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จังหวัดล�าปาง	 เป็นจังหวัดท่ีมีความส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า	๑,๓๐๐	ปี	ตั้งแต่สมัยหริ
ภญุชยั	(พระนางจามเทวี)	ราวพทุธศตวรรษที	่๑๓	ชือ่
ของเมืองเขลางค์อันเป็นเมืองในยุคแรก	ๆ	และเมือง
นครล�าปาง	ปรากฏอยูใ่นหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์
หลายแห่ง	ทั้งจากต�านานศิลาจารึกพงศาวดาร	และ
จากค�าที่นิยมเรียกกันโดยท่ัวไปอย่างแพร่หลาย	
ได้แก่ต�านานจามเทวี	ชินกาลมาลีปกรณ์	ต�านานมูล
ศาสนา	ต�านานพื้นเมืองเชียงใหม่	ต�านานเจ้าเจ็ดตน	
พงศาวดารโยนก

ล�าปาง	เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา	เป็นจังหวัดหนึ่ง
ใน	๑๒	เมืองต้องห้ามพลาด	มีแหล่งอารยธรรมล้าน
นาที่ยังคงวิถีชีวิตเรียบง่าย	ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่สืบทอดกันมา	 รวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆที่พบได้
จากวัดวาอาราม	เครือ่งป้ันดนิเผาทีท่�าจากดนิขาวใน
รปูแบบต่าง	ๆ 	ภายในตวัเมอืงยังใช้รถม้าเป็นพาหนะ
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว	 อีกท้ังเคยเป็นแหล่งใหญ่
ในการฝึกช้างเพื่อใช้งาน	นอกเหนือไปจากธรรมชาติ
ทีส่วยงามแล้ว	ส่ิงเหล่านีย้งัมเีสน่ห์ท่ีท�าให้นครล�าปาง
เป็นจดุหมายทีน่กัเดนิทางต้องแวะมาท่องเทีย่วเสมอ 

การเดินทาง
รถยนต์	จากกรุงเทพฯ	ใช้ทางหลวงหมายเลข	๑	ถึง
กิโลเมตรที่	๕๒	แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข	๓๒	
ผ่านสงิห์บรุ	ีชยันาท	เข้านครสวรรค์	แล้วแยกซ้ายเข้า
ทางหลวงหมายเลข	๑	 ผ่านก�าแพงเพชร	 ตาก	 ตรง
เข้าสู่จังหวัดล�าปาง	 รวมระยะทาง	 ๕๙๙	 กิโลเมตร	
ใช้เวลาเดินทาง	๘	ชั่วโมง	

รถโดยสารประจ�าทาง	บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	มีรถออก
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ	 (จตุจักร)	 ถนน
ก�าแพงเพชร	๒	ทุกวัน	สอบถามข้อมูล	โทร.	๑๔๙๐	

www.transport.co.th	และสถานขีนส่งล�าปาง	ถนน
พหลโยธิน	สอบถามข้อมูลที่สถานีขนส่งล�าปาง	โทร.	
๐	๕๔๒๒	๗๔๑๐,	๐	๕๔๒๑	๗๘๕๒

รถไฟ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	บริการรถด่วน	รถ
เร็ว	 และรถธรรมดาจากกรุงเทพฯ	 ไปล�าปางทุกวัน	
สอบถามข้อมูล	โทร.	๑๖๙๐,	๐	๒๒๒๐	๔๔๔๔	และ
สถานีรถไฟล�าปาง	โทร.	๐	๕๔๒๑	๗๐๒๔,	๐	๕๔๓๑	
๘๖๔๘	www.railway.co.th

เครื่องบิน		

-	 สายการบิน	 บางกอกแอร์เวย์ส	บริการเส้นทาง
กรงุเทพฯ	(ท่าอากาศยานสวุรรณภูม)ิ	–	ล�าปาง	ทกุวนั	
สอบถามข้อมูล	โทร.	๑๗๗๑,	๐	๒๒๖๕	๕๖๗๘	ท่า
อากาศยานล�าปาง	โทร.	๐	๕๔๒๒	๖๒๕๘,	๐	๕๔๒๒	
๖๔๘๓	www.bangkokair.com

-	สายการบินนกแอร์	 บริการเส้นทางกรุงเทพฯ	 (ท่า
อากาศยานดอนเมือง)	 –	 ล�าปาง	 ทุกวัน	 สอบถาม
ข้อมูล	โทร.	๑๓๑๘		www.nokair.com	

การเดินทางจากจังหวัดลำาปางไปยังจังหวัดต่างๆ
จังหวัดล�าปางมีรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ
ไปยังจังหวัดเชียงราย	แพร่	และน่าน	นอกจากนี้ยังมี
รถจากเชยีงใหม่วิง่ผ่านล�าปาง	ไปยงัทกุจงัหวดัในภาค
เหนือและบางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
เช่น	ขอนแก่น	อุดรธานี	อุบลราชธานี	นครราชสีมา	
เป็นต้น	

ระยะทางจากตวัเมอืงไปยังอำาเภอต่าง ๆ  ในจงัหวดั
ลำาปาง
เมืองปาน	 		๖๙	 กิโลเมตร
วังเหนือ	 ๑๐๗	 กิโลเมตร
งาว	 		๘๓	 กิโลเมตร
แจ้ห่ม	 		๕๒		 กิโลเมตร
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สถานีรถไฟนครล�าปาง

แม่เมาะ		 		๔๕	 กโิลเมตร
แม่ทะ	 		๒๖	 กโิลเมตร
สบปราบ	 		๕๙	 กโิลเมตร
เถิน	 		๙๖	 	กโิลเมตร
แม่พริก	 ๑๒๕	 กโิลเมตร
เสริมงาม	 		๔๐				กโิลเมตร
เกาะคา	 		๑๓	 กโิลเมตร
ห้างฉัตร	 		๑๘						กิโลเมตร	

สถานที่ท่องเที่ยว

อำาเภอเมืองลำาปาง

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัด
ล�าปาง	 ภายในมีเสาหลักเมืองท�าด้วยไม้สักอยู่	 ๓	
เสา	คือ	
	 -	เสาหลกัทีห่นึง่	สร้างขึน้ในปี	พ.ศ.	๒๔๐๐	น�ามา
จากวัดปงสนุก	สมัยเจ้าวรญาณรังษี

	 -	เสาหลักที่สอง	สร้างขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๔๑๖	สมัย
เจ้าพรหมาภิพงษธาดา
	 -	เสาหลักที่สาม	สร้างขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๔๒๙	สมัย
เจ้านรนันทไชยชวลิต	

ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๔๔๐	พระเจ้าบญุวาทย์วงศ์มานติย์	
เจ้าเมอืงล�าปาง	ได้สร้างศาลากลางจงัหวดัขึน้ในทีดิ่น
ทีเ่รยีกว่า	“หอค�า”	จงึได้อญัเชญิเสาหลกัเมอืงทัง้สาม
มาประดิษฐานอยู่ด้วยกัน	 และในปี	 พ.ศ.๒๕๑๑	 ได้
สร้างมณฑปครอบเสาหลักเมืองไว้	 เป็นที่เคารพสัก
การะของประชาชน

พระพทุธนริโรคนัตรายชยัวัฒน์จตรุทศิ	(หลวงพ่อด�า)		
ประดษิฐานในมณฑปทรงไทยแบบจตัรุมขุหน้าศาลา
กลางจงัหวดัล�าปาง	สร้างด้วยโลหะผสมรมด�าทัง้องค์	
ปางสมาธิ	 ในปี	 พ.ศ.	๒๕๑๑	 โดยกรมการรักษาดิน
แดน	 เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปสี่มุมเมืองหรือ	 พระสี่
ทิศ	 ที่ปกป้องคุ้มภัยให้กับประชาชน	 โดยทิศเหนือ
อยู่ที่จังหวัดล�าปาง	
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วัดศรีรองเมือง

สถานีรถไฟนครลำาปาง ตั้งอยู่ที่ถนนสุเรนทร์	ต�าบล
สบตุ๋ย	 เป็นจุดเชื่อมต่อกับถนนสามสายแรกในภาค
เหนือและเป็นจุดส้ินสุดของเส้นทางรถไฟสายเหนือ	
เปิดให้บริการครัง้แรก	ในสมยัรชักาลที	่๖		เมือ่วนัที	่๑	
เมษายน	พ.ศ.	๒๔๕๙	ตวัอาคารมรีปูแบบการก่อสร้าง
ผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมไทยภาคเหนือ
กับสถาปัตยกรรมยุโรป	เป็นอาคาร	๒	ชั้นครึ่งตึกครึ่ง
ไม้	รัว้ระเบยีงอาคารชัน้บนและเหนอืวงกบประตแูละ
หน้าต่างเป็นไม้ฉลุลายสวยงาม	 ส่วนทางเข้าห้องโถง
ชัน้ล่างซึง่เป็นห้องจ�าหน่ายตัว๋และทางขึน้ชัน้บนเป็น
ประตูรูปโค้งขนาดใหญ่	สถานีนครล�าปาง	ได้รับการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
แห่งสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ	์
ให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประเภทอาคารสถาบัน
และสาธารณะ	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๓๖	ส่วนหน้าของ

สถานีฯ	มีหัวรถจักรไอน�้า	เขียนว่า	ร.ฟ.ท.	อยู่ข้างหัว
รถจักรและเป็นจุดจอดรถม้าด้วย

วัดศรีรองเมือง ตั้งอยู่ที่บ้านท่าคราวน้อย	ต�าบลสบ
ตุ๋ย	 ในเขตเทศบาลเมืองด้านทิศตะวันตก	 เป็นวัด
พม่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 ในปีพ.ศ.	 ๒๔๔๓	
มีสถาปัตยกรรมที่ส�าคัญได้แก่	 วิหารไม้	 ซึ่งมีหลังคา
จั่วซ้อนกันเป็นชั้นๆ	 มียอดแหลมแบบศิลปะพม่า	
๙	 ยอด	 เพดานเป็นไม้แกะสลัก	 และเสากลมใหญ่
จ�าหลักลวดลายทองประดับด้วยกระจกสีตั้งแต่โคน
เสาจนถึงปลายเสา

วดัศรชีมุ ตัง้อยูเ่ลขที	่๑๙๘	ถนนศรชุีม-แม่วะ	บ้านศรี
ชมุ	ต�าบลสวนดอก	เป็นวดัพม่าทีส่ร้างใน	พ.ศ.	๒๔๓๓	
โดยคหบดีพม่าชื่อ	 อูโย	 ที่ติดตามชาวอังกฤษเข้ามา
ท�างานป่าไม้ในประเทศไทย		วัดนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็น



ล�ำปำง10

วัดศรีชุม

โบราณสถานเม่ือ	พ.ศ.	๒๕๒๔	มสีิง่ทีน่่าสนใจคอื	พระ
วิหาร	หอสวดมนต์และพระอุโบสถทรงจัตุรมุข

การเดินทาง	จากถนนพหลโยธินเม่ือถึงโรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัยแล้ว	เลี้ยวซ้ายตรงถนนสี่แยกเข้าถนน
ศรีชุมไปประมาณ	๑๐๐	เมตร	อยู่ขวามือ

วัดป่าฝาง หรือ	 วัดศาสนโชติการาม ต้ังอยู่ถนน
สนามบนิ	ต�าบลหวัเวยีง	สร้างในสมยัรัชกาลที	่๕	โดย
ชาวพม่าที่เข้ามาท�าป่าไม้ในจังหวัดล�าปาง	 ภายใน
วัดมีพระเจดีย์ใหญ่สีทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ที่อัญเชิญมาจากพม่าเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๔๙	 วิหารเป็น
เรือนไม้ทั้งหลังขนาดใหญ่	หลังคาซ้อนกันเป็นชั้น	ๆ
แบบพม่า	 มีพระอุโบสถขนาดเล็กหลังคาเคร่ืองไม้
แบบพม่า	 มีลวดลายเครือเถาปูนปั ้นเหนือประตู

สวยงาม	ภายในประดิษฐานพระทับทิมพม่า	 ซึ่งองค์
พระห่มจีวรประดับด้วยทับทิม	 มีพระสงฆ์พม่าจาก
เมืองมัณฑะเลย์มาเป็นเจ้าอาวาสประจ�า

วัดไชยมงคล	 หรือ	วัดจองคา ตั้งอยู่ถนนสนามบิน	
เย้ืองกับวัดป่าฝาง	 ภายในวัดมีวิหารสีขาว	 หลังคา
เครื่องไม้แบบพม่า	 หน้าบันประดับกระจกเป็นรูป
เทวดา	 เสาประดับด้วยลวดโลหะสีทองขดเป็นลาย
เครือเถาประดับกระจกสีสวยงาม	 ม่านและระเบียง
โดยรอบท�าด้วยแผ่นไม้ฉลุ	ฝีมือประณีต	ประดิษฐาน
พระพุทธรูปสัมฤทธ์ิ	 พุทธลักษณะงดงามจากเมือ
งมัณฑะเลย์	

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ตั้งอยู ่ที่ธนาคารไทย
พาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	สาขาล�าปาง	ถนนฉัตรไชย	
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รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้านการเงินการ
ธนาคาร	 อาคารนี้เคยเป็นบริษัทแบงก์สยามกัมมา
จล	ทุนจ�ากัด	สาขาล�าปาง	สมาคมสถาปนิกสยามใน
พระบรมราชูปถัมภ์	ได้คัดเลือกให้เป็นอาคารอนุรักษ์
ดีเด่นประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	ต่อมาได้ปรับปรุงให้เป็น
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย	 	 โดยชั้นล่างจัดแสดงสิ่งของ
ต่าง	ๆ 	ทีใ่ช้ในธนาคารยคุเริม่ก่อตัง้	เช่น	สมดุบญัชเีงนิ
ฝาก	เคาน์เตอร์ธนาคาร	และเครื่องพิมพ์บัญชี	ชั้นบน
เป็นห้องพักของ		ม.ร.ว.คึกฤทธิ์		ปราโมช	สมัยเป็นผู้
จดัการสาขา	ผูส้นใจต้องเข้าชมเป็นหมูค่ณะโดยตดิต่อ
ที่	โทร.	๐	๕๔๒๒	๕๐๖๒-๓

ชุมชนท่ามะโอ ตั้งอยู่ทางฝั่งเหนือของสะพานข้าม
แม่น�้าวัง	 บริเวณสะพานเขลางค์	 ถนนราษฎร์พัฒนา	
เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยที่ชาวพม่าเข้ามาค้าไม้

สักกับชาวอังกฤษ	 ในช่วงเวลานั้นได้สร้างบ้านเรือน
มากมาย	บ้านหลังหนึ่งในจ�านวนนั้น	คือ	บ้านเสานัก

บ้านเสานัก ตั้งอยู่เลขที่	 ๖	 ถนนป่าไม้	 เป็นบ้านที่มี
เสาไม้สกัจ�านวน	๑๑๖	ต้น	ค�าว่า	“นกั”	มคีวามหมาย
ว่า	“มาก”	บ้านเสานักสร้างขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๓๘	โดย
หม่องจันโอง	ต้นตระกูล	จันทรวิโรจน์	ลักษณะศิลปะ
พม่าผสมล้านนา	ประกอบด้วยเรอืนใหญ่ซึง่เป็นเรอืน
หมู่	 หน้าบ้านมีต้นสารภีอายุกว่าร้อยปี	 เดิมใช้เป็น
สถานทีต้่อนรบัแขกบ้านแขกเมือง	ปัจจบุนัเป็นสถาน
ที่จัดขันโตกและงานพิธีมงคล	 เปิดให้เข้าชมทุกวัน
เวลา	๑๐.๐๐-๑๗.๐๐	น.	 ค่าเข้าชมพร้อมเครื่องดื่ม
ชาวไทย	๓๐	บาท	ชาวต่างชาติ	๕๐	บาท	สอบถาม
ข้อมูล	โทร.	๐	๕๔๒๒	๗๖๕๓,	๐๘	๖๙๑๐	๗๔๐๘,	
๐๘	๑๕๖๘	๐๐๓๓	

วัดป่าฝาง
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สะพานรัษฎาภิเศก หรือ	สะพานขาว อยู่บนถนน
รัษฎา	 เป็นสะพานร่วมสมัยกับยุคอารยธรรมรถไฟ	
ที่ยืนยงผ่านช่วงเวลาสงครามโลกครั้งท่ี	 ๑	 	 และ	 ๒	
มาแล้ว	 มีเรื่องเล่าว่าเพราะตัวสะพานได้รับการทาสี
พรางตา	 จึงรอดพ้นจากการโจมตีทิ้งระเบิดของฝ่าย
สัมพันธมิตร	 อีกทั้งนางลูซี	 สคาร์ลิง	 อดีตผู้อ�านวย
การโรงเรียนวิชานารี	 ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาของกองทัพ
สัมพันธมิตรในขณะนั้น	ยังกล่าวอ้างว่า	สะพานแห่ง
นี้ไม่มีประโยชน์ทางยุทธศาสตร์	 จึงเป็นอีกสาเหตุ
หนึ่งที่ท�าให้สะพานรอดพ้นจากภัยสงคราม	 สะพา
นรัษฎาภิเศกเดิมเป็นสะพานไม้เสริมเหล็ก	 แต่ช�ารุด
ผุพัง	จึงได้มีการก่อสร้างใหม่เมื่อเดือน	มีนาคม	พ.ศ.	
๒๔๖๐	 เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความ
คงทนมากกว่าสะพานรุน่เดยีวกนั	ทีไ่ม่มเีหลืออยูแ่ล้ว
ในปัจจบุนั	และยงัมเีครือ่งหมายไก่ขาวและครฑุหลวง
ประดับไว้ตรงหัวสะพานอีกด้วย	

สะพานรัษฎาภิเศก

ตลาดรัษฎา หรือ	ตลาดหัวขัว อยู่เชิงสะพานรัษฎา	
เป็นตลาดเช้าที่ใหญ่ที่สุดในล�าปาง	 เปิดต้ังแต่เช้า
มืดจนถึงเก้าโมง	 จ�าหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของ
ฝาก	เช่น	ไส้อั่ว	ข้าวแต๋น	หมูยอ	แคบหมู	ขนม	ผล
ไม้	และผกัพืน้บ้าน	ช่วงเยน็จ�าหน่ายอาหารส�าเรจ็รปู	
และขนม		

กาดกองต้าถนนคนเดินหรือถนนตลาดจีน เดิม
บริเวณน้ีเป็นชุมชนทางเศรษฐกิจที่มีอายุกว่าร้อยป	ี
ตัง้อยูร่มิน�า้วงั	ซึง่ถอืเป็นชยัภมูชิัน้ด	ีต่อมาได้พฒันาสู่
การเป็นศนูย์กลางการค้าขายและส่งผ่านสนิค้าส�าคญั
ของเมืองล�าปาง	ในปี	พ.ศ.	๒๔๕๙	ศูนย์กลางการค้า
แห่งน้ีถูกลดบทบาทลง	 เนื่องจากมีการตัดเส้นทาง
รถไฟสายเหนือมาถึงล�าปาง	 ผู้คนในจังหวัดจึงขยาย
ถิ่นฐานไปตั้งอยู่รอบๆ	สถานีรถไฟ	ก่อเกิดชุมชนใหม่
ทีเ่รยีกว่า	“ชมุชนเก๊าจาว”	ปล่อยชมุชนกองต้าให้อยู่
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กาดกองต้าถนนคนเดิน

กับความเงียบเหงา	จนในปัจจุบันที่นี่ได้หวนกลับมา
เป็นย่านการค้าที่ส�าคัญอีกคร้ัง	 โดยความต้ังใจของ
ชาวล�าปางที่ต้องการอนุรักษ์วันวานและสร้างสีสัน
ให้เมืองนี้น่าเที่ยว	 การเดินเล่นบนถนนคนเดินกา
ดกองต้าที่เต็มไปด้วยความคึกคักที่สุดแห่งหน่ึงของ
เมืองล�าปาง	สองข้างทางเรียงรายด้วยตึกเก่าอันทรง
คุณค่า	 โดยสถาปัตยกรรมเหล่าน้ีมีทั้งศิลปะตะวัน
ตก	พม่า-ไทใหญ่	และจนีซึง่ยงัคงได้รบัการดแูลรกัษา
อย่างดี	 ซึ่งนอกจากจะได้เลือกซื้อหาสินค้าพ้ืนเมือง	
สินค้าท�ามือ	อาหารพื้นบ้าน	สินค้าที่ระลึกแล้ว	ยังมี
การแสดงวัฒนธรรมบนลานกิจกรรมที่พร้อมพาทุก
คนย้อนอดตีกลบัไปสูว่นัวานทีเ่คยรุง่เรอืงของล�าปาง
อกีครัง้	กาดกองต้าเปิดทกุวนัเสาร์และอาทติย์	ตัง้แต่
เวลา	๑๘.๐๐	–	๒๒.๐๐	น.	

ถนนสายวฒันธรรม ตัง้อยูต่�าบลเวยีงเหนอื	เป็นถนน
คนเดินที่จัดโดยเทศบาลนครล�าปางและชุมชนต�าบล
เวียงเหนือ	 มีกิจกรรม	 “กาดหมั้วคัวแลง”	จ�าหน่าย
อาหารพ้ืนเมือง	 และการแสดงศิลปะวัฒนธรรม	
ตลอดสองข้างทางเป็นแนวก�าแพงเมืองเขลางค์รุ่น	๑	
บรรยากาศความเป็นล้านนา	 ถนนสายวัฒนธรรมจัด
ขึ้นทุกเย็นวันศุกร์	เวลา	๑๗.๐๐	น.–๒๑.๐๐	น.	และ
เช้าวนัอาทติย์เวลา	๐๗.๐๐	น.–๐๙.๓๐	น.	เป็น	“กาด
เวียงเหนือ”	ถนนวัฒนธรรม	เพื่อสุขภาพ	ในรูปแบบ
ถนนคนเดิน	Green	Market	 โดยจัดจ�าหน่ายสินค้า
ประเภทอาหารพื้นเมือง	 พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ	
ผักออร์แกนิค	 ผลิตภัณฑ์ชุมชน	 OTOP	 ของดีนคร
ล�าปาง	ตลอดจนของใช้ทั่วไป	ของสะสมแบบล้านนา	
ที่ส�าคัญในช่วงเช้าตรู่เราจะได้เห็นชาวบ้านออกมา
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ท�าบุญตักบาตรกันแต่เช้าที่	บริเวณนี้	รวมทั้งเดินจับ
จ่ายเลือกซื้อข้าวของกันมากมาย

การเดินทาง	 จากถนนพหลโยธิน	 เลี้ยวซ้ายเข้าถนน
ท่ามะโอ	ตรงไปประมาณ	๑.๕	 กิโลเมตร	 เลี้ยวขวา
เข้าถนนวงัเหนอื	ซ้ายมอืเป็นวดัประตตู้นผึง้	ตรงข้าม
วัดเป็นถนนสายวัฒนธรรม	

วัดประตูป่อง ตั้งอยู่ที่ถนนป่าไม้	 ต�าบลเวียงเหนือ	
ภายในมีเจดีย์และวิหารที่สร้างขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๐๙	
โดยเจ้าญาณรงัส	ีผูค้รองนครล�าปาง	ส่วนพระอโุบสถ
เป็นฝีมือช่างสิบสองปันนาจึงผสมผสานศิลปะแบบ
จีน	 นอกจากนี้ยังมีประตูเมืองโบราณ	 (ประตูป่อง)	
และซากหอรบซึง่เป็นปราการต่อสูข้้าศกึสมยัพระยา
กาวลิะ	วดันีอ้ยูห่่างจากตวัเมอืงประมาณ	๘	กโิลเมตร

วัดประตูป่อง

ประตูป่อง



ล�ำปำง 15

วัดเชียงราย

วัดเชียงราย ต้ังอยู่ที่ถนนบ้านเชียงราย	 ต�าบลสวน
ดอก	 ใกล้ห้าแยกหอนาฬิกา	 เป็นศิลปะล้านนา
ประยุกต์กับศิลปะภาคกลาง	 ตามประวัติกล่าวว่า
สร้างข้ึนราว	 พ.ศ.	 ๒๒๐๐	 โดยเจ้าชมพูหรือพระยา
ชมพู	 บุตรชายเจ้าพระยามหาโยธา(เจ่ง	 คชเสนี)	
ที่อพยพจากเมืองเชียงแสนมาอยู ่ที่ล�าปางพร้อม
ครอบครวัและต่อมาได้สร้างวดัน้ีขึน้เพือ่ร�าลกึถงึเมือง
เชยีงรายทีจ่ากมา	วัดนีไ้ด้รบัการบรูณะปฏสัิงขรณ์คร้ัง
ใหญ่เมื่อพ.ศ.	๒๕๕๒	แล้วเสร็จในพ.ศ.	๒๕๕๕	ได้มี
การสร้างก�าแพงวัดขึ้นใหม่เป็นก�าแพงเตี้ยๆเพื่อเปิด
ให้เหน็บรเิวณวัดทีไ่ด้รับการปรบัภมูทิศัน์ให้ดสูวยงาม	
สะอาดและร่มรื่น	 ภายในวัดมีวิหารสีขาวที่ประดับ
ลวดลายปนูป้ันและกระจกชิน้เลก็ๆ	ประดษิฐานพระ
ประธานเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร	 องค์ใหญ่
สีทอง	 ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามองค์หนึ่งของ

จังหวัดล�าปาง	 ด้านหน้าวิหารมีเจดีย์ทรงระฆังแบบ
ล้านนารายล้อมด้วยเจดีย์	12	นักษัตร	ที่จ�าลองมาไว้
ให้พุทธศาสนิกชนได้มาสักการะได้สะดวก	 นอกจาก
น้ี	 ยังมีพระพุทธรูปทรงเครื่องสีขาวองค์ใหญ่และสิ่ง
ก่อสร้างที่น่าสนใจสวยงามอีกมากมาย

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต้ังอยู่ถนนพระ
แก้ว	 ต�าบลเวียง	 เป็นวัดที่เคยประดิษฐานพระพุทธ
มหามณีรัตนปฏิมากร	 (พระแก้วมรกต)	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	
๑๙๗๙	นานถึง	๓๒	ปี	ที่มาของชื่อวัดพระแก้วดอน
เต้านัน้	ตามต�านานกล่าวไว้ว่า	พระมหาเถระแห่งวดันี้
ได้พบแก้วมรกตในแตงโม	(ภาษาเหนอืเรยีกว่า	หมาก
เต้า)	 และน�ามาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป	 ซึ่งต่อมา
ได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุล�าปางหลวง
จนถึงปัจจุบัน	สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ
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	 -	องค์พระบรมธาตุดอนเต้า	 พระเจดีย์องค์ใหญ่
ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า	

	 -	วหิารทีป่ระดษิฐานพระพทุธไสยาสน์	มอีายเุก่า
แก่พอๆ	กับวัด

	 -	วิหารหลวงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมาร
วิชัย	

	 -	วิหารพระเจ้าทองทิพย์	สร้างโดยพระนางจาม
เทวี	 อายุกว่า	 ๑,๐๐๐	 ปี	 ประดิษฐานพระเจ้าทอง
ทิพย์ศิลปะสมัยเชียงแสน	

	 -	มณฑป	หรือ	พญาธาตุศิลปะแบบพม่า	

	 -	วิหารลายค�าสุชาดาราม	 ฝีมือช่างเชียงแสน	
ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังลวดลายทองงดงาม	เป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสน	

	 -	พิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนา	 อันเป็นแหล่ง
รวบรวมศิลปวัตถุแบบล้านนา	 เช่น	 สัตภัณฑ์	 เครื่อง
ถ้วยกระเบื้อง	พระพุทธรูป	เป็นต้น

การเดินทาง	ข้ามสะพานรัษฎาภิเศกแล้วเลี้ยวขวาไป
ตามถนนพระแก้วประมาณ	๑	กิโลเมตร	จะเห็นยอด
พระธาตุอยู่บนเนิน	 วัดนี้เปิดทุกวันเวลา	 ๐๘.๐๐-
๑๗.๐๐	น.	มีทางลาดส�าหรับรถเข็นผู้พิการ

สถานปฏิบัติธรรม-มณฑป หลวงพ่อเกษม เขมโก 
สำานักสุสานไตรลักษณ์ เป็นพระเกจิอาจารย์สาย
วิปัสสนากรรมฐานที่เคร่งครัดในวัตรปฏิบัติ	 ต้ังอยู่
ในความสมถะ	 ที่ชาวล�าปางและผู้คนทั่วไปให้ความ
เคารพเลื่อมใสจ�านวนมาก	สถานที่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมา
เพือ่ให้เราร�าลกึถงึหลกัธรรมทีท่่านยดึถอื	ภายในมรีปู
ป้ันของหลวงพ่อเกษมขนาดใหญ่ทีส่งัเกตเหน็ได้มาแต่
ไกล	 อีกทั้งยังมีมณฑปที่สร้างขึ้นเป็นอาคารทรงไทย

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
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บ้านเรือนสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส	บ้านท่าแร่

ประยุกต์	มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อเกษม	 เขมโก	
นั่งขัดสมาธิเท่ารูปจริง	 เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ	
เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา	๐๖.๐๐-๑๘.๐๐	น.

การเดินทาง	 ใช้ทางหลวงหมายเลข	 ๑๐๓๕	 (สาย
ล�าปาง-แจ้ห่ม)	 ประมาณ	 ๑	 กิโลเมตร	 จะพบรูป
ปั้นหลวงพ่อเกษมขนาดใหญ่ที่สังเกตเห็นได้จาก
ภายนอก

วัดเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ต�าบลต้นธงชัย	 เป็นวัดที่
แค่ได้ยินชื่อก็รู้ว่าจะได้พบกับสิ่งใดเมื่อค�าว่า	“ซาว”		
แปลว่า	ยี่สิบ	และ	ค�าว่า	“หลัง”	แปลว่า	องค์	วัดนี้
จึงเป็นวัดที่มีเจดีย์	 20	 องค์	 และจากหลักฐานการ
ขุดพบพระเครื่องสมัยหริภุญไชยที่องค์พระเจดีย์น้ัน	
ท�าให้สนันษิฐานได้ว่ามกีารสร้างวดันีม้านานนบัพนัปี
แล้ว	วัดนี้มีสิ่งที่น่าสนใจคือ

	 -	องค์พระธาตุเจดีย์ซาว	 มีศิลปะล้านนาผสม
ศิลปะพม่า	 เชื่อกันว่าหากใครนับได้ครบ	 20	 องค์
ถือว่าเป็นคนมีบุญ	 ทั้งนี้	 ข้างหมู่พระเจดีย์จะพบกับ
วิหารหลังเล็ก	 ประดิษฐานพระพุทธรูปส�าริดปาง
สมาธิ	 ศิลปะเชียงแสน	ชาวบ้านเรียกว่า	 “พระพุทธ
รูปทันใจ”

	 -	พระอุโบสถหลังใหญ่	 เป็นที่ประดิษฐานพระ
ประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 ที่มีพุทธ
ลักษณะงดงาม	 บานประตูทั้งสามเป็นของโบราณ
เขียนลวดลายรดน�้าละเอียดลออ	 เสาซุ ้มประตู
หน้าต่างประดบัลวดลายกระจกสเีป็นลกัษณะศิลปะ
สมัยใหม่	 ส่วนศาลาการเปรียญนั้นเป็นเรือนไม้ชั้น
เดียว

วัดเจดีย์ซาวหลัง
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วัดพระธาตุเสด็จ

	 -	พิพิธภัณฑ์สถานเขลางค์นคร	อยู่ด้านหลังพระ
อุโบสถ	 จัดแสดงโบราณวัตถุท่ีชาวบ้านน�ามาถวาย	
เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 ชาวบ้านได้ขุดพบพระพุทธรูป
ทองค�าบริสุทธิ์หนัก	๑๐๐	บาท	สองสลึง	แล้วน�ามา
มอบให้แก่ทางวัดซึ่งพระพุทธรูปองค์น้ีชื่อว่า	 “พระ
แสนแซ่ทองค�า”	เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะ
สมัยล้านนา	อายุราวพุทธศตวรรษที่	๒๑	ขนาดหน้า
ตักกว้าง	๙	นิ้วครึ่ง	สูง	๑๕	นิ้ว	ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
ทองค�าองค์แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่ง
ชาติ

การเดินทาง	 ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข	 ๑๐๓๕	
(ล�าปาง-แจ้ห่ม)	 อยู่ห่างจากสถานปฏิบัติธรรมหลวง
พ่อเกษมฯ	ประมาณ	๕๐๐	เมตร

วดัม่อนพญาแช่ ตัง้อยูท่ีต่�าบลพิชยั	ภายในบรเิวณวดั	
มีสิ่งที่น่าสนใจคือ																	

	 -	 พระธาตุม่อนพญาแช่	 และพระอุโบสถ	 ตั้งอยู่
บนภูเขาสูง	 ต้องเดินขึ้นบันได	๕๘๕	ขั้น	 มีจุดชมวิว
สามารถมองเห็นเมืองล�าปางได้

	 -	 บ่อน�้าสองพี่น้อง	 ถือว่าเป็นบ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์อยู่
ด้านล่างพระธาตุ	มีน�้าตลอดปี

	 -	บรรณศาลาสุพรหมฤาษี	(พระฤาษีองค์ที่	๕	ที่
ดูแลพระธาตุม่อนพระยาแช่)

	 -	 พระสังกัจจายน์	 ศาลาเกษม-โชติ	 เป็นที่
ประดิษฐานรูปปั้นหลวงพ่อเกษม	เขมโก	และพระครู
ประโชติคณารักษ์
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นอกจากนี้บริเวณวัดยังมี	 วนอุทยานม่อนพญาแช่	
เป็นส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณรอบอ่างเก็บน�้า
ห้วยโจ้	และลานกางเต็นท์	สอบถามข้อมูล	โทร.	๐๘	
๙๙๙๘	๒๑๘๒	

การเดนิทาง	 ใช้เส้นทางสายล�าปาง-งาว	ตามทางหลวง
หมายเลข	๑	 และเล้ียวขวาท่ีหลักกิโลเมตรที่	 ๖๐๕	
อีก	๑	กิโลเมตร

วัดพระธาตุเสด็จ ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น�้าวัง	มี
ลักษณะของผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า	 ประกอบด้วย
สถาปัตยกรรม	๓	อย่าง	คือ	

๑.	 วิหารสุวรรณโคมค�า	 ลักษณะเป็นวิหารเครื่องไม้	
ผังรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้า	 หลังคาจ่ัวฐานเตี้ย	 ตามแบบ
ฉบบัของวหิารล้านนา	สกลุช่างล�าปางทัว่ไป	ไม่มกีาร
ประดับตกแต่งมากนัก	 วิหารหลังน้ีได้รับการบูรณะ

เพื่อให้คงทนถาวรภายหลัง	 โดยเปลี่ยนป้ายลมไม้
เป็นคอนกรตีหล่อส�าเรจ็และหล่อคอนกรีตรบัฐานเสา	

๒.	 เจดีย์พระธาตุเสด็จ	 มีลักษณะของเจดีย์ล้านนา
ทั่วไป	 คือ	 มีฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมสูง	 มีบังมาลัย	 องค์
ระฆังและปล้องไฉนหุ้มทองจังโกทั้งองค์เหลืองอร่าม
มองเห็นแต่ไกล	

๓.	 ซุ ้มประตูโขงและวิหารหลวง	 ซึ่งถูกรื้อและ
ปฏิสังขรณ์ใหม่	จนไม่มีลักษณะดั้งเดิม								

การเดินทาง	 อยู ่ห ่างจากตัวเมืองประมาณ	 ๑๙	
กิโลเมตร	 โดยใช้เส้นทางสายล�าปาง-งาว	 แยกซ้าย
ตรงกิโลเมตรที่	๖๑๗	เข้าไปประมาณ	๑.๕	กิโลเมตร

เขือ่นกิว่ลม ตัง้อยูท่ีต่�าบลบ้านแลง	อยูใ่นพืน้ทีอ่ทุยาน
แห่งชาตถิ�า้ผาไท	ภายใต้การดแูลของกรมชลประทาน	
บริเวณเหนือเขื่อนเป็นอ่างเก็บน�้ามีสถานที่น่าสนใจ	

แพที่พักในเขื่อนกิ่วลม
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คือ	 แหลมชาวเข่ือน	 ผาเกี๋ยง	 ผางาม	 ทะเลสาบสบ
พุ	หมู่บ้านชาวประมง	และบ้านสา	มีบ้านพักรับรอง
ของกรมชลประทาน	สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	๕๔๘๒	
๕๒๐๐	

นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักแรมบนแพสามารถเลือก
ได้	ดังนี้

วัดปงสนุกเหนือ

๑.	 ล่องแพไปพักที่แพชาวเขื่อน-กิ่วลมรีสอร์ท	 ซึ่งมี
ที่พักเป็นบังกะโลตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบ	 โทร.	
๐	๕๔๒๒	๓๗๗๒,	๐	๕๔๓๓	๔๓๙๓	(หลงั	๑๘.๐๐	น.)

๒.	 ล่องแพและค้างคืนบนแพวังแก้ว	 ซึ่งเป็นแพติด
เครื่องยนต์	 หรือค้างคืนที่เกาะวังแก้วรีสอร์ท	 ติดต่อ
ได้ที่	โทร.	๐	๕๔๒๒	๓๗๓๓,	๐	๕๔๓๒	๕๖๔๕,	๐๘	
๙๘๕๔	๑๒๙๓
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การเดินทาง	ห่างจากตัวเมือง	๓๘	กิโลเมตร	สามารถ
เดนิทางโดย	รถยนต์	ใช้ถนนสายล�าปาง-งาว	แยกซ้าย
ตรงหลกักโิลเมตรที	่๖๒๓-๖๒๔	เข้าไป	๑๔	กโิลเมตร	
หรือ	รถโดยสารประจ�าทาง	ขึ้นที่ท่ารถประตูชัยลงที่
เขื่อนกิ่วลม	

สวนสาธารณะหนองกระทงิ ต�าบลบ่อแฮ้ว	เป็นสถาน
ที่พักผ่อนใกล้ตัวเมืองของชาวล�าปางซึ่งมีกิจกรรม
ภายในสวนฯเช่น	ว่ายน�้า	เล่นเรือถีบ	นอกจากนี้ยังมี
ร้านอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการ	 เปิดทุกวันต้ังแต่
เวลา	๐๘.๐๐-๒๐.๐๐	น.

การเดนิทาง	จากตวัเมอืงข้ามล�าน�า้วงัไปตามถนนสาย
ล�าปาง-ห้างฉัตร	ประมาณ	๓	กิโลเมตร

ลำาปางรักษ์สมุนไพร ตั้งอยู่เลขที่	 ๑๗๗	 หมู่ที่	 ๑๒	
บ้านเขลางค์ทอง	 ถนนคันเหมือง	 ต�าบลบ่อแฮ้ว	
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอดสารพิษกว่า	๑๕๐	
ชนิด	 บริการอบไอน�้าและแช่น�้าสมุนไพร	 ขัดผิวด้วย
สมุนไพร	 นวดแผนไทย	 เปิดทุกวันเวลา	 ๐๘.๐๐-
๑๙.๐๐	น.	โทร.	๐	๕๔๓๑	๓๑๒๘,	๐	๕๔๓๕	๐๗๘๗,	
๐	๕๔๓๑	๓๙๑๘	www.lampangherbs.com

การเดินทาง	ใช้ทางหลวงหมายเลข	๑๐๓๐	(ล�าปาง-
ห้างฉัตร)	 ประมาณกิโลเมตรที่	 ๔	 เลี้ยวเข้าซอย
โรงเรียนเขลางค์นครประมาณ	๒๐๐	เมตร

บ้านสวนเซรามิก ตั้งอยู่เลขที่	 ๓๙๐	 ต�าบลปงแสน
ทอง	 มีการตกแต่งบ้านเป็นสถานที่แสดงสินค้า
บรรยากาศร่มรื่น	 ผนังด้านนอกและด้านในประดับ
ด้วยผลิตภัณฑ์ศิลาดลสร้างบรรยากาศให้ดูอบอุ่น
และสวยงาม	ภายในเตม็ไปด้วยชิน้งานเซรามิกหลาก
หลายรูปแบบ	 พร้อมกับมีการสาธิตวิธีการท�าเซรา
มิก	สอบถามข้อมูลที่คุณเมธี	โกสุมภ์	โทร.	๐	๕๔๓๓	
๖๙๕๗,	๐๘	๑๘๘๓	๖๓๕๖	

การเดนิทาง	จากตวัเมอืงใช้ถนนสายล�าปาง-กรงุเทพฯ	
ก่อนถึงสถานีต�ารวจทางหลวง	 ใช้ถนนเลียบคลองส่ง
น�้าชลประทาน	จนถึงทางแยกให้เลี้ยวซ้ายตรงไปเจอ
สะพานเขลางค์	 วัดบ้านหมอสม	 แล้วเลี้ยวซ้ายเห็น
ป้ายสีเขียวด้านขวามือ	ตรงไปอีก	๑๐๐	เมตรจะพบ
บ้านสวนเซรามิก

วัดบุญวาทย์วิหาร เดิมชื่อวัดกลางเมือง	 เป็นวัดที่
ใช้ประกอบพิธีถือน�้าพิพัฒน์สัตยาของเจ้านายมาแต่
โบราณ	ต่อมาเมื่อพ.ศ.	๒๓๔๗	สมัยเจ้าหลวงค�าโสม
ผู้ครองนครล�าปาง	 ได้รื้อวิหารหลังเก่าแล้วสร้างใหม่	
และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดหลวงไชยสัณฐาน

ในปีพ.ศ.	๒๔๕๘	เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต	เจ้าผู้ครอง
นครล�าปาง	 ได้สร้างวิหารข้ึนใหม่แทนอาคารที่ช�ารุด
และให้หล่อพระประธาน	คือ	พระพุทธรูปพระเจ้าตน
หลวง	แล้วเปล่ียนชือ่วดัเป็น	วดับญุวาทย์บ�ารงุ	และได้
รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงสามัญชั้นตรี
และได้รบัพระราชทานนามใหม่ว่า	วดับญุวาทย์วหิาร

วดัปงสนกุเหนอื ตัง้อยูต่�าบลเวยีงเหนอื	สร้างในสมยั
พระเจ้าอนันตยศที่เสด็จมาเมืองเขลางค์นคร	 เม่ือ	
พ.ศ.	 ๑๒๒๓	 ตามหลักฐานพบว่า	 วัดปงสนุก	 มีชื่อ
เรียกอยู่	๔	ชื่อ	คือ	วัดศรีจอมไคล	วัดศรีเชียงภูมิ	วัด
ดอนแก้ว	วัดพะยาว(พะเยา)	สิ่งที่น่าสนใจ	คือ	ม่อน
ดอย	 เนินเขาพระสุเมรุจ�าลองอันเป็นที่ตั้งของวิหาร
พระเจ้าพันองค์	สร้างด้วยไม้ในลกัษณะมณฑปหลงัคา
ซ้อนสามชัน้	บนสนัหลงัคาเหนอืมขุทัง้สีส่ร้างปราสาท
ไม้จ�าลองขนาดเลก็หุม้ด้วยสงักะสีฉลลุาย	ซึง่หมายถงึ
ทวีปทั้งส่ีรอบเขาพระสุเมรุ	 ลักษณะตัวอาคารผสม
ผสานระหว่างศิลปกรรมล้านนา	พม่าและจีน	มีเพียง
แห่งเดียวในประเทศไทย	ห้องกลางวหิารประดษิฐาน
พระพุทธรูปสี่องค์หันพระพักตร์ออกสี่ทิศ	 ประทับ
น่ังใต้โพธิ์พฤกษ์ท�าด้วยตะกั่ว	 ด้านล่างของฐานชุกชี
ประดับลวดลายรูปช้าง	นาค	สิงห์	นกอินทรี	เชื่อกัน

วัดป่าบ้านค้อ
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ว่าวหิารหลังนีส้ร้างโดยช่างเชียงแสน	เลยีนแบบหอค�า
เมืองเชียงเกี๋ยง	(เชียงเจิ๋ง)	ในสิบสองปันนา	ประเทศ
จีน	 ซึ่งไม่มีเหลืออยู ่แล้วในปัจจุบันได้รับรางวัล
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกหรือ	รางวัล	Award	of	Merit	จากองค์การ
ศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ	
(UNESCO)	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๑

พิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดี ตั้งอยู่เลขที่	 ๓๒	 ถนนวัด
จองค�า	 ต�าบลพระบาท	 ภายในพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่น่า
สนใจมากมาย	 เช่น	 นิทรรศการความเป็นมาของ
ชามตราไก่นครล�าปางและเซรามิกเพื่อการส่งออก	
อนสุาวรย์ีผูค้้นพบแร่ดินขาว	มกีารสาธติการผลติเซรา
มิกชามไก่แบบดั้งเดิม	 ชามไก่ที่เล็กที่สุดในโลก	 เตา
มังกรโบราณที่มีอายุเก่าแก่	 การผลิตถ้วยขนม	 และ

ร้านจ�าหน่ายเซรามิกในเครือโรงงานธนบดีเซรามิก	
พิพิธภัณฑ์ฯนี้เปิดทุกวัน	เวลา	๐๙.๐๐	-	๑๗.๐๐	น.	
ค่าเข้าชมชาวไทย	เด็ก	๒๕	บาท	ผู้ใหญ่	๕๐	บาท	ชาว
ต่างชาติ	๑๐๐	บาท	สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	๕๔๓๕	
๑๐๙๙	www.dhanabadee.com	

อำาเภอเมืองปาน

วัดพระธาตุจอมก ้อย ตั้ งอยู ่ที่ต� าบลบ ้านขอ	
ประดิษฐานพระเจ้าตอกสาน	 	หรือ	 “พระเจ้าอินทร์
สาน”	เป็นพระพุทธรูปสานด้วย	 “ไม้ไร่มุง	 องค์แรก
ของประเทศไทย	 องค์ที่สามของโลก	 มีความยาว	
๑๒.๒	 เมตร	 ใช้เวลา	๑	 เดือน	๒๒	 วัน	 จึงสานแล้ว
เสรจ็	ท�าให้พทุธศาสนกิชนชาวพทุธเดนิทางมาท�าบญุ
และกราบไหว้เป็นจ�านวนมาก	 เนื่องจากมีความเชื่อ

บ่อน�้าร้อนแจ้ซ้อน
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ว่าจะเกิดความเป็นสิริมงคล	ปรากฏผลบุญที่สืบอายุ
ยาวนาน	 เหมือนกับการสานพระพุทธรูปขึ้นมาด้วย
ความยากล�าบาก	

การเดินทาง	 จากตัวเมืองล�าปาง	 ไปตามถนนสาย
ล�าปาง-เมืองปาน		ประมาณ	๔๕	กิโลเมตร	

โครงการพระราชดำาริบ้านทุ่งจี้ ตั้งอยู่หมู่ที่	๘	ต�าบล
ทุ่งกว๋าว	 เป็นแหล่งผลิตเซรามิกที่สวยงามและมี
คุณภาพ	โดยเป็นงานหล่อแบบรูปสัตว์ต่าง	ๆ	ที่เป็น
จุดเด่นของทุ่งจี้คือปูตัวใหญ่สีสันสดใส	 ในส่วนของ
งานแป้นหมุนนั้นใช้ดินแดงพ้ืนบ้านปั้นแล้วน�าไปเผา
ในเตาฟืนเคลือบอ๊อกไซด์และเคลือบขี้เถ้า	 ส่วนอีก
ชนิดหนึ่งใช้ดินสโตนแวร์เนื้อขาวมาปั้นช่วยเพิ่มสีสัน
ในเนื้องาน	

วัดข่วงกอม ตั้งอยู่หมู่ที่	 ๖	 ต�าบลแจ้ซ้อน	 เป็นวัด
เก่าอายุกว่า	 ๒๐๐	 ปี	 สร้างโดยครูบาศรีวิชัย	 เดิมมี
สภาพทรุดโทรมเกินกว่าจะซ่อมแซม	จึงเกิดการร่วม
แรงร่วมใจระหว่างชาวเมืองปาน	 ช่างฝีมือท้องถิ่น
และสถาปนิกของการเคหะแห่งชาติ	 โดยการน�าของ	
ดร.วทัญญู	ณ	 ถลาง	 อดีตผู้ว่าคนแรกของการเคหะ
แห่งชาติ	 ซึ่งท่านเป็นสถาปนิกมีช่ือเสียงคนหน่ึงของ
ไทย	 ที่มาใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการที่จังหวัด
ล�าปาง	ออกแบบวดัข่วงกอมใหม่ทัง้หมด	ตัง้แต่โบสถ์	
ศาลาราย	หมู่กุฏิ	ซุ้มประตูโขงและภูมิทัศน์แวดล้อม	
โดยยังคงเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมล้านนาเดิมของ
ท้องถ่ินก่อสร้างด้วยวัสดุพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้อง
ถ่ินน�ามาประยกุต์กบัเทคโนโลยสีมัยใหม่		ท�าให้ได้ผล
งานออกมางดงามตามความต้องการของทกุฝ่ายและ
เป็นผลงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยชิ้นเยี่ยมชิ้นหนึ่ง

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีพื้นที่ครอบคลุมอ�าเภอ
เมืองปาน	 อ�าเภอแจ้ห่มและอ�าเภอเมืองล�าปาง	 มี
สภาพป่าอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร	

ประกาศเป็นอทุยานแห่งชาตเิมือ่วันที	่๒๘	กรกฎาคม	
๒๕๓๑	เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างล�าปางและเชยีงใหม่	
ฤดูที่เหมาะส�าหรับการท่องเที่ยวและมีอากาศเย็น
สบาย	คือเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ

บ่อน�า้ร้อนแจ้ซ้อน	เป็นแหล่งน�า้พรุ้อนทางธรณวีทิยา	
จ�านวน	๙	บ่อ	ตัง้อยูร่วมกนัในบรเิวณพืน้ทีท่ีท่�าการอุ
ทยานฯ	น�้าพรุอ้นมอีุณหภูมเิฉลีย่	๗๓	องศาเซลเซยีส	
มีกลิ่นก�ามะถันอ่อน	ๆ	และมีไอน�้าลอยปกคลุมรอบ
บริเวณ	 เป็นที่นิยมน�าไข่ไก่และไข่นกกระทามาแช่	
ส�าหรับไข่ไก่แช่นานประมาณ	 ๑๗	 นาที	 ไข่แดงจะ
แขง็มรีสชาตมินัอร่อย	ส่วนไข่ขาวจะเหลวคล้ายไข่เต่า

น�้าตกแจ้ซ้อน	 เป็นน�้าตกที่เกิดจากล�าน�้าแม่มอญ	มี
น�้าไหลตลอดทั้งปีและมีแอ่งน�้ารองรับเป็นชั้น	ๆ	อยู่	
๖	ชัน้	มทีางเดนิจากบ่อน�า้พรุ้อนไปถงึน�า้ตก	ห่างจาก
ที่ท�าการอุทยานฯ	๑	กิโลเมตร

น�้าตกแม่มอญ		เป็นน�้าตกที่มีน�้าไหลแรงจากหน้าผา
สูงลงสู่หุบเหวเบื้องล่าง	 ไม่เหมาะแก่การเล่นน�้า	 อยู่
ห่างจากที่ท�าการอุทยานฯ	๕	กิโลเมตร

น�้าตกแม่ขุน	 อยู่ใกล้กับน�้าตกแม่มอญ	 มีความสูง
ประมาณ	๑๐๐	เมตร	ไหลลงมาบรรจบกับน�้าตกแม่
มอญ	ต้องเดนิทางจากทีท่�าการอทุยานฯ	๕	กโิลเมตร	
นักท่องเที่ยวควรติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯ	น�าทาง

ถ�้าผางาม	 ห่างจากที่ว ่าการอ�าเภอวังเหนือ	 ๘	
กิโลเมตร	 อยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์ฯ	 ที่แจ้ซ้อน	 ๓	
(ผางาม)	 หน่วยนี้อยู่ห่างจากที่ท�าการอุทยานฯ	๖๐	
กิโลเมตร	มีถ�้าที่สามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้	 เช่น	ถ�้า
ฟ้างาม	ถ�้าน�้า	และถ�้าหม้อ		

ชมดอกเสี้ยวบาน	 ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
ของทุกปี	 ดอกเสี้ยวจะบานเต็มผืนป่า	 นักท่องเที่ยว
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สามารถขับรถชมได้ตามเส้นทางแจ้ซ้อน-บ้านป่า
เหมี่ยง	ตลอดระยะทาง	๑๘	กิโลเมตร

แอ่งน�้าอุ ่น	 อยู ่ติดกับบ่อน�้าพุร้อน	 เป็นแอ่งน�้าที่
เกิดจากการไหลมาบรรจบกันของน�้าพุร้อนและน�้า
เย็นท่ีมาจากน�้าตกแจ้ซ้อนท�าให้เกิดเป็นน�้าอุ่นที่มี
อุณหภูมิเหมาะแก่การลงแช่

ห้องอาบน�้าแร่	มีท้ังห้องอาบแช่	 ส�าหรับ	 ๓-๔	 คน	
ห้องส่วนตวั	๕๐	บาท/คน	บ่อกลางแจ้ง	๑๐	บาท/คน	
น�า้แร่ทีใ่ช้ต่อท่อโดยตรงมาจากบ่อน�า้พรุ้อน	อณุหภมูิ
ประมาณ	๓๙-๔๒	องศาเซลเซียส	ประโยชน์ของการ
อาบน�้าแร่คือ	 ช่วยบ�าบัดความเมื่อยล้าของร่างกาย	
ช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น	แต่ไม่สามารถ
ใช้ดื่มได้เพราะมีแร่ธาตุสูงกว่ามาตรฐาน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	๒	เส้นทาง	คือ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน�้าตกแจ้ซ้อน	 ระยะทาง
ประมาณ	๓	 กิโลเมตร	 ใช้เวลาเดินประมาณ	๑.๓๐	
ชั่วโมง	 ผ่านจุดส่ือความหมาย	๒๔	 จุด	 ผ่านป่าที่มี
พันธุ์ไม้ที่น่าสนใจหลายชนิด	 เช่น	ต้นก๋ง	กวาวเครือ	

หรือยางปาย	รวมถึงอาจพบสัตว์หายาก	เช่น	นกเขน
เทาหางแดงและปลาปุงแห่งล�าห้วยแม่มอญ	เป็นเส้น
ทางที่เหมาะส�าหรับศึกษาระบบนิเวศน์	 เช่น	 วงจร
ชีวิตหนอนรถด่วน	 และจักจั่นน�้าแร่	 ซึ่งมีชุกชุมใน
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม	 สภาพภูมิศาสตร์โดยรอบ
ลานน�า้พรุ้อน	การเกดิบ่อน�า้พรุ้อน	สาเหตทุีน่�า้พรุ้อน
ท�าให้ไข่แดงสกุแต่ไข่ขาวเหลว	แอ่งน�า้อุน่ทีเ่กดิจากน�า้
ร้อนมาบรรจบกับน�้าเย็น	 และโรงไฟฟ้าพลังน�้า	 ที่ใช้
ผลิตไฟฟ้าได้ถึง	๖๐	กิโลวัตต์		ผู้สนใจสามารถขับรถ

ดอกเสี้ยว
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ขึ้นไปดูได้	 ระยะทางประมาณ	๕	กิโลเมตร	แต่ต้อง
ใช้รถขับเคลื่อน	๔	ล้อ	เพราะสภาพทางค่อนข้างชัน

เส้นทางศกึษาธรรมชาตนิ�า้ตกแม่เปียก	ระยะทาง	๓.๗	
กิโลเมตร	 เป็นเส้นทางวงรอบเลียบริมห้วยแม่เปียก	
ผ่านจดุสือ่ความหมาย	๑๙	จดุ	ใช้เวลาเดนิทาง	๒.๓๐	
ชัว่โมง	ตลอดเส้นทางให้ความรูเ้ก่ียวกบัระบบนเิวศน์	
การน�าทรัพยากรป่าไม้มาใช้ประโยชน์	 เช่น	 น�้ามัน
ยาง	สารพัดประโยชน์ที่น�ามาใช้กับเครื่องยนต์จนถึง
ท�าน�้ามันใส่แผล	ไผ่ข้าวหลาม	ที่มีเปลือกบางเผาง่าย	

เมี่ยง	 (ชา)	 ที่ใบอ่อนน�ามานึ่งแล้วหมักท�าเป็นเม่ียง	
นิยมรับประทานเป็นของว่าง	 ใช้ต้อนรับแขก	 ยอด
อ่อนน�ามาอบแห้งแล้วชงกับน�้าร้อนด่ืมเป็นชา	 ซึ่ง
เมี่ยง	(ชา)	มสีารคาเฟอีนออกฤทธิ์เช่นเดยีวกบักาแฟ	
แหย่ง	 ใบใช้ห่ออาหารแทนใบตอง	 หรือน�าล�าต้นไป
ตากให้แห้งแล้วสานเป็นเสื่อ	 หรือแม้แต่การสร้าง	
ฝายน�้าล้น	 ที่น�าไปผลิตไฟฟ้าพลังน�้าเพื่อใช้ภายในอุ
ทยานฯ	ระหว่างเส้นทางอาจพบ	หมูป่า	และเต่าปูลู	
ที่มีลักษณะไม่เหมือนเต่าทั่วไปและก�าลังจะสูญพันธุ	์

ดอกเสี้ยวบาน
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เต่าปูลูมีหางยาว	 หัวและขาไม่สามารถหดเข้าไปใน
กระดองเหมือนเต่าทั่วไป	 มีความสามารถในการปีน
ป่ายและกินสัตว์จ�าพวกปูหรือปลา	 เป็นอาหาร	 ใน
เส้นทางมีน�้าตกวังไฮ	 และน�้าตกแม่เปียก	 ซ่ึงน�้าตก
แม่เปียกนั้นมี	๓	ชั้น	ชั้นที่	๓	มีความสวยงามที่สุด	มี
ความสงูประมาณ	๑๐๐	เมตร	ด้านล่างมแีอ่งน�า้	และ
ปกคลุมด้วยกล้วยไม้ป่าที่ขึ้นอยู่ทั่วไป	

สภาพแวดล้อมภายในอุทยานฯ	 ตกแต่งไว้อย่าง
สวยงามกลมกลืนกับธรรมชาต	ิสามารถเทีย่วได้ตลอด
ปี	 มีบ้านพักจ�านวน	๑๓	หลัง	 ราคา	๙๐๐-๔,๐๐๐	
บาท	มีสถานที่กางเต็นท์	คนละ	๓๐	บาท	อุทยานฯ	
มีร้านอาหารสวัสดิการบริการ	 สอบถามข้อมูล	 โทร.	
๐	๕๔๓๘	๐๐๐๐,	๐๘	๙๘๕๑	๓๓๕๕	หรือ	 กรม
อุทยานแห่งชาติฯ	โทร.	๐	๒๕๖๒	๐๗๖๐-๒	www.
dnp.go.th

การเดินทาง	

รถยนต์	

	 -	จากตัวเมืองล�าปางใช้ทางหลวงหมายเลข	
๑๐๓๕	(ล�าปาง-แจ้ห่ม)	จนถึงกิโลเมตรที่	๕๘	 เลี้ยว
ซ้ายต่อด้วยทางหลวงหมายเลข	 ๑๒๘๗	 ซึ่งเป็นทาง
เข้าไปอ�าเภอเมืองปาน	 แล้วเลี้ยวขวาที่สามแยกใช้
ทางหลวงหมายเลข	๑๒๕๒	(ข่วงกอม-ปางแฟน)	๑๑	
กโิลเมตรแล้วเลีย้วซ้ายเข้าอุทยานฯ	ไปตามถนน	รพช.	
๓	กิโลเมตร	ถึงที่ท�าการอุทยานฯ

รถโดยสารประจ�าทาง	

	 -	จากตัวเมืองล�าปางนั่งรถสายล�าปาง-แจ้ซ้อน	
จากถนนตลาดเก่า	ราคาประมาณ	๕๐	บาท	ระหว่าง
เวลา	๐๘.๐๐-๑๘.๐๐	น.	หรอืเหมารถประมาณ	๓๕๐	
บาท	ถึงอุทยานฯ

ศาลเจ้าพ่อประตูผา
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อำาเภอวังเหนือ

นำ้าตกวังแก้ว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่ง
หนึ่งในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง	มีประมาณ	๑๐๒	
ชั้น	แต่เป็นชั้นใหญ่	๗-๘	ชั้น	 เมื่อขึ้นไปถึงชั้นบนสุด
ของน�้าตกจะพบหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า	 ที่บ้านป่าคา
หลวงและบ้านส้านซึง่มทีางขึน้ค่อนข้างชนั	มเีส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติระยะสั้น	 ๑.๔	 กิโลเมตร	 นอกจากนี้
บรเิวณใกล้เคยีงยงัม	ีน�า้ตกวงัทอง	ซึง่มลีกัษณะคล้าย
กับน�้าตกวังแก้ว	สามารถกางเต็นท์ได้

การเดินทาง	 จากอ�าเภอเมืองล�าปางใช้ถนนสาย
ล�าปาง-แจ้ห่ม-วังเหนือ	 ประมาณ	 ๑๑๐	 กิโลเมตร	
เลี้ยวขวาท่ีอ�าเภอวังเหนือ	 เข้าทางหลวงหมายเลข	
๑๒๐	 สายวังเหนือ-พะเยา	 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู ่
ทางหลวงหมายเลข	๑๓๐๓	ไปประมาณ	๒๕	กโิลเมตร
ก็จะถึงน�้าตก	ถนนเป็นทางลาดยางตลอดสาย	

วัดบ้านก่อ เป็นศูนย์กลางในการท�ากิจกรรมทาง
พุทธศาสนาของชาวบ้านก่อและบ้านต้นฮ่าง	 ชาว
บ้านในชุมชนได้ร่วมสร้างขึ้นเมื่อกลางพุทธศตวรรษ
ที่	 ๒๕	 มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 ก่อปูนปั้นทาสี
น�้ามันภายนอก	 องค์พระประธานนั่งกลาง	 อีกองค์
หนึ่งประดิษฐานด้านขวา	 ตัววิหารหันไปทางทิศ
ตะวันออกมีโถงกว้างด้านหน้าก่อนเข้าสู่ภายใน	 มี
ภาพเขียนอายุมากกว่า	๗๐	ปี	เป็นเรื่องราวของพุทธ
ประวัติชาดก	 และชาดกนอกนิบาต	 หรือนิทานพื้น
บ้านอิงชาดก	 (ทางวิชาการมักแปลว่าชาดก	ที่ไม่ได้
บนัทึกไว้ในพระไตรปิฎก)	ซึง่เป็นภาพเขยีนสฝีุน่เรือ่ง	
“	หงส์หิน”	“	พรหมจักร”	“พระเวสสันดร”	“พระ
เตมีย์”	“พระมาลัยโปรดโลก”	และ	“พุทธประวัติ”	
ปัจจบุนัโครงสร้างอาคารและภาพเขยีนหลายแห่งได้
ทรุดโทรมลง	จึงเป็นที่มาของ	“โครงการอนุรักษ์งาน
จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านก่อ	อ�าเภอวังเหนือ	จังหวัด
ล�าปาง”	ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ทุกวัน

อำาเภองาว

ศาลเจ้าพ่อประตผูา ศาลตัง้อยูร่มิถนนใหญ่ด้านขวา
มือ	เป็นศาลเล็ก	ๆ	ก่ออิฐถือปูน	ภายในมีรูปปั้นเจ้า
พ่อประตูผาและเคร่ืองบูชามากมาย	 เป็นที่เคารพ
ของประชาชนทั่วไป	 ผู้ที่สัญจรบนเส้นทางนี้จะมา
นมัสการและจุดประทัดถวายเสมอ

การเดนิทาง	อยูห่่างจากตวัเมอืงล�าปางตามถนนสาย
ล�าปาง-งาว	 ประมาณ	๕๐	 กิโลเมตร	 ระหว่างหลัก
กิโลเมตรที่	๖๔๙-๖๕๐

เจ้าพ่อประตูผา เดิมชื่อ	พญาข้อมือเหล็ก	เป็นผู้อยู่
ยงคงกระพนัเป็นทหารเอกของเจ้าผูค้รองนครล�าปาง	
ครั้งหน่ึงได้ต่อสู้กับข้าศึกที่ช่องประตูผาเพื่อปกป้อง
นครล�าปาง	 จนกระทั่งถูกรุมท�าร้ายจนเสียชีวิตใน
ลักษณะถือดาบคู่ยืนพิงเชิงเขา	 ด้วยเหตุนี้เอง	 ชาว

เจ้าพ่อประตูผา
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ถ�้าผาไท
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บ้านจงึศรทัธาและเคารพสักการะโดยตัง้ศาลบชูาเป็น
ที่นับถือของชาวล�าปาง

แหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา อยู่บริเวณเดียวกับ
ศาลเจ้าพ่อประตูผา	 ถนนสายล�าปาง-งาว	 กิโลเมตร
ที	่๔๘	ครอบคลมุพืน้ทีบ่รเิวณหน้าผาเทอืกเขาหนิปนู
ด้านทิศตะวันออก	 มีภาพเขียนสีที่ยาวที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	 อายุกว่า	๓,๐๐๐	ปี	 แบ่งเป็น	๗	
กลุ่ม	 ภาพที่เหลืออยู่	 ๑,๘๗๒	 ภาพ	 ส่วนใหญ่เป็น
ภาพมือ	คน	สิ่งของ	เครื่องใช้	สัตว์	พืช	และภาพเชิง
สัญลักษณ์	 นอกจากนี้ยังมีการขุดพบหลุมศพ	 โครง
กระดูกมนุษย์โบราณ	 ภาชนะดินเผา	 ซ่ึงปัจจุบันได้
มีการปรับทางเดินเท้าให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้น
ไปชมได้	

ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา เป็นหน่วยทหารที่จัด
น�าเที่ยวเดินป่าเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ค่ายและบริเวณ
ใกล้เคียง	 มีการจัดฝึกอบรมวิชาการเดินป่าและการ
ด�ารงชีวิตในป่า	การไต่หน้าผาจ�าลอง	การตั้งค่ายพัก
แรม	การเดินชมทิวทัศน์บนยอดเขา	และน�าชมแหล่ง
โบราณคดีค่ายประตผูา	สอบถามรายละเอยีด	โทร.	๐	
๕๔๒๔	๗๗๑๒,	๐	๕๔๒๒	๕๙๔๑,	ต่อ	๓๓๘๗	

อุทยานแห่งชาติถำ้าผาไท มีลักษณะเป็นภูเขาสลับ
ซับซ้อนปกคลุมด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์	 ครอบคลุม
อ�าเภอเมืองล�าปาง	งาว	แม่เมาะ	และแจ้ห่ม		จดุสงูสดุ
อยูท่ี่ยอดดอยแม่ขวญัซึง่มคีวามสูงจากระดบัน�า้ทะเล
ปานกลาง	๑,๒๕๓	เมตร	พืน้ทีอ่ทุยานฯ	นีย้งัเป็นทาง
น�า้ไหลลงทางด้านตะวนัตกสูแ่ม่น�า้วงั	ทางด้านตะวนั
ออกไหลลงสูแ่ม่น�า้งาว	ซึง่ไหลไปบรรจบแม่น�า้ยมทาง
ตอนเหนือของอ�าเภอสอง	จังหวัดแพร่

อุทยานฯ	เป็นที่อยู่อาศัยของนกจ�านวนมากกว่า	๕๐	
ชนิด	เช่น	นกปีกลายสก๊อต	นกเขาเขียว	นกเขาเปล้า
ธรรมดา	 นกเขาเปล้าหางเข็มทางภาคเหนือ	 เหยี่ยว

ขาว	ฯลฯ	มีแมลงหลากชนิด	เช่น	ผีเสื้อกลางวัน	ด้วง
หนวดยาว	กว่างดาว	ด้วงดีด	เป็นต้น

สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ

ถ�้าผาไท	 เป็นถ�้าขนาดใหญ่เกิดจากภูเขาหินปูนอายุ
ไม่น้อยกว่าเก้าล้านปี	มีความลึกจากปากถ�้า	๑,๑๕๐	
เมตร	 ตลอดเส้นทางได้ติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือให้สะดวกใน
การเดินชมหินงอกหินย้อยที่มีอยู่มากมาย		พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๗	เคยเสด็จประพาส
เมือ่	พ.ศ.	๒๔๖๙	ดงัปรากฏหลกัฐานพระปรมาภไิธย
ย่อ	 ปปร.	 บริเวณใกล้เคียงยังมีถ�้าโจรและถ�้าเสือที่
สามารถเดินถึงกันได้

ถ�้าโจร	 เป็นถ�้าขนาดเล็ก	๓	ห้อง	 ภายในถ�้าพบม่าน
หินย้อยสวยงาม		

หล่มภูเขียว	 มีลักษณะเป็นแอ่งน�้าขนาดใหญ่อยู่บน
ภูเขามีลักษณะคล้ายปล่องภูเขาไฟ	 น�้าในแอ่งลึก
มากจนมองเห็นน�้าเป็นสีเขียว	 มีปลาอาศัยอยู่เป็น
จ�านวนมาก	

น�้าตกแม่แจ้ฟ้า	หรือ	น�้าตกตาดเหมย	ตั้งอยู่ห่างจาก
บ้านทุ่งฮ้าง	หมู่ที่	๑	ต�าบลทุ่งผึ้ง	อ�าเภอแจ้ห่ม	มีทาง
รถยนต์เข้าไป	 ๘	 กิโลเมตร	 เป็นน�้าตกที่ไหลลงแอ่ง
น�้ารวม	 ๙	 ชั้น	 แต่ละช้ันสวยงามด้วยสายน�้าสีเขียว
มรกตซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของน�า้ตกบนภเูขาหนิปนู

ภาพเขียนประวัติศาสตร์บ้านห้วยหก	 เป็นภาพกลุ่ม
คนเดินเรียงแถวในยุคสังคมเร่ร่อนมีอายุ	 ๒,๐๐๐-
๓,๐๐๐	ปี	ลกัษณะของภาพเขยีนดงักล่าวพบได้น้อย
มากในประเทศไทย	สามารถเดนิทางเท้าจากหมูบ้่าน
ห้วยหกระยะทาง	๓.๕	กิโลเมตร

น�้าตกแม่เเก้	อยู่ห่างจากบ้านแม่เเก้	 ๑๘	 กิโลเมตร	
เป็นน�้าตกขนาดใหญ่เกิดจากล�าห้วยแม่เเก้	ไหลผ่าน
หน้าผาหินเกิดเป็นชั้นน�้าตกที่สวยงามท่ามกลางไม้
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ใหญ่ร่มรื่น	 ถัดจากน�้าตกแม่แก้ไปอีกหน่ึงกิโลเมตร
เป็น	 น�้าตกเกาฟุ	 เป็นน�้าตกที่สวยงามที่สร้างด้วย
ฝีมือชาวเขาเพียงคนเดียว	 โดยใช้เวลาสร้างนานนับ
สิบปีชื่อของน�้าตกตั้งตามชื่อชาวไทยภูเขา	ชื่อ	เกาฟุ	

อทุยานฯ	มพีืน้ทีก่างเตน็ท์และบ้านพกัรบัรอง	๒	หลงั	
พักได้	๒๕	คน	ยงัไม่มร้ีานอาหารบรกิาร	นกัท่องเทีย่ว
ต้องเตรียมอาหาร	 และเคร่ืองนอนไปเอง	 สอบถาม
ข้อมูล	โทร.	๐	๕๔๒๒	๐๓๖๔,	๐๘	๓๒๐๓	๗๓๓๐,	
๐	๒๕๖๒	๐๗๖๐	www.dnp.go.th	

การเดินทาง	 ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข	 ๑	 สาย
ล�าปาง-เชียงราย	บริเวณหลักกิโลเมตรที่	๖๖๕		ถึงที่
ท�าการอุทยานฯ

ศูนย์ศิลปะชุมชนเมืองงาว หรือ	บ้านจ้างหลวง 
(ช้างหลวง) ตัง้อยูเ่ลขที	่๓๓	หมูท่ี	่๙	บ้านข่อย	ต�าบล
บ้านร้อง	ครคู�าอ้าย		เดชดวงตา	สล่าแห่งเมอืงล�าปาง	
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานไม้แกะสลัก	 ที่ต้องการอนุรักษ์
ศิลปะงานแกะสลัก	 รวมทั้งใช้เป็นที่ฝึกอบรมและ
สอนงานประติมากรรมไม้แกะสลัก	 ให้คนรุ่นหลังได้
มโีอกาสศึกษา	จงึได้จดัตัง้และรวบรวมผลงานไม้แกะ
สลกัทีอ่ยูภ่ายในเรอืนเกบ็งานแกะสลกัทีเ่ป็นเรอืนไม้
หลังใหญ่ดูคล้ายช้าง	 แทบทุกตารางนิ้วของอาคาร
หลังนี้ได้รับ	 การออกแบบด้วยศิลปะดูกลมกลืน	
ทว่าปัจจุบันถูกไฟไหม้ซึ่งส่งให้ผลงานนั้นเสียหาย
ประมาณ	๕๐-๖๐		ชิ้น	อย่างไรก็ตาม	ครูค�าอ้ายก็ยัง
คงไม่ย่อท้อ	 สานต่องานประติมากรรมไม้แกะสลัก
ต่อไป	จนในที่สุดที่นี่ได้รับการจัดตั้งเป็นสถาบันจาก
กระทรวงศกึษาธกิาร	เพือ่สร้างอาชพีให้กบัคนในท้อง
ถิ่น	ปัจจุบันมีผลงานให้ชมเพียงบางส่วน	 	สอบถาม
ข้อมูล	 โทร.	๐	๕๔๒๒	๐๓๘๐,	๐	๕๔๓๖	๕๒๒๙,	
๐๘	๑๕๐๗	๕๗๘๒,	๐๘	๖๔๒๐	๔๐๙๖	

การเดินทาง	 ใช้ทางหลวงหมายเลข	 ๑	 (สายงาว-
พะเยา)	เลยตัวอ�าเภองาวไปประมาณ	๒๐	กิโลเมตร	
ศูนย์ฯอยู่ทางขวามือ	 ห่างจากตัวเมืองล�าปาง	 ๑๐๓	
กิโลเมตร

วัดจองคำา ตั้งอยู่ที่ต�าบลบ้านหวด	 สันนิษฐานว่าผู้
สร้างเป็นชาวไทยใหญ่และสร้างตามแบบศิลปะไทย
ใหญ่	(เงี้ยว)	ตัววิหารหลังเดิมได้ถูกถอดแบบไปตั้งไว้
ทีเ่มอืงโบราณ	บางป	ูจงัหวดัสมทุรปราการ	วหิารหลงั
ปัจจบุนัได้สร้างขึน้ตามแบบฉบบัของเดมิทกุประการ	
โดยสล่าช่างชาวพม่า	วดัจองค�าได้รบัการสถาปนาขึน้
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	ชนิดสามัญ	พ.ศ.	๒๕๔๙	
เน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปี

อำาเภอแจ้ห่ม

วัดอักโขชัยคีรี จุดเด่นของวัดนี้มีปรากฏการณ์เงา
สะท้อนพระเจดีย์เป็นภาพสีเช่นเดียวกับวัดพระธาตุ
จอมปิง	เงาพระเจดย์ีจะปรากฏอยูต่รงทีเ่ดิมไม่เคลือ่น
ย้ายตลอดทัง้วนัตราบเท่าทีย่งัมแีสงสว่าง	นอกจากนี้
ภายในโบสถ์ยงัเป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรปูยนืองค์
ใหญ่	 “พระศากยมุณีคีรีอักโข”	มีความสูง	๕	 วา	๒	
ศอก	 เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่เคารพของชาวแจ้ห่ม	
โบสถ์เปิดเวลา	๐๗.๐๐-๑๗.๐๐	น.	ส�าหรับผู้ที่สนใจ
ศิลปะท้องถ่ิน	 ทางด้านหลังโบสถ์ยังมีสัตภัณฑ์ไม้ไผ่
พทุธศตวรรษที	่๒๕	ส�าหรบัจุดเทยีนบชูาพระประธาน	
และธรรมมาสน์ไม้ไผ่ศลิปะล้านนาทีส่ามารถเข้าชมได้	

การเดินทาง	ใช้ทางหลวงหมายเลข	๑๐๓๕	(ล�าปาง-
แจ้ห่ม)	บรเิวณกโิลเมตรที	่๕๐-๕๑	วดัอยู่ด้านซ้ายมอื	
มทีางขึน้	๒	ทางคอื	ทางเดนิขึน้บนัไดด้านหน้าหรอืขบั
รถขึ้นทางถนนด้านหลัง



ล�ำปำง 31



ล�ำปำง32

อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำาลือ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติและเป็นท่ีเคารพสักการะบูชาเจ้าผู้
ครองเมืองแจ้ห่มในอดีต	 เจ้าพ่อพญาค�าลือเป็นเจ้า
เมืองที่มีความกล้าหาญปกครองเมืองด้วยความรัก
และเมตตา	

วัดพุทธบาทสุทธาวาส เดิมชื่อ	 วัดเฉลิมพระ
เกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์	 (วัดพระบาทปู่
ผาแดง)	 หรืออีกช่ือท่ีชาวบ้านนิยมเรียกกัน	 คือ	
“ดอยปู่ยักษ์	 (ดอยพระบาทปู่ผาแดง)”	 ด้วยความ
งดงามของทัศนียภาพจึงท�าให้ได้รับการยกย่องเป็น
แหล่งท่องเที่ยว	 “Unseen	 Thailand”	 วัดนี้มีรอย
พระพทุธบาทของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจารกึ
ไว้บนแผ่นหนิขนาดใหญ่	และมถี�า้ผาสวรรค์	ปล่องลม

มหัศจรรย์มีลายหินงาม	เตาหินปูนแบบโบราณ	และ
เมืองโบราณชื่อเมืองวิเชตนครอยู่บริเวณใกล้เคียง	
วัดนี้แบ่งออกเป็น	2	ชั้น	คือ	วัดในบริเวณชั้นล่าง	นัก
ท่องเที่ยวสามารถขับรถไปจอดในบริเวณหน้าวัดได้	
ส่วนวัดบริเวณชั้นบน	ตั้งอยู่บนยอดเขา	หากต้องการ
เที่ยวชมในจุดนี้	 นักท่องเทียวต้องขับรถขึ้นไประยะ
ทางประมาณ	3	กิโลเมตร	ต่อจากนั้นเดินเท้าขึ้นเขา	
ด้วยระยะทางประมาณ	1	กิโลเมตร	

การเดนิทาง	จากตวัเมอืงล�าปางใช้ทางหลวงหมายเลข	
1035	 ไปอ�าเภอแจ้ห่ม	 จากตัวมืองแจ้ห่ม	 ระยะทาง
ประมาณ	 1	 กิโลเมตร	 มีทางแยกด้านซ้ายมือ	 ให้
สังเกตุซุ้มประตูเข้าหมู่บ้า้นเหล่ายาว	 ต่อจากนั้นให้

วัดพุทธบาทสุทธาวาส
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เลี้ยวเข้าไปด้วยระยะทางประมาณ	200	 เมตร	ก็จะ
เจอทางไปวัด	อยู่ทางซ้ายมือ

อำาเภอแม่เมาะ

เหมอืงแม่เมาะ เป็นเหมอืงถ่านหนิลกิไนต์ทีใ่หญ่ท่ีสดุ
ในประเทศไทย	ค้นพบเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๐	มีปริมาณ
ถ่านหิน	๖๓๐	ล้านตัน	อายุประมาณ	๔๐	ล้านปี	และ
คาดว่าสามารถน�ามาใช้ได้อีก	 ๕๐	ปี	 บริเวณเหมือง
มีโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงต้ังอยู่หลายโรง	
ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงไปในบริเวณขุดเจาะ	
เพราะอาจเกดิอนัตรายจากวตัถรุะเบิดทีใ่ช้ท�าเหมอืง
ได้	แต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	(กฝผ.)	ได้จัดท�าสวนหย่อม	
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ	 เป็นจุดชมวิวส�าหรับนักท่อง
เที่ยวซึ่งสามารถมองเห็นการท�างานของรถขุดเจาะ
ถ่านหินได้เป็นมุมกว้าง	

สถานที่น่าสนใจภายในเหมือง

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา	เป็นพิพิธภัณฑ์
ที่มีความทันสมัยที่ให้ความรู้ทางธรณีวิทยาบริเวณ
เหมืองแม่เมาะ	 รวมทั้งประวัติความเป็นมาของ
เหมอืงและเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้า	โดยน�าเสนอผ่าน
ภาพยนตร์	๓	มิติและเทคโนโลยีล�้าสมัย	เปิดบริการ
ทุกวัน	หยุดวันจันทร์	 วันละ	๔	รอบ	 เวลา	๐๙.๐๐	
น.	๑๐.๓๐	น.	๑๓.๐๐	น.	และ	๑๔๓๐	น.	สอบถาม
ข้อมูล	โทร.	๐	๕๔๒๕	๔๙๕๐-๕

สวนพฤกษชาติ	 เป็นสวนสาธารณะที่ประดับด้วย
พรรณไม้สวยงาม	 ภายในสวนยังเป็นที่ประดิษฐาน	
พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่	๗	ผู้ซึ่งโปรดเกล้าฯ	
ให้สงวนแหล่งถ่านหินที่แม่เมาะเอาไว้

เหมืองแม่เมาะ
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จุดชมวิวและทุ่งบัวตอง	 เป็นภูเขาเทียมที่เกิดจาก
การน�าดนิในบ่อเหมอืงมากองเกบ็ไว้	โดยบนยอดดอย
มีสวนเฉลิมพระเกียรติ	 ๘๔	พรรษา	 เป็นจุดชมวิวที่
สามารถมองเห็นทัศนยีภาพสวยงาม	รวมทัง้ทุง่บวัตอง
ซึง่จะออกดอกสเีหลอืงสดใสในช่วงเดอืนพฤศจกิายน
ถึงกลางเดือนธันวาคม

ลานสไลเดอร์	 เป็นลานพ้ืนหญ้าที่เทลาดลงสู่บริเวณ
สนามกอล์ฟ	อยูบ่ริเวณหน้าอาคาร	จดุชมววิของสวน
พฤกษชาติ	 นักท่องเที่ยวสามารถน�ากล่องหรือแผ่น
รอง	 สไลด์ลงตามลานพื้นหญ้าเพ่ือความสนุกสนาน	
ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาด	 โดยสามารถเช่าแผ่น
รองลื่นได้บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์

นอกจากนี้	 ยังมีบ้านพักรับรองของ	 กฟผ.	 แบบ
บังกะโล	 จ�านวน	๑๔	ห้อง	 ราคา	๖๐๐	บาท	และ
แบบห้องพกัจ�านวน	๒๐	ห้อง	ราคา	๔๐๐	บาท	สนาม
ซ้อมกอล์ฟ	สนามกอล์ฟ	ขนาด	๘	หลุม	และสโมสร	
สอบถามได้ที่	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	
โทร.	๐	๕๔๒๕	๔๙๙	http://maemohmine.egat.
co.th	

การเดนิทาง		ใช้ถนนสายล�าปาง-เด่นชยั	ประมาณ	๑๐	
กิโลเมตร	 จากนั้นแยกซ้ายประมาณ	๒๖	 กิโลเมตร	
หรือเช่ารถสองแถวบริเวณตลาดบริบูรณ์ในตัวเมือง	
หรือที่สี่แยกร้านขายยาไทยโอสถ	ถนนทิพวรรณ	ใช้
เวลาเดินทาง	๓๐	นาที

วัดพระธาตุดอยพระฌาน
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ผาหอบ เป็นธารน�้ากลางผาสูง	 มีวิวที่สวยงาม	 มี
บันไดหิน	 ร้านอาหารขายข้างล่าง	 กิจกรรมภายใน
ผาหอบประกอบด้วยการพายเรือคายัค	 ล่องแพชม
ถ�้า	 ค่าบริการคนละ	 ๕๐	 บาทพร้อมชูชีพ	 มีทุ่นก้ัน
บริเวณเล่นน�้าไว้	 ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อ
ความปลอดภัย	

การเดินทาง	 เข้าทางซอยไปรษณีย์แม่เมาะ	 ผ่าน
วทิยาลยัการจัดการแม่เมาะ	ข้ามทางรถไฟ	และเลีย้ว
ไปตามทางมีป้ายบอก	

อำาเภอแม่ทะ

วัดพระธาตุดอยพระฌาน	 อยู่ต�าบลป่าตัน	 เป็นวัด
ท่ีตั้งอยู่บนดอยพระฌาน	 มองเห็นวิวทิวทัศน์และ
ทัศนียภาพที่สวยงามของอ�าเภอแม่ทะ	 เห็นทิวเขา
ต้นไม้ทีเ่ขยีวขจไีด้รอบทิศ	ในช่วงฤดฝูนและฤดูหนาว
ในช่วงเวลาเช้าสามารถเห็นทะเลหมอกอันงดงาม
ได้อีกด้วย

การเดินทาง	 จากอ�าเภอเมืองล�าปาง	 ใช้เส้นทาง
ล�าปาง	–	แม่ทะ	ตรงทางแยกบ้านฟ่อน	เข้าสู่อ�าเภอ
แม่ทะ	เจอซอยเข้าหมูบ้่านป่าตนัให้เลีย้ว	แล้วมุง่หน้า
สู่ต�าบลป่าตัน	 อ�าเภอแม่ทะ	 เจอทางแยกวัดป่าตัน
หลวงให้ตรงไปก็มีป้ายบอกไปวัดพระธาตุดอยพระ
ฌาน	 ทางข้ึนไปชมพระธาตุเป็นทางขึ้นเขาคดเค้ียว	
แต่ไม่ถึงกับชันมาก	 ถนนลาดยางตลอดสายรถทุก
ชนดิสญัจรได้		แต่ระหว่างทีผ่่านไปยงัหมูบ้่านเส้นทาง
อาจมีขรุขระเล็กน้อย	วัดมีพื้นที่	๒	ส่วน	คือ		พื้นที่
ด้านล่างซึ่งเป็นตัววัด	 และพื้นที่บนยอดเขาเป็นที่ต้ัง
ของพระธาตุซึ่งต้องขับรถต่อไปจากตัววัดประมาณ	
๔-๕	กิโลเมตร

สะพานบญุไม้ไผ่วัดพระธาตสุนัดอนหรอืขวัแตะ อยู่
ทีบ้่านวงัเงนิ	เป็นสะพานไม้ไผ่ทีท่อดยาว		๓๖๐	เมตร	
ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน	 เริ่มต้นจากบริเวณจุดพักรถ

ริมถนนสาย	๑๑	ล�าปาง-เด่นชัย	 เชื่อมต่อกับทางทิศ
ตะวันออก	บริเวณบันไดนาคของวัดพระธาตุสันดอน		
สะพานบุญสร้างขึ้นในเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐		
ซึ่งชาวบ้านได้บริจาคที่นาและไม้ไผ่เพื่อสร้างสะพาน
ให้เดินไปยังวัดพระธาตุสันดอน	ได้ง่ายขึ้น

บ้านแกะสลัก ตั้งอยู่ที่บ้านหลุก	ต�าบลนาครัว	มีการ
แกะสลักไม้ตั้งแต่อดีตสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน	เป็นการ
สืบสานวิธีการใช้มีดและส่ิวแกะสลักรวมถึงความ
เช่ือ	 ความคิดที่ถ่ายทอดออกมาเป็นลวดลายต่าง	 ๆ	
ลงบนแผ่นไม้ด้วยฝีมืออันประณีต	 มีรูปแบบที่ทัน
สมัย	 แต่ก่อนเป็นการท�าโดยใช้เวลาว่างจากการท�า
นา	 แต่ปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาก
ขึ้น	 จึงได้ผลิตออกจ�าหน่ายเป็นอุตสาหกรรมภายใน
หมู่บ้าน			

การเดินทาง	จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล�าปาง	
ไปตามเส้นทางอ�าเภอแม่ทะ	 ใช้เส้นทางหมายเลข	
๑๐๓๖	ประมาณ	๒๕	กิโลเมตร	ถึงตัวอ�าเภอแม่ทะ	
ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข	๑๑	ถึงทางแยกที่ท�าการ
ต�ารวจต�าบลแม่ทะ	ให้เลีย้วซ้ายตามหมายเลข	๑๐๓๖	
อีกครั้ง	ระยะทาง	๓	กิโลเมตร	โรงพยาบาลแม่ทะ	
ตรงไปเจอวัดบ้านหลุก	บ้านแกะสลักอยู่ทางซ้ายมือ

อำาเภอสบปราบ

อุทยานแห่งชาติดอยจง 

อยู่ในเขตอ�าเภอสบปราบ	อ�าเภอเถิน	อ�าเภอแม่พริก	
จังหวัดล�าปาง	และอ�าเภอลี้	 จังหวัดล�าพูน	มีสิ่งที่น่า
สนใจคือ

-ยอดดอยจง	 ดอยที่สูงที่สุดและเคยเป็นสถานี
โทรคมนาคมของกองทัพอากาศมาก่อน	 ทว่าหลัง
จากที่กองทัพอากาศสร้างสถานีเรดาร์ที่ยอดดอยอิน
ทนนท์	จึงได้ยกเลิกสถานีแห่งนี้ไป	อุทยานฯจึงเข้ามา
ดแูลต่อ	และจัดเจ้าหน้าทีป่ระจ�าอยูท่กุวนั	เมือ่มองลง



ล�ำปำง36

ไปจะเหน็ผืนนาอนักว้างใหญ่ของอ�าเภอสบปราบและ
อ�าเภอเกาะคา	 อีกทั้งบนสันเขายังปกคลุมไปด้วยป่า
ก่อสลับต้นสนเป็นระยะ	 ซึ่งพื้นล่างเต็มไปด้วยต้น
กระเจยีวทีอ่อกดอกสีชมพใูนช่วงต้นฤดฝูนและในช่วง
เดอืนตลุาคมถงึมกราคมจะมีกล้วยไม้ฟ้ามุย่	ซึง่มสีสีนั
สวยสดงดงาม	และเป็นดอกไม้ที่ทางอุทยานฯ	น�าไป
ใช้เป็นสญัลกัษณ์	การเดนิทางขึน้ยอดดอยจงนัน้	ต้อง
ติดต่อเจ้าหน้าที่น�าทาง	เตรียมเสบียง	เต็นท์	ถุงนอน	
และสัมภาระส่วนตัวไปเอง	ควรมีเวลา	๒	วัน	โดยคืน
แรกพักท่ีสันป่าเกีย๊ะ	ซึง่เป็นป่าสนสองใบและสนสาม
ใบ	รุ่งเช้าเดนิขึน้สูย่อดดอย	และคนืทีส่องพกับนยอด
ดอยจง	แล้วเตรียมตัวกลับในช่วงสาย	

-ผากาน	อยูห่่างจากยอดดอยจงประมาณ	๒	กโิลเมตร	
เป็นเส้นทางท่ีเหมาะส�าหรับดูนก	 แต่ด้วยสภาพเป็น
ผาหนิปนูแหลมคม	การปีนขึน้ต้องใช้ความระมดัระวงั
อย่างสงู	เมือ่ข้ึนไปถึงแล้วจะมองเหน็ผนืป่าและทวิเขา
ทอดตวัยาว	ส่วนทางด้านหลังมองเหน็ยอดดอยจง	อยู่
สูงกว่าระดับสายตา

-จดุชมทวิทศัน์ป่าแม่อาบ	อยูบ่รเิวณสองข้างถนนสาย
เถิน-ลี้	หลักกิโลเมตรที่	๑๓-๒๖

-น�้าตกแม่งาช้าง	 อยู ่ห่างจากที่ท�าการอุทยานฯ	
ประมาณ	๒	กิโลเมตร	ในท้องที่ต�าบลนายาง	อ�าเภอ
สบปราบ	เป็นน�้าตกขนาดเล็กสูงประมาณ	๑๒	เมตร	
มีน�้าเฉพาะฤดูฝน

-น�้าตกตาดปู่หล้า	อยู่ห่างจากที่ท�าการอุทยานฯ	๑	
กโิลเมตร	ในท้องท่ีต�าบลนายาง	อ�าเภอสบปราบ	เป็น
น�้าตกขนาดเล็ก	๒	ชั้น	มีน�้าเฉพาะฤดูฝน

-ผาข้าง	อยู่ตรงข้ามที่ท�าการอุทยานฯ	 เป็นภูเขาลูก
เล็กๆ	ริมอ่างเก็บน�้าห้วยแม่ยอง	เมื่อมองจากผาข้าง
ลงมา	 จะเห็นอ่างเก็บน�้า	 ท่ีท�าการอุทยานฯและทิว
เขาสลับซับซ้อน

-ถ�า้และน�า้ตกอืน่ๆ	ทีส่�ารวจพบแต่ยงัไม่ได้พฒันาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว	เช่น	น�้าตกห้วยแม่ปู	น�้าตกห้วยค่าง	
ผายอง	ถ�้าห้วยแดง	ถ�้าก้นหอย	และถ�้าแม่เก่ง

การเดนิทาง	ใช้ทางหลวงหมายเลข	๑	ถนนพหลโยธิน	
ถึงที่ว่าการอ�าเภอสบปราบ	 แล้วเลี้ยวขวาไปตาม
ถนนกรมโยธาธิการสายบ้านหล่าย-บ้านแก่น	 เม่ือ
ถึงบ้านนาไม้แดง	 จากถนนพหลโยธินประมาณ	 ๘	
กิโลเมตร	 ให้เลี้ยวซ้ายไปอีก	 ๕	 กิโลเมตร	 จะถึงที่
ท�าการอุทยานแห่งชาติดอยจง	 รวมระยะทางจาก
อ�าเภอเมืองล�าปางถงึทีท่�าการอทุยานฯ	๖๘	กโิลเมตร	

อำาเภอเถิน

อุทยานแห่งชาติแม่วะ มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูง
ตดิต่อกนั	โดยมดีอยตาจีเ่ป็นยอดเขาสงูสดุซึง่มคีวาม
สูงประมาณ	 1,027	 เมตรจากระดับน�้าทะเลและมี
สภาพป่าแตกต่างกันไปตามระดับความสูงของพื้นที	่
โดยพบทั้งป่าเบญจพรรณ	ป่าเต็งรัง	ป่าสนเขา	และ
ดบิแล้ง	ทีน่ีจ่ดัว่าเป็นอทุยานแห่งชาตทิีม่ต้ีนไม้ขนาด
ใหญ่และพืชสมุนไพรอุดมสมบูรณ์	 รวมท้ังกล้วยไม้
และดอกไม้นานาชนิด	 และยังพบความหลากหลาย
ทางกายภาพ	 ทั้งชนิดของดินและสภาพป่าซึ่งท�าให้
มีสัตว์และพืชต่างๆ	 อย่างหลากหลายตามไปด้วย	
สตัว์ทีน่่าสนใจคอื	กิง้ก่าบนิ	ซึง่ปัจจบุนัพบเหน็ได้ยาก
แล้ว	

สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ

น�้าตกแม่วะ	ตั้งอยู่หมู่ที่	 ๗	บ้านน�้าดิบ	ต�าบลแม่วะ	
พืน้ทีโ่ดยรอบเป็นภูเขาสงูชนั	มดีอยแปลหลวงเป็นต้น
ก�าเนิดของน�้าตกและไหลลงสู่แม่น�้าวัง	 น�้าตกมี	 ๗	
ชั้น	 แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกัน	มีทางเดิน
ได้สะดวกขึ้นไปถึงแค่ชั้นที่	๓	ระยะทาง	๗๐๐	เมตร	
ชั้นที่สูงที่สุดคือชั้น	๖	มีชื่อว่า	ตาดหลวง	มีความสูง
ประมาณ	๑๐๐	 เมตร	 จากนั้นทางเริ่มสูงชันขึ้นไป
จนถึงชั้นที่	๗	รวมระยะทาง	๒.๒	กิโลเมตร
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การเดินทาง	 ใช้ทางหลวงหมายเลข	 ๑	 ผ่านอ�าเภอ
แม่พริก	 ประมาณกิโลเมตรที่	 ๕๐๐	 	 มีทางแยกเข้า
สู่ที่ท�าการอุทยานฯ	๖	กิโลเมตร	จะถึงหน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติที่	มว.๑	(น�้าตกแม่วะ)	น�้าตกอยู่ห่าง
ไปอีก		๒๐๐	เมตร

นอกจากน้ียงัม	ีเส้นทางศกึษาธรรมชาต	ิเป็นทางเดนิ
ขึ้นเขาผ่านป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ	แล้วเดินขึ้น
สนัเขาผ่านจดุชมทวิทศัน์ไปจนพบน�า้ตกชัน้ที	่๗	รวม
ระยะทาง	๖	กิโลเมตร	เหมาะส�าหรับการเดินชมป่า
เปลี่ยนสีในช่วงฤดูแล้ง

ถ�้าน�้าผ่าผางาม	ตั้งอยู่ในเขตบ้านวังส�าราญ	 ต�าบล
พระบาทวังตวง	อ�าเภอแม่พริก		เป็นถ�้าหินปูนขนาด
ใหญ่	มีทางวกไปวนมาและมีความลึกมาก	ภายในถ�้า
มีน�้าไหลผ่าน	และมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม

ถ�้าพระเจดีย์		ตั้งอยู่หมู่ที่	๗	บ้านน�้าดิบ	ต�าบลแม่วะ	
เป็นถ�้าหินปูนขนาดกลาง	ภายในถ�้ามีหินงอกรูปทรง
เจดีย์และรูปอ่างเก็บน�้าอยู่บนพื้น	ราษฎรบ้านน�้าดิบ
ได้ร่วมกันพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว	 นอกจาก
นั้นยังมีถ�้าอีกหลายแห่งซึ่งอยู ่ห่างจากบ้านน�้าดิบ
ประมาณ	๓	กิโลเมตร

อุทยานฯ	 มีบ้านพักจ�านวน	 ๓	 หลัง	 พักได้	 ๖	 คน	
ราคา	๑,๘๐๐	บาท/หลัง/คืน	และมีเต็นท์ไว้บริการ	
สอบถามข้อมูลที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ	ต�าบลแม่วะ	
(ปท.แม่วะ)	 อ�าเภอเถิน	 จังหวัดล�าปาง	 ส�านักงาน
อุทยานแห่งชาติแม่วะ	 โทร.	 ๐๘	 ๑๑๑๒	 ๒๘๕๕,	
กรุงเทพฯ	โทร.	๐	๒๕๖๒	๐๗๖๐	www.dnp.go.th

การเดินทาง	 จากล�าปางใช้ทางหลวงหมายเลข	 ๑	
เลยอ�าเภอเถิน	 ๑๗	 กิโลเมตร	 ถึงหลักกิโลเมตรที	่
๔๙๗-๔๙๘	มทีางแยกขวามอืข้างโรงเรยีนแม่วะวทิยา
เข้าไป	๕	กโิลเมตร	ทางแยกซ้ายมอืเป็นทางคอนกรตี
ไปท่ีท�าการอุทยานแห่งชาติแม่วะ	 ซึ่งอยู่ใกล้กับอ่าง

เก็บน�้าของหมู่บ้าน	 หากโดยสารรถประจ�าทางต้อง
ลงที่ป้อมต�ารวจแม่วะ	 แล้วนั่งมอเตอร์ไซต์รับจ้าง
เข้าอุทยานฯ

อ่างเก็บนำ้าแม่มอก ต�าบลเวียงมอก	 เป็นอ่างเก็บ
น�้าขนาดใหญ่ในโครงการพระราชด�าริ	 มีเนื้อที่	 ๑๖	
ตารางกิโลเมตร	กว้าง	๒	กิโลเมตร	สันเขื่อนยาว	๑.๙	
กโิลเมตร	บรรยากาศร่มรืน่เขยีวชอุม่ด้วยต้นไม้ตลอด
ทาง	อ่างเก็บน�้าแม่มอกเป็นเขื่อนท�านบดินส่งน�้าเพื่อ
การเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่อ�าเภอทุ่งเสลี่ยม	
จังหวัดสุโขทัยและอ�าเภอเถิน	จังหวัดล�าปาง	บริเวณ
อ่างเก็บน�้า	 มีบ้านพักรับรอง	 ผู้สนใจติดต่อโครงการ
หลวงชลประทานล�าปาง	โทร.	๐	๕๔๒๒	๗๒๑๑-๒	
ส�านักงานจังหวัดล�าปาง	 โทร.	 	 ๐	 ๕๔๒๖	๕๐๑๔	
โทรสาร	๐	๕๔๒๖	๕๐๗๐

อำาเภอแม่พริก

วัดพุทธบาทวังตวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่
เคารพสกัการะของชาวอ�าเภอแม่พรกิ	มปีชูนยีสถาน
ที่ส�าคัญ	คือ	รอยพระพุทธบาทสองรอย	ประดิษฐาน
อยู่บนยอดดอยที่มีความสูงประมาณ	๘๐	เมตร	จาก
ระดับแม่น�้าวัง	 ชื่อของวัดแยกตามศัพท์ได้สองความ
หมาย	คือ	พระพุทธบาท	หมายถึง	รอยพระพุทธบาท
ของพระพทุธเจ้า	และค�าว่า	วงัตวง	หมายถงึ	วงัน�า้วน
อยู่ริมฝั่งแม่น�้าวังติดกับวัดพระพุทธบาทวังตวง	และ
อีกความหมายหนึ่งหมายถึงรองรับสิ่งที่ไหลมา	เทลง
มา	 (เช่น	ภาษาถิ่นว่าเอาโอ่งมาตวงน�้าฝน)	 อีกอย่าง
หน่ึงค�าว่า	 “ตวง”	 มีผู้สันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากค�า
ว่า	“ต๊วง”	ซึ่งเป็นภาษาถิ่นแปลว่า	“ดิ้น”	หรือพลิก
ตวั	(ฉะนัน้ค�าว่า	“วงัตวง”	จงึมคีวามหมายว่าวงัน�า้วน
ที่รองรับน�้าท่ีไหลเทลงมา	 จากดอยพระบาทและอีก
ความหมายหนึ่งหมายถึง	 วังน�้าวนที่มีพญานาคพลิก
ตัวไปมา	 ดังต�านานเล่าสืบต่อกันมา)	 มีเทศกาลสรง
น�้าในช่วงปลายเดือนเมษายนทุกปี
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อำาเภอเสริมงาม

ศูนย์ศิลปาชีพแม่ตำ๋า เป็นโครงการในพระราชด�าริ	
ก่อสร้างขึ้นในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๗	 อยู่ห่างจากตัวเมือง	
๓๐	กิโลเมตร	มีกิจกรรมหลัก	ๆ	คือ

-	การปลูกป่า	การอนุรักษ์พันธุ์ไม้	การเพาะปลูกกล้า
ไม้	 และการป้องกันรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่รับผิด
ชอบ	 การป้องกันไฟป่า	 และการตระเวนป้องกันผู้
ลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า	

-	กิจกรรมด้านเกษตรกรรม	มีแปลงสาธิตการเกษตร	
ให้ราษฎรได้ดูเป็นตัวอย่าง	 มีการแจกพันธุ์พืชและ
สัตว์ให้ทดลองปลูกและเลี้ยง	

-	งานหัตถกรรม	เช่น	เครื่องปั้นดินเผา	เซรามิก	การ
ทอผ้าฝ้ายและผ้าไหม	การแกะสลัก	ปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม	พร้อมกับน�าออกจ�าหน่ายเป็นรายได้เสริม	

อำาเภอเกาะคา

วัดพระธาตุลำาปางหลวง ต้ังอยู่ต�าบลล�าปางหลวง	
วัดนี้มีมาต้ังแต่สมัยพระนางจามเทวี	 ราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่	 20	 นอกจากเป็นวัดไม้ที่มีความสมบูรณ์
ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยซึ่งงดงามด้วยสถาปัตยกรรม
เก่าแก่แล้ว	 พระธาตุล�าปางหลวงยังเป็นพระธาตุ
ประจ�าปีเกิดของคนปีฉลู	 ด้วยเร่ิมสร้างในปีฉลูและ
เสร็จสิ้นในปีฉลูเช่นเดียวกัน	มีสิ่งที่น่าสนใจ	ดังนี้

พระธาตุล�าปางหลวง	มีฐานเป็นบัวลูกแก้ว	ส่วนองค์
พระธาตุเป็นทรงกลมแบบล้านนา	 ภายนอกบุด้วย
ทองจังโก	ยอดฉัตรท�าด้วยทองค�า	มีลายสลักดุนเป็น
ลวดลายประจ�ายามแบบต่าง	 ๆ	 ลักษณะเจดีย์แบบ
นี้เป็นต้นแบบของพระธาตุหริภุญไชยและพระบรม
ธาตุจอมทองด้วย	 ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระ
เกศา	พระอฐัธิาตจุากพระนลาฎข้างขวา	พระศอด้าน
หน้าและด้านหลงั	บรเิวณรัว้ทองเหลอืงรอบองค์พระ

ธาตุมีรูกระสุนปืนที่หนานทิพย์ช้างต่อสู้กับท้าวมหา
ยศปรากฏอยู่	

วิหารหลวง	 เป็นวิหารขนาดใหญ่ที่สร้างเม่ือ	 พ.ศ.	
๒๐๑๙	โดยเจ้าหมื่นค�าเป๊ก	ภายในมีซุ้มปราสาททอง
เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทอง	 ด้านหลังเป็นที่
ประดิษฐานพระเจ้าทันใจ	 บนแผงไม้คอสองมีภาพ
จิตรกรรมเก่าแก่งดงามเรื่องทศชาติและพรหมจักร

วิหารพระพุทธ	 เดิมเป็นวิหารเปิดโล่งหน้าบันเป็น
ลายดอกไม้ติดกระจกสี	 มีอายุไม่ต�่ากว่า	 ๗๐๐	 ปี	
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ภายในประดษิฐานพระประธานเป็นพระพทุธรปูปาง
มารวิชัยขนาดใหญ่	 ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน	 ศิลปะ
เชียงแสน	 และยังปรากฏเงาพระธาตุภายในวิหาร
อีกด้วย

เมื่อหันหน้าเข้าหาวิหารหลวง	ด้านขวามือ	คือ	วิหาร
น�้าแต้ม	หรือวิหารภาพเขียนสี	“แต้ม”	แปลว่า	ภาพ
เขียน	สร้างเมื่อ	พ.ศ.	๒๐๔๔	เป็นวิหารเก่าที่ภายใน
เปิดโล่งไม่มีเพดาน	 คงรูปแบบของสถาปัตยกรรม
ไทยที่งดงาม	ก�าแพงด้านพระประธานเขียนภาพลาย

ทองบนพื้นรักแดง	มีภาพจิตรกรรมศิลปะล้านนาบน
แผงไม้คอสองทีเ่ก่าแก่		และหลงเหลอืเพยีงแห่งเดยีว
ในเมืองไทย	 ปัจจุบันภาพเขียนลบเลือนไปมากและ
ประดษิฐานพระพทุธรปูสมัฤทธิป์างมารวชิยั	หน้าตกั
กว้าง	๑.๒๕	เมตร	สูง	๑.๒๕	เมตร

ซุ้มพระบาท	สร้างครอบพระพุทธบาทไว้	ฐานก่อขึ้น
เป็นช้ันคล้ายฐานเจดีย์	สร้างเมือ่	พ.ศ.	๑๙๙๒	ภายใน
มองเห็นแสงหักเห	 ปรากฏเป็นเงาพระธาตุและพระ
วิหารในด้านมุมกลับ	แต่ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้า

วัดพระธาตุล�าปางหลวง
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กุฏิพระแก้ว	เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต	มีอายุ
ไม่ต�่ากว่า	๔๐๐	ปี		

วิหารพระเจ้าศิลา	 เป็นท่ีประดิษฐานพระเจ้าศิลา
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงละโว้	 เมื่อ	
พ.ศ.	 ๑๒๗๕	 พระราชบิดาของพระนางจามเทวี
พระราชทานให้และประดิษฐานไว้	ณ	ที่แห่งนี้

พิพิธภัณฑ์	รวบรวมศิลปวัตถุจากที่ต่าง	ๆ 	ที่หาชมได้
ยาก	เช่น	สังเค็ด	ธรรมาสน์	คานหาบ	ตู้พระไตรปิฎก	
เป็นต้น

นอกจากนี้ วั ดพระธาตุล� าปางหลวงยั ง เป ็นที่
ประดิษฐาน	 “พระแก้วดอนเต้า”	 (พระแก้วมรกต)	
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดล�าปาง	 เป็น

พระพุทธรูปปางสมาธิ	 ศิลปะล้านนาสลักด้วยหยกสี
เขยีว	มงีานนมสัการพระแก้วดอนเต้าในวนัเพ็ญเดอืน	
๑๒	ของทกุปี	วดัพระธาตลุ�าปางหลวงเปิดทกุวนั	เวลา	
๐๗.๓๐-๑๗.๐๐	น.

การเดนิทาง	ใช้ถนนสายล�าปาง-เถนิ	ถงึหลกักิโลเมตร
ที	่๕๘๖	เลีย้วเข้าไปจนถึงทีว่่าการอ�าเภอเกาะคา	จาก
นั้นเลี้ยวขวาไปอีก	๒	กิโลเมตร	ถึงทางแยกเข้าไปอีก	
๑	กิโลเมตร	หรือ	นั่งรถสองแถวสีฟ้าที่ถนนรอบเวียง	
รวมระยะทางจากตัวเมืองล�าปาง	๑๘	กิโลเมตร

วัดเสลารัตนปัพพตาราม หรือ	วัดไหล่หินแก้วช้าง
ยืน ต้ังอยู่ต�าบลไหล่หิน	 มีพระวิหารเก่าแก่ฝีมือช่าง
เชียงตุงเป็นศิลปะแบบล้านนาไทย	 ประดับลวดลาย

วัดเสลารัตนปัพพตาราม
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วัดพระธาตุจอมปิง

งดงามทั้งหลัง	โดยเฉพาะส่วนหน้าบัน	และซุ้มประตู
ที่มีการก่ออิฐถือปูนประดับรูปสัตว์ศิลปะล้านนาแท้	
ภายในวิหารนอกจากจะมีพระประธานแล้วยังมีรูป
ปั้นพระมหาเกสระปัญโญภิกขุ	 ขนาดเท่ารูปจริงซึ่ง
ป้ันด้วยฝีมอืของท่านเอง	นอกจากนี	้พระเจดีย์ของวดั
ไหล่หนิยงัก่อสร้างตามแบบศลิปะล้านนา	ซึง่ได้บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า	ส�าหรับคันทวยที่โรงธรรมก็ยังคงเป็นศิลปะล้าน
นาเช่นกัน	กล่าวคือ	เป็นรูปคล้ายแผ่นไม้สามเหลี่ยม
ขนาดใหญ่	 แล้วฉลุลายให้โปร่งลอยตัวเป็นรูปต่างๆ	
กันออกไป	เช่น	รูปนาค	รูปหนุมาน	รูปลายเครือเถา	
ภายในบริเวณวดัจะมีหอพพิิธภณัฑ์โบราณล้านนาวดั
ไหล่หิน	 เป็นท่ีเก็บหอพระแก้ว	 ซุ้มพระพิมพ์	 อาวุธ
โบราณ	 และท่ีโรงธรรมมีใบลานอายุเกินกว่า	 ๕๐๐	
ปี	จาร	(การใช้เหล็กแหลมเขียน)	เป็นภาษาบาลีด้วย
อักษรไตเหนือ

การเดนิทาง	จากทีว่่าการอ�าเภอเกาะคาเข้าทางเดยีว
กบัวดัพระธาตลุ�าปางหลวง	๑	กโิลเมตร	และแยกซ้าย
อีก	๖	กิโลเมตร

วดัพระธาตจุอมปิง ตัง้อยูห่มูท่ี	่๕	บ้านจอมปิง	ต�าบล
นาแก้ว	 เป็นวัดโบราณที่มีต�านานการสร้างมาตั้งแต่
สมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนา	 โดย
ความโดดเด่นของวัดนี้	คือมหัศจรรย์แห่งเงาสะท้อน
ของพระธาตุกลับหัว	 ผ่านรูเล็กๆ	 บนหน้าต่างที่เผย
ความงามให้เหน็บนพ้ืนภายในพระอโุบสถตลอดเวลา
ในช่วงทีม่แีสงสว่างทัง้กลางวันและกลางคืน	นอกจาก
นี้ยังมีวัตถุโบราณต่างๆ	ที่ขุดพบภายในบริเวณวัดซึ่ง
น�ามาจัดแสดงให้ได้ศึกษาเรียนรู้

การเดินทาง	 ใช้เส้นทางเดียวกับวัดพระธาตุล�าปาง
หลวง	 แล้วแยกซ้ายตรงที่ว่าการอ�าเภอไปอีก	 ๑๗	
กิโลเมตร
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โป่งนำ้าร้อน ตั้งอยู่หมู่ที่	๑	บ้านโป่งร้อน	ต�าบลใหม่
พัฒนา	 เป็นโป่งน�้าร้อนที่มีอุณหภูมิสูงมากสามารถ
ต้มไข่สกุได้	อยูใ่นความดแูลของ	อบต.	มกีารจดัระบบ
สิง่แวดล้อมและปรบัปรงุภมูทิศัน์สวยงาม	เปิดบรกิาร
ห้องอาบน�้าแร่และห้องแช่น�้าร้อน	 เป็นสัดส่วนถูก
สุขลักษณะ	ตั้งแต่เวลา	๐๗.๐๐-๑๘.๐๐	น.	สอบถาม
ข้อมูล	โทร.	๐	๕๔๒๑	๖๙๑๙,	๐	๕๔๓๑	๒๒๕๔

การเดินทาง	 ใช้ถนนสายเกาะคา-ห้างฉัตร	 ห่างจาก
ตัวอ�าเภอเกาะคา	๑๒	กิโลเมตร

ฟาร์มแกะฮักยู ตั้งอยู่เลขที่	 ๓๔๒	 หมู่ที่	 ๒	 ถนน
พหลโยธนิ	ตกแต่งสถานทีไ่ด้น่ารกัและสวยงาม	มมีมุ
ให้นกัท่องเทีย่วได้ถ่ายภาพ	นอกจากนี	้มโีซนของร้าน
ค้าทีเ่น้นขายผลติภณัฑ์จากนมแกะเป็นส่วนประกอบ	
เช่น	เครื่องดื่มที่ท�าจากนมแกะรสชาติหวานมัน	คุ๊กกี้
นมแกะ	 ไอศกรีมนมแกะ	 โซนขายของท่ีระลึก	 เช่น	
เสื้อ	โปสการ์ด	แมคเนต	รูปแกะ	เป็นต้น	ฟาร์มแกะ
เปิดบริการวนัจนัทร์-วนัศกุร์	เวลา	๐๘.๓๐-๑๙.๐๐	น.	
และวันเสาร์-วันอาทิตย์	 เวลา	 ๐๘.๐๐-๑๙.๐๐	 น.	
สอบถามข้อมูล	 โทร.	 ๐๘	 ๓๙๔๕	 ๕๓๔๙	www.
hugyousheepfarm.com	

การเดนิทาง		ใช้เส้นทางสายล�าปาง-กรงุเทพฯ	ถงึหลกั
กิโลเมตรท่ี	 	 ๖๘๒	 ใกล้กับวัดพระธาตุล�าปางหลวง	
ห่างจากตัวเมืองล�าปางเพียง	๑๕	กิโลเมตร

อำาเภอห้างฉัตร

วดัปงยางคก ตัง้อยูท่ีบ้่านปงยางคก	เป็นวดัทีม่คีวาม
เป็นมาเก่าแก่มากแห่งหนึ่งในจังหวัดล�าปาง	 เต็มไป
ด้วยคุณค่าแห่งศิลปกรรมที่ควรค่าแก่การเก็บรักษา
และเปิดโอกาสให้คนรุ่นหลังได้เข้าไปเรียนรู้	 มีสิ่งท่ี
น่าสนใจ	ดังนี้

-วิหารจามเทวี	สร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี	เมื่อ	
พ.ศ.	 ๑๒๕๓	 เป็นวิหารไม้ที่สวยงามแบบฉบับของ

ลักษณะสถาปัตยกรรมสกุลช่างล�าปาง	 มีลักษณะ
เป็นหลังคาสามช้ัน	 เดิมเป็นแป้นไม้เกล็ดแต่ได้ผุ
กร่อนไป	 จึงได้เปลี่ยนมามุง	 ด้วยดินขอเกล็ด	 ไม่มี
ฝ้าเพดาน	 โครงสร้างของวิหารทั้งขื่อคา	 เสา	 เขียน
ลายทองซึ่งต่างจากวิหาร	 ทั่วๆ	 ไปซึ่งเป็นภาพเขียน
ลายน�้าแต้ม	ภายในมีซุ้มมณฑปพระประธาน	ซึ่งทาง
ภาคเหนือเรียกว่า	“โขงพระประธาน”	ประกอบด้วย
ซุม้ขนาดเลก็	ฐานซุม้มณฑปเป็นฐานก่ออฐิท�าลายปนู
ป้ัน	ย่อมมุไม้สบิสองอย่างประณตีสวยงาม	และในซุม้
ประดิษฐานพระประธานปางสมาธเิพชร	ผนงัด้านซ้าย
มือของมณฑปก่อสร้างเป็นซุ้มลายปูนปั้น	 ภายในซุ้ม
ยังประดิษฐานรูปปั้น	 พระพุทธรูปปางประทานพร
อยู่ภายใน	 ส่วนธรรมาสน์ฐานก่อสร้างเป็นด้วยอิฐ
ฉาบปูนท�าลวดลาย	 ปูนปั้น	 ติดกระเบื้องเคลือบดิน
เผาสีต่างๆ	 ตกแต่งแบบชาวล้านนา	 ซึ่งปัจจุบันหลุด
ร่อนไปเกือบหมดแล้ว	 ตัวธรรมาสน์ท�าด้วยไม้ลงรัก
ปิดทองลวดลายเป็นรูปดอกไม้	

-ภาพเขียนบนผนังด้านหลังพระประธาน	 เป็นภาพ
ต้นศรมีหาโพธิส์ามต้น	มเีทวดาถอืฉตัรและช่อดอกไม้
ประดับทั้งสองข้างของพระประธาน	 และลายเขียน
ตามผนังเสา	ขื่อ	คานของวิหารทั้งหมด

-ภาพลายดอกไม้หรือลายหม้อดอกหรือภาพแจกัน
ดอกไม้	ตามคติพุทธเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	 ปูรณฆฎะ	
หรือปูรณกลศ	หมายถึงหม้อน�้าที่มีน�้าเต็มเปี่ยม	ส่วน
ไม้เลื้อยน้ันหมายถึง	 ความงอกงามของชีวิตและการ
สร้างสรรค์ซ่ึงแต่ละภาพเขียนลวดลายดอก	 ใบ	 กิ่ง
ก้านเป็นลวดลายต่างกันออกไป	 และถือว่าเก่าแก่
ที่สุดในภาคเหนือ

-ฝาผนังวิหาร	 ด้านขวามือจะมีรอยดาบที่เกิดจาก
รอยดาบของการรบระหว่างหนานทิพย์ช้างกับท้าว
มหายศ
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การเดินทาง		ใช้ทางหลวงหมายเลข	๑๐๓๔	(ห้างฉตัร-
เกาะคา)	 ประมาณ	๕	 กิโลเมตร	 มีทางแยกซ้ายไป
ประมาณ	๑๐๐	เมตร

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและสวนป่าทุ่งเกวียน อยู่ใน
ความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 (ออป.)	
ใน	พ.ศ.	 ๒๕๑๒	 เคยเป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซึ่งเป็นแห่ง
แรกและแห่งเดียวในโลก	 เพื่อสร้างสรรค์ให้เป็น
สถานที่เลี้ยงและฝึกลูกช้างให้เช่ือฟังค�าสั่งและมี
ความช�านาญในการท�าไม้	ในขณะทีแ่ม่ช้างไปท�างาน
ในป่า	 หลังจากนั้นได้มีการประกาศนโยบายปิดป่า	
ศูนย์ฝึกลูกช้างจึงถูกปรับมาเป็นสถานที่ดูแลช้างแก่
และเจ็บป่วย	 รวมทั้งเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาล
ช้าง	ต่อมาในเดือนมกราคม		พ.ศ.	๒๕๓๕	ออป.	ได้
ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขึ้นมา	 และสามารถคว้า

รางวัล	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 (Tourism	Awards)	
ประเภทรางวัลดีเด่นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	
พ.ศ.	๒๕๔๑	มีกิจกรรมที่น่าสนใจ	ดังนี้	

	 -	ชมการแสดงความน่ารักแสนรู้ของช้างไทย	 มี	
๓	รอบ	เวลา	๑๐.๐๐	น.	๑๑.๐๐	น.	และ	๑๓.๓๐	น.	
และส�าหรับวันธรรมดา	 มีการอาบน�้าช้างก่อนเวลา
แสดง	คือ	เวลา	๐๙.๔๕	น.	วันเสาร์-อาทิตย์	และวัน
หยุดนักขัตฤกษ์	เวลา	๑๓.๑๕	น.	ค่าเข้าชม	ชาวไทย	
ผู้ใหญ่	๑๐๐	บาท	เด็ก	๕๐	บาท	ชาวต่างชาติ	ผู้ใหญ่	
๑๗๐	บาท	เด็ก	๑๑๐	บาท	

	 -	ข่ีช้างชมธรรมชาติ	 ขี่ช้างท่องไพร	 หรือที่เรียก
ว่าช้างแท็กซ่ีนั้นมีทุกวัน	 เวลา	 ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐	 น.	
นกัท่องเทีย่วสามารถเลอืกใช้บรกิารได้หลายเส้นทาง	

วัดปงยางคก
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สอบถามข้อมูล	 โทร.	๐	๕๔๘๒	๙๓๒๙,	๐	๕๔๘๒	
๙๓๓๓	

	 -	โครงการโรงเรียนฝึกควาญช้าง	 เพ่ือฝึกควาญ
หรือผู้ประสงค์จะเป็นควาญให้สามารถดูแลช้าง	 ได้
อย่างถูกต้อง	นับว่าเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติมาก

	 -	โฮมสเตย์ใกล้ชิดกับช้าง	 นักท่องเที่ยวจะได้
สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ	 เรียนรู้วิถีชีวิตระหว่าง
ช้างกับคนเลี้ยงช้างอย่างใกล้ชิด	 มีการจัดแพ็กเกจ	
๓	วัน	๒	คืน	ราคา	๘,๐๐๐	บาท	๒	วัน	๑	คืน	ราคา	
๕,๕๐๐	บาท	รวมค่าอาหาร	(ประกอบอาหารเองได้)	
มีบริการบ้านพักโฮมสเตย์ทั้งหมด	๓	หลัง	

	 -	ชมการใช้พลังงานภายในศูนย์	 ที่เป็นพลังงาน
ทดแทนในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ	มีก๊าซชีวภาพ

จากมูลช้างใช้ในการหุงต้มและผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์

	 -	สวนสตัว์เปิด	อยูภ่ายในบรเิวณสวนป่าทุง่เกวยีน	
นกัท่องเทีย่วจะได้สมัผสักบัสตัว์	อย่างใกล้ชดิ	อาทเิช่น	
เก้ง	กวาง	เนื้อทราย	นกยูง

ภายในสวนป่าฯมีป่าสนเมืองหนาวและพันธุ์ไม้นานา
ชนดิ	ทัง้ไม้ดอก	ไม้ใบทีม่สีีสันสวยงาม	อกีทัง้ไม้จ�าพวก
ตะบองเพชร	ปาล์ม	ตลอดจนพืชสมุนไพรต่างๆ	และ
จ�าหน่ายให้นักท่องเที่ยวที่สนใจ	สอบถามข้อมูล	โทร.	
๐๘	๑๘๘๕	๓๖๙๗

การเดนิทาง	อยูห่่างจากตวัเมอืงล�าปาง	๒๔	กโิลเมตร	
ริมทางหลวงหมายเลข	๑๑	 (ล�าปาง-ล�าพูน	 )บริเวณ
กิโลเมตรที่	 ๒๘-๒๙	หากโดยสารรถประจ�าทาง	 ขึ้น

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและสวนป่าทุ่งเกวียน
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รถที่จะไปเชียงใหม่จากสถานีขนส่งล�าปาง	 แล้วมา
ลงที่หน้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย	

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เป็นเทือกเขากั้น
เขตแดนระหว่างอ�าเภอแม่ทา	 จังหวัดล�าพูนและ
อ�าเภอห้างฉัตร	 จังหวัดล�าปาง	 และอยู ่กึ่งกลาง
เส้นทางคมนาคมทางรถไฟ	 ระหว่างล�าปาง-ล�าพูน	
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่	 ๕	 มีนาคม	
พ.ศ.	 ๒๕๑๘	มีเนื้อที่ทั้งสิ้น	 ๓๙,๒๐๖.๒๕	 ไร่	 ดอย
ขุนตาลประกอบด้วยป่าดงดิบและป่าสน	มี	๔	ยอด
เขา	 จากเชิงดอยถึงยอดสูงสุดต้องเดินเท้าประมาณ	
๗	กิโลเมตร

สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ

อุโมงค์ขุนตาล	 เป็นอุโมงค์หินแกรนิตที่ควบคุมการ
ขุดเจาะโดยวิศวกรชาวเยอรมัน	 เริ่มด�าเนินการเมื่อ	
พ.ศ.	 ๒๔๕๐	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 และเสร็จสิ้นเมื่อ	
พ.ศ.	๒๔๖๑	เป็นการเปิดเส้นทางคมนาคมทางรถไฟ
สู่ภาคเหนือครั้งส�าคัญ	

อุโมงค์นี้ ขุดทะลุภูเขาบริเวณใจกลางอุทยานฯ	
ระหว่างจังหวัดล�าปางและล�าพูน	 เป็นอุโมงค์รถไฟ
ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย	 โดยมีระยะทาง	 ๑,๓๕๒	
เมตร	รถไฟใช้เวลาว่ิงผ่าน	๕	นาท	ีถดัจากอโุมงค์รถไฟ
ไปทางท่ีท�าการอุทยานฯ	ประมาณ	๑	 กิโลเมตร	 มี
พลับพลารัชกาลที่	๕	เมื่อครั้งเสด็จฯ	มาดอยขุนตาล

ย.๑	ตั้งอยู่ห่างจากท่ีท�าการอุทยานฯ	 ราว	 ๑,๑๐๐	
เมตร	 	 ในอดีต	 “ย”	 ย่อมาจากจุดยุทธศาสตร	์
และเรียกกันต่อมาจนถึงปัจจุบัน	 การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยสร้างบ้านพัก	ย.๑	เมื่อ	พ.ศ.๒๔๖๐	เคย
เป็นที่ประทับพักแรมของกรมพระก�าแพงเพชรอัคร
โยธิน	ครั้งเสด็จมาเป็นแม่งานในการก่อสร้างอุโมงค์
ขนุตาล	ปัจจบุนัมบ้ีานพกัของการรถไฟเปิดให้บรกิาร	
๓	หลัง	 ติดต่อจองได้ที่แผนกท่องเที่ยว	 สถานีรถไฟ
หัวล�าโพง	ในเวลาราชการ	โทร.	๐	๒๒๒๕	๖๙๖๔

ย.	 ๒	 ตั้งอยู่ห่างจาก	 ย.	 ๑	 ประมาณ	 ๘๐๐	 เมตร		
พื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ทหารไทย	 หลัง
สงครามโลกครั้งที่	๒		ม.ร.ว.คึกฤทธิ์		ปราโมช	อดีต
นายกรัฐมนตรีซื้อพื้นที่ดังกล่าวสร้างบ้านพัก	ท�าสวน
ลิน้จีแ่ละมต้ีนไม้เมืองหนาว	เช่น	ลกูแพร์	ลกูพลบั	และ
ทุง่สน	มเีรอืนพกัรบัรอง	๖	หลงั	ผูส้นใจตดิต่อจองบ้าน
พกัได้ทีก่รมอทุยานแห่งชาตฯิ	โทร.	๐	๒๕๖๒	๐๗๖๐,	
๐	๕๓๕๑	๘๙๐๑,	๐	๕๓๕๑	๘๗๖๒,	๐๘	๑๐๓๒	
๖๓๔๑	www.dnp.go.th

อุโมงค์ขุนตาล
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ย.	๓	อยู่ถัดจาก	ย.	๒	ขึ้นไปประมาณ	๓,๖๐๐	เมตร	
หลงัจากสร้างทางรถไฟเสรจ็เรยีบร้อยแล้วคณะมชิช่ัน
นารอีเมรกัินคริสตจกัร	ได้มาสร้างบ้านพกัในบรเิวณนี้
และมาพักผ่อนทุกเดือนเมษายนของทุกปี	 ลักษณะ
ที่พักเป็นบ้านไม้หลังใหญ่	มี	๘	หลัง	พร้อมอุปกรณ์
ท�าครัว	 เน่ืองจากไม่มีร้านอาหารบริการ	 ต้องน�า
อาหารขึน้ไปเอง	ปัจจบุนับ้านพกัดังกล่าวอยูใ่นความ
ดูแลของมหาวิทยาลัยพายัพ	 ติดต่อจองได้ที่	 คณะ
กรรมการขนุตาล	วทิยาลยัภาคพายพั	โทร.	๐	๕๓๒๔	
๑๒๕๕	ต่อ	๒๓๑-๒,	๐	๕๓๘๕	๑๔๗๕	ในวนัและเวลา
ราชการ	นอกจากนี้บริเวณ	ย.๓	ยังมีน�้าตกตาดเหมย
ที่สามารถเดินไปเที่ยวได้จากบ้านพัก

ย.	๔	อยู่ถัดจาก	ย.๓	ขึ้นไปอีก	๑,๕๐๐	เมตร	 เป็น
ยอดสูงที่สุดของดอยแห่งนี้	 แม้ระยะจะไม่ไกลกัน
นักแต่เป็นช่วงที่ชันมาก	 จุด	 ย.๔	 นี้เป็นที่ส่องกล้อง
ซึ่งเรียกว่า	 ม่อนส่องกล้อง	 	 จากยอดดอยสามารถ
มองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้เป็นมุมกว้าง	 ส่วนมาก
มักนิยมไปเฝ้าชมพระอาทิตย์ข้ึนยามเช้าซ่ึงมีความ
สวยงามน่าประทับใจ

การเดินทาง

-	รถไฟ	เป็นทางท่ีสะดวกท่ีสุด	ลงท่ีสถานรีถไฟขนุตาล
แล้วเดินเท้าขึน้ทีท่�าการอทุยานฯ	ระยะทางประมาณ	
๑.๓	กิโลเมตร

-	รถยนต์	 ใช้ทางหลวงหมายเลข	๑๑	แล้วแยกเข้าสู่
อุทยานฯกิโลเมตรที่	 ๔๖-๔๗	 ซ่ึงเป็นถนนลาดยาง
ระยะทาง	๑๐	กิโลเมตร	จากนั้นเป็นถนนลูกรังอีก	๘	
กิโลเมตร	บางช่วงชันมากควรใช้รถสภาพดี	รถบัสไม่
สามารถขึ้นได้	สอบถามข้อมูล	อุทยานแห่งชาติดอย
ขุนตาล	โทร.	๐	๕๓๕๑	๘๙๐๑,	๐๘	๑๐๓๒	๖๓๔๑	
www.dnp.go.th

เทศกาลงานประเพณี

งานดอกเส้ียวบาน อ�าเภอเมืองปาน	 จัดขึ้นในช่วง
เดอืนมกราคม-กมุภาพนัธ์ของทกุปี	ดอกเสีย้วจะบาน
เต็มผืนป่า	 นักท่องเที่ยวสามารถขับรถชมดอกเสี้ยว
บานได้ตามเส้นทางแจ้ซ้อน-บ้านป่าเหม่ียง	 ระยะ
ทาง	๑๘	กิโลเมตร

งานพิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองและสืบชะตาเมือง 
จดับรเิวณหน้าศาลากลางจงัหวดัในเดอืนกมุภาพนัธ์	
นับเป็นประเพณีที่ชาวเมืองล�าปางจัดต่อเนื่องทุก
ปี	 โดยมีการประกอบพิธีทางสงฆ์	 พิธีทางพราหมณ์	
และการฟ้อนผีมดผีเม็ง	 อันเป็นพิธีบูชาผีบรรพบุรุษ
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เมืองต่อไป

วันช้างไทย หรือ	งานสะโตกช้าง จัดขึ้นทุกวันที่	13	
มีนาคมของทุกปี	 ณ	 ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย	 ภายใน
งานแบ่งออกเป็นสองส่วน	 คือ	 การแสดงของช้าง	
ขันโตกช้างและการรับประทานข้าวแลงขันโตกของ
ผู้ร่วมงาน

งานรำาลึกสะพานรัษฎาภิเศก จัดขึ้นทุกวันที่	 ๑๙-
๒๖	 มีนาคมของทุกปี	 	 เทศบาลนครล�าปางและ
ททท.ส�านักงานล�าปางร่วมกันจัดงานข้ึนเพื่อร�าลึก
ถึงสะพานที่อยู่คู่จังหวัดล�าปางมายาวนาน	 ภายใน
งานมีการจัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมา
ของสะพานรัษฎาฯ	การแต่งกายย้อนยุค	 การแสดง
แสงสเีสียงย้อนรอยประวตัศิาสตร์ของสะพานรษัฎาฯ	
และการออกบูธจ�าหน่ายสินค้าต่างๆของชุมชนใน
จังหวัดล�าปาง

งานประเพณีสักการะรดนำ้าดำาหัวเจ้าพ่อประตูผา 
จดัขึน้ในเดอืนเมษายนของทกุปี	ณ	ศาลเจ้าพ่อประตู
ผา	อ�าเภอแม่เมาะ	จดัขึน้เพือ่เป็นการรกัษาวฒันธรรม
ประเพณท้ีองถิน่	และร�าลกึถงึเกยีรตปิระวตัขิองพญา
มอืเหลก็หรอื	เจ้าพ่อประตผูา	ภายในงานได้จดัขบวน
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แห่เครื่องบวงสรวง	 เครื่องสักการะ	 การแสดงกลอง
สะบัดชัย	และการแสดงฟันดาบ

งานรำาลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า ลำาปาง จัด
ขึน้ช่วงต้นเดอืนเมษายน	ทีส่ถานรีถไฟนครล�าปาง	เพือ่
ระลึกถึงรถไฟหลวงขบวนแรกที่เดินทางมายังสถานี
รถไฟนครล�าปาง	 เมื่อวันท่ี	 ๑	 เมษายน	 ๒๔๕๙	 ใน
งานมกีารแสดงนทิรรศการกาดมัว่	ผูร่้วมงานแต่งกาย
แบบย้อนยคุในสมยัทีร่ถม้าเริม่เข้ามาในจงัหวดัล�าปาง	
ภายในงาน	มีรถม้าบริการด้วย

งานแห่สลุงหลวงและสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์
ของจงัหวดัล�าปาง	จัดในวันท่ี	๙-๑๔	เมษายนของทกุปี	
ในวนัที	่๙	-	๑๐	เมษายน	จะมกีารประกวดแข่งขนัการ
ตกีลองปูจ่าชิงถ้วยพระราชทานฯ	วนัที	่๑๑	เมษายน	มี
การประกวดเทพบุตร	เทพธิดาสลงุหลวง	เป็นกจิกรรม

ที่จะคัดเลือกเทพบุตร-ธิดาสลุงหลวงเพื่อไปร่วม
ขบวนสลุงหลวงและขบวนแห่ปีใหม่เมือง	 วันที่	 ๑๒	
เมษายน	นอกจากนี้มีการจัดขบวนสลุงหลวงตกแต่ง
สวยงาม	(สลุง	หมายถึง	ขันน�้า)	ผู้ร่วมขบวนแต่งกาย
แบบล้านนาโบราณแห่สลุงเงินใบใหญ่ไปรอบเมือง	
เพ่ือรับน�้าขมิ้นส้มป่อยจากประชาชนไปสรงแด่พระ
แก้วดอนเต้า	พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง	ซึ่ง
ประดษิฐานอยูท่ีว่ดัพระธาตลุ�าปางหลวง	ในวนัที	่๑๓	
เมษายน	มกีารจดัขบวนแห่ปีใหม่เมอืงโดยให้ธดิาสลงุ
หลวงนัง่บนรถแห่ไปรอบเมอืงล�าปาง	หลงัจากนัน้วนั
ที่	๑๔	เมษายน	ในจังหวัดล�าปางจะมีการท�าบุญที่วัด	
ก่อเจดีย์ทราย	 และการรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ในบริเวณ
บ้านหรือชุมชนของตัวเอง

งานแห่สลุงหลวงและสงกรานต์
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งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ เป็นงานส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วของ	กฟผ.	แม่เมาะ	ในช่วงทีด่อกบวัตองบาน
สวยเหลืองอร่าม	 มีการแสดงจากเหล่าดาราศิลปิน
ชั้นน�าของประเทศไทย	 การออกร้านของดีชุมชนใน
จังหวัดล�าปาง	 งานนี้จัดในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี

งานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน จัดเดือน
พฤศจิกายนบริเวณวัดพระธาตุล�าปางหลวง	 อ�าเภอ
เกาะคา	 มีการแห่บอกไฟ	 (ทางอีสานเรียกงานบุญ
บั้งไฟ)	 ประกวดตีกลองมองเซิงที่ชาวบ้านเรียกว่า	
กลองปู่จา	 	 ช่วงค�่ามีงานแสดงแสง	 -	 เสียง	 และรับ
ประทานอาหารแบบขันโตก

งานหลวงเวียงละกอน จัดก่อนวันลอยกระทงของ
ทุกปี	 บริเวณวัดพระแก้วดอนเต้า	 และวัดพระธาตุ
ล�าปางหลวง	 เป็นงานที่แสดงออกถึงประวัติศาสตร์
และขนบธรรมเนยีมประเพณขีองชาวล�าปาง	มขีบวน
แห่ครัวทานตามประเพณีดั้งเดิม	โดยขบวนนั้นมีการ
ตกแต่งด้วยเครื่องใช้	เช่น	เสื่อ	ถ้วยชาม	ช้อน	เก้าอี้	
ของใช้จ�าเป็น	เป็นเครื่องไทยทานไปถวายวัด

งานเซรามิกแฟร์ จัดทุกวันศุกร์แรกของเดือน
ธันวาคมของทุกปีในเขตอ�าเภอเมืองล�าปาง	 เป็น
เวลา	๑๐	วัน	กิจกรรมประกอบด้วย	ขบวนแห่ทาง
วัฒนธรรมในวันแรกของงาน	 การจัดนิทรรศการ	
การประกวดผลิตภัณฑ์เซรามิก	 และการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา

เซรามิก
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งานคาวบอยแลนด์ แดนรถม้า เป็นงานที่จัดขึ้น
โดยสมาคมท่องเที่ยวนครล�าปางร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ	 งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดล�าปางโดยใช้ธีมคาวบอย	 เน่ืองจาก
จังหวัดล�าปางมีความผูกพันธ์กับม้าและรถม้ามา
อย่างช้านานซึง่เป็นส่วนหนึง่ของคาวบอย	จงึท�าให้มี
การน�าจดุเด่นดงักล่าวมาจดังานเพือ่ส่งเสรมิการท่อง
เที่ยว	 ภายในงานพบกับการแสดงคาวบอย	 การจัด
นิทรรศการและการออกร้านสไตล์คาวบอย	โดยงาน
จะจดัทกุต้นเดอืนธันวาคมของทกุปี	ณ	จงัหวดัล�าปาง

งานฤดูหนาวและงานกาชาด จัดเดือนธันวาคม	
มีการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ
หน่วยงานราชการ	 รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน		
การประกวดนางสาวล�าปาง	 รวมถึงการละเล่นและ
มหรสพที่น่าสนใจหลายประเภท

สินค้าพื้นเมือง

ผ้าทอมือ ในบางหมู ่บ้านที่ยังมีการทอผ้าด้วยกี่
พื้นเมือง	 โดยใช้ฝ้ายที่ปลูกขึ้นเองแล้วน�ามาย้อมสี
ธรรมชาต	ิพืน้ทีป่ลกูฝ้ายพนัธ์ุดอียูท่ีอ่�าเภอแจ้ห่ม	บ้า
นทุ่งกว๋าว	อ�าเภอเมืองปาน	ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนิยม
ทอเป็นผ้าลายยก	 ส่วนท่ีบ้านหลวง	 อ�าเภอแม่ทะ	
นิยมทอเป็นลายเชิง	 นอกจากน้ียังมีที่ร้านบ้านฝ้าย	
ถนนพหลโยธิน	อ�าเภอเมอืงล�าปาง	ซึง่มโีรงทอผ้าและ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือประณีต

ไม้แกะสลัก มีที่หมู่บ้านแกะสลัก	 บ้านหลุก	 ต�าบล
นาครัว	ห่างจากอ�าเภอแม่ทะประมาณ	๒	กิโลเมตร	
ส่วนใหญ่ใช้ไม้ฉ�าฉา	จามจรุ	ีแกะสลกัเป็นรปูสตัว์ต่าง	
ๆ	เช่น	ช้าง	ม้า	สงิโต	กวาง	และท�าเป็นเครือ่งใช้ขนาด
เล็ก	และขนาดใหญ่	เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนที่ได้
รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา

เซรามิก เน่ืองจากล�าปางเป็นแหล่งดินขาวคุณภาพ
ดีและมีมากที่สุดในประเทศไทยเมื่อน�าไปเผาไฟ
จะได้ดินขาวที่มีคุณภาพทนทานมากจึงมีโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผาจ�านวนมาก
อยู่สองฝั่งถนนเส้นทางเข้าตัวเมือง	 ผู้สนใจสามารถ
เข้าชมกรรมวธิกีารผลติและเลอืกซือ้สนิค้าได้ทีโ่รงงาน

กระดาษสา เป็นอตุสาหกรรมพืน้บ้านทีม่ชีือ่เสยีงของ
บ้านน�้าโท้ง	จนมีชื่อเรียกว่ากระดาษน�้าโท้ง	และยังมี
การผลิตที่บ้านบ่อแฮ้ว	อ�าเภอห้างฉัตร	กระดาษสานี้
ท�ามาจากกระดาษปอสาซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน	 เนื้อเยื่อ
เหนียว	 สามารถประดิษฐ์เป็นของใช้และของที่ระลึก
สวยงามหลายรปูแบบ	เช่น	ร่ม	โคมไฟ	ไส้เทยีน	ดอกไม้
แห้ง	กรอบรูป	กระเป๋า	และของช�าร่วยอื่น	ๆ	

รถม้าย่อขนาด เป็นของฝากที่ผู้รับจะต้องประทับ
ใจในงานศิลป์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจากความประณีต
ละเอียดอ่อนของผู้ที่มีความผูกพันและเข้าใจองค์
ประกอบทกุส่วนของรถม้า	เพราะสร้างให้ขยบัเขยือ้น
ได้	มกีารตกแต่งรถม้าและเครือ่งแต่งกายของสารถไีด้
สวยงามเหมือนรถม้าจริง

ของที่ระลึกมีจ�าหน่ายมากบริเวณห้าแยกหอนาฬิกา	
หน้าโรงเรียนเทศบาล	๔	ถนนรอบเวียงและกาดม่วน
ใจ๋ตรงสีแ่ยกทางไปจงัหวดัเชยีงใหม่	ตามร้านต่าง	ๆ 	มี
ชามตราไก่อนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงล�าปาง	รถม้าย่อ
ขนาด	เครื่องปั้นดินเผา	เครื่องเซรามิกหลากหลายรูป
แบบ	ส่วนร้านขายเสือ้ผ้าพืน้เมอืงส่วนใหญ่อยูบ่นถนน
ทพิย์ช้างและถนนบญุวาทย์	ของกนิ	เช่น	แหนมเขลาง
ค์	ถนนทิพย์ช้าง	แหนมสมศรี	ถนนป่าไม้	แคบหมู	น�้า
พริกหนุ่ม	ไส้อั่ว	หมูยอ	ข้าวแต๋น	หาซื้อได้ที่ตลาดเช้า
รัษฎาหรือตลาดอัศวินซึ่งเป็นตลาดตอนเย็น	บนถนน
ท่าคราวน้อย
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ร้านจำาหน่ายสินค้าที่ระลึก

เซรามิก

อำาเภอเมืองลำาปาง

กลุม่เครือ่งป้ันดนิเผาบ้านม่อนเขาแก้ว ๒๕๑	ซอย	๓	
บ้านม่อนเขาแก้ว	ต�าบลพิชัย	โทร.	๐	๕๔๓๓	๔๕๔๗

ชวาลทิพย์ แฮนด์ดี้คราฟท์	 จำากัด ๘๒	 ถนน
พหลโยธิน	โทร.	๐	๕๔๒๑	๗๔๓๒	โทรสาร	๐	๕๔๒๒	
๔๐๘๐

ธนบดีอาร์ตเซรามิค ๒๔	 ถนนวัดจองค�า	 ต�าบล
พระบาท	โทร.	๐	๕๔๒๒	๑๑๐๓,	๐	๕๔๓๕	๑๐๙๙	
www.dhanabadee.com

ธนบดีเดคอร์เซรามิค จำากัด ๕๔๓	หมู่ที่	 ๑	 ต�าบล
กลว้ยแพะ	โทร.	๐	๕๔๘๒	๑๕๕๘	,	๐	๕๔๓๑	๔๘๙๕		

มีศิลป์เซรามิค จำากัด ๔๑๘	หมู่ที่	๘	ต�าบลปงแสน
ทอง	โทร.	๐	๕๔๒๒	๖๔๑๘	

ลำาปางคูนเซรามิค จำากัด ๗๔๖	หมู่ที่	1	ถนนวิชรา
วุธด�าเนิน	ต�าบลพระบาท	โทร.	๐	๕๔๒๒	๕๒๒๗	

อินทรา เอาท์เลท ๓๘๒	ถนนวชริาวธุด�าเนนิ	(ล�าปาง-
เด่นชยั)	กโิลเมตรที	่๑	ต�าบลพระบาท	โทร.	๐	๕๔๓๑	
๕๕๙๑-๒	โทรสาร	๐	๕๔๓๑	๕๕๙๓	www.indraou-
tlet.com	เปิดทุกวัน	เวลา	๐๙.๐๐-๑๗.๓๐	น.

อำาเภอห้างฉัตร

กะลาดีไซน์ ๒๔๖	หมู่ที่	๑	บ้านสันทราย	ต�าบลเวียง
ตาล	โทร.	๐	๕๔๓๓	๘๓๙๘	

ควอลิตี้เซรามิก จำากัด ๕๙	หมู่ที่	๔	ต�าบลปงยางคก	
โทร.	๐	๕๔๓๖	๗๗๑๘,	๐	๕๔๓๖	๖๓๑๘	โทรสาร	๐	
๕๔๓๖	๖๓๑๙	www.qualityceramic.com

ประติมา คอนเซปต์ จำากัด ๕๙	หมู่ที่	๔	ต�าบลปง
ยางคก	โทร.	๐	๕๔๓๖	๗๗๑๘,	๐๘	๙๘๕๐	๖๔๙๗	
โทรสาร	๐	๕๔๓๖	๗๗๘๗	

อำาเภอเกาะคา

บี.พี.ซี. เซรามิกส์ จำากัด หมู่ที่	๑	บ้านน�้าล้อม	ต�าบล
เกาะคา	๕๒๑๓๐	โทร.	๐	๕๔๓๒	๘๓๖๒	

ผ้าฝ้าย

กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ๓๓๖	 หมู่ที่	 ๑๑	
ต�าบลแจ้ซ้อน	 อ�าเภอเมืองล�าปาง	 โทร.	 ๐	 ๕๔๒๖	
๓๐๗๖,	๐๘	๙๘๕๒	๘๘๙๕	

แหนม กุนเชียง,หมูหยอง,หมูแผ่น

ตัง้เฮยีงหล	ี๕๗	ถนนประสานไมตร	ีต�าบลสบตุย๋	โทร.	
๐	๕๔๒๑	๗๓๖๔

ท่งเฮงก่ี	 ๖๓-๖๕	 ถนนประสานไมตรี	 ต�าบลสบตุ๋ย	
โทร.	๐	๕๔๒๒	๓๖๘๗

เล่าฮั่วกี่	๖๑	ถนนประสานไมตรี	ต�าบลสบตุ๋ย	 โทร.	
๐	๕๔๒๑	๗๔๘๙

เล่าฮ่ัวก่ีจั่น ๖๗	 ถนนประสานไมตรี	 ต�าบลสบตุ๋ย		
โทร.	๐	๕๔๒๒	๓๗๗๑	

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

กลุ่มจำานงค์ศรีเครื่องหนัง เลขที่	๓๑	หมู่ที่	๑	ต�าบล
หลวงเหนือ	 อ�าเภองาว	 โทร.	 ๐	 ๕๔๓๒	 ๙๓๐๕	
(จ�าหน่ายกระเป๋าถือ	กระเป๋าสตางค์	เข็มขัด)	เปิดทุก
วันเวลา	๐๘.๐๐-๒๑.๐๐	น.

กลุม่ร่มฉตัรหตัถกรรม ต�าบลห้างฉตัร	อ�าเภอห้างฉตัร	
มีสินค้าที่ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านผลิตจากกะลา
มะพร้าวและวัสดุธรรมชาติมาวางจ�าหน่าย	 อาทิ	
เครื่องประดับ	ของแต่งบ้าน	เครื่องใช้ในครัว	เป็นต้น	
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โทร.	๐	๕๔๒๖	๙๓๙๒

กาดทุง่เกวยีน ถนนล�าปาง-เชยีงใหม่	อ�าเภอห้างฉตัร	
โทร.	๐	๕๔๒๓	๐๙๗๖

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ชมเมืองบนรถม้า

สมาคมรถม้าล�าปางได้จัดเส้นทางรถม้าไว้ดังนี้

-	เส้นทางรอบเมอืงเล็ก	ข้ึนทีศ่าลากลางเก่ารถจะเลีย้ว
ซ้ายตรงสามแยกเข้าถนนทิพย์ช้าง	สองข้างถนนจะมี
ร้านค้าลักษณะเป็นตึกแถวเก่าแนวโบราณ	 ก่อนจะ
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบ้านเชียงราย	 จะมองเห็นแม่น�้าวัง
ไหลขนาบไปกับถนนทาง	 ด้านขวาผ่านห้าแยกหอ
นาฬิกาซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเมือง	 จุดน้ีสามารถ
ถ่ายภาพคู่กับรถม้าเป็นที่ระลึกได้	 จากน้ันรถม้าจะ
พาเข้าถนนบุญวาทย์ซึ่งเป็นย่านใจกลางธุรกิจการค้า	
และมาสิ้นสุดตรงจุดเดิมใช้เวลาประมาณ	๒๐	 นาที	
ราคา	๒๐๐	บาท

-	 เส้นทางรอบเมืองใหญ่	 ขึ้นที่ศาลากลางเก่าเป็น
เส้นทางเดียวกับเส้นทางรถม้ารอบเมืองเล็กไปจนถึง	
สามแยกถนนทิพย์ช้าง	 –	 ถนนบ้านเชียงราย	 แต่ไม่
เลี้ยวซ้ายไปหอนาฬิกา	 แต่จะตรงไปตามถนนวังขวา
เลยีบแม่น�า้วงั	ผ่านบ้านไม้เก่าชือ่บ้านบะเก่าทางด้าน
ซ้ายมือ	ผ่านสวนสาธารณะเขลางค์นคร	เลีย้วซ้ายข้าง
สวนมาผ่านย่านตลาดอศัวนิ	ซึง่เป็นแหล่งบนัเทงิยาม
ค�่าคืนที่คึกคักบนถนนท่าคราวน้อย	 ผ่านห้าแยกหอ
นาฬิกาเข้าถนนบุญวาทย์สิ้นสุดทางที่จุดเดิม	ใช้เวลา
ประมาณ	๓๐-๔๐	นาที	ราคา	๓๐๐	บาท	

-	หรือเช่าเป็นชั่วโมง	นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเส้น
ทางชมเมืองได้ตามความต้องการ	 เช่น	 ข้ามแม่น�้าวัง
บนสะพานรัษฎาภิเศก	 ชมบ้านเสานัก	 ชมวัดต่าง	 ๆ	

และนมัสการหลวงพ่อเกษม	เขมโก	ราคา	๔๐๐	บาท

อีกเส้นทางหน่ึงคือชมย่านตลาดจีนบนถนนตลาด
เก่า	ซึง่เป็นถนนเศรษฐกจิในอดตีทีย่งัคงสภาพอาคาร
ตกึแถวแบบโบราณไว้ทัง้สองฟาก	บ้านเก่าหลายหลงั
มีลวดลายไม้ฉลุที่งดงาม	ชมสถานีรถไฟที่เป็นอาคาร
แบบโบราณ	 แวะถ่ายภาพที่ห้าแยกหอนาฬิกาและ
อาจแวะซื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกหน้าโรงเรียนเทศบาล	
๔	ใกล้หอนาฬิกา	ซึ่งมีให้เลือกหลายร้าน

คิวจอดรถม้า
-	หน้าศาลากลางหลงัเก่าบรกิารระหว่างเวลา	๖.๐๐-
๑๖.๐๐	น.

ชมเมืองบนรถม้า
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-	หน้าโรงแรมทพิย์ช้างล�าปาง	โรงแรมเวยีงลคอรและ
โรงแรมล�าปางเวียงทองบริการระหว่างเวลา	๖.๐๐	–	
๒๓.๐๐	น.
-	นอกจากนี้ยังมีคิวเล็กๆ	อยู่หน้าโรงแรมบางโรงแรม	
และตามสถานที่ท่องเที่ยวในล�าปาง	เช่น	วัดพระธาตุ
ล�าปางหลวง

หากสนใจแหล่งท�ารถม้า	มหีลายหมูบ้่านซึง่เป็นแหล่ง
รวมรถม้าและคนขับรถม้า	เช่น	บ้านวังหม้อ	บ้านท่า
คราวน้อย	 บ้านศรีบุญเรือง	 บ้านนาก่วมเหนือ	 และ
บ้านนาก่วมใต้

ตัวอย่างรายการนำาเที่ยว 

แบบ ๑ วัน
๐๘.๐๐	น.	 -	ชมวัดพระธาตุล�าปางหลวง	อ�าเภอ
	 	 เกาะคา
๐๙.๓๐	น.	 -		ศนูย์อนรุกัษ์ช้างไทย	อ�าเภอห้างฉตัร
๑๒.๐๐	น.	 -	รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐	น.	 -	เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดี	

	 	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง
๑๕.๐๐	น.	 -		เยีย่มชม	วดัศรรีองเมอืง,วัดปงสนกุ
	 	 เหนือ,วัดพระแก้วดอนเต้า,สถาน
	 	 ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม	เขมโก	
	 	 ตามล�าดับ			 							
๑๗.๐๐	น.	 -	รับประทานอาหารเย็น	
๑๗.๐๐	น	 -	หากเป็นวันศุกร์	เยี่ยมชมถนน
	 	 คนเดินสายวัฒนธรรม
		 -	หากเป็นวันเสาร์-อาทิตย์	เยี่ยมชม
	 	 ถนนคนเดินกาดกองต้า
๒๐.๐๐	น.	 -	กลับที่พัก	พักผ่อนตามอัธยาศัย

แบบ ๒ วัน ๑ คืน

วันที่ ๑ 
๐๘.๐๐	น.				 -	ชมวัดพระแก้วดอนเต้า
๐๙.๐๐	น.				 -		ชมวัดเจดีย์ซาวหลัง
๑๐.๐๐	น.				 -	เดนิทางไปอทุยานแห่งชาตแิจ้ซ้อน
๑๑.๐๐	น.				 -	รับประทานอาหารกลางวันที่	

เซรามิก
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	 	 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
๑๒.๐๐	น.				 -	เยี่ยมชมน�้าตกแจ้ซ้อน	อาบน�้าแร่	
	 	 ลวกไข่น�้าพุร้อน
๑๕.๐๐	น.			 -	เยี่ยมชม	Harvest	moon	cafe’	
	 	 ไร่สตรอเบอร์รี่และคาเฟ่น่ารักๆ
๑๗.๐๐	น.	 -	หากเป็นวนัศกุร์	เยีย่มชมถนนคนเดิน
	 	 สายวัฒนธรรม
			 -	หากเป็นวันเสาร์-อาทิตย์	เยี่ยมชม
	 	 ถนนคนเดินกาดกองต้า
	 -	หากไม่ใช่ทั้งสามวัน	สามารถ
	 	 เยี่ยมชมวัดเชียงรายได้
๑๙.๐๐	น.				 -	รบัประทานอาหารเยน็และพกัผ่อน
	 	 ตามอัธยาศัย

วันที่ ๒ 
๐๗.๓๐	น	 -	ชมวัดพระธาตุล�าปางหลวง	อ�าเภอ
	 	 เกาะคา
๐๙.๐๐	น.				 -	ชมวัดพระธาตุดอยพระฌาน	อ�าเภอ
	 	 แม่ทะ
๑๑.๐๐	น.				 -	ชมวดัพระธาตสุนัดอน	(สะพานบญุ
	 	 ไม้ไผ่)	อ�าเภอแม่ทะ
๑๒.๐๐	น.				 -	รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐	น.				 -	ชมการแกะสลกัไม้	บ้านหลกุ	อ�าเภอ
	 	 แม่ทะ
๑๖.๐๐	น.				 -	เดินทางกลับ

ข้อแนะนำาในการท่องเที่ยว
	 -	 ศึกษาและสอบถามรายละเอียดข้อมูลเกี่ยว
กับสถานที่ท่องเท่ียวแต่ละประเภทก่อนการเดินทาง	
หรือติดต่อวิทยากร	 หรือผู้น�าทาง	 ตามความเหมาะ
สมของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
	 -	 การท่องเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต	ิ
ควรศึกษาฤดกูาลและช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการเดนิ
ทางและเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ส�าหรับการท่องเที่ยว

ได้ถูกต้อง	
	 -	ร่วมกนัรกัษาทรพัยากรทางการท่องเท่ียว	เพือ่
ให้เป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสืบต่อคนรุ่นต่อไป
	 -	 ไม่ประพฤติปฏิบัติขัดต่อวิถีชีวิตและประเพณี
นิยมของคนในท้องถิ่น
	 -	การแต่งกายที่เหมาะสมส�าหรับการท่องเที่ยว
แต่ละสถานที่	 เช่น	ศาสนสถานต่าง	ๆ	ควรแต่งกาย
สุภาพ	
	 -	ในการเดินทางไม่ควรประมาท	และต้องค�านึง
ถึงความปลอดภัย
	 -	ปฏบิตัติามระเบยีบ	ข้อก�าหนด	และค�าแนะน�า
ของเจ้าหน้าที่	ในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด		

	

ถนนคนเดินกาดกองต้า





สะพานรัษฎาภิเษก
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 หมายเลขโทรศัพท์สำาคัญ
	 ต�ารวจท่องเที่ยว	 โทร.	๑๑๕๕
	 ต�ารวจทางหลวง	 โทร.	๑๑๙๓
	 ท่าอากาศยานล�าปาง	 โทร.	๐	๕๔๒๒	๖๔๘๓,	๐	๕๔๒๒	๖๓๔๖
	 เทศบาลนครล�าปาง	 โทร.	๐	๕๔๒๓	๗๒๓๗
	 ประชาสัมพันธ์จังหวัดล�าปาง	 โทร.	๐	๕๔๒๖	๕๐๖๑,	๐	๕๔๒๖	๕๐๗๗
	 โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม	 โทร.	๐	๕๔๒๒	๕๑๐๐-๓,	๐	๕๔๓๕	๒๕๗๒
	 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี	 โทร.	๐	๕๔๒๒	๑๘๗๔	
	 โรงพยาบาลศูนย์ล�าปาง	 โทร.	๐	๕๔๒๒	๓๖๒๕-๓๑,	๐	๕๔๒๒	๓๖๒๓
	 สถานีต�ารวจภูธร	 โทร.	๐	๕๔๒๑	๗๐๑๗
	 สมาคมท่องเที่ยวนครล�าปาง	 โทร.	๐	๕๔๓๑	๘๘๐๙,	๐	๕๔๒๒	๑๘๑๓

เปิดบริการ	๒๔	ชั่วโมง

ททท.	ส�านักงานล�าปาง

๓๕๘/๓-๔	ถนนบ้านเชียงราย	ต�าบลสบตุ๋ย		

อ�าเภอเมืองฯ	จังหวัดล�าปาง	๕๒๐๐๐

โทร.	๐	๕๔๒๒	๒๒๑๔-๑๕

โทรสาร	๐	๕๔๒๒	๒๒๑๖

อีเมล	:	tatlampang@tat.or.th

พื้นที่ความรับผิดชอบ	:	ล�าปาง	ล�าพูน

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
				ปรับปรุงข้อมูล

	 	 	 	 	 	 	 	
	 พฤศจิกายน	๒๕๖๑
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ปรับปรุงข้อมูล
		ธันวาคม	๒๕๖๑

ศูนยบริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำานักงานใหญ่ 
๑๖๐๐	ถนนเพชรบุรี	แขวงมักกะสัน	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	๑๐๔๐๐
โทร.	๑๖๗๒
โทรสาร	๐	๒๒๕๓	๗๔๔๐
www.tourismthailand.org
อีเมล	info@tat.or.th
เปิดบริการทุกวัน	เวลา	๐๘.๓๐	-	๑๖.๓๐	น.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว	ททท.	ชั้น	๑
๔	ถนนราชด�าเนินนอก	เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพฯ	๑๐๑๐๐	
โทร.	๐	๒๒๘๓	๑๕๕๖
เปิดบริการทุกวัน	เวลา	๐๘.๓๐-๑๖.๓๐	น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารผู้โดยสารฝั่งขาเข้าในประเทศ	ชั้น	๒	ประตู	๓
โทร.	๐	๒๑๓๔	๐๐๔๐	
เปิดบริการ	๒๔	ชั่วโมง
	

ททท.	สำานักงานลำาปาง
๓๕๘/๓-๔	ถนนบ้านเชียงราย	ต�าบลสบตุ๋ย		
อ�าเภอเมืองฯ	จังหวัดล�าปาง	๕๒๐๐๐
โทร.	๐	๕๔๒๒	๒๒๑๔-๑๕
โทรสาร	๐	๕๔๒๒	๒๒๑๖
อีเมล	:	tatlampang@tat.or.th
พื้นที่ความรับผิดชอบ	:	ล�าปาง	ล�าพูน
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ปกหลัง
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

ข้อมูล	:	ททท.	ส�านักงานล�าปาง
กองข่าวสารท่องเที่ยว	(โทร.	๐	๒๒๕๐	๕๕๐๐	ต่อ	๒๑๔๐	-	๖)
ออกแบบและจัดพิมพ์ :	กองข่าวสารท่องเที่ยว	ฝ่ายบริการการตลาด
ข้อมูลรายละเอียดที่ระบุในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ลิขสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ธันวาคม	๒๕๖๑
ห้ามจ�าหน่าย

บ่อน�้าร้อนแจ้ซ้อน

บริการ ๒๔ ชั่วโมง
อีเมล	info@tat.or.th

www.tourismthailand.org

145 x 210 mm.


