
 

ทางหลวงหมายเลข  11 

ทางหลวงหมายเลข  1034 

ไปลาํปาง ไปเชียงใหม่ 

ไป อ.ห้างฉัตร 

ไป อ.เกาะคา 

ตลาดหนองบง 

ตลาดสดบ้านสันหลวง 

ตลาดสดบ้านจํา 

วดัทุ่งบ่อแป้น 

วดัสันหนองบง 

วดัสันหลวง 

วดัสันบุญเรือง 

วดันางแล 

วดัม่วงชุม 

วดัต้นค่า 

วดัจําทรายมูล 

วดับ้านหม้อ 

วดัทะล้า 

วดัพระงามบ้านข่วง 

ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 

เทศบาลตําบลปงยางคก 

วดัปงยางคก 

วหิารเจ้าแม่จามเทวี 

อนุสาวรียพ่อเจ้าทพิย์ช้าง 

สํานักงานเทศบาลตาํบลปงยางคก 

อุโบสถโบราณ 

อุโบสถโบราณ 

อุโบสถโบราณ 

ปั้มนํา้มัน PT 

ปั้มนํา้มนั  PT 

โรงเรียนปงยางคก 

ไป ม.11  บ้านโฮ่ง - ทะล้า 

ไป ม.4  บ้านสันบุญเรือง 

ไป ม.4  บ้านสันบุญเรือง 

นวดแผนไทย 

และผลติภัณฑ์ลูกประคบ 

ตะเกยีงนํา้มันพชืโบราณ 

บ้านสวนป้าพร 

สวนวงค์อนันต์ 

ไป ม.5  บ้านต้นค่า - ม่วงชุม 

ศูนย์ฟื้นฟู ฯ 

รพ.สต.บ้านสันหลวง 

รพ.สต.บ้านข่วง 

แหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

“ บ้านบัวแก้ว ” 

วสิาหกจิชุมชน 

“ แคบหมูหม้อเงนิ ” 

ชมรมแม่วกั 

หัตถกรรมแกะสลกั 

(ปรีชา   สายเขยีว) 
โรงเรียนบ้านสัน 

ตีฟ๋าร์มปลา 
สวนไม้ไทย 

ผลติภัณฑ์กะลามะพร้าว (วนิดา  ธะนะ) 

สวนป่าชุมชนบ้านนางแล 

ปั้มนํา้มันบางจาก ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 

ลาํนํา้แม่วกั 

โรงแรมอแิอเรียแอค ร้านอาหารคนลมืแก่ บจ. พงษ์ระว ี
บจ. ควอลติี ้

กลุ่มกะลา 

กลุ่มกะลา 

เฮือนลุงพนั 

แปรรูปเห็ด 

กลุ่เพาะเห็ด 

คุ้มวงตะวนั 

ออร์แกนิคฟาร์มสเตย์ 

ไป ม.2  บ้านทุ่งบ่อแป้น 

ไป ม.3  บ้านสันหลวง 

เฮือนบ่าเก่า 

(บ้านโบราณ) 

วดัปงเหนือ 

วดัปงใต้ 

ผลติภณัฑ์โมบาย 

ประวัติพอเจาทิพยชาง 

       เดิมมีชื่อวา หนานทิพยชาง เปนชาวบาน

ปงยางคก  อ.หางฉัตร  มีอาชีพเปนนายพราน

เคยบวชอยูวัดปงยางคก (นามวาทิพยชาง) 

เปนวีรบุรุษซึ่งมีสติปญญาเฉลียวฉลาด และ

มีความกลาหาญในการกอบกูเมืองลําปาง คือ 

หนานทิพยชางไดลอบเขาไปในวัดพระธาตุ

ลําปางหลวง จนสามารถฆาทาวมหายศตาย

ดวยปนและสามารถยึดเมืองคืนมาจากพมา

จากลําพูนไดและไดรับการสถาปนาเปนเจา

ทิพยจักรหลวง หรือ เจาสุลวฤาไชยสงคราม 

(พ อ เ จ า ทิพย ช า ง )  ใ นป  พ .ศ .๒๒๗๕  

ปกครองลําปางนาน ๒๗ ป และถึงแกพิราลัย

ในป พ.ศ.๒๓๐๒ รวมอายุได ๘๔ ป 
 

       พอเจาทิพยชาง มีพระโอรสและพระธิดา

กับเจาแมพิมพา รวม ๖ พระองค ซึ่งองคที่ ๒ 

คือ เจาฟาแกว ตอมาไดครองราชยตอจาก   

พอเจาทิพยชาง  เจาฟาแกวมีพระโอรสและ

พระธิดารวม  ๑๐  พระองค  เปนพระธิดา    

๓ พระองค และ พระโอรส ๗ พระองค  ซึ่ง

ตอมาได เปนผูปกครองเมืองทางเหนือ 

เรียกวา “เชื้อเจ็ดตน” ปกครองเมืองลําปาง 

ลําพูน เชียงใหม  และเปนตนตระกูลวงศ    

ณ ลําปาง  ณ ลําพูน  ณ เชียงใหม  สืบมาจน

ทุกวันนี้ 

       ตําบลปงยางคก เดิมเปนหมูบานเกาแก

ของจังหวัดลําปาง  ซึ่งมีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตรของลานนาเปนอยางมาก ชื่อ

เดิม เรียกวา “ บานปงจางนบ ” กอนที่จะยก

ฐานะเปนตําบลในปจจุบัน  ตามตํานานไดกลาว

ไววา เมื่อประมาณป พ.ศ.๑๒๐๖  พระนาง

จ าม เท วี  ร า ช ธิ ด า ก รุ ง ล ะ โ ว  (ลพบุ รี )    

ไดยกกองทัพขึ้นมาครองเมืองหริภุญไชย  

(ลําพูน) และราว พ.ศ.๑๒๒๔ ไดให    

พระมหันตยศ ราชบุตรองคที่หนึ่ง ครอง

เมือง  หริภุญไชยแทนและใหราชบุตรองคที่

สอง คือ พระอนันตยศ มาสรางและครอง

เมืองเขลางคนคร (ลําปาง)   

       ราว พ.ศ.๑๒๔๓ พระนางจามเทวีได

เสด็จพระราชดําเนินจากหริภุญไชย (ลําพูน) 

เพื่อมาเยี่ยม พระอนันตยศ  ราชบุตร ผูครอง

เมืองเขลางคนคร   โดยทรงชางพระที่นั่งเดิน

ไปตามเสนทาง  เมื่อเสด็จมาถึงหมูบานแหง

หนึ่ง (บานปงยางคกในปจจุบัน) ปรากฏ

อัศจรรย ชางพระที่นั่งทรุดเขาลงหมอบคูชู

งวงในทาคารวะ พระนางจามเทวี เห็นเปน

อัศจรรย จึงพักพล ณ ที่นั้นหนึ่งคืน  เมื่อถึง

เวลากลางคืน จึงอธิษฐาน หาก ณ ที่นี้มีสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์  ก็ขอใหปรากฏปาฏิหาริยขึ้น  สิ้นคํา

พระดํารัสของพระนางจามเทวี   ก็ปรากฏ   

แสงฉับพรรณรังสีแหงพระบรมสารีริกธาตุ

พวยพุงขึ้น ณ ที่จอมปลวกแหงหนึ่ง จึงทรง

ใหปลูกวิหารจามเทวีรอบจอมปลวกไวดวย

มณฑปปราสาท ตลอดจนสรางรูปจางนบไว

บริ เ วณหน า วิห า ร  เป นรู ปช า งทรุด เ ข า    

ลงหมอบคู ชูงวงขึ้นเหนือหัวในทาคารวะ   

และปลูกตนไมศรีมหาโพธิ์  ซึ่งไดพันธุ มาจาก

ลังกาทวีปไวพรอมสรรพ  ตอมา  ณ  ที่แหงนี้

จึงเรียกวา   “ บานปงจางนบ ”   ตอมาเปน

เวลาหลายรอยป   นามนี้ก็ไดเพี้ยนไปเปน 

“ บานปงยางคก ” อันเปนชื่อเรียกขาน 

ตําบลปงยางคก จนถึงปจจุบัน 

ประวัติตําบลปงยางคก 


