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ค�ำน�ำ
”ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม

งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก”

	 จงัหวดัล�ำปำง	เปน็จงัหวดัทีม่คีวำมเกำ่แกแ่ละมคีวำมส�ำคัญทำงประวตัศิำสตรม์ำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่	 
1,300	 ปี	 ต้ังแต่ยุคของพระนำงจำมเทวีแห่งนครหริภุญชัยที่โอรสฝำแฝดองค์เล็กพระนำม 
พระเจ้ำอนันตยศ	 เสด็จมำสร้ำงนครล�ำปำงขึ้นในนำม	 “เขลำงค์นคร”	 ซึ่งเจริญรุ่งเรืองผ่ำนยุคสมัย 
มำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังปรำกฏในประวัติศำสตร์และโบรำณสถำนเก่ำแก่	 เช่น	 เมืองโบรำณ 
และก�ำแพงเมืองทิศเหนือ	นอกจำกนี้จังหวัดล�ำปำงยังมีโบรำณสถำนเก่ำแก่ที่ส�ำคัญคู่บ้ำนคู่เมือง 
ได้แก่	 วัดพระธำตุล�ำปำงหลวง	วัดพระแก้วดอนเต้ำสุชำดำรำม	วัดไหล่หินหลวง	วัดเจดีย์ซำว	 (หลัง)	 
รวมทั้งในยุคสมัยรัชกำลที่	 5	 ในช่วง	พ.ศ.	 2458	 ได้มีกำรวำงทำงรถไฟเข้ำมำในจังหวัดล�ำปำง 
และเป็นจุดเริ่มต้นของรถม้ำซึ่งมำพร้อมกับควำมเจริญทำงด้ำนรถไฟ	 โดยรถม้ำคันแรก 
ของจังหวัดล�ำปำงเป็นของเจ้ำบุญวำทย์	 วงศ์มำนิต	 เจ้ำผู้ครองนครล�ำปำง	หลังจำกนั้นรถม้ำจึงเริ่ม 
มีแพร่หลำยทั้งในล�ำปำงและตำมเมืองหลักต่ำง	 ๆ	 มีกำรอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน	 ล�ำปำงยังม ี
ควำมโดดเด่นทำงเรื่องสถำปัตยกรรมอำคำรที่มีควำมสวยงำมและผสมผสำนวัฒนธรรม
อย่ำงลงตัว	 เช่น	 บ้ำนหลุยส์	 บ้ำนเสำนัก	 บ้ำนป่องนัก	 รวมไปถึงอำคำรในบริเวณถนนตลำดเก่ำ	 
(กำดกองต้ำ)	 เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้คนเดินทำงมำจังหวัดล�ำปำงในปัจจุบัน	 นอกจำกนี้ล�ำปำงยังมี 
แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่ส�ำคัญได้แก่	 อุทยำนแห่งชำติแจ้ซ้อน	 อุทยำนแห่งชำติถ�้ำผำไท	 
เป็นต้น	 ล�ำปำงยังเป็นเมืองเซรำมิกที่ส�ำคัญระดับประเทศ	 ก่อเกิดชำมตรำไก่ที่เป็นสัญลักษณ์ 
ของล�ำปำงอีกอย่ำงหนึ่ง 	 ล�ำปำงยังมีศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทยหรือสถำบันคชบำลแห่งชำต ิ
ในพระอุปถัมภ์ฯแห่งแรกในประเทศไทย	 ในล�ำปำงยังมีกำรท่องเที่ยวชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์ 
และรักษำวิถีชีวิตไว้ได้อย่ำงดี	 ล�ำปำงในปัจจุบันนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่	 ๆ	 ที่พร้อมตอบสนอง 
นักท่องเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยตำมควำมสนใจของแต่ละกลุ่ม
	 ททท.ส�ำนักงำนล�ำปำง	 (ล�ำปำง-ล�ำพูน)	 จึงได้ออกแบบโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวจังหวัด
ล�ำปำง	ภำยใต้ชื่อ	“60	ที่เที่ยวเท่	ๆ	เสน่ห์ล�ำปำง	@วันธรรมดำน่ำเที่ยว”	โดยแบ่งประเภทแหล่งท่อง
เที่ยวไว้	6	ประเภทได้แก่
	 (1)10	ที่เที่ยวสุดฟินอินล�ำปำง
	 (2)10	ที่เที่ยวศรัทธำมำล�ำปำง
	 (3)10	ที่เที่ยวแหล่งธรรมชำติผจญภัยไปล�ำปำง
	 (4)10	ที่เที่ยวแหล่งเรียนรู้คู่ล�ำปำง
	 (5)10	ที่เที่ยวชุมชนคนล�ำปำง
	 (6)10	ที่เที่ยวสุขภำพดีที่ล�ำปำง	
ซ่ึงไดเ้ลอืกมำเปน็ตวัอยำ่งใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว	นอกจำก	60	ทีเ่ทีย่วนีแ้ลว้ล�ำปำงยงัมอีกีแหลง่ทอ่งเทีย่ว
อีกมำกมำยให้นักท่องเที่ยวได้มำค้นหำ	 โดยนักท่องเที่ยวสำมำรถเลือกแหล่งท่องเที่ยวตำมประเภท
ต่ำง	ๆ	ที่ก�ำหนด	เพื่อสร้ำงเส้นทำงท่องเที่ยวตำมสไตล์ของตัวเองต่อไป



วัดประตูป่อง



	 “รถม้ำ”	 เป็นสัญลักษณ์หรือเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่ำงของนครล�ำปำง
เป็นยำนพำหนะในกำรเดินทำงของยุคสมัยก่อน	 เดิมรถม้ำเข้ำมำใน
ประเทศไทยครั้งแรกในสมัยรัชกำลที่	4	ต่อมำเมื่อสมัยรัชกำลที่	5	ทรงสั่ง
รถม้ำเข้ำมำเป็นจ�ำนวนมำกเพื่อใช้เป็นรถหลวง	กระทั่งรถยนต์เริ่มเข้ำมำมี
บทบำท	 รถม้ำจึงได้ถูกกระจำยออกจำกกรุงเทพฯ	และในช่วง	พ.ศ.2458	
ได้มีกำรวำงรำงรถไฟขึ้นมำจนถึงล�ำปำง	รถม้ำจึงมีบทบำทส�ำคัญด้วยกำร
เป็นยำนพำหนะรบัส่งผู้โดยสำรจำกสถำนรีถไฟจงัหวดัล�ำปำงเข้ำสูต่วัเมอืง	
โดยรถมำ้คนัแรกของจังหวดัล�ำปำงเปน็ของเจำ้บญุวำทย	์วงศม์ำนติ	เจำ้ผู้
ครองนครล�ำปำง	หลงัจำกนัน้รถมำ้จงึเริม่มแีพรห่ลำยทัง้ในล�ำปำงและตำม
เมืองหลักต่ำง	 ๆ	ปัจจุบันเหลือเพียงแต่ที่จังหวัดล�ำปำงเท่ำน้ันที่ยังคงใช้ 
รถมำ้เปน็ยำนพำหนะอยูม่ำจนปจัจุบนั	กล่ำวไดว้ำ่รถมำ้นัน้ในปจัจุบนัไดเ้ปน็
ยำนพำหนะส�ำหรบักำรสญัจรของชำวล�ำปำงและใช้เพ่ือกำรทอ่งเทีย่วประจ�ำ
จังหวัดล�ำปำง	 ลักษณะทั่วไปของรถม้ำในนครล�ำปำงนั้นเป็นรถแบบเปิด
ประทุน	ที่นั่งผู้โดยสำรคล้ำยคลึงกับที่นั่งของจักรยำนสำมล้อ	แต่มีขนำด
ใหญ่กว่ำ	 อยู่ทำงตอนหลังของท่ีนั่งคนบังคับ	 ซึ่งมีระดับสูงกว่ำเล็กน้อย	
นั่งได้คันละไม่เกิน	 3	คน	สถำนีรถม้ำของจังหวัดล�ำปำงอยู่ใกล้กับสถำนี
ต�ำรวจภูธร	อ.เมืองล�ำปำง	บนถนนบุญวำทย์	ฝั่งเดียวกับที่ท�ำกำรอ�ำเภอ
เมืองล�ำปำง	 มีกำรตั้งรำคำค่ำบริกำรส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่มำใช้บริกำร 
รถม้ำคือให้บริกำรรอบเมืองรอบใหญ่	รำคำ	300	บำท	ส่วนรอบเมืองรอบ
เล็ก	รำคำ	200	บำท	ถ้ำเป็นรำยชั่วโมงจะคิดชั่วโมงละ	400	บำท	ซึ่งรำคำนี้
เปน็รำคำมำตรฐำน	สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี	่สมำคมรถมำ้จงัหวดั
ล�ำปำง	โทร.	054-219-255

	 สตรีทอำร์ตล�ำปำง	 สตรีทอำร์ตล�ำปำงแสนน่ำรักและชวน
อมยิ้ม	 สอดแทรกควำมเป็นเอกลักษณ์ของเมืองล�ำปำงไว้อย่ำง
ลงตัว	มีกำรร่วมมือของศิลปินในจังหวัดล�ำปำงมำร่วมสร้ำงสรรค์
ผลงำนศลิปะตำมแนวก�ำแพงบำ้นเรอืนรมิแมน่�ำ้วงัใหด้มูชีวีติชวีำ
มำกขึ้น	 โดยภำพวำดส่วนใหญ่อยู่บริเวณฐำนสะพำนรัษฎำภิเศก
และถนนเลียบริมแม่น�้ำวังฝั่งใต้ใกล้กำดกองต้ำ	 อีกจุดหนึ่งคือ
สะพำนรัตนโกสินทร์	200	ปี	(สะพำนวัดเกำะวำลุกำรำม)	โดยหำก
เริม่ชมจำกจดุนี	้สำมำรถเดนิเลีย้วขวำเลยีบไปบนถนนรมิแมน่�ำ้วัง 
ในตลอดทำงมสีตรทีอำรต์ใหช้มอยำ่งสวยงำม	ยำวไปจนถงึบรเิวณ
ดำ้นหลงัจวนผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัล�ำปำง	นอกจำกนี	้ทีต่ลำดเก๊ำจำว 
ใกล้กับสะพำนด�ำก็ยังมีสตรีทอำร์ตน่ำรักน่ำชมพร้อมสัมผัส
บรรยำกำศของตลำดเช้ำตำมแบบวิถีชีวิตของคนล�ำปำง

๑๐ ที่เที่ยวสุดฟินอินล�ำปำง
๑. นั่งรถม้าชมเมืองเก่าเล่าเรื่องเมืองล�าปาง

๒. River Street Art Lampang อ.เมือง จ.ล�าปาง
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๔. ถนนคนเดินในล�าปาง

	 เหมืองแม่เมำะ	 เป็นเหมืองถ่ำนหินลิกไนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	ค้นพบ
เมื่อ	พ.ศ.2460	มีปริมำณถ่ำนหิน	630	ล้ำนตัน	อำยุประมำณ	40	ล้ำนปี	 เป็นเชื้อ
เพลงิหลกัของโรงไฟฟ้ำทีใ่ชถ้ำ่นหนิ	กำรไฟฟำ้ฝำ่ยผลติ	(กฟผ.)	ไดจ้ดัท�ำสวนหยอ่ม	
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ	 เป็นจุดชมวิวส�ำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งสำมำรถมองเห็นกำร
ท�ำงำนของรถขุดเจำะถ่ำนหินได้เป็นมุมกว้ำง	 สถำนที่น่ำสนใจภำยในเหมืองได้แก่	
(1.)	 พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่ำนหินลิกไนต์ศึกษำ	 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีควำมทันสมัยที่ให้
ควำมรู้ทำงธรณีวิทยำบริเวณเหมืองแม่เมำะรวมทั้งประวัติควำมเป็นมำของเหมือง
และเทคโนโลยีกำรผลิตไฟฟ้ำ	(2.)	สวนพฤกษชำติ	เป็นสวนสำธำรณะที่ประดับด้วย
พรรณไม้สวยงำม	ภำยในสวนยังเป็นทีป่ระดษิฐำน	พระบรมรำชำนสุำวรยีร์ชักำลที	่7	 
ผู้ซึ่งโปรดเกล้ำฯ	ให้สงวนแหล่งถ่ำนหินที่แม่เมำะเอำไว้	(3.)	จุดชมวิวและทุ่งบัวตอง	
เป็นภูเขำเทียมที่เกิดจำกกำรน�ำดินในบ่อเหมืองมำกองเก็บไว้	 โดยบนยอดดอยมี
สวนเฉลมิพระเกียรติ	84	พรรษำ	เป็นจุดชมวิวทีส่ำมำรถมองเหน็ทศันยีภำพสวยงำม	
รวมทัง้ทุง่บวัตองซึง่จะออกดอกสเีหลอืงสดใสในช่วงเดอืนพฤศจิกำยนถงึกลำงเดอืน 
ธันวำคม	 (4.)	 ลำนสไลเดอร์	 เป็นลำนพื้นหญ้ำที่เทลำดลงสู่บริเวณสนำมกอล์ฟ	 
อยู่บริเวณหน้ำอำคำร	 จุดชมวิวของสวนพฤกษชำติ	นักท่องเที่ยวสำมำรถน�ำกล่อง
หรือแผ่นรอง	 สไลด์ลงตำมลำนพื้นหญ้ำเพ่ือควำมสนุกสนำน	 ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ 
ไม่ควรพลำด	 โดยสำมำรถเช่ำแผ่นรองลื่นได้บริเวณหน้ำพิพิธภัณฑ์	 สอบถำม 
รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	ประชำสัมพันธ์เหมืองแม่เมำะ	โทร.	054-254-051-4

	 จังหวัดล�ำปำงมีถนนคนเดินที่สวยงำมและมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์อย่ำงมำกอยู่	2	แห่งได้แก่	
(1.)	 กำดกองต้ำ	ถนนคนเดินหรือถนนตลำดจีน	 เดิมบริเวณนี้เป็นชุมชนทำงเศรษฐกิจที่มีอำยุกว่ำร้อยปี	ตั้งอยู่
ริมน�้ำวัง	ซึ่งถือเป็นชัยภูมิชั้นดี	ต่อมำได้พัฒนำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำขำยและส่งผ่ำนสินค้ำส�ำคัญของเมือง
ล�ำปำง	ในปี	พ.ศ.	2459	ศูนย์กลำงกำรค้ำแห่งนี้ถูกลดบทบำทลง	เนื่องจำกมีกำรตัดเส้นทำงรถไฟสำยเหนือมำ
ถึงล�ำปำง	ผู้คนในจังหวัดจึงขยำยถิ่นฐำนไปตั้งอยู่รอบๆ	สถำนีรถไฟ	ก่อเกิดชุมชนใหม่ที่เรียกว่ำ	“ชุมชนเก๊ำจำว”	
จนในปัจจุบันที่นี่ได้หวนกลับมำเป็นย่ำนกำรค้ำที่ส�ำคัญอีกครั้ง	โดยควำมตั้งใจของชำวล�ำปำงที่ต้องกำรอนุรักษ์
วันวำนและสร้ำงสีสันให้เมืองน้ีน่ำเที่ยว	 กำรเดินเล่นบนถนนคนเดินกำดกองต้ำเต็มไปด้วยควำมคึกคักที่สุด 
แห่งหนึ่งของเมืองล�ำปำง	สองข้ำงทำงเรียงรำยด้วยตึกเก่ำอันทรงคุณค่ำ	 โดยสถำปัตยกรรมเหล่ำนี้มีทั้งศิลปะ
ตะวันตก	พม่ำ-ไทใหญ่	และจีนซึ่งยังคงได้รับกำรดูแลรักษำอย่ำงดี	 ซึ่งนอกจำกจะได้เลือกซื้อหำสินค้ำพื้นเมือง	
สินค้ำท�ำมือ	อำหำรพื้นบ้ำน	สินค้ำที่ระลึกแล้ว	ยังมีกำรแสดงวัฒนธรรมบนลำนกิจกรรมที่พร้อมพำทุกคนย้อน
อดีตกลับไปสู่วันวำนที่เคยรุ่งเรืองของล�ำปำงอีกครั้ง	 กำดกองต้ำเปิดทุกวันเสำร์และอำทิตย์	 ตั้งแต่เวลำ	 18.00	
–	22.00	น.	(2.)	ถนนสำยวัฒนธรรม	ตั้งอยู่ต�ำบลเวียงเหนือ	เป็นถนนคนเดินที่จัดโดยเทศบำลนครล�ำปำงและ
ชุมชนต�ำบลเวียงเหนือ	มีกิจกรรม	“กำดหมั้วคัวแลง”	จ�ำหน่ำยอำหำรพื้นเมือง	เสื้อผ้ำพื้นเมือง	ผัก	ผลไม้พื้นบ้ำน	
และกำรแสดงศลิปะวฒันธรรม	ตลอดสองข้ำงทำงเป็นแนวก�ำแพงเมืองเขลำงครุ่์น	1	บรรยำกำศควำมเปน็ลำ้นนำ	 
ถนนสำยวัฒนธรรมจัดขึ้นทุกเย็นวันศุกร์	เวลำ	17.00	–	21.00	น.

๓. เหมืองแม่เมาะ (กฟผ.แม่เมาะ) อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง
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๖. ไร่สุวรรณ บ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน จ.ล�าปาง

	 สะพำนบญุวัดพระธำตุสันดอน	หรอืขวัแตะ		ตัง้อยูท่ี	่บำ้นวงัเงนิ	อ�ำเภอแมท่ะ	จงัหวดัล�ำปำง	เปน็สะพำนไมไ้ผ่
ทีท่อดยำวประมำณ	360	เมตร	ผ่ำนทุง่นำของชำวบ้ำน	เริม่ตน้จำกบรเิวณจดุพกัรถใกลร้ำ้นอำหำรแหง่หนึง่ซ่ึงอยู่
ริมถนนสำย	11	ล�ำปำง-เด่นชัย	เชื่อมต่อกับทำงทิศตะวันออกบริเวณบันไดนำคของวัดพระธำตุสันดอน	สะพำน
สร้ำงขึ้นประมำณเดือนพฤษภำคม	2560	ซึ่งชำวบ้ำนได้บริจำคที่นำและไม้ไผ่เพื่อสร้ำงสะพำนขึ้นให้เดินไปยังวัด
พระธำตสุนัดอน	ไดง้ำ่ยขึน้โดยไมต่อ้งใชเ้สน้ทำงเดมิซึง่จะใชเ้วลำมำกกวำ่	ซึง่ปจัจบุนัไดผ้ลกัดันใหส้ะพำนแหง่นี้
เป็นสถำนทีท่อ่งเท่ียวแหง่ใหม่ของจังหวดัล�ำปำงอกีดว้ย	และบรเิวณใกลเ้คยีงมรีำ้นอำหำรทีส่ำมำรถนัง่จิบกำแฟ
ชมววิทิวทัศน์ท่ีสวยงำมของสะพำนบุญแหง่น้ีไดอ้กีดว้ย	เชน่	กำแฟสดบำ้นริมน�ำ้,	ร้ำน	Green	Garden,	ร้ำนกำแฟ
ถิ่นไทย	เป็นต้น
	 กำรเดินทำง	สำมำรถเดินชมได้	 2	ทำง	คือ	 จอดรถที่วัดพระธำตุสันดอน	แล้วเดินไปทำงด้ำนหลังวัดตรง 
บันไดนำคไปยังสะพำนไปจนสุดทำงซึ่งจะเป็นถนนสำยล�ำปำง-เด่นชัย	 หรือจะจอดรถยังริมถนนสำย	 11	 
ล�ำปำง-เด่นชัย	แล้วเดินไปยังวัดพระธำตุสันดอนก็ได้	แล้วแต่เส้นทำงกำรเดินทำงว่ำมำจำกจุดใด	ส�ำหรับกำรมำ
เทีย่วสะพำนแหง่นีจ้ะไดช้มวิวและบรรยำกำศทีส่วยงำม	แนะน�ำใหม้ำเทีย่วในชว่งฤดทู�ำนำ	ตัง้แตเ่ดอืนกรกฎำคม	
–	ตุลำคม	จะพบวิวทุ่งนำเขียวขจี	ตลอดสองทำงเดิน

	 ตัง้อยูท่ี	่บำ้นแม่แจม๋	ต.แจซ้้อน	อ.เมอืงปำน	ไรส่วุรรณเปน็ไรท่ีม่กีำรปลกู
พืชเศรษฐกิจแบบผสมผสำน	โดยมีกำรปลูกไร่กำแฟ	90	ไร่	ไร่แมคำเดเมีย	 
30	 ไร่	 ไร่เกำลัด	1	 ไร่	 และผลไม้ตำมฤดูกำลอีกกว่ำ	 10	 ไร่	 นอกเหนือจำก
กำรปลูกพืชเศรษฐกิจต่ำง	 ๆ	 แล้ว	 ทำงไร่สุวรรณยังมีที่พักและโฮมสเตย์ 
รวมไปถึงลำนกำงเต็นท์ให้บริกำรอีกด้วย	โดยผู้ที่มำพักที่ไร่สุวรรณสำมำรถ
เดนิชมไรก่ำแฟและแมคำเดเมียของทำงไร	่จิบกำแฟแมคำเดเมยี	กำแฟขึน้ชือ่
ของบำ้นแมแ่จม๋	รบัประทำนอำหำรพ้ืนเมอืง	น�ำ้พรกิแมคำเดเมยีสูตรพเิศษ
ของทำงไร	่สมัผสัอำกำศหนำวเยน็ตลอดทัง้ปี	โดยเฉพำะช่วงฤดหูนำวท่ีบำ้น 
แม่แจ๋มจะมีอำกำศหนำวเย็นมำกเหมำะส�ำหรับนักท่องเที่ยวท่ีชอบ
บรรยำกำศผงิไฟทำ่มกลำงอำกำศหนำวเยน็	ไรส่วุรรณเปดิบรกิำรทกุวนั	เวลำ	
08.00	–	19.00	น.	สอบถำมรำยละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี	่โทร.	083-860-3250
	 กำรเดินทำง	 ใช้ทำงหลวงหมำยเลข	 1157	 (สำยล�ำปำง-เมืองปำน)	
ประมำณ	70	กิโลเมตร	มำถึงอ�ำเภอเมืองปำน	ผ่ำนหน้ำทำงเข้ำอุทยำนแห่ง
ชำติแจ้ซ้อน	ตรงข้ึนไป	 โดยใช้ทำงหลวงหมำยเลข	1252	 ไปประมำณ	30	
กิโลเมตร	เลยสี่แยกกลำงหมู่บ้ำนจะเจอไร่สุวรรณอยู่ทำงซ้ำยมือ

๕. สะพานบุญขัวแตะ วัดพระธาตุสันดอน อ.แม่ทะ จ.ล�าปาง
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๘. ไร่ทรัพย์หมื่นแสน อ.แจ้ห่ม จ.ล�าปาง

	 ตั้งอยู่เลขที่	342	หมู่ที่	2	ถนนพหลโยธิน	เป็นสถำนที ่
ตกแตง่ไดน้ำ่รกัและสวยงำมโดยเฉพำะปำ้ยดำ้นหนำ้ฟำรม์	
“ล�ำปำงหนำวมำก”	 โดยภำยในฟำร์มแห่งน้ีมีกิจกรรมแห่ง
ควำมสุขหลำกหลำยให้ได้สัมผัส	 เช่น	 ป้อนอำหำรแกะ	 
ขีม่ำ้รอบฟำรม์	ถำ่ยรปูกับฉำกถำ่ยรปูเก	๋ๆ 	มำกมำย	เป็นตน้	
มีร้ำนกำแฟ	ร้ำนอำหำรไว้บริกำร	นอกจำกนี้	 ยังมีโซนของ
ร้ำนค้ำที่เน้นขำยผลิตภัณฑ์จำกนมแกะเป็นส่วนประกอบ	
เชน่	เครือ่งดืม่ทีท่�ำจำกนมแกะรสชำตหิวำนมนั	คกุกีน้มแกะ	
ไอศกรีมนมแกะ	 โซนขำยของที่ระลึก	 เช่น	 เสื้อ	 โปสกำร์ด	
แมคเนต	รูปแกะ	เป็นต้น	ฟำร์มแกะเปิดบริกำรทุกวัน	เวลำ	
08.30	 -	 19.00	 น.	 สอบถำมรำยละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติม	 
โทร.	083-947-5349
	 กำรเดินทำง	ใช้เส้นทำงสำยล�ำปำง-กรุงเทพฯ	ถึงหลัก
กิโลเมตรที่	 682	 ใกล้กับวัดพระธำตุล�ำปำงหลวง	ห่ำงจำก 
ตัวเมืองล�ำปำงเพียง	15	กิโลเมตร

	 ตั้งอยู่	 ต.แจ้ห่ม	 อ.แจ้ห่ม	 สถำนที่ท่องเที่ยวที่ผสมผสำนทั้ง 
ควำมสวยงำมของธรรมชำติ	และควำมทนัสมยั	มเีนือ้ทีก่วำ่	16	ไร	่ซึง่
ตกแต่งอย่ำงสวยงำม	มีทั้งไร่องุ่น	ไร่สตรอเบอร์รี่	ทุ่งดอกคอสมอส	
ดอกไมแ้ละผลไมต้ำมฤดกูำลตำ่ง	ๆ 	ซึง่ทำงไรยั่งมีบรกิำรจัดจ�ำหน่ำย
ผลไมใ้นรำคำตำ่ง	ๆ 	ดว้ย	มบีรกิำรนัง่รถรำงชมสวนซึง่มรีำคำคำ่บรกิำร 
ผู้ใหญ่	50	บำทต่อคน	เด็ก	30	บำทต่อคน	นอกจำกนี้ทำงไร่ทรัพย์
หมื่นแสนยังมีสวนน�้ำเปิดซ่ึงมีเครื่องเล่นหลำกหลำยให้บริกำรอีก
ด้วย	 มีค่ำบริกำรผู้ใหญ่และเด็ก	 100	 บำทต่อคน	 เปิดให้บริกำร 
ทุกวันเวลำ	08.00	–	18.00	น.	ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่	โทร.	089-432-9694
	 กำรเดนิทำง	จำกตวัเมืองล�ำปำงใชเ้สน้ทำงถนนหมำยเลข	1035
เส้นทำงมุ่งหน้ำอ�ำเภอแจ้ห่ม	 จ.ล�ำปำง	 จุดสังเกตให้ผ่ำนหน้ำเจ้ำ
พ่อพญำค�ำลือ	 และตรงตำมทำง	 จะเจอกับโรงเรียนแจ้ห่มวิทยำ
แล้วเลี้ยวขวำ	 ว่ิงตำมทำงสังเกตจะอยู่ขวำมือมีกังหันใหญ่ตั้งอยู ่
ด้ำนหน้ำอย่ำงชัดเจน

๗. ฟาร์มแกะฮักยู อ.เกาะคา จ.ล�าปาง
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๑๐. ร้านกาแฟนั่งชิวในล�าปาง

	 ต้ังอยู่ที่บ้ำนห้วยเป้ง	 ต�ำบลบ้ำนค่ำ	 อยู่บนเนินเขำ 
ขนำดยอ่ม	จงึเปน็จดุชมดวงอำทติยต์กทีส่วยงำม	ดำ้นในยงั
มบีำ้นฮอบบติ	แมนเนเกน	พสิ	กงัหนัลมทีเ่ปลีย่นสตีำมเวลำ	
โรงนำสีแดงสด	แปลงปลูกองุ่น	 แปลงปลูกสตรอเบอร์รี	่ 
สนำมเด็กเล่น	 และสวนไม้ดอกไม้ประดับ	 ทั้งยังมีร้ำน 
จ�ำหน่ำยสตรอเบอร์รี่สดและแปรรูป	 ร้ำนอำหำร	 และร้ำน
กำแฟ	 เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวส�ำหรับนักท่องเที่ยว 
ที่เดินทำงมำเที่ยวอุทยำนแห่งชำติแจ้ซ้อน	สำมำรถแวะชม 
ควำมสวยงำมได้	มีค่ำเข้ำชมไร่สตรอเบอร์รี่ท่ำนละ	20	บำท 
เปิดให้บริกำรตั้งแต่	 เวลำ	 07.30	 –	 19.00	 น.	 ติดต่อ
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม	โทร.	089-811-7964
	 กำรเดนิทำง	ใชท้ำงหลวงหมำยเลข	1157	(สำยล�ำปำง-
เมืองปำน)	ประมำณ	30	กิโลเมตร	จะพบกับป้ำย	Harvest	
Moon	Farm	&	Cafe	อยู่ทำงซ้ำยมือ	มีจุดสังเกตทำงฟำร์ม
จะมีกังหันขนำดใหญ่และสตรอเบอร์รียักษ์ให้เห็น

	 ปัจจุบนัในจงัหวดัล�ำปำง	มรีำ้นกำแฟทีน่ำ่สนใจ 
เปิดขึ้นอย่ำงมำกมำย	 ซึ่งมีจุดขำยแตกต่ำงกันไป
โดยหลำยๆแห่งเหมำะกับกำรพักผ่อนจิบกำแฟ
ชมบรรยำกำศโดยรอบ	 ซึ่งในจังหวัดล�ำปำงมีร้ำน
กำแฟที่น่ำสนใจมำกมำย	เช่น	ร้ำนโก๋กำแฟ	อ.เมือง
ล�ำปำง,	รำ้นฮมิวงัคำเฟ	่อ.เมอืงล�ำปำง,	ร้ำน	kin	café’	 
Lampang	 อ.เมืองล�ำปำง,	 ร้ำนไฉไล	 บ้ำนกำแฟ	
อ.เมอืงล�ำปำง,	ร้ำน	Good	Morning	Coffee	Lampang	 
อ.เมืองล�ำปำง,	 ร้ำนไอหย๋ำปังนม	 อ.เมืองล�ำปำง,	 
ร้ำนไวท์คอฟฟี่	 อ.เมืองล�ำปำง,	 ร้ำนเดอะพริ้งค	์ 
อ.เมืองล�ำปำง,	 ร้ำนมำหำมิตร	 อ.เมืองล�ำปำง,	 
ร้ำนหม่องโง่ยซ่ิน	 อ.เมืองล�ำปำง,	 ร้ำนก๋ำงต้ง	
อ.เกำะคำ,	รำ้นบำ้นโตง้คำเฟ	่อ.เสรมิงำม,	รำ้นกำแฟ 
ถิ่นไทย	 อ.แม่ทะ,	 ร้ำน	Mixirista	 coffee	 อ.เถิน	
เป็นต้น	 นอกจำกร้ำนกำแฟท่ีกล่ำวมำแล้วยังมี 
ร้ำนกำแฟอีกมำกมำยหลำยร้ำนในจังหวัดล�ำปำงที่มี
ควำมน่ำสนใจและน่ำนั่งสัมผัสบรรยำกำศจิบกำแฟ
ถ่ำยรูปสวย	ๆ	อีกหลำกหลำยร้ำน

๙. Harvest Moon Farm & Cafe อ.เมือง จ.ล�าปาง
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@วันธรรมดาน่าเที่ยว
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๒. วัดไหล่หินหลวง (วัดเสลารัตนปัพพตาราม) อ.เกาะคา จ.ล�าปาง

	 ตั้งอยู่ต�ำบลล�ำปำงหลวง	วัดนี้มีมำตั้งแต่สมัยพระนำงจำมเทวี	
รำวปลำยพุทธศตวรรษที่	 20	นอกจำกเป็นวัดไม้ที่มีควำมสมบูรณ์
ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของไทยซึง่งดงำมดว้ยสถำปตัยกรรมเกำ่แก่แลว้	พระ
ธำตุล�ำปำงหลวงยังเป็นพระธำตุประจ�ำปีเกิดของคนปีฉลู	ด้วยเริ่ม
สร้ำงในปีฉลูและเสร็จสิ้นในปีฉลูเช่นเดียวกัน	มีสิ่งที่น่ำสนใจ	ดังนี	้
พระธำตุล�ำปำงหลวง	 วิหำรหลวง	 วิหำรพระพุทธ	 ซุ้มพระบำท	 กุฏิ
พระแก้ว	วหิำรพระเจ้ำศิลำ	พพิธิภณัฑร์วบรวมศลิปวัตถจุำกท่ีตำ่ง	ๆ 	 
ที่หำชมได้ยำก	 รวมไปถึงอันซีนของวัดนั่นคือเงำพระธำตุกลับหัว	
ของวัดพระธำตุล�ำปำงหลวงที่มีสีสันสวยสดงดงำมและชัดเจน
	 นอกจำกนี้วัดพระธำตุล�ำปำงหลวงยังเป็นที่ประดิษฐำน	 
“พระแก้วดอนเต้ำ”	(พระแก้วมรกต)	พระพุทธรูปคู่บ้ำนคู่เมืองของ
จงัหวัดล�ำปำง	เปน็พระพทุธรปูปำงสมำธ	ิศิลปะลำ้นนำสลกัดว้ยหยก
สีเขียว	วัดพระธำตุล�ำปำงหลวงเปิดทุกวัน	เวลำ	07.30	-	17.00	น.	
	 กำรเดินทำง	 ใช้ถนนสำยล�ำปำง-เถิน	ถึงหลักกิโลเมตรที่	 586	
เลี้ยวเข้ำไปจนถึงที่ว่ำกำรอ�ำเภอเกำะคำ	 จำกนั้นเลี้ยวขวำไปอีก	 2	
กิโลเมตร	 ถึงทำงแยกเข้ำไปอีก	 1	 กิโลเมตร	หรือ	 นั่งรถสองแถว 
สฟีำ้ทีถ่นนรอบเวยีง	รวมระยะทำงจำกตวัเมอืงล�ำปำง	18	กโิลเมตร

	 ตั้งอยู่ต�ำบลไหล่หิน	มีพระวิหำรเก่ำแก่ฝีมือช่ำงเชียงตุง
เป็นศิลปะแบบล้ำนนำไทย	ประดับลวดลำยงดงำมทั้งหลัง	
โดยเฉพำะส่วนหน้ำบัน	 และซุ้มประตูที่มีกำรก่ออิฐถือปูน
ประดับรูปสัตว์ศิลปะล้ำนนำแท้	 ภำยในวิหำรนอกจำกจะมี
พระประธำนแล้วยงัมีรปูปัน้พระมหำเกสระปัญโญภกิข	ุขนำด
เท่ำรูปจริงซึ่งปั้นด้วยฝีมือของท่ำนเอง	นอกจำกนี้	พระเจดีย์
ของวัดไหล่หินยังก่อสร้ำงตำมแบบศิลปะล้ำนนำ	ซึ่งได้บรรจุ
พระบรมสำรีริกธำตุของสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ	ส�ำหรับ
คันทวยท่ีโรงธรรมก็ยังคงเป็นศิลปะล้ำนนำเช่นกัน	กล่ำวคือ	
เป็นรูปคล้ำยแผ่นไม้สำมเหล่ียมขนำดใหญ่	 แล้วฉลุลำยให้
โปร่งลอยตัวเป็นรูปต่ำงๆ	กันออกไป	เช่น	รูปนำค	รูปหนุมำน	
รูปลำยเครือเถำ	ภำยในบริเวณวัดจะมีหอพิพิธภัณฑ์โบรำณ
ล้ำนนำวัดไหล่หิน	 เป็นที่เก็บหอพระแก้ว	ซุ้มพระพิมพ์	อำวุธ
โบรำณ	 และท่ีโรงธรรมมีใบลำนอำยุเกินกว่ำ	 500	 ปี	 จำร	 
(กำรใช้เหล็กแหลมเขียน)	เป็นภำษำบำลีด้วยอักษรไตเหนือ
	 กำรเดินทำง	 จำกที่ว่ำกำรอ�ำเภอเกำะคำเข้ำทำงเดียว
กับวัดพระธำตุล�ำปำงหลวง	 1	 กิโลเมตร	และแยกซ้ำยอีก	 6	
กิโลเมตร

๑๐ ที่เที่ยวสำยศรัทธำมำล�ำปำง
๑. วัดพระธาตุล�าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล�าปาง

๖๐ ที่เที่ยวเท่ ๆ  เสน่ห์ล�ำปำง
@วันธรรมดาน่าเที่ยว
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๔. วัดพุทธบาทสุทธาวาส อ.แจ้ห่ม จ.ล�าปาง

	 ตั้งอยู่	ต�ำบลเวียงเหนือ	อ�ำเภอเมือง	โดยหลวงพ่อเกษม	เขมโก	เป็นพระเกจิอำจำรย์สำยวิปัสสนำกรรมฐำน
ที่เคร่งครัดในวัตรปฏิบัติ	 ต้ังอยู่ในควำมสมถะ	ที่ชำวล�ำปำงและผู้คนทั่วไปให้ควำมเคำรพเลื่อมใสจ�ำนวนมำก	 
ทำ่นมรณภำพเมือ่	พ.ศ.	2538	และสรรีะของทำ่นนัน้มคีวำมนำ่อศัจรรยเ์นือ่งจำกไมเ่นำ่เปือ่ยเหมอืนอยำ่งสงัขำร
ทั่วไป	 สถำนที่แห่งนี้ก่อต้ังข้ึนมำเพื่อให้เรำร�ำลึกถึงหลักธรรมที่ท่ำนยึดถือ	ภำยในมีรูปปั้นของหลวงพ่อเกษม 
ขนำดใหญท่ีส่งัเกตเหน็ไดม้ำแตไ่กล	อกีทัง้ยงัมมีณฑปทีส่รำ้งขึน้เปน็อำคำรทรงไทยประยกุต	์มรีปูปัน้หุน่ขีผ้ึง้ของ
หลวงพอ่เกษม	เขมโก	นัง่ขัดสมำธเิทำ่รปูจรงิ	เพ่ือใหป้ระชำชนไดส้กักำระ	เปดิใหเ้ข้ำชมทกุวนัเวลำ	06.00	-	18.00	น.	
	 กำรเดินทำง	ใช้ทำงหลวงหมำยเลข	1035	(สำยล�ำปำง-แจ้ห่ม)	ประมำณ	1	กิโลเมตร	จะพบรูปปั้นหลวงพ่อ
เกษมขนำดใหญ่ที่สังเกตเห็นได้จำกภำยนอก

ตั้งอยู่	อ.แจ้ห่ม	เดิมชื่อ	วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้ำรำชำนุ
สรณ์	 (วัดพระบำทปู่ผำแดง)	หรืออีกช่ือที่ชำวบ้ำนนิยมเรียกกัน	 
คือ	 “ดอยปู่ยักษ์	 (ดอยพระบำทปู่ผำแดง)”	 ด้วยควำมงดงำม
ของทัศนียภำพจึงท�ำให้ได้รับกำรยกย่องเป็นแหล่งท่องเที่ยว	 
“Unseen	 Thailand”	 วัดนี้มีรอยพระพุทธบำทของสมเด็จ
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำจำรึกไว้บนแผ่นหินขนำดใหญ่	 และมีถ�้ำ 
ผำสวรรค์	 ปล่องลมมหัศจรรย์มีลำยหินงำม	 เตำหินปูนแบบ
โบรำณ	 และเมืองโบรำณชื่อเมืองวิเชตนครตั้งอยู่บริเวณใกล้
เคียง	วัดนี้แบ่งออกเป็น	2	ชั้น	คือ	วัดในบริเวณชั้นล่ำง	นักท่อง
เที่ยวสำมำรถขับรถไปจอดในบริเวณหน้ำวัดได้	 ส่วนวัดบริเวณ 
ชัน้บน	ตัง้อยูบ่นยอดเขำซึง่มวีวิทวิทศันท์ีส่วยงำมสำมำรถมองเหน็
ได้ทั้งอ�ำเภอแจ้ห่มแบบ	360	องศำ	หำกต้องกำรเที่ยวชมในจุดนี้	 
นักท่องเท่ียวต้องจอดรถไว้ท่ีลำนจอดรถและขึ้นคิวรถของชุมชน
ไปอีกประมำณ	3	กิโลเมตร	 ต่อจำกนั้นเดินเท้ำขึ้นเขำด้วยระยะ
ทำงประมำณ	1	กโิลเมตร	คำ่บริกำรของควิรถอยูท่ี	่90	บำท	ตอ่คน 
และนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ	 200	 บำทต่อคน	 สำมำรถสอบถำม
รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 	 คิวรถวัดพระพุทธบำทสุทธำวำส	 
(คุณร�ำเพย)	โทร.	062-264-9928
	 กำรเดนิทำง	จำกตวัเมืองล�ำปำงใชท้ำงหลวงหมำยเลข	1035	
ไปอ�ำเภอแจ้หม่	จำกตวัมอืงแจห้ม่	ระยะทำงประมำณ	1	กิโลเมตร	
มทีำงแยกดำ้นซำ้ยมอื	ใหส้งัเกตซุุม้ประตเูขำ้หมูบ่ำ้นใหมเ่หลำ่ยำว 
ต่อจำกนั้นให้เลี้ยวเข้ำไปด้วยระยะทำงประมำณ	 200	 เมตร	 
ก็จะเจอทำงไปวัด	อยู่ทำงซ้ำยมือ

๓. ส�านักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก อ.เมือง จ.ล�าปาง

๖๐ ที่เที่ยวเท่ ๆ  เสน่ห์ล�ำปำง
@วันธรรมดาน่าเที่ยว
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๖. วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ล�าปาง

	 ตั้งอยู่	 ต�ำบลป่ำตัน	 อ�ำเภอแม่ทะ	 จังหวัดล�ำปำง	 เป็นวัดที่ตั้ง
อยู่บนยอดเขำเงียบสงบ	 เรียกว่ำดอยพระฌำน	ลักษณะเด่นของวัด
พระธำตุดอยพระฌำนคือสำมำรถมองเหน็ทศันยีภำพทีส่วยงำมของ
อ�ำเภอแม่ทะ	 เห็นทิวเขำต้นไม้ที่เขียวขจีได้รอบทิศโดยเฉพำะในช่วง
ฤดูหนำว	ซึ่งสำมำรถชมทะเลหมอกท่ีสวยงำมได้จำกจุดชมวิวของวัด	
อีกท้ังวัดดังกล่ำวยังมีสถำปัตยกรรมที่สวยงำมร่วมสมัย	 สำมำรถ
ขึ้นมำชมควำมสวยงำมได้	 2	ทำง	คือ	 1.	 โดยคิวรถที่วัดจัดให้ในวัน
เสำร์-อำทิตย์	 ทำงวัดจะจัดคิวรถเพื่อพำนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมตัววัด
ที่อยู่ด้ำนบนถึงจุดที่ตั้ง	 โดยสำมำรถบริจำคค่ำรถโดยสำรได้ตำม 
จิตศรัทธำ	 ส่วนวันธรรมดำสำมำรถน�ำรถขึ้นไปได้	 2.	 กำรเดินขึ้น 
บันไดนำคที่ตั้งอยู่ใกล้กับลำนจอดรถด้ำนล่ำง
	 กำรเดินทำง	จำกอ�ำเภอเมืองล�ำปำง	ใช้เส้นทำงล�ำปำง	–	แม่ทะ	
ตรงทำงแยกบ้ำนฟ่อน	 เข้ำสู่อ�ำเภอแม่ทะ	 เจอซอยเข้ำหมู่บ้ำนป่ำ
ตันให้เลี้ยว	แล้วมุ่งหน้ำสู่ต�ำบลป่ำตัน	อ�ำเภอแม่ทะ	 เจอทำงแยกวัด 
ป่ำตันหลวงให้ตรงไปก็มีป้ำยบอกไปวัดพระธำตุดอยพระฌำน	 
ทำงขึ้นไปชมพระธำตุเป็นทำงขึ้นเขำคดเคี้ยว	 แต่ไม่ถึงกับชันมำก	
ถนนลำดยำงตลอดสำยรถทุกชนิดสัญจรได้	 	แต่ระหว่ำงที่ผ่ำนไปยัง
หมูบ้่ำนเสน้ทำงอำจมขีรขุระเลก็นอ้ย	วดัมพีืน้ที	่2	สว่น	คอื		พืน้ทีด่ำ้น
ล่ำงซ่ึงเป็นตัววัด	และพ้ืนท่ีบนยอดเขำเป็นที่ต้ังของพระธำตุซ่ึงต้อง
ขับรถต่อไปจำกตัววัดประมำณ	4-5	กิโลเมตร

	 ตั้งอยู่ถนนพระแก้ว	ต�ำบลเวียงเหนือ	เป็นวัดที่เคยประดิษฐำน
พระพุทธมหำมณีรัตนปฏิมำกร	(พระแก้วมรกต)	ตั้งแต่	พ.ศ.	1979	
นำนถึง	32	ปี	ที่มำของชื่อวัดพระแก้วดอนเต้ำนั้น	ตำมต�ำนำนกล่ำว
ไว้ว่ำ	พระมหำเถระแห่งวัดนี้ได้พบแก้วมรกตในแตงโม	(ภำษำเหนือ
เรียกว่ำ	 หมำกเต้ำ)	 และน�ำมำแกะสลักเป็นพระพุทธรูป	 ซึ่งต่อมำ
ได้อัญเชิญไปประดิษฐำนท่ีวัดพระธำตุล�ำปำงหลวงจนถึงปัจจุบัน	
สิ่งที่น่ำสนใจภำยในวัดคือ	 องค์พระบรมธำตุดอนเต้ำ	 1.	 วิหำรที่
ประดิษฐำนพระพทุธไสยำสน	์มอีำยุเก่ำแก่พอๆ	กับวดั	2.	วหิำรหลวง
ที่ประดิษฐำนพระพุทธรูปปำงมำรวิชัย	 3.	 วิหำรพระเจ้ำทองทิพย์	
สร้ำงโดยพระนำงจำมเทวี	 อำยุกว่ำ	 1,000	 ปี	 ประดิษฐำนพระเจ้ำ 
ทองทิพย์ศิลปะสมัยเชียงแสน	4.	มณฑป	หรือพญำธำตุศิลปะแบบ
พมำ่	5.	วหิำรลำยค�ำสุชำดำรำม	ฝมีอืช่ำงเชยีงแสน	ภำยในมจีติรกรรม
ฝำผนงัลวดลำยทองงดงำม	เปน็ทีป่ระดษิฐำนพระพทุธรปูเชยีงแสน	
6.	พพิธิภณัฑส์ถำนแหง่ลำ้นนำ	อนัเป็นแหลง่รวบรวมศิลปวตัถแุบบ
ล้ำนนำ	เช่น	สัตภัณฑ์	เครื่องถ้วยกระเบื้อง	พระพุทธรูป	เป็นต้น
	 กำรเดินทำง	 ข้ำมสะพำนรัษฎำภิเศกแล้วเลี้ยวขวำไปตำมถนน
พระแก้วประมำณ	1	กิโลเมตร	จะเห็นยอดพระธำตุอยู่บนเนิน	วัดนี้
เปิดทุกวันเวลำ	08.00	-	17.00	น.	มีทำงลำดส�ำหรับรถเข็นผู้พิกำร

๕. วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ล�าปาง

๖๐ ที่เที่ยวเท่ ๆ  เสน่ห์ล�ำปำง
@วันธรรมดาน่าเที่ยว
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๘. วัดจองค�า อ.งาว จ.ล�าปาง

	 ตัง้อยูต่�ำบลเวยีงเหนอื	สรำ้งในสมยัพระเจำ้อนนัตยศทีเ่สดจ็มำ 
เมืองเขลำงค์นคร	 เมื่อ	พ.ศ.	 1223	ตำมหลักฐำนพบว่ำ	 วัดปงสนุก	
มีชื่อเรียกอยู่	 4	 ช่ือ	คือ	 วัดศรีจอมไคล	 วัดศรีเชียงภูมิ	 วัดดอนแก้ว	 
วดัพะยำว	(พะเยำ)	สิง่ทีน่ำ่สนใจ	คอื	มอ่นดอย	เนนิเขำพระสเุมรจุ�ำลอง
อนัเปน็ท่ีตัง้ของวิหำรพระเจำ้พนัองค์	สรำ้งดว้ยไมใ้นลกัษณะมณฑป
หลังคำซ้อนสำมช้ัน	 บนสันหลังคำเหนือมุขทั้งสี่สร้ำงปรำสำทไม ้
จ�ำลองขนำดเล็กหุ้มด้วยสังกะสีฉลุลำย	 ซึ่งหมำยถึงทวีปทั้งสี ่
รอบเขำพระสุเมรุ	 ลักษณะตัวอำคำรผสมผสำนระหว่ำงศิลปกรรม
ลำ้นนำ	พมำ่และจนี	มเีพยีงแหง่เดยีวในประเทศไทย	หอ้งกลำงวหิำร
ประดิษฐำนพระพุทธรูปสี่องค์หันพระพักตร์ออกส่ีทิศ	 ประทับนั่ง 
ใต้โพธิ์พฤกษ์ท�ำด้วยตะกั่ว	 ด้ำนล่ำงของฐำนชุกชีประดับลวดลำย 
รปูช้ำง	นำค	สงิห์	นกอินทร	ีเช่ือกนัว่ำวหิำรหลงันีส้รำ้งโดยชำ่งเชยีงแสน 
	เลยีนแบบหอค�ำเมอืงเชียงเกีย๋ง	(เชียงเจ๋ิง)	ในสิบสองปันนำ	ประเทศ
จีน	ซ่ึงไมม่เีหลอือยูแ่ลว้ในปจัจบุนั	และวัดปงสนกุเหนอืยงัไดร้บัรำงวลั
กำรอนรุกัษม์รดกทำงวฒันธรรมในภูมิภำคเอเชียแปซฟิิกหรอื	รำงวลั	
Award	of	Merit	จำกองค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชำชำติ	(UNESCO)	ประจ�ำปี	พ.ศ.	2551
	 กำรเดินทำง	 ข้ำมสะพำนรัษฎำภิเศกแล้วเลี้ยวซ้ำยไปตำมถนน 
ปงสนกุประมำณ	1	กโิลเมตร	วัดจะตัง้อยูข่วำมอืจดุสงัเกตจะมตีน้โพธิ ์
ตน้ใหญห่นำ้วดั	วัดนีเ้ปดิทกุวนัเวลำ	08.00	-	17.00	น.	(ยกเวน้วันอำทติย์ 
ที่มีถนนคนเดินมนต์เสน่ห์ปงสนุกซึ่งจะเปิดให้เข้ำชมถึง	20.00	น.)

	 ตัง้อยูท่ีต่�ำบลบำ้นหวด	เปน็วัดทีม่กีำรสนันษิฐำนวำ่
ผูส้รำ้งเปน็ชำวไทใหญแ่ละสรำ้งตำมแบบศลิปะไทใหญ	่
(เงี้ยว)	ตัววิหำรหลังเดิมได้ถูกถอดแบบไปตั้งไว้ที่เมือง
โบรำณ	บำงปู	จังหวดัสมทุรปรำกำร	วหิำรหลงัปจัจุบนัได้
สรำ้งขึน้ตำมแบบฉบบัของเดมิทกุประกำร	โดยสลำ่ชำ่ง
ชำวพมำ่	วดัจองค�ำไดร้บักำรสถำปนำขึน้เปน็พระอำรำม
หลวงชั้นตรี	ชนิดสำมัญ	พ.ศ.	2549	เนื่องในวโรกำสที่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงครองสิริรำชสมบัติ
ครบ	60	ปี	นอกจำกนัน้ในวดัจองค�ำ	ยงัมเีจดียพ์ทุธคยำ
จ�ำลองขนำดเทำ่ของจริงเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทำงศำสนำ
ที่ได้รับควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยวเป็นจ�ำนวนมำก
	 กำรเดินทำง	ใช้ทำงหลวงหมำยเลข	1	(สำยล�ำปำง-
งำว)	ประมำณ	74	กโิลเมตร	จะพบเจดยีพุ์ทธคยำจ�ำลอง
ขนำดเท่ำของจริงประดิษฐำนอยู่ข้ำงซ้ำยมือในร้ัวของ 
วัดจองค�ำ	อ.งำว	จ.ล�ำปำง

๗. วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ล�าปาง

๖๐ ที่เที่ยวเท่ ๆ  เสน่ห์ล�ำปำง
@วันธรรมดาน่าเที่ยว
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๑๐. วัดเวียง อ.เถิน จ.ล�าปาง

	 ตั้งอยู่ที่ถนนป่ำไม้	 ต�ำบลเวียงเหนือ	 ภำยในมีเจดีย์และวิหำร 
ที่สร้ำงขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	 2409	 โดยเจ้ำญำณรังสี	 ผู้ครองนครล�ำปำง	 
เป็นวัดที่มีวิหำรที่มีรูปแบบสถำปัตยกรรมแบบล้ำนนำพื้นบ้ำน	 วัดนี้ 
ตัง้อยู่บรเิวณประตเูมอืงเกำ่ล�ำปำง	บรเิวณหนำ้วดัประตปูอ่งมซีุม้ประตู 
เข้ำวัดท่ีมีควำมงดงำมด้วยลวดลำยปูนปั้นที่อ่อนช้อย	 วิจิตรงดงำม
แบบศิลปะล้ำนนำ	 ส่วนพระอุโบสถเป็นฝีมือช่ำงสิบสองปันนำ 
จึงมีกำรผสมผสำนศิลปะแบบจีน	นอกจำกนี้ยังมีประตูเมืองโบรำณ 
(ประตูป่อง)	อันเป็นทีม่ำของชือ่วดั	และซำกหอรบซ่ึงเปน็ปรำกำรตอ่สู้
ข้ำศึกสมัยพระยำกำวิละ	
	 กำรเดินทำง	 ข้ำมสะพำนรัษฎำภิเศกแล้วเลี้ยวขวำไปตำมถนน
ป่ำไม้ประมำณ	 1	 กิโลเมตร	 จะเห็นป้ำยที่ท�ำกำรชุมชนท่ำมะโอ 
ให้เลี้ยวซ้ำยเข้ำไปจะพบกับซุ้มประตูวัดที่สวยงำม	 (พระอุโบสถ 
จะเปิดให้เข้ำชมในวันเสำร์และวันอำทิตย์	 หรือขออนุญำตทำง 
เจ้ำอำวำสในกำรเข้ำชม)	

	 วดัเวยีงต้ังอยู	่บำ้นเวยีง	ต.ลอ้มแรด	อ.เถนิ	จ.ล�ำปำง	สงักดั
มหำนิกำย	มีเจดีย์และพระพุทธรูป	รูปแบบศิลปะสมัยเชียงแสน	
ประวตักิำรกอ่สรำ้งวดัไดป้รำกฎในพงศำวดำรกลำ่วคอื	ขนุหลวง
สุตตำ	 ผู้ท่ีมีควำมส�ำคัญ	 รักษำเกียรติประวัติโดยไม่ยอมขึ้น
ต�ำแหนง่นำยทหำรพมำ่	ได้มำอปุสมบททีว่ดัพระธำตลุ�ำปำงหลวง	
มีลูกชำยสำมคน	ได้แก่	ขุนหมื่น	ขุนชัย	และสำมเณรอำทิตย์	ซึ่ง
เป็นศิษย์ครูบำเจ้ำล�ำปำงนคร	ต่อมำภำยหลังได้เป็นพระสังฆ
มหำเถระครูบำอำทิตย์	 ได้มำบูรณวัดเวียงตำมต�ำนำน	 	 ประวัติ
เมือง	 ‘สังฆเติ๋น’	 วัดเวียงเป็นวัดที่ส�ำคัญ	 ต้ังอยู่ใจกลำงเมือง
เถิน	ซ่ึงเปน็เมอืงหนำ้ดำ่นสมยัโบรำณ	ตัง้อยูร่มิแมน่�ำ้วงัทำงทศิ 
ตะวันตก	ลักษณะโดยทั่วไปของวัด	ประกอบด้วยซุ้มโขง	 วิหำร	
และเจดีย์	 ซุ้มประตูโขงมีลักษณะหรือได้รับอิทธิพลรูปแบบ 
มำจำกประตโูขงวดัพระธำตลุ�ำปำงหลวง	วหิำรมลีกัษณะเปน็วหิำร
โล่งรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้ำ	 ภำยในวิหำรมีซุ้มพระพุทธรูปมีลักษณะ
คล้ำยประตโูขง	เปน็ท่ีประดษิฐำนของพระประธำน	มกีำรประดบั
ตกแต่งลวดลำยมีรำยละเอียดที่สวยงำม	วิหำรวัดเวียงเป็นวิหำร
ตัวอย่ำงดั้งเดิม	 มีเสำวิหำรหลักแปดต้นขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ประมำณคนโอบ	 มีกำรเขียนลำยลักษณ์สีทองบนพื้นแดง	 
เป็นรูปกินรีและรูปสิงห์ลวดลำยไทย
	 กำรเดินทำง	 ใช้ทำงหลวงหมำยเลข	 1	 (สำยล�ำปำง-เถิน)	
ประมำณ	85	กิโลเมตร	หลังจำกมำถึงตัวเมือง	อ.เถิน	ตัดเข้ำไป
ที่ถนนทำงหลวงหมำยเลข	1102	ประมำณ	3	กิโลเมตร	จะพบ 
วัดเวียงอยู่ทำงขวำมือ

๙. วัดประตูป่อง อ.เมือง จ.ล�าปาง ๑๐ ที่เที่ยวแหล่งธรรมชำติผจญภัยไปล�ำปำง

๖๐ ที่เที่ยวเท่ ๆ  เสน่ห์ล�ำปำง
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๒. อุทยานแห่งชาติแม่วะ อ.เถิน จ.ล�าปาง

	 แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่มีพื้นที่ครอบคลุมอ�ำเภอเมืองปำน	อ�ำเภอ
แจ้ห่ม	และอ�ำเภอเมืองล�ำปำง	มีสภำพป่ำที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน�้ำ
ล�ำธำร	ภำยในอุทยำนจะมองเห็นโขดหินที่สวยงำมปกคลุมด้วยไอน�้ำจำกบ่อน�้ำ
พุรอ้นทีมี่อุณหภูมิ	73	องศำเซลเซยีส	ซึง่มทีัง้หมด	9	บอ่	เปน็ทีน่ยิมน�ำไขไ่กแ่ละ
ไขน่กกระทำมำแช	่ส�ำหรบัไขไ่ก่แชน่ำนประมำณ	17	นำท	ีไขแ่ดงจะแขง็มรีสชำติ
มันอร่อย	ส่วนไข่ขำวจะเหลวคล้ำยไข่เต่ำ	นอกจำกนี้ภำยในอุทยำนยังมีน�้ำตกที่
ส�ำคญั	ไมว่ำ่จะเป็น	น�ำ้ตกแจ้ซอ้น	น�ำ้ตกแมม่อญ	น�ำ้ตกแมข่นุ	และหำกตอ้งกำร
ศึกษำธรรมชำติ	 ทำงอุทยำนมีเส้นทำงศึกษำธรรมชำติถึง	 2	 เส้นทำงนั่นคือ	 
เส้นทำงศึกษำธรรมชำติน�้ำตกแจ้ซ้อนระยะทำง	3	กิโลเมตร	และเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติน�้ำตกแม่เปียก	 ระยะทำง	 3.7	 กิโลเมตร	 เป็นเส้นทำงวงรอบเลียบ 
ริมห้วยแม่เปียก	
	 กำรเดนิทำง	-	โดยรถยนต	์จำกตวัเมอืงล�ำปำงใชท้ำงหลวงหมำยเลข	1035	
(ล�ำปำง-แจห้ม่)	จนถงึกโิลเมตรที	่58	เลีย้วซำ้ยตอ่ดว้ยทำงหลวงหมำยเลข	1287	
แล้วเลี้ยวขวำที่สำมแยกใช้ทำงหลวงหมำยเลข	1252	 (ข่วงกอม-ปำงแฟน)	11	
กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ำยเข้ำอุทยำนฯ	ไปตำมถนน	รพช.	3	กิโลเมตร	ถึงที่ท�ำกำร
อุทยำนฯ
	 รถโดยสำรประจ�ำทำง	 จำกตัวเมืองล�ำปำงนั่งรถสำยล�ำปำง-แจ้ซ้อน	 จำก
ถนนตลำดเก่ำ	รำคำประมำณ	50	บำท	ระหว่ำงเวลำ	08.00	–	18.00	น.	หรือ
เหมำรถประมำณ	350	บำท	ถึงอุทยำนฯ

	 เปน็แหลง่ท่องเท่ียวทำงธรรมชำตทิีม่ลีกัษณะเป็นเทือกเขำสงู
ติดต่อกัน	มีควำมสูงจำกระดับน�้ำทะเลตั้งแต่	100	–	1,027	เมตร	
สภำพปำ่แตกต่ำงกนัไปตำมระดับควำมสงูของพ้ืนที	่โดยพบทัง้ป่ำ
เบญจพรรณ	ปำ่เตง็รงั	ปำ่สนเขำ	และดบิแลง้	เป็นแหลง่ก�ำเนดิของ
ล�ำหว้ยตน้น�ำ้ทีส่�ำคญั	เชน่	หว้ยแม่วะ	หว้ยแม่แสลม	หว้ยแม่สลิด	จะ
ไหลรวมกนัลงสูแ่มน่�ำ้วงั	แหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่�ำคญัของอุทยำน	ไดแ้ก่	
น�ำ้ตกแมว่ะ	เปน็น�ำ้ตกทีม่คีวำมสวยงำมและสงูทีส่ดุในจงัหวดัล�ำปำง	
เปน็น�ำ้ตกทีมี่ทัง้หมด	7	ชัน้	แตล่ะชัน้มคีวำมสวยงำมทีแ่ตกตำ่งกนั	
และจุดสูงสุดของยอดดอยหรือเรียกว่ำดอยผำแดง	 จะมีอำกำศ
หนำวเย็นตลอดทั้งปี	 ช่วงเย็นสำมำรถมองเห็นพระอำทิตย์ตกดิน	
ช่วงเช้ำจะมองเห็นพระอำทิตย์ข้ึนยำมเช้ำที่สวยงำม	 ช่วงฤดูหนำว
จะมองเห็นทะเลหมอกกว้ำงใหญ่	สำมำรถมองเห็นได้	360	องศำ	
	 กำรเดินทำง	 จำกล�ำปำงใช้ทำงหลวงหมำยเลข	 1	 เลยอ�ำเภอ
เถิน	17	กิโลเมตร	ถึงหลักกิโลเมตรที่	497-498	มีทำงแยกขวำมือ
ขำ้งโรงเรยีนแมว่ะวทิยำเขำ้ไป	5	กิโลเมตร	ทำงแยกซำ้ยมือเป็นทำง
คอนกรตีไปทีท่�ำกำรอทุยำนแห่งชำติแม่วะ	ซึง่อยู่ใกลกั้บอ่ำงเก็บน�ำ้
ของหมู่บ้ำน	หำกโดยสำรรถประจ�ำทำงต้องลงที่ป้อมต�ำรวจแม่วะ	
แล้วนั่งมอเตอร์ไซต์รับจ้ำงเข้ำอุทยำนฯ

๑๐ ที่เที่ยวแหล่งธรรมชำติผจญภัยไปล�ำปำง
๑. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล�าปาง

๖๐ ที่เที่ยวเท่ ๆ  เสน่ห์ล�ำปำง
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	 เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่มีลักษณะเป็นเทือกเขำ
สูงต�่ำสลับซับซ้อน	มียอดดอยจงเป็นยอดสูงสุด	ซึ่งเคยเป็นสถำนี
โทรคมนำคมของกองทัพอำกำศมำก่อน	 บนสันเขำยังปกคลุมไป
ด้วยป่ำก่อสลับต้นสนเป็นระยะ	ซึ่งพื้นล่ำงเต็มไปด้วยต้นกระเจียวที่
ออกดอกสชีมพใูนชว่งตน้ฤดฝูนและในช่วงเดอืนตุลำคมถงึมกรำคม
จะมกีลว้ยไมฟ้ำ้มุย่	ซึง่มสีสีนัสวยสดงดงำม		นอกจำกนีภ้ำยในอทุยำน
ยังมีผำกำน	 เป็นเส้นทำงที่เหมำะส�ำหรับดูนก	แต่ด้วยสภำพเป็นผำ
หินปูนแหลมคม	กำรปีนขึ้นต้องใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงสูง	 เมื่อขึ้น
ไปถงึแล้วจะมองเหน็ผนืปำ่และทวิเขำทอดตวัยำว	ผำขำ้ง	อยูต่รงขำ้ม 
ที่ท�ำกำรอุทยำนฯ	เป็นภูเขำลูกเล็ก	ๆ	ริมอ่ำงเก็บน�้ำห้วยแม่ยอง	เมื่อ
มองจำกผำขำ้งลงมำ	จะเหน็อำ่งเกบ็น�ำ้	ทีท่�ำกำรอทุยำนฯและทวิเขำ
สลับซับซ้อน	และน�้ำตกที่ส�ำคัญซึ่งได้แก่น�้ำตกแม่งำช้ำง	และน�้ำตก
ตำดปู่หล้ำ
	 กำรเดินทำง	 ใช้ทำงหลวงหมำยเลข	 1	 ถนนพหลโยธิน	 ถึงที่
ว่ำกำรอ�ำเภอสบปรำบ	แล้วเลี้ยวขวำไปตำมถนนกรมโยธำธิกำรสำย
บ้ำนหล่ำย-บ้ำนแก่น	 เม่ือถึงบ้ำนนำไม้แดง	 จำกถนนพหลโยธิน
ประมำณ	8	กิโลเมตร	ให้เลี้ยวซ้ำยไปอีก	5	กิโลเมตร	จะถึงที่ท�ำกำร
อุทยำนแห่งชำติดอยจง	

๔. อุทยานแห่งชาติดอยจง อ.สบปราบ จ.ล�าปาง

	 เป็นแหล่งท่องเท่ียวทำงธรรมชำติที่มีลักษณะเป็นภูเขำสลับ
ซับซ้อนปกคลุมด้วยผืนป่ำอุดมสมบูรณ์	 ครอบคลุมอ�ำเภอเมือง
ล�ำปำง	งำว	แมเ่มำะ	และแจห้ม่		จดุสงูสดุอยูท่ีย่อดดอยแม่ขวญัซึง่
มีควำมสูงจำกระดับน�้ำทะเลปำนกลำง	1,253	เมตร	นอกจำกนี้ยัง
เปน็ทำงน�ำ้ไหลลงทำงดำ้นตะวนัตกสูแ่มน่�ำ้วงั	ทำงดำ้นตะวนัออก 
ไหลลงสู่แม่น�้ำงำว	 ซึ่งไหลไปบรรจบแม่น�้ำยมทำงตอนเหนือของ
อ�ำเภอสอง	 จังหวัดแพร่	 ภำยในอุทยำนมีถ�้ำผำไท	 เป็นถ�้ำขนำด
ใหญ่เกิดจำกภูเขำหินปูนอำยุไม่น้อยกว่ำเก้ำล้ำนปี	มีควำมลึกจำก
ปำกถ�้ำ	 1,150	 เมตร	ถ�้ำโจร	 เป็นถ�้ำขนำดเล็ก	 3	ห้อง	ภำยในถ�้ำ
พบม่ำนหินย้อยสวยงำม	 หล่มภูเขียว	 เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำง
ธรรมชำติ	 มีลักษณะเป็นแอ่งน�้ำขนำดใหญ่อยู่บนภูเขำมีลักษณะ
คล้ำยปล่องภูเขำไฟ	น�้ำในแอ่งลึกมำกจนมองเห็นน�้ำเป็นสีเขียว
มรกตสวยงำม	ภำพเขยีนประวตัศิำสตรบ์ำ้นหว้ยหก	เปน็ภำพกลุม่
คนเดินเรียงแถวในยุคสังคมเร่ร่อนมีอำยุ	2,000	-	3,000	ปี	และ
น�้ำตกที่ส�ำคัญ	ได้แก่	น�้ำตกแม่แก้และน�้ำตกเกำฟุ
	 กำรเดนิทำง	ใชเ้ส้นทำงหลวงหมำยเลข	1	สำยล�ำปำง	-	เชยีงรำย 
บริเวณหลักกิโลเมตรที่	665		ถึงที่ท�ำกำรอุทยำนฯ

๓. อุทยานแห่งชาติถ�้าผาไท อ.งาว จ.ล�าปาง

๖๐ ที่เที่ยวเท่ ๆ  เสน่ห์ล�ำปำง
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๖. ผาหอบ อ.แม่เมาะ

	 เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่ตั้งอยู่บนเทือกเขำขุนตำลซึ่งเป็นเทือกเขำสูงชันสลับซับซ้อน	มีพื้นที่
ครอบคลมุอยูใ่นพืน้ท่ีอ�ำเภอแมท่ำ	จังหวดัล�ำพูน	และอ�ำเภอหำ้งฉตัร	อ�ำเภอเมอืง	จงัหวดัล�ำปำง	และอยูก่ึง่กลำง
เสน้ทำงคมนำคมทำงรถไฟ	ระหวำ่งล�ำปำง-ล�ำพูน	สถำนทีส่�ำคญัภำยในอทุยำน	ไดแ้ก	่อโุมงคข์นุตำน	เปน็อโุมงค์
รถไฟที่ยำวที่สุดในประเทศไทยที่ควบคุมกำรขุดเจำะโดยวิศวกรชำวเยอรมัน	มีระยะทำง	 1,352	 เมตร	และจุด
ยุทธศำสตรห์รอื	ย.	ท้ังหมด	4		จดุ	ไดแ้ก	่ย.1	เป็นทีต่ัง้บ้ำนพกัรบัรองของกำรรถไฟแหง่ประเทศไทย	ซึง่กรมพระ
ก�ำแพงเพชรอัครโยธิน	 ใช้เป็นที่ประทับแรมระหว่ำงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์	 ย.2	พื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดยุทธศำสตร์
ทหำรไทย	หลังสงครำมโลกครั้งที่	 2	ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	 ปรำโมช	อดีตนำยกรัฐมนตรีซ้ือพ้ืนที่ดังกล่ำวสร้ำงบ้ำนพัก	
ท�ำสวนลิ้นจี่และมีต้นไม้เมืองหนำว	ย.3	บริเวณนี้เป็นสถำนที่ที่คณะมิชชันนำรีอเมริกันคริสตจักร	 ได้สร้ำงบ้ำน
พักและเดินทำงมำพักผ่อนในเดือนเมษำยนเป็นประจ�ำทุกปี	 และ	 ย.4	 เป็นยอดเขำที่สูงที่สุดของดอยแห่งนี้	 
ในสมยัสงครำมโลกครัง้ที	่2	เปน็สถำนทีส่อ่งกลอ้งทำงไกล	ซึง่เรยีกวำ่	มอ่นสอ่งกลอ้ง	สำมำรถมองเหน็ทศันยีภำพ
ตัวเมืองล�ำปำงได้อย่ำงชัดเจน	
	 กำรเดนิทำงโดยรถไฟ		เปน็ทำงทีส่ะดวกทีสุ่ด	ลงทีส่ถำนรีถไฟขุนตำลแลว้เดนิเทำ้ขึน้ทีท่�ำกำรอทุยำนฯ	ระยะ
ทำงประมำณ	1.3	กิโลเมตร
	 กำรเดินทำงโดยรถยนต์	ใช้ทำงหลวงหมำยเลข	11	แล้วแยกเข้ำสู่อุทยำนฯ	กิโลเมตรที่	46	-	47	ซึ่งเป็นถนน
ลำดยำงระยะทำง	10	กิโลเมตร	จำกนั้นเป็นถนนลูกรังอีก	8	กิโลเมตร

	 เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่เกิดจำกรอยเลื่อนแผ่น
ดินกว่ำสำมแสนปีตำมธรรมชำติ	อยู่ในเขตป่ำชุมชนบ้ำนแม่เกี๋ยง	
มีหน้ำผำที่โอบขนำบทั้งสองข้ำงและมีแม่น�้ำจำงไหลผ่ำน	ภำยใน
ถ�้ำมีหินงอกและหินย้อยที่สวยงำม	บริเวณโดยรอบมีควำมเงียบ
สงบและบรรยำกำศเยน็สบำย	มบีรกิำรนัง่แพชมถ�ำ้และผำซ่อนรัก 
หรอืจะเชำ่เรือคำยคัพำยเล่น	นอกจำกนี	้ก็ยังสำมำรถลงเลน่น�ำ้ได	้
โดยมีกำรท�ำเชือกและทุ่นกั้นบริเวณเล่นน�้ำไว้
	 กำรเดินทำง	 ใช้ทำงหลวงหมำยเลข	11	แล้วเลี้ยวซ้ำยแยก
แมเ่มำะ	เข้ำสู่ถนนหมำยเลข	1348	เขำ้ทำงซอยไปรษณย์ีแมเ่มำะ	
ผ่ำนวิทยำลัยกำรจัดกำรแม่เมำะ	ข้ำมทำงรถไฟ	และเลี้ยวไปตำม
ทำงมีป้ำยบอก	ห่ำงจำกวัดบ้ำนแม่เกี๋ยงประมำณ	7	กิโลเมตร

๕. อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล�าปาง
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๘. จุดชมวิวดอยฟ้างาม อ.แจ้ห่ม จ.ล�าปาง

	 อยู่บริเวณเดียวกับศำลเจ้ำพ่อประตูผำ	ถนนสำยล�ำปำง-งำว	กิโลเมตรที่	48	ครอบคลุมพื้นที่บริเวณหน้ำผำ
เทอืกเขำหนิปนูดำ้นทศิตะวนัออก	มีภำพเขียนสีทีย่ำวทีสุ่ดในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต	้อำยกุว่ำ	3,000	ป	ีแบง่เป็น	
7	กลุ่ม	ภำพที่เหลืออยู่	1,872	ภำพ	ส่วนใหญ่เป็นภำพมือ	คน	สิ่งของ	เครื่องใช้	สัตว์	พืช	และภำพเชิงสัญลักษณ์	
นอกจำกนีย้งัมีกำรขดุพบหลมุศพ	โครงกระดกูมนษุย์โบรำณ	ภำชนะดนิเผำ	ซึง่ปจัจบุนัไดม้กีำรปรบัทำงเดนิเทำ้
ให้นักท่องเที่ยวสำมำรถขึ้นไปชมได้	
	 กำรเดินทำง	จำกตัวเมืองล�ำปำง	ไปตำมถนนพหลโยธิน	หรือทำงหลวงหมำยเลข	1	(ล�ำปำง-งำว)	ประมำณ
กิโลเมตรที่	 48	 ถึงศำลเจ้ำพ่อประตูผำ	 เดินเลียบไปตำมหน้ำผำระยะทำงประมำณ	 300	 เมตร	 จะพบกับภำพ 
เขียนสีอยู่ทำงขวำมือ

	 เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่มีจุดชม
ทะเลหมอกในแบบ	360	องศำ	ทีส่วยงำมอลงักำร	
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เม่ือดวงอำทติย์ทอแสงสทีอง
ไปบนทะเลหมอกที่ปกคลุมผืนป่ำ	นอกจำกนี้ยัง
สำมำรถชมวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้ำนสำแพะได้อีก
ด้วย	หำกต้องกำรพักแรมบนยอดดอย	ด้ำนบนมี
เพงิส�ำหรบักำงเต็นทไ์ด	้นกัทอ่งเทีย่วตอ้งเตรยีม
เครื่องนอน	อำหำร	และน�้ำไปเอง	โดยคนน�ำทำง
จะมีอุปกรณ์ให้บำงส่วน	สอบถำมกำรเดินทำงขึ้น
ชมดอยฟ้ำงำมได้ที่	โทร.	086-373-7547
	 กำรเดินทำง	-	รถยนต์	เดินทำงจำกตัวเมือง
โดยใชถ้นนหมำยเลข	1035	ถงึวดัสำแพะพนำรำม	
ระยะทำงประมำณ	55	กิโลเมตร	ขับรถจำกวัดไป
อกีประมำณ	10	กโิลเมตร	แลว้เดนิเทำ้ตอ่อกี	1.8	
กิโลเมตรก็จะถึงยอดดอยฟ้ำงำม

๗. แหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีค่ายประตูผา อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง
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๑๐. ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ล�าปาง

	 เขือ่นกิว่ลม	เปน็เขือ่นขนำดใหญ่ทีข่วำงกัน้แมน่�ำ้วงั 
ซึ่งเป็นแม่น�้ำสำยส�ำคัญของภำคเหนือ	 ถูกสร้ำงข้ึน
เพื่อใช้เก็บน�้ำในชลประทำน	จึงอยู่ภำยใต้กำรดูแลของ
กรมชลประทำน	 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอุทยำนแห่งชำติ
ถ�้ำผำไท	 กิจกรรมท่องเที่ยวที่นิยมเป็นอย่ำงมำกเม่ือ
เดินทำงมำที่เข่ือนกิ่วลมคือกำรล่องแพชมธรรมชำต	ิ													
เมือ่นกัท่องเท่ียวเดินทำงมำทอ่งเทีย่วมกัจะมำใชบ้รกิำร
ล่องแพ	 เพรำะเป็นสถำนที่จัดเลี้ยง	 สังสรรค์	 พักผ่อน
ชมธรรมชำติ	เล่นน�้ำ	ร้องคำรำโอเกะ	มีเอกชนให้บริกำร 
หลำกหลำยอำทเิชน่	แพวงัแกว้,	แพวนัหวำน,	แพออ้มวำร,ี 
แพเอือ้งหลวง,	แพเฌย-รมย,์	แพดำวรุง่,	แพแม่วงัทอง,	 
แพสมบัติทัวร์ ,	 แพชำวเครือ,	 แพอ้อมใจ	 เป็นต้น	 
ซึง่ระหวำ่งทำงจะไดส้มัผสักบับรรยำกำศและทศันยีภำพ
ที่สวยงำมของธรรมชำติท้ัง	 2	 ฝั่ง	 และมีสถำนที่น่ำ
สนใจ	เช่น	แหลมชำวเขื่อน	เกำะวังแก้ว	ผำงำม	ผำเกี๋ยง	
ทะเลสำบสบพุ	หมู่บ้ำนชำวประมง	และบ้ำนสำ	
	 กำรเดินทำง	จำกตัวเมืองใช้ทำงหลวงหมำยเลข	1	 
(ล�ำปำง-งำว)	ประมำณ	38	กิโลเมตร	จำกนั้นเลี้ยวซ้ำย
ที่หลักกิโลที่	 623	 ขับไปทำงหลวงหมำยเลข	 1335	
ประมำณ	14	กิโลเมตร	จะถึงเขื่อนกิ่วลม

	 ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย	 อยู่ในควำมดูแลขององค์กำร
อุตสำหกรรมป่ำไม้	(ออป.)	เมื่อปี	พ.ศ.	2512	เคยเป็นศูนย์ฝึก 
ลูกช้ำงแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก	 เพื่อสร้ำงสรรค์ให้เป็น
สถำนที่เลี้ยงและฝึกลูกช้ำงให้เชื่อฟังค�ำสั่งและมีควำมช�ำนำญ
ในกำรท�ำไม้	 หลังจำกนั้นได้มีกำรประกำศนโยบำยปิดป่ำ	 
ศูนย์ฝึกลูกช้ำงจึงถูกปรับมำเป็นสถำนที่ดูแลช้ำงแก่และ 
เจ็บป่วย	 รวมทั้งเป็นสถำนที่ตั้งของโรงพยำบำลช้ำง	 ต่อมำใน
เดือนมกรำคม	พ.ศ.	 2535	 ออป.	 ได้ก่อต้ังศูนย์อนุรักษ์ช้ำง
ไทยขึ้นมำ	กิจกรรมที่น่ำสนใจ	 ได้แก่	 ชมกำรแสดงควำมน่ำรัก
แสนรูข้องชำ้งไทย	นัง่ชำ้งชมธรรมชำติ	ขีช่ำ้งทอ่งไพร	โครงกำร
โรงเรียนฝึกควำญช้ำง	 เพ่ือฝึกควำญหรือผู้ประสงค์จะเป็น
ควำญใหส้ำมำรถดูแลชำ้งไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง	และโฮมสเตยใ์กลช้ดิ
กับช้ำง	 เพื่อสัมผัสบรรยำกำศธรรมชำติ	 เรียนรู้วิถีชีวิตระหว่ำง
ช้ำงกับคนเลี้ยงช้ำงอย่ำงใกล้ชิด
	 กำรเดินทำง	อยู่ห่ำงจำกตัวเมืองล�ำปำง	24	กิโลเมตร	ริม
ทำงหลวงหมำยเลข	11	(ล�ำปำง-ล�ำพูน)	บริเวณกิโลเมตรที่	28-
29	หำกโดยสำรรถประจ�ำทำง	ขึ้นรถที่จะไปเชียงใหม่จำกสถำนี
ขนส่งล�ำปำง	แล้วมำลงที่หน้ำศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย

๙. ล่องแพชมธรรมชาติ เขื่อนกิ่วลม
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๒. พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง

	 ต้ังอยู่อ�ำเภอเมือง	 จังหวัดล�ำปำง	 ใกล้กับบริเวณ
ศำลหลกัเมอืงจังหวดัล�ำปำง	เปน็พพิธิภณัฑห์นึง่ในตน้แบบ
ของกำรสร้ำงสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์
กำรเรียนรู้	 (Discovery	Museum)	ประเภทพิพิธภัณฑ์เมือง 
(City	 Museum)	 ในระดับจังหวัดล�ำปำง	 ซึ่งจัดแสดง
นิทรรศกำรชุด	 “คน-เมือง-ล�ำปำง”	 โดยน�ำเสนอหัวข้อหลัก	
ว่ำด้วยเรื่อง	 “คน”	ที่มีบทบำทส�ำคัญปรำกฎอยู่ในเรื่องรำว
ของจังหวัดล�ำปำง	 โดยเฉพำะเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์	
โบรำณคดี	 เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	หัวข้อที่	 2	 ว่ำ
ดว้ยเรือ่ง	“เมอืง”	บอกเลำ่เร่ืองรำว	เหตกุำรณ์ส�ำคญัของนคร
ล�ำปำงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	และหัวข้อสุดท้ำย	“ล�ำปำง”	
กล่ำวถึงควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงในทุก	 ๆ	ด้ำนของ
ทั้ง	13	อ�ำเภอ	ภำยในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องรำวต่ำงๆ	ใน
รูปแบบที่ทันสมัยผสำนเทคโนโลยีแบบ	 Interactive	 แบ่ง
ออกเป็น	 16	ห้องนิทรรศกำร	 พิพิธภัณฑ์เปิดท�ำกำรทุกวัน	
อังคำร-ศุกร์	 เวลำ	09.00	 -	17.00	น.	ค่ำเข้ำชมฟรี	ปิดทุก 
วันจันทร์	สอบถำมข้อมูล	โทร.	054-237-237	ต่อ	3207

	 ตั้งอยู่ ในเขต	 กฟผ.แม่เมำะ	 อ�ำเภอแม่เมำะ	 เป็น
พิพิธภัณฑ์ท่ีมีควำมทันสมัยท่ีให้ควำมรู้ทำงธรณีวิทยำบริเวณ
เหมืองแม่เมำะ	 รวมทั้งประวัติควำมเป็นมำของเหมืองและ
เทคโนโลยีกำรผลิตไฟฟ้ำ	 โดยน�ำเสนอผ่ำนภำพยนตร์	 3	มิติ
และเทคโนโลยีล�้ำสมัย	 โดยแบ่งเป็นโซนต่ำงๆได้แก่	 โซน
นิทรรศกำรช่ัวครำวและนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ,	 โซน
จักรวำล	โลก	และถ่ำนหิน,	โซนจักรวำล	โลก	และถ่ำนหิน,	โซน
จำกผืนน�้ำและแผ่นดิน,	 โซนพลังงำนขับเคลื่อนไทย,	โซนมุ่งสู ่
อนำคต,	 โซนจุดเปล่ียนโลกและวิทยำศำสตร์พ้ืนฐำน,	 โซน
แม่เมำะและชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่ำงย่ังยืน	 พิพิธภัณฑ์ศูนย์
ถ่ำนหินลิกไนต์ศึกษำ	 เหมืองแม่เมำะ	 เปิดบริกำรวันอังคำร	
–	 วันอำทิตย์	 09:00	 -	 16:00	น.	 หยุดวันจันทร์และวันหยุด 
นักขัตฤกษ์	ค่ำเข้ำชมฟรี	ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่	โทร.	054-254-930

๑๐ ที่เที่ยวแหล่งเรียนรู้คู่ล�ำปำง
๑. พิพิธภัณฑ์ มิวเซียมล�าปาง อ.เมือง จ.ล�าปาง
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๔. พิพิธภัณฑ์บ้านป่องนัก อ.เมือง จ.ล�าปาง

	 ตั้งอยู่	 ต�ำบลเกำะคำ	อ�ำเภอเกำะคำ	 เป็นศูนย์กลำงเรียนรู้ในรูป
แบบพพิธิภณัฑด์ำ้นธรณวีทิยำท่ีสมบรูณแ์บบในเขตภำคเหนอืส�ำหรบั
บรกิำร	เยำวชน	นกัเรยีน	นกัศกึษำ	และประชำชนทัว่ไป	ภำยในบริเวณ	
แบ่งเป็นส่วนต่ำงๆได้แก่	 1.สวนดึกด�ำบรรพ์	 จ�ำลองบรรยำกำศสวน
ดึกด�ำบรรพ์	 และหุ่นจ�ำลองช้ำงโบรำณที่สูญพันธ์ุไปแล้ว,	 ธรณีวิทยำ
ทัว่ไป	แสดงเนือ้หำเรือ่งกำรก�ำเนดิโลกและจกัรวำล,	2.ทรัพยำกรธรณี	
ทรัพยำกรแร่	 	 จ�ำลองบรรยำกำศกำรท�ำเหมืองแร่	 	 กำรขุด	 	 และ
กำรน�ำไปใช้	ผ่ำนสื่อวิดีทัศน์	และหุ่นจ�ำลองประกอบ,	3.ธรณีพิบัติภัย	
นทิรรศกำรชัว่ครำวแสดงเรือ่งรำวเกีย่วกบัแผน่ดินไหว		ภเูขำไฟล�ำปำง	
ดินถล่ม	และหลุมยุบ,	4.มนุษย์เกำะคำ	นิทรรศกำรชั่วครำวกำรแสดง
เรื่องรำวกำรค้นพบฟอสซิลในถ�้ำ	 ประวัติกำรศึกษำและกำรค้นคว้ำ,	
5.กำรจดัแสดงนทิรรศกำรกลำงแจง้สวนหนิ	(ตำมเวลำทำงธรณวีทิยำ)		
ไดแ้ก	่หนิประจ�ำยคุตำ่ง	ๆ 	ตัง้แต่ยคุเก่ำแก่กวำ่	500	ลำ้นป	ีขึน้มำ	จนถงึ
ยคุปจัจบุนั,	6.นทิรรศกำรไดโนเสำรไ์ทย	จดัแสดงหุน่จ�ำลองไดโนเสำร	์
และ	พืชปัจจุบันที่มีวิวัฒนำกำรต่อจำกอดีต	พิพิธภัณฑ์เปิดบริกำร	
วันอังคำร	 -	ศุกร์	 เวลำ	10.00	 -	16.00	น.	และเปิดให้เข้ำชม	Night	 
Museum	ในวันเสำร์	-	อำทิตย์	ตั้งแต่เวลำ	17.00	-	20.00	น.	เท่ำนั้น	
ปิดให้บริกำรในวันจันทร์	และวันหยุดนักขตฤกษ์	ติดต่อสอบถำมเพิ่ม
เติมได้ที่	โทร.	054-282-159

	 ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ี	มณฑลทหำรบกที	่32	คำ่ยสรุศกัด์ิมนตร	ีต.พชิยั	อ.เมอืง	บำ้นปอ่งนกั 
สร้ำงขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2468	เพื่อเป็นที่ประทับแรมของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	
รชักำลท่ี	7	เมือ่ครำวเสดจ็พระรำชด�ำเนนิมณฑลพำยพั	และเป็นทีท่รงประทบัแรมของ
พระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วั	รชักำลที	่9	เมือ่ครำวเสดจ็พระรำชด�ำเนนิเยีย่มรำษฎร
ในภำคเหนือ	ในปี	พ.ศ.	2501	โดยค�ำว่ำ	 “ป่อง”	 เป็นภำษำค�ำเมือง	แปลว่ำ	 “ช่อง”	 
ค�ำว่ำ	“นัก”	หมำยถึง	จ�ำนวนมำก	และ“บ้ำนป่องนัก”	หมำยถึง	บ้ำนที่มีช่องหน้ำต่ำง
จ�ำนวนมำก	ตัวบ้ำนสร้ำงขึ้นตำมสถำปัตยกรรมยุโรปแบบคลำสสิค	สมัยกรีกผสม
สถำปัตยกรรมไทย	 มีลักษณะเป็น	 อำคำรไม้	 2	 ชั้นยกพื้้นเตี้ย	 มีหน้ำมุขแบบ	 5	
เหลี่ยม	จ�ำนวน	5	มุข	มีช่องลมลำยฉลุที่เรียกว่ำขนมปังขิง	(gingerbread)		หน้ำต่ำง	 
เป็นบำนเกล็ดไม้อยู่รำยล้อมรอบบ้ำน	มีจ�ำนวนมำกถึง	250	บำน	และมีช่องหน้ำต่ำง
กว่ำ	469	ช่อง	มีบันไดจ�ำนวน	2	บันได	ได้แก่	บันไดด้ำนหน้ำส�ำหรับเจ้ำนำย		ส่วน
บันไดด้ำนหลัง	ส�ำหรับข้ำรำชบริพำร	ชั้นล่ำง	 จัดเป็นที่แสดงอำวุธยุทโธปกรณ์บำง
สว่นทีใ่ชใ้นสมยัสงครำมโลกครัง้ที	่2	ชัน้บน	จ�ำลองหอ้งตำ่ง	ๆ 	อำท	ิหอ้งโถงทีป่ระทบั
แรมครั้งเสด็จ,	 ห้องทรงงำน	 จัดให้เป็นห้องเทิดพระเกียรติ	 สมเด็จพระนเรศวร
มหำรำช,	 ห้องบรรทม,	 ห้องสรง	ห้องจัดแสดงเกี่ยวกับภำพเขียนสีประตูผำ	 และ
แสดงภำพถ่ำยโบรำณอีกมำกมำย	เช่น	ภำพกำรแต่งกำยของหญิงชำวล้ำนนำเมื่อปี	
พ.ศ.	2445	เปน็ต้น	สำมำรถเขำ้ชมไดใ้นเวลำรำชกำร	ตัง้แต	่เวลำ	08.30	–	16.30	น.	 
ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	โทร.	054-225-941-6

๓. พิพิธภัณฑ์ซากดึกด�าบรรพ์ ธรณีวิทยา และ
ธรรมชาติวิทยา อ.เกาะคา จ.ล�าปาง
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	 ตั้งอยู่	 ต.เวียงเหนือ	 อ.เมือง	 บ้ำนเสำนัก	 เป็นชื่อภำษำเมือง	
หมำยถึง	 บ้ำนที่มีเสำจ�ำนวนมำก	ก่อสร้ำงเมื่อปี	พ.ศ.	 2428	 โดย
หม่องจันโอง	 จันทรวิโรจน์	 ชำวพม่ำที่มำตั้งรกรำกในช่วงล�ำปำง
เป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมท�ำไม้สักที่เฟื่องฟูมำกในภำคเหนือ	
สถำปัตยกรรมของบ้ำนผสมผสำนทั้งแบบพม่ำและพื้นเมืองล้ำนนำ	
โดยระเบียงบ้ำนได้รับอิทธิพลสถำปัตยกรรมแบบพม่ำ	 ในขณะที่
หลงัคำและโครงสรำ้งโดยท่ัวไปเปน็แบบพ้ืนเมอืงลำ้นนำ	มเีรือนนอน 
สองหลังเชื่อมต่อกันด้วยหลังคำ	 โดยส่วนพักอำศัยทอดยำวตลอด
ด้ำนหน้ำของตัวบ้ำน	 ช่ือ	 “บ้ำนเสำนัก”	 ตั้งโดย	 ม.ร.ว.ถนัดศรี	 
สวัสดิวัตน์	 เนื่องจำกบ้ำนมีเสำไม้สักถึง	 116	 ต้น	 เนื้อที่ของบ้ำน
ประมำณ	3	ไร่	ประกอบด้วย	เรือนใหญ่ซึ่งเป็นเรือนหมู่,	โรงรถ	และ
ยุ้งข้ำว	 ภำยในบ้ำนเสำนัก	 จัดแสดงข้ำวของเครื่องใช้โบรำณ	 เช่น	
แหย่งชำ้ง	(ทีน่ัง่บนหลงัชำ้ง)	ของเจำ้หลวงล�ำปำง,	หบีโบรำณ	เครือ่ง
อัดกลบีผ้ำม่วง	ก�ำป่ันเหล็ก	เคร่ืองเขนิ	เคร่ืองเงนิ	แอ๊บหรอืหมำกเงนิ
ศลิปะลำ้นนำ	ศลิปะเขมร	ซองพล	ูภำพถำ่ยเจำ้ดำรำรศัมีและเจำ้ของ
บ้ำนรุ่นแรก	 โดยมีหนังสือบรรยำยประกอบกำรชม	 พิพิธภัณฑ์เปิด
บริกำรทุกวัน	เวลำ	10.00	-	17.00	น.	ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่	โทร.	054-227-653,	054-224-636

	 ตั้งอยู่ใน	สถำบันคชบำลแห่งชำติ	 ในพระอุปถัมภ์ฯ	ต.เวียงตำล	
อ.ห้ำงฉัตร	ศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนคชบำลศำสตร์	อำคำรกัลยำณิวัฒนำ
กำรุณย์	 ภำยในอำคำรมีกำรจัดแสดงนิทรรศกำรเกี่ยวกับช้ำงตั้งแต่
สมัยอดีตกำล	 ควำมผูกพันระหว่ำงคนกับช้ำง	 โดยแบ่งเป็นโซน	 7	
โซนได้แก่	 โซนท่ี	 1	 ก่อก�ำเนิดสรรพสิ่ง	 และสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ำช้ำง	
จัดแสดงเร่ืองรำวถึงต้นก�ำเนิดของช้ำง	 บรรพบุรุษของช้ำง	 ตั้งแต่
ยุคดึกด�ำบรรพ์	โซนที่	2	บรรจงขีดเขียนบนแท่งศิลำ	จำกภูผำสู่หน้ำ
กระดำษ	บอกเล่ำถึงควำมสัมพันธ์ของช้ำงกับมนุษย์	ตั้งแต่มนุษย์เริ่ม
มีกำรจดบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร	 โซนที่	 3	 “ช้ำง”	 เพื่อนผู้ใกล้ชิด
หรอืสตัวเ์ศรษฐกจิแหง่ชำติ	แสดงสถำนกำรณช์ำ้งในปัจจุบัน	โซนที	่4	 
ควำมเป็นมำและบทบำทสถำบันคชบำลแห่งชำติ	 ต้ังแต่ศูนย์ฝึก
ลูกช้ำง	มำจนถึง	ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย	และกลำยมำเป็น	 สถำบันคช
บำลแห่งชำติ	 ในพระอุปถัมภ์	 	สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ	 เจ้ำฟ้ำกัลยำ 
ณวิฒันำ	กรมหลวงนรำธวิำสรำชนครนิทร	์โซนที	่5	พระมหำกรณุำธคิณุ
สู่ช้ำงไทย	 จัดแสดงควำมสัมพันธ์ของช้ำงไทยกับสถำบันกษัตริย์	 
โซนท่ี	6	เมือ่สมองเปน็เหตุผลหนึง่ของหวัใจ	เป็นหอ้งส�ำหรบักจิกรรม
นันทนำกำร	โซนที่	7	ธรรมชำติของช้ำง	ให้ควำมรู้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของช้ำง	 อวัยวะต่ำงๆของช้ำง	 อุปนิสัยของช้ำง	 และควำมสำมำรถ 
ของช้ำง	นิทรรศกำรเปิดบริกำรทุกวัน	เวลำ	09.30	-	15.30	น.	ติดต่อ
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	โทร.	054-829-322

๕. พิพิธภัณฑ์บ้านเสานัก อ.เมือง จ.ล�าปาง

๖. นิทรรศการวิถีช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ล�าปาง
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๘. ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต�๋า อ.เสริมงาม จ.ล�าปาง

	 ต้ังอยู่	 ต.บ่อแฮ้ว	 อ.เมือง	 กระทรวงศึกษำธิกำร	 ประกำศจัดตั้งศูนย์
วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำล�ำปำง	 เป็นสถำนศึกษำสังกัดกรมกำรศึกษำนอก
โรงเรยีน	เมือ่วนัที	่27	มถินุำยน	พ.ศ.2540	ชือ่ภำษำไทย	“ศนูยว์ทิยำศำสตร์เพ่ือ
กำรศกึษำล�ำปำง”	ชือ่ภำษำองักฤษ	“Lampang	Science	Centre	for	Education”	
อักษรย่อ	 “ศว.ล�ำปำง”	มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์	 เพื่อบริกำรแก่
กลุ่มเป้ำหมำย	8	จังหวัดภำคเหนือตอนบน	เชียงใหม่	เชียงรำย	ล�ำพูน	ล�ำปำง	
แพร่	น่ำน	พะเยำ	แม่ฮ่องสอน	ภำยในศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำล�ำปำง	 
มีบริกำรเพื่อกำรศึกษำหลำกหลำย	ดังนี้	 1.กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศกำรใน
ศูนย์วิทย์ฯล�ำปำง	 มีฐำนกำรเรียนรู้ต่ำง	 ๆ	 อำทิ	 ฐำนกำรเรียนรู้ดำรำศำสตร์,	 
ฐำนกำรเรียนรู้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ,	 ฐำนกำรเรียนรู้ประยุกต์
วิทยำศำสตร์พื้นฐำน,	ฐำนกำรเรียนรู้เปิดโลกวิทยำศำสตร์,	ฐำนกำรเรียนรู้สวน
วทิยำศำสตร,์	ฐำนกำรเรยีนรูส้วนสุขภำพ	2.กิจกรรมนทิรรศกำรเคลือ่นที	่ไดแ้ก	่
เกมลบัสมองประลองปัญญำ,	เกมไฟฟ้ำทำ้ก๋ึน,	ทำ้ประลองของเลน่จำกไม,้	ของ
เล่นบ่ำเก่ำ,	ของเล่นเน้นวิทย์,	ชุมชนคนรักหนังสือ,	ควำมรู้ติดป้ำย,	 เปิดประต ู
สู่ดวงดำว,	คุยเฟื่องเรื่องดวงดำว	3.กิจกรรมกำรศึกษำ	ได้แก่	โครงงำนกับกำร
ค้นพบ,	ห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์,	60	นำที	คิดวิทยำศำสตร์,	ศูนย์วิทย์
ใกลช้ดิชมุชน,	โชว์วทิยำศำสตร,์	See	Science	Show,	กำรจดัอบรม	Science	Show	
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำล�ำปำงเปิดบริกำรทุกวันไม่เว้นวันหยุดรำชกำร	
เวลำ	08.30	-	16.30	น.	ตดิตอ่สอบถำมข้อมูลเพิม่เติมไดท้ี	่โทร.	054-230-855

	 ตัง้อยูท่ีอ่�ำเภอเสรมิงำม	หำ่งจำกตวัเมอืงประมำณ	30		กม.	เป็นโครงกำรใน 
พระรำชด�ำริ	ก่อสร้ำงขึ้นมำในปี	พ.ศ.	2527	โดยกำรจัดสร้ำงศูนย์ศิลปำชีพ
ขึ้นนั้นมีกิจกรรมหลัก	ๆ	3	กิจกรรม	คือ	กิจกรรมแรก	คือ	กิจกรรมปลูกป่ำ	
และป้องกันรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำในพื้นที่	 รับผิดชอบ	มีกำรปลูกป่ำและมีกำร
อนุรักษ์พันธุ์ไม้และกำรป้องกันไฟป่ำ	กำรเพำะปลูกกล้ำไม้	กำรลำดตระเวน
ป้องกันผู้ลักลอบตัดไม้ท�ำลำยป่ำ	 รักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ	ปฏิบัติเป็นประจ�ำ	คือ	
เรื่องไม้ป่ำต้องป้องกันให้ดี	 พยำยำมจะไม่มีไฟไหม้ในพ้ืนที่ป้องกันกำร 
ล่ำสัตว์	 กำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ	 กิจกรรมที่	 2	 คือ	 กิจกรรมด้ำนเกษตรกรรม	 
มแีปลงสำธติกำรเกษตรจะมกีำรเพำะปลกู	พวกสม้	ผกั	แปลงสำธติกำรเกษตร	 
ใหร้ำษฎรไดน้�ำไปดเูป็นตัวอย่ำง	แจกพนัธุข์ำ้ว	ผกั	ไก	่หม	ูใหช้ำวบำ้นไปเลีย้ง
เป็นกำรเสริมรำยได้	กิจกรรมที่	3	เกี่ยวกับเซรำมิค	เครื่องปั้นดินเผำ	ทอผ้ำ
ทั้งผ้ำฝ้ำยและผ้ำไหม	แกะสลัก	ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	 งำนจักสำนจำกไม้ไผ่	
เมื่อผลิตภัณฑ์ต่ำง	ๆ	ส�ำเร็จเป็นรูปร่ำง	ก็จะน�ำผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้มำจ�ำหน่ำย 
ในรำคำถูก	 เป็นรำยได้เสริมอีกส่วนหนึ่งด้วย	 โดยทำงศูนย์ฯเปิดให้เข้ำ
ศึกษำดูงำนและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในโครงกำรฯ	 เพื่อเป็นรำยได้แก่ชำว
บ้ำนที่เข้ำร่วมในโครงกำรฯ	อีกด้วย	ศูนย์ศิลปำชีพแม่ต�๋ำ	เปิดให้บริกำร	วัน
จันทร์	-	เสำร์	เวลำ	08.00	–	16.00	น.	ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	 
โทร.	054-380-832,	054-380-833	และ	098-750-2504

๗. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล�าปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองล�าปาง
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๑๐. ชมแหล่งเรียนรู้เซรามิคต่างๆในจังหวัดล�าปาง

	 พิพิธภัณฑ์ธนำคำรไทยสำขำล�ำปำงแห่งนี้	 จัดแสดง
เร่ืองรำวประวตัคิวำมเปน็มำของธนำคำร	เครือ่งมอืเครือ่งใช้	 
ภำพถ่ำย	และเอกสำรต่ำง	ๆ	พร้อมทั้งยังคงรักษำรูปแบบ
กำรให้บริกำรและกำรท�ำงำนของพนักงำนในอดีตไว้ด้วย	
ซึง่สมำคมสถำปนกิสยำมในพระบรมรำชูปถมัภ	์ไดค้ดัเลอืก
ให้เป็นอำคำรอนุรักษ์ดีเด่น	ประจ�ำปี	2540	ภำยในอำคำร	 
2	 ช้ัน	แบ่งกำรจัดแสดงเป็น	 8	 ส่วนคือ	 ก�ำเนิดธนำคำร,	
สถำนรำชสถิต,	ไทยพำณิชย์วัฒนำ,	ลือชำเขลำงค์,	ล�ำปำง
สำขำ,	 ปรัชญำบริหำร,	 บริกำรธุรกิจ	 และพิพิธกษำปณ์	
เวลำเยี่ยมชม	(ยกเว้นวันหยุดธนำคำร)	จันทร์	-	ศุกร์	9.30		
-	17.00	น.	กำรเยี่ยมชม	ติดต่อที่พิพิธภัณฑ์ธนำคำรไทย	
ธนำคำรไทยพำณิชย์	สำขำล�ำปำง	โทร.	054-225-062-3	
(ส�ำหรับกำรเข้ำชมควรโทรแจ้งล่วงหน้ำ)

	 จงัหวดัล�ำปำง	เปน็อีกหนึง่จังหวัดทีม่ชีือ่เสยีงอยำ่งมำกเกีย่วกบั
เซรำมิค	 เนื่องจำกในพื้นที่จังหวัดล�ำปำงมีทรัพยำกรธรรมชำติที่ใช ้
ในกำรผลติเซรำมคิอยำ่ง	ดนิขำว	เป็นจ�ำนวนมำก	อีกทัง้กำรป้ันเซรำมิค
ในจังหวัดล�ำปำงยังมีกำรสืบทอดวิธีกำรปั้น	 เทคนิค	และลวดลำยที ่
สืบต่อกันมำรุ่นต่อรุ่น	 จึงท�ำให้เกิดโรงงำนอุตสำหกรรมเซรำมิค 
เพิ่มขึ้นมำกมำยจนถึงปัจจุบัน	 จึงท�ำให้กำรเรียนรู้เรื่องกำรผลิต
เซรำมิคในลกัษณะตำ่ง	ๆ 	จงึเปน็อกีจดุเดน่ทีน่ำ่สนใจในจังหวดัล�ำปำง	 
มีโรงงำนของทั้งรัฐและเอกชนเปิดให้ผู้คนเข้ำไปเรียนรู้กระบวนกำร
ผลิตมำกมำยอำทิ	 โครงกำรพระรำชด�ำริบ้ำนทุ่งจี้,	 ศูนย์ศิลปำชีพ 
บ้ำนแม่ต�๋ำ,	 พิพิธภัณฑ์เซรำมิคธนบดี,	 บ.อินทรำเซรำมิค	 จ�ำกัด,	
บ.สยำมเซรำมิค	ซัฟพลำย	จ�ำกดั,	บ.กำแลรีเ่ซรำมคิ	จ�ำกดั,	บ.เซรำมคิ	
เอส.ที.ซี.	จ�ำกัด	เป็นต้น	คณะศึกษำดูงำนหรือนักท่องเที่ยวที่สนใจ
ในกำรศึกษำดูงำนกระบวนกำรผลิตเซรำมิคในรูปแบบต่ำง	 ๆ	หรือ
ร่วมท�ำกิจกรรม	DIY	 เพ้นท์ชำมเซรำมิค	กิจกรรมปั้นชำมและแจกัน
เซรำมคิ	สำมำรถติดตอ่สอบถำมไปยังศูนย์ผลติและโรงงำนเซรำมคิ
ต่ำง	ๆ	ได้โดยตรง

๙. พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย สาขาล�าปาง อ.เมือง จ.ล�าปาง
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๒. ชุมชนท่ามะโอ อ.เมือง จ.ล�าปาง

	 เป็นหมู่บ้ำนที่ตั้งอยู่ในอุทยำนแห่งชำติแจ้ซ้อน	โดยอยู่ห่ำงจำกอ�ำเภอเมือง
ปำนประมำณ	30	กม.และห่ำงจำกตัวอทุยำนฯประมำณ	15	กม.	บ้ำนป่ำเหมี้ยง
เป็นชุมชนบนภูเขำสูงโอบล้อมด้วยป่ำเหมี้ยง	มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่	เป็นภูเขำ
สลบัซบัซอ้นสงูจำกระดบัน�ำ้ทะเลประมำณ	1,200	เมตร	มลี�ำหว้ยแมม่อญไหลผำ่น	
ลกัษณะอำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ป	ีมกีจิกรรมทอ่งเทีย่วมำกมำยอำท	ิกจิกรรมชม
ดอกเสีย้วบำนในชว่งเดอืนกมุภำพนัธ-์มีนำคมของทุกปี	สัมผัสวถีิชวิีตชมุชนอยำ่ง
แท้จริงด้วยกิจกรรมเก็บใบเหมี้ยง	 กำรท�ำหมอนใบเหมี้ยง	 กำรท�ำย�ำใบเหมี้ยง	 
กิจกรรมปีนเขำชมวิวบนยอดดอย	 จิบกำแฟขึ้นชื่อของชุมชน	 ชมกำรแสดงพื้น
บำ้น	ดืม่ด�ำ่กับบรรยำกำศธรรมชำตริอบทีพั่กโฮมสเตย์ภำยในชมุชนพร้อมสมัผสั
รสชำติอำหำรพื้นเมืองที่ไม่ธรรมดำ	ซึ่งภำยในชุมชนมีโฮมสเตย์ถึง	15	หลัง	และ
สำมำรถรบันกัทอ่งเทีย่วไดถ้งึ	150	คน	นอกจำกนีบ้ำ้นปำ่เหม้ียงยงัมสีนิค้ำของฝำก
ทีม่ชีือ่เสยีงอยำ่ง	ชำใบเหม้ียง	หมอนใบชำ	หมอนถงุดบักลิน่ในตู	้สเปรย์ตะไครห้อม	 
ครีมอำบน�้ำชำน�้ำผึ้ง	 กำแฟคั่วอำรำปิก้ำ	 และสินค้ำอื่น	 ๆให้เลือกสรรภำยใน
ชุมชนอีกมำกมำย	 ติดต่อท่ีพักโฮมสเตย์บ้ำนป่ำเหมี้ยงได้ที่	 ผู้ใหญ่ชำญชัย	 
โทร.	084-8949122,	097-926-0950	ประธำนกลุม่โฮมสเตย์ฯ	โทร.	085-706-7539	 
(ควรติดต่อล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง)
	 กำรเดนิทำงโดยรถยนตส์ว่นตัว	เส้นทำงที	่1	จำกอทุยำนแหง่ชำตแิจซ้อ้นมำ
ประมำณ	16	กิโลเมตร	เส้นทำงจะเป็นทำงลำดยำงและทำงคอนกรีต	ตลอดทำง
ลัดเลำะมำตำมภูเขำสูง	 เส้นทำงที่	 2	 จำกตัวเมืองเชียงใหม่	 มำเส้นทำงเดียวกับ 
แมก่�ำปอง	ผำ่นหมูบ่ำ้นแมก่�ำปองมำประมำณ	7-8	กิโลเมตร	เส้นทำงเปน็ลำดยำง
และคอนกรีต	เส้นทำงคดเคี้ยวตำมภูเขำสูง	ต้องใช้ควำมระมัดระวังในกำรขับ

	 ตั้งอยู่ทำงฝั่งเหนือของสะพำนข้ำมแม่น�้ำวัง	บริเวณสะพำนเขลำงค์	 เป็นชุมชน
เก่ำแก่ต้ังแต่ในสมัยที่ชำวพม่ำเข้ำมำค้ำไม้สักกับชำวอังกฤษ	 ในช่วงเวลำน้ันได้สร้ำง
บ้ำนเรือนมำกมำยหนึ่งในจ�ำนวนนั้น	คือ	บ้ำนเสำนักและบ้ำนหลุยส์	 นอกเหนือจำก
บำ้นเกำ่แลว้ยงัมีกำรทอ่งเทีย่วโดยชมุชนท่ีส�ำคญั	นัน่คอืกิจกรรมรถรำงน�ำเทีย่วชุมชน
ท่ำมะโอ	ทีจ่ะพำนกัทอ่งเทีย่วชมสถำนท่ีส�ำคญัตำ่ง	ๆ 	ในชมุชนทำ่มะโอ	มวิีทยำกรของ
ชุมชนคอยให้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวต่ำง	ๆ	อำทิ	วัดประตูป่อง	วัดปงสนุกเหนือ	
ถนนสำยวัฒนธรรม	วดัพระแกว้ดอนเตำ้สชุำดำรำม	สถำนปฏบัิตธิรรมหลวงพอ่เกษม	
เขมโก	เปน็ตน้	คำ่บรกิำร	ผูใ้หญ	่60	บำท	เดก็	30	บำท	บรกิำรทุกวนัเสำร์-อำทติยแ์ละ
วันหยุดนักขัตฤกษ์	วันละ	2	รอบ	รอบเช้ำ	09.00	น.	รอบบ่ำย	13.00	น.	นอกเหนือ 
จำกกิจกรรมนั่งรถรำงแล้วหำกติดต่อกับชุมชนล่วงหน้ำยังมีกิจกรรมกำรสอนท�ำ 
ตุงไส้หมู	 กำรสอนท�ำไข่ป่ำมและอำหำรพื้นเมือง	 ในวันศุกร์ของทุกสัปดำห์ภำยใน
ชุมชนยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่ส�ำคัญอย่ำง	ถนนสำยวัฒนธรรมล�ำปำง	ซึ่งตั้งอยู่บน
ถนนวังเหนือ	 เป็นถนนคนเดินที่มีควำมสวยงำมเก่ำแก่เป็นถนนพื้นเมืองของชำว
ล�ำปำง	มกีำดหมัว้ควัแลงและแสดงพืน้บำ้นตำ่ง	ๆ 	ในชว่ง	16.30	–	20.30	น.	สอบถำม
รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประธำนชุมชนท่ำมะโอ	(ลุงประทีป)	โทร.081-9509098

๑๐ ที่เที่ยวชุมชนคนล�ำปำง
๑. ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง อ.เมืองปาน จ.ล�าปาง
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๔. ชุมชนบ้านจ�าปุย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง

	 ต้ังอยู่หมู่	 6	ต�ำบลหัวเสือ	อ�ำเภอแม่ทะ	ห่ำงจำกตัวเมืองล�ำปำงไปทำง
จังหวัดแพรป่ระมำณ	40	กม.	เป็นท่ีมคีวำมโดดเดน่ทัง้งำนแกะสลกัไม	้ผำ้ฝำ้ย
สีธรรมชำติ	 ปศุสัตว์ไร่นำ	 ข้ำวปลำกำแฟเป็นกำรเกษตรอินทรีย์ที่มีควำมเป็น
เอกลักษณ์อย่ำงชัดเจน	นอกเหนือจำกนั้นชุมชนยังมีจุดเด่นในเรื่องกำรท่อง
เที่ยวเชิงนิเวศ	 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชุมชน	กำรจัดกำรด้ำน
สิง่แวดลอ้มและกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื	ซึง่จะพำนกัทอ่งเทีย่วชมวถิเีกษตรแบบ
ดั้งเดิม	กำรท�ำข้ำวอินทรีย์	กำรสร้ำงฝำยที่ป่ำต้นน�้ำ	กำรอบสมุนไพรในซุ้มไก่	
กำรนวดเพือ่สขุภำพ	กำรเรยีนรูว้ถิชีวิีตชมุชน	ชมิอำหำรทอ้งถิน่รสชำตดีิ	พรอ้ม
ขำ้วและผักสดไรส้ำรพิษ	เลอืกซือ้ผลติผลของคนในชมุชนและพกัในโฮมสเตย์
ทำ่มกลำงบรรยำกำศสงบงำม	โดยเฉพำะกจิกรรมสร้ำงฝำยทีป่ำ่ตน้น�ำ้ทีไ่ดรั้บ
ควำมนิยมจำกองค์กรและหน่วยงำนต่ำง	ๆ	ในกำรเข้ำมำท�ำกิจกรรม	CSR	โดย
กำรสร้ำงฝำยกั้นน�้ำ	ชุมชนบ้ำนสำมขำยังเคยได้รับรำงวัลลูกโลกสีเขียว	ครั้งที่	
10	ประจ�ำปี	2551	สำขำชมุชนอกีดว้ย	ตดิตอ่สอบถำมขอ้มลูเพ่ิมเตมิไดท้ี	่คณุ
พรนับพัน	(นก)	โทร.096-6328992	(ควรติดต่อล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง)
	 กำรเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนตัว	 จำกตัวเมืองล�ำปำง	สำมำรถใช้เส้นทำง 
สำยล�ำปำง-เด่นชัย	 มุ่งตรงไปทำงจังหวัดแพร่	 ตรงมำเรื่อย	 ๆ	 สังเกต 
ป้อมต�ำรวจนำดู	อยู่ทำงซ้ำยมือ	เลี้ยวซ้ำยเข้ำมำตำมทำง	จะพบป้ำยบอกทำง
มำที่บ้ำนสำมขำตลอดทำง	จำกจุดนี้ตรงเข้ำไปอีกประมำณ	11	กม.	จะถึงจุด
เป้ำหมำยชุมชนบ้ำนสำมขำ

	 ตัง้อยูห่มูท่ี่	4	ต�ำบลบำ้นดง	อ�ำเภอแม่เมำะ	หำ่งจำกตัวเมืองล�ำปำงประมำณ	
50	กม.	เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตเชื่อมโยงกับธรรมชำติท�ำกำรเกษตรและหำของ
ปำ่	มชีนเผำ่อำศยัในหมู่บำ้นร่วมกนัอยู	่4	ชนเผำ่	ซึง่มวีถิชีวีติอยูก่นัเปน็พีน่อ้งมี
เอกลกัษณท์ีโ่ดดเดน่แตล่ะชนเผำ่	โดยในชุมชนแหล่งท่องเทีย่วประวติัศำสตร์
ที่ส�ำคัญอย่ำงภำพเขียนสีโบรำณ	ประตูผำ	ซึ่งตั้งอยู่ตำมแนวเขำเป็นทำงยำว	 
อีกทั้งยังมีศำลเจ้ำพ่อประตูผำ	 สิ่งศักดิ์สิทธ์ิคู่เมืองล�ำปำง	 กำดประตูผำ	 
แหล่งขำยสินค้ำรวมสมุนไพรของป่ำและสินค้ำของชุมชนบ้ำนจ�ำปุย	 
ชิมกำแฟดอยแม่ส้ำน	กำแฟออแกนิกปลอดสำรพิษ	และในชุมชนบ้ำนจ�ำปุย 
ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่ำสนใจอย่ำง	 กิจกรรมปีนเขำผำปังธง	 กำรปีนเขำ 
เพือ่พชิติเขำปงัธงทีม่วีวิทวิทศันท์ีส่วยงำมสำมำรถมองเหน็บรรยำกำศรอบ	ๆ  
ได้	 360	 องศำ	 เรียนรู้วิถีชีวิตของชนเผ่ำผ่ำนกำรพักที่โฮมเสตย์บ้ำนจ�ำปุย	
สัมผัสรสชำติอำหำรพื้นเมืองของชุมชนและเลือกสินค้ำของฝำกของชุมชน	
ซึ่งชุมชนบ้ำนจ�ำปุยมีโฮมสเตย์ที่รองรับนักท่องเที่ยวอยู่หลำยหลัง	 ติดต่อ
สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่	ไกด์หมู	โทร.081-796-9246
	 กำรเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนตัว	จำกตัวเมืองล�ำปำง	สำมำรถใช้เส้นถนน
พหลโยธิน	ถนนหมำยเลข	1	มุ่งตรงไปทำงจังหวัดพะเยำประมำณ	50	กม.	
ทำงซ้ำยมือก่อนถึงศำลเจ้ำพ่อประตูผำ	จะสำมำรถสังเกตเห็นป้ำยหมู่บ้ำนจ�ำ
ปุยทำงด้ำนซ้ำยมือ

๓. ชุมชนบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ล�าปาง
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๖. กลุ่มเจียระไนแก้วโป่งข่ามบ้านนาบ้านไร่ อ.เถิน จ.ล�าปาง

	 ตั้งอยู่ต�ำบลผำปัง	อ�ำเภอแม่พริก	ห่ำงจำกตัวเมืองล�ำปำงประมำณ	120	กม.	
เป็นวิสำหกิจชุมชนที่จัดขึ้นเพื่อบริหำรจัดกำรทั้งด้ำนพลังงำน	ด้ำนกำรท่องเที่ยว	
และด้ำนอื่นๆในชุมชนเพื่อให้มีกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ	 โดยมีวัตถุดิบท่ีส�ำคัญ
อย่ำง	 ไผ่	 ที่เป็นทรัพยำกรฐำนชีวภำพที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยน�ำมำแปรรูปหลำก
หลำยประเภททัง้	สถำนที	่ผลติภณัฑเ์ครือ่งใชต้ำ่งๆ	ผลติเปน็ยำ	รวมไปถงึกำรผลิต
พลงังำนจำกธรรมชำตทิีส่ะอำดปรำศจำกมลพิษ	วสิำหกิจชุมชนต�ำบลผำปงัเปดิให้
องคก์รหนว่ยงำนตำ่ง	ๆ 	เข้ำมำเรยีนรูก้ำรจัดกำรชุมชน	กำรผลิต	และกำรทอ่งเทีย่ว	
นอกเหนือจำกนั้นยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มำสัมผัสวิถีชีวิตธรรมชำติ	มีทั้งที่พัก 
โฮมสเตย	์กำรเกบ็อำหำรมำท�ำอำหำรพืน้เมอืง	ชมกำรสำธติตำ่ง	ๆ 	ในชมุชน	ชมกำร
แสดงพืน้บำ้น	และกระบวนกำรผลติโดยใชไ้ฟฟำ้จำกพลงังำนสะอำด	มกีจิกรรมพำ
ชมแหลง่ทอ่งเทีย่วใกล้เคยีงชมุชน	พรอ้มทัง้สำมำรถเลอืกซือ้สนิคำ้แปรรปูจำกไผ่
ของทำงชุมชนได้อีกด้วย	สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	วิสำหกิจชุมชนต�ำบล
ผำปัง	โทร.	081-805-9889	(ควรติดต่อล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง)
	 กำรเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนตัว	 จำกตัวเมืองล�ำปำง	 สำมำรถใช้เส้นถนน
พหลโยธิน	ถนนหมำยเลข	1	มุ่งตรงไปทำงจังหวัดตำกประมำณ	80	กม.	ยูเทิร์น 
ก่อนถึงปั๊มน�้ำมันพีที	 เถิน	 แล้วเลี้ยวซ้ำยเข้ำต�ำบลล้อมแรด	 อ.เถิน	 ตัดผ่ำนไป	 
ต.ผำปัง	อ.แม่พริก	จ.ล�ำปำง

	 ตั้งอยู่หมู่ที่	5	ต.แม่ถอด	อ.เถิน	ห่ำงจำกตัวเมืองล�ำปำงประมำณ	90	กม.	 
เป็นกำรรวมกลุ่มของชำวบ้ำนในชุมชนบ้ำนนำบ้ำนไร่	 โดยในพ้ืนที่อ�ำเภอ
เถินนั้นมี	 ทรัพยำกรทำงธรรมชำติที่เป็นแหล่งรำยได้ของคนในพื้นที่นั่นคือ	 
แกว้โปง่ขำ่ม	โดยมคีวำมเชือ่ถอืว่ำเป็นวตัถมุงคล	มคีณุคำ่ทำงไสยศำสตร	์ควำม
อยู่ยงคงกระพัน	มีอ�ำนำจวำสนำและบำรมี	 เมตตำมหำนิยม	ยศและต�ำแหน่ง
หน้ำที่กำรงำน	ร�่ำรวย	มั่นคง	อยู่เย็นเป็นสุข	ป้องกันไฟ	นอกจำกนี้ยังมีกำรน�ำ
แก้วโป่งข่ำมไปผูกกับรำศรีดวงชะตำชีวิตอีกด้วย	ผู้ที่ครอบครองแก้วโป่งข่ำม	
ข้ึนอยู่กับชนดิหรอืประเภทของแก้วโปง่ขำ่ม	เชน่	โปง่ขำ่มแกว้ขนเหลก็	โปง่ขำ่ม
สีฟ้ำ	แก้วเนือ้ล�ำไย	แก้วสองหอ้ง	แก้วขนเหลก็ตนั	ฯลฯ	เชน่	แกว้ขนเหลก็	เชือ่วำ่ 
มีควำมอยู่ยงคงกระพัน	 แก้วใสขำว	 เชื่อว่ำให้ควำมชุ่มเย็น	 แก้วหมอกมำ
เมือง	 เช่ือว่ำมีอ�ำนำจวำสนำ	แก้วสำมกษัตริย์	 เชื่อว่ำให้ควำมร�่ำรวยมั่นคง	 ซ่ึง
เป็นสินค้ำที่มีชื่อเสียงและมีควำมสวยงำมอย่ำงมำกมีกำรแปรรูปเป็นเคร่ือง
ประดับมำกมำยหลำยประเภทอำทิ	แหวน	สร้อย	ก�ำไลข้อมือ	เป็นต้น	ดังนั้นจึง
มีกำรตั้งกลุ่มขึ้นมำเพื่อรับซื้อแก้วโป่งข่ำมที่ยังไม่ได้เจียระไนจำกชำวบ้ำนและ 
จัดจ�ำหน่ำยแก้วโป่งข่ำมที่มีกำรแปรรูปแล้วเพื่อเป็นรำยได้หล่อเลี้ยงชีวิตแก่
ชมุชนตอ่ไป	ทีท่�ำกำรกลุม่เจียระไนแกว้โปง่ขำ่มบำ้นนำบำ้นไรเ่ปดิบรกิำรทกุวนั	
ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่	โทร.	098-785-3217,	095-698-0714
	 กำรเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนตัว	 จำกตัวเมืองล�ำปำง	สำมำรถใช้เส้นถนน
พหลโยธิน	ถนนหมำยเลข	1	มุ่งตรงไปทำง	อ.เถิน	ประมำณ	80	กม.	ยูเทิร์น 
ก่อนถึงเทวำลัยพระพิฆเนศ	ตัดเข้ำหมู่บ้ำนไปยัง	บ้ำนนำบ้ำนไร่	ที่ท�ำกำรกลุ่ม
เจียระไนแก้วโป่งข่ำมบ้ำนนำบ้ำนไร่	ตั้งอยู่ใกล้กับวัดบ้ำนนำบ้ำนไร่	ต.แม่ถอด	
อ.เถิน	จ.ล�ำปำง

๕. วิสาหกิจชุมชนต�าบลผาปัง อ.แม่พริก จ.ล�าปาง
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	 ตั้งอยู่	ต.ใหม่พัฒนำ	อ.เกำะคำ	ห่ำงจำกตัวเมืองล�ำปำงประมำณ	32	กม.	เป็นบ่อน�้ำพุร้อนขนำดกลำง	ซึ่งตั้ง
อยูไ่มไ่กลจำกตวัเมอืงล�ำปำง	มกีจิกรรมตำ่ง	ๆ 	ใหไ้ดท้�ำอำท	ิกำรอำบน�ำ้แร	่ทัง้กลำงแจง้และหอ้งสว่นตวั	กำรลวกไข	่ 
รับประทำนอำหำร	 และมีบริกำรนวดแผนโบรำณจำกกลุ่มแม่บ้ำนในชุมชนที่ผ่ำนกำรอบรมด้ำนกำรแพทย ์
แผนไทยมำแล้ว	 โดยมีค่ำบริกำรบ่อน�้ำแร่กลำงแจ้ง	50	บำท	ต่อคน	บ่อแช่เท้ำ	 10	บำทต่อคน	ห้องอำบน�้ำแร่ 
สว่นตวั	หอ้งส�ำหรบั	2	คน	คำ่บริกำร	90	บำท	หอ้งส�ำหรบั	1	คน	คำ่บรกิำร	50	บำท	เวลำท�ำกำร	07.00	–	18.00	น.	 
เปิดบริกำรทุกวัน	ติดต่อสอบถำมได้ที่	โทร.	080-124-1455
	 กำรเดนิทำงโดยรถยนตส์ว่นตวั	จำกตวัเมอืงล�ำปำง	สำมำรถใชเ้สน้ถนนพหลโยธนิ	ถนนหมำยเลข	1	มุง่ตรง
ไปทำง	อ.เกำะคำ	ประมำณ	20	กม.	ตัดเข้ำตัวอ�ำเภอเกำะคำ	วิ่งตรงไปถนนหมำยเลข	1034	เลี้ยวซ้ำยตรงข้ำม	 
Log	in	café	ใช้ถนนหมำยเลข	2027	ไปยังชุมชนบ้ำนโป่งน�้ำร้อน	อ.เกำะคำ	จ.ล�ำปำง

	 ตั้งอยู่	 198	หมู่	 6	ต.เสริมซ้ำย	อ.เสริมงำม	ห่ำงจำกตัวเมืองล�ำปำง
ประมำณ	50	กม.	 เป็นแหล่งเรียนรู้กำรผลิตผ้ำฝ้ำยย้อมสีธรรมชำติจำก	
พืชพรรณต่ำงๆในชุมชน	 มีจุดเรียนรู้มำกมำยอำทิ	 เรียนรู้และสำธิตกำร
ประหยัดพลังงำนโดยใช้พลังงำนจำกธรรมชำติและแสงอำทิตย์	 เรียนรู้
กำรจัดกำรบ�ำบัดน�้ำเสียจำกกำรย้อมผ้ำฝ้ำย	 เรียนรู้กระบวนกำรผลิตผ้ำ
ฝ้ำยทอมือและกระบวนกำรย้อมสีธรรมชำติ	โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะท�ำ
สีครำมจำกต้นครำมโดยใช้รำกและใบ	 สีน�้ำตำลจำกมะเกลือ	 ในกำรย้อม
ที่มีขั้นตอนค่อนข้ำงซับซ้อนและต้องใช้ประสบกำรณ์ในกำรท�ำอย่ำงมำก	 
จึงท�ำให้ผ้ำฝ้ำยย้อมสีที่ได้มำมีรำคำค่อนข้ำงสูง	 เป็นที่นิยมของชำวญ่ีปุ่น 
และชำวต่ำงชำติ	 อีกทั้งยังมีกำรดีไซน์ที่สวยงำมเข้ำกับยุคสมัยและ 
ไม่เหมือนใคร	 ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	 กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผ้ำ
ฝ้ำยปั่นมือย้อมสีธรรมชำติ	บ้ำนนำเดำ	(ตูบแก้วมำ)	โทร.	089-553-4390	
(ควรติดต่อล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง)
	 กำรเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนตัว	 จำกตัวเมืองล�ำปำง	 สำมำรถใช้เส้น
ถนนพหลโยธนิ	ถนนหมำยเลข	1	มุง่ตรงไปทำง	อ.เกำะคำ	ประมำณ	25	กม.	 
และตัดเข้ำไป	ต.เสริมซ้ำย	โดยใช้ถนนหมำยเลข	1274	เข้ำไปบ้ำนนำเดำ	
โดยตูบแก้วมำจะต้ังอยู่ในซอยเย้ืองกับสถำบันกำรเงินชุมชนบ้ำนนำเดำ
ใกล้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ	47	(วัดนำเดำ)	อ.เสริมงำม	จ.ล�ำปำง

๗. ชุมชนบ้านโป่งร้อน อ.เกาะคา จ.ล�าปาง

๘. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าฝ้ายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติ 
บ้านนาเดา (ตูบแก้วมา) อ.เสริมงาม จ.ล�าปาง
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๑๐. ชุมชนแกะสลักบ้านหลุก อ.แม่ทะ จ.ล�าปาง

	 ตั้งอยู่บ้ำนศรีดอนมูล	ต.แจ้ซ้อน	 อ.เมืองปำน	ห่ำงจำกตัวเมืองล�ำปำง
ประมำณ	70	กม.	 เป็นกำรรวมตัวในชุมชนบ้ำนศรีดอนมูลจัดตั้งกลุ่มขึ้นโดย
ใช้ชือ่	วสิำหกจิชมุชนกลุม่น�ำ้มอญแจ้ซอ้น	เป็นผ้ำฝ้ำยทอมือทีใ่ช้กำรย้อมสีจำก
ธรรมชำตผิำ่นกำรแช่น�ำ้แร่ธรรมชำตเิพือ่ใหผ้ำ้มคีวำมนุม่ลืน่ขึน้	นอกจำกนีย้งัมี
จุดเดน่ในเรือ่งลวดลำยของผำ้ทอทีไ่ดร้บัสืบทอดภมูปัิญญำมำจำกบรรพบรุษุ
อยำ่ง	ผ้ำทอลำยไก	๊เปน็ผ้ำทอลำยดัง้เดมิ	ใชเ้ทคนคิกำรทอยกไมห้ลำบเกดิลำย
นนูเปน็ลวดลำยบนเนือ้ผำ้เปน็เอกลกัษณเ์ฉพำะตวั	นอกเหนอืจำกลวดลำยแลว้
กำรดไีซนข์องกลุ่มน�ำ้มอญแจซ้อ้นกย็งัมกีำรพัฒนำใหม้ลีกัษณะท่ีรว่มสมยัและ
สวยงำม	ทำงชุมชนเปิดให้สำมำรถเข้ำชมกระบวนกำรผลิตผ้ำฝ้ำย	กำรย้อมสี
ธรรมชำติ	 กำรทอผ้ำฝ้ำย	และเลือกซื้อสินค้ำของชุมชนเพ่ือเป็นกำรส่งเสริม 
เสริมรำยไดใ้หแ้กส่มำชิกในชุมชนอกีดว้ย	สำมำรถตดิตอ่สอบถำมขอ้มลูเพ่ิมเตมิ 
ได้ที่	คุณอ้อ	โทร.	083-895-5963	(ควรติดต่อล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง)
	 กำรเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนตัว	 จำกตัวเมืองล�ำปำง	สำมำรถใช้เส้นถนน
หมำยเลข	1157	มุ่งตรงไปทำง	อ.เมืองปำน	ประมำณ	65	กม.	และตัดเข้ำไป	
ต.แจ้ซ้อน	 โดยใช้ถนนหมำยเลข	1252	จำกนั้นเลี้ยวซ้ำยเข้ำบ้ำนศรีดอนมูล	
ตรงแยกบ้ำนขำวสะอำดโฮมสเตย์	 เพ่ือตรงไปยังกลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มน�้ำ
มอญแจ้ซ้อน	ซึ่งจะตั้งอยู่ขวำมือ

	 ตั้งอยู่ต.นำครัว	 อ.แม่ทะ	ห่ำงจำกตัวเมืองล�ำปำงประมำณ	
30	 กม.	 บ้ำนหลุกเป็นชุมชนที่ได้สืบทอดกำรท�ำไม้แกะสลักจำก
บรรพบุรษุ	งำนแกะสลักของทีน่ีม่คีวำมโดดเดน่อยูท่ีก่ำรแกะสลกั
ไม้เป็นรูปสัตว์ต่ำง	ๆ 	แบบสำมมิติที่มีตั้งแต่ขนำดเล็กจนถึงขนำด
ใหญ่เท่ำของจริง	 ซึ่งจะมีทั้งแบบแกะสลักเต็มตัว	 และเฉพำะหัว
ของสัตว์ต่ำง	ๆ	รูปสัตว์ที่แกะสลักอำทิ	ช้ำง	ม้ำ	กระทิง	แรด	กวำง	
เสือและสิงโต	ยีรำฟ	ฯลฯ	โดยงำนแกะสลกัรปูสตัวข์องทีน่ีส่ำมำรถ
สรำ้งสรรคไ์ดห้ลำกหลำยอริยิำบถ	เชน่	ยนื	วิง่	นัง่	หมอบ	เหลียวหลงั	 
ยกขำหน้ำหรือท่ำทำงตำมที่ลูกค้ำต้องกำร	 นอกจำกนี้ชำวบ้ำน
หลุกยังมีควำมช�ำนำญ	และมีเทคนิคกำรต่อไม้ให้เข้ำกันได้สนิท	
ส�ำหรับกำรท�ำไม้แกะสลักรูปสัตว์ขนำดใหญ่	 ได้อย่ำงสวยงำม	
แข็งแรง	คงทน	สำมำรถขึ้นไปนั่งได้และตั้งโชว์	 ได้อีกด้วย	 โดย 
นกัทอ่งเทีย่วสำมำรถเขำ้ไปชมกำรแกะสลกัและชมสนิคำ้แกะสลัก
ได้ที่ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้ำนหลุก	 ซ่ึงตั้งอยู่ตรงกลำงของ 
หมู่บ้ำน	 ซึ่งต�ำแหน่งที่ต้ังของบ้ำนหลุกยังมีแหล่งท่องเที่ยว 
ใกลเ้คยีงทีน่ำ่สนใจอกีมำกมำยอำท	ิสะพำนบุญขวัแตะวดัพระธำตุ
สันดอน	วัดพระธำตุดอยพระฌำน	เป็นต้น
	 กำรเดนิทำงโดยรถยนตส์ว่นตวั	จำกตวัเมอืงล�ำปำง	สำมำรถ
ใช้เส้นถนนพหลโยธิน	ถนนหมำยเลข	1	มุ่งตรงไปทำง	อ.เกำะคำ	
ประมำณ	10	กม.	และเลีย้วซำ้ยไปยงั	ถนนหมำยเลข	1036	เขำ้ไป
ยังบ้ำนหลุก	ต.นำครัว	อ.แม่ทะ	จ.ล�ำปำง

๙. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน�้ามอญแจ้ซ้อน
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๒. อาบน�้าแร่ บ้านโป่งร้อน อ.เกาะคา จ.ล�าปาง

	 อทุยำนแหง่ชำตแิจซ้อ้น	มพีืน้ทีค่รอบคลมุอ�ำเภอเมอืงปำน	อ�ำเภอแจห้ม่และ
อ�ำเภอเมืองล�ำปำง	มีสภำพป่ำอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธำร	ประกำศ
เปน็อทุยำนแหง่ชำตเิมือ่วนัที	่28	กรกฎำคม	2531	เปน็แนวแบง่เขตระหวำ่งล�ำปำง
และเชียงใหม่	 ฤดูที่เหมำะส�ำหรับกำรท่องเที่ยวและมีอำกำศเย็นสบำย	คือเดือน
พฤศจกิำยน	-	กมุภำพันธ	์ซึง่ทำงอุทยำนฯเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิสุขภำพทีส่�ำคญั 
ของภำคเหนอื	โดยเฉพำะกจิกรรมแชน่�ำ้แรอ่อนเซน็ทีม่ชีือ่เสยีงอยำ่งมำกในระดบั
ประเทศ	 ซึ่งกำรแช่น�้ำแร่จำกธรรมชำติมีคุณสมบัติช่วยให้ระบบไหลเวียนของ
โลหิตดีขึ้น	 กระชับรูขุมขน	มีแร่ธำตุที่ท�ำให้ผิวแข็งแรง	มีสำรต้ำนอนุมูลอิสระสูง	
เป็นกำรบ�ำบัดของเสียออกจำกร่ำงกำย	ซึ่งทำงอุทยำนฯมีทั้งห้องอำบแช่	ส�ำหรับ	
3-4	คน	ห้องส่วนตัว	50	บำท	ต่อคน	บ่อกลำงแจ้ง	10	บำท	ต่อคน	น�้ำแร่ที่ใช ้
ต่อท่อโดยตรงมำจำกบ่อน�้ำพุร้อน	อุณหภูมิประมำณ	39-42	องศำเซลเซียส	แต่
ไมส่ำมำรถใชด้ืม่ไดเ้พรำะมแีรธ่ำตสุงูกวำ่มำตรฐำน	นอกจำกน้ีอทุยำนฯยงัมบีรกิำร
นวดสปำหลังจำกอำบน�้ำแร่เสร็จอีกด้วย
	 กำรเดินทำง	-	โดยรถยนต์	จำกตัวเมืองล�ำปำงใช้ทำงหลวงหมำยเลข	1035	
(ล�ำปำง-แจ้ห่ม)	จนถึงกิโลเมตรที่	58	เลี้ยวซ้ำยต่อด้วยทำงหลวงหมำยเลข	1287	
แล้วเลี้ยวขวำที่สำมแยกใช้ทำงหลวงหมำยเลข	1252	 (ข่วงกอม-ปำงแฟน)	 11	
กิโลเมตร	แล้วเลี้ยวซ้ำยเข้ำอุทยำนฯ	ไปตำมถนน	รพช.	3	กิโลเมตร	ถึงที่ท�ำกำร 
อุทยำนฯ
	 รถโดยสำรประจ�ำทำง	จำกตัวเมืองล�ำปำงนัง่รถสำยล�ำปำง-แจซ้อ้น	จำกถนน
ตลำดเก่ำ	รำคำประมำณ	50	บำท	ระหว่ำงเวลำ	08.00	–	18.00	น.	หรือเหมำรถ
ประมำณ	350	บำท	ถึงอุทยำนฯ

	 ตัง้อยู	่ต.ใหม่พฒันำ	อ.เกำะคำ	หำ่งจำกตวัเมืองล�ำปำงประมำณ	32	กม.	เปน็
บอ่น�ำ้พรุอ้นขนำดกลำง	ซึง่ตัง้อยูไ่ม่ไกลจำกตัวเมืองล�ำปำง	มีกิจกรรมตำ่งๆใหไ้ด้
ท�ำอำท	ิกำรอำบน�ำ้แร	่ทัง้กลำงแจง้และหอ้งสว่นตวั	กำรลวกไข	่รบัประทำนอำหำร	
และมีบริกำรนวดแผนโบรำณจำกกลุ่มแม่บ้ำนในชุมชนที่ผ่ำนกำรอบรมด้ำนกำร
แพทย์แผนไทยมำแล้ว	 ซึ่งกำรแช่น�้ำแร่จำกธรรมชำติมีคุณสมบัติช่วยให้ระบบ
ไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น	 กระชับรูขุมขน	มีแร่ธำตุที่ท�ำให้ผิวแข็งแรง	มีสำรต้ำน
อนุมูลอิสระสูง	 เป็นกำรบ�ำบัดของเสียออกจำกร่ำงกำยได้อย่ำงดี	 บ้ำนโป่งร้อน 
มีค่ำบริกำรบ่อน�้ำแร่กลำงแจ้ง	 50	 บำท	 ต่อคน	 บ่อแช่เท้ำ	 10	 บำท	 ต่อคน	 
ห้องอำบน�้ำแร่ส่วนตัว	ห้องส�ำหรับ	2	คน	ค่ำบริกำร	90	บำท	ห้องส�ำหรับ	1	คน	 
ค่ำบริกำร	 50	บำท	 เวลำท�ำกำร	 07.00	 –	 18.00	น.	 เปิดบริกำรทุกวัน	ติดต่อ
สอบถำมได้ที่	โทร.	080-124-1455
	 กำรเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนตัว	 จำกตัวเมืองล�ำปำง	 สำมำรถใช้เส้นถนน
พหลโยธิน	ถนนหมำยเลข	1	มุ่งตรงไปทำง	อ.เกำะคำ	ประมำณ	20	กม.	ตัดเข้ำ
ตัวอ�ำเภอเกำะคำ	วิ่งตรงไปถนนหมำยเลข	1034	เลี้ยวซ้ำยตรงข้ำม	Log	in	café	
ใช้ถนนหมำยเลข	2027	ไปยังชุมชนบ้ำนโป่งน�้ำร้อน	อ.เกำะคำ	จ.ล�ำปำง

๑๐ ที่เที่ยวสุขภำพดีที่ล�ำปำง
๑. อาบน�้าแร่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล�าปาง
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๔. ล�าปางรักษ์สมุนไพร อ.เมือง จ.ล�าปาง

	 ตั้งอยู่ที่ต�ำบลท่ำผำ	อ�ำเภอเกำะคำ	 วิสำหกิจชุมชนที่มีควำม
โดดเด่นในเรื่องกำรดูแลสุขภำพ	ตั้งแต่กิจกรรมต่ำงๆ	ที่ชุมชนม	ี
ไปจนถึงอำหำรกำรกินที่มุ่งเน้นในเรื่องกำรดูแลสุขภำพ	 โดยบ้ำน
ศำลำบวับกเปน็หนึง่ชมุชนทีไ่ดร้บักำรยกใหเ้ป็นหมูบ้่ำนทอ่งเทีย่ว
เซรำมิก	มีกำรน�ำเซรำมิกมำประดับประดำตกแต่งในทุก	 ๆ	แห่ง
ของหมู่บ้ำน	 ในกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนศำลำบัวบกนั้นมีกิจกรรม
ด้ำนสุขภำพที่น่ำสนใจอย่ำง	 กำรนวดตัวด้วยลูกประคบเซรำมิก
สมนุไพร	กำรนวดฝำ่เท้ำดว้ยเซรำมกิในน�ำ้ตม้สมนุไพร	กำรยอ้มผำ้ 
เพื่อน�ำมำท�ำลูกประคบสมุนไพร	นอกจำกนี้ยังมีอำหำรพ้ืนเมือง
เพ่ือสุขภำพในรูปแบบขันโตก	และเมนูต้อนรับน�้ำสมุนไพรและ
กล้วยตำกพลังงำนแสงอำทิตย์	 ไปจนถึงกิจกรรมกำรท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมและเยี่ยมชมอุตสำหกรรมเซรำมิกในหมู่บ้ำน 
อีกด้วย	 สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดได้ที่	 คุณสำยหยุด	 
โทร.	095-451-3991	(ควรติดต่อล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง)
	 กำรเดินทำง	 ใช้ทำงหลวงหมำยเลข	1	 (สำยล�ำปำง-เกำะคำ)	
ประมำณ	 15	 กิโลเมตร	 เลี้ยวขวำเข้ำซอยข้ำง	 ศำลำกำแฟ	 at	
เกำะคำ	ตรงเข้ำมำข้ำมสะพำนแล้วเลี้ยวซ้ำยไปข้ำงโรงเรียนบ้ำน
ศำลำสำมัคคี	 และจะพบป้ำยวิสำหกิจชุมชนบ้ำนศำลำบัวบก 
หน้ำบ้ำน

	 ตัง้อยูเ่ลขท่ี	177	หมูท่ี	่12	บำ้นเขลำงคท์อง	ถนนคนัเหมือง	ต�ำบลบอ่แฮว้	แหลง่จ�ำหนำ่ยผลติภณัฑ์สมนุไพร
ปลอดสำรพิษกว่ำ	150	ชนิด	 เป็นจุดหมำยของนักท่องเที่ยวที่รักสุขภำพ	และชื่นชอบด้ำนกำรรักษำแบบแพทย์
แผนไทยหรือสมุนไพรบ�ำบัด	 โดยล�ำปำงรักษ์สมุนไพรนั้นมีบริกำรกิจกรรมเพื่อสุขภำพหลำกหลำยอำทิ	บริกำร
อบไอน�้ำและแช่น�้ำสมุนไพร	บริกำรขัดผิวด้วยสมุนไพร	บริกำรนวดแผนไทย	สำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่ม
เติมได้ที่	ล�ำปำงรักษ์สมุนไพร	โทร.	081-671-9190	(ควรโทรจองคิวล่วงหน้ำ)
	 กำรเดินทำง	ใช้ทำงหลวงหมำยเลข	1039	(ล�ำปำง-ห้ำงฉัตร)	ประมำณกิโลเมตรที่	4	เลี้ยวขวำไปทำงหลวง
หมำยเลข	1157	ประมำณ	200	เมตร	ร้ำนจะอยู่ทำงขวำมือ

๓. วิสาหกิจชุมชนบ้านศาลาบัวบก (สปาเซรามิก) อ.เกาะคา จ.ล�าปาง
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	 ตัง้อยู่ทีต่�ำบลวงัทอง	ทำ่มกลำงวงลอ้มของดอยสงู	นอกจำก
จะเปน็ทำงขึน้สูด่อยหนอกหนึง่ในจดุหมำยของนกัทอ่งเทีย่วแนว
ผจญภัยแล้ว	หมู่บ้ำนแห่งนี้	 ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ
และวัฒนธรรมอีกหลำกหลำย	ทั้งยังได้รับกำรคัดเลือกให้เป็น
หมูบ่ำ้นสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่วเพือ่สขุภำพในทอ้งถิน่ตำมโครงกำร	
Lanna	Wellness	มีบริกำรนวด	อบและประคบสมุนไพรในท้อง
ถิ่น	 กำรฝึกโยคะ	 รวมถึงกำรฝึกสมำธิ	 มีอำกำศที่บริสุทธิ์สดชื่น
ท่ำมกลำงป่ำรำยล้อม	มีโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต
ของชำวบ้ำนในหมู่บ้ำน	 ชิมอำหำรพื้นบ้ำนจำกผักและสมุนไพร
จำกป่ำปลอดสำรพิษคู่กับน�้ำพริกของขึ้นชื่อในชุมชน	นอกเหนือ
จำกนั้นในบริเวณใกล้เคียงยังมีแหล่งท่องเที่ยวเช่น	พระพุทธ
รูปแกะสลักบนหน้ำผำ	 วัดป่ำสันก�ำแพง	พุทธอุทยำน	 เป็นต้น	
สำมำรถตดิต่อสอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เติมไดท้ี	่นำยเสนห่	์ซองด	ี 
ผู้ใหญ่บ้ำนบ้ำนปงถ�้ำ	โทร.	086-080-2452
	 กำรเดินทำง	 ใช้ทำงหลวงหมำยเลข	1035	 (ล�ำปำง-แจ้ห่ม)	
เดินทำงไปประมำณ	100	กิโลเมตร	 เลี้ยวขวำไปทำงทำงหลวง
หมำยเลข	120	ตรงมำประมำณ	18	กิโลเมตร	เลี้ยวซ้ำยเข้ำไปยัง
บ้ำนปงถ�้ำ

	 ตั้งอยู่	 207	 หมู่ที่	 3	 ต�ำบลแจ้ซ้อน	 อ�ำเภอเมืองปำน	
เป็นกำรรวมกลุ่มกันก่อตั้งข้ึนมำในนำมของ	 กลุ่มพัฒนำ
ผลิตภณัฑน์�ำ้แรเ่พือ่ดแูลสุขภำพ	โดยมเีปำ้หมำยหลกัในกำร 
ร่วมกันพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกทรัพยำกรทำงธรรมชำติที่มีใน
พื้นท่ีอย่ำง	น�้ำแร่ธรรมชำติ	ทำงกลุ่มได้มีกำรพัฒนำสินค้ำ
ออกมำมำกมำยอำทิ	 สบู่ใบไม้ตำมธำตุเจ้ำเรือน	สบู่น�้ำผึ้งรัง
ไหมทองค�ำ	 สบู่ถ่ำน	 โลช่ันน�้ำแร่	 แชมพูน�้ำแร่	ครีมนวดผม 
น�้ำแร่	 สเปรย์น�้ำแร่	 เจลอำบน�้ำแร่	 ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 
มสีว่นผสมของน�ำ้แรธ่รรมชำตท้ัิงส้ิน	นอกเหนอืจำกผลติภณัฑ์ 
แล้วยังมีกิจกรรมส�ำหรับสุขภำพอย่ำง	กำรนวดสมุนไพรเพื่อ
สุขภำพ	 สปำ	 กำรนวดน�้ำมัน	 สปำย่ำงไฟ	คอร์สกำรเรียนรู้ 
ศำสตร์กำรฟื้นฟูและดูแลตัวเอง	 กำรปรับสมดุลของธำต ุ
เจ้ำเรือนในร่ำงกำย	 เป็นต้น	 สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม
ได้ท่ี	 กลุ่มพัฒนำผลิตภัณฑ์น�้ำแร่เพื่อดูแลสุขภำพ	 โทร.	
081-869-2369
	 กำรเดินทำง	 ใช้ทำงหลวงหมำยเลข	 1157	 ประมำณ	
60	กิโลเมตร	ตัดเข้ำทำงหลวงหมำยเลข	1252	ประมำณ	4	
กิโลเมตร	จะสังเกตุเห็นป้ำยโอโซนกำร์เด้นท์อยู่ทำงซ้ำยมือ

๕. ชุมชนบ้านปงถ�้า อ.วังเหนือ จ.ล�าปาง

๖. กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้าแร่เพื่อดูแลสุขภาพ
ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล�าปาง
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๘. ชุมชนบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ล�าปาง

	 เป็นหมู่บ้ำนที่ตั้งอยู่ในอุทยำนแห่งชำติแจ้ซ้อน	 โดยอยู่ห่ำงจำก
อ�ำเภอเมืองปำนประมำณ	30	กม.และห่ำงจำกตัวอุทยำนฯ	ประมำณ	
15	กม.	บ้ำนป่ำเหม้ียงเป็นชุมชนบนภูเขำสูงโอบล้อมด้วยป่ำเหมี้ยง	
มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่	 เป็นภูเขำสลับซับซ้อนสูงจำกระดับน�้ำทะเล
ประมำณ	1,200	เมตร	มีล�ำห้วยแม่มอญไหลผ่ำน	ลักษณะอำกำศเย็น
สบำยตลอดทัง้ป	ีโดยบำ้นปำ่เหม้ียงไดร้บัเลอืกใหเ้ปน็ชมุชนทอ่งเทีย่ว
เชงิสขุภำพ	ซึง่มกีจิกรรมเพือ่สขุภำพมำกมำยทัง้	กำรนวดแผนโบรำณ	
กำรชิมชำใบเหมี้ยง	ซึ่งสำมำรถช่วยสร้ำงควำมอบอุ่น	และช่วยขับของ
เสียออกจำกร่ำงกำย	กำรพักที่โฮมสเตย์ท่ำมกลำงอำกำศที่เย็นสบำย
กลำงปำ่เขำเปน็กำรผอ่นคลำยควำมเหนือ่ยลำ้จำกกำรท�ำงำนไดด้	ีและ 
รับประทำนอำหำรพื้นเมืองที่ท�ำจำกผักสมุนไพรจำกธรรมชำติ	 
ชิมย�ำใบเหม้ียงของข้ึนช่ือของบ้ำนป่ำเหม้ียง	 ชิมกำแฟออแกนิค	 
เลือกซ้ือสินค้ำเพื่อสุขภำพที่ท�ำจำกใบเมี่ยงในหมู่บ้ำน	 ติดต่อที่พัก 
โฮมสเตยบ้์ำนป่ำเหมีย้งไดท้ี	่ผูใ้หญช่ำญชยั	โทร.	084-8949122,097-
926-0950	ประธำนกลุ่มโฮมสเตย์ฯ	โทร.085-706-7539	(ควรตดิตอ่
ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง)
	 กำรเดินทำง	 ออกจำกอุทยำนแห่งชำติแจ้ซ้อนมำประมำณ	16	
กโิลเมตร	เสน้ทำงจะเปน็ทำงลำดยำงและทำงคอนกรตี	ตลอดทำงลดั
เลำะมำตำมภูเขำสูง

	 ตั้งอยู่หมู่	 6	ต�ำบลหัวเสือ	อ�ำเภอแม่ทะ	ห่ำงจำกตัวเมือง
ล�ำปำงไปทำงจงัหวดัแพรป่ระมำณ	40	กม.	เปน็ทีม่คีวำมโดดเดน่ 
ทั้งงำนแกะสลักไม้	 ผ้ำฝ้ำยสีธรรมชำติ	 ปศุสัตว์ไร่นำ	 ข้ำวปลำ
กำแฟ	 เป็นกำรเกษตรอินทรีย์ท่ีมีควำมเป็นเอกลักษณ์อย่ำง
ชัดเจน	นอกจำกนั้นในชุมชนยังมีควำมโดดเด่นอย่ำงมำกใน
เรื่องของกำรดูแลสุขภำพมีกิจกรรมที่ใช้ฟื้นฟูร่ำงกำยดูแล
สขุภำพมำกมำยอำทิ	อบสมนุไพรทอ้งถิน่ในสุม่ไก	่กำรนวดแผน
โบรำณ	กำรนวดลกูประคบ	กำรน�ำผกัและสมนุไพรในหมูบ่ำ้นมำ
ท�ำอำหำรพื้นเมืองที่ดีต่อสุขภำพ	กำรเดินป่ำสูดอำกำศบริสุทธิ์	
นอกจำกนั้นยังมีโฮมสเตย์ไว้คอยรองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย	
ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	 คุณพรนับพัน	 (นก)	 โทร.
096-6328992	(ควรติดต่อล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง)
	 กำรเดินทำง	 จำกตัวเมืองล�ำปำง	 สำมำรถใช้เส้นทำงสำย
ล�ำปำง-เด่นชยั	มุง่ตรงไปทำงจงัหวดัแพร	่ตรงมำเร่ือย	ๆ 	สงัเกต
ป้อมต�ำรวจนำด	ูอยู่ทำงซำ้ยมอื	เลีย้วซำ้ยเขำ้มำตำมทำง	จะพบ
ป้ำยบอกทำงมำทีบ้่ำนสำมขำตลอดทำง	จำกจดุนีต้รงเขำ้ไปอกี
ประมำณ	11	กม.	จะถึงจุดเป้ำหมำยชุมชนบ้ำนสำมขำ

๗. ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง อ.เมืองปาน จ.ล�าปาง
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๑๐. การบริการด้านสุขภาพและความงามในล�าปาง

	 ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน	ต�ำบลหัวเวียง	อ�ำเภอเมืองล�ำปำง	โรงพยำบำลล�ำปำงเป็นโรงพยำบำลที่ด�ำเนินกำร
โดยภำครฐั	ซึง่มรีปูแบบกำรรกัษำทีห่ลำกหลำย	ซึง่หนึง่ในน้ันคอืกำรรกัษำและฟืน้ฟูโดยใชแ้พทย์แผนไทย	ซึง่กลุม่
งำนเวชกรรมฟื้นฟู	โรงพยำบำลล�ำปำงได้ดูแลรับผิดชอบด้ำนนี้อยู่	โดยแบ่งแยกออกเป็นงำนสปำนวดแผนไทย	
มีกำรนวดเพื่อฟื้นฟูร่ำงกำยกำรบ�ำบัดส�ำหรับผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบเส้นประสำท	ผู้ป่วยอัมพฤกษ์	นอกเหนือ
จำกกำรนวดแลว้ยงัมแีพทย์ผู้เชีย่วชำญด้ำนกำรใชย้ำสมุนไพรแผนโบรำณคอยใหค้�ำปรกึษำและแนะน�ำกำรใชย้ำ
แผนตำ่ง	ๆ 	อกีดว้ย	สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดท้ี	่งำนประชำสัมพนัธโ์รงพยำบำลล�ำปำง	โทร.	054-237-400

	 ในจังหวัดล�ำปำงมีแหล่งบริกำรที่ด�ำเนินกำรโดยภำค
เอกชน	ที่เป็นกำรบริกำรด้ำนสุขภำพโดยใช้สมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์สมัยใหม่มำดูแลสุขภำพให้แก่ผู้ที่มำรักษำและ
ต้องกำรกำรผ่อนคลำย	ปรับสมดุลร่ำงกำยใหม่	ทั้งกำรนวด
สมุนไพร	 กำรนวดแผนโบรำณ	กำรอบสมุนไพร	 กำรสปำ	 
กำรนวดลูกประคบ	 กำรขัดผิว	 ซึ่งมีบริกำรอยู่ในจังหวัด
ล�ำปำงมำกมำยอำทิ	 ร้ำนนีรำสปำยะ,	 ร้ำนแคทนวด
แผนไทยล�ำปำง,	 ร้ำน	 Zense	 Retreat	Massage	 &	 Spa,	 
รำ้น	Luelanna	Spa,	ร้ำนสบำยโฮมสปำ,	รำ้นแสนกลุนวดไทย,	
ร้ำนอำทิตยำ	นวดแผนไทย	เป็นต้น

๙. งานสปานวดแผนไทย กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลล�าปาง
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