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บทคดัย่อ 

การศึกษาพระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปาง เพื่อการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม เป็นการศึกษาเจดียซ่ึ์งชาวลา้นนาเรียกว่า “พระธาตุ” ซ่ึงปรากฏเป็นจ านวนมากใน
จงัหวดัล าปาง เป็นสถานท่ีท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ซ่ึงมีความศกัด์ิสิทธ์ิ
และองค์พระธาตุมีความงามทางดา้นสถาปัตยกรรม โดยเช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมา
ของจงัหวดัล าปาง  และยงัมีความส าคญัต่อการแสวงบุญ การสักการะบูชาของประชาชนในทอ้งถ่ิน
และนกัท่องเท่ียว การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 1) เพื่อศึกษาบริบทเก่ียวกบัประวติัความ
เป็นมา รูปแบบสถาปัตยกรรม ประเพณีและพิธีกรรม ของพระธาตุองค์ส าคญัในจงัหวดัล าปาง 2) 
เพื่อศึกษาคุณค่าความส าคญั และคติความเช่ือของพระธาตุส าคญั ตลอดจนเส้นทางและชุมชนท่ี
เก่ียวขอ้ง 3) เพื่อเสนอแนวทางการจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 4) เพื่อการ
เรียนรู้ประวติัศาสตร์และการแสวงบุญพระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปาง โดยศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั
บริบททางประวติัศาสตร์ ประเพณีพิธีกรรม และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ตลอดจนคุณค่า
ความส าคญั และคติความเช่ือของพระธาตุส าคญั ของชุมชนต่างๆ 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอ
เกาะคา และอ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง ทั้งข้อมูลเอกสาร การส ารวจ การสัมภาษณ์ และการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนรวม จากนั้ นส ารวจข้อมูลทั่วไปจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง อาทิ 
พระสงฆ์ ผูน้ าชุมชนและประชาชนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในชุมชน แลว้น ามาวิเคราะห์สรุปผล จากนั้น
น าขอ้มูลพระธาตุ 22 แห่ง 3 อ าเภอ มาคดัเลือกหาพระธาตุส าคญัของจงัหวดัล าปาง ไดผ้ลลพัธ์คือ 9 
แห่ง ซ่ึงมาจากการให้ความส าคญัของกลุ่มประชากรตวัอยา่งทั้งจาก 3 อ าเภอ อ าเภอละ 40 คน รวม
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ทั้งส้ิน 120 คน โดยผูศึ้กษาน าเกณฑ์คดัเลือก 5 เกณฑ์ จากเกณฑ์การพิจารณาคุณค่าของทรัพยากร
วฒันธรรม ท่ีก าหนดโดยองค์กรสากลดา้นการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรม (ICOMOS) 
ร่วมกบับริบททางประวติัศาสตร์ สังคม และวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระธาตุในทอ้งถ่ิน จ านวน 5 
เกณฑ์ ดงัน้ี  1) เกณฑ์ดา้นประวติัศาสตร์ 2) เกณฑด์า้นวฒันธรรม 3) เกณฑด์า้นศิลปกรรม 4) เกณฑ์
ด้านความพร้อมของการเรียนรู้ 5) เกณฑ์ด้านความเช่ือและความนิยมของประชาชนในท้องถ่ิน 
พร้อมทั้งวิเคราะห์คุณค่าและความส าคญัของพระธาตุในจงัหวดัล าปาง เพื่อให้เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดัล าปาง และปรากฏวา่แต่ละพระธาตุมีเกณฑ์
ท่ีมีความส าคญัและเป็นจุดเด่นท่ีแตกต่างกันไป จึงน ามาเพื่อจดัท าเป็นเส้นทางการเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมต่อไป 
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ABSTRACT 

The study management of important pagoda in Lampang Province, the cultural tourism and 
learning route aims to study the pagoda known as “Phra That” by Lanna people. Numbers of 
pagodas are located in Lampang province. These places are enshrined with sacred Buddha’s 
relics. The pagodas are architecturally beautiful. They link to the history of Lampang province. 
Furthermore, they are important to pilgrimage and worshipping performed by local people and 
tourists. The objectives of this study include: 1) Examine the context of background, architectural 
form, tradition and ritual of important pagodas in Lampang province 2) Examine value, 
importance and belief of importance pagodas as well as routes and relevant communities 3) 
Suggest the guideline in managing cultural tourism and learning route 4) Learn the history and 
pilgrimage of Lampang’s important pagodas by examining information about historical context, 
tradition, ritual and architectural form as well as value, importance and belief of important 
pagodas among different communities in 3 districts, including Maung district, Kokha district and 
Hangchat district, Lampang province. The information was collected from documents, survey, 
interview and non-participatory observation. General information was collected from sample 
population, for example, monks, community leaders, and people related to the communities. Then 
the information was analyzed and concluded. The result contained 9 places prioritized by sample 
population from 3 districts, 40 persons from each, totally 120 persons. The researcher applied 5 
criterions for considering cultural resource value determined by International Council on 
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Monuments and Sites (ICOMOS) combined with 5 criterions of historical and social context and 
culture related to local pagodas as follows. 1) Historical criteria 2) Cultural criteria 3) Artistic 
criteria 4) Learning readiness criteria 5) Criteria of belief and favor of local people. In addition, 
value and importance of Lampang’s pagodas were analyzed as appropriate for learning and 
cultural tourism of Lampang province. It appeared that each pagoda had its own importance and 
distinctive point. Therefore, they were organized for learning route and cultural tourism. 


