๑.๑.๓ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
สภาพชุมชน
๑. ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดลําปาง ตั้งอยูภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย หางจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวง
แผ น ดิ น สายพหลโยธิ น ประมาณ ๖๐๒ กม. ตามทางรถไฟประมาณ ๖๒๕ กม. มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ
๑๒,๕๓๓.๙๖๑ ตร.กม. หรือประมาณ ๗,๘๓๓,๗๒๖ ไร มีพื้นที่ใหญเปนอันดับ ๕ ของภาครองจากเชียงใหม
ตาก แมฮองสอน และเพชรบูรณ มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดขางเคียงถึง ๗ จังหวัด ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และพะเยา
ทิศใต ติดตอกับ จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดแพร และสุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดลําพูน
๒. สภาพภูมิประเทศ
จังหวัดลํ าปาง อยูสูงจากระดั บน้ําทะเล ๒๖๘.๘๐ เมตร พื้น ที่มีลั กษณะเป นรูป ยาวรี ภู มิ
ประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยูทั่วไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใตของจังหวัด และ
ในบริเวณตอนกลางของจังหวัดบางสวนมีที่ราบลุมริมฝงแมน้ํา และตามลักษณะทางกายภาพทางดานธรณี
สัณฐานวิทยา จังหวัดลําปางมีพื้นที่เปนที่ราบลอมรอบดวยภูเขา มีลักษณะเปนแองแผนดินที่ยาวและกวางที่สุด
ในภาคเหนือ เรียกวา “อางลําปาง” ลักษณะภูมิประเทศแบงออกเปน ๓ ลักษณะ คือ บริเวณตอนบนของ
จังหวัด เปนที่ราบสูง ภูเขา และเปนปาคอนขางทึบ อุดมสมบูรณดวยไมมีคา ไดแก พื้นที่อําเภอเมืองปาน แจ
หม วังเหนือ และงาว
บริเวณตอนกลางของจังหวัด เปนที่ราบและที่ราบลุมริมฝงแมน้ํา ซึ่งเปนแหลงเกษตรกรรมที่
สําคัญของจังหวัด ไดแก พื้นที่อําเภอหางฉัตร เมืองลําปาง เกาะคา แมทะ และสบปราบ
บริเวณตอนใตของจังหวัด เปนปาไมรัง บางสวนเปนทุงหญา ไดแก พื้นที่อําเภอเถิน แมพริก
บางสวนของอําเภอเสริมงาม และแมทะ
๓. สภาพภูมิอากาศ
จากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดที่เปนแองคลายกน กระทะ จึงทําใหอากาศรอนอบอาวเกือบ
ตลอดป ฤดูรอนรอนจัด และหนาวจัดในฤดูหนาว ป ๒๕๕๒ มีอุณหภูมิสูงสุด ๔๒.๓๐ องศาเซลเซียส ต่ําสุด
๑๓.๐ องศาเซลเซียส ปริมาณนาฝนวัดได ๙๗๗ มิลลิเมตร ลักษณะภูมิอากาศ แบงออกไดเปน ๓ ฤดู คือ
ฤดูรอน เริ่มประมาณตนเดือน มีนาคม จนถึงกลางเดือน พฤษภาคม อากาศจะรอนอบอาว
ชวงที่มีอากาศรอนที่สุด คือ เดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือน พฤษภาคม
ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือน พฤศจิกายน จนถึงเดือน กุมภาพันธ อากาศจะหนาวเย็น ชวงที่
มีอากาศหนาวจัด คือ เดือนมกราคม
๔. ประชากร

ป ๒๕๕๓ จังหวัดลําปางมีประชากร จํานวน ๗๖๓,๘๐๑ คน เปนชาย ๓๗๖,๔๑๔ คน หญิง
๓๘๗,๓๘๗ คน อํ า เภอที่ มี ป ระชากรมากที่ สุ ด ได แ ก อํ า เภอเมื อ งลํ า ปาง รองลงไป คื อ อํ า เภอ
เกาะคา อําเภอแมทะ และ อําเภอเถิน
๕. ทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัดลําปาง มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งทรัพยากรปาไมและทรัพยากรแรธาตุ
ทรัพยากรปาไมจังหวัดลําปางมีเนื้อที่ปาไมตามกฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๔ ตอนที่
๗๙ ก ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จํานวน ๓๓ ปา เนื้อที่ ๕,๓๐๒,๔๗๔ ไร
สภาพเศรษฐกิจ
๑. ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดลําปางในป ๒๕๕๑ มีผลิตภัณฑมวลรวม ๔๗,๕๓๕
ลานบาท รายไดสว นใหญ ขึ้ นอยูกับสาขาการค าส งและค าปลีกมากที่ สุดถึ งร อยละ ๑๘.๕๕ คิดเป นมู ลค า
๙,๐๐๑ ลานบาท รองลงมาเปนสาขาการอุตสาหกรรม และสาขาการศึกษา ตามลําดับ
(ที่มา : สนง.พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
๒. รายไดประชากร
ในป ๒๕๔๙ ประชากรจังหวัดลําปางมีรายไดเฉลี่ย ๕๘,๒๑๐ บาท/คน/ป จัดอยูในอันดับ ๑๑
ของภาคเหนือ และอันดับ ๕๑ ของประเทศ
๓. การทองเที่ยว
๓.๑ ศักยภาพการทองเที่ยวของจังหวัด
จังหวัดลําปาง เปนจังหวัดที่มีศักยภาพในดานการสงเสริมการทองเที่ยว เพราะมี
แหลงทองเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและกิจการ
งานประเพณี โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะบริการใหนักทองเที่ยวมากมาย ดังนี้
ศักยภาพ
รายละเอียด
- ดานการคมนาคม
- สามารถเดินทางไดทั้งทางเครื่องบิน รถไฟและ
ทางรถยนต โดยเฉพาะเสนทางรถยนต สามารถ
เชื่อมโยงไปยังจังหวัดภาคเหนือตอนบนไดทุก
จังหวัด
- ดานที่พัก
- มีที่พักรองรับนักทองเที่ยวไดอยางเพียงพอ ทั้ง
โรงแรม เก็สตเฮาส รีสอรท และ โฮมสเตย
ศักยภาพ
รายละเอียด
- ดานบริการนําเที่ยว
- มีบริษัทนําเที่ยวใหบริการนักทองเที่ยว พรอม
มัคคุเทศก
- ดานรานอาหาร
- มีรานอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ทั้งอาหาร
พื้นบานและอาหารทั่ว ๆ ไป จัดไวบริการใหแก

- ดานขอมูลขาวสาร

นักทองเที่ยวเลือกชิมมากมาย
- มีศูนยขอมูลขาวสารใหบริการแกนักทองเที่ยว
คือ ศูนยขอมูลขาวสารการทองเที่ยวในอาคาร
ศาลากลางจังหวัดหลังเกา และศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาลนครลําปาง

๓.๒ แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด
ประเภทแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร/ศาสนสถาน ทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม
- อุทยานแหงชาติแจซอน
- วัดพระธาตุลําปางหลวง
- ศูนยศิลปาชีพแมต๋ํา
- ศูนยอนุรักษชางไทย
- ภาพเขียนสีกอน
- หมูบานแกะสลัก (บานหลุก)
- เขื่อนกิ่วลม
ประวัติศาสตร
- หมูบานทอผาพื้นเมือง
- อุทยานแหงชาติถ้ําผาไท
ประตูผา
- หมูบานกระดาษสา
- อุทยานแหงชาติดอยขุนตาล - วัดมอนพระยาแช
- โรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก
- น้ําตกวังแกว
- วัดพระธาตุเสด็จ
- บานเสานัก
- อางเก็บน้ําวังเฮือ
- วัดศรีรองเมือง
- ภูเขาไฟ
- วัดพระแกวดอนเตา
- สวนปาทุงเกวียน
- วัดเจดียซาว
- วัดพระธาตุจอมปง
- วัดศรีชุม
- ศาลเจาพอประตูผา
- วัดปาฝาง
- วัดอักโขชัยคีรี
- ศาลเจาพอหลักเมือง
- วัดถ้ําพระสบาย
- วัดถ้ําสุขเกษมสวรรค
สภาพสังคม
๑. การศึกษา
ในปการศึกษา ๒๕๕๒ จังหวัดลําปางมีจํานวนสถานศึกษารวมทั้งสิ้น ๔๕๖ แหง แยกเปน
สถานศึกษาของรัฐ ๔๓๔ แหง มีจานวนครู-อาจารย ๔,๖๔๐ คน นักเรียน ๗๙,๘๓๖ คน อัตราสวนครู-อาจารย
: นักเรียน-นักศึกษา ๑ : ๒๒ โรงเรียนเอกชน ๒๒ แหง จํานวนครู-อาจารย ๑,๒๑๓ คน นักเรียน-นักศึกษา
๒๔,๓๘๔ คน อัตราสวนครู-อาจารย : นักเรียน-นักศึกษา ๑ : ๒๐ ตามรายละเอียด ดังนี้
กอนประถมฯ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและ
รวม
สังกัด

- สถานศึกษาของรัฐ
- เอกชน
รวม

(คน)

(คน)

(คน)

อุดมศึกษา
(คน)

(คน)

๙,๑๓๗
๔,๔๑๐
๑๓,๕๔๗

๓๓,๓๙๒
๙,๗๐๖
๔๓,๐๙๘

๓๔,๖๙๒
๘,๓๑๔
๔๓,๐๐๖

๒,๖๑๕
๑,๙๕๔
๔,๕๖๙

๗๙,๘๓๖
๒๔,๓๘๔
๑๐๔,๒๒๐

๒. การศาสนา
ประชากรสวนใหญของจังหวัดลําปางนับถือศาสนาพุ ทธ คิดเปนรอยละ ๙๙
ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ตามลําดับ
จํานวนผู พระ
วัด
นับถือ อาราม
วัดราง มัสยิด โบสถ
ศาสนา
ราษฎร
ศาสนา หลวง
(แหง) (แหง) (แหง)
(แหง)
(คน)
(แหง)
- ศาสนาพุทธ
๗๖๐,๖๐๐ ๔
๖๙๑ ๑๐๔
- ศาสนาอิสลาม
๔๔๒
๑
- ศาสนาคริสต
๖,๔๗๓
๖๕
- ศาสนาฮินดู/พราหมณ และ
๘๑
ซิกข

รองลงมา คือ
วัด
ซิกข
(แหง)
๑

ป ๒๕๕๒ จังหวัดลําปางมีวัดมหานิกาย จํานวน ๖๗๙ วัด และวัดธรรมยุต จํานวน ๑๖ วัด
และมีพระภิกษุ จํานวน ๒,๐๖๐ รูป และสามเณร ๑,๘๕๖ รูป แยกเปน
ประเภท
มหานิกาย (จํานวนรูป)
ธรรมยุต (จํานวนรูป)
- พระภิกษุ
๑,๙๖๙
๙๑
- สามเณร
๑,๘๔๕
๑๑
๓. การสาธารณสุข
ในป ๒๕๕๓ จั ง หวั ด ลํ าปางมี จํ า นวนสถานบริ การสาธารณสุ ข ภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
อัตราสวนบุคลากรทางสาธารณสุขตอประชากร ดังนี้
๓.๑ สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
๓.๒ สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน

๓.๓ สวนบุคลากรทางสาธารณสุขที่สําคัญ แยกไดดังนี้
ประเภท
จํานวน (คน)
อัตราตอประชากร
- แพทย
๑๖๖
๑ : ๔,๖๐๑
- ทันตแพทย
๔๙
๑ : ๑๕,๕๘๘
- เภสัชกร
๘๙
๑ : ๘,๕๘๒
- พยาบาล
๑,๔๐๐
๑ : ๕๔๖
- เจาหนาที่สาธารณสุข
๖๖๒
๑ : ๑,๑๕๔
- เจาหนาที่อื่น ๆ
๑๘๘
๑ : ๔,๐๖๓
ที่มา : www.lampang.go.th

