จังหวัดลําปางเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบน สภาพภูมิประเทศเป็นขุนเขาทอดยาว
จากเหนือจรดใต้ ตอนกลางของจังหวัดเป็นแอ่งที่ราบ
ลุ่มลําน้ําวัง เป็นที่ตั้งของเวียงเล็กเวียงน้อย ทับซ้อนกัน
กว่า 1,300 ปีแล้ว หรือเกิดร่วมยุคร่วมสมัยกับเมืองหริ
ภุญไชย หรือจังหวัดลําพูน ในยุคปัจจุบัน จากสภาพภูมิ
ประเทศ ของจังหวัด ประกอบกับเป็นเมืองเก่าแก่
มาร่วม 1,300 ปี จึงทําให้จังหวัดลําปางเป็นจังหวัดที่มี
แหล่งท่องเที่ยวมากมาย ให้นกั ท่องเที่ยวได้มาศึกษาหา
ความรู้ และมา พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางด้าน
โบราณสถาน โบราณวัตถุ โดยแหล่งท่องเทีย่ วทาง
ธรรมชาติจะมีทั้งป่าไม้ ขอบเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์
เป็นแหล่งต้นน้าํ ลําธารที่สําคัญ ที่รักษาระบบนิเวศวิทยา
และหล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดลําปาง มา
ตราบเท่าทุกวันนี้ มีถ้ํา น้ําตก น้ําพุร้อนและขุนเขา ที่ยืน
ตระหง่านรอให้ นักท่องเที่ยวได้เข้ามา ศึกษาและเยี่ยมชม
ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยว ทางด้านโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุจังหวัดลําปาง มีหลายแห่งซึ่งหลากหลาย โดย
แต่ละแห่งจะแสดง ถึงประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่ ของชาวจังหวัด ลําปางในแต่ละยุค แต่ ละสมัย
ทั้งวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจน ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอด กันมายาวนานจนถึงปัจจุบัน
เช่นวัดพระธาตุ ลําปางหลวง วัดไหล่หิน และวัดที่มีการผสมผสานของศิลปะแบบล้านนา กับ
สถาปัตยกรรม ของพม่าจนได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีวัด และอาคารบ้านเรือน ตามแบบสถาปัตยกรรม
พม่ามากที่สุดในประเทศไทย เป็นต้น
นอกจากนี้จังหวัดลําปางยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดยนํารถม้า เป็นพาหนะในการ
รับส่งผู้โดยสารมากว่า 80 ปีแล้ว ปัจจุบันยังคงใช้เป็นพาหนะ ให้บริการนํานักท่องเที่ยวนั่งเยี่ยมชม
สถานที่สําคัญของจังหวัดลําปาง ในบรรยากาศย้อนยุคที่หลงเหลือ มาตราบเท่าทุกวันนี้.

ที่มา : http://www.lampang.go.th/travel/travel1.htm

วัดพระธาตุจอมปิง ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านจอมปิง ตําบลนาแก้ว อําเภอเกาะคา อยู่ห่างจากอําเภอ
เมืองลําปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 26 กิโลเมตร ตามตํานานกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลก
ราชแห่งอาณาจักรล้านนาไทย วัดพระธาตุจอมปิงเป็นวัดโบราณ วัดนี้มีความมหัศจรรย์ของการเกิดเงา
สะท้อนเป็นภาพสีธรรมชาติขององค์พระธาตุ ผ่านรูเล็กบนหน้าต่างมาปรากฏบนพื้นภายในพระอุโบสถ
ตลอดเวลาที่มีแสงสว่างทัง้ กลางวันและกลางคืน และทางวัดยังจัดที่สําหรับแสดงโบราณวัตต่าง ๆ ที่ขุด
พบในบริเวณนี้ด้วย และภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุจอมปิง จัดแสดงเศียรพระพุทธรูป กําไลลูก
ปั้นหิน ชามตราไก่ ถ้วยที่ทําจากกระดูกสัตว์การเดินทาง นั้นใช้เส้นทางเดียวกันกับวัดพระธาตุลําปาง
หลวง แต่แยกซ้ายตรงที่ว่าการอําเภอไปอีก 17 กิโลเมตร

วัดพระธาตุเสด็จ ตั้งอยู่ที่บ้านเสด็จ ตําบลเสด็จ ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางลําปาง-งาว
ประมาณ 19 กิโลเมตร แยกซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 617-618 เข้าไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร วัดพระธาตุ
เสด็จเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลําปาง มีตํานานกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี
อุโบสถและวิหารต่าง ๆ เช่น วิหารโคมคํา (วิหารพระพุทธ) วิหารจามเทวี ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่
ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมดแต่ยังคงสภาพศิลปะโบราณให้เห็นได้อยู่จนปัจจุบัน กรมศิลปากรได้ขึ้น
ทะเบียนไว้เป็นโบราณสถานของชาติแล้วพุทธสถานที่สําคัญคือ องค์พระธาตุเสด็จ บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ เป็นเจดีย์แบบล้านนา ลักษณะคล้ายพระธาตุลําปางหลวงแต่องค์เล็กกว่า นอกจากนี้ยังมี
วิหารใหญ่ เรียกว่า “วิหารกลาง” ประดิษฐานพระพุทธรูปสําริดปางลีลาองค์ใหญ่มีพุทธลักษณะงดงาม
นามว่า “หลวงพ่อห้ามญาติ” วิหารหลวง เรียกว่า “วิหารจามเทวี” ประดิษฐานพุทธรูปสําริดปางมาร
วิชัย ศิลปะเชียงแสน และวิหารพระพุทธประดิษฐาน “พระเจ้าดําองค์อ้วน” พระพุทธรูปสําริดปางมาร
วิชัย นอกจากนี้ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุ จัดแสดงพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ พระคัมภีร์ใบลาน

เขื่อนกิ่วลม อยู่ที่ตําบลบ้านแลง ห่างจากตัวเมืองไป 38 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายลําปาง -งาว
โดยแยกซ้ายตรงหลักกิโลเมตรที่ 623 - 624 เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 14 กิโลเมตร เขื่อนกิ่วลมอยู่ในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท แต่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมชลประทาน มีความสูง 26.50 เมตร ยาว 135
เมตร สันเขื่อนกว้าง 5.35 เมตร กักเก็บน้ําได้ 3,600 ลูกบาศก์เมตร/วินาที บริเวณเหนือเขื่อนเป็นอ่าง
เก็บน้ําเหมาะแก่การล่องเรือหรือแพ เพราะมีทัศนียภาพสวยงาม การล่องแพใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งวัน
มีสถานที่น่าสนใจ เช่น แหลมชาวเขื่อน ผาเกี๋ยง ผางาม ทะเลสาบสบพุ หมู่บ้านชาวประมงบ้านสา
ฯลฯ ติดต่อบริการล่องแพได้ที่บริเวณเขื่อนหน่วยงานราชการสามารถเข้าพักที่บ้านพักรับรองของกรม
ชลประทาน โดยมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน สอบถามรายละเอียดติดต่อโครงการบริหาร
เขื่อนกิ่วลม โทร. 0 5422 3772 หรือ www.rid.go.th
สําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปหากต้องการพักค้างคืนสามารถทําได้สองลักษณะ คือ
1. ล่องแพไปพักที่แพชาวเขื่อน-กิ่วลมรีสอร์ท ซึ่งมีที่พักเป็นบังกะโลตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบ โทร.
0 9263 6897, 0 5433 4393 (หลัง 18.00 น.), 0 5422 3772 ต่อ 120 (ค่าเช่าเรือทั้งวัน 2,000 บาท
จุได้ 10 คน)
2. ล่องแพและค้างคืนบนแพวังแก้ว ซึ่งเป็นแพติดเครื่องยนต์ หรือค้างคืนที่เกาะวังแก้วรีสอร์ท ติดต่อได้
ที่ โทร. 0 5422 3733, 0 5421 9355, 08 9854 1293
รถประจําทาง ขึ้นรถประจําทางได้ที่ท่ารถประตูชัยโดยรถเข้าไปจอดถึงในตัวเขื่อน ค่าโดยสาร
คนละ ๓๐ บาท หรือหากจะต้องเช่าเหมามาจากอําเภอเมืองลําปาง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท

ที่มา : http://www.unseentravel.com/province/49/1
เบอร์โทร ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง 0 5422 6919
(Tourist Call Center)
สํานักงานจังหวัดลําปาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดําเนิน ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52000
โทร./แฟกซ์ 0 5426 5027

