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...ออกเดนิทาง  

  วันเสาร์ท่ี 18 ตุลาคม 2557  
 
 คณะของเราประกอบด้วยนกัป่ันจกัรยานหลายสบิชีวิต พร้อมพาหนะ
สองล้อคูใ่จรวมตวักนัเป็นกลุม่ใหญ่ บริเวณวงเวียนพระนารายณ์ จงัหวดั
ลพบรีุ ดงึดดูสายตาคนสญัจรผ่านไปมาให้เหลียวมองด้วยความสนใจ พวกเรา
ก าลงัจะเร่ิมต้นการป่ันจกัรยานทางไกล ระยะทางกว่า 650 กิโลเมตร จาก
จงัหวดัลพบรีุ ผ่านนครสวรรค์ ก าแพงเพชร ตาก และล าพนู มุ่งสูป่ลายทางท่ี
จงัหวดัเชียงใหม ่
 การเดนิทางครัง้นีจ้ดัโดยชมรมจกัรยานเพ่ือสขุภาพแหง่ประเทศไทย มี
ความพิเศษตรงทีเ่ป็นการป่ันจกัรยานตามรอยพระนางจามเทวีครัง้เสดจ็ขึน้ไป
ปกครองนครหริภญุชยั (ล าพนู)  อีกทัง้พวกเราคณะนกัป่ันยงัมีเป้าหมายอนั
เป็นกศุล คือ ไปร่วมทอดกฐินเพ่ือสร้างเจดีย์บรรจพุระบรมสารีริกธาต ุณ วดั
ป่าทา่สดุ จงัหวดัเชียงใหม่ จงึเป็นการเดนิทางท่ีพวกเราอิ่มใจกนัมาก นอกจาก
จะได้เปิดเส้นทางทอ่งเท่ียวใหม่ๆ ช่ืนชมทวิทศัน์ระหว่างทาง ซมึซบัชีวิตและ
วฒันธรรมของผู้คน ได้เรียนรู้ประวตัศิาสตร์ แล้วยงัมีโอกาสได้ท าบญุสืบทอด
พระพทุธศาสนาอีกด้วย 
 สมาชิกผู้ ร่วมทางทัง้ 67 ชีวิต กลา่วได้ว่า เป็นนกัป่ันจกัรยานทวัร์ร่ิงจาก
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ทัว่สารทศิ ทัง้กรุงเทพฯ ลพบรีุ สพุรรณบรีุ บรีุรัมย์ โคราช ระนอง กระบ่ี 
เชียงใหม่ ฯลฯ เวลานีพ้ร้อมแล้วท่ีจะออกเดนิทางไกล... 
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 จากจดุปลอ่ยตวัท่ีวงเวียนพระนารายณ์ พวกเราพาเจ้าสองล้อคูใ่จมุ่งไป
ท่ีเขาสมอคอนเป็นแหง่แรก เพราะตามต านานเลา่ว่าพระนางจามเทวีเคยมา
ศกึษาศลิปะวิทยาการอยู่ท่ีน่ี 
 เขาสมอคอนลกัษณะเป็นเขาหนิลกูเตีย้ๆ ตัง้อยู่กลางทุง่ในเขตอ าเภอทา่
วุ้ง จงัหวดัลพบรีุ สถานท่ีน่าสนใจในบริเวณนีคื้อวดัเขาสมอคอน ซึง่เป็นวดั
เก่าแก่โบราณ ประกอบด้วยถ า้คหูาตา่งๆ มากมาย เช่น ถ า้พระนอน ภายใน
ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน์ สนันิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมยัอยธุยา พวกเรา
ยงัได้ชมรูปปัน้สกุกทนัตฤาษี ซึง่ตามต านานเลา่ว่าเป็นผู้ทลูขอให้พระเจ้ากรุง
ละโว้สง่ราชธิดาคือ พระนางจามเทวีไปครองเมืองหริภญุชยั  
 จากนัน้พวกเราป่ันตอ่เป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ไปท่ีวดัไลย์ ซึง่
ตัง้อยู่ท่ีริมแม่น า้บางขาม ในเขตอ าเภอทา่วุ้งเช่นกนั 
 วดัไลย์เป็นวดัเก่าแก่ตัง้แตต้่นกรุงศรีอยธุยา พวกเราได้ชมศลิปะปนูปัน้
ในวิหารเก้าห้อง ที่เลา่เร่ืองพทุธประวตัแิละทศชาตชิาดก แตท่ี่อิ่มเอมใจคือ 
ได้ไหว้พระศรีอาริยเมตไตร พระพทุธรูปศกัดิส์ทิธ์ิคูว่ดัไลย์ซึง่เป็นท่ีเคารพบชูา
ของคนท้องถ่ินมาช้านาน สว่นพิพิธภณัฑ์สถานวดัไลย์ก็น่าสนใจมากเพราะ
เป็นสถานท่ีเก็บและจดัแสดงสิง่ของโบราณท่ีมีคณุคา่ทางประวตัศิาสตร์
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นตู้พระธรรมลายรดน า้ ตู้ เหรียญเงินตา่งๆ พระพทุธรูป
เก่าทีมีทัง้โลหะและหนิทราย เคร่ืองทองเหลือง เคร่ืองเงิน ฯลฯ ท่ีน่าชมมากๆ 
คือ ภาพถ่ายฝีพระหตัถ์ของรัชกาลท่ี 5 เม่ือครัง้เสดจ็ประพาสมาท่ีวดัไลย์  ซึง่
มีสองภาพคือ ภาพชาวบ้านท่ีมารับเสดจ็ และภาพสะพานไม้ไผ่หน้าวดัด้านท่ี
ตดิกบัแม่น า้บางขาม  นอกจากนีย้งัมีแผ่นปิดศรีษะทองค าของพระพทุธรูป
พระศรีอาริยเมตไตร หรือเรียกว่าพระจไุล ซึง่เป็นของส าคญัน่าสนใจอีกชิน้
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หนึง่ 
 
 แล้วขบวนนกัป่ันก็เคลื่อนท่ีตอ่ไป และเน่ืองจากเป็นการเดนิทางเพ่ือบอก
บญุ พวกเราจงึไม่มีรถน าขบวน และไม่ข่ีจกัรยานรวมกนัเป็นกลุม่ใหญ่แถวยาว
เหยียด แตข่ี่กระจายกนัเป็นกลุม่ย่อยๆ กลุม่ละ 3-4 คนั โดยที่คนัหนึง่จะมีรถ
พว่งบรรทกุถงัตดิธงธรรมจกัรสีเหลืองและธงชาตเิพ่ือเชิญชวนคนรายทาง
มาร่วมบริจาคเงินทอดกฐิน 
 เม่ือพวกเรามาถึงตลาด
ทา่วุ้งก็พบเหตกุารณ์น่า
ประทบัใจ พ่อค้าแม่ค้าและ
ชาวบ้านแถวนัน้ทยอยเข้ามา
ท าบญุกนัอุ่นหนาฝาคัง่ แตล่ะ
รายหยิบย่ืนเงินบริจาคตัง้แตจ่ านวนย่ีสบิบาท ห้าสบิบาท ไปจนถึงหลกัร้อย
และหลกัพนั สะท้อนให้เหน็ถึงแรงศรัทธาในศาสนาและน า้ใจบริสทุธ์ิ 
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  เส้นทางป่ันตามถนน 3028 จากวดัไลย์ไปถึงเลียบแม่น้าห้วยแก้ว 
 
 พวกเราป่ันจกัรยานข้ามเขตจงัหวดัลพบรีุเข้าสูน่ครสวรรค์ท่ีอ าเภอตา
คลี มุ่งไปท่ีเมืองโบราณจนัเสนเป็นแหง่แรก 
 สมาชิกหลายคนประทบัใจเส้นทางก่อนถึงเมืองจนัเสนมาก เพราะเป็น
เส้นทางท่ีเงียบสงบ แทบไม่เหน็รถยนต์วิ่งผ่าน ถนนตดัทอดเป็นเส้นตรงเลาะ
เลียบคลองชลประทาน อากาศจงึเย็นสดช่ืนบวกกบัทวิทศัน์สองข้างทางเป็น
ทุง่ข้าวเขียวขจี ท าให้การป่ันในช่วงนีเ้ตม็ไปด้วยพลงั 
 จนัเสนเป็นเมืองโบราณสมยัทวาราวดีตอนต้นท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึง่ใน
ลุม่น า้เจ้าพระยา มีการขดุพบวตัถโุบราณจ านวนมากในบริเวณนี ้แล้วน าไป
เก็บรักษาไว้ท่ีพิพิธภณัฑ์จนัเสนซึง่อยู่ในวดัจนัเสน 
 
 
 
พิธภัณฑ์จนัเสน 
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 ท่ีน่ีถือว่าเป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีมีช่ือเสียง มคัคเุทศน์น้อยซึง่เป็นเดก็
จากโรงเรียนในชมุชนเป็นผู้พาเราน าชมสิง่ตา่งๆ ท่ีน่าสนใจภายในพิพิธภณัฑ์ 
ได้แก่ โบราณวตัถ ุโครงกระดกู เคร่ืองประดบัโบราณ ตุ๊กตาดนิเผา ฐานบวั 
ธรรมจกัร ขวานหนิ ใบหอกส าริด ลกูปัดตา่งๆ หลงัจากนัน้พวกเดก็ๆ ยงัพาเรา
ไปป่ันจกัรยานชมรอบคเูมืองโบราณอีกด้วย 
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 ช่วงบ่ายพวกเราป่ันจกัรยานไปถึงตวัอ าเภอตาคลี แม้เป็นตวัเมืองเลก็ๆ 
คอ่นข้างเงียบสงบ แตโ่ชคดีวนันีมี้งานถนนคนเดนิ พอเราไปจอดรถบอกบญุจงึ
มีคนมาร่วมท าบญุกนัจ านวนมาก  คณะนกัป่ันก็ถือโอกาสแจกขนมให้เดก็ๆ 
ไปด้วยเพ่ือเช่ือมความสมัพนัธ์ บรรยากาศอบอุ่นท าให้พวกเราช่ืนใจหาย
เหน่ือยเป็นปลดิทิง้แม้ตลอดวนันีจ้ะออกแรงป่ันเจ้าสองล้อมาไกลไม่ใช่น้อย 
 ชาวคณะออกเดนิทางตอ่ไปท่ีตวัจงัหวดันครสวรรค์ เพ่ือพกัค้างแรมท่ีวดั
คีรีวงษ์  
 ถ้านบัระยะทาง วนัแรกนีพ้วกเราข่ีจกัรยานกนัมาไกล รวมระยะทางแล้ว
ประมาณ 140 กิโลเมตร 
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เร่ืองน่ารู้   
วัดเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 
 ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของเขาสมอคอน เป็นวดัเก่าแก่ โดยดจูากโบราณสถานส าคญัของวดัคือ เจดีย์ทรงลงักา
ย่อมมุไม้สบิสอง  บริเวณวดัเขาสมอคอนมีถ า้ต่างๆ มากมาย เช่น ถ า้พระนอน ภายในประดิษฐานพระพทุธไสยาสน์  
สนันิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมยัอยธุยา   นอกจากนีย้งัมีถ า้พราหมณี ถ า้ชิงช้า ถ า้น า้  ถ า้ไฟฉาย ถ า้ไก่แจ้ ฯลฯ    
 เขาสมอคอนเป็นเขาหินลกูเตีย้ๆ ตัง้อยู่กลางทุ่ง มีหลายต านานบอกเลา่เร่ืองราวของเขาลกูนี ้เช่น หนงัสือ
อกัขรานกุรมภูมิศาสตร์ ฉบบัราชบณัฑิตยสถานกลา่วไว้ว่า เขาสมอคอนเป็นที่อยู่ของสกุกทนัตฤ ๅษี อาจารย์ของพระจ้า
รามค าแหงมหาราชและพระยาง าเมือง กษัตริย์เมืองพระเยา ซึง่เคยเสด็จมาศกึษาศิลปวิทยาเมื่อวยัเยาว์  หรือในบนัทึกของ
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพ  กลา่วว่า เขาสมอคอนเหมือนเกาะอยู่กลางทุ่งไปทางด้านเหนือ มีถ า้และมีวดัโบราณอยู่

ที่เขานีห้ลายแห่ง  สว่นในพงศาวดารเมืองหริภุญไชย1 มีต านานเลา่ว่า เมือ่ครัง้ขอมเป็นใหญ่อยู่ที่เมืองละโว้ มีฤาษีองค์หนึง่
ชื่อว่า สกุะทนัต์ จ าศีลอยู่ที่เขาสมอคอน ได้ทลูให้พระเจ้ากรุงละโว้ตัง้นาง จามเทวีราชธิดาไปครองเมืองหริภุญชยั (ล าพนู) 
ทัง้ยงัมีเร่ืองราวพิสดารอยู่ในหนงัสือเร่ืองจามเทวีวงศ์ ด้วยเช่นกนั  
 นอกจากนีใ้นเร่ืองรามเกียรต์ิที่เราคุ้นเคยกนัดียงักลา่วถงึเขาสมอคอน ว่าหนมุานยกเขาสรรพยา (อยู่ใน อ. สรรพ
ยา จ. ชยันาท) เทินหวัไว้แล้วเหาะผ่านมาเพื่อหาต้นสงักรณีกบัตรีชวา เพื่อท ายาใสแ่ผนถวายพระลกัษณ์ที่ หอกโมกขศกัด์ิ
ของกมุภกรรณ ระหว่างทางมีเศษดินหินร่วงหลน่ยงัทุ่งนาแห่งหนึง่เกิดเป็นเทือกเขาเลก็ๆ จงึเรียกต่อมาว่าเขาสมอคอน   
จากต านานนีจ้งึมีการสร้างรูปหนมุานเทินเขาสรรพยาเป็นสญัลกัษณ์ไว้บนยอดเขาสมอคอน   
 บนเขาสมอคอนยงัมีวดัส าคญัน่าชมอีกสามวดัคือ วัดบันไดสามเสน ตัง้อยู่บนเชิงเขาสมอคอน  วัดถ า้ตะโก 
หรือวัดถ า้ตะโกพุทธโสภา มีถ า้วิปัสสนาเรียกว่า  ถ า้ตะโก ภายในมีแท่นวิปัสสนาของหลวงพ่อเภา พระเกจิอาจารย์อนัเป็น
ที่เคารพนบัถือของชาวลพบรีุ และยงัมีพระเจดีย์ตัง้อยู่บนเรือส าเภา เรียกว่า พระเจดีย์ทรงเรือมรรคสจัจ์ อยู่บนยอดเขา   วัด
ถ า้ช้างเผือก ภายในบริเวณวดัมีรูปปัน้ช้างเผือกขนาดใหญ่เท่าช้างจริงสขีาวปรากฏเด่ นอยู่บนยอดเขา และยงัมีถ า้
ช้างเผือกซึง่เชื่อกนัว่าวนัดีคืนดีจะมีช้างเผือกออกมาจากถ า้นี ้ซึง่คนมีบญุเท่านัน้จงึจะแลเห็น  
 
วัดไลย์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 
 ตัง้อยู่ริมแม่น า้บางขามที่ใช้เป็นเส้นทางติดต่อกบัชมุชนอื่นในอดีต เป็นวดัเก่าแก่ตัง้แต่ต้นกรุงศรีอยธุยา มีอายุ ราว
พทุธศตวรรษที่ 18  สิง่ส าคญัน่าชมคือ ปนูปัน้สมยัอยธุยาที่วิหารเก้าห้อง พระพทุธรูปศิลปะอู่ทองและพระสาวกที่งดงาม  
และพิพิธภัณฑสถานวดัไลย์  
 วิหารเก้าห้องนบัเป็นวิหารขนาดใหญ่ ที่ผนงัด้านหน้า ด้านหลงั และมขุตอนในวิหาร มีภาพปนูปัน้เต็มพืน้ผนงั 
สภาพค่อนข้างสมบูรณ์งดงาม  ผนงัด้านหน้าเป็นเร่ืองพทุธประวติัและทศชาติชาดก สว่นด้านหลงัยงัเป็นที่ถกเถียงกนัอยู่ว่า
เป็นพทุธประวติัตอนมารผจญ ตอนแบ่งพระบรมสารีริกธาต ุหรือ เป็นเร่ืองมโหสถชาดก  ส าหรับที่ผนงัมขุตอนในเป็นเร่ือง
พทุธประวติัตอนเจ้าชายสทิธัตถะเสด็จออกผนวช 
 สิง่ที่พลาดไม่ได้เมื่อได้มาเยือนวดัไลย์คือ  พระศรีอาริยเมตไตร พระพทุธรูปศกัด์ิสทิธ์ิซึง่เป็นที่เคารพบชูาของชาว
สมอคอนมาช้านาน และมีต านานเร่ืองเลา่มากมายเก่ียวกบัพระพทุธรูปองค์นี ้สนันิษฐานว่าสร้างขึน้ตัง้แต่แรกตัง้กรุงศรี
อยธุยาหรือในสมยัสโุขทยั ตามต านานว่าหลอ่ขึน้แทนอง ค์พระศรีอาริยเมตไตรองค์เดิมซึง่สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าปราสาท

                                                
1 ค าวา่ ไชย สะกดตามช่ือหนงัสือ 
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ทองที่อยู่ในวิหารที่ถกูไฟไหม้ ต่อมาในรัชกาลที่ 5 จงึโปรดฯ ให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ ซ่อมสร้างขึน้ใหม่ 
อีกทัง้ยงัมีงานไหว้พระศรีอาริย์เป็นประจ าทกุปี 
 ในสว่นของพิพิธภัณฑสถานวดัไลย์  ริเร่ิมโดยพระครูสพุทุธิสนุทร (หลวงพ่อเลก็) เจ้าอาวาสวดัไลย์ ปี พ.ศ. 2472-
2487 ได้รวบรวมสิง่ของจดัแสดงและโบราณวตัถตุ่างๆ ไว้ที่หอประชมุสงฆ์ของวดัไลย์ก่อน จะสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ในเวลา
ต่อมา  ภายในอาคารสองชัน้จดัแสดงข้าวของอนัมีคณุค่าทางประวติัศาสตร์มากมาย เช่น ตราประทบัส าคญัและสงัข์
ประกอบพิธี เงินเหรียญโบราณต่างๆ เคร่ืองเงิน  เคร่ืองปัน้ดินเผา กระเบือ้งลายคราม ตู้พระธรรม พระพทุธรูปโบราณ 
รวมถงึพระจไุลหรือแผ่นปิดศรีษะทองค าของพระพทุธรูปพระศรีอาริ ยเมตไตร 
 
พิพิธภัณฑ์จนัเสน อ.ตาคลี จ.นครสรรค์ 
 จนัเสนเป็นเมืองโบราณสมยัทวาราวดีตอนต้นที่เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึง่ในลุม่น า้เจ้าพระยา  เป็นเมืองร่วมสมยั
เดียวกบัเมืองอู่ทองในลุม่แม่น า้ท่าจีน  ภายในบริเวณเมืองโบราณมีการขดุค้นพบโบราณวตัถจุ านวนมาก อนัแสดงให้เห็นถงึ
ประวติัศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานของชมุชน สะท้อนให้เห็นถงึรากฐานของความเจริญรุ่ งเรืองในอดีต  ปัจจบุนั
โบราณวตัถุเหลา่นีเ้ก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์จนัเสนซึง่ตัง้อยู่ในวดัจนัเสน  
 พิพิธภัณฑ์จนัเสนตัง้อยู่ที่สว่นฐานของเจดีย์ “พระมหาธาตเุจดีย์ศรีจนัเสน ” อนัมีรูปทรงสวยงาม โดยใช้ลกัษณะ
ของสถปูในสมยัทวารวดีเป็นพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบ  และน ารายละเอียดของลวดลายทางสถาปัตยกรรมในสมยัทวาร
วดีมาใช้ ซึง่มีค าจารึกที่ฐานพระมหาธาตเุจดีย์ศรีจนั เสนให้ผู้สนใจได้อ่านประวติัความเป็นมา   ภายในพิพิธภัณฑ์ตกแต่ง
ภาพวาดไว้อย่างสวยงาม  น าเสนอเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี  ตลอดจนพฒันาการของชมุชนจนัเสน   จดั
แสดงโบราณวตัถทุี่ขดุค้นพบ เช่น โครงกระดกู ตราประทบั เคร่ืองประดบัยคุโบราณ วตัถโุบราณที่ท าจากดินเผา  เช่น พระ
พิมพ์ ตุ๊กตา ตะเกียง หรือวตัถทุี่ท าด้วยหิน เช่น ฐานบวั ธรรมจกัร  ขวานหิน ทัง้ยงัมีตุ้มหทู าด้วยตะกัว่หรือดีบกุ ใบหอกที่ท า
ด้วยส าริด ลกูปัดและเคร่ืองประดบัที่เหมือนกบัที่พบในอินเดียและแคว้นฟนูนั  
 เมื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์จะได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างเต็มอิ่มด้วยมีมคัคเุทศก์ น้อยอาสาสมคัรจากโรงเรียน ในชมุ
ชมมาน าชมภายในพิพิธภัณฑ์ด้วย 
 
ปากน า้โพ จ.นครสวรรค์ 
 เป็นชื่อที่รู้จกัแพร่หลายของนครสวรรค์มาตัง้แต่ในสมยักรุงศรีอยธุยา   ตามประวติัศาสตร์ในสมยัสมเด็จพระมหา
จกัรพรรดิ พระเจ้าหงสาวดีบเุรงนองยกทพัมาตีกรุงศรีอยธุยา  กองทพัเรือจากกรุงศรีอยธุยาได้ยกไปรับทพัข้าศกึที่ปากน า้โพ  
แต่ต้านทพัข้าศกึไม่ไหวจงึลา่ถอยกลบัไป  
 ที่มาของชื่อปากน า้โพ สนันิษฐานว่าอาจมาจากค าว่า  ปากน า้โผล่ เพราะเป็นที่แม่น า้ปิงกบัวงั และยมกบัน่าน 
ไหลมาโผลร่วมกนัที่บริเวณนี ้เกิดเป็นต้นแม่น า้เจ้าพระยา  หรืออีกประการหนึง่คือ  มีต้นโพธ์ิขนาดใหญ่อยู่ตรงปากน า้ใน
บริเวณวดัโพธ์ิ ซึง่เป็นที่ตัง้ศาลเจ้าพ่อกวนอใูนปัจจบุนั  จงึเรียกกนัว่าปากน า้โพธ์ิ  
 ณ บริเวณนีย้งัมีสถานที่ส าคญัอีกแห่ งหนึง่ คือ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-ศาลเจ้าแม่ทบัทิม  เป็นศาลเจ้าเก่าแก่เป็นที่
เคารพนบัถือของจงัหวดั ตามประวติัไม่มีหลกัฐานปรากฏแน่ชดัว่าสร้างสมยัใด  มีเพียงระฆงัโบราณจารึกเป็นภาษาจีนว่า  
นายหงเปียว แซ่ภู่ แห่งหมู่บ้านเคอเจีย้ซนั มณฑลไหหล า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน น ามาถวายในปี ค.ศ. 1870 
(ปลายราชวงศ์ชิง) ตรงกบัปี พ.ศ. 2413 ในช่วงต้นรัชกาลที่ 5 
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วันอาทติย์ที่ 19 ตุลาคม  
 
 วนัที่สองของการเดินทาง พวกเรามเีป้าก าหนดกนัวา่ต้องป่ันไปให้
ถึงจงัหวดัก าแพงเพชร ระยะทางก็ราว 140 กิโลเมตรเทา่เม่ือวาน เอาละ่ 
สู้  สู้  เจ้าสองล้อคูใ่จยงัสภาพเยี่ยม สว่นนกัป่ันก็ยงัเต็มร้อย 
 

   ภาพรวมของเส้นทางการป่ันจกัรยานจากจงัหวดันครสวรรค์ไปยงัจงัหวดัก า แพงเพชร 

 
 เม่ือออกจากตวัเมืองนครสวรรค์ เราป่ันไปตามถนนเลียบแมน่ า้ปิง
ขึน้สูท่ิศเหนือ ตัง้ใจเกาะไปกบัเส้นทางที่ต านานกลา่ววา่ คณะของพระ
นางจามเทวีลอ่งเรือทวนสายน า้ปิงมุง่สูเ่มืองหริภญุชยั 
 สมาชิกนกัป่ันได้ชื่นชมความงามของริมฝ่ังแมน่ า้ปิงไปตลอดทาง
จนเข้าสูอ่ าเภอบรรพตพิสยั แวะทานมือ้กลางวนักนัที่อ าเภอขาณวุร
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ลกัษณ์บรีุ จงัหวดัก าแพงเพชร ก่อนเคลื่อนขบวนตอ่ไปทางอ าเภอ
คลองขลงุ แล้วแวะชมโบราณสถาน วดัวงัพระธาต ุเมืองไตรตรึงษ์ 
ตัง้อยูริ่มฝ่ังตะวนัตกของแมน่ า้ปิง 
 
 

 บรรยากาศเส้นทางป่ันจกัรยาน และบ้านไม้เก่าอายนุบัร้อยปี ริมแม่น า้ ปิงจากจงัหวดันครสวรรค์ไปยงัจงัหวดั
ก าแพงเพชร 

 
 ไตรตรึงษ์เป็นเมืองโบราณอายกุวา่พนัปี  หลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตร์บง่วา่เกิดขึน้ตัง้แตส่มยัทวารวดีตอ่เน่ืองมาถึงสมยั
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ก่อนถกูทิง้ร้างจนกลายเป็นซากโบราณสถานใน
ปัจจบุนั 
 สว่นวดัวงัพระธาตเุป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ ตัง้อยูท่างทิศใต้
ของเมืองไตรตรึงษ์ จดุเดน่คือมีเจดีย์ก่ออิฐทรงพุม่ข้าวบิณฑ์ (ทรง
ดอกบวั) ศิลปะสโุขทยั ที่มีขนาดใหญ่และคอ่นข้างสมบรูณ์ 
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 เสร็จสิน้การชมโบราณสถาน พวกเราเคลื่อนขบวนสูต่วัเมือง
ก าแพงเพชรเพื่อพกัค้างคืนที่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ทางโรงเรียน
จดัพืน้ที่ให้กางเต็นท์ในบริเวณโรงอาหาร 
 การเดินทางผ่านไปด้วยดอีีกวนัหนึ่ง 
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เร่ืองน่ารู้  
 
วัดวังพระธาตุ ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

 เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ตัง้อยู่นอกเมืองไตรตรึงษ์ไปทางใต้  วดั
วงัพระธาตมุีเจดีย์ประธานก่อด้วยอิฐ เป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ทรงดอกบวั) 
ศิลปะสโุขทยั มีขนาดใหญ่และค่อนข้างสมบรูณ์แห่งหนึง่ของก าแพงเพชร  
เชื่อกนัว่าภายในบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุด้านหน้าเจดีย์ มีวิหารฐานก่อด้วย
อิฐ มีพระประธานประดิษฐานบนฐานชกุชี   ด้านข้างอโุบสถมีศาลท้าวแสน
ปม ดงัมีต านานเร่ืองท้าวแสนปมที่เลา่ขานกนัสบืมา 
 เมืองไตรตรึงษ์เป็นเมืองโบราณที่มีคนู า้และคนัดินล้อมรอบสามชัน้ 

ตัง้อยู่ริมฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้ปิง ร่องรอยความเป็นเมืองของเมืองไตรตรึงษ์ปรากฏอยู่ในซากโบราณสถาน โบราณวตัถ ุ
ศิลาจารึก พงศาวดาร ต านาน และเอกสารต่าง ๆ  ว่า มีมาอย่างน้อยตัง้แต่สมยัทวาราวดีต่อเนื่องมาจนถงึสมยักรุง
รัตนโกสนิทร์ตอนต้นในช่วงรัชกาลที่ 3 ก่อนจะถกูทิง้ร้างให้กลายสภาพเป็นเมืองที่เหลอืแต่ซากโบราณสถานมาจนทกุวนันี ้   
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วันจันทร์ท่ี 20 ตุลาคม 
 
 วนัท่ีสาม พวกเราออกเดนิทางกนัแตเ่ช้าเช่นเคย และยงัคงใช้เส้นทาง
เลียบฝ่ังแม่น า้ปิงขึน้ไปเร่ือยๆเหมือนเม่ือวาน อากาศริมปิงยามเช้าสดช่ืน  เป็น
การเร่ิมต้นวนัและเร่ิมต้นการป่ันท่ีน่าร่ืนรมย์ 
 จดุแรกที่ชาวจกัรยานแวะชมคือ อทุยานประวตัศิาสตร์ก าแพงเพชร ซึง่
ได้รับการขึน้ทะเบียนจากองค์การยเูนสโกของสหประชาชาตใิห้เป็นเมืองมรดก
โลกร่วมกบัอทุยานประวตัศิาสตร์สโุขทยัและอทุยานประวตัศิาสตร์ศรีสชันาลยั 
 พวกเราใช้เวลาอยู่ท่ีน่ีคอ่นข้างนาน เพราะพืน้ท่ีอทุยาน กว้างขวางและ
เตม็ไปด้วยสิง่ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะภายในเขตก าแพงเมือง มีโบราณสถาน
ส าคญัๆ  เช่น วดัพระแก้ว วดัพระธาต ุก าแพงเมืองและป้อม รวมถึงพิพิธภณัฑ์
สถานแหง่ชาต ิก าแพงเพชร  สว่นบริเวณนอกก าแพงเมืองมีโบราณสถาน
ส าคญั ได้แก่ วดัช้างรอบ วดัพระส่ีอิริยาบถ (วดัพระยืน) วดัอาวาสใหญ่ ฯลฯ 
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     วดัพระแก้ว อทุยานประวติัศาสตร์ก าแพงเพชร  

 
 

 เม่ือเดนิทางตอ่ ขบวนจกัรยานของเราป่ันไปทางนครชมุ ผ่านก่ิงอ าเภอ
โกสมัภีนคร แวะทานมือ้กลางวนัร่วมกนัท่ีส านกังาน อบจ.ก าแพงเพชร ซึง่
ได้รับการต้อนรับเราชาวคณะเป็นอย่างดี 
 

  เส้นทางป่ันไปตามถนน 1107 ถงึจดุพกัพระบรมธาตบุ้านตาก  
 

 เม่ือทกุคนอิ่มหน ากนัดีแล้ว... สองน่องพร้อมป่ัน สองล้อก็หมนุอีกครัง้ 
ผ่านเข้าเขตจงัหวดัตาก มุ่งสูอ่ าเภอบ้านตาก การเดนิทางช่วงนีมี้เหตุ
หวาดเสียวเกิดขึน้ เม่ือสมาชิกนกัป่ันอาวโุสของเรา คือ ลงุสทิธ์ิ (ประสทิธ์ิ อิศ
รางกรู ณ อยธุยา) ถกูรถกระบะเฉ่ียวจนจกัรยานล้ม ท าเอาหลายคนตกใจ แต่
แกลกุขึน้มาได้ โชคดีท่ีไม่เจ็บหนกั ไม่มีกระดกูหกั มีเพียงแผลท่ีเท้าเทา่นัน้ ลงุ
แสดงสปิริตนกัป่ันแม้จะสงูวยั (ปีนีอ้ายยุ่าง 74 แล้ว)  แตใ่จเดด็จนคนรุ่นหลงั
ต้องยกนิว้ให้ ลงุสทิธ์ิไม่ยอมขึน้รถท่ีตามขบวนมาดแูล แตยื่นยนัจะป่ันตอ่



 ป่ัน...                       ...ตามรอยพระนางจามเทวี 10 วนั 650 กิโลเมตร จากลพบรีุสูเ่ชียงใหม่     19 

อย่างมุ่งมัน่ 
 และแล้วพวกเราก็ไปถึงวดัพระบรมธาตบุ้านตาก อย่างราบร่ืนปลอดภยั 
วดันีเ้ป็นวดัเก่าแก่คูบ้่านคูเ่มืองตากอีกแหง่หนึง่ ชาวคณะจงึได้เสริมก าลงัใจ
กนัอีกครัง้ด้วยการสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิส าคญัของท่ีน่ี คือ พระบรมธาตแุละ
พระเจ้าทนัใจ ก าลงัใจ อีกทัง้ยงัได้ช่ืนชมตวัโบสถ์และวิหารซึง่เป็นงานไม้
แกะสลกัโบราณท่ีงดงามหาดยูาก 
 ตามต านานวดัพระบรมธาตเุลา่ว่า เม่ือครัง้พระนางจามเทวีเสดจ็ทาง
ชลมารค เม่ือเรือผ่านมาหยดุพกับริเวณนี ้พบว่า เป็นเมืองร้าง จงึสัง่ให้บรูณะ
ฟืน้ฟูจนกลายเป็นชมุชนเมืองตากในเวลาตอ่มา 
 

 วนันีห้ากไม่นบัเหตกุารณ์ท่ีลงุสทิธ์ิถกูรถเฉ่ียว ก็นบัว่าเป็นวนัท่ีน่า
ประทบัใจ สมาชิกนกัป่ันทกุคนล้วนช่ืนชอบความสงบและสวยงามของ
เส้นทางเลียบแม่น า้ปิงนบัจากนครชมุเป็นต้นมา แม้ว่าจะผ่านทางลกูรังบาง
ช่วง ทว่าเม่ือออกแรงถีบรถผ่านความชนัของถนนจนถึงช่วงหน้าผาท่ีเป็นจดุ
ชมวิว ความเหน่ือยก็หายไปเป็นปลดิทิง้ เม่ือมองเหน็ทวิทศัน์แม่น า้ปิงเบือ้ง
ลา่งไหลคดโค้งเป็นสายยาวไปไกลสดุสายตา คงเป็นภาพประทบัใจและ
ประสบการณ์ท่ีหลายคนยากจะลืม 
 จดุหมายถดัไปของชาวคณะอยู่ท่ีวดัป่าพระสามเงา อ าเภอสามเงา 
จงัหวดัตาก วดัเก่าแก่แหง่นีมี้ต านานเลา่สืบกนัมาว่า ระหว่างท่ีพระนางจาม
เทวีลอ่งเรือตามล าน า้ปิงผ่านมาถึงบริเวณนี ้เกิดอาเพศฝนตกหนกัและพายุ
กระหน ่าจนเรือไม่สามารถทวนกระแสน า้ตอ่ไปได้ แล้วก็แลเหน็ภาพอศัจรรย์ 
เป็นเงาพระพทุธรูปสามองค์ท่ีหน้าผาริมน า้ พระนางจงึสัง่ให้เจาะหน้าผาและ
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สร้างพระพทุธรูปบรรจไุว้ในช่องนัน้ ช่องละองค์ ผาแหง่นีจ้งึได้ช่ือว่า ผาสาม
เงา สืบมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   พระพทุธรูปสามองค์ที่หน้าผา  วดัป่าพระสามเงา  
 

 ภายในวดัยงัมีอนสุาวรีย์และศาลของพระนางจามเทวี ซึง่เช่ือกนัว่า เป็น
สถานท่ีฝังอฐิัของเหลา่ผู้ตดิตามพระนางจามเทวีท่ีเสียชีวิตระหว่างทาง โดย
พระนางโปรดให้ก่อพระเจดีย์ไว้เป็นอนสุรณ์ด้วย 
 ชาวบ้านในละแวกอตุสา่ห์มารอต้อนรับคณะเราตัง้แตส่ี่โมงเย็น ความที่
พวกเราป่ันจกัรยานไปพลาง หยดุรับเงินบริจาคท าบญุเป็นระยะ จงึไม่สามารถ
ท าเวลาได้ตามก าหนด กว่าจะมาถึงวดัป่าพระสามเงาก็สองทุม่แล้ว ยงัดีท่ี
ชาวบ้านเตรียมกล้วยไข่ไว้ให้รองทองคลายหวิ พวกเราถึงรู้ว่ากล้วยไข่ของสาม
เงาอร่อยมากไม่แพ้กล้วยไข่ก าแพงเพชร พวกเขาเลา่ว่า ปลกูกล้วยไข่สง่ขาย
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ให้หลายจงัหวดัมาตัง้นานแล้ว  
 พลงังานจากกล้วยไข่สง่ให้เรามีแรงป่ันจนไปถึงเข่ือนภมูิพลท่ีอยู่ไมไ่กล
นกัได้ส าเร็จ ทางส านกังาน ททท. ขึน้มาตระเตรียมจดัเลีย้งอาหารเยน็เราอย่าง
ดี  
 คืนนัน้พวกเรากางเตน็ท์นอนท่ีเข่ือนภมูิพล  ทกุคนคงหลบัสนิทอย่าง
ผ่อนคลาย เพราะออกแรงป่ันจกัรยานกนัมาตลอดทัง้วนั แถมยงัมีเร่ืองต่ืนเต้น 
รวมระยะทางวนันีพ้วกเราป่ันกนัราว 126 กิโลเมตร แม้จะน้อยกว่าสองวนัแรก
แตก็่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 



 ป่ัน...                       ...ตามรอยพระนางจามเทวี 10 วนั 650 กิโลเมตร จากลพบรีุสูเ่ชียงใหม่     22 

เร่ืองน่ารู้ 
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร  
 อทุยานประวติัศาสตร์ก าแพงเพชรได้รับการขึน้ทะเบียนจากองค์การ ยเูนสโกของสหประชาชาติให้เป็นเมืองมรดก
โลกร่วมกบัอทุยานประวติัศาสตร์สโุขทยัและ อทุยานประวติัศาสตร์ศรีสชันาลยั  ภายในอทุยานมี 2 สว่นให้เที่ยวชม คือ 
บริเวณภายในก าแพงเมือง  มีโบราณสถานและสิง่น่าสนใจอย่างวดัพระแก้ว วดัพระธาต ุก าแพงเมืองและป้อม  ศาลพระ
อิศวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ก าแพงเพชร   และบริเวณนอกก าแพงเมืองเก่า เรียกกนัว่าเขตอรัญญิก มีโบราณสถานที่
ส าคญั ได้แก่ วดัช้างรอบ วดัพระสีอ่ิริยาบถ (วดัพระยืน) วดัอาวาสใหญ่ วดันาคเจ็ดเศียร  วดัพระนอนซึง่มีเสาพระวิหารเป็น
เสาศิลาแลงขนาดใหญ่ และมบี่อศิลาแลงอยู่ในบริเวณวดัพระนอน เป็นต้น   
 ลกัษณะเด่นของโบราณสถานในก าแพงเพชรคือ  การใช้ศิลาแลงเป็นวสัดหุลกัในการก่อสร้าง  และมีเอกลกัษณ์
ทางศิลปะที่มีรูปแบบและเทคนิคของตนเองอนัเกิดจากการผสมผสานระหว่างศิลป ะสโุขทยัและอโยธยา ที่เรียกกนัว่า สกลุ
ช่างก าแพงเพชร 
 
วัดพระบรมธาตุบ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก 
 เป็นวดัเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึง่ ตวัอโุบสถและวิหารสวยงามน่าชมเพราะเป็นงานไม้ แกะสลกัสวยงาม  สิง่
ศกัด์ิสทิธ์ิภายในวดัเป็นที่เคารพสกัการะของพทุธศาสนิกชนชาวตากแล ะพทุธศาสนิกชนโดยทัว่ไป  โดยเฉพาะองค์พระบรม
ธาตแุละพระเจ้าทนัใจ  
 ตามต านานพระเจ้าเลยีบโลกได้กลา่วถงึ  ความเป็นมาของพระบรมธาตเุจดีย์ว่า  พระพทุธเจ้าได้เสด็จมาเมืองตาก
จนมาถงึดอยมหิยงัคะที่ร่มร่ืน  และทรงมอบพระเกศาธาตใุห้พระอรหนัต์  พร้อมทัง้รับสัง่ว่าหลงัจากที่เสด็จปรินิพานแล้วให้
น าพระเกศาธาตมุาบรรจไุว้ที่นี่  พระบรมธาตเุจดีย์เมืองตากจงึเป็นที่บรรจพุระเกศาธาตุ    
 ในวนัขึน้ 14 และ 15 ค ่า เดือน 7 (ปลายเดือนพฤษภาคม-มิถนุายน) ของทกุปี จะมีงานพิธีสมโภชและสกัการะ
พระบรมธาตุ เรียกว่า งานประเพณีขึน้พระธาตเุดือนเก้า  ส าหรับส าหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียก็มากราบมนสัการพระบรมธาตุ
เมืองตากแทนพระธาตชุเวดากองที่ประเทศพม่าได้  เนื่องจากเป็นเจดีย์ที่พระครูพิทกัษ์  (ทองอยู่) ได้จ าลองแบบมาจากพระ
ธาตชุเวดากองโดยครอบพระธาตเุจดีย์องค์เดิมไว้ 
 
วัดป่าพระสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
 จากต านานที่กลา่วถงึพระนางจามเทวีผ่านมาถงึวดันี ้ภายในวดัจงึมีอนสุาวรีย์พระนางจามเทวีและศาลพระนาง
จามเทวีให้สกัการะ  นอกจากนีย้งัมีเร่ืองเลา่ต่อมาอีกว่าในการเสด็จมาครองเมืองหริภุญชยัของพระนางจาม เทวี มีเหลา่
เสนาอ ามาตย์ นางสนม และเหลา่ทหารองค์รักษ์ติดตามมา 2,000 คน และมีผู้ เสยีชีวิตหลายคนรวมทัง้นางสนมระหว่าง
ทางด้วย พระนางจามเทวีจงึจดัพิธีเผาศพและได้เก็บอฐิัเอาไว้ก่อนออกเดินทางต่อจนกระทัง่มาถงึที่นี่ จากนัน้พระนางจาม
เทวีจงึน าอฐิัของเหลา่เสนาอ ามาตย์นางสนมและเหลา่ทหารองค์รักษ์มาฝังรวมกนัไว้  และโปรดให้ก่อองค์พระเจดีย์ไว้เป็น
อนสุรณ์ภายในวัด 
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@ ความในใจสมาชกินักป่ัน   
 
ประสิทธ์ิ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ข้าราชการบ านาญ อายุ 74 ปี) 
 “ลงุป่ันจกัรยานมานานพอสมควร แต่เร่ิมป่ันตอนทีอ่ายมุากแลว้ เวลาไปขี่กบัคนอื่นก็เลยแก่ทีส่ดุในกลุ่ม ลงุไม่ได้
ไปเชียงใหม่นานมาก คร้ังสดุทา้ยตอนยงัหนุ่ม โน่นนะ หลายสิบปีแลว้ คราวนีจึ้งเป็นการป่ันจกัรยานทางไกลมาเชียงใหม่
เป็นคร้ังแรก 
 ระหว่างทางเจอเร่ืองตืน่เตน้หลายหน อย่างคร้ังแรกรถลม้เพราะไปเก่ียวกบัจกัรยานคนัอื่น บนัไดรถบาดแข้ง
เลือดออก มีคนเข้ามาช่วยท าแผลให้  อีกคร้ังหนึ่งไปเฉีย่วกบัรถปิกอพั หวาดเสียวมาก แต่โชคดีทีไ่ม่รุนแรง ลงุเลยไม่เป็น
อะไรมาก 
 นอกจากนัน้ก็ไม่มีอะไรแลว้ โดยรวมก็ค่อนข้างประทบัใจตลอดเสน้ทาง รู้สึกสนกุ ไดร้สชาติของการผจญภยั เรา
คิดว่านีคื่อการฝึกฝน ไดเ้รียนรู้ว่าใจตอ้งสูแ้ลว้จะท าส าเร็จ  การมาคร้ังนีเ้ป็นการพิสูจน์ตวัเองว่าเราอายมุากแลว้ยงัป่ัน
จกัรยานทางไกลได้ 
 ลงุประทบัใจน ้าใจของชาวบ้านทีม่าคอยตอ้นรับ เช่นทีเ่ชียงใหม่ก็มีคนทอ้งถ่ินมาชวนให้พวกเราไปพกัคา้งคืนที่
บ้านเขาได”้ 
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วันอังคารท่ี 21 ตุลาคม  
 
 ชาวคณะป่ันจกัรยานทางไกลกนัมา 4 วนัแล้ว หากนบัระยะทางก็มาได้
เกินคร่ึง 
 บรรยากาศริมสนัเข่ือนภมูิพลท าให้พวกเราต่ืนเช้ารับวนัใหม่ด้วยความ
สดช่ืนแจ่มใส หลงัได้พกัผ่อนอย่างเตม็อิ่ม  เช้าวนันีท้้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศ
เย็นสบาย มองเหน็ผืนน า้สีเงินกว้างใหญ่จรดแนวเขาโอบล้อม สง่ให้มีพลงัป่ัน
ตอ่ไป 

 
 
 เข่ือนภมูิพลสร้างขึน้เม่ือ พ.ศ.2496 ลกัษณะเป็นเข่ือนคอนกรีตโค้งปิด
กัน้ล าน า้ปิงบริเวณอ าเภอสามเงา กกัเก็บน า้ไว้ใช้ประโยชน์ด้านชลประทานแก่
พืน้ท่ีนบั 10 ล้านไร่ตอ่ปี และยงัใช้เพ่ือผลติกระแสไฟฟ้าอีกด้วย 
 
 ทว่าพืน้ท่ีด้านเหนือ เข่ือนซึง่จมอยู่ใต้ผืนน า้คือ เมืองฮอด
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โบราณ ชมุชนเก่าแก่บนเส้นทางสญัจรทางน า้ท่ีส าคญัของภาคเหนือ ซึง่เช่ือม
ลงไปสูลุ่ม่น า้เจ้าพระยาทางตอนลา่ง ทัง้ยงัมีประวตัเิก่ียวพนักบัต านานพระ
นางจามเทวีว่า เม่ือครัง้เสดจ็ผ่านเขตจงัหวดัตากขึน้มาถึงเมืองฮอดท่ีอดุม
สมบรูณ์ พระนางจงึหยดุพกัแล้วสัง่ให้สร้างเมืองและวดัจ านวนมากอทุศิให้แก่
ผู้ตดิตามท่ีเสียชีวิตในระหว่างทาง 
 
 
 
 
 
 
 เดมิทีคณะของเราตัง้ใจ
จะขนจกัรยานและคนขึน้
บรรทกุแพลอ่งทะเลสาบเหนือ
เข่ือนภมูิพล ชมธรรมชาตสิอง
ฝ่ังแม่ปิงเร่ือยไปจนถึงดอยเตา่  
ทว่านกัป่ันสว่นใหญ่เหน็พ้อง
กนัว่าอยากป่ันสองล้อชม
บรรยากาศสองข้างทาง
มากกว่า เราจงึต้องล้มเลกิแผน
นี ้เปล่ียนเป็นข่ีจกัรยานเข้า
จงัหวดัล าปางทางอ าเภอเถิน แล้ววกเข้าอ าเภอลีท่ี้เป็นจดุหมายปลายทางของ
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วนันี ้
 
 
 
 
           
 บรรยากาศบริเวณเขื่อนภูมิพล 

 
 การเปล่ียนแผนไม่ท าให้ใครผิดหวงั แตก่ลบัให้ผลตรงกนัข้าม เพราะจาก
อ าเภอเถินไปอ าเภอลีน้ัน้เป็นถนนคดโค้งขึน้เขา ทว่านานๆ จงึมีรถบรรทกุวิ่ง
ผ่านไปอย่างช้าๆ ไม่รู้สกึว่าเป็นอนัตราย พวกเราจงึได้ออกแรงป่ันสองล้อขึน้ไป
ตามเนินชนัอย่างสนกุและท้าทาย ขณะท่ีข้างทางก็เหน็แตส่ีเขียวสดของต้นไม้
นานาชนิด อีกทัง้เป็นช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาว เราจงึได้กลิน่หอมเย็นอ่อนๆ 
ของดอกไม้และพืชหลายชนิดโชยมาตลอดทาง นบัว่าเป็นเส้นทางข่ีจกัรยานท่ี
สวยงามและน่าประทบัใจมากที่สดุช่วงหนึง่  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ป่ัน...                       ...ตามรอยพระนางจามเทวี 10 วนั 650 กิโลเมตร จากลพบรีุสูเ่ชียงใหม่     27 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
  บรรยากาศสองข้างทางบนทางหลวง 106 ไปอ าเภอลี ้ 
 
 การเดนิทางวนันีส้ิน้สดุท่ีอ าเภอลี ้จงัหวดัล าพนู พวกเราแวะพกัแรมท่ีวดั
พระธาตหุ้าดวง ซึง่ต านานระบวุ่า พระนางจามเทวีเป็นผู้สร้างวดัแหง่นี ้
 
 

  ภาพรวมเส้นทางจากเขื่อนภูมิพลไปยงัวดัพระธาตหุ้าดวง  
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เร่ืองน่ารู้ 
เข่ือนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก 
 เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งและเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย สร้างขึน้เพื่อประโยชน์ทัง้ด้าน
การเกษตร การระบายน า้ และการผลติไฟฟ้า โดยเร่ิม ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2496 สร้างปิดกัน้ล าน า้ปิงที่บริเวณเขาแก้ว  ใน
อ าเภอสามเงา เดิมช่ือ เขื่อนยนัฮี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่า  
เข่ือนภูมิพล  เขื่อนภูมิพลมีก าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 720,800 กิโลวตัต์  และให้ประโยชน์ในด้านชลประทานแก่พืน้ที่ถงึ  10 
ล้านไร่ต่อปี  
 พืน้ที่ทางตอนเหนือเขื่อนซึง่อยู่ในเขตน า้ท่วม คือ บริเวณที่เป็นเมืองฮอดโบราณ เมืองฮอดเคยเป็นเมืองส าคญับน
เส้นทางสญัจรทางน า้ของภาคเหนือมาตัง้แต่โบราณ   ตัง้อยู่ริมน า้ปิงซึง่เชื่อมต่อไปยงัล าน า้เจ้าพระยาตอนลา่งได้   มีต านาน
กลา่วถงึเมืองฮอดทัง้ในพงศาวดารโยนก ต านานพิศดารนคร  และต านานมลูศาสนา ฯลฯ  ซึง่จดุที่กลา่วไว้สอดคล้องกนัคือ 
เร่ืองพระนางจามเทวีว่า ลอ่งเรือจากละโว้ผ่านเขตจงัหวดัตากขึน้มาอย่างยากล าบาก  จนกระทัง่มาถงึเมืองฮอดที่อดุม
สมบรูณ์ในราวปี พ.ศ. 1201 จงึพกัสร้างเมืองและวดัจ านวนมากเพื่ออทุิศสว่นกุ ศลให้ไพร่พลที่เสยีชีวิตในการเดินทาง  ก่อน
เดินทางไปยงัอาณาจกัรหริภุญชยั    การสร้างเขื่อนภูมิพลได้ท าให้ซากวดัโบราณหลายแห่งต้องจมอยู่ใต้น า้ เช่น วดัเจดีย์สงู 
วดัหลวงฮอด วดัศรีโขง วดัสนัหนอง วดัดอกเงิน วดัดอกค า เป็นต้น   
 
วัดพระธาตุห้าดวง อ.ลี ้จ.ล าพูน 
 เป็นวดัเก่าแก่ราวพทุธศตวรรษที่ 13  ตวัวดัสงบรบร่ืน รอบวดัเป็นป่าเขาสมบรูณ์   ภายในวดัมีพทุธสถานส าคญั
คือ เจดีย์ห้าองค์ มีองค์ใหญ่เป็นประธานหนึง่องค์ และรายรอบด้วยองค์เลก็ทัง้สีม่มุ  เรียกกนัว่า พระธาตหุ้าดวง   
ตามต านานกลา่วว่าพระนางเจ้าจามเทวี กษัตริย์ครองเมืองหริภุ ญชัย ได้ยินข่าวจากชาวเมืองลีว้่า มีดวงแก้วห้าดวงปรากฏ
เห็นอยู่บ่อยครัง้ จงึเสด็จมาดดู้วยพระองค์เอง เมื่อสอบถามเร่ืองเลา่คนเก่าแก่สบืความตามกนัมาว่า บริเวณนีคื้อ บริเวณที่
พระพทุธเจ้าที่เคยล้างพระหตัถ์  แล้วพระเมโตธาตุหรือน า้ไคลก็ไหลผ่านปลายนิว้ทัง้ ห้าลงพืน้ดิน  พระนางจงึเกิดศรัทธา
สร้างพระธาตเุจดีย์ครอบกองดินทัง้ ห้ากองไว้   
 ปัจจบุนัในวนัที่ 20 เมษายน ของทกุปี ชาวลีจ้ะจดังานประเพณีสรงน า้พระธาตหุ้าดวง 
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@ ความในใจสมาชกินักป่ัน 
 
ลักขณา อิศรางกูร ณ อยุธยา (แม่บ้าน อายุ 67 ปี) 
 “ป้าชอบเสน้ทางขี่จกัรยานเลียบแม่น ้าปิงช่วงจากจงัหวดัล าพูนไปเชียงใหม่ และถนนช่วงอ าเภอลี ้เพราะ
บรรยากาศดีมาก วิวสวย ธรรมชาติร่มร่ืน ตน้ไมเ้ยอะ แลว้ก็ถนนดีมาก ช่วงข้ึนเขาก็ไม่สูงชนั รถใหญ่ว่ิงผ่านนอ้ย เลย
ค่อนข้างความปลอดภยั 
 การเดินทางตลอด 10 วนันี ้ป้าประทบัใจชาวบ้านตลอดเสน้ทางทีม่าร่วมท าบุญกั บคณะนกัป่ันของเรา ตัง้แต่
กรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่า คนไทยใจบุญ และยงัมีศรัทธาในพทุธศาสนาอย่างเต็มเป่ียม 
 เพือ่นร่วมทางก็นิสยัดี หลายคนไดม้าเจอกนัเป็นคร้ังแรก แต่ก็เข้ากนัไดดี้  พูดคยุกนัไดส้นกุสนานเฮฮา คอย
ช่วยเหลือกนั บางคนรถจกัรยานยางแบน คนอื่นก็มาช่วยสูบลมให้ 
 ปีนีป้้าอาย ุ67 ปี เร่ิมออกก าลงักายดว้ยการขี่จกัรยานมาได ้ 7 ปีแลว้ ร่างกายอยู่ตวั แต่เทีย่วนีเ้ป็นคร้ังแรกในชีวิต
ทีไ่ดป่ั้นจกัรยานทางไกลกว่า 600 กิโลเมตร ไดรั้บประสบการณ์ทีดี่มาก ท าให้รู้ว่าร่างกายเรายงัแข็งแรง ไปไดไ้ม่มีปัญหา 
แลว้ยงัไดส้นุกสนานกบัหลานๆ กบัเพือ่นๆ ดว้ย 
 บางวนัถึงจุดหมายหรือทีพ่กัชา้ไปบ้าง ก็ไม่เป็นไรนะ แมจ้ะเหนือ่ยหน่อย เพราะเรามาท าบุญ ตอ้งรอรับบริจาค
จากคนทีอ่ยากร่วมบุญดว้ยระหว่างทาง  
 วนัทีป่ั่นไปถึงจุดหมายทีว่ดัป่าท่าสดุ ป้ารู้สึกดีใจมาก เพราะคร้ังนีเ้ป็นการป่ันจกัรยานทาง ไกลทีส่ดุในชีวิต จาก
กรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ ภูมิใจทีเ่ราท าไดส้ าเร็จ ” 
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วันพุธท่ี 22 ตุลาคม  
 

 วนันีเ้ราจะป่ันจากอ าเภอลีไ้ปสูล่ าพนู ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร 
 เส้นทางข่ีจกัรยานของวนันีก็้น่าประทบัใจเช่นกนั ถนนไม่คอ่ยคดโค้ง แต่
มีลกัษณะเป็นลอนเนินสงูๆ ต ่าๆ คล้ายลอนคลื่น แวดล้อมด้วยแมกไม้สองข้าง
ทางเขียวชอุ่ม 
 

  เส้นทางป่ันจกัรยานเข้าสูท่ี่พกัในตวัเมืองล าพนู  

 
 ระหว่างทางพวกเราแวะสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีวดับ้านปาง เป็นวดัเก่าแก่
ท่ีครูบาศรีวิชยัได้มาบวชเรียนเป็นครัง้แรก ภายหลงัทา่นได้กลบัมา
บรูณปฏิสงัขรณ์วดันี ้ภายในวดัมีโบราณสถานส าคญัคือ วิหารหลวง สร้าง
ตามลกัษณะสถาปัตยกรรมล้านนาท่ีอ่อนช้อยสวยงาม และมีพิพิธภณัฑ์
อฐับริขารครูบาศรีวิชยั เก็บรวบรวมภาพถ่ายและข้าวของเคร่ืองใช้สมยัทา่นยงั
มีชีวิตอยู่ 
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      ครูบาศรีวิชยั 
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 ล าดบัตอ่มาพวกเราแวะท่ีวดัพระพทุธบาทตากผ้า อ าเภอป่าซาง จงัหวดั
ล าพนู ซึง่ได้ช่ือจากการพบรอยตารางบนแผ่นหนิ เช่ือกนัว่าเป็น รอยตากผ้า
จีวรของพระพทุธเจ้า และพบรอยพระพทุธบาทบนผาลาด 
 
 หลงัจากนัน้ก่อนเข้าตวัเมืองล าพนู เรายงัแวะชมวดัรมณียาราม หรือ ท่ี
ชาวบ้านเรียกกนัว่า กู่ละมกั (สนันิษฐานว่าค าว่า “ละมกั” อาจแผลงมาจากค า
ว่า “ลวัะ-ละว้า”) ซึง่มีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นวดัแหง่แรกทีพ่ระนางจามเทวี
โปรดให้สร้างก่อนเสดจ็ครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แหง่นครหริภญุชยั จงึ
นบัเป็นวดัเก่าแก่โบราณมีความเป็นมานบัพนัปี 
 

 
  วดัรมณียาราม หรือ กู่ละมกั  

 
 การเดนิทางวนันีย้งัมีเร่ืองราวท่ีลืมไม่ลงอีกด้วย คือ ช่วงท่ีพวกเราป่ัน
จกัรยานอยู่ในพืน้ท่ีบ้านปาง อ าเภอลี ้คณุพ่อนกัป่ันท้องถ่ินคนหนึง่พาลกูชาย
อายปุระมาณ 9-10 ขวบ มาร่วมข่ีจกัรยานกบัขบวนด้วย ไม่น่าเช่ือว่า เจ้าตวั
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จ้อยจะป่ันจกัรยานคนัเลก็ร่วมทางไปสง่พวกเราจนถึงตวัเมืองล าพนูได้ ถ้าคดิ
ระยะทาง ก็ประมาณเกือบ 60 กิโลเมตร  พอถึงตวัเมืองแล้ว ผู้ใหญ่นกัป่ัน
หลายคนถึงกบัอึง้ ทึง่ ช่ืนชมทัง้เร่ียวแรงและความเก่งกล้า ตัง้ใจมัน่ในการป่ัน 
และแอบชมไปถึงคณุพ่อของเจ้าหนนู้อยด้วยท่ีเลีย้งลกูได้แกร่งทัง้กายและใจ 
 ในท่ีสดุ ขบวนจกัรยานของเราก็มาถึงตวัจงัหวดัล าพนู แม้จะเย็นย ่า
พอสมควร แตเ่ราก็ยงัมุ่งตรงไปสวนสาธารณะหนองดอกซึง่อยู่ใกล้กบัศาลา
กลางจงัหวดั เพ่ือสกัการะอนสุาวรีย์พระนางจามเทวีให้ได้ เพราะพระองค์ทา่น
คือ ต้นทางของการป่ันตามรอยในครัง้นี ้ 
 คืนนีพ้วกเราพกัค้างท่ีตวัเมืองล าพนู ซึง่ในอดีตเป็นท่ีตัง้ของนครหริภญุ
ชยั แผ่นดนิอนังดงามของพระนางเจ้าจามเทวีนัน่เอง 
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เร่ืองน่ารู้ 
วัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี ้จ.ล าพูน 

 มีอีกชื่อหนึง่ว่า วดัจ๋อมศะหรีทรายมลูบญุเรือง ตัง้อยู่บน
เนินเขาบ้านปาง ครูบาศรีวิชยัได้บรูณปฏิสงัขรณ์ ด้วยเป็นวดัแรกที่
ท่านบวชเรียน  ภายในวัดร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ทัง้ไม้พุ่มไม้
ดอกหลากหลายชนิด และมีโบราณสถานเก่าแก่ครัง้ที่ครูบาศรีวิชยั
ยงัมีชีวิตอยู่คือ พระวิหารหลวง  สร้างขึน้ตามรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมล้านนา  ขึน้ชื่อว่ามีลกัษณะอ่อนช้อยสวยงามมาก
ที่สดุแห่งหนึง่  นอกจากนีย้งัมีปราสาทหินอ่อนซึง่สร้างขึน้ตรง

สถานที่ที่ครูบาศรีวิชยัมรณภาพ  ใกล้กนันัน้ยงัมีพิพิธภัณฑ์อฐับริขารครูบาศรีวิชยั   เก็บรวมรวบรูปภาพเก่าและข้าวของ
เคร่ืองใช้เมื่อท่านยงัมีชีวิตอยู่  
 
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 
 ตัง้อยู่บนเนินเขาทางตะวนัตกเฉียงใต้ของเมืองล าพนู ชื่ อของวดัมีที่มาจากการพบรอยตารางบนแผ่นหินซึง่เชื่อกนั
ว่าเป็นรอยตากผ้าจีวรของพระพทุธเจ้า และมีรอยพระพทุธบาทประดิษฐานอยู่บนผาลาด  ตามต านานการสร้างวดักลา่วว่า
พระพทุธเจ้าเคยเสด็จมาประทบัที่นี่แล้วทรงน าจีวรออกตากกบัหน้าผาหินแถวนัน้  ซึง่ปรากฏเป็นรอยตารางคล้ายจีวรของ
พระ  จากนัน้พระพทุธองค์จงึทรงอธิษฐานประทบัรอยพระบาทบนลานผาลาดด้วย  ซึง่เป็นที่ตัง้วดัในปัจจบุนั  
 ในต านานการสร้างวดัยงักลา่วถงึพระนางจามเทวีว่า  เมื่อประมาณ พ .ศ. 1200 ได้เสด็จจากเมืองละโว้มาครอง
นครหริภุญชยั และโปรดให้สร้างมณฑปครอบรอยพระพทุธบาทเป็นพทุธบชูา 
 นอกจากนีบ้นม่อนดอยเครือที่อยู่ด้านหลงัวดัมีพระธาตเุจดีย์ 4 ครูบา ซึง่เป็นศิลปะที่ผสมผสานจากพระธาตดุอย
สเุทพและพระธาตหุริภุญชยั  โดยมีบนัไดนาคเชื่อมระหว่างเจดีย์บนม่อนดอยกบัวดัพระธาตตุากผ้าที่เชิงดอย   และเมื่อถงึ
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 นบัเป็นวดัแรกที่พระนางจามเทวีโปรดให้สร้างขึน้ในนครหริภุญชัย ก่อนเสด็จครองราชย์เป็น
ปฐมกษัตริย์  ตามประวติัวดักลา่วว่า เมื่อพระนางจามเทวีเสด็จมาถงึท่าน า้เจียงตอง (ปัจจบุนัอาจเป็นอ าเภอจอมทอง) ก็
สัง่หยดุพกัไพร่พลและให้ทหารยิงธนเูสีย่งทายหาภูมิประเทศที่จะสร้างวดั  โดยพระนางตัง้จิตอธิษฐานว่า หากลกูธนตูกที่
ไหนก็จะให้สร้างองค์มหาเจดีย์และวดัตรงนัน้  ปรากฏว่าลกูธนูตกบริเวณที่สร้างองค์เจดีย์กู่ละมกั   เมื่อสร้างเสร็จ ทรงโปรด
ให้น าพระธาตขุองพระพทุธเจ้าซึง่น ามาจากกรุงละโว้ บรรจไุว้ในองค์มหาเจดีย์  และให้สร้างวดัไว้เป็นสถานที่ปฏิบติัธรรมจ า
พรรษาของพระสงฆ์และสามเณรที่ได้อาราธนามาจากกรุงละโว้ เช่นกนั  
 ในเจดีย์กู่ละมักยงับรรจุลกูธนเูสีย่งทาย รวมถงึพระพทุธรูปเนือ้ทองสมัฤทธ์ิขนาดเท่ากบัพระวรกายของพระนาง
จามเทวี เพื่อให้ผู้คนทัง้หลายได้กราบไหว้เป็นสิริมงคล  และน ามาซึง่ความผาสกุความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้คนที่มาเคารพ
สกัการะ  เนื่องจากเจดีย์องค์เดิมช ารุดทรุดโทรม  ครูบาศรีวิชยัจงึบรูณะสร้างเจดีย์องค์ใหม่เป็นศิลปะแบบผสม ครอบองค์
เดิมไว้  สว่นลา่งเป็นทรงมณฑปหรือทรงปราสาทแบบล้านนา  สว่นบนสดุเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา 
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@ ความในใจสมาชกินักป่ัน 
 
ธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง (ข้าราชการครู อายุ 39 ปี)  
 “การป่ันจกัรยานคร้ังนี ้ผมประทบัใจเสน้ทางเกือบทกุช่วงครับ เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเสน้ทางระหว่างหมู่บ้านหรือ
ชมุชน นอกจากจะปลอดภยัมากๆ แลว้ ยงัท าให้ผมมีโอกาส ไดส้มัผสัสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวบ้าน 
อีกทัง้ยงัไดแ้วะตามวดัและโบราณสถานต่างๆ ในชมุชนเหล่านัน้ดว้ย  
 ชาวบ้านทอ้งถ่ินทีไ่ดพ้บตลอดทางก็มีน ้าใจ ตอ้นรับพวกเราอย่างดีและเป็นกนัเอง ท าให้รู้สึกดี  
 ประสบการณ์ที่ดีมากอีกอย่างหนึ่ง คือ การไดรู้้จกักบัเพือ่นนกัป่ันทีม่าจากหลายจงัหวดั  หลายทีม หลากหลาย
อาชีพ ไดส้ร้างเครือข่ายผูที้ใ่ชจ้กัรยานในชีวิตประจ าวนัมากข้ึน ไดม้มุมองชีวิตและแง่คิดใหม่ๆ  จากการท ากิจกรรม ไม่ว่า
จะเป็นการรับประทานอาหารร่วมกนั   การพกัคา้งแรมในทีต่่างๆ และไดศึ้กษาประวติัศาสตร์ไปดว้ยตลอดเสน้ทางการป่ัน  
รวมทัง้การช่วยเหลือกนัระหว่างขี่จกัรยาน ใครขาดเหลืออะไรก็แบ่งปันกนั ทัง้ขอ งกินของใช ้ยารักษาโรค อย่างบางคนชดุ
เปียกฝนไม่มีส ารอง เพือ่นก็ให้ยืมใชก่้อน  
 นอกจากนี้ยงัรู้สึกประทบัใจกบัความตัง้ใจและความเสียสละของคณะนกัป่ันทกุๆ  ท่าน ทัง้ทีร่่วมในขบวนตลอด
ทางหรือร่วมในบางช่วงเนือ่งจากติดภารกิจส่วนตวั รวมถึงผูมี้จิตศรัทธาทีม่าร่วมท าบุญ ตลอดเสน้ทาง ทัง้ผูที้ข่บัรถตามมา
บริจาค ผูที้่บริจาคระหว่างขบวนป่ันจกัรยานผ่าน และผูบ้ริจาค ณ จุดทีจ่อดตัง้พุ่มกฐิน 
 เมือ่กิจกรรมจบลง ผมรู้สึกภูมิใจมากทีไ่ดร่้วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสะพานบุญในคร้ังนีค้รับ ” 
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วันพฤหัสบดีท่ี 23 ตุลาคม 
 
 แม้ตวัเมืองล าพนูมีขนาดเลก็และคอ่นข้างเงียบสงบ แตก็่เตม็ไปด้วยสิง่ที่
น่าสนใจ และสถานท่ีส าคญัทางประวตัศิาสตร์ ช่วงเช้าวนันีกิ้จกรรมของเรา

เร่ิมด้วยการไปสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิท่ี
วดัจามเทวี นัน่คือ เจดีย์กู่กดุ ที่เช่ือกนั
ว่าเป็นท่ีบรรจอุฐิัของพระนางจามเทวี  
จากนัน้ไปตอ่ท่ีวดัพระธาตหุริภญุชยั 
ศาสนสถานส าคญัคูบ้่านคูเ่มืองล าพนู
มายาวนาน ตามประวตัวิ่า สร้างขึน้
ราวพทุธศตวรรษท่ี 17 แล้วเย่ียมชม
พิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาต ิหริภญุไชย2 
ท่ีตัง้อยู่ใกล้วดั ซึง่จดัแสดงวตัถโุบราณ 

ตลอดจนข้าวของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พืน้บ้านประเภทตา่งๆ ที่ช่วยให้พวกเราเข้า
ใจความเป็นมาและวิถีชีวิตของผู้คนทางภาคเหนือในอดีตได้อย่างดี 
 
 ขบวนจกัรยานของเราออกจากจงัหวดัล าพนูเข้าสูเ่ชียงใหม่ทางอ าเภอ
หางดง แวะไปเยือนวดัเก่าแก่ท่ีน่าสนใจมากที่สดุ คือ วดัต้นเกว๋น ซึง่สร้างขึน้
ตัง้แตช่่วง พ.ศ.2399-2412  
 
    อนสุาวรีย์พระนางจามเทวี ในสวนสาธารณะหนองดอก 
 

                                                
2 สะกดตามป้ายชื่อของพิพิธภัณฑ์ 
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 ลกัษณะเดน่ท่ีส าคญัของวดัต้นเกว๋นคือ วิหารไม้โบราณสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมล้านนาท่ีคงความสมบรูณ์มากท่ีสดุ และมณฑปจตรุมขุแบบ
พืน้เมืองท่ีเหลือเพียงแหง่เดียวในภาคเหนือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
       วดัต้นเกว๋น 
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 พวกเราทานอาหารกลางวนัท่ีวดั
ต้นเกว๋น มือ้นีเ้ป็นอาหารพืน้ถ่ินแสน
อร่อยคือ ขนมจีนน า้เงีย้วและผกัสด  
อิ่มหน าส าราญกนัแล้วคณะของเราก็
พร้อมเคลื่อนขบวนตอ่มุ่งไปอ าเภอแม่
ริม และหยดุอีกครัง้ที่วดัป่าดาราภิรมย์ 
วดัท่ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรมล้านนา
โดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์อีกแหง่หนึง่ 
โดยเฉพาะวิหารหลวงท่ีจ าลองแบบมา
จากหอค าของเจ้าหลวงเชียงใหม่
โบราณ และมณฑปพระจฬุามณีศรีบรมธาตท่ีุมีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย
ผสมไทใหญ่  
 
 
 
 
         วดัป่าดาราภิรมย์ 
 

 จากอ าเภอแม่ริมขบวนนกัป่ันของเรามุ่งหน้าตอ่ไปสูอ่ าเภอแม่แตง การ
เดนิทางช่วงนีย้งัคงเกาะเก่ียวไปกบัเร่ืองราวของพระนางจามเทวี เพราะพืน้ท่ี
ของจงัหวดัเชียงใหม่หรืออาณาจกัรล้านนาในอดีตเคยอยู่ใต้การปกครองของ
ขนุหลวงวิลงัคะผู้ เป็นกษัตริย์ชาวลวัะมาก่อน ตามต านานเลา่ว่าขนุหลวงวิลงั
คะต้องการจะอภิเษกกบัพระนางจามเทวี แตพ่ระนางไม่มีใจให้ จงึย่ืนค าท้าว่า
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หากขนุหลวงวิลงัคะสามารถพุ่งเสน้า (หอก) มาถึงเมืองหริภญุชยัจงึจะยอม
อภิเษกด้วย จากนัน้ออกอบุายให้พลงัอ านาจของขนุหลวงวิลงัคะเสื่อมลง จงึ
ไม่สามารถพุ่งหอกมาถึงเมืองหริภญุชยัได้ 

 
ภาพรวมเส้นทางของการป่ันจกัรยานจากจงัหวดัล า พนูไปยงัวดัป่าท่าสดุ 

 
 ในท่ีสดุก็ถึงการเดนิทางช่วงสดุท้ายของวนันี ้หลงัจากพวกเราตัง้หน้าป่ัน
กนัมาจนเลยตลาดแม่แตง เม่ือผ่านแยกเข่ือนแมง่ดัในตอนเย็นนัน้ก็พบกบัทาง
โค้งขึน้เนินชนัท่ีเรียกกนัว่า สนัมหาพล  ก็พบกบัโจทย์วดัใจชาวคณะ  แรงที่
เหลือมีเทา่ไรงดักนัมา อดึสดุท้ายของวดั ต้องออกแรงถีบพาเจ้าสองล้อและ
ตวัเองไตร่ะดบัขึน้ไปเร่ือยตามทางท่ีสงูขึน้ สงูขึน้ ตัง้แตแ่สงสดุท้าย ฟ้าเร่ิมสลวั 
กระทัง่มืดคาตา ... 
 และแล้วก็ถึงจดุสงูสดุของเนิน จากนัน้ก็สบายๆ ช่วงตอ่ไปเป็นทางลง
ระยะประมาณ 4 กิโลเมตร เราป่ันไลห่ลงักนัมาตดิๆ  ก่อนขบวนจะเลีย้วตาม
กนัเข้าสูถ่นนสายเลก็ที่มืดมิดแทบไร้แสงไฟตลอดทางกว่า 2 กิโลเมตร  
สดุท้ายพวกเราก็ไปถึงจดุหมายจนได้ วดัป่าทา่สดุในเวลาประมาณ 2 ทุม่ ซอ่น
ตวัอยู่ในความมืดและความสงดัของผืนป่า มีแสงโคมสว่างเรืองกระจายเป็น
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จดุๆ เป็นบรรยากาศค ่าคืนท่ีพิเศษคืนหนึง่ของการเดนิทางครัง้นี ้
 แสงโคมท่ีชวนอุ่นใจ ยงัไม่อบอุ่นเทา่น า้ใจของชาวบ้านกลุม่ใหญ่ท่ีมารอ
ต้อนรับคณะจกัรยาน พวกเขาเตรียมขนมขบเคีย้วของกินเลน่หยิบย่ืนให้พวก
เราท่ีดหูมดสภาพ  กลายเป็นภาพชวนข าและชวนประทบัใจท่ีเหน็ลงุป้าน้าอา
แกะหอ่ขนมให้ผู้ใหญ่ตวัโตท่ีเหน่ือยกระทัง่มือไม้สัน่แกะหอ่ขนมแทบไม่ไหว   
หลงัคลายเหน่ือยกนัแล้วจงึได้ลิม้รสอาหารพืน้เมืองอย่างลาบคัว่ แกงฮงัเล 
น า้พริกอ่อง แกล้มข้าวเหนียว อย่างอิ่มหน าส าราญ 
 คืนนีพ้ิเศษจริงๆ เพราะน่ีคือ จดุหมายปลายทาง หลงัจากป่ันจกัรยาน
ทางไกลรอนแรมกนัมากว่า 600 กิโลเมตร หลายคนตืน้ต้นใจ สวมกอด จบัไม้
จบัมือกนัใหญ่  
  
 วดัป่าทา่สดุเป็นวดัป่าขนาดเลก็ในหมู่บ้านทา่สดุ อ าเภอแมแ่ตง เร่ิม
สร้างเม่ือราวสบิกว่าปีท่ีแล้ว กระทัง่ปี พ.ศ. 2554 หลวงปู่ ชม ฐานคตุโต มีด าริ
จะสร้างพระเจดีย์เพ่ือบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุบรรดาญาตโิยมผู้ศรัทธาหลวง
ปู่ จงึจดัให้มีการทอดกฐินเพ่ือท าบญุสมทบทนุในโครงการสร้างพระเจดีย์
เร่ือยมา รวมทัง้คณะจกัรยานของเราในครัง้นีด้้วย 
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 รุ่งขึน้พวกเราพากนั
เดนิขึน้ไปบนเนินท่ีก่อสร้าง
พระเจดีย์ แตก็่มีบางสว่นท่ี
ป่ันตามไป  สายลมช่วง
ปลายฤดฝูนต้นหนาวโชยพดั
เยือกเย็น พระเจดีย์ท่ีอยู่ใน
ระหว่างก่อสร้างโดดเดน่
งดงามกลางลานโลง่  
บริเวณฐานเจดีย์มีเส้นผ่าน
ศนูย์กลาง 20 เมตร คาดว่า
หากสร้างเสร็จจะเป็นเจดีย์

ศลิปะล้านนาท่ีมีขนาดใหญ่เป็นล าดบัต้นๆ ของภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
 
  ขบวนกฐินอนัเชิญเคร่ืองกฐินสูว่ดัป่าท่าสดุ  

 
 ตลอดการเดนิทาง ขบวนจกัรยานของเราสามารถรวบรวมเงินท าบญุ
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จากผู้ มีจิตศรัทธาระหว่างทางได้ถึง 400,000 บาท เงินทัง้หมดน ามาทอดกฐิน
สมทบทนุสร้างพระเจดีย์องค์นี ้
 ดงันัน้เม่ือพวกเราได้เหน็องค์พระเจดีย์องค์ใหญ่ท่ีแม้ยงัอยู่ในระหว่าง
ก่อสร้าง ก็ยงัดงูดงามอลงัการ พาให้รู้สกึอิ่มอกอิ่มใจ ความเหน็ดเหน่ือยจาก
การรอนแรมป่ันจกัรยานมาหลายวนัหลายคืนหายเป็นปลดิทิง้  
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 สมาชิกทกุคนคงคดิและรู้สกึคล้ายๆ กนัว่า การป่ันจกัรยานทางไกลครัง้
นีม้อบประสบการณ์ดีๆ มากมายให้กบัชีวิต เปิดโลกและมมุมองใหม่ๆ ให้รู้ว่า
เมืองไทยยงัมีสิง่ดีๆ อยู่อีกมาก ไม่ว่าแหลง่ทอ่งเท่ียว ผู้คน วฒันธรรม 
ตลอดจนเร่ืองราวทางประวตัศิาสตร์  และท่ีส าคญัพวกเรายงัได้ท าบญุสืบทอด
พระพทุธศาสนาสมดงัที่ตัง้ใจไว้ด้วย. 
 



 ป่ัน...                       ...ตามรอยพระนางจามเทวี 10 วนั 650 กิโลเมตร จากลพบรีุสูเ่ชียงใหม่     44 

เร่ืองน่ารู้ 
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อ .เมือง จ.ล าพูน 
 ตัง้อยู่บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก  ห่างจากศาลากลางจงัหวดัประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึน้เป็นอนสุรณ์แด่
พระนางจามเทวี องค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชยั เร่ืองราวของพระองค์ปรากฏอยู่ในเอกสารและต านานต่างๆ เช่น ชิน
กาลมาลปีกรณ์ ต านานจามเทวีวงศ์ ต านานมลูศาสนา เป็นต้น  ล้วนสรุปความตรงกนัว่า พระนางเป็นนกัปราชญ์ที่มี
ความสามารถ เป็นผู้ปกครองที่มีคณุธรรม และความกล้าหาญ  ได้น าพทุธศาสนา ศิลปวฒันธรรมมาเผยแพร่ในดินแดน
แถบนีจ้นรุ่งเรืองสบืมาจนถงึปัจจบุนั    
 
วัดพระคงฤาษี /วัดประตูลี ้/วัดดอนแก้ว/ วัดมหาวัน 
 ตามต านานกลา่วว่าเมื่อพระนางจามเทวีได้เสวยราชสมบติัเป็นกษัตริย์แล้ว โปรดให้ชกัชวนเหลา่ราษฎร มาร่วม
สมทนุทนุสร้างพระอารามน้อยใหญ่ถงึ 2,000 วดั และรับสัง่ให้สร้างวดัประจ าทิศของเมืองหริภุญชยัพร้อมกบับรรจุ
พระพทุธรูปไว้ในแต่ละวดั คือ วดัอาพทัธาราม (วดัพระคงฤาษี)  วดัมหาลดาราม (วดัประตลูี)้  วดัอรัญญิกรัมมาราม  (วดั
ดอนแก้วรวมกบัวดัต้นแก้ว)  และวดัมหาวราราม (ปัจจบุนัคือวดัมหาวนั) 
 วัดพระคงฤาษี  เดิมช่ือวดัอาพทัธาราม ตัง้อยู่ทางทิศเหนือ มีพระคง พระบางเป็นพระหลกั  ตามประวติักลา่วว่า
พระนางจามเทวีโปรดให้สร้างวดันีข้ึน้เพื่อถวายพระภิกษุที่มาจากลงักาใช้เป็นที่พ านกัและบ าเพ็ญสมณะธรรม   และเป็นที่
บรรจ ุ“พระคง” (อนัเป็นพระพิมพ์ที่ถือเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองล าพนู) ซึง่ตามต านานกลา่วว่า วาสเุทพฤาษีได้ใช้ไม้เท้ากรีด
พืน้เพื่อเขียนแผนผงัเมืองล าพนูตรงพระเจดี ย์นี ้พระนางจามเทวีจงึทรงสร้างพระเจดีย์เป็นรูปทรงสีเ่หลีย่ม  แล้วให้นายช่าง
แกะสลกัศิลาแดง เป็นรูปพระฤาษี สี่ตน แต่ละตนถือไม้เท้าในมือ   เมื่อเสร็จแล้วจงึน าไปบรรจไุว้ภายในซุ้มประตทูัง้ สีด้่าน
ของพระเจดีย์  ชาวล าพนูจะจดัประเพณีนมสัการและสรงน า้พระเจดีย์หลงัวนัสงกราน ต์ 
 วัดประตูลี ้หรือวดัสงัฆาราม หรือวดัมหารัตตาราม  ตัง้อยู่ทางทิศใต้ พระนางจามเทวีทรงโปรดให้สร้างขึน้ในคราว
ที่เสด็จขึน้ปกครองเมืองหริภุญชัย เพื่อใช้เป็นที่พกัจ าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ที่อาราธนามาจากกรุงละโว้   เป็นวดัที่มีกรุ
พระลอืหน้ามงคลและพระเคร่ืองมากมาย  เช่น พระลอืหน้ามงคล  พระเหลีย้มเลก็พิมพ์นิยม พระสบิแปด เป็นต้น  
 วัดดอนแก้ว หรือวดัอรัญญิกรัมมการาม  ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออก มีพระเปิม พระบาง พระสาม พระป๋วย เป็น
พระหลกั นบัเป็นวดัส าคญัและเก่าแก่ในสมยัพระนางจามเทวี   ปัจจบุนัวดัดอนแก้วเป็นวดัร้างและเป็นที่ตัง้ของโรงเรียน
ประจ าหมู่บ้านเวียงยอง  
 วัดมหาวัน ตัง้อยู่ด้านทิศตะวนัตก  ตามประวติัเลา่สบืต่อมาว่า  
สร้างในสมยัพระนางจามเทวีเช่นกนั  มีพระพทุธรูปนาคปรกอนัศกัด์ิสทิธ์ที่เชื่อ
กนัว่าคือพระพทุธสกิขิ หรือพระศิลาด าที่พระนางจามเทวีอญัเชิญมาจากกรุง
ละโว้ พระพทุธรูปองค์นีเ้ป็นต้นแบบของพระรอดหลวงหรือพระรอดล าพนู ซึง่
ใช้เป็นแบบจ าลองสร้างพระเคร่ืองในชดุเบญจภาคี หรือพระรอดมหาวนั  
นัน่เอง  
 
วัดจามเทวี   
 ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองล าพนู  เป็นวดัเก่าแก่ที่ส าคญัทางด้านประวติัศาสตร์และโบราณคดี  ชาวบ้าน
เรียกว่า วดักู่กดุ  ไม่มีหลกัฐานแน่ชดัว่าสร้างสมยัใด  มีเพียงการสนันิษฐานอยู่ 2 แนวทางคือ พิจารณาจากเอกสารชัน้หลงั
ประกอบกบัต านานซึง่กลา่วกนัว่า เจ้าอนนัตยศและเจ้ามหนัตยศ  ราชโอรสของพระนางจามเทวี  ได้สร้างเจดีย์เหลีย่มมียอด
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หุ้มด้วยทองเรียกชื่อว่า  สวุรรณจงัโกฏิ เพื่อบรรจอุฐิัของพระนาง   
 แต่ในศิลาจารึกวดักู่กดุซึง่พบบริเวณเชิงพระธาตเุจดีย์กู่กดุ  (ศิลาจารึกล าพนูหลกัที่  2 ปัจจบุนัจดัแสดงอยู่ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย) กลา่วถงึ การปฏิสงัขรณ์รัตนเจดีย์กู่กดุที่หกัพงัลง  เนื่องจากแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ที่
เกิดขึน้ในสมยันัน้ ฉะนัน้ลกัษณะทางศิลปกรรมของพระเจดีย์ที่วดักู่กดุน่าจะอยู่ในราวพทุธศตวรรษที่  17 ซึง่ห่างจากสมยั
พระนางจามเทวีอยู่มาก  
 หลงัจากนัน้วดันีค้งถกูปลอ่ยให้ทิง้ร้างจนกระทัง่  พ.ศ. 2479 เจ้าจกัรค าขจรศกัด์ิได้อาราธนาครูบาศรีวิชยัมาช่วย
บรูณปฏิสงัขรณ์ แล้วสถาปนาวดัขึน้ใหม่เมื่อ  พ.ศ. 2480  ให้ชื่อว่า วดัจามเทวี 
 
วัดพระธาตุหริภุญชัยและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จ .ล าพูน 
 วดัพระธาตหุริภุญชยัเป็นวดัคู่เมืองหริภุญชยัมายาวนาน ตัง้อยู่ใจกลางเมืองล าพนู ริมฝ่ังน า้กวง  มีโบราณสถาน
ส าคญัคือ พระบรมธาตุหริภุญชัย  ตามประวติักลา่วว่า พระเจ้าอาทิตยราชสร้างขึน้ในราวพทุธศตวรรษที่ 17 เพื่อ
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  อนัมสีว่นธาตกุระหม่อม ธาตกุระดกูอก ธาตกุระดกูนิว้ และอื่นๆ  นอกจากนีพ้ระองค์ยงั
อทุิศถวายพืน้ที่ตัง้ของพระราชวงัให้สร้างวดันีเ้พื่อเป็นพทุธบชูา 
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย เร่ิมก่อตัง้เมื่อ พ.ศ. 2470 โดยพระยาราชกลุวิบลูย์ภักดีสมหุเทศาภิบาล
มณฑลพายพั เป็นอาคารสองชัน้จดัแสดงโบราณวตัถทุี่แสดงประวติัศาสตร์และเร่ืองราวความเป็นมาของบ้านเมืองใน
ภาคเหนือตัง้แต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ สมยัหริภุญชัย สมยัล้านนา และรัตนโกสนิทร์ เช่น พระพทุธรูป เศียรพระพทุธรูป 
พระพิมพ์และเทวดา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในครัวเรือน เคร่ืองมือทอผ้า เป็นต้น  นอกจากนีย้งัมีห้องศิลาจารึกเป็นห้องโถงเปิด
โลง่ จดัแสดงศิลาจารึกสมยัหริภุญชยั ราวพทุธศตวรรษที่  17 และศิลาจารึกสมยัล้านนา  สมยัพทุธศตวรรษที่  20  
 
วัดต้นเกว๋น อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
 วดันีส้ร้างขึน้ในช่วงปี พ.ศ. 2399-2412 สมยัพระเจ้ากาวิโลรสสริุยวงศ์ เป็นเจ้าหลวงปกครองเมืองเชียงใหม่   เป็น
วดัเก่าแก่ที่มีความส าคญัในอดีตเพราะเป็นที่พกัขบวนอญัเชิญพระบรมธาตศุรีจอมทองเข้าสูเ่มืองเชียงใหม่   
 ความส าคญัและสิง่ที่โดดเด่นของวดันีคื้อ วิหารซึง่คงรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาบริสทุธ์ิที่สมบรูณ์มากที่สดุ  
และองค์ประกอบต่างๆ ที่มีแบบแผนค่อนข้างสมบรูณ์งดงาม จนน าไปเป็นต้นแบบของหอค าหลวง ที่อทุยานหลวงราช
พฤกษ์  วิหารโบราณหลงันีส้ร้างด้วยไม้ เมื่อ พ.ศ. 2401 หน้าบนัฝาปะกนประดบักระจกแก้วสี   โก่งคิว้จ าหลกัไม้ลายเครือ
เถาสอดสลบัรูปเศียรนาค  มีลายปนูปัน้รูปเทพพนมและดอกไม้อยู่หวัเสา  และมีวิหารโถงซึง่เป็นอาคารยาวล้อมวิหารไม้อยู่
สามด้าน   
 ที่ส าคญันอกจากวิหารแล้วยงัมี มณฑปจตัรุมขุแบบพืน้เมืองที่เหลอืเพียงแห่งเดียวในภาคเหนือ ใช้เป็นที่ตัง้พระ
บรมธาต ุ กลางสนัหลงัคามีซุ้มมณฑปเลก็ๆ ซึง่ท างภาคเหนือเรียกว่า ปราสาทเฟือ้ง ลกัษณะเดียวกบัที่พบในภาคอีสาน
และลาว 
 วดัต้นเกว๋นยงัเป็นแบบให้นกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ใช้เป็นสถานที่ศกึษาวิชา
สถาปัตยกรรม  นอกจากนีส้ถาปนิกสยามยงัได้ประกาศยกย่องให้เป็นอาคารอนรัุกษ์ดีเด่น  เมื่อปี พ.ศ. 2532 

 
วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 บริเวณที่ตัง้ของวดันีเ้คยเป็นป่าช้าติดพระต าหนกัพระราชชายา  เจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5  หลวงปู่ มัน่ ภูริทตัโต 
เคยจาริกและบ าเพ็ญกรรมฐานในป่าช้านี  ้หลงัจากนัน้ก็มีพระธุดงค์กรรมฐานมาอยู่ปฏิบติัที่ป่าช้านีเ้ป็นครัง้ คราวเร่ือยมา 
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จนชาวบ้านเห็นแล้วเกิดเลือ่มใสศรัทธาจงึร่วมกนัสร้างเสนาสนะ กฏิุ และศาลา ถวายแก่พระกรรมฐานเหลา่นัน้ โดยตัง้ช่ือ
วดัว่า วัดป่าวิเวกจติตาราม  ต่อมาเจ้าหญิงลดาค า ณ เชียงใหม่ ทายาทของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ได้ถวายที่ดิน
ดงักลา่วให้แก่วดัเพื่ออทุิศส่วนกศุลแด่พระราชชายา จงึได้เปลีย่นชื่อเป็นวดัป่าดารมภิรมย์  
 สิง่น่าสนใจในวดั ได้แก่ วิหารหลวงซึง่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนา โดยจ าลองแบบมาจากหอค าของ
เจ้าหลวงเชียงใหม่โบราณ ประดบัด้วยลายปนูปัน้ทัง้หลงั ทางเข้าเป็นซุ้มโขงวิจิตรอลงัการ  ภายในประดิษฐานพระประธาน
คือพระเจ้าธรรมจกัรพรรดิ  เป็นพระพทุธรูปทรงเคร่ืองล้านนาประดิษฐานในมณฑปทรงปราสาท 
 สถานที่ส าคญัอีกแห่งคือ มณฑปพระจฬุามณีศรีบรมธาตุ  หรือหอแก้ว สร้างขึน้เพื่อประดิษฐานพระทนัตธาตุ
เจ้า (พระเขีย้วฝาง) ณ สว่นยอดมณฑปซึง่เป็นปราสาทหุ้มทองจงัโก  ตามประวติัของพระทนัตธาตุกลา่วว่าได้มาจากเจดีย์
ร้างใกล้กบัวดัจองไต ในเมืองเชียงตงุ ประเทศเมียนมาร์  มณฑปหลงันีเ้ป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมไทใหญ่ ตัง้อยู่ใจกลางวดั
ซงึเป็นท าเลชยัมงคล ตามคติความเชื่อเร่ืองจกัรวาลวิทยาในพระพทุธศาสนา   
 
วัดป่าท่าสุด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
 วดันีเ้คยมีครูบาอาจารย์สายพระอาจารย์มัน่เคยมาพกัหลายรูป  และที่เป็นที่รู้จกักนั คือ หลวงปู่ แหวน สจุิณโณ 
และหลวงปู่ ชอบ ฐานสโม  
 ในปี พ.ศ.2554 หลวงปู่ ชม ฐานคตุโต มีด าริจะสร้างพระเจดีย์เพื่อสบืทอดพระพทุธศาสนา และเพื่อบรรจพุระบรม
สารีริกธาต ุ ทางญาติโยมผู้ศรัทธาหลวงปู่ ชม ฐานคตุโต  จงึได้มีการทอดกฐินเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในโครงการก่อสร้างพระ
เจดีย์ในวนัที่ 30 ตลุาคม พ.ศ.2554 และได้ถวายปัจจยัเพื่อก่อสร้างพระเจดีย์อย่างต่อเนื่อง  ท าให้งานก่อสร้างพระมหา
เจดีย์รุดหน้าไปเป็นอนัมากแต่ยงัไม่แล้วเสร็จ  
 การก่อสร้างพระเจดีย์ประกอบด้วยสองสว่น คือ  พระเจดีย์ ซึง่อยู่ระหว่างด าเนินการ และการจดัสร้างผอบ 7 ชัน้
เพื่อบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุ  ขณะนีอ้ยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าผอบทองค าซึง่เป็นผอบชัน้แรก  โดยตัง้เป้าเป็นทองค า 
96.5 เปอร์เซ็นต์ หนกัทัง้หมด 16 บาท   
  
วัดพระพุทธบาทสีรอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 รอยพระพทุธบาททัง้สี่รอยนีป้ระดิษฐานอยู่ในวดัพระพทุธบาทสีร่อย มีลกัษณะเป็น รอยลกึมีขนาดน้อยใหญ่
ลดหลัน่ลงไปในแท่นหินใหญ่ แต่เดิมเรียกรอยพระพทุธบาทนีว้่า พระพทุธบาทรังรุ้ง  เชื่อกนัว่าเป็นรอยประทบัพระบาทของ
พระพทุธเจ้า 4 พระองค์ที่บงัเกิดขึน้ในภัทรกปั (แปลว่า กปัอนัเจริญ ) ได้แก่ พระกกสุนัธพทุธเจ้า  พระโกนาคมน
พระพทุธเจ้า  พระกสัสปพทุธเจ้า  และ พระโคตมพทุธเจ้า (พระพทุธเจ้าองค์ปัจจบุนั) 
 บทสวดมนต์ภาษาบาลี ในบทที่กลา่วนมสัการรอยพระพทุธบาทนัน้จะกลา่วถงึรอยพระพทุธบาทส าคญั 5 แห่ง 
ได้แก่ 1.สวุณัณมาลกิ ศรีลงักา   2.เขาสจัจพนัธ์คีรี พระพทุธบาทสระบรีุ  3.เขาสมุนกฏู ศรีลงักา   4.แม่น า้นมัมทานที 
อินเดีย  5.โยนกปรุะ อยู่ในอาณาจกัรล้านนา  สนันิษฐานว่ารอยพระพทุธบาทสีร่อยนีน้่าจะเป็นหนึง่ในห้าแห่งนัน้ คือ โยนก
ปรุะ นัน่เอง 
 รอยพระพทุธบาทแห่งนีม้ีบคุคลส าคญัขึน้มากราบนมสัการหลายยคุหลายสมยั เช่น พระยาธรรมช้างเผือกผู้ครอง
นครเชียงใหม่ พร้อมบริวาร 500 คน ได้สร้างวิหารครอบพระพทุธบาทสีร่อยไว้ชัว่คราว  พระราชชายา เจ้าดารารัศมี มีพระ
ราชศรัทธาสร้างวิหารไว้หนึง่หลงั   ต่อมาครูบาศรีวิชยัได้ขึน้ไปกราบนมสัการและรือ้พระวิหาร ของเจ้าพระยาธรรมช้างเผือก
ออก และสร้างพระวิหารหลงัใหม่ พร้อมกบัฉาบปนูครอบรอยพระพทุธบาทเอาไว้  นอกจากนีย้งัเชื่อกนัว่าพระพทุธบาทสี่
รอยนีเ้ป็นพระพทุธบาทที่เก่าแก่ที่สดุในประเทศไทยตามที่สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพได้ทรง กลา่วรับรองไว้ 
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 เชื่อกนัว่า เมื่อได้กราบนมสัการสกัการบชูารอยพระพทุธบาทนีก็้เสมือ นได้กราบบชูาพระพทุธเจ้าพร้อมกนัถงึ 4 
พระองค์ 
 
วัดหนองก๋าย  
 ตัง้อยู่ระหว่างทางไปวดัพระพทุธบาทสีร่อย  เป็นวดัที่ครูบาศรีวิชยัได้แวะพกัก่อนจะเดินทางขึน้ไปกราบนมสัการ
พระพทุธบาทสีร่อย ดงัปรากฏอนสุาวรีย์ของท่านที่บริเวณหน้าวดั  
 มาถงึวดัหนองก๋ายแล้วต้องเข้าไปกราบสกัการะพระพทุธรูปศกัด์ิสทิธ์ิ เก่าแกอ่ายกุว่า 1,300 ปี นามว่า หลวงพ่อ
ใหญ่ชยัมงคล ซึง่ประดิษฐานในวิหารลายค า 
 
อนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะ บ้านเมืองก๊ะ 
 ขนุหลวงวิลงัคะเป็นชนชาวลวัะ หรือละว้า หรือลาวจกัราช  ในอดีตชนกลุม่นีป้กครองอาณาจกัรลานนามาก่อน
เรียกว่า “นครทมัมิฬะ” หรือ “ทมิฬ” หรือ “นครมิรังคะกรุะ” หรือ “นครวิลงักรุะ” ต่อมาเปลีย่นชื่อเป็น “ระมิงคนคร” หรือ “พิง
คนคร” ครอบครองอาณาเขตบริเวณอจุฉีคีรี  (ดอยอ้อยช้าง, ดอยสเุทพ) - ดอยค า - ดอยเชียงดาว และบริเวณลุม่ล าน า้ปิง  
 ขนุหลวงวิลงัคะสบืเชือ้สายมาจากราชวงศ์กนุาระ  เป็นเจ้าผู้ครองระมิงคนครองค์ที่  13 สบืต่อจากราชวงศ์อปุะตะ   
ถ่ินก าเนิดของท่านอยู่ที่บ้านเมืองก๊ะ  ขนุหลวงวิลงัคะมีฝีมือในการรบพุ่งเสน้า (อ่านว่า สะเหน้า คือ หอก-แหลน) จนเป็นที่
เลือ่งลอื  ครองราชย์ในยคุเดียวกบัพระนางจามเทวีกษัตรีย์แห่งเมืองหริภุญชยั  ราวปี พ.ศ.1200 และสิน้พระชนม์ราวปี พ.ศ.
1227 รวมอายไุด้ 90 ชนัษา 
 มีต านานเลา่ถงึเร่ืองราวโศกนาฏกรรมระหว่างขนุหลวงวิลงัคะกบัพระนางจามเทวีไว้ว่า ขนุหลวงวิลงัคะหลงรัก
พระนางจามเทวีและประสงค์จะอภิเษกด้วย แต่พระนางไม่ปรารถนาจงึเสนอเงื่อนไขว่าหากขนุหลวงพุ่งเสน้า  (หอก) มาตก
ในเมืองหริภุญชยัได้เมื่อไรจะยอมอภิเษกด้วย  ขณะเดียวกนัพระนางก็ออกอบุายกบัขนุหลวงวิลงัคะท าให้อ านาจและพลงั
เสือ่มลง  เมื่อรู้ความจริงขนุหลวงวิลงัคะโกรธมากจงึยกทพัเข้าตีเมืองจนผู้คนล้มตาย   ขนุหลวงวิลงัคะบงัเกิดความละอาย
ใจจงึหนีออกจากบ้านเมืองไปด้วยความเสยีใจและเจ็ บแค้นที่พ่ายแพ้ต่อพระนางจามเทวี และก่อนสิน้ชีวิตขนุหลวงได้
สาปแช่งว่าหากชาวหริภุญชยั (ล าพนู) มาหลงรักชาวเชียงใหม่ก็ขอให้อย่าสมปอง และพบแต่ความทกุข์เศร้าจนชัว่ลกูหลาน 
ทัง้ขออย่าให้เมืองล าพนูเจริญรุ่งเรืองอีกเลย  
 ที่บ้านเมืองก๊ะมีศาลที่สถิตวิญญาณของขนุหลวงวิ ลงัคะและทหาร มีพิธีเซ่นสรวงดวงวิญญาณปีละครัง้   ชาวบ้าน
เลา่ว่าดวงวิญญาณของขนุหลวงจะสถิตอยู่  3 แห่ง ได้แก่ บนดอยคว ่าหล้อง ศาลที่บ้านเมืองก๊ะ อ าเภอแม่ริม และบริเวณ
ดอยค า อ าเภอเมือง ซึง่ตัง้อยู่ทิศใต้ของดอยสเุทพ   
 
วัดเชียงม่ัน จ.เชียงใหม่ 
 นบักนัว่าเป็นวดัแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่ สร้างขึน้เมื่อ พ .ศ. 1839 ตรงบริเวณที่ประทบัของพญามงัรายที่ใน
ต านานเรียกว่า เวียงเหลก็  วดัเชียงมัน่จงึเป็นวดัที่มีอายเุท่ากบัเวียงเชียงใหม่  
 สิง่ส าคญัของวดันอกจากพระเจดีย์ทรงล้านนาที่รับอิทธิพลจากศิลปะสโุขทยัแล้ว ยงัมีพระพทุธรูปส าคญั
ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารด้วย นัน่คือ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว ซึง่มีต านานเลา่ว่าเป็นพระพทุธรูปประจ าองค์
พระนางจามเทวี มีปาฏิหาริย์เลา่ว่าเมื่อพญามงัรายตีเมืองหริภุญชยัได้และเผาเมือง ก็มีแต่วิหารพระแก้วเท่านัน้ที่เหลอืรอด
จากไฟไหม้ พระองค์เกิดศรัทธาจงึให้อญัเชิญมาประดิษฐาน ณ ที่ประทบัของพระองค์ ต่อมาจงึโปรดให้สร้างวดัเชียงมัน่
และประดิษฐานพระแก้วขาวไว้ในพระวิหารสบืต่อมา 
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 พระเสตงัคมณี เป็นพระพทุธรูปสลกัจากแก้วสขีาวใส มีขนาดหน้าตกักว้าง 4 นิว้ ในต านานกลา่วว่าเจ้ารามราช 
เจ้าเมืองลพบรีุ และพระมหากสัปะเถระ ร่วมกนัสร้ างเมื่อปี พ.ศ. 700 เป็นศิลปะสกลุช่างละโว้  
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@ ความในใจสมาชกินักป่ัน 
 
ศักดา วุ้นศิริ อายุ (ข้าราชการบ านาญ อายุ 61 ปี)  
 “โดยส่วนตวัผมชอบป่ันจกัรยานในเสน้ทางภูเขา มาคร้ังนีจึ้งชอบเสน้ทางจากล าพูนไปเชียงใหม่เป็นพิเศษ เพราะ
เป็นทางข้ึนเขาทีไ่ม่สูงชนันกั มีอุปสรรคบ้าง แต่ยงัไปไดส้บาย  
 ทีรู้่สึกประทบัใจมาก คือ ความมีน ้าใจของเพือ่นนกัป่ันร่วมทาง แมเ้พ่ิงรู้จกัแต่ก็มีน ้าใจต่อกนั ใครขาดเหลืออะไรก็
คอยช่วยเหลือกนัตลอด อย่างผมทีไ่ม่ค่อยมีประสบการณ์ป่ันจกัรยานทางไกล เร่ืองรถเร่ืองอุปกรณ์ก็เลยไม่ครบถว้น คราว
นีเ้จอทัง้ฝน เจอทัง้ทราย ผา้เบรกสึกเร็วกว่าทีคิ่ด แลว้ก็ไม่ไดเ้อาผา้เบรกส ารองมาดว้ย แต่เพือ่นทีเ่พ่ิงรู้จกักนัเขาเตรียมมา 
เลยให้ผมยืมใช้ หรือตอนทีผ่มรถลม้ มีแผลฟกช ้าก็ไดเ้พือ่นสมาชิกช่วยเหลือ หายามาทาให้  
 ผมข่ีจกัรยานมา 6 ปีแลว้ ก่อนนีเ้คยป่ันจกัรยานทางไกลคร้ังเดียวระยะ ทางประมาณ 600 กิโลเมตร  แต่คร้ังนีผ้ม
เร่ิมป่ันจากกรุงเทพฯ ไปถึงเชียงใหม่ แลว้อยู่ป่ันต่ออีก 2 วนั รวมแลว้คงไดร้ะยะทางราว 1,000 กิโลเมตร สองสามวนัแรก
ยงัรู้สึกปวดเมือ่ย แต่พอวนัที ่4-5 ร่างกายเร่ิมเข้าที ่ชีวิตความเป็นอยู่ก็เร่ิมลงตวั 
 ชอบใจและสนกุตรงทีไ่ดน้อนเต็นท์ทกุคืน ตืน่เชา้มาก็เก็บเต็นท์แลว้ป่ันรถดว้ยจิตใจแน่วแน่ รู้สึกร่างกายแข็งแรง
ข้ึน บางวนัเจอทัง้แดดทัง้ฝนก็ไม่เป็นอะไร พอถึงจุดหมายส าเร็จแลว้ก็รู้สึกอยากไปให้ไกลกว่าเดิมอีก  
 โดยรวมแลว้ผมชอบการเดินทางคร้ังนี ้ถูกใจมาก หากชมรมจกัรยานเพือ่สขุภาพจดัทริปป่ั นทางไกลแบบนีอี้ก ถา้
ผมไม่ติดธุระจริงๆ ก็ตัง้ใจจะมาร่วมดว้ยอย่างแน่นอน ” 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

….. 
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...  

 

2. สารพันสิ่งต้อง
เตรียม 

ก่อนป่ันจักรยาน
ทางไกล 
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เตรียม...  

 
 การป่ันจกัรยานทางไกลหรือการป่ันจกัรยานแบบทวัร์ร่ิง ในแตล่ะวนันกัป่ันจะต้องขี่รถเป็นระยะทาง
ราว 60 กิโลเมตรขึน้ไป และอาจต้องป่ันติดตอ่กนัเป็นเวลาหลายวนั เพราะเป้าหมายของการเดินทางมกัมี
ระยะยาวไกลหลายร้อยกิโลเมตร 
 ดงันัน้การเดินทางป่ันจกัรยานรูปแบบนี ้นอกจากอาศยัก าลงัใจ บวกก าลงัขาและร่างกายท่ีฟิตซ้อม
มาดีแล้ว ส่ิงส าคญัคือ ควรศกึษาหาข้อมลูเก่ียวกบัการเดินทางและเตรียมพร้อมเร่ืองตา่งๆ อย่างรอบคอบ 
 ลองมาดกูนัวา่นกัป่ันจกัรยานทวัร์ร่ิงควรเตรียมตวัอย่างไรบ้างส าหรับการเดินทางไกล 
 
เตรียมพร้อมเร่ือง Logistic 
 การป่ันจกัรยานทางไกลมกัไปกนัเป็นกลุม่ ผู้ ร่วมทางมาจากหลายท่ี จึงต้องมีจดุนดัพบหรือ
จดุเร่ิมต้นท่ีจะป่ันจกัรยานไปพร้อมๆ กนั อาจเร่ิมต้นท่ีกรุงเทพฯ หรือเร่ิมต้นจากตา่งจงัหวดัก็ได้ การน า
จกัรยานจากบ้านมายงัจดุนดัพบหรือจดุเร่ิมต้นมีหลายวิธี หากไมป่ั่นมาจากบ้านเลยก็สามารถน าจกัรยาน
บรรทกุขึน้รถทวัร์ รถไฟ หรือเคร่ืองบินมาได้ ซึ่งแตล่ะวิธีมีข้อดีและข้อด้อยแตกตา่งกนั 
 - เคร่ืองบิน 
 ขณะนีส้ายการบิน เช่น นกแอร์ และ บางกอกแอร์เวย์เปิดบริการให้ผู้โดยสารน าจกัรยานขึน้เคร่ือง
ไปด้วยได้ โดยมีคา่บริการพิเศษ 200 บาท และต้องปลอ่ยลมยางออกให้หมด ป้องกนัยางระเบิดจากความ
ดนัอากาศเปลี่ยนเมื่อเคร่ืองบินขึน้ท่ี สงู เมื่อผู้โดยสารไปเชก็อินท่ีสนามบินดอนเมือง จะมี
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เจ้าหน้าท่ีสายการบินมารับจกัรยานจงูไปเข้าช่องพิเศษ และเมื่อถึงสนามบินท่ีหมาย เจ้าหน้าท่ีจะจงู
จกัรยานกลบัมาให้ ในกรณีนีเ้ราควรพกเคร่ืองสบูลมยางขนาดเลก็ไปด้วย เพ่ือจะได้สบูลมยางกลบัคืน 
โดยทัว่ไปแล้วการน าจกัรยานขึน้เคร่ืองบินจะสะดวกและประหยดัเวลากวา่วิธีอ่ืน 
 - รถทัวร์ 
 ควรตรวจสอบดกู่อนวา่รถทวัร์สายไหนของบริษัทใดให้บริการนีบ้้าง การน าจกัรยานขึน้รถทวัร์
จะต้องถอดล้อแยกออก เพ่ือให้สามารถเก็บในช่องเก็บของได้ 
 - รถไฟ 
 ปัจจบุนัการรถไฟแห่งประเทศไทยให้บริการโบกีจ้กัรยาน ซึ่งสามารถจองเป็นหมูค่ณะได้ เช่นหาก
กลุม่เราต้องการไปป่ันจกัรยานทางภาคเหนือ เจ้าหน้าท่ีจะน าโบกีน้ัน้มาพ่วงกบัรถไฟสายเหนือ ส าหรับใช้
จอดจกัรยาน และมีจดุท่ีแขวนจกัรยาน โดยคิดคา่บริการพิเศษ วิธีนีเ้จ้าของไมต้่องแยกล้อหรือปลอ่ยลมยาง
จกัรยาน 
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เตรียมพร้อมเร่ืองเส้นทาง 
 ควรศกึษาข้อมลูเร่ืองเส้นทางและแผนท่ีให้พร้อมก่อนการเดินทาง จะช่วยให้การป่ันจกัรยาน
ทางไกลมีความราบร่ืน  
 เส้นทางท่ีใช้อาจแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ เส้นทางหลกั เช่น ถนนสายเอเชีย ข้อดีคือเป็นเส้นทางตดั
ตรง ท าให้ป่ันจกัรยานถึงจดุหมายได้เร็ว แตอ่นัตรายตรงท่ีมีรถยนต์และรถบรรทกุวิ่งจ านวนมาก  สว่น
เส้นทางสายรอง เช่น เส้นทางระหวา่งอ าเภอหรือต าบล อาจคดเคีย้วและอ้อมไกลกวา่ แตม่ีข้อได้เปรียบกวา่
คือ รถยนต์ใช้น้อย จึงมีความสงบและการป่ันผา่นย่านชมุชน จะได้สมัผสับรรยากาศ วิถีชีวิต แง่มมุตา่งๆ 
ระหวา่งการเดินทางได้มากกวา่ 
 ระหวา่งการป่ันจกัรยานควรพกแผนท่ีไปด้วย ทัง้ในรูปแบบหนงัสือหรือเคร่ืองมือน าทาง เช่น เคร่ือง
บอกพิกดั จีพีเอส (GPS)  
 
เตรียมพร้อมเร่ืองท่ีพัก 
 เร่ืองท่ีพกัมีความส าคญัไมน้่อย หากต้องการป่ันจกัรยานทางไกลติดตอ่กนัหลายวนั  สิ่งท่ีควร
ค านึงถึงเป็นอนัดบัต้นคือ ความปลอดภยั รองลงมาเป็นเร่ืองของความสะดวกหรือความสะอาด 
 ผู้ ท่ีชอบพกัแรมในลกัษณะกางเตน็ท์ สามารถขอใช้พืน้ท่ีได้ตามโรงเรียน วดั สถานท่ีราชการ หรือ
อทุยานแห่งชาต ิ หากต้องการพกัท่ีโรงเรียน ควรติดตอ่ลว่งหน้า ทางโรงเรียนอาจจดัโรงยิมให้คณะจกัรยาน
พกั และมีห้องน า้ให้ใช้ตามสะดวก และเราควรบริจาคเงินช่วยคา่ไฟคา่น า้ตามสมควร 
 ในกรณีอยากจะนอนวดั หากไปเป็นกลุม่เลก็ๆ อาจไมต้่องประสานงานลว่งหน้า พอไปถึงคอ่ยกราบ
ขออนญุาตท่านเจ้าอาวาสก็พอ  วดัสว่นใหญ่ยินดใีห้การต้อนรับคณะจกัรยาน เราสามารถท าบญุคา่น า้-ไฟ
ช่วยวดัได้ 



 ป่ัน...                       ...ตามรอยพระนางจามเทวี 10 วนั 650 กิโลเมตร จากลพบรีุสูเ่ชียงใหม่     54 

 สถานท่ีราชการท่ีชาวจกัรยานสามารถขอพกัแรมได้ ได้แก่ ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบล 
(อบต.) หรือ ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั (อบจ.) รวมทัง้อทุยานแห่งชาติทกุแห่ง ซึ่งจะมีสถานท่ีหรือ
ลานกางเตน็ท์โดยเฉพาะ และเก็บคา่กางเตน็ท์ในราคาย่อมเยา 
 หากผู้ ท่ีต้องการพกัในโรงแรมหรือรีสอร์ต ปัจจบุนันีห้ลายแห่งอ านวยความสะดวกแก่คนขี่จกัรยาน 
โดยสามารถน ารถเข้าไปเก็บในห้องนอนได้ด้วย 
 
การเตรียมสัมภาระ 
 หลกัการส าคญัในการเตรียมสมัภาระส าหรับคนขี่จกัรยานทางไกล คือ ของทกุชิน้ต้องมีน า้หนกัเบา 
ไมว่า่เสือ้ผ้า ถงุนอน เตน็ท์ ฯลฯ และควรน าไปแตข่องท่ีจ าเป็นเท่านัน้ 
 ชดุขี่จกัรยานควรเป็นผ้าท่ีแห้งง่าย กระเป๋าท่ีใช้ควรเป็นแบบกนัน า้ โดยเฉพาะถ้าขี่จกัรยานในฤดฝูน  
หากขี่จกัรยานในหน้าหนาว ต้องเตรียมเสือ้กนัหนาวไปให้พร้อม 
 
การเตรียมอาหารและน า้ด่ืม 
 การป่ันจกัรยานในประเทศไทยมกัไมค่อ่ยมีปัญหาเร่ืองอาหารและน า้ดื่ม เพราะทกุพืน้ท่ีเราสามารถ
หาร้านอาหารหรือน า้ดื่มท่ีสะอาดได้ 
 นกัป่ันจกัรยานท่ีต้องออกแรงทัง้วนั ร่างกายจึงเผาผลาญใช้พลงังานมาก ควรเน้นทานอาหาร
จ าพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรต เพราะให้พลงังานสงู หรือพกอาหาร-ของกินท่ีให้พลงังานได้เร็ว เช่น กล้วย
น า้ว้าซึ่งหาได้ง่ายตามตา่งจงัหวดั 
 น า้ดื่มสามารถหาได้จากร้านสะดวกซือ้หรือตามวดัตา่งๆ ก็มีไว้ให้คนผา่นทาง บางคนชอบดื่มน า้
เย็นจะพกกระติกหรือกระบอกเก็บความเย็นไปด้วยก็ได้ แตห่ากไปในท่ีกนัดารจนไมแ่น่ใจวา่มีน า้ดื่มท่ี
สะอาดหรือไม ่สามารถพกชดุคิท (kit) ซึ่งประกอบด้วยท่ีกรองน า้และยาเมด็ละลายน า้ส าหรับฆ่าเชือ้ ท าให้
เราสามารถน าน า้จากห้วยหรือล าธารมาผา่นเคร่ืองกรองนีแ้ล้วดื่มได้ 
 ส าหรับผู้ ท่ีไปขี่จกัรยานตา่งประเทศ ถ้าไมม่ัน่ใจเร่ืองแหลง่อาหาร สามารถพกพาชดุเตรียมอาหาร
อย่างง่าย ขนาดกะทดัรัดไปด้วย ซึ่งประกอบด้วยแก๊สกระป๋อง หวัเตาท่ีพบัเก็บได้ หม้อสนาม รวมทัง้
อาหารแห้งเช่น บะหมี่ส าเร็จรูปก็ช่วยได้ 
 
การเตรียมยารักษาโรค 
 คนท่ีเป็นโรคประจ าตวัต้องเตรียมยารักษาโรคไปด้วย รวมทัง้ชดุยาสามญัท่ีเป็นยาจ าเป็นพืน้ฐาน 
เช่น ยาหมอ่ง ยาแก้ไข้ แก้ปวดท้อง ท้องเสีย  รวมถึงอปุกรณ์ท าแผล แอลกอฮอล์ล้างแผล เผื่อเกิดอบุตัิเหตุ
รถล้ม นอกจากนัน้ควรเตรียมยาแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ ยาคลายเส้น ยาฆ่าเชือ้ แก้อาหารเป็นพิษ เพราะใน
บางพืน้ท่ีนกัป่ันอาจเผลอกินอาหารท่ีไมส่ะอาดได้โดยไมรู้่ตวั 
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การเตรียมจักรยานและอุปกรณ์ต่าง  ๆ
 ก่อนการเดินทาง ควรตรวจเช็กจกัรยานคูใ่จวา่ ทกุสว่นอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เพราะหากรถเสียใน
ระหวา่งทาง อาจไมพ่บร้านซ่อมจกัรยานในพืน้ท่ีก็ได้ 
 ตรวจดลู้อรถวา่ ยงัมีสภาพดอกยางท่ีดีและมีอายกุารใช้งานไมม่ากเกินไป เพราะหากใช้ยางเก่าใน
สถานการณ์ท่ีต้องเบรกบ่อยๆ เช่น ขณะขี่จกัรยานลงเขา ยางจะร้อนจนอากาศภายในล้อขยายตวั อาจท าให้
ยางระเบิดได้ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีอนัตรายมาก 
 ตรวจสอบระบบเบรก เช่น สาย ดิสเบรก (Disk Brake)  หากใช้มานานจนเก่า อาจเปลี่ยนสายใหม่
ก่อนเดินทางเพ่ือการขบัขี่อย่างมัน่ใจ 
 เช็กระบบขบัเคลื่อน ดวูา่การเปลี่ยนเกียร์ราบร่ืนดีไหม หยอดน า้มนัหลอ่ลื่นโซ่จกัรยาน หากสายโซ่
หย่อนควรเปลี่ยนใหม ่ 
 ตรวจดวูา่แฮนด์รถอยู่ในสภาพท่ีดี ไมโ่ยกคลอน 
 นอกจากนัน้   ควรน าอปุกรณ์เก่ียวกบัจกัรยานบางอย่างติดตวัไปด้วยระหวา่งการเดินทาง ได้แก่
อปุกรณ์ปะยาง ยางในส ารอง อปุกรณ์ชดุตอ่โซ่ในกรณีท่ีโซ่ขาด รวมถึงผ้าเบรก อปุกรณ์ท่ีจ าเป็นอีกอย่างคือ
ไฟรถ ทัง้ไฟหน้าและหลงั ควรน าติดตวัไปด้วยทัง้ประเภทท่ีใช้ถ่านและแบบชาร์จไฟ เพ่ือสามารถใช้ทดแทน
กนัได้ 
 
เตรียมพร้อมร่างกายก่อนการเดินทาง 
 คนท่ีป่ันจกัรยานทวัร์ร่ิงต้องฝึกซ้อมป่ันอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้ก าลงัขาอยู่ตวั อย่างน้อยก่อนออกทริ
ปต้องมัน่ใจวา่ตวัเองสามารถป่ันไปได้ถึง 60-80 กิโลเมตรตอ่วนั  
 หากขาดการฝึกซ้อมหรือเตรียมพร้อมร่างกายให้ดีพอ ช่วงเวลา 1-2 วนัแรกจะรู้สกึทรมานขามาก 
แตจ่ะคอ่ยๆ เข้าท่ีในวนัท่ี 3-4  ท่ีส าคญั อาจท าให้เป้าหมายของการเดินทางของทัง้กลุม่ผิดพลาดหรือลา่ช้า
กวา่ท่ีควรจะเป็น   
 ในกรณีท่ีไมม่ีเวลาซ้อม อาจใช้วิธีป่ันจกัรยานไปท างาน เพราะเมื่อเราป่ันระยะทางอย่างน้อย 20 
กม. ไป-กลบัทกุวนั เป็นเวลา 1 เดือน ก็ท าให้มีแรงอยู่ตวัได้ หรือบางคนอาจใช้วิธีซ้อมป่ันจกัรยานบน
เทรนเนอร์อยู่ในบ้านก็ได้  
                 

….. 
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3.  ภาคผนวก 
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ทริปสะอาดครัง้ท่ี 17 ป่ันทางไกลตามรอยพระนางจามเทวี  
ร่วมสร้างเจดีย์วัดป่าท่าสุด 

18-26 ตุลาคม 2557 
 

 ชมรมจกัรยานเพ่ือสขุภาพแห่งประเทศไทย ชวนป่ันจกัรยานทางไกลจากลพบรีุถึงเชียงใหม ่ใน
เส้นทางตามรอยพระนางจามเทวี ซึ่งทรงเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์แรกท่ีปรากฏนามในประวตัิศาสตร์ 
ปกครองนครหริภญุชยั รัฐท่ีเก่าแก่และมีประวตัิศาสตร์ยาวนานท่ีสดุแห่งหนึ่งของประเทศไทย ระยะทางกวา่ 
650 กิโลเมตร บนเส้นทางสายประวตัิศาสตร์ เลียบแมน่ า้ปิงท่ีจะได้สมัผสัความงดงามแห่งธรรมชาติ เรียนรู้
ประวตัิศาสตร์ วิถีชีวิตผู้คนตลอดเส้นทางการป่ันจกัรยาน  
 ร่วมท าบญุทอดกฐินสร้างเจดีย์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตเุพ่ือสืบทอดพระพทุธศาสนา 
 ครัง้หนึ่งในชีวิตต้องป่ันจกัรยานทางไกลให้ได้สกัครัง้ แล้วจะพบวา่การใช้ชีวิตแบบเนิบช้าเป็น
ความสขุท่ีสมัผสัได้จริงๆ บนก้าวย่างแห่งการเดินทาง สูด่ินแดนอนัแปลกแตกตา่ง ลองหยดุพกัและค้นหา
ความหมายในสิ่งละอนัพนัละน้อยท่ีอยู่รอบรายทาง.... 
 

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

 
 

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

 ผู้สนบัสนนุทกุหน่วยงานท่ีท าให้เกิดโครงการดีๆ ในครัง้นี ้ 
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ติดตามแรงใจของบรรดานกัป่ันท่ีต้องการสง่บญุ 
ไปร่วมสร้างพระเจดีย์ท่ีวดัเลก็ๆ อนัเป็นศนูย์รวมจิตใจ 

สมัผสับรรยากาศสองข้างทาง 
ในเส้นทางตามรอยพระนางจามเทวี 

จากลพบรีุสูเ่ชียงใหม่ 
 

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




