
วัดพระพุทธบาทหวยตม  

เลขท่ี ๔๙๙  หมูท่ี ๘  ตําบลนาทราย   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน   ๕๑๑๑๐  

 ิ   หลวงปูกับวัดพระพุทธบาทหวยตม | บุญฤทธ์ิแหงเมตตาธรรมหลวงปู  | ประวัติชีวิตและผลงานโดยสังเขป | อาลัยโพธิญาณแหงลานนา 
|  

   | พระมหาธาตุเจดียศรีเวียงชัย    |    เลขที่บัญชีธนาคารวัด  |   

หลวงปูกับวัดพระพุทธบาทหวยตม 

  วัดพระพุทธบาทหวยตม ต้ังอยูเลขท่ี ๔๙๙ หมูท่ี ๘ ต. นาทราย อ. ล้ี จ. ลําพูน หางจากท่ีวาการ

อําเภอล้ีไปทางทิศใต ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร (อยูบนเสนทางล้ีไปเถิน)มีความสําคัญคือ เปนวัดท่ีมีรอยพระ

พุทธบาท ซึ่งเปนหลักฐานท่ีสําคัญท่ีทําใหทราบวา พระพุทธเจาองคปจจุบันไดเสด็จมาโปรดเวไนยสัตว ณ 

บริเวณสถานท่ีแหงนี้ โดยไดประทับรอยพระพุทธบาทไวบนกอนหิน 

 

            นับต้ังแตป ๒๔๘๙ ท่ีหลวงปูไดเขามาเปนเจาอาวาสองคแรกของวัดพระพุทธบาทหวยตม 

จนกระท่ังมรณภาพในป ๒๕๔๓ เปนเวลาถึง ๕๔ ป หลวงปูไดใชความพยายามพัฒนาวัดจนสามารถ

พลิกสภาพความเปนวัดรางใหเปนวัดท่ีมีความเจริญถึงขีดสุด จนทําใหผูคนจากทุกสารทิศท้ังในและ

ตางประเทศ ทุกระดับชั้นทางสังคมหล่ังไหลเขามาสักการะ สมกับท่ีเปนปูชนียสถานท่ีสําคัญแหงหนึ่ง

ของประเทศไทย 
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ผลงานของหลวงปูครูบาชัยยะวงศาพัฒนา 

ดานการกอสรางถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน : 

๑) วัดท่ีหลวงปูสรางและอุปถัมภ ท้ังในจังหวัดลําพูน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดตาก จังหวัดลําปาง จังหวัด

เชียงราย จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกําแพงเพชร เทาท่ีรวบรวมได มีท้ังหมด ๔๘ วัด 

๒) โรงเรียนในความอุปถัมภของหลวงปู ในจังหวัดลําพูน

และจังหวัดเชียงใหม มีจํานวน ๓๖ แหง 

๓) มูลคาการกอสรางถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาและ

สาธารณประโยชนรวมเปนเงินกวา ๒๐๐ ลานบาท (สิ้นสุด 

ณ วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๔๕) ตัวเลขดังกลาวในความเปน

จริงแลวนาจะสูงกวานี้แตเนื่องจากวาสิ่งกอสรางสวนใหญแลว หลวงปูจะเปนผูออกแบบเอง รวมท้ัง

ควบคุมและติดตามผลงานเอง (ยกเวนโรงพยาบาลล้ีแหงใหม อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน) และนอกจากนี้

แรงงานท่ีใชในการกอสรางเปนชาวเขาท่ีหลวงปูใหการดูแลแทบท้ังสิ้น 

ดานพิธีกรรมท่ีสําคัญของลานนา : 

เอกลักษณท่ีสําคัญอยางหนึ่งของวัดพระพุทธบาทหวยตมในสมัยท่ีหลวงปูยังมีชีวิตอยู คือ การจัดพิธีตาน

ใช-ตานแทน ท่ีย่ิงใหญและอลังการท่ีสุดในลานนา ซึ่งในอดีตไมเคยมีใครทําไดย่ิงใหญขนาดนี้ และตอไป

ในกาลขางหนาก็คงหาไดยากท่ีใครจะทําไดเหมือนหลวงปูครูบาวงศ 

บุญฤทธิ์แหงเมตตาธรรมของหลวงปู 

ดร. พรนพ พุกกะพันธ “ผมรูสึกวาเคร่ืองบินของผมถูกโยนลอยขึ้นเหมือนของเลน ผูโดยสารหวีดรองดวย

ความตกใจ คุณปาคนหนึ่งท่ีนั่งอยูใกลผมเธอลอยขึ้นไปจรด

หลังคาเคร่ืองบินเพราะยังไมไดคาดเข็มขัด ผมพยายามดึงมือ

เธอไวจนหลนมาบนเกาอ้ี ชั้นเก็บสิ่งของสัมภาระเปดออกมา

โดยไมมีใครสนใจตางพยายามยึดเกาะสิ่งท่ีใกลตัวเองมากท่ีสุด 

แลวเคร่ืองบินก็ถูกเหว่ียงกลับมาอยางแรงอีกคร้ัง ผูโดยสารก็

หวีดรองดวยความตกใจ ทันใดนั้นเคร่ืองบินท้ังลําก็ไฟดับ  
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ผมมองเห็นประกายไฟปรากฏขึ้นเหนือชองเก็บของและชองหนาตางเสียงดังโครมใหญ เคร่ืองบินของเรา

คงถูกฟาผา ไมมีเสียงเคร่ืองยนตดัง ผมรูสึกเสมือนหนึ่งผมนั่งรถเหาะท่ีสวนสนุกดีสนียแลนด ท่ี แอล.เอ. 

ตอนชวงขาลงมันเสียวเขาไปในทองเหมือนเราตกจากท่ีสูง วาบหวิวแทบอาเจียน เคร่ืองบินของเรากําลัง

ตก”  คุณนิภา สวนบุญเจริญ “ดิฉันคิดวาถาเคร่ืองบินตกวูบเปนคร้ังท่ี ๓ ไมรอดแน…ในชวงเวลาวิกฤต

นั้นมีคนบอกวา หลวงพอไมไดนั่งแบบนั่งสมาธิอยางท่ีเราคิด แตหลวงพอนั่งแบมือท้ังสองขาง เหมือนจะ

รองรับอะไรสักอยาง”   คุณสุจิตรา พานทอง “ชั่วแวบเดียว จิตก็ไปจับท่ีหลวงปู ทันใดนั้นดิฉันก็เห็นมือ

ของหลวงปูรองรับเคร่ืองบินเอาไว เปนมือใหญเทาบาน เห็นชั่วพริบตาเดียว เคร่ืองบินท่ีกําลังตกก็หยุด

กระทันหัน…เมื่อเคร่ืองบินลงท่ีดอนเมือง นักบินและแอรโฮสเตสตางก็มากราบหลวงปูท้ังชุด”             

คุณโอภาส สุทธิวโรตมะกุล “ขาพเจาไดประคองหลวงพอเพื่อมารอขึ้นเคร่ือง ขณะท่ีประคองหลวงพออยู

นั้นทานไดถามขาพเจาวา โอภาส กลาสรางปรมัตถบารมีไหม ขาพเจาจึงเรียนถามทานวา หลวงพอพูดเลน

กลับลูกหรือเปลาครับ?…ในระหวางท่ีเคร่ืองบินวูบจะตกนั้น คนในเคร่ืองบินรองกันเสียงดังจนฟงไมได

ศัพท ขาพเจาเห็นเหตุการณจึงรูวาคนเราเวลาจะตายมีอาการอยางไร ดังนั้น ทาน ศีล ภาวนา นี้ควรมีไว

และปฏิบัติเสมอ”  (จาก “อัปปมาโณ สังโฆ” ในหนังสือพระชัยวงศานุสสติ)  ประสบการณดังกลาว

ขางตน เปนประสบการณเฉพาะกลุมบุคคลจํานวน ๔๐๐ คน ซึ่งเปนผูโดยสารของสายการบินแอรอินเดีย 

ท่ีเดินทางจากอินเดียมายังประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ไดประสบมาดวยตัวเอง ท้ังนี้

ผูอานในยุคโลกาภิวัตนไมจําเปนจะตองเห็นดวยเสมอไป 

ประวัติชีวิตและผลงานโดยสังเขป 

        หลวงปูถือกําเนิดในครอบครัวชาวไรชาวนาท่ียากจน เมื่อวันอังคาร

ท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ท่ี ต. บานกอ อ. ล้ี จ. ลําพูน มีนามเดิมวา 

วงศ หรือ ชัยวงศ เปนบุตรของพอนอย จันทะ-แมบอแกว ตะแหงม เปน

บุตรคนท่ี ๓ ในจํานวนพี่นอง ๙ คน ปจจุบันยังมีนองชายของหลวงปูท่ี

ยังมีชีวิตอยูเพียง ๑ คน นอกนั้นเสียชีวิตไปหมดแลว เมื่ออายุ ๑๒ ป 

หลวงปูไดบรรพชาเปนสามเณรท่ีวัดพระธาตุแกงสรอย อําเภอสามเงา 

จังหวัดตาก โดยมีครูบาชัยลังกา เปนอาจารย หลวงปูไดมีโอกาส

ปรนนิบัติและถวายตัวเปนศิษยครูบาเจาศรีวิชัย ต้ังแตยังเปนสามเณร ท่ี

วัดพระธาตุแกงสรอยนี้เองและไดติดตามรับใชครูบาเจาศรีวิชัย

จนกระท่ัง ครูบาเจาศรีวิชัยถึงแกมรณภาพ 
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        นอกจากนี้หลวงปูยังมีครูบาอภิชัยขาวป วัดพระพุทธบาทผาหนาม ซึ่งมรณภาพแลวสรีระไมเนา

เปอยแตกลับแข็งเปนหิน เปนครูบาอาจารยท่ีสําคัญอีกองคหนึ่งคือ 

  ครูบาอภิชัยขาวปนับไดวาเปนผูท่ีปฏิบัติรับใชครูบาเจาศรีวิชัยในงานสําคัญตางๆอยางใกลชิด จน

เปรียบเสมือนมือขางขวาของครูบาเจาศรีวิชัย สวนหลวงปูครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ก็เปรียบเสมือนมือขาง

ซายของครูบาเจาศรีวิชัยเชนเดียวกัน 

“ขอฝากชาวเขากับหลวงปูดวยนะ” 

  พระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ   ท่ีมีตอหลวงปูในคราวท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงเย่ียมวัดพระพุทธ

บาทหวยตมพรอมดวย สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

อัครราชกุมารี เมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๑๙, ๕ กุมภาพันธ 

๒๕๒๒, ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๒๓ 

หลวงปูจึงใหการดูแลชาวเขาโดยการพัฒนาอาชีพและรายไดแกเขาเหลานั้นมาโดยตลอด โดยจะเห็นได

จากสิ่งกอสรางท้ังหมด ซึ่งมีมูลคากวา ๒๐๐ ลานบาท รวมท้ังพระมหาธาตุเจดียศรีเวียงชัยนี้ดวยสวนใหญ

เกิดจากแรงงานชาวกะเหร่ียงแทบท้ังสิ้น 

“พระดีแบบครูบาวงศไมมีอีกแลว หาไดยาก…..พวกลูกมีบุญมากและโชค

ดีท่ีมาพบพระระดับหลวงพอวงศซึ่งเปนพระปฏิบัติดี มีคุณธรรมสูง หลวง

พอไดอะไรหลวงพอวงศก็ไดเชนเดียวกัน ไมดอยไปกวากันเลย…. อยาเสีย

ทีท่ีเกิดมามีบุญ ไดพบพระระดับหลวงพอวงศ” 

หลวงปูครูบาพรหมจักร วัดพระพุทธบาทตากผา จ. ลําพูน 

        ครูบาอาจารยท่ีสําคัญอีกองคหนึ่งคือ หลวงปูครูบาพรหมจักร 

อดีตเจาอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผา จังหวัดลําพูน ซึ่งครูบาชัยลังกาไดนําหลวงปูไปฝากตัวเปนศิษย 

จนกระท่ังอายุได ๒๐ ป ก็ไดอุปสมบทกับหลวงปูครูบาพรหมจักร และไดเปนศิษยติดตามปฏิบัติครูบา

อาจารยจนกระท่ังหลวงปูครูบาพรหมจักรถึงแกมรณภาพในสมัยท่ีครูบาเจาศรีวิชัยตองอธิกรณ หลวงปูก็

ถูกกล่ันแกลงใหลาสิกขา หลวงปูจึงครองผาขาวแทน ไดสมญานามใหมวา พระชัยยะวงศาผาขาว ตอมา

จึงไดอุปสมบทใหมอีกคร้ัง ไดรับฉายาวา จนทวํโส (จันทวังโส) 
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พระเทวานัมปยเถระ 

 

  ภาพนี้ถายเมื่อวันท่ีหลวงปูไปรับพระราชทานสมณศักดิ์ท่ี “พระครูพัฒนกิจจานุรักษ” ทานไดแวะ

ผักผอนท่ีวัดบานปาง อําเภอล้ี จังหวัดลําพูนและอาจารยปฐม พัวพันธสกุล ไดถายภาพขณะท่ีทานวัด

รอยเทาของทานเองเมื่อคร้ังทานอายุได ๒๒ ป ท่ีทานไดเคยประทับไวบนกอนหินกอนนี้ ในขณะท่ีทาน

ไดไปทําธุระสวนตัวในปาขางทาง หลังจากทําธุระเสร็จแลวเทวดาไดขอใหหลวงปูประทับรอยเทาลงบน

หินกอนใหญใตตนไผหนาประตูทางขึ้นวัดบานปาง เพื่อพวกเขาจะไดกราบไหวบูชา ปจจุบันหินกอนนี้

เจาอาวาสวัดบานปางไดนําขึ้นไปประดิษฐานไวบนวัด (ใกลประตูทางเขาเขตอุโบสถ) และไดใหหลวงปู

ประทับรอยมือไวบนหินกอนดังกลาว พรอมท้ังสรางมณฑปครอบไวอยางสวยงาม 

(จากหนังสือพระชัยวงศานุสสติ) 

พระมหาธาตุเจดียศรีเวียงชัย 

อารามหนองวัวเฒา หมูท่ี ๙ บานหนองปู (หวยตม) ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

ความเปนมาในการ

กอสราง 

หลวงปู

อธิษฐาน 

แปลนพระ

มหาธาตุ 

คําไหวพระมหาธาตุ

เจดีย 

พระพุทธรูป และ รูปเหมือนพระเถ

ราจารย 

บัวยอดฉัตร

ทองคํา 

อานิสงสการสราง

เจดีย 

ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมัง คะละมุตตะมัง 

การบูชาสิ่งท่ีควรบูชาเปนมงคลอันสูงสุด 
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พระบรมสารีริกธาตุ จํานวน ๙ องค ที่สมเด็จ

พระสังฆราช ฯ ทรงอนุโมทนา มารวมบรรจุในองค

พระมหาธาตุเจดียศรีเวียงชัย 

สมเด็จพระสังฆราช ฯ ทรงอนุโมทนา และ

ถวายนามพระเจดียวา "พระมหาธาตุเจดียศรี

เวียงชัย" 
 

            นับเปนเกียรติประวัติแกพระมหาเจดียและความภาคภูมิใจของผูท่ีไดรวมสราง ในการท่ีสมเด็จ

พระสังฆราชฯ ทรงอนุโมทนาการสรางพระมหาเจดียในคร้ังนี้ และถวายนามวา "พระมหาธาตุเจดียศรีเวียง

ชัย" พรอมท้ังประทานพระบรมสารีริกธาตุมารวมบรรจุในองคพระมหาเจดียนี้ดวย 

                ท้ังนี้ คณะศิษยานุศิษย และคณะศรัทธาของหลวงปูครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ซึ่งไดรวมแรงรวม

ใจกันสรางพระมหาธาตุเจดียแหงนี้ รูสึกสํานึกในพระกรุณาในคร้ังนี้อยางหาท่ีสุดมิได และจะขอเทิดทูน

ไวเหนือเกลาเหนือกระหมอมตลอดกาลนาน 

วิสุทธิโอวาทพระชัยวงศ  

การทําบุญเหมือนกับการทําประกันชีวิต 

           "เร่ืองโชคตาง ๆ เร่ืองเงินเปนเร่ืองเล็ก โชคบุญเปนเร่ืองใหญ  ถาบุญมีกับตัวแลวนั่นแหละเงินก็มาเอง .... 

หมั่นทําบุญใหมาก การทําบุญไมใชทําจนหมดตัว มีเงินนอยทํานอย มีเงินมากทํามาก แตถาไมมีเงิน ก็เอา

แรงกาย เขาไปชวยงานบุญ ก็จะไดบุญเชนเดียวกัน การทําบุญเหมือนกับการทําประกันชีวิต บุญน้ันจะเปน

เสมือนเกราะแกวท่ีจะคอยคุมครองตัวเราได บุญจึงไมหนีหายไปไหน เราทําบุญเดี๋ยวนี้ ไมใชวาจะเห็นผลทันตา

เสมอไป บุญกุศลท่ีเราทําจะสะสมไปเร่ือย ๆ เปรียบเสมือนการปลูกขาวไมใชวาจะไดขาวในทันที .... การ

สรางบุญควรจะรีบสรางเสียแตตอนท่ีเรามีชีวิตอยูในปจจุบันน้ี ควรสรางเสียแตเดี๋ยวน้ี หากพนจากโลกนี้ไปแลว

เราจะตองไปเสวยกรรมอยางเดียว" 

หลวงปูครูบาชัยยะวงศาพัฒนา 

 

 



วัดพระธาตุหาดวง 

  วัดพระธาตุหาดวง (เวียงเจดียหาหลัง) ต้ังอยูที่ตําบลลี้ สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 106 หางจาก

ที่วาการอําเภอลี้ประมาณ 2 กิโลเมตร สันนิษฐานวาเปนบริเวณเวียงเกาลี้ เพราะมีซากกําแพงและคูเมืองต้ังเปนแถว วัด

น้ีเปนที่ต้ังของหมูเจดีย    5 องค ตามตํานานกลาววาพระนางเจาจามเทวี กษัตริยครองเมืองหริภุญไชย  ไดยินขาวจาก

ราษฎรเมืองลี้วามีดวงแกว 5 ดวง ปรากฏเห็นอยูบอยคร้ัง จึงไดเสด็จมาดูดวยพระองคเอง เวลากลางคืนจึงได

ทอดพระเนตรเห็นแสงสวางจากดวงแกวทั้ง 5 ดวง ลอยอยูบนกองดิน 5 กอง จึงไดสอบถามความเปนมาก็ทราบวา คือ

พระเมโตธาตุ (นํ้าไคลมือ) ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะเจาที่เคยลางพระหัตถ และนํ้าก็ไหลผานปลายน้ิวทั้ง 5 

ลงพื้นดิน พระนางจึงเกิดศรัทธาสรางพระธาตุเจดียครอบกองดินทั้ง 5 กองไว และในวันที่ 20 เมษายน ของทุกป จะมี

ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุหาดวง 

วัดบานปาง 

ตั้งอยูท่ี: อําเภอลี้ จ. ลําพูน  

        เปนวัดซึ่งครูบาศรีวิชัยบวชเรียนเปนวัดแรกภายในบริเวณวัดนอกจากจะรมร่ืนดวยตนไมนอยใหญ  มีโบสถวิหาร

สวยงาม และยังมีพิพิธภัณฑอัฐบริขารครูบาเจาศรีวิชัย ซึ่งเก็บของใชสวนตัวของทานไวอยางครบถวน ไดแก สบง จีวร 

หมอน กระโถน และแจกัน เปนตน  

การเดินทาง 

ต้ังอยูบนเนินเขาบานปาง หมูที่ 1 ตําบลศรีวิชัย หางจากตัวอําเภอลี้ 38 กิโลเมตร ตามเสนทางสายลี้-บานโฮง-

เชียงใหม กิโลเมตรที่ 89 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konmeungbua.com/membership/library/content.php?id=229
http://www.spytrip.com/location.asp?locationid=1843#locationamphur#locationamphur
http://www.spytrip.com/province.asp?provinceid=53


ประวัติความเปนมาตําบลปาไผ 

  ตําบลปาไผอยูหางจากที่วาการอําเภอลี้ประมาณ 3 กิโลเมตร และอยูหางจากตัวเมืองลําพูน 100 กิโลเมตร 

หมูบานต้ังอยูเรียงรายริมถนนพหลโยธิน สาย 106 แบงการปกครองออกเปน 12 หมูบาน พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบ 

มีแมนํ้าลี้ไหลผาน ดิน นํ้าอุดมสมบูรณ พื้นที่จึงเหมาะสําหรับการทําการเกษตร พืชเศรษฐกิจหลักของตําบล ไดแก 

ลําไย มะมวงมหาชนก สมโชกุน ขาวโพดเลี้ยงสัตว หอม กระเทียม กระหล่ําปลี พริก 

 

สภาพท่ัวไปของตําบล 

  ตําบลปาไผต้ังอยูทางทิศใตของตัวเมืองลําพูน มีพื้นที่ทั้งหมด 36,415 ไร เปนพื้นที่การเกษตร 18,715 ไร พื้นที่

อยูอาศัย 7,448 ไร ที่ปาชุมชนและที่สาธารณะ มีแมนํ้าลี้ไหลผาน 1 สาย มีแหลงนํ้าธรรมชาติคือ อางเก็บนํ้าหวยแหน 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ตําบลปาไผ มีลักษณะเปนพื้นที่มีภูเขามาก พื้นที่สวนใหญจะเพาะปลูกสวนลําไยซึ่งเปน

พืชเศรษฐกิจ ของจังหวัดลําพูน และมีลํานํ้าแมลี้ไหลผาน 

อาณาเขตตําบล 

  ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลแมตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  

  ทิศใต ติดตอกับ ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

  ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 

  ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 

จํานวนประชากรของตําบล 

  จํานวนประชากรในเขต อบต. 9,586 คน และจํานวนหลังคาเรือน 2,868 หลังคาเรือน 

ขอมูลอาชีพของตําบล : 

  อาชีพหลัก เกษตรกรรม ไดแก การทําสวนลําไย ทําไรขาวโพด สวนหอม กระเทียม และมีแมนํ้าลี้ไหลผาน 

 



ขอมูลสถานท่ีสําคัญของตําบล : 

1. วัดพระพุทธบาทผาหนาม 

2. วัดพระพุทธบาทถ้ําปาไผ 

3. วัดพุทธ 11 แหง 

4. โบสถ คริสต 2 แหง 

5. สถานีอนามัยประจําตําบล 1 แหง 

6. ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปาไผ 

7. ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ 8 แหง 

8. โรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 แหง 

9. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แหง 

 

วัดพระพุทธบาทผาหนาม 

  ต้ังอยูหมูที่ 12 บานผาหนาม ตําบลปาไผ เปนวัดที่ครูบาขาวป 

(พระอภิชัยขาวป) ซึ่งปนศิษยเอกของครูบาศรีวิชัย ไดสรางวัดผาหนาม

บริเวณเชิงดอยผาหนาม ทานถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2520 

ปจจุบันรางทานยังไมเนาเปอย บรรจุอยูในโลงแกวต้ังอยูที่ศาลาวัดพระ

พุทธบาทผาหนาม 

 

 

 

พระพุทธบาทถ้ําปาไผ 

  รอยพระพุทธบาทตงอยูเหนือดอยโตนบริเวณหลังถ้ําปาไผ หมู

ที่ 1 บานแมปาไผ ตําบลปาไผ ในป 2523 พอนอยจุม ขัดสาร ไดเปนผู

พบรอยพระพุทธบาทแหงน้ี พระครูบาชัยยะวงษาพัฒนา แหงวัดพระ

พุทธบาทหวยตมไดมาตรวจดูดวยญาณองคหลวงปูฯ เปนรอยพระพุทธ

บาทขางซาย 

 



ภาพครูบาขาวป จากหมายเหตุหริภุญชัย ฉบับท่ี ๖ เดือนเมษายน-พฤษภาคม  หนา ๓ 

ประวัติครูบาขาวป  

  ปพุทธศักราช 2443 ณ หมูบานแมเทย อ.ลี้ จ.ลําพูนในปจจุบันน้ี 

สมัยน้ันความเจริญยังยางกรายมาไมถึง ทุรกันดารไปเสียทุกอยางเพราะยัง

เปนบานปาหยอมเล็ก ๆ เพียง 9 หลังคาเรือนต้ังอยูโดยมีความทะมึนของ

ขุนเขาลําเนาไพรเปนร้ัวรอบ  จากคําบอกเลา แมเทยสมัยน้ันตกยามค่ําคืน

เสียงส่ําสัตวนอยใหญรองระงมรอบบาน ไมวาเสือ, ชาง, เกง, กวาง คละ

เคลากันไปไดยินถนัด ทายหมูบานเปนครอบครัวเล็ก ๆ ของผัวหนุมเมีย

สาวคูหน่ึงอาศัยอยู แมจะยากจนแตก็มีความสุขตามประสาคนหนุมสาวที่

มักมองโลกเปนความนาบันเทิงเริงรมยยิ่งอยูในระยะขาวใหมปลามันความ

ฝนน้ันมักบรรเจิดยิ่งนัก ฝายผัวมีเชื้อสายชาวลัวะชื่อ เมา และเมียชื่อ จันตา 

เขาทั้งสองดํารงชีพ แบบชาวบานปาทั้งหลาย ดวยการทําไรปลูกผักหักฟน

ไปวัน ๆ โดยหาจุดหมายเพื่อความเปนปกแผนไมคอยมั่นใจนักเพราะความ

ยากจน สมัยน้ันไมมีการทํานาเพราะยังไมมีการบุกเบิก แตจะพากันปลูกขาวไรแทน ไดผลบางไมไดบางแตที่แนนอน

ไมพอกินไปตลอดป ซึ่งถาหากขาวเปลือกที่กักตุนหมด อาหารหลักที่รับชวงตอจากขาวก็คือกลอย กลอยเปนพืชใชกิน

หัวจัดอยูในตระกูลเผือกมันมีหัวอยูในดิน ชาวบานปาจะเที่ยวขุดมากักตุนไวในฤดูของมัน ซึ่งสมัยน้ันชุกชุม โดยเอา

หัวกลอยที่ขุดมาไดน้ันปลอกเปลือกฝานเปนชิ้นบาง ๆ นํามาตากแดดใหแหง เก็บไวไดนาน ๆ เวลาจะกินก็ใชวิธีน่ึงจน

สุก แลวแปรเปนอาหารทั้งรูปขาวและของหวาน โดยจะเอาคลุกนํ้าออยนํ้าตาล  โดยขูดมะพราวผสมก็กินอรอย หรือจะ

กินกับประเภทกับ เชน ผัก เน้ือ ก็ไดดีเหมือนขาว หลายทานในภาคเหนือเราในปจจุบันที่มีอายุ 40 - 50 ป เคยกินกลอย 

และหลายทานอีกเชนกันที่เติบใหญมาดวยการกินกลอยเปนอาหารหลัก แมกระน้ัน  เจากลอยน้ีแมจะเปนอาหารแตจะ

กินสุมสี่สุมหา โดยไมใชฤดูกาล ไมไดเปนอันขาด ขืนกินเขาไปเปนเมาเบื่อทันที จากผูชํานาญในดานน้ี ทานบอกวาฤดู

ที่กินไดเร่ิมต้ังแตเดือน 11  เหนือ (เดือน ใต) ไปจนถึงเดือน 6 (เดือน  3 ใต ) ตอจากน้ันกลอยก็จะเฉา  ขืนกินนอกจาก

ฤดู ดังกลาวก็จะเกิดอาการเบื่อเมา ซึ่งก็ตุนแรงพอดู และหากเกิดอาการดังกลาวน้ี   ทานวาใหกินนํ้าผึ้งนํ้าออยหรือ

นํ้าตาลใหมาก ๆ จะทําใหเกิดอาเจียนและหายเบื่อเมาได แตถาทานไมอยากเสี่ยง หากจะกินกลอยโดยไมเกิดอาการเบื่อ

เมาแนนอน ทานก็วาหากน่ึงสุกแลว ทอลองใหสุนัขกินกอนหากสุนัขกินหรือไมกิน ก็เปนกลอยที่ทานจะกินหรือกิน

ไมไดเชนกัน กลอยในฤดูปกติจะไมมีพิษ และไมแสลงโรค แตถาเร่ิมกินในระยะ 3 - 4 วันแรก จะมีอาการออนเพลีย

บางแตหลังจากน้ันรางกายก็จะปรับตัวแข็งแรงขึ้นเหมือนกินขาวแตมีอยูอยางหน่ึงที่เหมือนกันคือคนกินกลอย

โดยทั่วไปมักใจคอหงุดหงิด โกรธงาย ใครพูดผิดหูไมคอยได และมักไมกลัวใครเห็นจะเปนเพราะอานุภาพของกลอย  

ซึ่งจัดอยูในจําพวกวานชนิดหน่ึงดวยกลอยกินเปลืองกวาขาวโดยเทียบอัตรา  ขาวน่ึงหน่ึงไหครอบครัวหน่ึงกินอ่ิมแตถา

กินกลอยจะตองน่ึงถึงสองไหจึงจะอ่ิมพอ และลักษณะคนกินกลอยที่เหมือนกันเมื่อกินนาน ๆ คือทองใหญแตไมอวน 

 

 



วันกําเนิด 

            ในวันจันทร เดือน 7 เหนือ ปกัดเปา (ปฉลู) ซึ่งตรงกับวันที่ 17 เดือนเมษายน 2443 อันเปนวันมหาสงกรานต คํา

เมืองเรียกวาวันปากปครอบครัวของ นายเมานางจันตา  ก็มีโอกาสตอนรับชีวิตเล็ก ๆ ชีวิตหน่ึงซึ่งลือตาขึ้นมาดูโลกใน

วันน้ี นับเปนสายเลือดและพยานรักคนแรกและคนเดียวของพอเมาแมจันตาเพื่อใหเปนมงคลตามวัน  ทั้งสองจึงต้ังชื่อ

ทารกนอยน้ันวา "จําป" 

ชีวิตวัยเยาว 

            ดังกลาวแลววา ครอบครัวทานเปนครอบครัวชาวบานปาคอนขางยากจน  อาหารการกินจึงขาดแคลน มีแตผัก

กับกลอยเปนอาหารหลัก เด็กชายจําป จึงมีรางกายบอบบาง พุงคอนขางปองเพราะโรคขาดอาหาร จึงมักเจ็บออดแอด  

แตก็ไมรายแรงนัก "จําป" มีแววฉลาดแตยามเล็ก ๆวานอนสอนงาย และเรียนรูประสบการณจากปา ความสงบของ

ธรรมชาติมาตลอดชีวิต แมจะยากจนแสนเข็ญ ครอบครัวน้ีก็ยังคงมีความสงบสุข ยิ่งมีลูกนอยเปนสื่อสายใจ พอเมา แม

จันตา ก็ยิ่งมุมานะทํางาน เพื่อสรางอนาคตใหเด็กนอยจําปขึ้นอีกเทาตัว เด็กชายจําป  คงไมเขาใจการตอสูของพอแมนัก 

คงยังมีความราเริงสนุกไปตามประสาเด็ก ๆ และความนารักอันไรเดียงสาของเขามันหมายถึงความรักของพอแมที่

ทุมเทใหลูกนอยจนสุดหัวใจ แมทั้งสองรางกายจะเปอนเหงื่อกวาชีวิตประจําวันจะสิ้นสุด ก็ตอเมื่อใกลค่ําย่ําสนธยา แต

ใบหนาไมเคยวางรอยยิ้มอยางเปนสุข เมื่อเห็นลูกนอยโผผวาเขาหาออมกอด น้ีคือความรักของพอแมทุกคนในโลกที่มี

ตอลูกนอย 

การพลัดพรากท่ีย่ิงใหญ 

            พระพุทธองคไดตรัสไววาโลกน้ีเปนอนิจจัง มีความไมเที่ยงแทเปนเคร่ืองกัดกรอน ชีวิตมนุษยที่อุบัติขึ้นมาหา

จุดหมายที่แทจริงไมได แตเมื่อเกิดขึ้นมาแลว สุขกับโศกมักจะเปนเคร่ืองลอเลนใหไดพบเสมอพบกันเพื่อจะจากกันใน

ที่สุด เปนยอยูเชนน้ีเหมือนกันทั้งโลก ครอบครัวของหนุมเมาก็เชนกันจากกัน  จากความกรากกรําในงานไร และตอสู

เพื่อเลี้ยงทุกชีวิตที่ตนรับผิดชอบทําใหเขาลมเจ็บลง มันเปนไขปาที่รายแรงซึ่งหลายคนเสี่ยงเอา หากวาเปนแลวก็พึ่งยา

กลางบานตมกินกันตามที่ผูเฒาผูแก หมอกลางบานจะแนะนําใหอยูหรือตายน่ันแลวแตบุญกรรม  สําหรับหยูกยา

ทันสมัยไมตองพูดถึง เพราะไกลความเจริญเหลือเกน พูดงาย ๆ วาจากลี้ไปเชียงใหมในสมัยน้ันตองเดินกันเปนสิบ ๆ 

วัน สําหรับพอเมาคอนขางโชคราย ยากลางบานประเภทสมุนไพรสกัดโรครายไมอยู อาการมีแตทรงกับทรุด แมจันตา

ตองน่ังเฝามิยอมหาง ดวยความเปนหวงกังวล โดยมีลูกนอยน่ังอยูดวยนัยนตาปริบ ๆ ดวยคําถามที่วา "พอเปนอะไร

ทําไมจึงไมลุกน่ังหอบอมลูกเหมือนเกากอน" แมก็ไดแตบอกวาพอไมสบาย พรอมกับนํ้าตาอาบแกมกับคําถามสุดทาย

อันไรเดียงสาของลูก พรอมกับต้ังความหวังวาพอคงไมเปนอะไรมากนักแตอนิจจา ความตายน้ันไมคํานึงเวลา  และ

ความรูสึกของมนุษยเลย แลววันน้ันวันที่พอเมาตองจากทุกคนไปอยางไมมีวันกลับมาถึง ทามกลางความเศราโศกของ

แมจันตา และความอาลัยรักของเพื่อนบาน พอเมาทิ้งซากที่ผอมเหลือแตหนังหุมกระดูกอยูบนที่นอนเกา ๆ ใหแมจันตา

ไดรํ่าไหกอดรัดปมวาจะขาด ใจตามไปดวย  เด็กชายจําปยังไรเดียงสาเกินไปนักที่จะเขาใจวาความตายคืออะไรดวยวัย

เพียง  4  ขวบ ก็ไดแตพรํ่าถามวาแมรองไหทําไม? พอเกลียดแมหรือ? ทําไมพอจึงไมพูด?  ทุกคนที่เฝาดูอยูจึงไดแต

เบือนหนาหนีดวยความสงสาร  สะเทือนใจความพลัดพรากจากของรัก คนรักนับวาเปนความเจ็บปวดรวดราวใจ 

อยางน้ีเอง 

 



แสงทอง -  แสงธรรม 

          นับจากพอเมาจากไปแลว  ก็เหลือแตสองแม ลูกกัดฟนตอสู ชีวิตทามกลางบานนอยในหอมแหนของดงดิบจึง

ขาดความอบอุนอยางสิ้นเชิงเมื่อความทะมึนของราตีมาถึง  หลายคร้ังที่สองแมลูกผวาเขากอดกันดวยใจระทึก  เมื่อเสียง

นกกลางคืนที่กรีดรอง  เหมือนเสียงสาปแชงของภูตผี น่ีหากพอเมายังอยูพอก็คงเปนที่พึ่งปลอบขวัญเหมือนมี

กําแพงเพชรคอยกางกั้น เมื่อขาดพอโลกน้ีเหมือนโลกรางมีแตเพียง "จําป" กับแมเพียงสองคนและมาถึงคงคณะน้ี 

"จําป" เร่ิมเติมใหญ  แมรางจะเล็กแตเหตุการณและสิ่งแวดลอมก็หลอหลอมหัวใจเด็กชายจําปใหแกรงดังเพชรและน่ี

เปนสิ่งหน่ึงที่ทําใหทานเปนผูไมหว่ันไหวตออุปสรรคเปนนักสูชีวิตที่เขมแข็งใจกาลตอมา   เด็กชายจําปกับแมชวยกัน

ตอสูในการดํารงชีพอยางทรหด  จวบจนอายุ 16 ป แมจะเปนวัยรุนแตความคับแคนที่ผจญอยูแทบทุกวันทําให "จําป"

ไมราเริงเหมือนเด็กทั่วไปกลับเปนอันสงบเสงี่ยมเจียมตัวชอบอยูคนเดียวเงียบ  ๆ และความคิดเปนผูใหญเกินตัว 

ฝากตัวเปนศิษยครูบาศรีวิชัย 

          สมัยน้ันทานครูบาเจาศรีวิชัย ยังอยูที่วัดบานปาง วันหน่ึง แมจึงเรียกเจาจําปเขามาถาม "ลูกอยากบวชไหม" จําป

ตอบวาอยากบวช แตยังหวงแมเมื่อลูกบวชแลวใครดูแล" แมจันตาตอบวา "อยูไดอยางหวงเลยอีกประการหน่ึงการบวช

น้ีเปนการชวยพอแมที่ดีที่สุด เพราะเปนการทดแทนบุญคุณพอแมอยางแทจริง เมื่อเห็นลูกนุงเหลือง  ก็นับวาเปน

ความสุขชื่นใจอยางเหลือเกิน" และจากคําแนะนําน้ี เด็กชายจําปจึงถูกแมพาไปฝากตัวเปนลูกศิษยของทานครูบาเจาศรี

วิชัย  และในทันที่นําไปฝากเพียงทานครูบาเห็นลักษณะเด็กขายจําปทานก็รับไวทันที่เหมือนด่ังจะมีตาทิพยมองเห็นวา

เด็กคนน้ีในอนาคตจะตองยิ่งใหญ  ในฐานะนักบุญแทนทานและอีกไมนานหลังจากรํ่าเรียนสวดมนต อานเขียนอักขระ

ทั้งภาษาไทยและพื้นเมืองจบแลวทานครูบาศรีวิชัย จึงใหบรรพชาเปนสามเณร 

สามเณร "ศรีวิชัย" 

          ระหวางเปนสามาเณรทานไดปฏิบัติกิจอันจะพึงมีตออาจารยคือครูบาศรีวิชัยอยางครบถวนทานจึงเปนที่รักของ

อาจารยอยางยิ่ง ทานจึงต้ังชื่อใหเหมือนกับอาจารย  สามเณรศรีวิชัย  สามเณรนอยไดเฝาอุปฏฐากอาจารยและรํ่าเรียน

กัมมัฏฐานฐานและอักษรสมัยจนจบถวนดวยความสนในพรอมกับปฏิบัติตามที่พรํ่าสอนจนดวงจิตสงบพรอมกันน้ัน

การถายทอดในเชิงวิชาชางกอสรางจากอาจารย  จนเกิดความชํานาญและติดตามอาจารยครูบาศรีวิชัยไปกอสรางวัดวา

อารามทุกหนทุกแหงมิไดขาด ในดานสถาปตย ทานจึงนับวาเปนหน่ึง ทานชํานาญจนถึงขนาดวาเพียงดินผานเสาไดตน

ไหนก ็สามารถรูไดทันที่วาเสาตนไหนกลวงหรือตันทั้ง ๆ ที่ไมปรากฏวาเสาตนน้ันจะมีรอยกลวงใหปรากฏแกสายตา 

ครูบาเจาศรีวิชัยอุปสมบทให 

             ทานดําเนินชีวิตทั้งในดานการปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน  และดานพัฒนากอสรางควบคูกันไป จวบจนอายุได 22 

ป เปนสามเณรได 6 ทานครูบาศรีวิชัยจงอุปสมบทให แตเพราะเหตุที่ทานมีชื่อเหมือนกับอาจารยเมื่อเปนภิกษุอาจารย

จึงไดเปลี่ยนฉายาใหใหมวา  "อภิชัยขาวป"  ทานอุปสมบทไดเพียง 2 พรรษา ทานจึงกราบลาพระอาจารย  เพื่อที่จะแยก

ไปมุงงานกอสรางตอไป ซึ่งงานกอสรางโดยตัวของทานน้ันจะไดเรียบเรียงต้ังแตเบื้องตนจนถึงงานชิ้นสุดทายอึก

ตางหากในทายเลม 

 

 

 



ผจญมาร 

  พระอภิชัย  เร่ิมงานกอสรางในสถานที่ตาง  ๆ  ต้ังแตอายุ 24  จนถึงอายุ  35  ลางรายก็เร่ิมอุบัติ สมัยน้ันใช

เงินตราปราสาททองตรารูปชางสามหัว และเร่ิมมีธนบัตรใชควบคูกันไป ขณะที่กําลังกอสรางกุฏิวัดบานปาง อ.ลี้  จ.

ลําพูน  แตยังไมทันเสร็จปลัดอําเภอลี้สมัยน้ันก็มาสอบถามถึงใบกองเกินการเกณฑทหารจากทานแตทานไมมี   ตํารวจ

จึงคุมตัวไปจังหวัดลําพูนและสงตัวฟองศาล เมื่อถูกศาลไตสวนถึงใบกองเกินวาทําไมถึงไมไดรับทานก็ใหการวาขณะที่

เร่ิมมีการเกณฑทหารน้ันไดระบุวาใหขึ้นทะเบียนต้ังแตอายุ 18 ปบริบูรณ แตขณะน้ันอายุอาตมาได  25 ป บัดน้ีอายุของ

อาตมาได  35  ปแลว จึงนับวาพนการเกณฑแลว ศาลจึงพักเร่ืองน้ีไวกอน 

ถูกบังคับใหสึกและครองผาขาวคร้ังแรก 

        หลังจากน้ันอีกไมนาน ทานก็ตองขึ้นศาลอีก  และใหทานรับใบกองแตทานก็ไมไดไปแจงแกทางการใหมีการ

ยกเวนหรืออยางไร  ฉะน้ันทานจึงมีความผิดใหจําคุก  6  เดือน  แลวใหจัดการสึกทานออกจากการเปนพระภิกษุกอนแต

ทานก็ยังยืนยันวาทานบริสุทธิ์ ทานเปนพระทั้งกายและใจ ชีวิตน้ีอุทิศใหกับศาสนาแลว  ทานไมยอมเปลื้องผากาสาว

พัสตรออกจากกายของทานดวยมือของตัวเองเปนอันขาด  เมื่อยีนยันอยางน้ี  ศาลจึงใหตํารวจคุมตัวทานไปหาเจาคณะ

จังหวัดใหจัดการสึกตามระเบียบ  แมการะน้ันทานก็ยังยืนยันอยางเด็ดเดียว ที่จะไมยอมสึกและเมื่ออภิชัยภิกษุไมยอม

สึก  เจาคณะจังหวัดจึงตองบังคับ  โดยใหตํารวจจับเปลื้องผาเหลืองออกจากตัวทาน   จากน้ันก็ตามระเบียบเจาหนาที่

ตํารวจผูมีอํานาจลนเหลือในสมัยน้ัน  ก็สวมกุญแจมือทาน แลวคุมตัวไปโรงพักเสียคืนหน่ึง วันรุงขึ้นเวลาบาย  4  โมง

เย็น ก็ถูกสงเขาจองจําในเรือนจําของจังหวัดลําพูนในสมัยน้ันตอไปซึ่งในน้ันทานตองไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัส  

ทานเลาถึงชีวิตในคุกตอนน้ันวาคุกในสมัยน้ันสุดแสนสกปรกยังเปนคุกไมพื้นปูกระดาน  เวลานอนก็นอนทั้ง ๆ ที่ลาม

โซ โดยสอดรอยกับนักโทษคนอ่ืน คือขอเทาทั้งสองลามโซตรวนมีโซเสนใหญ  สอดรอยลอดตะขอพวงกับนักโทษคน

อ่ืนอีกที เร่ืองจะนอนหลับสบายน้ันไมตองพูดถึงเพราะพอลมตัวนอน  ฝูงเลือดนับเปนรอย ๆ   ตัวอวนปเปนตองรุมกัด

ดูดเลือดกิน ใหยุบยิบไปหมดจะถายหนักถายเบาก็วากันตรงชองกระดานตรงที่ใครที่มัน  เร่ืองกลิ่นเหม็นไมตองหวง

คลุงไปหมดตลบอบอวลทั้งเรือนจําที่เดียว ชีวิตประจําวันในหองขังก็คือ พอ 7 โมงเชาเปดประตูหองขังทํางานไมทันใจ 

ถึงเวลา 8 นาฬิกา ผูคุมเปานกหวีดเลิกงานทานขาว ซึ่งขาวน่ีก็อยาหวังวาจะกินใหอ่ิมหมีพีมัน และเอร็ดอรอยไมมี

ทาง  ขาวกระติกเล็ก ๆ แกงถวยหน่ึง ตองกินถึง 4 คนพอหรือไมพอกินก็มีใหเทาน้ัน ซึ่งแนละเวลากินก็ใชความวองไว 

ขืนมัวทําสําอาง คอยเปนคอยกินเปนตองอด  คนอ่ืนที่เขาไวกินเรียบหมด และกับขาวแตละวันน้ันเลือกไมได จะมี

จําพวกผักเสียแหละเปนสวนมาก  เชน ยอดฟกทอง ผักตําลึงเปนตน  แกงใสปลารา คางป เหม็นหืน หาความอรอยไมมี

เลย ถาเทใหหมูกินยังสงสัยอยูวามันจะกินหรือไม ขาวน่ึงที่ใชรับประทานก็เปนขาวเกาแข็งเหมือนกินกอนกรวด เปน

ขาวแดงใชแรงนักโทษน่ันเองชวยกันตํา จึงดีอยูหนอยที่มีวิตามิน  กินแลวแรงดี 

สรางโรงพยาบาล 

            ทานอภิชัยขาวปทนทุกขทรมานอยูในคุกไมนาน ก็ไดไปเห็นโรงพยาบาลจังหวัดลําพูนในสมัยน้ันชํารุดทรุด

โทรมเหลือเกิน ทานจึงแจงใหกับผูบัญชาการเรือนจําก็ไปหารือกับผูวาราชการจังหวัด ๆ  ก็กลัววาจะสรางไมทัน

เสร็จ  เพราะทานอภิชัยขาวปติดคุกอยูแค 6  เดือนเทาน้ัน จึงไมอนุญาต ทานจึงถามวา "ถาสรางเหมาโรงพยาบาลน้ีจะ

ใชงบประมาณเทาไร อน่ึงถาสรางภายใน 6 เดือนไมเสร็จ เมื่อถึงคราวฉลองเมื่อไรก็จะรวม" ทางจังหวัดก็บอกวาถาไม

มีเงินถึง 1,600 ก็สรางได (ในสมัยน้ันมีคามาก)  ทานจึงออกเงินสวนตัวมอบใหทางจังหวัดเพื่อเปนทุนสรางโรงพยาบาล



ตอไป เปนจํานวนเงิน 1,600 บาท  ซึ่งหลังจากไดรับทุนแลวก็ดําเนินการกอสรางทันทีและผลแหงความดีน้ันทาง

จังหวัดก็สงใหทางเรือนจํา  ใหไปพํานักอยูโรงพยาบาลหลังเกา เพื่อเปนกําลังใจในการทํางานสรางโรงพยาบาลพรอม

กันน้ันก็ใหนักโทษชาย 2 คน มาอยูดวยเพื่อปรนนิบัติ ทั้งอาหารการกินก็ถูกกําชับใหทําอยางดีและสะอาดเปนพิเศษ

กวานักโทษทั้งหลาย ทานก็เลยพนจากการทรมานเพราะถูกเลือดยุงกัด นับจากน้ันมา  การกอสรางก็รุดหนาไปอยาง

รวดเร็ว  ทั้งน้ีก็เน่ืองมาจากบรรดาประชาชนทั้งหลายที่เลื่อมใสในตัวทาน เมื่อทราบขาววาทานมาเปนประธานในการ

กอสรางโรงพยาบาล ก็พากันมาชวยและทําบุญดวยอยางคับคั่งและเงินที่ไดจากการบริจาคคร้ังน้ันยังไดถึง 2,000 พัน

กวาบาท เกินกวาที่กําหนดไวถึงสีรอยบาท 

วันพนโทษ 

            คร้ันถึงเดือน 9 เหนือ  แรม 2 ค่ํา ก็เปนวันที่ทานพนโทษตามคําพิพากษาครบ 6 เดือนและโรงพยาบาลก็แลว

เสร็จกอนถึง 10 วัน ในวันที่จะออกจากคุกน้ัน ทานก็ไดใหทานแกพวกนักโทษทั้งหลายเปนขนมสมหวานทั้งอาหาร

ทั้งหลายอยางเหลือเฟอ  จนพวกเขาอ่ิมหมีพีมันไปตามๆ  กันเพราะเมื่อถึงตอนที่ทานยังถูกจองจําอยูในคุกน้ันระยะ

หลังพวกนักโทษทั้งหลายก็อยูกินสบายจากของไทยทานที่ประชาชนผูเลื่อมใสมาถวายถึงในคุกเปนประจําทุกวันอยาง

มากมาย รวมความวาผูที่เกี่ยวของอยูในเรือนจําทั้งหมดลวนแลวแตไดรับความสบายในดานอาหารการกินไปตาม ๆ 

กัน ดังน้ันเมื่อถึงกําหนดพนโทษวันน้ัน นักโทษทั้งหลายตางพากันปริเวทนา  บนพรํ่าวา เมื่อทานอภิชัยขาวปพนโทษ

ไปแลวพวกเราทั้งหลายยังจะไดอยูกินอ่ิมอยางน้ีอีกหรือแลวพากันรํ่าไห ดวยความอาลัยรักในตัวทานเสียงระงมเปน

ภาพที่สะเทือนใจยิ่งนัก  แมตัวทานเองก็แทบกลั้นนํ้าตาไวไมอยู พวกเขาพากันมารอที่ประตูคุกเปนการสงทางดวย

ใบหนาที่นองไปดวยนํ้าตา และจากปากประตูคุกจนถึงวัดพระธาตุหริภุญชัยมีประมาณระยะทาง  70  วา ก็มีประชาชน

มายืนเรียงรายถวายทานกันทาน  ซึ่งก็ไดเปนเงินถึง  300  บาท พอดีกับเงินที่ซื้อของถวายทานใหแกโทษ  เหมือนกับ

เปนการยืนยันวา  การทําบุญสนทานน้ันไมหายไปไหน เมื่อทานเดินทางไปถึงประตูวัดพระธาตุหริภุญชัย  ก็มีพระสงฆ 

10 รูป มาสวดมนตเปนการลดเคราะหสะเดาะภัยให  แลวใหศีลใหพรใหอยูดีมีสุขสืบไป จากน้ันพอถึงเดือน 9 เหนือ 

แรม 4  ค่ําก็รวมฉลองโรงพยาบาลเปนเวลา 3 วัน  ขอมูลจาก http://www.wjd.ac.th/~sarawuth/data/024.kb2.htm

อุปสมบทคร้ังท่ี 2 

            ในวันที่แลวเสร็จงานฉลองสมโภชทานก็เดินทางไปนมัสการทานอาจารยครูบาเจาศรีวิชัย  ทีวัดพระสิงห 

เชียงใหม ในคราน้ันทานครูบาศรีวิชัยจึงอุปสมบททานเปนภิกษุอีก  โดยมีครูบาแหงวัดน้ันตาเปนอุปชฌายหลังจากได

กลับมา สูรมกาสาวพัสตรแลว ทานอยูจําพรรษากับครูบาศรีวิชัยได 1 พรรษา ก็ลาอาจารยจาริกสรางสถานที่ตาง ๆ

ตอไปอีกหลายแหงทั้งวัดและโรงเรียน และในคราวสราง พระเจดียที่บานนาหลวง  อําเภอบานตากจังหวัดตากเสร็จแลว

ทานก็มุงสูแมสอดโดยเดินทางรอนแรมไปตามปาเขาลําเนาไพรถึง 4 คืน 4 วันจึงถึงแมระมาดและเร่ิมงานสราง

ถาวรวัตถุอีกมากมาย จากอายุ 36 ถึง 42 ป 

ถูกบังคับใหสึกและครองผาขาวคร้ังท่ี 2            

  ที่แมระมาดน่ีเอง  ก็มีเร่ืองนาเศราใจเกิดขึ้นอีกกลาวคือ  เมื่อสรางโบสถแมระมาดน้ันเงินไมพอ ยังขาดอยูอีก 

700 บาท เปนคาทองคําเปลว 400 บาท  กับคานายชางอีก 300 บาท ทานก็ปรึกษาเร่ียไรเอาจากชาวบานจนครบดวย

ความเต็มใจของชาวบาน แลวชวยกันสรางตอ จนแลวเสร็จทันฉลองจนเร่ืองการเร่ียไรน้ีทราบถึงอําเภอ จึงเรียกกํานัน

ไปสอบสวนวา อภิชัยภิกษุ เร่ียไรจริงหรือไม กํานันก็รับวาจริงแตดวยความเต็มใจของชาวบาน  เพราะถาไมทําอยางน้ัน

http://www.wjd.ac.th/~sarawuth/data/024.kb2.htm
http://www.wjd.ac.th/~sarawuth/data/024.kb2.htm
http://www.wjd.ac.th/~sarawuth/data/024.kb2.htm


งานสรางโบสถก็หยุดชะงักทางอําเภอก็วาเต็มใจหรือไมก็ผิดเพราะเปนพระเปนเจาจะทําการเร่ียไรไมไดผิดระเบียบ

คณะสงฆ แลวรายงานเร่ืองน้ีไปยังเจาคณะจังหวัดตางๆ  จึงตัดสินวาใหสึกพระอภิชัยเสียทานจึงจํายอมสึกจากภาวะ

ความเปนภิกษุอีกคร้ังทามกลางความสลดหดหูของผูคนที่รูเปนเปนอันมากที่ทานครูบาของพวกเขาตองมารับกรรม

เพราะทําความดี  อยางไมยุติธรรม ทานตองนุงหมแบบชีปะขาวอีกคร้ังหน่ึง  ที่ใตตนประดูแหงที่ยืนตนตายซากมานาน

เปนแรมป  ณ ที่น้ีเองมีเร่ืองที่นาอัศจรรยสมควรจะบันทึกไวคือพอทานเปลี่ยนผากาสาวพัสตรออกจากกายมาครองผา

ขาวเทาน้ัน ตนประดูที่แหงโกรนปราศจากใบก็ผลิตดอกออกใบฟนขึ้นมาอีก  ทามกลางความอัศจรรยใจของบรรดา

ประชาชนที่รวมชุมนุมอยูเปนอันมาก ตางพากันหลั่งนํ้าตา ลมตัวกมลงกราบโดยพรอมเพรียงกันนับเปนปรากฏการณ

ที่จะไมเห็นอีกในชีวิต 

มารตามรังควาน 

            ไมนานจากน้ัน ทานพรอมกับผูติดตาม ก็มุงกลับสูอําเภอลี้ โดยรอนแรมมาเปนระยะเวลา 10 วัน 10 คืน ก็

เดินทางมาถึง อ.ลี้ พักอยูที่กลางทุงนาบานปาหก ได 4 คืน นายอําเภอลี้ จึงใหตํารวจมาขับไลไมใหอยูโดยไมมีเหตุผล 

ดวยความใจดําเปนอยางยิ่ง ทานจึงมาพักอยูกลางทุงนาบานแมตืน ณ ที่น้ีก็ถูกทางอําเภอกลั้นแกลงอีก  โดยรายงานไป

ทางจังหวัดวาชีประขาวปนําปนเถื่อนมาจากแมสอดมาถึง  1,000 กระบอก  หลังจากรับรายงานจึงมีบัญชาใหนายรอย

ตํารวจ 2 คนกับพระครู 2 รูป ขึ้นมาทําการตรวจคนไตสวน ทานวา "ไมเปนความจริงหรอก อาตมาเดินทางผานมาต้ัง 2 

จังหวัดแลว ยังไมเห็นมีใคร กลาวหาเชนน้ีเลยถาทานไมเชื่อก็เชิญคนดูเองเถิด" ตํารวจทั้งสองก็คนสัมภาระของคณะ

ติดตามดูก็พบปนแกป 1 กระบอก แตปรากฏวาเปนปนมีทะเบียนของชาวบานผูติดตามคนหน่ึงจึงไมวาอะไร  จากน้ันก็

ไปคนจนทั่วลามปามเขาคนถึงในวัดแมตืนจนพระเณรแตกต่ืนเปนโกลาหล แตก็ไมพบ อะไรอีกจึงพากันเดินทางกลับ

ดวยความผิดหวังกอนกลับก็ไปตอวาตอขานทางอําเภอลี้เสียจนหนามานหาวาหลอกใหเดินทางมาเสียเวลาเปลา  เหน่ือย

แทบตาย (เพราะสมัยน้ันไมมีรถยนตแมแตคันเดียว) ทางนายอําเภอจึงจําเปนตองออกคาเดินทาง  พรอมเสบียงอาหาร

ใหคณะนายตํารวจ  ดังกลาวเดินทางกลับ เสร็จจากเร่ืองที่กลาวหาน้ันแลวทานพรอมกับคณะก็เดินทางจากแมตืนไปหา

ทานครูบาเจาศรีวิชัย ที่วัดพระนอนปูคา บานแมปูคา อําเภอสันกําแพง เชียงใหม  ระหวางทางพักที่วัดหวยกานคืน

หน่ึง  เมื่อเขาเขตกิ่งบานโฮง ชาวบานก็พาตํารวจมาดักจับอีกดวยขอหาอะไรไมแจง แตตํารวจก็จับไมไหวเพราะคนต้ัง

มากมาย ก็เลยไมรูจะทําอยางไรจึงลาถอยไป ทานจึงไปพักที่วัดดงฤๅษีคืนหน่ึง แลวมุงไปทางบานหนองลอง ณ ที่น้ีก็

ถูกคณะขาหลวงดักจับอีก แตก็จับไมไหวอีกเชนกัน 

ผูวาราชการเชียงใหมมาขอพบ 

            เมื่อถึงวัดทาลี่ คณะที่พักอยูที่ศาลา ในตอนเย็น ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมจึงเขาไปสอบถาม 

                        ผูวาฯ "ทานอยูบานใด เกิดที่ไหน" 

                        ครูบาฯ "เดิมอาตมาอยูบานแมเทย อ.ลี้ ลําพูนน่ีเอง" 

                        ผูวาฯ "ออทานก็เปนคนเมืองเราเหมือนกัน กอนมาถึงที่น่ีทานไปไหนมา" 

                        ครูบาฯ "อาตมา มาจากพมา" 

                        ผูวาฯ "ไปอยูนานไหมๆ" 

                        ครูบาฯ "5ปแลว"   

                        ผูวาฯ "อือม ก็ไมเห็นมีเร่ืองอะไรดังเขาเลาลือ แตก็มีอีกอยางขอใหทานเสียคาประถมศึกษา 8 บาท 



ใหกับทางอําเภอเสีย ตามระเบียบที่ทางการกําหนดไว หลังจากน้ันก็ไมมีอะไร" 

            ขณะน้ันกํานันกับชาวบานที่รวมชุมนุมอยู ณ ที่น้ันไดยินจึงชวยกันบริจาคใหทาน ไดเงิน 15 บาท ทานจึงมอบ

ใหกับนายตํารวจคนหน่ึงที่มากับผูวาฯไป แตก็นับวาเปนคราวเคราะหของตํารวจคนน้ัน ซึ่งพอรับเงินไปไดสักครูก็ไป

ทําหาเสีย จึงตองควักกระเปาตัวแองเอางินจายแทนไปตามระเบียบ 

            หลังจากที่พักที่ทาลี่คืนหน่ึงแลว ทานพรอมคณะก็ขนของขามแมนํ้าปงไปขึ้นรถ ไปจนถึงวัดพระนอนปูคาแลว

อยูรวมฉลองวิหารพระนอนปูคา รวมกับทานครูบาศรีวิชัยจนแลวเสร็จ แลวก็กลับมาหมายจะมาจําพรรษที่วัดแมตืน  อ.

ลี้อีก แตนายอําเภอจอมเห้ียม ก็สั่งกํานันมาไลไมใหอยูเปนอันขาด ทานจึงสุดแสนที่อัดอ้ันตันใจและรูสึกสลดใจเปน

อยางยิ่งที่ถูกจองลางจองผลาญอยางไมมีที่สิ้นสุด 

สรางวัดพระบาทตะเมาะ 

            ก็พอดีทานคิดไดวามีญาติทางพอของทานเปนกํานันอยูที่ตําบลดอยเตา  จึงใหคนไปบอกใหมาพบทาน เมื่อ

กํานันมาถึงแลวทานก็ถามวา "อาตมาจะไปอยูที่พระบาทตะเมาะไดหรือไม" กํานันดอยเตาจึงไปปรึกษากับทางอําเภอ 

แลวทางอําเภอ จึงบอกวา ดีแลว ใหไปบอกทานใหมาอยูเร็วๆ เถิด ดวยเหตุน้ีทานจึงไดไปอยูพระบาทตะเมาะ โดยสราง

อารามขึ้นที่น้ันดวยความรวมมือทั้งฝายนายอําเภอและปาไมอําเภอไปจองที่กวาง  500 วา ยาว 500 วา และที่พระบาทตะ

เมาะน้ีเองทานไดสรางวิหารครอบรอยพระพุทธบาทหน่ึงหลังมีเจดียต้ังอยูบนวิหารถึง  9 ยอด นับเปนศิลปะที่งดงาม 

ปรากฏอยูจนถึงปจจุบันน้ี  ซึ่งทานจะไปเที่ยวชมไดนับเปนวิเวกสถานที่เหมาะกับผูใฝหาความสงบที่เหมาะมากอีกแหง

หน่ึง 

ชวยครูบาศรีวิชัยสรางทางข้ึนดอยสุเทพ 

            แตดวยวิญญาณของนักพัฒนาทานก็อยูจําพรรษาที่พระบาทตะเมาะไมนาน ขณะน้ันครูบาศรีวิชัยกําลังสรางทาง

ขึ้นดอยสุเทพ เชียงใหมอยูทานจึงพากะเหร่ียง 500 คน ขึ้นไปชวยทําถนนขึ้นดอยสุเทพรวมกับอาจารยจนแลวเสร็จ จึง

กลับลงมาพักกับอาจารยที่วัดพระสิงห 

อุปสมบทคร้ังท่ี 3 

            ที่วัดพระสิงหน้ี ทานครูบาศรีวิชัยก็อุปสมบทใหทานเปนภิกษุอีกเปนคร้ังที่ 3 แตกระน้ันก็ตาม ดูเหมือนวาทาน

ไมมีบุญพอที่จะอยูในผาเหลืองไดนาน ๆ ก็พอทานครูบาศรีวิชัย ก็ตองเกิดคดีตาง ๆ นานา ตองเดินทางไปกรุงเทพฯ คง

ทิ้งใหทานอยูรักษาวัดพระสิงหแตเพียงผูเดียว 

ครองผาขาวคร้ังท่ี 3 

            ดวยจิตใจที่เปนหวงในตัวอาจารยของทานยิ่งนัก แลวก็มีมารมาผจญอีกจนไดเมื่อ มหาสุดใจ วัดเกตุการามกับ

ทานพระครูวัดพันอนรูปหน่ึงมาหลอกวาใหทานสึกเสีย เพราะมิฉะน้ันทานจะเอาครูบาศรีวิชัยจําคุก ทานจึงสึกเปน

ชีปะขาวอีกคร้ังหน่ึง นับเปนคร้ังสุดทายแลวออกจากวัดพระสิงหกลับไปพักที่วัดบานปางดวยความเหงาใจ แตทานก็

ไมละทิ้งงานกอสราง จึงไดสรางกุฏิที่วัดบานปางอีก 1 หลัง แลวกลับไปอยูที่พระบาทตะเมาะตามเดิม 

สูญเสียอาจารย  

  ชีวิตทานชวงน้ี คงมุงอยูกับงานกอสรางไมหยุดหยอน จากที่น่ียายไปที่น่ันไมมีที่สิ้นสุด จนกระทั่งครูบาศรี

วิชัยพนจากมลทินที่ถูกกลาวหาทามกลางความดีใจของสาธุชนทั้งหลาย แตความดีใจน้ันคงมีอยูไดไมนานทานครูบา

เจาศรีวิชัยก็ไดอาพาธหนัก แลวถึงแกมรณภาพลงในที่สุด ยังความโศกาอาดูรใหเกิดแกมหาชนผูเลื่อมใสโดยทั่วไป 



ลานนาไทยไดสูญเสียนักบุญผูยิ่งใหญไปแลวอยางไมมีวันกลับ หากจะเอาเสียงรํ่าไหมารวมกันแลวใชเสียงแหงความ

วิปโยคน้ีคงไดยินไปถึงสวรรคทานเองในฐานะที่เปนลูกศิษยที่ทานอาจารยไดพรํ่าสอนต้ังแตยังเล็ก  ๆ ก็มีความเศรา

โศกเสียใจมิใชนอยแตก็ปลงไดดวยธรรมสังเวชโดยอารมณกัมมัฏฐาน แลวทําทุกอยางในฐานะศิษยจะพึงมีตออาจารย

ดวยกตเวทิตาธรรม  ทานจึงสรางเมรุหลังหน่ึงกับปราสาทหลังหน่ึงพรอมหีบบรรจุศพ เพื่อเก็บไวรอการฌาปนกิจ

ตอไปที่วัดบานปางซึ่งไดมีการฌาปนกิจศพทานครูบาศรีวิชัยอีกไมกี่ปตอมาหลังจากมรณภาพไมนาน 

สรางวัดผาหนาม ท่ีพํานักในปจฉิมวัย 

            วันคืนยังคงหมุนไป พรอมกับความเปนนักกอสรางนักพัฒนาของทานก็ยิ่งลือกระฉอนยิ่งขึ้น เมื่อขาดทานครู

บาศรีวิชัยผูคนก็หลั่งไหลกันมาหาทานอยางมืดฟามัวดินในฐานะทายาททางธรรมของครูบาเจาศรีวิชัยผลงานระยะ

ตอมาเมื่อไดรับพลังอยางทวมทนขึ้น จึงยิ่งใหญเปนลําดับ และกวางขวางหากําหนดมิไดโดยไมเคยวางเวน จนถึง

พุทธศักราช 2470 อายุสังขารของทานเร่ิมชราลงแลวคือมีอายุ 76 ป แตทานยังคงแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ทั้งน้ี 

อาจจะดวยอํานาจผลบุญที่ไดบําเพ็ญมาก็ได จึงสมควรจะสรางสถานที่สักแหงหน่ึง เพื่อเปนที่พํานักปฏิบัติธรรมใน

ปจฉิมวัย ก็พอดีชาวบานผาหนามซึ่งอพยพจาก อ.ฮอด หนีภัยนํ้าทวมมาอยูที่บานผาหนาม อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน มีพอ

นอยฝน ตุนวงศ เปนประธาน พรอมกับชาวบานไดมานิมนตทานใหไปสรางอารามใกลเชิงดอยผาหนาม เพื่อเปนที่พึ่ง

กายใจและประกอบศาสนกิจ ทานก็รับนิมนต พรอมกับชอบใจสถานที่ดังกลาวและ ต้ังใจวาจะเปนสถานที่สุดทายเพื่อ

เปนที่พํานักและปฏิบัติธรรมของทานจึงพรอมใจกับคณะศรัทธาบานผาหนามและศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศกอสราง

เปนอารามขึ้นจากน้ันจนมีสิ่งกอสรางใหญโตมากมายและทานถือที่แหงน้ีเปนที่พํานักอยูเสมอ  แตทั้งน้ีมีไดหมายความ

วาทานจะงดมิไปสราง หรือพัฒนาที่อ่ืนอีก แตยังคงไปเปนประธานสรางสถานที่ตาง ๆ ควบคูกับงานสรางวัดผาหนาม

อีกต้ังหลาย ๆ แหง 

วันจากท่ีย่ิงใหญ 

            แลวในป 2514 คณะศรัทธาวัดสันทุงฮาม แหงจังหวัดลําปาง ก็ไดมานิมนตทาน เพื่อไปเปนประธานในการ

กอสรางอีก ซึ่งทานก็ไมขัดของดวยความเมตตาอันมีอยูอยางหาขอบเขตไมไดของทาน แมตอนน้ันทานจะชราภาพมาก

แลว คือมีอายุถึง 83 ป ก็ตาม ไมมีใครรูดีเทากับตัวของทานวาทานเหน่ือยออนแคไหน  แตดวยใจที่แกรงเหมือนเพชร

ทานคงไมปริปากบนเปนประธานใหที่วัดสันทุงฮามไมนานคณะศรัทธาจากวัดทาตนธงชัย จ.สุโขทัยก็ไดมานิมนต

ทานอีก เพื่อเปนประธานในการสรางพระวิหาร 

            วันน้ันเปนวันที่ 2 มีนาคม 2520 ตอนน้ัน ทานเหน่ือยออนมากแลวทานไดบอกผูใกลชิดวาทานอยากกลับอาราม

ผาหนาม เหมือนด่ังจะรูตัวของทานวาไมมีเวลาในการโปรดที่ไหนอีกตอไปแลว  แตจะมีใครลวงรูถึงขอน้ีก็หาไม คงพา

ทานมุงสูสุโขทัยอีกตอไป และเมื่อถึงวัดทาตนธงชัย ไดเพียงวันเดียว ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2520 ซึ่งตรงกับเดือน 6 

เหนือ แรม 14 ค่ํา เวลา 16.00 น. ทานไดจากไปอยางสงบ ขาวการจากไปของทานกระจายไปอยางรวดเร็วทั่วประเทศ 

ทุกคนตกตะลึง ตางพากันชอคไปชั่วขณะมันเหมือนสายฟาที่ฟาดเปร้ียงลงบนกลางใจของทุกคน ที่เลื่อมใสเคารพรัก

ในตัวทาน แลวจากน้ัน เสียงรํ่าไหก็ระงมไปทุกมุมเมืองพวกเขาไดสูญเสียรมโพธิ์แกวอันรมเย็นไพศาลไปแลวอยางไม

มีวันกลับ ต้ังแตน้ีจะหาครูบาเจาที่มีความเมตตาอันหาของเขตมิไดและยิ่งใหญปานน้ี  แตแรกมีหลายคนไมเชื่อและ

ตะโกนวาเปนไปไมได ทานยังอยูและจะตองอยูตอไป ตอเมื่อไดรับการยืนยันวาทานสิ้นแลว สิ้นแลวจริง ๆ ก็ทุมตัวลง

เกลือกกลิ้งรํ่าไหพิลาปรําพันอยางนาเวทนายิ่งนัก โอ...ทานผูเปนนักบุญผูยิ่งใหญ ปานน้ีทานคงเปนสุขอยู ณ  สรวง



สวรรคที่สะพร่ังพรอมดวยทิพยวิมาณอันเพริดแพรวใหญโตสุดพรรณนาดวยผลบุญแหงการบําเพ็ญมาอยางใหญหลวง

เหลือคณา คงเหลือแตผลงานและประวัติชีวิตอันบริสุทธิ์ทิ้งไวแดอนุชน ไดชื่นชม  และเสวยผลเปนอมตะชั่วกาลปาว

สาน 

งานเปลี่ยนผาครูบาขาวป วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลําพูน 3 มีนาคม 2551 ขอมูล

จาก  http://www.pantown.com/board.php?id=3854&area=1&name=board5&topic=4&action=view 
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รูปหลอครูบาขาวป วัดผาหนาม อ.ลี้ จ.ลําพูน  

  ภาพและขอมูลจากเว็บไซต ศูนยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา http://cesd-thai.info/vpicture.php?picID=41&lang=th 

รูปหลอครูบาขาวป อ.ลี้ จ.ลําพูน  

ครูบาขาวป วัดผาหนาม อ.ลี้ จ.ลําพูน ในชวงที่ทานยังมีชีวิตอยู(ชวงระหวาง  2443- 2520 )เปนที่เคารพนับถือของชาว

กะเหร่ียงจังหวัดลําพูนและจังหวัดใกลเคียงเปนอยางมาก และถึงแมวาทานจะละสังขารไปแลวชาวกะเหร่ียงก็ยังให

ความเคารพนับถือ เห็นไดจากการที่ รูปปนเหมือนทานครูบาขาวปยังมีรูปปนชาวกะเหร่ียงคอยถือรมกางแดดใหทาน

ตลอดเวลา 

31 ธันวาคม 2550  ภาพ จักรคํา มาตุทาพูน 

 

http://cesd-thai.info/vpicture.php?picID=41&lang=th


 

          

 



 

รูปครูบาศรีวิชัย ครูบาขาวป ครูบาวงศ และครูบาอื่น ๆ ถายท่ีเชิงบันไดนาค ทางข้ึนวัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม  

 

 



 
 



 



 

 



ครูบาเจาศรีวิชัย สิริวิชโย 

วัดบานปาง 

อ.ลี้ จ.ลําพูน 

 

ครูบาศรีวิชัย 

นักบุญแหงลานนาไทย 

พระมหาเถระผูยิ่งใหญดวยทานะ สิละ สัจจะ ขันติ 

ชาตะ ๑๑ มิถนายน ๒๔๒๑ 

มรณะ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๔๘๑ 

ขอมูลจาก บทความเร่ือง ครูบาศรีวิชัย เรียบเรียงโดย อุดม รุงเรืองศรี ในเวป  

http://www.lannaworld.com/person/svchai.htm และ 

ขอมูลจาก เวป http://user.school.net.th/~yongyut/main.htm  

"ตนขาพระศรีวิชัยภิกขุ เกิดมาปเปกยี จุลศักราช ๑๒๔๐ ตั๋วพุทธศักราช ๒๔๒๐ ปรารถนาขอห้ือขาฯ ไดตรัสรู

ปญญาสัพพัญูโพธิญาณเจาจิ่มเตอะ" 

ครูบาศรีวิชัย ซึ่งเปนที่รูจักกันทั่วไปโดยเฉพาะในเขตลานนาวาเปน "ตนบุญ" หรือ "นักบุญ" อันมีความหมายเชิง

ยกยองวาเปนนักบวชที่มีคุณสมบัติพิเศษ อาจพบวามีการเรียกอีกวา ครูบาเจาศรีวิชัย พระครูบาศรีวิชัย ครูบาศีลธรรม 

หรือ ทุเจาสิริ (อาน "ตุเจาสิลิ") แตพบวาทานมักเรียกตนเองเปน พระชัยยาภิกขุ หรือ พระศรีวิชัยชนะภิกขุ เดิมชื่อเฟอน 

หรืออินทเฟอน บางก็วาอายฟารอง เน่ืองจากในขณะที่ทานถือกําเนิดน้ันปรากฏฝนฟาคะนองอยางหนัก สวนอินท

เฟอนน้ัน หมายถึง การเกิดกัมปนาทหว่ันไหวถึงสวรรคหรือเมืองของพระอินทร ทานเกิดในปขาล เดือน ๙ เหนือ 

(เดือน ๗ ของภาคกลาง) ขึ้น ๑๑ ค่ํา จ.ศ.๑๒๔๐ เวลาพลบค่ํา ตรงกับวันอังคารที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๒๑ ที่

หมูบานชื่อ "บานปาง" ตําบลแมตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ทานเปนบุตรของนายควาย นางอุสา มีพี่นองทั้งหมด ๕ คน 

มีชื่อตามลําดับ คือ  



 

๑.  นายไหว  

๒.  นางอวน  

๓.  นายอินทเฟอน (ครูบาศรีวิชัย)  

๔.  นางแวน  

๕.  นายทา  

ทั้งน้ีนายควายบิดาของทานไดติดตามผูเปนตาคือ หมื่นปราบ (ผาบ) ซึ่งมีอาชีพเปนหมอคลองชางของเจาหลวง

ดาราดิเรกฤทธิ์ไพโรจน (เจาผูครองนครลําพูนองคที่ ๗ ชวง พ.ศ.๒๔๑๔-๒๔๓๑) ไปต้ังครอบครัวบุกเบิกที่ทํากินอยูที่

บานปาง บานเดิมของนายควายอยูที่บานสันปายางหลวง ทางดานเหนือของตัวเมืองลําพูน  

ในสมัยที่ครูบาศรีวิชัยหรือนายอินทเฟอนยังเปนเด็กอยูน้ัน หมูบานดังกลาวยังกันดารมากมีชนกลุมนอยอาศัยอยู

มากโดยเฉพาะชาว ปกาเกอญอ (กะเหร่ียง) ในชวงน้ันบานปางยังไมมีวัดประจําหมูบาน จนกระทั่งเมื่อนายอินทเฟอนมี

อายุได ๑๗ ปไดมีพระภิกษุรูปหน่ึงชื่อ ครูบาขัตติยะ (ชาวบานเรียกวา ครูบาแฅงแฅะ เพราะทานเดินขากะเผลก) เดิน

ธุดงคจากบานปาซางผานมาถึงหมูบานน้ัน ชาวบานจึงนิมนตทานใหอยูประจําที่บานปาง แลวชาวบานก็ชวยกันสราง

กุฏิชั่วคราวใหทานจําพรรษา  

ในชวงน้ัน เด็กชายอินทเฟอนไดฝากตัวเปนศิษย และเมื่ออายุได ๑๘ ปก็ไดบรรพชาเปนสามเณรที่ อารามแหงน้ี

โดยมีครูบาขัตติยะเปนพระอุปชฌาย ๓ ปตอมา (พ.ศ. ๒๔๔๒) เมื่อสามเณรอินทเฟอนมีอายุยางเขา ๒๑ ป ก็ไดเขา

อุปสมบทในอุโบสถวัดบานโฮงหลวง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน โดยมีครูบาสมณะ วัดบานโฮงหลวง เปนพระ

อุปชฌาย ไดรับนามฉายาในการอุปสมบทวา สิริวิชโยภิกฺขุ มีนามบัญญัติวา พระศรีวิชัย ซึ่งบางคร้ังก็พบวาเขียนเปน 

สรีวิไชย สีวิไช หรือ สรีวิชัย  

เมื่ออุปสมบทแลว สิริวิชโยภิกขุก็กลับมาจําพรรษาที่อารามบานปางอีก ๑ พรรษา จากน้ันไดไปศึกษากัมมัฏฐาน

และวิชาอาคมกับครูบาอุปละ วัดดอยแต อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ตอมาไดไปฝากตัวเปนศิษยของครูบาวัดดอยคําอีก

ดวย และอีกทานหน่ึงที่ถือวาเปนครูของครูบาศรีวิชัยคือ ครูบาสมณะ วัดบานโฮงหลวง ซึ่งเปนพระอุปชฌายของทาน  

ครูบาศรีวิชัยรับการศึกษาจากครูบาอุปละ วัดดอยแตเปนเวลา ๑ พรรษาก็กลับมาอยูที่อารามบานปางจนถึง พ.ศ. 

๒๔๔๔ (อายุได ๒๔ ป พรรษาที่ ๔) ครูบาขัตติยะไดจาริกออกจากบานปางไป (บางทานวามรณภาพ) ครูบาศรีวิชัยจึง

รักษาการแทนในตําแหนงเจาอาวาส และเมื่อครบพรรษาที่ ๕ ก็ไดเปนเจาอาวาสวัดบานปาง จากน้ันก็ไดยายวัดไปยัง

สถานที่ที่เห็นวาเหมาะสม คือบริเวณเนินเขาซึ่งเปนที่ต้ังวัดบานปางในปจจุบัน เพราะเปนที่วิเวกและสามารถปฏิบัติ

ธรรมไดเปนอยางดี โดยไดใหชื่อวัดใหมแหงน้ีวา วัดจอมสรีทรายมูลบุญเรือง แตชาวบานทั่วไปยังนิยมเรียกวา วัดบาน

ปาง ตามชื่อของหมูบาน  

ครูบาศรีวิชัยเปนผูมีศีลาจารวัตรที่งดงามและเครงครัด โดยที่ทานงดการเสพ หมาก เมี่ยง บุหร่ี โดยสิ้นเชิง ทาน

งดฉันเน้ือสัตวต้ังแตเมื่ออายุได ๒๖ ป และฉันอาหารเพียงมื้อเดียว ซึ่งมักเปนผักตมใสเกลือกับพริกไทเล็กนอย บางทีก็

ไมฉันขาวทั้ง ๕ เดือน คงฉันเฉพาะลูกไมหัวมันเทาน้ัน นอกจากน้ีทานยังงดฉันผักตามวันทั้ง ๗ คือ  



วันอาทิตย     ไมฉันฟกแฟง,  

วันจันทร        ไมฉันแตงโมและแตงกวา,  

วันอังคาร       ไมฉันมะเขือ,  

วันพุธ             ไมฉันใบแมงลัก,  

วันพฤหัสบดี  ไมฉันกลวย,  

วันศุกร           ไมฉันเทา (อาน "เตา"-สาหรายนํ้าจืดคลายเสนผมสีเขียวชนิดหน่ึง),  

วันเสาร          ไมฉันบอน  

นอกจากน้ีผักที่ทานจะไมฉันเลยคือ ผักบุง ผักปลอด ผักเปลว ผักหมากขี้กา ผักจิก และผักเฮือด-ผักฮ้ี (ใบไมเลียบ

ออน) โดยทานใหเหตุผลวา ถาพระภิกษุสามเณรรูปใดงดได การบําเพ็ญกัมมัฏฐานจะเจริญกาวหนา ผิวพรรณจะเปลง

ปลั่ง ธาตุทั้ง ๔ จะเปนปกติ ถาชาวบานงดเวนแลวจะทําใหการถือคาถาอาคมดีนัก  

ครูบาศรีวิชัยมีความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมะอันสูงสุดดังปรากฏจากคําอธิษฐานบารมีที่ทานอธิษฐานไววา  

"...ต้ังปรารถนาขอห้ือไดถึงธรรมะ ยึดเหน่ียวเอาพระนิพพานสิ่งเดียว..."  

และมักจะปรากฏความปรารถนาดังกลาว ในตอนทายชองคัมภีรใบลานที่ทานสรางไวทุกเร่ือง  

อีกประการหน่ึงที่ทําใหครูบาศรีวิชัยเปนที่รูจักและอยูในความทรงจําของชาวลานนา คือการที่ทานเปนผูนําใน

การสรางทางขึ้นสูวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยพลังศรัทธาประชาชนเปนจํานวนมาก ทั้งกําลังกายและกําลังทรัพย ซึ่งใช

เวลาสรางเพียง ๕ เดือนเศษ โดยไมใชงบประมาณของรัฐ  

แตเร่ืองที่ทําใหครูบาศรีวิชัยเปนที่รูจักกันในระยะแรกน้ัน เกิดเน่ืองจากการที่ทานตองอธิกรณ ซึ่งระเบียบการ

ปกครองสงฆตามจารีตเดิมของลานนาน้ันใหความสําคัญแกระบบหมวดอุโบสถ หรือ ระบบหัวหมวดวัด มากกวา และ

การปกครองก็เปนไปในระบบพระอุปชฌายอาจารยกับศิษย ซึ่งพระอุปชฌายรูปหน่ึงจะมีวัดขึ้นอยูในการดูแลจํานวน

หน่ึงเรียกวาเจาหมวดอุโบสถ โดยคัดเลือกจากพระที่มีผูเคารพนับถือและไดรับการยกยองวาเปน ครูบา ซึ่งหมายถึง

พระภิกษุที่ไดรับความยกยองอยางสูง  

ดังน้ันครูบาศรีวิชัยซึ่งมีชื่อเสียงอยูในขณะน้ันจึงอยูในตําแหนงหัวหมวดพระอุปชฌาย โดยฐานะเชนน้ี ครูบาศรี

วิชัยจึงมีสิทธิ์ตามจารีตทองถิ่นที่จะบวชกุลบุตรได ทําใหครูบาศรีวิชัยจึงมีลูกศิษยจํานวนมาก และลูกศิษยเหลาน้ีก็ได

เปนฐานกําลังที่สําคัญของครูบาศรีวิชัยในการดําเนินกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมสาธารณประโยชน อีกทั้งยังเปน

แนวรวมในการตอตานอํานาจจากกรุงเทพฯ เมื่อเกิดกรณีขัดแยงขึ้นในเวลาตอมา  

สวนสงฆในลานนาเองก็มีแนวปฏิบัติที่หลากหลาย เน่ืองจากมีการจําแนกพระสงฆตามจารีตทองถิ่นออกเปนถึง 

๑๘ นิกาย และในแตละนิกายน้ีก็นาจะหมายถึงกลุมพระที่เปนสายพระอุปชฌายสืบตอกันมาในแตละทองที่ซึ่งมีอํานาจ

ปกครองในสายของตนโดยผานความคิดระบบครูกับศิษย และนอกจากน้ีนิกายตาง ๆ น้ันยังเกี่ยวของกับชื่อของเชื้อ

ชาติอีกดวย เชน นิกายเชียงใหม นิกายขึน (เผาไทขึน/เขิน) นิกายยอง (จากเมืองยอง) เปนตน  



สําหรับครูบาศรีวิชัยน้ันยึดถือปฏิบัติในแนวของนิกายเชียงใหมผสมกับนิกายยองซึ่งมีแนวปฏิบัติบางอยางตาง

จากนิกายอ่ืน ๆ มีธรรมเนียมที่ยึดถือคือ การนุงหมที่เรียกวา กุมผาแบบรัดอก สวมหมวก แขวนลูกประคํา ถือไมเทา

และพัด ซึ่งยึดธรรมเนียมมาจากวัดดอยแต โดยอางวา สืบวิธีการน้ีมาจากลังกา  

การที่ครูบาศรีวิชัยถือวาทานมีสิทธิ์ที่จะบวชกุลบุตรไดตามจารีตการถือปฏิบัติมาแตเดิมน้ัน ทําใหขัดกับ

พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๖) เพราะในพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดวา "พระ

อุปชฌายที่จะบวชกุลบุตรได ตองไดรับการแตงต้ังตามระเบียบการปกครองของสงฆจากสวนกลางเทาน้ัน" โดยถือเปน

หนาที่ของเจาคณะแขวงน้ัน ๆ เปนผูคัดเลือกผูที่ควรจะเปนอุปชฌายได และเมื่อคัดเลือกไดแลวจึงจะนําชื่อเสนอเจา

คณะผูใหญในกรุงเทพฯ เพื่อดําเนินการแตงต้ังตอไป  

การจัดระเบียบการปกครองใหมของกรุงเทพฯ น้ีถือเปนวิธีการสลายจารีตเดิมของสงฆในลานนาอยางไดผล 

องคกรสงฆลานนาก็เร่ิมสลายตัวลงทีละนอยเพราะอยางนอยความขัดแยงตาง ๆ ก็เกิดขึ้นระหวางสงฆในลานนา

ดวยกันเอง ดังกรณี ความขัดแยงระหวางครูบาศรีวิชัยกับพระครูมหารัตนากรเจาคณะแขวงลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

เปนตน  

การตองอธิกรณระยะแรกของครูบาศรีวิชัยน้ันเกิดขึ้นเพราะครูบาศรีวิชัยถือธรรมเนียมปฏิบัติตามจารีตเดิมของ

ลานนา สวนเจาคณะแขวงลี้ซึ่งใชระเบียบวิธีปฏิบัติของกรุงเทพฯ ซึ่งเห็นวาครูบาศรีวิชัยทําหนาที่พระอุปชฌายโดย

ไมไดรับการอนุญาตจากเจาคณะแขวงลี้ จึงถือวาเปนความผิด เพราะต้ังตนเปนพระอุปชฌายเองและเปนพระอุปชฌาย

เถื่อน ครูบามหารัตนากรเจาคณะแขวงลี้กับหนานบุญเติง นายอําเภอลี้ไดเรียกครูบาศรีวิชัยไปสอบสวนเกี่ยวกับปญหา

ที่ครูบาศรีวิชัยเปนพระอุปชฌายบวชกุลบุตรโดยมิไดรับแตงต้ังตามพระราชบัญญัติ การจับกุมครูบาศรีวิชัยสามารถ

แบงชวงเวลาออกเปน ๓ ชวงเน่ืองจากเปนระยะเวลาที่ยาวนานเกือบ ๓๐ ปและแตละชวงจะมีรายละเอียดของสภาพ

สังคมที่แตกตางกัน  

 อาน ประวัติครูบาเจาศรีวิชัย กับขอหาตองอธิกรณ  

จากบทความ “ศูนยรวมการถายทอดจิตวิญญาณลานนา”  

ในหนังสือ สืบสานลานนา สืบตอลมหายใจของแผนดิน พ.ศ.2542  

วิลักษณ ศรีปาซาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ 

 

ผลงานชิ้นสําคัญ  

การสรางถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ แนนอนทีเดียว การมีถนนขึ้นดอยสุเทพน้ัน ยอมมีคุณประโยชนอยาง

ยิ่ง เพราะผูคนที่ศรัทธาจะไดขึ้นไปไหวพระธาตุอันสําคัญน้ี ไดทั่วถึงกัน ครูบาศรีวิชัยนักบุญแหงลานนาไทยน่ีเองคือ

ผูสรางถนนขึ้งสูดอยสุเทพ เมื่อป พ.ศ. 2477 ซึ่งนับเปนผลงานอันยิ่งใหญที่สุด ในชีวิตของทานอีกงานหน่ึง  

http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/kb-srivichai-hist-02.htm
http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/kb-srivichai-hist-02.htm
http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/kb-srivichai-hist-02.htm


ไมมีใครเชื่อเลยวาจะสามารถสรางถนนผานปาเขาอันทุรกันดาร และสูงชันจนไปถึงที่เชิงบันไดนาคของวัด

พระบรมธาตุดอยสุเทพได แตครูบาศรีวิชัยทานทําไดดวยมือเปลาๆ เพียงสองขางอีกเชนเคย แถมใชเวลาเพียง 5 เดือน 

22 วันเทาน้ัน  

ระยะเวลาแคน้ีกับการสรางถนนขึ้นเขา ระยะทางยาว 11 กม. ในสมัยน้ันที่ยังไมมีเคร่ืองจักรเคร่ืองยนตทุนแรง

ทันสมัย เหมือนทุกวันน้ี ครูบาศรีวิชัยทานทําไดอยางไร ทั้งๆ ที่กอนหนาน้ัน ทางฝายบานเมืองไดพยายามที่จะสราง

ถนนขึ้นดอยสุเทพมาหลาย คร้ังหลายหนแตตองประสบความผิดหวังทุกคราว เพราะไมสามารถจะสรางได ทั้งปญหา

จากงบประมาณ และความทุรกันดารของปาเขาที่จะตองตัดถนนผาน  

ครูบาศรีวิชัยไดพิสูจนคําเลาลือของชาวบานและสานุศิษยที่นับถือทาน วาเปน " ตนบุญ " หรือ " ผูวิเศษ " อยาง

แทจริง เพราะการสรางถนนขึ้นสูดอยสุเทพน้ีเอง อันนับวาเปนชวงที่ชีวประวัติของนักบุญแหงลานนาไทยมีอภินิหาร

มหัศจรรยนาทึ่ง นาติดตามกันตอไปอยางยิ่ง 

ใฝฝนมานาน 

การสรางถนนขึ้นดอยสุเทพเปนความใฝฝนของชาวนครเชียงใหมมานานป ดวยจะทําใหการขึ้นไปนมัสการ

พระบรมธาตุดอยสุเทพสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยปกติน้ันการจะขึ้นไปไหวพระธาตุจะตองต่ืนแตเชาตรู น่ังรถจากเวียง

ไป ที่วัดสวนดอกจนถึงเชิงดอยสุเทพตามแนวถนนเชิงดอยสุเทพสายปจจุบันแลว จากน้ันก็เดินขึ้นสุเทพ ซึ่งจะตองใช

เวลานาน 5 ชั่วโมงเต็ม ในการเดินเทาขึ้นเขา สวนคนมั่งมีก็อาจจะจางคนแบกหามขึ้นไปแบบผูที่ไปเที่ยวภูกระดึง หรือ

ดอยขุนตาลในทุกวันน้ี อันนับวาการขึ้นไปไหวพระธาตุดอยสุเทพน้ันไมใชสิ่งที่กระทํากันไดงายๆ เลย ความคิดที่จะ

สรางถนนขึ้นสูดอยสุเทพน้ันเร่ิมมาแตป พ.ศ.2460 น่ันเอง  

นิมิตเทวดา 

ทานครูบาศรีวิชัยยืนยันกับหลวงศรีประกาศวา  "ตองทําถนนขึ้นดอยสุเทพสําเร็จแนๆ ขอใหเชื่อเถิด" คุณ

หลวงไมมั่นใจเลยจึงขอรองใหครูบาศรีวิชัยอธิฐาน ทบทวนอีกคร้ังหน่ึง ครูบาศรีวิชัยก็รับคํา คร้ันเวลาลวงเลยไปอีก

ประมาณ 10 วัน หลวงศรีประกาศก็ไปพบครูบาศรีวิชัยที่วัดพระสิงหเปนคร้ังที่สาม ครูบาศรีวิชัยก็ยังคงยืนยันวา ตอง

สรางถนนขึ้นดอยสุเทพจึงจะสําเร็จพรอมกับเลานิมิตประหลาดที่เกิดขึ้น ใหหลวงศรีประกาศฟงวา ในขณะที่กําลังทํา

การอธิษฐานเร่ืองสรางถนนขึ้นดอยสุเทพวาจะสําเร็จหรือไมน้ัน ทานไดเคลิ้มไปวาไดแลเห็นชีปะขาวองคหน่ึงนําทาน

เดินทางจากเชิงดอยไปจนถึงบันไดนาควัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ แลวทานก็ตกใจต่ืน ทานเชื่อวาน้ีคือนิมิตที่เทวดามา

บอกกลาว ใหรูวาจะสามารถสรางถนนขึ้นสูดอยสุเทพไดอยางแนนอน 

ขอ 6 เดือน 

ครูบาศรีวิชัยไดรับปากวาจะเปนประธานในการสรางถนนสายน้ีใหแลวเสร็จภายในเวลาเพียง 6 เดือน น่ันทํา

ใหหลวงศรีประกาศผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงใหมหนักใจยิ่งขึ้น เน่ืองจากบริเวณเชิงเขาขึ้นดอยสุเทพ จนถึงบันไดนาค

วัดพระธาตุน้ัน เปนปาใหญและหุบเหวลึกหลายตอหลายแหง การที่จะสรางถนนไดน้ันตองสํารวจทางแผนที่ จัดทํา

รายละเอียด เสนทางที่จะสรางและอ่ืนๆ อีกมากหลวงศรีประกาศไดรับเปนธุระเร่ืองน้ี การสํารวจเสนทางถนนสายน้ีใช



เวลาเปนเดือนเลยทีเดียว ในที่สุดก็สําเร็จ หลวงศรีประกาศไดนําเอาแผนที่เสนอใหพระครูบาศรีวิชัย ดูแนวการสราง

ถนนซึ่งครูบาก็เห็นดวย รวมระยะทางจากเชิงดอยสุเทพถึงบันไดนาควัดพระธาตุดอยสุเทพทั้งหมด 11 กิโลเมตร 530 

เมตร  

 

 

ใบปลิวเจ็กโหงว  

ขาวเร่ืองครูบาศรีวิชัยจะสรางถนนไดแพรออกไปเร่ือยๆ เปนที่กลาวขวัญกันทั่วไป สวนใหญแลวเห็นวา การ

สรางถนนสายน้ีทําไดยาก แตบรรดาสานุศิษยและผูใกลชิดพระครูทั้งหลายตางเชื่อวา ทานสามารถทําไดอยางแนนอน 

ในจํานวนน้ันก็มีเจกโหงวรวมอยูดวย ทันทีที่เจ็กโหงวรูขาวก็รีบไปหาครูบาศรีวิชัยอยางเคย ถึงแมจะถูกลอบยิงปาง

ตายมาแลวก็ตาม ความชวยเหลือสิ่งแรกของเจ็กโหงวก็คือการพิมพใบปลิวบอกขาวเร่ืองพระครูจะสรางถนนโดยใช

เงินสวนตัวพิมพขึ้น 5 พันแผน แจกจายทั่วไป ตอมาเจาแกว นวรัฐเจาผูครองนครเชียงใหมก็มีศรัทธาชวยพิมพอีก 5 พัน

แผนเชนเดียวกัน ทําใหขาวแพรไปอยางรวดเร็ว  

จอบแรก  

ครูบาศรีวิชัยไดกําหนดฤกษที่จะลงมือขุดจอบแรกสําหรับการ สรางถนน

ขึ้นดอยสุเทพ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2477 และพิธีทางประวัติศาสตรอัน

จารึกไวคูนครเชียงใหมก็เร่ิมขึ้น ทามกลางประชาชนชาวเชียงใหมและลําพูนเปน

จํานวนมาก  

เวลา 01.00น. 

ของวันที่ 9 พระครูบา

เถิ้มประกอบพิธีชุมนุม

เทวดา บวงสรวงอันเชิญ

เทวดาทั้ง 4 ทิศ เวลา 

10.00น.จึงเร่ิมลงจอบ

แรก เจาแกวนวรัฐ เจาผู

ครองนครเชียงใหมทรงเปนผูขุดจอบแรกเปนปฐมฤกษ 

เร่ิมตนงานอันยิ่งใหญคร้ังน้ี ทามกลางเสียงสวดชยันโตชัย

มงคลคาถา จากภิกษุสานุศิษยของทานพระครูบาศรีวิชัย 

หลังจากวันน้ันก็ไดมีประชาชน จากทั่วสารทิศมาชวยกัน

สรางถนนรวมเปนอานิสงสพรอมกับนมัสการ ทานพระครู

 

พิธีลงจอบปฐมฤกษสราง

ถนนขึ้นดอยสุเทพ เมื่อ 9 

พฤศจิกายน 2477 โดยเจาแก

วนวรัฐ เปนผูลงจอบปฐมฤกษ  

 

เร่ิมสรางทางขึ้นดอยสุเทพ เมื่อ ๙ พฤศจิกายน 

๒๔๗๗ 



บาศรีวิชัยเปนจํานวนมาก จนถึงกับตองแบงพื้นที่การสรางเปนระยะๆ ในตอนเชาก็ไดมีประชาชนนําเอาขาวสารอาหาร

พืชผักและอาหารคาวหวาน มาทําบุญกันอยางลนหลาม ยิ่งนานวันคนยิ่งทวีมากขึ้น ผลงานรุดหนาในแตละวัน เปนที่

นาอัศจรรย ตางก็อยากทําบุญกุศลและชมบุญญาธิการบารมีของพระครูบาศรีวิชัย ในที่สุดถนนที่ทุกคนชวยกันสรางขึ้น

ก็สําเร็จลง ภายในระยะเวลา 5 เดือน 22 วัน ซึ่งเปนระยะเวลาที่รวดเร็วมากโดยไมตองใชงบประมาณ แผนดินเลยแมแต

บาทเดียว น่ีคือบารมีของครูบาศรีวิชัยโดยแท  

 

 

รถยนตคันแรก 

30 เมษายน 2478 คือวันประวัติศาสตรวันหน่ึงของนคร

เชียงใหม เพราะเปนวันเปดถนนใหรถขึ้นดอยสุเทพเปนคร้ังแรก ใน

ประวัติศาสตร ครูบาศรีวิชัย ครูบาเถิ้ง หลวงศรีประกาศ เถาแกโหงว

และบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งมีสวนรวมในการสรางถนนขึ้นดอยสุเทพ มา

ชุมนุมอยูกันอยางพรอมพร่ังเพื่อรอเวลา ที่เจาแกวนวรัฐ เจาผูครอง

นครเชียงใหมจะมาทําพิธีเปดถนนขึ้นดอยสุเทพ และประดับรถยนต

ขึ้นดอยสุเทพเปนคันแรก คร้ันไดเวลา รถยนตของเจาแกวนวรัฐก็แลน

มาถึง ปะรําพิธีที่เชิงดอยสุเทพ ทรงจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และ

ก็ประทับรถยนตเร่ือยขึ้นไปตามถนนที่เพิ่งสรางเสร็จ จนกระทั่งถึงเชิง

บันไดนาควัดพระบรมธาตุวัดดอยสุเทพ ใชเวลาประมาณ ชั่วโมงเศษ

ตามสภาพถนนที่เปนเพียงดินในคร้ังน้ัน  

เจาแกวนวรัฐเสด็จขึ้นไปทรงนมัสการพระบรมธาตุดอยสุ

เทพ แลวประทับรถยนตเสด็จสูนครเชียงใหม ดอยสุเทพก็มีถนน

สําหรับรถยนตขึ้นไป นับต้ังแตวันน้ันเปนตนมา ถนนสายน้ันเมื่อ

สรางเสร็จใหม ๆ มีชื่อวา ถนนดอยสุเทพ คร้ันตอมาก็ไดเปลี่ยนเปน

ถนนศรีวิชัย เพื่อเปนเกียรติแกครูบาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนาไทย

ซึ่งเปนประธานในการสรางถนนสายน้ี.... 

 

รถยนตคันแรกขึ้นไดเมื่อ ๓๐ เมษายน 2478 

 

พิธีเปดใชถนน เมื่อ 30 เมษายน 2478 ซึ่ง

ครูบาศรีวิชัยและเจาแกวนวรัฐน่ังรถขึ้นดอย

เปนคร้ังแรก  



  

  

  

การปฏิสังขรณวัดและปูชนียวัตถุทางพุทธศาสนากับการสรางสิ่ง

สาธารณประโยชน  

ครูบาศรีวิชัยไดชื่อวาเปนผูถือปฏิบัติเครงมาต้ังแตเปนสามเณร 

ดังเห็นวาทานเปนผูที่มักนอย ถือสันโดษ และเวนอาหารที่มีเน้ือสัตว

เจือปน ตลอดจนงดกระทั่งหมาก เมี่ยง และบุหร่ี ทําใหคนทั่วไปเห็น

วาครูบาเปนผูบริสุทธิ์ที่มีลักษณะเปน "ตนบุญ" คนทั้งปวงตางก็ประสงคจะทําบุญกับครูบาเพราะเชื่อวาการถวายทาน

กับภิกษุผูบริสุทธิ์เชนน้ันจะทําใหผูถวายทานไดรับอานิสงสมาก เงินที่ประชาชนนํามาทําบุญก็นําไปใชในการกอสราง

สาธารณประโยชนและบูรณะศาสนสถานและศาสนวัตถุ  

งานกอสรางดังกลาวเร่ิมขึ้นเมื่อป ฉลู พ.ศ.๒๔๔๒ เดือน ๓ แรม ๑ ค่ํา ครูบาไดแจงขาวสารไปยังศรัทธาทั้งหลาย

รวมทั้งชาวเขาเผาตาง ๆ วาจะวัดบานปางขึ้นใหม ซึ่งก็สรางเสร็จภายในเวลาไมนานนัก ใหชื่อวัดใหมน้ันวา "วัดศรีดอย

ไชยทรายมูล" ซึ่งคนทั่วไปนิยมเรียกวา "วัดบานปาง"  

ขั้นตอนปฏิบัติในการไปบูรณะปฏิสังขรณวัดมีวา เมื่อครูบาไดรับนิมนตใหไปบูรณะปฏิสังขรณวัดใดแลว ทาง

วัดเจาภาพก็จะสรางที่พักของครูบากับศิษยและปลูกปะรําสําหรับเปนที่พักของผูที่มาทําบุญกับครูบา คืนแรกที่ครูบาไป

ถึงก็จะอธิษฐานจิตดูวาการกอสรางคร้ังน้ันจะสําเร็จหรือไม ซึ่งมีนอยคร้ังที่จะไมสําเร็จเชนการสรางสะพานศรีวิชัยซึ่ง

เชื่อมระหวาง อําเภอหางดง เชียงใหม กับอําเภอเมือง ลําพูน จากน้ันครูบาก็จะ "น่ังหนัก" คือเปนประธานอยูประจําใน

งานน้ัน คอยใหพรแกศรัทธาที่มาทําบุญโดยไมสนใจเร่ืองเงิน แตมีคณะกรรมการชวยกันรวบรวมเงินไปเปนคาใชจาย

ในการกอสราง ครูบาไป "น่ังหนัก" ที่ไหน ประชาชนจะหลั่งไหลกันไปทําบุญที่น่ันถึงวันละ ๒๐๐-๓๐๐ ราย คับคั่งจน

ที่น้ันกลายเปนตลาดเปนชุมชนขึ้น เมื่อกอสรางเสร็จแลวก็จะมีงาน "พอยหลวง-ปอยหลวง" คืองานฉลอง บางแหงมี

งานฉลองถึงสิบหาวัน และในชวงเวลาดังกลาวก็มักจะมีคนมาทําบุญกับครูบามากกวาปกติ  

เมื่อเสร็จงาน "พอยหลวง-ปอยหลวง" ในที่หน่ึงแลว ครูบาและศิษยก็จะยายไปกอสรางที่อ่ืนตามที่มีผูมานิมนต

ไว โดยที่ทานจะไมนําทรัพยสินอ่ืนใดจากแหลงกอนไปดวยเลย ชวงที่ครูบาศรีวิชัยตองอธิกรณคร้ังที่สองและถูก

ควบคุมไวที่วัดศรีดอนชัย เชียงใหม เปนเวลา ๓ เดือนกับ ๘ วันน้ัน ผูคนหลั่งไหลไปทําบุญกับครูบาไมตํ่ากวาวันละ 

๒๐๐ ราย เมื่อครูบาไดผานการพิจารณาอธิกรณที่กรุงเทพฯ ซึ่งใชเวลาอีก ๒ เดือนกับ ๔ วันแลวครูบาก็เดินทางกลับ

ลําพูนเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๓ หลังจากน้ันผูคนก็มีความศรัทธาในตัวครูบามากขึ้น  

ครูบาศรีวิชัยเร่ิมตนการบูรณะวัดขณะที่ทานอายุ ๔๒ ป โดยเร่ิมจากการบูรณะพระเจดียบอนไกแจ จังหวัด

ลําปาง ถัดจากน้ันไดบูรณะเจดียและวิหารวัดพระธาตุหริภุญชัย ตอมาไดไปบูรณะเจดียดอยเกิ้ง ในเขตอําเภอฮอด 

เชียงใหม จากน้ันไปบูรณะวัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยา กลาวกันมาวาในวันที่ทานถึงพะเยาน้ัน มีประชาชนนําเงินมา

 

ครูบาศรีวิชัย เจาแกวนวรัฐและพระภิกษุ

สงฆ ประชาชน ถายรูปเปนที่ระลึกที่บันใด

นาค เมื่อ 30 เมษายน 2478  



บริจาครวมทําบุญใสปบไดถึง ๒ ปบ หลังจากน้ันมาบูรณะวัดพระสิงห เชียงใหม เปนอาทิ รวมแลวพบวางาน

บูรณะปฏิสังขรณวัดวาอารามของครูบาศรีวิชัยมีประมาณ ๒๐๐ แหง  

ในขณะที่ครูบาศรีวิชัยกําลังบูรณะวัดสวนดอกเชียงใหมใน พ.ศ.๒๔๗๕ อยูน้ัน หลวงศรีประกาศไดหารือกับครู

บาศรีวิชัยวาอยากจะนําไฟฟาขึ้นไปใชบนดอยสุเทพ แตครูบาศรีวิชัยวาหากทําถนนขึ้นไปจะงายกวาและจะไดไฟฟาใน

ภายหลัง ทั้งน้ีทางการเคยคํานวณไวในชวง พ.ศ.๒๔๖๐ วาหากสรางทางขึ้นดอยสุเทพน้ันจะตองใชงบประมาณ 

๒๐๐,๐๐๐ บาท แตครูบาศรีวิชัยไดเร่ิมสรางทางเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๗ และเปดใหรถยนตแลนไดใน

วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๘ โดยไมตองใชงบประมาณเลย (ตามรายละเอียดที่กลาวไวแลวในตอนตน) คร้ันเสร็จ

งานสรางถนนแลว ครูบาศรีวิชัยก็ถูกนําตัวไปสอบอธิกรณที่กรุงเทพฯ อีกเปนคร้ังที่สอง และงานชิ้นสุดทายของทานที่

ไมเสร็จในสมัยที่ทานยังมีชีวิตอยูก็คือสะพานศรีวิชัยอนุสรณ ทอดขามนํ้าแมปงเชื่อมอําเภอหางดง เชียงใหม กับอําเภอ

เมืองจังหวัดลําพูน  

ในการกอสรางตาง ๆ นับแต พ.ศ.๒๔๖๓ ถึง ๒๔๗๑ มีผูไดบริจาคเงินทําบุญกับทาน ประมาณ ๓๐๐ ,๐๐๐ รูป 

คิดเปนเงินไมนอยกวาสามหมื่นหาพันบาท รวมคากอสรางชั่วชีวิตของทานประมาณสองลานบาท นอกจากน้ันทานยัง

ไดสรางคัมภีรตาง ๆ อีกไมนอยกวา ๓,๐๐๐ ผูก คิดคาจารเปนเงิน ๔,๓๒๑ รูป (รูปละ ๘๐ สตางค) ทั้งน้ี แมครูบาศรี

วิชัยจะมีงานกอสรางที่ยิ่งใหญและมากมาย แตบิดามารดาคือนายควายและนางอุสาก็ยังคงอยูในกระทอมอยางเดิมสืบ

มาตราบจนสิ้นอายุ  

วัตถุมงคลของครูบาเจาศรีวิชัย  

ในยุคที่ครูบาศรีวิชัยยังไมถึงแกมรณภาพน้ัน ผูที่ทําบุญกับครูบาศรีวิชัยจะไดรับความอ่ิมใจที่ไดทําบุญกับทาน

เทาน้ัน สวนการสรางวัตถุมงคลน้ัน ระยะแรก พวกลูกศิษยที่นับถือครูบาศรีวิชัยไดจัดทําพระเคร่ืองคลายพระรอดหรือ

พระคงของลําพูน โดยเมื่อครูบาปลงผมในวันโกน ก็จะเก็บเอาเสนผมน้ันมาผสมกับมุกมีสวนผสมกับนํ้ารักกดลงใน

แบบพิมพดินเผาแลวแจกกันไปโดยไมตองเชาในระหวางศิษย กลาวกันวาเพื่อปองกันภยันตรายตาง ๆ ซึ่งก็ลือกันวามี

อิทธิฤทธิ์เปนที่นาอัศจรรย  

สวนเหรียญโลหะรูปครูบาศรีวิชัยน้ัน พระครูวิมลญาณประยุต (สุดใจ วิกสิตฺโต) ชาวจังหวัดอางทองไดรวมกับ

คณะสงฆจังหวัดลําพูนสรางขึ้นใหเชาเพื่อนําเงินมาชวยในการปลงศพครูบาศรีวิชัย โดยใหเชาในราคาเหรียญละ ๕ 

สตางค ทั้งน้ี สิงฆะ วรรณสัย ยืนยันจากประสบการณที่ทานรูจักครูบาดีและไดคลุกคลีกับเร่ืองพระเคร่ืองมาต้ังแตครูบา

ยังไมมรณภาพน้ันระบุวาไมมีเหรียญรุนดอยสุเทพ ไมมีเหรียญที่ครูบาศรีวิชัยสราง หรือวัตถุมงคลอ่ืนใดที่ครูบาจะ

สรางขึ้น นอกจากการใหพรและความอ่ิมใจในการทําบุญกับทานเทาน้ัน แตในระยะหลังก็พบวามีการสรางวัตถุมงคล

ของครูบาอยูเปนจํานวนมาก ในรูปแบบตางๆ โดยผูที่ครอบครองวัตถุมงคลเหลาน้ันมีความศรัทธาในความดีของ "ตน

บุญ"เปนสําคัญ  

ผลงานรวมพระไตรปฎกฉบับลานนาไทย 



หลังจากการทําบุญฉลองวัดพระสิงหแลว ทานพระครูบาเจาศรีวิชัย สิริวิชโย ทานก็ยังมองเห็นความสําคัญของ

พระไตรปฎกฉบับลานนาไทยอันเปนพระธรรม คําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่บรรดาฑิตเมธีทานได

สังคายนา จารลงในใบลานในคร้ังอดีต ซึ่งกระจัดกระจายอยูตามวัดตางๆในภาคเหนือ ทานเกรงวาพระธรรมคําสอน

ตางๆจะถูกทําลายไปตามกาลเวลา ดังน้ันนับต้ังแต ปพุทธศักราช 2469-2471 ทานพระครูบาศรีวิชัย พรอมดวยบรรดา

สานุศิษยไดรวบรวมพระไตรปฎกที่ถูกทอดทิ้งอยูตามวัดตางๆ จากตําบล อําเภอ และจังหวัดอ่ืนๆ แลวรวมกันจัดให

เปนหมวดหมูเปนธัมมขันธ ทําการสังคายนาจารลงใบลานขึ้นมาใหม เพื่อไวเปน หลักฐานการศึกษา คนควาหา

แนวทางประพฤติพระธรรมวินัย สืบอายุบวรพระพุทธศาสนาตอไป ตามจํานวนดังน้ี 

1. พระวินัยทั้ง 5 จํานวน 10 มัด รวม 170 ผูก 

2. นิกาย 5 จํานวน 5 มัด รวม 69 ผูก 

3. อภิธรรม 7 คัมภีร จํานวน 7 มัด รวม 145 ผูก 

4. ธรรมบท จํานวน 21 มัด รวม 145 ผูก 

5. สุตตสังคหะ จํานวน 7 มัด รวม 76 ผูก 

6. สมันตปาสาทิกา จํานวน 4 มัด รวม 45ผูก 

7. วิสุทธิมรรค 3 มัด รวม 76 ผูก 

8. ธรรมสวนะชาดก จํานวน 126 มัด รวม 1232 ผูก 

9. ธรรมโตนาที่คัดไวเปนกัปปและผูก รวม 142 ผูก 

10. สัททาทั้ง 5 จํานวน 8 มัด รวม 38 ผูก 

11. กัมมวาจา จํานวน 6 มัด รวม 104 ผูก 

12. กัมมวาจา จํานวน 1 มัด รวม 108 ผูก 

13. มหาวรรค จํานวน 135 มัด รวม 2726 ผูก 

14. ธรรมตํานานและชาดก จํานวน 1 มัด รวม 172 ผูก 

15. ธรรมบารมี จํานวน 10 มัด รวม 122 ผูก 

รวมทั้งหมดมี 344 มัด รวมผูกทั้งหมดมี 5408 ผูก 

รวมคาใชจายการสรางพระไตรปฎก คาจางเขียนลงใบลาน คาทองคําเปลวติดขอบใบลานและคาใชจายตอนทํา

พิธีถวายพระไตรปฎก รวมทั้งหมด 4232 รูเปย 

ผลงานจดทําสังคายนาพระไตรปฎกฉบับลานนาไทยของทานพระครูบาศรีวิชัยในคร้ังน้ี นับวาเปนหลักฐาน

ประกาศถึงความเปนผูทรงความรูทางดานพระไตรปฎก ทั้งสามารถรวบรวมจัดเปนหมวดหมูขึ้นใหมไดน้ี มิใชเปน



เร่ืองธรรมดา น่ีหากวาทานคือบัณฑิตผูทรงความรูอีกทานหน่ึง อีกทั้งทานยังมีปฎิปทาในขอวัตรปฏิบัติ เปนสงฆองค

อริยะอันเปนแบบอยางที่ดียิ่ง 

บางคนไมรูซึ้งหรือรูเพียงผิวเผินก็เขาใจวาทานพระครูบาเจาทาน ไมคอยรูหลักธรรมวินัยเปนพระบานนอก

บานปา แตหากลองนึกพิจารณาดวยจิตอันสุขุม จะเห็นไดวาทาน พระครูบาเจาเปนคนซื่อสัตยมีแตความบริสุทธิ์ ทาน

ไมยอมคอมหัวใหกิเลส ใครจะบังคับหรือขูเข็นอยางไร ในการที่จะรับเอาว่ิงที่ไมใชธรรม วินัยอยาพึงหวัง...  

 

คําสั่งสอนของทานพระครูบาศรีวิชัย 

เคร่ืองประดับขัติยะนารีทั้งหลาย มีแกวแหวนเงินทอง เปนตัณหากามคุณ เหมือนด่ังนํ้าผึ้งแชยาพิษ สําหรับนํา

ความทุกขมาใสตัวโดยบมีประโยชนสิ่งใดเลย แมนํ้าคงคา ยมนา อิรวดี มหิ มหาสรพู ซึ่งเปนแมนํ้าใหญทั้ง 5 แมนํ้าน้ี 

แมนจักเอามาอาบใหหมดทั้ง 5 แมน้ี ก็บ อาจจะลางบาป คือความเดือดรอนภายในใหหายได ลมฝนลูกเห็บ แมนจะตก

ลงมาหลายหา เย็นและหนาวสักปานใด ก็บอาจเย็นเขาไปถึงภายในใหหายจากความทุกขเวทนาได ศีล 5 เปนอริยทรัพย 

เปนตนเหตุแหงความบริสุทธิ์ เปนนํ้าทิพยสําหรับลางบาป คือความเดือดรอนภายในใหหายได เมื่อศีลบริสุทธิ์แลว 

สมาธิ ความต้ังมั่นก็จะมีมา แลวใหปลุกปญญา ปญญาก็จักเกิดมีขึ้นได คือ ใหหมั่นรําลึกถึงตัวตนอยูเสมอ วา บใชตัว บ

ใชตน จนเห็นแจงดวย ปญญาของตน จึงเปนสมุทเฉทประหานกิเลส หมดแลว จิตเปนวิมุติ หลุดพนจากความทุกขทั้ง

มวลได.  

 

ครูบาศรีวิชัยซึ่งเปนคนรางเล็กผอมบางผิวขาว ไมใชคนแข็งแรง แมทานจะไมตองทํางานประเภทใชแรงงาน แต

การที่ตองน่ังคอยตอนรับและใหพรแกผูมาทําบุญกับทานน้ัน ทานจะตอง "น่ังหนัก" อยูตลอดทั้งวัน ดวยเหตุน้ีทานจึง

อาพาธดวยโรคริดสีดวงทวารซึ่งสะสมมาแตคร้ังการตระเวนกอสรางบูรณะวัดในเขตลานนา และการอาพาธไดกําเริบ

ขณะที่สรางสะพานขามแมนํ้าปง  

ครูบาศรีวิชัยถึงแกมรณภาพเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๑ ที่วัดบานปาง ขณะมีอายุได ๖๐ ป ๙ เดือน ๑๑ 

วัน และต้ังศพไวที่วัดบานปางเปนเวลา ๑ ป บางทานก็วา ๓ ป จากน้ันไดเคลื่อนศพมาต้ังไวที่วัดจามเทวี ลําพูน จนถึง

วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๙ จึงไดรับพระราชทานเพลิงศพ เมื่องานพระราชทานเพลิงศพเสร็จสิ้นจึงไดมีการแบงอัฐิ

ของทานไปบรรจุไวตามที่ตาง ๆ เชน ที่วัดจามเทวีจังหวัดลําพูน วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม วัดพระแกวดอนเตา 

จังหวัดลําปาง วัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยา วัดพระธาตุชอแฮ จังหวัดแพร และที่วัดบานปาง จังหวัดลําพูนอันเปนวัด

ด้ังเดิมของทาน เปนตน  

 

ขอมูล อางอิงโดย...  



หนังสือ ประวัติของพระครูบาเจาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนาไทย ที่ระลึกในงานฉลองพิพิธภัณฑพระครูบาเจาศรีวิชัย 

วัดบานปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลําพูน วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ พุทธศักราช 2537  

นิตยสาร อภินิหารและพระเคร่ือง ฉบับที่ 48 ประจําเดือนกรกฎาคม  

นิตยสารโลกทิพย ธรรมสมาธิ ฉบับที่ 10 ปที่ 2 เดือนกุมภาพันธ 2526  

ประวัติครูบาศรีวิชัยรวมกับหลวงศรีประกาศ ตอนสรางทางขึ้นดอยสุเทพ ของ ส.สุภาภา ๑๐ พ.ค.๒๕๑๘ 

สารประวัติครูบาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนาไทย ของสิงฆะ วรรณสัย ศูนยหนังสือเชียงใหม พฤศจิกายน ๒๕๒๒  

ตํานานครูบาศรีวิชัยแบบพิศดารและตํานานวัดสวน-ดอก สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒๕๓๗ 

 

 อาน ประวัติครูบาเจาศรีวิชัย กับขอหาตองอธิกรณ  

จากบทความ “ศูนยรวมการถายทอดจิตวิญญาณลานนา”  

ในหนังสือ สืบสานลานนา สืบตอลมหายใจของแผนดิน พ.ศ.2542  

วิลักษณ ศรีปาซาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ 

การเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะสงฆในลานนา  

        ในชวงน้ัน เชียงใหมถูกลดบทบาทลงเปนเพียงศูนยกลางของมณฑลพายัพ ถึงแมทางสวนกลางจะพยายามรวมทุก

แวนแควนเขาเปนไทยเดียวกัน แตลานนายังคงเอกลักษณทางดานชีวิตความเปนอยูไวอยางเหนียวแนน ตางจากภาคอ่ืน 

ๆ ที่ถูกกลืนเขาอยูภายใตนโยบายการปกครองของสวนกลาง  

        สวนกลางพยายามจะลดบทบาทของลานนาลงในทุกวิถีทาง เชน ทางดานการปกครอง ก็สงขาหลวงจากสวนกลาง

มาประจํามณฑลพายัพ สวนทางดานศาสนา สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จของตน โดย

ผานความคิดระบบครูกับอาจารย นอกจากน้ีนิกายตาง ๆ น้ัน ยังเกี่ยวของกับเชื้อชาติอีกดวย เชน นิกายเชียงใหม นิกาย

ขืน นิกายยอง อีกดวย เปนตน  

        สําหรับครูบาเจาศรีวิชัยน้ันยึดถือปฏิบัติในแนวของนิกายเชียงใหมผสมกับนิกายยอง ซึ่งแพรหลายในเขตบานโฮง 

อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน มีธรรมเนียมที่ยึดถือคือ การนุงหมที่เรียกวา “กุมผาแบบรัดอก” สวมหมวกแขวนลูกปะคํา 

ถือไมเทาและพัด ซึ่งยึดธรรมเนียมมาแตวัดดอยแต โดยอางวาสืบวิธีการน้ีมาจากลังกา  

        ระบบการปกครองสงฆในลานนาที่เนน “หัวหมวดอุโบสถ” หรือ “หัวหมวดวัด” เปนระบบการปกครองของสงฆ

ลานนาแตเดิม พระอุปชฌายรูปหน่ึงจะมีวัดขึ้นอยูในการดูแลจํานวนหน่ึง เรียกวา “เจาหมวดอุโบสถ” คัดเลือกพระที่มี

ผูเคารพนับถือและไดรับการยกยองวาเปนครูบา ดังน้ันครูบาเจาศรีวิชัย ซึ่งมีชื่อเสียงอยูในขณะน้ัน และอยูในตําแหนง

หัวหมวดพระอุปชฌาย ครูบาเจาศรีวิชัยจึงมีสิทธิที่จะบวชกุลบุตรไดตามจารีตของสงฆลานนา  
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        การที่ครูบาเจาศรีวิชัยมีสิทธิที่จะบวชกุลบุตรไดตามจารีตการถือปฏิบัติมาแตเดิมน้ันขัดกับพระราชบัญญัติการ

ปกครองคณะสงฆ ร.ศ.121 (พ.ศ.2446) ในพระราชบัญญัติน้ี กําหนดวา พระอุปชฌายที่จะบวชกุลบุตรได ตองไดรับ

การแตงต้ังตามระเบียบการปกครองของสงฆจากสวนกลางเทาน้ัน โดยถือเปนหนาที่ของเจาคณะแขวงน้ัน ๆ เปนผู

คัดเลือก และเมื่อคัดเลือกไดแลว จะนําชื่อเสนอเจาคณะผูใหญในกรุงเทพฯเพื่อดําเนินการแตงต้ังตอไป  

        พระราชบัญญัติการปกครองสงฆ ร.ศ.121 เปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการปกครองคณะสงฆใหม ในดินแดน

ลานนาน้ัน สงฆทั้งหลายไมวาจะสายในก็ตาม ตางมีความคิดตอเร่ืองน้ีแตกตางกันออกไป โดยแบงออกไดเปน 3 กลุม 

คือ  

        สงฆที่ยอมรับอํานาจของสงฆกรุงเทพฯอยางเต็มรูป เปนสงฆที่ไดรับการแตงต้ัง มีตําแหนงและสมณศักด์ิ ใหอยู

ในฐานะผูปกครองสงฆในทองถิ่น ดูแลสอดสงพฤติกรรมของสงฆทองถิ่นใหปฏิบัติตามระเบียบที่ตราไว  

        สงฆที่มีลักษณะประนีประนอมกับกรุงเทพฯ เปนฝายที่มิไดแสดงปฏิกิริยาคัดคานหรือสนับสนุน อาจไมพอใจแต

ก็ไมตอตาน  สงฆกลุมตอตานกรุงเทพฯ พระสงฆกลุมน้ี ไมยอมปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑของกรุงเทพฯ  

ความขัดแยงของคณะสงฆในลานนา  

        เร่ิมจากครูบามหารัตนากร เจาคณะแขวงลี้ กับหนานบุญเติง นายอําเภอลี้ ไดเรียกครูบาเจาศรีวิชัยไปสอบสวน 

เกี่ยวกับกรณีที่ทานเปนพระอุปชฌายบวชกุลบุตร โดยไมไดรับแตงต้ังตามพระราชบัญญัติ ในขณะน้ันพระครูญาณ

มงคล(ปญญา) เปนเจาคณะเมืองนครลําพูน  

        กรณีน้ีไดสรางปมยุงยากใหครูบาเจาศรีวิชัยในเวลาตอมา เพราะทานไมยอมขึ้นกับสวนกลาง ยังยึดถือขนบปฏิบัติ

แบบลานนาอยู ทําใหถูกเพงเล็งจากสวนกลาง เน่ืองจากเปนพระที่มีอิทธิพลตอความเชื่อความศรัทธาของชาวบานสูง 

นําไปสูการจับกุมครูบาเจาศรีวิชัย ซึ่งสามารถแบงชวงเวลาออกเปน 3 ชวง เปนระยะเวลายาวนานกวา 30 ป  

การจับกุมในชวงแรก พ.ศ.2451-2453  

        ครูบาเจาศรีวิชัยถูกจับกุมดวยขอหาตองอธิกรณ สืบเน่ืองจากที่ชาวบานและชาวเขามีความศรัทธาเลื่อมใสในตัว

ทาน มักนําบุตรหลานไปฝากฝงใหบวชเณรและอุปสมบท เมื่อความทราบถึงเจาคณะแขวงและนายอําเภอลี้ ก็กลาวหา

ครูบาศรีวิชัยวาลวงเกินอํานาจของตน เจาคณะแขวง และนายอําเภอลี้ ไดนํากําลังตํารวจเขาจับกุม โดยนําไปกักขังไวที่

วัดเจาคณะแขวงลี้ได 4 คืน จากน้ันจึงสงทานใหพระครูบานยู เจาคณะจังหวัดลําพูน เพื่อรับการไตสวน ซึ่งผลก็ไม

ปรากฏความผิดอันใด  

        หลังจากการไตสวนคร้ังแรกไมนาน ครูบาเจาศรีวิชัยก็ถูกเรียกตัวสอบอีกคร้ัง โดยพระครูมหาอินทร เจาคณะ

แขวงลี้ เน่ืองจากมีหมายเรียกใหครูบาเจาศรีวิชัยนําลูกวัดไปประชุมเพื่อรับทราบระเบียบกฎหมายใหมจากนายอําเภอ

และเจาคณะแขวงลี้ แตครูบาเจาศรีวิชัยไมไดไปตามหมายเรียก และสงมีผลใหเจาอธิการหัววัดที่อยูในหมวดอุโบสถ



ของครูบาเจาศรีวิชัย ไมไดไปประชุมเชนกัน เพราะเห็นวาเจาหัวหมวดไมไปประชุมลูกวัดก็ไมควรไป ดังน้ัน พระครู

เจาคณะแขวง จึงสั่งใหนายสิบตํารวจเมืองลําพูนเขาไปจับกุมครูบาเจาศรีวิชัย นําสงใหพระครูญาณมงคลเจาคณะ

จังหวัดลําพูนไตสวน และกักขังไวที่วัดพระธาตุหริภุญไชย เมืองลําพูน เปนเวลา 23 วัน  

        สวนในคร้ังที่สามเกิดขึ้นในปพุทธศักราชเดียวกัน พระครูเจาคณะแขวงลี้ ไดสั่งใหครูบาเจาศรีวิชัย นําลูกวัด เจา

อธิการหัววัด ตําบลบานปาง ซึ่งอยูในหมวด ไปประชุมที่วัดเจาคณะแขวง ตามพระราชบัญญัติที่จะเพิ่มขึ้น ปรากฏวาครู

บาเจาศรีวิชัย ก็ไมไดเขารวมประชุมอีก มีผลใหบรรดาหัววัดไมไปอีกเชนกัน เจาคณะแขวงและนายอําเภอลี้จึงมี

หนังสือฟองถึงพระครูญาณมงคล เจาคณะจังหวัดลําพูน ครูบาเจาศรีวิชัยจึงถูกจับขังไวที่วัดพระธาตุหริภุญไชยเปน

เวลา 1 ป หลังจากน้ัน พระครูญาณมงคล จึงไดเรียกประชุมพระครูผูใหญในจังหวัด เพื่อพิจารณาเร่ืองน้ี และในที่สุด ก็

ไดปลดครูบาเจาศรีวิชัยใหพนจากตําแหนงหัวหมวดวัด มิใหเปนพระอุปชฌายอีกตอไป และถูกจับขังตอไปอีก 1 ป  

        จะเห็นไดวา การที่ครูบาศรีวิชัยถูกจับกุมเน่ืองจากความกระดางกระเด่ือง ไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาคณะแขวง 

ตลอดจนไมสนใจพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆฉบับใหม อาจเน่ืองดวยครูบาเจาศรีวิชัยมุงเนนการปฏิบัติธรรม 

มากกวาที่จะสนใจในระเบียบแบบแผนใหม อีกทั้งทานยังยึดมั่นกับจารีตแบบแผนแบบด้ังเดิม โดยปฏิบัติตามวินัยสงฆ

ที่อาจารยพระอุปชฌายสั่งสอนมา  

        ความสัมพันธแบบหัวหมวดวัด ไดสรางความผูกพันระหวางพระในชุมชนดวยกันที่ใหความเชื่อถือในอาจารย

หรือพระอุปชฌายที่ถูกแตงต้ังจากสวนกลาง เปนจุดเร่ิมตนของการยืนหยัดที่จะสืบสานจารีตแหงความเปนลานนา  

 

 

การถูกจับกุมในระยะท่ีสอง พ.ศ.2454-2464  

        ในการตองอธิกรณคร้ังที่สอง มีความเขมขนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น อันเน่ืองมาจากการตองอธิกรณในชวงแรกถึง

สามคร้ังสามครา และยังสงผลเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธาของชาวบานที่มีตอครูบาเจาศรีวิชัยมากยิ่งขึ้น มีการเลาถึง

อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยตาง ๆ นานาตอกันไป ทําใหความนับถือเลื่อมใสในตัวของครูบาเจาศรีวิชัยแพรขยายออกไปอยาง

ไมหยุดยั้ง เมื่อคําเลาลือทราบถึงเจาคณะแขวงลี้และนายอําเภอแขวงลี้ จึงไดเขาแจงตอพระครูญาณมงคล เจาคณะ

จังหวัดลําพูน โดยต้ังขอกลาวหาวา ทานซองสุมคนคฤหัสถ นักบวช เปนกกเหลา และใชเวทยมนตโหงพราย ดังน้ันใน

วันที่ 12 มากราคม พ.ศ.2462 พระครูญาณมงคลไดออกหนังสือฉบับหน่ึงถึงครูบาเจาศรีวิชัย เพื่อแจงใหทานออกจาก

พื้นที่จังหวัดลําพูนภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันประกาศ  

        ครูบาเจาศรีวิชัยไดกลาวอางถึงพระวินัยแหงพุทธบัญญัติขึ้นมาวา ทานไดกระทําผิดพุทธบัญญัติขอใดไปบาง เจา

คณะแขวงไมสามารถเอาผิดได จึงเลิกราไปพักหน่ึง แตในเวลาตอมา เจาจักรคําขจรศักด์ิ เรียกครูบาเจาศรีวิชัยพรอม



ลูกวัดเขาเมืองลําพูน เหตุการณคร้ังน้ี ชี้ใหเห็นสถานะตนบุญของทานครูบาเจาศรีวิชัยชัดเจนมากขึ้น เพราะมีการจัด

ขบวนแหแหนทานเขาสูเมืองลําพูนของบรรดาภิกษุสามเณรและคฤหัสถอยางใหญโต  

        เมื่อทางบานเมืองไดเห็นวามีผูติดตามทานมากเชนน้ี คงตกใจมิใชนอย อุปราชมณฑลพายัพไดสั่งยายทานไปยัง

เชียงใหม โดยใหพักอยูที่วัดเชตุวัน แลวจึงมอบใหพระครูสุคันธศีล รองเจาคณะเชียงใหมที่วัดปลากกลวย (ศรีดอน

ไชย)  

        ในชวงที่ถูกจับกุมที่วัดน้ี ไดมีพอคาใหญเขามาเปนอุปฏฐาก ตลอดจนผูคนในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัด

ใกลเคียงก็เดินทางมานมัสการเปนจํานวนมาก ทางฝายที่ทําการดูแลเกรงวาเร่ืองลุกลามใหญโต เน่ืองจากศรัทธาของ

ชาวบานชาวเมือง เจาคณะเชียงใหมและเจาคณะมณฑลพายัพไดดําเนินการสงทานไปรับการไตสวนพิจารณาคดีที่

กรุงเทพฯ โดยต้ังขอหาไว 8 ขอ เน้ือหารวมของขอกลาวหา อาทิ ต้ังตัวเปนพระอุปชฌายทั้งที่ไมมีใบอนุญาต กระดาง

กระเด่ืองตอพระราชบัญญัติสงฆ และใชคํากลาวอางของชาวบานที่วา ทานมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย ทําใหฝายสวนกลาง

หวาดระแวงวาทานจะประพฤติตัวเปน ผีบุญ  

        โดยรวมแลวทานหลุดพนจากขอกลาวหาทุกกระทง และไดมีโอกาสเขาเฝาสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาว

ชิรญาณวโรรส เปนการสวนตัวคร้ังหน่ึง จากการเขาเฝาคร้ังน้ี สมเด็จพระมหาสมณเจาฯ ไดสงสาสนไปยังกรมหมื่น

ชินวรสิริวัฒน สมเด็จเจาคณะใหญหนกลาง มีใจความวา      “...วันน้ีฉันไดพบตัวพระศรีวิชัย (14 ก.ค. 2463) ไดไต

สวนเห็นวา เปนพระที่ออนโยน ไมใชผูถือกระดาง ไมใชเจาเลหเจากล ไมคอยธรรมวินัย แตมีสมณสัญญา พอจะ

ประพฤติอยูไดอยางพระที่หางเหินจากสมาคม การต้ังตัวเปนพระอุปชฌายเองน้ัน ดวยไมรูความหมาย ไมรูประกาศ ทํา

ตามธรรมเนียมคืออุปชฌายะของเธอ ชื่อสุมนะ เมื่อจะถึงมรณภาพ ไดต้ังเธอใหปกครองวัดและบริษัทแทน จนถือวาได

ต้ังมาจากอุปชฌายะ เพราะการที่ไมรูจักระเบียบแบบแผน ถูกเอาตัวมาลงโทษกักไว เกือบไมรูวาเพราะความผิดอะไร 

พระอยางน้ีตองการอธิบายใหรูจักผิดชอบ ดีกวาจะลงโทษ...”       การที่ปลอยครูบาเจาศรีวิชัยกลับภูมิลําเนาเดิม และ

สามารถจะอาศัยอยูในวัดใดก็ได นับเปนการลดความไมพอใจของประชาชนที่นับถือทานเปนอยางมาก  

        อธิกรณในชวงระยะที่สองน้ี เหมือนเปนการทําใหครูบาเจาศรีวิชัยเปนที่รูจักในสังคมเมืองมากขึ้น ชวยสงให

บทบาทของทานโดดเดนและชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะในสายตาชาวเมือง มองเห็นวากลุมพระและชาวบานที่ติดตามครูบา

เจาศรีวิชัยมีจํานวนมาก และมีความหลากหลายทางชนชาติดวยกัน จากการที่คณะสงฆยอมปลอยใหกลับภูมิลําเนา ใน

สายตาของคนทองถิ่นลานนาแลว กลับเห็นวา ไมมีใครสามารถทําอันตรายตอทาน ซึ่งเปรียบเสมือนตนบุญแหงลานนา

ได        จากการกลับภูมิลําเนา สถานะและบารมีของครูบาเจาศรีวิชัย เปนที่ศรัทธาสูงสุดในทุกกลุมชนของสังคม

ลานนา ตางก็ใหความเคารพยกยอง และใหการชวยเหลือสนับสนุนในดานการบูรณะปฏิสังขรณวัดวาอารามตาง ๆ เปน

อยางดี       เปนที่นาสังเกต ครูบาศรีวิชัยยังต้ังอยูในปณิธานเดิม คือมุงที่จะดํารงรักษาเอกลักษณความเปนลานนาแบบ

ด้ังเดิมอยู แมจะเปนในเฉพาะดานธรรมวินัยของพุทธศาสนาเทาน้ัน แมทานจะตองอธิกรณหลายคร้ังจากการตีความ

ตามวินัยสงฆของภาคกลาง และถึงแมวาอิทธิพลของสวนกลางจะเขามามีอํานาจควบคุมสงฆในลานนา จนเกิดการแบง

กกแบงเหลาในหมูสงฆลานนา ก็ไมทําใหทานสะทกสะทานตออํานาจรัฐจากสวนกลาง  



        การตองอธิกรณในชวงแรกจนถึงชวงที่สอง แทนที่ปวงชนจะเสื่อมความศรัทธาในตัวครูบาเจาศรีวิชัย กลับเปนวา 

ความศรัทธาเพิ่มขึ้นกวาเดิมตามแรงบีบคั้นจากสวนกลาง สาเหตุนาจะเปนเพราะวาทานมุงมั่น กอปรกับทานมีจริยวัตร

ที่นาเลื่อมใส กระทั่งพระมหาสมณเจา กรมพระวชิรญาณวโรรส ยังทรงชื่นชม ทั้งที่ทานเองเปนประมุขสวนกลาง มี

อํานาจที่จะตัดสินหรือจัดการอยางใดอยางหน่ึงตอการยึดมั่นในแนวทางของทานครูบาศรีวิชัย  

        เพราะฉะน้ัน จึงไมแปลกอะไรที่รากฐานแหงความศรัทธาของทานจะมีพลังมากขึ้น และที่นาสังเกตอีกประการ

หน่ึง ชาวลานนามองวาทานเปนพระอริยสงฆ มิไดประพฤติผิดในธรรมขอใด แตทางสวนกลางถือวาทานตองอธิกรณ 

ถือไดวาเปนการตีความที่ตางกันระหวางชาวลานนากับผูปกครองและคณะสงฆจากสวนกลาง  

การจับกุมในชวงท่ีสาม พ.ศ.2478-2479  

        เกิดขึ้นในชวงที่ครูบาศรีวิชัยไดสรางถนนขึ้นสูพระธาตุดอยสุเทพ ขณะกอสรางทางอยูน้ันเอง ปรากฏวา มี

พระสงฆในจังหวัดเชียงใหมรวม 10 แขวง 50 วัด ขอลาออกจากการปกครองคณะสงฆ ไปขึ้นอยูในปกครองของครู

บาศรีวิชัยแทน เหตุการณคร้ังน้ีไดลุกลามไปทั่วทุกหัวเมือง รวมวัดตาง ๆ ที่แยกตัวออกไปถึง 90 วัด พระสงฆใน

จังหวัดตาง ๆ ก็เร่ิมที่จะเคลื่อนไหวที่จะขอแยกตัว ทําใหครูบาเจาศรีวิชัยถูกสงตัวไปยังกรุงเทพฯ เพื่อระงับเหตุที่จะ

บานปลาย ขณะเดียวกันน้ัน กลุมพระสงฆวัดที่ขอแยกตัว ถูกสั่งใหมอบตัวและพระที่ถูกบวชโดยครูบาเจาศรีวิชัยก็โดย

คําสั่งใหสึก  

        เมื่อครูบาเจาศรีวิชัยถูกควบคุมตัวอยูที่กรุงเทพฯ กอใหเกิดความไมพอใจเปนอยางยิ่งในหมูพระสงฆและฆราวาส

ในหมูหัวเมืองที่รักและเคารพในตัวทาน ประเด็นปญหาเกี่ยวกับครูบาเจาศรีวิชัย จึงถูกโยงเขาไปสูปญหาการเมืองใน

ขณะน้ันไปดวย  

        ในการจับกุมชวงที่สามน้ัน ไดดําเนินเร่ือยมาจนถึงพุทธศักราช 2479 เมื่อหลวงศรีประกาศไดพูดคุยกับครูบาเจาศรี

วิชัยในวันที่ 21 เมษายน ครูบาเจาศรีวิชัยจึงไดใหคํารับรองตอคณะสงฆวาจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลักษณะการ

ปกครองคณะสงฆทุกประการ และไดเดินทางกลับลําพูนเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ปเดียวกัน  

        สืบเน่ืองจากรากฐานแหงความศรัทธาจากฆราวาสและคฤหัสถที่แข็งแกรงอยูแลว เมื่อเกิดเหตุการณการจับกุม ครู

บาเจาศรีวิชัยมีภาพลักษณเปนตนบุญ นักบุญ แหงลานนา ยอมเปนธรรมดาที่ศรัทธาฆราวาสหรือคฤหัสถจะยอมรับ

ไมได ที่ใครหรือกลุมคนใดจะมาลบหลูบุคคลอันเปนศูนยรวมจิตใจ การจับกุมทานหรือสงตัวทานไปสอบสวนที่

กรุงเทพฯ ไมตางจากการกระทําที่ย่ํายีความศรัทธาและสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจ และอาจนําไปสูความโกรธแคน กอใหเกิด

ความวุนวาย การใชกําลังในการยุติปญหา  

 

        จากที่กลาวมาโดยสังเขป พอจะวิเคราะหใหเห็นไดวา        ในขณะน้ัน ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น ไดแปรสภาพ

จากปญหาเล็ก ๆ ระหวางสงฆลานนารูปหน่ึงกับคณะสงฆในสวนกลาง มาเปนปญหาระหวางชาวลานนากับอํานาจจาก



สวนกลาง         เมื่อขอบเขตของปญหาเปลี่ยนจากเล็กเปนใหญ อาจเปนไปไดวา ทานมองวาประเด็นปญหาสวนตัวของ

ทานที่มีกับระเบียบของคณะสงฆสวนกลาง กลายเปนเร่ืองเล็กไปแลว กอปรกับความที่ครูบาเจาศรีวิชัย เปนสงฆสาย

อรัญวาสี เครงครัดสูงในเร่ืองธรรมวินัย เพราะฉะน้ันการจะยอมตาม จึงเปนเร่ืองไมเหนือวิสัยสําหรับสงฆในสาย

อรัญวาสี และความที่ทานเปนที่นับถือของพระสงฆในลานนาดวยกันเอง การจะเปลี่ยนมาถือตามระเบียบสงฆของทาง

สวนกลาง ทานยอมสามารถอธิบายและโนมนาวใหเห็นตามไดไมยาก  จากการที่ครูบาเจาศรีวิชัย ยังคงปฏิบัติตามจารีต

ของลานนาโดยไมโอนออนผอนตามนโยบายของสวนกลาง เปนเหมือนการปลุกจิตสํานึกของชาวลานนา สะทอนให

เห็นวา ถึงแมวาทานจะยอมรับระเบียบธรรมเนียมสงฆของสวนกลางในตอนทายที่สุด ก็ไมไดหมายความวาจิตวิญญาณ

ของลานนาน้ันไดถูกทําลายไปดวย กลับทวาจิตวิญญาณของลานนาไดแสดงใหเห็นปรากฏชัดตอชาวลานนาและคน

ทั่วไป จากที่มีอยูแลวยิ่งชัดเจนเพิ่มมากขึ้น  

        จากความขัดแยงของทานครูบาเจาศรีวิชัย กับรัฐ ในขณะน้ันการต้ังอยูบนพื้นฐานความพยายามที่จะสลายจิต

วิญญาณลานนา เพื่อที่จะรวมแวนแควนตาง ๆ ใหเปนปกแผนเปนเอกภาพกับสวนกลาง เพื่อที่จะตอสูกับลัทธิลาอาณา

นิคม แตในปจจุบัน รัฐใหการสนับสนุนทุกวิถีทางที่จะปลุกกระแสความเปนลานนา เพื่อใชเปนแหลงอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวแหลงหน่ึง เมื่อเทียบกับคร้ังที่ครูบาเจาศรีวิชัยปลุกกระแสการสืบสานจิตวิญญาณลานนา ไมอาจนํามาเทียบ

ไดเลย อีกทั้งจิตวิญญาณของพระสังฆราช ทรงรางพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆไทยทางมณฑลพายัพ ทรงมี

พระบัญชา ใหพระธรรมโรดม พระศรีสมโพธิ เปนที่ปรึกษา รับพระราชกระแสราชดํารัสโองการขึ้นมาเชียงใหมเมื่อป 

พ.ศ.2450 เขาทําการปรึกษากับเจาอินทรวโรรส เจาผูครองนครเชียงใหม พรอมเจาพระยาศรีวิศิษฐศักด์ิ ขาหลวงมณฑล

พายัพ จัดการคัดหาตัวพระมหาเถระ ผูแตกฉานธรรมวินัย เพื่อแตงต้ังเปนเจาคณะเมือง เจาคณะรอง เจาคณะจังหวัด 

และเจาคณะแขวง มีหนาที่บังคับบัญชาคณะสงฆใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ การเขามามีบทบาท

ของสวนกลาง สงผลกระทบตอวงการสงฆลานนาอยางมาก ลานนามีจารีตการปกครองสงฆคอนขางเปนอิสระในทาง 

ปฏิบัติ แมวาในแตละเมือง จะมีตําแหนงสังฆราชา และมีครูบาอีก 7 รูป คอยปกครองดูแบ แตระเบียบการปกครอง

สงฆตามจารีตเดิมของลานนา ใหความสําคัญแก “ระบบหมวดอุโบสถ” หรือ “ระบบหัวหมวดวัด” มากกวา และการ

ปกครองก็เปนในในระบบพระอุปชฌาย อาจารยกับศิษย ซึ่งมีอิทธิพลคอนขางมาก และลานนาเองก็มีแนวปฏิบัติที่

หลากหลาย เน่ืองจากมีการจําแนกถึง 18 นิกาย และในแตละนิกาย ก็นาจะหมายถึงกลุมพระที่เปนสายพระอุปชฌายใน

แตละทองที่ ซึ่งมีอํานาจปกครองในลานนายังคงอยู และมีการสืบทอดจากคนรุนหน่ึงสูคนอีกรุนหน่ึง โดยคนลานนา

เอง เพราะลานนามีจิตวิญญาณด้ังเดิมอันแทจริงที่สืบสานตอกันมา ไมมีทางที่คนกลุมใดจะสรางขึ้นมาหรือทําใหแปร

เปลี่ยนเปนอ่ืนได เวนแตชาวลานนาเองจะพรอมใจที่จะปรับเปลี่ยนจิตวิญญาณลานนาเพื่อใหทันตอกระแสความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม  

 

        ครูบาเจาศรีวิชัยมรณภาพเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2481 ที่วัดบางปางขณะมี อายุได 60 ป ต้ังศพไวที่วัดบานปาง

น้ันเวลา 1 ป จึงไดเคลื่อนศพมาต้ังไว ณ วัดจามเทวี จนถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2489 จึงไดรับพระราชทานเพลิงศพ 



เมื่องานพระราชทานเพลิงศพเสร็จสิ้น มีการแบงอัฐิของทานไปบรรจุไวในที่ตาง ๆ เชน วัดจามเทวีในจังหวัดลําพูน วัด

สวนดอกในจังหวัดเชียงใหม 

ประวัติเลาขานการกําเนิดตําบลนาทราย 

 ตําบลนาทราย  เมื่อประมาณป 2305 มี ปูสาง ยาถัง ซึ่งเปนชาวละวา(ลัวะ)อพยพมาจากเมืองเชียงใหม(ดอยอิน

ทนนท)ไดพาชาวละวา จํานวน 15 ครอบครัวเดินทางขามแมนํ้าระมิง(แมปง)มาพักคางแรมที่สัดผาเวียง(ปจจุบันบาง

กองวะในตําบลแมลาน)1 คืน พอรุงเชาก็พากันออกเดินทางจนมาพบที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณดวยปาไมจึงพากันมา

ต้ังบานเรือน ตอมาจึงไดสรางวัดขื้นหน่ึงแหงชื่อวา วัดทุงนํ้าบอ และไดนิมนตพระวัดผาเวียงมาเปนพระอุปฌาย  ปูสาง 

ยาถัง เปนหัวหนาหมูบาน ไดมีการสรางบานที่อยูอาศัยและทําการเพาะปลูกโดยไดมีการขุดสระนํ้าเพื่อใชในการเกษตร

และใชอุปโภค บริโภค มีนํ้าตลอดปมีไดแหง ในหมูบานแหงน้ีมีความเจริญรุงเรือง  และอุดมสมบูรณไปดวยขาว ใน

ปจจุบันสระนํ้าแหงน้ีชาวบานเรียกวาทุงนํ้าบอยาถัง ปจจุบันเปนที่ทํากินของชาวบานนาทราย หมูที่ 4 สระนํ้าแหงน้ีมี

หลักฐานใหเห็นเปนจุดเร่ิมตนของหมูบานในตําบลนาทราย  ประชากรพลเมืองไดยายถิ่นฐานมาอาศัยเพิ่มมากขึ้นใน

ระยะแรก  เปนคนที่มาจากอําเภอเถินและอําเภอแมพริก  จังหวัดลําปางเปนสวนใหญมาอาศัยอยูตามแมนํ้าแมแตะ  และ

ตอมาชาวกระเหร่ียงเหลาน้ีไดอพยพมาต้ังถิ่นฐานรอบวัดและไดขยายชุมชนเปนชุมชนบานหวยตมจนถึงปจจุบันน้ี  

ประวัติความเปนมาตําบลกอ 

  ในป 2494 รัฐบาลไดสรางเขื่อนภูมิพล เพื่อเก็บกักนํ้าไวใชผลิตกระแสไฟฟาที่บริเวณเขาแกว ทางตอนใตของ

ตําบลบานนา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ในป 2503 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดใหราษฎรที่อาศัยอยูทางตอน

เหนือเขื่อนภูมิพลอพยพไปอยูที่ที่จัดสรร ตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เปนตําบลที่ต้ังอยูเหนือเขื่อนภูมิพล  จึงตองมี

การอพยพบานเรือนไปอยูที่จัดสรร จึงแบงหมูบานออกเปน 3 กลุม คือ ชุมชนบานกอทุง ชุมชนบานกอจัดสรร ชุมชน

เรือนแพ  ขอมูลที่ อบต.สงมาใหม (26/7/2548) e-mail : jeera_wat@hotmail.com ตําบลกอเดิมเปนถิ่นที่อยูของพวก

ละวาซึ่งมีหลักฐานใหพบเห็นในปจจุบันคือ วัดหลวง วัดบอตอง วัดหวยและวัดยืน(ซึ่งในปจจุบันเปนที่ต้ังวัดพระยืน)

ตําบลกอต้ังอยูบริเวณที่ราบเชิงเขา ลอมรอบดวยภูเขาและปาไม มีลักษณะคลายแองกระทะ ตําบลกอมีอณาเขตติดตอ

กับตําบลแมลานซึ่งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสวนทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับลํานํ้าปง  ตําบลกอมี

ประชากร 4,512 คน หรือ 708 ครัวเรือน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมรองลงมาเปนการประมงและ

รับจางทั่วไป ในตําบลกอมีที่สําคัญวัดพระยืน นํ้าตกกอและแกงกอ ลฯ ในตําบลกอ มีปลาแหง ปลาเสียบ ปลารา ปลา

สม และถานจากซังขาวโพด เปนสินคา OTOP 

 



 

สภาพทั่วไปอุทยานแหงชาติแมปง 

สภาพท่ัวไปของตําบลตําบลกอ อยูหางจากตัวเมืองลําพูนไปทางทิศใตระยะทาง 144 กม. และหางจากที่วาการอําเภอลี้ 

39 กม. เปนตําบลที่ต้ังอยูหางไกลที่สุดของจังหวัดลําพูน ต้ังอยูกลางอุทยานแหงชาติแมปง เปนอุทยานลําดับที่ 32 ของ

ประเทศไทย ตําบลกอมีพื้นที่ทั้งหมด 8,279 ไร สภาพพื้นที่เปนที่ราบเชิงเขา ลักษณะคลายกนกะทะ ลอมรอบดวยภูเขา

และปาไม แบงการปกครองออกเปน 4 หมูบาน อยูในเขตการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลกอ  

อาณาเขตตําบล 

 :ทิศเหนือ ติดตอกับ แมนํ้าปง 

ทิศใต ติดตอกับ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  

ทิศตะวันตก ติดตอกับ เขตอนุรักษแมนํ้าปง 

จํานวนประชากรของตําบล 

จํานวนประชากรในเขต อบต. 2,412 คน และจํานวนหลังคาเรือน 708 หลังคาเรือน 

ขอมูลอาชีพของตําบล 

อาชีพหลักคือ ทําไรขาวโพด ทําประมงนํ้าจืด ทําหนอไมอัดปป อาชีพเสริมคือ หาของปาเพื่อเลี้ยงชีพ ไดแก หาหนอไม 

หาเห็ดปา 

ขอมูลสถานท่ีสําคัญของตําบล 

อุทยานแหงชาติแมปง แหลงทองเที่ยว ไดแกนํ้าตกกอหลวง แกงกอ ถ้ํายางวี ทุงกิ๊ก ชุมชนเรือนแพ วัด 

 

 

 

 

 

ประวัติความเปนมาแมลาน 



  เดิมตําบลแมลาน เปนหมูบานหน่ึงของตําบลลี้ เมื่อประมาณเดือนมีนาคม 2525 บานแมลานไดยกฐานะขึ้นเปน 

"ตําบลแมลาน" ประกอบดวย 7 หมูบาน ไดแก บานแมลาน บานแมกองวะ บานเดนเหมา บานหนองมะลอ บานผาตาย  

บานผาดานเหนือ บานหวยทรายขาว 

 สภาพท่ัวไปของตําบล 

  ตําบลแมลานอยูหางจากที่วาการอําเภอลี้ประมาณ 25 กิโลเมตร สภาพพื้นที่สวนใหญเปนภูเขา พื้นที่ใน

การเกษตรมีนอย เน่ืองจากอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ พื้นที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมลานทั้งหมด 

อาณาเขตตําบล 

  ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลปอทุง อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหมทิศใต ติดตอกับ ตําบลนาทราย อําเภอลี้ 

จังหวัดลําพูนทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูนทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัด

ลําพูน 

 จํานวนประชากรของตําบล 

  จํานวนประชากรในเขต อบต. 2,952 คน และจํานวนหลังคาเรือน 829 หลังคาเรือน 

ขอมูลอาชีพของตําบล 

  อาชีพหลักคือ ทํานา ทําสวน ทําไร  

  อาชีพเสริมคือ รับจาง หาของปา 

ขอมูลสถานท่ีสําคัญของตําบล 

  วัดพระพุทธบาทผาผึ้ง วัดพระพุทธบาทดอยถ้ํา อุทยานแหงชาติแมปง องคการบริหารสวนตําบลแมลาน 

สถานีอนามัยตําบลแมลาน 

 

ประวัติความเปนมาตําบลแมตืน 

  ตําบลแมตืนเดิมเปนถิ่นที่อยูของพวกลั่ว (ละวา) ตอมาภายหลังไดมีผูคนจากพื้นที่ราบลุมนํ้าปง อพยพหนีภัย

สงครามมาจากจังหวัดเชียงใหม ระหวางป พ.ศ. 2317-2327 เขามาต้ังถิ่นฐานในเขตตําบลแมตืน โดยต้ังบานเรือนแถบ

ลํานํ้าลี้ มีบานแมปอก บานแมเทย บานหวยศาลา ในป 2480-2482 มีราษฎรจากทุงหัวชางบานโฮง ดอยเตา ปาซาง ได

อพยพเขามาต้ังถิ่นฐานในบริเวณน้ีมากขึ้น ไดรวมมือกันทําฝายกั้นนํ้าลี้ ขุดเหมืองสงนํ้าและบุกเบิกที่นาเปนที่ทํากิน 

แลวรวมตัวจัดต้ังชุมชนขึ้นมาใหม ม"ีบานวังมน บานสันปาสัก บานแมแนต บานสันวิไล" ในป 2506 มีผูคนอพยพมา

จาก อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งอพยพหนีนํ้าทวม มาต้ังเปนหมูบาน เรียกวา "บานหนองบัวคํา และบานไร" หลังจาก

น้ันไดขยายหมูบาน รวม 16 หมูบาน อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมตืน 14 หมูบาน และอยูในเขตเทศบาล

ตําบลแมตืน 3 หมูบาน 

 



สภาพทั่วไปตําบลแมตืน 

สภาพท่ัวไปของตําบล 

  ตําบลแมตืน อยูทางตอนใตของตัวเมืองลําพูน ระยะทาง 80 กม. และหางจากที่วาการอําเภอลี้ 19 กิโลเมตร 

สภาพพื้นที่สวนใหญเปนภูเขามีแมนํ้าลี้ไหลผานจากทิศใตไปหาทิศเหนือ ระยะทางยาว 20 กม. พื้นที่ทั้งหมด 80,000 

ไร 

อาณาเขตตําบล 

  ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลศรีวิชัย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  

  ทิศใต ติดตอกับ ตําบลปาไผ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

   ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 

  ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานแมตูบ ตําบลโปงทุง อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม  

จํานวนประชากรของตําบล 

  จํานวนประชากรในเขต อบต. 8,590 คน และจํานวนหลังคาเรือน 2,763 หลังคาเรือน 

ขอมูลอาชีพของตําบล 

  อาชีพหลักคือ ทํานา ทําสวนลําไย ทําไรขาวโพดเลี้ยงสัตว  

  อาชีพเสริมคือ รับจางทั่วไป 

ขอมูลสถานท่ีสําคัญของตําบล 

  องคการบริหารสวนตําบลแมตืน เทศบาลตําบลแมตืน สวนปาแมลี้ อางเก็บนํ้าหวยมะแหลบ ถ้ําหลวงดอยผา

เวียง ถ้ําอิฐ ถ้ําปูน โรงเรียนแมตืนพิทยาคม 

 

 

 

ประวัติความเปนมาตําบลศรีวิชัย 

 

  ตําบลศรีวิชัยเปนถิ่นกําเนิดของครูบาศรีวิชัย ซึ่งบานเดิมหรือสถานที่เกิดของทานคือ บานปาง ซึ่งเปนหมูบาน

หน่ึงของตําบลศรีวิชัย 

 
สภาพท่ัวไปของตําบล 



  ตําบลศรีวิชัย อยูทางตอนใตของตัวเมืองลําพูน ระยะทางหางจากตัวเมือง 62 กม. และหางจากที่วาการอําเภอลี้ 

51 กม. แบงการปกครองออกเปน 11 หมุบาน อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย สภาพพื้นที่สวนใหญเปน

ภูเขาและที่ราบเชิงเขา ซึ่งเหมาะสําหรับทําการเกษตรและปศุสัตว พื้นที่ทั้งหมด 115,205 ไร แบงเปนพื้นที่การเกษตร 

2,032 ไร และพื้นที่ปาชุมชน 4,000 ไร 

อาณาเขตตําบล 

  ทิศเหนือ ติดตอกับ ต.ปาพลู อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน  

  ทิศใต ติดตอกับ กับตําบลแมตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

  ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน  

  ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลแมตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 

จํานวนประชากรของตําบล 

  จํานวนประชากรในเขต อบต. 7,849 คน และจํานวนหลังคาเรือน 2,000 หลังคาเรือน 

ขอมูลอาชีพของตําบล 

  อาชีพหลักคือ ทํานา ทําสวนลําไย ทําไรขาวโพดเลี้ยงสัตว อาชีพเสริม รับจางทั่วไป 

ขอมูลสถานท่ีสําคัญของตําบล 

  องคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย วัดบานปาง วัดแมปอก วัดหวยบง  หมูบานกะเหร่ียวแมปอกใน สถานี

อนามัยตําบลศรีวิชัย 

ประวัติความเปนมาตําบลดงดํา 

เมื่อป 2540 เดิมตําบลดงดํามีชื่อวา "บานปาตึงงาม" เพราะในบริเวณที่ต้ังหมูบานมีตนเต็ง ตนรังหนาแนน สมัย

นายอําเภอ "เจาหนานบุญเถิง" ไดแตงต้ังนายงก เปนกํานันคนแรก แลวต้ังชื่อตําบลวา "ตําบลดงดํา" ซึ่งมาจากตนไมที่

ขึ้นหนาแนน พื้นเพเดิมของชาวบานที่น่ีอพยพมาจากบานนํ้าโทง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง และอีกสวนหน่ึงมาจาก

ตําบลนาทราย ในดานภาษาที่ใชติดตอสื่อสารเปนภาษา "พื้นเมืองเหนือ" นอกจากน้ีบางหมูบานใช  "ภาษากระเหร่ียง" 

 

 
สภาพท่ัวไปของตําบล 

  ตําบลดงดําต้ังอยูทางทิศใตของตัวเมืองลําพูน ไปตามถนนพหลโยธินหมายเลข 106 หางจากจังหวัด 120

กิโลเมตร ตําบลดงดํามีพื้นที่ทั้งหมด 87.5 ตร.กม. หรือ 54,687 ไร ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบสูง มีภูเขาเปนสวนาก สูงจาก

ระดับนํ้าทะเล 700-900 เมตร กอใหเกิดตนนํ้าสําคัญ 7 สาย ไดแก หวยออ หวยแมลอง หวยแมแวนนอย หวยแมแวน

ใหญ หวยโตม หวยหินจาง และหวยแมจันอาว 



 

 

 

อาณาเขตตําบล 

  ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

  ทิศใต ติดตอกับ ตําบลนาโปง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  

  ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 

  ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

จํานวนประชากรของตําบล 

  จํานวนประชากรในเขต อบต. 3,172 คน และจํานวนหลังคาเรือน 896 หลังคาเรือน 

ขอมูลอาชีพของตําบล 

  ทําสวนลําไย ทําไรขาวโพด 

ขอมูลสถานท่ีสําคัญของตําบล 

  องคการบริหารสวนตําบลดงดํา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สถานีอนามัยตําบลดงดํา โรงเรียนบาน

ปางสาน ปาคา บานหวยหญาไซ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบวก วัดพระธาตุจอมสวรรค เหมืองถานหินลิกไนต  อนุสาวรีย

ครูบาศรีวิชัย 

 

 

ประวัติเมืองลี ้

  เมื่อกอน พ.ศ. ๑๘๐๐ คนไทยที่อยูอาศัยอยูในอาณาจักรนานเจาถูกศัตรูรุกราน จึงไดพากันอพยพหนีจากที่อยู

เดิมลงมาทางทิศใต ในคร้ังน้ันไดมีคนไทยกลุมหน่ึงอพยพหนีภัยศึกมาจากทางแควนหลวงพระบาง ลงมาสูแควนลาน

นา ในกลุมดังกลาวมีพระนางจามะรีเปนหัวหนา มีทาวพวงมหาด หรือปวงมหาด ซึ่งเปน ผูสนิทใกลชิดเปนผูนําทาง

โดยมีชางเปนพาหนะพาไพรพลเมืองหนีภัยลองลงมาเร่ือยๆ ตามแนวเมืองฝางปจจุบัน เลียบเลาะมาตามแมระมิงค 

(แมปง) ถึงดอยแหงหน่ึงในเขตจอมทอง ชางทรงของพระนางจามะรี ไดออกว่ิงจากดอยลงสูแมนํ้า เพื่อจะขามไปสูฟาก

ขางหนา ดอยแหงน้ันจึงไดชื่อวา "ดอยหลอ" อยูในเขตอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมในปจจุบันน้ี ชางทรงไดนํา

ขบวนอพยพเขาสูเขตเมืองหริภุญไชยตอนใต เลียบไปตามปาดงพงไพรไปทางทิศตะวันออก ชางพาเดินลัดตัดตรงไปที่

ดอยแหงหน่ึงและพาเลาะรอบใกลเชิงดอยน้ัน ตอมาดอยน้ันเรียกชื่อวา ดอย "แมรอบ" หรือ "แมลอบ" แลวพาเดินมุง

หนาไปทางทิศใตสูขุนลํานํ้าลี้ (ซึ่งสมัยน้ันยังไมไดมีชื่อวานํ้าลี้) ซึ่งเทือกเขายาวติดตอกันสลับซับซอนผูคนพลเมืองที่

เดินติดตามมาตางก็เหน็ดเหน่ือยเมื่อยลา จนตองหายใจออกทางปากและเปลงเสียง "หุย หุย" "ฮุย ฮุย" ตลอดทาง ตอมา

ภายหลังที่น้ันไดชื่อเรียกวา "ดอยอีฮุย" ขบวนไดเดินทางตอมาอีกระยะหน่ึงก็ไดมีการหยุดพักไพรพล และไดทําการ

ซอมแซมเคร่ืองทรงที่ชํารุดเสียหายจากการเดินทางมาไกล ณ ที่หยุดพักซอมแซมเคร่ืองทรงน้ีตอมาไดเรียกชื่อวา "แม

แซม" หรือ "แมแสม" หลังจากที่ไดหยุดพักและทําการซอมแซมเคร่ืองทรงชางแลว ก็เดินทางตอมาอีกคร่ึงวันก็ไดหยุด

พักชาง และพักพล ทาวปวงมหาดไดพยายามบังคับชางใหหมอบลง เพื่อจะไดปลง (ปลด) เคร่ืองชาง แตชางไมยอม



หมอบ ทาวปวงมหาดไดใหควาญชางบังคับชาง โดยใชขอเหล็กกระทุง (ตง) หัวชางเพื่อใหชางหมอบไดพยายามอยู

เปนเวลานาน ชางจึงยอมหมอบลง และก็ไดมีการพักไพรพล ณ ที่แหงน้ันตอมาไดชื่อวา "ตงหัวจาง" คือทุงหัวชางหรือ 

อําเภอทุงหัวชาง ในปจจุบัน หลังจากพักไพรพลแลว ก็ไดเดินทางตอมาทางทิศใต พอมาถึงใกลลําหวยแหงหน่ึง ชาง

ทรงไดตกใจออกว่ิงจนกระเดง (กระดึง) ที่ผูกคอชางหลุดออกจากคอชาง ภายหลัง ณ ที่น้ันไดชื่อวา "แมปนเดง"เมื่อ

เดินทางตอมาอีกระยะหน่ึง จึงหยุดพักแรมอีกขณะที่หยุดพักแรมอยูน้ัน ทาวปวงมหาดไดออกแอวลาสัตว แลวถูก

อสรพิษกัดถึงแกความตายพระนางจามะรีจึงใหปลงศพทาวปวงมหาด ณ ที่น้ัน ซึ่งภายหลังตอมาที่น้ัน ไดชื่อวา "บาน

ปวง" และ ที่ปลงศพก็คือที่ต้ังวัดแอว หรือ "วัดแอว" ในปจจุบัน 

  เมื่อมีเหตุรายเกิดขึ้นกับหัวหนาผูนําทางเชนน้ัน พระนางจามะรีก็ไมสามารถจะตัดสินใจทําประการใด จึงได

ทําการบวงสรวงสิ่งศักด์ิสิทธิ์เทพาอารักษ ขอใหนําชางทรงไปสูสถานที่ที่สมควรแกลูกหน่ึง ชางทรงไดหันกลับคืน

หลัง แตแลวชางก็หันกลับเดินทางตอมาอีก ดอยลูกน้ันไดชื่อวา "ดอยคืน" การเดินทางขึ้นดอยลงหวย ดวยความเหน็ด

เหน่ือยชางไดหยุดเดินแลวตะแคงสีขางหยุดอยูกับฝงลําหวยแหงหน่ึง ณ ที่น้ันตอมาไดชื่อวา "ตาแคง" หรือ "นาแคง" 

ในปจจุบัน เมื่อเห็นความเหน็ดเหน่ือยของชางและไพรพลพระนางจามะรีจึงใหหยุดพักและใหไพรพลนําเอากอนหิน

มาวางซอนกันขางกอนหินกอนใหญที่ต้ังอยู เพื่อทําเปนแทนบูชาไดจัดเคร่ืองบวงสรวงอธิษฐานอีกเปนคร้ังที่สอง ณ ที่

น้ันยังปรากฏกอนหินต้ังอยูและไดชื่อวา "ผายอง" (อยูหางจากบานนากลางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) เสร็จแลวก็

ไดออกเดินทางตอ ชางไดนําเดินทางมาอีกระยะหน่ึงถึงลํานํ้าแมลี้ ไดเกิดอาเพศโพงปาหลอก (คือ ภูต หรือ ผีปา) ทําให

ชางสะดุงตกใจ ที่แหงน้ันจึงไดชื่อวา "โพงหลอก" หรือ "โปงหลอก" ในปจจุบัน เมื่อชางตกใจไดพาหก (ว่ิง) ยอนไป

ทางทิศใตอีก ณ ที่น้ันตอมาภายหลังไดชื่อวา "ปาหก" หรือ "ปาหก" ขณะที่ว่ิงชางว่ิงไปเร่ือยๆ น้ันทําใหเคร่ืองประดับ

ชางบางสวนที่ทําดวยทองคําเปนพวงหลุดหลนตกลงมาตอมาที่น้ันไดเรียกวา "พวงคํา" หรือ "ปวงคํา" ชางไดไปหยุด

ยืนอยูที่สบนํ้าลําหวยแหงหน่ึง ไพรพลไดตามไปทัน ชางก็ไดหันกลับไปทางทิศเหนืออีก แลวเดินลัดเลาะไปตามปา

และเชิงดอย ชางเดินไปตามลําหวยแคบๆ ไพรพลก็เดินตามกันไปเปนสาย หวยน้ันจึงไดชื่อวา "หวยสาย" ชางไดเดิน

ลองไปตามลําหวยจนถึงสบหวยที่ตอกับลํานํ้าลี้ที่ตรงน้ันไดชื่อวา "ฮอมตอ" หรือ "ฮอมตอ" ชางไดหยุดอยู ไพรพล

ทั้งหลายก็ไดหยุดพักรวมกันอีกคร้ังหน่ึงพระนางจามะรีจึงไดทําพิธีบวงสรวงอธิษฐานอีกเปนคร้ังที่สาม โดยขอให

เทพาอารักษและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ไดชวยเหลือใหไดสรางบานแปงเมือง โดยมีคําอธิษฐานวา "กันวาไดสรางบานแปงเมือง

ดวยเถิด" ไดหลีกลี้หนีภัยแตๆ ขอเทพาอารักษไดโปรดนําชางไปสู ณ ที่ที่จะสรางบานแปงเมืองดวยเถิด เสร็จพิธีแลว

ชางก็ออกเดินตอนําขบวนที่ติดตามเลียบเลาะลํานํ้าลี้ขึ้นไปทางทิศใต แลวแยกขึ้นไปตามลํานํ้าอีกสายหน่ึง ณ ที่ลํานํ้ามา

บรรจบกันสามสายน้ันตอมามีชื่อเรียกวา "แมลี้" "แมแตะ" และ "แมไป" ชางไดนําเดินขึ้นไปตามลํานํ้าแมแตะ ไดอีก

ระยะหน่ึงก็เดินตัดขึ้นฝงนํ้าแมแตะทางดานตะวันตกขึ้นไปบนเนินสูง จนถึงบริเวณแหงหน่ึง ชางก็ไดหยุดเดินและทํา

กิริยาหาประการ ดังน้ี 

๑. คูเขา หรือหมอบลง 

๒. ชูงวงขึ้น ทําลักษณะคลายประนมไหวและโปรดดอกไมสั่นสะเทือนทั้งพื้นดินและแผนฟา 

๓. สงเสียงโกญจนาทดังลั่น 

๔. ใชงาทั้งคูปกลงดินเปนนิมิตหมาย 



๕. ลุกขึ้นทําทาคึกคักขึงขัง เดินรอบปริมณฑลลักษณะทักษิณาวรรตสามรอบ พอสิ้นสุดกิริยาทั้งหาแลว ชางไดหยุด

เดินหมอบลงนอนหันหัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ชูงวงชี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตพรอมกับสิ้นใจ (ตาย) ลง

ในบันดล 

  ดวยเหตุเกิดดังน้ี พระนางจามะรีก็ไดใหปลดเคร่ืองชางออก ใหไพรพลหยุดพักอาศัยเปนการถาวร เมื่อไดหยุด

พักอาศัยเปนเวลาสมควรแลว พระนางจามะรีจึงไดพิจารณาบริเวณสถานที่น้ัน ปรากฏวาเปนพื้นที่อยูบนที่สูง มีลํานํ้า

ไหลผานทางดานทิศตะวันออกสายหน่ึง (คือ ลํานํ้าแมแตะ) ทางดานทิศตะวันตกก็มีลํานํ้าไหลผานอีกสายหน่ึงออมไป

ทางทิศเหนือไปบรรจบกับลํานํ้าแมแตะ สวนทางทิศใตเปนแนวปาไกลออกไปกวางใหญ เมื่อไดพิจารณาทําเลเปนที่

รอบคอบแลว พระนางจามะรีไดสั่งใหไพรพลทําการแผวถางพื้นที่ทั้งในและนอกบริเวณที่ชางไดเดินเปนทักษิณาวรรต 

พรอมกับปาวประกาศใหไพรพลทราบทั่วกันวา ไดกําหนดการสรางบานแปงเมืองขึ้น ณ ที่น้ี เมื่อไพรพลไดทําการแผว

ถางและทําที่อยูอาศัยเปนการถาวรขึ้นแลวตอจากน้ันก็ไดรวมกันปรับพื้นที่บริเวณที่จะสรางเมืองขึ้น โดยทําการขุดคู

คลองทางเดินทิศใตต้ังแตแนวฝงลํานํ้าแมแตะ ตัดไปทางทิศตะวันตกจดลําหวยเวียง สวนทางทิศตะวันออก ดานทิศ

เหนือ และดานทิศตะวันตกมีลํานํ้าหวยเวียงและลํานํ้าแมแตะเปนลักษณะคูธรรมชาติอยูแลว พระนางจามะรีไดใหทํา

ฝายกั้นลํานํ้าลํานํ้าหวยเวียงและลํานํ้าแมแตะเปนลักษณะคูธรรมชาติอยูแลว พระนางจามะรีไดใหทําฝายกั้นนํ้าลํานํ้า

หวยเวียงและลํานํ้าแมแตะ เพื่อใหเกิดนํ้าขังเปนลักษณะคูลอมรอบเมืองที่สรางขึ้น ทั้งยังเปนการกักเก็บนํ้าไวใหไพร

พลเมืองไดใชอีกดวย  ตอจากน้ันไดมีการสรางที่ประทับและสรางบานเรือนสําหรับขาราชการบริพารผูใกลชิดในตัวคู

เมือง พรอมกับสรางวัดขึ้นวัดหน่ึงมีทั้งวิหารและเจดียในเมือง สวนไพรพลนอกน้ันก็ใหสรางบานเรือนอยูนอกเมืองทั้ง

สี่ดาน บนคันคูเมืองดานในไดกอกําแพงดวยอิฐดินเผา มีปอมปราการ และประตูเมืองตามแบบของการสรางเมืองสมัย

โบราณ นอกจากน้ีไดมีการปลูกกอไผเปนแนวตามกําแพงเมืองอีกดวย ประตูเมืองสรางขึ้นมี ๓ ประตู คือ ประตูดานทิศ

เหนือมีปอมยามรักษาที่ใกลกับปอมยามน้ันมีหนองนํ้าขนาดใหญอยู ซึ่งตอมาไดเรียกชื่อหนองนํ้าน้ันวา "หนองปอม" 

ประตูที่สองอยูทางทิศใต ประตูที่สามอยูทางทิศตะวันออก ซึ่งทางดานตะวันออกน้ันพื้นที่จะลาดตํ่าลงไปถึงลํานํ้าแม

แตะ ทางฟากตะวันออกของลํานํ้าแมแตะ จะเปนพื้นที่ราบตํ่า มีพื้นที่กวางขวาง ใหเปนที่ต้ังบานเรือนที่อยูอาศัยของ

ไพรพลผูคนที่ติดตามมา ทั้งยังไดมีการกําหนด และสรางที่ที่ประชาชนพลเมืองจะไดมาใชเปนที่แลกเปลี่ยนซื้อขายเปน

ลักษณะตลาดขึ้นอีกดวย ตอมาภายหลังพื้นที่ดังกลาวถูกใชเปนที่ทํานา จึงไดชื่อวา "ทุงกาด"ในการสรางบานเมือง

ขึ้นมาน้ัน พระนางจามะรีไดกอสรางอาคารซึ่งมีทั้งปราสาทราชวัง ที่อยูอาศัยสําหรับไพรพลที่สําคัญดังกลาวแลว 

นอกจากน้ียังไดสรางวัดไวที่นอกเวียงอีกคือ 

  ๑. วัดพระเจดียหาองค ไดสรางวิหารและเจดียมีลักษณะเปนหายอดตามกิริยาทั้งหาของชางที่ไดแสดงให

ประจักษ (ปจจุบันคือ วัดพระธาตุหาดวง) 

  ๒. วัดแทนคํา สรางขึ้นไวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง  (ปจจุบันปรากฏซากฐานรากสิ่งกอสรางวัดที่

ถูกถนนพหล-โยธินตัดผาน) 

  ๓. สรางวัดลี้หลวง (ปจจุบันอยูหมูที่ ๖ ตําบลลี้ อําเภอลี้) 

  ๔. สรางวัดโปงกาง หรือวัดโปงกาง ทางทิศใตของวัดพระธาตุหาดวง (ปจจุบันเปนวัดราง ยังไมไดรับการ

บูรณะหรือสรางขึ้นมาใหม) 



  นอกจากน้ีไดมีการขุดสรางหนองนํ้าขนาดใหญที่กลางทุงนา ณ ที่หนองนํ้าน้ีมีชื่อเรียกภายหลังวา "หนองเจน

เมือง" เมืองและที่อยูอาศัยที่พระนางจามะรีสรางขึ้นน้ี มิไดสรางเสร็จภายในเร็ววัน คงตองใชเวลานานพอสมควร เมื่อ

สรางเสร็จแลวไดชื่อวา "เมืองลี้" (ภาษาถิ่นวา "เมืองลิ") คือต้ังนามเมืองตามเหตุและลักษณะที่ผูหลบลี้หนีภัยมา สราง

ขึ้นเปนที่อยูอาศัยหลบลี้หนีภัยศัตรู 

  เมืองลี้ไดเจริญรุงเรืองตลอดสมัยพระนางจามะรี สิ่งกอสรางตางๆ แมเมื่อเมืองลี้รางไปนานแลว ก็ยังปรากฏ

หลักฐานอันเปนซากสิ่งกอสรางอยู ทั้งซากแนวกําแพงเมือง แนวคูเมืองซากวัดวาอารามซึ่งซากสิ่งกอสรางเหลาน้ีจะมี

อิฐดินเผากอนขนาดใหญพระแมจามะรี ยังมีนามอีกนามหน่ึงที่ไพรฟาประชาชนเรียกวา "เจาเจนเมือง" เมื่อสิ้นสมัย

พระนางจามะรีแลวก็ไดมีผูเปนเจาเมืองปกครองเมืองลี้ตอมาอีกคือ  

๑. เจาอุนเมือง (เปนองคที่ ๒) 

๒. เจาจองสูง (เปนองคที่ ๓) 

๓. เจาขอมือเหล็ก (เปนองคที่ ๔) 

๔. เจาปูเหลือง (เปนองคที่ ๕) 

๕. เจาน้ิวมืองาม (เปนองคที่ ๖) 

  ในสมัยที่เจาน้ิวมืองามเปนเจาเมืองปกครองเมืองลี้อยูน้ี ไดมีกองทัพสุโขทัยยกมาตระเวนดูกําลังไพรพลและ

ที่ต้ังของเมืองลี้ เพื่อจะโจมตีเอาเปนเมืองอยูในเขตการปกครองของสุโขทัย ปรากฏวาเห็นที่ต้ังเมืองเปนที่แนนหนา ไม

อาจสามารถโจมตีดวยกําลังคนที่มาดูได เน่ืองจากเมืองลี้มีปอมปราการกําแพงเมือง คูเมือง ที่ลอมรอบแนนหนา 

นอกจากน้ียังมีกอไผที่ปลูกขึ้นโดยรอบเปนแนวรอบเมืองอยางหนาแนนอีกดวย หนวยตระเวนสุโขทัยจึงไดยกไพรพล

กลับสุโขทัย เพื่อวางแผนการโจมตีเมืองลี้ในโอกาสตอมา แลวอีกไมนานกองทัพสุโขทัยก็ไดยกมาต้ังอยูนอกเมืองทําที

เหมือนจะยกพลเขาโจมตีเมือง และไดใชปนยิงเขาไปในตัวเมือง ลูกกระสุนปนที่ใชยิงเขาไปในเมืองและในกอไผ

ทั่วไปน้ัน สวนหน่ึงทําดวยเงินกอน ฝายสุโขทัยไดระดมยิงลูกกระสุนเงินเขาไปในเมืองและกอไผทั่วทุกดานแลว จึงได

ยกทัพกลับไปภายหลังจากที่กองทัพสุโขทัยกลับไปแลว ชาวเมืองเก็บไดกอนเงินที่ฝายสุโขทัยทําเปนลูกกระสุนยิงตก

อยูทั่วไป ตางพากันต่ืนเตนเที่ยวเก็บกอนเงินเปนการใหญ จนถึงกับตัดฟนตนไมไผ เพื่อแผวถางเก็บเอากระสุนกอนเงิน 

ทั้งที่ตกอยูในกอไผและฝงดินอยูตามลําไมไผ จนไมไผถูกตัดฟนลงไปหมดโดยหาเฉลียวใจไมวา ความอยากไดเชนน้ัน 

จะเปนภัยรายแรงแกบานเมืองและตัวเองอยางไร เมื่อกองลาดตระเวนสุโขทัยยกมาอีกคร้ังหน่ึง หลังฤดูแลงผานไป ฝาย

สุโขทัยจึงไดลอบเขาเผาไมไผที่ถูกตัดฟนทิ้งแหงอยู ไฟก็ไดลุกไหมทั้งไมไผและเผาบานเมืองจนวอดวาย นอกจากน้ี

ฝายกําลังสุโขทัยยังใชปนยิงเขาใสผูคนพลเมืองที่แตกกระสานซานเซ็นอีกดวย เจาน้ิวมืองามถูกกระสุนตามรางกาย

และถูกน้ิวมือขาดถึงแกพิราลัย เมื่อทัพสุโขทัยตีเมืองไดสําเร็จก็ไดกวาดตอนผูคนและขนทรัพยสินไปยังสุโขทัยเมืองลี้

จึงไดกลายเปนเมืองรางไปต้ังแตน้ันมา สวนผูคนพลเมืองที่หลบหนีไมถูกกวาดตนไปก็ตองไปหาที่อยูอาศัยตามที่ตางๆ 

กระจัดกระจายจนไมอาจที่จะรวมตัวกันทําประการใดๆ ได 

"ลี้สบทิน - เมืองโบราณที่ลี้" 

  ลี้เปนอําเภอที่อยูหางจากตัวเมืองลําพูนถึง ๑๐๕ กิโลเมตร อักขรานุกรมภูมิศาสตรไทยฉบับราชบัญฑิตยสถาน 

อธิบายวา อําเภอลี้ เดิมเปนแควนหน่ึงขึ้นตรงตอ จังหวัดลําพูน มีหัวหนาปกครองเรียกวา "พญาลี"้ มีผูชวย ๒ คน  



เรียกวา พอเมืองขวา และพอเมืองซาย เปนผูนําสวยสงพญาลี้ เปนผูนําสวยสงพญาลี้ พญาลี้นําสงตอ(ตามหลักฐาน

วารสาร อ.ส.ท. ฉบับที่ ๑ ปที่ ๓๐ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๓๒ หนา ๒๙ (ฉบับแนะนําลําพูน) 

ไดกลาวถึงเร่ืองราวของอําเภอลี้ 

  สายันต ไพรชาญจิตร เขียนถึงเร่ืองการขุดคนเมืองโบราณที่ลี้ไวใน "หนังสือโบราณคดีสี่ภาค" ของกรม

ศิลปากร ซึ่งไดนําลงในวารสาร อ.ส.ท. ฉบับที่ ๑ ปที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม ๒๕๓๒ กลาววา 

  เมืองโบราณที่ลี้ จังหวัดลําพูน แมวาจะต้ังอยูบนเนินเขาแตก็มีหลักฐานการอยูอาศัยชัดเจน และมีลักษณะคู คัน

ดิน ในระบบปองกันศึกและการตอสูขาศึก คือมีปอมปราการผลการสํารวจและอาศัยสภาพความสูงตํ่าตางระดับของ

เนินเขาและหุบลําธาร เปนชัยภูมิ คันดินกําแพงเมืองอยูดานใน ดานทิศใต มีปอม เหนือคันดินกําแพงเมืองกอสรางดวย

อิฐ และกอนหิน ภายในเมืองมีโบราณสถาน ๒ แหง คือ เจดียและซากอาคารรูปสี่เหลี่ยม โบราณวัตถุที่พบในการขุด

คนสวนใหญเปนเศษภาชนะดินเผาไมเคลือบ เศษเคร่ืองลานนาจากแหลงเตาเวียงกาหลง เคร่ืองสังคโลกศรีสัชนาลัย 

และเคร่ืองถวยจีนสมัย ราชวงศหมิง" 

  ผลการขุดคนชี้ใหเห็นวาเมืองโบราณที่อําเภอลี้แหงน้ี คือ เมืองลิ หรือ นํ้าลิบ หรือ ลี้สบทิน ที่ปรากฏใน

เอกสารพงศาวดาร สมัยอยุธยา และมีความสําคัญในดานยุทธศาสตร ตลอดรัชกาลพระเจาติโลกราชแหงลานนา (พ.ศ. 

๑๙๘๕ - ๒๐๓๐) และพระบรมไตรโลกนาถ แหงพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๑๙๙๑ - ๒๐๓๑)  

  ประวัติของอําเภอลี้ หรือเมืองลี้ ในสวนที่จะกลาวตอไปน้ี จะเปนเร่ืองราวที่ปรากฏในประวัติศาสตรซึ่งมี

หลักฐานขัดเจน เปนอีกสวนหน่ึงตางหาก จาก "ตํานานเมืองลี้" ที่ไดกลาว เมืองลี้หรืออําเภอลี้ อยูทางตอนใตของตัว

เมืองลําพูน เดิมเปนเมืองเกามีซากของตัวเมืองรางและซากของสิ่งกอสรางหลงเหลือปรากฏใหเห็นอยู ซึ่งอยูหางจาก

ที่ต้ังที่วาการอําเภอลี้ ปจจุบันน้ีไปทางทิศใตระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร มีตํานานเลาขานสืบตอกันมาวา เมืองลี้น้ี

พระนางจามะรีราชธิดาของเจาเมืององคใดองคหน่ึง ของแควนหลวงพระบาง คร้ังอาณาจักรนานเจา ไดพาไพรพล

อพยพหนีภัยศึกมาต้ังเมืองลี้ขึ้น ราวกอนพุทธศักราช ๑๘๐๐ ดังปรากฏเร่ืองราวในตํานานเมืองลี้ ภายหลังที่เมืองลี้ราง

ไปแลวน้ันยังมี ผูคนอาศัยอยูกระจัดกระจายหางกันเปนแหงๆ สุดแทแตวาที่ใดจะเปนทําเลเหมาะสมที่จะต้ังบานเรือน  

อยูอาศัยและเปนที่ประกอบการทํามาหากินพอถึงสมัยพระเจาสามฝงแดน เจาผูครองนครเชียงใหม องคที่ ๘ แหง

ราชวงศเม็งราย ไดอาราธนาพระมหารัตนรังษี แหงสํานักวัดสวนดอกเชียงใหม มาบูรณะวัดเจดีย ๕ ดวง ตอมาในสมัย

พระเมืองแกว ผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๑๑ แหงราชวงศเม็งราย ไดสรางและบูรณะบานเมืองที่ลมรางไป รวมถึงเมือง

ลี้ดวย ทําใหเมืองลี้รุงเรืองขึ้นอีกคร้ังหน่ึง แตเมือง หมดสิ้นราชวงศเม็งราย อาณาจักรลานนาตออยูในการปกครองของ

พมายาวนานถึง ๒๐๐ ป เร่ืองราวของเมืองลี้ก็ไมมีมาก หลักฐานและเร่ืองราวเมืองนัก ที่สามารถกลาวถึงใน

ประวัติศาสตรมากตอน ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาระหวาง ไทย -พมา ในสมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอสมัยกรุงธนบุรี และตอนตนสมัยกรุงรัตนโกสินทร คนไทยกับ พมามีการสูรบติดพันตอเน่ือง

มาเปนระยะเวลานานและหลายคร้ัง ในบางคร้ังนอกจากพมาจะยกทัพมาตีเมืองหลวงของไทย แลว กองทัพพมาสวน

หน่ึงจะโจมตีหัวเมืองสําคัญของไทย โดยเฉพาะทางภาคเหนือจะมีเมืองเชียงใหม และลําปาง เมื่อพมายกทัพขึ้นไปตี

เมืองเชียงใหม และเมืองลําปางเมื่อใดผูคนพลเมืองของไทยที่อยูตามแนวเสนทางเดินทัพของพมาหรือที่อยูใกลเคียง

เมืองที่พมายกทัพไปโจมตีก็จะไดรับความเดือดรอนจากการสูรบและการทํารายฆาฟนในการศึกแตละคร้ัง ดังน้ัน ผูคน

สวนหน่ึงจึงไดพากันอพยพหลีกลี้หนีภัยไปในทิศทางตางๆ เพื่อใหพนภัยและหาที่ต้ังหลักแหลงอยูอาศัยเปนการเอา



ชีวิตรอด ผูอพยพหลบหนีสวนหน่ึงจากลําปาง และเชียงใหมไดอพยพมาทางเมืองลี้ และก็ไดมาต้ังบานเรือนชั่วคราวอยู

อาศัยหลบภัยอยูเปนแหงๆ แตละแหงจะมีกลุมคนจํานวนมากบางนอยบาง การที่ต้ังบานเรือนอยูอาศัยเปนการชั่วคราว

น้ัน ก็เน่ืองจากไมแนใจในสถานการณของสงครามซึ่งไมอาจทราบไดวาภัยจากการสูรบในที่ตางๆ จะทําใหไดรับความ

เดือดรอนและตองพากันหลบหนีตอไปทางไหนอีกเมื่อใด  เมื่อพื้นที่เมืองลี้เปนที่มีผูอพยพหลบภัยมาอยูอาศัยและตอมา

เกิดความสงบสุข ไมมีภัยรายเกิดขึ้นอีก ผูคนพลเมืองก็รวมตัวกันสรางที่อยูอาศัย ตลอดจนกําหนดพื้นที่ทํามาหากินเปน

การถาวรขึ้น ความเจริญและการขยายตัวทั้งจํานวนพลเมือง และที่อยูอาศัยก็คอยๆ เพิ่มขึ้น การเรียกชื่อเมืองลี้ต้ังแตคร้ัง

พระแมจามะรีมาต้ังเมืองขึ้นตามตํานาน หรือจะเรียกชื่อเมืองลี้ภายหลัง เมื่อผูคนไดอพยพหลบลี้หนีภัยมาอยูในบริเวณ

น้ี ชื่อ "เมืองลี้" ก็มีปรากฏในเร่ืองราวบันทึกเปนหลักฐานในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 

๑ กรุงรัตนโกสินทร ไดมีชื่อเมือง "ลี้" ในแผนที่หรือเสนทางเดินทัพของกองทัพไทย ที่ตองผานขึ้นไปตีกองทัพพมาที่

เมืองเชียงใหม ในสงครามไทย - พมา คร้ังที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๓๐ พมาไดยกทัพมามีจํานวนพล ประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน และ

มาลอมเมืองเชียงใหมไวทั้งสี่ดาน เปนแผนการทําสงครามระยะยาว คร้ังน้ันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 

ไดโปรดใหสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชบวรมหาสุรสิงหนาท เสด็จขึ้นไปบัญชาการศึก ดังขอความเปน

หลักฐานในหนังสือ "ประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทร เลม ๑ ฉบับพิมพป ๒๕๒๕ งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 

๒๐๐ ป" หนา ๗๔ ความวา"สมเด็จพระบวรราชเจา เสด็จไปในคร้ังน้ันไปประชวรที่เมืองเถิน ไมสามารถจะเสด็จ

ตอไปไดจึงมีรับสั่งกับทูตของพระยากาวิละใหกลับไปแจงวา จะทรงแตกองทัพไปชวยเหลือใหได พระยากาวิละไม

ตองวิตก แลวทรงจัดทัพออกเปน ๒ ทัพ ใหทําศึกแขงขันกันระหวางกองทัพวังหลวงและกองทัพวังหนาดังเชนคร้ัง

กอน ใหเจาฟากรมหลวงเทพหริรักษ กับพระยายมราชคุมทัพหลวงยก ไปทาง เมืองลี้ ใหกรมขุนสุนทรภูเบศร กับ

พระองคเจาลําดวน พระองคเจาอินทปต คุมกองทัพวังหนายกไปทางเมืองลําปาง .." บันทึกหลักฐานดังกลาว แสดงวา 

ชื่อ "เมืองลี้" มีมากอนสมัยกรุงรัตนโกสินทรแลวแนนอน เมืองลี้สมัยตอนตนกรุงรัตนโกสินทร จะเปนเมืองหน่ึงที่ขึ้น

ตอเมืองลําพูน หรือหริภุญชัย เจาผูครองเมืองลําพูนไดต้ังผูปกครองเมืองลี้ เรียกวา "พระยาลี้" พรอมทั้งไดกําหนด

บทบัญญัติเปนลักษณะตัวบทกฎหมายใหเปนเคร่ืองในการปกครองดวย ดังตัวอยางจารึกอักษรพื้นเมืองในสมุดขอย

ฉบับหน่ึง ความวา" ทัฬหะ มังคละศุภะสาสะตินุสา ในพระวระราชกถาอะตุระปญญา ปญญะสัมภาระกัตตาธิการ ใน

พระวระองคอัคคมหาบพิตรา พระวระองคเจาเราเปนเจาเหนือหัว พระองคเปนเจา ชัยยะลังกาพิส สโสภาคยคุณ พระว

ระองคเปนอิสระในรัฐนครในรัฐนครหริภุญชัยสุขาวดี ไดมีพระราชโอวาทอาชาญามาต้ังไวกับ เมืองลี้ … ต้ังแตศักราช 

๑๒๒๗ ตัวปดับเปา เดือน ๑๐ แรมค่ําน่ึง วันอาทิตยน้ีไปภายหนา ห้ือไดมีคําพรอมกับดวยกัน ห้ือเปนลํานําคําเดียว อยา

ห้ือกูถกมึงถาก มักราชการเมืองเกิดมีมาก็ห้ือไดเล็งหากัน ทังขุนทังนายทังผูเฒาผูหนุม มักผูใดเปนนายก็ห้ือไดชวยกัน

วาหากันคึด ห้ือแลวดวยราชการ ตัวเปนนายแลวบไดคึดกับบานกับเมืองน้ัน ก็ห้ือรับราชการเหมือนไพรออกดวยการ

น้ันและ อันน่ึง เซิ่งเปนขุนเปนนายทังมวล ห้ือไดพรอมมูลกันตอสัพพะวาการทังมวล อันควรเปนของสมบัติก็ดี มัก

ปรากฏเกิดมีในปกแควนในแขวงเมืองลี้ที่ไกลที่ใกล มีสัมสาดนองาเผิ้งผาชามิ้นดินไฟพริกยา คาหัวไรหัวนา คาที่

สัพพะอันใดก็ดีห้ือไดมีคําพรอมกับดวยกันทังขุนทังนาย ทังผูเฒาผูหนุม ห้ือปนกันรูสูกันฟง อยาห้ือกูถกมึงถาก อยา

ลักกินกอนซอนกินลุน…" 

อีกฉบับหน่ึงจากจารึกอักษรพื้นเมืองในสมุดขอย ความวา 



  "จุลศักราชได ๑๒๔๐ ตัวปยี เดือน ๖ แรม ๖ ค่ํา วันผัด มีองคเปนเจาหอหนาเปนเคาเจาราชวงศาธิราชลือไชย

เจาบุรีรัตน เจาราชบุตร เจาไชยสงครามอุตมะกุลวงศา ทาวพระยาเสนาอามาตย ๑๒ ขุน พรอมเหนือสนามชุตน เขาไป

พรอมกันกลางโรงองคเปนเจาดาราดิเรกรัตนไพโรจน อรโคตรกิตติโสภณวิมลคุณ ตนเปนเจาเมืองละพูน พรอมกันต้ัง

ดวงมาตรอาชญามาต้ังไวกับขุนนายกรมการเมืองลี้ ทั้งมวล…""…ขอน่ึง วาดวยการในเมืองลี้ บห้ือมีหลายปกหลาย

แควน ห้ือแลวกับพระยาลี้ กับขุนไพรผูใดขัดหรือ พระยาลี้ เขามาไหวสา จักห้ือมีผิดอาชญาตามกฏหมาย…" 

  "พระยาลี"้ มีตัวตนแนนอนตามหลักฐานจารึกอักษรพื้นเมืองในสุดขอยจะมีต้ังแตเมื่อใดสันนิษฐานวา  "พระยา

ลี้องคแรก" เร่ิมเมื่อกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. ๒๓๒๕) และอาจกอนน้ีก็ได และพระยาลี้คงจะมีสืบตอกันหลายองค แต

เรียกเหมือนกันวา พระยาลี้ และสิ้นสุดองคสุดทายที่ พระยาเขื่อนแกว เมื่อสมัยการปฏิรูปการปกครองแผนดิน สมัย

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งจัดระบบการปกครองสวนภูมิภาคเปนมณฑลเทศาภิบาล จังหวัด 

อําเภอ ตําบล หมูบาน และเร่ิมมีผูปกครองในตําแหนง "นายอําเภอ" แทนเจาเมือง ต้ังแต พ.ศ. ๒๔๔๐ (เมื่อ พ.ศ. 

๒๔๒๑ หรือศักราช ๑๒๔๐ ยังมีผูปกครองเปนพระยาลี้อยู ตามหลักฐานจารึกอักษรพื้นเมืองสมุดขอย)ในสมัยรัชกาลที่ 

๕ ไดมีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดิน ต้ังแต พ.ศ. ๒๓๓๕ เปนตนมา โดยยกเลิกจตุสดมภแลวจัดต้ังกระทรวง

ทบวงกรมตามแนวใหม และจัดระบบการปกครองหัวเมืองใหม ดวยการยกเลิกระบบกินเมือง และจัดสงขาราชการจาก

สวนกลางไปประจําทําหนาที่ตามหัวเมืองแทนเจาเมืองเกา กําหนดเขตการปกครองเปนมณฑลเทศาภิบาล เมือง อําเภอ 

ตําบล หมูบาน ในชั้นตนเมืองลี้ไดชื่อเรียกวา "แขวงเมืองลี้" ตอมาไดเปลี่ยนเปน "อําเภอลี"้ โดยอยูในเขตการปกครอง

ของเมืองลําพูน หรือจังหวัดลําพูน 

อําเภอ.ลี้ ปจจุบัน การปกครองแบงออกเปน ๘ ตําบล คือ ตําบลลี้ ตําบลศรีวิชัย ตําบลแมตืน ตําบลปาไผ ตําบลดงดํา 

ตําบลนาทราย ตําบลแมลาน ตําบลกอ และอาณาเขต ติดตอดังน้ี 

  ทิศเหนือ ติดตอเขตอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน  

  ทิศใต ติดตอเขตอําเภอเถิน อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง และอําเภอสามเงา จังหวัดตาก  

  ทิศตะวันออก ติดตอเขตอําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน และอําเภอสบปราบ จังหวัดลําปางทิศ  

  ตะวันตก ติดตอเขตอําเภอดอยเตา และแมนํ้าปง เขตจังหวัดเชียงใหม  

  สภาพทางภูมิศาสตร พื้นที่อําเภอลี้กวางขวางเกือบคร่ึงหน่ึงของพื้นที่จังหวัดลําพูน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่

สูง สวนมากเปนภูเขาตนนํ้าลําธารมากมาย ลําธารหรือลําหวยเกือบทั้งหมดจะไหลรวมกันเปนแมนํ้าลี้ อีกสวนหน่ึงจะ

ไหลลงสูแมนํ้าปง แมนํ้าลี้จึงเปนแมนํ้าสายสําคัญไหลผาน ๓ อําเภอ คือ อําเภอทุงหัวชาง อําเภอลี้ และอําเภอบานโฮง 

จังหวัดลําพูน ดังน้ันแมนํ้าลี้จึงเปรียบเหมือนเสนโลหิตเสนใหญที่หลอเลี้ยงชีวิตของพื้นที่ ๓ อําเภอดังกลาว สภาพ

ภูมิอากาศ โดยทั่วไปอากาศจะเย็นสบายในฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็น 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลแหลงทองเที่ยว 

อําเภอลี้ 

  

“ นํ้าตกเย็นใส นํ้าใจคนดี 

มีเหมืองถานหิน เปนถิ่นนักบุญ” 

ขอมูลท่ัวไป 

อักษรไทย อําเภอลี้ 

อักษรโรมัน Amphoe Li 

จังหวัด ลําพูน 

รหัสทางภูมิศาสตร 5104 

รหัสไปรษณีย 51110 

  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94


ขอมูลสถิติ 

พื้นท่ี 1,702.12 ตร.กม. 

ประชากร 67,714 คน (พ.ศ. 2551) 

ความหนาแนน 39.78 คน/ตร.กม. 

ท่ีวาการอําเภอ 

ท่ีตั้ง ที่วาการอําเภอลี้ เลขที่ 29 หมูที่ 4 ถนนลําพูน-ลี้ ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 51110 

พิกัด 17°48 ′12″N 98°57′0″E / 17.80333°N 98.95°E / 17.80333; 98.95 

หมายเลขโทรศัพท 0 5397 9773 

หมายเลขโทรสาร 0 5397 9773 

อําเภอลี้ เปนอําเภอหน่ึงในจังหวัดลําพูน มีเน้ือที่เกือบคร่ึงหน่ึงของจังหวัด เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนาน และยังมี

โบราณสถานหลายแหงนาเที่ยวชมอีกดวย 

เน้ือหา 

1 ที่ต้ังและอาณาเขต  

2 ภูมิศาสตร  

3 ประวัติ  

4 การปกครองสวนภูมิภาค  

5 การปกครองสวนทองถิ่น 

 6 ประชากร  

7 แหลงทองเที่ยว  

8 รานอาหารในอําเภอลี้  

9 ศาสนสถาน  

10 อางอิง  

11 แหลงขอมูลอ่ืน 

ที่ต้ังและอาณาเขตอําเภอลี้ต้ังอยูทางทิศใตของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขางเคียงดังตอไปน้ี  

ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอฮอด (จังหวัดเชียงใหม) อําเภอบานโฮง และอําเภอทุงหัวชาง 

ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอทุงหัวชาง และอําเภอเถิน (จังหวัดลําปาง) 

ทิศใต ติดตอกับอําเภอเถิน อําเภอแมพริก (จังหวัดลําปาง) และอําเภอสามเงา (จังหวัดตาก) 

ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอสามเงา (จังหวัดตาก) และอําเภอดอยเตา (จังหวัดเชียงใหม) 

ภูมิศาสตร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3.%E0%B8%81%E0%B8%A1.
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89&params=17_48_12_N_98_57_0_E_type:adm2nd_region:TH
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89#.E0.B8.97.E0.B8.B5.E0.B9.88.E0.B8.95.E0.B8.B1.E0.B9.89.E0.B8.87.E0.B9.81.E0.B8.A5.E0.B8.B0.E0.B8.AD.E0.B8.B2.E0.B8.93.E0.B8.B2.E0.B9.80.E0.B8.82.E0.B8.95#.E0.B8.97.E0.B8.B5.E0.B9.88.E0.B8.95.E0.B8.B1.E0.B9.89.E0.B8.87.E0.B9.81.E0.B8.A5.E0.B8.B0.E0.B8.AD.E0.B8.B2.E0.B8.93.E0.B8.B2.E0.B9.80.E0.B8.82.E0.B8.95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89#.E0.B8.A0.E0.B8.B9.E0.B8.A1.E0.B8.B4.E0.B8.A8.E0.B8.B2.E0.B8.AA.E0.B8.95.E0.B8.A3.E0.B9.8C#.E0.B8.A0.E0.B8.B9.E0.B8.A1.E0.B8.B4.E0.B8.A8.E0.B8.B2.E0.B8.AA.E0.B8.95.E0.B8.A3.E0.B9.8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89#.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.A7.E0.B8.B1.E0.B8.95.E0.B8.B4#.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.A7.E0.B8.B1.E0.B8.95.E0.B8.B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89#.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.9B.E0.B8.81.E0.B8.84.E0.B8.A3.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B8.AA.E0.B9.88.E0.B8.A7.E0.B8.99.E0.B8.A0.E0.B8.B9.E0.B8.A1.E0.B8.B4.E0.B8.A0.E0.B8.B2.E0.B8.84#.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.9B.E0.B8.81.E0.B8.84.E0.B8.A3.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B8.AA.E0.B9.88.E0.B8.A7.E0.B8.99.E0.B8.A0.E0.B8.B9.E0.B8.A1.E0.B8.B4.E0.B8.A0.E0.B8.B2.E0.B8.84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89#.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.9B.E0.B8.81.E0.B8.84.E0.B8.A3.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B8.AA.E0.B9.88.E0.B8.A7.E0.B8.99.E0.B8.97.E0.B9.89.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B8.96.E0.B8.B4.E0.B9.88.E0.B8.99#.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.9B.E0.B8.81.E0.B8.84.E0.B8.A3.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B8.AA.E0.B9.88.E0.B8.A7.E0.B8.99.E0.B8.97.E0.B9.89.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B8.96.E0.B8.B4.E0.B9.88.E0.B8.99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89#.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.8A.E0.B8.B2.E0.B8.81.E0.B8.A3#.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.8A.E0.B8.B2.E0.B8.81.E0.B8.A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89#.E0.B9.81.E0.B8.AB.E0.B8.A5.E0.B9.88.E0.B8.87.E0.B8.97.E0.B9.88.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B9.80.E0.B8.97.E0.B8.B5.E0.B9.88.E0.B8.A2.E0.B8.A7#.E0.B9.81.E0.B8.AB.E0.B8.A5.E0.B9.88.E0.B8.87.E0.B8.97.E0.B9.88.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B9.80.E0.B8.97.E0.B8.B5.E0.B9.88.E0.B8.A2.E0.B8.A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89#.E0.B8.A3.E0.B9.89.E0.B8.B2.E0.B8.99.E0.B8.AD.E0.B8.B2.E0.B8.AB.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B9.83.E0.B8.99.E0.B8.AD.E0.B8.B3.E0.B9.80.E0.B8.A0.E0.B8.AD.E0.B8.A5.E0.B8.B5.E0.B9.89#.E0.B8.A3.E0.B9.89.E0.B8.B2.E0.B8.99.E0.B8.AD.E0.B8.B2.E0.B8.AB.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B9.83.E0.B8.99.E0.B8.AD.E0.B8.B3.E0.B9.80.E0.B8.A0.E0.B8.AD.E0.B8.A5.E0.B8.B5.E0.B9.89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89#.E0.B8.A8.E0.B8.B2.E0.B8.AA.E0.B8.99.E0.B8.AA.E0.B8.96.E0.B8.B2.E0.B8.99#.E0.B8.A8.E0.B8.B2.E0.B8.AA.E0.B8.99.E0.B8.AA.E0.B8.96.E0.B8.B2.E0.B8.99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89#.E0.B8.AD.E0.B9.89.E0.B8.B2.E0.B8.87.E0.B8.AD.E0.B8.B4.E0.B8.87#.E0.B8.AD.E0.B9.89.E0.B8.B2.E0.B8.87.E0.B8.AD.E0.B8.B4.E0.B8.87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89#.E0.B9.81.E0.B8.AB.E0.B8.A5.E0.B9.88.E0.B8.87.E0.B8.82.E0.B9.89.E0.B8.AD.E0.B8.A1.E0.B8.B9.E0.B8.A5.E0.B8.AD.E0.B8.B7.E0.B9.88.E0.B8.99#.E0.B9.81.E0.B8.AB.E0.B8.A5.E0.B9.88.E0.B8.87.E0.B8.82.E0.B9.89.E0.B8.AD.E0.B8.A1.E0.B8.B9.E0.B8.A5.E0.B8.AD.E0.B8.B7.E0.B9.88.E0.B8.99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2


อําเภอลี้มีพื้นที่กวางขวางเกือบคร่ึงหน่ึงของจังหวัดลําพูน มีเน้ือที่ทั้งหมด 1,702.12 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่

โดยทั่วไปเปนที่สูง สวนมากเปนภูเขาตนนํ้าลําธารหรือลําหวย แมนํ้าหรือลําหวยเกือบทุกสายไหลมารวมกันเปนแมนํ้า

ลี้ แลวไหลลงสูแมนํ้าปงที่บานวังสะแกง เขตอําเภอเวียงหนองลอง แมนํ้าลี้เปนแมนํ้าสายสําคัญที่ไหลผานจากทางทิศ

ใตขึ้นไปทางทิศเหนือโดยผาน 4 อําเภอของจังหวัดลําพูน ไดแก อําเภอลี้ อําเภอทุงหัวชาง อําเภอบานโฮง และอําเภอ

เวียงหนองลอง แมนํ้าลี้จึงเปรียบเสมือนเสนโลหิตสายใหญที่หลอเลี้ยงชีวิตทั้ง 4 อําเภอ  

สําหรับสภาพอากาศโดยทั่วไปมี 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาวสวนใหญอากาศเย็นสบาย ในฤดูหนาว

อากาศจะหนาวเย็น 

ประวัติ 

  อําเภอลี้เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรความเปนมาเกาแก โดยไดกอต้ังเมืองมาต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัย กอนป พ.ศ. 

1800 มีพระนางจามะรี เปนราชธิดาของเจาเมืองหลวงพระบาง เปนหัวหนาในการอพยพผูคนหลบหนีลี้ภัยขาศึกและ

โรคระบาดจากเมืองหลวงพระบางลงมายังทางทิศใตสูแควนลานนา ไดสรางเมือง ณ บริเวณวัดพระธาตุดวงเดียว 

เน่ืองจากมีลักษณะภูมิประเทศเหมาะสม มีสายนํ้า 3 สายมาบรรจบกัน ปจจุบันเรียกวา "แมลี้" "แมแตะ" และ "แมไป" 

จึงต้ังชื่อเมืองวา เมืองลี้ เมืองลี้เจริญรุงเรืองตลอดมา จวบจนทางกรุงสุโขทัยไดยกทัพมาตี โดยกวาดตอนผูคนและ

ทรัพยสินไปยังกรุงสุโขทัย เมืองลี้จึงกลายเปนเมืองรางตอมามีผูคนอพยพมาจากเมืองเชียงใหม ลําพูน เถิน และตาก เขา

มาต้ังหลักแหลงอยูอาศัยจนถึงกลางสมัยกรุงรัตนโกสินทร เจาเมืองลําพูนหรือนครหริภุญไชยไดแตงต้ังเจาเมืองมา

ปกครองและต้ังเปนเมืองลี้ขึ้นอีกคร้ังหน่ึง และในป พ.ศ. 2454 ไดเปลี่ยนแปลงฐานะเปน อําเภอเมืองลี้ จนกระทั่งในป 

พ.ศ. 2460 จึงเปลี่ยนชื่อเปน อําเภอลี้ โดยต้ังแตไดรับการยกฐานะเปนอําเภอจนถึงปจจุบันรวมเปนเวลาเกือบรอยปแลว

บริเวณที่สรางเมืองลี้ในอดีตปจจุบันยังคงปรากฏหลักฐานซากกําแพงเมืองใหเห็นบริเวณวัดพระธาตุดวงเดียว วัดพระ

ธาตุหาดวง วัดพระธาตุแทนคํา วัดลี้หลวง วัดโปงกาง (ปจจุบันวัดน้ีเปนวัดราง) ซึ่งวัดดังกลาวต้ังอยูบริเวณ 2 ขางทาง

ถนนลําพูน-ลี้ ในเขตพื้นที่หมูที่ 4 หมูที่ 6 และหมูที่ 15 ตําบลลี ้

 

การปกครองสวนภูมิภาค 

อําเภอลี้แบงพื้นที่การปกครองออกเปน 8 ตําบล 99 หมูบาน ไดแก 

ลี้ (Li) 17 หมูบาน 

แมตืน (Mae Tuen) 17 หมูบาน 

นาทราย (Na Sai) 21 หมูบาน 

ดงดํา (Dong Dam) 6 หมูบาน 

กอ (Ko) 4 หมูบาน 

แมลาน (Mae Lan) 7 หมูบาน 

ปาไผ (Pa Phai) 14 หมูบาน 

ศรีวิชัย (Si Wichai) 13 หมูบาน 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1800
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1800
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2454
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2460
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


การปกครองสวนทองถิ่น 

ทองที่อําเภอลี้ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 แหง ไดแก 

เทศบาลตําบลแมตืน ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแมตืน (เฉพาะหมูที่ 3, 11-12) 

เทศบาลตําบลวังดิน ครอบคลุมพื้นที่ตําบลลี้ (เฉพาะหมูที่ 4, 6, 14-15) 

เทศบาลตําบลดงดํา ครอบคลุมพื้นที่ตําบลดงดําทั้งตําบล 

เทศบาลตําบลลี้ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลลี้ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตําบลวังดิน) 

เทศบาลตําบลศรีวิชัย ครอบคลุมพื้นที่ตําบลศรีวิชัยทั้งตําบล 

องคการบริหารสวนตําบลแมตืน ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแมตืน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตําบลแมตืน) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ครอบคลุมพื้นที่ตําบลนาทรายทั้งตําบล 

องคการบริหารสวนตําบลกอ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลกอทั้งตําบล 

องคการบริหารสวนตําบลแมลาน ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแมลานทั้งตําบล 

องคการบริหารสวนตําบลปาไผ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลปาไผทั้งตําบล 

ประชากร 

ขอมูลครัวเรือนและประชากร จํานวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น 13,090 ครัวเรือน จํานวนประชากรทั้งสิ้น 49,193 คน 

แยกเปนประชากรชาย 24,750 คน 

แยกเปนประชากรหญิง 24,443 คน 

อุทยานแหงชาติแมปง 

ตั้งอยูท่ี: อําเภอลี้ จ. ลําพูน  

ชวงเวลาแนะนํา: เที่ยวไดตลอดป  

เดิมน้ันเปนปาสงวนแหงชาติปาแมหาด-แมกอ ไดประกาศจัดต้ังเปนอุทยานแหงชาติ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 

2524 มีพื้นที่ 1,003 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน และอําเภอ

สามเงา จังหวัดตาก ที่ทําการอุทยานแหงชาติแมปงต้ังอยูในทองที่ตําบลแมลาน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน   

ภายในเขตอุทยานแหงชาติแมปง มีพื้นที่บางสวนเปนลํานํ้าปงซึ่งยาวประมาณ 140 กิโลเมตร และสองฝงแมนํ้า

เปนเกาะแกง หนาผา หินงอก หินยอย 

การเดินทางทองเที่ยวลํานํ้าปงสามารถเร่ิมจากอางเก็บนํ้าดอยเตา จังหวัดเชียงใหม  โดยใชเรือหางยาว แลวมาตอ

แพที่แกงสรอย ลองมาจนถึงเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ในทางกลับกันอาจจะเชาเรือหรือแพจากเขื่อนภูมิ

พลลองขึ้นไปก็ได 

อุทยานแหงชาติแมปง มีสถานที่กางเต็นทและเรือนแพไวบริการ นักทองเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดไดที่ 

อุทยานแหงชาติแมปง ตู ปณ.18 อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 51110 หรือสวนอุทยานแหงชาติ สํานักงานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ กรมปาไม ถนนพหลโยธิน โทร. 0 2561?4292 ตอ 724?725 โทรสาร 0 2579?1154 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://www.spytrip.com/location.asp?locationid=1846#locationamphur#locationamphur
http://www.spytrip.com/province.asp?provinceid=53


การเดินทาง 

สามารถเดินทางไปตามหลวงหมายเลข 106 (สายลําพูน-ลี้) บริเวณกิโลเมตรที่ 47 แลวเขาทางหลวงหมายเลข 1087 

(สายลี้ - กอ) บริเวณกิโลเมตรที่ 20 ? 21 ก็ถึงที่ทําการอุทยานแหงชาติแมปง  

 

สถานท่ีนาสนใจภายใน อุทยานแหงชาติแมปง 

ถ้ํายางวี เปนถ้ําหินปูนขนาดใหญอยูภายในอุทยานฯ มีหินงอกหินยอยสวยงาม เปนที่อยูอาศัยของคางคาว เมน

และเลียงผา การเดินทางเขาไปชมตองใชไฟฉายหรือคนถือไฟนําทางเขาไป ไมไกลจากบริเวณถ้ํายางวีจะมีปาที่มี

ลักษณะเปนปาเต็งรังผสมสนสองใบเรียกวา "ปาพระบาทยางวี" มีธรรมชาติและทิวทัศนที่สวยงาม เหมาะสําหรับการ

ทองเที่ยวแบบเดินปาพักคางแรม  

ทุงกิ๊ก อยูหางจากที่ทําการประมาณ 15 กิโลเมตร มีลักษณะเปนทุงหญาธรรมชาติกวางใหญ อยูทางทิศ

ตะวันออกของอุทยานฯ และที่ราบเนินเขาปกคลุมดวยทุงหญาสลับปาเต็งรัง  มีทิวทัศนธรรมชาติที่สวยงาม เปนที่อยู

อาศัยของสัตวปาจําพวกเกง กวาง กระตาย นก และไกปาชนิดตางๆ กิจกรรมดูนกเปนที่นิยมมาก นักทองเที่ยวสามารถ

มาต้ังแคมปพักพักแรมบริเวณทุงกิ๊กได ในชวงประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมกลวยไมปากวา 20 ชนิด จะบาน

สะพร่ังสวยงามมาก  

นํ้าตกกอหลวง อยูหางจากที่ทําการประมาณ 22 กิโลเมตร และเดินเทาอีก 500 เมตร เปนนํ้าตกหินปูนที่เกิดจาก

ลํานํ้าในหวยแมกอ ไหลผานหินดินดานเทาดําและหินทรายของหนาผาที่มีความสูงตางระดับลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 

7 ชั้น เน่ืองจากบริเวณดังกลาวเปนหินปูน จึงทําใหบริเวณนํ้าตกมีหินงอกหินยอยสวยงามตามธรรมชาติ และยังมีแอง

นํ้าขนาดใหญสีเขียวใส มีปลาอาศัยอยูมากมาย 

แกงกอ อยูในเขตบานกอจัดสรร หมู 4 ตําบลกอ หางจากที่ทําการอุทยานฯ ประมาณ 23 กิโลเมตร เปนที่ต้ังของ

หนวยพิทักษปา (หนวยที่ 2) แกงกอเปนเว้ิงนํ้าขนาดใหญเกิดจากลําหวยแมกอไหลมาบรรจบแมนํ้าปง  นักทองเที่ยว

สามารถมาพักเรือนแพ น่ังเรือชมทิวทัศนสองฝงแมนํ้าปงซึ่งมีเขาหินปูนถูกกัดเซาะ เกิดหินงอกหินยอยอยางงดงาม 

ตามเสนทางยังมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจอีก เชน นํ้าตกอุมปาด โรงเรียนเรือนแพ ถ้ําชางรอง วัดพระธาตุแกงสรอย  

ซึ่งตํานานเลาวาเปนสวนหน่ึงของอาณาจักรเมืองสรอยอายุกวา 800 ป มีเจาเมืองปกครองสืบตอกันมาหลายยุคสมัยและ

มีพญาอุดมเปนผูปกครองเมืองคนสุดทาย จากน้ันเมืองสรอยก็จมอยูในทองนํ้า ยังคงมีซากกําแพงเกาใหเห็นอยู สวน

เจดียชํารุดตามกาลสมัย เสนทางน้ีนักทองเที่ยวสามารถเดินทางตอเพื่อชมบริเวณหนาเขื่อนภูมิพลไดอีกดวย  

วัดพระธาตุดวงเดียว 

  พระนางจามรีหนีภัยสงครามจากหลวงพระบาง มาสรางเมืองลี้ โดยชางมงคลไดทํากิริยา 5 ประการ แลวลมลง

ขาดใจตาย พระนางฯ จึงสั่งใหเผาซากชางแลวกอเจดียครอบไว แลวสรางเมืองลี้ ณ สถานที่แหงน้ีคือ วัดพระธาตุดวง

เดียว ปจจุบันยังคงมีรองรอยของคันคูเวียงใหเห็นอยูบางตามริมถนนพหลโยธิน 

 



วัดพระธาตุแทนคํา 

  วัดพระธาตุแทนคําเปนวัดเกาแกของเมืองลี้สรางในสมัยพระนางจามรี สรางพรอมกับวัดพระธาตุดวงเดียว 

และวัดพระธาตุหาดวง ในป 2535 ไดสรางเจดียขึ้น 1 องค ปจจุบันยังคงเหลือซากวัดโปงกาง หรือโปงกาง ที่ยังไมได

บูรณะ 

 

วัดลี้หลวง 

  ต้ังอยูหมูที่ 6 ตําบลลี้ เปนวัดที่สรางมานานสมัยสงครามระหวางอาณาเขตลานนากับอยุธยา ผูคนไดอพยพหนี

ภัยมาอยูเมืองลี้ และไดสรางวัดขึ้น ปจจุบันวัดลี้หลวงเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์เกาแก 3 องค เปน

พระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองคหน่ึงของจังหวัดลําพูน 

วัดบานปาง 

   ต้ังอยูบนเนินเขาบานปาง หมูที่ 1 ตําบลศรีวิชัย หางจากตัวอําเภอลี้ 38 กิโลเมตร ตามเสนทางสายลี้-บานโฮง-

เชียงใหม กิโลเมตรที่ 89 เปนวัดซึ่งครูบาศรีวิชัยบวชเรียนเปนวัดแรก ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีความรมร่ืนดวย

ตนไมนอยใหญ มีโบสถวิหารสวยงาม และยังมีพิพิธภัณฑอัฐบริขารครูบาศรีวิชัย ซึ่งเก็บของใชสวนตัวของทานไว

อยางครบถวน ไดแก สบง จีวร หมอน กระโถน และแจกัน เปนตน  

วัดพระธาตุหาดวง (เวียงเจดียหาหลัง)  

  ต้ังอยูที่ตําบลลี้ สามารถเดินทางไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 หางจากที่วาการอําเภอลี้ประมาณ 2 

กิโลเมตร สันนิษฐานวาเปนบริเวณเวียงเกาลี้ เพราะมีซากกําแพงและคูเมืองต้ังเปนแถว วัดน้ีเปนที่ต้ังของหมูเจดีย 5 

องค ตามตํานานกลาววาพระนางจามเทวี กษัตริยครองเมืองหริภุญไชยไดยินขาวจากราษฎรเมืองลี้วามีดวงแกว 5 ดวง 

ปรากฏใหเห็นอยูบอยคร้ัง จึงไดเสด็จมาทอดพระเนตรดวยพระองคเอง เวลากลางคืนจึงไดทอดพระเนตรเห็นแสงสวาง

จากดวงแกวทั้ง 5 ดวง ลอยอยูบนกองดิน 5 กอง จึงไดสอบถามความเปนมาก็ทราบวา คือพระเมโตธาตุ (นํ้าไคลมือ) 

ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่เคยลางพระหัตถ และนํ้าก็ไหลผานปลายน้ิวทั้ง 5 ลงพื้นดิน พระนางจึงเกิด

ศรัทธาสรางพระธาตุเจดียครอบกองดินทั้ง 5 กองไว และในวันที่ 20 เมษายนของทุกปจะมีประเพณีสรงนํ้าพระธาตุหา

ดวง 

วัดพระบาทหวยตม และ หมูบานกะเหร่ียงหวยตม  

  วัดพระบาทหวยตมเปนวัดที่ใหญที่สุดของอําเภอลี้ เปนวัดประจําหมูบานชาวเขาพระบาทหวยตม ต้ังอยูหมูที่ 8 

ตําบลนาทราย หางจากตัวอําเภอประมาณ 10 กิโลเมตร แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 บริเวณกิโลเมตรที่ 46-

47 เขาไปประมาณ 5 กิโลเมตร บริเวณทางเขามีอนุสาวรียพระครูบาชัยวงศาต้ังอยูวัดพระบาทหวยตมมีอาณาบริเวณ

กวางขวาง ภายในมีสิ่งกอสรางทําจากศิลาแลงที่ขุดไดจากบอศิลาแลงดานหลังของวัด และมีองคพระธาตุที่ไดรับการ

ตกแตงอยางงดงาม โดยครูบาชัยวงศา พระอาจารยชื่อดังของทางภาคเหนือเปนผูบูรณะกอสรางและจากศรัทธาของ

บรรดาชาวกะเหร่ียงที่อยูรอบบริเวณวัด ชาวกะเหร่ียงเหลาน้ีนอกจากจะทําไรทําสวนแลว ยังมีอาชีพเปนชางฝมือ ทอผา 

ทําสรอยคอ และเคร่ืองเงินเปนอุตสาหกรรมครัวเรือน และทุกปประมาณเดือนธันวาคม ชาวกะเหร่ียงจะจัดงานชุมนุม

ชาวกะเหร่ียงและสืบสานวัฒนธรรม มีกิจกรรมนาสนใจ อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมชาวดอย การแขงขันกีฬา

พื้นบาน และออกรานจําหนายสินคาฝมือชาวกะเหร่ียงบริเวณบานพระบาทหวยตม  

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1


ถ้ําปาไผ   เปนถ้ําขนาดใหญ มีรอยพระพุทธบาท ต้ังอยูหมูที่ 1 ตําบลปาไผ 

ผาตั้ง    เปนภูเขาหินออน ต้ังอยูหมูที่ 1 ตําบลแมลาน 

 

 

ทองเท่ียวดินแดนนักบุญ...ท่ีโครงการหลวงพระบาทหวยตม อําเภอลี้  ลําพูน 

                
 

ประวัติความเปนมาของชุมชนพระบาทหวยตม 

  อําเภอลี้  เปนอําเภอที่มีชาวเขาเผากะเหร่ียง อาศัยอยูมากที่สุด และหมูบานที่มีชาวเขาเผากะเหร่ียงอาศัยอยูมาก 

คือ บานพระบาทหวยตม  ซึ่งมีจํานวน  10 หมู บาน ครัวเรือน 2,075 ครัวเรือน ประชากร  9,995  คน  ต้ังอยูในตําบลนา

ทราย อําเภอลี้  จังหลัดลําพูนหางจากตัวอําเภอลี้ ประมาณ  10  กิโลเมตร เปนชุมชนที่มีความสําคัญทางดาน

ประวัติศาสตรและพุทธศาสนาต้ังแตสมัยพุทธกาล โดยมีครูบาชัยยะวงศาพัฒนา นักบุญแหงลานนาไดเปนผูริเร่ิมกอต้ัง

หมูบานกอนที่ชาวเขาเผากะเหร่ียงจะมาอยูหมูบานหวยตม  หลวงปูเคยไปโปรดเมตตาสงเคราะหเปน คร้ังคราว สาเหตุ

ที่โยกยายกันมาเน่ืองจากการไปมาติดตอลําบาก  การอพยพมาอยูในระยะแรกมีความลําบากมาก  เพราะพื้นที่สวนใหญ

เปนหินศิลาแลง และแหงแลง  อีกประการหน่ึง ชาวเขาเผากะเหร่ียงเหลาน้ีสวนใหญเคยสูบฝน  กินเน้ือสัตวมากอน  ผู

ที่จะมาอยู หลวงปูทานใหต้ัง สัตยวาตองเลิกสูบฝน  เลิกกินเน้ือสัตวทุกคน  เพราะสถานที่แหงน้ีตามตํานานในอดีต

พระพุทธเจาเคยเสด็จมาโปรด  พระพุทธองคไมทรงเสวยเน้ือสัตว  และทรงโปรดประทับรอยพระพุทธบาทไวดวยจึง

ถือเปนประเพณีปฏิบัติต้ังแตน้ันสืบมา  ชาวปาเกอญอบานหวยตมจึงถือศีลกินเจ ไมบริโภคเน้ือสัตวกันทั้งหมูบาน ผูที่

ไมเชื่อฟงมักอยูอยางไมเปนสุขมีเร่ืองทุกขรอนใจและเจ็บปวยอยูเสมอ ดังน้ันสถานที่บางแหงเชน บริเวณวัดและเขต

ปริมณฑลขององคพระธาตุ และเมื่อถึงวันธรรมสวนะ ในตอนเชาชาวเขาเผาปาเกอญอจะแตงตัวดวยชุดประจําเผาอัน

สวยสดงดงามและพาครอบครัวไปทําบุญตักบาตร  นอกจากจะตักบาตรดวยขาวและอาหารเจแลวในชุมชนบานหวย

ตม ตอนกลางคืนก็จะไปเวียนเทียนและสวดมนตไหวพระพุทธบาทหวยตม  และพระมหาธาตุเจดียศรีเวียงชัยเปน

ประจําทุกวันพระ  นับเปนประเพณีอันดีงาม  สรางความประทับใจแกนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวและแสวงบุญเปน

ประจํา 

ประวัติความเปนมาการทําบุญทอดกฐินชุมชนพระบาทหวยตม  

  ประเพณีการทําบุญทอดกฐินชุมชนพระบาทหวยตมเปนงานประเพณีที่ยิ่งใหญของชุมชนพระบาทหวยตม   จัด

ขึ้นหลังจากออกพรรษาของทุกปจะมีการหมผาพระมหาธาตุเจดียศรีเวียงชัยและทําบุญ “ตานกิน  ตานใช”   โดยจะมี

การทําตนไทยทาน (ครัวทาน) ขนาดใหญ  ที่สวยงามตามประเพณีของชนเผาปาเกอญอ   ซึ่งจะจัดทําตนไทยทาน

ประจําของครูบาทั้ง  5  องค  และนอกจากน้ันก็จะเปนตนไทยทานสําหรับหอยแขวนเคร่ืองไทยทานที่ชาวบานรวมกัน



นํามาทําบุญ  ในวันแตงดา และตนเงิน  ซึ่งเนนใหเห็นถึงการใชภูมิปญญาชาวบานในการจัดทํา  สูงใหญ  แปลกตาและ

สวยงาม  ในตอนเชาจะมีพิธีทําบุญตักบาตร  แจกโรงทานตลอดวัน  เสร็จพิธีชาวบานจะแตงชุดประจําเผาอันสวยงาม

เขารวมขบวนแหโดยมีประชาชนพุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศ  เขารวมขบวนแหตุง  ธง  ผาหมองคพระมหาธาตุและ

ตนไทยทาน  จากวัดพระพุทธบาทหวยตม  ไปตามถนนรอบหมูบาน และมาสิ้นสุดที่บริเวณองคพระมหาธาตุเจดียศรี

เวียงชัย  ทําทักษิณานุประทานรอบองคพระมหาธาตุเจดีย  3  รอบและทําพิธีสวดมนตยาว  นําผาหมองคพระมหาธาตุ

เจดีย โดยผูเขารวมพิธีจะเขียนชื่อตัวเองและครอบครัวติดผาหมองคพระมหาธาตุ กอนจะนําไปหมรอบองคพระ

มหาธาตุเจดียศรีเวียงชัย  นับเปนประเพณีที่แสงดถึงความสามัคคีและพลังกองทัพธรรมที่ยิ่งใหญ ของชาวปาเกอญอ 

ในชุมชนบานหวยตม และพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาดังน้ัน ประเพณีการทําบุญทอดกฐิน

ชุมชนพระบาทหวยตม เกิดขึ้นโดยหลวงปูครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เล็งเห็นวา การอพยพมาของกะเหร่ียงที่มาอยูที่น่ี

จะตองมีพุทธศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ และตองถือศีลปฏิบัติธรรมละเวนจากเน้ือสัตวเพราะชาวเขาเผา

กะเหร่ียงแตเดิมนับถือผี และรับประทานเน้ือสัตว  หลวงปูจึงไดคิดและวางวัฒนธรรมการทําบุญใหชาวเขาเผา

กะเหร่ียง ซึ่งมีรูปแบบทั่วไปที่ยึดถือปฏิบัติมาของคนไทย “ ดังคําสอนของหลวงปูที่ได  กลาวถึง  อานิสงสการรวม

ทําบุญทอดกฐินวา การถวายปจจัยในวารน้ีจะไดผลสําเร็จและใหผลนานเชนเดียวกับการปลูกมะมวง   มะมวงตนเดียว

แตกกิ่งกานสาขาออกมากมายแตละกิ่งมีผลเปนจํานวนมาก  สวนการถวายปจจัยในโอกาสธรรมดาเหมือนกับการปลูก

ขาวไดผลภายใน 5 เดือน ตนหน่ึงมีประมาณ 5 กิ่ง หรือ 5 ชอ  ชอหน่ึงมีเมล็ดอยางนอย 30 เม็ด เมื่อเก็บเกี่ยวแลวตนขาว

ก็ตายไป” ฉะน้ันการปลูกมะมวงจึงใหผลมากกวาและยาวนานกวา เชนเดียวกับการถวายปจจัยในงานกฐิน เพราะจะ

ไดรับอานิสงสกฐินดวยมีอานิสงสสูงเพราะมีเวลาจํากัดเพียงเดือนเดียวประเพณีการทําบุญทอดกฐินของชุมชนพระ

บาทหวยตมจะมีความแตกตางจากที่อ่ืน คือ มีตนไทยทานที่สูงต้ัง 5 -10 เมตร  และจะตองมีต้ังแต 5 ตนขึ้นไปแตะละ

ตน  หมายถึง  ตัวแทนของครูบา  5 องค ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวกะเหร่ียง ปจจุบันครูบาทั้ง  5  องคไดมรณภาพ

แลว โดยการทําบุญทอดกฐินเปนการอุทิศบุญกุศลใหกับ ครู  5 องค ไดแก  ครูบาชัยลังกา  ครูบาพรหมจักร  ครูบาศรี

วิชัย  ครูบาขาวป  ครูบาวงศประเพณีการทําบุญทอดกฐินของชาวเขาเผากะเหร่ียงชุมชนพระบาทหวยตมจะมีเอกลักษณ

เฉพาะตัวที่ยึดถึงปฏิบัติมานาน  ลักษณะเดนของการทอดกฐิน  นอกจากจะรวมถวายปจจัยแดพระสงฆแลว และเพื่อ

สรางถาวรวัตถุตางๆแลว  จะเห็นความสามัคคีของกะเหร่ียงในหมูบานที่มีอยู 2,033 ครัวเรือน  ประชากร 10,772  คน 

และการแตงกายชุดประจําเผาที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวของกะเหร่ียง ในขบวนแหจะมีจุดเดนที่ไมเหมือนที่อ่ืน   คือ 

ขบวนแหจะประกอบไปดวย  รูปเหมือนครูบาทั้ง 5  องค   พระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูป

ปน  12  นักกษัตร  ตนเงิน  ตนทายทาน  และ ขบวนตุง  โดยจะทําการแหต้ังแตวัดพระพุทธบาทหวยตม ไปรอบพระ

มหาธาตุเจดียศรีเวียงชัย และรอบหมูบาน ในการน้ีจะมีการรําฉลองสมโภช กฐินโดยคณะนักเรียนโรงเรียนบานหวยตม

ชัยยะวงษาอุปถัมภ) อยางอลังการ 

ขอมูลโดย นส.วรรณรัตน นอยแสง นักพัฒนาสังคม ประจําศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม 
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