แหลงเรียนรู
วัดพระธาตุจอมปง
หมู 8 บานพระธาตุจอมปง ตําบลนาแกว
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

แหลงเรียนรู
วัดพระธาตุจอมปง
หมู 8 ตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

องคความรู
วัดพระธาตุจอมปง ตั้งอยูที่หมู 8 บานพระจอมปง ตําบลนาแกว วัดพระธาตุจอมปงเปนวัด
โบราณ ตามตํานานกลาววาสรางขึ้นในสมัยพระเจาติโลกราชแหงอาณาจักรลานนาไทย วัดนี้มี
ความมหัศจรรยของการเกิดเงาสะทอนเปนภาพสีธรรมชาติขององคพระธาตุ ผานรูเล็กบนหนาตาง
มาปรากฏบนพื้นภายในพระอุโบสถตลอดเวลาที่มีแสงสวางทั้งกลางวันและกลางคืน และบริเวณ
วัดยังมีของจําหนวย เชน ของที่ชาวบานและกลุมผูสูงอายุทําแลวนํามาวางขายใหกับผูท ี่มาเที่ยวชม
นอกจากนี้ทางวัดพระธาตุจอมปงยังไดมกี ิจกรรมใหกับชาวบานมาออกกําลังกาย เชนการออกกําลัง
กายของผูสูงอายุ การรําไทเกก
กอนหนานั้นวัดพระธาตุจอมปง ถือวาเปนวัดเล็กๆในชนบท เรียกวาเปนวัดประจําตําบล
ไมเปนที่รูจักกันในหมูนักทองเที่ยวมากนัก แตก็เปนวัดเกาแกและสรางมานานกวาวัดในตําบล
เดียวกัน มีพระธาตุเจดียสูง 17 วา เปนจุดเดนและเปนทีส่ ักการะของชุมชนจาก ตําบลนาแกวทั้งสอง
ฝงแมวัง และเปนที่ศรัทธาจากหมูบานตําบลอื่นในอําเภอเดียวกัน
จากขาวที่ปรากฏเงาพระธาตุเจดียบนหนาหนังสือพิมพเมื่อหลายปกอน กลายเปนจุดเริ่มตนใหผูคน
หลั่งไหลกันมาชมภาพมหัศจรรย จนวัดจอมปงกลายจุดสนใจและเปนแหลงทองเที่ยวอีกแหงหนึ่ง
ของจังหวัดลําปาง โดยเฉพาะสําหรับ นักทองเที่ยวประเภทนิยมทัวรวัด ซึ่งแตกอนเมื่อใครมาเที่ยว
ลําปางก็มักจะมานมัสการแตพระธาตุลําปางหลวง จากนัน้ ก็จะเดินทาง ตอไปยังอื่น ปจจุบัน
นักทองเที่ยวหรือบรรดากรุปทัวรมักจะเริ่มตนจากวัดพระธาตุจอมปงเปนแหงแรก จากนั้นก็เดินทาง

ตอที่วัด ไหลหนิ และสุดทายมาที่วัดเพระธาตุลําปางหลวง วัดทั้งสามแหงนี้ถือเปนศาสนสถานที่
สําคัญของจังหวัดและของ
แหลงเรียนรูภายในวัด
1. พระธาตุ เปนศิลปะแบบลานนา มีการบูรณะมาหลายครั้ง ตามตํานานการสรางไดบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา (กระดูกซี่โครงดานซาย) พระธาตุแหงนี้เปนภาพสะทอน
สีของตัวองคพระธาตุ ซึ่งแสงจากภายนอกผานรูเล็ก ๆ ที่บานหนาตางมาตกที่พื้นพระอุโบสถเปน
รูปองคพระธาตุมีสีธรรมชาติสวยงามมาก ภาพนี้จะปรากฏเมื่อมีแสงจากพระอาทิตย พระจันทร
หรือแสงสวางจากไฟสองมา มีการพบเมื่อป พ.ศ. 2531 โดยเด็กวัดเขาไปเลนซอนหาในโบสถ เมื่อ
ปดประตูจึงปลากดเห็นเปนภาพพระธาตุบริเวณพืน้ โบสถ จึงนํามาเลาใหคนในหมูบ านฟงจนขาว
แพรออกไปทัว่ ตอมาก็มีผูคนสนใจมาสักการะบูชาและชมเงาพระธาตุ จนมีชื่อเรียกกันมากมาย เชน
วัดพระธาตุเงาทอง วัดพระธาตุสองเงา วัดพระธาตุมหัศจรรย วัดพระธาตุเงาสีธรรมชาติ เปนตน ซึง่
ถือวาเปนงานอัจฉริยะของบรรพชนในจังหวัดลําปางมีเงาภาพลักษณะนี้อยู 4 แหงคือ วัดอัคโขชัยศรี
วัดผาแดงหลวง อําเภอแจหม วัดพระธาตุลําปางหลวง และวัดพระธาตุจอมปง อําเภอเกาะคา
2. พระวิหารหลวง มีองคพระประธานชื่อ "พระพุทธจอมพิงคชัยมงคล" ตัวอาคารพระวิหารที่เห็น
ปจจุบันนี้ครูบาเจาศรีวิชยั ไดมาทําการบูรณะ สวนภาพฝาผนังภายในเปนภาพจิตรกรรมเกาแกเลา
เรื่องราวพุทธประวัติ ใชสีฝุนเขียนเมื่อป พ.ศ. 2470 และภาพกัณหา ชาลี นรก สวรรค เขียนจากสี
น้ํามันโดยพระสมอิน เมื่อป พ.ศ. 2535
3. พระอุโบสถ ภายในมีพระประธานปางมารวิชัย ประดิษฐานลักษณะองคพระประธานเปนศิลปะ
พื้นบานและมีตูพระธรรมโบราณอยูจํานวน 2 ใบ หนาบันพระอุโบสถมีลวดลายปูนปนกลมกลืน
การสรางไดฉากสวยงามตามศิลปะพื้นบาน
4. อาคารพิพิธภัณฑ เมื่อ พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2535 ไดขุดพบโบราณวัตถุประเภทสําริด หิน ดินเผา
และโลหะ อยูใ นหลุมศพมนุษย รอบ ๆ วัดพระธาตุจอมปง ซึ่งแสดงถึงการใชเทคโนโลยีชั้นสูงใน
สมัยนั้นผลิตขึ้นมา สันนิษฐานวาเปนแหงแรกของภาคเหนือ นับไดวาเปนโบราณคดีที่สําคัญยิ่ง
นอกจากนี้ยังมีวัตถุอื่นๆ ใหชมอีกมากมาย
5. ศาลเจาพอมาขาว ตั้งอยูทางดานหลังของวัด กลาววาเมือ่ เจาเมืองสรางเมืองนี้เสร็จตองการคนเฝา
เมืองไดประกาศหาผูอาสา ตอมามีชายผูหนึ่งไดขี่มาขาวเขามา ศีรษะยังโลนหรือมีผมไฟ ไดอาสาจะ
เฝาเมืองนี้ ทราบชื่อภายหลังวาหนานกัณฑิยะ (หนาน ภาษาพื้นเมือง หมายถึง ผูที่บวชเปนพระภิกษุ
เมื่อสึกออกมาเรียกคํานําหนาชื่อวา "หนาน") จากนั้นจึงทําพิธีประหารดวยการตัดคอและนํารางมา
ฝงยังบริเวณเมืองนี้ ไดมีเรื่องเลาถึงการแสดงอภินิหารตาง ๆ มากมาย จนเปนที่นับถือของชาวบาน
และเมื่อป พ.ศ. 2539 ไดทําการสรางศาลแบบลานนาอัญเชิญรูปปนทานมาประดิษฐานในศาลแหงนี้
เพื่อเปนที่สักการะบูชาของชาวบานที่อาศัยในละแวกนี้ และขนานนามทานวา "เจาพอมาขาว"

6. หอกลอง เปนกลองเพลแบบโบราณมีขนาดใหญ จะใชตีในวันพระหรือวันสําคัญตาง ๆ ในสมัย
โบราณ ตัวกลองทําดวยไมทมี่ ีลําตนใหญมาเจาะรูขางในลงอักขระคาถาเปนภาษาพื้นเมือง แลวนํา
หนังวัวมาหอหุมยึดสลักดวยไมเนื้อแข็ง หอกลองนี้อยูใ นเขตพุทธาวาส
7. กูครูบาสุนันตะ นักบุญแหงเมืองจุมภิตาราม ตั้งอยูขางพระธาตุ (กู คือ ที่บรรจุอัฐิ)
8. หงส สรางดวยทองคําสําริดจํานวน 2 ตัว ตัวผูถูกขโมยไปเมื่อ พ.ศ. 2539 นับวาเปนหงสที่มีความ
สวยงามมาก โดยเฉพาะชวงหางเปนรูปลายกนก มีความออนชอยละเอียดในฝมือชางตามตํานานเลา
วา เมื่อพมาเขามาปกครองบานเมืองใดจะสรางหงสไวเพือ่ รําลึกถึงเมืองหงสาวดี ซึ่งเปนราชธานี
ของประเทศพมา หงสนี้ตั้งอยูบนเสาบริเวณหนาพระวิหารหลวง
9. ตนมะคายักษ มีจํานวนสองตนอยูบริเวณหนาวัดและหลังวัด ตนที่อยูห ลังวัดถูกชาวบานใชไฟสุม
ลําตนจนตายในเวลาตอมา สวนตนที่อยูบริเวณหนาวัดทานครูบาเจาภิชยั ขาวปลีกกลาววา "ถาผูใด
ตัดตนไมนี้จะมีอันเปนไป เพราะเปนตนไมเกาแกคูบานคูเมืองอายุเปนรอย ๆ ป
10. งานประเพณีตาง ๆ
1. งานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ตรงกับวันที่ 16 เมษายน ของทุก ๆ ป
2. งานประเพณีแปดเปง ตรงกับวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 เหนือ (6 ใต) มีการสรงน้ําพระ
ธาตุ แหครัวตาน และการแขงขันจุดบั้งไฟ
3. งานประเพณีขึ้นโฮงผีปูยา จัดชวงเขาพรรษา ออกพรรษา และวันสงกรานต มีการทําพิธี
บวงสรวงผีปูยา ตายาย เพื่อใหคุมครองลูกหลานที่อยูอาศัยอยูในหมูบา น ใหมีความสุขความเจริญ
4. ประเพณีเดือนสี่ ซึ่งเปนประเพณีหลังเก็บเกีย่ วขาว จะนําขาวที่เก็บเกี่ยวไดใหมมาถวายพระทัง้
ขาวเปลือก ขาวสาร พรอมทําเปนขาวหลาม ขนมตม นอกจากนี้ทุกบานจะนําฟนเทากับจํานวน
สมาชิกในครอบครัว มากอรวมกันที่ลานวัด ในเวลาเชาซึ่งตรงกับวันพระ จะมีการเผาฟน โดย
อัญเชิญพระพุทธรูปมาเปนประธานนั่งผิงไฟ เพื่อเปนตัวแทนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา เรียก
ประเพณีนี้วา "ประเพณีเดือนสี่ กิ๋นขาวจี่ขา วหลาม" จะจัดในชวงมกราคม - กุมภาพันธ ของทุกป
การเกิดเงาสะทอนเปนภาพสีธรรมชาติขององคพระธาตุ
ผานรูเล็กบนหนาตางมาปรากฏบนพื้นภายในพระอุโบส

หงส หลอดวยทองสัมริดตัวผู ตัวเมียสวยงาม

กลองหลวง เปนกลองโบราณขนาดใหญอยูที่หอกลอง

กูครูบาสนันตะ นักบุญแหงเมืองจุมภิตาราม ศาลเจาพอมาขาว (พอหนานกัณภิยะ) ผูยอมสละชีวิต
เพื่อชาวเมืองจุมภิตาราม เปนที่นับถือของบุคคลทั่วไป

ภายในวัดยังมีโบราณวัตถุตางๆ ที่ขุดพบในบริเวณนี้ดวยสิ่งที่นาสนใจอีก เชน

สอดคลองตามภาระกิจของ กศน.
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบริหารจัดการที่เอื้อตอการเรียนรู
การใหความรูทางการดานการบริการมีผูใหความรูอยูภ ายวัดพระธาตุจอมปงเปน
ประจําตลอดเวลา และการบริการตอผูใชบริการดวยความเต็มใจ มีมติ รไมตรี เปนกันเอง ใหความรู
และคําแนะนําที่ดี
การเผยแพร ประชาสัมพันธ
ไดมีการประชาสัมพันธทางเว็ปไซตตา ง ๆ ไดแก

การมีสวนรวมเชื่อมโยงภาคีเครือขาย
มีการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมมือโครงการคูปองสงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิระหวางศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา รวมกับ วัดพระธาตุจอมปง หมูที่ 8
บานพระธาตุจอมปง ตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง
วัดพระธาตุจอมปงไดเปนวัดที่มีแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรเพื่อใหกบั กลุมนักเรียน
นักศึกษาที่อยูท ั้งภายในจังหวัดและนอกจังหวัดไดมาศึกษาเรียนรูทวี่ ัดพระธาตุจอมปงอยูตลอดเวลา
กิจกรรมและกระบวนการที่เอื้อตอการเรียนรู
มีการจัดกิจกรรมภายในวัดพระธาตุจอมปง ผูมาศึกษาเรียนรูสวนใหญจะมาศึกษาเรียนรู
การเกิดเงาสะทอนเปนภาพสีธรรมชาติขององคพระธาตุ ผานรูเล็กบนหนาตางมาปรากฏบนพื้น
ภายในพระอุโบสถ
นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมการรําไทเกกของกลุมผูสูงอายุของบานพระธาตุจอมปง
ผลที่เกิดขึ้น การเรียนรู การนําไปใช ความพึงพอใจ
ผลที่เกิดขึ้นดานการเรียนรูผูเรียนสามารถเรียนรูดานโบราณคดี ดานประวัติศาสตร สาเหตุ
ของการเกิดเงาพระธาตุทําใหผูเรียนมีความอยากรูจุดเกิดของการเรียนรูสามารถมาศึกษาคนควาเปน
แหลงเรียนรูได การเขาวัดทําใหผูเรียนเกิดขอคิดมีสติมีธรรมะในใจมีเจตคติที่ดีตอพุทธศาสนา และ
ผูเรียนสามารถนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
สุมาไร แปนนอย
ผูรวบรวมและเรียบเรียง

