บทที่ 6
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทประวัติศ าสตร์ ค วามเป็ นมา รู ป แบบทาง
สถาปั ตยกรรม ประเพณี และพิ ธี ก รรมคุ ณ ค่ าและความส าคัญ คติ ค วามเชื่ อ ตลอดจนเสนอแนว
ทางการจัดการเส้ นทางการเรี ยนรู ้ และท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม เพื่ อการเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ และ
การแสวงบุญพระธาตุสาคัญของจังหวัดลาปาง
วิธีการศึกษาครั้งนี้ ทาการศึกษาด้วยวิธีการเก็บข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนามเพื่อศึกษาถึง
สถานภาพความรู้ ที่ เกี่ ย วกับ ประวัติ ศ าสตร์ ค วามเป็ นมา ประเพณี พิ ธี ก รรม และรู ป แบบทาง
สถาปั ต ยกรรม ตลอดจนคุ ณ ค่ า ความส าคัญ คติ ค วามเชื่ อ ของพระธาตุ ส าคัญ ในชุ ม ชนต่ า งๆ
ของจัง หวัด ล าปาง ด้ว ยใช้วิธี ก ารส ารวจ การสั ง เกตการณ์ ท างกายภาพ และสั ม ภาษณ์ แ บบมี
โครงสร้าง (Structured Interview)เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาและรายละเอียดของ
พระธาตุ จากประชาชน ผูอ้ าวุโ ส ผูน้ าชุ ม ชุ ม ชน และผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที่ เกี่ ย วข้อ งในแต่ ล ะชุ ม ชนที่
เกี่ ยวข้องกับพระธาตุ โดยวิธีการการสุ่ มแบบจงใจ (Purposive Sampling) และไม่จากัดจานวนผูใ้ ห้
สัมภาษณ์จนได้ขอ้ มูลครบถ้วนโดยการศึกษาใช้วิธีการใช้เครื่ องมือแบบสอบถาม เพื่อสอบถึงรายชื่อ
และสถานที่ ต้ งั ของพระธาตุ ในเขตพื้ นที่ 3 อาเภอของจังหวัดลาปาง จากกลุ่ ม ตัวอย่าง (Sample)
ที่เป็ นประชาชน พระสงฆ์ และผูน้ าชุ มชน ในเขตอาเภอละ40 คนรวมจานวน 120 คนโดยวิธีสุ่ ม
แบบการสุ่ มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) แล้วรวบรวมรายชื่ อ ซึ่ งผลการเก็บข้อมูลได้รายชื่ อ
พระธาตุ ส าคัญ ในเขตจัง หวัดล าปางจานวน 22 แห่ ง ทั้ง นี้ ได้ก าหนดเกณฑ์ ใ นการวัดค่ าโดยใช้
5 เกณฑ์ คื อ 1.)เกณฑ์ ด้า นประวัติ ศ าสตร์ 2.) เกณฑ์ ด้านวัฒ นธรรม 3.) เกณฑ์ ด้านศิ ล ปกรรม
4.) เกณฑ์ดา้ นความพร้อมของการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยว 5.) เกณฑ์ดา้ นความเชื่อและความนิยมของ
ประชาชนในท้องถิ่ น เพื่อวัดค่าและค่าคัดเลือกพระธาตุสาคัญ เพื่อใช้ในการจัดเส้นทางการเรี ยนรู ้
แล้วนามาวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้วิธีการพรรณนา เพื่อให้ทราบถึ งคุ ณค่าและความสาคัญพระธาตุ
สาคัญของจังหวัดลาปาง
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จากการคัดเลือกพระธาตุสาคัญของจังหวัดลาปาง เพื่อการจัดการให้เป็ นเส้นทางการเรี ยนรู้
และท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม เป็ นเป้ าหมายต่อการคัดเลือกพระธาตุที่มีคุณค่าความสาคัญและมีความ
โดดเด่ นเป็ นที่ เคารพสักการะของประชาชนในท้องถิ่ นจังหวัดลาปาง จานวน 9 แห่ ง เพื่ อจะเป็ น
เส้นทางแสวงบุญและสักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งเรี ยนรู ้คุณค่าความสาคัญของพระธาตุที่เกี่ยวข้อง
กับศิลปะและประวัติศาสตร์ ของท้องถิ่นสาหรับเหตุผลที่เลือกพระธาตุสาคัญของจังหวัดลาปางเพียง
9 แห่ งเพราะจานวนตัวเลข 9 เป็ นตัวเลขมงคลตามความเชื่ อของสังคมไทยและมีความเหมาะสมกับ
การเดินทางเรี ยนรู ้และท่องเที่ยวภายในหนึ่ งวันรวมทั้งเพื่อให้เป็ นจุดขายและเรี ยกร้องความสนใจ
ในเส้นทางดังกล่าว
6.1 สรุ ปผลการศึกษา ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่
1. ศึกษาบริ บทเกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมา รู ปแบบสถาปั ตยกรรม ประเพณี และพิธีกรรม
พระธาตุในจังหวัดลาปางโดยข้อมูลนั้นได้จากภาคเอกสารและได้จากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับบริ บท
ทางประวัติศ าสตร์ ค วามเป็ นมา และประเพณี พิ ธี ก รรมต่ างๆ ที่ ม าจากความเชื่ อความศรั ท ธาใน
พระพุทธศาสนาและวิถีชีวติ ของชุมชนท้องถิ่น
2. เพื่อศึ กษาคุ ณค่าความสาคัญ และคติความเชื่ อของพระธาตุสาคัญ ตลอดจนเส้นทางและ
ชุ ม ชนที่ เกี่ ย วข้อ ง ได้ท ำกำรศึ ก ษำพระธำตุ ของจังหวัด ล ำปำง ในพื้ น ที่ 3 อ ำเภอ ปรำกฏพบว่ำ มี
พระธำตุ 22 แห่ ง ให้คดั เลือกพระธาตุเหลือ 9 แห่ ง โดยคุณค่าความสาคัญในทางด้านประวัติศาสตร์
ความเป็ นมาในการสร้ า งพระธาตุ และในด้านคติ ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ งประวัติ ต านาน ประเพณี
พิธีกรรม ศิลปกรรมที่มีความเกี่ยวข้องในการสร้างของพระธาตุสาคัญ
3. เสนอแนวทางการจัดการเส้นทางเรี ยนรู ้ และท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมพระธาตุสาคัญของ
จังหวัดลาปางครั้งนี้ ได้จดั การให้เป็ นเส้นทาง 1 เส้นทาง เพื่อการเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ และแสวงบุญ
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
1. พระแก้วดอนเต้าสุ ช าดารม เป็ นวัดเคยเป็ นสถานที่ ที่ ประดิ ษ ฐานของพระมหามณี
รั ตนปฏิ ม ากรหรื อ แก้วมรกตซึ่ งปั จจุ บ ัน ประดิ ษ ฐานอยู่ที่ ว ดั พระศรี รัต นศาสดาราม กรุ ง เทพฯ
ตลอดจนสถาปั ตยกรรมล้านนาและพม่าในวัดแห่งนี้
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2. พระธำตุ ป งสนุ ก วัด ปงสนุ ก วัดปงสนุ ก เป็ นวัดเก่ ำแก่ มี ส ถำปั ต ยกรรมอัน งดงำม
ซึ่งได้รับรำงวัล Asia-Pacific Heritage Awards of Merit 2008 จำกองค์กร UNESCO
3. พระธำตุเจดี ยซ์ ำว วัดเจดี ยซ์ ำวหลัง พระธำตุ ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ของเมื องนครลำปำงยุคหลัง
หรื อสมัยรัตนโกสิ นทร์ ซึ่ งเป็ นวัดที่ งดงำมแห่ งหนึ่ งของจังหวัดลำปำง โดยควำมหมำยของคำว่ำ
“ซำว” แปลว่ำ “ยี่สิบ” เป็ นวัดที่มีเจดีย ์ 20 องค์ ศิลปะล้ำนนำผสมพม่ำ เชื่อกันว่ำใครนับเจดียไ์ ด้ครบ
20 องค์ ถื อว่ำเป็ นคนมี บุญ ข้ำงหมู่เจดี ยเ์ ป็ นที่ ป ระดิ ษฐำน “พระพุทธรู ปทันใจ” รอบๆ เจดี ยเ์ ป็ น
ปูนปั้ นรู ป 12 นักษัตร
4. พระธำตุเสด็จ วัดพระธำตุเสด็จ เป็ นพระธำตุศกั ดิ์สิทธิ์ และสำคัญของเมืองนครลำปำง
มำแต่โบรำณ ที่ มี ตำนำนกล่ ำวว่ำ สร้ ำงขึ้ นในสมัยพระนำงจำมเทวี เมื่อประมำณ 1300 ปี มำแล้ว
ภำยในวัดยังมีพระพุทธรู ปสำคัญและพระอุโบสถ ตลอดจนวิหำรในศิลปะล้ำนนำที่มีคุณค่ำ
5. พระธำตุม่อนพระยำแช่ วัดม่อนพระยำแช่ พระธำตุศกั ดิ์สิทธิ์ อันเป็ นที่เคำรพสักกำระ
ของชำวล ำปำงมำแต่ โบรำณ ตั้งอยู่บ นยอดเขำดอยงำมทำงทิ ศ ตะวัน ออกของเมื อ งนครล ำปำง
ซึ่ งมีประวัติควำมเป็ นมำเกี่ยวข้องกับพระสุ พรหมฤษีและพรำนเขลำงค์ในกำรสร้ำงเมืองนครลำปำ
6. พระธาตุ ด อยน้ อ ย ต าบลเวีย งตาล อ าเภอห้ างฉัต ร ตามเส้ น ทางถนนสายล าปาง เชี ย งใหม่ พระธาตุ ดอยน้อย เป็ นพระธาตุ ศ กั ดิ์ สิ ท ธิ์ เป็ นที่ เคารพสั ก การะของประชาชนในเขต
อาเภอห้างฉัตรและใกล้เคียงมาแต่โบราณ ซึ่ งในแต่ละปี จะมีงานบุญประจาปี สักการะพระธาตุ
7. พระธาตุ ล าปางหลวง วัด พระธาตุ ล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา สั ก การะพระธาตุ
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ คู่ บ ้านคู่ เมื องนครล าปางมาตั้ง แต่ โบราณ และสั ก การะพระแก้วดอนเต้า พระพุ ท ธรู ป
ศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดลาปาง ภายในวัดแห่ งนี้ ยงั ปรากฏศิลปะสถาปั ตยกรรมต่างๆ แหล่งรวมศิลปะ
ล้านนายุคทอง
8. พระธาตุ ไหล่ หิ น วัดไหล่ หินหลวง อาเภอเกาะคา พระธาตุ ส าคัญ อี ก แห่ งหนึ่ งของ
อาเภอเกาะคา ที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ และมีชื่อเสี ยง เป็ นวัดที่สวยงามและมีคุณ ค่าในทางศิลปะสถาปั ตยกรรม
ล้านนาที่มีชื่อเสี ยง
9. พระธาตุจอมปิ ง วัดพระธาตุจอมปิ ง อาเภอเกาะคา เป็ นพระธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ และมีชื่อเสี ยง
อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลาปาง
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4. เส้นทางการเรี ยนรู ้และการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และแสวงบุญพระธาตุ
ส าคัญ 9 แห่ ง ของจังหวัดล าปางโดยใช้เส้ นทาง 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมื อง อาเภอเกาะคา และ
อาเภอห้างฉัตร
5. รายการเส้ น ทางการเรี ย นรู ้ แ ละท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมประวัติ ศ าสตร์ แ ละแสวงบุ ญ
พระธาตุสาคัญ 9 แห่ง ของจังหวัดลาปาง จะเริ่ มต้นจากพระธาตุดอนเต้า วัดพระแก้วดอนเต้าสุ ชาดา
ราม อาเภอเมืองลาปาง พระธาตุปงสนุ ก วัดปงสนุ ก อาเภอเมืองลาปาง พระธาตุเจดียซ์ าว วัดเจดีย ์
ซาวหลัง อาเภอเมืองลาปาง พระธาตุเสด็จ วัดพระธาตุเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง และพระธาตุม่อน
พระยาแช่ อาเภอเมืองลาปาง จากนั้นเดินทางต่อไปที่พระธาตุดอยน้อย อาเภอห้างฉัตรและต่อไปที่
พระธาตุลาปางหลวง วัดพระธาตุลาปางหลวง อาเภอเกาะคา พระธาตุ ไหล่หินหลวง วัดไหล่ หิน
หลวง อาเภอเกาะคา และพระธาตุจอมปิ ง วัดพระธาตุจอมปิ ง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
6.2 อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ องพระธาตุสาคัญในเมืองลาปาง เพื่อ การจัดการเส้นทางการเรี ยนรู ้และท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ได้พบว่าเส้นทาง 3 อาเภอ อันได้แก่ อาเภอเมืองลาปาง อาเภอเกาะคา อาเภอห้างฉัตร
จังหวัดล าปาง เพื่ อ จัด เส้ น ทางการเรี ย นรู้ ป ระวัติศาสตร์ และแสวงบุ ญ พระธาตุ ส าคัญ ใน 9 แห่ ง
ของจังหวัดลาปาง โดยจากการศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฏีที่มีความเหมาะสมสาหรับใน
การจัดการทรัพ ยากรวัฒ นธรรมที่ มี ก ารวางเป้ าหมายซึ่ ง สอดคล้องกับ คุ ณ ค่ าและความต้องการ
ของสั ง คม ชุ ม ชน และความเป็ นมนุ ษ ย์ ของ ธนิ ก เลิ ศ ชาญฤทธ์ โดยได้น าแนวคิ ด การจัด การ
ทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชนหรื อสาธารณชน นักเรี ยนนักศึกษาและผูส้ นใจสามารถเข้าถึง
แหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมได้อย่างเท่าเทียมและสามารถทาให้ผูเ้ ข้ามาศึกษาได้ตระหนักถึ งคุ ณค่า
และความสาคัญของทรัพยากรทางวัฒนธรรม
จากการศึกษามานั้นยังนาแนวคิดการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมเข้ามาศึกษาถึงการมุ่งเน้นและ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับสภาพความเป็ นอยูข่ องท้องถิ่นสังคม วัฒนธรรม ศิลปกรรม และสภาพความเป็ นอยู่
ของท้องถิ่นต่างๆ สาหรับผูท้ ี่สนใจศึกษาหาความรู ้ต่อไป
6.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาการศึกษาพระธาตุสาคัญในจังหวัดลาปาง เพื่อการจัดการเส้นทางการเรี ยนรู้
และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยมีขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาในโอกาสต่อไปดังนี
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ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการศึกษา
1. ควรมี การร่ วมมือกันระหว่างหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเพื่อให้เกิ ดจิ ตสานึ กหวงแหนในสิ่ งที่
ตนร่ วมกันทานุ บารุ ง ก่อให้เกิดการผลักดันส่ งเสริ มงานด้านต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ อาทิ ด้านข้อมูล
การฝึ กอบรมมัคคุ เทศก์น้อย ปราชญ์ชาวบ้าน และความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและบริ การ
ต่างๆส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ และการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม เพื่ อให้บ รรลุ ผลและเป็ นระบบ ดังนั้น
ชุ มชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว หรื อผูท้ ี่ สนใจจะได้รับความรู ้ อย่างละเอียดสามารถเข้าใจใน
เรื่ องราวที่สนใจได้ทนั ที
2. ควรมีการร่ วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจยั นี้ เพื่อจัดการใน
รู ป แบบเส้นทางการเรี ยนรู้ พระธาตุส าคัญ และสามารถปรับเปลี่ ยนเส้นทางให้มี ความเหมาะสม
เพื่อเป็ นสื่ อในการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมในจังหวัดลาปาง ในรู ปแบบต่างๆ
อาทิ แผ่นที่ แผ่นพับ สื่ ออิ นเตอร์ เน็ ต คู่มือการนาเที่ ยว โดยให้นาผลการวิจยั นี้ จากเส้ นทางอาเภอ
เมื อ งล าปาง ไปถึ ง อ าเภอเกาะคา โดยมี ก ารออกแบบสื่ อ ให้ มี รู ป แบบสวยงาม มี ภ าพประกอบ
อ่านและเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ ผลการวิจยั ชิ้นนี้สามารถนาไปใช้ในรายการท่องเที่ยวจังหวัดลาปาง
หรื อนาไปใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนรู้
3. รากฐานสาคัญในการพัฒนาชุ มชนและนักท่องเที่ ยว ต่างรู ้ จกั การปลู กจิ ตส านึ กของคน
ในท้องถิ่ นและนักท่องเที่ ยว ให้รักหวงแหนและชื่ นชมในคุ ณค่าความงดงามของแหล่งทรัพยากร
วัฒนธรรมที่สืบทอดมา เพื่อให้ได้สานึกแห่ งความภาคภูมิใจ ความรับผิดชอบดูแลรักษาและช่วยกัน
อนุรักษ์แหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมให้คงคุณค่า คงความสวยงามอย่างยัง่ ยืนต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
ในการศึกษาการกาหนดเส้นทางการเรี ยนรู ้และการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม ควรมีการสารวจ
และศึ กษาแหล่ งทรัพยากรวัฒนธรรมในด้านอื่นๆ นอกเหนื อจากเรื่ องพระธาตุสาคัญ ทั้งในพื้นที่
ใกล้เคียงและในแต่ละท้องถิ่น เพื่อกาหนดเส้นทางใหม่ให้แก่นกั ท่องเที่ยว รวมไปถึงการสารวจถึ ง
ความต้องการของชุ มชนและนักท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องราววัฒนธรรมและเส้นทางที่น่าสนใจ
เพื่ อ เชื่ อ มโยงเส้ น ทางการเรี ยนรู ้ ทั้ งในหมู่ บ ้ า น อ าเภอ และจัง หวัด เพื่ อ น าไปเสนอและ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางการเรี ยนรู ้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลาปางต่อไป
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