
แหลงทองเทีย่วอําเภอแมเมาะ

การสรงน้ําพระพทุธรูป 3 องค
ความเปนมาของพระพุทธรูป 3 องค

ตามหลักฐานที่ปรากฏถึงการอพยพของชาวไทย  เพื่อต้ังถิ่นฐานใหมสมัยกอนของชาว
แมเมาะ  ที่ศูนยวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ  ไดรวบรวมไว  กลาวถึง “ตามความเช่ือที่เลาขาน
กันมาวา  ชาวไทยเช้ือสายไทยใหญ  หรือเงี้ยว  อพยพมาจากทางทิศเหนือ (จังหวัดเชียงราย)
มีหัวหนาช่ือ  จองก๋ันตา  มาต้ังถิ่นฐานบริเวณลําน้ําแมเมาะ  และมีประชาชนมารวมกันตัวกัน
มากขึ้น  จึงไดกอสรางวัดเมาะหลวงขึ้นบริเวณใกลเคียงหมูที่ 1 ตําบลบานดง  ในป  พ.ศ.
1257”  แตไมปรากฏหลักฐานชัดเจนที่กลาวถึงการสรางพระพุทธรูปทั้ง 3 องคนี้

ในหลักฐานการกลาวถึงการบูรณปฏิสังขรณวัด  ในสมัยเชียงแสน  ป  พ.ศ. 2330 –
พ.ศ. 2460 พบวามีการบูรณะวัดเมาะหลวง (วัดเมาะดอนเรียง) หลายครั้งแตไมปรากฏ
หลักฐานชัดเจนที่กลาวถึงการสรางพระพุทธรูปทั้ง 3 องคนี้เหมือนกัน

จากหลักฐานการบูรณปฏิสังขรณวัดเมาะหลวง (วัดเมาะดอนเรียง) เมื่อวันที่ 30
มกราคม 2497 คณะกรรมการไดรื้อถนพระวิหารออกแตก็ไมไดระบุการสรางพระพุทธรูป
โบราณแตอยางใด  จึงทําใหยังไมทราบที่มาเพราะไมปรากฏหลักฐานแนชัด

เมื่อมีการยายหมูบานเมาะหลวงเดิม  มาสรางใหมที่บานใหมเมาะหลวง  หมูที่ 8 ที่อยู
ปจจุบัน  ในป  พ.ศ. 2534 โดยมีหลักฐานกลาวคือ “ป  พ.ศ. 2534 ไดมี  การอพยพราษฎร
ตามโครงการขยายเหมืองแมเมาะ  จากบริเวณหมูที่ 1 ตําบลบานดง  มาต้ังที่หมู 8 ตําบล
แมเมาะ อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง  เกิดเปนชุมชนชาวบานใหมเมาะหลวง  ชาวบานเห็นวาควรมี
การจัดสรางศาลหลักเมืองแมเมาะขึ้น  เพื่อใชเปนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ใหปกปองรักษาประชาชนชาว
อําเภอแมเมาะใหอยูอยางรมเย็นเปนสุข  ถือเปนหลักรวมจิตใจของประชาชนในหมูบาน
ดังนั้นในป  พ.ศ. 2534 จึงมีการสรางศาลหลักเมืองแมเมาะขึ้นใหมในสถานที่ต้ังปจจุบันนี้
และตอมาในป  พ.ศ. 2541 ไดมีการกอสรางวัดเมาะหลวงขึ้น  ซึ่งมีหลักฐานปรากฏในการ



บันทึกของทานสมศักด์ิ   พรหมวิชัย  ประธานศูนยวัฒนธรรมแมเมาะวา “ไดมีพิธีวางศิลา
ฤกษเฉลิมพระเกียรติวัดเมาะหลวง  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2541 หลังจากนั้นชาวบานเมาะ
หลวง  จึงไดจัดทําพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปทั้ง 3 องค    มาประดิษฐานที่วัดเมาะหลวง  ใน
วันที่ 1 มิถุนายน 2542 มีการบูรณะซอมแซมวัดเมาะหลวง  และวันที่ 4 ธันวาคม 2542
จัดพิธีทําบุญฉลองสมโภชวัดเมาะหลวง”

คณะทํางานในศูนยวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ  โดยมีทานสมศักด์ิ   พรหมวิชัย  ประธาน
ศูนยวัฒนธรรมแมเมาะวา  ไดพยายามสืบคนหาหลักฐานที่เก่ียวของกับ  พระพุทธรูปโบราณ
ทั้ง 3 องค  และไดพบวาที่บัวคว่ํา  บัวหงายของฐานพระพุทธรูป 1 ใน 3 องค  ปรากฏ
การสลักป  พ.ศ. 2476 ในการจัดหลอพิมพองคพระพุทธรูป (แตชาวอําเภอแมเมาะมีความ
เช่ือวาคงมีการบูรณะมากอนหนานี้หลายครั้งแลว) คณะกรรมการและชาวบานเมาะหลวง
สันนิษฐานวา  พระพุทธรูปทั้ง 3 องค  นาจะมีมากอนการกอสรางวัดเมาะหลวงเดิม (วัด
เมาะดอนเรียง  เลขที่  352 ต.แมเมาะ  หรือ ต.บานดง  เดิม) เพราะสังเกตจากรูปลักษณะ
ขององคพระพุทธรูปจะใกลเคียงกับองคพระพุทธรูปยุคสมัยโบราณมาก

*************************************************************

ประวัติ “เจาพอประตูผา”
(ยอดขุนพลแหงเขลางคนคร)

ที่นครลําปาง  ดวงวิญญาณของ พญาเบิก  (เจาผูครองนครเขลางค) สิ้นพระชนม  พ.ศ.
๑๘๓๒ ไดกอใหเกิด “เจาพอขุนตาล”  ฉันใด  ดวงวิญญาณของ  พญามือเหล็ก (ยอดทหาร
เอกของเจาลิ้นกาน  เจาผูครองนครลําปาง) มรณกรรมอยางชายชาติทหารหาญที่  ประตูผา
พ.ศ. ๒๒๗๕ ไดกอใหเกิด “เจาพอประตูผา”  ก็ฉันนั้น  ดวงวิญญาณวีรชนผูอาจหาญ
มักจะไดรับการเทิดทูนคารวะจากอนุชนรุนหลังอยางสมเกียรติอยางนี้เสมอ

อดีตกาล  สมัยเกือบ ๓๐๐ ปลวงมาแลวโนน  หัวเมืองไทยฝายเหนือที่เรียกวา  เขต
แควนแดนลานนา  ตกอยูภายใตอิทธิพลพมาขาศึกเขาครอบครองเปนเวลาชานาน  ถึงสมัย
กรุงศรีอยุธยา  รัชสมัย  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ไดกรีฑาทัพขับไลพมาเอาแควนลานนา
กลับคืนมาเปนของไทยอีกวาระหนึ่ง  และก็จากไปอีกตามวิถีทางการเมือง  สมัยกรุงธนบุรีพระ
เจาตากสิน  แควนลานนาผวาเขาสูออมกอดไทยเชนเคย  และเปนไทยเด็ดขาดในรัชสมัย  พระ
ปยมหาราชเจา (รัชกาลที่ ๕) แหงกรุงรัตนโกสินทรตราบเทาทุกวันนี้

ขอยอนเวลากลาวถึงอดีตเก่ียวกับประวัติยอดขุนพลทหารเอก (เจาพอประตูผา)  แหง
เขลางคนคร  ขอประเดิมเริ่มเรื่องราว  ป  พ.ศ. ๒๒๕๑ – ๒๒๗๕ อันเปนสมัยกรุงศรีอยุธยา



บ้ันปลาย  รัชสมัยพระเจาทายสระ  ตอพระเจาอยูหัวบรมโกษฐโนน  แควนลานนาไทยตกอยู
ภายใตอิทธิพลของพมาเกือบทั้งสิ้นกลาวคือ  นครเชียงใหม  สมัยพระเจาเมกุฏิ (พ.ศ. ๒๑๐๖)
ไดเสียเอกราชใหแกพระเจาบุเรงนอง  ปรุงขึ้นคิดปฏิวัติถูกพมาซัดลมคลืนลงอีก  พมาจึงต้ังให
นางวิสทุธิเทวี  เจาหญิงไทยขึ้นครอง  ถึงป  พ.ศ. ๒๒๗๔ สิ้นพระชนม  บุเรงนองสงนายทหาร
พมามังนรธาชอ (โอรส) มาปกครองสืบมา  ถึงป  พ.ศ. ๒๒๗๕ พมาออนกําลังลง  เจาองค
นกหรือองคดํา  ราชวงคเชียงใหม – หลวงพระบาง  นําคนกูเอกราชคืนสําเร็จ  ขึ้นเปนเจานาม
วา  พระหอคํา  จนถึง  พ.ศ. ๒๓๐๕ สิ้นพระชนม  พระเจาอังวะพมายกทัพมาตีเชียงใหมได
สงนายทหารมาปกครองแทนช่ือ โปมะยุงวน  (โปหัวขาว) ใหคนไทยช่ือ พญาจาบาน  เปน
พอเมืองเชียงรายก็ตกเปนเมืองขึ้นพมาขาศึกดวย  เมืองแพร  เมืองนาน  ยังเปนอสิระมเีจาไทย
ปกครองกันเอง  สวนนครลําพูนไชย  มีเจาหรือทาวมหายศปกครองอยูภายใตอิทธิพลของพมา
สมัยนั้น  เราเรียกวา  พมาเชียงใหม  พมาลําพูน  สําหรับนครลําปาง  ถูกอิทธิพลพมา  บาน
แตกสาแหรกขาด  ทั้งเจา  ขาหลบลี้หนีตายเขาปาไปจํานวนมาก  คือ เจาลิ้นกาน  หนีไปอยูที่
ประตูผา  นครลําปางจึงเหมือนวางเจาครองเมือง  ปกครองกันเองโดยทั้งขุนนาง ๔ คน  ขึ้น
ดูแลบานเมือง  มีแสนหนังสือ  แสนเทพ  แสนบุญเฮือน  และจเรนอย  แตทั้ง ๔ ทาน  คอย
ชิงดีชิงเดนกันปกครองราษฎรไมปกติสุข  ความเดือดรอนเกิดขึ้นทุกหยอมหญาเขลางคนครเรา
รอนเปนไฟไปทัว่…

ดวยเหตุฉะนี้แล  พระอธิกรเจาอาวาสวัดนายาง (เขตอําเภอแมทะ  ลําปาง) สมัยนั้น
ราว  พ.ศ. ๒๒๓๒ ทานเช่ียวชาญวิทยาคม  ไสยศาสตร  เวทมนตคาถา  มีชาวประชาที่
เลื่อมใสศรัทธาฝากเนื้อฝากตัวเปนลูกศิษยลูกหามากมาย  ไดปรึกษาหารือกันเมื่อเห็นวาขืน
ปลอยใหบานเมอืงเดือนรอนลุกเปนไฟอยูสภาพเทาที่เปนอยูนี้  นครลําปางคงเหลือแตช่ือแน ๆ
จึงสมัครพรรคพวกพอสมควรแลว  จึงไดพากันชุมนุมปรึกษาหาทางกูอิสรภาพบานเมืองตอไป
จะมัวมาอาศัยขุนนางทั้ง ๔ เปนทีจะลมเหลวเปนแนแท

ฝายขุนนางทั้ง ๔ เมื่อเกิดไดยินขาวทานอธิการสมภารวัดนายางคิดการใหญ  จึงหาวา
ทานใฝสูง  จะหาทางปราบ  แตเมื่อเอาจริง ๆ  ชาวเมืองไมมีใครเลนดวย  ยิ่งทําใหผูคนแตก
เขาเปนบริวารทานสมภารมากขึ้นโดยลําดับ

อยางไรก็ดี  ความนี้ทราบไปถึงทาวมหายศพมาลําพูน  ซึ่งมีเขตติดตอกับนครลําปาง
จึงฉวยโอกาสยกทัพมาหมายจะปราบผูมีบุญที่นครลําปาง  เมื่อขาศึกยกมา  ทานอธิการฯ  ได
คุมสมัครพรรคพวกออกสูรบเปนสามารถ  ในที่สุดถึงขั้นตะลุมบอนกันที่บริเวณทุงปาตัน (เขต
ตําบลปงแสนทอง  อ.เมือง) อนิจจังน้ํานอยยอมแพไฟ  เพราะกําลังพมาขาศึกมากกวาไทย
หลายเทา  ยิ่งสูยิ่งเหมือนแมลงเมาบินเขาสูกองไฟ  ดังนั้น  ทานอธิการวัดนายางจึงไดแตกพาย
บริวารขวัญหนีดีฝอทิ้งดาบทิ้งปน  หลบหนีตายไปทางใต  ในที่สุดเขาไปหลบอยูในเขตคูกําแพง
วัดพระธาตุลําปางหลวง (ต.ลําปางหลวง  อ.เกาะคา) ทัพเทามหายศแหงลําพูนไดไลขยี้



ตามไปติด ๆ  ทานอธิการฯ  กับเสนาขวา – ซาย   ปลอยใหบริวารหนีเขาไปภายในกําแพงวัด
กอน  สวนทานับเสนาออกตานขาศึกไว  กองทัพลําพูนไลไปทัน  จึงประจัญบานกันระหวาง
ทาง  ขณะนั้นทานสมภารกับเสนาทั้งสองมีแตไมกระทูเสารั้วสวน  สวนพมาขาศึกมีทั้งปนทั้ง
ดาบไดตอสูกันอยางประชิดตัวไมกลัวตาย  ใครดีก็อยูใครไมสูก็ตาย  พวกพมาลําพูนเกือบจะ
ปราชัยอยูแลวทีเดียว  บังเอิญทานสมภาร  ถูกกระสุนที่หวางคิ้ว  แมมันจะไมระคายผิว  แต
ความแรงทําใหตาทานบวมปูมองอะไรไมเห็น  ถูกพมารุมตีฟนแทงจนรางบอบชํ้าไปหมดเซถลา
ลง  ฝายเสนาวัดบานฟอนไดรับบาดเจ็บที่หางตาซาย  เสนาวัดสามขาบาดเจ็บที่หัวเขา  ตาง
หมดแรงแมรางกายไมมีรอยบาดแผลก็จริง  ก็ลมหมดแรงสิ้นลมปราณ ๓ คนสูกับขาศึกเปน
รอย  น้ํานอยยอมแพไฟ  จนถึงแกกรรมอยางกลาหาญกลางสมรภูมิในที่สุด

เมื่อไดชัยชนะแลว  ทาวมหายศพมาลําพูนไดนําพลไปฉลองชัยกันในเขตกําแพงพระธาตุ
ลําปางหลวง  ใหทหารตระเวนเกณฑเก็บภาษีอากร  และยึดขาวปลาอาหารมาเลี้ยงกันอยาง
อิ่มหมีพลีมัน  บานเรือนใดใครมีสายสวยเมียงามไมพูดพลามทําเพลง  หรือเกรงใจเลย  จับมา
ใครขัดขืนฟนแทงฆาตายอยางผักปลา  ไดสุรานารีมาแลวก็ด่ืมอยางสนุกสนานภายในเขตวัด
ไมย่ําเกรงนรกหมกไหม  ทั้ง ๆ  ที่เปนชาวพุทธเปนที่นาเวทนายิ่งนัก  ชาวนครลําปาง
เดือดรอนกันทุกหยอมหญา  กลียุคเกิดเพราะน้ํามือของพมาขาศึกคราวนั้นนาเวทนายิ่งนักแล

ตอมาทาวมหายศเห็นวา  ยังยึดครองนครลําปางยังไมสิทธิ์ขาด  เพราะยังมีขุนนางทั้งสี่
เปนพอเมืองปกครองอยูที่เวียงดิน (เขต  อ.เมืองลําปาง  ใกลบานทาคราวนอย) จะตองใชกุศ
โลบายไปเจรจาหาทางกําจัดเสี้ยนหนามใหหมดสิ้น  แผนดินนครลําปางจะไดเปนเมืองขึ้นตอ
พมาลําพูนตอไป

ทาวมหายศจึงสั่งใหทหารเอกทั้ง ๓ ของตนมี หาญฟาแมบ  หาญฟาง้ํา  และหาญฟา
ฟน  ทําทีนําสายไปเจรจาความเมืองกับขุนนางทั้ง ๔ ของลําปาง  ขณะนั้นซึ่งมี แสนหนังสือ
เทพแสน  แสนบุญเรือน  และจเรนอย  ขณะเจรจากับพมาพยายามเอาเปรียบทุกวิถีทาง  ใน
ที่สุดจเรนอยไมยอมบอกวาสมควรจะอัญเชิญทาวลิ้นกาน  เจาเมืองเขลางคที่หนีไปอยูดอย
ประตูผา  มาเปนประธานดวย  ฝายพมาเห็นวาไมไดการจึงชัดดาบออกไลฟนแทงขุนนางทั้ง
๔ ลมตายเกือบหมด  เหลือเพียงจเรนอยกับบริวาร ๒ – ๓ คนหนีตายไปสมทบกับทาวลิ้น
กาน ที่ดอยประตูผาและไดเชิญทาวลิ้นกานกลับไปครองนครเขลางคอีก  แตก็ไมยอมกลับ  จเร
นอยจึงยอมอยูกับทาวลิ้นกานที่ดอยประตูผา   แตขณะนั้นยังมีทหารเอกที่จงรักภักดีคอยรับใช
อยู  นั่นคือ (แสนคําลือ) “พญามือเหล็ก”  ทานผูนี้เปนชาวบานตา (คือ  บานรองตา  ต.
บานหวด  อ.งาว) เปนเด็กกําพรา  ญาตินําไปถวายทานอธิการวัดนายาง  เคยเปนเด็กวัดเรียน
หนังสือรุนราวคราวเดียวกันกับจเรนอย  หนานทิพยชาง  มีวิชาอาคมอยูยงคงกระพัน  ฟนแทง
ไมเขา  สามารถใชขอศอกแทนโลได  คนสวนมากจึงเรียกวา “หนานขอมือเหล็ก”
คอยรับใช  อารักขาทาวลิ้นกานที่ดอยประตูผา



กลาวถึงจเรนอยนําสมัครพรรคพวกลี้ภัยมาหาทาวลิ้นกานมาพบหนานมือเหล็ก  ซึ่ง
ขณะนั้นมีบรรดาศักด์ิ “พญามือเหล็ก”  แลวก็ดีใจซองสุมกําลังเตรียมการกูชาติใหจงได  แต
บริวารที่มาดวย  เห็นฝมือของจเรนอย  แลวไมไหวขืนอยูดวยเห็นจะถูกพมาฆาฟนตายอายุสั้น
เปลา ๆ  จึงพากันหลบหนีไปอยูเมืองตา (คือ  บานรองตา  ต.บานหวด  อ.งาว) เมืองเมาะ
(บานแมเมาะ         ต.บานดง  อ.แมเมาะ) เมืองตีบ (ต.แมตีบ (เวียงทิพย) อ.งาว  เมือง
ลอง (อ.ลอง  จ.แพร) ดวยเหตุนี้เองนครลําปางจึงทิ้งราววางเปลากลัวพมาลําพูน  หาผูคน
อาศัยนอยเต็มที  ที่มีคนอยูมากดูจะมีที่  เมืองจาง (บานสบจาง  เขตอําเภอแมเมาะ) เพราะ
พวกนี้เปนคนมีฐานะ  คิดถึงทรัพยสมบัติเดิมอยู  หากบานเมืองสงบสุขเมื่อใดก็จะกลับไปบาน
เดิมเมื่อนั้น  นครลําปางไดปลอยรางอยูไมนาน  ตนป  พ.ศ. ๒๒๗๔ มีเจาอธิการวัดแกมชมภู
(เขต  อ.เมือง  ลําปาง) ชํานาญโหราศาสตร  ตรวจฤกษสามยามสี่มีโฉลกดี  นครลําปางจะสิ้น
เคราะห  จึงซองสุมผูคนคิดกูบานกูเมืองจากพมา  ปรากฏวามีบริวารพอสมควร  วันหนึ่งทาน
จึงประกาศวา “หาคนมาปราบพมาบได  อาตมาจะสึกออกไปเปนหัวหนาปราบมันเอง”
บรรดาญาติโยมตางหามปรามทานไว  เพราะขณะนั้นหาสงฆติดวัดยากยิ่ง  จึงตกลงใหไปติดตอ
ทาวลิ้นกานที่ประตูผา  ทาวลิ้นกานตอบวายังไมพรอม  ใครจะคิดการณอยางไรก็ทําไปกอน
เถิด  ความจริงทาวลิ้นกานกําลังคิดอยูแลวทีเดียว

มาเร็วจึงสงขาวใหสมภารทราบ  และบอกวา “อันครูบาเจาก็ชํานาญโหราเลขผานาที
หยังมาคิดคํางายมีแตจะสึก ๆ  ขาเจาคิดวาลําปางยังบเสี้ยงคนดีเต่ือเจา”  ทานสมภารคดิไดจึง
จับยามสามตาลงเลขผานาทีเห็นวา “อันหลานกูผูสามารถยังมีสูฮีบไปตวยมันมาหากูจ่ิมเตอะ”

ในที่สุด  คนจึงไปตามหาหนานทิพยชางพเนจร  ซึ่งเคยบวชเรียนอยูกับอธิการวัดนายาง
แลวไปอยูบานปงยางคก (เขต  อ.หางฉัตร) ไปไดภรรยาบานเอื้อม (เขต  อ.เมืองลําปาง) มี
วิชาอาคมขลัง  สามารถใชปนผาหนาไม  และไลจับชางดึงหางมันใหหลุดได  ขณะนั้นมีอาชีพ
เปนพรานปาลาสัตว  รางกายกํายําล่ําสันสูงใหญ  ชาวบานจึงขนานนามหนานนี้วา “หนาน
ทิพยชาง”  พอตามมาทานสมภารผูเปนลุงจึงถามวา “บาหนาน  คิงจะสูกูเมืองคืนจากพมาได
กอ”  หนานจึงพนมมือวันทาแลวตอบวา “อันพมาลําพูนก็เตียวดิน  ก๋ินขาวอยางหมูเฮา
ขานอยตึงบกลัวสักนอยเจา”  ทานสมภารไดยินดังนั้น  จึงมอบบริวารใหประมาณ ๓๐๐ คน
ใหหนานทิพยชางเตรียมตัวไว  ถาไดโอกาสจะไดตีเอาเมืองคืนจากพมาตอไป

ยอนเรื่องราวกลาวถึงทาวมหายศ  แมทัพพมาลําพูนเมื่อฆาขุนนางได ๓ คน  แลวก็ยัง
ไมสบายใจเพราะหนีไปอีกคนหนึ่งคือ  จเรนอย  ดันหนีไปหาทาวลิ้นกานอดีตเจาเมืองคนเกา
ซึ่งขณะนั้นลี้ภัยไปอยูที่ดอยประตูผาโนน  ขืนปลอยไวก็จะเปนหนามยอกอก  ปกครองนคร
ลําปางไมราบรื่นแนนอน  จึงสั่งการให ๓ ทหารเสือของตนไปทําการปราบปราบตอไป (หาญ
ฟาแมบ    หาญฟาง้ํา  และหาญฟาฟน)



ณ  ดอยประตูผาที่ลี้ภัยของทาวลิ้นกานกับพวกนั้น  เปนเชิงเขาเวาชะโงก  เดิมมีชอง
ยองผานเขาไปแคบ ๆ  ทะลุไปสูบานเมืองตา  เมืองลอง  เมืองแพร  กอนนั้นทางนี้เปนทางลัด
ตัดตรงที่สุด  ใชเปนที่แอบซองสุมกําลังไดดีที่สุด  ทหารเอกของทาวลิ้นกานขณะนั้นมี  พญา
มือเหล็ก  และจเรนอย  ที่มาสมทบใหมพรอมกับบริวารเพียงเล็กนอย  กําลังคิดหาทางกู
อิสรภาพคืนจากพมาลําพูนอยูทุกลมหายใจ  แตขณะนั้นยังขาดกําลังอยางเดียวเทานั้น  และ
ไมนึกไมฝนวาพมาจะสงกําลังมารังควาญ  จึงไมไดเตรียมตัวแตอยางใดเลย

ถึงคราวจะสิ้นช่ือ  ใหชาวโลกระบือเกียรติคุณสืบไปตราบช่ัวหลานเหลนโพน  สาม
ทหารเอกของทาวมหายศ  อันมี หาญฟาแมบ  หาญฟาง้ํา  และหาญฟาฟน  ไดกรีฑาทัพไป
ยังประตูผาทันที  ขณะนั้นเปนเวลาใกลรุงสุริยากําลังจะมาเยือนขอบโลกเบ้ืองบูรพาทิศ  จเร
นอย  เห็นขาศึกกอนจึงออกตอกรไมยอมชา  ไดตอสูพมาเปนสามารถแตขาดอาวุธ  ในที่สุด
พมาบุกทะลวงไลจเรนอยไปยังหนาผาตูบ  พมาไดใจรุกไลไมลดละ พญามือเหล็ก  เห็นวา
หากปลอยพมาเขามา  ทาวลิ้นกานราชาก็สิ้นนามกันคราวนี้  จึงฉวยดาบคูชีพรีบกระโดดสกัด
ก้ันทหารพมาที่กรูเขามาถูกพญามือเหล็กฟนซายปายขวารวดเดียวตายกันเปนสิบ ๆ พญามือ
เหล็ก  มีพลังใจเสกเปาคาถาอาคมที่ครูบาใหมาเทาใด  นําออกมาใชจนหมดพุง  คราวนี้ฉวย
ดาบทั้งสองมือยืนจังกาหนาประตูผา  ทหารพมาขาศึกนึกแตวาไทยคนเดียวหรือจะสูกู  พมา
เปน ๒ – ๓ รอนคนได  จึงเรียงแถวเดินตรงเขาไป พญามือเหล็ก  ขยับดาบมือซายเบา ๆ
เอาพมาเปนศพเซนคมดาบไดถึง ๕  คน  ปายดาบมือขวาไดพมาเซนคมดาบอีก ๑๐ คน
หยุดการเดินเด่ียวของพมาไดชะงักนัก

ฝายหาญฟาง้ําเห็นพวกเสียที  ไมรีรอถลกโสรงเขาไปหมายแกมือใหเพื่อน  ฟนซาย
ปายขวาไมนับพญามือเหล็กแทบรับไมทัน  ในที่สุดดาบหักไปอันหนึ่ง  จึงใชศอกซายรับ
อาวุธแทนโล  มือขวาถือดาบคอยจองฟน  แมคมดาบจะไมระคายเคืองผิวหนังเลย  แตศอก
ซายก็บวมเปงบอบชํ้าเอาดื้อ ๆ  โตขึ้นถึง ๓ เทาตัว  เหนื่อยก็เหนื่อยขาวไมไดตกทองเลย
ตั้งแตเชา  เจ็บมือซายยายมามือขวารับคมดาบศัตรูแทน  โดยไมยอมถอยหลังแมแตกาว
เดียว  จนมือขวาก็บวมเลือดไหลซิบ ๆ  เทายางบอน  อดทนตอกรกับพมาหมาหมูอยูตอไป
ไมปริปาก  หาญฟาง้ํานั้น  คิ้วบากหนาเบ้ียวเห็นทีจะสูคนเดียวตอไปไมไหวแน  แหกปากรอง
ใหหาญฟาแมบผูเฒาเขาไปชวยสองตอหนึ่ง  สูกันถึงใจเลือดไหลเขมขนเสมอ

พญามือเหล็ก  รูสึกหิวโหยโรยแรงแตแข็งใจสู  บริวารที่อยูเบื้องหลังกลัวเสียงดาบ
ปะทะกันไมไหวหนีตายแอบในถ้ําหมดสิ้น  ทั้งสองทหารพมาประดาหนาเขาใสหลับตาฟน
หลับตาแทงไมเลือกที่  ทั้งกายีของ พญามือเหล็ก  ระบมบอบชํ้าบวมเปงไปทั่วสารภางค  สู
กันแตเที่ยงยันบายสามโมง  ยังไมมีทีทาวาใครจะแพจะชนะ  พมา ๒ คนชักระอาใจจะหนี
ไปก็จะเสียเหลี่ยม  ฝนใจสูไปอยางนั้นเอง  จังหวัดดีขณะที่หาญฟาง้ําโสรงลุยกมหัวยอตัวนุง
โสรง  พอโยงโยขึ้นมาอนิจจา พญามือเหล็ก  รวมพลังครั้งสุดทาย  มือขวายกไมไหว  มือ



ซายถือดาบฟนฉับลงที่แสกหนาผาแลงเปนสองสวนพอดิบพอดี  ไมมีเวลารองสั่งเพื่อนแมแต
อาปาก

ฝายหาญฟาแมบผูเฒาไมเอาไหน  เห็นเพื่อนตายไปตอหนา  ถาขืนชักชาอยูสูมันไมได
แน  พอดีพญามือเหล็กใกลขาดใจจึงเบนกายเขาไปพิงหนาผา  ยืนสงาสิ้นลมปราณอยางชาย
ชาติทหารเอก  มือยังถือดาบอยู  หาญฟาแมบไมรูนึกวา พญามือเหล็ก  แอบเอาทาที่จํางุ
มมือกุมดาบไมวางเลย... อนิจจา  เพื่อนตายไปทั้งสองกูจะเอาชีวิตมาทิ้งหรือ  ยังอาลัยเมีย
เกาลูกรักที่เมืองตนจึงหันหลังวิ่งแลนไมเหลียวกลับ  ทัพพมาจึงยึดดอยประตูผาไมสําเร็จ
ดวยประการฉะนี้แล...

กลาวถึงทาวลิ้นกานกับจเรนอย  เมื่อเห็นวาเงียบเสียงดาบเสียงคนแลว  จึงพากัน
ออกมา  อนิจจา... ฟาดิน “พญามือเหล็ก”  ผูกลาหาญยืนมือถือดาบทาทางสงาปาน
ราชสีห  สิ้นใจตายจากไปเสียแลว  จึงสั่งทหารหาญ  นํารางไรวิญญาณไปวางที่ผาลาดปลง
ศพวีรชนตามมีตามเกิดแลวสรางศาลเพียงตา  อัญเชิญดวงวิญญาณ พญามือเหล็ก  มาสิง
สถิตยใหเปนที่สักการบูชาของเหลาปวงชนรุนหลังตอไป  แทนที่ศาลนี้จะเรียกวา “ศาล
พญามือเหล็ก”  ปจจุบันกลับเรียกวา “ศาลเจาพอประตูผา”  สืบตอกันมาตราบเทาทุก
วันนี้

หลักฐานในการอางอิง -  ประวัติของพระยาสุรวลือชัยสงคราม (เจาพอทิพยชาง  เจาผูครอง
นครลําปางคนแรก) ตนตระกูล  ณ  ลําปาง,  ณ  เชียงใหม,  ณ  ลําพูน,  ณ  นาน  เช้ือเจ็ด
ตนฯ  และตํานานเลาขาน  วัดพระธาตุลําปางหลวง

*************************************************************

แผนดินหวิด
  บานปงชัย  หมู 5 ตําบลแมเมาะ จังหวัดลําปาง

ความหมายของแผนดินหวิด  คือ  ภูมิประเทศที่ถูกทางน้ําหรอืสายน้ํากัดเซาะเปนรอง
ลึกหรือกัดเซาะจนเปนหนาผาชัน    ทําใหแผนดินขาดออกจากกันจึงเรียกเปนคําพื้นเมือง
ภาคเหนือวา“แผนดินหวิด”  การกัดเซาะของน้าํตามพื้นที่ซึ่งเปนหินชนิดตาง ๆ  ไมสม่ําเสมอ



เทากัน     ทําใหเกิดแกงหินรูปทรงแปลก ๆ เชน  เปนแทงคลาย
พระธาตุเจดียบาง  คลายรูปสัตวบาง  จึงทําใหขนานนามภูมิ
ลักษณะพื้นที่สวนนั้นเปน “สันหมูแมตอง”  คลายรูปสุกรผอม
นอนอยู     หากพิจารณาพื้นที่ที่คงสภาพไมถกูน้ํากัดเซาะจะ
พบวา     มีกอนกรวดจํานวนมากยึดกันแนนทาํใหกระแสน้ําไม

เซาะ   เชนแผนดินที่แขง็ระดับตาง ๆ กัน    จึงทําใหพื้นที่หลายแหงทีไ่มถูกกัดเซาะจนหมด
กลายเปนแกงหินยุยหรอืหินปูน การเกิดกระบวนการกัดเซาะของน้าํเมือ่กัดเซาะพื้นที่
ลุมระดับตางๆกัน  จึงทาํใหพื้นที่หลายแหงที่ไมถูกัดเซาะจนหมดกลายเปนแทงหินยอดแหลม
เปนบริเวณกวางซึ่งสามารถตกแตงสภาพแวดลอมพืชพรรณไมตาง ๆใหเหมาะแกการเดินเขา
ช่ืนชมกับธรรมชาติภูมิสภาพของแทงหินลักษณะของพื้นแผนดินมคีวามสูงตํ่าแตกตางกันใน
สวนพื้นทีลุ่มตํ่าอาจเกิดจากการทับถมเปนเวลานานเมื่อถูกน้ําทวมจะทรุดตัว  ตนไมใหญที่
เกิดขึ้นเมื่อตายไปก็ทับถมกันหลายช้ัน นานนับเขาก็เปลี่ยนสภาพเปนถานหินสวนกระแสน้ําที่
พัดพากอนกรวดขนาดตางๆก็จะทับถมกันเปนพืน้ที่ระดับสูงตามริมหวย  นอกจากนี้เมื่อลาวา
ภูเขาไฟไหลหลากเขาทวมบาน   เมื่อลาวาแหงแข็งตัวก็จะมีแรธาตุตาง ๆ  เชน บะซอลท  ซึ่งมี
รูพรุนเกลือ่นกลาดทั่ว พื้นที่สวนนี้จึงจะมีระดับสูงกวาพื้นทีส่วนทีล่าวาหลากไปไมถึง ความ
เช่ือของชุมชนเนื่องจากบริเวณแผนดินหวิดเปนที่ต้ังของหมูบานปงไชยและและหมูบาน
ใกลเคียงประชากรจํานวนหนึ่งอพยพมาจากเมอืงอื่น เชน  มาจากจังหวัดแพร จึงทําใหเกิด
เรื่องเลาวาผูคนที่อพยพไดนําดินแดงที่แพะเมอืงผีมาโรยไวที่บริเวณแผนดินหวิด  ทําใหมีดิน
แดงอยูเปนพื้นดินช้ันบน     ซึ่งมิใชเปนลาวาจากภูเขาไฟ  นอกจากนี้กลุมผูอพยพที่เปนชาว
ไทยลาว  ยังเช่ือวารูปทรงของแทงหินแทงหนึ่งใกลหนาผามลีกัษณะคลายพระธาตุ  ทําใหเช่ือ
วาอาจมีการสรางพระธาตุไวนานแลว    ในเวลาตอมาพระธาตุไดพังทลายเพราะกระแสน้าํ
เซาะเหลอืเพียงตนไมใหญ   จึงทําใหเกิดการทําบุญบูชาพระธาตุและการจุดบ้ังไฟเพือ่ขอฝนให
เกิดความอุดมสมบูรณกอนเขาสูฤดูฝน    โดยกําหนดวันทําพิธคีือ    วนัแรม 15 ค่ํา เดือน 8
เหนือ  ซึ่งอยูในชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมถิุนายน งานประเพณีดังกลาวจะมีการทําบุญ
เลี้ยงพระสงฆในภาคเชา ฟงธรรมและมีการแสดงมหรสพแบบพื้นบาน   ตลอดจนมีการจุดบ้ัง
ไฟในภาคบาย  ในปจจุบัน (2548) พิธีกรรมจัดขึ้นใหญโต   มีการออกรานจําหนายสนิคา
การชกมวย    ดนตรีพืน้เมือง     สวนพิธสีงฆจัดทําอยางสมบูรณแบบ   ในการจุดบ้ังไฟไม
ปรากฏ     ทั้งนี้เพือ่ความปลอดภยัในดานอคัคภีัยของบานเรือน     โดย  อบต.แมเมาะ  มี
สวนชวยเหลอืในการจัดงานวันฉลองเทศกาลแผนดินหวิดเพื่อสงเสรมิการทองเที่ยวของอาํเภอ

ความเช่ืออีกประการหนึ่งคือความเช่ือเรือ่งความศักด์ิสิทธของบริเวณแผนดินหวิด
ชาวบานเลาวากอนถึงวนัขึ้น 15  ค่ํา เดือน 8 เหนือ ประมาณ 1 สัปดาห  จะพบงูเหลือมตัว



ใหญในบริเวณแผนดินหวิด และเช่ือวางูเหลอืมดังกลาวจะออกไขในสุมทุมพุมไมหรอืตามซอก
เขา

นอกจากเรื่องเลาดังกลาว  ยังมีตํานานแผนดินหวิดของพระครูวิจิตรนวการโกศล (ครู
บาสมจิต จิตตคตโต) วดัสระแลง อ.ลอง  จ.แพร เขียนไวแสดงความลกึลับของแผนดินหวิด
ซึ่งเปนแหลงชุมนุมภูตผแีละเปนแหลงซอนสมบัติ  ดังมีเนื้อเรือ่งดังนี้

ครั้งหนึ่งนานมาแลว   มีบุรษุผูหนึ่งมีอาชีพเปนพรานกระตายช่ือ “นายแกว”  เขาจะ
ออกลากระตายปาในยามค่ําคืนเพือ่ยิงกระตายที่ออกมาชมดวงจันทร    จะเรียกวาเปนอาชีพ
เลยก็ไมถูกนักเพราะเดือนหนึ่งเขาจะออกลาเพยีงไมก่ีวัน  ไมก่ีครั้งเพราะตองอาศยัดวงจันทร
เทานั้น  คืนไหนเดือนมดืก็ไมไป    เครือ่งมือในการลากระตายของเขาก็มีเพียงหนาไมเทานั้น
ในตอนกลางวันเขาจะเปนเกษตรกรธรรมดา   นายแกวเปนคนซือ่สัตย ยึดมั่นในสัจจะคาํพูด
ของเขา  คาํไหนตองเปนคํานั้น เขายึดมั่นมาโดยตลอดถึงเขาจะเปนพรานกระตายปาใน
บางครั้งก็ทําเพื่อยังชีพ  แตเขาไมเคยโกหกหลอ
กลวงใครเลย  ทาํบุญสนุทานก็ทําเสมอถามโีอกาส ครอบครัวของเขานารัก และพึ่งแตงงาน
ใหมจึงยังไมมลีูก  สองสามี ภรรยาอยูดวยกันดวยความผาสุขตามอัตภาพ  ตามประสาของ
ชาวบานปา

อยูมาคืนหนึ่ง เขาก็เขาปาเพื่อไปลากระตายดังที่เคยทํามา  สวนมากเขามักจะไปคน
เดียวทุกครั้ง   วันนี้เขาเดินลึกเขาไปในปาจนถึงลานแหงหนึ่ง    โดยเขาเองก็ไมทราบ
เหมือนกันวาสถานที่นีค่อืที่ไหน   เขานั่งซุมอยูอยางนั้นเปนนานเพื่อรอพวกกระตายจะออกมา
เลนแสงจันทร   แทนทีจ่ะพบกับกระตายหมายจันทรดังต้ังใจ  แตสักครูใหญ ๆ  ผานไป เขาก็
ไดเห็นคนกลุมหนึ่งเปนชายลวนแตงกายดวยชุดโบราณ 9 คน  อยูที่ลานเบ้ืองหนา  ซึ่งเขาเอง
ก็ไมทันสังเกตวาบุรุษลกึลับกลุมนี้ไปมาอยางไรหรือเขาอาจจะงวงไปช่ัวขณะหนึ่งก็ได  จึงไมทัน
ไดเห็นการปรากฏตัวของบุรุษกลุมนี้

ทันทีที่คนกลุมนั้นปรากฏตัวขึ้น    พวกเขาไดรายรํากันโดยไมมีป  ไมมขีลุย   ไมมี่ดนตรี
อะไรทั้งนั้น  ขณะทีฟ่อนรําอยูนั้น พวกเขาก็จะนับเรียงตัวกับแบบทหาร   โดยเริ่มจากคนที่
หนึ่งกอน เขาจะฟอนไป  นับไปสลับกันตลอดเวลาวา  หนึ่ง  สอง สาม สี่ หา  หก เจ็ด  แปด
เกา  โดยการนับจะนับกันเปนชวง ๆ  อยางมี่จังหวะจะโคน    ดูเหมือนทุกคนรูหนาที่ บางครัง้
ก็จะพูดขึ้นดวยคาํพูดขํา ๆ   แลวก็นับตอไปอีก  นายแกวไดเห็นอยางนัน้ก็รูทันทีดวยสัญชาติ
ญาณวา  คนพวกนี้ไมใชมนุษย  พวกเขาคงเปนอมนุษยเปนแนแท    เพราะพอของเขาเคยเลา
ใหฟงอยูบางในเรือ่งนี ้  วาสถานที่นี่คอื   เดนกาดผีและพวกนี้เรียก ผีหมูเกา  เพราะจะมีเพียง
เกาตนเทานั้น  เขาจึงนกึอยากสนุกและเผื่อบางทีอาจโชคดีผีอาจใหอะไรเขาบาง เขาคิดอยาง
นั้น     ประกอบกับเขาเปนคนใจกลา  เปนคนที่ไมเคยกลัวผี  จึงวางหนาไมและยามที่นําติดตัว
มา   แลวตรงเขาไปรวมงงฟอนราํกับเหลาผีนั้นทันที      โดยแทรกเขาไปอยูในอันดับที่เกา   ผี



อีกตนหนึ่งที่อยูทายก็อยูอันดับที่สิบไป   เมือ่เขาสูวงฟอนราํ     ผพีวงนั้นก็เริ่มนับขึ้นทันที  ผี
ตนที่หนึ่งก็นับ  หนึ่ง  ผีตนที่สองก็รับชวงวาสอง  ตอ ๆ   ไปจนถึงแปด   ในทันทีที่ผีนับแปด
นั้นเขาก็นับตอเปนเกาทันที   เมื่อสุดเสยีงนับเกาก็ไมมีใครนับตออีก   นับอยูอยางนั้นหลาย
ครั้งหลายครานายแกวจึงเอยปากถามผีพวกนั้นวา “พวกเราคอืใคร” เสียงตอบวา “เปนผีหมู
เกา”  และถามตออีกวา”เงินทองฝงไวที่ไหน”   และก็ไดรับคาํตอบจากผีพวกนั้นจริง ๆ
แลวผทีั้งหมดก็ช้ีไปที่จุด  ๆ   เดียวกันวา “ตรงนี้  ๆ”   ผีพวกนั้น ก็ฟอนไปนับไปอยางนั้น
เรื่อย  ๆ

นายแกวพยายามจําสถานที่ที่ผีบอกไวใหแมนยาํ  และไมลดละสายตาไปจากทิศทางทีผ่ี
บอกผีและคนทีปลอมเปนพวกผีก็ฟอนราํอยูอยางนั้นจนใกลสวาง   เมื่อเสยีงไกปาและนก
ดุเหวาแววมาแตไกล    แสงเงินแสงทองใกลจะเริ่มจับขอบฟาแลว   ผทีัง้เกาตนก็หายวับไปกับ
ตา    ขณะนั้นก็เริม่สวางแลว  เขานั่งพักสักครูหนึ่งแลวก็เริ่มลงมือขุดตรงสถานทีผ่ีบอกทันที
ขุดดวยเสียมที่เขาเตรียมติดยามมาดวย เพียงแคตอดามไมก็ใชไดทันที  คนเดินปานั้นเขายอม
เตรียมพรอมทุกอยางอยูแลว  จึงไมยากเย็นอะไร    เขาขุดลงไปไมถึงคืบก็เจอกับไหโบราณ 2
ใบ  ใบหนึ่งนั้นเต็มไปดวยเงิน   อีกใบหนึ่งก็เต็มไปดวยทองคํา   เขาจึงจัดแจงเอาเถาวลัยมาผกู
สานทําเปนสาแหรกงาย  ๆ   เอาไหวางลงบนสาแหรกแลวเอาเสียมที่ใชขุดทําเปนไมคานหาม
ไหกลับบานอยางไมเหนด็เหนื่อย  นายแกวมีความสุข   สดช่ืนตลอดเวลาที่เดินทางกลับบาน
สวนภรรยาสาวของเขานั่งรออยูบนบานดวยความกระวนกระวายใจเพราะเขาหายไปทั้งคืนก็ให
เปนหวง   เมื่อไดเจอสามีก็ดีใจ   ไถถามการหายไปตอลดทั้งคืนวาไปอยางไร  มาอยางไร  ซึ่ง
เขาก็เลาเรื่องที่ประสบมาใหภรรยาฟงโดยตลอด  จากนั้นชีวิตของนายแกว   พรานกระตาย
เปลี่ยนไปเปนคนละคนในบัดดล    เขาไดกลายเปนเศรษฐี    มีทุกอยางที่อยากมี   เงินทอง
บันดาลไดทุกสิ่งทุกอยาง   เปนไปไดจริง ๆ   แมในอดีตถึงปจจุบันก็ยังมีอํานาจเหมือนเดิม

เมื่อฐานะเขาเปลีย่นไปคนก็เริ่มสงสัย สนใจในตัวเขาวาร่าํรวยมาดวยเหตุใด  ถาเปน
สมัยนี้ก็ไมแปลกนัก  เพราะจะอางวาถูกหวยหรอืไดรับมรดก ฯลฯ   อะไรก็ได   นายแกวจะ
เฉยไมตอบคําถามซึ่งมีแตเพื่อนต้ังแตสมัยเด็ก ๆ    ของนายแกวคนหนึ่งช่ือนายตา    มาถาม
นายแกวที่บานเก่ียวกับการร่ํารวยของนายแกว   และนายแกวก็ไดเลาเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดใน
นายตาฟง  เมื่อทราบขอเท็จจริงทุกอยางนายตาก็อยากร่าํรวยเหมือนเพื่อน  นายแกวจึง
แนะนําขั้นตอนและวิธีการทั้งหมดใหนายตาฟง

ในคืนเดือนเพญ็ขึ้นสิบหาค่ํา     นายตาออกเดินทางไปยังสถานที่นั้นดวยความรีบรอน
เพื่อใหทันการ    โดยแอบชาวบานไปคนเดียว   เชาวันใหมในหมูบานก็เกิดขาวใหมวานายตา
หายไปจากหมูบาน  พอแมและภรรยาก็ออกสืบถามหานายตากัน   โดยที่ชาวบานก็ไมมีใคร
พบเห็นนายตาแมแตคนเดียว  ภรรยาของนายตานึกถึงนายแกวได  จึงมุงตรงไปที่บานนายแกว
เพื่อสอบถามหานายตา    เมื่อนายแกวไดฟงเรื่องราวการหายตัวของนายตา จึงคาดเดาและ



ทราบทันทีวานายตาหายไปไหน  เขาจึงพาญาตินายตาและชาวบานไปที่เดนกาดผี   พอไปถึงก็
ตรงไปที่เขาเคยไปฟอนรํากับผีหมูเกาทันที สิ่งที่ปรากฏแกสายตาของเขาและชาวบานนั้นคอื
นายตาอยูในสภาพที่บอบชํ้า นัยนตาเหมอลอย  แขนขาหักหลายทอน  ชาวบานจึงเอาไมมาทํา
แครและชวยกันหามนายตากลับบาน  เมื่อถึงบาน ชาวบานและญาติ  ๆ และนายแกวก็ได
ซักถามเรื่องที่เกิดขึ้นกับนายตา  ก็ไดความวา เมื่อเขาไปถึงเดนกาดผีทีน่ายตาบอก    ครั้นได
เวลากําหนด     ผีหมูเกาก็ไดปรากฏตัวขึ้นกลางเดนกาดผีนั้นจริงตามทีน่ายแกวบอกทุก
ประการ    และพวกผีหมูเกาก็ฟอนราํขึ้นทันที   แตนายตาไมใชคนกลาเหมือนนายแกว
จึงลังเลอยูเปนช่ัวโมง ๆ    ในที่สุดความที่อยากร่ํารวยเหมือนเพือ่น   นายตาจึงพรวดพราด
ทันที   ไมเสียเวลารอชาเพราะใกลจะสวางแลว  นาทีทองมาถึงแลวเขาจึงตัดสินใจเขาไปฟอน
รํา  และผีหมูเกาก็เริ่มนบัทันที     โดยนับต้ังแตหนึ่งจากผีตนหนึ่งกอนและรับชวงกันตอ ๆ
ไปจนถึงแปดและเกา     นายตาครั้นไดยินผีนับเกาเขาจึงเปนคนที่จะตองนับสิบ     เปนอันดับ
ตอไปเขาคิดอยางนั้น    และนับสิบทันทีที    เมื่อผีหมูเกาไดยินคําวาสบิ  พวกผีหมูเกาก็หยุด
ฟอนทั้งหมดแลวหันไปถามวา “เมื่อก้ีใครนับสิบ”  นายตาจึงตอบผีหมูเกาวาเขาเองที่เปนคนนับ
สิบ  ในวินาทีนั้นก็เกิดสหบาทารุม กระทืบกันยกใหญกระทืบอยางเดียวไมพอแถมยังหักแขน
หักขาดวย   จนนายตาสลบไป    พวกผีก็นึกวานายตาตายจึงปลอยทิ้งไว ขณะทีพ่วกผีหมูเกา
กําลังทํารายนายตาอยูนัน้ก็สวางเสยีกอน นายตาจึงรอดตายไมอยางนั้นนายตาคงตายไปแลว
คงไมไดมาเห็นหนาญาติ   ๆ  ลูกเมยีอีกแนนอน  จากการที่นายแกวไดเลาเรือ่งที่เกิดขึ้นกับเขา
ใหนายตาฟง ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหนายตาบาดเจ็บนั้นนายแกวไดบอกกับญาตินายตาวาจะ
หาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ทางญาติของนายตาก็หาผายันตและเครือ่งรางของขลังตาง ๆ
มาปองกันผีใหนายตา รวมถึงหาหมอผมีารักษานายตาแตก็ยังไมหาย

ครั้นถึงวันเพ็ญขึ้นสิบหาค่ําในเดือนตอมา  นายแกวจึงเตรียมตัวเหมอืนเดิมทุกประการ
และตรงไปยังเดนกาดผแีหงนั้น   ครั้นไดเวลาพวกผีหมูเกาปรากฏตัวออกมารายราํดังที่เคย
ปฏิบัติ    นายแกวไมรอชารีบออกไปรายรํากับผหีมูเกาทันที    ผพีวกนั้นก็เริ่มนับทันทีตามที่
เคยทาํมา    พอนับถึงอนัดับแปด นายแกวก็นับเกาเปนผีปลอม  ตนทุก ๆ ครั้ง  และพอมี
จังหวะนายแกวก็ถามวา “พวกเราหักแขน  หักขาคน  ทํารายคนนั้นมยีาอะไรทีพ่อจะทําให
หายไดบาง”   ผีหมูเกาอาวุโสทีสุ่ดในจํานวนนัน้ก็พูดวา “เอาฮากหมาแตง  กับฮากหมาเตา
ฝนใสเหลาตาหาย”  (เอารากมะแตงกับรากมะเตา ฝนใสเหลาทาหาย) พวกผลีูกนองก็รับเปน
ลูกคูวาตามลูกพี่เปนจังหวะ ๆ  อีกหลายรอบ  เมื่อแสงทองจับขอบฟา  ผีหมูเกาก็หายวับไปกับ
ตา  นายแกวก็กลับบานดวยอาการออนเพลียเพราะไมไดหลับ  ไมไดนอนตลอดทั้งคืน  แตเขา
ดีใจที่งานของเขาสาํเร็จ เขาจะไดมโีอกาสชวยนายตาใหหายเสียที  เขาจึงไปบานนายตาเพือ่น
รักของเขาและบอกตัวยาและวิธีใชตลอดจนสรรพคุณใหญาติ  ๆ  ลูกเมยีนายตาทุกประการ
ทั้ง ๆ ที่งวงนอนแตพวกญาติ ๆ  ชวยกันหาตัวยาและทําตามคําผีบอกนัน้  อาการของนายตาที่



ปวยหายเปนปลิดทิ้ง      ลุกขึ้นมาพูดคุยเดินเหินไดเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาเลย
ทานคงสงสยัวา “หมาแตง”  และ “หมาเตา”  นั้นคืออะไร  หมาแตง คือแตงไทย หมาเตา
คือแตงโมนั่นเอง

แหลงภาพเขียนสีประตูผา

ประวัติความเปนมา
“ประตูผา” มีความหมายถึงชองเขาที่อยูระหวางภูเขาสองลูก ในอดีตชองเขาเล็กๆบริเวณ

นี้ไดถูกใชเปนเสนทางสําคัญที่ประชาชนใชเปนเสนทางสัญจรไปสูงเมืองงาว พะเยา และเชียงราย
ดานตะวันออกของเทือกเขาหินปูนอันเปนต้ัง ของแหลงโบราณคดีคายประตูผา มีลักษณะ

พื้นที่เปนที่ราบลอนคลื่นขนาดใหญอุดมสมบูรณไปดวยแหลงน้ําและพืชพันธธัญญาหารจาก
ลักษณะเพิงผาที่สูงชันและนาเกรงขามรวมทั้งความอุดมสมบูรณในทรัพยากรธรรมชาติที่
เอื้ออํานวยตอการพึ่งพิงอาศัย

แหลงภาพเขียนสีประตูผาถูกคนพบใน พ.ศ 2531 โดยรอยเอกชูเกียรติ มีโฉม (ยศ
ปจจุบัน)นายทหารสังกัดกองพันฝกรบพิเศษที่ 3 คายประตูผา   โดยไดพบขณะทําการฝกไตเชือก
บริเวณผาตอมาใน พ.ศ 2541 กรมศิลปากร โดยสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติที่ 6 เชียงใหม จึงรับรายงานการพบและไดรวมกับกองพันฝกรบพิเศษที่ 3 คายประตูผา
ดําเนินการขุดคนศึกษาทางโบราณคดีและคัดลอกภาพเขียนสีบริเวณแหลงโบราณคดีประตูผาขึ้น
ในระหวางเดือนกันยายน – ธันวาคม 2541 ผลการดําเนินงานพบวาเปนแหลงโบราณคดีประเภท
ฝงศพ และแหลงภาพเขียนสีของคนในยุคกอนประวัติศาสตรที่สําคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน โดยสามารถสันนิษฐานเบ้ืองตนจากลักษณะของภาพเทคนิคการเขียนและมีอายใุนราว
2,800 – 3,000 ป

สิ่งที่นาสนใจศึกษาและเรียนรู
ภาพเขียนสีที่แหลงโบราณคดีประตูผา จําแนกออกได 7 กลุม ตามลักษณะการเวาของหนา

ผา มีความยาวของภาพเขียนทั้งสิ้นประมาณ  300 เมตร ประมาณ 1,872 ภาพ ภาพสวนใหญ
เปนภาพมือที่ทําดวยเทคนิควิธีแตกตางกัน ภาพบุคคลทั้งหญิงและชายที่แสดงกิริยาทาทาง



แตกตางกัน บางคนแสดงรายละเอียดของเครื่องนุงหม ภาพสัตวคลายวัว มา ลิง นกยูง นก
แซงแซว เตา เกง ผีเสื้อ กระตาย กระจง ภาพพืชคลายหนอไม ดอกไม ขาวโพด ภาพลักษณและ
ภาพพิธีกรรม

กลุมที่ 1 “ผาเลียงผา” พบภาพมือ ภาพสัตวคลายเตา นก เกงหรือเลียงผา วัว มาภาพ
ภาชนะคลายชาม ภาพหนอไม ภาพขนาดเล็กแสดงการละเลนคลายโลชิงชา และภาพสัญลักษณ

กลุมที ่2 “ผานกยูง” พบภาพสัตวคลายนกยูง เปนภาพเดนของกลุมและยังมีภาพตะกวด
บาง พังพอน ภาพบุคคล ภาพพืชคลายดอกไม ภาพคลายภาชนะและภาพมือ

กลุมที่ 3 “ผาวัว” พบภาพวัวและกลุมคนแสดงกิริยาคลายประกอบพิธีกรรมอยู
ดานหนาภาพสัตวขนาดใหญคลายวัว  กระจง ภาพคน ภาพสัญลักษณและภาพมือ

กลุมที่ 4 “ผาเตนระบํา” พบภาพเลาเรื่องของบุคคลทั้งหญิงและชาย โดยบุคคลคลาย
สตรีในภาพคนหนึ่งแสดงการเคลื่อนไหวคลายเตนระบํา ภาพคนวิ่งเขามาจับวัวที่กําลังตอสูกัน ภาพ
สัตวคลายนกแซงแซว เกง กระตาย หนูหรือคางคาว ภาพพืชคลายขาวโพดหรือขาวฟางและภาพ
มือ

กลุมที่ 5 “ผาหินตั้ง” พบภาพสัตวคลายวัว ภาพสัญลักษณและภาพคลายการประกอบ
พิธีกรรมการฝงศพในวัฒนธรรมหินต้ัง

กลุมที่ 6 “ผานกกางเขน” พบภาพมือ ภาพสัตว คลายตะกวด วัว ผีเสื้อ นก ภาพ
สัญลักษณและภาพบุคคลคลายสตรียกแขนทั้งสองขางเหนือศีรษะ

กลุมที่ 7 “ผาลาสัตวและผากระจง” พบภาพมือ ภาพสัตวคลายกระจง และภาพ
บุคคลคลายเพศชาย 2 คน บุคคลที่ 1 ถือบวงบาศกแสดงกิริยาจับสัตวประเภทวัว บุคคลที่ 2
ถือไมแสดงกิริยา
ฝกสอนวัวและภาพสุนัขและลิงจากการศึกษาพบวาภาพนี้ถูกเขียนขึ้นหลังการฝนหรือจารพื้นผนัง
หินเปนรองลึกซึ่งอาจทําใหสันนิษฐานไดวาชนกลุมนี้อาจรูจักการใชโลหะและนํามาใชเปน
เครือ่งมือในการขุดผนัง
หินแลว

จากการสํารวจในบริเวณโดยรอบแหลงโบราณคดี พบวาสีแดงอันเปนวัตถุดิบสําคัญที่นํามา
เขียนภาพเปนสีแดงที่ไดมาจากสายแรเหล็กสีแดงซึ่งพบแทรกอยูในหินปูน หินดินดานและหิน
ทรายสีแดงหรือหินเทศนํามาฝนหรือบดใหละเอียดแลวผสมดวยกาวจากยางไมหรือไขสตัว โดย
หินปูนและหินดินดานเปนหินที่พบในพื้นที่ต้ังแหลงโบราณคดี สวนหินทรายแดงนั้น สันนิษฐาน
วานํามาจากดอกผาแดง ซึ่งเปนเทือกเขาหินทรายสีน้ําตาลแดงขนาดใหญที่อยูหางจากแหลง
โบราณคดีคายประตูผาไปทางตะวันออกประมาณ5 กิโลเมตร

สถานที่ตั้ง หมู 4 ตําบลบานดง  อําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง



ภูเขาไฟจําปาแดด

ประวัติสังเขปภเูขาไฟจําปาแดด

บนเสนทางสายลําปาง – เดนชัย ประมาณ 16 กิโลเมตร   เลี้ยวซายไปยังอาํเภอแม
เมาะจนไปถึงสํานักงานปาไมอําเภอ ที่ขางทางจะมีปายบอกสถานที่วาภูเขาไฟจําปาแดดเลีย้ว
ซายเขาไปตามปายแนะนําประมาณ 2 กิโลเมตร  ก็จะถึงบริเวณเชิงเขา

ภูเขาไฟจําปาแดดเปนภูเขาไฟที่หมดสภาพ (domant) ภูเขาไฟทีดั่บสนิทไมมีการ
ระเบิดอีกแลว     มีความสูงเหนอืระดับน้ําทะเลปานกลาง 630 เมตร ปากปลองดานเหนือ
กวาง150 เมตร    สูงเหนือพื้นที่รอบ ๆ   ราว 160 เมตร    มีตนไมยนืตนหลายชนิดไมมทีาง
รถขึ้นจะตองเดินเทาขึ้นไป    สวนมากนิยมขึ้นในชวงปลายฤดูหนาว หรือตนฤดูรอน ระหวาง
ทางขึ้นจะเปนปาและลาดชันในบางชวง มีใบไมแหง  เศษไมตกเกลือ่นอยูตลอดทาง  มีหิน
ตะกรัน(หินที่มีรูพรุนน้าํหนักเบา) กอนใหญบาง   เล็กบาง  และรองดินที่เปนทางเดินของ
ลาวา  การเดินทางใชเวลาประมาณ 30 นาที  จะถึงบริเวณปากปลองภูเขาไฟ ถาไปยืน
บริเวณขอบของภูเขาไฟจะเห็นปากปลองกวางมากเปนเนินเขาตอกันมองตรงออกมาจะเห็นรถ
วิ่งบนถนนสายลําปาง – แมเมาะ     มองลงมาขางลางจะเห็นตนไมสเีขียวเปนหยอม  มีน้ําขัง
เปนที่ ๆ   มีดอกไมปาสขีาว  สวยงามมาก

หลักฐานที่เปนขอมลูยืนยันวาสถานที่นี้เปนซากภูเขาไฟ  ไดมาจากขอมูลที่  ดร.เปยร
ซอเรนซน ผูอํานวยการสถาบันสแกนดิเนเวียไดทําการคนควารองรอยกอนประวัติศาสตร
วิวัฒนาการของมนุษยชาติลุมแมน้าํจาง และศึกษาปรากฏการณทางธรณี ซากชีวิตดึกดํา
บรรพที่ขุดพบในเขตเหมืองลิกไนต  พบวาชวง  ดอยผาเกด เขตติดตอลําปาง – แพร  เคยเปน
แหลงน้ําตกที่ไหลรวมกับแมน้ําจางแตถูกลาวาจากภูเขาไฟพนไปทับถมรองน้ํา จนสายน้ํา
ดังกลาวเปลี่ยนทิศทางไหลไปรวมกับแมน้ํายมทัง้หมด จึงไดแกะลอยตนของลาวาดังกลาวจน



มาพบภูเขาไฟซึ่งจะเห็นไดชัดเจนจากภาพถายทางอากาศในชวงฤดูแลง ซึ่งใบไมจะรวง
สามารถเห็นซากภูเขาไฟไดชัดเจนมาก

ภูเขาไฟมีลักษณะพเิศษตรงที่มีการระเบิดเปนรปูดวงจันทรเต็มดวงและครึ่งเสีย้วคาบ
เก่ียวกัน

ความสําคัญ

ภูเขาไฟหรือดอยจําปาแดดเปนแหลงธรรมชาติที่นาสนใจ และศึกษาเก่ียวกับ
ธรณีวิทยา เปนความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดลําปาง  โดยนําเอาภาพภูมิทัศนและเรื่องราว
ของภูเขาไฟเปนสวนหนึ่งของการแสดงแสงสีเสียงกับตํานานเมืองลําปาง ในงาน
สะโตกชาง  นอกจากนี้ยังไดรับการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัด
ลําปางและประเทศไทย ปญหาของแหลงธรรมชาติ เสนทางเดินขามธรรมชาติปลองภูเขา
ไฟ บอมมภูเขาไฟยังไมสะดวกเพราะมีตนไมขึ้นรถและหนาทึบในฤดูฝนขาดขั้น ปายบอก
ขอมูลของจุดดึงดูดความสนใจ

เสนทางสูภเูขาในลําปาง
จากตัวเมืองลําปางไปตามทางหลวงหมายเลข  11 ลําปาง – เดนชัย ประมาณ

กิโลเมตรที่ 10 เลี้ยวซายเขาเสนทางแมเมาะประมาณ 6 กิโลเมตรจะมีทางแยกซายมือไป
ตามถนนดินเขาถึงดอกผาคอกจําปาแดด อําเภอเมืองและทางดานขวามือประมาณกิโลเมตร
จะเปนดอยผาคอกหินฟูเขตอําเภอแมเมาะ ในกรณีที่ตองการดูเพียงภูเขาไฟสามารถหยุดรถชม
ไดที่สะพานขามทางรถไฟ ประมาณกิโลเมตรที่  14 ของทางหลวงหมายเลข   11

ศาลหลักเมอืง

ประวัติความเปนมา
ในป พ.ศ. 2534 ไดมีมติคณะรัฐมนตรีใหใชพื้นที่บริเวณเมาะหลวงเกาสราง

เหมืองถานหินลิกไนตเพื่อผลิตกระแสไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตจึงดําเนินการยายประชากร
ทั้งหมดเขาสูพื้นที่ใหมที่จัด สรรไว และไดจัดสรรพื้นที่ริมถนนบริเวณสามแยกไมหาง
จากศูนยกลางชุมชนสรางเสาหลักเมืองใหมเปนเสาคอนกรีตเพื่อความคงทนถาวร แตไมเปนที่
ตองการของราษฎร ซึ่งเห็นวาเสาหลักเมืองของเดิมทําดวยไมมงคลมีความหมายตอชีวิตของ
บานเมืองทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคต



ในชวงปเดียวกันเมื่อราษฎรบานเมาะหลวงอพยพมาพรอมกันทั้งหมูบานจึงได
อัญเชิญมาอยูและเปลียนเปนเสาไมรวม 5 ตน จัดหาโดยราษฎรบานเมาะหลวงและกํานัน
สนอง เฟองฟุง ชวยสรางหลังคาหรือศาลาคลอมเสาหลักเมือง เสากลางเปนไมขนุน สวนเสา
บริวาร  4 ตนเปนไมค้ํา  (ไมตะคร้ํา)ของเกาทําแบบใหมทั้งหมดมีมูลคา 20,000 บาท ผูจัดทํา
ไดนําแบบสุโขทัยมาจําลองเปนตัวสถาปตยกรรมกอสรางไดแลวเสร็จและอัญเชิญเสาหลักเมือง
ประดิษฐานทําพิธีบรวงสรวงตามประเพณีโบรา เมือ่วันที ่24พฤศจิกายน   2540

สิ่งที่สนใจและเรียนรู
ศาลหลักเมืองเปนสถานที่สําคัญโดยเสาหลักเมืองซึ่งทําดวยไมมงคลปกอยูมี

ความสําคัญ  5 ประการ
1.  ความสําคัญในทางประวัติศาสตรของชุมชนบานเมือง ศาลหลักเมืองแตละ

แหงลวนมีเรื่องราวความเปนมาของผูคนที่มีการอพยพมาจากเมืองตางๆเขามาจับจองพื้นที่ๆ
เห็นวาเหมาะสมต้ังเปนบานเมือง โดยมีศาลหลักเมืองเปนศูนยกลางทางจิตใจรวมกัน

2. ความสําคัญทางศาสนา ความเช่ือศาลหลักเมืองเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์
3.  ความสําคัญในทางสังคมวิทยาคือเปนที่พบกันของกลุมคนใหมาพบกันในพิธี

กรรสําคัญเชน พิธีสืบชาตาเมืองผูคนทั้งหลายแมจะมิใชเครือญาติแตก็มีความผูกพันในฐานะรวม
สังคมชุมชนเดียวกัน

4. ความสําคัญในฐานะเปนที่พึ่งทางใจ เปนความหวังของความตองการและความ
เปนสุขความเช่ือมั่นในการประกอบกิจกรรมทั้งปวง ดังจะเห็นวาผูคนที่มาบูชาศาลหลักเมืองมีทั้ง
ผูนับถือในความศักด์ิสิทธิ์ ผูมาบนบานใหสมประสงคในกิจการตาง ๆ หรือแมแตผูเขาพิธีบวช
เรียน

5.  ศาลหลักเมืองเปนที่แสดงของศิลปกรรมพื้นบาน นับแตการแสดงละครแกบน
กรแสดงดนตรี ตุกตาเสียกะบาล การกอสรางอาคารสถาปตยกรรม การแกะสลักลวดลายเสา
หลักเมือง บานประตูหนาตาง เปนตน

สถานที่ตั้ง หมู 8 บานเมาะหลวง  ตําบลแมเมาะ  อําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง

ทะเลนาสัก

                         เปนทะเลสาบทีม่ีขนาดพื้นที่ผิวน้ําประมาณ 12.30 ตารางกิโลเมตร และ
เปนสวนหนึ่งของอางเก็บน้ําแมจาง มีทศันีย ภาพสวยงามมาก รายลอมดวยปาไมและ ขุนเขา
ขณะเดียวกันก็เปนแหลงเพาะพันธุ ปลาน้าํจืด และแหลงอาหารของชุมชน อยูใน เขตพื้นที่ของ
บานนาสัก หมูที่ 4 ตําบลนาสัก มีระยะทางหาง จากที่วาการอาํเภอแมเมาะ ประมาณ 40



กิโลเมตร มีการลองแพชมปาไม และเกาะตาง ๆ นอกจากนี้ยังมี "ปลาหลาม" ซึ่งเปนอาหาร
จานเด็ดจากรานอาหารที่มีไวใหบริการ แกผูทองเที่ยว ในราคาที่ยอมเยา

สถานที่ทองเที่ยว  กฟผ. แมเมาะ

สถานที่ตั้ง
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แมเมาะ  ต้ังอยูที่ตําบลแมเมาะ  จังหวัด

ลําปาง  หางจังหวัดลําปาง  เปนระยะทาง 26 กิโลเมตร

ขอมูลการเดินทาง
จังหวัดลําปางอยูหางจากกรุงเทพฯ  โดยเสนทางหลวง 599 กิโลเมตร  ทางรถไฟ

625 กิโลเมตร  และยังสามารเดินทางโดยสายการบิน  ไดอีกทางหนึ่ง
จากตัวเมืองลําปาง  เดินทางโดยรถยนตตามทางหลวงหมายเลข 1 เสนทางลําปาง –

เชียงราย  ถึงหลักกิโลเมตรที่ 601 เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 11 เสนทางลําปาง –
อําเภอเดนชัย  จ.แพร  ถึงหลักกิโลเมตรที่ 10 เลี้ยวซายเขาถนนผาลาด – แมเมาะ 10
กิโลเมตร  ผานที่วาการอําเภอแมเมาะ  และ 6 กิโลเมตรจะถึงโรงไฟฟาแมเมาะ  โดยจะมี
ปายแนะนําเสนทางและสถานที่ทองเที่ยวตลอดเสนทาง

สถานที่ทองเที่ยว
สวนพฤกษชาติ  หรือศาลาชมวิว เปนบริเวณที่ทิ้งดินจากการทํา
เหมือง  ซึ่งไดปรับปรุงเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ  โดยการปลูก
ตนไมในวรรณคดี  ไมดอกไมประดับพันธตาง ๆ  ภายในบริเวณนี้มี
พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวรัชกาล
ที่ 7 ซึ่งพระองคมีพระบรมราชโองการใหสงวนถานหินลิกไนตที่

อําเภอแมเมาะ  และ  จ.กระบ่ี  ไวใชประโยชนในราชการเทานั้น  สวนที่นาสนใจของบริเวณนี้
โดยเฉพาะเด็ก ๆ  คือ  ลานหญากวางที่มีทางลาดลงหรือลานสไลเดอร

สนามกอลฟ  กฟผ. แมเมาะ   การปรับสภาพพื้นที่ที่ทิ้งดินจากการเปดหนาดินทําเหมือง
เพื่อฟนฟูสภาพเหมืองใหมีภูมิทัศนสวยงาม  เปนสถานที่ออกกําลังกาย  และเปนแหลงสราง
งานแกชุมชนอีกแหลงหนึ่ง



ทุงบัวตอง  อยูบนบริเวณที่ทิ้งดินดานตะวันออกของบอเหมือง
พื้นที่กวา 500 ไร  เกิดจากการนําดินในบอเหมือง  ทิ้งสูงจาก
ระดับพื้นดิน 200 เมตร  ดอกบัวตองจะบานสะพรั่งเหลืองอราม
สวยงามสุดตา  ชวงเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคม  และ
เปนจุดชมวิวที่มีความสูงอยูในระดับเทียบเทาปลองโรงไฟฟาแม

เมาะ  สถานที่ชมทิวทัศนบริเวณรอบ ๆ  กฟผ. แมเมาะ  และอําเภอแมเมาะ

จุดชมวิวดานบอทิศตะวันตก  ชมการทําเหมืองเปด  ที่ใหญที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยใชเครื่องจักรกลขนาดใหญที่สุดใน
ประเทศไทย  ขุดดินและถานหินลิกไนตสงลงเครื่องยอยระบบ
สายพานลําเลียง  เพื่อใชเปนเช้ือเพลิงผลิตไฟฟา  ความลึกของบอ
เหมือง  ประมาณ 200 – 300 เมตร  จากระดับพื้นดิน

สวนพฤกษชาติ

เหมืองลิกไนต อ. แมเมาะ จ. ลําปาง เหมืองลิกไนต อยูในเขต
อําเภอแมเมาะไปตามถนนสายลําปาง-เดนชัย (แพร) เปน
ระยะทาง 10 กิโลเมตร จากนั้นแยกซายเขาการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนระยะทางประมาณ 26
กิโลเมตรสามารถเชารถสองแถวซึ่งจอดอยูบรเิวณตลาดบริบูรณใน

ตัวเมือง ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาท"ีลิกไนต " เปนถานหินประเภทหนึ่งที่มีการคนพบใน
บริเวณนี้เมือ่ป พ.ศ. 2460 มีปริมาณถึง630 ลานตัน และมอีายุประมาณ 40 ลานป พื้นที่
เหมืองทั้งหมดเปนของกรมปาไม มีประมาณ20,000 ไร สามารถใชไดอีกประมาณ 50 ป
บริเวณเหมอืงมีโรงไฟฟาที่ใชถานหินชนิดนี้เปนเช้ือเพลิงต้ังอยูหลายโรงถึงแมนักทองเทีย่วจะ
ไมไดรับอนญุาตใหลงไปบริเวณขุดเจาะถานหินเพราะมีอันตรายจากวัตถุระเบิดที่ใชทําเหมอืง
แตกฟผ.ไดจัดทําจุดชมวิวสําหรับนักทองเที่ยวซึ่งเปนสวนหยอม ตกแตงปลูกไมดอกไมประดับ
ตาง ๆ ณ. จุดนี้ซึ่งสามารถมองเห็นการทํางานของ รถขุดตักแรซึ่งอยูหางออกไปเบ้ืองลางได
เปนมุมกวาง ในบริเวณเหมืองมีบานพักรับรองของ กฟผ.สนามกอลฟ และสโมสร สอบถาม
รายละเอียดไดที ่ฝายประชาสมัพันธโรงไฟฟาแมเมาะ
โทร. 0-5425-2730-1 และ 0-5425-2724



เหมืองลิกไนต

เปนแหลงถานหินลิกไนตซึ่งคนพบเมื่อ พ.ศ.2498 มีปริมาณถึง 630 ลานตัน
และมอีายุประมาณ 40 ลานป พื้นที่เหมืองทั้งหมดเปนของกรมปาไม มปีระมาณ 20,000 ไร
สามารถใชไดอีกประมาณ 50 ป มีการสรางโรงไฟฟา ที่ใชถานหินชนิดนี้เปนเช้ือเพลิงต้ังอยู
หลายโรง เครื่องกําเนิดไฟฟามากถึง 13 เครื่อง ถานหินลิกไนตจากเหมอืงแมเมาะถูกนํามา
แปรเปลี่ยนเปน พลังงานไฟฟา สงไปใชงานทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เฉยีง
เหนือ สําหรับบานเรือน รานคา โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ถึงแม นักทองเที่ยวจะไมไดรับ
อนุญาตใหลงไปบริเวณขุดเจาะถานหินเพราะมี อันตรายจากวัตถุระเบิดที่ใชทําเหมือง แต
กฟผ. ไดจัดทําจุดชมวิวสําหรับ นักทองเที่ยว
ซึ่งเปนสวนหยอมตกแตง ปลูกไมประดับตางๆ ความสวยงาม ของพันธุไม ศาลาชมววิ จุดชมวิว
ชมการระเบิดของลิกไนต และสามารถ มองเห็นการทํางานของ รถขุดตักแร รถขนถานหิน
ลิกไนตผานสายพาน เขาสูเครื่องจักรซึ่งอยูหางออกไปเบ้ืองลาง ไดเปนมุมกวางในบริเวณ
เหมือง มีบานพักรับรองของ กฟผ. สนามกอลฟ และสโมสร

โรงไฟฟาแมเมาะ
การเดินทาง

ไปตามถนนสายลําปาง-เดนชัย เปนระยะทาง 10 กิโลเมตร
จากนั้นแยกซายเขาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
ระยะทางประมาณ13 กิโลเมตร สามารถเชารถสองแถวซึ่งจอดอยู
บริเวณ ตลาดบริบูรณในตัวเมือง

หรือที่สีแ่ยกรานขายยา ไทยโอสถ ถนนทิพวรรณ ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 30 นาที


