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บทที ่ 2 

แนวคดิทฤษฏี  เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาในบทน้ีเป็นการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้    
ท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์คติความเช่ือ ตลอดจนประเพณีพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระธาตุเจดีย ์หรือ     
ปูชนียสถานส าคญัของจงัหวดัล าปาง รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1  สถานะภาพความรู้ท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์และพระธาตุเจดียห์รือปูชนียสถานส าคญั
ของจงัหวดัล าปาง 
2.1.1  ประวติัศาสตร์ของเมืองเขลางคน์ครและนครล าปาง 
2.1.2  พระธาตุเจดียส์ าคญัของจงัหวดัล าปาง 
2.1.3  คติความเช่ือและประเพณีพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระธาตุเจดีย ์หรือปูชนียสถาน

ส าคญัของจงัหวดัล าปาง 
2.1.4  รูปแบบสถาปัตยกรรม 

2.2  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 

2.2.1  แนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
2.2.2  แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
2.2.3  ทฤษฏีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม 
2.2.4  ทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองหรือทฤษฎีคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม 

(Constructionism) 

2.3  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3.1  เอกสารและหนงัสือ 
2.3.2  งานวจิยั 

2.4  กรอบแนวคิดการศึกษา 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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2.1  สถานะภาพความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพระธาตุเจดีย์หรือปูชนียสถานส าคัญของ
จังหวดัล าปาง 

พื้นท่ีของจังหวดัล าปางซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรล้านนา ก่อนการรวมหัวเมือง   
ประเทศราชเขา้สู่ส่วนกลางในสมยัรัชกาลท่ี 5 แต่ในปัจจุบนัลา้นนาเป็นดินแดนท่ีประกอบดว้ยพื้นท่ี          
ใน  8 จังหวดัภาคเหนือตอนบน คือ เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน และ
แม่ฮ่องสอน ปัจจุบนัโดยมีจงัหวดัเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลาง 

จงัหวดัล าปางถือไดว้า่เป็นจงัหวดัท่ีมีความเก่าแก่และมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์มาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 1,300 ปี เป็นเมืองท่ีจดัอยู่กลุ่มลา้นนาตะวนัตกซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีส าคญั เน่ืองจากล าปาง
ถูกผนวกเขา้ดว้ยกนัตั้งแต่สมยัราชวงคม์งัรายตอนตน้ และในสมยัรัตนโกสินทร์ในยุคฟ้ืนฟูลา้นนา 
บา้นเมืองมีเจา้นายเช้ือสายเจา้เจด็ตนแยกยา้ยกนัปกครอง จึงเกิดความสัมพนัธ์กนัตลอดมา1 จนมาถึง
สมยัหริภุญไชย (พระนางจามเทวี) เม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี  13 ช่ือของเมืองเขลางค์อนัเป็นเมือง       
ในยคุแรกๆ และเมืองนครล าปาง ปรากฏอยูใ่นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์หลายแห่ง ทั้งจากต านาน
ศิลาจารึกพงศาวดาร และจากค าท่ีนิยมเรียกกันโดยทัว่ไปอย่างแพร่หลาย ได้แก่ต านานจามเทว ี     
ชินกาลบาลีปกรณ์ ต านานมูลศาสนา ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ ต านานเจา้เจด็ตน พงศาวดารโยน 

ช่ือของค าว่า “ล าปาง” มาจากชุมชนล าปางหลวงเรียกว่า ลัมภภะกัปปะนคร  ในเอกสาร     
ห รือต านานต่างๆ  ได้เรียกช่ือเมืองล าปางซ่ึงจะแตกต่างกัน  อาทิ เช่น  “เมืองเขลางคนคร”                         
ห รือ  “นครเขลางค์ ” เป็ น ช่ือในการส ร้างเมื องห ริภุญ ไชย  และใช้ม าจน ถึ งตามต าน าน                       
ชินกาลมาลีปกรณ์ท่ีแต่งข้ึนประมาณ พ.ศ. 2060 - 2071 และศิลาจารึกหลกัท่ี  78 พ.ศ. 2339 ก็ยงัเรียกวา่
นครเขลางคแ์ละในส่วนของ “เมืองอาลมัพางค”์ เป็นส่วนในช่ือเมืองท่ีเจา้อนนัตยศสร้างใหพ้ระนาง
จามเทว ี“เวยีงคอกววัว” หรือ “เขลางคค์อกววั” เป็นช่ือเมืองล าปางสมยัเจา้ทิพยช์า้ง(พระยาสุลวะลือ
ไชย) ซ่ึงเป็นผูค้รองเมืองล าปาง ในส่วนของค าว่า “เมืองนคร” ปรากฏหลกัฐานในศิลาจารึกสมยั
พระเจา้ติโลกราชและต่อมาจนมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้เอกสารเรียกวา่ ค  าวา่ “ละกอน” หรือ 
“ละคร” (นคร) ในสมยัรัชกาลท่ี 4 พบวา่มีการใชค้  าวา่ “นครล าปาง” เป็นการเรียกช่ือชุมชนเมืองเข
ลางค์ และชุมชนล าปางร่วมกัน จนเปล่ียนช่ือเหลือเพียงจงัหวดัล าปางในสมยัรัชกาลท่ี 5 และ
เรียกใชจ้นมาถึงปัจจุบนัน้ี2 

                                                        

 1 สรัสวดี อ๋องสกลุ, ประวัตศิาสตร์ล้านนา, (เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2544), หนา้ 23-24. 
 2  อรุณรัตน์ วเิชียรเขียว, ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่, (กรุงเทพฯ : ตรัสวนิ, 2543), หนา้ 141.  

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E2A%7d%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E27%7d%7bu0E14%7d%7bu0E35%7d+%7bu0E2D%7d%7bu0E4B%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E01%7d%7bu0E38%7d%7bu0E25%7d/a|cac3d1cac7b4d5+cdebcda7caa1d8c5/-3,-1,0,B/browse
http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E2D%7d%7bu0E23%7d%7bu0E38%7d%7bu0E13%7d%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E15%7d%7bu0E19%7d%7bu0E4C%7d+%7bu0E27%7d%7bu0E34%7d%7bu0E40%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E35%7d%7bu0E22%7d%7bu0E23%7d%7bu0E40%7d%7bu0E02%7d%7bu0E35%7d%7bu0E22%7d%7bu0E27%7d/a|cdc3d8b3c3d1b5b9ec+c7d4aae0d5c2c3a2e0d5c2c7/-3,-1,0,B/browse
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ค าว่า “ละกอน” หรือ “ละคร” เป็นช่ือสามญัของเมืองเขลางคท่ี์นิยมเรียกกนัอยา่งแพร่หลาย 
ทั้งในต านานและภาษาพดูโดยทัว่ไป แมแ้ต่จงัหวดัใกลเ้คียงเช่น เชียงใหม่ ล าพนู เชียงราย แพร่ น่าน 
มกัจะเรียกชาวล าปางว่า “จาวละกอน” ซ่ึงหมายถึง ชาวนคร ค าว่าละกอนมีช่ือทางภาษาบาลีว่า 
เรียกว่า “เขลางค์” เช่นเดียวกับ ละพูรหรือล าพูน ซ่ึงทางภาษาบาลีเรียกว่า “หริภุญไชย” และ       
เรียกล าปางว่า “ลมัภกปัปะ” ดงันั้น เมืองละกอนจึงหมายถึง บริเวณอนัเป็นท่ีตั้งของเมืองเขลางค ์   
คือเมืองโบราณรูปหอยสังข์ ซ่ึงตั้ งอยู่บริเวณฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าวงั อยู่ในต าบลเวียงเหนือ      
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวดัล าปางส่วนค าว่า “ล าปาง” เป็นช่ือท่ีปรากฏหลักฐานอย่างชัดแจ้ง           
ในต านานพระธาตุล าปางหลวง ซ่ึงมีช่ือเรียกเป็นภาษาบาลีว่า “ลัมภกัปปนคร” ตั้ งอยู่บริเวณ     
ล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง อยู่ห่างจากตวัเมืองล าปางไปทางทิศใต้ตามแม่น ้ าวงั
ประมาณ 16 กิโลเมตร อนัเป็นท่ีตั้งของวดัพระธาตุล าปางหลวงในปัจจุบนั ตวัเมืองลมัภกปัปนคร    
มีพื้นท่ีประมาณ 220 ไร่ 

2.1.1  ประวตัิศาสตร์ของเมืองเขลางค์นครและนครล าปาง  
จงัหวดัล าปางเป็นจงัหวดัท่ีมีความเก่าแก่และมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์มาแลว้

ไม่น้อยกว่า 1,300 ปีตั้งอยู่บนท่ีราบลุ่มแม่น ้ าวงั ท่ีมีลักษณะเป็นแนวยาวเหนือ-ใต ้ด้านตะวนัตก   
เป็นเทือกเขาผีปันน ้ าตะวนัตก (ขุนตาล) ด้านตะวนัออกเป็นเทือกเขาผีปันน ้ ากลาง ท่ีราบล าปาง       
มีลกัษณะเป็นท่ีราบไม่ต่อเน่ือง แบ่งไดเ้ป็น 3 ตอนคือ ตอนบน ตอนกลาง ตอนใต ้

การสร้างบ้านเมืองแปลงเมืองในเขตลุ่มแม่น ้ าว ังในสมัยหริภุญไชย มีปรากฏ            
ในเอกสารต่างๆ เช่นต านานจามเทวีวงศ์ ชินกาลมาลีปกรณ์ ต านานมูลศาสนา แต่ก็มีการกล่าวว่า
ศูนยก์ลางอยู่ท่ีหริภุญไชย โดยลกัษณะของเมืองจะพบว่ามีคนัคูลอ้มรอบ 3 ชั้น (แต่ปัจจุบนัเหลือ
เพียงบางส่วนเท่านั้ น) นอกจากน้ีพบเศษกระเบ้ือง ภาชนะดินเผา เศียรพระพุทธรูปดินเผา           
สมยัหริภุญไชยและสถูปแบบสมยัหริภุญไชย สันนิษฐานว่าเมืองลัมภกัปปะน้ีน่าจะเป็นเมือง          
กัลปนาสงฆ์ (เมืองทางศาสนา) มากกว่าจะเป็นเมืองทางอาณาจกัรท่ีมีอ านาจทางการปกครอง
บา้นเมืองอยา่งเป็นระเบียบแบบแผน 

เมืองเขลางค์อยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าวงัมีประตูเมืองส าคญั 6 ประตู คือ ประตู
นกกตด้านตะวนัตก ประตูตาลด้านเหนือ ประตูมา้ด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ ประตูผาบ่อง และ
ประตูท่านางเหลียวด้านตะวนัออก และประตูป่องด้านทิศใต ้นอกจากน้ียงัพบถนนโบราณจาก
ประตูตาลไปยงับริเวณวดัร้างพันเชิง วดักู่ค  า และวดัร้างกู่ขาว ท่ีวดักู่ขาวน้ีเป็นท่ีประดิษฐาน           
พระสิขีปฏิมา อนัไดจ้ากพระเจา้อนุรุทธแห่งพุกามถวายแก่พระนางจามเทวีคร้ังเสด็จนครเขลางค ์
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คร้ังในสมัยพระรามาธิบดีท่ี  2 ความส าคัญของเมืองล าปางเขลางค์ในสมัยเจ้าอนันตยศนั้ น
เปรียบเสมือนเมืองหลวงคู่แฝดของหริภุญไชย เป็นศูนยก์ลางการปกครอง แมจ้ากหลกัฐานท่ีปรากฏ
อยูจ่ะพบโบราณวตัถุร่วมสมยักบัหริภุญไชยเป็นจ านวนนอ้ยมาก เม่ือเทียบกบัในบริเวณแอ่งล าพูน-
เชียงใหม่ 

ตามต านาน วดัพระธาตุล าปางหลวงได้กล่าวถึงเร่ืองราวของเมืองล าปางไว้ว่า 
“พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปตามบ้านเมืองน้อยใหญ่ทั้ งหลาย” พระพุทธเจ้าจึงไปหยุดท่ีบ้านช่ือ           
ลัมพการีวนั พระพุทธเจ้านั่งอยู่เหนือดอยม่อนน้อย สูงสะหน่อย ยงัมีลัวะ ช่ืออ้ายคอน มักพบ
พระพุทธเจา้เอาน ้าผึ้งใส่กระบอกไมป้้างมาห้ือทานแก่พระพุทธเจา้ กบัหมากพา้ว 4 ลูก พระพุทธเจา้
ยืน่บอกน ้ าเผิง้ห้ือแก่มหาอานนท์ถอกตกปากบาตร พระพุทธเจา้ฉนัแลว้ ชดับอกไมไ้ปตกหนเหนือ 
แล้วพระพุทธเจา้ท านายว่า สถานท่ีน้ีจกัเป็นเมืองอนัหน่ึงช่ือ “ลัมภางค์” ดงันั้นนามเมืองล าปาง       
จึงหมายถึงช่ือของเมืองอนัเป็นท่ีตั้งของพระธาตุล าปางหลวงในปัจจุบนั 

จงัหวดัล าปางเดิมช่ือ “เมืองนครล าปาง” จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ได้ระบุไว้
อยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ ศิลาจารึก เลขทะเบียน ลป.1 จารึกเจา้หม่ืนค าเพชรเม่ือ พ.ศ. 2019 และศิลาจารึก
เลขทะเบียน ลป.2 จารึกเจา้หาญสีทตั ไดจ้ารึกช่ือเมืองน้ีวา่ “ลคอร” ส่วนต านานชินกาลมาลีปกรณ์ 
ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ ต านานเมืองเชียงแสน ตลอดจนพงศาวดารของทางฝ่ายเหนือ ก็ล้วน
แล้วแต่เรียก  ช่ือว่า เมืองนครล าปาง แม้แต่เอกสารทางราชการสมัยรัตนโกสินตอนต้น ก็เรียก        
เจา้เมืองว่า พระยานครล าปาง นอกจากน้ีจารึกประตูพระอุโบสถวดับุญวาทยว์ิหาร ก็ยงัมีขอ้ความ
ตอนหน่ึงจารึกว่า เมืองนครล าปาง แต่เม่ือมีการปฏิรูปบา้นเมืองจากมณฑลเทศาภิบาลเป็นจงัหวดั 
ตามค าสั่งของกระทรวงมหาดไทย ลงวนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 ปรากฏว่า ช่ือของเมืองนคร
ล าปาง ไดก้ลายมาเป็นจงัหวดัล าปาง มาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี 

ประวตัิความเป็นมาของเมืองนครล าปาง 

เร่ืองราวของเมืองนครล าปางในยุคแรกๆ หรือยุคเมืองเขลางค์นั้น ส่วนใหญ่ทราบ
หลักฐานในต านาน ชินกาลบาลีปกรณ์  ซ่ึงได้กล่าวถึงประวัติการสร้างเขลางค์ ในราวต้น             
พุทธศตวรรษท่ี 13 วา่ 

ในราว พ.ศ. 1200 พระสุเทวฤษี ซ่ึงอาศยัอยูท่ี่ดอยสุเทพไดเ้ชิญชวนใหพ้ระสุกทนัตฤษี
แห่งละโว ้มาช่วยกนัสร้างเมืองนครหริภุญชยั เม่ือสร้างเสร็จแลว้จึงไปทูลขอผูป้กครองจากพระเจา้
นพราชกษตัริยแ์ห่งละโว ้(ลพบุรี) ซ่ึงได้ประทานพระนางจามเทวี ราชธิดาให้มาเป็นผูป้กครอง 
พร้อมกบัน าพระภิกษุสงฆ์ผูร้อบรู้ในพระไตรปิฎก พราหมณ์โหรา นักปราชญ์ราชบณัฑิต แพทย ์
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ช่างฝีมือ เศรษฐี คหบดีอยา่งละ 500 คนมาดว้ย ขณะนั้นพระนางทรงครรภ ์เม่ือมาถึงไดร้าว 3 เดือน    
ก็ประสูติพระโอรสฝาแฝด ผูพ้ี่ทรงพระนามว่า “เจา้มหันตยศกุมาร” ส่วนผูน้้องทรงพระนามว่า         
“เจา้อนันตยศกุมาร” เม่ือพระโอรสทั้ง 2 ทรงเจริญวยัข้ึน ประกอบกับพระนางชราภาพมากแล้ว        
จึงไดท้  าพิธีราชาภิเษกให้ เจา้มหนัตยศกุมารข้ึนเป็นกษตัริยค์รองเมืองหริภุญไชย ส่วนเจา้อนนัตยศ
กุมารทรงด ารงต าแหน่ง อุปราช 

ต านานเล่าว่า เม่ือพระนางจามเทวีไดร้าชาภิเษก ให้เจา้มหันตยศกุมารข้ึนเป็นกษตัริย์
ครองเมืองหริภุญไชยแลว้ ฝ่ายเจา้อนนัตยศกุมารก็ปรารถนาอยากไปครองเมืองแห่งใหม่ จึงน าความ
ข้ึนกราบบงัคมทูลให้พระมารดาไดท้รงทราบ พระนางทรงแนะน าให้ไปหา ฤษีวาสุเทพ เพื่อขอให้
สร้างเมืองถวาย แต่ฤษีวาสุเทพไดแ้นะน าให้ไปหาพรานเขลางคซ่ึ์งอยูท่ี่ภูเขาบรรพต ดงันั้นพระเจา้
อนันตยศจึงพาข้าราชบริพารเสด็จออกจากหริภุญไชยไปยงัเขลางค์บรรพต คร้ันเม่ือพบพราน         
เขลางค์แลว้ ก็ทรงขอให้น าไปพบพระสุพรหมฤษีบนดอยงามหรือภูเขาสองยอด แลว้ขออาราธนา
ช่วยสร้างบ้านเมืองให้ พระสุพรหมฤษีจึงข้ึนไปยงัเขลางค์บรรพตเพื่อมองหาชัยภูมิสร้างเมือง       
เม่ือมองไปทางยงัทิศตะวนัตกของแม่น ้ าวงักนที ก็เห็นสถานท่ีแห่งหน่ึงเป็นชัยภูมิท่ีเหมาะสม        
จึงได้สร้างเมืองข้ึนท่ีนั่น โดยก าหนดให้กวา้งยาวด้านละ  500 วาแล้วเอาศิลาบาตรก้อนหน่ึงมา        
ตั้งเป็นหลักเมืองเรียกว่า “ผาบ่อง” เม่ือสร้างเสร็จแล้วจึงขนานนามตามช่ือ ของนายพระพรหม     
ผูน้  าทางและมีส่วนร่วมในการช่วยสร้างเมืองวา่ “เขลางคน์คร” และยงัมีช่ือเรียกในต านานกุกุตนคร
ว่า “ศิรินครชัย” อีกนามหน่ึง ในภายหลงัสร้างเมืองแล้วเสร็จ พระเจา้อนันตยศไดท้รงราชาภิเษก  
เป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่า  “พระเจ้าอินทรเกิงการ” พระองค์ครองเมืองเขลางค์อยู่ได้ไม่นาน           
ก็ทรงมีความร าลึกถึงมารดา จึงได้ทูลเชิญเสด็จพระนางจามเทวี พร้อมทั้ งสมณชีพราหมณ์           
มายงัเมืองเขลางคน์คร ทรงสร้างเมืองให้พระราชมารดาประทบัอยูเ่บ้ืองปัจฉิมทิศแห่งเขลางค์นคร 
ใหช่ื้อวา่ “อาลมัพางคน์คร” เร่ืองราวเก่ียวกบัท่ีตั้งของเมืองเขลางคน์คร 

จากการส ารวจผงัเมืองจากภาพถ่ายทางอากาศและมีการส ารวจภาคพื้นดิน รวมทั้ ง
การศึกษาเร่ืองราวในต านานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเมืองเขลางคพ์บวา่ ผงัเมืองและท่ีตั้งของเมืองเขลางค์
แบ่งออกเป็น 3 ยคุไดแ้ก่ 

1.  ยุคแรกยุคสมัยจามเทว ี

ตั้งอยู่ในเขตต าบลเวียงเหนือ สร้างข้ึนราว พ.ศ. 1223 โดยพระสุพรหมฤษีสร้าง
ถวายพระเจ้าอนันตยศกุมารหรือ อินทรเกิงการ  โอรสของพระนางจามเทวี เป็นเมืองคู่แฝด           
ของเมืองหริภุญชยั ผงัเมืองมีลกัษณะคลา้ยรูปหอยสังข ์(สมุทรสังขปัตตสัณฐาน) ก าแพงเมืองชั้นบน
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เป็นอิฐ ชั้นล่างเป็นคนัดิน 3 ชั้น สันนิษฐานว่าก าแพงอิฐท่ีสร้างบนก าแพงดินเป็นการต่อเติมใน  
สมยัหลงั มีความยาววดัโดยรอบ 4,400 เมตร สร้างในพื้นท่ีประมาณ 600 ไร่ มีประตูเมืองส าคญัๆ 
ไดแ้ก่ ประตูมา้ ประตูผาป่อง ประตูท่านาง ประตูตน้ผึ้ง ประตูป่อง ประตูนกกด และประตูตาล 

เมืองเขลางคเ์ป็นเมืองคู่แฝดกบัเมืองหริภุญชยั มีช่ือในต านานวา่ เมืองละกอน หรือ
ลคร ภายหลงัจากสมยัพระเจา้อนนัตยศส้ินพระชนมแ์ลว้นั้น สภาพของเมืองฝาแฝดกบั หริภุญไชย   
ก็หมดไป สันนิษฐานวา่ เขลางคน์ครมีเจา้ผูค้รองต่อมาอีกประมาณ 500 ปีแต่ไม่ปรากฏ พระนามใน
หลกัฐานหรือเอกสารใดๆ จนกระทัง่ถึง พ.ศ. 1755 ไดป้รากฏช่ือของเจา้นายเมืองเขลางค์พระองค์
หน่ึงมีพระนามว่า เจา้ไทยอ ามาตยแ์ห่งเขลางค์ ไดแ้ยง่ชิงอ านาจจากพระยาพิณไทย เจา้เมืองล าพูน
แลว้สถาปนาพระองค์ปกครองหริภุญไชยสืบต่อกนัมาถึง 10 รัชกาล จนกระทัง่ถึงสมยัพระยายีบา   
ก็สูญเสียอ านาจใหแ้ก่พระยามงัราย ในปี พ.ศ. 1844 

โดยปูชนียสถานท่ีส าคัญได้แก่ วดัพระแก้วดอนเต้า ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นท่ี
ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแกว้มรกต) ระหวา่ง พ.ศ. 1979 - 2011 นอกจากน้ี
ยงัมีโบราณสถานส าคญัอีกหลายแห่งไดแ้ก่ วดัอุโมงคซ่ึ์งเป็นวดัร้าง อยูบ่ริเวณประตูตาล ส่วนวดัท่ี
อยูน่อกก าแพงเมืองไดแ้ก่ วดัป่าพร้าว อยูท่างดา้นเหนือ วดัพนัเชิง วดักู่ขาวหรือเสตกุฎาราม ซ่ึงเคย
เป็นท่ีประดิษฐานพระสิกขีปฏิมากร ในสมยัพระนางจามเทวี วดักู่แดง วดักู่ค  า อยูท่างทิศตะวนัตก 
ในปัจจุบนัน้ีบริเวณวดัพนัเชิงและวดักู่แดง ถูกท าลายจนไม่เหลือสภาพของโบราณอยู่อีกต่อไป 
ระหวา่งวดักู่ขาวมายงัเมืองเขลางค์มีแนวถนนโบราณ ทอดเขา้สู่ตวัเมืองทางประตูตาล สันนิษฐาน
วา่สร้างมาตั้งแต่สมยัพระนางจามเทวี ขณะมาประทบัอยู่ในเขลางค์นคร แนวถนนโบราณน้ียงัใช้
เป็นคนักั้นน ้ าป่าเพื่อทดน ้ าเขา้สู่คูเมืองและแบ่งเขา้ไปใช้ในตวัเมืองดว้ย ระดบัคูน ้ าจะสูงกวา่แม่น ้ า
สายใหญ่ เมืองในยุคน้ีมีการเก็บน ้ าไวใ้นคอรอบทิศ โดยใหมี้ระดบัสูงกวา่แม่น ้ าสายใหญ่ท่ีไหลผา่น
บริเวณใกลเ้คียง ซ่ึงเป็นแบบเฉพาะเมืองรูปหอยสังขย์คุน้ีเท่านั้น 

2.  ยุคทีส่องสมัยล้านนาไทย 

เมืองเขลางค์ยุคท่ี 2 เป็นเมืองท่ีสร้างข้ึนในสมยัล้านนาไทย มีเน้ือท่ีประมาณ    
180 ไร่ ก าแพงยาว 1,100 เมตร ตั้งอยูใ่นต าบลเวียงเหนือ อยูถ่ดัจากเมืองเขลางคย์ุคแรกลงมาทางใต ้
เป็นเมืองท่ีก่อก าแพงด้วยอิฐ ประตูเมืองท่ีมีช่ือปรากฏคือ ประตูเชียงใหม่ ประตูนาสร้อย ประตู
ปลายนาอนัเป็นประตูท่ีอยู่ร่วมกับประตูนกกต ตอนท่อนหัวสังข์ของตวัเมืองเก่าและประตูป่อง       
ท่ีประตูป่องยงัคงมีซากหอรบรุ่นสมยัเจา้ค าโสมครองเมืองล าปาง ซ่ึงไดใ้ชเ้ป็นปราการต่อสู้กบัพม่า
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คร้ังส าคญั ในปี พ.ศ. 2330 พม่าลอ้มเมืองอยูเ่ป็นเวลานาน จนกระทัง่กองทพัทางกรุงเทพฯ ยกข้ึนมา
ช่วยขบัไล่พม่าแตกพา่ยไป 

โบราณสถานส าคญัในเมืองเขลางคย์ุคท่ี 2 ไดแ้ก่วดัปลายนาซ่ึงเป็นวดัร้างและ
วดัเชียงภูมิ หรือวดัปงสนุกในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาลเจา้พ่อล้ินก่านท่ีด าน ้ าชิงเมืองแข่งกบัเจา้
ฟ้าหลวงชายแกว้ (บิดาของเจา้ 7 ตน) แต่เจา้ล้ินก่านแพจึ้งถูกพม่าประหารชีวติ สันนิษฐานวา่พระเจา้
ล้ินก่านคงจะเป็นเจา้สกุลลา้นนาไทยองค์สุดทา้ยท่ีอยูใ่นเมืองเขลางค์ ในเมืองเขลางค์สมยัลา้นนา 
ได้รวมเอาเมืองเขลางค์ยุคแรก (เมืองรูปหอยสังข์) กบัเมืองเขลางค์ยุคใหม่เขา้ด้วยกัน ตั้งอยู่เขต       
ฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าวงั ซ่ึงเรียกกนัอยา่งแพร่หลายในต านานต่างๆ ของทางเหนือวา่ “เมืองละกอน” 

3.  ยุคความส าคัญของเมืองละกอนในสมัยราชวงศ์เม็งราย (พ.ศ.1839 - 2101) 

ช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 ดินแดนล้านนาได้พฒันาการบา้นเมืองจากแควน้-
นครรัฐมาสู่รัฐแบบอาณาจกัร เป็นช่วงเวลาเดียวกบัการเกิดอาณาจกัรใหม่ท่ีส าคญั 2 อาณาจกัร คือ
สุโขทยั และอยุธยา เม่ือพญามงัรายรวบรวมหัวเมืองในแถบลุ่มน ้ ากกไวใ้นอ านาจเมืองเงินยาง 
โดยรวมตวัเป็นกลุ่มแควน้โยนก ก็ต้องการยึดครองหริภุญไชย และสามารถยึดได้ส าเร็จในราว     
พ.ศ. 1835 เม่ือพระเจา้เม็งรายสร้างเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานี  ในปี พ.ศ.1839 แล้ว ได้แผ่ขยาย
อิทธิพลมาครอบครองล าพูน และเมืองลคร (เขลางค์) กล่าวคือ ในพ.ศ. 1844 พระเจา้เม็งรายโปรด
ให้ขุนคราม โอรสยกกองทพัไปตีเมืองล าพูน พระยายีบาสู้ไม่ได้ จึงอพยพหนีมาพึ่ งพระยาเบิก     
พระอนุชาท่ีเมืองลคร (เขลางค)์ กองทพัของพระเจา้เมง็รายซ่ึงมีขนุครามเป็นแม่ทพั ไดย้กติดตามมา
ประทะกับกองทัพของพระยาเบิกท่ีริมน ้ าแม่ตาล ปรากฏว่าพระยาเบิกเสียชีวิตในการสู้รบ           
ส่วนพระยายบีาเจา้เมืองล าพนู ไดพ้าครอบครัวหนีไปพึ่งเจา้เมืองสองแคว (พิษณุโลก) ประทบัอยูท่ี่
นัน่จนส้ินพระชนม ์จึงส้ินวงศเ์จา้ผูค้รองเขลางคย์คุแรก 

เม่ือเขลางคจึ์งมีฐานะจะเป็นเมืองหน่ึงในอาณาจกัรลา้นนา ท่ีมีศูนยก์ลางอ านาจ
อยูท่ี่ราชธานี คือ เชียงใหม่โดยเมืองเขลางคใ์หม่น้ีอยูท่างทิศใตข้องเมืองเขลางคเ์ก่า ทางฝ่ังตะวนัตก
ของแม่น ้าวงั มีเน้ือท่ีประมาณ 180 ไร่ ประตูเมือง คือ ประตูเชียงใหม่ ประตูนาสร้อย ประตูปลายนา 
อนัเป็นประตูท่ีอยูร่่วมกบัประตูนกกต และประตูป่อง3 การท่ีพญามงัรายเห็นความส าคญัของเมือง 
เขลางค์นคร ในฐานะบา้นพี่เมืองน้อง (ลูกเมือง) กบัเมืองหริภุญไชย จึงตอ้งคอยควบคุมดูแลเมือง   
เขลางคอ์ยา่งใกลชิ้ด ดว้ยการส่งขนุนางคนส าคญัไปปกครองดูแลโดยตรง เพื่อป้องกนัการต่อสู้ และ

                                                        
 3 ศกัด์ิ รัตนชยั, แนะน านครล าปาง : ฉบับอนุสรณ์, (ล  าปาง : ส านกังานจงัหวดัล าปาง, 2516), หนา้ 65. 
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สร้างความเสถียรภาพแก่อาณาจกัรล้านนา ในรายละเอียดในเมืองเขลางค์ ได้แสดงให้เห็นว่า         
แมศู้นยก์ลางอ านาจในช่วงแรกของอาณาจกัรล้านนาจะอยู่ท่ีเชียงราย (ลุ่มน ้ ากก) แต่เมืองเขลางค ์     
ก็ยงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัรองจากหริภุญไชยในเขตลุ่มน ้ าปิง-วงั ในช่วงน้ียงัมีช่ือเรียกท่ีพบใน
เอกสารต่างๆ วา่ นครเขลางค ์หรือเมืองเขลางค ์

ในช่วงสมยัการสร้างอาณาจกัรล้านนา ไม่พบเอกสารท่ีกล่าวถึงแต่ในส่วน
เร่ืองราวตามต านานชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมต่อไปอีกวา่ ภายหลงัจากท่ีพระเจา้เม็งรายไดรั้บ
ชยัชนะต่อพระยาเบิกแลว้ ไดแ้ต่งตั้งชาวมิลกัขะเป็นเจา้เมืองแทน เจา้เมืองคนใหม่พยายามชกัชวน
ชาวเมืองเขลางคส์ร้างเมืองใหม่ ซ่ึงกลายเป็นเมืองเขลางคย์ุค 2 หลงัจากน้ีก็มีเจา้ผูค้รองนครซ่ึงมียศ
เป็นหม่ืนปกครองสืบต่อกนัมา เป็นเวลานาน จนกระทัง่ส้ินราชวงศเ์ม็งราย พม่าก็แผ่อิทธิพลเขา้มา
แทนท่ีในสมยัพระเจา้บุเรงนอง4 

เมืองเขลางค์จึงเป็นหวัเมืองส าคญัของลา้นนาไทยมาจนกระทัง่ถึงสมยัพระเจา้
บุเรงนอง กษตัริยพ์ม่าแห่งหงสาวดีไดแ้ผ่อ  านาจเขา้ครอบครองลา้นนาใน พ.ศ. 2101 ซ่ึงสัญลกัษณ์
แห่งอ านาจของบุเรงนองยงัปรากฏอยู่ทัว่ไป ได้แก่ไมแ้กะสลกัรูปหงส์ประจ าวดัต่างๆ (หมายถึง    
หงสาวดี) นับตั้งแต่นั้นมา นครล าปางตกอยู่ภายใตอ้  านาจของพม่าเป็นเวลานานร่วมๆ 200 ปีเศษ 
(พ.ศ. 2101 - 2317) และบางคร้ังก็อยู่ภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยาบ้างเช่น สมยัสมเด็จ    
พระนเรศวรมหาราชและสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นตน้5 

2.1.2 พระธาตุเจดีย์ส าคัญของจังหวดัล าปาง 

พระธาตุเจดียเ์ป็นโบราณวตัถุสูงค่าคู่พระพุทธศาสนา มาช้านานนับพนัปี ความเป็น
อมตะของพระธาตุเจดียน์อกจากจะเป็นศูนยร์วมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนแลว้ยงัเป็นจุดศูนย์
รวมความร่วมมือของผูค้นในแต่ละยุคแต่ละสมนัสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนัน้ี ค  าวา่ “เจดีย”์ มาจากค า
วา่ “เจติยะ” ในภาษาบาลีและ “ไจตย” ในภาษาสันสกฤต หมายถึง ส่ิงท่ีใชเ้ป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึง 
หรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองระลึกถึง หลงัพุทธกาล มีการก าหนดใหส้ร้างเจดียไ์ว ้4 อยา่งคือ 

 

 

                                                        
 4 รัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลปีกรณ์, (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2517), หนา้ 14-18. 
 5 เกรียงไกร เกิดศิริ, ปงสนุก : คนตวัเล็กกบัการอนุรักษ์, (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพอ์ุษาคเนย ,์ 2550), หนา้ 3-15. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E15%7d%7bu0E19%7d%7bu0E1B%7d%7bu0E31%7d%7bu0E0D%7d%7bu0E0D%7d%7bu0E32%7d%7bu0E40%7d%7bu0E16%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d/a|c3d1b5b9bbd1adadd2b6e0c3d0/-3,-1,0,B/browse
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1.  ธาตุเจดีย ์หมายถึง เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสร้างข้ึนเพื่อบรรจุพระบรมธาตุของ พระบรม
สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ของพระมหากษตัริย ์หรือจกัรพรรดิ 

2.  บริโภคเจดีย ์หมายถึง สังเวชนียสถานอนัเป็นสถานท่ีส าคญัทางพุทธศาสนาหรือ    
ท่ีซ่ึงพระพุทธเจา้เคยประทบั อาทิเช่นท่ีประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน 
ไดแ้ก่ ตุมพสถูปองัคารสถูป สังเวชนียสถาน 4 ต าบล บาตร จีวร และพระบริขาร
พิ เศษมีธรรมกรก เสนา  สนะ  เตียง  ตั่ง  กุ ฏิวิหาร  ส่ิ งเหล่าน้ีล้วนเป็นส่ิงของ               
ท่ีพระพุทธเจา้บริโภคใชส้อยทั้งส้ิน 

3.  ธรรมเจดีย ์หมายถึงเจดียท่ี์สร้างข้ึนเพื่อบรรจุพระธรรมค าสอนซ่ึงจารึกลงบนแผ่น
ศิลาและใบลาน หรือคาถาแสดงพระอริยสัจ อาทิเช่น พระไตรปิฏก 

4.  อุทเทสิกเจดีย ์หมายถึงเจดียท่ี์สร้างข้ึนโดยเจตนาอุทิศแด่พระพุทธเจา้ ไม่ก าหนดวา่
จะตอ้งเป็นอย่างไร เช่นการสร้างบลัลังก์ให้หมายแทนพระพุทธองค์ เพื่อบรรจุ
พระพุทธรูป 

เจดีย์มีความหมายอย่างกว้างขวางท่ีใช้ค  าว่า  “สถูป” ท่ีบอกถึงส่ิงก่อสร้างหรือ         
หลุมฝังศพ หรือสร้างเพื่อบรรจุอฐิั ดว้ยเหตุน้ีสถูปจ้ึงใชแ้ทนค าวา่เจดีย ์ในสมยัสุโขทยัค าวา่ สถูปท่ี
ใช้ควบคู่กนั เช่น การกระท าท่ีไดมี้การบูชาพระสถูปเจดีย ์แต่ปัจจุบนัน้ีเรียกใช้ค  าวา่ เจดียม์ากกว่า
สถูป 

การก่อสร้างเจดีมีต้นแบบเกิดจากในประเทศอินเดียท่ีมีการพฒันามาจากลักษณะ     
ของเนินดินเหนือหลุมฝังศพ ซ่ึงเป็นท่ีมาของเจดียท์รงระฆงัท่ีรู้จกักนัในปัจจุบนัน้ี เหนือทรงระฆงั
ท าบัลลังก์หรือพุทธอาสน์และท าฉัตรปักเป็นส่วนยอด ต่อมาจึงมีรูปแบบเจดีย์ทรงอ่ืนๆ  ท่ีมี         
การคล่ีคลายปรับปรุงอยู่ในดินแดนต่างๆ  ท่ีนับถือพุทธศาสนาในราวพุทธศตวรรษท่ี  18 หรือ       
ก่อนหน้านั้ นมีการสร้างเจดีย์ข้ึนในภาคเหนือ เช่น เจดีย์กู่กุด หรือวดัจามเทวี จังหวดัล าพูน              
มีลกัษณะเฉพาะของทอ้งถ่ิน โดยจดัเป็นเจดียใ์นศิลปะหริภุญไชย จนกระทัง่พุทธศตวรรษท่ี 19 
เจดียส์ร้างข้ึนในลา้นนาและแควน้สุโขทยั โดยรูปแบบของเจดียไ์ดส้ร้างศิลปะแบบหริภุญไชย และ
ศิลปะแบบพุกามจนมาถึงประเทศพม่า ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกันทางด้านองค์ประกอบบางอย่าง        
ทั้งโดยตรงและเก่ียวขอ้งท่ีมีแรงบนัดาลใจร่วมกนั6 

                                                        
 6 สันติ เลก็สุขมุ, เจดีย์ : ความเป็นมาและค าศัพท์ เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : มติชน, 2552), 
หนา้ 5-9. 

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E2A%7d%7bu0E31%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E34%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E25%7d%7bu0E47%7d%7bu0E01%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E02%7d%7bu0E38%7d%7bu0E21%7d/a|cad1b9b5d4+c5e0e7a1cad8a2d8c1/-3,-1,0,B/browse
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การสร้างพระธาตุเจดีย์ จึงถือเป็นการท าบุญท่ียิ่งใหญ่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและ     
การสักการบูชาพระธาตุเจดียจึ์งเสมือนการบูชาพระพุทธเจา้ซ่ึงจะก่อให้เกิดอานิสงส์แก่ผูส้ร้างและ   
ผูบู้ชา การสร้างพระธาตุเจดียใ์นภาคเหนือ เร่ิมตั้งแต่คร้ังพุทธกาลหลงัจากพระพุทธศาสนาเผยแผ่
เขา้สู่แควน้ลา้นนา พระเจดียทุ์กองคท่ี์สร้างข้ึนลว้นแลว้สะทอ้นวิถีแห่งวฒันธรรมและความงดงาม
ทางศิลปะ ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของการสร้างพระเจดียใ์นแควน้ลา้นนาก็คือ ไม่นิยมสร้าง
ข้ึนกลางพระนคร แต่มกัจะสร้างอยูน่อกเมืองเป็นส าคญั ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมท่ีปรากฏลว้น
เป็นลกัษณะของ “ลา้นนา” โดยแทคื้อเป็นเจดียท์รงส่ีเหล่ียมยอ่มุม ส่วนยอดหรือองคร์ะฆงัจะใหญ่
ถือเป็นการผสมผสานของศิลปะแบบลงัการและพม่าโดยส่วนใหญ่7 

พระธาตุ เจ ดีย์ส าคัญของจังหวัดล าป าง ถือได้ว่าเป็นจังหวัด ท่ี อุดมไปด้วย
ประวติัศาสตร์ ต านานในทางพุทธศาสนา จงัหวดัล าปางอยู่ในภาคเหนือตอนบนของไทยท่ีเป็น
ศูนยก์ลางท่ีตั้งอาณาจกัรเก่าแก่ มีสถานท่ีท่องเท่ียว ขนบธรรมเนียมประเพณีและคติความเช่ือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาท่ีมีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวติความเป็นอยูท่ี่ลงตวัอีกภูมิภาคหน่ึงของ
ประเทศไทย จงัหวดัล าปางยงัถือไดว้่ามีการน าเอาวฒันธรรมการแต่งกายแบบลา้นนามาประยุกต์
ผสมผสานให้เขา้กับยุคสมยัในปัจจุบนั และมีสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ควรแก่การหวงแหน
อนุรักษใ์หอ้ยูก่บัอนุชนรุ่นหลงัสืบต่อไป 

2.1.3  คติความเช่ือและประเพณพีธีิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัพระธาตุเจดีย์ หรือปูชนียสถานส าคัญ
ของจังหวดัล าปาง 

พระธาตุ เปรียบเสมือนตวัแทนของพระพุทธเจ้า แม้พระองค์จะเสด็จปรินิพพาน      
ไปแลว้ ส่ิงเหล่าน้ียงัแทนสัญลกัษณ์แห่งความบริสุทธ์ิของพระองค์ท่ียงัด ารงอยู่ให้เคารพบูชาใน    
คติความเช่ือในการสร้างพระธาตุ โดยส่วนมากพระธาตุได้คติมาจากเนินฝังศพ และต่อมาได้
ววิฒันาการจากเนินฝังศพธรรมดา กลายมาเป็นพระธาตุสูงตระหง่าน และไดว้วิฒันาการแตกต่างกนั
ออกไปตามความนิยมในประเทศนั้นๆ8 

 

                                                        
 7 สมหมาย  เปรมจิตต,์ พระเจดีย์ในลานนาไทย : งานวเิคราะห์และอนุรักษ์ศิลปะและสถาปัตยกรรมลานนาไทย, 
(เชียงใหม่ : สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2524), หนา้ 4-5. 
 8 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 6. 
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ตามต านานพระธาตุความเช่ือเร่ืองการบูชาพระธาตุ น่าจะสืบทอดมาตั้ งแต่ใน         
สมยัทวารวดี และจนมาถึงสมยัอาณาจกัรหริภุญไชย เป็นศาสนาท่ีส าคญัในดินแดนลุ่มแม่น ้ าปิง 
เป็นท่ีเคารพสักการะของผูค้นในดินแดนแถบน้ี เพราะมีหลักฐานปรากฏในต านานและจารึก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจารึกหลกัท่ี 2 ของสุโขทยั โดยกล่าวถึงพระมหาเถรศรีศรัทธาจาริกแสวงบุญ       
ท่ีล าพูน จึงท าให้คติความเช่ือเร่ืองพระธาตุได้เกิดในยุคท่ีล้านนาได้รับเอาพุทธศาสนาลงักาวงศ ์  
จากสุโขทยั ก็ไดรั้บเอาคติการบูชาพระธาตุแบบลงักามา ไดแ้พร่เขา้สู่ลา้นนาพร้อมกบัการเผยแพร่
พุทธศาสนาของพระสุมนเถระท่ีไดรั้บการสักการบูชามาจากสุโขทยั ในสมยัพญากือนา ไดน้ าเอา
พระบรมสารีริกธาตุมายงัลา้นนา ถือไดว้า่เป็นการตอ้นรับจากประชาชนเป็นอยา่งดี โดยการนบัถือ
พระธาตุในลา้นนา มีความเจริญมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากการสถาปนาพระธาตุมากมาย การมีประเพณี
การบูชาพระธาตุประจ าปีเกิด เอกสารและต านานต่างๆ มีเป็นจ านวนมากท่ีเป็นต านานพระธาตุ    
และคติความเช่ือในเร่ืองปาฏิหาริย์พระธาตุ กษัตริย์ในสมัยต่างๆโดยเฉพาะในยุคท่ีล้านนามี             
ความเจริญรุ่งเรืองด้านศาสนา ต่างก็ต้องสถาปนาพระบรมธาตุข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองหมายแสดง
ศูนยก์ลางอ านาจ การสถาปนาพระบรมธาตุอย่างมากมายในลา้นนา มิใช่เป็นเพียงเล่ือมใสศรัทธา
ตามแบบลงักาเท่านั้น แต่เป็นการน าเอาความเช่ือเร่ืองพระบรมธาตุแทนท่ีความเช่ือดั้งเดิมเก่ียวกบั   
ผวีญิญาณ และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิพื้นเมืองดว้ย9 

พระพุทธศาสนาท่ีมีความเช่ือและมีการนบัถือพระธาตุ เป็นปูชนียวตัถุท่ีส าคญัยิ่งกว่า
วตัถุมงคลอ่ืนๆ และทุกประเทศไม่วา่จะนบัถือพระพุทธศาสนาฝ่ายหินยานหรือมหายาน ลว้นแลว้มี
พระบรมสารีริกธาตุด้วยกันทั้งนั้ น ถ้าว่าโดยความส าคญัแล้ว พระธาตุนับว่ามีความส าคญัมาก       
ในการประกาศศาสนา เพราะมีพลังในการดึงดูดศรัทธาของผูท่ี้ยงัไม่เล่ือมใสให้เล่ือมใส และ               
ผูท่ี้เล่ือมใสยิ่งๆ ข้ึนไป เช่นท่ีลงักาทวีปถือวา่พระธาตุเป็นปูชนียวตัถุท่ีส าคญั ยิ่งกวา่ปูชนียวตัถุอ่ืน
ในพระพุทธศาสนา10การสร้างพระธาตุในลา้นนามีการน าเอาคติความเช่ือเร่ืองจกัรวาลวิทยาและ    
คติจกัรวาลแบบพุทธศาสนาเถรวาท โดยสังคมไทยมีระบบความเช่ือว่าจกัรวาลมีเขาพระสุเมรุ      
เป็นแกนกลางท่ีมีอิทธิพลต่อประเพณี และวิถีชีวิต เพื่อตอ้งการให้สังคมไดป้ฏิบติัช่วยสร้างความ
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของวฒันธรรมทางความคิดและทางปฏิบัติให้แก่สังคม เป็นการปรับ
ประเพณีความเช่ือและธรรมเนียมปฏิบัติในระดับสังคมเมืองให้เข้ากับสังคมชนบท เกิดเป็น
                                                        
 9 สมหมาย  เปรมจิตต,์ พระเจดีย์ในลานนาไทย : งานวเิคราะห์และอนุรักษ์ศิลปะและสถาปัตยกรรมลานนาไทย, 
(เชียงใหม่ : สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2524), หนา้ 4-5, หนา้ 9-10. 
 10 ศรีศกัรวลัลิโภดม, ความหมายของพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2532),    
หนา้ 12-15. 
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ลักษณะร่วมทางวฒันธรรมเดียวกัน ระหว่างเช้ือชาติในระดับรัฐต่อรัฐและความแตกต่างทาง
ความคิดอ่ืนๆ จึงท าใหเ้กิดความซบัซ้อนทางดา้นความคิดซ่ึงอยูภ่ายใตอุ้ดมการณ์ของความมุ่งหมาย
ท่ีจะท าให้พื้นท่ีบริสุทธ์ิ ด้วยการสร้างความศกัด์ิสิทธ์ิให้กบัพื้นท่ีจากการก าหนดบทบาทหน้าท่ี
เฉพาะเจาะจงของพื้นท่ีนั้ น เพื่อป้องกันปฏิบติัยึดถือ หรือพิทกัษ์ความศกัด์ิสิทธ์ิของพื้นท่ีนั้นๆ       
ไปพร้อมๆ  กัน จึงส รุปได้ว่าคติจักรวาลได้ถูกน ามาใช้ในการสร้างบ้าน เมืองสร้างพุทธ
สถาปัตยกรรมการประดบัตกแต่งภาพและจิตรกรรม11 

ในส่วนของต านานพระธาตุได้กระจายในพื้นท่ีบริเวณกวา้งนับตั้งแต่ทางตอนบน 
ได้แก่ ดินแดนสิบสองปันนาทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน รัฐฉานของพม่า ล้านช้างและแถบลุ่ม
แม่น ้ าโขงทั้งสองฟากฝ่ัง ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 20 เป็นตน้มา ทั้งน้ีเน่ืองจากการแพร่กระจายของ
พุทธศาสนาเถรวาทสายลงักาวงศเ์ป็นหลกัส าคญันัน่เอง แต่โดยรวมแลว้ไดมี้เคา้โครงเร่ืองคลา้ยคลึง
กนัหากไดเ้ปล่ียนรายละเอียดไปตามพื้นท่ีแตกต่างกนัไปตามท่ีตั้งนั้นๆ กล่าวไดว้า่ ต านานพระธาตุ
เป็นองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา ทั้งในทอ้งถ่ินเองและลงักา โดยพระสงฆ์ท่ีไดมี้โอกาสเดินทางไป
สืบและศึกษาพระพุทธศาสนาในขณะนั้น ส าหรับต านานพระเจา้เลียบโลก ปรากฏอยู่เป็นจ านวน
มากในลา้นนาแต่หากได้มีปรากฏอยู่บา้งท่ีสิบสองปันนาและลา้นช้าง รวมถึงทางแถบอีสานดว้ย
เช่นเดียวกัน ซ่ึงก็มีผู ้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการรับอิทธิพลมาจากล้านนา อันเป็นศูนย์กลาง          
ทางศาสนา ท่ีมีความรุ่งเรืองมานับตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี  21 ท่ีได้มีการเผยแผ่ออกไปยงัดินแดน
ใกลเ้คียงในเวลาต่อมา ทั้งจากการเผยแผพุ่ทธศาสนาโดยพระสงฆ ์และดารโยกยา้ยถ่ินฐานของผูค้น
ท่ีมีอยู่อย่างต่อเน่ืองทั้งเหตุปัจจยัจากการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคม การเมืองการปกครอง และ
เศรษฐกิจ เป็นตน้ 

โดยเฉพาะในพื้นท่ีของล้านนาแล้ว พบว่าตามวดัต่างๆ ในเกือบทุกท้องถ่ินมกัจะ
ปรากฏถึงต านานประเภทดงักล่าวอยูเ่สมอ แมว้ดันั้นจะไม่ไดป้รากฏถึงต านานท่ีมีอยู่ยงัวดันั้นเลย 
หากเป็นการให้ความส าคัญของต านานในลักษณะขององค์ความรู้ โดยท่ีได้มีการเผยแพร่ให้
พุทธศาสนิกชนในแต่ละท้องถ่ิน เกิดความเล่ือมใสศรัทธาในศาสนสถานท่ีต านานกล่าวถึง               
อนัจะน าไปสู่การปฏิบัติบูชาในลักษณะต่าง กล่าวคือ การเทศนาในเร่ืองราวต านานส าคัญให ้      
เป็นประเพณีนิยมของชาวพุทธทอ้งถ่ิน ท่ีนอกเหนือจากการรับรู้ในชาดกเร่ืองอ่ืนๆ อยู่แลว้ก็ได้มี
การน าเอาเร่ืองราวต านานพระธาตุและต านานพระเจา้เลียบโลก มาท าการเทศนาใหพุ้ทธศาสนิกชน

                                                        
 11 คณะผูจ้ดัท า ชาญณรงค ์ศรีสุวรรณ และคนอื่น, ฮอมภูมิ 1 : รวบรวมความรู้, “ภูมิปัญญา วถิไีทย”,                       
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), หนา้ 10-11. 
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ไดรั้บฟัง เพื่อจูงใจมนความศรัทธาต่อสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในทอ้งถ่ิน ทั้งไกลและใกลเ้ป็นท่ีรับรู้อย่าง
กวา้งขวาง นอกจากน้ียงัไดเ้กิดประเพณีในการท่ีจะแสวงบุญของผูท่ี้เล่ือมใสศรัทธา ไปยงัดินแดน   
ท่ีมีพระธาตุตั้งอยู ่เกิดเป็นเครือข่ายทางพุทธศาสนาในทอ้งถ่ินและภูมิภาค จากการรับรู้เร่ืองราวของ
ผูค้นแถบน้ีมาชา้นาน12 

บทบาทหน้าที ่และความส าคัญของวดัพระธาตุในวฒันธรรมล้านนา 

พระธาตุ คือ ท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ตามความเช่ือ        
ทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระธาตุเจดียเ์ป็นหลกัส าคญัของวดั วดัพระธาตุจะไดรั้บการท านุบ ารุง        
ทั้ งจากสถาบันการปกครอง คือ กษัตริย์และเจ้าเมือง และจากราษฎรในชุมชนเสมอ มูลเหตุ         
ของการเกิดธาตุเจดียน์ั้น  กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  ทรงนิพนธ์ไวใ้นต านาน  พุทธเจดีย์ว่า เม่ือ    
พระพุทธองค์ใกล้เสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน พระอานนเถระทูลถามถึงการปฏิบัติต่อพุทธสรีระ 
พระพุทธเจา้ทรงให้ท าอยา่งท่ีท ากบัอฐิัของพระเจา้จกัรพรรดิ คือ การาาปนกิจแลว้สร้างสถูปบรรจุ
พระสรีระธาตุ แต่ในระยะแรกนั้นคงยงัไม่เกิดความนิยมในการบูชาพระบรมธาตุมากเท่าใดนัก      
จนในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ท่ีทรงรวบรวมพระบรมสารรีริกธาตุของพระพุทธเจา้ และแจก    
ไปยงัเมืองต่างๆ จึงเกิดประเพณีนิยมการสร้างสถูปเป็นพระธาตุเจดีย ์

การบูชาพระธาตุอันเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าในแประเทศไทยนั้ น น่าจะมีตั้ งแต่         
ในสมยัทวารวดี หริภุญไชยก็เป็นเมืองในวฒันธรรมร่วมสมยักบัทวาราวดีในเขตภาคเหนือ ปรากฏ
ขอ้จากต านานวา่ ในสมยัพระบรมธาตุในระยะแรกนั้นน่าท่ีจะมีความหมายแทนองค์พระพุทธเจา้
มากกวา่ความเช่ือในอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยข์องพระธาตุ 

ลกัษณะคติความเช่ือในการบูชาพระธาตุแบบมีระบบนั้น ก็เกิดเม่ือพุทธศาสนาแบบ
ลงักาวงศ์ได้เขา้มาสู่ดินแดนล้านนา บทบาท หน้าท่ี และความส าคญัของวดัพระธาตุมิได้จ  ากัด       
อยู่เพียงเป็นสัญลกัษณ์แทนองค์พระพุทธเจา้เท่านั้น แต่ยงัเขา้มาเก่ียวพนักบัการเมืองการปกครอง      
ในอาณาจกัร รวมทั้งเป็นปัจจยัให้เกิดวฒันธรรมประเพณีต่างๆ ในชุมชนดว้ย ในวฒันธรรมลา้นนา
วดัพระธาตุเป็นวดัท่ีมีความส าคัญอย่างมาก โดยจะแบ่งบทบาท หน้าท่ีและความส าคัญของ           
วดัพระธาตุในวฒันธรรมลา้นนาเป็น 2 ขอ้ใหญ่ คือ 

                                                        
12 เธียรชาญ อกัษรดิษฐ,์ ต านานพระเจ้าเลยีบโลก การศึกษาพืน้ที่ทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนา ภูมินาม ต านาน  

ผู้คน, (เชียงใหม่ : บริษทัธารปัญญา จ ากดั, 2552), หนา้ 8-10. 
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1.  บทบาทหน้าที ่และความส าคัญต่อการเมืองการปกครอง 

การบูชาพระบรมธาตุมิได้เป็นเพียงเพื่ออานิสงส์เท่านั้น แต่เป็นการก าหนดพื้นท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับการสถาปนาพุทธศาสนาในดินแดนใหม่ ลกัษณะความเช่ือน้ีไดเ้ขา้ผสมผสานและ
แทนท่ีความเช่ือเดิมในล้านนา ไทยอนัเก่ียวเน่ืองกบัการบูชาผี วิญญาณ และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ต านาน
พระธาตุ และต านานเมืองจะกล่าวถึงการสถาปนาพระธาตุ ณ บริเวณท่ีเป็นแหล่งศกัด์ิสิทธ์ิเดิม    
ของท้องถ่ิน เช่น พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุดอยตุง และเมืองอ่ืนๆ เช่น พระธาตุล าปางหลวง    
พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุจอมทอง ถือไดว้่าเป็นท่ีน่าสังเกตว่าดินแดนในลา้นนา มีการสถาปนา
พระบรมธาตุไวม้ากมาย ท่ีในยคุลา้นนามีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด 

การไหวพ้ระธาตุ เป็นวดัท่ีหลักและเป็นศูนยก์ลางของเมือง เป็นการใช้วิถีทาง 
วฒันธรรม และคติความเช่ือ ของผูน้ าท่ีจะท าให้เกิดการรวมตวัทางวฒันธรรมของคนในทอ้งถ่ิน    
ท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุและระบบความเช่ือให้มาเป็นพวกเดียวกนั อยู่ในท้องถ่ินและ
ชุมชนเดียวกนั 

การสร้างและประดิษฐานพระธาตุ นอกจากจะก่อให้เกิดอานิสงส์แก่ผูส้ร้างผูบู้ชา 
แล้วยงัเป็นเคร่ืองหมายแห่งการตั้งมัน่ของพระพุทธศาสนา และความเจริญแห่งธรรมท่ีถูกต้อง       
ในสังคมนั้น เม่ือคติการบูชาพระธาตุไดเ้กิดมีการเปล่ียนแปลงไป ในเชิงการเช่ือถือส่ิงท่ีมีอิทธิฤทธ์ิ
ปาฏิหาริย์ของพระธาตุมากข้ึน การสร้างพระธาตุเจดีย์ กลายเป็นส่ิงบอกบารมีผูส้ร้างพระธาตุ       
อาทิเช่น เจดียห์ลวงกลางเมืองเชียงใหม่ ของพระเจา้ติโลกราช ซ่ึงแสดงถึงการท่ีพระองคท์รงเน้น
ความส าคญัของเมืองเชียงใหม่ในฐานะเป็นศูนยก์ลางแห่งอ านาจทางด้านการเมืองการปกครอง    
ทางพุทธศาสนา 

2.  บทบาทหน้าทีแ่ละความส าคัญต่อสังคมวฒันธรรม 

พระธาตุ นอกจากจะเป็นศูนยก์ลางของอ านาจทางการเมือง และการศาสนาแล้ว
นั้นก็ยงัถือว่าเป็นศูนยก์ลางของ และเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนในชุมชน ท่ีไดแ้สดงแนวความคิด 
ความเช่ือ ความศรัทธา ในคติการบูชาพระบรมธาตุ พระธาตุในแต่ละมีความส าคญัแตกต่างกนัไป
ตามระดับ โดยร่วมถึงระดับชุมชน หมู่บ้าน และชุมชนเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ววดัท่ีมี
ความส าคญัในระดบัชุมชนเมือง ท่ีเป็นศูนยก์ลางเมืองก็น่าจะไดรั้บการอุปถมัภ ์และการท านุบ ารุง
จากชนชั้นปกครอง ท่ีมีการกลัปนาผูค้น ส่ิงของเคร่ืองใชไ้วอ้ยา่งสม ่าเสมอ โดยศูนยก์ลางของชุมชน 
มัก มี ส่ิ งศัก ด์ิ สิท ธ์ ท่ี เป็นความเช่ือแบบดั้ งเดิม ท่ีล้านนาเป็นศูนย์กลาง ท่ี ถือน าเอาต้นไม ้                 
เป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ คือ ไม้ขะจาว (กระจาว) ท่ีมีความเช่ือว่าไม้ขะจาวถูกผสมผสานแทนท่ีด้วย         
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พระธาตุเจดีย์ จากต านานพระธาตุล าปางหลวง และต านานพระธาตุเสด็จ ในจังหวดัล าปาง            
ในการสร้างพระธาตุเจดีย์มีการเข้ามาแทนท่ีส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเดิมท่ีเป็นศูนย์กลางชุมชน ท าหน้าท่ี       
คอยปกป้องดูแลรักษาชุมชนใหมี้ความสงบสุข 

ความศรัทธาในการบูชาพระธาตุของชาวล้านนา และความเช่ือในอานิสงค์ของ   
การบูชาพระธาตุ ยงัปรากฏในรูปของประเพณีท่ีปฏิบติัสืบเน่ืองต่อๆ  กนัมา เช่น การบูชาพระธาตุ
ประจ าปีเกิด คือ การจาริกแสวงบุญไปนมัสการพระธาตุ โดยมีการก าหนดข้ึนเป็นพระธาตุ    
ประจ าปีเกิด ตามประเพณีถือกนัวา่คนเกิดปีไหนตอ้งไปสักการบูชาพระธาตุท่ีใดถึงจะเป็นสิริมงคล
ต่อตนเอง มีอายุยืน ได้อานิสงส์มาก ประเพณีไหวพ้ระธาตุน้ีมีในวนัเพ็ญเดือน  8 (เดือน  6 ใต้) 
นอกจากพระธาตุในแต่ละแห่ง ก็มีประเพณีการไหวบู้ชาพระธาตุเป็นประจ าทุกปี โดยชุมชนจะถือ
วา่การไดบู้ชาพระธาตุเป็นกิริยาบุญอนัส าคญั เน่ืองจากเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิแทนพระพุทธเจา้ จึงท าให้
พระธาตุกลายเป็นศูนยก์ลางในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาท่ีส าคญัตามประเพณี และ
เทศกาลต่างๆ 

ประเพณแีละพธีิกรรมทีม่ีความสัมพนัธ์กบัวดั 

ประเพณีอันเกิดจากแนวความคิด ปรัชญา และความเช่ือทางพุทธศาสนานั้ น      
เป็นส่ิงท่ีพุทธศาสนิกชนพึงปฏิบติั และไดป้ฏิบติัสืบเน่ืองกนัมา ในลา้นนาประเพณีท่ีแสดงความ
เป็นเอกลกัษณ์ และความเป็นตวัของตวัเองของคนในทอ้งถ่ิน แมว้่าลา้นนาจะเขา้รวมกบัประเทศ
ไทยตั้งแต่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 แต่ชาวล้านนาก็ยงัคงรักษาและสืบทอดประเพณีของตนมาจนถึง
ปัจจุบนั 

ความสัมพนัธ์ของอาคารสถาปัตยกรรม และประเพณีนั้นเกิดจากพฤติกรรมของ
ผู ้คนใช้สถาปัตยกรรม ในการท ากิจกรรม พิ ธีกรรมต่างๆ ตามประเพณี  หน้าท่ีการใช้งาน
สถาปัตยกรรมในวดั จึงไม่จ  ากดัเฉพาะพิธีกรรมทางศาสนาของภิกษุสงฆ์ แต่ยงัรวมไปถึง การใช้
พื้นท่ีท ากิจกรรมของประชาชนทัว่ไป ทั้งประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั และประเพณีเน่ือง
โอกาสพิเศษ 

พฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมตามประเพณี จึงเป็นส่ิงส าคัญส่วนหน่ึงใน       
การก าหนดหน้าท่ี ใช้งานให้กับสถาปัตยกรรมในวัด ทั้ ง น้ีการออกแบบสร้างสรรค์งาน
สถาปัตยกรรมต้องค านึงถึงพื้น ท่ีว่าง  (Space)  ท่ี เหมาะสมต่อการใช้งาน  (Function)  นั้ นด้วย            
โดยประเพณีการข้ึนธาตุ เดือน 8 เหนือ (เดือน 6 ใต)้ ตรงกบัเดือนพฤษภาคม วนัเพ็ญเดือน 8 เหนือ 
เป็นวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา ชาวลา้นนานิยมพากนัไปสู่ศาสนสถานส าคญัประจ าเมือง และ
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พระธาตุเจดีย์ทุกแห่ง รวมทั้ งเป็นเดือนท่ีมีประเพณีการเดินทางไปสักการะพระธาตุเจดีย์        
ประจ าปีเกิดของตน อนัเน่ืองมาจากความนิยมการถือเอาพระธาตุเป็นท่ีพึ่งของตน (ชุธาตุ) 

ประเพณีและพิธีกรรมในการสักการบูชาเม่ือชาวล้านนามีการศรัทธาในองค์      
พระธาตุ การรวมตวักนัทางสังคมและชุมชนหน่ึงหรือหลายชุมชนก าหนดร่วมกนัข้ึน เพื่อการระลึก
ถึงประวติัศาสตร์หรือความส านึกถึงพิธีกรรมของชาวลา้นนา มีกิจกรรมและพิธีกรรม โดยเฉพาะ
การท ามาหากินในชีวิตประจ าวนัประเพณีเดือน 8 ของล้านนา ช่วงเดือนพฤษภาคม ถือเป็น          
ช่วงเดือนของประเพณีข้ึนธาตุ เน่ืองจากเดือนดงักล่าวเป็นช่วงเดือนท่ีตรงกบัวนัประสูติ ตรัสรู้ และ
ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ชาวล้านนามกัจะเดินทางออกนอกพื้นท่ีของตน เพื่อไปแสวงบุญ     
ตามพระธาตุต่างๆ ท่ีตนและชุมชนนับถืออยู่ ซ่ึงแน่นอนว่าพระธาตุท่ีไปในโอกาสพิเศษเช่นน้ี     
ตอ้งเป็นพระธาตุส าคญัของเมือง โดยประเพณีและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัพระธาตุคือ “ประเพณีสรงน ้ า
พระธาตุ” ในเดือนแปด (ล้านนา) อนัเป็นประเพณีศกัด์ิสิทธ์ิของหมู่บ้าน มีลกัษณะพิเศษ เพราะ   
เป็นวนัท่ีหลายหมู่บ้านมุ่งหน้ามาสรงน ้ าพระธาตุองค์เดียวกัน” ดังนั้ นการสรงน ้ าพระธาตุของ
ทอ้งถ่ิน จึงเป็นประเพณีร่วมของชุมชน เป็นความทรงจ าร่วมของชุมชนท่ีมีเครือข่ายใหญ่กวา่ระดบั
หมู่บา้นหรือหลายๆ หมู่บา้นรวมกนัโดยการสรงน ้ าพระธาตุเป็นประเพณีของลา้นนามานานมีทั้งท่ี
สรงโดยตรงท่ีตวัพระธาตุและการสระสรงบูชาพระธาตุท่ีบรรจุภายใน เป็นการโยงยดึร่วมใจกนัของ
คนจากหลายๆ ชุมชนให้รวมตวักนัมาการท าบูชาพระธาตุดว้ยน ้ าหอมเคร่ืองไหว ้ทุกคนจะรวมตวั
กนัดึงสายเชือกชกัรอกหมอ้น ้ าหอมขมิ้นส้มป่อยท่ีทุกคนน ามาใส่รวมกนัไว ้ชกัข้ึนไปรดสรงถวาย
พระธาตุเป็นแถวไป ซ่ึงทุกคนไดเ้ขา้ไปร่วมดว้ยความเตม็ใจพร้อมไปกบัการอธิษฐานบูชา13 

2.1.4  รูปแบบสถาปัตยกรรม 

การส ร้างสถาปัตยกรรมของล้านนาค่อนข้างจะกลมกลืนกับธรรมชาติมาก            
ศาสนสถานส่วนใหญ่ท่ีเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบนัล้วนแต่ผ่านการบูรณปฏิสังขรณ์มาแล้วทั้งส้ิน     
ชาวลา้นนามีความเช่ือวา่การบูรณปฏิสังขรณ์วดัวาอารามนั้นจะไดอ้านิสงส์ผลบุญมากและจะไดพ้บ
พระนิพพานในท่ีสุด งานบูรณะเหล่านั้ นมีทั้ งการก่อครอบเพิ่มเติมขนาดให้ใหญ่ ข้ึนหรือ              
การเปล่ียนแปลงรูปแบบ ตลอดไปจนถึงการร้ือแลว้น ามาสร้างใหม่ เง่ือนไขของการบูรณะประกอบ
กบัต านานท่ีมีอยู่มากมาย  ลว้นแล้วแต่เป็นปัญหาของการศึกษาด้านการก าหนดอายุการก่อสร้าง     
อยูเ่สมอ ศาสนสถานมีอยูห่ลายประเภทแต่ท่ีสามารถศึกษาพฒันาการของศิลปกรรมไดค้่อนขา้งมาก  

                                                        
13  สิทธิพร เนตรนิยม, พระธาตุ : กุสลลกัข์ในพุทธศาสนา, (เชียงใหม่ : ธารปัญญา, 2552 ), หนา้ 116-117. 
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โครงสร้างส่วนบนมกัใช้ไมเ้ป็นองค์ประกอบ  ความคงทนจึงน้อยกว่า ดงันั้นวิหารและอุโบสถท่ี
เหลืออยูจึ่งไดรั้บการบูรณะกนัทั้งส้ิน 

เจดีย์ล้านนา 

ชาวลา้นนามกัเรียกเจดียว์า่ “ธาตุ” หรือ “กู่” เหตุท่ีเรียกเน่ืองจากส่วนใหญ่แลว้นิยมใช้
บรรจุอัฐิธาตุทั้ งส้ิน และค าว่า กู่  นั้ น เข้าใจว่าเป็นค าท่ีมาจากภาษาพม่า เจดีย์ในศิลปะล้านนา            
ท่ีส าคญัมีอยู่ด้วยกนัสองแบบคือ เจดียท์รงระฆงั และเจดียท์รงปราสาทนอกจากนั้นยงันิยมสร้าง      
มีเจดียแ์บบอ่ืนอีกดงัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1.  เจดีย์ทรงระฆงั 

เหตุท่ีเรียกวา่ทรงระฆงันั้นเพราะองคป์ระกอบส าคญัของเจดียแ์บบน้ี คือ องคร์ะฆงั  
ซ่ึงตน้ก าเนิดนั้นคงมาจากรูปโดมคร่ึงวงกลมของสถูปในประเทศอินเดียท่ีเรียกว่า “อณัฑะ” หรือ 
“ครรภะ” ซ่ึ งมีความหมายถึงศูนย์กลางจักรวาล  ลักษณะของอัณฑะรูปค ร่ึงวงกลมนั้ น                     
เม่ือแพร่กระจายไปในดินแดนต่างๆ มากมาย และได้มีพัฒนาการต่างกันไปตามรสนิยมและ      
ความเช่ือทอ้งถ่ิน ในดินแดนลา้นนา เจดียท์รงระฆงัอาจแยกได ้3 กลุ่มคือ 

เจดีย์ทรงระฆังกลุ่มที่  1 เป็นรูปแบบท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะลังกาท่ีผ่านจาก
ศิลปะพม่าแบบพุกามแลว้พฒันาไปเป็นรูปแบบของเจดียแ์บบพื้นเมืองลา้นนา 

เจดีย์ทรงระฆังกลุ่มที่  2 เป็นรูปแบบท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะลังกาท่ีผ่านจาก 
ศิลปะสุโขทยัเข้าสู่ล้านนาแล้วพฒันาต่อเน่ืองสืบมา เช่น เจดียว์ดัพระธาตุล าปางหลวง จงัหวดั
ล าปาง 

เจดีย์ทรงระฆังกลุ่มที่  3 เป็นรูปแบบท่ีรับอิทธิพลมาจากศิลปะพม่ารุ่นหลังราว  
พุทธศตวรรษท่ี 24 ลงมา 

2.  เจดีย์ทรงปราสาท 

ความหมายของปราสาทคือเรือนยอดหลายชั้น แต่การน ามาใช้เรียกช่ือของเจดีย์
ตอ้งการใหห้มายถึงเจดียท่ี์มีเรือนธาตุและมียอดเรียวแหลมข้ึนไป โดยไม่จ  ากดัวา่จะเป็นยอดแบบใด  
เจดีย์ทรงปราสาทในศิลปะล้านนาอาจแยกได้  4 กลุ่มคือ เจดีย์ทรงปราสาทส่ีเหล่ียม, เจดีย์ทรง
ปราสาทแปดเหล่ียม, เจดียท์รงปราสาทยอดเจดีย,์ เจดียท์รงมณฑปปราสาท นอกจากนั้นยงัปรากฏ  
มีเจดียอี์ก 2 แบบ ท่ีพบในลา้นนาแต่เป็นการหยบิยมืรูปแบบมาจากแหล่งศิลปะอ่ืน คือ เจดียท์รงพุ่ม
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ขา้วบิณฑจ์ากศิลปะสุโขทยั และเจดียเ์พิ่มมุมจากศิลปะอยธุยา อยา่งไรก็ตามจากการบูรณะซ่อมแซม
องคเ์จดียต่์างๆ เป็นเวลาหลายคร้ัง ท าใหรู้ปแบบของเจดียมี์การปะปนซ่ึงกนัและกนั การพิจารณาถึง
เจดียแ์ต่ละองคย์อ่มตอ้งพิจารณาถึงการซ่อมในแต่ละคร้ังดว้ยเช่นกนั 

3.  เจดีย์เพิม่มุม /ย่อมุม 

จากการศึกษาพบวา่เจดียเ์พิ่มมุมนั้นเป็นเจดียท่ี์พฒันาข้ึนในศิลปะอยุธยาตอนกลาง  
และแพร่กระจายในภาคกลางของไทย  จนถึงศิลปะรัตนโกสินทร์ซ่ึงแต่เดิมเรียกกนัวา่ “เจดียย์อ่มุม” 
ในศิลปะล้านนานั้ นพบตัวอย่างไม่มากนักได้แก่ เจดีย์วดัหม่ืนตูม จังหวดัเชียงใหม่ ลักษณะ
องค์ประกอบส่วนฐานและชั้นฐานปัทมน์ั้นเป็นศิลปะลา้นนาราวพุทธศตวรรษท่ี 22 ซ่ึงแตกต่างไป
จากศิลปะอยุธยา แต่การยกเก็จท่ีลึกมากตลอดทั้ งองค์ ซ่ึงไม่เคยพบมาก่อนในศิลปะล้านนา 
นกัวิชาการจึงแยกให้เป็นเจดียล์กัษณะเพิ่มมุมแบบศิลปะอยุธยา ทั้งน้ีโดยมีเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อยุธยาท่ีชัดเจนก็คือการมีอิทธิพลทางการเมืองเหนือล้านนาอยู่ชั่วระยะหน่ึง ในรัชกาลของ          
พระนเรศวร ราว พ.ศ. 2138 – 2141 

4.  เจดีย์ทรงปราสาทแปดเหลีย่ม / เจดีย์ปล่อง 

เจดีย์แปดเหล่ียมท่ีวดัจามเทวี  จังหวดัล าพูนน่าจะเป็นตัวอย่างท่ีเก่าแก่ท่ีสุด        
ของเจดีย์ทรงน้ีในล้านนา ต านานมูลศาสนากล่าวว่าสร้างข้ึนในรัชกาลของพระเจ้าสวาธิสิทธิ      
เจดีย์องค์น้ีได้รับการบูรณะหลายยุคสมยั ซ่ึงรายละเอียดของฐานไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจน        
แต่เรือนธาตุนั้นอยู่ในแผนผงัแปดเหล่ียม มีจระน าประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทุกด้าน กรอบซุ้ม
จระน ายงัคงประดบัดว้ยใบระกาทรงสูงซ่ึงน่าจะเก่ียวขอ้งกบัซุ้ม“เคล็ด” ของพุกาม เหนือเรือนธาตุ
เป็นชั้นลดรับทรงระฆงั ร่องรอยท่ีเหลืออยู่ดา้นบนของทรงระฆงั เขา้ใจว่าอาจมีลกัษณะคล้ายกบั
ยอดของเจดียเ์ชียงยนั วดัพระธาตุหริภุญไชยก็ไดเ้จดียท์รงปราสาทน้ีพบมากในลา้นนา จนแทบจะ
เป็นเอกลกัษณ์ของเจดียล์า้นนา ไดแ้ก่ 

เจดีย์แปดเหล่ียมท่ีวดัอินทขีล  (สะดือเมือง) เชียงใหม่  เข้าใจกันว่าน่าจะได้รับ
อิทธิพลจากเจดียแ์ปดเหล่ียม วดัจามเทวี จงัหวดัล าพูน แต่เน่ืองจากการมีรูปทรงท่ีเต้ียกว่าและ      
การเจาะอุโมงคเ์ล็กๆ เขา้ในองคเ์จดีย ์ท าให้มีขอ้สงสัยถึงเจดียแ์ปดเหล่ียมท านองเดียวกนัน้ีในพุกาม 
และเจดียอ์งคน้ี์บางความเห็นสันนิษฐานวา่เป็นเจดียบ์รรจุอฐิัพญามงัราย รูปทรงของเจดียอ์งค์น้ีคง
ไม่ถูกเปล่ียนแปลงมากนกัในการซ่อมแต่ละคร้ัง ยกเวน้งานป้ันประดบัท่ีเห็นร่องรอยการสร้างทบั
ของเดิมสองคร้ัง  
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2.2  แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกบัการวจัิย 

2.2.1  แนวคิดการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 

แนวทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมนั้นไม่จ  าเพาะเจาะจงถึงทรัพยากรวฒันธรรม
ประเภทใดประเภทหน่ึง หรือไม่เนน้ท่ีทรัพยากรวฒันธรรมของวฒันธรรมหรือกลุ่มชนใดในพื้นท่ี
โดยเฉพาะ ทรัพยากรวฒันธรรมมีคุณค่าและความหมายหลายประการ และมีความส าคญัหลาย
ระดบัคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมมีพลวตั (Dynamic) ทรัพยากรวฒันธรรมอยา่งเดียวกนั อาจมี
คุณค่าแตกต่างจากเดิมหรือเกิดคุณค่าใหม่ข้ึนมาตามบริบททางสังคมและวฒันธรรมของมนุษย์14      
วิรุณ  ตั้งเจริญ ไดก้ล่าวถึง การจดัการวฒันธรรมว่าเป็นกระบวนการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศวทิยา คุณธรรม จริยธรรม โดยอาศยัการอนุรักษศ์าสนา ประวติัศาสตร์ ผูค้น
ในชุมชน การด ารงชีวิต ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ  ท่ีส่งผลต่อจิตส านึกเป็นประการส าคญั เพื่อ
น ามาสู่ความย ัง่ยืนทางวฒันธรรม15 ทรัพยากรทางวฒันธรรมมีหลายประเภทซ่ึงอาจแบ่งเป็น
ทรัพยากรทางโบราณคดี ทรัพยากรทางสถาปัตยกรรม ทรัพยากรทางประวติัศาสตร์ ทรัพยากรทาง
ประวติัศาสตร์ศิลปะ เป็นตน้  ดงันั้นในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งวางเป้าหมายให้ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัคุณค่าและความหมายของทรัพยากรวฒันธรรมให้
ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชนและความเป็นมนุษย์ ซ่ึง ธนิก เลิศชาญฤทธ์ ได้
วางเป้าหมายของการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมไดด้งัน้ี 

1.  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมส าหรับการวางแผนและการป้องกนั 

2.  เพื่อปกป้องทรัพยากรวฒันธรรม และท าให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสม    
ร่วมไปกบัการอนุรักษแ์ละสงวนรักษา 

3.  เพื่อให้ประชาชนหรือสาธารณชน นักเรียน นักศึกษาและผูส้นใจสามารถเขา้ถึง
แหล่งทรัพยากรวฒันธรรมไดอ้ยา่งเท่าเทียม 

                                                        
14 ธนิก  เลิศชาญฤทธ์, การจัดการทรัพยากรวฒันธรรม, (กรุงเทพฯ : ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร องคก์ารมหาชน, 2554),

หนา้ 164-165. 
15 วิรุณ  ตั้ งเจริญ, วิสัยทัศน์ศิลปวัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ : ศูนยส์ านักพิมพ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ , 2552),      

หนา้ 17-18. 
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เพื่อใช้ทรัพยากรวฒันธรรมในการให้การศึกษาเก่ียวกบัอดีต และสามารถท าให้ผูเ้ขา้
ศึกษาไดต้ระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมเองดว้ย16 

2.2.2  แนวคิดการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งศึกษาเรียนรู้สังคมและสภาพ     
ความเป็นอยู่ของท้องถ่ินต่างๆ  โดยผ่านส่ิงท่ีแสดงความเป็นวฒันธรรม เช่น  ประวติัศาสตร์ 
โบราณสถาน โบราณวตัถุ ประเพณีพิธีกรรม วิถีการด าเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และส่ิงต่างๆ           
ท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเร่ืองในการด าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคแต่ละสมัย อีกทั้ งผูท่ี้มา
ท่องเท่ียวจะไดรั้บทราบถึงประวติัความเป็นมา ความเช่ือ ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีต
ท่ีมีมรดกวฒันธรรมเป็นส่ือในการสืบทอดและส่งผ่านมาถึงคนรุ่นปัจจุบนัโดย ไกรฤกษ์ ป่ินแก้ว    
ได้กล่าวไว้ว่า การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  คือประเทศต่างๆ  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ             
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในการสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศของตนอยา่งมหาศาล จึงน าวฒันธรรม
มาเป็นส่วนหน่ึงในกลยุท ธ์การตลาดของประเทศ การตลาดและการส่งเส ริมการตลาด                   
จึงมีความส าคญักบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของไทยเป็นอยา่งยิง่17 ไกรฤกษ ์ป่ินแกว้ ไดก้ล่าววา่ 
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  คือประเทศต่างๆ  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมในการสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศของตนอยา่งมหาศาล จึงน าวฒันธรรมมาเป็นส่วนหน่ึง
ในกลยุทธ์การตลาดของประเทศ การตลาดและการส่งเสริมการตลาดจึงมีความส าคัญกับ             
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของไทยเป็นอย่างยิ่ง  สุวฒันา วงษ์กะพันธ์ุ  ได้กล่าวว่า การตลาด 
หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจในการผลิตสินค้าและบริการตามนโยบายของธุรกิจนั้น     
โดยสอดคล้องกับความต้องการของผู ้บริโภค การตลาดมีส่วนผสมทางการตลาดท่ีส าคัญท่ี          
ช่วยเพิ่มยอดขาย ซ่ึงสามารถจัดแบ่งเป็น  4 กลุ่ม  (4 P’s)  ได้แก่ผลิตภัณฑ์ ท่ี ดี  (Product) ราคาท่ี
เหมาะสม (Price) ช่องทางในการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 

 

                                                        
16 ธนิก  เลิศชาญฤทธ์, การจัดการทรัพยากรวฒันธรรม, (กรุงเทพฯ : ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร องคก์ารมหาชน, 2554),

หนา้  63-64. 
17 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวชิาศิลปะศาสตร์, วฒันธรรมกบัการท่องเทีย่ว Culture and Tourism. 

(นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2555), หนา้ 18-21, 27. 
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การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จ าเป็นตอ้งใช้การส่งเสริมการตลาดมาเป็น
เคร่ืองมือในการขยายกลุ่มเป้าหมายนักท่องเท่ียว ซ่ึงจะส่งผลให้มีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน การส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จ าเป็นใช้ส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาดมาช่วยด าเนินงาน
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และการจดักิจกรรม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัอยา่งยิ่ง
ของการส่งเสริมการตลาดการเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม18 

ความหมายของการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

การท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรมเป็นแนวคิดท่ีถูกน ามาใช้ในแวดวงการท่องเท่ียว          
อย่างกวา้งขวาง โดยมีนักวิชาการให้ความหมายไวอ้ย่างหลากหลาย เช่น ชาญวิทย์ เกษตรศิริ      
กล่าวว่า การท่องเท่ียวเน้นการพฒันาด้านภูมิปัญญา สร้างสรรค์ เคารพต่อส่ิงแวดลอ้มวฒันธรรม 
ศักด์ิศรี และวิถีชีวิตผู ้คน หรือสามารถกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม คือ            
การท่องเท่ียว เพื่อการเรียนรู้ผูอ่ื้น และยอ้นกลบั มามองตนเองอยา่งเขา้ใจความเก่ียวพนัของส่ิงต่างๆ 
ในโลกท่ีมีความเก่ียวโยงพึ่ งพาไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ขณะท่ี  ราณี อิสิชัยกุล  ได้ให้
ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรมว่าหมายถึงการท่องเท่ียวเพื่ อชมหรือสัมผ ัส
ศิลปวฒันธรรมแขนงต่างๆ ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ภาษาและวรรณกรรม 
หตัถกรรม นาฏศิลป์และดนตรี รวมทั้งงานเทศกาล ประเพณี และการละเล่นต่างๆ ส่วน รสิกา องักูร 
ได้ให้ค  าจ  ากดัความว่า การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นการท่องเท่ียวท่ีให้
ความรู้เก่ียวกับวิถี ชีวิต  และความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีมีความวิจิตรอลังการ                
และแตกต่างจากชนชาติอ่ืน เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในหมู่นักท่องเท่ียว 
และพะยอม ธรรมบุตร ไดช้ี้ให้เห็นวา่การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็นการท่องเท่ียวท่ีใหค้วามส าคญั    
กับวฒันธรรมของแหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวมักจะให้ความสนใจ           
เร่ืองวิถีชีวิต มรดกวฒันธรรม ศิลปะ อุตสาหกรรม และกิจกรรมนันทนาการของชุมชนท้องถ่ิน    
โดยนักท่องเท่ียวจะเยี่ยมชมและศึกษาแหล่งประวติัศาสตร์ ศิลปะ มหกรรมและงานแสดงสินคา้
หตัถกรรม พิพิธภณัฑทุ์กประเภท ศิลปะการแสดงและทศันศิลป์ตลอดจนแหล่งมรดกต่างๆ 

 

 

                                                        
18 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวชิาศิลปะศาสตร์,  เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 18-21, 27. 
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ดงันั้น การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จึงหมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมุ่งศึกษาเรียนรู้สังคม
และสภาพความเป็นอยู่ของท้องถ่ิน ต่างๆ โดยผ่านส่ิงท่ีแสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น 
ประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ ประเพณี วถีิการด าเนินชีวติ ศิลปะทุกแขนง และส่ิงต่างๆ 
ท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในการด าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยคุสมยั 

แนวทางการจัดการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมอย่างยัง่ยนืของไทยปัจจุบัน 

ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับการจัดการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน อันเป็น           
แนวทางการจัดการท่องเท่ียวทุกประเภทรวมถึงการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมด้วย ทั้ งน้ี 
หลกัการจดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืมีอยู ่8 ขอ้ คือ  

1.  ค านึงถึงการอนุรักษแ์ละการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังานอยา่งประหยดัและ
ชาญฉลาด โดยสัมพนัธ์กบัคุณค่าทางธรรมชาติ วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. ลดการบริโภคและการใช้ทรัพยากร  ด้วยการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ หลีกเล้ียงการใช้ทรัพยากรหายาก ให้มีการใช้ทรัพยากรทดแทน รวมถึงการวาง
แผนการจดัการของใชแ้ลว้และขยะหรือส่ิงปฏิกลู โดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3. ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายในท้องถ่ินหรือบริเวณ
ใกลเ้คียงแหล่งท่องเท่ียว 

4. ให้ความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานอ่ืนๆ หรือแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนเพื่อสร้าง
เครือข่ายการท่องเท่ียว 

5.  ส่งเสริมกิจกรรมและพฒันาเศรษฐกิจการท่องเท่ียวในท้องถ่ินหรือชุมชนด้วย     
การประชาสัมพนัธ์ เงินทุน สร้างกิจกรรมการฝึกอบรมและการตลาด 

6.  พฒันาบุคลากรให้มีความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ดว้ยการฝึกอบรมเฉพาะ
ดา้นอบรมมคัคุเทศก ์อบรมความรู้ดา้นวฒันธรรม และศิลปะประเพณีต่างๆ 

7.  จดัท าฐานขอ้มูลพื้นฐาน หรือคู่มือท่องเท่ียว เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวฒันธรรมและ
แหล่งท่องเท่ียว 

8.  จดัการประเมินผลหรือวิจยัถึงผลกระทบของกิจกรรมการท่องเท่ียว และวดัความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียว เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการท่องเท่ียวใหมี้คุณภาพ 
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การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมอย่างยัง่ยืน 

เป็นแนวคิดสืบเน่ืองจากการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีไดก้ระจายไปยงัวงการต่างๆ รวมทั้ง
การท่ องเท่ี ยวด้วยทั้ งนั้ นจะเห็นหมายถึงการท่ องเท่ี ยวท่ีตอบสนองของความต้องการ                   
ของนกัท่องเท่ียวและผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั โดยมีการปกป้องและสงวนรักษาทรัพยากร
ของอนุชนรุ่นหลังด้วย หรืออีกในความหมายหน่ึงจากราชบัณฑิตสานได้ให้ความหมาย คือ          
การพฒันาทรัพยากรท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และ
สุนทรียภาพ โดยใชท้รัพยากรท่ีมีคุณค่า เพื่อสามารถรักษาเอกลกัษณ์ของธรรมชาติ และวฒันธรรม 
โดยแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 

1.  การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการรองรับการขยายตวัและการเจริญเติบโต
ของแหล่งท่องเท่ียว 

2.  การบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อควบคุมดูแลพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
3.  การปรับปรุงปละฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวมิใหเ้กิดความเส่ือมโทรม 
4.  การดูแลรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
5.  การก าหนดแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้เพียงพอต่อความ       

ของนกัท่องเท่ียว 

แนวคิดการจัดการท่องเทีย่วโดยชุมชน 

ปัจจุบนัน้ีการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นแนวคิดของการบูรณาการ และการเกิด
จากความร่วมมือเพื่อจัดการการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ ซ่ึงท าให้ชุมชนและท้องถ่ินได้รับ       
ความสนใจ ในฐานะเจา้ของทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีส าคญั เพราะเกิดจากความตระหนัก        
ในด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะเป็นแหล่งท่ีเกิดรายได้ท่ีส าคัญ แต่การจดัการท่องเท่ียวท่ี      
ผา่นมา โดยเกิดจากภาครัฐและเอกชนมกัจะเกิดปัญหาตามมา ท่ีมีผลกระทบต่อวถีิชีวิตของคน และ
ชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว แต่เม่ือภาครัฐและเอกชนไดมี้นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งบูรณา
การท่ีชดัเจน เช่นการท่องเท่ียวประเทศไทยไดก้ าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยให้ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรเพื่อน าไปส่วนร่วมใน
การจดัการทรัพยากรเพื่อน าไปสู่การท่องเท่ียวท่ีใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและ
วฒันธรรมอยา่งสมดุลมากข้ึน เป็นตน้ ชุมชนและทอ้งถ่ินไดมี้บทบาทในการจดัการการท่องเท่ียว
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงท าให้มีโอกาสเรียนรู้ด้านการจดัการท่องเท่ียวจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนั้นรัฐบาลยงัได้มีการจดัท าโครงการต่างๆ ข้ึนเพื่อให้สอดคล้องและ
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เช่ือมโยงกับการส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น  โครงการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP)       
ซ่ึงเกิดจากการสนับสนุนให้น าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรของชุมชน หรือการพัฒนา        
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีการน าเสนอ ปัจจุบนัการเกิดแนวคิด “การท่องเท่ียวโดยชุมชน” (Community 
Based Tourism) ข้ึนเพื่อให้ชุมชนซ่ึงเป็นเจา้ของทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ดา้นการท่องเท่ียวไดห้ลากหลาย อาทิ 

ประเภทของการท่องเทีย่ว 

1.  การท่องเทีย่วตามสภาพภูมิศาสตร์การเดินทาง  

1.1  การท่องเท่ียวภายในประเทศ  (Internal Tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีอยู่ใน
ประเทศ และภูมิล าเนาของประเทศ ท่ีเดินทางไปยงัทอ้งถ่ินต่างๆ 

1.2  การท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (International tourism) เป็นการท่องเท่ียวออก
จากภูมิล าเนาของตนไปยงัต่างประเทศ 

2.  การท่องเทีย่วตามวตัถุประสงค์ของการเดินทางได้แก่ 

2.1 เพื่อการพักผ่อน  (Leisure Tourism)  เป็นการท่องเท่ียวท่ีหลีกหนีจากการใช้
ชีวติประจ าวนั ในรูปแบบท่ีเรียบง่าน สบาย ไม่ซบัซอ้น เพื่อเป็นการพกัผอ่นและผอ่นคลาย 

2.2  เพื่อธุรกิจ (Business Tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีพร้อมกบัการท างานแต่อาจ
มีเวลาหรือวา่งเวน้จากการท างานเพื่อท่องเท่ียว 

2.3 เพื่อความสนใจพิเศษเป็นการท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่ีเกิดจากความสนในของ
นกัท่องเท่ียว 

2.3.1 การท่องเท่ียวธรรมชาติ (Natural Tourism) เป็นการท่องเท่ียวเก่ียวกับ
ธรรมชาติ ช่ืนชมความงามของธรรมชาติ รวมไปถึงศึกษาแหล่งธรรมชาติต่างๆ 

2.3.2  การท่องเท่ียวเชิงกีฬาและบันเทิง  (Sport and Entertainment) เป็นการ
ท่องเท่ียวทั้งความบนัเทิงและการออกก าลงักาย 

2.3.3  การท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม (Cultural Tourism) เป็นการท่องเท่ียว
เก่ียวกบัวฒันธรรม ประวติิศาสตร์ โบราณคดี 

2.3.4  การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจและประชุมล้านนา (Business and Convention 
Tourism) การเดินทางท่ีมีการติดต่อธุรกิจและการท่องเท่ียว 
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3.  การท่องเทีย่วตามการจัดการ 

3.1 การท่องเท่ียวแบบประเพณีนิยม (Convention Tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ี
เน้นการให้บริการความพึงพอใจและปริมาณของลูกคา้ โดยไม่ค  านึงถึงผลกระทบในดา้นลบต่อ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม 

3.2 การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน (Sustainable Tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีต้องการ
จดัการท่องเท่ียว เพื่อให้คงไวซ่ึ้งทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้เส่ือมสภาพ การปรับปรุงคุณภาพของ
ธุรกิจท่องเท่ียว ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บประโยชน์ตอบแทนอยา่งเหมาะสม มีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียว
อยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

3.2.1 การท่องเท่ียวเชิงนิ เวศ  (Ecotourism)  เป็นการท่องเท่ียวท่ี รับความ
เพ ลิดเพ ลินจากแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ี มีทั้ งความเป็น เอกลักษณ์ เฉพาะท้องถ่ิน              
แหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัระบบนิเวศ และการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน 

3.2.2  การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  (Culture Tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ี     
จดัข้ึนในชุมชนเล็กๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรม หรืองานประเพณี ท าให้ไดเ้รียนรู้ถึง
ความเช่ือ สังคม และวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเทีย่ว 

เป็นการศึกษาเรียนรู้ในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวท่ีเป็น   
ตวัตดัสินใจของนักท่องเท่ียว เพื่อท่ีทางรัฐบาล เอกชน และวิสาหกิจจะได้วางแผนในการพฒันา 
และปรับปรุงรองรับความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว 

1.  ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources) ทรัพยากรการท่องเท่ียวนั้นเกิด
จากส่ิงท่ีเกิดตามธรรมชาติและเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ได้สร้างข้ึน รวมถึงงานประเพณีต่างๆ ซ่ึงเป็น         
ส่ิงดึงดูดใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

2.  ความปลอดภัย (Security)ในการท่องเท่ียวส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งค านึงท่ีมาก
ท่ีสุด คือความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นต่างๆ ของนกัท่องเท่ียว และหากแหล่งท่องเท่ียวไม่มี
ความปลอดภัยท่ีท าให้นักท่องเท่ียวเลือกท่ีจะไม่ เดินทางไปเยี่ยมเยือนสถานท่ีนั้ นๆ เช่น                
การท่องเท่ียว 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีมีเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีปรากฏเป็นข่าว ซ่ึงท าให้
นักท่องเท่ียวไม่เลือกท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงันั้นสถานท่ีต่างๆ ควรมี
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มาตรฐานของการรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อในการสร้างความมั่นใจให้กับ
นกัท่องเท่ียว 

3.  ส่ิงอ านวยความสะดวก (Facilities) ซ่ึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานต่อการท่องเท่ียว 
คือ โดยปกติทางรัฐบาลจะเป็นผูล้งทุน ในเร่ืองการคมนาคม ถนน สะพาน สนาม สถานีรถไฟ  
ระบบสารธารณูปโภค อุปโภค ระบบการส่ือสาร และรวมถึงการขยายเส้นทางการคมนาคม ทางบก 
ทางน ้ า และทางอากาศ ส่ิงเหล่าน้ีล้วนแล้วเป็นส่ิงท่ีเอ้ืออ านวยให้แก่นักท่องเท่ียวได้เขา้มาเยือน       
ส่ิงอ านวยความสะดวกจะท าให้นักท่องเท่ียวเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้โดยง่าย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียวเป็นได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และ
ประหยดัเวลา เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ ท่ีเป็นสนามบินท่ีมีความทนัสมยั ปลอดภยั และสะดวกใน
ด้านคมนาคม ในความสะดวกสบายสนามบินสุวรรณภูมิ ภายในสนามบิน เช่น ร้านอาหาร
หลากหลาย ห้องน ้ าท่ีเพียงพอต่อผูโ้ดยสาร การให้บริการขอ้มูลแก่ผูโ้ดยสาร เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าน้ี
ลว้นแลว้ถือวา่เป็นปัจจยัส าหรับนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเลือกเขา้มาใชบ้ริการ 

4.  การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (Advertising and Public Relation) ถือได้
ว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการขยายอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพราะจะท าให้เป็นท่ีรู้จักและ            
เป็นท่ีสนใจแก่นักท่องเท่ียว จึงท าให้นกัท่องเท่ียวได้มาเยือนท่ีนั้นๆ เช่น การประชาสัมพนัธ์ของ
การท่องเท่ียวท่ีประเทศไทยท่ีมีการประชาสัมพนัธ์ แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวภายในประเทศให้
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติไดเ้ดินทางท่องเท่ียว 

5.  ความนิยมในการท่องเที่ยว  ปัจจุบันน้ีความนิยมในการท่องเท่ียวมีความสูง    
มากข้ึนเพราะผูค้นมีรายได้ค่อนข้างสูงข้ึน จึงท าให้ผูท่ี้รักการเดินทางการท่องเท่ียวสามารถจดั
รายไดเ้พื่อการท่องเท่ียวไดดี้ข้ึน โดยประกอบการนิยมของผูค้นในช่วงระยะเวลานั้นๆ 

6.  สภาวะเศรษฐกิจ ในขณะการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจนั้นถือได้ว่าเป็นตวักระตุ้น
กระแสของการเดินทางให้ขยายตวัอยา่งกวา้งขวาง เพราะถา้หากระบบเศรษฐกิจดีประชากรก็จะมี
รายได้มากข้ึน ก็จะกระตุน้ให้ผูค้นออกไปใช้จ่ายและเดินทางและท่องเท่ียวท่ีเหมาะกับก าลังใน    
การใชจ่้าย 
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ความส าคัญของการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

1.  เพิ่มพูนความรู้และเปิดโลกทัศน์ใหม่ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในพื้นท่ีหรือ
ในบริเวณท่ีมีคุณค่าและความส าคญัในทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมท่ีจะช่วยเพิ่มพูนความรู้
ใหก้บัผูเ้ขา้ชมได ้เช่น การเขา้ชมโบราณสถาน โบราณวตัถุ ท่ีมีความสวยงามทางดา้นสถาปัตยกรรม 
ศิลปกรรมท่ีมีความสวยงามทางศิลปะแล้วยงัสะท้อนให้เห็นถึงประวติัความเป็นมา ความเช่ือ 
มุมมอง ความคิด ความศรัทธา และร่วมไปถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและวฒันธรรมท่ี
หลากหลายจากทอ้งถ่ิน 

2.  การสร้างความเข้าใจระหว่างวฒันธรรม การท่องเท่ียวเชิงถือวา่เป็นขอ้ส าคญัต่อ
การเผยแพร่เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินใหเ้ป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

3.  อนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบนัน้ีประเทศไทยประสบปัญหาในเร่ืองของ
การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมโดยจะเห็นได้จากเยาวชนไทยได้ให้ความสนใจในเร่ือง 
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาไดน้้อยลง จึงท าให้หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนไดห้ันเขา้ฟ้ืนฟูวฒันธรรมแบบดั้งเดิมของไทยกลบัมาอีกคร้ัง โดยมีการช่วยกนัอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรม โบราณสถานและโบราณวตัถุท่ีมีค่าและส าคญัของ
ทอ้งถ่ินนั้นๆ ใหสื้บทอดคงอยูต่่อไป 

4.  สร้างรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมีการด าเนินท่ี
ท าให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก จึงท าให้เงินตราเข้าประเทศ    
มากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากหน่วยงานอ่ืนๆ 

ความส าคัญของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมได้ช่วยในการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศของตนจึงท าใหว้ฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ของประเทศไดอ้ยา่งหน่ึง เช่น ประเทศ
เกาหลีใตท่ี้มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในส่วนเก่ียวกบัวฒันธรรม เทคโนโลยี การท่องเท่ียว และ
ภาพยนตร์ซ่ีร่ีต่างๆ ของเกาหลีใต ้ส่ิงเหล่าน้ีจึงไดรั้บความสนใจท่ีจะเขา้ไปท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน 

ปัจจุบนัชุมชนมีการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ไดรั้บความสนใจจากองค์กร
ชุมชนหลายแห่ง จึงมีการรวมกลุ่มกนัเป็นเครือข่ายพนัธมิตร เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน โดยชุมชนมีบทบาทในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงแต่ละชุมชนก็มีโอกาสน าเสนอ
เร่ืองราว จุดเด่นและเอกลกัษณ์ของตน เพื่อเสนอตวัอยา่งการท่องเท่ียวโดยชุมชนใน 3 รูปแบบคือ 
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1.  การจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยชุมชน 
2.  การจดัการท่องเท่ียวกลุ่มชาติพนัธ์ุโดยชุมชน 
3.  การจดัการท่องเท่ียวชุมชนโบราณโดยชุมชน 

การท่ องเท่ี ยว เชิ งว ัฒนธรรม เป็นการท่ องเท่ี ยว ท่ีตอบสนองก ลุ่มคน ท่ี มี              
ความแตกต่างทางสังคมและวฒันธรรมทรัพยากรด้านชาติพนัธ์ุเป็นทรัพยากรวฒันธรรมท่ีถูก
น ามาใช้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ทั้งน้ีเพราะความแตกต่างตั้งแต่กายภาพดา้นร่างกาย การแต่งกาย 
ภาษา และการด าเนินชีวิต การท่องเท่ียวดา้นชาติพนัธ์ุและวิถีชีวิตจึงเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวทั้งต่างแระเทศและในประเทศเสมอมา การท่องเท่ียว
ประเภทน้ีตราบจนปัจจุบนัมีแหล่งท่องเท่ียวหลากหลาบรูปแบบ 

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็นการท่องเท่ียวท่ีสร้างผลดา้นบวกต่อการท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรมในหลากหลายมิติทั้งในด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวฒันธรรมและประเพณี ท าให้
เจ้าของวฒันธรรมตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวฒันธรรมและประเพณีและร่วมกันสืบทอด
วฒันธรรมและนักท่องเท่ียว ซ่ึงจะช่วยในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเท่ียวเก่ียวกับ
ศิลปวฒันธรรมและประเพณี และยงัเป็นการใช้ศิลปวฒันธรรม และประเพณีเป็นส่ิงดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียวเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

ปัญหาซ่ึงเกิดจากการขยายตัวของการท่องเท่ียวในปัจจุบัน ท าให้เกิดปัญหา
หลากหลาย เช่นปัญหาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทย ซ่ึ งถือว่าตามไม่ทัน              
ความเจริญเติบโตของการท่องเท่ียว บุคลากรจ านวนมากยงัไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล         
ขาดแคลนบุคลากรด้านการท่ องเท่ี ยว  โดยเฉพาะมัค คุ เทศก์ ท่ี มี ความ รู้  ความ เข้าใจใน                    
เร่ืองภาษาต่างประเทศ และวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียว 

ปัญหาท่ีส าคัญของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีผ่านมามีหลากหลาย โดยมี      
การประเมินวา่การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยูใ่นดา้นลบ คือ 

1. มัคคุเทศก์หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับการจดัการท่องเท่ียวได้เข้าไปช้ีน า หรือท าให้
รูปแบบของวฒันธรรมเปล่ียนแปลงแตกต่างไปจากเดิม เพื่อเรียกร้องความสนใจจากนกัท่องเท่ียว 
โดยไม่ค  านึงถึงความถูกตอ้ง จึงท าให้คามเป็นประเพณี พิธีกรรมต่างๆ เร่ิมสูญหาย หรือจางหายไป 
ซ่ึงถือวา่เป็นการท าลายศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินมากท่ีสุด 
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2.  การมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาในชุมชนมากยิ่งข้ึน จึงท าให้เกิดความเส่ือมโทรมของ
สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

3.  นักท่องเท่ียวมีการน าเอาวฒันธรรมของตนเข้ามาเผยแพร่ ซ่ึงท าให้เด็กและ
เยาวชนมีการลอกเลียนแบบ และท าใหส่้งผลต่อชุมชน และสังคมไดเ้ช่นกนั 

4. การน าศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในจุดมุ่งหมายเพื่อมีการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวมากเกินไปจนลืมรากเหง้าของตนเอง จึงก่อให้เกิดผลการทบในเชิงลบ
มากกวา่ 

5.  ความขดัแยง้ทางวฒันธรรม ระหวา่งเจา้ของทอ้งถ่ินกบันกัท่องเท่ียว 

6. ปัญหาการใชพ้ื้นท่ีในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณสถาน 
ท่ีมีการบุกรุกพื้น ท าลายทศันียภาพและความงดงามของโบราณสถาน เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย ์

7.  ปัญหาพื้นฐานและส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไม่สามารถบรรลุ
วตัถุประสงค์คือ การท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาชมศิลปวฒันธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี พิธีกรรมและวฒันธรรม ส่วนท่ีเป็นอุปสรรคต่อชุมชนคือ ดา้นภาษา 

8.  ปัญหาการใชศ้าสนา ความเช่ือและประเพณี ท่ีคาดวา่จะมีการปรับเปล่ียนไปตาม
สภาพแวดลอ้มใหม่ บางวฒันธรรมอาจถูกลดคุณค่าดั้งเดิมตามความเช่ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
ในสังคม 

9.  การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนั้น อาจะน าปัญหาสู่ชุมชนขา้วของวฒันธรรมซ่ึง
ปัญหาน้ีเกิดจากชุมชนทอ้งถ่ินถูกกีดกนัโดยไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนของภาครัฐและเอกชน 
หรือแมก้ระทัง่คนนอก นกัธุรกิจ จึงท าใหว้ฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ินเกิดการปลอบแปลงข้ึน 

2.2.3  ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองหรือทฤษฎคีอนสตรัคช่ันนิสซ่ึม (Constructionism) 

เป็นทฤษฎีท่ีมีพื้นฐานมากจากทฤษฎีของความรู้ (Theory of Knowledge) เป็นผูส้ร้าง
องค์ความรู้ดว้ยตนเองทฤษฎีคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม มีสาระส าคญัท่ีวา่ ความรู้ไม่ใช่มาจากการสอน
ของครูหรือผูส้อนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิดข้ึนและถูกสร้างข้ึนโดยผูเ้รียนเอง การเรียนรู้จะ
เกิดข้ึนไดดี้ก็ต่อเม่ือผูเ้รียนไดล้งมือกระท าดว้ยตนเอง (Learning by doing) 
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เพียเจีท์ (Jean Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิสผูมี้ช่ือเสียงมากกล่าวว่า เป็นทฤษฏีแต่
ความรู้จะเกิดข้ึนและสร้างข้ึนโดยผูเ้รียนเอง การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ก็ต่อเม่ือผูเ้รียนไดล้งมือกระท า
ด้วยตนเอง (Learning by doing) นอกจากนั้ นมองลึกลงไปถึงการพัฒนาการของผู ้ศึกษาใน           
การเรียนรู้ซ่ึงจะมีมากกว่าการได้ลงมือปฏิบติัส่ิงใดส่ิงหน่ึงเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงปฏิกิริยาระหว่าง
ความรู้ในตวัของผูเ้รียนเอง ประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มภายนอก หมายความวา่ ผูเ้รียนจะสามารถ
เก็บขอ้มูลจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกและเก็บเขา้ไปเป็นโครงสร้างของความรู้ภายในสมองของตนเอง 
ขณะเดียวกันก็สามารถเอาความรู้ภายในท่ีตนเองมีอยู่แล้วแสดงออกมาให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม
ภายนอกได้ ซ่ึงจะเกิดเป็นวงจรต่อไปเร่ือยๆได้ คือ ผู ้ศึกษาจะเรียนรู้เองจากประสบการณ์ 
ส่ิงแวดลอ้มภายนอก แลว้น าขอ้มูลเหล่าน้ีกลบัเขา้ไปบนัทึกในสมองผสมผสานกบัความรู้ภายใน   
ท่ีมีอยู่ แล้วแสดงความรู้ออกมาสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก ดังนั้ นในการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
(Learning by doing) จะไดผ้ลดีถา้หากวา่ผูเ้รียนเขา้ใจในตนเอง มองเห็นความส าคญัในส่ิงท่ีเรียนรู้
และสามารถเช่ือมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่า (รู้ว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้าง)      
และสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ ข้ึนมา ซ่ึงทั้ งหมดจะอยู่ภายใต้ประสบการณ์และบรรยากาศ                
ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้นัน่เอง 

ซีมัว ร์พ าร์ เพิ ร์ท  (Seymour Papert) และศาสตราจารย์ มิท เชล เรส นิก  (Mitchel 
Resnick) มีความเห็นว่า ได้ให้ความเห็นว่า ทฤษฎีการศึกษาการเรียน รู้ ท่ี มีพื้ นฐานอยู่บน
กระบวนการการสร้าง 2 กระบวนการดว้ยกนั 

ส่ิงแรก คือ ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นด้วยตนเอง ไม่ใช่รับแต่ข้อมูลที่
หลั่งไหลเข้ามาในสมองของผู้เรียนเท่าน้ัน โดยความรู้จะเกิดขึ้นจากการแปลความหมายของ
ประสบการณ์ทีไ่ด้รับ 

ส่ิงทีส่อง คือ กระบวนการการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากกระบวนการน้ัน
มีความหมายกบัผู้เรียนคนน้ัน 

นอกจากน้ี เพียเจีท ์ยงัอธิบายวา่พฒันาการเก่ียวกบัความคิด ความเขา้ใจของบุคคลนั้น
เกิดจากการท่ีบุคคลพยายามจะปรับตวัให้อยู่ในสภาวะสมดุลยเม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อม    
การปรับตวัน้ีบุคคลจะใช้กระบวนการ 2 อยา่ง คือ กระบวนการท่ี เปียเจีย ์เรียกว่า การดูดซึม หรือ  
การกลมกลืน (assimilation) และการปรับความแตกต่าง (accommodation) 
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1.  การดูดซึม (assimilation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดพ้บหรือปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดล้อมใหม่ๆท่ีไม่มีอยู่ในสมองตนเอง บุคคลจะรับหรือดูดซึมเก็บเขา้ไปไวเ้ป็นความรู้ใหม่  
ของตน 

2.  การปรับความแตกต่าง (accommodation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือได้พบ
หรือปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆท่ีสัมพนัธ์กบัความคิดเดิมท่ีมีอยูใ่นสมอง บุคคลจะเร่ิมปรับ
ความแตกต่างระหวา่งของใหม่กบัความคิดเดิมจนเกิดความเขา้ใจวา่ควรจะท าอยา่งไรกบัส่ิงใหม่น้ี 
และเม่ือใดท่ีบุคคลสามารถปรับความคิดเดิมให้สอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆได ้บุคคลจะอยู่ใน
สภาวะสมดุล แต่เน่ืองจากบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ดงันั้นกระบวนการ    
ทั้ง 2 อยา่ง จึงเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา 

โดยสรุปว่า ทฤษฏีเป็นการเรียนท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ ไม่ใช่เป็นผูรั้บอย่างเดียว 
ความรู้เกิดข้ึนจากการสร้างข้ึนด้วยผูเ้รียนเองไม่ใช่เกิดข้ึนจากครูหรือผูส้อน โดยความรู้ท่ีดีนั้ น
จะตอ้งรวมถึงปฏิกิริยาระหวา่งความรู้ในตนเอง ประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มภายนอก หมายความ
วา่บุคคลสามารถเก็บขอ้มูลจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกและเก็บเขา้ไปสร้างเป็นโครงสร้างของความรู้
ในสมองตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเอาความรู้ภายในท่ีมีอยู่แล้วแสดงออกมาให้เข้ากับ
ส่ิงแวดล้อมภายนอกได้ ซ่ึงจะเป็นวงจรต่อไปเร่ือยๆ คือ บุคคลจะเรียนรู้เองจากประสบการณ์ 
ส่ิงแวดล้อมภายนอก แลว้น าขอ้มูลเหล่าน้ีกลบัเขา้ไปในสมองผสมผสานกบัความรู้ภายในท่ีมีอยู ่
แลว้แสดงความรู้ออกมาสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก19 

2.2.4  ทฤษฏีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม (Constructivism)  

มีหลักการท่ีส าคญัว่า เป็นทฤษฎีท่ีว่าด้วย ผูเ้รียนสามารถสร้างความเข้าใจในส่ิงท่ี
เรียนรู้ด้วยตนเอง, การเรียนรู้ส่ิงใหม่ข้ึนกับความรู้เดิมและความเข้าใจท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน, การมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีความส าคญัต่อการเรียนรู้, การจดัส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมท่ีคลา้ยคลึงกบัชีวิต
จริง ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมายเป็นตน้โดยมีความเช่ือพื้นฐานมาจาก 2 แหล่งคือ 

 

 

                                                        
19 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, จิตวิทยาและวทิยาการการเรียนรู้, (นนทบุรี : มหาวทิยาลยั. 2555), หนา้ 10-17.  

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a%7bu0E21%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E32%7d%7bu0E27%7d%7bu0E34%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d%7bu0E32%7d%7bu0E25%7d%7bu0E31%7d%7bu0E22%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E42%7d%7bu0E02%7d%7bu0E17%7d%7bu0E31%7d%7bu0E22%7d%7bu0E18%7d%7bu0E23%7d%7bu0E23%7d%7bu0E21%7d%7bu0E32%7d%7bu0E18%7d%7bu0E34%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d%7bu0E0A%7d.+%7bu0E2A%7d%7bu0E32%7d%7bu0E02%7d%7bu0E32%7d%7bu0E27%7d%7bu0E34%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E32%7d%7bu0E28%7d%7bu0E36%7d%7bu0E01%7d%7bu0E29%7d%7bu0E32%7d%7bu0E28%7d%7bu0E32%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E4C%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2cad8a2e2b7d1c2b8c3c3c1d2b8d4c3d2aa+cad2a2d2c7d4aad2c8d6a1c9d2c8/-3,-1,0,B/browse
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1.  เป็นทฤษฏีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยมท่ีมีรากฐานมากจากทฤษฏีพฒันาการของ     
พีอาเจต์ทฤษฏีน้ีถือว่าผูเ้รียนเป็นผูก้ระท า (active) และเป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึนในใจเอง ปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคมมีบทบาทในการก่อใหเ้กิดความไม่สมดุลทางพุทธิปัญญาข้ึน เป็นเหตุใหผู้เ้รียน ปรับความ
เข้าใจเดิมท่ีมีอยู่ให้เข้ากับข้อมูลข่าวสารใหม่ จนกระทั่ง เกิดความสมดุลทางพุทธิปัญญา หรือ        
เกิดความรู้ใหม่ข้ึน 

2.  เป็นทฤษฏีท่ีมีพื้นฐานมาจากทฤษฏีพฒันาการของวิก็อทสก้ีซ่ึงถือว่าผูเ้รียนรู้สร้าง
ความรู้ด้วยการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้นๆ (ผูใ้หญ่หรือเพื่อน) ในขณะท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วม     
ในกิจกรรมหรืองานในสภาวะสังคม (Social Context) ซ่ึงเป็นตัวแปรท่ีส าคัญและขาดไม่ได ้
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท าให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยการเปล่ียนแปรความเขา้ใจเดิมให้ถูกตอ้งหรือ
ซบัซอ้นกวา้งขวางข้ึน 

โดยมีความคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม คือ  

1.  ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2.  การเรียนรู้ส่ิงใหม่ข้ึนกบัความรู้เดิมและความเขา้ใจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
3.  การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ 
4.  การจดัส่ิงแวดลอ้มกิจกรรมท่ีคลา้ยคลึงกบัชีวติจริง ท าใหผู้เ้รียนเกิด     

การเรียนรู้อยา่งมีความหมาย20 

2.3  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.3.1 เอกสารและหนังสือ 

(1) สรัสวดี  อ๋องสกุล  หนังสือช่ือ “ประวัติ  - ต านานล าปางในช่ือเขลางค์นคร           
ลมัภภปัปะนคร กุกกุฎนคร นครล าปางในหนงัสือต่างๆ ท่ีพอหาได”้ กล่าวว่าประวติัความเป็นมา
จงัหวดัล าปาง” เป็นการศึกษาประวติัศาสตร์จงัหวดัล าปางได้เร่ิมข้ึนสมัยหริภุญไชยเน่ืองจาก
หลกัฐานศิลาจารึก พงศาวดาร และต านาน เช่น ต านานพระธาตุล าปางหลวง ต านานจามเทวีวงศ ์
ต านานมูลศาสนา และพงศาวดารโยนก มีการกล่าวถึงจริงเก่ียวกบั “เมืองล าปาง” ในเอกสารต่างๆ
โดยมีการแบ่งช่วงการพฒันาของความเป็นเมืองได ้3 สมยั ตามล าดบั คือ 

                                                        
20 สุรางค ์ โคว้ตระกลู, จิตวทิยาการศึกษา, (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2533), หนา้ 212-218. 
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1.  เมืองล าปาง (สมยัหริภุญไชย) สร้างข้ึนเม่ือตน้พุทธศตวรรษท่ี 13 สร้างข้ึนใน   
พ.ศ. 1204 โดยสุพรหมฤาษีและพรานเขลางค ์เพื่อเป็นราชธานีของเจา้อนนัตยศโอรสของพระนาง
จามเทว ีแห่งหริภุญชยัขอให้ช่วยสร้างเมือง สุพรหมฤาษีไดเ้ลือกชยัภูมิท่ีเหมาะจึงสร้างเมืองข้ึนบน
ฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าวงั ตามแบบอยา่งเมืองหริภุญไชย คือเป็นรูปทรงหอยสังข์ แลว้จึงขนานนาม
ว่า “เขลางค์นคร” ต่อมาไดมี้การขยายเมืองออกไป ก าแพงเมืองชั้นล่างเป็นคนัดินสามชั้น ชั้นบน
เป็นอิฐสันนิษฐานว่าสร้างต่อเติมข้ึนภายหลัง ปูชนียสถานท่ีส าคัญได้แก่ วดัพระแก้วดอนเต้า 
นอกจากน้ียงัมีโบราณสถานส าคญัอีกหลายแห่งไดแ้ก่วดัอุโมงค์ (วดัร้าง) ส่วนวดัท่ีอยูน่อกก าแพง
เมืองไดแ้ก่ วดัป่าพร้าว วดัพนัเชิง วดักู่ขาว วดักู่แดง และวดักู่ค  า21 เป็นตน้ 

2.  เมืองล าปาง (สมัยล้านนาไทย) เม่ือปี พ.ศ.1824 พระเจา้มังรายได้แผ่ขยาย
อ านาจเขา้มาครอบครองแควน้ลา้นนา และขยายการปกครองเขา้สู่หริภุญไชยและเขลางคน์ครซ่ึงมี
การเกิดชิงเมืองสมยัพญาเบิก ราวปี พ.ศ.1838 เมืองล าปาง (สมยัล้านนาไทย) ตั้งอยู่ในต าบลเวียง
เหนืออยูถ่ดัจากเมืองล าปาง (สมยัหริภุญไชย) ลงมาทางใตเ้ป็นเมืองท่ีก่อก าแพงดว้ยอิฐ นอกจากน้ี  
ยงัมีโบราณสถานส าคญัคือ วดัปงสนุก22 เป็นตน้ 

3.  เมืองล าปาง (สมยัรัตนโกสินทร์) เป็นสมยัท่ีเมืองล าปาง (สมยัล้านนาไทย)
สวามิภกัด์ิต่อกองทพัไทย หลงัจากไดต้กเป็นเมืองข้ึนของพม่า ไดร้วบรวมผูค้นท่ีกระจดักระจาย
บริเวณชายแดนมาอยู่ในเมือง ตามนโยบายท่ีเรียกว่า “เก็บผกัใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ในระยะน้ี
เรียกว่า “นครล าปาง” ได้ย ้ายเมืองมาทางฝ่ังตะวนัออก หรือฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าวงั สร้างเม่ือปี          
พ.ศ. 2351ในสมยัเจา้หอค าดวงทิพย ์โบราณสถานท่ีส าคญัไดแ้ก่ หออะม๊อก (หอปืนใหญ่โบราณ) 
วดักลางเวยีง หรือวดับุญวาทยว์หิาร วดัน ้าลอ้ม และวดัป่าตัว๊ะ23 เป็นตน้ 

(2)  ณัฏฐภัทร จันทวิชหนังสือช่ือ “พระบรมสารีริกธาตุ” กล่าวว่าพระธาตุ หมายถึง   
ปูชนียว ัตถุ ท่ีสร้างข้ึนส าหรับบรรจุอัฐิธาตุ (กระดูก) และส่ิงอัน เก่ียวเน่ืองกับองค์สมเด็จ               
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการสักการบูชาของเหล่ามนุษย์และเทวดาทั้ งหลาย ในการร าลึกถึง       
พระปัญญาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ท่ีทรงมีต่อมนุษยท์ั้งหลาย ท่ีมีคุณลกัษณะ

                                                        
21 สรัสวดี อ๋องสกลุ, ประวัติ-ต านานล าปางในช่ือเขลางค์นคร ลมัภภัปปะนคร กุกกุฎนคร นครล าปางในหนังสือต่างๆ   

ทีพ่อหาได้, (ล  าปาง : หจก. ล  าปางบรรณกิจพร้ินดิ้ง. 2553), หนา้ 5-6. 
22 ไพโรจน์ ไชยเมืองช่ืน, ล าปาง : เม่ือห้วงหน่ึงศตวรรษ, (ล  าปาง : ส านกัศิลปวฒันธรรม สถาบนัราชภฏัล าปาง, 2544), 

หนา้ 9-10. 
23 ชมนสั เทียนวบิูลย,์ จังหวดัล าปาง, (ล  าปาง : โรงเรียนล าปางกลัยาณี, 2525), หนา้ 1-2, 8-10. 
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เป็นท่ีแตกต่างจากสามญัชนทัว่ไป โดยมีลกัษณะคลา้ย “ธาตุ” ถา้หากมองโดยไม่สังเกตให้ดีแลว้ก็
คล้าย กรวด หิน แก้ว และเพชร24 ส่วน “พุทธเจดีย”์ หรือท่ีเราเรียกสั้ นๆว่า “เจดีย”์ คือ ส่ิงท่ีสร้าง
ข้ึนมาเพื่อระลึกนึกถึงต่อพระพุทธเจา้และพระรัตนตรัย ยงัแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1.  ธาตุเจดีย ์หมายถึงส่ิงก่อสร้างท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ 
2.  บริโภคเจดีย ์หมายถึง สถานท่ีท่ีเป็นท่ีระลึกถึงพระพุทธองค์ 
3.  ธรรมเจดีย ์หมายถึง พระธรรมคมัภีร์ในพุทธศาสนา เป็นส่ิงแทนค าสอนของ

พระพุทธเจา้ 
4.  อุเทสิกเจดีย ์หมายถึง สถานท่ีหรือส่ิงของท่ีสร้างข้ึน 

(3)  เธียรชาย อักษรดิษฐ์บทความช่ือ “ฮอมภูมิ 1 รวบรวมความรู้ภูมิปัญญา วิถีไทย”
กล่าวว่า คติความเช่ือในการสร้างพระธาตุ มีความเก่ียวเน่ืองกบัพระธาตุ ส่วนมากพระธาตุไดค้ติ    
มาจากเนินฝังศพ และต่อมาไดว้ิวฒันาการจากเนินฝังศพธรรมดา กลายมาเป็นพระธาตุสูงตระหง่าน 
และได้วิวฒันาการแตกต่างกันออกไปตามความนิยมในประเทศนั้ นๆ25 พระพุทธศาสนาท่ีมี       
ความเช่ือและมีการนบัถือพระธาตุ เป็นปูชนียวตัถุท่ีส าคญัยิ่งกว่าวตัถุมงคลอ่ืนๆ  และทุกประเทศ   
ไม่ว่าจะนับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายหินยานหรือมหายาน ลว้นแล้วมีพระบรมสารีริกธาตุด้วยกนั
ทั้งนั้น ถา้ว่าโดยความส าคญัแล้ว พระธาตุนับว่ามีความส าคญัมากในการประกาศศาสนา เพราะ        
มีพลังในการดึงดูดศรัทธาของผูท่ี้ยงัไม่เล่ือมใสให้เล่ือมใส และผูท่ี้เล่ือมใสยิ่งๆ ข้ึนไป เช่นท่ี      
ลงักาทวปีถือวา่พระธาตุเป็นปูชนียวตัถุท่ีส าคญั ยิ่งกวา่ปูชนียวตัถุอ่ืนในพระพุทธศาสนา26 การสร้าง
พระธาตุในล้านนามีการน าเอาคติความเช่ือเร่ืองจกัรวาลวิทยาและคติจกัรวาลแบบพุทธศาสนา    
เถรวาท โดยสังคมไทยมีระบบความเช่ือว่าจกัรวาลมีเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลางท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประเพณี และวิถีชีวิต เพื่อตอ้งการให้สังคมได้ปฏิบติัช่วยสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของ
วฒันธรรมทางความคิดและทางปฏิบติัให้แก่สังคม เป็นการปรับประเพณีความเช่ือและธรรมเนียม
ปฏิบติัในระดับสังคมเมืองให้เข้ากับสังคมชนบท เกิดเป็นลักษณะร่วมทางวฒันธรรมเดียวกัน 
ระหว่างเช้ือชาติในระดบัรัฐต่อรัฐและความแตกต่างทางความคิดอ่ืนๆ จึงท าให้เกิดความซับซ้อน

                                                        
24 ณัฏฐภทัร จนัทวชิ, พระบรมสารีริกธาตุ, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2539), หนา้ 3-5. 
25 สมหมาย  เปรมจิตต,์ พระเจดีย์ในลานนาไทย : งานวเิคราะห์และอนุรักษ์ศิลปะและสถาปัตยกรรมลานนาไทย,

(เชียงใหม่ : สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,  2524), หนา้ 4-5. 
26 ศรีศกัรวลัลิโภดม, ความหมายของพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2532),     

หนา้ 12-15. 
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ทางดา้นความคิดซ่ึงอยู่ภายใตอุ้ดมการณ์ของความมุ่งหมายท่ีจะท าให้พื้นท่ีบริสุทธ์ิ ดว้ยการสร้าง
ความศกัด์ิสิทธ์ิให้กบัพื้นท่ีจากการก าหนดบทบาทหน้าท่ีเฉพาะเจาะจงของพื้นท่ีนั้น เพื่อป้องกนั
ปฏิบติัยึดถือ หรือพิทกัษ์ความศกัด์ิสิทธ์ิของพื้นท่ีนั้นๆ ไปพร้อมๆ กนั จึงสรุปไดว้า่คติจกัรวาลได้
ถูกน ามาใชใ้นการสร้างบา้นเมือง สร้างพุทธสถาปัตยกรรมการประดบัตกแต่งภาพและจิตรกรรม27 

(4)  จิรศักดิ์  เดชวงศ์ญา หนังสือช่ือ “พระเจดีย์เมืองเชียงแสน” กล่าวว่ารูปแบบ
สถาปัตยกรรมเป็นการศึกษาพระธาตุ ในทางประวติัศาสตร์และสถาปัตยกรรม ศึกษาถึงรูปแบบของ
พระธาตุ คือการเปล่ียนแปลงทางประวติัศาสตร์ท่ีมีการบูรณปฏิสังขรณ์ ซ่ึงก่อให้เกิดเง่ือนไข และ
ปัจจยั ท่ีส่งผลต่อการสร้างรูปแบบพระธาตุ พระธาตุในจงัหวดัล าปางท่ีปรากฏหลกัฐานมีอายุเก่าแก่
ตั้งแต่สมยัหริภุญไชย แบ่งตามรูปแบบเจดียไ์ด ้3 กลุ่ม 

เจดีย์ทรงระฆัง เป็นเจดียท่ี์มีองคร์ะฆงั บา้งก็เรียกวา่เจดียแ์บบลงักา เพราะเขา้ใจ
วา่เป็นรูปแบบเจดียท่ี์ไดรั้บอิทธิพลจากเจดียแ์บบหน่ึงในศิลปะลงักา รูปแบบเจดียโ์ดยส่วนรวมจะ
ประกอบดว้ย ส่วนฐานรองรับมาลยัเถา โดยมีองค์ระฆงัเป็นส่วนส าคญั เหนือ องคร์ะฆงัมีบลัลงัก ์
และส่วนยอดท่ีประกอบ ดว้ยไฉนและปลี โดยเจดียร์ะฆงัมีการพฒันาการต่างกนัในเร่ืองความเช่ือ
และรสนิยม แบ่งได ้3 กลุ่มคือ 

เจดียร์ะฆงักลุ่มท่ี 1 เป็นรูปแบบท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะลงักา จากศิลปะพม่า 
แบบพุกาม และพฒันาไปเป็นรูปแบบของเจดียแ์บบพื้นเมืองลา้นนา โดยมีลกัษณะเด่นของเจดีย ์   
ในกลุ่มน้ีคือ ชั้นฐานบวัในผงักลมหรือผงัแปดเหล่ียมซ้อนลดหลัน่กนัสามชั้น และส่วนฐานเขียง     
ส่ีเหล่ียมรับฐานปัทมลู์กแกว้อกไก่ยกเก็จ  

เจดียร์ะฆงักลุ่มท่ี 2 เจดียท่ี์จากศิลปะสุโขทยั ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะลงักา ท่ีได้
เขา้สู่ลา้นนา โดยมีลกัษณะเด่นของเจดียใ์นกลุ่มน้ีคือ ลกัษณะมาลยัเถาแบบสุโขทยั และมีฐานปัทม์
ยกเก็จแบบลา้นนา 

เจดียร์ะฆงักลุ่มท่ี 3 เป็นรูปแบบท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะพม่า ในรุ่นหลงัราว
พุทธศตวรรษท่ี 24 โดยมีลกัษณะเด่นของเจดียใ์นกลุ่มน้ีคือ ส่วนฐานปัทม์ลูกแกว้อกไก่ยกเก็จเต้ีย
ซอ้นลดหลัน่กนัรับองคร์ะฆงัท่ีไม่มีบลัลงัก ์ต่อดว้ยปลอ้งไฉน ปัทมบาท ปลีและฉตัรโลหะ28 

                                                        
27 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ฮอมภูมิ 1 รวบรวมความรู้ “ภูมิปัญญา วถิไีทย”, (เชียงใหม่ : 

โรงพมิพพ์งษส์วสัด์ิ, 2547), หนา้ 10-11. 
28 จิรศกัด์ิ เดชวงศญ์า, พระเจดีย์เมืองเชียงแสน, (เชียงใหม่ : สุริวงศบุ์๊คเซ็นเตอร์, 2539), หนา้ 11-43. 
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(5)  สิทธิพร เนตรนิยม  หนังสือช่ือ “พระธาตุ : กุสลลกัข์ในพุทธศาสนา” กล่าวว่า
ประเพณีและพิธีกรรมในการสักการบูชาเม่ือชาวลา้นนามีการศรัทธาในองคพ์ระธาตุ การรวมตวักนั
ทางสังคมและชุมชนหน่ึงหรือหลายชุมชนก าหนดร่วมกนัข้ึน เพื่อการระลึกถึงประวติัศาสตร์หรือ
ความส านึกถึงพิธีกรรมของชาวล้านนา มีกิจกรรมและพิธีกรรม โดยเฉพาะการท ามาหากินใน
ชีวิตประจ าวนัประเพณีเดือน 8 ของลา้นนา ช่วงเดือนพฤษภาคม ถือเป็นช่วงเดือนของประเพณีข้ึน
ธาตุ เน่ืองจากเดือนดังกล่าวเป็นช่วงเดือนท่ีตรงกับวนัประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของ
พระพุทธเจา้ ชาวล้านนามกัจะเดินทางออกนอกพื้นท่ีของตน เพื่อไปแสวงบุญตามพระธาตุต่างๆ     
ท่ีตนและชุมชนนบัถืออยู ่ซ่ึงแน่นอนวา่พระธาตุท่ีไปในโอกาสพิเศษเช่นน้ี ตอ้งเป็นพระธาตุส าคญั
ของเมือง โดยประเพณีและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัพระธาตุคือ “ประเพณีสรงน ้ าพระธาตุในเดือนแปด 
(ล้านนา) อนัเป็นประเพณีศกัด์ิสิทธ์ิของหมู่บ้าน มีลักษณะพิเศษ เพราะเป็นวนัท่ีหลายหมู่บ้าน        
มุ่งหน้ามาสรงน ้ าพระธาตุองค์เดียวกนั” ดงันั้นการสรงน ้ าพระธาตุของท้องถ่ิน จึงเป็นประเพณี     
ร่วมของชุมชน เป็นความทรงจ าร่วมของชุมชนท่ีมีเครือข่ายใหญ่กว่าระดบัหมู่บา้นหรือหลายๆ 
หมู่บา้นรวมกนัโดยการสรงน ้ าพระธาตุเป็นประเพณีของลา้นนามานานมีทั้งท่ีสรงโดยตรงท่ีตวัพระ
ธาตุและการสระสรงบูชาพระธาตุท่ีบรรจุภายใน เป็นการโยงยึดร่วมใจกันของคนจากหลายๆ 
ชุมชนให้รวมตวักนัมาการท าบูชาพระธาตุดว้ยน ้ าหอมเคร่ืองไหว ้ทุกคนจะรวมตวักนัดึงสายเชือก
ชกัรอกหมอ้น ้ าหอมขมิ้นส้มป่อยท่ีทุกคนน ามาใส่รวมกนัไว ้ชักข้ึนไปรดสรงถวายพระธาตุเป็น  
แถวไป ซ่ึงทุกคนไดเ้ขา้ไปร่วมดว้ยความเตม็ใจพร้อมไปกบัการอธิษฐานบูชา29 

2.3.2  งานวจัิย 

1.  สุวิภา พงษ์ปวน วทิยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาเจดียใ์นจงัหวดัล าพนู” กล่าววา่ ศึกษา
พฒันาการด้านรูปแบบของเจดีย์ในจงัหวดัล าพูน จ านวน  123 องค์ โดยแบ่งเป็นเจดีย์ทรงกลม 
จ านวน 75 องค์ เจดียป์ราสาทจ านวน 35 องค์และเจดียแ์บบพม่าจ านวน 13 องค์ เจดียมี์อายุตั้งแต่
สมยัแควน้หริภุญไชย ถึงปัจจุบนั การศึกษาพบวา่การพฒันาดา้นรูปแบบของเจดียมี์ความสัมพนัธ์
กบัการเปล่ียนแปลงทางประวติัศาสตร์ของจงัหวดัล าพูน ทั้งดา้นการปกครอง ศาสนา สังคม และ
วฒันธรรม 

 

                                                        
29 สิทธิพร เนตรนิยม, พระธาตุ : กุสลลกัข์ในพุทธศาสนา, (เชียงใหม่ : ธารปัญญา, 2552 ), หนา้ 116-117. 
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จากการศึกษาพบว่าเป็นเจดีย์ท่ีส ร้างข้ึนโดยกลุ่มช่างหรือสล่า  2 กลุ่ม คือ          
กลุ่มสล่าเวยีง ซ่ึงมีการสืบทอดการสร้างเจดียอ์อยา่งเป็นระบบรูปแบบเจดียมี์ระเบียบแบบแผน และ
กลุ่มสล่าบา้น ท่ีสร้างสรรค์รูปแบบจากเจดียต์น้แบบ คือ เจดียแ์บบหริภุญไชย เจดียล์้านนา และ  
เจดียแ์บบพม่า โดยการเลียนแบบ และการเลือกรับรูปแบบเพื่อน ามาสร้างสรรคข้ึ์นใหม่ จากจ านวน
ของเจดียท่ี์สร้างหรือบูรณะข้ึนตั้งแต่ พ.ศ.  2440 เป็นตน้มา มีจ านวนมาก จึงเป็นช่วงส าคญัท่ีได้มี 
การเปล่ียนแปลง รูปแบบเจดีย์อย่างต่อเน่ืองและมีความสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงทาง
ประวติัศาสตร์อยา่งชดัเจน โดยวธีิการศึกษาเจดียใ์นจงัหวดัล าพูนแต่ละกลุ่มไดแ้บ่งตามรูปแบบและ
อายุของเจดียทุ์กช่วงเวลา 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2440-2540 ท าให้ก าหนดระยะเวลาในการเปล่ียนแปลง
รูปแบบเจดีย ์

การพฒันาการรูปแบบเจดียใ์นจงัหวดัล าพูนส่วนใหญ่เป็นการรับรูปแบบจาก
เจดีย์ตน้แบบ ดังนั้ นการศึกษาด้านการพฒันาการจึงเป็นการศึกษาด้านแนวคิดในการออกแบบ       
ทั้ งการเลียนแบบหรือการเลือกรับ รูปแบบจากเจดีย์ต้นแบบ ของกลุ่มสล่าเวียง และสล่าบ้าน         
ในแต่ละช่วงเวลาภายใตเ้ง่ือนไขและปัจจยัท่ีเกิดข้ึนตามการเปล่ียนแปลงทางประวติัศาสตร์30 

2.  ศักดิ์สิทธ์ิ การะเกต รายงานผลการวิจยัเร่ือง “การศึกษาพระสถูปเจดียใ์น อ.เมือง 
จงัหวดัก าแพงเพชร” กล่าววา่การศึกษาประวติัความเป็นมาของเมืองก าแพงเพชรสามารถ กล่าวว่า 
เมืองก าแพงเพชรมีแบบแผนศิลปกรรมท่ีเป็นของตนเอง จึงท าให้โบราณสถานของเมือง
ก าแพงเพชรมีลกัษณะเด่นคือ นิยมใชศิ้ลาแลงเป็นวสัดุก่อสร้างบางแห่งศิลาแลงขนาดใหญ่แท่งเดียว
ตลอดใชเ้ป็นเสาอาคาร หรือก่อเป็นฐานเจดียแ์หล่งศิลาแลงท่ีน ามาก่อสร้างจะพบอยูท่ ัว่ไปในบริเวณ
อรัญญิกใกล้ๆ กบัตวัโบราณสถาน การน าศิลาแลงมาใช้เป็นวสัดุก่อสร้าง นับเป็นส่ิงท่ีแสดงถึง
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีดา้นการก่อสร้างของช่างก าแพงเพชรในอดีตและสะทอ้นถึงการน าเอา
วสัดุใกลต้วัมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 

 

 

 

                                                        
30 สุวภิา พงษป์วน, การศึกษาเจดีย์ในจังหวดัล าพูน, (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2541), หนา้ 1-4. 
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จากการพฒันารูปแบบจากการรับอิทธิพลจากแห่งอ่ืนจึงเป็นหลกัฐานท่ีส าคญัท่ี
สามารถยืนยนัค ากล่าวต่างๆ ข้างต้นได้เป็นอย่างดีจึงเป็นส่ิงท่ีท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจศึกษา
รวบรวมรูปแบบสถูปเจดียใ์นเมืองก าแพงเพชร ซ่ึงแต่ละองค์มีความแตกต่างไปตามปัจจยัต่างๆ   
เช่น ฝีมือช่าง ความคิด เทคนิค อิทธิพลจากแห่งอ่ืนท่ีสามารถเทียบเคียงทางศิลปกรรมตามนัยยะ
แห่งประวัติศาสตร์ได้อีกว่า แบบอย่างท่ีปรากฏมี ภูมิหลังมาอย่างไรเพื่ อประโยชน์ของ             
ผูส้นใจศึกษา31 

3. ชาญคณิต  อาวรณ์  รายงานผลการวิจัยเร่ือง“แบบแผนสถาปัตยกรรมและ             
งานศิลปกรรม เจดียท์รงพม่า เมืองล าปาง” กล่าววา่เจดียท์รงพม่า เมืองล าปางเจดียท์รงพม่า ปรากฏ
ข้ึนศาสนสถานในสังคมเมืองล าปาง  ในช่วง พ.ศ. 2400-2470 เน่ืองจากการเข้ามามีบทบาททาง    
ด้านเศรษฐกิจของกลุ่มชนชาวพม่าในสังคมเมืองล าปางแห่งน้ี ซ่ึงเข้ามาในฐานะคนบงัคบัของ
อังกฤษ โดยท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าควบคุมการชักลากไม้ กลุ่มชาติพันธ์ท่ีเข้ามาตั้ งถ่ินฐานใน       
เมืองล าปางประกอบดว้ย กลุ่มชาวพม่า มอญ ขาวตองสู้ และชาวไทใหญ่ ภายใตค้ติความเช่ือเร่ือง
การนับถือพระเกศาธาตุและความศรัทธาอย่างแรงกล้าในพุทธศาสนาของกลุ่มชนชาวพม่า             
จึงปรากฏการบรรจุพระธาตุ ซ่ึงอญัเชิญมาจากประเทศพม่ามาประดิษฐานในเจดียท์รงพม่าในเมือง
ล าปางแห่งน้ีเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุชาวพม่าและเป็นศูนย์รวมความศรัทธา           
ตามวฒันธรรมของชาวพม่าท่ียึดถือมานาน จากการศึกษาแบบแผนทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมของเจดียท์รงพม่าเมืองล าปางนั้นพบว่า ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมแบ่งเจดียอ์อกเป็น      
2 กลุ่ม คือ เจดียแ์บบฐานแปดเหล่ียมและเจดียแ์บบฐานส่ีเหล่ียม โดยเจดียแ์บบฐานแปดเหล่ียมสร้าง
ข้ึนตามคติความเช่ือในเร่ือง ทิศประจ า วนัเกิดข้ึน 8 วนั และเจดียแ์บบฐานส่ีเหล่ียมนั้นสร้างข้ึน    
ตามแบบแผนของเจดียท่ี์ปรากฏในประเทศพม่า ประกอบดว้ยส่วนฐาน ส่วนระฆงั และส่วนยอด 
ในส่วนของลกัษณะทางศิลปกรรมนั้น มีการประดบัซุ้มคูหาประจ าทิศทั้งส่ีดา้น ประดบัตวันรสิงห์ 
หม้อน ้ าดก พนมดอกพุ่มข้าวบิณฑ์ ตัวสิงห์ และเจดียทิ์ศ นอกจากนั้นยงัปรากฏลักษณะท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของเจดียท์รงพม่าอีกประการหน่ึงคือ การประดบัตวัราหู ท่ีองค์ระฆงั การแขวนระฆงั
ขนาดเล็กไวร้อบฉตัร และการประดบัตวันาคท่ีกา้นฉตัร32 

                                                        
31 ศกัด์ิสิทธ์ิ การะเกต, การศึกษาพระสถูปเจดีย์ใน อ าเภอเมือง จังหวดัก าแพงเพชร, (เชียงใหม่ : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

2542), หนา้ 1-3. 
32 ชาญคณิต  อาวรณ์,  แบบแผนสถาปัตยกรรมและงานศิลปกรรม เจดีย์ทรงพม่า เมืองล าปาง,  (เชียงใหม่: 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2546), หนา้ 1-2. 
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4  เธียรชาย  อักษรดิษฐ์ รายงานผลการวิจยัเร่ือง “ชุธาตุ : ความเช่ือเร่ืองพระธาตุ         
ปีเกิดในลา้นนาเทคนิควิทยาการจดัพื้นท่ีทางสังคมและความเช่ือ” กล่าววา่ความหมายของพระธาตุ
ในอนุภูมิภาคอุษาคเนย ์ไดถู้กก าหนดให้มีหน้าท่ีเชิงสัญลกัษณ์ภายใตก้รอบแนวคิดแบบลงักาคติ 
โดยการอุปถมัภ์จากผูน้ าแห่งรัฐในราวพุทธศตวรรษท่ี 18 ผลมาจากการยึดถือคติบูชาพระธาตุหรือ
พระบรมสารีริกธาตุได้สร้างอุดมการณ์ความเช่ือ และความศรัทธา ท่ีมีบทบาทและความส าคญั      
ในการสร้างความชอบธรรมแก่ชนชั้นปกครองของรัฐเถรวาท กล่าวไวว้่าพระธาตุเป็นเสมือน
สัญลกัษณ์ท่ีสะทอ้นถึงสิทธิและอ านาจของผูน้ า โดยปรากฏเป็นทั้งพื้นท่ีทางกายภาพและในเชิง
สังคมพร้อมๆ กบัเป็นพื้นท่ีพิเศษหรือพื้นท่ีทางอุดมคติ จากการศึกษาถึงคติความเช่ือเร่ือง “ชุธาตุ” 
หรือ “พระธาตุปีเกิดในลา้นนา” ได้ช้ีให้เห็นว่าพระธาตุคือ “มายาคติ” ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อสนองต่อ
ความอุดมการณ์ปฏิบติัการทางวฒันธรรมภายใตค้วามเช่ือและแนวคิดทางดา้นจกัวารวทิยาของฝ่าย
ลา้นนา โดยอาศยัองค์ประกอบอนัซับซ้อนจากระบบปีนกัษตัร ความส าคญัขององค์พระธาตุและ
สานกับเครือข่ายทางสังคมวฒันธรรม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตอบโต้อิทธิพลและอ านาจ           
การจดัการของฝ่ายสยาม ในช่วงท่ีมีการปฏิรูปการปกครองหวัเมืองประเทศราชเขา้สู่ระบบมณฑล
เทศบาล ประเด็นวิเคราะห์ท่ีได้จากการศึกษาถึงบริบทถึงบริบทการก าหนดระบบพระธาตุปีเกิด 
สรุปได้ว่าเหตุทางสังคม 3 ประการ อันได้แก่ ความเหล่ือมล ้ าทางเช้ือชาติ ความแตกต่างทาง
วฒันธรรมและความขดัแยง้ทางการเมืองการปกครอง โดยเหตุทั้ง 3 เป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิด
ความหวาดระแหวงและปมความขัดแยง้ระหว่างล้านนากับสยามอยู่เสมอมา ดังนั้ น ในราวปี        
พ.ศ. 2411-2428 จึงเป็นช่วงท่ีทางฝ่ายล้านนามีความเคล่ือนไหว ทา้ทายและตอบโตต่้อฝ่ายสยาม   
โดยยึดอุดมการณ์ “มายาคติ” แห่งศรัทธาและความเช่ือทางศาสนา เป็นกลไกลส าคญัในการสร้าง
วาทกรรมชุดหน่ึง ท่ีไร้การอธิบายถึงการก าเนิดและจุดมุ่งหมายอนัแทจ้ริง33 

5  สุทธิพงษ์  บุญศักดิ์ รายงานผลการวจิยัเร่ือง “ลายดุนโลหะ” กล่าววา่วฒันธรรมของ
ศาสนาพุทธในลา้นนาไทยนั้นมีความเขม้แข็งมาโดยตลอด พุทธศาสนาไดก้ลายเป็นชีวิตจิตใจส่วน
หน่ึงของคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ดงัจะเห็นไดจ้ากอาคาร ส่ิงก่อสร้าง รวมทั้งสถาปัตยกรรมใน
พุทธศาสนา จะปรากฏหลงเหลือให้เห็นอยู่มากมาย องค์พระธาตุเจดียน์ั้นจะเป็นแกนหลักของ
ชุมชน เป็นจุดศูนยร์วมของศรัทธามหาชน โดยเฉพาะพระธาตุเจดียท่ี์เป็นองคคู์่บา้นคู่เมืองดว้ยแลว้ 
จะยิ่งมีความส าคญัเพิ่มมากข้ึนอีก ประชาชนจะให้ความส าคญักับองค์พระธาตุด้วยการหุ้มทอง 

                                                        
33 เธียรชาย  อักษรดิษฐ์, ชุธาตุ : ความเช่ือเร่ืองพระธาตุปีเกิดในล้านนาเทคนิควิทยาการจัดพื้นที่ทางสังคมและ      

ความเช่ือ, (เชียงใหม่ : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2545), หนา้ 1-20. 



 

46 
 

(ทองจงัโก) เพื่อท่ีจะเน้นคามส าคญั ความสูงส่ง และความศกัด์ิสิทธ์ิให้กบัองค์พระธาตุและเจดีย ์ 
ซ่ึงในสมยัโบราณนั้นจะมีการดุนลายลงบนแผน่ทองแลว้น าไปติดให้กบัองคพ์ระเจดียด์ว้ย การวิจยั
ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงลวดลายและเร่ืองราวท่ีปรากฏอยูบ่นองคพ์ระธาตุและเจดีย ์
นอกจากนั้นยงัมีการทราบถึงบทบาทและกิจกรรมของคนในสังคมท่ีกระท าต่อองค์เจดียท่ี์หุ้มทอง
และมีลายดุนประดบัอยู ่รวมทั้งท าให้เกิดการอนุรักษ ์บ ารุงรักษาศิลปกรรมภายในวดั จากการวิจยั
พระเจดีย ์7 องค์ไดแ้ก่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ วดัชมพู วดัส าเภา วดัเชียงมัน่ ลายดอกบวัหรือกลีบ
ดอกบวั ซ่ึงดอกบวัเป็นดอกไมท่ี้เป็นสัญลกัษณ์ในพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นยงัพบลายพนัธ์ุ
พฤกษา เครือเถาต่างๆ ผลจากการวิจยัยงัพบต่อไปอีกวา่ ในปัจจุบนัพระธาตุเจดียท่ี์มีการหุ้มทองจงั
โกในแบบโบราณนั้ นจะลดน้อยลงไปทุกขณะ ผู ้คนนิยมลอกเอาทองของเก่าออก แล้วน า           
แผ่นทองเหลืองท่ีมีขายในทอ้งตลาดมาติดแทน ประโยชน์ท่ีได้รับก็คือ ไดรั้บทราบองค์ประกอบ
ต่างๆ ของลวดลายท่ีปรากฏอยูบ่นองค์พระธาตุเจดียใ์นส่วนต่างๆ นอกจากนั้นยงัไดเ้ป็นแนวทาง   
ในการกระตุน้ใหป้ระชาชนในชุมชน หรือ ประชาชนทัว่ไปเกิดความส านึกในคุณค่าศิลปวฒันธรรม
ท่ีควรหวงแหน และอนุรักษไ์วเ้พื่อใหง้านศิลปกรรมเหล่าน้ีคงอยูคู่่กบัสังคมตลอดไป34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
34 สุทธิพงษ ์ บุญศกัด์ิ, ลายดุนโลหะ, (เชียงใหม่ : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2533), หนา้ 1-2. 
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2.4  กรอบแนวคิดการศึกษา 

  ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
- ทฤษฏีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม 
- ทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองหรือ
ทฤษฎีคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม 
(Constructionism) 

- แนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
- แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 

ข้อมูลภาคเอกสาร 
-  ประวติัศาสตร์ความเป็นมาจงัหวดัล าปาง 
-  ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของพระธาตุ 
-  รูปแบบสถาปัตยกรรม 
-  คติความเช่ือในการสร้างพระธาตุ 
-  ประเพณีและพิธีกรรมในการสกั 
    การบูชาพระ 

ข้อมูลภาคสนาม 

-  การสงัเกตการณ์ภาคสนาม     
   (Observation)เป็นการส ารวจและบนัทึก 
   ขอ้มลูเก่ียวกบัพระธาตุและ 
   สภาพแวดลอ้ม 
- แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็  
  รวบรวมขอ้มลูจากความคิดเห็นใน 
  การคดัเลือกพระธาตุส าคญั 
 

เกณฑ์ในการคัดเลอืกพระธาตุส าคัญ 
1.  เกณฑด์า้นประวติัศาสตร์ 
2.  เกณฑด์า้นวฒันธรรม 
3.  เกณฑด์า้นศิลปกรรม 
4.  เกณฑด์า้นความพร้อมของการเรียนรู้ 
     และท่องเท่ียว 
5.  ความเช่ือและความนิยมของประชาชน 
     ในทอ้งถ่ิน 

 

1. วิเคราะห์คุณค่าความส าคญัพระธาตุ  
    ส าคญัของจงัหวดัล าปาง 

2. วิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสม 
    ในการจดัการแหล่งเรียนรู้และ 
     ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

 

เสนอแนวทางการโดยจดัการเสน้ทางการ
เรียนรู้พระธาตุส าคญั เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ในจงัหวดั
ล าปาง โดยมี 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอเมือง 
อ าเภอเกาะคา อ าเภอหา้งฉตัร 

 

 

 

 

 


