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ปี 2558 เป็ นปี สาํ คัญทีป# ระชาชนในจังหวัดลําปางต้องเตรียมรับกับการเปลีย# นแปลงทัง3 ทางด้านเศรษฐกิจ และ
สังคม จากทิศทางการพัฒนาของประเทศ ทัง3 การพัฒนาภายในประเทศที#จงั หวัดลําปาง ถูกกําหนดให้เป็ น 1 ใน 12
เมืองที#ต้องห้ามพลาด ของกระทรวงการท่องเทีย# วและกีฬา โดยมุ่งหวังที#จะใช้ศกั ยภาพและความพร้อมด้านสถานที#
ท่องเทีย# วทางธรรมชาติ วิถชี วี ติ ศิลปะ และวัฒนธรรม ในการเชื#อมโยงการท่องเทีย# วให้แก่เมืองหลัก เพื#อสนับสนุน และ
ฟื3 น ฟู เ ศรษฐกิจ ของประเทศ และ การพัฒ นาภายใต้ค วามร่ ว มมือ กับ กลุ่ ม ประเทศในประชาคมอาเซีย น (Asean
Economic Community : AEC) ทีก# าํ หนดให้ วันที# 31 ธันวาคม 2558 เป็ นวันแห่งการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยจังหวัดลําปางซึง# มีทต#ี งั 3 ทางภูมศิ าสตร์ในตําแหน่งศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบน ทําให้ถนนทุกสายทีเ# ป็ นเส้นทาง
สําคัญเชื#อมโยงประเทศไทย กับประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียนจะตัดผ่านจังหวัดลําปางทัง3 สิน3 การเดินทาง
ของคลื#นมนุ ษย์ทงั 3 โดยปั จจัยภายในประเทศ และระหว่างประเทศดังกล่าว ที#มีเป้ าหมายเพื#อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การซือ3 ขายแลกเปลีย# นสินค้า อุตสาหกรรม การศึกษา และการท่องเที#ยว ย่อมจะนํ ามาซึง# การแลกเปลีย# น
ความรูค้ วามคิด ภูมปิ ั ญญา ตลอดจนถึงศิลปวัฒนธรรม อย่างไม่อาจจะหลีกเลีย# งได้ โดยเฉพาะอย่างยิง# จังหวัดลําปางที#
มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี และในทุกเส้นทางของการเดินทางภายในจังหวัดลําปาง มี “วัด” เป็ นสถานที#
สําคัญที#มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนแต่ ละชุมชนไว้อย่างหนาแน่ น ดังนัน3 พระสงฆ์ใ นฐานะที#เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงต่อการดูแล “วัด” ทัง3 ทีเ# ป็ นศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และกิจกรรมอันเป็ นวัฒนธรรมประเพณีประจํา
ชุมชน จําเป็ นทีจ# ะต้องรูเ้ ขารู้เรา กล่าวคือ พระสงฆ์จะต้องมีความรู้ ให้ความสําคัญ และสามารถนําเสนอความเป็ นมา
ความหมายและคุณค่าของภูมปิ ั ญญาทีม# อี ยู่ ในขณะเดียวกัน พระสงค์กจ็ ะต้องเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมของผูม้ าเยือนเพื#อให้
การต้อนรับผูม้ าเยือน ทัง3 ชาวไทยและชาวต่างชาติทจ#ี ะหลังไหลเข้
#
ามาเมืองลําปางตามนโยบายเมืองต้องห้ามพลาด และ
การเข้าร่วมเป็ นสมาชิกในประชาคมอาเซียน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
คําสําคัญ: บทบาทของพระสงฆ์, เมืองต้องห้าม…พลาด, ประชาคมอาเซียน
Abstract
Year 2558 is the important year of Lampang province citizen has prepare themselves for both
economics and social changing from the country developments direction. The inner development : Lampang
province has been desired to be one of the 12 city, the don’t missed city of the tourism and sport ministry.
They hoped that the potential and the readiness in natural places, life style, arts and culture of these cities
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อาจารย์สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชัน#

can link the tour route from the main city for support and revive the country ecomomy. And the Asean
Economic Community desire to start the activities on December 31,2015. In the geography, Lampang
Province was settle in the center of the upper north. Every important road linking Thailand and the Asean
Economic Community members pass Lampang. The transportation of huge people because of inner and
international factors for economic development, goods changing, industry, education and travelling lead to
the changing of knowledge, idea, intelligent arts and cultures. Especially, more than 1,300 years of Lampang
history and every inner route in Lampang city have “Temple”, the important place had shown the community
intelligence. Such that the monks, who has the direct response position of the “Temple” : religion places,
religion objects and culture activities of the community. The monks must be known ourselves and others. The
monks must known, respect and present the story, meaning and value of these intelligence. And, the monks
must learn the other culture of the visitor/tourist both thais and foreigners for the suitalble receptions.
Key words : Mork’s Role, Forbidden City, Asean Community.

ลําปางเมืองต้องห้าม…..พลาด
แนวทางการพัฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศในปี 2558 ภายใต้น โยบายการดํา เนิ น งานของกระทรวงการ
ท่องเทีย# วและกีฬา ซึง# มอบหมายให้กรมการท่องเทีย# ว ร่วมกับการท่องเทีย# วแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทําแผนพัฒนา
การท่องเทีย# ว โครงการ “เมืองต้องห้าม...พลาด” เพื#อส่งเสริมให้คนเข้าไปท่องเทีย# วใน 12 จังหวัด โดยโครงการนี3เกิด
จากแนวคิดหลัก คือ นํ าจุดเด่นของจังหวัดต่ างๆ อีกหลายจังหวัดที#คนไทยยังไม่เคยรับรู้ หรือไม่เคยรู้ว่ามีอะไรที#
น่าสนใจ โดยอาจถูกมองข้าม แต่แท้จริงเป็ นเมืองทีม# ศี กั ยภาพ มีเรื#องราวทีน# ่ าสนใจและมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ไม่แพ้
จังหวัดท่องเทีย# วทีเ# ป็ นทีร# จู้ กั กันแพร่หลาย ซึง# มันใจว่
# านักท่องเทีย# วจะเกิดมุมมองและได้รบั ประสบการณ์ใหม่ ๆ ทีจ# ะทํา
ให้หลงรักประเทศไทยมากขึน3
เพื#อเป้ าหมายในการขยายฐานท่องเที#ยวจากจังหวัดหลักที#มจี ํานวนนักท่องเที#ยว
เดินทางไปมาก เชื#อมโยงท่องเทีย# วไปยังจังหวัดทางเลือก โดย ลําปาง เป็ นจังหวัดหนึ#งในเขตภาคเหนือตอนบนทีไ# ด้รบั
การพิจารณาคัดเลือกให้เป็ นเมืองต้องห้าม...พลาด และใช้คําเชิญชวนในการท่องเที#ยวว่า “เมืองที#ไม่หมุนไปตาม
กาลเวลา”

(ภาพทีI 1): แผ่นประชาสัมพันธ์เมืองต้องห้ามพลาด
ลําปางเป็ นจังหวัดหนึ#งที#อยู่ใ นโครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที#ยวของ
ประเทศ โดยคําเชิญชวนว่า เมืองทีไ# ม่หมุนตามกาลเวลา และมีรปู รถม้าเป็ นสัญลักษณ์ กระทรวงการท่องเทีย# วและกีฬา

คาดว่าโครงการนี3จะเป็ นส่วนหนึ#งของการส่งเสริม การเดินทางของนักท่องเที#ยวไทยได้ตลอดปี 2558 ให้ได้ตาม
เป้ าหมาย โดยหน่ วยงานที#เ กี#ยวข้อ งจะร่ วมกันรณรงค์ด้านการตลาด ในขณะที#เมือ งต้องห้ามพลาดที#ได้พิจารณา
คัดเลือกไว้นัน3 ควรทีจ# ะได้รบั การพัฒนาให้สามารถรองรับนักท่องเทีย# วได้อย่างยังยื
# น มีคุณภาพ รักษาสิง# ดีๆ ให้อยู่ได้
นาน โดยเฉพาะอย่างยิง# การพัฒนาสิง# อํานวยความสะดวก ป้ ายบอกทาง การสร้างห้องนํ3าใหม่และอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง รวมถึงไฟฟ้ าส่องสว่างบนถนน

ก้าวสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน ในปี 2558
จากปฏิญญา “ข้อตกลงบาหลี 2 ” (Bali Concord II) ทีเ# กิดขึน3 ในเดือนตุลาคม 2003 ก่อให้เกิดประชาคม
อาเซีย น ที#มีส มาชิก รวม 10 ประเทศ ได้ แ ก่ อิน โดนี เ ซีย มาเลเซีย ฟิ ลิป ปิ นส์ สิง คโปร์ ไทย บรู ไ นดารุ ส ซา
ลาม เวีย ดนาม ลาว เมีย นมาร์ และกัม พูช า ตามลํ า ดับ ประชาคมอาเซีย นได้ร่ ว มกัน กํ า หนดวิส ยั ทัศ น์ อ าเซีย น
2020 เพื#อสร้างประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี 2020 ทีป# ระกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่
1. ประชาคมการเมืองและความมันคงอาเซี
#
ยน (ASEAN Political and Security Community - APSC) มุ่งให้
ประเทศกลุ่มสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ แก้ไขปั ญหาระหว่างกันโดยสันติวธิ ี มีเสถียรภาพและความมันคงรอบด้
#
าน
เพื#อความมันคงปลอดภั
#
ยของเหล่าประชาชน
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน เพื#อให้ประเทศสมาชิกสามารถแข่งขันกับภูมภิ าคอื#นๆได้
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC) มุ่งหวังให้
ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็ นอยู่ทด#ี ี มีความมันคงทางสั
#
งคม มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน และมีสงั คมแบบเอือ3 อารี
โดยจะมีแผนงานสร้างความร่วมมือ 6 ด้าน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การคุม้ ครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและ
ความยุตธิ รรมทางสังคม ความยังยื
# นด้านสิง# แวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และการลดช่องว่างทางการพัฒนา
ในการประชุมสุดยอดผูน้ ําอาเซียน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื#อเดือนพฤศจิกายน 2012 ทีป# ระชุมได้
ประกาศกําหนดการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็ นวันที# 31 ธันวาคม 2558 และการประชุมสุดยอดผูน้ ําอาเซียน
เมื#อเดือนพฤษภาคม 2014 กล่าวถึง วิสยั ทัศน์ของอาเซียนในอนาคตว่ากําลังอยู่ระหว่างการจัดทําวิสยั ทัศน์ประชาคม
อาเซียนหลังปี 2015 (ASEAN Community’s Post 2015) เป็ นวิสยั ทัศน์ฉบับใหม่ทค#ี รอบคลุมทุกด้าน สามารถบรรลุผล
ได้ และมีกําหนดแผนปฏิบ ัติง านที#ช ัดเจน ส่ว นในระหว่ า งนี3จ ะเดิน หน้ าปฏิบ ัติต าม แผนงานการจัด ตัง3 ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community Blueprints) ในแผนงานสร้างประชาคมอาเซียน ระบุชดั ว่า การพัฒนาสู่ AEC ให้
ความสํ า คัญ ต่ อ ชาติ ส มาชิก ที# มีร ะดับ การพัฒ นาแตกต่ า งกัน โดยประกาศใช้ “แผนงานการจัด ตัง3 ประชาคม
อาเซียน” (ASEAN Community Blueprints) ทัง3 3 เสาควบคู่กบั “แผนงานข้อริเริม# เพื#อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที#
สอง ค.ศ.2009-2015” (2nd Initiative for ASEAN Integration (IAI) Work Plan) ซึง# เป็ นแผนงานเพื#อลดช่องว่าง
ทางการพัฒนา และส่งเสริม ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื#อให้ทุกประเทศได้รบั
ประโยชน์จากการเป็ นประชาคมอาเซียนให้มากทีส# ดุ

ศักยภาพ และความพร้อมของจังหวัดลําปาง
จังหวัดลําปาง มีศกั ยภาพ และความพร้อมทีโ# ดดเด่นต่อการเข้าร่วมโครงการเมืองต้องห้ามพลาด และการเปิ ด
ประชาคมอาเซียน คือ ความมีอตั ลักษณ์ในชุมชนของตนเอง ทัง3 ในด้านของสถาปั ตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม และวิถี
ชีวติ ทีส# วยงาม แนบชิดกับวิถแี ห่งธรรมชาติ และตําแหน่งทีต# งั 3 ทางภูมศิ าสตร์ของจังหวัดซึง# ตัง3 อยู่บริเวณศูนย์กลางของ
ภาคเหนือตอนบน จากเส้นทางรถยนต์ทเ#ี ชื#อมต่อจากชายแดนระหว่างประเทศไทย-พม่า-จีน (ด่านแม่สาย) กับไทยลาว-จีน(ด่านเชียงแสน) ด้านทิศเหนือ จํานวน 2 สายจากทัง3 หมด 3 สาย จะต้องผ่านจังหวัดลําปางก่อนเข้าสู่กรุงเทพ

และต่อไปยังประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนอื#นๆ ในขณะเดียวกันแผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูงขึน3 สู่ภาคเหนือ
และต่อไปยังประเทศเพื#อนบ้านก็ผ่านจังหวัดลําปางเช่นกัน ดังแสดงในแผนภาพ

(ภาพทีI 2): เส้นทางการพัฒนาขนส่งทางรถไฟเชื#อมโยงท่าเรือเชียงแสน
พืน3 ทีจ# งั หวัดลําปางมีลกั ษณะทอดยาวจากทิศเหนือไปทางใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงถึง 7 จังหวัด ดังนี3
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา
ทิศใต้
ติดต่อกับ
จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
จังหวัดแพร่ และสุโขทัย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
จังหวัดลําพูน
และแบ่งการปกครองเป็ น 13 อําเภอ โดยแต่ละอําเภอมีสถานทีท# ่องเทีย# วสําคัญทัง3 ในเชิงประวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงแหล่งท่องเที#ยวตามธรรมชาติอยู่เป็ นจํานวนมาก ซึ#งนักท่องเที#ยวสามารถใช้การเดินทางโดยรถยนต์ตลอด
เส้นทางจากเหนือสุดคือ อ.วังเหนือ จรดอําเภอแม่พริกทีอ# ยู่ใต้สุดรวมระยะทางกว่า 230 กิโลเมตร และเข้าถึงสถานที#
ท่องเทีย# วทุกแห่งได้อย่างสะดวกสบาย

(ภาพทีI 3): แผนทีจ# งั หวัดลําปาง
จากผลการวิจยั ของศรีศุกร์ นิลกรรณ์ และคณะ (2556) ได้จดั กลุ่มการท่องเที#ยวบนเส้นทางการเดินทางโดยรถยนต์
ภายในจังหวัดลําปางไว้เป็ น 6 เส้นทาง ได้แก่
เส้นทางการท่องเทีย# วที# 1 นังรถม้
# าชมเมือง คุยเฟื# องเรื#องเซรามิคส์
เส้นทางการท่องเทีย# วที# 2 ขึน3 รถไฟไปขีช# า้ ง ดูงานช่างฝีมอื ดาบโบราณ
เส้นทางการท่องเทีย# วที# 3 ปั น# จักรยานเลาะนํ3าวังชมถํ3า ดื#มดํ#านํ3าส้มหวาน โป่ งข่ามงามตระการตา
เส้นทางการท่องเทีย# วที# 4 ล่องเรือแพ อาบนํ3าแร่ แช่น3ําตก ชมงานสาน(จากไม้ไผ่)
เส้นทางการท่องเทีย# วที# 5 ใช้โฟร์วลิ ล์ เลาะทิวดอย ดูร่องรอยก่อนประวัตศิ าสตร์
และ 6 การท่องเทีย# วบนพืน3 ที# อ.แม่ทะ
ซึง# แต่ละเส้นทางมีตวั อย่างองค์ประกอบของสิง# ทีส# ง่ เสริมการท่องเทีย# วทีส# าํ คัญ ดังนี3

ตารางที# 1 ตัวอย่างองค์ประกอบของสิง# ส่งเสริมการท่องเทีย# วบนเส้นทางการท่องเทีย# วภายในจังหวัดลําปาง
เส้นทางการท่องเทีIยว
พาหนะ*
สถานทีIท่องเทีIยวสําคัญ
สถาปัตยกรรมโดดเด่น
ของทีIระลึก
อาหารแนะนํา
1. นังรถม้
# าชมเมือง
รถม้า และ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดปง กําแพงเมือง กาดกองต้า บ้าน ผลิตภัณฑ์เซรามิก อาหารประเภทเส้น เช่น ก๋วยเตีย€ ว
คุยเฟื# องเรื#องเซรามิคส์
รถจักรยาน สนุก และวัดแบบสถาปั ตยกรรมแบบ เสานัก สถานีรถไฟ สะพาน
รัษฎา ขนมเส้นป้ าบัวศรี ก๋วยเตีย€ ว
(เขตเทศบาลนครลําปาง)
พม่าจํานวนมากในตัวเมือง เช่น วัดศรี รัษฎา
ปู่ โย่ง ขนมจีนมุกดา ขนมจีนล้านเส้น
ชุม วัดศรีรองเมือง วัดม่อนพญาแช่ วัด
ราดหน้าป่ าไม้ ข้าวซอยอิสลาม
ม่อนจําศีล วัดเจดียซ์ าว ฯลฯ
ข้าวซอยบุญยืน ก๋วยจั €บรถไฟ ไส้อวั #
อัศวิน ข้าวแต๋นคุณมณี ข้าวแต๋นบุญ
ทวี ฯลฯ และกาแฟสดจํานวนมาก
2. ขึน3 รถไฟไปขีช# า้ ง
รถไฟ
อุทยานแห่งชาติขนุ ตาน ศูนย์อนุรกั ษ์ อนุสาวรียเ์ จ้าพ่อขุนตาน วัด ผลิตภัณฑ์มดี ดาบ ก๋วยเตีย€ วลูกชิน3 ยักษ์ และก๋วยเตีย€ ว
ดูงานช่างฝีมอื ดาบโบราณ
ช้างไทย ตลาด/หมู่บา้ นริมเส้นทาง
พระธาตุลาํ ปางหลวง วัดไหล่ โบราณ และหัตถ
ซีโ# ครง อ.ห้างฉัตร ส้มตําแยกนํ3า
เส้นทางลําปาง-ลําพูนรถไฟ ตลาดทุ่งเกวียน ศูนย์ศลิ ปาชีพ หิน วัดปงยางคก วัดพระธาตุ อุตสาหกรรม
ข้าวแต๋นทวีพรรณ ฯลฯ
เชียงใหม่ พืน3 ที# อ.ห้างฉัตร
แม่ตํ€า โป่ งนํ3าร้อนบ้านใหม่พฒ
ั นา และ ดอยน้อย วัดพระธาตุ
อ.เกาะคา และ อ.เสริมงาม
โป่ งนํ3าร้อนเสริมงาม
จอมปิ ง ฯลฯ
3. ปั น# จักรยานเลาะนํ3าวังชม จักรยาน
ฟาร์มแกะฮักยู อุทยานแห่งชาติดอยจง หมู่บา้ นเมืองเถินโบราณ วัด
หัตถกรรมชุมชน
อาหารทีเ# ป็ นผลิตภัณฑ์จากแกะที#
ถํ3า ดื#มดํ#านํ3าส้มหวาน
อุทยานประวัตศิ าสตร์ตนบุญนายาง
เวียง วัดอุมลอง และวัดดอย โป่ งข่าม บ้านนา
ฟาร์มแกะฮักยู ข้าวแต๋น(นํ3าแตงโม
โป่ งข่ามงามตระการตา
นํ3าตกแม่วะ วัดถํ3าสุขเกษมสวรรค์
ตาล
บ้านไร่ อบต.แม่นํ3าส้มเกลีย3 ง) เห็ดถอบ ส้มเกลีย3 ง
เส้นทางลําปาง-ตากวัดดอยผาแดง ถํ3าหีบธรรม ถํ3าย่าตาคํา
ถอด อ.เถิน
และผลไม้ตามฤดูกาล
สุโขทัย-อุตรดิตถ์ พืน3 ที#
จุดชมวิวดอยแพะดอยครัง# ดอยฟากท่า
อ.สบปราบ เถินและแม่พริก
ถํ3านํ3าผ่าผางาม ฯลฯ
4. ล่องเรือแพ อาบนํ3าแร่
เรือ-แพ
เขือ# นกิว# ลม อุทยานแห่งชาติแจ้ซอ้ น
วัดพระบาทปู่ ผาแดง อ.แจ้ห่ม ผลิตภัณฑ์เครื#องจัก ไข่ยาํ นํ3าแร่แจ้ซอ้ น นํ3าพริกแม็คคาเด
แช่น3ําตก เส้นทางลําปางศูนย์ศลิ ปาชีพทุ่งจี3 วัดดอยเต่า
วัดแจ้ซอ้ นหลวง วัดบ้านขาม สานจากไม้ไผ่ บ้าน เมีย ก๋วยเตีย€ วไก่เมือง อาหารทีเ# ป็ น
พะเยา และลําปางวัดผาแดงหลวงวัดแม่สกุ นํ3าตกนํ3าแร่- อ.เมืองปาน วัดสบลืน
ไผ่งาม บ้านแจ้ซอ้ น ผลิตภัณฑ์จากปลา สับปะรด ฯลฯ
เชียงใหม่ พืน3 ที# อ.เมือง แจ้
แจ้ซอ้ น
วัดพระเกิด อ.วังเหนือ
บ้านสา บ้านทุ่งฝูง
ห่ม เมืองปาน และวังเหนือ

* ในทุกเส้นทางสามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้อย่างสะดวกสบาย และมีการจัดหาพาหนะเฉพาะการเดินทางภายในชุมชนโดยบริการของชุมชนเป็ นผูน้ ําเทีย# ว
ตารางที# 1 ตัวอย่างองค์ประกอบของสิง# ส่งเสริมการท่องเทีย# วบนเส้นทางการท่องเทีย# วภายในจังหวัดลําปาง (ต่อ)
เส้นทางการท่องเทีIยว
5. ใช้โฟร์วลิ ล์ เลาะทิวดอย
ดูร่องรอยก่อนประวัตศิ าสตร์
เส้นทางลําปาง-พะเยา พืน3 ที#
อ.เมือง แม่เมาะ และ งาว
6. ท่องเทีย# วอําเภอแม่ทะ

พาหนะ*
รถขับเคลื#อนสีล# อ้
(โฟร์วลิ ล์)

สถานทีIท่องเทีIยวสําคัญ
ประตูผา(ภาพเขียนสีโบราณ และวัฒนธรรมชน
เผ่า) ถํ3าผาไท อ.แม่เมาะ หล่มภูเขียว บ่อสีเ# หลีย# ม
ถํ3าราชคฤห์ นํ3าตกแม่แก้ หมูบ่ า้ นชาวไทยภูเขา
และ พิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์เก่า อ.งาว ฯลฯ
หมู่บา้ นหลุก ต.บ้านหลุก บ้านสามขา ต.หัวเสือ

สถาปัตยกรรมโดดเด่น
ของทีIระลึก
อาหารแนะนํา
วัดม่อนพญาแช่ วัดพระธาตุเสด็จ ผลิตภัณฑ์แกะสลัก กาแฟชะมดเช็ด
จุดชมวิวแม่เมาะ พิพธิ ภัณฑ์ถ่านหิน ก๋องปู่ จา ผลิตภัณฑ์ หลามปลา ฯลฯ
ลิกไนต์ วัดพระธาตุม่อนทรายนอน จากเศษไม้สกั
วัดจองคํา ฯลฯ
จักรยาน
วัดม่อนสัณฐาน วัดถํ3าพระสบาย วัด เฟอร์นิเจอร์จากไม้ ลาบ ข้าวแต๋น
นํ3าโจ้
สัก และไม้แกะสลัก
* ในทุกเส้นทางสามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้อย่างสะดวกสบาย และมีการจัดหาพาหนะเฉพาะการเดินทางภายในชุมชนโดยบริการของชุมชนเป็ นผูน้ ําเทีย# ว

ภาคีเครือข่ายจังหวัดลําปางได้มีความเห็นร่วมกันที#จะนํ าเอาจุดเด่นในอัตลักษณ์ ของตนเองมาเป็ นยุทธศาสตร์เพื#อการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการส่งเสริมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ดา้ นการท่องเทีย# วจังหวัดลําปาง (2557) ได้จดั ทําร่างแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการท่องเทีย# ว พ.ศ. 2558 – 2561 โดยกําหนดวิสยั ทัศน์ดา้ นการท่องเทีย# วของจังหวัดลําปาง ว่า
เป็ น “เมืองแห่งการท่องเทีย# วเชิงอนุรกั ษ์ สูก่ ารเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ชุมชน” มีเป้ าหมายเพื#อการเพิม# มูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม ของจังหวัดลําปางผ่านการท่องเทีย# วเชิงอนุรกั ษ์และการเรียนรูว้ ถิ ี
ชีวติ ชุมชนเพื#อนําไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยังยื
# น ซึง# จะได้มกี ารดําเนินงานโดยยุทธศาสตร์ 4 ประการ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ ที# 1: ฟื3 นฟูและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรทางการท่องเทีย# วและสิง# อํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย# วให้
มีคุณภาพ โดยกระบวนการมีสว่ นร่วม
ยุทธศาสตร์ ที# 2: พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเทีย# วและยกระดับมาตรฐานการบริการและเพิม# ขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันด้านการท่องเทีย# ว
ยุทธศาสตร์ ที# 3: สร้างสรรค์รปู แบบกิจกรรมทางการท่องเทีย# วใหม่ๆทีส# ง่ เสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดลําปางให้
สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเทีย# วกลุ่มเป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ ที# 4: พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื#อส่งเสริมการรับรูภ้ าพลักษณ์ทางการท่องเทีย# ว (Lampang Brand)
และการเพิม# มูลค่าและบริการทางการท่องเทีย# วของจังหวัด
ดังนัน3 หากชาวจังหวัดลําปางได้มโี อกาสเรียนรูเ้ พื#อการสร้างความพร้อม และเตรียมการดําเนินงานเพื#อพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเทีย# วทัง3 ระบบตามรูปแบบของการพัฒนาการท่องเทีย# วทีย# งยื
ั # น ภายใต้อตั ลักษณ์ของชุมชน และ
ความตระหนักให้กบั ประชาชนเจ้าของชุมชน รวมทัง3 ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสถานการณ์เช่นนี3ย่อมทําให้จงั หวัด
ลําปางมีความเป็ นไปได้อย่างยิง# ทีจ# ะก้าวหน้าร่วมไปกับทิศทางการพัฒนาประเทศ พร้อมกับการธํารงรักษาไว้ซง#ึ ความ
ภาคภูมใิ จในความเป็ นตัวตนของตนเองทีส# ามารถถ่ายทอดให้แก่ลกู หลาน และนักท่องเทีย# วผูม้ าเยือนได้ตลอดไป

บทบาทของพระสงฆ์ในเมืองต้องห้ามพลาด กับการก้าวเข้าสู่ความเป็ นประชาคมอาเซียน
จากเรื#องเล่า และศาสนสถานสําคัญทีย# งั คงมีอยู่ทําให้เชื#อได้อย่างแน่ นอนว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่
ตัง3 มัน# และเจริญรุ่งเรืองอยู่บนแผ่นดินที#เป็ นที#ตงั 3 จังหวัดลําปางแห่งนี3แล้วเป็ นระยะเวลานานกว่า 1,300 ปี ถึงปั จจุบนั
จังหวัดลําปางมีวดั และสํานักสงฆ์ม ากกว่า 700 แห่ง เป็ นที#พํานักอาศัย ศึกษา และปฏิบตั ิธรรมของพระสงฆ์และ
สามเณรมากกว่าสามพันรูป โดยวัดและสํานักสงฆ์เหล่านี3กระจายตัวกันอยู่ครอบคลุมทัง3 13 อําเภอ บนเส้นทางการ
ท่องเทีย# วดังแสดงในตารางที# 1 โดยแต่ละวัดได้ถูกสร้างขึน3 จากความศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัย ทําให้สงิ# ปลูกสร้าง
และสิง# ของทีน# ํามาบูชา รวมถึงกิจกรรมทางด้านประเพณีวฒ
ั นธรรมล้วนทรงคุณค่า และงดงาม เว้นเสียแต่ว่า ผูค้ นใน
ปั จจุบนั จะละทิ3งหรือมิได้ให้ความสําคัญจึงไม่มคี วามรู้ว่าสิง# ที#บรรพบุรุษได้สร้างไว้นัน3 มีความหมายและมีคุณค่าเป็ น
อย่างไร ดังทีป# รากฏในรายงานการวิจยั ของ ศรีศุกร์ นิลกรรณ์ (2556) ว่า นักท่องเทีย# วทีเ# ข้ามาเทีย# วในจังหวัดลําปาง
และเชียงใหม่รอ้ ยละ 40 มีเป้ าหมายทีจ# ะท่องเทีย# ววัดในจังหวัดลําปางเพียงแห่งเดียว คือ วัดพระธาตุลําปางหลวง อ.
เกาะคา และวัดที#ได้รบั การกล่าวขวัญถึงอย่างมากในพ.ศ. 2557 – 2558 นี3 คือ วัดเฉลิมพระเกียรติ อ.แจ้ห่ม ทัง3 ที#
แท้จ ริง แล้ว วัด ทุ ก วัด ในจัง หวัด ลํา ปางมีศ ัก ยภาพที#จ ะเป็ น สถานที#ท่ อ งเที#ย วเพื#อ ศึก ษา เรีย นรู้ถึง ความงามของ
สถาปั ตยกรรม เรื#องเล่า และความเป็ นมาทีแ# สดงถึงความอัศจรรย์ในคุณพระรัตนตรัย ตลอดจนศรัทธา และความเชื#อ
ของบุคคลได้ไม่แตกต่างกัน
ดังนัน3 วัดทุกวัดในจังหวัดลําปาง จึงเป็ นสถานที#ท#สี ามารถรองรับชาวไทย และชาวต่างประเทศที#จะเข้ามา
ศึกษาเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมและวิถชี วี ติ ของคนลําปางได้ หากพระสงฆ์จะได้แสดงบทบาททีส# าํ คัญ คือ การดูแลรักษาให้วดั
เป็ นสถานทีร# ่มรื#น สะอาด สวยงาม มีความรูเ้ กีย# วกับความเป็ นมา ความหมาย และคุณค่าของสถานทีแ# ละกิจกรรมทาง
ศาสนาวัฒนธรรมทีม# อี ยู่ในวัดและในชุมชน ในขณะเดียวกัน พระสงค์กจ็ ะต้องเรียนรู้วฒ
ั นธรรมของผู้มาเยือนเพื#อให้
การต้อนรับผูม้ าเยือน ทัง3 ชาวไทยและชาวต่างชาติทจ#ี ะหลังไหลเข้
#
ามาเมืองลําปางตามนโยบายเมืองต้องห้ามพลาด และ
การเข้าร่วมเป็ นสมาชิกในประชาคมอาเซียน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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