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...
1. บันทึกการเดินทาง
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...ออกเดินทาง
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557
คณะของเราประกอบด้วยนักปั่นจักรยานหลายสิบชีวิต พร้อมพาหนะสองล้อคู่ใจรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
ใหญ่ บริเวณวงเวียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ดึงดูดสายตาคนสัญจรผ่านไปมาให้เหลียวมองด้วยความสนใจ
พวกเรากาลังจะเริ่มต้นการปั่นจักรยานทางไกล ระยะทางกว่า 650 กิโลเมตร จากจังหวัดลพบุรี ผ่าน
นครสวรรค์ กาแพงเพชร ตาก และลาพูน มุ่งสู่ปลายทางที่จังหวัดเชียงใหม่
การเดินทางครั้งนี้จัดโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย มีความพิเศษตรงที่เป็นการปั่น
จักรยานตามรอยพระนางจามเทวีครั้งเสด็จขึ้นไปปกครองนครหริภุญชัย (ลาพูน) อีกทั้งพวกเราคณะนักปั่นยัง
มีเป้าหมายอันเป็นกุศล คือ ไปร่วมทอดกฐินเพื่อสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าท่าสุด จังหวัด
เชียงใหม่ จึงเป็นการเดินทางที่พวกเราอิ่มใจกันมาก นอกจากจะได้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ชื่นชม
ทิวทัศน์ระหว่างทาง ซึมซับชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ แล้วยังมีโอกาสได้ทาบุญสืบ
ทอดพระพุทธศาสนาอีกด้วย
สมาชิกผู้ร่วมทางทั้ง 67 ชีวิต กล่าวได้ว่า เป็นนักปั่นจักรยานทัวร์ริ่งจากทั่วสารทิศ ทั้งกรุงเทพฯ
ลพบุรี สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ โคราช ระนอง กระบี่ เชียงใหม่ ฯลฯ เวลานี้พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไกล...
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จากจุดปล่อยตัวที่วงเวียนพระนารายณ์ พวกเราพาเจ้าสองล้อคู่ใจมุ่งไปที่เขาสมอคอนเป็นแห่งแรก
เพราะตามตานานเล่าว่าพระนางจามเทวีเคยมาศึกษาศิลปะวิทยาการอยู่ที่นี่
เขาสมอคอนลักษณะเป็นเขาหินลูกเตี้ยๆ ตั้งอยู่กลางทุ่งในเขตอาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สถานที่
น่าสนใจในบริเวณนี้คือวัดเขาสมอคอน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณ ประกอบด้วยถ้าคูหาต่างๆ มากมาย เช่น ถ้า
พระนอน ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยอยุธยา พวกเรายังได้ชมรูปปั้น
สุกกทันตฤาษี ซึ่งตามตานานเล่าว่าเป็นผู้ทูลขอให้พระเจ้ากรุงละโว้ส่งราชธิดาคือ พระนางจามเทวีไปครอง
เมืองหริภุญชัย
จากนั้นพวกเราปั่นต่อเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ไปที่วัดไลย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมแม่น้าบางขาม
ในเขตอาเภอท่าวุ้งเช่นกัน
วัดไลย์เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยา พวกเราได้ชมศิลปะปูนปั้นในวิหารเก้าห้อง ที่เล่าเรื่อง
พุทธประวัติและทศชาติชาดก แต่ที่อิ่มเอมใจคือ ได้ไหว้พระศรีอาริยเมตไตร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดไลย์
ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนท้องถิ่นมาช้านาน ส่วนพิพิธภัณฑ์สถานวัดไลย์ก็น่าสนใจมากเพราะเป็นสถานที่
เก็บและจัดแสดงสิ่งของโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นตู้พระธรรมลายรดน้า ตู้
เหรียญเงินต่างๆ พระพุทธรูปเก่าทีมีทั้งโลหะและหินทราย เครื่องทองเหลือง เครื่องเงิน ฯลฯ ที่น่าชมมากๆ
คือ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสมาที่วัดไลย์ ซึ่งมีสองภาพคือ ภาพชาวบ้านที่มา
รับเสด็จ และภาพสะพานไม้ไผ่หน้าวัดด้านที่ติดกับแม่น้าบางขาม นอกจากนี้ยังมีแผ่นปิดศรีษะทองคาของ
พระพุทธรูปพระศรีอาริยเมตไตร หรือเรียกว่าพระจุไล ซึ่งเป็นของสาคัญน่าสนใจอีกชิ้นหนึ่ง
แล้วขบวนนักปั่นก็เคลื่อนที่ต่อไป และเนื่องจากเป็นการเดินทางเพื่อบอกบุญ พวกเราจึงไม่มีรถนา
ขบวน และไม่ขี่จักรยานรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่แถวยาวเหยียด แต่ขี่กระจายกันเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 3-4 คัน
โดยที่คันหนึ่งจะมีรถพ่วงบรรทุกถังติดธงธรรมจักรสีเหลืองและธงชาติเพื่อเชิญชวนคนรายทางมาร่วมบริจาคเงิน
ทอดกฐิน
เมื่อพวกเรามาถึงตลาดท่าวุ้งก็พบ
เหตุการณ์น่าประทับใจ พ่อค้าแม่ค้าและ
ชาวบ้านแถวนั้นทยอยเข้ามาทาบุญกันอุ่น
หนาฝาคั่ง แต่ละรายหยิบยื่นเงินบริจาค
ตั้งแต่จานวนยี่สิบบาท ห้าสิบบาท ไปจนถึง
หลักร้อยและหลักพัน สะท้อนให้เห็นถึงแรง
ศรัทธาในศาสนาและน้าใจบริสุทธิ์
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เส้นทางปั่นตามถนน 3028 จากวัดไลย์ไปถึงเลียบแม่น้าห้วยแก้ว
พวกเราปั่นจักรยานข้ามเขตจังหวัดลพบุรีเข้าสู่นครสวรรค์ที่อาเภอตาคลี มุ่งไปที่เมืองโบราณจันเสน
เป็นแห่งแรก
สมาชิกหลายคนประทับใจเส้นทางก่อนถึงเมืองจันเสนมาก เพราะเป็นเส้นทางที่เงียบสงบ แทบไม่เห็น
รถยนต์วิ่งผ่าน ถนนตัดทอดเป็นเส้นตรงเลาะเลียบคลองชลประทาน อากาศจึงเย็นสดชื่นบวกกับทิวทัศน์สอง
ข้างทางเป็นทุ่งข้าวเขียวขจี ทาให้การปั่นในช่วงนี้เต็มไปด้วยพลัง
จันเสนเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีตอนต้นที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในลุ่มน้าเจ้าพระยา มีการขุดพบ
วัตถุโบราณจานวนมากในบริเวณนี้ แล้วนาไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์จันเสนซึ่งอยู่ในวัดจันเสน

พิพิธภัณฑ์จนั เสน
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ที่นี่ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง มัคคุเทศน์น้อยซึ่งเป็นเด็กจากโรงเรียนในชุมชนเป็นผู้พา
เรานาชมสิ่งต่างๆ ที่น่าสนใจภายในพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ โบราณวัตถุ โครงกระดูก เครื่องประดับโบราณ ตุ๊กตา
ดินเผา ฐานบัว ธรรมจักร ขวานหิน ใบหอกสาริด ลูกปัดต่างๆ หลังจากนั้นพวกเด็กๆ ยังพาเราไปปั่นจักรยาน
ชมรอบคูเมืองโบราณอีกด้วย
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ช่วงบ่ายพวกเราปั่นจักรยานไปถึงตัวอาเภอตาคลี แม้เป็นตัวเมืองเล็กๆ ค่อนข้างเงียบสงบ แต่ โชคดี
วันนี้มีงานถนนคนเดิน พอเราไปจอดรถบอกบุญจึงมีคนมาร่วมทาบุญกันจานวนมาก คณะนักปั่นก็ถือโอกาส
แจกขนมให้เด็กๆ ไปด้วยเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ บรรยากาศอบอุ่นทาให้พวกเราชื่นใจหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง
แม้ตลอดวันนี้จะออกแรงปั่นเจ้าสองล้อมาไกลไม่ใช่น้อย
ชาวคณะออกเดินทางต่อไปที่ตัวจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพักค้างแรมที่วัดคีรีวงษ์
ถ้านับระยะทาง วันแรกนี้พวกเราขี่จักรยานกันมาไกล รวมระยะทางแล้วประมาณ 140 กิโลเมตร
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เรื่ องน่ ารู้
วัดเขาสมอคอน อ.ท่ าวุ้ง จ.ลพบุรี
ตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันออกของเขาสมอคอน เป็ นวัดเก่าแก่โดยดูจากโบราณสถานสาคัญของวัดคือ เจดีย์ทรงลังกา
ย่อมุมไม้ สบิ สอง บริ เวณวัดเขาสมอคอนมีถ ้าต่างๆ มากมาย เช่น ถ ้าพระนอน ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์
สันนิษฐานว่าน่าจะสร้ างในสมัยอยุธยา นอกจากนี ้ยังมีถ ้าพราหมณี ถ ้าชิงช้ า ถ ้าน ้า ถ ้าไฟฉาย ถ ้าไก่แจ้ ฯลฯ
เขาสมอคอนเป็ นเขาหินลูกเตี ้ยๆ ตังอยู
้ ก่ ลางทุง่ มีหลายตานานบอกเล่าเรื่ องราวของเขาลูกนี ้ เช่น หนังสือ
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานกล่าวไว้ วา่ เขาสมอคอนเป็ นที่อยูข่ องสุกกทันตฤๅษี อาจารย์ของพระจ้ า
รามคาแหงมหาราชและพระยางาเมือง กษัตริ ย์เมืองพระเยา ซึง่ เคยเสด็จมาศึกษาศิลปวิทยาเมื่อวัยเยาว์ หรื อในบันทึกของ
สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ กล่าวว่า เขาสมอคอนเหมือนเกาะอยูก่ ลางทุง่ ไปทางด้ านเหนือ มีถ ้าและมีวดั โบราณอยู่
ที่เขานี ้หลายแห่ง ส่วนในพงศาวดารเมื องหริ ภญ
ุ ไชย1 มีตานานเล่าว่า เมื่อครัง้ ขอมเป็ นใหญ่อยูท่ ี่เมืองละโว้ มีฤาษี องค์หนึง่
ชื่อว่า สุกะทันต์ จาศีลอยูท่ ี่เขาสมอคอน ได้ทลู ให้ พระเจ้ ากรุงละโว้ ตงนางจามเทวี
ั้
ราชธิดาไปครองเมืองหริ ภญ
ุ ชัย (ลาพูน)
ทังยั
้ งมีเรื่ องราวพิสดารอยูใ่ นหนังสือเรื ่องจามเทวีวงศ์ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี ้ในเรื่ องรามเกียรติ์ที่เราคุ้นเคยกันดียงั กล่าวถึงเขาสมอคอนว่าหนุมานยกเขาสรรพยา (อยูใ่ น อ. สรรพ
ยา จ. ชัยนาท) เทินหัวไว้ แล้ วเหาะผ่านมาเพื่อหาต้ นสังกรณีกบั ตรี ชวา เพื่อทายาใส่แผนถวายพระลักษณ์ทหี่ อกโมกขศักดิ์
ของกุมภกรรณ ระหว่างทางมีเศษดินหินร่วงหล่นยังทุง่ นาแห่งหนึง่ เกิดเป็ นเทือกเขาเล็กๆ จึงเรี ยกต่อมาว่าเขาสมอคอน
จากตานานนี ้จึงมีการสร้ างรูปหนุมานเทินเขาสรรพยาเป็ นสัญลักษณ์ไว้ บนยอดเขาสมอคอน
บนเขาสมอคอนยังมีวดั สาคัญน่าชมอีกสามวัดคือ วัดบันไดสามเสน ตังอยู
้ บ่ นเชิงเขาสมอคอน วัดถา้ ตะโก
หรื อวัดถา้ ตะโกพุทธโสภา มีถ ้าวิปัสสนาเรี ยกว่า ถ ้าตะโก ภายในมีแท่นวิปัสสนาของหลวงพ่อเภา พระเกจิอาจารย์อนั เป็ น
ที่เคารพนับถือของชาวลพบุรี และยังมีพระเจดีย์ตงอยู
ั ้ บ่ นเรื อสาเภา เรี ยกว่า พระเจดีย์ทรงเรื อมรรคสัจจ์ อยูบ่ นยอดเขา วัด
ถา้ ช้ างเผือก ภายในบริ เวณวัดมีรูปปั น้ ช้ างเผือกขนาดใหญ่เท่าช้ างจริ งสีขาวปรากฏเด่นอยูบ่ นยอดเขา และยังมีถ ้า
ช้ างเผือกซึง่ เชื่อกันว่าวันดีคืนดีจะมีช้างเผือกออกมาจากถ ้านี ้ ซึง่ คนมีบญ
ุ เท่านันจึ
้ งจะแลเห็น
วัดไลย์ อ.ท่ าวุ้ง จ.ลพบุรี
ตังอยู
้ ร่ ิ มแม่น ้าบางขามที่ใช้ เป็ นเส้ นทางติดต่อกับชุมชนอื่นในอดีต เป็ นวัดเก่าแก่ตงแต่
ั ้ ต้นกรุงศรี อยุธยา มีอายุราว
พุทธศตวรรษที่ 18 สิง่ สาคัญน่าชมคือ ปูนปั น้ สมัยอยุธยาที่วิหารเก้ าห้ อง พระพุทธรูปศิลปะอูท่ องและพระสาวกที่งดงาม
และพิพิธภัณฑสถานวัดไลย์
วิหารเก้ าห้ องนับเป็ นวิหารขนาดใหญ่ ที่ผนังด้ านหน้ า ด้ านหลัง และมุขตอนในวิหาร มีภาพปูนปั น้ เต็มพื ้นผนัง
สภาพค่อนข้ างสมบูรณ์งดงาม ผนังด้ านหน้ าเป็ นเรื่ องพุทธประวัติและทศชาติชาดก ส่วนด้ านหลังยังเป็ นที่ถกเถียงกันอยูว่ า่
เป็ นพุทธประวัติตอนมารผจญ ตอนแบ่งพระบรมสารี ริกธาตุ หรื อเป็ นเรื่ องมโหสถชาดก สาหรับที่ผนังมุขตอนในเป็ นเรื่ อง
พุทธประวัติตอนเจ้ าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช
สิง่ ที่พลาดไม่ได้ เมื่อได้ มาเยือนวัดไลย์คือ พระศรี อาริ ยเมตไตร พระพุทธรูปศักดิ์สทิ ธิ์ซงึ่ เป็ นที่เคารพบูชาของชาว
สมอคอนมาช้ านาน และมีตานานเรื่ องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธรูปองค์นี ้ สันนิษฐานว่าสร้ างขึ ้นตังแต่
้ แรกตังกรุ
้ งศรี
อยุธยาหรื อในสมัยสุโขทัย ตามตานานว่าหล่อขึ ้นแทนองค์พระศรี อาริ ยเมตไตรองค์เดิมซึง่ สร้ างขึ ้นในสมัยพระเจ้ าปราสาท

1

คาว่า ไชย สะกดตามชื่อหนังสือ
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ทองที่อยูใ่ นวิหารที่ถกู ไฟไหม้ ต่อมาในรัชกาลที่ 5 จึงโปรดฯ ให้ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าประดิษฐวรการ ซ่อมสร้ างขึ ้นใหม่
อีกทังยั
้ งมีงานไหว้ พระศรี อาริ ย์เป็ นประจาทุกปี
ในส่วนของพิพิธภัณฑสถานวัดไลย์ ริ เริ่ มโดยพระครูสพุ ทุ ธิสนุ ทร (หลวงพ่อเล็ก) เจ้ าอาวาสวัดไลย์ ปี พ.ศ. 24722487 ได้ รวบรวมสิง่ ของจัดแสดงและโบราณวัตถุตา่ งๆ ไว้ ที่หอประชุมสงฆ์ของวัดไลย์ก่อนจะสร้ างอาคารพิพิธภัณฑ์ในเวลา
ต่อมา ภายในอาคารสองชันจั
้ ดแสดงข้ าวของอันมีคณ
ุ ค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น ตราประทับสาคัญและสังข์
ประกอบพิธี เงินเหรี ยญโบราณต่างๆ เครื่ องเงิน เครื่ องปั น้ ดินเผา กระเบื ้องลายคราม ตู้พระธรรม พระพุทธรูปโบราณ
รวมถึงพระจุไลหรื อแผ่นปิ ดศรี ษะทองคาของพระพุทธรูปพระศรี อาริยเมตไตร
พิพิธภัณฑ์ จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสรรค์
จันเสนเป็ นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีตอนต้ นที่เก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึง่ ในลุม่ น ้าเจ้ าพระยา เป็ นเมืองร่วมสมัย
เดียวกับเมืองอูท่ องในลุม่ แม่น ้าท่าจีน ภายในบริ เวณเมืองโบราณมีการขุดค้ นพบโบราณวัตถุจานวนมากอันแสดงให้ เห็นถึง
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาที่ยาวนานของชุมชน สะท้ อนให้ เห็นถึงรากฐานของความเจริ ญรุ่งเรื องในอดีต ปั จจุบนั
โบราณวัตถุเหล่านี ้เก็บรักษาไว้ ที่พิพิธภัณฑ์จนั เสนซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นวัดจันเสน
พิพิธภัณฑ์จนั เสนตังอยู
้ ท่ ี่สว่ นฐานของเจดีย์ “พระมหาธาตุเจดีย์ศรี จนั เสน” อันมีรูปทรงสวยงาม โดยใช้ ลกั ษณะ
ของสถูปในสมัยทวารวดีเป็ นพื ้นฐานในการพัฒนารูปแบบ และนารายละเอียดของลวดลายทางสถาปั ตยกรรมในสมัยทวาร
วดีมาใช้ ซึง่ มีคาจารึกที่ฐานพระมหาธาตุเจดีย์ศรี จนั เสนให้ ผ้ สู นใจได้ อา่ นประวัติความเป็ นมา ภายในพิพิธภัณฑ์ตกแต่ง
ภาพวาดไว้ อย่างสวยงาม นาเสนอเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ตลอดจนพัฒนาการของชุมชนจันเสน จัด
แสดงโบราณวัตถุที่ขดุ ค้ นพบ เช่น โครงกระดูก ตราประทับ เครื่ องประดับยุคโบราณ วัตถุโบราณที่ทาจากดินเผา เช่น พระ
พิมพ์ ตุ๊กตา ตะเกียง หรื อวัตถุที่ทาด้ วยหิน เช่น ฐานบัว ธรรมจักร ขวานหิน ทังยั
้ งมีต้ มุ หูทาด้ วยตะกัว่ หรื อดีบกุ ใบหอกที่ทา
ด้ วยสาริ ด ลูกปั ดและเครื่ องประดับที่เหมือนกับที่พบในอินเดียและแคว้ นฟูนนั
เมื่อเข้ าชมพิพิธภัณฑ์จะได้ รับความรู้ความเข้ าใจอย่างเต็มอิม่ ด้ วยมีมคั คุเทศก์น้อยอาสาสมัครจากโรงเรี ยนในชุม
ชมมานาชมภายในพิพิธภัณฑ์ด้วย
ปากนา้ โพ จ.นครสวรรค์
เป็ นชื่อที่ร้ ูจกั แพร่หลายของนครสวรรค์มาตังแต่
้ ในสมัยกรุงศรี อยุธยา ตามประวัติศาสตร์ ในสมัยสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ พระเจ้ าหงสาวดีบเุ รงนองยกทัพมาตีกรุงศรี อยุธยา กองทัพเรื อจากกรุงศรี อยุธยาได้ ยกไปรับทัพข้ าศึกที่ปากน ้าโพ
แต่ต้านทัพข้ าศึกไม่ไหวจึงล่าถอยกลับไป
ที่มาของชื่อปากน ้าโพ สันนิษฐานว่าอาจมาจากคาว่า ปากน ้าโผล่ เพราะเป็ นที่แม่น ้าปิ งกับวัง และยมกับน่าน
ไหลมาโผล่รวมกันที่บริ เวณนี ้ เกิดเป็ นต้ นแม่น ้าเจ้ าพระยา หรื ออีกประการหนึง่ คือ มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่อยูต่ รงปากน ้าใน
บริ เวณวัดโพธิ์ ซึง่ เป็ นที่ตงศาลเจ้
ั้
าพ่อกวนอูในปั จจุบนั จึงเรี ยกกันว่าปากน ้าโพธิ์
ณ บริ เวณนี ้ยังมีสถานที่สาคัญอีกแห่งหนึง่ คือ ศาลเจ้ าพ่อเทพารักษ์-ศาลเจ้ าแม่ทบั ทิม เป็ นศาลเจ้ าเก่าแก่เป็ นที่
เคารพนับถือของจังหวัด ตามประวัติไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชดั ว่าสร้ างสมัยใด มีเพียงระฆังโบราณจารึกเป็ นภาษาจีนว่า
นายหงเปี ยว แซ่ภู่ แห่งหมูบ่ ้ านเคอเจี ้ยซัน มณฑลไหหลา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นามาถวายในปี ค.ศ. 1870
(ปลายราชวงศ์ชิง) ตรงกับปี พ.ศ. 2413 ในช่วงต้ นรัชกาลที่ 5
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วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม
วันที่สองของการเดินทาง พวกเรามีเป้ากาหนดกันว่าต้องปั่นไปให้ถึงจังหวัดกาแพงเพชร
ระยะทางก็ราว 140 กิโลเมตรเท่าเมื่อวาน เอาล่ะ สู้ สู้ เจ้าสองล้อคู่ใจยังสภาพเยี่ยม ส่วนนักปั่นก็ยัง
เต็มร้อย

ภาพรวมของเส้ นทางการปั่ นจักรยานจากจังหวัดนครสวรรค์ไปยังจังหวัดกาแพงเพชร

เมือ่ ออกจากตัวเมืองนครสวรรค์ เราปั่นไปตามถนนเลียบแม่น้าปิงขึ้นสู่ทิศเหนือ ตั้งใจเกาะ
ไปกับเส้นทางที่ตานานกล่าวว่า คณะของพระนางจามเทวีล่องเรือทวนสายน้าปิงมุ่งสู่เมืองหริภุญชัย
สมาชิกนักปั่นได้ชื่นชมความงามของริมฝั่งแม่น้าปิงไปตลอดทางจนเข้าสู่อาเภอบรรพตพิสัย
แวะทานมื้อกลางวันกันที่อาเภอขาณุวรลักษณ์บุรี จังหวัดกาแพงเพชร ก่อนเคลื่อนขบวนต่อไปทาง
อาเภอคลองขลุง แล้วแวะชมโบราณสถาน วัดวังพระธาตุ เมืองไตรตรึงษ์ ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของ
แม่น้าปิง

ปั่ น...

...ตามรอยพระนางจามเทวี 10 วัน 650 กิโลเมตร จากลพบุรีสเู่ ชียงใหม่ 11

บรรยากาศเส้ นทางปั่ นจักรยาน และบ้ านไม้ เก่าอายุนบั ร้ อยปี ริ มแม่น ้าปิ งจากจังหวัดนครสวรรค์ไปยังจังหวัด
กาแพงเพชร

ไตรตรึงษ์เป็นเมืองโบราณอายุกว่าพันปี หลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัย
ทวารวดีต่อเนื่องมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก่อนถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นซากโบราณสถานใน
ปัจจุบัน
ส่วนวัดวังพระธาตุเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองไตรตรึงษ์ จุดเด่น
คือมีเจดีย์ก่ออิฐทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ทรงดอกบัว) ศิลปะสุโขทัย ที่มีขนาดใหญ่และค่อนข้างสมบูรณ์
เสร็จสิ้นการชมโบราณสถาน พวกเราเคลื่อนขบวนสู่ตัวเมืองกาแพงเพชรเพื่อพักค้างคืนที่
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ทางโรงเรียนจัดพื้นที่ให้กางเต็นท์ในบริเวณโรงอาหาร
การเดินทางผ่านไปด้วยดีอีกวันหนึ่ง
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เรื่ องน่ ารู้
วัดวังพระธาตุ ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กาแพงเพชร
เป็ นโบราณสถานขนาดใหญ่ตงอยู
ั ้ น่ อกเมืองไตรตรึงษ์ ไปทางใต้ วัด
วังพระธาตุมีเจดีย์ประธานก่อด้ วยอิฐ เป็ นทรงพุม่ ข้ าวบิณฑ์ (ทรงดอกบัว)
ศิลปะสุโขทัย มีขนาดใหญ่และค่อนข้ างสมบูรณ์แห่งหนึง่ ของกาแพงเพชร
เชื่อกันว่าภายในบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ด้ านหน้ าเจดีย์มวี ิหารฐานก่อด้ วย
อิฐ มีพระประธานประดิษฐานบนฐานชุกชี ด้ านข้ างอุโบสถมีศาลท้ าวแสน
ปม ดังมีตานานเรื่ องท้ าวแสนปมที่เล่าขานกันสืบมา
เมืองไตรตรึงษ์ เป็ นเมืองโบราณที่มีคนู ้าและคันดินล้ อมรอบสามชัน้
ตังอยู
้ ร่ ิ มฝั่ งตะวันตกของแม่น ้าปิ ง ร่องรอยความเป็ นเมืองของเมืองไตรตรึงษ์ ปรากฏอยูใ่ นซากโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลาจารึก พงศาวดาร ตานาน และเอกสารต่าง ๆ ว่า มีมาอย่างน้ อยตังแต่
้ สมัยทวาราวดีตอ่ เนื่องมาจนถึงสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ ตอนต้ นในช่วงรัชกาลที่ 3 ก่อนจะถูกทิ ้งร้ างให้ กลายสภาพเป็ นเมืองที่เหลือแต่ซากโบราณสถานมาจนทุกวันนี ้
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วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม
วันที่สาม พวกเราออกเดินทางกันแต่เช้าเช่นเคย และยังคงใช้เส้นทางเลียบฝั่งแม่น้าปิงขึ้นไปเรื่อยๆ
เหมือนเมื่อวาน อากาศริมปิงยามเช้าสดชื่น เป็นการเริ่มต้นวันและเริ่มต้นการปั่นที่น่ารื่นรมย์
จุดแรกที่ชาวจักรยานแวะชมคือ อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
องค์การยูเนสโกของสหประชาชาติให้เป็นเมืองมรดกโลกร่วมกั บอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
พวกเราใช้เวลาอยู่ที่นี่ค่อนข้างนาน เพราะพื้นที่อุทยาน กว้างขวางและเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจ
โดยเฉพาะภายในเขตกาแพงเมือง มีโบราณสถานสาคัญๆ เช่น วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ กาแพงเมืองและ
ป้อม รวมถึงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กาแพงเพชร ส่วนบริเวณนอกกาแพงเมืองมีโบราณสถานสาคัญ ได้แก่
วัดช้างรอบ วัดพระสี่อิริยาบถ (วัดพระยืน) วัดอาวาสใหญ่ ฯลฯ

วัดพระแก้ ว อุทยานประวัติศาสตร์ กาแพงเพชร

เมื่อเดินทางต่อ ขบวนจักรยานของเราปั่นไปทางนครชุม ผ่านกิ่งอาเภอโกสัมภีนคร แวะทานมื้อ
กลางวันร่วมกันที่สานักงาน อบจ.กาแพงเพชร ซึ่งได้รับการต้อนรับเราชาวคณะเป็นอย่างดี

ปั่ น...
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เส้ นทางปั่ นไปตามถนน 1107 ถึงจุดพักพระบรมธาตุบ้านตาก

เมื่อทุกคนอิ่มหนากันดีแล้ว... สองน่องพร้อมปั่น สองล้อก็หมุนอีกครั้ง ผ่านเข้าเขตจังหวัดตาก มุ่งสู่
อาเภอบ้านตาก การเดินทางช่วงนี้มีเหตุหวาดเสียวเกิดขึ้น เมื่อสมาชิกนักปั่นอาวุโสของเรา คือ ลุง สิทธิ์
(ประสิทธิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) ถูกรถกระบะเฉี่ยวจนจักรยานล้ม ทาเอาหลายคนตกใจ แต่แกลุกขึ้นมาได้
โชคดีที่ไม่เจ็บหนัก ไม่มีกระดูกหัก มีเพียงแผลที่เท้าเท่านั้น ลุงแสดงสปิริตนักปั่นแม้จะสูงวัย (ปีนี้อายุย่าง 74
แล้ว) แต่ใจเด็ดจนคนรุ่นหลังต้องยกนิ้วให้ ลุงสิทธิ์ไม่ยอมขึ้นรถที่ตามขบวนมาดูแล แต่ยืนยันจะปั่นต่ออย่าง
มุ่งมั่น
และแล้วพวกเราก็ไปถึงวัดพระบรมธาตุบ้านตาก อย่างราบรื่นปลอดภัย วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่
คู่บ้านคู่เมืองตากอีกแห่งหนึ่ง ชาวคณะจึงได้เสริมกาลังใจกันอีกครั้งด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาคัญของที่นี่
คือ พระบรมธาตุและพระเจ้าทันใจ กาลังใจ อีกทั้งยังได้ชื่นชมตัวโบสถ์และวิหารซึ่งเป็นงานไม้แกะสลัก
โบราณที่งดงามหาดูยาก
ตามตานานวัดพระบรมธาตุเล่าว่า เมื่อครั้งพระนางจามเทวีเสด็จทางชลมารค เมื่อเรือผ่านมาหยุดพัก
บริเวณนี้ พบว่า เป็นเมืองร้าง จึงสั่งให้บูรณะฟื้นฟูจนกลายเป็นชุมชนเมืองตากในเวลาต่อมา

วันนีห้ ากไม่นับเหตุการณ์ที่ลุงสิทธิ์ถูกรถเฉี่ยว ก็นับว่าเป็นวันที่น่าประทับใจ สมาชิกนักปั่นทุกคน
ล้วนชื่นชอบความสงบและสวยงามของเส้นทางเลียบแม่น้าปิงนับจากนครชุมเป็นต้นมา แม้ว่าจะผ่านทางลูกรัง
บางช่วง ทว่าเมื่อออกแรงถีบรถผ่านความชันของถนนจนถึงช่วงหน้าผาที่เป็นจุดชมวิว ความเหนื่อยก็หายไป
เป็นปลิดทิ้ง เมื่อมองเห็นทิวทัศน์แม่น้าปิงเบื้องล่างไหลคดโค้งเป็นสายยาวไปไกลสุดสายตา คงเป็นภาพ
ประทับใจและประสบการณ์ที่หลายคนยากจะลืม
ปั่ น...

...ตามรอยพระนางจามเทวี 10 วัน 650 กิโลเมตร จากลพบุรีสเู่ ชียงใหม่ 15

จุดหมายถัดไปของชาวคณะอยู่ที่วัดป่าพระสามเงา อาเภอสามเงา จังหวัดตาก วัดเก่าแก่แห่งนี้มี
ตานานเล่าสืบกันมาว่า ระหว่างที่พระนางจามเทวีล่องเรือตามลาน้าปิงผ่านมาถึงบริเวณนี้ เกิดอาเพศฝนตก
หนักและพายุกระหน่าจนเรือไม่สามารถทวนกระแสน้าต่อไปได้ แล้วก็แลเห็นภาพอัศจรรย์ เป็นเงา
พระพุทธรูปสามองค์ที่หน้าผาริมน้า พระนางจึงสั่งให้เจาะหน้าผาและสร้างพระพุทธรูปบรรจุไว้ในช่องนั้น ช่อง
ละองค์ ผาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ผาสามเงา สืบมา

พระพุทธรูปสามองค์ที่หน้ าผา วัดป่ าพระสามเงา

ภายในวัดยังมีอนุสาวรีย์และศาลของพระนางจามเทวี ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นสถานที่ฝังอัฐิของเหล่า
ผู้ติดตามพระนางจามเทวีที่เสียชีวิตระหว่างทาง โดยพระนางโปรดให้ก่อพระเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ด้วย
ชาวบ้านในละแวกอุตส่าห์มารอต้อนรับคณะเราตั้งแต่สี่โมงเย็น ความที่พวกเราปั่นจักรยานไปพลาง
หยุดรับเงินบริจาคทาบุญเป็นระยะ จึงไม่สามารถทาเวลาได้ตามกาหนด กว่าจะมาถึงวัดป่าพระสามเงาก็สองทุ่ม
แล้ว ยังดีที่ชาวบ้านเตรียมกล้วยไข่ไว้ให้รองทองคลายหิว พวกเราถึงรู้ว่ากล้วยไข่ของสามเงาอร่อยมากไม่แพ้
กล้วยไข่กาแพงเพชร พวกเขาเล่าว่า ปลูกกล้วยไข่ส่งขายให้หลายจังหวัดมาตั้งนานแล้ว
พลังงานจากกล้วยไข่ส่งให้เรามีแรงปั่นจนไปถึงเขื่อนภูมิพลที่อยู่ไม่ไกลนักได้สาเร็จ ทางสานักงาน
ททท. ขึ้นมาตระเตรียมจัดเลี้ยงอาหารเย็นเราอย่างดี
คืนนั้นพวกเรากางเต็นท์นอนที่เขื่อนภูมิพล ทุกคนคงหลับสนิทอย่างผ่อนคลาย เพราะออกแรงปั่น
จักรยานกันมาตลอดทั้งวัน แถมยังมีเรื่องตื่นเต้น รวมระยะทางวันนี้พวกเราปั่นกันราว 126 กิโลเมตร แม้จะ
น้อยกว่าสองวันแรกแต่ก็เป็นไปตามเป้าหมาย

ปั่ น...
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เรื่ องน่ ารู้
อุทยานประวัติศาสตร์ กาแพงเพชร
อุทยานประวัติศาสตร์ กาแพงเพชรได้ รับการขึ ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติให้ เป็ นเมืองมรดก
โลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ สโุ ขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สชั นาลัย ภายในอุทยานมี 2 ส่วนให้ เที่ยวชม คือ
บริ เวณภายในกาแพงเมือง มีโบราณสถานและสิง่ น่าสนใจอย่างวัดพระแก้ ว วัดพระธาตุ กาแพงเมืองและป้อม ศาลพระ
อิศวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาแพงเพชร และบริ เวณนอกกาแพงเมืองเก่า เรี ยกกันว่าเขตอรัญญิก มีโบราณสถานที่
สาคัญ ได้ แก่ วัดช้ างรอบ วัดพระสีอ่ ิริยาบถ (วัดพระยืน) วัดอาวาสใหญ่ วัดนาคเจ็ดเศียร วัดพระนอนซึง่ มีเสาพระวิหารเป็ น
เสาศิลาแลงขนาดใหญ่ และมีบอ่ ศิลาแลงอยูใ่ นบริ เวณวัดพระนอน เป็ นต้ น
ลักษณะเด่นของโบราณสถานในกาแพงเพชรคือ การใช้ ศิลาแลงเป็ นวัสดุหลักในการก่อสร้ าง และมีเอกลักษณ์
ทางศิลปะที่มีรูปแบบและเทคนิคของตนเองอันเกิดจากการผสมผสานระหว่างศิลปะสุโขทัยและอโยธยา ที่เรี ยกกันว่า สกุล
ช่างกาแพงเพชร
วัดพระบรมธาตุบ้านตาก อ.บ้ านตาก จ.ตาก
เป็ นวัดเก่าแก่คบู่ ้ านคูเ่ มืองอีกแห่งหนึง่ ตัวอุโบสถและวิหารสวยงามน่าชมเพราะเป็ นงานไม้แกะสลักสวยงาม สิง่
ศักดิ์สทิ ธิ์ภายในวัดเป็ นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวตากและพุทธศาสนิกชนโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะองค์พระบรม
ธาตุและพระเจ้ าทันใจ
ตามตานานพระเจ้ าเลียบโลกได้ กล่าวถึง ความเป็ นมาของพระบรมธาตุเจดีย์วา่ พระพุทธเจ้ าได้ เสด็จมาเมืองตาก
จนมาถึงดอยมหิยงั คะที่ร่มรื่ น และทรงมอบพระเกศาธาตุให้ พระอรหันต์ พร้ อมทังรั้ บสัง่ ว่าหลังจากที่เสด็จปริ นิพานแล้ วให้
นาพระเกศาธาตุมาบรรจุไว้ ที่นี่ พระบรมธาตุเจดีย์เมืองตากจึงเป็ นที่บรรจุพระเกศาธาตุ
ในวันขึ ้น 14 และ 15 ค่า เดือน 7 (ปลายเดือนพฤษภาคม-มิถนุ ายน) ของทุกปี จะมีงานพิธีสมโภชและสักการะ
พระบรมธาตุ เรี ยกว่า งานประเพณีขึ ้นพระธาตุเดือนเก้ า สาหรับสาหรับผู้ที่เกิดปี มะเมียก็มากราบมนัสการพระบรมธาตุ
เมืองตากแทนพระธาตุชเวดากองที่ประเทศพม่าได้ เนือ่ งจากเป็ นเจดีย์ที่พระครูพิทกั ษ์ (ทองอยู)่ ได้ จาลองแบบมาจากพระ
ธาตุชเวดากองโดยครอบพระธาตุเจดีย์องค์เดิมไว้
วัดป่ าพระสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
จากตานานที่กล่าวถึงพระนางจามเทวีผา่ นมาถึงวัดนี ้ภายในวัดจึงมีอนุสาวรี ย์พระนางจามเทวีและศาลพระนาง
จามเทวีให้ สกั การะ นอกจากนี ้ยังมีเรื่ องเล่าต่อมาอีกว่าในการเสด็จมาครองเมืองหริ ภญ
ุ ชัยของพระนางจามเทวี มีเหล่า
เสนาอามาตย์ นางสนม และเหล่าทหารองค์รักษ์ ติดตามมา 2,000 คน และมีผ้ เู สียชีวิตหลายคนรวมทังนางสนมระหว่
้
าง
ทางด้ วย พระนางจามเทวีจึงจัดพิธีเผาศพและได้ เก็บอัฐิเอาไว้ ก่อนออกเดินทางต่อจนกระทัง่ มาถึงที่นี่ จากนันพระนางจาม
้
เทวีจึงนาอัฐิของเหล่าเสนาอามาตย์นางสนมและเหล่าทหารองค์รักษ์ มาฝั งรวมกันไว้ และโปรดให้ ก่อองค์พระเจดีย์ไว้ เป็ น
อนุสรณ์ภายในวัด

ปั่ น...
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@ ความในใจสมาชิกนักปั่ น
ประสิทธิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ข้ าราชการบานาญ อายุ 74 ปี )
“ลุงปั่ นจักรยานมานานพอสมควร แต่เริ่ มปั่ นตอนทีอ่ ายุมากแล้ว เวลาไปขี ่กบั คนอืน่ ก็เลยแก่ทีส่ ดุ ในกลุ่ม ลุงไม่ได้
ไปเชี ยงใหม่นานมาก ครัง้ สุดท้ายตอนยังหนุ่มโน่นนะ หลายสิ บปี แล้ว คราวนีจ้ ึ งเป็ นการปั่ นจักรยานทางไกลมาเชี ยงใหม่
เป็ นครัง้ แรก
ระหว่างทางเจอเรื ่องตืน่ เต้นหลายหน อย่างครัง้ แรกรถล้มเพราะไปเกี ่ยวกับจักรยานคันอืน่ บันไดรถบาดแข้ง
เลือดออก มี คนเข้ามาช่วยทาแผลให้ อีกครัง้ หนึ่งไปเฉีย่ วกับรถปิ กอัพ หวาดเสียวมาก แต่โชคดีทีไ่ ม่รุนแรง ลุงเลยไม่เป็ น
อะไรมาก
นอกจากนัน้ ก็ไม่มีอะไรแล้ว โดยรวมก็ค่อนข้างประทับใจตลอดเส้นทาง รู้สกึ สนุก ได้รสชาติ ของการผจญภัย เรา
คิ ดว่านีค่ ือการฝึ กฝน ได้เรี ยนรู้ว่าใจต้องสูแ้ ล้วจะทาสาเร็ จ การมาครัง้ นีเ้ ป็ นการพิ สูจน์ตวั เองว่าเราอายุมากแล้วยังปั่ น
จักรยานทางไกลได้
ลุงประทับใจน้าใจของชาวบ้านทีม่ าคอยต้อนรับ เช่นทีเ่ ชี ยงใหม่ก็มีคนท้องถิ่ นมาชวนให้พวกเราไปพักค้างคืนที ่
บ้านเขาได้”
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วันอังคารที่ 21 ตุลาคม
ชาวคณะปั่นจักรยานทางไกลกันมา 4 วันแล้ว หากนับระยะทางก็มาได้เกินครึ่ง
บรรยากาศริมสันเขื่อนภูมิพลทาให้พวกเราตื่นเช้ารับวันใหม่ด้วยความสดชื่นแจ่มใส หลังได้พักผ่อน
อย่างเต็มอิ่ม เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศเย็นสบาย มองเห็นผืนน้าสีเงินกว้างใหญ่จรดแนวเขาโอบ
ล้อม ส่งให้มีพลังปั่นต่อไป

เขื่อนภูมิพลสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2496 ลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งปิดกั้นลาน้าปิงบริเวณอาเภอสาม
เงา กักเก็บน้าไว้ใช้ประโยชน์ด้านชลประทานแก่พื้นที่นับ 10 ล้านไร่ต่อปี และยังใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอีก
ด้วย
ทว่าพื้นที่ด้านเหนือเขื่อนซึ่งจมอยู่ใต้ผืนน้าคือ เมืองฮอดโบราณ ชุมชนเก่าแก่บนเส้นทางสัญจรทาง
น้าที่สาคัญของภาคเหนือ ซึ่งเชื่อมลงไปสู่ลุ่มน้าเจ้าพระยาทางตอนล่าง ทั้งยังมีประวัติเกี่ยวพันกับตานานพระ
นางจามเทวีว่า เมื่อครั้งเสด็จผ่านเขตจังหวัดตากขึ้นมาถึงเมืองฮอดที่อุดมสมบูรณ์ พระนางจึงหยุดพักแล้วสั่ง
ให้สร้างเมืองและวัดจานวนมากอุทิศให้แก่ผู้ติดตามที่เสียชีวิตในระหว่างทาง
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เดิมทีคณะของเราตั้งใจจะขน
จักรยานและคนขึ้นบรรทุกแพล่องทะเลสาบ
เหนือเขื่อนภูมิพล ชมธรรมชาติสองฝั่งแม่ปิง
เรื่อยไปจนถึงดอยเต่า ทว่านักปั่นส่วนใหญ่
เห็นพ้องกันว่าอยากปั่นสองล้อชมบรรยากาศ
สองข้างทางมากกว่า เราจึงต้องล้มเลิกแผนนี้
เปลีย่ นเป็นขี่จักรยานเข้าจังหวัดลาปางทาง
อาเภอเถิน แล้ววกเข้าอาเภอลี้ที่เป็น
จุดหมายปลายทางของวันนี้

บรรยากาศบริ เวณเขื่อนภูมิพล

การเปลี่ยนแผนไม่ทาให้ใครผิดหวัง แต่กลับให้ผลตรงกันข้าม เพราะจากอาเภอเถินไปอาเภอลีน้ ั้น
เป็นถนนคดโค้งขึ้นเขา ทว่านานๆ จึงมีรถบรรทุกวิ่งผ่านไปอย่างช้าๆ ไม่รู้สึกว่าเป็นอันตราย พวกเราจึงได้
ออกแรงปั่นสองล้อขึ้นไปตามเนินชันอย่างสนุกและท้าทาย ขณะที่ข้างทางก็เห็นแต่สีเขียวสดของต้นไม้นานา
ชนิด อีกทั้งเป็นช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาว เราจึงได้กลิ่นหอมเย็นอ่อนๆ ของดอกไม้และพืชหลายชนิดโชยมา
ตลอดทาง นับว่าเป็นเส้นทางขี่จักรยานที่สวยงามและน่าประทับใจมากที่สุดช่วงหนึ่ง
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บรรยากาศสองข้ างทางบนทางหลวง 106 ไปอาเภอลี ้

การเดินทางวันนี้สิ้นสุดที่อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน พวกเราแวะพักแรมที่วัดพระธาตุห้าดวง ซึ่งตานาน
ระบุว่า พระนางจามเทวีเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้

ภาพรวมเส้ นทางจากเขื่อนภูมิพลไปยังวัดพระธาตุห้าดวง

ปั่ น...

...ตามรอยพระนางจามเทวี 10 วัน 650 กิโลเมตร จากลพบุรีสเู่ ชียงใหม่ 21

เรื่ องน่ ารู้
เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก
เป็ นเขื่อนคอนกรี ตโค้ งและเป็ นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย สร้ างขึ ้นเพื่อประโยชน์ทงด้
ั ้ าน
การเกษตร การระบายน ้า และการผลิตไฟฟ้ า โดยเริ่ มก่อสร้ างเมื่อปี พ.ศ. 2496 สร้ างปิ ดกันล
้ าน ้าปิ งที่บริ เวณเขาแก้ ว ใน
อาเภอสามเงา เดิมชื่อ เขื่อนยันฮี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ได้ พระราชทานพระปรมาภิไธยให้ เป็ นชื่อเขื่อนว่า
เขื่อนภูมิพล เขื่อนภูมิพลมีกาลังการผลิตไฟฟ้ ารวม 720,800 กิโลวัตต์ และให้ ประโยชน์ในด้ านชลประทานแก่พื ้นที่ถึง 10
ล้ านไร่ตอ่ ปี
พื ้นที่ทางตอนเหนือเขื่อนซึง่ อยูใ่ นเขตน ้าท่วม คือ บริ เวณที่เป็ นเมืองฮอดโบราณ เมืองฮอดเคยเป็ นเมืองสาคัญบน
เส้ นทางสัญจรทางน ้าของภาคเหนือมาตังแต่
้ โบราณ ตังอยู
้ ร่ ิ มน ้าปิ งซึง่ เชื่อมต่อไปยังลาน ้าเจ้ าพระยาตอนล่างได้ มีตานาน
กล่าวถึงเมืองฮอดทังในพงศาวดารโยนก
้
ตานานพิศดารนคร และตานานมูลศาสนา ฯลฯ ซึง่ จุดที่กล่าวไว้ สอดคล้ องกันคือ
เรื่ องพระนางจามเทวีวา่ ล่องเรื อจากละโว้ ผา่ นเขตจังหวัดตากขึ ้นมาอย่างยากลาบาก จนกระทัง่ มาถึงเมืองฮอดที่อดุ ม
สมบูรณ์ในราวปี พ.ศ. 1201 จึงพักสร้ างเมืองและวัดจานวนมากเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ ไพร่พลที่เสียชีวิตในการเดินทาง ก่อน
เดินทางไปยังอาณาจักรหริ ภญ
ุ ชัย การสร้ างเขื่อนภูมิพลได้ ทาให้ ซากวัดโบราณหลายแห่งต้ องจมอยูใ่ ต้ น ้า เช่น วัดเจดีย์สงู
วัดหลวงฮอด วัดศรี โขง วัดสันหนอง วัดดอกเงิน วัดดอกคา เป็ นต้ น
วัดพระธาตุห้าดวง อ.ลี ้ จ.ลาพูน
เป็ นวัดเก่าแก่ราวพุทธศตวรรษที่ 13 ตัววัดสงบรบรื่ น รอบวัดเป็ นป่ าเขาสมบูรณ์ ภายในวัดมีพทุ ธสถานสาคัญ
คือ เจดีย์ห้าองค์ มีองค์ใหญ่เป็ นประธานหนึง่ องค์ และรายรอบด้ วยองค์เล็กทังสี
้ ม่ มุ เรี ยกกันว่า พระธาตุห้าดวง
ตามตานานกล่าวว่าพระนางเจ้ าจามเทวี กษัตริ ย์ครองเมืองหริ ภญ
ุ ชัย ได้ ยินข่าวจากชาวเมืองลี ้ว่า มีดวงแก้ วห้ าดวงปรากฏ
เห็นอยูบ่ อ่ ยครัง้ จึงเสด็จมาดูด้วยพระองค์เอง เมื่อสอบถามเรื่ องเล่าคนเก่าแก่สบื ความตามกันมาว่า บริ เวณนี ้คือ บริ เวณที่
พระพุทธเจ้ าที่เคยล้ างพระหัตถ์ แล้ วพระเมโตธาตุหรื อน ้าไคลก็ไหลผ่านปลายนิ ้วทังห้
้ าลงพื ้นดิน พระนางจึงเกิดศรัทธา
สร้ างพระธาตุเจดีย์ครอบกองดินทังห้
้ ากองไว้
ปั จจุบนั ในวันที่ 20 เมษายน ของทุกปี ชาวลี ้จะจัดงานประเพณีสรงน ้าพระธาตุห้าดวง
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@ ความในใจสมาชิกนักปั่ น
ลักขณา อิศรางกูร ณ อยุธยา (แม่ บ้าน อายุ 67 ปี )
“ป้ าชอบเส้นทางขี ่จกั รยานเลียบแม่น้าปิ งช่วงจากจังหวัดลาพูนไปเชี ยงใหม่ และถนนช่วงอาเภอลี ้ เพราะ
บรรยากาศดีมาก วิ วสวย ธรรมชาติ ร่มรืน่ ต้นไม้เยอะ แล้วก็ถนนดีมาก ช่วงขึ้นเขาก็ไม่สูงชัน รถใหญ่วิ่งผ่านน้อย เลย
ค่อนข้างความปลอดภัย
การเดิ นทางตลอด 10 วันนี ้ ป้ าประทับใจชาวบ้านตลอดเส้นทางทีม่ าร่ วมทาบุญกับคณะนักปั่ นของเรา ตัง้ แต่
กรุงเทพฯ ถึงเชี ยงใหม่ แสดงให้เห็นว่า คนไทยใจบุญ และยังมี ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี ่ ยม
เพือ่ นร่ วมทางก็นิสยั ดี หลายคนได้มาเจอกันเป็ นครัง้ แรก แต่ก็เข้ากันได้ดี พูดคุยกันได้สนุกสนานเฮฮา คอย
ช่วยเหลือกัน บางคนรถจักรยานยางแบน คนอืน่ ก็มาช่วยสูบลมให้
ปี นีป้ ้ าอายุ 67 ปี เริ่ มออกกาลังกายด้วยการขี ่จกั รยานมาได้ 7 ปี แล้ว ร่ างกายอยูต่ วั แต่เทีย่ วนีเ้ ป็ นครัง้ แรกในชี วิต
ทีไ่ ด้ปั่นจักรยานทางไกลกว่า 600 กิ โลเมตร ได้รบั ประสบการณ์ทีด่ ีมาก ทาให้รู้ว่าร่ างกายเรายังแข็งแรง ไปได้ไม่มีปัญหา
แล้วยังได้สนุกสนานกับหลานๆ กับเพือ่ นๆ ด้วย
บางวันถึงจุดหมายหรื อทีพ่ กั ช้าไปบ้าง ก็ไม่เป็ นไรนะ แม้จะเหนือ่ ยหน่อย เพราะเรามาทาบุญ ต้องรอรับบริ จาค
จากคนทีอ่ ยากร่ วมบุญด้วยระหว่างทาง
วันทีป่ ั่ นไปถึงจุดหมายทีว่ ดั ป่ าท่าสุด ป้ ารู้สึกดีใจมาก เพราะครัง้ นีเ้ ป็ นการปั่ นจักรยานทางไกลทีส่ ดุ ในชี วิต จาก
กรุงเทพฯ ถึงเชี ยงใหม่ ภูมิใจทีเ่ ราทาได้สาเร็ จ”
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วันพุธที่ 22 ตุลาคม
วันนี้เราจะปั่นจากอาเภอลี้ไปสูล่ าพูน ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร
เส้นทางขี่จักรยานของวันนี้ก็น่าประทับใจเช่นกัน ถนนไม่ค่อยคดโค้ง แต่มีลักษณะเป็นลอนเนินสูงๆ
ต่าๆ คล้ายลอนคลื่น แวดล้อมด้วยแมกไม้สองข้างทางเขียวชอุ่ม

เส้ นทางปั่ นจักรยานเข้ าสูท่ ี่พกั ในตัวเมืองลาพูน

ระหว่างทางพวกเราแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดบ้านปาง เป็นวัดเก่าแก่ที่ครูบาศรีวิชัยได้มาบวชเรียน
เป็นครั้งแรก ภายหลังท่านได้กลับมาบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ ภายในวัดมีโบราณสถานสาคัญคือ วิหารหลวง สร้าง
ตามลักษณะสถาปัตยกรรมล้านนาที่อ่อนช้อยสวยงาม และมีพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารครูบาศรีวิชัย เก็บรวบรวม
ภาพถ่ายและข้าวของเครื่องใช้สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่

ครูบาศรี วิชยั

ปั่ น...

...ตามรอยพระนางจามเทวี 10 วัน 650 กิโลเมตร จากลพบุรีสเู่ ชียงใหม่ 24

ลาดับต่อมาพวกเราแวะที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ซึ่งได้ชื่อจากการพบ
รอยตารางบนแผ่นหิน เชื่อกันว่าเป็น รอยตากผ้าจีวรของพระพุทธเจ้า และพบรอยพระพุทธบาทบนผาลาด
หลังจากนั้นก่อนเข้าตัวเมืองลาพูน เรายังแวะชมวัดรมณียาราม หรือ ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า กู่ละมัก
(สันนิษฐานว่าคาว่า “ละมัก” อาจแผลงมาจากคาว่า “ลัวะ-ละว้า”) ซึ่งมีความสาคัญในฐานะที่เป็นวัดแห่งแรกที่
พระนางจามเทวีโปรดให้สร้างก่อนเสด็จครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย จึงนับเป็นวัดเก่าแก่
โบราณมีความเป็นมานับพันปี

วัดรมณียาราม หรื อ กู่ละมัก

การเดินทางวันนี้ยังมีเรื่องราวที่ลืมไม่ลงอีกด้วย คือ ช่วงที่พวกเราปั่นจักรยานอยู่ในพื้นที่บ้านปาง
อาเภอลี้ คุณพ่อนักปั่นท้องถิ่นคนหนึ่งพาลูกชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ มาร่วมขี่จักรยานกับขบวนด้วย ไม่
น่าเชื่อว่า เจ้าตัวจ้อยจะปั่นจักรยานคันเล็กร่วมทางไปส่งพวกเราจนถึงตัวเมืองลาพูนได้ ถ้าคิดระยะทาง ก็
ประมาณเกือบ 60 กิโลเมตร พอถึงตัวเมืองแล้ว ผู้ใหญ่นักปั่นหลายคนถึงกับอึ้ง ทึ่ง ชื่นชมทั้งเรี่ยวแรงและ
ความเก่งกล้า ตั้งใจมั่นในการปั่น และแอบชมไปถึงคุณพ่อของเจ้าหนูน้อยด้วยที่เลี้ยงลูกได้แกร่งทั้งกายและ
ใจ
ในที่สุด ขบวนจักรยานของเราก็มาถึงตัวจังหวัดลาพูน แม้จะเย็นย่าพอสมควร แต่เราก็ยังมุ่งตรงไป
สวนสาธารณะหนองดอกซึ่งอยู่ใกล้กับศาลากลางจังหวัด เพื่อสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีให้ได้ เพราะ
พระองค์ท่านคือ ต้นทางของการปั่นตามรอยในครั้งนี้
คืนนี้พวกเราพักค้างที่ตัวเมืองลาพูน ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของนครหริภุญชัย แผ่นดินอันงดงามของพระ
นางเจ้าจามเทวีนั่นเอง
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เรื่ องน่ ารู้
วัดบ้ านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี ้ จ.ลาพูน
มีอีกชื่อหนึง่ ว่า วัดจ๋อมศะหรี ทรายมูลบุญเรื อง ตังอยู
้ บ่ น
เนินเขาบ้ านปาง ครูบาศรี วิชยั ได้ บรู ณปฏิสงั ขรณ์ด้วยเป็ นวัดแรกที่
ท่านบวชเรี ยน ภายในวัดร่มรื่ นไปด้ วยต้ นไม้ น้อยใหญ่ทงไม้
ั ้ พมุ่ ไม้
ดอกหลากหลายชนิด และมีโบราณสถานเก่าแก่ครัง้ ทีค่ รูบาศรี วิชยั
ยังมีชีวิตอยูค่ ือ พระวิหารหลวง สร้ างขึ ้นตามรูปแบบของ
สถาปั ตยกรรมล้ านนา ขึ ้นชื่อว่ามีลกั ษณะอ่อนช้ อยสวยงามมาก
ที่สดุ แห่งหนึง่ นอกจากนี ้ยังมีปราสาทหินอ่อนซึง่ สร้ างขึ ้นตรง
สถานที่ทคี่ รูบาศรี วิชยั มรณภาพ ใกล้ กนั นันยั
้ งมีพิพิธภัณฑ์อฐั บริ ขารครูบาศรี วิชยั เก็บรวมรวบรูปภาพเก่าและข้ าวของ
เครื่ องใช้ เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่
วัดพระพุทธบาทตากผ้ า ต.มะกอก อ.ป่ าซาง จ.ลาพูน
ตังอยู
้ บ่ นเนินเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ ของเมืองลาพูน ชื่อของวัดมีที่มาจากการพบรอยตารางบนแผ่นหินซึง่ เชื่อกัน
ว่าเป็ นรอยตากผ้ าจีวรของพระพุทธเจ้ า และมีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยูบ่ นผาลาด ตามตานานการสร้ างวัดกล่าวว่า
พระพุทธเจ้ าเคยเสด็จมาประทับที่นี่แล้ วทรงนาจีวรออกตากกับหน้ าผาหินแถวนัน้ ซึง่ ปรากฏเป็ นรอยตารางคล้ ายจีวรของ
พระ จากนันพระพุ
้
ทธองค์จึงทรงอธิษฐานประทับรอยพระบาทบนลานผาลาดด้ วย ซึง่ เป็ นที่ตงวั
ั ้ ดในปั จจุบนั
ในตานานการสร้ างวัดยังกล่าวถึงพระนางจามเทวีวา่ เมื่อประมาณ พ.ศ. 1200 ได้ เสด็จจากเมืองละโว้ มาครอง
นครหริ ภญ
ุ ชัย และโปรดให้ สร้ างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทเป็ นพุทธบูชา
นอกจากนี ้บนม่อนดอยเครื อที่อยูด่ ้ านหลังวัดมีพระธาตุเจดีย์ 4 ครูบา ซึง่ เป็ นศิลปะที่ผสมผสานจากพระธาตุดอย
สุเทพและพระธาตุหริ ภญ
ุ ชัย โดยมีบนั ไดนาคเชื่อมระหว่างเจดีย์บนม่อนดอยกับวัดพระธาตุตากผ้ าที่เชิงดอย และเมื่อถึง
วันเดือนแปดเหนือ (การนับวันของชาวเหนือ ตรงกับเดือนพฤษภาคม หรื อเดือน 6 ของไทย) แรม 8 ค่า ซึง่ ตรงกับวันถวาย
พระเพลิงพระสรี ระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า จะมีการสรงน ้าพระพุทธบาทอันเป็ นประเพณีทกุ ปี ในวันแรม 8 ค่าเดือน 6
วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) อ.เมือง จ.ลาพูน
เดิมชื่อวัดกู่ละมัก นับเป็ นวัดแรกที่พระนางจามเทวีโปรดให้ สร้ างขึ ้นในนครหริ ภญ
ุ ชัย ก่อนเสด็จครองราชย์เป็ น
ปฐมกษัตริ ย์ ตามประวัติวดั กล่าวว่า เมื่อพระนางจามเทวีเสด็จมาถึงท่าน ้าเจียงตอง (ปั จจุบนั อาจเป็ นอาเภอจอมทอง) ก็
สัง่ หยุดพักไพร่พลและให้ ทหารยิงธนูเสีย่ งทายหาภูมิประเทศที่จะสร้ างวัด โดยพระนางตังจิ
้ ตอธิษฐานว่า หากลูกธนูตกที่
ไหนก็จะให้ สร้ างองค์มหาเจดีย์และวัดตรงนัน้ ปรากฏว่าลูกธนูตกบริ เวณที่สร้ างองค์เจดีย์ก่ลู ะมัก เมื่อสร้ างเสร็ จ ทรงโปรด
ให้ นาพระธาตุของพระพุทธเจ้ าซึง่ นามาจากกรุงละโว้บรรจุไว้ ในองค์มหาเจดีย์ และให้ สร้ างวัดไว้ เป็ นสถานที่ปฏิบตั ิธรรมจา
พรรษาของพระสงฆ์และสามเณรที่ได้ อาราธนามาจากกรุงละโว้เช่นกัน
ในเจดีย์ก่ลู ะมักยังบรรจุลกู ธนูเสีย่ งทาย รวมถึงพระพุทธรูปเนื ้อทองสัมฤทธิ์ขนาดเท่ากับพระวรกายของพระนาง
จามเทวี เพื่อให้ ผ้ คู นทังหลายได้
้
กราบไหว้ เป็ นสิริมงคล และนามาซึง่ ความผาสุกความเจริ ญรุ่งเรื องแก่ผ้ คู นที่มาเคารพ
สักการะ เนื่องจากเจดีย์องค์เดิมชารุดทรุดโทรม ครูบาศรี วิชยั จึงบูรณะสร้ างเจดีย์องค์ใหม่เป็ นศิลปะแบบผสม ครอบองค์
เดิมไว้ ส่วนล่างเป็ นทรงมณฑปหรื อทรงปราสาทแบบล้ านนา ส่วนบนสุดเป็ นเจดีย์ทรงกลมแบบล้ านนา
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@ ความในใจสมาชิกนักปั่ น
ธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ ทอง (ข้ าราชการครู อายุ 39 ปี )
“การปั่ นจักรยานครัง้ นี ้ ผมประทับใจเส้นทางเกื อบทุกช่วงครับ เพราะว่าส่วนใหญ่เป็ นเส้นทางระหว่างหมู่บา้ นหรื อ
ชุมชน นอกจากจะปลอดภัยมากๆ แล้ว ยังทาให้ผมมี โอกาสได้สมั ผัสสภาพแวดล้อมความเป็ นอยู่และวิ ถีชีวิตของชาวบ้าน
อีกทัง้ ยังได้แวะตามวัดและโบราณสถานต่างๆ ในชุมชนเหล่านัน้ ด้วย
ชาวบ้านท้องถิ่ นทีไ่ ด้พบตลอดทางก็มีน้าใจ ต้อนรับพวกเราอย่างดีและเป็ นกันเอง ทาให้รู้สึกดี
ประสบการณ์ทีด่ ีมากอีกอย่างหนึ่ง คือ การได้รู้จกั กับเพือ่ นนักปั่ นทีม่ าจากหลายจังหวัด หลายทีม หลากหลาย
อาชี พ ได้สร้างเครื อข่ายผูท้ ีใ่ ช้จกั รยานในชี วิตประจาวันมากขึ้น ได้มมุ มองชี วิตและแง่คิดใหม่ๆ จากการทากิ จกรรม ไม่ว่า
จะเป็ นการรับประทานอาหารร่ วมกัน การพักค้างแรมในทีต่ ่างๆ และได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ไปด้วยตลอดเส้นทางการปั่ น
รวมทัง้ การช่วยเหลือกันระหว่างขี ่จกั รยาน ใครขาดเหลืออะไรก็แบ่งปั นกัน ทัง้ ของกิ นของใช้ ยารักษาโรค อย่างบางคนชุด
เปี ยกฝนไม่มีสารอง เพือ่ นก็ให้ยืมใช้ก่อน
นอกจากนีย้ งั รู้สึกประทับใจกับความตัง้ ใจและความเสียสละของคณะนักปั่ นทุกๆ ท่าน ทัง้ ทีร่ ่ วมในขบวนตลอด
ทางหรื อร่ วมในบางช่วงเนือ่ งจากติ ดภารกิ จส่วนตัว รวมถึงผูม้ ี จิตศรัทธาทีม่ าร่ วมทาบุญตลอดเส้นทาง ทัง้ ผูท้ ีข่ บั รถตามมา
บริ จาค ผูท้ ีบ่ ริ จาคระหว่างขบวนปั่ นจักรยานผ่าน และผูบ้ ริ จาค ณ จุดทีจ่ อดตัง้ พุ่มกฐิ น
เมื ่อกิ จกรรมจบลง ผมรู้สึกภูมิใจมากทีไ่ ด้ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของการเป็ นสะพานบุญในครัง้ นีค้ รับ”
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วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม
แม้ตัวเมืองลาพูนมีขนาดเล็กและค่อนข้างเงียบสงบ แต่ก็เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจ และสถานที่สาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ช่วงเช้าวันนี้กิจกรรมของเราเริ่มด้วยการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดจามเทวี นั่นคือ เจดีย์กู่
กุด ที่เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี จากนั้นไปต่อที่วัดพระธาตุหริภุญชัย ศาสนสถานสาคัญ
คู่บ้านคู่เมืองลาพูนมายาวนาน ตามประวัติว่า สร้างขึ้น
ราวพุทธศตวรรษที่ 17 แล้วเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ หริภญุ ไชย2 ที่ตั้งอยู่ใกล้วัด ซึ่งจัดแสดงวัตถุ
โบราณ ตลอดจนข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน
ประเภทต่างๆ ที่ช่วยให้พวกเราเข้าใจความเป็นมาและ
วิถีชีวิตของผู้คนทางภาคเหนือในอดีตได้อย่างดี
ขบวนจักรยานของเราออกจากจังหวัดลาพูน
เข้าสู่เชียงใหม่ทางอาเภอหางดง แวะไปเยือนวัดเก่าแก่
ที่น่าสนใจมากที่สุด คือ วัดต้นเกว๋น ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่
ช่วง พ.ศ.2399-2412
อนุสาวรี ย์พระนางจามเทวี ในสวนสาธารณะหนองดอก

ลักษณะเด่นที่สาคัญของวัดต้นเกว๋นคือ วิหารไม้โบราณสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนาที่คงความ
สมบูรณ์มากที่สุด และมณฑปจตุรมุขแบบพื้นเมืองที่เหลือเพียงแห่งเดียวในภาคเหนือ

วัดต้ นเกว๋น
2

สะกดตามป้ายชื่อของพิพิธภัณฑ์
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พวกเราทานอาหารกลางวันที่วัดต้นเกว๋น มื้อ
นี้เป็นอาหารพื้นถิ่นแสนอร่อยคือ ขนมจีนน้าเงี้ยวและ
ผักสด อิ่มหนาสาราญกันแล้วคณะของเราก็พร้อม
เคลื่อนขบวนต่อมุ่งไปอาเภอแม่ริม และหยุดอีกครั้งที่
วัดป่าดาราภิรมย์ วัดที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมล้านนา
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะวิหาร
หลวงที่จาลองแบบมาจากหอคาของเจ้าหลวงเชียงใหม่
โบราณ และมณฑปพระจุฬามณีศรีบรมธาตุที่มี
รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมไทใหญ่

วัดป่ าดาราภิรมย์

จากอาเภอแม่ริมขบวนนักปั่นของเรามุ่งหน้าต่อไปสู่อาเภอแม่แตง การเดินทางช่วงนี้ยังคงเกาะเกี่ยว
ไปกับเรื่องราวของพระนางจามเทวี เพราะพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่หรืออาณาจักรล้านนาในอดีตเคยอยู่ใต้
การปกครองของขุนหลวงวิลังคะผู้เป็นกษัตริย์ชาวลัวะมาก่อน ตามตานานเล่าว่าขุนหลวงวิลังคะต้องการจะ
อภิเษกกับพระนางจามเทวี แต่พระนางไม่มีใจให้ จึงยื่นคาท้าว่าหากขุนหลวงวิลังคะสามารถพุ่งเสน้า (หอก)
มาถึงเมืองหริภุญชัยจึงจะยอมอภิเษกด้วย จากนั้นออกอุบายให้พลังอานาจของขุนหลวงวิลังคะเสื่อมลง จึงไม่
สามารถพุ่งหอกมาถึงเมืองหริภุญชัยได้

ภาพรวมเส้ นทางของการปั่ นจักรยานจากจังหวัดลาพูนไปยังวัดป่ าท่าสุด
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ในที่สุดก็ถึงการเดินทางช่วงสุดท้ายของวันนี้ หลังจากพวกเราตั้งหน้าปั่นกันมาจนเลยตลาดแม่แตง
เมื่อผ่านแยกเขื่อนแม่งัดในตอนเย็นนั้นก็พบกับทางโค้งขึ้นเนินชันที่เรียกกันว่า สันมหาพล ก็พบกับโจทย์วัด
ใจชาวคณะ แรงที่เหลือมีเท่าไรงัดกันมา อึดสุดท้ายของวัด ต้องออกแรงถีบพาเจ้าสองล้อและตัวเองไต่ระดับ
ขึ้นไปเรื่อยตามทางที่สูงขึ้น สูงขึ้น ตั้งแต่แสงสุดท้าย ฟ้าเริ่มสลัว กระทั่งมืดคาตา ...
และแล้วก็ถึงจุดสูงสุดของเนิน จากนั้นก็สบายๆ ช่วงต่อไปเป็นทางลงระยะประมาณ 4 กิโลเมตร เรา
ปั่นไล่หลังกันมาติดๆ ก่อนขบวนจะเลี้ยวตามกันเข้าสู่ถนนสายเล็กที่มืดมิดแทบไร้แสงไฟตลอดทางกว่า 2
กิโลเมตร สุดท้ายพวกเราก็ไปถึงจุดหมายจนได้ วัดป่าท่าสุดในเวลาประมาณ 2 ทุ่ม ซ่อนตัวอยู่ในความมืด
และความสงัดของผืนป่า มีแสงโคมสว่างเรืองกระจายเป็นจุดๆ เป็นบรรยากาศค่าคืนที่พิเศษคืนหนึ่งของการ
เดินทางครั้งนี้
แสงโคมที่ชวนอุ่นใจ ยังไม่อบอุ่นเท่าน้าใจของชาวบ้านกลุ่มใหญ่ที่มารอต้อนรับคณะจักรยาน พวก
เขาเตรียมขนมขบเคี้ยวของกินเล่นหยิบยื่นให้พวกเราที่ดูหมดสภาพ กลายเป็นภาพชวนขาและชวนประทับใจ
ที่เห็นลุงป้าน้าอาแกะห่อขนมให้ผู้ใหญ่ตัวโตที่เหนื่อยกระทั่งมือไม้สั่นแกะห่อขนมแทบไม่ไหว หลังคลาย
เหนื่อยกันแล้วจึงได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองอย่างลาบคั่ว แกงฮังเล น้าพริกอ่อง แกล้มข้าวเหนียว อย่างอิ่มหนา
สาราญ
คืนนี้พิเศษจริงๆ เพราะนี่คือ จุดหมายปลายทาง หลังจากปั่นจักรยานทางไกลรอนแรมกันมากว่า 600
กิโลเมตร หลายคนตื้นต้นใจ สวมกอด จับไม้จับมือกันใหญ่
วัดป่าท่าสุดเป็นวัดป่าขนาดเล็กในหมู่บ้านท่าสุด อาเภอแม่แตง เริ่มสร้างเมื่อราวสิบกว่าปีที่แล้ว
กระทั่งปี พ.ศ. 2554 หลวงปู่ชม ฐานคุตโต มีดาริจะสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บรรดาญาติ
โยมผู้ศรัทธาหลวงปู่จึงจัดให้มีการทอดกฐินเพื่อทาบุญสมทบทุนในโครงการสร้างพระเจดีย์เรื่อยมา รวมทั้งคณะ
จักรยานของเราในครั้งนี้ด้วย
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รุ่งขึ้นพวกเราพากันเดินขึ้นไป
บนเนินที่ก่อสร้างพระเจดีย์ แต่ก็มี
บางส่วนที่ปั่นตามไป สายลมช่วงปลาย
ฤดูฝนต้นหนาวโชยพัดเยือกเย็น พระ
เจดีย์ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างโดดเด่น
งดงามกลางลานโล่ง บริเวณฐานเจดีย์มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เมตร คาดว่าหาก
สร้างเสร็จจะเป็นเจดีย์ศิลปะล้านนาที่มี
ขนาดใหญ่เป็นลาดับต้นๆ ของภาคเหนือ

ขบวนกฐิ นอันเชิญเครื่ องกฐิ นสูว่ ดั ป่ าท่าสุด

ตลอดการเดินทาง ขบวนจักรยานของเราสามารถรวบรวมเงินทาบุญจากผู้มีจิตศรัทธาระหว่างทางได้
ถึง 400,000 บาท เงินทั้งหมดนามาทอดกฐินสมทบทุนสร้างพระเจดีย์องค์นี้
ดังนั้นเมื่อพวกเราได้เห็นองค์พระเจดีย์องค์ใหญ่ที่แม้ยังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ก็ยังดูงดงามอลังการ
พาให้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจ ความเหน็ดเหนื่อยจากการรอนแรมปั่นจักรยานมาหลายวันหลายคืนหายเป็นปลิดทิ้ง
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สมาชิกทุกคนคงคิดและรู้สึกคล้ายๆ กันว่า การปั่นจักรยานทางไกลครั้งนี้มอบประสบการณ์ดีๆ
มากมายให้กับชีวิต เปิดโลกและมุมมองใหม่ๆ ให้รู้ว่าเมื องไทยยังมีสิ่งดีๆ อยู่อีกมาก ไม่ว่าแหล่งท่องเที่ยว
ผู้คน วัฒนธรรม ตลอดจนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และที่สาคัญพวกเรายังได้ทาบุญสืบทอด
พระพุทธศาสนาสมดังที่ตั้งใจไว้ด้วย.
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เรื่ องน่ ารู้
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อ.เมือง จ.ลาพูน
ตังอยู
้ บ่ ริ เวณสวนสาธารณะหนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กิโลเมตร สร้ างขึ ้นเป็ นอนุสรณ์แด่
พระนางจามเทวี องค์ปฐมกษัตริ ย์แห่งนครหริภญ
ุ ชัย เรื่ องราวของพระองค์ปรากฏอยูใ่ นเอกสารและตานานต่างๆ เช่น ชิน
กาลมาลีปกรณ์ ตานานจามเทวีวงศ์ ตานานมูลศาสนา เป็ นต้ น ล้ วนสรุปความตรงกันว่า พระนางเป็ นนักปราชญ์ทมี่ ี
ความสามารถ เป็ นผู้ปกครองที่มีคณ
ุ ธรรม และความกล้ าหาญ ได้ นาพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดน
แถบนี ้จนรุ่งเรื องสืบมาจนถึงปั จจุบนั
วัดพระคงฤาษี /วัดประตูลี ้ /วัดดอนแก้ ว/ วัดมหาวัน
ตามตานานกล่าวว่าเมื่อพระนางจามเทวีได้ เสวยราชสมบัติเป็ นกษัตริย์แล้ ว โปรดให้ ชกั ชวนเหล่าราษฎรมาร่วม
สมทุนทุนสร้ างพระอารามน้ อยใหญ่ถึง 2,000 วัด และรับสัง่ ให้ สร้ างวัดประจาทิศของเมืองหริ ภญ
ุ ชัยพร้ อมกับบรรจุ
พระพุทธรูปไว้ ในแต่ละวัด คือ วัดอาพัทธาราม (วัดพระคงฤาษี) วัดมหาลดาราม (วัดประตูลี ้) วัดอรัญญิกรัมมาราม (วัด
ดอนแก้ วรวมกับวัดต้ นแก้ ว) และวัดมหาวราราม (ปั จจุบนั คือวัดมหาวัน)
วัดพระคงฤาษี เดิมชื่อวัดอาพัทธาราม ตังอยู
้ ท่ างทิศเหนือ มีพระคง พระบางเป็ นพระหลัก ตามประวัติกล่าวว่า
พระนางจามเทวีโปรดให้ สร้ างวัดนี ้ขึ ้นเพื่อถวายพระภิกษุที่มาจากลังกาใช้ เป็ นที่พานักและบาเพ็ญสมณะธรรม และเป็ นที่
บรรจุ “พระคง” (อันเป็ นพระพิมพ์ที่ถือเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองลาพูน) ซึง่ ตามตานานกล่าวว่า วาสุเทพฤาษี ได้ ใช้ ไม้ เท้ ากรี ด
พื ้นเพื่อเขียนแผนผังเมืองลาพูนตรงพระเจดีย์นี ้ พระนางจามเทวีจึงทรงสร้ างพระเจดีย์เป็ นรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม แล้ วให้ นายช่าง
แกะสลักศิลาแดง เป็ นรูปพระฤาษี สีต่ น แต่ละตนถือไม้ เท้ าในมือ เมื่อเสร็ จแล้ วจึงนาไปบรรจุไว้ ภายในซุ้มประตูทงสี
ั ้ ด่ ้ าน
ของพระเจดีย์ ชาวลาพูนจะจัดประเพณีนมัสการและสรงน ้าพระเจดีย์หลังวันสงกรานต์
วัดประตูลี ้ หรื อวัดสังฆาราม หรื อวัดมหารัตตาราม ตังอยู
้ ท่ างทิศใต้ พระนางจามเทวีทรงโปรดให้ สร้ างขึ ้นในคราว
ที่เสด็จขึ ้นปกครองเมืองหริ ภญ
ุ ชัย เพื่อใช้ เป็ นที่พกั จาพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ทอี่ าราธนามาจากกรุงละโว้ เป็ นวัดที่มีกรุ
พระลือหน้ ามงคลและพระเครื่ องมากมาย เช่น พระลือหน้ ามงคล พระเหลี ้ยมเล็กพิมพ์นิยม พระสิบแปด เป็ นต้ น
วัดดอนแก้ ว หรื อวัดอรัญญิกรัมมการาม ตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันออก มีพระเปิ ม พระบาง พระสาม พระป๋ วย เป็ น
พระหลัก นับเป็ นวัดสาคัญและเก่าแก่ในสมัยพระนางจามเทวี ปั จจุบนั วัดดอนแก้ วเป็ นวัดร้ างและเป็ นที่ตงของโรงเรี
ั้
ยน
ประจาหมูบ่ ้ านเวียงยอง
วัดมหาวัน ตังอยู
้ ด่ ้ านทิศตะวันตก ตามประวัติเล่าสืบต่อมาว่า
สร้ างในสมัยพระนางจามเทวีเช่นกัน มีพระพุทธรูปนาคปรกอันศักดิ์สทิ ธ์ที่เชื่อ
กันว่าคือพระพุทธสิกขิ หรื อพระศิลาดาที่พระนางจามเทวีอญ
ั เชิญมาจากกรุง
ละโว้ พระพุทธรูปองค์นี ้เป็ นต้ นแบบของพระรอดหลวงหรื อพระรอดลาพูน ซึง่
ใช้ เป็ นแบบจาลองสร้ างพระเครื่ องในชุดเบญจภาคี หรื อพระรอดมหาวัน
นัน่ เอง
วัดจามเทวี
ตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันตกของเมืองลาพูน เป็ นวัดเก่าแก่ที่สาคัญทางด้ านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ชาวบ้ าน
เรี ยกว่า วัดกู่กดุ ไม่มีหลักฐานแน่ชดั ว่าสร้ างสมัยใด มีเพียงการสันนิษฐานอยู่ 2 แนวทางคือ พิจารณาจากเอกสารชันหลั
้ ง
ประกอบกับตานานซึง่ กล่าวกันว่า เจ้ าอนันตยศและเจ้ ามหันตยศ ราชโอรสของพระนางจามเทวี ได้ สร้ างเจดีย์เหลีย่ มมียอด
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หุ้มด้ วยทองเรี ยกชื่อว่า สุวรรณจังโกฏิ เพื่อบรรจุอฐั ิ ของพระนาง
แต่ในศิลาจารึกวัดกู่กดุ ซึง่ พบบริ เวณเชิงพระธาตุเจดีย์ก่กู ดุ (ศิลาจารึกลาพูนหลักที่ 2 ปั จจุบนั จัดแสดงอยูใ่ น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริ ภญ
ุ ไชย) กล่าวถึง การปฏิสงั ขรณ์รัตนเจดีย์ก่กู ดุ ที่หกั พังลง เนื่องจากแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ที่
เกิดขึ ้นในสมัยนัน้ ฉะนันลั
้ กษณะทางศิลปกรรมของพระเจดีย์ที่วดั กู่กดุ น่าจะอยูใ่ นราวพุทธศตวรรษที่ 17 ซึง่ ห่างจากสมัย
พระนางจามเทวีอยูม่ าก
หลังจากนันวั
้ ดนี ้คงถูกปล่อยให้ ทิ ้งร้ างจนกระทัง่ พ.ศ. 2479 เจ้ าจักรคาขจรศักดิ์ได้ อาราธนาครูบาศรี วิชยั มาช่วย
บูรณปฏิสงั ขรณ์ แล้ วสถาปนาวัดขึ ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2480 ให้ ชื่อว่า วัดจามเทวี
วัดพระธาตุหริภุญชัยและพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติหริภุญไชย จ.ลาพูน
วัดพระธาตุหริ ภญ
ุ ชัยเป็ นวัดคูเ่ มืองหริ ภญ
ุ ชัยมายาวนาน ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองลาพูน ริ มฝั่ งน ้ากวง มีโบราณสถาน
สาคัญคือ พระบรมธาตุหริภุญชัย ตามประวัติกล่าวว่า พระเจ้ าอาทิตยราชสร้ างขึ ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 17 เพื่อ
ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ อันมีสว่ นธาตุกระหม่อม ธาตุกระดูกอก ธาตุกระดูกนิ ้ว และอื่นๆ นอกจากนี ้พระองค์ยงั
อุทิศถวายพื ้นที่ตงของพระราชวั
ั้
งให้ สร้ างวัดนี ้เพื่อเป็ นพุทธบูชา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริ ภญ
ุ ไชย เริ่ มก่อตังเมื
้ ่อ พ.ศ. 2470 โดยพระยาราชกุลวิบลู ย์ภกั ดีสมุหเทศาภิบาล
มณฑลพายัพ เป็ นอาคารสองชันจั
้ ดแสดงโบราณวัตถุทแี่ สดงประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวความเป็ นมาของบ้ านเมืองใน
ภาคเหนือตังแต่
้ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยหริ ภญ
ุ ชัย สมัยล้ านนา และรัตนโกสินทร์ เช่น พระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูป
พระพิมพ์และเทวดา เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในครัวเรื อน เครื่ องมือทอผ้ า เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีห้องศิลาจารึกเป็ นห้ องโถงเปิ ด
โล่ง จัดแสดงศิลาจารึกสมัยหริ ภญ
ุ ชัย ราวพุทธศตวรรษที่ 17 และศิลาจารึกสมัยล้ านนา สมัยพุทธศตวรรษที่ 20
วัดต้ นเกว๋ น อ.หางดง จ.เชียงใหม่
วัดนี ้สร้ างขึ ้นในช่วงปี พ.ศ. 2399-2412 สมัยพระเจ้ ากาวิโลรสสุริยวงศ์ เป็ นเจ้ าหลวงปกครองเมืองเชียงใหม่ เป็ น
วัดเก่าแก่ที่มีความสาคัญในอดีตเพราะเป็ นที่พกั ขบวนอัญเชิญพระบรมธาตุศรี จอมทองเข้ าสูเ่ มืองเชียงใหม่
ความสาคัญและสิง่ ที่โดดเด่นของวัดนี ้คือ วิหารซึง่ คงรูปแบบสถาปั ตยกรรมล้ านนาบริ สทุ ธิ์ที่สมบูรณ์มากที่สดุ
และองค์ประกอบต่างๆ ที่มีแบบแผนค่อนข้ างสมบูรณ์งดงาม จนนาไปเป็ นต้ นแบบของหอคาหลวง ที่อทุ ยานหลวงราช
พฤกษ์ วิหารโบราณหลังนี ้สร้ างด้ วยไม้ เมื่อ พ.ศ. 2401 หน้ าบันฝาปะกนประดับกระจกแก้ วสี โก่งคิ ้วจาหลักไม้ ลายเครื อ
เถาสอดสลับรูปเศียรนาค มีลายปูนปั น้ รูปเทพพนมและดอกไม้ อยูห่ วั เสา และมีวิหารโถงซึง่ เป็ นอาคารยาวล้ อมวิหารไม้ อยู่
สามด้ าน
ที่สาคัญนอกจากวิหารแล้ วยังมี มณฑปจัตรุ มุขแบบพื ้นเมืองที่เหลือเพียงแห่งเดียวในภาคเหนือ ใช้ เป็ นที่ตงพระ
ั้
บรมธาตุ กลางสันหลังคามีซ้ มุ มณฑปเล็กๆ ซึง่ ทางภาคเหนือเรี ยกว่า ปราสาทเฟื อ้ ง ลักษณะเดียวกับที่พบในภาคอีสาน
และลาว
วัดต้ นเกว๋นยังเป็ นแบบให้ นกั ศึกษาคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้ เป็ นสถานที่ศกึ ษาวิชา
สถาปั ตยกรรม นอกจากนี ้สถาปนิกสยามยังได้ ประกาศยกย่องให้ เป็ นอาคารอนุรักษ์ ดีเด่น เมื่อปี พ.ศ. 2532
วัดป่ าดาราภิรมย์ อ.แม่ ริม จ.เชียงใหม่
บริ เวณที่ตงของวั
ั้
ดนี ้เคยเป็ นป่ าช้ าติดพระตาหนักพระราชชายา เจ้ าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 หลวงปู่ มัน่ ภูริทตั โต
เคยจาริ กและบาเพ็ญกรรมฐานในป่ าช้ านี ้ หลังจากนันก็
้ มีพระธุดงค์กรรมฐานมาอยูป่ ฏิบตั ิที่ป่าช้ านี ้เป็ นครัง้ คราวเรื่ อยมา
ปั่ น...
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จนชาวบ้ านเห็นแล้ วเกิดเลือ่ มใสศรัทธาจึงร่วมกันสร้ างเสนาสนะ กุฏิ และศาลา ถวายแก่พระกรรมฐานเหล่านัน้ โดยตังชื
้ ่อ
วัดว่า วัดป่ าวิเวกจิตตาราม ต่อมาเจ้ าหญิงลดาคา ณ เชียงใหม่ ทายาทของพระราชชายา เจ้ าดารารัศมี ได้ ถวายที่ดิน
ดังกล่าวให้ แก่วดั เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่พระราชชายา จึงได้ เปลีย่ นชื่อเป็ นวัดป่ าดารมภิรมย์
สิง่ น่าสนใจในวัด ได้ แก่ วิหารหลวงซึง่ งดงามด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบล้ านนา โดยจาลองแบบมาจากหอคาของ
เจ้ าหลวงเชียงใหม่โบราณ ประดับด้ วยลายปูนปั น้ ทังหลั
้ ง ทางเข้ าเป็ นซุ้มโขงวิจิตรอลังการ ภายในประดิษฐานพระประธาน
คือพระเจ้ าธรรมจักรพรรดิ เป็ นพระพุทธรูปทรงเครื่ องล้ านนาประดิษฐานในมณฑปทรงปราสาท
สถานที่สาคัญอีกแห่งคือ มณฑปพระจุฬามณีศรีบรมธาตุ หรื อหอแก้ ว สร้ างขึ ้นเพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุ
เจ้ า (พระเขี ้ยวฝาง) ณ ส่วนยอดมณฑปซึง่ เป็ นปราสาทหุ้มทองจังโก ตามประวัติของพระทันตธาตุกล่าวว่าได้ มาจากเจดีย์
ร้ างใกล้ กบั วัดจองไต ในเมืองเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์ มณฑปหลังนี ้เป็ นสถาปั ตยกรรมไทยผสมไทใหญ่ ตังอยู
้ ใ่ จกลางวัด
ซึงเป็ นทาเลชัยมงคล ตามคติความเชื่อเรื่ องจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา
วัดป่ าท่ าสุด อ.แม่ แตง จ.เชียงใหม่
วัดนี ้เคยมีครูบาอาจารย์สายพระอาจารย์มนั่ เคยมาพักหลายรูป และที่เป็ นที่ร้ ูจกั กัน คือ หลวงปู่ แหวน สุจิณโณ
และหลวงปู่ ชอบ ฐานสโม
ในปี พ.ศ.2554 หลวงปู่ ชม ฐานคุตโต มีดาริ จะสร้ างพระเจดีย์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และเพื่อบรรจุพระบรม
สารี ริกธาตุ ทางญาติโยมผู้ศรัทธาหลวงปู่ ชม ฐานคุตโต จึงได้ มีการทอดกฐิ นเพื่อเป็ นปฐมฤกษ์ ในโครงการก่อสร้ างพระ
เจดีย์ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2554 และได้ ถวายปั จจัยเพื่อก่อสร้ างพระเจดีย์อย่างต่อเนื่อง ทาให้ งานก่อสร้ างพระมหา
เจดีย์รุดหน้ าไปเป็ นอันมากแต่ยงั ไม่แล้ วเสร็ จ
การก่อสร้ างพระเจดีย์ประกอบด้ วยสองส่วน คือ พระเจดีย์ ซึง่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ และการจัดสร้ างผอบ 7 ชัน้
เพื่อบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดทาผอบทองคาซึง่ เป็ นผอบชันแรก
้
โดยตังเป
้ ้ าเป็ นทองคา
96.5 เปอร์ เซ็นต์ หนักทังหมด
้
16 บาท
วัดพระพุทธบาทสีรอย อ.แม่ ริม จ.เชียงใหม่
รอยพระพุทธบาททังสี
้ ร่ อยนี ้ประดิษฐานอยูใ่ นวัดพระพุทธบาทสีร่ อย มีลกั ษณะเป็ นรอยลึกมีขนาดน้ อยใหญ่
ลดหลัน่ ลงไปในแท่นหินใหญ่ แต่เดิมเรี ยกรอยพระพุทธบาทนี ้ว่า พระพุทธบาทรังรุ้ง เชื่อกันว่าเป็ นรอยประทับพระบาทของ
พระพุทธเจ้ า 4 พระองค์ที่บงั เกิดขึ ้นในภัทรกัป (แปลว่า กัปอันเจริ ญ ) ได้ แก่ พระกกุสนั ธพุทธเจ้ า พระโกนาคมน
พระพุทธเจ้ า พระกัสสปพุทธเจ้ า และ พระโคตมพุทธเจ้ า (พระพุทธเจ้ าองค์ปัจจุบนั )
บทสวดมนต์ภาษาบาลี ในบททีก่ ล่าวนมัสการรอยพระพุทธบาทนันจะกล่
้
าวถึงรอยพระพุทธบาทสาคัญ 5 แห่ง
ได้ แก่ 1.สุวณ
ั ณมาลิก ศรี ลงั กา 2.เขาสัจจพันธ์คีรี พระพุทธบาทสระบุรี 3.เขาสุมนกูฏ ศรี ลงั กา 4.แม่น ้านัมมทานที
อินเดีย 5.โยนกปุระ อยูใ่ นอาณาจักรล้ านนา สันนิษฐานว่ารอยพระพุทธบาทสีร่ อยนี ้น่าจะเป็ นหนึง่ ในห้ าแห่งนัน้ คือ โยนก
ปุระ นัน่ เอง
รอยพระพุทธบาทแห่งนี ้มีบคุ คลสาคัญขึ ้นมากราบนมัสการหลายยุคหลายสมัย เช่น พระยาธรรมช้ างเผือกผู้ครอง
นครเชียงใหม่ พร้ อมบริ วาร 500 คน ได้ สร้ างวิหารครอบพระพุทธบาทสีร่ อยไว้ ชวั่ คราว พระราชชายา เจ้ าดารารัศมี มีพระ
ราชศรัทธาสร้ างวิหารไว้ หนึง่ หลัง ต่อมาครูบาศรีวิชยั ได้ ขึ ้นไปกราบนมัสการและรื อ้ พระวิหารของเจ้ าพระยาธรรมช้ างเผือก
ออก และสร้ างพระวิหารหลังใหม่ พร้ อมกับฉาบปูนครอบรอยพระพุทธบาทเอาไว้ นอกจากนี ้ยังเชื่อกันว่าพระพุทธบาทสี่
รอยนี ้เป็ นพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สดุ ในประเทศไทยตามที่สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพได้ ทรงกล่าวรับรองไว้
ปั่ น...
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เชื่อกันว่า เมื่อได้ กราบนมัสการสักการบูชารอยพระพุทธบาทนี ้ก็เสมือนได้ กราบบูชาพระพุทธเจ้ าพร้ อมกันถึง 4
พระองค์
วัดหนองก๋ าย
ตังอยู
้ ร่ ะหว่างทางไปวัดพระพุทธบาทสีร่ อย เป็ นวัดที่ครูบาศรี วิชยั ได้แวะพักก่อนจะเดินทางขึ ้นไปกราบนมัสการ
พระพุทธบาทสีร่ อย ดังปรากฏอนุสาวรี ย์ของท่านที่บริ เวณหน้ าวัด
มาถึงวัดหนองก๋ายแล้ วต้ องเข้ าไปกราบสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สทิ ธิ์เก่าแก่อายุกว่า 1,300 ปี นามว่า หลวงพ่อ
ใหญ่ชยั มงคล ซึง่ ประดิษฐานในวิหารลายคา
อนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลงั คะ บ้ านเมืองก๊ ะ
ขุนหลวงวิลงั คะเป็ นชนชาวลัวะ หรื อละว้ า หรื อลาวจักราช ในอดีตชนกลุม่ นี ้ปกครองอาณาจักรลานนามาก่อน
เรี ยกว่า “นครทัมมิฬะ” หรื อ “ทมิฬ” หรื อ “นครมิรังคะกุระ” หรื อ “นครวิลงั กุระ” ต่อมาเปลีย่ นชื่อเป็ น “ระมิงคนคร” หรื อ “พิง
คนคร” ครอบครองอาณาเขตบริ เวณอุจฉีคีรี (ดอยอ้ อยช้ าง, ดอยสุเทพ) - ดอยคา - ดอยเชียงดาว และบริ เวณลุม่ ลาน ้าปิ ง
ขุนหลวงวิลงั คะสืบเชื ้อสายมาจากราชวงศ์กนุ าระ เป็ นเจ้ าผู้ครองระมิงคนครองค์ที่ 13 สืบต่อจากราชวงศ์อปุ ะตะ
ถิ่นกาเนิดของท่านอยูท่ บี่ ้ านเมืองก๊ ะ ขุนหลวงวิลงั คะมีฝีมือในการรบพุง่ เสน้ า (อ่านว่า สะเหน้ า คือ หอก-แหลน) จนเป็ นที่
เลือ่ งลือ ครองราชย์ในยุคเดียวกับพระนางจามเทวีกษัตรี ย์แห่งเมืองหริ ภญ
ุ ชัย ราวปี พ.ศ.1200 และสิ ้นพระชนม์ราวปี พ.ศ.
1227 รวมอายุได้ 90 ชันษา
มีตานานเล่าถึงเรื่ องราวโศกนาฏกรรมระหว่างขุนหลวงวิลงั คะกับพระนางจามเทวีไว้ วา่ ขุนหลวงวิลงั คะหลงรัก
พระนางจามเทวีและประสงค์จะอภิเษกด้ วย แต่พระนางไม่ปรารถนาจึงเสนอเงื่อนไขว่าหากขุนหลวงพุง่ เสน้ า (หอก) มาตก
ในเมืองหริ ภญ
ุ ชัยได้ เมื่อไรจะยอมอภิเษกด้ วย ขณะเดียวกันพระนางก็ออกอุบายกับขุนหลวงวิลงั คะทาให้ อานาจและพลัง
เสือ่ มลง เมื่อรู้ความจริ งขุนหลวงวิลงั คะโกรธมากจึงยกทัพเข้ าตีเมืองจนผู้คนล้ มตาย ขุนหลวงวิลงั คะบังเกิดความละอาย
ใจจึงหนีออกจากบ้ านเมืองไปด้ วยความเสียใจและเจ็บแค้ นที่พา่ ยแพ้ ตอ่ พระนางจามเทวี และก่อนสิ ้นชีวิตขุนหลวงได้
สาปแช่งว่าหากชาวหริ ภญ
ุ ชัย (ลาพูน) มาหลงรักชาวเชียงใหม่ก็ขอให้ อย่าสมปอง และพบแต่ความทุกข์เศร้ าจนชัว่ ลูกหลาน
ทังขออย่
้
าให้ เมืองลาพูนเจริ ญรุ่งเรื องอีกเลย
ที่บ้านเมืองก๊ ะมีศาลที่สถิตวิญญาณของขุนหลวงวิลงั คะและทหาร มีพิธีเซ่นสรวงดวงวิญญาณปี ละครัง้ ชาวบ้ าน
เล่าว่าดวงวิญญาณของขุนหลวงจะสถิตอยู่ 3 แห่ง ได้ แก่ บนดอยคว่าหล้ อง ศาลที่บ้านเมืองก๊ ะ อาเภอแม่ริม และบริ เวณ
ดอยคา อาเภอเมือง ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ิศใต้ ของดอยสุเทพ
วัดเชียงมั่น จ.เชียงใหม่
นับกันว่าเป็ นวัดแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่ สร้ างขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 1839 ตรงบริ เวณที่ประทับของพญามังรายที่ใน
ตานานเรียกว่า เวียงเหล็ก วัดเชียงมัน่ จึงเป็ นวัดที่มีอายุเท่ากับเวียงเชียงใหม่
สิง่ สาคัญของวัดนอกจากพระเจดีย์ทรงล้ านนาที่รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยแล้ ว ยังมีพระพุทธรูปสาคัญ
ประดิษฐานอยูภ่ ายในวิหารด้ วย นัน่ คือ พระเสตังคมณี หรื อพระแก้ วขาว ซึง่ มีตานานเล่าว่าเป็ นพระพุทธรูปประจาองค์
พระนางจามเทวี มีปาฏิหาริ ย์เล่าว่าเมื่อพญามังรายตีเมืองหริ ภญ
ุ ชัยได้ และเผาเมือง ก็มีแต่วิหารพระแก้ วเท่านันที
้ ่เหลือรอด
จากไฟไหม้ พระองค์เกิดศรัทธาจึงให้ อญ
ั เชิญมาประดิษฐาน ณ ที่ประทับของพระองค์ ต่อมาจึงโปรดให้ สร้ างวัดเชียงมัน่
และประดิษฐานพระแก้ วขาวไว้ ในพระวิหารสืบต่อมา
ปั่ น...
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พระเสตังคมณี เป็ นพระพุทธรูปสลักจากแก้ วสีขาวใส มีขนาดหน้ าตักกว้ าง 4 นิ ้ว ในตานานกล่าวว่าเจ้ ารามราช
เจ้ าเมืองลพบุรี และพระมหากัสปะเถระ ร่วมกันสร้ างเมื่อปี พ.ศ. 700 เป็ นศิลปะสกุลช่างละโว้

ปั่ น...

...ตามรอยพระนางจามเทวี 10 วัน 650 กิโลเมตร จากลพบุรีสเู่ ชียงใหม่ 37

@ ความในใจสมาชิกนักปั่ น
ศักดา วุ้นศิริ อายุ (ข้ าราชการบานาญ อายุ 61 ปี )
“โดยส่วนตัวผมชอบปั่ นจักรยานในเส้นทางภูเขา มาครัง้ นีจ้ ึ งชอบเส้นทางจากลาพูนไปเชี ยงใหม่เป็ นพิ เศษ เพราะ
เป็ นทางขึ้นเขาทีไ่ ม่สูงชันนัก มี อปุ สรรคบ้าง แต่ยงั ไปได้สบาย
ทีร่ ู้สึกประทับใจมาก คือ ความมี น้าใจของเพือ่ นนักปั่ นร่ วมทาง แม้เพิ่ งรู้จกั แต่ก็มีน้าใจต่อกัน ใครขาดเหลืออะไรก็
คอยช่วยเหลือกันตลอด อย่างผมทีไ่ ม่ค่อยมี ประสบการณ์ปั่นจักรยานทางไกล เรื ่องรถเรื ่องอุปกรณ์ก็เลยไม่ครบถ้วน คราว
นีเ้ จอทัง้ ฝน เจอทัง้ ทราย ผ้าเบรกสึกเร็ วกว่าทีค่ ิ ด แล้วก็ไม่ได้เอาผ้าเบรกสารองมาด้วย แต่เพือ่ นทีเ่ พิ่ งรู้จกั กันเขาเตรี ยมมา
เลยให้ผมยืมใช้ หรื อตอนทีผ่ มรถล้ม มี แผลฟกช้ าก็ได้เพือ่ นสมาชิ กช่วยเหลือ หายามาทาให้
ผมขี ่จกั รยานมา 6 ปี แล้ว ก่อนนีเ้ คยปั่ นจักรยานทางไกลครัง้ เดียวระยะทางประมาณ 600 กิ โลเมตร แต่ครัง้ นีผ้ ม
เริ่ มปั่ นจากกรุงเทพฯ ไปถึงเชี ยงใหม่ แล้วอยู่ปั่นต่ออีก 2 วัน รวมแล้วคงได้ระยะทางราว 1,000 กิ โลเมตร สองสามวันแรก
ยังรู้สึกปวดเมื ่อย แต่พอวันที ่ 4-5 ร่ างกายเริ่ มเข้าที ่ ชี วิตความเป็ นอยู่ก็เริ่ มลงตัว
ชอบใจและสนุกตรงทีไ่ ด้นอนเต็นท์ทกุ คืน ตืน่ เช้ามาก็เก็บเต็นท์แล้วปั่ นรถด้วยจิ ตใจแน่วแน่ รู้สึกร่ างกายแข็งแรง
ขึ้น บางวันเจอทัง้ แดดทัง้ ฝนก็ไม่เป็ นอะไร พอถึงจุดหมายสาเร็ จแล้วก็รู้สึกอยากไปให้ไกลกว่าเดิ มอีก
โดยรวมแล้วผมชอบการเดิ นทางครัง้ นี ้ ถูกใจมาก หากชมรมจักรยานเพือ่ สุขภาพจัดทริ ปปั่ นทางไกลแบบนีอ้ ีก ถ้า
ผมไม่ติดธุระจริ งๆ ก็ตงั้ ใจจะมาร่ วมด้วยอย่างแน่นอน”

…..
ปั่ น...
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...
2. สารพันสิ่งต้องเตรียม
ก่อนปั่นจักรยานทางไกล

ปั่ น...
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เตรียม...
การปั่ นจักรยานทางไกลหรื อการปั่ นจักรยานแบบทัวร์ ริ่ง ในแต่ละวันนักปั่ นจะต้ องขี่รถเป็ นระยะทาง
ราว 60 กิโลเมตรขึ ้นไป และอาจต้ องปั่ นติดต่อกันเป็ นเวลาหลายวั น เพราะเป้าหมายของการเดินทางมักมี
ระยะยาวไกลหลายร้ อยกิโลเมตร
ดังนันการเดิ
้
นทางปั่ นจักรยานรูปแบบนี ้ นอกจากอาศัย กาลังใจ บวกกาลังขาและร่างกายที่ฟิตซ้ อม
มาดีแล้ ว สิ่งสาคัญคือ ควรศึกษาหาข้ อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและเตรี ยมพร้ อมเรื่ องต่างๆ อย่างรอบคอบ
ลองมาดูกนั ว่านักปั่ นจักรยานทัวร์ ริ่งควรเตรี ยมตัวอย่างไรบ้ างสาหรับการเดินทางไกล
เตรียมพร้ อมเรื่อง Logistic
การปั่ นจักรยานทางไกลมักไปกันเป็ นกลุม่ ผู้ร่วมทางมาจากหลายที่ จึงต้ องมีจดุ นัดพบหรื อ
จุดเริ่มต้ นที่จะปั่ นจักรยานไปพร้ อมๆ กัน อาจเริ่มต้ นที่กรุงเทพฯ หรื อเริ่มต้ นจากต่างจังหวัดก็ได้ การนา
จักรยานจากบ้ านมายังจุดนัดพบหรื อจุดเริ่มต้ นมีหลายวิธี หากไม่ปั่นมาจากบ้ านเลยก็สามารถนาจักรยาน
บรรทุกขึ ้นรถทัวร์ รถไฟ หรื อเครื่ องบินมาได้ ซึง่ แต่ละวิธีมีข้อดีและข้ อด้ อยแตกต่างกัน
- เครื่องบิน
ขณะนี ้สายการบิน เช่น นกแอร์ และ บางกอกแอร์ เวย์เปิ ดบริการให้ ผ้ โู ดยสารนาจักรยานขึ ้นเครื่ อง
ไปด้ วยได้ โดยมีคา่ บริการพิเศษ 200 บาท และต้ องปล่อยลมยางออกให้ หมด ป้องกันยางระเบิดจากความ
ดันอากาศเปลี่ยนเมื่อเครื่ องบินขึ ้นที่สงู เมื่อผู้โดยสารไปเช็ กอินที่สนามบินดอนเมือง จะมีเจ้ าหน้ าที่สายการ
บินมารับจักรยานจูงไปเข้ าช่องพิเศษ และเมื่อถึงสนามบินที่หมาย เจ้ าหน้ าที่จะจูงจักรยานกลับมาให้ ใน
กรณีนี ้เราควรพกเครื่ องสูบลมยางขนาดเล็กไปด้ วย เพื่อจะได้ สบู ลมยางกลับคืน โดยทัว่ ไปแล้ วการนา
จักรยานขึ ้นเครื่ องบินจะสะดวกและประหยัดเวลากว่าวิธีอื่น
- รถทัวร์
ควรตรวจสอบดูก่อนว่ารถทัวร์ สายไหนของบริษัทใดให้ บริการนี ้บ้ าง การนาจักรยานขึ ้นรถทัวร์
จะต้ องถอดล้ อแยกออก เพื่อให้ สามารถเก็บในช่องเก็บของได้
- รถไฟ
ปั จจุบนั การรถไฟแห่งประเทศไทยให้ บริการโบกี ้จักรยาน ซึง่ สามารถจองเป็ นหมูค่ ณะได้ เช่นหาก
กลุม่ เราต้ องการไปปั่ นจักรยานทางภาคเหนือ เจ้ าหน้ า ที่จะนาโบกี ้นันมาพ่
้
วงกับรถไฟสายเหนือ สาหรับใช้
จอดจักรยาน และมีจดุ ที่แขวนจักรยาน โดยคิดค่าบริการพิเศษ วิธีนี ้เจ้ าของไม่ต้องแยกล้ อหรื อปล่อยลมยาง
จักรยาน

ปั่ น...
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เตรียมพร้ อมเรื่องเส้ นทาง
ควรศึกษาข้ อมูลเรื่ องเส้ นทางและแผนที่ให้ พร้ อมก่อนการเดินทาง จะช่วยให้ การปั่ นจั กรยาน
ทางไกลมีความราบรื่ น
เส้ นทางที่ใช้ อาจแบ่งเป็ น 2 รูปแบบ คือ เส้ นทางหลัก เช่น ถนนสายเอเชีย ข้ อดีคือเป็ นเส้ นทางตัด
ตรง ทาให้ ปั่นจักรยานถึงจุดหมายได้ เร็ว แต่อนั ตรายตรงที่มีรถยนต์และรถบรรทุกวิ่งจานวนมาก ส่วน
เส้ นทางสายรอง เช่น เส้ นทางระหว่างอาเภอหรื อตาบล อาจคดเคี ้ยวและอ้ อมไกลกว่า แต่มีข้อได้ เปรี ยบกว่า
คือ รถยนต์ใช้ น้อย จึงมีความสงบและการปั่ นผ่านย่านชุมชน จะได้ สมั ผัสบรรยากาศ วิถีชีวิต แง่มมุ ต่างๆ
ระหว่างการเดินทางได้ มากกว่า
ระหว่างการปั่ นจักรยานควรพกแผนที่ไปด้ วย ทังในรู
้ ปแบบหนังสือหรื อเครื่ องมือนาทาง เช่น เครื่ อง
บอกพิกดั จีพีเอส (GPS)
เตรียมพร้ อมเรื่องที่พัก
เรื่ องที่พกั มีความสาคัญไม่น้อย หากต้ องการปั่ นจักรยานทางไกลติดต่อกันหลายวัน สิ่งที่ควร
คานึงถึงเป็ นอันดับต้ นคือ ความปลอดภัย รองลงมาเป็ นเรื่ องของความสะดวกหรื อความสะอาด
ผู้ที่ชอบพักแรมในลักษณะกางเต็นท์ สามารถขอใช้ พื ้นที่ได้ ตามโรงเรี ยน วัด สถานที่ราชการ หรื อ
อุทยานแห่งชาติ หากต้ องการพักที่โรงเรี ยน ควรติดต่อล่วงหน้ า ทางโรงเรี ยนอาจจัดโรงยิมให้ คณะจักรยาน
พัก และมีห้องน ้าให้ ใช้ ตามสะดวก และเราควรบริจาคเงิน ช่วยค่าไฟค่าน ้าตามสมควร
ในกรณีอยากจะนอนวัด หากไปเป็ นกลุ่มเล็กๆ อาจไม่ต้องประสานงานล่วงหน้ า พอไปถึงค่อยกราบ
ขออนุญาตท่านเจ้ าอาวาสก็พอ วัดส่วนใหญ่ยินดีให้ การต้ อนรับคณะจักรยาน เราสามารถทาบุญค่าน ้า-ไฟ
ช่วยวัดได้

ปั่ น...

...ตามรอยพระนางจามเทวี 10 วัน 650 กิโลเมตร จากลพบุรีสเู่ ชียงใหม่ 41

สถานที่ราชการที่ชาวจักรยานสามารถขอพักแรมได้ ได้ แก่ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
(อบต.) หรื อ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รวมทังอุ
้ ทยานแห่งชาติทกุ แห่ง ซึง่ จะมีสถานที่หรื อ
ลานกางเต็นท์โดยเฉพาะ และเก็บค่ากางเต็นท์ในราคาย่อมเยา
หากผู้ที่ต้องการพักในโรงแรมหรื อรี สอร์ ต ปั จจุบนั นี ้หลายแห่งอานวยความสะดวกแก่คนขี่จกั รยาน
โดยสามารถนารถเข้ าไปเก็บในห้ องนอนได้ ด้วย
การเตรียมสัมภาระ
หลักการสาคัญในการเตรี ยมสัมภาระสาหรับคนขี่จกั รยานทางไกล คือ ของทุกชิ ้นต้ องมีน ้าหนักเบา
ไม่วา่ เสื ้อผ้ า ถุงนอน เต็นท์ ฯลฯ และควรนาไปแต่ของที่จาเป็ นเท่านัน้
ชุดขี่จกั รยานควรเป็ นผ้ าที่แห้ งง่าย กระเป๋ าที่ใช้ ควรเป็ นแบบกันน ้า โดยเฉพาะถ้ าขี่จกั รยานในฤดูฝน
หากขี่จกั รยานในหน้ าหนาว ต้ องเตรี ยมเสื ้อกันหนาวไปให้ พร้ อม
การเตรียมอาหารและนา้ ดื่ม
การปั่ นจักรยานในประเทศไทยมักไม่คอ่ ยมีปัญหาเรื่ องอาหารและน ้าดื่ม เพราะทุกพื ้นที่เราสามารถ
หาร้ านอาหารหรื อน ้าดื่มที่สะอาดได้
นักปั่ นจักรยานที่ต้องออกแรงทังวั
้ น ร่างกายจึงเผาผลาญใช้ พลังงานมาก ควรเน้ นทานอาหาร
จาพวกแป้งหรื อคาร์ โบไฮเดรต เพราะให้ พลังงานสูง หรื อพกอาหาร-ของกินที่ให้ พลังงานได้ เร็ว เช่น กล้ วย
น ้าว้ าซึง่ หาได้ ง่ายตามต่างจังหวัด
น ้าดื่มสามารถหาได้ จากร้ านสะดวกซื ้อหรื อตามวัดต่างๆ ก็มีไว้ ให้ คนผ่านทาง บางคนชอบ ดื่มน ้า
เย็นจะพกกระติกหรื อกระบอกเก็บความเย็นไปด้ วยก็ได้ แต่หากไปในที่กนั ดารจนไม่แน่ใจว่ามีน ้าดื่มที่
สะอาดหรื อไม่ สามารถพกชุดคิท (kit) ซึง่ ประกอบด้ วยที่กรองน ้าและยาเม็ดละลายน ้าสาหรับฆ่าเชื ้อ ทาให้
เราสามารถนาน ้าจากห้ วยหรื อลาธารมาผ่านเครื่ องกรองนี ้แล้ ว ดื่มได้
สาหรับผู้ที่ไปขี่จกั รยานต่างประเทศ ถ้ าไม่มนั่ ใจเรื่ องแหล่งอาหาร สามารถพกพาชุดเตรี ยมอาหาร
อย่างง่าย ขนาดกะทัดรัดไปด้ วย ซึง่ ประกอบด้ วยแก๊ สกระป๋ อง หัวเตาที่พบั เก็บได้ หม้ อสนาม รวมทัง้
อาหารแห้ งเช่น บะหมี่สาเร็จรูปก็ชว่ ยได้
การเตรียมยารักษาโรค
คนที่เป็ นโรคประจาตัวต้ องเตรี ยมยารักษาโรคไปด้ วย รวมทังชุ
้ ดยาสามัญที่เป็ นยาจาเป็ นพื ้นฐาน
เช่น ยาหม่อง ยาแก้ ไข้ แก้ ปวดท้ อง ท้ องเสีย รวมถึง อุปกรณ์ทาแผล แอลกอฮอล์ล้างแผล เผื่อเกิดอุบตั เิ หตุ
รถล้ ม นอกจากนันควรเตรี
้
ยมยาแก้ ปวดเมื่อยกล้ ามเนื ้อ ยาคลายเส้ น ยาฆ่าเชื ้อ แก้ อาหารเป็ นพิษ เพราะใน
บางพื ้นที่นกั ปั่ นอาจเผลอกินอาหารที่ไม่สะอาดได้ โดยไม่ร้ ูตวั
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การเตรียมจักรยานและอุปกรณ์ ต่างๆ
ก่อนการเดินทาง ควรตรวจเช็กจักรยานคูใ่ จว่า ทุกส่วนอยูใ่ นสภาพใช้ งานได้ ดี เพราะหากรถเสียใน
ระหว่างทาง อาจไม่พบร้ านซ่อมจักรยานในพื ้นที่ก็ได้
ตรวจดูล้อรถว่า ยังมีสภาพดอกยางที่ดีและมีอายุการใช้ งานไม่มากเกินไป เพราะหากใช้ ยางเก่าใน
สถานการณ์ที่ต้องเบรกบ่อยๆ เช่น ขณะขี่จกั รยานลงเขา ยางจะร้ อนจนอากาศภายในล้ อขยายตัว อาจทาให้
ยางระเบิดได้ ซึง่ เป็ นเรื่ องที่อนั ตรายมาก
ตรวจสอบระบบเบรก เช่น สาย ดิสเบรก (Disk Brake) หากใช้ มานานจนเก่า อาจเปลี่ยนสายใหม่
ก่อนเดินทางเพื่อการขับขี่อย่างมัน่ ใจ
เช็กระบบขับเคลื่อน ดูวา่ การเปลี่ยนเกียร์ ราบรื่ นดีไหม หยอดน ้ามันหล่อลื่นโซ่จกั รยาน หากสายโซ่
หย่อนควรเปลี่ยนใหม่
ตรวจดูวา่ แฮนด์รถอยูใ่ นสภาพที่ดี ไม่โยกคลอน
นอกจากนัน้ ควรนาอุปกรณ์เกี่ยวกับจักรยานบางอย่างติดตัวไปด้ วยระหว่างการเดินทาง ได้ แก่
อุปกรณ์ปะยาง ยางในสารอง อุปกรณ์ชดุ ต่อโซ่ในกรณีที่โซ่ขาด รวมถึงผ้ าเบรก อุปกรณ์ที่จาเป็ นอีกอย่างคือ
ไฟรถ ทังไฟหน้
้
าและหลัง ควรนาติดตัวไปด้ วยทังประเภทที
้
่ใช้ ถ่านและแบบชาร์ จไฟ เพื่อสามารถใช้ ทดแทน
กันได้
เตรียมพร้ อมร่ างกายก่ อนการเดินทาง
คนที่ปั่นจักรยานทัวร์ ริ่งต้ องฝึ กซ้ อมปั่ นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ กาลังขาอยูต่ วั อย่างน้ อยก่อนออกทริ
ปต้ องมัน่ ใจว่าตัวเองสามารถปั่ นไปได้ ถึง 60-80 กิโลเมตรต่อวัน
หากขาดการฝึ กซ้ อมหรื อเตรี ยมพร้ อมร่างกายให้ ดีพอ ช่วงเวลา 1-2 วันแรกจะรู้สึกทรมานขามาก
แต่จะค่อยๆ เข้ าที่ในวันที่ 3-4 ที่สาคัญ อาจทาให้ เป้าหมายของการเดินทางของทังกลุ
้ ม่ ผิดพลาดหรื อล่าช้ า
กว่าที่ควรจะเป็ น
ในกรณีที่ไม่มีเวลาซ้ อม อาจใช้ วิธีปั่นจักรยานไปทางาน เพราะเมื่อเราปั่ นระยะทางอย่างน้ อย 20
กม. ไป-กลับทุกวัน เป็ นเวลา 1 เดือน ก็ทาให้ มีแรงอยูต่ วั ได้ หรื อบางคนอาจใช้ วิธีซ้อมปั่ นจักรยานบน
เทรนเนอร์ อยูใ่ นบ้ านก็ได้
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...
3. ภาคผนวก
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ทริปสะอาดครั้งที่ 17 ปั่นทางไกลตามรอยพระนางจามเทวี
ร่วมสร้างเจดีย์วัดป่าท่าสุด
18-26 ตุลาคม 2557
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ชวนปั่ นจักรยานทางไกลจากลพบุรีถึงเชียงใหม่ ใน
เส้ นทางตามรอยพระนางจามเทวี ซึง่ ทรงเป็ นกษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ปรากฏนามในประวัตศิ าสตร์
ปกครองนครหริภญ
ุ ชัย รัฐที่เก่าแก่และมีประวัตศิ าสตร์ ยาวนานที่สดุ แห่งหนึง่ ของประเทศไทย ระยะทางกว่า
650 กิโลเมตร บนเส้ นทางสายประวัตศิ าสตร์ เลียบแม่น ้าปิ งที่จะได้ สมั ผัสความงดงามแห่งธรรมชาติ เรี ยนรู้
ประวัตศิ าสตร์ วิถีชีวิตผู้คนตลอดเส้ นทางการปั่ นจักรยาน
ร่วมทาบุญทอดกฐิ นสร้ างเจดีย์ ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา
ครัง้ หนึง่ ในชีวิตต้ องปั่ นจักรยานทางไกลให้ ได้ สกั ครัง้ แล้ วจะพบว่าการใช้ ชีวิตแบบเนิบช้ าเป็ น
ความสุขที่สมั ผัสได้ จริงๆ บนก้ าวย่างแห่งการเดินทาง สูด่ นิ แดนอันแปลกแตกต่าง ลองหยุดพักและค้ นหา
ความหมายในสิ่งละอันพันละน้ อยที่อยูร่ อบรายทาง....

กาหนดการ
17 ตุลาคม 2557 - สวนรถไฟ สระบุรี ลพบุรี
18 ตุลาคม 2557 - ลพบุรี เขาสมอคอน จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ ระยะทางประมาณ 140 กม.
19 ตุลาคม 2557 - นครสวรรค์ ขาณุวรลักษณ์ ไตรตรึง ษ์ กาแพงเพชร ระยะทางประมาณ 138 กม.
20 ตุลาคม 2557 - กาแพงเพชร โกสัมภีนคร วังเจ้ า ตาก บ้ านตาก เขื่อนภูมิพล ระยะทางประมาณ 130 กม.
21 ตุลาคม 2557 - เขื่อนภูมิพล สามเงา แม่พริก เถิน ลี ้ วัดพระธาตุห้าดวง ระยะทางประมาณ 97 กม.
22 ตุลาคม 2557 - วัดพระธาตุห้าดวง บ้ านโฮ่ง ป่ าซาง ลาพูน ระยะทางประมาณ 109 กม.
23 ตุลาคม 2557 - ลาพูน หางดง พืชสวนโลก แม่ริม แม่แตง วัดป่ าท่า สุด ระยะทางประมาณ 88 กม.
24 ตุลาคม 2557 - พักผ่อนตามอัธยาศัย
25 ตุลาคม 2557 – ทอดกฐิ น ณ วัดป่ าท่าสุด เชียงใหม่
26 ตุลาคม 2557 - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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ขอขอบคุณ

คณะนักปั่ น ผู้ร่วมทางไกลไปด้ วยกัน
ผู้คนทุกชุมชน ตลอดเส้ นทางที่ ร่วมปั นน ้าใจ และร่วมทาบุญ
ทีมงานทุกคนที่ทมุ่ เทแรงใจจนถึงปลายทาง...
ผู้สนับสนุนทุกหน่วยงานที่ทาให้ เกิดโครงการดีๆ ในครัง้ นี ้
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ติดตามแรงใจของบรรดานักปั่นที่ต้องการส่งบุญ
ไปร่วมสร้างพระเจดีย์ที่วัดเล็กๆ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจ
สัมผัสบรรยากาศสองข้างทาง
ในเส้นทางตามรอยพระนางจามเทวี
จากลพบุรีสู่เชียงใหม่
https://www.facebook.com/groups/Gathin2557MaethangCM/
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