธาตุดอยนอ้ย  ต าบลเวียงตาลอ าเภอห้างฉัตร ตามเส้นทางถนน
สายล าปาง - เชียงใหม่ พระธาตุดอยนอ้ย เป็นพระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชน
ในเขตอ าเภอห้างฉัตรและใกล้เคียงมาแต่โบราณ ซ่ึงในแต่ละปีจะมีงานบุญประจ าปีสักการะ        
พระธาตุ 

-  จากนั้นเดินทางไปพระธาตุล าปางหลวง วดัพระธาตุล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา  
สักการะพระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองนครล าปางมาตั้งแต่โบราณ และสักการะพระแกว้ดอนเตา้  
พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิของจงัหวดัล าปาง  ภายในวดัแห่งน้ียงัปรากฏศิลปะสถาปัตยกรรมต่างๆ
ภายในวดั ท่ีถือไดว้า่เป็นแหล่งรวมศิลปะลา้นนายุคทอง  ท่ีมีช่ือเสียงและปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเรียนรู้
และท่องเท่ียวส าคญัของจงัหวดัล าปาง 

-  เดินทางไปพระธาตุไหล่หิน วดัไหล่หินหลวง อ าเภอเกาะคา พระธาตุส าคญัอีก    
แห่งหน่ึงของอ าเภอเกาะคา  ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและมีช่ือเสียง  เป็นวดัท่ีสวยงามและมีคุณค่าในทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมลา้นนาท่ีมีช่ือเสียง 

-  พระธาตุจอมปิง วดัพระธาตุจอมปิง อ าเภอเกาะคา เป็นพระธาตุศักด์ิสิทธ์ิและ          
มีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของจงัหวดัล าปาง 

-  จบรายการเดินกลบั 

5.2.3  ส่ือการเรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม  

หวัขอ้น้ีเป็นการเสนอส่ือการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และเกิดประสิทธิภาพของการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และแสวงบุญพระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปาง  
ตามเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมพระธาตุส าคญัในจงัหวดัล าปาง ซ่ึงในท่ีน้ี          
ผูศึ้กษาเสนอแนวทางการจดัท าส่ือการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 2 ประเภท คือ 
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1.  แผนท่ีเส้นทางการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และแสวงบุญพระธาตุส าคญัของ จงัหวดั
ล าปาง  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 48 แผนท่ีเส้นทางการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และการแสวงบุญพระธาตุส าคญัในจงัหวดัล าปาง 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 49 แผนท่ีดา้นหลงับอกระยะทาง 

 



 

171 
 

2.  แผน่พบัแนะน าเส้นทางการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และแสวงบุญพระธาตุส าคญัของจงัหวดั
ล าปาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 50 แผน่พบัไหวพ้ระ 9 แห่ง  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 51 แผน่พบัไหวพ้ระธาตุ 9 แห่ง (ต่อ) 


