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ค าน า 

เทศบาลต าบลห้างฉัตร ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอห้างฉัตร เลขที่ 314 ถนนจามเทวี ต าบลห้างฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 52190 ซึ่งเป็นอ าเภอที่อยู่ตอนกลางของจังหวัดล าปางห่างจากตัวจังหวัด            
ไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1039 (ถนนสายล าปาง - ห้างฉัตร) เป็นระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร 
และห่างจากที่ว่าการอ าเภอห้างฉัตร ประมาณ 4 กิโลเมตร เทศบาลต าบลห้างฉัตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ    
2.5  ตารางกิโลเมตร  หรือ 1,567  ไร่  ครอบคลุมพ้ืนที่  4  หมู่บ้านของต าบลห้างฉัตร  ได้แก่ พ้ืนที่บ้าน    
ห้างฉัตรใต้ หมู่ที่ 1 , บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2  , บ้านแพะดอนสัก  หมู่ที่  5  (บางส่วน)  และบ้านขามแดง  
หมู่ที่  6 (บางส่วน) และบริเวณที่ตั้งของชุมชนเทศบาลต าบลห้างฉัตร   มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มระดับความสูง
จากระดับน้ าทะเล ประมาณ  250 – 300  เมตร  ชุมชนจะอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณ  ฟากถนนสาย                  
ล าปาง  –  ห้างฉัตร (ถนนสายจามเทวี) และถนน สายเกาะคา  - ห้างฉัตร  โดยเฉพาะถนนสายจามเทวี                 
ซึ่งเป็นถนนสายหลักของชุมชน ประกอบด้วยย่าน พาณิชยกรรม และสถานที่ราชการ 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ คือ ศาลเจ้าพ่อขุน
ตาน ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ทางความเชื่อและความศรัทธารวมถึงเป็นที่พ่ึงทางจิตใจของชาวบ้านในอ าเภอห้างฉัตร   โดยเทศบาลต าบล               
ห้างฉัตร ได้ด าเนินการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลห้างฉัตร               
ทั้งนี้เทศบาลต าบลห้างฉัตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลห้างฉัตร               
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร เพ่ือพัฒนาและบริหารราชการให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพแก่ประชาชนต่อไป 

 

งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดเทศบาล 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

          พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงด ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย รับพระราชโองการ               
ใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ต าบลแขวงเวียงเหนือ เมืองนครล าปาง มีอาณาเขตท้องที่
กว้างขวางพลเมืองมาก โปรดเกล้าฯ ให้จัดแบ่งแขวงเวียงเหนือออกอีกแขวงหนึ่ง คือ แบ่งแคว้น หางสัตว์ 1 
บันเง้า 1 ยางคก 1 แม่ปุ้ม 1 แม่สัน 1 เมืองยาว 1 ป่าไค้ 1 และหนองหล่ม 1 รวม 8 แคว้น ตั้งขึ้นเป็นแขวง
หนึ่งเรียกว่า แขวงหางสัตว์ ตั้งที่ว่าการแขวงที่บ้านหางสัตว์ โปรดเกล้าฯ ให้นายพ่วงมหาดเล็ก เป็นนายแขวง
หางสัตว์ รับราชการตามต าแหน่งสืบไป ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น อ าเภอห้ างฉัตรเมื่อ 5 ตุลาคม รัตนโกสินทร์             
ศก 128 

สถานที่ตั้งที่ว่าการอ าเภอห้างฉัตร 

          หลังเดิม ตั้งอยู่เลขที่ 314 ถนนจามเทวี หมู่ที่ 1 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
ปัจจุบันเป็นที่ท าการของส านกงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ห่างจากตัวเมือง
ล าปาง โดยทางรถไฟ 13 กม. โดยทางรถยนต์สายล าปาง - เชียงใหม่ 16 กม. อ าเภอห้างฉัตร ตั้งอยู่ด้านทิศ
ตะวันตกของตัวเมืองล าปาง เทือกเขาขุนตาลที่สูงใหญ่ขวางกั้นเขตจังหวัด ระหว่างล าปางและล าพูน 

ว่าด้วยช่ือ “ฮ่างสัต” ชื่อเก่าของอ าเภอห้างฉัตร 

          ค าว่า ฮ่างสัต เป็นส าเนียงของคนในท้องถิ่น “ห้างสัตว์” ก็ได้ แต่ในสมัยหนึ่งเริ่มยกฐานะต าบล
ดังกล่าวเป็นที่ตั้ งอ าเภอ ได้เขียนชื่ออ าเภอนี้ว่า อ าเภอหางสัตว์  ได้รับใบบอกเจ้าผู้ครองนคร และ
เค้าสนามหลวงนครล าปางว่า เจ้าราชบุตร และก านันผู้ใหญ่บ้านราษฎรอ าเภอหางสัตว์ ได้บริจาคทรัพย์และ               
ไม้จัดการสร้างที่ว่าการอ าเภอหางสัตว์ขึ้นหลังหนึ่งใช้ไม้กระยาเลย โดยกว้าง 6 วา ยาว 7 วา 2 ศอก                        
มีห้องด้านหน้าและด้านหลังละ 4 ด้าน ห้องด้านข้างทั้งสองด้านๆละ 5 ห้อง ห้องกลางกว้าง 3 วา ยาว 4 วา 
และมีมุกกว้าง 2 วา ยาว 3 วา มีบันไดขึ้นตรงหน้ามุข 2 ข้าง ข้างด้านหลังกว้าง 1 วา ยาว 1 วา 2 ศอก               
เป็นการแล้วเสร็จสิ้นเงิน 823 บาท 50 สตางค์ และได้ท าบุญเปิดที่ว่าการอ าเภอท าการต่อไป 

          กระทรวงมหาดไทยพระกรุณา ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท มีพระบรมราชโองการด ารัสเหนือเกล้า
เหนือกระหม่อมว่า ทรงอนุโมทนาในส่วนกุศลและรับที่ว่าการอ าเภอหลังนี้ไว้ใช้ในราชการต่อไปแล้ว 

          เมื่อปี 2538 ที่ว่าการอ าเภอห้างฉัตร ได้ย้ายที่ท าการใหม่และปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ต.เวียงตาล   
อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง ถ.ล าปาง - เชียงใหม่ โดยอาคารส านักงานที่ว่าการอ าเภอห้างฉัตร (หลังเก่า) ใช้เป็น                
ที่ท าการของสุขาภิบาลห้างฉัตร และต่อมาได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล
เป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 
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           อาคารส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร เริ่มจากนโยบายของนายจรัญ  วงศ์สวัสดิ์ เมื่อปี 2555 เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการรองรับการบริการประชาชนที่เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาศักยภาพให้
สอดคล้องกับการพัฒนาของชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนเพื่อการรองรับภารกิจการถ่ายโอนอ านาจ แต่
ตัวอาคารเดิมทรุดโทรมจึงได้ท าการออกแบบและก่อสร้างใหม่ในวงเงิน 31,005,000 บาท และปัจจุบัน
อาคารส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมให้บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ และบริการอื่นๆได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
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สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานส าคัญของท้องถิ่น 

1.   สภาพทั่วไป 
 

 1.1 ลักษณะท่ีตั้ง 
  เทศบาลต าบลห้างฉัตร  ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอห้างฉัตร  เลขที่ 314 ถนนจามเทวี ต าบล     
ห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 52190  ซึ่งเป็นอ าเภอที่อยู่ตอนกลางของจังหวัดล าปางห่างจากตัว
จังหวัดไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข   1039    (ถนนสายล าปาง  - ห้างฉัตร)  เป็นระยะทางประมาณ  
17  กิโลเมตร  และห่างจากท่ีว่าการอ าเภอห้างฉัตร  ประมาณ  4  กิโลเมตร 
  

 1.2 เนื้อที่ 
  เทศบาลต าบลห้างฉัตร    อ าเภอห้างฉัตร    มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ    2.5  ตาราง
กิโลเมตร  หรือ 1,567  ไร่  ครอบคลุมพ้ืนที่  4  หมู่บ้านของต าบลห้างฉัตร  ได้แก่ พ้ืนที่บ้านห้างฉัตรใต้ หมู่
ที่ 1 , บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2  , บ้านแพะดอนสัก  หมู่ที่  5  (บางส่วน)  และบ้านขามแดง  หมู่ที่  6 
(บางส่วน) 
 

 1.3 ภูมิประเทศ 
  บริเวณที่ตั้งของชุมชนเทศบาลต าบลห้างฉัตร   มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มระดับความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล ประมาณ  250 – 300  เมตร  ชุมชนจะอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณ  ฟากถนนสาย                  
ล าปาง  –  ห้างฉัตร (ถนนสายจามเทวี) และถนน สายเกาะคา  - ห้างฉัตร  โดยเฉพาะถนนสายจามเทวี                 
ซึ่งเป็นถนนสายหลักของชุมชน ประกอบด้วยย่าน พาณิชยกรรม และสถานที่ราชการ 
 

 1.4 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ          บ้านแม่ฮาว 
  ทิศใต้   ติดต่อกับ          บ้านแพะดอนสัก 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ          บ้านขามแดง 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ          ล าห้วยแม่ตาล 
 

 1.5 จ านวนหมู่บ้าน 
  เทศบาลต าบลห้างฉัตร มีจ านวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 
   หมู่ 1   บ้านห้างฉัตรใต้  
   หมู่ 2   บ้านห้างฉัตรเหนือ   
   หมู่ 5   บ้านแพะดอนสัก  (บางส่วน) 
   หมู่ 6  บ้านขามแดง  (บางส่วน) 
  
 1.6 ท้องถิ่นอื่นในต าบล 
  จ านวนเทศบาล  1 แห่ง 
  จ านวนสุขาภิบาล  -  แห่ง 
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2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
 2.1 อาชีพ 
  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย 
 
 2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
  - อู่ซ่อมรถ  4 แห่ง 
  - ธนาคาร  3 แห่ง 
  - ปั๊มน้ ามันและก๊าซ -  แห่ง 
  - โรงงานอุตสาหกรรม     -  แห่ง 
  - โรงส ี   2 แห่ง 
  - แหล่งบันเทิง  -  แห่ง 
 
3. สภาพสังคม 
 3.1 การศึกษา 
  - โรงเรียนประถมศึกษา  2  แห่งคือ 
 1) โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร    จ านวน    30  คน  
 2) โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร     จ านวน   989  คน 
 มีจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ ทั้งหมด  59 คน 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่งคือ 
 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้างฉัตรมีเด็ก จ านวน 114  คน  
 ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 คน ผู้ดูแลเด็กเล็ก จ านวน 4 คน  คนครัว จ านวน 1 คน นักการ จ านวน 
1 คน 
 - ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร  จ านวน 1 แห่ง 
 - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน  1  แห่งคือ ห้องสมุดของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร  
 - สถาบันและองค์กรศาสนาวัด / ส านักสงฆ์  2  แห่ง  แยกเป็น 
 1. วัดห้างฉัตร  ตั้งอยู่บ้านห้างฉัตรใต้  หมู่ที่ 1 
 2. วัดเตาปูนตั้งอยู่บ้านห้างฉัตร  หมู่ที่ 1 
 3. ศาลเจ้า  1 แห่ง (ศาลเจ้าพ่อขุนตาน)  หมู่ที่ 2 
 5. โบสถ์   -    แห่ง 
 
 3.2 การสาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง  1 แห่ง 
  - สถานพยาบาลเอกชน  - แห่ง 
  - ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน  4 แห่ง 
  - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ 100 
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3.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  - สถานีต ารวจ  1 แห่ง 
  - สถานีดับเพลิง  - แห่ง 
 
 3.4 การบริการพื้นฐาน 
  3.4.1 การคมนาคม 
   - มีเส้นทางหลวงติดต่อกับจังหวัดล าปาง ระยะ 17 กิโลเมตร 
   - มีเส้นทางหลวงติดต่อกับอ าเภอห้างฉัตร ระยะ 4   กิโลเมตร 
  
  3.4.2 การโทรคมนาคม 
   - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง 
   - โทรศัพท์สาธารณะ   - แห่ง 
   - สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ   - แห่ง 
 
  3.4.3 การใช้ไฟฟ้า 
   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตร มีไฟฟ้าใช้ทุกบ้านทุกครัวเรือน 
 
  3.4.4 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   ล าน้ า/ล าห้วย   2 แห่ง ดังนี้ 
    - ล าน้ าแม่ตาล  1 แห่ง 
    - ล าห้วยแม่ตาล  1 แห่ง 
    - บึง หนองและอ่ืนๆ  - แห่ง 
   
  3.4.5 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
   - ฝาย    - แห่ง 
   - บ่อน้ าตื้น   - แห่ง 
   - บ่อบาดาลพร้อมถังเก็บ  - แห่ง 
 
 3.5 ข้อมูลอ่ืนๆ 
  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
   - ป่าไม้เขตป่าสงวนแห่งชาติ 
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 3.6 กลุ่มอาสาสมัคร / มวลชนจัดตั้ง 
 - ลูกเสือชาวบ้าน    1 รุ่น   
 - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  1 รุ่น   
 - กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน   2 กลุ่ม   
 - เยาวชนต าบล    1 รุ่น   
 - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  2 กลุ่ม  
 - ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลห้างฉัตร  1  กลุ่ม 
       - สภาองค์กรชุมชนเทศบาลต าบลห้างฉัตร 1  กลุ่ม 
 
 3.7 กลุ่มอาชีพ 
 1. กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้และกระดาษสา  บ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ที่ 1  
 2. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ดอกไม้ประดับ  บ้านห้างฉัตรใต้  หมู่ที่ 1  
 3. กลุ่มขนมทองม้วน    บ้านห้างฉัตรใต้  หมู่ที่ 1  
 4. กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว   บ้านห้างฉัตรใต้  หมู่ที่ 1  
 5. กลุ่มขยะรีไซเคิล  บ้านห้างฉัตรใต้  หมู่ที่ 1   
 6. กลุ่มเกษตรกรท านาเทศบาลต าบลห้างฉัตร   
 7. กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้และกระดาษสา  บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2 
 8. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2  
 9. กลุ่มเกษตรกร   บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2   
 10. กลุ่มท าน้ าพริก   บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2  
 11. กลุ่มสมุนไพรเจียวกู่หลาน   บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2  
 12. กลุ่มหมอนปัก   บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2   
 13. กลุ่มท าน้ ายาสมุนไพร   บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2   
       14. กลุ่มขนมไทย (ขนมเปี๊ยะ)    บ้านห้างฉัตรเหนือ  หมู่ที่ 2   
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ส่วนที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 

“เจ้าพ่อขุนตาน” 

  มีการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อขุนตาน (พญาเบิก) ว่า “ในปี พ.ศ. ๑๘๑๔             
ครั้งพญายีบาเป็นเจ้าเมืองนครหริภุญชัย (ล าพูน) ก็ได้ให้พญาเบิกราชบุตรในฐานะยุพราชไปครองเมือง                 
เขลางค์นคร (ล าปาง) จนกระทั่งปี พ.ศ. ๑๘๒๔ กองทัพพญามังรายเจ้าเมืองเชียงรายและเจ้าเมืองฝาง                 
ได้ยกไพร่พลมาตีเมืองหริภุญชัยแตกและยึดเมืองได้พญายีบาจึงเสด็จหนีไปพ่ึงพญาเบิกผู้ เป็นราชบุตร                 
ที่เมืองเขลางค์นคร พญาเบิกจึงสะสมไร่พลไว้ป้องกันเมืองจึงไปสร้างเมืองต้านศึกในพ้ืนที่เขตอ าเภอห้างฉัตร 
เมืองนั้นมีนามว่า เวียงต้านหรือเวียงตาลในปัจจุบัน การสู้รบที่เมืองต้านศึกท าให้พญาเบิกพ่ายแพ้เสียทัพ              
อย่างสิ้นเชิง จึงถูกจับได้ก็ไม่อาจใช้ศาสตราวุธใด ๆ ปลงพระชนม์ได้เนื่องจากคงกระพันชาตรีเป็นที่ยิ่ง                 
ทหารจึงน าตัวพญาเบิกไปขุดหลุมฝังทั้งเป็นจนสิ้นพระชนม์” (ที่มา นายอุดม สืบหล้า ) 

จากประวัติศาสตร์นี้จึงท าให้มีการสร้างอุทยานประวัติศาสตร์เจ้าพ่อขุนตาน (พญาเบิก)               
ที่ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  และสร้าง “ศาลเจ้าพ่อขุนตาล” ในพ้ืนที่หมู่บ้าน                    
ห้างฉัตรเหนือ อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางความเชื่อและความศรัทธารวมถึง              
เป็นที่พ่ึงทางจิตใจของชาวบ้านในอ าเภอห้างฉัตร 

นอกจากสถานที่ทางประวัติศาสตร์แล้วยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อขุนตาน 
เนื่องจากชาวบ้านในอ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง มีวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมที่ยึดเอาเจ้าพ่อขุนตาน               
เป็นศูนย์กลางของชุมชนยังคงรักษาและสืบทอดประเพณีพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อขุนตาน                      
ซึ่งบางประเพณีก็ไม่มีการประกอบพิธีกรรมหรือประเพณีนี้ที่ไหนอีกแล้วมีแค่ในอ าเภอห้างฉัตร ซึ่งประเพณี
และพิธีกรรมเหล่านี้ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ พิธีกรรมไขประตูดอยเป็นภูมิปัญญา
แห่งการจัดการน้ า พิธีกรรมเลี้ยงห้วยเลี้ยงฮ่องเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม พิธีกรรมหลงใหม่และ              
วังอ่ีนาเป็นพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาแห่งการเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งพิธีแห่ช้างเผือก                   
เป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาแห่งการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนบนความเชื่อความศรัทธามานับ
หลายร้อยปี รวมถึงพิธีแห่หอผ้า ประเพณีวัดดอยนาย(ปางม่วง) และสุดท้ายคือประเพณีแห่บอกไฟ 
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“ศาลเจ้าพ่อขุนตาล” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

มุ่งพัฒนาสู่  เมืองน่าอยู่  ประชาชนอยู่ดี  มีความสุขอย่างยั่งยืน  ภายใต้การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
พันธกิจ 

               ๑. พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบการบริการ การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ              
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพ้ืนที่ 
               ๒. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
               ๓. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
               ๔. ส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
               ๕. ส่งเสริมการพัฒนาและการสังคมสงเคราะห์สตรี คนชรา คนพิการผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
               ๖. พัฒนา ปรับปรุง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
               ๗. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
               ๘. อนุรักษ์และพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               ๙. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน 
               ๑๐. ส่งเสริมและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ และตลาด 
               ๑๑. การจัดท าผังเมืองรวม 
               ๑๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา              
             ๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน  ทางเดินเท้า  ทางระบายน้ า  ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบบริการ
น้ าประปาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบาล 
             ๒. สภาพบ้านเรือนมีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
             ๓. รักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป 
             ๔. ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆ 
             ๕. คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
             ๖. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ พ้ืนฟู 
             ๗. ประชาชนมีขีดความสามารถในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
             ๘. เด็กเล็กได้รับการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย เพ่ือให้มี
ความพร้อมที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
             ๙. มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 
             ๑๐. มีการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมห้างฉัตร 
             ๑๑. ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต 
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การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย 

(๒) พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชน 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่และภายในจังหวัด 
(4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
(5) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
(6) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 
 

เป้าหมายการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
1. ร่วมกันสร้างเป้าหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของเราเป็นเช่นไร 

- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
- อยากให้ต าบลห้างฉัตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ 
- คนต าบลห้างฉัตร มีแหล่งรายได้ทางการท่องเที่ยวเสริม 
- อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน 
- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 
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ส่วนที่ 4 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาลเจ้าพ่อขุนตาลที่ด าเนินการในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร  
 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ด าเนินการ 
ประเพณีแห่ห่อผ้า เมษายนของทุกปี หอเจ้าพ่อขุนตานและวัดห้างฉัตร 

 
ปลาส้าปลาย า เมษายนของทุกปี หอเจ้าพ่อขุนตาล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 

 



ประเพณี/วัฒนธรรม ในพื้นที่เทศบาลต าบลหา้งฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

พิธีกรรมแห่หอผ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเพณ ี(หยวกส้า ปลาย า) ปลาส้า ปลาย า 

ใน วันที่ 15 เมษายน ของทุกปี (วันพญาวัน) 

ตุ้ม...ตุ้ม...ตุ้ม...ตุ้ม....... เสียงกลองดังเป็นจังหวะและถี่ข้ึนเรื่อยๆ จนกลายเป็นรัวถี่ๆ มาจากศาลเจ้าพ่อขุนตานหลัง
บ้านของฉัน พร้อมกับเสียงตามสายแว่วมาของเฒ่าแก่นายโฮง* ประกาศว่า “วันนี้เป็นวันส าคัญของคนบ้านห้างฉัตร 
เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมาหลายรุ่นแล้วขอให้ลูกหลานมาช่วยกันจัดดาเครื่งถวาย หยวกส้า ปลาย า ถวายแด่องค์เจ้า
พ่อขุนตาน หลังจากกลับวัดกลับวาแล้วให้มาช่วยกันตั้งเครื่องดาส ารับกับข้าว ถวายเจ้าพ่อกัน”  ฉันรีบกุลีกุจออกไป
ซื้อผลไม้ เพราะเมื่อวานนักวิจัยโครงการ “การสืบค้นประวัติศาสตร์ ต านาน เจ้าพ่อขุนตานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับคนในชุมชนบ้านห้างฉัตร” ได้ชักชวนฉันให้ไปร่วมท าบุญกัน ดอกชบาสีแดงสดหลังบ้านถูกริดออกจากต้น 4 – 
5 ดอก ใบโกศลใบใหญ่ก็เด็ดมาพร้อมกัน จัดแจงมัดไว้กับธูป – เทียน จากนั้นก็ปั่นจักรยานคันเล็ก ไม่ถึง 5 นาที ฉันก็
มาถึงศาลเจ้าพ่อขุนตานต้นเสียงที่ประกาศเมื่อสักครู่ ศาลเจ้าพ่อขุนตานเรียกอีกอย่างว่า “โฮงเจ้าพ่อ” หรือ “หอเจ้า
พ่อ” หมายถึงสถานที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตานที่อยู่หลังบ้านของฉันนั้นเอง 

          ฉันมองหาที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว มองเข้าไปในมีคนอยู่ประมาณ 6-7 คน ก าลังจัดแจงเครื่องถวายส าหรับ
ประเพณีในวันนี้  ฉันเข้าไปข้างในวางดอกไม้ธูปเทียน ยังถาดบูชาที่จัดเตรียมไว้ และไปสักการะองค์เจ้าพ่อขุนตาน ขอ
พรคุ้มครองให้อยู่ดีมีสุข  ฉันเหลือบไปเห็นคุณยายท่านหนึ่งก าลังสาละวนกับการเตรียมส ารับกับข้าว  เลยนั่งคุยกันพัก
ใหญ่ จึงรู้ว่าคุณยายเป็นหนึ่งใน 7 คน ที่เป็น “เฒ่าแก่กลางโฮง” มีหน้าที่จัดเตรียมเครื่องถวาย ส ารับ ข้าวปลาอาหาร
ในงานประเพณี หรืองานพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อขุนตาน  คุณยายไหล  ฉัตรแก้ว เล่าว่าตนมีหน้าที่เป็นแม่ครัว
ของเจ้าพ่อขุนตาน (แม่หาบ) ซึ่งมี 2 อีกคนคือ คุณนารี ฉัตรแก้ว ในทุกเทศกาลที่มีประเพณีเกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อขุน
ตานตนต้องเป็นผู้จัดเตรียมเครื่องดาเสมอๆ  ฉันเริ่มสนใจและถามต่อ ถึงเครื่องถวาย (เครื่องดา) ที่จะต้องใช้ในวันนี้ว่า
มีก่ีอย่างเพราะเห็นมีข้าวของมากมายเหลือเกิน ยายไหลจึงแจกแจงให้ฟังว่าประกอบไปด้วย 

1.      เครื่องถวาย(เครื่องดา)  7 อย่าง ประกอบไปด้วย น้ าพริกข่า 1 ถ้วย /ผักนึ่ง(มะแคว้งขม,ผักแคบ,มะเขือยาว
,ผักค้าว) 1 ถ้วย / ข้าวเหนียว 1 ถ้วย / ขนมลูกลาน(ขนมต้มผสมน้ าอ้อย) 1 ถ้วย / เหมี้ยงส้ม 1 ถ้วย / หยวกส้า 
ปลาย า เป็นหยวกอ่อน  1 ถ้วย และหยวกแก่ 1 ถ้วย  รวมเปน็เครื่องดาทั้งหมด   7  อย่าง จ านวน  2 ส ารับ 

.      เครื่อง 8 และเครื่อง 4 ประกอบไปด้วย ดอกไม้ / ขนมแหลม (ข้าวต้ม) / หมาก / พลู / ธูป / เทียน/ บุหรี่ / 
เหมี้ยง / ข้าวตอก /หยวกส้า ปลาย า เป็นหยวกอ่อน  8 ควัก และหยวกแก่ 8 ควัก  เครื่อง 8 และเครื่องและ
เครื่อง 4 ต่างกันที่จ านวนของที่ใส่ คือ อย่างละ 8 และ อย่างละ 4  จ านวน  2 ส ารับ 

  

3.      ขันเก๊า ขันเชิญ เครื่อง 2  ประกอบไปด้วย ดอกไม้ / หมาก / พลู / ธูป / เทียน/ บุหรี่ / ข้าวตอก / เหมี้ยง  / 
ข้าวเหนียว /หยวกส้า ปลาย า เป็นหยวกอ่อน  1 ถ้วย และหยวกแก่ 1 ถ้วย อย่างละ 2 

  

4.      เครื่องดาของปู่เจ้าบ้านประกอบด้วยดอกไม้ / หมาก / พลู / ธูป / เทียน/ บุหรี่ / ข้าวตอก / เหมี้ยง  / ข้าว
เหนียว /หยวกส้า ปลาย า เป็นหยวกอ่อน  1 ถ้วย และหยวกแก่ 1 ถ้วย / ผลไม้ / ขนม / เหล้า 1 ขวด 



5.      เครื่องดาของเสาหลักหมูประกอบด้วย น้ า  1 ถ้วย / ข้าวเหนียว   1 ควัก / หยวกส้า ปลาย า เป็นหยวก
อ่อน  1 ควัก และหยวกแก่ 1 ควัก 

6.      นอกจากนี้ยังมีเครื่องดาประกอบอื่นๆ อีกเช่น 

·       เหล้า (น้ ายาฆ่าพยาธิ)             5        ขวด 

·       น้ าเปล่า                             5        น้ าเต้า 

·       เหมี้ยงอม 

·       บุหรี่มวนใบตอง 

·       น้ ายาทิพย์โอสถสมุนไพรจันทน์ขาวและจันทน์แดง 

·       หยวกส้า ปลาย า อย่างละ      4 และ 8   ควัก (กระทง) 

         หลังจากท่ี ยายไหล แจกแจงรายละเอียดเครื่องส ารับที่จะต้องจัดแจงแล้ว ก็มีผู้เฒ่าผู้แก่ทยอยกันเข้ามาในศาล 
ผู้หญิงเข้ามาช่วย ยายไหล จัดดาเครื่องถวาย บ้างมวนบุหรี่  บ้างเย็บควัก (กระทง) ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง  บางคนห่อเหมี้
ยง บางคนแยกเนื้อปลาแห้งและก้างออกส าหรับน ามาส้า*  ต่างคนต่างช่วยกันคนละไม่ละมือ 

     ผู้คนจากต่างถิ่นก็ทยอยกันเข้ามากราบไหว้สักการะ บางที่มาไกลจากต่างอ าเภอ พ่ออินแก้ว แก้วเสมอใจสันนิฐาน
ให้ฟังว่าลูกหลานเจ้าพ่อที่มาในวันนี้เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณเส้นทางเดินทัพในอดีตของเข้าพ่อขุนตาน เนื่องจาก
เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน นับตั้งแต่บ้านล าปางกลาง บ้านจ า อ.เกาะคา   บ้านจู๊ด   บ้านแม่ปุง    บ้านแม่
ป้าง บ้านต้นผึ้ง   อ.ห้างฉัตร  ปัจจุบันเป็นเส้นทางลัดไปจังหวัดตากบริเวณอ าเภอห้างฉัตร โดยไม่ต้องเข้าไปในตัวเมือง
ล าปาง 

     ฉันละสายตาจากผู้เฒ่าผู้แก่ท่ีจัดดาเครื่องถวาย  มองเห็นชายวัยกลางคน 3-4 คน ก าลังเลาะต้นกล้วยป่า และ
แยกเอาหยวกกล้วยอ่อนและแก่ไว้ต่างหาก   2 คนในกลุ่มนั้นเป็น “เฒ่าแก่กลางโฮง” ชื่อว่า ลุงสมบูรณ์ กันทิมา และ
ลุงสมชาย  ทองศิริ มีหน้าที่ในการจัดเตรียมและปรุงอาหารที่เรียกว่า “ปลาส้า ปลาย า” โดยขั้นตอนเหล่านี้ห้ามผู้หญิง
เข้าใกล้เด็ดขาด ฉันจึงได้แต่นั่งมองและชวน “เฒ่าแก่กลางโฮง” คุยเป็นระยะ ซึ่งเขาเองก็ยินดีตอบฉันทุกเรื่องที่ฉัน
สงสัยไม่ต่างจาก ยายไหล เลย ท าให้ฉันประทับใจที่สุด เลยได้สูตรการท า “ปลาส้า ปลาย า” ที่เป็นประเพณีโบราณสืบ
ต่อกันมานับถึงปัจจุบัน 

     อุปกรณ์ที่ส าคัญในการท าก็คือ  รางส าหรับสับหยวกกล้วยให้ละเอียด ลักษณะเป็นรางไม้สักยาวคล้ายเรือ  มีด
หรือพร้าส าหรับสับ กะลามังส าหรับบีบน้ าหยวกกล้วยให้แห้ง มีเฒ่าแก่นายโฮง 2 ท่านเดิมเป็นคนลงมือ และมีผู้ช่วยที่
เป็นผู้ชายช่วยกันแกะหยวกกล้วย อันไหนเป็นใบก็คัดท้ิง ฉันเห็นทุกคนตั้งอกตั้งใจจัดแจง ไม่ให้ผิดเพ้ียนจารีตที่เคยสืบ
ต่อกันมา และท าอย่างเต็มท่ีมีคนเข้ามานั่งมองและช่วย เฒ่าแก่กลางโฮงก็อธิบายเสมือนก าลังถ่ายทอดวิชาความรู้ให้
ลูกหลานจดจ าให้ขึ้นใจ ฉันคนหนึ่งที่สัมผัสความรู้สึกนั้นได้  แม้กระทั่งการเลือกหยวกกล้วยที่เป็นหยวกแก่และหยวก
อ่อนก็พิถีพิถัน  การสับต้องสับให้ละอียดและแยกกันคนละหัวมุมของรางสับจนหมดและท าการคั้นเอาน้ าออกให้แห้ง 



     ลองมาดูส่วนประกอบของการท า “ปลาส้า ปลาย า” ว่ามีอะไรบ้าง ส่วนประกอบส าคัญคือ หยวกกล้วยสับ
ละเอียดทั้งแก่และอ่อน ต้องเป็นหยวกกล้วยป่าเท่านั้นจึงจะไม่ฝาด  ส่วนปลาก็จะเป็นปลาช่อนตัวโต ในอดีตชาวบ้าน
จะไปช่วยกันหาที่ “สระหลงใหม่” เชื่อว่าเป็นสระของเจ้าพ่อ ชาวบ้านลงช่วยกันจับปลา  ปลาตัวใหญ่ตัวแรกจะต้อง
น ามาปรุงเป็นอาหารถวาย แต่ปัจจุบัน “สระหลงใหม่” กลายเป็นสระร้างและถูกสัมปทานไปแล้ว เลยท าให้ชาวบ้าน
ต้องซื้อปลามาย่างกันเอง โดยใช้ปลาทั้งหมด 16 คู่ 32 ตัว น ามาย่างพ่ึงไว้ 1 คืนก่อนจะน ามาท าเป็นอาหาร เก็บ
ไว้ 1 คู่ ส าหรับน ามาเลี้ยงฉลองในวันปีใหม่เมือง (วันปากปี)  ส่วนประกอบอ่ืนๆ ก็จะเป็น พริกแห้งป่น และเกลือ น า
ทั้งหมดมาคลุกเคล้าและสับรวมกันในรางโดยเฒ่าแก่กลางโฮงคนเดิม เป็นอันเสร็จการปรุง “ปลาส้า ปลาย า”  ขึ้นตอน
ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของ แม่หาบ(ยายไหล) ที่จะจัดแจง “ปลาส้า ปลาย า” ลงในเครื่องถวายข้างต้น เครื่องถวายส่วนหนึ่ง
แบ่งไปที่วัด และที่ศาลปู่เจ้าประจ าหมู่บ้าน 

     เสียงกลองเล็กตีเป็นระยะจ านวน  3 ครั้ง เพื่อเป็นสัญญาณว่าพิธีใกล้จะเริ่มแล้ว ระหว่างนั้น เฒ่าแก่กลางโฮง
อีก 3 ท่าน คือ คุณประเสริฐ ถาวร คุณจ าลอง  แสงบุญเรือง และคุณวิจิตร  วงศ์ทา  มีต าแหน่งเป็นช่างม่วน (ช่าง
ดนตรี ร าดาบ ร าหอก พิธีกรรม) ก็จัดแจงความเรียบร้อยข้างในบริเวณ โดยเป็นเขตหวงห้ามให้ผู้หญิงเข้าไป ฉันจึงได้
แต่ชะเง้อมองอย่างสนใจ เฒ่าแก่กลางโฮงท่านหนึ่งนั่งฝนน้ ายาทิพย์โอสถ (ยาแก้) ประกอบไปด้วยสมุนไพร จันทน์ขาว
และจันทน์แดง เป็นอีกเครื่องถวายหนึ่งที่ฉันเห็น 

     เวลาประมาณ 11 นาฬิกาเศษ สัญญาณกลองครั้งที่ 3 ดังขึ้น หมายถึง ให้ทุกคนเตรียมพร้อมพิธีก าลังจะเริ่มต้น
แล้ว เฒ่าแก่กลางโฮงท่ายหนึ่งไปจุดธูป เผ่าเทียนไว้ที่ประตูศาลเจ้าพ่อเพ่ือบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง เฒ่าแก่กลางโฮงที่
เหลือเริ่มต้นท าพิธีเชิญ ได้ความว่า 

 .........สาธุ  สาธุ  สาธุ เจ้าพ่อเป็นเจ้า ขอไหว้สาเจ้าพ่อกู้ตนกู้องค์ ก็มีเจ้าพ่อพระบาทกลางค าเป็นเก๊า เจ้าพ่อขุนตาน 
พระยาเบิกเป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าฟ้าเขียว  เจ้าเปลวป่องฟ้า เจ้าหมื่นหาญ เจ้าหาญกรวด  เจ้าหาญเจ็ดเตี่ยว เจ้า
ข้อมือเหล็ก เจ้าน้อย เจ้าพ่อจอมกู่ เจ้าปู่เสื้อบ้าน พร้อมเจ้าเสนาหล้า เสนาจันทร์ เสนาอ ามาตย์ ทุกตนทุกองค์ 
ตลอดจนเจ้าฟ้าบริวารของเจ้าพ่อทุกตนทุกองค์ ข้าพเจ้าขอไหว้สาบุญยาบารมีเจ้าพ่อทุกตนทุกองค์....... 

       พิธีกรรมด าเนินไปอยู่พักใหญ่      ระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงช่างม่วน ร้องร าท าเพลง เสียงปี่ เสียงกลอง เป็น
ท านองเฉพาะที่ใช้ในพิธี ช่างหอก ช่างดาบก็ออกมาร่ายร า เพ่ือถวายแด่องค์เจ้าพ่อ เป็นอันเสร็จพิธีถวาย “หยวกส้า
ปลาย า” ให้กับเข้าพ่อ มีคนมากระซิบบอกฉันว่ารอธูปหมดก่อนนะ ให้เจ้าพ่อฯ กินเสร็จก่อนเดี๋ยวเราก็จะได้ชิมกัน ระ
ว่างนั่งรอฉันก็ไปนั่งคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ถึงความเป็นมาของประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อขุนตานท าให้รู้ว่าในหนึ่งปีคน
บ้านห้างฉัตรต้องสืบทอดประเพณีได้แก่ 

เดือน  5 (เหนือ) ออก  6 ค่ า มีประเพณีถวายไก่  

เดือน 6 (เหนือ)ออก 6 ค่ า มีประเพณีถวายปลาส้า 

เดือน 7 (เหนือ) วันพญาวัน มีประเพณีถวายปลาส้า  

เดือน  9 เหนือ  ออก  15 ค่ า มีประเพณีถวายไก่ นอกจากนี้ต่างหมู่บ้านก็ยังมีประเพณีที่เก่ียวข้องเหมือนกันโดย
มักจะไปท าในสถานที่ที่เก่ียวข้องกับเจ้าพ่อขุนตาน เช่น วัดดอยน้อย  วัดปางม่วง 



     ฉันสังเกตเห็นว่าระหว่างที่ท าพิธีแต่ละครั้ง ท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้ม เป็นครั้งคราว คนข้างๆ ฉันสะกิดให้เพ่ือนบ้านดูเป็น
ระยะๆ ฉันก็คิดว่าคงเป็นความบังเอิญเพราะช่วงนี้กรมอุตุฯก็เตือนว่าสภาพแปรปวนบ่อยๆ มีอยู่ประโยคหนึ่งที่ได้ยิน 
เฒ่าแก่นายกลางพูดว่า “ประเพณีนี้เป็นประเพณีท่ีท าในระหว่างเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝนเป็นฤดูร้อน” คงเป็นจังหวะ
เดียวกันที่พอเหมาะพอเจาะกันพอดี แต่ก็ยังพยายามอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติว่า  เป็นภูมิปัญญาของคนเฒ่าคน
แก่ที่เอาช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนฤดูกาล (ข้ึน 15 ค่ า เดือน 8 ตามปฎิทินไทย หรือ 
เดือน 6 เป็ง ออก 15 ค่ าของคนล้านนา) และเชื่อมโยงเอาพิธีกรรมเข้ามาให้เกิดเป็นกิจกรรมรวมคนใน ช่างเป็นกุศโล
บายที่มาจากภูมิปัญญาโดยแท้   

     เฒ่าแก่กลางโฮงประกาศเสียงดังว่า เอ้า ! พวกเรายกมือไหว้รับศีลรับพร คงหมายถึงพิธีถวายเครื่องสักการะเจ้าพ่อ
ฯ คงเสร็จแล้ว พร้อมๆ กับธูปที่หมดก้านพอดี  คงถึงเวลาของพวกเราแล้วที่จะได้ชิม “ปลาส้า ปลาย า”ว่ารสชาติจะ
เป็นอย่างไร “ปลาส้า ปลาย า” เฒ่าแก่นายโฮงทยอยเอา “ปลาส้า ปลาย า” ออกแจกจ่าย บ้างก็ขอใส่ถุงแบ่งไปให้
ลูกหลาน คนที่บ้าน ฉันคนหนึ่งหล่ะที่ไปให้น้องๆ ที่ส านักงาน เผื่อจะได้บุญบ้างที่ได้กินอาหารที่ท าถวายเจ้าพ่อ ทุกคน
สีหน้ายิ้มแย้ม นั่งล้อมวงทานข้าวกลางวันด้วยกันอย่างอ่ิมเอมที่ได้ร่วมท าบุญกันในวันนี้ 

     คนเฒ่าคนแก่เริ่มทยอกกันกลับ  ฉันเองก็เตรียมตัวกลับเหมือนกัน จึงเดินไปล่ าลาผู้เฒ่าผู้แก่ แต่ทันใดนั้นฉันก็ต้อง
ตกใจเมื่อมีพ่ีผู้หญิงคนหนึ่งล้มลงหมดสตินอนลงไป แต่คนรอบข้างก็ดูจะเฉยๆ ไม่สนใจนักแต่ก็ยังสะกิดกันให้ดู มีคนมา
กระซิบบอกฉันว่า พี่เขาเป็นร่างทรงของเสือเจ้าพ่อขุนตาน เมื่อมีประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อขุนตาน ก็จะเป็นอย่าง
นี้ทุกที ฉันก็เลยหายสงสัยว่าท าไมทุกคนไม่ตกใจเหมือนฉัน คงเพราะว่าเห็นเป็นประจ า แต่ฉันกลับขนลุกซู่เพราะพ่ีเขา
อยู่ข้างหลังฉันห่างกันไม่ถึงศอก ยิ่งไปกว่านั้นจากร่างที่หมดสติก็ค่อยๆ คลานเข้าไปช้าๆ จุดธูปก าใหญ่ไหว้เจ้าพ่อขุน
ตาน คล้ายๆ กับยังไม่มีสติ ท าท่าร่ายร าอยู่ซักพักก็หมดสติลงไป ฉันได้แต่สงสัยในใจไม่กล้าถามใคร ได้แต่คิดว่าแล้ว
เรื่องอย่างนี้จะเป็นกุศโลบายที่อธิบายเรื่องภูมิปัญญาเหมือนการพยากรณ์สภาพอากาศที่ผู้เฒ่าผู้แก่เอาไปเชื่อมโยงกับ
ประเพณีเหมือนที่ฉันคิดหรือไม่ ท าให้ฉันไม่กล้านึกต่อ และไม่พยายามหาเหตุผลเพ่ืออธิบายสิ่งที่เห็น ได้แต่ก้มลงกราบ
และบอกเจ้าพ่อขุนตานถึงความตั้งใจที่เข้ามาท างาน การสืบค้นประวัติศาสตร์ ต านาน ของเจ้าพ่อขุนตานเพ่ือสร้าง
กลไกของความเข้มแข็งในหมู่บ้านให้เกิดข้ึน และขอพรให้งานชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงดังความตั้งใจของคนในชุมชน ก่อนกลับ
ได้กราบลาเจ้าพ่อฯและบอกนักวิจัยท่านอ่ืนๆ ว่าคงจะต้องกลับแล้ว 

     บางสิ่งบางอย่างในวันนี้ฉันไม่อยากหาค าอธิบาย ถึงแม้บางเรื่องเป็นเพียงกุศโลบายที่สร้างไว้ให้คนรุ่นหลัง แม้แต่
ความร่วมไม้ร่วมมือของผู้สูงอายุที่ไม่แน่ใจว่าจะมีแรงพาไม่เท้าคู่ใจมายังศาลแห่งนี้ได้อีกนานเท่าไหร่ ค าอธิบายบอก
สอนเพ่ือให้ซึมซับถึงวิธีการท าปลาส้า ปลาย า” ไม่รู้ว่าจะจดจ ากันได้ครบหรือไม่ และจะจ ากันไปได้อีกก่ีรุ่น แม้กระทั้ง
ความประหลาดใจของสิ่งที่อธิบายไม่ได้ ซักวันอาจจะไม่มีคนถามถึง ฉันได้แต่ภาวนาว่าอย่างไรเสียขอให้ลูกหลานเจ้า
พ่อขุนตานอย่าได้ลืมประเพณีโบราณท่ีส าคัญเหล่านี้เลย เพราะปัญหาที่เกิดข้ึนจากประเด็นงานวิจัยคือประเด็นความ
ขัดแย้งของการเมืองท้องถิ่น การแบ่งก๊กแบ่งกอของคนในชุมชน ยังคงครุกรุ่นอยู่เนืองๆ หวังใจไว้ว่าประเพณีเหล่านี้คง
ช่วยหลอมรวมความสมัครสมานสามัคคีสมานรอยร้าว และทะลายก าแพงของขั้วตรงข้าม แม้ผู้สูงอายุบ้านห้างฉัตรจะ
ค านึงถึงและให้ความส าคัญในเรื่องนี้ใช้เรื่องราวของประเพณีเพ่ือเรียงร้อยคนให้เข้าร่วมในประเพณี ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภายใต้โครงการ ”การสืบค้นประวัติศาสตร์ ต านาน เจ้าพ่อขุนตาน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับคนในชุมชนบ้านห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง”อย่างน้อยที่สุดเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ยังท าให้ฉันได้
สัมผัสกับคุณค่าความงดงามในบารมีของเจ้าพ่อขุนตาน และความเสียสละ เอ้ืออาทรของผู้สูงอายุ หวังใจไว้ว่าหากมี
โอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งเพ่ือให้งานชิ้นนี้ส าเร็จดังเป้าหมายคงจะเป็นบุญส าหรับฉันมากโขที่เดียว 


