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1. บันทึกการเดินทาง 
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...ออกเดินทาง  

  วันเสารท์ี่ 18 ตุลาคม 2557  

 

 คณะของเราประกอบด้วยนักปั่นจักรยานหลายสิบชีวิต พร้อมพาหนะสองล้อคู่ใจรวมตัวกันเป็นกลุ่ม

ใหญ่ บริเวณวงเวียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ดึงดูดสายตาคนสัญจรผ่านไปมาให้เหลียวมองด้วยความสนใจ 

พวกเราก าลังจะเริ่มต้นการปั่นจักรยานทางไกล ระยะทางกว่า 650 กิโลเมตร จากจังหวัดลพบุรี ผ่าน

นครสวรรค์ ก าแพงเพชร ตาก และล าพูน มุ่งสู่ปลายทางที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 การเดินทางครั้งนี้จัดโดยชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทย มีความพิเศษตรงที่เป็นการปั่น

จักรยานตามรอยพระนางจามเทวีครั้งเสด็จขึ้นไปปกครองนครหริภุญชัย (ล าพูน)  อีกทั้งพวกเราคณะนักปั่นยัง

มีเป้าหมายอันเป็นกุศล คือ ไปร่วมทอดกฐินเพ่ือสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าท่าสุด จังหวัด

เชียงใหม่ จึงเป็นการเดินทางที่พวกเราอิ่มใจกันมาก นอกจากจะได้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ชื่นชม

ทิวทัศน์ระหว่างทาง ซึมซับชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ แล้วยังมีโอกาสได้ท าบุญสืบ

ทอดพระพุทธศาสนาอีกด้วย 

 สมาชิกผู้ร่วมทางทั้ง 67 ชีวิต กล่าวได้ว่า เป็นนักปั่นจักรยานทัวร์ริ่งจากทั่วสารทิศ ทั้งกรุงเทพฯ 

ลพบุรี สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ โคราช ระนอง กระบี่ เชียงใหม่ ฯลฯ เวลานี้พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไกล ... 
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 จากจุดปล่อยตัวที่วงเวียนพระนารายณ์ พวกเราพาเจ้าสองล้อคู่ใจมุ่งไปที่เขาสมอคอนเป็นแห่งแรก 

เพราะตามต านานเล่าว่าพระนางจามเทวีเคยมาศึกษาศิลปะวิทยาการอยู่ที่นี่ 

 เขาสมอคอนลักษณะเป็นเขาหินลูกเตี้ยๆ ตั้งอยู่กลางทุ่งในเขตอ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สถานที่

น่าสนใจในบริเวณนี้คือวัดเขาสมอคอน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณ ประกอบด้วยถ้ าคูหาต่างๆ มากมาย เช่น ถ้ า

พระนอน ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยอยุธยา พวกเรายังได้ชมรูปปั้น

สุกกทันตฤาษี ซึ่งตามต านานเล่าว่าเป็นผู้ทูลขอให้พระเจ้ากรุงละโว้ส่งราชธิดาคือ พระนางจามเทวีไปครอง

เมืองหริภุญชัย  

 จากนั้นพวกเราปั่นต่อเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ไปที่วัดไลย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ าบางขาม 

ในเขตอ าเภอท่าวุ้งเช่นกัน 

 วัดไลย์เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยา พวกเราได้ชมศิลปะปูนปั้นในวิหารเก้าห้อง ที่เล่าเรื่อง

พุทธประวัติและทศชาติชาดก แต่ที่อิ่มเอมใจคือ ได้ไหว้พระศรีอาริยเมตไตร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดไลย์

ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนท้องถิ่นมาช้านาน ส่วนพิพิธภัณฑ์สถานวัดไลย์ก็น่าสนใจมากเพราะเป็นสถานที่

เก็บและจัดแสดงสิ่งของโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นตู้พระธรรมลายรดน้ า ตู้

เหรียญเงินต่างๆ พระพุทธรูปเก่าทีมีทั้งโลหะและหินทราย เครื่องทองเหลือง เครื่องเงิน ฯลฯ ที่น่าชมมากๆ 

คือ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 5 เม่ือครั้งเสด็จประพาสมาที่วัดไลย์  ซึ่งมีสองภาพคือ ภาพชาวบ้านที่มา

รับเสด็จ และภาพสะพานไม้ไผ่หน้าวัดด้านที่ติดกับแม่น้ าบางขาม  นอกจากนี้ยังมแีผ่นปิดศรีษะทองค าของ

พระพุทธรูปพระศรีอาริยเมตไตร หรือเรียกว่าพระจุไล ซึ่งเป็นของส าคัญน่าสนใจอีกชิ้นหนึ่ง 

 

 แล้วขบวนนักปั่นก็เคลื่อนที่ต่อไป และเนื่องจากเป็นการเดินทางเพื่อบอกบุญ พวกเราจึงไม่มีรถน า

ขบวน และไม่ขี่จักรยานรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่แถวยาวเหยียด แต่ขี่กระจายกันเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 3-4 คัน 

โดยที่คันหนึ่งจะมีรถพ่วงบรรทุกถังติดธงธรรมจักรสีเหลืองและธงชาติเพ่ือเชิญชวนคนรายทางมาร่วมบริจาคเงิน

ทอดกฐิน 

 เม่ือพวกเรามาถึงตลาดท่าวุ้งก็พบ

เหตุการณ์น่าประทับใจ พ่อค้าแม่ค้าและ

ชาวบ้านแถวนั้นทยอยเข้ามาท าบุญกันอุ่น

หนาฝาคั่ง แต่ละรายหยิบยื่นเงินบริจาค

ตั้งแต่จ านวนยี่สิบบาท ห้าสิบบาท ไปจนถึง

หลักร้อยและหลักพัน สะท้อนให้เห็นถึงแรง

ศรัทธาในศาสนาและน้ าใจบริสุทธิ์ 
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  เส้นทางปั่นตามถนน 3028 จากวัดไลย์ไปถึงเลียบแม่น้าห้วยแก้ว 

 

 พวกเราปั่นจักรยานข้ามเขตจังหวัดลพบุรีเข้าสู่นครสวรรค์ที่อ าเภอตาคลี มุ่งไปที่เมืองโบราณจันเสน

เป็นแห่งแรก 

 สมาชิกหลายคนประทับใจเส้นทางก่อนถึงเมืองจันเสนมาก เพราะเป็นเส้นทางที่เงียบสงบ แทบไม่เห็น

รถยนต์วิ่งผ่าน ถนนตัดทอดเป็นเส้นตรงเลาะเลียบคลองชลประทาน อากาศจึงเย็นสดชื่นบวกกับทิวทศัน์สอง

ข้างทางเป็นทุ่งข้าวเขียวขจี ท าให้การปั่นในช่วงนี้เต็มไปด้วยพลัง 

 จันเสนเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีตอนต้นที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในลุ่มน้ าเจ้าพระยา มีการขุดพบ

วัตถุโบราณจ านวนมากในบริเวณนี้ แล้วน าไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์จันเสนซึ่งอยู่ในวัดจันเสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       พิพิธภณัฑ์จนัเสน 
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 ที่นี่ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินที่มีชื่อเสียง มัคคุเทศน์น้อยซึ่งเป็นเด็กจากโรงเรียนในชุมชนเป็นผู้พา

เราน าชมสิ่งต่างๆ ที่น่าสนใจภายในพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ โบราณวัตถุ โครงกระดูก เครื่องประดับโบราณ ตุ๊กตา

ดินเผา ฐานบัว ธรรมจักร ขวานหิน ใบหอกส าริด ลูกปัดต่างๆ หลังจากนั้นพวกเด็กๆ ยังพาเราไปปั่นจักรยาน

ชมรอบคูเมืองโบราณอีกด้วย 
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 ช่วงบ่ายพวกเราปั่นจักรยานไปถึงตัวอ าเภอตาคลี แม้เป็นตัวเมืองเล็กๆ ค่อนข้างเงียบสงบ แต่โชคดี

วันนี้มีงานถนนคนเดิน พอเราไปจอดรถบอกบุญจึงมีคนมาร่วมท าบุญกันจ านวนมาก  คณะนักปั่นก็ถือโอกาส

แจกขนมให้เด็กๆ ไปด้วยเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ บรรยากาศอบอุ่นท าให้พวกเราชื่นใจหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง

แมต้ลอดวันนี้จะออกแรงปั่นเจ้าสองล้อมาไกลไม่ใช่น้อย 

 ชาวคณะออกเดินทางต่อไปที่ตัวจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือพักค้างแรมที่วัดคีรีวงษ์  

 ถ้านับระยะทาง วันแรกนี้พวกเราขี่จักรยานกันมาไกล รวมระยะทางแล้วประมาณ 140 กิโลเมตร 
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เร่ืองน่ารู้   
วัดเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 
 ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกของเขาสมอคอน เป็นวดัเก่าแกโ่ดยดจูากโบราณสถานส าคญัของวดัคือ เจดีย์ทรงลงักา
ยอ่มมุไม้สบิสอง  บริเวณวดัเขาสมอคอนมีถ า้ตา่งๆ มากมาย เช่น ถ า้พระนอน ภายในประดิษฐานพระพทุธไสยาสน์ 
สนันิษฐานวา่นา่จะสร้างในสมยัอยธุยา  นอกจากนีย้งัมีถ า้พราหมณี ถ า้ชิงช้า ถ า้น า้ ถ า้ไฟฉาย ถ า้ไก่แจ้ ฯลฯ   
 เขาสมอคอนเป็นเขาหินลกูเตีย้ๆ ตัง้อยูก่ลางทุง่ มีหลายต านานบอกเลา่เร่ืองราวของเขาลกูนี ้เช่น หนงัสือ
อกัขรานกุรมภูมิศาสตร์ ฉบบัราชบณัฑิตยสถานกลา่วไว้วา่ เขาสมอคอนเป็นท่ีอยูข่องสกุกทนัตฤๅษี อาจารย์ของพระจ้า
รามค าแหงมหาราชและพระยาง าเมือง กษัตริย์เมืองพระเยา ซึง่เคยเสด็จมาศกึษาศิลปวิทยาเมื่อวยัเยาว์  หรือในบนัทึกของ
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพ กลา่ววา่ เขาสมอคอนเหมือนเกาะอยูก่ลางทุง่ไปทางด้านเหนือ มีถ า้และมีวดัโบราณอยู่

ที่เขานีห้ลายแหง่  สว่นในพงศาวดารเมืองหริภญุไชย1 มีต านานเลา่วา่ เมื่อครัง้ขอมเป็นใหญ่อยูท่ี่เมืองละโว้ มีฤาษีองค์หนึง่
ช่ือวา่ สกุะทนัต์ จ าศีลอยูท่ี่เขาสมอคอน ได้ทลูให้พระเจ้ากรุงละโว้ตัง้นางจามเทวีราชธิดาไปครองเมืองหริภญุชยั (ล าพนู) 
ทัง้ยงัมีเร่ืองราวพิสดารอยูใ่นหนงัสือเร่ืองจามเทวีวงศ์ด้วยเช่นกนั  
 นอกจากนีใ้นเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีเราคุ้นเคยกนัดียงักลา่วถึงเขาสมอคอนวา่หนมุานยกเขาสรรพยา (อยูใ่น อ. สรรพ
ยา จ. ชยันาท) เทินหวัไว้แล้วเหาะผา่นมาเพื่อหาต้นสงักรณีกบัตรีชวา เพื่อท ายาใสแ่ผนถวายพระลกัษณ์ทีห่อกโมกขศกัดิ์

ของกมุภกรรณ ระหวา่งทางมีเศษดินหินร่วงหลน่ยงัทุง่นาแหง่หนึง่เกิดเป็นเทือกเขาเลก็ๆ จึงเรียกตอ่มาวา่เขาสมอคอน  
จากต านานนีจ้ึงมีการสร้างรูปหนมุานเทินเขาสรรพยาเป็นสญัลกัษณ์ไว้บนยอดเขาสมอคอน  
 บนเขาสมอคอนยงัมีวดัส าคญันา่ชมอีกสามวดัคือ วัดบันไดสามเสน ตัง้อยูบ่นเชิงเขาสมอคอน  วัดถ า้ตะโก 
หรือวัดถ า้ตะโกพุทธโสภา มถี า้วิปัสสนาเรียกวา่ ถ า้ตะโก ภายในมีแทน่วิปัสสนาของหลวงพอ่เภา พระเกจิอาจารย์อนัเป็น
ที่เคารพนบัถือของชาวลพบรีุ และยงัมีพระเจดีย์ตัง้อยูบ่นเรือส าเภา เรียกวา่ พระเจดีย์ทรงเรือมรรคสจัจ์ อยูบ่นยอดเขา  วัด
ถ า้ช้างเผือก ภายในบริเวณวดัมรูีปปัน้ช้างเผือกขนาดใหญ่เทา่ช้างจริงสขีาวปรากฏเดน่อยูบ่นยอดเขา และยงัมถี า้
ช้างเผือกซึง่เช่ือกนัวา่วนัดีคืนดีจะมีช้างเผือกออกมาจากถ า้นี ้ซึง่คนมีบญุเทา่นัน้จึงจะแลเห็น 
 
วัดไลย์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 
 ตัง้อยูริ่มแมน่ า้บางขามที่ใช้เป็นเส้นทางติดตอ่กบัชมุชนอื่นในอดีต เป็นวดัเก่าแก่ตัง้แตต้่นกรุงศรีอยธุยา มีอายรุาว
พทุธศตวรรษที่ 18  สิง่ส าคญันา่ชมคือ ปนูปัน้สมยัอยธุยาที่วิหารเก้าห้อง พระพทุธรูปศิลปะอูท่องและพระสาวกที่งดงาม 
และพิพิธภณัฑสถานวดัไลย์ 
 วิหารเก้าห้องนบัเป็นวิหารขนาดใหญ่ ที่ผนงัด้านหน้า ด้านหลงั และมขุตอนในวิหาร มีภาพปนูปัน้เต็มพืน้ผนงั 
สภาพคอ่นข้างสมบรูณ์งดงาม  ผนงัด้านหน้าเป็นเร่ืองพทุธประวตัิและทศชาติชาดก สว่นด้านหลงัยงัเป็นท่ีถกเถียงกนัอยูว่า่
เป็นพทุธประวตัิตอนมารผจญ ตอนแบง่พระบรมสารีริกธาต ุหรือเป็นเร่ืองมโหสถชาดก  ส าหรับที่ผนงัมขุตอนในเป็นเร่ือง
พทุธประวตัิตอนเจ้าชายสทิธตัถะเสด็จออกผนวช 
 สิง่ที่พลาดไมไ่ด้เมื่อได้มาเยือนวดัไลย์คือ พระศรีอาริยเมตไตร พระพทุธรูปศกัดิ์สทิธ์ิซึง่เป็นท่ีเคารพบชูาของชาว
สมอคอนมาช้านาน และมีต านานเร่ืองเลา่มากมายเก่ียวกบัพระพทุธรูปองค์นี ้สนันิษฐานวา่สร้างขึน้ตัง้แตแ่รกตัง้กรุงศรี
อยธุยาหรือในสมยัสโุขทยั ตามต านานวา่หลอ่ขึน้แทนองค์พระศรีอาริยเมตไตรองค์เดิมซึง่สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าปราสาท

                                                 
1 ค าวา่ ไชย สะกดตามชื่อหนงัสือ 
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ทองที่อยูใ่นวิหารท่ีถกูไฟไหม้ ตอ่มาในรัชกาลที่ 5 จึงโปรดฯ ให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ ซอ่มสร้างขึน้ใหม ่
อีกทัง้ยงัมีงานไหว้พระศรีอาริย์เป็นประจ าทกุปี 
 ในสว่นของพิพิธภณัฑสถานวดัไลย์ ริเร่ิมโดยพระครูสพุทุธิสนุทร (หลวงพอ่เลก็) เจ้าอาวาสวดัไลย์ ปี พ.ศ. 2472-
2487 ได้รวบรวมสิง่ของจดัแสดงและโบราณวตัถตุา่งๆ ไว้ที่หอประชมุสงฆ์ของวดัไลย์ก่อนจะสร้างอาคารพิพิธภณัฑ์ในเวลา
ตอ่มา  ภายในอาคารสองชัน้จดัแสดงข้าวของอนัมีคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์มากมาย เช่น ตราประทบัส าคญัและสงัข์
ประกอบพิธี เงินเหรียญโบราณตา่งๆ เคร่ืองเงิน เคร่ืองปัน้ดินเผา กระเบือ้งลายคราม ตู้พระธรรม พระพทุธรูปโบราณ 
รวมถึงพระจไุลหรือแผน่ปิดศรีษะทองค าของพระพทุธรูปพระศรีอาริยเมตไตร 
 
พิพิธภณัฑ์จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสรรค์ 
 จนัเสนเป็นเมืองโบราณสมยัทวาราวดีตอนต้นท่ีเก่าแก่ที่สดุแหง่หนึง่ในลุม่น า้เจ้าพระยา เป็นเมืองร่วมสมยั
เดียวกบัเมืองอูท่องในลุม่แมน่ า้ทา่จีน  ภายในบริเวณเมืองโบราณมีการขดุค้นพบโบราณวตัถจุ านวนมากอนัแสดงให้เห็นถึง
ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานของชมุชน สะท้อนให้เห็นถึงรากฐานของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต  ปัจจบุนั
โบราณวตัถเุหลา่นีเ้ก็บรักษาไว้ที่พิพิธภณัฑ์จนัเสนซึง่ตัง้อยูใ่นวดัจนัเสน  
 พิพิธภณัฑ์จนัเสนตัง้อยูท่ี่สว่นฐานของเจดีย์ “พระมหาธาตเุจดีย์ศรีจนัเสน” อนัมีรูปทรงสวยงาม โดยใช้ลกัษณะ
ของสถปูในสมยัทวารวดีเป็นพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบ และน ารายละเอียดของลวดลายทางสถาปัตยกรรมในสมยัทวาร
วดีมาใช้ ซึง่มีค าจารึกที่ฐานพระมหาธาตเุจดีย์ศรีจนัเสนให้ผู้สนใจได้อา่นประวตัิความเป็นมา  ภายในพิพิธภณัฑ์ตกแตง่
ภาพวาดไว้อยา่งสวยงาม น าเสนอเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์และโบราณคด ีตลอดจนพฒันาการของชมุชนจนัเสน  จดั
แสดงโบราณวตัถทุี่ขดุค้นพบ เช่น โครงกระดกู ตราประทบั เคร่ืองประดบัยคุโบราณ วตัถโุบราณที่ท าจากดินเผา เชน่ พระ
พิมพ์ ตุ๊กตา ตะเกียง หรือวตัถทุี่ท าด้วยหิน เช่น ฐานบวั ธรรมจกัร ขวานหิน ทัง้ยงัมีตุ้มหทู าด้วยตะกัว่หรือดีบกุ ใบหอกที่ท า
ด้วยส าริด ลกูปัดและเคร่ืองประดบัท่ีเหมือนกบัท่ีพบในอินเดียและแคว้นฟนูนั 
 เมื่อเข้าชมพิพิธภณัฑ์จะได้รับความรู้ความเข้าใจอยา่งเต็มอิม่ด้วยมีมคัคเุทศก์น้อยอาสาสมคัรจากโรงเรียนในชมุ
ชมมาน าชมภายในพิพิธภณัฑ์ด้วย 
 
ปากน า้โพ จ.นครสวรรค์ 
 เป็นช่ือที่รู้จกัแพร่หลายของนครสวรรค์มาตัง้แตใ่นสมยักรุงศรีอยธุยา  ตามประวตัิศาสตร์ในสมยัสมเด็จพระมหา
จกัรพรรด ิพระเจ้าหงสาวดีบเุรงนองยกทพัมาตีกรุงศรีอยธุยา กองทพัเรือจากกรุงศรีอยธุยาได้ยกไปรับทพัข้าศกึที่ปากน า้โพ 
แตต้่านทพัข้าศกึไมไ่หวจึงลา่ถอยกลบัไป 
 ที่มาของช่ือปากน า้โพ สนันิษฐานวา่อาจมาจากค าวา่ ปากน า้โผล ่เพราะเป็นท่ีแมน่ า้ปิงกบัวงั และยมกบันา่น 
ไหลมาโผลร่วมกนัที่บริเวณนี ้เกิดเป็นต้นแมน่ า้เจ้าพระยา  หรืออีกประการหนึง่คือ มีต้นโพธ์ิขนาดใหญ่อยูต่รงปากน า้ใน
บริเวณวดัโพธ์ิ ซึง่เป็นท่ีตัง้ศาลเจ้าพอ่กวนอใูนปัจจบุนั จึงเรียกกนัวา่ปากน า้โพธ์ิ 
 ณ บริเวณนีย้งัมีสถานท่ีส าคญัอีกแหง่หนึง่ คือ ศาลเจ้าพอ่เทพารักษ์-ศาลเจ้าแมท่บัทิม เป็นศาลเจ้าเก่าแกเ่ป็นท่ี
เคารพนบัถือของจงัหวดั ตามประวตัิไมม่ีหลกัฐานปรากฏแนช่ดัวา่สร้างสมยัใด มีเพียงระฆงัโบราณจารึกเป็นภาษาจีนวา่ 
นายหงเปียว แซภู่ ่แหง่หมูบ้่านเคอเจีย้ซนั มณฑลไหหล า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน น ามาถวายในปี ค.ศ. 1870 
(ปลายราชวงศ์ชิง) ตรงกบัปี พ.ศ. 2413 ในช่วงต้นรัชกาลที ่5 
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วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม  

 

 วันที่สองของการเดินทาง พวกเรามีเป้าก าหนดกันว่าต้องปั่นไปให้ถึงจังหวัดก าแพงเพชร 

ระยะทางกร็าว 140 กิโลเมตรเท่าเม่ือวาน เอาล่ะ สู้ สู้ เจ้าสองล้อคู่ใจยังสภาพเยี่ยม ส่วนนักปั่นก็ยัง

เต็มร้อย 

 

 
  ภาพรวมของเส้นทางการป่ันจกัรยานจากจงัหวดันครสวรรค์ไปยงัจงัหวดัก าแพงเพชร 

 

 เม่ือออกจากตัวเมืองนครสวรรค์ เราปั่นไปตามถนนเลียบแม่น้ าปิงขึ้นสู่ทิศเหนือ ตั้งใจเกาะ

ไปกับเส้นทางที่ต านานกล่าวว่า คณะของพระนางจามเทวลี่องเรือทวนสายน้ าปิงมุ่งสู่เมืองหริภุญชัย 

 สมาชิกนักปั่นได้ชื่นชมความงามของริมฝั่งแม่น้ าปิงไปตลอดทางจนเข้าสู่อ าเภอบรรพตพิสัย 

แวะทานมื้อกลางวันกันที่อ าเภอขาณุวรลักษณ์บุร ีจังหวัดก าแพงเพชร ก่อนเคลื่อนขบวนต่อไปทาง

อ าเภอคลองขลุง แล้วแวะชมโบราณสถาน วัดวังพระธาตุ เมืองไตรตรึงษ ์ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของ

แม่น้ าปิง 
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 บรรยากาศเส้นทางป่ันจกัรยาน และบ้านไม้เก่าอายนุบัร้อยปี ริมแมน่ า้ปิงจากจงัหวดันครสวรรค์ไปยงัจงัหวดั
ก าแพงเพชร 

 

 ไตรตรึงษ์เป็นเมืองโบราณอายุกว่าพันปี  หลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัย

ทวารวดีต่อเนื่องมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก่อนถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นซากโบราณสถานใน

ปัจจุบัน 

 ส่วนวัดวังพระธาตุเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองไตรตรึงษ์ จุดเด่น

คือมีเจดีย์ก่ออิฐทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ทรงดอกบัว) ศิลปะสุโขทัย ที่มีขนาดใหญ่และค่อนข้างสมบูรณ ์

 เสร็จสิ้นการชมโบราณสถาน พวกเราเคลื่อนขบวนสู่ตัวเมืองก าแพงเพชรเพื่อพักค้างคืนที่

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ทางโรงเรียนจัดพื้นที่ให้กางเต็นท์ในบริเวณโรงอาหาร 

 การเดินทางผ่านไปด้วยดีอีกวันหนึ่ง 
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เร่ืองน่ารู้  
 
วัดวังพระธาตุ ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

 เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ตัง้อยูน่อกเมืองไตรตรึงษ์ไปทางใต้  วดั
วงัพระธาตมุีเจดีย์ประธานก่อด้วยอิฐ เป็นทรงพุม่ข้าวบิณฑ์ (ทรงดอกบวั) 
ศิลปะสโุขทยั มีขนาดใหญ่และคอ่นข้างสมบรูณ์แหง่หนึง่ของก าแพงเพชร  
เช่ือกนัวา่ภายในบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุด้านหน้าเจดีย์มวีิหารฐานก่อด้วย
อิฐ มีพระประธานประดิษฐานบนฐานชกุชี  ด้านข้างอโุบสถมีศาลท้าวแสน
ปม ดงัมีต านานเร่ืองท้าวแสนปมที่เลา่ขานกนัสบืมา 
 เมืองไตรตรึงษ์เป็นเมืองโบราณที่มีคนู า้และคนัดินล้อมรอบสามชัน้ 

ตัง้อยูริ่มฝ่ังตะวนัตกของแมน่ า้ปิง ร่องรอยความเป็นเมืองของเมืองไตรตรึงษ์ปรากฏอยูใ่นซากโบราณสถาน โบราณวตัถ ุ
ศิลาจารึก พงศาวดาร ต านาน และเอกสารตา่ง  ๆวา่ มีมาอยา่งน้อยตัง้แตส่มยัทวาราวดีตอ่เนื่องมาจนถึงสมยักรุง
รัตนโกสนิทร์ตอนต้นในช่วงรัชกาลที่ 3 ก่อนจะถกูทิง้ร้างให้กลายสภาพเป็นเมืองที่เหลอืแตซ่ากโบราณสถานมาจนทกุวนันี ้ 
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วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 

 

 วันที่สาม พวกเราออกเดินทางกันแต่เช้าเช่นเคย และยังคงใช้เส้นทางเลียบฝั่งแม่น้ าปิงข้ึนไปเร่ือยๆ

เหมือนเมื่อวาน อากาศริมปิงยามเช้าสดชื่น  เป็นการเร่ิมต้นวันและเร่ิมต้นการปั่นที่น่ารื่นรมย์ 

 จุดแรกที่ชาวจักรยานแวะชมคือ อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจาก

องค์การยูเนสโกของสหประชาชาติให้เป็นเมืองมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยาน

ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 

 พวกเราใช้เวลาอยู่ที่นี่ค่อนข้างนาน เพราะพื้นที่อุทยาน กว้างขวางและเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจ 

โดยเฉพาะภายในเขตก าแพงเมือง มีโบราณสถานส าคัญๆ  เช่น วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ ก าแพงเมืองและ

ป้อม รวมถึงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ก าแพงเพชร  ส่วนบริเวณนอกก าแพงเมืองมีโบราณสถานส าคัญ ได้แก่ 

วัดช้างรอบ วัดพระสี่อิริยาบถ (วัดพระยืน) วัดอาวาสใหญ่ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     วดัพระแก้ว อทุยานประวตัิศาสตร์ก าแพงเพชร 

 

 

 เม่ือเดินทางต่อ ขบวนจักรยานของเราปั่นไปทางนครชุม ผ่านกิ่งอ าเภอโกสัมภีนคร แวะทานมื้อ

กลางวันร่วมกันที่ส านักงาน อบจ.ก าแพงเพชร ซึ่งได้รับการต้อนรับเราชาวคณะเป็นอย่างดี 
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 เส้นทางป่ันไปตามถนน 1107 ถึงจดุพกัพระบรมธาตบุ้านตาก 
 

 เมื่อทุกคนอิ่มหน ากันดีแล้ว... สองน่องพร้อมปั่น สองล้อก็หมุนอีกครั้ง ผ่านเข้าเขตจังหวัดตาก มุ่งสู่

อ าเภอบ้านตาก การเดินทางช่วงนี้มีเหตุหวาดเสียวเกิดขึ้น เม่ือสมาชิกนักปั่นอาวุโสของเรา คือ ลุงสิทธิ์ 

(ประสิทธิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) ถูกรถกระบะเฉี่ยวจนจักรยานล้ม ท าเอาหลายคนตกใจ แต่แกลุกขึ้นมาได้ 

โชคดีที่ไม่เจ็บหนัก ไม่มีกระดูกหัก มีเพียงแผลที่เท้าเท่านั้น ลุงแสดงสปิริตนักปั่นแม้จะสูงวัย (ปีนี้อายุย่าง 74 

แล้ว)  แต่ใจเด็ดจนคนรุ่นหลังต้องยกนิ้วให้ ลุงสิทธิ์ไม่ยอมข้ึนรถที่ตามขบวนมาดูแล แต่ยืนยันจะปั่นต่ออย่าง

มุ่งมั่น 

 และแล้วพวกเราก็ไปถึงวัดพระบรมธาตุบ้านตาก อย่างราบร่ืนปลอดภัย วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่

คู่บ้านคู่เมอืงตากอีกแห่งหนึ่ง ชาวคณะจึงได้เสริมก าลังใจกันอีกครั้งด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส าคัญของที่นี่ 

คือ พระบรมธาตุและพระเจ้าทันใจ ก าลังใจ อีกทั้งยังได้ชื่นชมตัวโบสถ์และวิหารซึ่งเป็นงานไม้แกะสลัก

โบราณที่งดงามหาดูยาก 

 ตามต านานวัดพระบรมธาตุเล่าว่า เม่ือครั้งพระนางจามเทวีเสด็จทางชลมารค เม่ือเรือผ่านมาหยุดพัก

บริเวณนี้ พบว่า เป็นเมืองร้าง จึงสั่งให้บูรณะฟื้นฟูจนกลายเป็นชุมชนเมืองตากในเวลาต่อมา 

 

 วันนีห้ากไม่นับเหตุการณ์ที่ลุงสิทธิ์ถูกรถเฉี่ยว ก็นับว่าเป็นวันที่น่าประทับใจ สมาชิกนักปั่นทุกคน

ล้วนชื่นชอบความสงบและสวยงามของเส้นทางเลียบแม่น้ าปิงนับจากนครชุมเป็นต้นมา แม้ว่าจะผ่านทางลูกรัง

บางช่วง ทว่าเมื่อออกแรงถีบรถผ่านความชันของถนนจนถึงช่วงหน้าผาที่เป็นจุดชมวิว ความเหนื่อยก็หายไป

เป็นปลิดทิ้ง เม่ือมองเห็นทิวทัศน์แม่น้ าปิงเบื้องล่างไหลคดโค้งเป็นสายยาวไปไกลสุดสายตา คงเป็นภาพ

ประทับใจและประสบการณ์ที่หลายคนยากจะลืม 
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 จุดหมายถัดไปของชาวคณะอยู่ที่วัดป่าพระสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก วัดเก่าแก่แห่งนี้มี

ต านานเล่าสืบกันมาว่า ระหว่างที่พระนางจามเทวีล่องเรือตามล าน้ าปิงผ่านมาถึงบริเวณนี้ เกิดอาเพศฝนตก

หนักและพายุกระหน่ าจนเรือไม่สามารถทวนกระแสน้ าต่อไปได้ แล้วก็แลเห็นภาพอัศจรรย์ เป็นเงา

พระพุทธรูปสามองค์ที่หน้าผาริมน้ า พระนางจึงสั่งให้เจาะหน้าผาและสร้างพระพุทธรูปบรรจุไว้ในช่องนั้น ช่อง

ละองค์ ผาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ผาสามเงา สืบมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   พระพทุธรูปสามองค์ที่หน้าผา วดัป่าพระสามเงา  
 

 ภายในวัดยังมีอนุสาวรีย์และศาลของพระนางจามเทวี ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นสถานที่ฝังอัฐิของเหล่า

ผู้ติดตามพระนางจามเทวีที่เสียชีวิตระหว่างทาง โดยพระนางโปรดให้ก่อพระเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ด้วย 

 ชาวบ้านในละแวกอุตส่าห์มารอต้อนรับคณะเราตั้งแต่สี่โมงเย็น ความที่พวกเราปั่นจักรยานไปพลาง 

หยุดรับเงินบริจาคท าบุญเป็นระยะ จึงไม่สามารถท าเวลาได้ตามก าหนด กว่าจะมาถึงวัดป่าพระสามเงาก็สองทุ่ม

แล้ว ยังดีที่ชาวบ้านเตรียมกล้วยไข่ไว้ให้รองทองคลายหิว พวกเราถึงรู้ว่ากล้วยไข่ของสามเงาอร่อยมากไม่แพ้

กล้วยไข่ก าแพงเพชร พวกเขาเล่าว่า ปลูกกล้วยไข่ส่งขายให้หลายจังหวัดมาตั้งนานแล้ว  

 พลังงานจากกล้วยไข่ส่งให้เรามีแรงปั่นจนไปถึงเขื่อนภูมิพลที่อยู่ไม่ไกลนักได้ส าเร็จ ทางส านักงาน 

ททท. ขึ้นมาตระเตรียมจัดเลี้ยงอาหารเย็นเราอย่างดี  

 คืนนั้นพวกเรากางเต็นท์นอนที่เขื่อนภูมิพล  ทุกคนคงหลับสนิทอย่างผ่อนคลาย เพราะออกแรงปั่น

จักรยานกันมาตลอดทั้งวัน แถมยังมีเร่ืองตื่นเต้น รวมระยะทางวันนี้พวกเราปั่นกันราว 126 กิโลเมตร แม้จะ

น้อยกว่าสองวันแรกแต่ก็เป็นไปตามเป้าหมาย 
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เร่ืองน่ารู้ 
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
 อทุยานประวตัิศาสตร์ก าแพงเพชรได้รับการขึน้ทะเบียนจากองค์การยเูนสโกของสหประชาชาตใิห้เป็นเมืองมรดก
โลกร่วมกบัอทุยานประวตัิศาสตร์สโุขทยัและอทุยานประวตัิศาสตร์ศรีสชันาลยั  ภายในอทุยานมี 2 สว่นให้เที่ยวชม คือ 
บริเวณภายในก าแพงเมือง มีโบราณสถานและสิง่นา่สนใจอยา่งวดัพระแก้ว วดัพระธาต ุก าแพงเมืองและป้อม ศาลพระ
อิศวร พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ ก าแพงเพชร  และบริเวณนอกก าแพงเมืองเก่า เรียกกนัวา่เขตอรัญญิก มีโบราณสถานที่
ส าคญั ได้แก่ วดัช้างรอบ วดัพระสีอ่ิริยาบถ (วดัพระยืน) วดัอาวาสใหญ่ วดันาคเจ็ดเศียร วดัพระนอนซึง่มีเสาพระวิหารเป็น
เสาศิลาแลงขนาดใหญ่ และมีบอ่ศิลาแลงอยูใ่นบริเวณวดัพระนอน เป็นต้น   
 ลกัษณะเดน่ของโบราณสถานในก าแพงเพชรคือ การใช้ศิลาแลงเป็นวสัดหุลกัในการก่อสร้าง และมีเอกลกัษณ์
ทางศิลปะที่มีรูปแบบและเทคนิคของตนเองอนัเกิดจากการผสมผสานระหวา่งศิลปะสโุขทยัและอโยธยา ที่เรียกกนัวา่ สกลุ
ช่างก าแพงเพชร 
 
วัดพระบรมธาตุบ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก 
 เป็นวดัเก่าแกคู่บ้่านคูเ่มืองอีกแหง่หนึง่ ตวัอโุบสถและวิหารสวยงามนา่ชมเพราะเป็นงานไม้แกะสลกัสวยงาม  สิง่
ศกัดิ์สทิธ์ิภายในวดัเป็นท่ีเคารพสกัการะของพทุธศาสนิกชนชาวตากและพทุธศาสนิกชนโดยทัว่ไป โดยเฉพาะองค์พระบรม
ธาตแุละพระเจ้าทนัใจ  
 ตามต านานพระเจ้าเลยีบโลกได้กลา่วถึง ความเป็นมาของพระบรมธาตเุจดีย์วา่ พระพทุธเจ้าได้เสด็จมาเมืองตาก
จนมาถึงดอยมหิยงัคะที่ร่มร่ืน และทรงมอบพระเกศาธาตใุห้พระอรหนัต์ พร้อมทัง้รับสัง่วา่หลงัจากที่เสด็จปรินิพานแล้วให้
น าพระเกศาธาตมุาบรรจไุว้ที่น่ี พระบรมธาตเุจดีย์เมืองตากจึงเป็นท่ีบรรจพุระเกศาธาต ุ  
 ในวนัขึน้ 14 และ 15 ค ่า เดือน 7 (ปลายเดือนพฤษภาคม-มิถนุายน) ของทกุปี จะมีงานพิธีสมโภชและสกัการะ
พระบรมธาต ุเรียกวา่ งานประเพณีขึน้พระธาตเุดือนเก้า  ส าหรับส าหรับผู้ที่เกิดปีมะเมยีก็มากราบมนสัการพระบรมธาตุ
เมืองตากแทนพระธาตชุเวดากองที่ประเทศพมา่ได้ เนือ่งจากเป็นเจดีย์ที่พระครูพิทกัษ์ (ทองอยู)่ ได้จ าลองแบบมาจากพระ
ธาตชุเวดากองโดยครอบพระธาตเุจดีย์องค์เดิมไว้ 
 
วัดป่าพระสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
 จากต านานที่กลา่วถึงพระนางจามเทวีผา่นมาถึงวดันี ้ภายในวดัจึงมีอนสุาวรีย์พระนางจามเทวแีละศาลพระนาง
จามเทวีให้สกัการะ  นอกจากนีย้งัมีเร่ืองเลา่ตอ่มาอีกวา่ในการเสด็จมาครองเมืองหริภญุชยัของพระนางจามเทว ีมีเหลา่
เสนาอ ามาตย์ นางสนม และเหลา่ทหารองค์รักษ์ติดตามมา 2,000 คน และมีผู้ เสยีชีวิตหลายคนรวมทัง้นางสนมระหวา่ง
ทางด้วย พระนางจามเทวีจึงจดัพิธีเผาศพและได้เก็บอฐิัเอาไว้ก่อนออกเดินทางตอ่จนกระทัง่มาถึงที่น่ี จากนัน้พระนางจาม
เทวีจึงน าอฐิัของเหลา่เสนาอ ามาตย์นางสนมและเหลา่ทหารองค์รักษ์มาฝังรวมกนัไว้ และโปรดให้ก่อองค์พระเจดีย์ไว้เป็น
อนสุรณ์ภายในวดั 
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@ ความในใจสมาชิกนักป่ัน   
 
ประสิทธ์ิ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ข้าราชการบ านาญ อายุ 74 ปี) 
 “ลงุป่ันจกัรยานมานานพอสมควร แต่เร่ิมป่ันตอนทีอ่ายมุากแลว้ เวลาไปข่ีกบัคนอืน่ก็เลยแก่ทีส่ดุในกลุ่ม ลงุไม่ได้
ไปเชียงใหม่นานมาก ครัง้สดุทา้ยตอนยงัหนุ่มโน่นนะ หลายสิบปีแลว้ คราวนีจึ้งเป็นการป่ันจกัรยานทางไกลมาเชียงใหม่
เป็นครัง้แรก 
 ระหว่างทางเจอเร่ืองตืน่เตน้หลายหน อย่างครัง้แรกรถลม้เพราะไปเกี่ยวกบัจกัรยานคนัอืน่ บนัไดรถบาดแข้ง
เลือดออก มีคนเข้ามาช่วยท าแผลให ้ อีกครัง้หน่ึงไปเฉีย่วกบัรถปิกอพั หวาดเสียวมาก แต่โชคดีทีไ่ม่รุนแรง ลงุเลยไม่เป็น
อะไรมาก 
 นอกจากนัน้ก็ไม่มีอะไรแลว้ โดยรวมก็ค่อนข้างประทบัใจตลอดเสน้ทาง รู้สึกสนกุ ไดร้สชาติของการผจญภยั เรา
คิดว่านีคื่อการฝึกฝน ไดเ้รียนรู้ว่าใจตอ้งสูแ้ลว้จะท าส าเร็จ  การมาครัง้นีเ้ป็นการพิสูจน์ตวัเองว่าเราอายมุากแลว้ยงัป่ัน
จกัรยานทางไกลได ้
 ลงุประทบัใจน ้าใจของชาวบา้นทีม่าคอยตอ้นรบั เช่นทีเ่ชียงใหม่ก็มีคนทอ้งถ่ินมาชวนใหพ้วกเราไปพกัคา้งคืนที่
บา้นเขาได”้ 
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วันอังคารที ่21 ตุลาคม  

 

 ชาวคณะปั่นจักรยานทางไกลกันมา 4 วันแล้ว หากนับระยะทางก็มาได้เกินครึ่ง 

 บรรยากาศริมสันเขื่อนภูมิพลท าให้พวกเราตื่นเช้ารับวันใหม่ด้วยความสดชื่นแจ่มใส หลังได้พักผ่อน

อย่างเต็มอิ่ม  เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศเย็นสบาย มองเห็นผืนน้ าสีเงินกว้างใหญ่จรดแนวเขาโอบ

ล้อม ส่งให้มีพลังปั่นต่อไป 

 

 

 เขื่อนภูมิพลสร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ.2496 ลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งปิดกั้นล าน้ าปิงบริเวณอ าเภอสาม

เงา กักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ด้านชลประทานแก่พื้นที่นับ 10 ล้านไร่ต่อปี และยังใช้เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าอีก

ด้วย 

 

 ทว่าพื้นที่ด้านเหนือเขื่อนซึ่งจมอยู่ใต้ผืนน้ าคือ เมืองฮอดโบราณ ชุมชนเก่าแก่บนเส้นทางสัญจรทาง

น้ าที่ส าคัญของภาคเหนือ ซึ่งเชื่อมลงไปสู่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาทางตอนล่าง ทั้งยังมีประวัติเกี่ยวพันกับต านานพระ

นางจามเทวีว่า เม่ือครั้งเสด็จผ่านเขตจังหวัดตากขึ้นมาถึงเมืองฮอดที่อุดมสมบูรณ์ พระนางจึงหยุดพักแล้วสั่ง

ให้สร้างเมืองและวัดจ านวนมากอุทิศให้แก่ผู้ติดตามที่เสียชีวิตในระหว่างทาง 
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 เดิมทีคณะของเราตั้งใจจะขน

จักรยานและคนขึ้นบรรทุกแพล่องทะเลสาบ

เหนือเขื่อนภูมิพล ชมธรรมชาติสองฝั่งแม่ปิง

เร่ือยไปจนถึงดอยเต่า  ทว่านักปั่นส่วนใหญ่

เห็นพ้องกันว่าอยากปั่นสองล้อชมบรรยากาศ

สองข้างทางมากกว่า เราจึงต้องล้มเลิกแผนนี้ 

เปลีย่นเป็นขี่จักรยานเข้าจังหวัดล าปางทาง

อ าเภอเถิน แล้ววกเข้าอ าเภอลี้ที่เป็น

จุดหมายปลายทางของวันนี้ 

 

 

 

 

     

       บรรยากาศบริเวณเขื่อนภมูิพล 

 

 การเปล่ียนแผนไม่ท าให้ใครผิดหวัง แต่กลับให้ผลตรงกันข้าม เพราะจากอ าเภอเถินไปอ าเภอลีน้ั้น

เป็นถนนคดโค้งขึ้นเขา ทว่านานๆ จึงมีรถบรรทุกวิ่งผ่านไปอย่างช้าๆ ไม่รู้สึกว่าเป็นอันตราย พวกเราจึงได้

ออกแรงปั่นสองล้อข้ึนไปตามเนินชันอย่างสนุกและท้าทาย ขณะที่ข้างทางก็เห็นแต่สีเขียวสดของต้นไม้นานา

ชนิด อีกทั้งเป็นช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาว เราจึงได้กลิ่นหอมเย็นอ่อนๆ ของดอกไม้และพืชหลายชนิดโชยมา

ตลอดทาง นับว่าเป็นเส้นทางขี่จักรยานที่สวยงามและน่าประทับใจมากที่สุดช่วงหนึ่ง  
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  บรรยากาศสองข้างทางบนทางหลวง 106 ไปอ าเภอลี ้ 

 

 การเดินทางวันนี้สิ้นสุดที่อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน พวกเราแวะพักแรมที่วัดพระธาตุห้าดวง ซึ่งต านาน

ระบุว่า พระนางจามเทวีเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ 

 
 

  ภาพรวมเส้นทางจากเขื่อนภมูิพลไปยงัวดัพระธาตหุ้าดวง 
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เร่ืองน่ารู้ 
เขื่อนภมิูพล อ.สามเงา จ.ตาก 
 เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งและเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แหง่แรกของประเทศไทย สร้างขึน้เพื่อประโยชน์ทัง้ด้าน
การเกษตร การระบายน า้ และการผลติไฟฟ้า โดยเร่ิมก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2496 สร้างปิดกัน้ล าน า้ปิงที่บริเวณเขาแก้ว ใน
อ าเภอสามเงา เดิมช่ือ เขื่อนยนัฮี ตอ่มาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัได้พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นช่ือเขื่อนวา่ 
เขื่อนภมิูพล  เขื่อนภมูิพลมีก าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 720,800 กิโลวตัต์  และให้ประโยชน์ในด้านชลประทานแก่พืน้ท่ีถึง 10 
ล้านไร่ตอ่ปี  
 พืน้ท่ีทางตอนเหนือเขื่อนซึง่อยูใ่นเขตน า้ทว่ม คือ บริเวณที่เป็นเมืองฮอดโบราณ เมอืงฮอดเคยเป็นเมืองส าคญับน
เส้นทางสญัจรทางน า้ของภาคเหนือมาตัง้แตโ่บราณ  ตัง้อยูริ่มน า้ปิงซึง่เช่ือมตอ่ไปยงัล าน า้เจ้าพระยาตอนลา่งได้  มีต านาน
กลา่วถึงเมืองฮอดทัง้ในพงศาวดารโยนก ต านานพิศดารนคร และต านานมลูศาสนา ฯลฯ  ซึง่จดุที่กลา่วไว้สอดคล้องกนัคือ 
เร่ืองพระนางจามเทววีา่ ลอ่งเรือจากละโว้ผา่นเขตจงัหวดัตากขึน้มาอยา่งยากล าบาก จนกระทัง่มาถึงเมืองฮอดที่อดุม
สมบรูณ์ในราวปี พ.ศ. 1201 จึงพกัสร้างเมืองและวดัจ านวนมากเพื่ออทุิศสว่นกศุลให้ไพร่พลที่เสยีชีวิตในการเดินทาง ก่อน
เดินทางไปยงัอาณาจกัรหริภญุชยั   การสร้างเขื่อนภมูิพลได้ท าให้ซากวดัโบราณหลายแหง่ต้องจมอยูใ่ต้น า้ เช่น วดัเจดีย์สงู 
วดัหลวงฮอด วดัศรีโขง วดัสนัหนอง วดัดอกเงิน วดัดอกค า เป็นต้น   
 
วัดพระธาตุห้าดวง อ.ลี ้จ.ล าพูน 
 เป็นวดัเก่าแก่ราวพทุธศตวรรษที่ 13  ตวัวดัสงบรบร่ืน รอบวดัเป็นป่าเขาสมบรูณ์  ภายในวดัมพีทุธสถานส าคญั
คือ เจดีย์ห้าองค์ มีองค์ใหญ่เป็นประธานหนึง่องค์ และรายรอบด้วยองค์เลก็ทัง้สีม่มุ  เรียกกนัวา่ พระธาตหุ้าดวง   
ตามต านานกลา่ววา่พระนางเจ้าจามเทวี กษัตริย์ครองเมืองหริภญุชยั ได้ยินขา่วจากชาวเมืองลีว้า่ มีดวงแก้วห้าดวงปรากฏ
เห็นอยูบ่อ่ยครัง้ จึงเสด็จมาดดู้วยพระองค์เอง เมื่อสอบถามเร่ืองเลา่คนเก่าแก่สบืความตามกนัมาวา่ บริเวณนีค้ือ บริเวณที่
พระพทุธเจ้าที่เคยล้างพระหตัถ์ แล้วพระเมโตธาตหุรือน า้ไคลก็ไหลผา่นปลายนิว้ทัง้ห้าลงพืน้ดิน  พระนางจึงเกิดศรัทธา
สร้างพระธาตเุจดีย์ครอบกองดินทัง้ห้ากองไว้   
 ปัจจบุนัในวนัท่ี 20 เมษายน ของทกุปี ชาวลีจ้ะจดังานประเพณีสรงน า้พระธาตหุ้าดวง 
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@ ความในใจสมาชิกนักป่ัน 
 
ลักขณา อิศรางกูร ณ อยุธยา (แม่บ้าน อายุ 67 ปี) 
 “ป้าชอบเสน้ทางขี่จกัรยานเลียบแม่น ้าปิงช่วงจากจงัหวดัล าพูนไปเชียงใหม่ และถนนช่วงอ าเภอลี ้เพราะ
บรรยากาศดีมาก วิวสวย ธรรมชาติร่มร่ืน ตน้ไม้เยอะ แลว้ก็ถนนดีมาก ช่วงข้ึนเขาก็ไม่สูงชนั รถใหญ่ว่ิงผ่านนอ้ย เลย
ค่อนข้างความปลอดภยั 
 การเดินทางตลอด 10 วนันี ้ป้าประทบัใจชาวบา้นตลอดเสน้ทางทีม่าร่วมท าบญุกบัคณะนกัป่ันของเรา ตัง้แต่
กรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ แสดงใหเ้ห็นว่า คนไทยใจบญุ และยงัมีศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างเต็มเป่ียม 
 เพือ่นร่วมทางก็นิสยัดี หลายคนไดม้าเจอกนัเป็นครัง้แรก แต่ก็เข้ากนัไดดี้ พูดคยุกนัไดส้นกุสนานเฮฮา คอย
ช่วยเหลือกนั บางคนรถจกัรยานยางแบน คนอืน่ก็มาช่วยสูบลมให ้
 ปีนีป้้าอาย ุ67 ปี เร่ิมออกก าลงักายดว้ยการข่ีจกัรยานมาได ้7 ปีแลว้ ร่างกายอยู่ตวั แต่เทีย่วนีเ้ป็นครัง้แรกในชีวิต
ทีไ่ดป่ั้นจกัรยานทางไกลกว่า 600 กิโลเมตร ไดร้บัประสบการณ์ทีดี่มาก ท าใหรู้้ว่าร่างกายเรายงัแข็งแรง ไปไดไ้ม่มีปัญหา 
แลว้ยงัไดส้นกุสนานกบัหลานๆ กบัเพือ่นๆ ดว้ย 
 บางวนัถึงจุดหมายหรือทีพ่กัช้าไปบา้ง ก็ไม่เป็นไรนะ แม้จะเหนือ่ยหน่อย เพราะเรามาท าบญุ ตอ้งรอรบับริจาค
จากคนทีอ่ยากร่วมบญุดว้ยระหว่างทาง  
 วนัทีป่ั่นไปถึงจุดหมายทีว่ดัป่าท่าสดุ ป้ารู้สึกดีใจมาก เพราะครัง้นีเ้ป็นการป่ันจกัรยานทางไกลทีส่ดุในชีวิต จาก
กรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ ภูมิใจทีเ่ราท าไดส้ าเร็จ” 
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วันพุธที ่22 ตุลาคม  

 

 วันนี้เราจะปั่นจากอ าเภอลี้ไปสูล่ าพูน ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร 

 เส้นทางข่ีจักรยานของวันนี้ก็น่าประทับใจเช่นกัน ถนนไม่ค่อยคดโค้ง แต่มีลักษณะเป็นลอนเนินสูงๆ 

ต่ าๆ คล้ายลอนคลื่น แวดล้อมด้วยแมกไม้สองข้างทางเขียวชอุ่ม 

 

  เส้นทางป่ันจกัรยานเข้าสูท่ี่พกัในตวัเมอืงล าพนู 
 

 ระหว่างทางพวกเราแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดบ้านปาง เป็นวัดเก่าแก่ที่ครูบาศรีวิชัยได้มาบวชเรียน

เป็นครั้งแรก ภายหลังท่านได้กลับมาบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ ภายในวัดมีโบราณสถานส าคัญคือ วิหารหลวง สร้าง

ตามลักษณะสถาปัตยกรรมล้านนาที่อ่อนช้อยสวยงาม และมีพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารครูบาศรีวิชัย เก็บรวบรวม

ภาพถ่ายและข้าวของเครื่องใช้สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ 

 

 

 

 

 

 

        

          ครูบาศรีวิชยั 
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 ล าดับต่อมาพวกเราแวะที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ซึ่งได้ชื่อจากการพบ

รอยตารางบนแผ่นหิน เชื่อกันว่าเป็น รอยตากผ้าจีวรของพระพุทธเจ้า และพบรอยพระพุทธบาทบนผาลาด 

 

 หลังจากนั้นก่อนเข้าตัวเมืองล าพูน เรายังแวะชมวัดรมณียาราม หรือ ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า กู่ละมัก 

(สันนิษฐานว่าค าว่า “ละมัก” อาจแผลงมาจากค าว่า “ลัวะ-ละว้า”) ซึ่งมีความส าคัญในฐานะที่เป็นวัดแห่งแรกที่

พระนางจามเทวีโปรดให้สร้างก่อนเสด็จครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย จึงนับเป็นวัดเก่าแก่

โบราณมีความเป็นมานับพันปี 

 

 

  วดัรมณียาราม หรือ กู่ละมกั 
 

 การเดินทางวันนี้ยังมีเร่ืองราวที่ลืมไม่ลงอีกด้วย คือ ช่วงที่พวกเราปั่นจักรยานอยู่ในพื้นที่บ้านปาง 

อ าเภอลี ้คุณพ่อนักปั่นท้องถิ่นคนหนึ่งพาลูกชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ มาร่วมขี่จักรยานกับขบวนด้วย ไม่

น่าเชื่อว่า เจ้าตัวจ้อยจะปั่นจักรยานคันเล็กร่วมทางไปส่งพวกเราจนถึงตัวเมืองล าพูนได้ ถ้าคิดระยะทาง ก็

ประมาณเกือบ 60 กิโลเมตร  พอถึงตัวเมืองแล้ว ผู้ใหญ่นักปั่นหลายคนถึงกับอึ้ง ทึ่ง ชื่นชมทั้งเร่ียวแรงและ

ความเก่งกล้า ตั้งใจมั่นในการปั่น และแอบชมไปถึงคุณพ่อของเจ้าหนูน้อยด้วยที่เลี้ยงลูกได้แกร่งทั้งกายและ

ใจ 

 ในที่สุด ขบวนจักรยานของเรากม็าถึงตัวจังหวัดล าพูน แม้จะเย็นย่ าพอสมควร แต่เราก็ยังมุ่งตรงไป

สวนสาธารณะหนองดอกซึ่งอยู่ใกล้กับศาลากลางจังหวัด เพ่ือสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีให้ได้ เพราะ

พระองค์ท่านคือ ต้นทางของการปั่นตามรอยในครั้งนี้  

 คืนนี้พวกเราพักค้างที่ตัวเมืองล าพูน ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของนครหริภุญชัย แผ่นดินอันงดงามของพระ

นางเจ้าจามเทวีนั่นเอง 
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เร่ืองน่ารู้ 
วัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี ้จ.ล าพูน 

 มีอีกช่ือหนึง่วา่ วดัจ๋อมศะหรีทรายมลูบญุเรือง ตัง้อยูบ่น
เนินเขาบ้านปาง ครูบาศรีวิชยัได้บรูณปฏิสงัขรณ์ด้วยเป็นวดัแรกที่
ทา่นบวชเรียน  ภายในวดัร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ทัง้ไม้พุม่ไม้
ดอกหลากหลายชนิด และมีโบราณสถานเก่าแก่ครัง้ทีค่รูบาศรีวิชยั
ยงัมีชีวิตอยูค่ือ พระวิหารหลวง  สร้างขึน้ตามรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมล้านนา ขึน้ช่ือวา่มีลกัษณะออ่นช้อยสวยงามมาก
ที่สดุแหง่หนึง่  นอกจากนีย้งัมีปราสาทหินออ่นซึง่สร้างขึน้ตรง

สถานท่ีทีค่รูบาศรีวิชยัมรณภาพ  ใกล้กนันัน้ยงัมีพิพิธภณัฑ์อฐับริขารครูบาศรีวิชยั  เก็บรวมรวบรูปภาพเก่าและข้าวของ
เคร่ืองใช้เมื่อทา่นยงัมีชีวิตอยู ่
 
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 
 ตัง้อยูบ่นเนินเขาทางตะวนัตกเฉียงใต้ของเมืองล าพนู ช่ือของวดัมีที่มาจากการพบรอยตารางบนแผน่หินซึง่เช่ือกนั
วา่เป็นรอยตากผ้าจีวรของพระพทุธเจ้า และมีรอยพระพทุธบาทประดิษฐานอยูบ่นผาลาด  ตามต านานการสร้างวดักลา่ววา่
พระพทุธเจ้าเคยเสด็จมาประทบัท่ีนี่แล้วทรงน าจีวรออกตากกบัหน้าผาหินแถวนัน้ ซึง่ปรากฏเป็นรอยตารางคล้ายจีวรของ
พระ  จากนัน้พระพทุธองค์จึงทรงอธิษฐานประทบัรอยพระบาทบนลานผาลาดด้วย  ซึง่เป็นท่ีตัง้วดัในปัจจบุนั  
 ในต านานการสร้างวดัยงักลา่วถึงพระนางจามเทวีวา่ เมื่อประมาณ พ.ศ. 1200 ได้เสด็จจากเมืองละโว้มาครอง
นครหริภญุชยั และโปรดให้สร้างมณฑปครอบรอยพระพทุธบาทเป็นพทุธบชูา 
 นอกจากนีบ้นมอ่นดอยเครือที่อยูด้่านหลงัวดัมีพระธาตเุจดีย์ 4 ครูบา ซึง่เป็นศิลปะท่ีผสมผสานจากพระธาตดุอย
สเุทพและพระธาตหุริภญุชยั โดยมีบนัไดนาคเช่ือมระหวา่งเจดีย์บนมอ่นดอยกบัวดัพระธาตตุากผ้าที่เชิงดอย  และเมื่อถึง
วนัเดือนแปดเหนือ (การนบัวนัของชาวเหนือ ตรงกบัเดือนพฤษภาคม หรือเดือน 6 ของไทย) แรม 8 ค ่า ซึง่ตรงกบัวนัถวาย
พระเพลงิพระสรีระของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า จะมีการสรงน า้พระพทุธบาทอนัเป็นประเพณีทกุปีในวนัแรม 8 ค ่าเดือน 6 
 
วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) อ.เมือง จ.ล าพูน 
 เดิมช่ือวดักู่ละมกั นบัเป็นวดัแรกที่พระนางจามเทวโีปรดให้สร้างขึน้ในนครหริภญุชยั ก่อนเสด็จครองราชย์เป็น
ปฐมกษัตริย์  ตามประวตัิวดักลา่ววา่ เมื่อพระนางจามเทวีเสด็จมาถึงทา่น า้เจียงตอง (ปัจจบุนัอาจเป็นอ าเภอจอมทอง) ก็
สัง่หยดุพกัไพร่พลและให้ทหารยิงธนเูสีย่งทายหาภมูิประเทศที่จะสร้างวดั โดยพระนางตัง้จิตอธิษฐานวา่ หากลกูธนตูกที่
ไหนก็จะให้สร้างองค์มหาเจดีย์และวดัตรงนัน้  ปรากฏวา่ลกูธนตูกบริเวณที่สร้างองค์เจดีย์กู่ละมกั  เมื่อสร้างเสร็จ ทรงโปรด
ให้น าพระธาตขุองพระพทุธเจ้าซึง่น ามาจากกรุงละโว้บรรจไุว้ในองค์มหาเจดีย์ และให้สร้างวดัไว้เป็นสถานท่ีปฏิบตัิธรรมจ า
พรรษาของพระสงฆ์และสามเณรที่ได้อาราธนามาจากกรุงละโว้เช่นกนั  
 ในเจดีย์กู่ละมกัยงับรรจลุกูธนเูสีย่งทาย รวมถึงพระพทุธรูปเนือ้ทองสมัฤทธ์ิขนาดเทา่กบัพระวรกายของพระนาง
จามเทว ีเพื่อให้ผู้คนทัง้หลายได้กราบไหว้เป็นสริิมงคล  และน ามาซึง่ความผาสกุความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้คนที่มาเคารพ
สกัการะ  เนื่องจากเจดย์ีองค์เดิมช ารุดทรุดโทรม ครูบาศรีวิชยัจึงบรูณะสร้างเจดีย์องค์ใหมเ่ป็นศิลปะแบบผสม ครอบองค์
เดิมไว้  สว่นลา่งเป็นทรงมณฑปหรือทรงปราสาทแบบล้านนา สว่นบนสดุเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา 
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@ ความในใจสมาชิกนักป่ัน 
 
ธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง (ข้าราชการครู อายุ 39 ปี)  
 “การป่ันจกัรยานครัง้นี ้ผมประทบัใจเสน้ทางเกือบทกุช่วงครบั เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเสน้ทางระหว่างหมู่บา้นหรือ
ชมุชน นอกจากจะปลอดภยัมากๆ แลว้ ยงัท าใหผ้มมีโอกาสไดส้มัผสัสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวบา้น 
อีกทัง้ยงัไดแ้วะตามวดัและโบราณสถานต่าง  ๆในชมุชนเหล่านัน้ดว้ย 
 ชาวบา้นทอ้งถ่ินทีไ่ดพ้บตลอดทางก็มีน ้าใจ ตอ้นรบัพวกเราอย่างดีและเป็นกนัเอง ท าใหรู้้สึกดี 
 ประสบการณ์ทีดี่มากอีกอย่างหน่ึง คือ การไดรู้้จกักบัเพือ่นนกัป่ันทีม่าจากหลายจงัหวดั หลายทีม หลากหลาย
อาชีพ ไดส้ร้างเครือข่ายผูที้ใ่ช้จกัรยานในชีวิตประจ าวนัมากข้ึน ไดม้มุมองชีวิตและแง่คิดใหม่  ๆจากการท ากิจกรรม ไม่ว่า
จะเป็นการรบัประทานอาหารร่วมกนั  การพกัคา้งแรมในทีต่่างๆ และไดศึ้กษาประวติัศาสตร์ไปดว้ยตลอดเสน้ทางการป่ัน 
รวมทัง้การช่วยเหลือกนัระหว่างข่ีจกัรยาน ใครขาดเหลืออะไรก็แบ่งปันกนั ทัง้ของกินของใช้ ยารกัษาโรค อย่างบางคนชดุ
เปียกฝนไม่มีส ารอง เพือ่นก็ใหยื้มใช้ก่อน 
 นอกจากนีย้งัรู้สึกประทบัใจกบัความตัง้ใจและความเสียสละของคณะนกัป่ันทกุ  ๆท่าน ทัง้ทีร่่วมในขบวนตลอด
ทางหรือร่วมในบางช่วงเนือ่งจากติดภารกิจส่วนตวั รวมถึงผูมี้จิตศรทัธาทีม่าร่วมท าบญุตลอดเสน้ทาง ทัง้ผูที้ข่บัรถตามมา
บริจาค ผูที้บ่ริจาคระหว่างขบวนป่ันจกัรยานผ่าน และผูบ้ริจาค ณ จุดทีจ่อดตัง้พุ่มกฐิน 
 เมื่อกิจกรรมจบลง ผมรู้สึกภูมิใจมากทีไ่ดร่้วมเป็นส่วนหน่ึงของการเป็นสะพานบญุในครัง้นีค้รบั” 
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วันพฤหัสบดทีี่ 23 ตุลาคม 

 

 แม้ตัวเมืองล าพูนมีขนาดเล็กและค่อนข้างเงียบสงบ แต่ก็เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจ และสถานที่ส าคัญ

ทางประวัติศาสตร์ ชว่งเช้าวันนี้กิจกรรมของเราเร่ิมด้วยการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดจามเทวี นั่นคือ เจดีย์กู่

กุด ที่เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี  จากนั้นไปต่อที่วัดพระธาตุหริภุญชัย ศาสนสถานส าคัญ

คู่บ้านคู่เมืองล าพูนมายาวนาน ตามประวัติว่า สร้างขึ้น

ราวพุทธศตวรรษที่ 17 แล้วเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาน

แห่งชาติ หริภญุไชย
2

 ที่ตั้งอยู่ใกล้วัด ซึ่งจัดแสดงวัตถุ

โบราณ ตลอดจนข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน

ประเภทต่างๆ ที่ช่วยให้พวกเราเข้าใจความเป็นมาและ

วิถีชีวิตของผู้คนทางภาคเหนือในอดีตได้อย่างดี 

 

 ขบวนจักรยานของเราออกจากจังหวัดล าพูน

เข้าสู่เชียงใหม่ทางอ าเภอหางดง แวะไปเยือนวัดเก่าแก่

ที่น่าสนใจมากที่สุด คือ วัดต้นเกว๋น ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่

ช่วง พ.ศ.2399-2412  

 

    อนสุาวรีย์พระนางจามเทวี ในสวนสาธารณะหนองดอก 

 

 ลักษณะเด่นที่ส าคัญของวัดต้นเกว๋นคือ วิหารไม้โบราณสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนาที่คงความ

สมบูรณ์มากที่สุด และมณฑปจตุรมุขแบบพื้นเมืองที่เหลือเพียงแห่งเดียวในภาคเหนือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

       วดัต้นเกวน๋ 
                                                 
2 สะกดตามป้ายช่ือของพิพิธภณัฑ์ 



 ป่ัน...                       ...ตามรอยพระนางจามเทวี 10 วนั 650 กิโลเมตร จากลพบรีุสูเ่ชียงใหม่     29 

 พวกเราทานอาหารกลางวันที่วัดต้นเกว๋น มื้อ

นี้เป็นอาหารพ้ืนถิ่นแสนอร่อยคือ ขนมจีนน้ าเง้ียวและ

ผักสด  อิ่มหน าส าราญกันแล้วคณะของเราก็พร้อม

เคลื่อนขบวนต่อมุ่งไปอ าเภอแม่ริม และหยุดอีกครั้งที่

วัดป่าดาราภิรมย์ วัดที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมล้านนา

โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะวิหาร

หลวงที่จ าลองแบบมาจากหอค าของเจ้าหลวงเชียงใหม่

โบราณ และมณฑปพระจุฬามณีศรีบรมธาตุที่มี

รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมไทใหญ่  

 

 

 

 

         วดัป่าดาราภิรมย์ 
 

 จากอ าเภอแม่ริมขบวนนักปั่นของเรามุ่งหน้าต่อไปสู่อ าเภอแม่แตง การเดินทางช่วงนี้ยังคงเกาะเกี่ยว

ไปกับเร่ืองราวของพระนางจามเทวี เพราะพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่หรืออาณาจักรล้านนาในอดีตเคยอยู่ใต้

การปกครองของขุนหลวงวิลังคะผู้เป็นกษัตริย์ชาวลัวะมาก่อน ตามต านานเล่าว่าขุนหลวงวิลังคะต้องการจะ

อภิเษกกับพระนางจามเทวี แต่พระนางไม่มีใจให้ จึงยื่นค าท้าว่าหากขุนหลวงวิลังคะสามารถพุ่งเสน้า (หอก) 

มาถึงเมืองหริภุญชัยจึงจะยอมอภิเษกด้วย จากนั้นออกอุบายให้พลังอ านาจของขุนหลวงวิลังคะเสื่อมลง จึงไม่

สามารถพุ่งหอกมาถึงเมืองหริภุญชัยได้ 

 

ภาพรวมเส้นทางของการป่ันจกัรยานจากจงัหวดัล าพนูไปยงัวดัป่าทา่สดุ 
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 ในที่สุดก็ถึงการเดินทางช่วงสุดท้ายของวันนี้ หลังจากพวกเราตั้งหน้าปั่นกันมาจนเลยตลาดแม่แตง 

เม่ือผ่านแยกเขื่อนแม่งัดในตอนเย็นนั้นก็พบกับทางโค้งขึ้นเนินชันที่เรียกกันว่า สันมหาพล  ก็พบกับโจทย์วัด

ใจชาวคณะ  แรงที่เหลือมีเท่าไรงัดกันมา อึดสุดท้ายของวัด ต้องออกแรงถีบพาเจ้าสองล้อและตัวเองไต่ระดับ

ขึ้นไปเรื่อยตามทางที่สูงขึ้น สูงขึ้น ตั้งแต่แสงสุดท้าย ฟ้าเร่ิมสลัว กระทั่งมืดคาตา ... 

 และแล้วก็ถึงจุดสูงสุดของเนิน จากนั้นก็สบายๆ ช่วงต่อไปเป็นทางลงระยะประมาณ 4 กิโลเมตร เรา

ปั่นไล่หลังกันมาติดๆ  ก่อนขบวนจะเลี้ยวตามกันเข้าสู่ถนนสายเล็กที่มืดมิดแทบไร้แสงไฟตลอดทางกว่า 2 

กิโลเมตร  สุดท้ายพวกเราก็ไปถึงจุดหมายจนได้ วัดป่าท่าสุดในเวลาประมาณ 2 ทุ่ม ซ่อนตัวอยู่ในความมืด

และความสงัดของผืนป่า มีแสงโคมสว่างเรืองกระจายเป็นจุดๆ เป็นบรรยากาศค่ าคืนที่พิเศษคืนหนึ่งของการ

เดินทางครั้งนี้ 

 แสงโคมที่ชวนอุ่นใจ ยังไม่อบอุ่นเท่าน้ าใจของชาวบ้านกลุ่มใหญ่ที่มารอต้อนรับคณะจักรยาน พวก

เขาเตรียมขนมขบเคี้ยวของกินเล่นหยิบยื่นให้พวกเราที่ดูหมดสภาพ  กลายเป็นภาพชวนข าและชวนประทับใจ

ที่เห็นลุงป้าน้าอาแกะห่อขนมให้ผู้ใหญ่ตัวโตที่เหนื่อยกระทั่งมือไม้สั่นแกะห่อขนมแทบไม่ไหว   หลังคลาย

เหนื่อยกันแล้วจึงได้ลิ้มรสอาหารพ้ืนเมืองอย่างลาบคั่ว แกงฮังเล น้ าพริกอ่อง แกล้มข้าวเหนียว อย่างอิ่มหน า

ส าราญ 

 คืนนี้พิเศษจริงๆ เพราะนี่คือ จุดหมายปลายทาง หลังจากปั่นจักรยานทางไกลรอนแรมกันมากว่า 600 

กิโลเมตร หลายคนตื้นต้นใจ สวมกอด จับไม้จับมือกันใหญ่  

  

 วัดป่าทา่สุดเป็นวัดป่าขนาดเล็กในหมู่บ้านท่าสุด อ าเภอแม่แตง เร่ิมสร้างเม่ือราวสิบกว่าปีที่แล้ว 

กระทั่งป ีพ.ศ. 2554 หลวงปู่ชม ฐานคุตโต มีด าริจะสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บรรดาญาติ

โยมผู้ศรัทธาหลวงปู่จึงจัดให้มีการทอดกฐินเพื่อท าบุญสมทบทุนในโครงการสร้างพระเจดีย์เร่ือยมา รวมทั้งคณะ

จักรยานของเราในครั้งนี้ด้วย 
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 รุ่งขึ้นพวกเราพากันเดินขึ้นไป

บนเนินที่ก่อสร้างพระเจดีย์ แต่ก็มี

บางส่วนที่ปั่นตามไป  สายลมช่วงปลาย

ฤดูฝนต้นหนาวโชยพัดเยือกเย็น พระ

เจดีย์ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างโดดเด่น

งดงามกลางลานโล่ง  บริเวณฐานเจดีย์มี

เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เมตร คาดว่าหาก

สร้างเสร็จจะเป็นเจดีย์ศิลปะล้านนาที่มี

ขนาดใหญ่เป็นล าดับต้นๆ ของภาคเหนือ 

 

 

 

 

 

 

  ขบวนกฐินอนัเชิญเคร่ืองกฐินสูว่ดัป่าทา่สดุ 
 

 ตลอดการเดินทาง ขบวนจักรยานของเราสามารถรวบรวมเงินท าบุญจากผู้มีจิตศรัทธาระหว่างทางได้

ถึง 400,000 บาท เงินทั้งหมดน ามาทอดกฐินสมทบทุนสร้างพระเจดีย์องค์นี้ 

 ดังนั้นเม่ือพวกเราได้เห็นองค์พระเจดีย์องค์ใหญ่ที่แม้ยังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ก็ยังดูงดงามอลังการ 

พาให้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจ ความเหน็ดเหนื่อยจากการรอนแรมปั่นจักรยานมาหลายวันหลายคืนหายเป็นปลิดทิ้ง  
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 สมาชิกทุกคนคงคิดและรู้สึกคล้ายๆ กันว่า การปั่นจักรยานทางไกลครั้งนี้มอบประสบการณ์ดีๆ 

มากมายให้กับชีวิต เปิดโลกและมุมมองใหม่ๆ ให้รู้ว่าเมืองไทยยังมีสิ่งดีๆ อยู่อีกมาก ไม่ว่าแหล่งท่องเที่ยว 

ผู้คน วัฒนธรรม ตลอดจนเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์  และที่ส าคัญพวกเรายังได้ท าบุญสืบทอด

พระพุทธศาสนาสมดังที่ตั้งใจไว้ด้วย. 
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เร่ืองน่ารู้ 
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อ.เมือง จ.ล าพูน 
 ตัง้อยูบ่ริเวณสวนสาธารณะหนองดอก หา่งจากศาลากลางจงัหวดัประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึน้เป็นอนสุรณ์แด่
พระนางจามเทว ีองค์ปฐมกษัตริย์แหง่นครหริภญุชยั เร่ืองราวของพระองค์ปรากฏอยูใ่นเอกสารและต านานตา่งๆ เช่น ชิน
กาลมาลปีกรณ์ ต านานจามเทวีวงศ์ ต านานมลูศาสนา เป็นต้น ล้วนสรุปความตรงกนัวา่ พระนางเป็นนกัปราชญ์ทีม่ี
ความสามารถ เป็นผู้ปกครองที่มีคณุธรรม และความกล้าหาญ  ได้น าพทุธศาสนา ศิลปวฒันธรรมมาเผยแพร่ในดินแดน
แถบนีจ้นรุ่งเรืองสบืมาจนถึงปัจจบุนั   
 
วัดพระคงฤาษี /วัดประตูลี ้/วัดดอนแก้ว/ วัดมหาวัน 
 ตามต านานกลา่ววา่เมื่อพระนางจามเทวีได้เสวยราชสมบตัิเป็นกษัตริย์แล้ว โปรดให้ชกัชวนเหลา่ราษฎรมาร่วม
สมทนุทนุสร้างพระอารามน้อยใหญ่ถึง 2,000 วดั และรับสัง่ให้สร้างวดัประจ าทิศของเมืองหริภญุชยัพร้อมกบับรรจุ
พระพทุธรูปไว้ในแตล่ะวดั คือ วดัอาพทัธาราม (วดัพระคงฤาษี)  วดัมหาลดาราม (วดัประตลูี)้  วดัอรัญญิกรัมมาราม (วดั
ดอนแก้วรวมกบัวดัต้นแก้ว)  และวดัมหาวราราม (ปัจจบุนัคือวดัมหาวนั) 
 วัดพระคงฤาษี  เดิมช่ือวดัอาพทัธาราม ตัง้อยูท่างทิศเหนือ มีพระคง พระบางเป็นพระหลกั  ตามประวตัิกลา่ววา่
พระนางจามเทวีโปรดให้สร้างวดันีข้ึน้เพื่อถวายพระภิกษุที่มาจากลงักาใช้เป็นท่ีพ านกัและบ าเพ็ญสมณะธรรม  และเป็นท่ี
บรรจ ุ“พระคง” (อนัเป็นพระพิมพ์ที่ถือเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองล าพนู) ซึง่ตามต านานกลา่ววา่ วาสเุทพฤาษีได้ใช้ไม้เท้ากรีด
พืน้เพื่อเขียนแผนผงัเมืองล าพนูตรงพระเจดย์ีนี ้พระนางจามเทวีจึงทรงสร้างพระเจดีย์เป็นรูปทรงสีเ่หลีย่ม แล้วให้นายช่าง
แกะสลกัศิลาแดง เป็นรูปพระฤาษี สีต่น แตล่ะตนถือไม้เท้าในมือ  เมื่อเสร็จแล้วจึงน าไปบรรจไุว้ภายในซุ้มประตทูัง้สีด้่าน
ของพระเจดีย์  ชาวล าพนูจะจดัประเพณีนมสัการและสรงน า้พระเจดีย์หลงัวนัสงกรานต์ 
 วัดประตูลี ้หรือวดัสงัฆาราม หรือวดัมหารัตตาราม ตัง้อยูท่างทิศใต้ พระนางจามเทวีทรงโปรดให้สร้างขึน้ในคราว
ที่เสด็จขึน้ปกครองเมืองหริภญุชยั เพื่อใช้เป็นท่ีพกัจ าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ทีอ่าราธนามาจากกรุงละโว้  เป็นวดัที่มีกรุ
พระลอืหน้ามงคลและพระเคร่ืองมากมาย เช่น พระลอืหน้ามงคล พระเหลีย้มเลก็พิมพ์นิยม พระสบิแปด เป็นต้น  
 วัดดอนแก้ว หรือวดัอรัญญิกรัมมการาม ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออก มีพระเปิม พระบาง พระสาม พระป๋วย เป็น
พระหลกั นบัเป็นวดัส าคญัและเก่าแก่ในสมยัพระนางจามเทว ี ปัจจบุนัวดัดอนแก้วเป็นวดัร้างและเป็นท่ีตัง้ของโรงเรียน
ประจ าหมูบ้่านเวียงยอง 
 วัดมหาวัน ตัง้อยูด้่านทิศตะวนัตก  ตามประวตัิเลา่สบืตอ่มาวา่ 
สร้างในสมยัพระนางจามเทวเีช่นกนั  มีพระพทุธรูปนาคปรกอนัศกัดิ์สทิธ์ที่เช่ือ
กนัวา่คือพระพทุธสกิขิ หรือพระศิลาด าที่พระนางจามเทวีอญัเชิญมาจากกรุง
ละโว้ พระพทุธรูปองค์นีเ้ป็นต้นแบบของพระรอดหลวงหรือพระรอดล าพนู ซึง่
ใช้เป็นแบบจ าลองสร้างพระเคร่ืองในชดุเบญจภาคี หรือพระรอดมหาวนั 
นัน่เอง  
 
วัดจามเทว ี  
 ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกของเมืองล าพนู เป็นวดัเก่าแก่ที่ส าคญัทางด้านประวตัิศาสตร์และโบราณคด ีชาวบ้าน
เรียกวา่ วดักู่กดุ  ไมม่ีหลกัฐานแนช่ดัวา่สร้างสมยัใด มีเพียงการสนันิษฐานอยู ่2 แนวทางคือ พิจารณาจากเอกสารชัน้หลงั
ประกอบกบัต านานซึง่กลา่วกนัวา่ เจ้าอนนัตยศและเจ้ามหนัตยศ ราชโอรสของพระนางจามเทว ีได้สร้างเจดีย์เหลีย่มมียอด
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หุ้มด้วยทองเรียกช่ือวา่ สวุรรณจงัโกฏิ เพื่อบรรจอุฐิัของพระนาง   
 แตใ่นศิลาจารึกวดักู่กดุซึง่พบบริเวณเชิงพระธาตเุจดีย์กู่กดุ (ศิลาจารึกล าพนูหลกัที ่2 ปัจจบุนัจดัแสดงอยูใ่น
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติหริภญุไชย) กลา่วถึง การปฏิสงัขรณ์รัตนเจดีย์กู่กดุที่หกัพงัลง เนื่องจากแผน่ดินไหวครัง้ใหญ่ที่
เกิดขึน้ในสมยันัน้ ฉะนัน้ลกัษณะทางศิลปกรรมของพระเจดีย์ที่วดักู่กดุนา่จะอยูใ่นราวพทุธศตวรรษที ่17 ซึง่หา่งจากสมยั
พระนางจามเทวีอยูม่าก  
 หลงัจากนัน้วดันีค้งถกูปลอ่ยให้ทิง้ร้างจนกระทัง่ พ.ศ. 2479 เจ้าจกัรค าขจรศกัดิ์ได้อาราธนาครูบาศรีวิชยัมาช่วย
บรูณปฏิสงัขรณ์ แล้วสถาปนาวดัขึน้ใหมเ่มื่อ พ.ศ. 2480  ให้ช่ือวา่ วดัจามเทว ี
 
วัดพระธาตุหริภุญชัยและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จ.ล าพูน 
 วดัพระธาตหุริภญุชยัเป็นวดัคูเ่มืองหริภญุชยัมายาวนาน ตัง้อยูใ่จกลางเมืองล าพนู ริมฝ่ังน า้กวง  มีโบราณสถาน
ส าคญัคือ พระบรมธาตุหริภุญชัย ตามประวตัิกลา่ววา่ พระเจ้าอาทิตยราชสร้างขึน้ในราวพทุธศตวรรษที่ 17 เพื่อ
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต ุอนัมีสว่นธาตกุระหมอ่ม ธาตกุระดกูอก ธาตกุระดกูนิว้ และอื่นๆ  นอกจากนีพ้ระองค์ยงั
อทุิศถวายพืน้ท่ีตัง้ของพระราชวงัให้สร้างวดันีเ้พื่อเป็นพทุธบชูา 
 พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติหริภญุไชย เร่ิมก่อตัง้เมื่อ พ.ศ. 2470 โดยพระยาราชกลุวิบลูย์ภกัดีสมหุเทศาภิบาล
มณฑลพายพั เป็นอาคารสองชัน้จดัแสดงโบราณวตัถทุีแ่สดงประวตัิศาสตร์และเร่ืองราวความเป็นมาของบ้านเมืองใน
ภาคเหนือตัง้แตส่มยัก่อนประวตัิศาสตร์ สมยัหริภญุชยั สมยัล้านนา และรัตนโกสนิทร์ เช่น พระพทุธรูป เศียรพระพทุธรูป 
พระพิมพ์และเทวดา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในครัวเรือน เคร่ืองมือทอผ้า เป็นต้น  นอกจากนีย้งัมีห้องศิลาจารึกเป็นห้องโถงเปิด
โลง่ จดัแสดงศิลาจารึกสมยัหริภญุชยั ราวพทุธศตวรรษที ่17 และศิลาจารึกสมยัล้านนา สมยัพทุธศตวรรษที ่20  
 
วัดต้นเกว๋น อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
 วดันีส้ร้างขึน้ในช่วงปี พ.ศ. 2399-2412 สมยัพระเจ้ากาวิโลรสสริุยวงศ์ เป็นเจ้าหลวงปกครองเมืองเชียงใหม ่ เป็น
วดัเก่าแก่ที่มีความส าคญัในอดีตเพราะเป็นท่ีพกัขบวนอญัเชิญพระบรมธาตศุรีจอมทองเข้าสูเ่มืองเชียงใหม ่ 
 ความส าคญัและสิง่ที่โดดเดน่ของวดันีค้ือ วิหารซึง่คงรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาบริสทุธ์ิท่ีสมบรูณ์มากท่ีสดุ 
และองค์ประกอบตา่งๆ ที่มีแบบแผนคอ่นข้างสมบรูณ์งดงาม จนน าไปเป็นต้นแบบของหอค าหลวง ท่ีอทุยานหลวงราช
พฤกษ์  วิหารโบราณหลงันีส้ร้างด้วยไม้ เมื่อ พ.ศ. 2401 หน้าบนัฝาปะกนประดบักระจกแก้วส ี โก่งคิว้จ าหลกัไม้ลายเครือ
เถาสอดสลบัรูปเศียรนาค  มีลายปนูปัน้รูปเทพพนมและดอกไม้อยูห่วัเสา  และมีวิหารโถงซึง่เป็นอาคารยาวล้อมวิหารไม้อยู่
สามด้าน   
 ที่ส าคญันอกจากวิหารแล้วยงัมี มณฑปจตัรุมขุแบบพืน้เมืองที่เหลอืเพียงแหง่เดียวในภาคเหนือ ใช้เป็นท่ีตัง้พระ
บรมธาต ุ กลางสนัหลงัคามีซุ้มมณฑปเลก็ๆ ซึง่ทางภาคเหนือเรียกวา่ ปราสาทเฟือ้ง ลกัษณะเดียวกบัท่ีพบในภาคอีสาน
และลาว 
 วดัต้นเกวน๋ยงัเป็นแบบให้นกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ใช้เป็นสถานท่ีศกึษาวิชา
สถาปัตยกรรม  นอกจากนีส้ถาปนิกสยามยงัได้ประกาศยกยอ่งให้เป็นอาคารอนรัุกษ์ดีเดน่ เมื่อปี พ.ศ. 2532 

 
วัดป่าดาราภริมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 บริเวณที่ตัง้ของวดันีเ้คยเป็นป่าช้าติดพระต าหนกัพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5  หลวงปู่ มัน่ ภริูทตัโต 
เคยจาริกและบ าเพ็ญกรรมฐานในป่าช้านี ้หลงัจากนัน้ก็มีพระธุดงค์กรรมฐานมาอยูป่ฏิบตัิที่ป่าช้านีเ้ป็นครัง้คราวเร่ือยมา 
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จนชาวบ้านเห็นแล้วเกิดเลือ่มใสศรัทธาจึงร่วมกนัสร้างเสนาสนะ กฏิุ และศาลา ถวายแก่พระกรรมฐานเหลา่นัน้ โดยตัง้ช่ือ
วดัวา่ วัดป่าวิเวกจิตตาราม  ตอ่มาเจ้าหญิงลดาค า ณ เชียงใหม ่ทายาทของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ได้ถวายที่ดิน
ดงักลา่วให้แก่วดัเพื่ออทุิศสว่นกศุลแดพ่ระราชชายา จึงได้เปลีย่นช่ือเป็นวดัป่าดารมภิรมย์ 
 สิง่นา่สนใจในวดั ได้แก่ วิหารหลวงซึง่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนา โดยจ าลองแบบมาจากหอค าของ
เจ้าหลวงเชียงใหมโ่บราณ ประดบัด้วยลายปนูปัน้ทัง้หลงั ทางเข้าเป็นซุ้มโขงวิจิตรอลงัการ ภายในประดิษฐานพระประธาน
คือพระเจ้าธรรมจกัรพรรด ิเป็นพระพทุธรูปทรงเคร่ืองล้านนาประดิษฐานในมณฑปทรงปราสาท 
 สถานท่ีส าคญัอีกแหง่คือ มณฑปพระจุฬามณีศรีบรมธาตุ หรือหอแก้ว สร้างขึน้เพื่อประดิษฐานพระทนัตธาตุ
เจ้า (พระเขีย้วฝาง) ณ สว่นยอดมณฑปซึง่เป็นปราสาทหุ้มทองจงัโก ตามประวตัิของพระทนัตธาตกุลา่ววา่ได้มาจากเจดีย์
ร้างใกล้กบัวดัจองไต ในเมืองเชียงตงุ ประเทศเมียนมาร์  มณฑปหลงันีเ้ป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมไทใหญ่ ตัง้อยูใ่จกลางวดั
ซงึเป็นท าเลชยัมงคล ตามคติความเช่ือเร่ืองจกัรวาลวิทยาในพระพทุธศาสนา  
 
วัดป่าท่าสุด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
 วดันีเ้คยมีครูบาอาจารย์สายพระอาจารย์มัน่เคยมาพกัหลายรูป และที่เป็นท่ีรู้จกักนั คือ หลวงปู่ แหวน สจิุณโณ 
และหลวงปู่ ชอบ ฐานสโม  
 ในปี พ.ศ.2554 หลวงปู่ ชม ฐานคตุโต มีด าริจะสร้างพระเจดีย์เพื่อสบืทอดพระพทุธศาสนา และเพื่อบรรจพุระบรม
สารีริกธาต ุ ทางญาติโยมผู้ศรัทธาหลวงปู่ ชม ฐานคตุโต จึงได้มีการทอดกฐินเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในโครงการก่อสร้างพระ
เจดีย์ในวนัท่ี 30 ตลุาคม พ.ศ.2554 และได้ถวายปัจจยัเพื่อก่อสร้างพระเจดีย์อยา่งตอ่เนื่อง ท าให้งานก่อสร้างพระมหา
เจดีย์รุดหน้าไปเป็นอนัมากแตย่งัไมแ่ล้วเสร็จ 
 การก่อสร้างพระเจดีย์ประกอบด้วยสองสว่น คือ พระเจดีย์ ซึง่อยูร่ะหวา่งด าเนินการ และการจดัสร้างผอบ 7 ชัน้
เพื่อบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุ ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัท าผอบทองค าซึง่เป็นผอบชัน้แรก โดยตัง้เป้าเป็นทองค า 
96.5 เปอร์เซ็นต์ หนกัทัง้หมด 16 บาท   
  
วัดพระพุทธบาทสีรอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 รอยพระพทุธบาททัง้สีร่อยนีป้ระดิษฐานอยูใ่นวดัพระพทุธบาทสีร่อย มีลกัษณะเป็นรอยลกึมีขนาดน้อยใหญ่
ลดหลัน่ลงไปในแทน่หินใหญ่ แตเ่ดิมเรียกรอยพระพทุธบาทนีว้า่ พระพทุธบาทรังรุ้ง  เช่ือกนัวา่เป็นรอยประทบัพระบาทของ
พระพทุธเจ้า 4 พระองค์ที่บงัเกิดขึน้ในภทัรกปั (แปลวา่ กปัอนัเจริญ ) ได้แก่ พระกกสุนัธพทุธเจ้า  พระโกนาคมน
พระพทุธเจ้า  พระกสัสปพทุธเจ้า  และ พระโคตมพทุธเจ้า (พระพทุธเจ้าองค์ปัจจบุนั) 
 บทสวดมนต์ภาษาบาล ีในบททีก่ลา่วนมสัการรอยพระพทุธบาทนัน้จะกลา่วถึงรอยพระพทุธบาทส าคญั 5 แหง่ 
ได้แก่ 1.สวุณัณมาลกิ ศรีลงักา  2.เขาสจัจพนัธ์คีรี พระพทุธบาทสระบรีุ  3.เขาสมุนกฏู ศรีลงักา  4.แมน่ า้นมัมทานที 
อินเดีย  5.โยนกปรุะ อยูใ่นอาณาจกัรล้านนา สนันิษฐานวา่รอยพระพทุธบาทสีร่อยนีน้า่จะเป็นหนึง่ในห้าแหง่นัน้ คือ โยนก
ปรุะ นัน่เอง 
 รอยพระพทุธบาทแหง่นีม้ีบคุคลส าคญัขึน้มากราบนมสัการหลายยคุหลายสมยั เช่น พระยาธรรมช้างเผือกผู้ครอง
นครเชียงใหม ่พร้อมบริวาร 500 คน ได้สร้างวิหารครอบพระพทุธบาทสีร่อยไว้ชัว่คราว  พระราชชายา เจ้าดารารัศม ีมีพระ
ราชศรัทธาสร้างวิหารไว้หนึง่หลงั  ตอ่มาครูบาศรีวิชยัได้ขึน้ไปกราบนมสัการและรือ้พระวิหารของเจ้าพระยาธรรมช้างเผือก
ออก และสร้างพระวิหารหลงัใหม ่พร้อมกบัฉาบปนูครอบรอยพระพทุธบาทเอาไว้  นอกจากนีย้งัเช่ือกนัวา่พระพทุธบาทสี่
รอยนีเ้ป็นพระพทุธบาทท่ีเก่าแก่ที่สดุในประเทศไทยตามที่สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพได้ทรงกลา่วรับรองไว้ 



 ป่ัน...                       ...ตามรอยพระนางจามเทวี 10 วนั 650 กิโลเมตร จากลพบรีุสูเ่ชียงใหม่     36 

 เช่ือกนัวา่ เมื่อได้กราบนมสัการสกัการบชูารอยพระพทุธบาทนีก็้เสมือนได้กราบบชูาพระพทุธเจ้าพร้อมกนัถึง 4 
พระองค์ 
 
วัดหนองก๋าย  
 ตัง้อยูร่ะหวา่งทางไปวดัพระพทุธบาทสีร่อย เป็นวดัที่ครูบาศรีวิชยัได้แวะพกัก่อนจะเดินทางขึน้ไปกราบนมสัการ
พระพทุธบาทสีร่อย ดงัปรากฏอนสุาวรีย์ของทา่นท่ีบริเวณหน้าวดั 
 มาถึงวดัหนองก๋ายแล้วต้องเข้าไปกราบสกัการะพระพทุธรูปศกัดิ์สทิธ์ิเก่าแกอ่ายกุวา่ 1,300 ปี นามวา่ หลวงพอ่
ใหญ่ชยัมงคล ซึง่ประดิษฐานในวิหารลายค า 
 
อนุสาวรีย์ขุนหลวงวลิงัคะ บ้านเมืองก๊ะ 
 ขนุหลวงวิลงัคะเป็นชนชาวลวัะ หรือละว้า หรือลาวจกัราช  ในอดีตชนกลุม่นีป้กครองอาณาจกัรลานนามาก่อน
เรียกวา่ “นครทมัมิฬะ” หรือ “ทมิฬ” หรือ “นครมิรังคะกรุะ” หรือ “นครวิลงักรุะ” ตอ่มาเปลีย่นช่ือเป็น “ระมิงคนคร” หรือ “พิง
คนคร” ครอบครองอาณาเขตบริเวณอจุฉีคีรี (ดอยอ้อยช้าง, ดอยสเุทพ) - ดอยค า - ดอยเชียงดาว และบริเวณลุม่ล าน า้ปิง 
 ขนุหลวงวิลงัคะสบืเชือ้สายมาจากราชวงศ์กนุาระ เป็นเจ้าผู้ครองระมิงคนครองค์ที ่13 สบืตอ่จากราชวงศ์อปุะตะ  
ถ่ินก าเนิดของทา่นอยูท่ีบ้่านเมืองก๊ะ  ขนุหลวงวิลงัคะมีฝีมือในการรบพุง่เสน้า (อา่นวา่ สะเหน้า คือ หอก-แหลน) จนเป็นท่ี
เลือ่งลอื  ครองราชย์ในยคุเดียวกบัพระนางจามเทวีกษัตรีย์แหง่เมืองหริภญุชยั ราวปี พ.ศ.1200 และสิน้พระชนม์ราวปี พ.ศ.
1227 รวมอายไุด้ 90 ชนัษา 
 มีต านานเลา่ถึงเร่ืองราวโศกนาฏกรรมระหวา่งขนุหลวงวิลงัคะกบัพระนางจามเทวีไว้วา่ ขนุหลวงวิลงัคะหลงรัก
พระนางจามเทวีและประสงค์จะอภิเษกด้วย แตพ่ระนางไมป่รารถนาจึงเสนอเง่ือนไขวา่หากขนุหลวงพุง่เสน้า (หอก) มาตก
ในเมืองหริภญุชยัได้เมื่อไรจะยอมอภิเษกด้วย  ขณะเดียวกนัพระนางก็ออกอบุายกบัขนุหลวงวิลงัคะท าให้อ านาจและพลงั
เสือ่มลง  เมื่อรู้ความจริงขนุหลวงวิลงัคะโกรธมากจึงยกทพัเข้าตีเมืองจนผู้คนล้มตาย  ขนุหลวงวิลงัคะบงัเกิดความละอาย
ใจจึงหนีออกจากบ้านเมืองไปด้วยความเสยีใจและเจ็บแค้นท่ีพา่ยแพ้ตอ่พระนางจามเทวี และก่อนสิน้ชีวิตขนุหลวงได้
สาปแช่งวา่หากชาวหริภญุชยั (ล าพนู) มาหลงรักชาวเชียงใหมก็่ขอให้อยา่สมปอง และพบแตค่วามทกุข์เศร้าจนชัว่ลกูหลาน 
ทัง้ขออยา่ให้เมืองล าพนูเจริญรุ่งเรืองอีกเลย 
 ที่บ้านเมืองก๊ะมีศาลที่สถิตวิญญาณของขนุหลวงวิลงัคะและทหาร มีพิธีเซน่สรวงดวงวิญญาณปีละครัง้  ชาวบ้าน
เลา่วา่ดวงวิญญาณของขนุหลวงจะสถิตอยู ่3 แหง่ ได้แก่ บนดอยคว ่าหล้อง ศาลที่บ้านเมืองก๊ะ อ าเภอแมริ่ม และบริเวณ
ดอยค า อ าเภอเมือง ซึง่ตัง้อยูท่ิศใต้ของดอยสเุทพ  
 
วัดเชียงมั่น จ.เชียงใหม่ 
 นบักนัวา่เป็นวดัแหง่แรกของเมืองเชียงใหม ่สร้างขึน้เมื่อ พ.ศ. 1839 ตรงบริเวณที่ประทบัของพญามงัรายที่ใน
ต านานเรียกวา่ เวียงเหลก็  วดัเชียงมัน่จึงเป็นวดัที่มีอายเุทา่กบัเวียงเชียงใหม ่
 สิง่ส าคญัของวดันอกจากพระเจดีย์ทรงล้านนาที่รับอิทธิพลจากศิลปะสโุขทยัแล้ว ยงัมีพระพทุธรูปส าคญั
ประดิษฐานอยูภ่ายในวิหารด้วย นัน่คือ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว ซึง่มีต านานเลา่วา่เป็นพระพทุธรูปประจ าองค์
พระนางจามเทวี มีปาฏิหาริย์เลา่วา่เมื่อพญามงัรายตีเมืองหริภญุชยัได้และเผาเมือง ก็มีแตว่ิหารพระแก้วเทา่นัน้ท่ีเหลอืรอด
จากไฟไหม้ พระองค์เกิดศรัทธาจึงให้อญัเชิญมาประดิษฐาน ณ ที่ประทบัของพระองค์ ตอ่มาจึงโปรดให้สร้างวดัเชียงมัน่
และประดิษฐานพระแก้วขาวไว้ในพระวิหารสบืตอ่มา 
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 พระเสตงัคมณี เป็นพระพทุธรูปสลกัจากแก้วสขีาวใส มีขนาดหน้าตกักว้าง 4 นิว้ ในต านานกลา่ววา่เจ้ารามราช 
เจ้าเมืองลพบรีุ และพระมหากสัปะเถระ ร่วมกนัสร้างเมื่อปี พ.ศ. 700 เป็นศิลปะสกลุช่างละโว้ 
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@ ความในใจสมาชิกนักป่ัน 
 
ศักดา วุ้นศิริ อายุ (ข้าราชการบ านาญ อายุ 61 ปี)  
 “โดยส่วนตวัผมชอบป่ันจกัรยานในเสน้ทางภูเขา มาครัง้นีจึ้งชอบเสน้ทางจากล าพูนไปเชียงใหม่เป็นพิเศษ เพราะ
เป็นทางข้ึนเขาทีไ่ม่สูงชนันกั มีอปุสรรคบา้ง แต่ยงัไปไดส้บาย 
 ทีรู้่สึกประทบัใจมาก คือ ความมีน ้าใจของเพือ่นนกัป่ันร่วมทาง แมเ้พ่ิงรู้จกัแต่ก็มีน ้าใจต่อกนั ใครขาดเหลืออะไรก็
คอยช่วยเหลือกนัตลอด อย่างผมทีไ่ม่ค่อยมีประสบการณ์ป่ันจกัรยานทางไกล เร่ืองรถเร่ืองอปุกรณ์ก็เลยไม่ครบถว้น คราว
นีเ้จอทัง้ฝน เจอทัง้ทราย ผา้เบรกสึกเร็วกว่าทีคิ่ด แลว้ก็ไม่ไดเ้อาผา้เบรกส ารองมาดว้ย แต่เพือ่นทีเ่พ่ิงรู้จกักนัเขาเตรียมมา 
เลยใหผ้มยืมใช ้หรือตอนทีผ่มรถลม้ มีแผลฟกช ้าก็ไดเ้พือ่นสมาชิกช่วยเหลือ หายามาทาให ้
 ผมขี่จกัรยานมา 6 ปีแลว้ ก่อนนีเ้คยป่ันจกัรยานทางไกลครัง้เดียวระยะทางประมาณ 600 กิโลเมตร  แต่ครัง้นีผ้ม
เร่ิมป่ันจากกรุงเทพฯ ไปถึงเชียงใหม่ แลว้อยู่ป่ันต่ออีก 2 วนั รวมแลว้คงไดร้ะยะทางราว 1,000 กิโลเมตร สองสามวนัแรก
ยงัรู้สึกปวดเมื่อย แต่พอวนัที ่4-5 ร่างกายเร่ิมเข้าที ่ชีวิตความเป็นอยู่ก็เร่ิมลงตวั 
 ชอบใจและสนกุตรงทีไ่ดน้อนเต็นท์ทกุคืน ตืน่เช้ามาก็เก็บเต็นท์แลว้ป่ันรถดว้ยจิตใจแน่วแน่ รู้สึกร่างกายแข็งแรง
ข้ึน บางวนัเจอทัง้แดดทัง้ฝนก็ไม่เป็นอะไร พอถึงจุดหมายส าเร็จแลว้ก็รู้สึกอยากไปใหไ้กลกว่าเดิมอีก 
 โดยรวมแลว้ผมชอบการเดินทางครัง้นี ้ถูกใจมาก หากชมรมจกัรยานเพือ่สขุภาพจดัทริปป่ันทางไกลแบบนีอี้ก ถา้
ผมไม่ติดธุระจริงๆ ก็ตัง้ใจจะมาร่วมดว้ยอย่างแน่นอน” 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

….. 
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...  

 

2. สารพันสิ่งต้องเตรียม 

ก่อนปั่นจักรยานทางไกล 
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เตรียม...  

 
 การป่ันจกัรยานทางไกลหรือการป่ันจกัรยานแบบทวัร์ร่ิง ในแตล่ะวนันกัป่ันจะต้องข่ีรถเป็นระยะทาง
ราว 60 กิโลเมตรขึน้ไป และอาจต้องป่ันตดิตอ่กนัเป็นเวลาหลายวัน เพราะเป้าหมายของการเดนิทางมกัมี
ระยะยาวไกลหลายร้อยกิโลเมตร 
 ดงันัน้การเดนิทางป่ันจกัรยานรูปแบบนี ้นอกจากอาศยัก าลงัใจ บวกก าลงัขาและร่างกายท่ีฟิตซ้อม
มาดีแล้ว สิ่งส าคญัคือ ควรศกึษาหาข้อมลูเก่ียวกบัการเดนิทางและเตรียมพร้อมเร่ืองตา่งๆ อยา่งรอบคอบ  
 ลองมาดกูนัว่านกัป่ันจกัรยานทวัร์ร่ิงควรเตรียมตวัอยา่งไรบ้างส าหรับการเดนิทางไกล 
 
เตรียมพร้อมเร่ือง Logistic 
 การป่ันจกัรยานทางไกลมกัไปกนัเป็นกลุม่ ผู้ ร่วมทางมาจากหลายท่ี จงึต้องมีจดุนดัพบหรือ
จดุเร่ิมต้นท่ีจะป่ันจกัรยานไปพร้อมๆ กนั อาจเร่ิมต้นท่ีกรุงเทพฯ หรือเร่ิมต้นจากตา่งจงัหวดัก็ได้ การน า
จกัรยานจากบ้านมายงัจดุนดัพบหรือจดุเร่ิมต้นมีหลายวิธี หากไมป่ั่นมาจากบ้านเลยก็สามารถน าจกัรยาน
บรรทกุขึน้รถทวัร์ รถไฟ หรือเคร่ืองบนิมาได้ ซึง่แตล่ะวิธีมีข้อดีและข้อด้อยแตกตา่งกนั  
 - เคร่ืองบิน 
 ขณะนีส้ายการบนิ เชน่ นกแอร์ และ บางกอกแอร์เวย์เปิดบริการให้ผู้ โดยสารน าจกัรยานขึน้เคร่ือง
ไปด้วยได้ โดยมีคา่บริการพิเศษ 200 บาท และต้องปลอ่ยลมยางออกให้หมด ป้องกนัยางระเบดิจากความ
ดนัอากาศเปล่ียนเม่ือเคร่ืองบนิขึน้ท่ีสงู เม่ือผู้ โดยสารไปเช็กอินท่ีสนามบนิดอนเมือง จะมีเจ้าหน้าท่ีสายการ
บนิมารับจกัรยานจงูไปเข้าชอ่งพิเศษ และเม่ือถึงสนามบนิท่ีหมาย เจ้าหน้าท่ีจะจงูจกัรยานกลบัมาให้ ใน
กรณีนีเ้ราควรพกเคร่ืองสบูลมยางขนาดเล็กไปด้วย เพ่ือจะได้สบูลมยางกลบัคืน โดยทัว่ไปแล้วการน า
จกัรยานขึน้เคร่ืองบนิจะสะดวกและประหยดัเวลากวา่วิธีอ่ืน  
 - รถทัวร์ 
 ควรตรวจสอบดกู่อนวา่รถทัวร์สายไหนของบริษัทใดให้บริการนีบ้้าง การน าจกัรยานขึน้รถทวัร์
จะต้องถอดล้อแยกออก เพ่ือให้สามารถเก็บในชอ่งเก็บของได้  
 - รถไฟ 
 ปัจจบุนัการรถไฟแหง่ประเทศไทยให้บริการโบกีจ้กัรยาน ซึง่สามารถจองเป็นหมูค่ณะได้ เชน่หาก
กลุม่เราต้องการไปป่ันจกัรยานทางภาคเหนือ เจ้าหน้าท่ีจะน าโบกีน้ัน้มาพว่งกบัรถไฟสายเหนือ ส าหรับใช้
จอดจกัรยาน และมีจดุท่ีแขวนจกัรยาน โดยคดิคา่บริการพิเศษ วิธีนีเ้จ้าของไมต้่องแยกล้อหรือปลอ่ยลมยาง
จกัรยาน 
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เตรียมพร้อมเร่ืองเส้นทาง 
 ควรศกึษาข้อมลูเร่ืองเส้นทางและแผนท่ีให้พร้อมก่อนการเดนิทาง จะชว่ยให้การป่ันจักรยาน
ทางไกลมีความราบร่ืน  
 เส้นทางท่ีใช้อาจแบง่เป็น 2 รูปแบบ คือ เส้นทางหลกั เชน่ ถนนสายเอเชีย ข้อดีคือเป็นเส้นทางตดั
ตรง ท าให้ป่ันจกัรยานถึงจดุหมายได้เร็ว แตอ่นัตรายตรงท่ีมีรถยนต์และรถบรรทกุวิ่งจ านวนมาก  สว่น
เส้นทางสายรอง เชน่ เส้นทางระหวา่งอ าเภอหรือต าบล อาจคดเคีย้วและอ้อมไกลกวา่ แต่มีข้อได้เปรียบกวา่
คือ รถยนต์ใช้น้อย จงึมีความสงบและการป่ันผา่นยา่นชมุชน จะได้สมัผสับรรยากาศ วิถีชีวิต แง่มมุตา่งๆ 
ระหวา่งการเดนิทางได้มากกวา่ 
 ระหวา่งการป่ันจกัรยานควรพกแผนท่ีไปด้วย ทัง้ในรูปแบบหนงัสือหรือเคร่ืองมือน าทาง เชน่ เคร่ือง
บอกพิกดั จีพีเอส (GPS)  
 
เตรียมพร้อมเร่ืองท่ีพัก 
 เร่ืองท่ีพกัมีความส าคญัไมน้่อย หากต้องการป่ันจกัรยานทางไกลตดิตอ่กนัหลายวนั  สิ่งท่ีควร
ค านงึถึงเป็นอนัดบัต้นคือ ความปลอดภยั รองลงมาเป็นเร่ืองของความสะดวกหรือความสะอาด 
 ผู้ ท่ีชอบพกัแรมในลกัษณะกางเตน็ท์ สามารถขอใช้พืน้ท่ีได้ตามโรงเรียน วดั สถานท่ีราชการ หรือ
อทุยานแหง่ชาติ  หากต้องการพกัท่ีโรงเรียน ควรตดิตอ่ลว่งหน้า ทางโรงเรียนอาจจดัโรงยิมให้คณะจกัรยาน
พกั และมีห้องน า้ให้ใช้ตามสะดวก และเราควรบริจาคเงินชว่ยคา่ไฟคา่น า้ตามสมควร 
 ในกรณีอยากจะนอนวดั หากไปเป็นกลุ่มเล็กๆ อาจไมต้่องประสานงานลว่งหน้า พอไปถึงคอ่ยกราบ
ขออนญุาตทา่นเจ้าอาวาสก็พอ  วดัสว่นใหญ่ยินดีให้การต้อนรับคณะจกัรยาน เราสามารถท าบญุคา่น า้-ไฟ
ชว่ยวดัได้ 
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 สถานท่ีราชการท่ีชาวจกัรยานสามารถขอพกัแรมได้ ได้แก่ ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบล 
(อบต.) หรือ ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั (อบจ.) รวมทัง้อทุยานแหง่ชาตทิกุแหง่ ซึง่จะมีสถานท่ีหรือ
ลานกางเตน็ท์โดยเฉพาะ และเก็บคา่กางเตน็ท์ในราคายอ่มเยา  
 หากผู้ ท่ีต้องการพกัในโรงแรมหรือรีสอร์ต ปัจจบุนันีห้ลายแหง่อ านวยความสะดวกแก่คนข่ีจกัรยาน 
โดยสามารถน ารถเข้าไปเก็บในห้องนอนได้ด้วย 
 
การเตรียมสัมภาระ 
 หลกัการส าคญัในการเตรียมสมัภาระส าหรับคนข่ีจกัรยานทางไกล คือ ของทกุชิน้ต้องมีน า้หนกัเบา 
ไมว่า่เสือ้ผ้า ถงุนอน เตน็ท์ ฯลฯ และควรน าไปแตข่องท่ีจ าเป็นเทา่นัน้  
 ชดุข่ีจกัรยานควรเป็นผ้าท่ีแห้งง่าย กระเป๋าท่ีใช้ควรเป็นแบบกนัน า้ โดยเฉพาะถ้าข่ีจกัรยานในฤดฝูน  
หากข่ีจกัรยานในหน้าหนาว ต้องเตรียมเสือ้กนัหนาวไปให้พร้อม 
 
การเตรียมอาหารและน า้ดื่ม 
 การป่ันจกัรยานในประเทศไทยมกัไมค่อ่ยมีปัญหาเร่ืองอาหารและน า้ด่ืม เพราะทกุพืน้ท่ีเราสามารถ
หาร้านอาหารหรือน า้ด่ืมท่ีสะอาดได้ 
 นกัป่ันจกัรยานท่ีต้องออกแรงทัง้วัน ร่างกายจงึเผาผลาญใช้พลงังานมาก ควรเน้นทานอาหาร
จ าพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรต เพราะให้พลงังานสงู หรือพกอาหาร-ของกินท่ีให้พลงังานได้เร็ว เชน่ กล้วย
น า้ว้าซึง่หาได้ง่ายตามตา่งจงัหวดั 
 น า้ด่ืมสามารถหาได้จากร้านสะดวกซือ้หรือตามวดัตา่งๆ ก็มีไว้ให้คนผา่นทาง บางคนชอบ ด่ืมน า้
เย็นจะพกกระตกิหรือกระบอกเก็บความเย็นไปด้วยก็ได้ แตห่ากไปในท่ีกนัดารจนไมแ่นใ่จวา่มีน า้ด่ืมท่ี
สะอาดหรือไม่ สามารถพกชดุคทิ (kit) ซึง่ประกอบด้วยท่ีกรองน า้และยาเม็ดละลายน า้ส าหรับฆา่เชือ้ ท าให้
เราสามารถน าน า้จากห้วยหรือล าธารมาผา่นเคร่ืองกรองนีแ้ล้วด่ืมได้ 
 ส าหรับผู้ ท่ีไปข่ีจกัรยานตา่งประเทศ ถ้าไมม่ัน่ใจเร่ืองแหลง่อาหาร สามารถพกพาชดุเตรียมอาหาร
อยา่งง่าย ขนาดกะทดัรัดไปด้วย ซึง่ประกอบด้วยแก๊สกระป๋อง หวัเตาท่ีพบัเก็บได้ หม้อสนาม รวมทัง้
อาหารแห้งเชน่ บะหม่ีส าเร็จรูปก็ชว่ยได้ 
 
การเตรียมยารักษาโรค 
 คนท่ีเป็นโรคประจ าตวัต้องเตรียมยารักษาโรคไปด้วย  รวมทัง้ชดุยาสามญัท่ีเป็นยาจ าเป็นพืน้ฐาน 
เชน่ ยาหมอ่ง ยาแก้ไข้ แก้ปวดท้อง ท้องเสีย  รวมถึงอปุกรณ์ท าแผล แอลกอฮอล์ล้างแผล เผ่ือเกิดอบุตัเิหตุ
รถล้ม นอกจากนัน้ควรเตรียมยาแก้ปวดเม่ือยกล้ามเนือ้ ยาคลายเส้น ยาฆา่เชือ้ แก้อาหารเป็นพิษ เพราะใน
บางพืน้ท่ีนกัป่ันอาจเผลอกินอาหารท่ีไมส่ะอาดได้โดยไมรู้่ตวั 
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การเตรียมจักรยานและอุปกรณ์ต่างๆ 
 ก่อนการเดนิทาง ควรตรวจเช็กจกัรยานคูใ่จวา่  ทกุสว่นอยูใ่นสภาพใช้งานได้ดี เพราะหากรถเสียใน
ระหวา่งทาง อาจไมพ่บร้านซอ่มจกัรยานในพืน้ท่ีก็ได้ 
 ตรวจดลู้อรถวา่ ยงัมีสภาพดอกยางท่ีดีและมีอายกุารใช้งานไมม่ากเกินไป เพราะหากใช้ยางเก่าใน
สถานการณ์ท่ีต้องเบรกบอ่ยๆ เชน่ ขณะข่ีจกัรยานลงเขา ยางจะร้อนจนอากาศภายในล้อขยายตวั อาจท าให้
ยางระเบดิได้ ซึง่เป็นเร่ืองท่ีอนัตรายมาก 
 ตรวจสอบระบบเบรก เชน่ สาย ดสิเบรก (Disk Brake)  หากใช้มานานจนเก่า อาจเปล่ียนสายใหม่
ก่อนเดนิทางเพื่อการขบัข่ีอยา่งมัน่ใจ 
 เช็กระบบขบัเคล่ือน ดวูา่การเปล่ียนเกียร์ราบร่ืนดีไหม หยอดน า้มนัหลอ่ล่ืนโซจ่กัรยาน หากสายโซ่
หยอ่นควรเปล่ียนใหม ่ 
 ตรวจดวูา่แฮนด์รถอยูใ่นสภาพท่ีดี ไมโ่ยกคลอน  
 นอกจากนัน้   ควรน าอปุกรณ์เก่ียวกบัจักรยานบางอยา่งตดิตวัไปด้วยระหวา่งการเดนิทาง ได้แก่
อปุกรณ์ปะยาง ยางในส ารอง อปุกรณ์ชดุตอ่โซใ่นกรณีท่ีโซข่าด  รวมถึงผ้าเบรก อปุกรณ์ท่ีจ าเป็นอีกอยา่งคือ
ไฟรถ ทัง้ไฟหน้าและหลงั ควรน าตดิตวัไปด้วยทัง้ประเภทท่ีใช้ถ่านและแบบชาร์จไฟ เพ่ือสามารถใช้ทดแทน
กนัได้ 
 
เตรียมพร้อมร่างกายก่อนการเดนิทาง 
 คนท่ีป่ันจกัรยานทวัร์ร่ิงต้องฝึกซ้อมป่ันอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้ก าลงัขาอยูต่วั อยา่งน้อยก่อนออกทริ
ปต้องมัน่ใจวา่ตวัเองสามารถป่ันไปได้ถึง 60-80 กิโลเมตรตอ่วนั  
 หากขาดการฝึกซ้อมหรือเตรียมพร้อมร่างกายให้ดีพอ ชว่งเวลา 1-2 วนัแรกจะรู้สึกทรมานขามาก 
แตจ่ะคอ่ยๆ เข้าท่ีในวนัท่ี 3-4  ท่ีส าคญั อาจท าให้เป้าหมายของการเดนิทางของทัง้กลุม่ผิดพลาดหรือลา่ช้า
กวา่ท่ีควรจะเป็น   
 ในกรณีท่ีไมมี่เวลาซ้อม อาจใช้วิธีป่ันจกัรยานไปท างาน เพราะเม่ือเราป่ันระยะทางอยา่งน้อย 20 
กม. ไป-กลบัทกุวนั เป็นเวลา 1 เดือน ก็ท าให้มีแรงอยูต่วัได้ หรือบางคนอาจใช้วิธีซ้อมป่ันจกัรยานบน
เทรนเนอร์อยูใ่นบ้านก็ได้  

                 ….. 
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3.  ภาคผนวก 
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ทริปสะอาดครั้งที่ 17 ปั่นทางไกลตามรอยพระนางจามเทวี  

ร่วมสร้างเจดีย์วัดป่าท่าสุด 

18-26 ตุลาคม 2557 

 

 ชมรมจกัรยานเพ่ือสขุภาพแหง่ประเทศไทย ชวนป่ันจกัรยานทางไกลจากลพบรีุถึงเชียงใหม่ ใน
เส้นทางตามรอยพระนางจามเทวี ซึง่ทรงเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์แรกท่ีปรากฏนามในประวตัศิาสตร์  
ปกครองนครหริภญุชยั รัฐท่ีเก่าแก่และมีประวตัศิาสตร์ยาวนานท่ีสดุแหง่หนึง่ของประเทศไทย ระยะทางกวา่ 
650 กิโลเมตร บนเส้นทางสายประวตัศิาสตร์ เลียบแมน่ า้ปิงท่ีจะได้สมัผสัความงดงามแหง่ธรรมชาต ิเรียนรู้
ประวตัศิาสตร์ วิถีชีวิตผู้คนตลอดเส้นทางการป่ันจกัรยาน  
 ร่วมท าบญุทอดกฐินสร้างเจดีย์ ประดษิฐานพระบรมสารีริกธาตเุพ่ือสืบทอดพระพทุธศาสนา  
 ครัง้หนึง่ในชีวิตต้องป่ันจกัรยานทางไกลให้ได้สกัครัง้  แล้วจะพบวา่การใช้ชีวิตแบบเนิบช้าเป็น
ความสขุท่ีสมัผสัได้จริงๆ บนก้าวยา่งแหง่การเดนิทาง สูด่นิแดนอนัแปลกแตกตา่ง  ลองหยดุพกัและค้นหา
ความหมายในสิ่งละอนัพนัละน้อยท่ีอยูร่อบรายทาง.... 
 

ก าหนดการ  

17 ตลุาคม 2557 - สวนรถไฟ สระบรีุ ลพบรีุ 
18 ตลุาคม 2557 - ลพบรีุ เขาสมอคอน จนัเสน ตาคลี นครสวรรค์   ระยะทางประมาณ 140 กม. 
19 ตลุาคม 2557 - นครสวรรค์ ขาณวุรลกัษณ์ ไตรตรึงษ์ ก าแพงเพชร  ระยะทางประมาณ 138 กม. 
20 ตลุาคม 2557 - ก าแพงเพชร โกสมัภีนคร วงัเจ้า ตาก บ้านตาก เข่ือนภมูิพล   ระยะทางประมาณ 130 กม. 
21 ตลุาคม 2557 - เข่ือนภมูิพล สามเงา แมพ่ริก เถิน ลี ้วดัพระธาตหุ้าดวง   ระยะทางประมาณ 97 กม. 
22 ตลุาคม 2557 - วดัพระธาตหุ้าดวง บ้านโฮง่ ป่าซาง ล าพนู  ระยะทางประมาณ 109 กม. 
23 ตลุาคม 2557 - ล าพนู หางดง พืชสวนโลก แมริ่ม แมแ่ตง วดัป่าทา่สดุ  ระยะทางประมาณ 88 กม. 
24 ตลุาคม 2557 - พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
25 ตลุาคม 2557 – ทอดกฐิน ณ วดัป่าทา่สดุ เชียงใหม ่ 
26 ตลุาคม 2557 - เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 
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ขอขอบคุณ 

 
 

   คณะนกัป่ัน ผู้ ร่วมทางไกลไปด้วยกนั 
 
 ผู้คนทกุชมุชน ตลอดเส้นทางท่ีร่วมปันน า้ใจ และร่วมท าบญุ 
 
 ทีมงานทกุคนท่ีทุม่เทแรงใจจนถึงปลายทาง... 
 

 ผู้สนบัสนนุทกุหนว่ยงานท่ีท าให้เกิดโครงการดีๆ ในครัง้นี  ้
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ติดตามแรงใจของบรรดานักปั่นที่ต้องการส่งบุญ 

ไปร่วมสร้างพระเจดีย์ที่วัดเล็กๆ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจ 

สัมผัสบรรยากาศสองข้างทาง 

ในเส้นทางตามรอยพระนางจามเทวี 

จากลพบุรีสู่เชียงใหม่ 
 

https://www.facebook.com/groups/Gathin2557MaethangCM/ 




