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ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดลาปาง
ประวัติความเป็นมาจังหวัดลาปาง

ลาปางเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายตานานที่กลาวอางถึงความเป็นมาของเมืองลาปาง
อยางเชน ตานานเมืองที่กลาวในหนังสือของวัดศรีลอมที่กลาวถึงตานานเมือง " กุกุฏนคร"เป็นภาษาบาลี
แปลวา "ไกขาว" ตานานไดกลาววาในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจาไดออกเผยแพรพระธรรมแก มวล
มนุษยแชาติพลบค่าไดเสด็จมายังดอยหมนนอย เหนือฝั่งแมนาวัง ประทับอยูที่นั่น พออรุณรุงพรอินทรแเกรงวา
ประชาชนจะตื่นขึ้นมาบิณฑบาตรพระพุทธองคแไมทันจึงแปลงกายเป็นไกขาว ขันปลุกใหประชาชน
ตื่นขึ้นมาบิณฑบาตร กุกุฎนคร จึงเป็นที่มาของเมืองไกขาวและตอๆมา เจาเมืองผูครองเมืองลาปางจึงถือเอาไก
ขาว เป็นตราสัญลักษณแของเมืองลาปางมาตราบเทาทุกวันนี้
อีกตานานไดกลาวถึงเมืองลาปางโบราณซึง่ อยูบ ริเวณของวัดพระธาตุลาปางหลวงโดยมีปะวัตคิ วาม
เป็นมา คือเมืองลาปางสมัยพุทธกาลซึ่งมีภาษาบาลีวา "ลัมภกัปปนคร" ไมมีประวัติผูสรางไวเวนแตระบุเจาถิ่น
เดิมคือชาวลัวะไดอาศัยยังหมูบานชื่อลาปางหลวง ซึ่งมีชื่อเป็นภาษาบาลีวาลัมภกาลีวัน หมูบานนี้อยูในพื้นที่
อาเภอเกาะคา ที่ตั้งของวัดพระธาตุลาปางหลวงปัจจุบัน
ตานานไดกลาวไววา สมัยพุทธกาล องคแสมั มาสัมพุทธเจาไดตรัสรู อนุตรสัมมสัมโพธิญาได 25 พรรษา
ไดเสด็จมาประทับ ณ ดอยมอนนอย สมสวย ตาบลลัมภกาลีวัน ( ตาบลลาปางหลวง ) ณ วัดพระธาตุลาปาง
หลวงขณะนั้นมีชาวลัวะคนหนึ่งชื่อ อายกอนเดินผานมาก็เกิดศรัทธาไดนามะพราว และน้าผึ้งบรรจุกระบอกไม
ปูาง (ไมไผ)ดอน (หาบ) ดวยไมจาวมาถวายพระพุทธองคแ เมื่อพระพุทธองคแฉันทแน้าผึ้งแลว ทรงพยากรณแวา
การเบื้องหนาจะมีผูมาสรางบานแปงเมืองขึ้น ที่แหงนี้และพระองคแประทานพระเกษาใหแกลัวะอายกอนก็ไดนา
พระเกษามาบรรจุไวในผอบทองคาหนัก 8 กรัมอัญเฃิญประดิษในหลุมกวาง5 วาลึก 7 ศอกและไดกอพระเจดียแ
รอบไวพระพุทธเจายังพยากรณแตอไปวาเมื่อพระองคแเขาสูปรินิพพานแลวเป็นเวลา 218 ปีจะมีพระอรหันตแ 2
องคแ คือ พระกุมาระกัสปะเถระนาเอาอิฐพระนราศขางขวาและพระเมฆิยเถระ นาเอาอิฐลาคอขางหนามา
บรรจุไวในพระเจดียแนี้อีก สวนลัวะอายกอนก็ไดนามาไมขะจาวที่ใชหาบของมาถวายพระองคแปักลงขางๆ เจดียแ
ที่กอไวซึ่งการตอมาตนขะจาวก็เจริญงอกงามคูองคแพระเจดียแสืบมาจนทุกวันนี้
ตามคาทานายของพระพุทธองคแณ ตาบลแหงหนึง่ ก็ไดเจริญรุง เรือง มีผคู นมาสรางบานแปงเมืองสืบมา
หลายยุคหลายสมัยจนกระทั่งมาถึงสมัยกอนตนตระกูลเชื้อเจ็ดตน ผูครองเมืองทางเหนือไดมีประวัติศาสตรแและ
เหตุการณแของบานเมืองกอนที่จะเกิดวีรบุรุษผูกอบกูเมืองมาจากพมา เหตุการณแนี้ไดเกิดขึ้นระหวางพ.ศ. 2272
ถึง 2275หัวเมืองลานนาทั้งหมดตกอยูในอานาจของพมาชาวเมือง เมืองระส่าระสาย มีจรจลวุนวาย พมาสง
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ผูปกครองมาดูแลหัวเมืองลานนาทั้งหมดอาทิเชียงใหม เชียงแสน เชียงราย แพร นาน ลาพูน สวนนครลาปาง
อิทธิพลพมาผเขามาแลวแตยังมิไดสงผูแทนมาปกครองหัวเมืองอื่นๆ ขณะนั้นกษัตริยแผูปกครองเมือง คือ เจาลิ้น
กานยังทรงพระเยาวแอยู ชาวนครลาปางจึงตั้งขุนนาง 4 คน เป็นผูสาเร็จราชการแทน เป็นการชั่วคราว คือ แสน
หนังสือ แสนเทพ แสนบุญเฮือนและจะเรนอย
ขณะนัน้ มีพระภิกษุรปู หนึง่ เป็นเจาอาวาสวัดนายางคแหรือนาหยาบ (ปัจจุบันอยูในเขตอาเภอแมทะ
จังหวัดลาปาง) มีวิทยาอาคมประชาชนนับถือ สมัครเป็นบริวารจานวนมาก สมภารวัดสามขา กับสมภารวัด
บานฟุอนตางสึกออกมาเป็นเสนาซายขวา ตั้งเป็นก฿กเป็นเหลาชั้น เป็นเหตุใหพมาไมพอใจ สงเทามหายศผูครอง
เมืองลาพูนยกกองทัพมาปราบ สมภารวัดนายางก็คุมสมัครพรรคพวกออกรบกองทัพพมาที่ตาบลปุาตัน
ตานทานกองกาลังพมาไมได พายแพหนีไปยังวัดพระธาตุลาปางหลวง พมาตามไปลอมไว พอตกกลางคืน
สมภารวัดนายางกับเสนาซายขวา ก็พากันหนีจากวงลอมทหารพมาแตก็หนีไมพนถูกทหารพมาใชปืนยิงถึงแก
ความตาย ทั้งสมภารวัดนายางและเสนาซายขวา กองทัพพมาก็กลับมาตั้งมั่นที่วัดพระธาตุลาปางหลวงและทัพ
พมาทาวมหายศแตงตั้งใหหาญฟูาแมบ หาญฟูาง้า หาญฟูาฟื้นเขาไปเจรจาตอขุนนางทั้ง 4 โดยตัวแทนของพมา
ทั้ง 3 ไดเหน็บอาวุธเขาไป พอไดโอกาสก็พากันแทงขุนนางทั้ง 4 และยกกองกาลังหนุน เขาไปปลนเอาเมือง
ลาปางได แสนหนังสือแสนเทพและแสนบุญเฮือนถูกฆาตายสวนนายจะเรนอยและเจาลิ้น
กานพากันหนีไปที่ประตูผา นครลาปางตกในครอบครองของทาวมหายศซึ่งตั้งมั่นอยูในเขตกาแพงวัดพระธาตุ
ลาปางหลวงทาวมหายศทารุณกดขี่ราษฎรไดรับความเดือดรอนทั่วไปมิมีผูสามารถปราบกองทัพทาวมหายศได
เจาอธิการวัดพระแกวหรือวัดชมภู (ปัจจุบันอยูในเขตอาเภอเมืองจังหวัดลาปาง) มีความรูทาง
โหราศาสตรแ ประชาชนเลื่อมใสสมัครเขาเป็นบริวารจานวนมาก ประสงคแจะหาผูมีความสามารถกูอิสรภาพคืน
จากพมามีผูแนะนาวาหนานทิพยแชาง พรานปุาเป็นผูมีความสามารถ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกาลังกายแข็งแรง
รูจักและชานาญในการใชอาวุธ เจาอธิการวัดพระแกวจึงไปขอรองใหหนานทิพยแชางไปกอบกูบานเมืองในครั้งนี้
โดยมีขอเสนอ เมื่อกอบกูบานเมืองคืนมาไดจะสถาปนาใหเป็นเจาครองเมืองลาปางตอไป หนานทิพยแชางขัน
อาสาโดยไดนาไพรพลไป 300 คนใชซุมรออยูขางนอกวัดพระธาตุลาปางหลวง หนานทิพยแชางไดรอบเขาไปใน
วัดทางทอระบายน้าปลอมเป็นคนลาพูนเขาไปสงขา แกทัพพมาเมื่อสามารถเขาไปวัดได ไปถามทหารวาแมทัพ
เป็นคนไหน ตนมาจากลาพูนเพื่อมาสงขาว ทหารพมาหลงเชื่อ ก็ชี้บอกแมทัพทาวมหายศซึ่งขณะนั้นนั่งเลน
หมากรุกอยูในศาลาหลวง เมื่อหนานทิพยแรูวาแมทัพคือคนไหน ก็ใชปืนที่พกมายิงจนแมทัพพมาเสียชีวิตและ
สามารถยึดเมืองและสามารถยึดเมืองกลับคืนมา พรอมสถาปนาตนเองเป็นเจาทิพยแจักรหลวงหรือเจาสุลวฤา
ไชยสงคราม (เจาพอทิพยแชาง) ปกครองเมืองลาปางตั้งแตพ.ศ. 2275 นาน 27ปีและพระองคแไดพิราลัยในปี
2302 รวมอายุได 85 ปี เจาทิพยแชางมีโอรส และพระธิดากับเจาแมพิมพารวม6 องคแคือเจาอาย(ถึงแกกรรม
ตั้งแตยังเยาวแ)เจาชายแกว เจานางคา เจานางคาปา เจาคาปอเฮือน (ตายในสนามรบ) และเจานางกม
พระโอรสองคแสองคือ เจาฟูาแกวซึ่งเป็นพระโอรสเพียงพระองคแเดียวทีเหลืออยู จึงไดครองราชตอจากพอเจา
ทิพยแชาง เจาฟูาแกวมีโอรส 7 องคแธิดา 3 องคแ ไดแกเจากาวิละ เจาคาโสม เจานอยธรรมลังกา เจาดวงทิพบยแ
เจาศรีอโนชา เจาศรีวรรณ (ถึงแกกรรม)เจาหมูลา เจาคาฝั้น เจาศรีบุญตัน(ถึงแกกรรม) เจาบุญมาในชวงที่เจา
ฟูาแกวครองเมืองลาปาง ชวงนั้นพระองคแไดถูกเจาลิ้นกาน(โอรสของเจาเมืองลาปางที่เสียเมืองใหแกทาวมหา
ยศ) เขายึดอานาจเจาฟูาแกวไดหนีไปพึ่งเจาเมืองแพร เมืองลาปางก็อยูในปกครองของเจาลิ้นกาน ตอมาปี
พ.ศ. 2304 พมาก็ไดมีอานาจอีก ไดสงกองทัพมายึดหัวเมืองตางๆ ในอาณาจักรลานนาไทย หัวเมืองตาง ๆ
ยอมออนนอม และ พมาไดจัดการปกครองลาปางใหมและ ใหเจาฟูาแกวขึ้นปกครองเมืองลาปางทาใหเจาลิ้น
กานเกิดความไมพอใจ พมาจึงเขามาชาระความโดยการดาน้าพิสูจนแ เจาลิ้นกานแพ จึงถูกประหารชีวิต จากนั้น
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เจาฟูาแกวก็ปกครองเมืองลาปางตลอดมา และมีโอรสทั้ง 7 พระองคแสืบทอดเป็นเจาผูครองเมืองทางเหนือ
เรียกวา "เชื้อเจ็ดตน"สวนธิดาที่เหลือเพียงองคแเดียว คือเจาศรีอโนชา ตอมาก็ไดเป็นอัครชายาของสมเด็จพระ
ยากร พระราชวังบวรมหาเสรสีหนาทเชื้อเจ็ดตนที่ครองเมืองทางเหนือไดแก เจากาวิละ ครองเมืองลาปางและ
เชียงใหม เจาคาโสม ครองเมืองลาปาง เจานอยธรรมลังกาครองเมืองเชียงใหม เจาดวงทิพยแ ครองเมืองลาปาง
เจาหมูหลา เป็นเจาอุปราชเมืองลาปาง เจาคาฝั้น เป็นพระยาเมืองลาพูน และพระยาเชียงใหมชางเผือก และ
เจาบุญมา ไดเป็นพระยาลาพูน ซึ่งเป็นภาษาบาลีของคาวา ละกอน คาวาละกอนนี้เป็นชื่อเมืองในสกุลของละ
พูร และ ละไว ตาหรับพระฤาษี สรางเมืองเป็นรูปหอยสังขปัตตสัญฐานคือเมืองในรูปหอยสังขแซึ่งมีอางอิงใน
หนังสือจามเทวีวงศแ แล ตานาน ไฟมางกัปป รวมทั้งตานานมุลศาสนาซึ่งพรรณาวาสรางเป็นรูปเกล็ดหอย เมือง
เขลางคแมีเนื้อที่ประมาณ 600 ไร เจาอนันตยศ ปกครองเมืองราว พ.ศ. 1223 และไดสถาปนาเป็นเจาอิทรเกิง
กร ครองเมืองเขลางคแสืบมา (บริเวณเมืองตรงกับหมายเลข 1 ในแผนที่) ตอมาใน ปี พ.ศ. 1264 พระองคแได
สรางเมืองขึ้นใกล ๆ เมืองเขลางคแ เพื่อใชเป็นที่ประทับของพระมารดา พระนางจามเทวี คราวเสด็จมาเยี่อม
พระองคแชื่อเมือง อาลัมภางคแ ครั้งสุดทายราวปี พ.ศ. 1264 พระนางจามเทวีไดเสด็จมาประทับยังเมืองอาลัม
ภางคแพระนางประทับที่เมืองนี้นาน 6 ปีก็เสด็จสวรรคตตอมาเจาอินเกิงกรก็ไดรวมเมืองสองเมืองนี้เขาดวยกัน
เรียกวา เมืองเขลางคแอาลัมภางคแ และมีผูครองเมืองตอมาเรื่อย ๆ และเกิดรางขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อทัพ
เชียงใหมตีเขลางคแแตก ในปี พ.ศ. 1844 ในระยะเวลาตอมาก็ไดรับการฟื้นฟูจนถึงกอนสมัยไดรับอิทธิพลของ
พมา และตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ตั้งของวัดพระแกวดอนเตาปัจจุบันที่วัดนี้ยังมีหลักฐานชวงที่พระแกวมรกตหรือ
พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร ไดถูกอัญเชิญใหมาประทับ ณวัดของเมืองเขลางคแในปี พ.ศ. 1979 จนถึง พ.ศ.
2011 นานถึง 32 ปี จากนั้นก็ไปประทับที่เมืองเชียงใหมและลาว จนในที่สุดก็กลับมายังกรุงศรีอยุธยา และ
ปัจจุบันประทับอยูที่ วัดพระศรีรัตนศาสนราม
จนในปี พ.ศ. 2058 กองทัพอโยธยาของพระรามาธิบดีที่ 2 ยกทัพมาตีเมืองเขลางคแและ เมืองก็ไดแตก
เป็นครั้งที่สองเกิดรางไปจนกระทั่งปี พ.ศ. 2275 ซึ่งเป็นชวงสมัยของ พอเจาทิพยแชางปกครองเมืองลาปาง
บริเวณวัดพระธาตุลาปางหลวงรุนหลานก็คือเจากาวีละ และ เจาคาโสม ทั้งสองพระองคแไดยายเมืองจากลาปาง
เดิมมายังเมืองเขลางคแ โดยพระองคแไดรวบรวมเมืองเขลางคแเกาและมาปรับปรุงเมืองใหม ชื่อเมืองวา เมืองคอก
วัว ตอมาเมืองคอกวัวก็ไดถูกทหารพมารุกราน เจาเมืองกาวีละและเจาคาโสม ไดตอสูกับทหาร
พมาเพื่อรักษาเมืองไว และสามารถรบชนะ แตผลจากการสูรบทาใหบานเมือง ถูกทาลายไปมากยากแก การที่
จะบูรณะใหมได ในปี พ.ศ. 2351 พระองคแมีความคิดที่จะยายเมืองมายังแหงใหมคือ ฝั่งตรงขามแมน้าวังดาน
ทิศตะวันออกของแมน้าวัง บริเวณศาลากลาง หลังเกา หลังจากนั้นก็มีเจาเมืองลาปางปกครองมาเรื่อย จนถึง
สมัยของเจาดวงทิพยแปกครองเมืองลาปางจะตรงกับ รัชกาลที่ 2 ของราชวงศแจักรีและในรัชกาลที่ 4 ของ
ราชวงศแจักรี ไดทรงมีพระราชดาริใหเปลี่ยนตาแหนง พระยา ในหัวเมืองฝุายเหนือใหมีตาแหนงเป็น เจา
ขณะนั้นพระยานอยญาณรังสีครองเมืองลาปาง ก็เปลี่ยนตาแหนงเป็น เจาวรญาณรังสี และตอมาจนถึงเจาผู
ครองเมืองลาปางองคแสุดทาย คือ เจาบุญวาทยแมานิต และไดถึงแกพิราลัยในปี พ.ศ. 2458 ไดแยกไปอยูกับ
มณฑลมหาราษฎรแ และในที่สุดก็ยกเลิกมณฑลทั่วราชอาณาจักรลาปางจึงมีฐานะเป็นจังหวัดมาจนถึงทุกวันนี้
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ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดลาปาง ตั้งอยูภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย หางจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผนดินสาย
พหลโยธิน ประมาณ 602 กม. ตามทางรถไฟประมาณ 625 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961 ตร.กม. หรือ
ประมาณ 7,833,726 ไร มีพื้นที่ใหญเป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจากเชียงใหม ตาก แมฮองสอน
และเพชรบูรณแ มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดขางเคียงถึง 7 จังหวัด ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และพะเยา
ทิศใต ติดตอกับ จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดแพร และสุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดลาพูน
สภาพภูมิประเทศ
จังหวัดลาปาง อยูสูงจากระดับน้าทะเล
268.80 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นรูปยาวรี ภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยูทั่วไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใตของจังหวัด และในบริเวณ
ตอนกลางของจังหวัดบางสวนมีที่ราบลุมริมฝั่งแมน้า และตามลักษณะทางกายภาพทางดานธรณีสัณฐานวิทยา
จังหวัดลาปางมีพื้นที่เป็นที่ราบลอมรอบดวยภูเขา มีลักษณะเป็นแองแผนดินที่ยาวและกวางที่สุดในภาคเหนือ
เรียกวา “ อางลาปาง ” ลักษณะภูมิประเทศแบงออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
บริเวณตอนบนของจังหวัด เป็นที่ราบสูง ภูเขา และเป็นปุาคอนขางทึบ อุดมสมบูรณแดวยไมมีคา ไดแก
พื้นที่อาเภอเมืองปาน แจหม วังเหนือ และงาว
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บริเวณตอนกลางของจังหวัด เป็นที่ราบและที่ราบลุมริมฝั่งแมน้า ซึ่งเป็นแหลงเกษตรกรรมที่สาคัญ
ของจังหวัด ไดแก พื้นที่อาเภอหางฉัตร เมืองลาปาง เกาะคา แมทะ และสบปราบ
บริเวณตอนใตของจังหวัด เป็นปุาไมรัง บางสวนเป็นทุงหญา ไดแก พื้นที่อาเภอเถิน แมพริก บางสวน
ของอาเภอเสริมงาม และแมทะ
ด้านเศรษฐกิจ
1. ผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัด
สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด ลาปางในปี
2551 มีผลิตภัณฑแมวล 47,535 ลานบาท รายได
สวนใหญ ขึ้นอยูกับสาขาการคาสงและคาปลีกมากที่สุดถึงรอยละ
18.55 คิดเป็นมูลคา 9,001 ลานบาท
รองลงมาเป็นสาขาการอุตสาหกรรม และสาขาการศึกษา ตามลาดับ
2. รายไดประชากร
ในปี
2549 ประชากรจังหวัดลาปางมีรายไดเฉลี่ย 58,210 บาท/คน/ปี จัดอยูในอันดับ 11 ของ
ภาคเหนือ และอันดับ 51 ของประเทศ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดลาปาง (GPP) ภาคเกษตร
มูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัดลาปาง ( GPP) ปี 2552 ทั้งหมด จานวน 43,329 ลานบาท แบง
ออกเป็นนอกภาคเกษตร จานวน 35,822 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 82.67 และ ภาคเกษตร จานวน 7,507
ลานบาท คิดเป็นรอยละ 17.33
มูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัดลาปาง ( GPP) ภาคเกษตร ปี 2552 จานวน 7,507 ลานบาท แบง
ออกเป็น สาขาพืชผล ปศุสัตวแ และการปุาไม จานวน 7,027 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 93.61 และสาขาประมง
จานวน 480 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 6.39
ขอมูลดานพืช
จังหวัดลาปางมีพื้นที่ ดานการเพาะปลูก 1,111,113 ไร แบงออกเป็น 4 ประเภท ไดแก พื้นที่นา
จานวน 522,757 ไร พื้นที่พืชไร จานวน 345,776 ไร พื้นที่พืชผัก จานวน 37,653 ไร และพื้นที่ไมผลไมยืนตน
จานวน 204,927 ไร ครัวเรือนเกษตรกร จานวน 132,835 ครัวเรือน มูลคาผลผลิตดานการเพาะปลูก จานวน
8,235.64 ลานบาท
กลุมสหกรณแ
จังหวัด ลาปาง ไดจัดตั้งกลุมสหกรณแ โดยจาแนกเป็น
2 ประเภท ประกอบดวยสหกรณแภาค
การเกษตร และสหกรณแนอกภาคการเกษตร มีจานวนกลุมสหกรณแรวมทั้งสิ้น 82 กลุม สมาชิกรวมทั้งสิ้น
จานวน 141,072 ราย ซึ่งสหกรณแภาคการเกษตรประกอบดวย สหกรณแการเกษตร จานวน 34 กลุม สมาชิก
100,898 บาท และสหกรณแนิคม จานวน 1 กลุม สมาชิก 2,630 ราย ในสวนของสหกรณแนอกภาค
การเกษตร ประกอบดวยสหกรณแเครดิตยูเนี่ยน จานวน 23 กลุม สมาชิก 17,361 ราย สหกรณแออมทรัพยแ
จานน 11 กลุม สมาชิก 11,361 ราย สหกรณแบริการ จานวน 11 กลุม สมาชิก 2,480 ราย และสหกรณแ
รานคา จานวน 2 กลุม สมาชิก 6,342 ราย
ขอมูลดานการศึกษา
จังหวัดลาปางมีศักยภาพที่โดด เดนในเรื่องความเป็นศูนยแกลางเชื่อมตอระหวางภาคเหนือตอนบนและ
ภาคเหนือตอน ลาง มีความ สะดวกในการเดินทางทั้งทางเครื่องบิน รถยนตแ และรถไฟ เหมาะสมที่จะเป็น
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ศูนยแกลางการศึกษาของเยาวชนในภาคเหนือและประเทศ เพื่อนบาน โดยมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนอยูจานวน 8 แหง มีนักศึกษาจากประเทศจีนมาศึกษาในสถาบันตาง ๆ ในระดับอุดมศึกษา
อยางนอย 3 แหง จานวนประมาณ 200 คน นอกจากนั้นยังมีนักศึกษาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมาเรียนที่
สถาบัน อุดมศึกษาของจังหวัด จานวน 200 คน มีสถานศึกษาระดับต่ากวาอุดมศึกษา ทั้งสายสามัญและสาย
อาชีพ ก็มีความโดดเดนในดานวิชาการและเป็นแหลงผลิตบุคลากร ระดับ ประเทศมาแลวเป็นจานวนมาก
รวมทั้งมีนักเรียนสถาบันการศึกษาสายสามัญไดรับรางวัลเหรียญทองโอลิมปิก วิชาการมาแลว สวนในสาย
วิชาชีพก็มีความโดดเดนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแขงขันทักษะ ฝีมือมาแลว และในเรื่องทักษะ
ภาษาจีน โรงเรียนประชาวิทยแ ลาปาง เป็นโรงเรียนระดับตน ๆ ของประเทศที่สอนภาษาจีนไดดีที่สุด มี
นักเรียนจากภาคเหนือ กลาง และใต มาเรียนประมาณ 300 คน และนักเรียน ในตัวจังหวัดลาปางอีกประมาณ
1,000 คน ซึ่งสามารถเขาไปดูรายละเอียดของแตละสถาบันการศึกษาได
ขอมูลดานศาสนาและวัฒนธรรม
การจัดตั้งสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลาปาง ตามคาสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ สป. ๕๘/ ๒๕๔๕ และ
ที่ สป. ๕๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กาหนดใหสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นหนวยงาน
เทียบเทากองในสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามการสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมขึ้นใหม ภายใตการ
บริหารของพันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถือเป็นอีกกาวหนึ่งของ
การพัฒนาหนวยงานดานวัฒนธรรมในประเทศไทยเป็นผลใหมี เจาภาพรับผิดชอบงานวัฒนธรรม ของชาติ
ชัดเจนเป็นการเฉพาะ และยังเกิดผลดีกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒนแ โดยรวมหนวยงานระดับกรมที่มี
ภารกิจรับผิดชอบงานที่เกี่ยวเนื่องกับศิลป วัฒนธรรม เขามาอยูในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมประกอบดวย กรม
ศิลปากร กรมการศาสนา สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และจัดตั้งหนวยงานระดับกรมขึ้นอีก
หนวยงานหนึ่ง คือสานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานที่มีฐานะเป็นองคแการมหาชน
ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม คือ ศูนยแมานุษยวิทยาสิรินธร
การดาเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในมิติใหม นอกจากภารกิจเกี่ยวกับศิลปะ ศาสนา และ
วัฒนธรรมของชาติแลว ยังตองขับเคลื่อนงานใหสอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการ ดาเนินตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี กาหนดมาตรฐานคุณภาพ งานวัฒนธรรม
เพื่อใหกาวทันกับกระแสโลกาภิวัฒนแ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งถาโถมมาอยางไมหยุดยั้ง
ตามบทพระราชบัญญัติมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ กาหนดให
กระทรวงวัฒนธรรมมีอานาจหนาที่เกี่ยวกับศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม และราชการอื่น ตามที่มีกฎหมาย
กาหนดใหเป็นอานาจหนาที่ของกระทรวงวัฒนธรรม หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ชื่อแหล่งน้า : เขื่อนกิ่วลม
สถานที่ตั้ง : ตาบลบานแลง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
เป็นเขือ่ นคอนกรีตขนาดใหญ สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ Gravity Dam มีเนื้อที่ถึง 10,000
ไร ตัวเขื่อนสูง 26.50 เมตร สันเขื่อนยาว 5,035 เมตร กวาง 135 เมตร เก็บกักน้าได 112ลานลูกบาศกแเมตร
มีปริมาณน้าไหลเขาอางเฉลี่ยปีละ 578 ลานลูกบาศกแเมตร ปัจจุบันมีน้าในเขื่อนฯ 69.338 ลานลูกบาศกแเมตร
เขื่อนกิ่วลม เป็นเขื่อนเอนกประสงคแเพื่อการชลประทาน สรางกั้นแมน้าวัง ที่บริเวณชองเขากิ่วลม ตาบลบาน
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แลง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง มีความยาวตั้งแมทางเหนือของอาเภอเมืองไปจนถึงอาเภอแจหม กอสรางเมื่อ
พ.ศ.2511 ตัวเขื่อนสรางเสร็จเมื่อ พ.ศ.2515 งานระบบสงน้าเสร็จพ.ศ. 2524 เป็นเขื่อนที่อยูใน
ชื่อแหล่งน้า: เขื่อนแมจาง
สถานที่ตั้ง : อาเภอแมเมาะ จังหวัดลาปาง
เป็นเขือ่ นของการไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทยสรางกัน้ ลาน้าแมจาง มีเนือ้ ทีถ่ ึง 11,000 ไร
ชื่อแหล่งน้า : เขื่อนกิ่วคอหมา
สถานที่ตั้ง : ตาบลปงดอน อาเภอแจหม จังหวัดลาปาง
หางจากตัวอาเภอแจหม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 13 กิโลเมตร และอยูเหนือ
เขื่อนกิ่วลมไปตามลาน้าประมาณ 38 กิโลเมตร สาหรับทานบดินปิดชองเขาต่า (Saddle Dam) อยูทางฝั่งขวา
หางจากตัวเขื่อนหลักออกไปเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ถึง 7,925 ไร มีความจุเก็บกัก 170
ลานลูกบาศกแเมตร ปัจจุบันมีน้าในเขื่อน 52.990 ลูกบาศกแเมตร อางเก็บน้ามีพื้นที่รับน้าฝน 1,275 ตาราง
กิโลเมตร และปริมาณน้าไหลลงอางเก็บน้าทั้งปี 265 ลูกบาศกแเมตร
ชื่อแหล่งน้า : อางเก็บนาแมมอก
สถานที่ตั้ง : หมูที่ 7 ตาบลเวียงมอก อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
เป็นเขือ่ นทานบดินขนาดใหญ มีเนือ้ ทีถ่ ึง 12,000 ไร กวาง 2 กิโลเมตร เขื่อนยาว 1.9 กิโลเมตร
ความจุของอางที่ระดับน้าเก็บกัก 96 ลานลูกบาศกแเมตร ความจุที่ระดับน้านองสูงสุด 138 ลานลูกบาศกแทาง
ระบายน้าลนกวาง 45 เมตร มีทอสงน้า 3 แหง สงน้าใหกับอาเภอทุงเสลี่ยม และแปลงอพยพของประชาชนที่
ยายออกจากพื้นในบริเวณการสรางอางตั้งอยู อยูหางจากปากทางแยกที่อาเภอเถิน ระยะทางประมาณ 50
กิโลเมตร
ข้อมูลแต่ละอาเภอ
1. อาเภองาว
1.1. สภาพพื้นที่
พื้นที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู เป็นที่ราบ รอยละ 22 เป็นปุาเขารอยละ 73 เป็นพื้นที่น้ารอยละ 5
1.2. การคมนาคม
อาเภองาวหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 680 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง
สามารถเดินทางสูอาเภองาวไดหลายเสนทาง
ทางบก ถนนพหลโยธินสายเหนือ เริ่มจากกรุงเทพมหานคร-นครสวรรคแ-กาแพงเพชร-ตาก-เขาสูตัว
เมืองลาปาง 600 กิโลเมตร ขับรถอีกประมาณ 83 กิโลเมตรก็จะถึงอาเภองาว ถนนสายลาปาง-งาว เป็นถนน 4
ชองทางการจราจร สามารถสัมผัสธรรมชาติสวยงามตลอดสองขางทาง สวนสายแพร ใชเสนทางแพร -สอง-งาว
ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ
ทางรถไฟ ลงรถไฟที่สถานีรถไฟนครลาปาง แลวตอรถสูอาเภองาวอีก 80 กิโลเมตร
ทางเครื่องบิน สามารถเลือกลงไดที่ทาอากาศยานลาปางหรือทาอากาศยานแพรก็ได
1.3. ระยะทาง จากอาเภองาว ถึงตัวอาเภอเมือง เป็นระยะทาง 83 กิโลเมตร
1.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ
- อาเภอ งาว เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ ไดแก อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย โรคและศัตรูพืชระบาด
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1.5. แหล่งน้าอุปโภค บริโภค
- อาเภองาว มีแหลงน้าที่ใชอุปโภค บริโภค ไดแก แมน้างาว แมน้าวัง อางเก็บน้าเหนือ อางเก็บน้าแม
เมือง อางเก็บน้าแมแมะ คลองชลประทานตางๆ การประปา และบอบาดาล
1.6. ลักษณะของดิน
ลักษณะดินของอาเภองาว มีลักษณะเป็นดินเหนียว และดินรวน
1.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปุาไมของอาเภองาว
940,000 ไร แรดินขาว อยูที่ ต.บานหวด แรลิกไนทแ อยูที่ ต.แมตีบ
1.8. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน
- ศิลปะ อาเภองาว มีวัดจองคา ซึ่งถือเป็นโบราณสถาน
- วัฒนธรรม อาเภองาว มีชนเผา เยา อาขา ไทยลื้อ กระเหรี่ยง มีการฟูนเจิง ฟูอนเล็บ
- ประเพณี อาเภองาว มีประเพณีการตานกเวยสลาก ยี่เป็ง สงกรานตแ ปี๋ใหมเมืองงาว เงิน ลอยกระทง
ประเพณีถือศีล กินผักอาเภองาว ประเพณีโลชิงชา ประเพณีฮองขวัญหรือสูขวัญ ประเพณีสืบชะตา ประเพณี
ปอยนอยหรือปอย(บวชลูกแกว) ประเพณีขึ้นตาวตั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญขาว ประเพณีการเขาเบิก ประเพณี
ตานหลัวพระเจา ประเพณีตานตุง ประเพณีตานขาวใหม ประเพณีฟูอนผีมด
- วิถีชีวิตในชุมชน เป็นวิถีชีวิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท
1.9. ผู้ร/ู้ ภูมิปัญญา
1 ดานเกษตรกรรม มีการแปรรูปผักและผลไม ไดแก การทากลวยบารแบีคิว สมุนไพรขิงสาเร็จรูป ถั่ว
สมุนไพร ขาวเกรียบฟักทอง มีการทาเกษตรอินทรียแ เชน การทาปุูยหมักจุลินทรียแ อี เอ็ม
2 ดานอุตสาหกรรม โรงงานถานอัดแทง และเครื่องใชจากไมไผ มีการถนอมอาหาร การแกะสลักไม
การทาอาหารพื้นเมือง
3 ดานพาณิชยกรรม มีการรวมกลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิต กองทุนหมูบาน การรวมกลุมของสินคา
OTOP
4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ ผลิตภัณฑแคุณภาพจากไม,แกะสลัก,สิ่งทอเครื่องใชตางๆ,การทาเครื่องหนัง
,สุรากลั่น,ใบชาอบแหง,ปุูยหมักจุลินทรียแ อี เอ็ม
5 ดานการจัดการและการบริการ ในอาเภองาว จัดใหมีการนวดแผนไทย มีหนานวัด และมีมัคนายก
1.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ
1 ดานเกษตรกรรม มีโรงสี,โรงงานอุตสาหกรรมถานอัดแทง และเครื่องใชจากไมไผ
,ตลาดกลาง,สถาน
ประกอบการ,รานคา,หางสรรพสินคา,สหกรณแ,ตลาดริมทาง/ตลาดสด
2 ดานอุตสาหกรรม
ในอาเภองาว มีโรงงานอุตสากรรมไผบานรองผลิตถานอัดแทง และเครื่องใชจาก
ไมไผ มีรานคาชุมชนตางๆ โรงงานผลิตตะเกียบ โรงงานอบลาไย โรงงานผลิตเครื่องหนัง
3 ดานพาณิชยกรรม ในอาเภองาว มีศูนยแจาหนายผลิตถัณฑแทองถิ่นที่ตลาดกลาง และศูนยแจาหนาย
สินคาOTOP
4 ความคิดสรางสรรคแ มีศูนยแสาธิตและจาหนายสินคา
OTOP มีการสนับสนุนทองเที่ยว มีระบบ
อินเตอรแเน็ต โรงแรม
บานพัก
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5 การจัดการและบริการ มีแหลงทองเที่ยว ไดแก อุทยานแหงชาติถ้าผาไท ต.บานหวด วัดจองคา
พระอารามหลวง ต.บานหวด ศูนยแวิจัยกีฏวิทยาปุาไมที่ 1 ต.บานหวด ศาลเจาพอประตูผา ต.บานหวด มีสถาน
ประกอบการ มีหางสรรพสินคา มีโรงงานอุตสาหกรรม และรานคาชุมชน
2. อาเภอแจ้ห่ม
2.1. สภาพพื้นที่
สภาพพื้นที่สวนใหญเป็นภูเขา
มีปุาไมลอมรอบ มีที่ราบลุมบริเวณ ที่ราบใกลแมน้าเป็นบางสวน
มีพื้นที่ปุาไมประมาณรอยละ 76 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่ภูเขาครอบคลุมโดยรอบของพื้นที่อาเภอ ซึ่งอยู
บริเวณ รอยละ 5
2.2. การคมนาคม สามารถเดินทางไปยังอาเภอแจหม ไดดวยรถจักรยานยนตแ รถยนตแสวนบุคคล และรถ
ประจาทาง
2.3. ระยะทาง จากอาเภอแจหม ถึงตัวอาเภอเมือง เป็นระยะทาง 52 กิโลเมตร
2.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ
อาเภอ แจหม เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ ไดแก อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย โรคและศัตรูพืชระบาด
2.5. แหล่งน้าอุปโภค บริโภค
แหลงน้าในการอุปโภค บริโภคของอาเภอแจหม ไดแกแมน้าวัง แมน้าสอย แมน้ามอย มีอางเก็บน้าแม
แมะ อางเก็บน้าหวยแมตา มีคลองชลประทาน การประปา และบอน้าบาดาล
2.6. ลักษณะของดิน
ลักษณะดินของอาเภอแจหม เป็นดินเหนียว ดินทราย และดินรวน
2.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไดแกปุาไม ดินขาว น้าตก ถ้าโบราณ แรพลวง แรแมงกานีส แรหินปูน
2.8. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน
- ศิลปะ มีโบราณสถาน
ไดแกวัดผาแดงหลวง
- วัฒนธรรม ชนเผากระเหรี่ยง มีการฟูอนเจิง ฟูอนเล็บ
- ประเพณี ตานกเวยสลาก ยี่เป็ง สงกรานตแ ลอยกระทง
ประเพณีฮองขวัญหรือสูขวัญ ประเพณีสืบ
ชะตาประเพณีปอยนอยหรือปอย(บวชลูกแกว) ประเพณีขึ้นตาวตั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญขาว ประเพณีการเขา
เบิก ประเพณีตานหลัวพระเจา ประเพณีตานตุง ประเพณีตานขาวใหม
- วิถีชีวิตในชุมชน เป็นวิถีชีวิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท
2.9. ผู้ร/ู้ ภูมิปัญญา
1 ดานเกษตรกรรม มีการแปรรูปผัก ผลไม เชน กลวยเบรกแตก ขาวแตเนน้าแตงโม ขาวซอมมือ น้าปู
และยังมีการประดิษฐแ ดอกไมประดิษฐแจากกระดาษสา การทากองขาว กระเปาพื้นเมือง ผาถัก ผาทอตางๆ
2 ดานอุตสาหกรรม มีการถนอมอาหาร
และการทาอาหารพื้นเมือง เชนการทาน้าปูน และยังมีการทา
ลูกประคบ สมุนไพรน้ามันเหลือง
.3 ดานพาณิชยกรรม มีสหกรณแหมูบาน
มีรานคา และสถานีบริการน้ามัน
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4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ มีผลิตภัณฑแสิ่งทอ เครื่องใชตางๆ เชน ผาทักโคเชทแหงสแฟูา ผาทอพื้นเมือง
ผลิตภัณฑแจากเมล็ดมะคา รวมทั้งสิ่งของดานงานประดิษฐแ เชน ดอกไมประดิษฐแจากกระดาษสา กระเปา
พื้นเมือง
5 ดานการจัดการแกละการบริการ มีการนวดแผนไทย มีหนานวัด และมีมัคนายก
2.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ
1 ดานเกษตรกรรม มีโรงสีขาว 50 โรง ,โรงเก็บผลผลิต,รานคา,สหกรณแ
2 ดานอุตสาหกรรม มีโรงบมใบยา โรงปูนซีเมนตแ เหมือนแรดินขาว 20 แหง รานคาชุมชน
3 ดานพาณิชยกรรม ศูนยแจาหนายผลิตภัณฑแ
OTOP
4 ความคิดสรางสรรคแ มีศูนยแสาธิตและจาหนาย,การทองเที่ยว,ระบบอินเตอรแเน็ต,โรงแรม
5 การจัดการและบริการ มีแหลงทองเที่ยว ไดแก วัดอักโขชัยคีรี
,ถ้าโบราณ,น้าตกและจุดชมวิว
โรงงานบมใบยา และรานคาชุมชน
3. อาเภอเมือง

3.1. สภาพพื้นที่
ลักษณะพื้นที่สวนใหญของอาเภอเมือง
เป็นที่ราบบริเวณและบริเวณลุมแมน้าตาง ๆ เพียงเล็กนอย
3.2. การคมนาคม สามารถเดินทางไปยังอาเภอเมือง ไดดวย รถจักรยานยนตแ รถยนตแสวนบุคคล และรถ
ประจาทาง
3.3. ระยะทาง จากอาเภอ
3.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ
อาเภอ เมือง เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ ไดแก อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย โรคและศัตรูพืชระบาด
3.5. แหล่งน้าอุปโภค บริโภค
แหลงน้าในการอุปโภค บริโภคของอาเภอเมือง ไดแกแมน้าตุเย แมน้าวัง หนองกระทิง เขื่อนกิ่ว
ลม เขื่อนยาง คลองชนประทาน การประปา และบอน้าบาดาล
3.6. ลักษณะของดิน
ลักษณะดินของอาเภอเมือง เป็นดินเหนียว ดินทราย และดินรวน
3.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไดแก ทรัพยากรแร เชน แรพลวง ดินขาว แรดินเบา ทรัพยากรปุาไม เชน ไม
สัก ไมเต็ง ไมรัง ไมแดง ไมประดู
3.8. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน
- ศิลปะ มีโบราณสถาน
ไดแก วัดพระแกวดอนเตา วัดพระธาตุเสด็จ วัดมอนพระยาแช กาแพงเมือง
วัดแสนเมืองมา วัดอุโมงคแ วัดประตูปุอง วัดปุาพราว วัดกูคา วัดปงสนุกใต วัดสุชาดาราม วัดคะตึกเชียงมั่น วัด
หัวขวง หออะม฿อก วัดพระเจาทันใจ
- วัฒนธรรมของหมูบาน ชนเผาไทยยวน ชนเผายิ้วเมี่ยน ชนเผาไทยมอญ ชนเผาไทยใหญ มีการฟูอน
เล็บ ฟูอนเจิง
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- ประเพณี ตานกเวยสลาก ยี่เป็ง สงกรานตแ ลอยกระทง ประเพณีฮองขวัญหรือสูขวัญ ประเพณีสืบ
ชะตาประเพณีปอยนอยหรือปอย(บวชลูกแกว) ประเพณีขึ้นตาวตั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญขาว ประเพณีการเขา
เบิก ประเพณีตานหลัวพระเจา ประเพณีตานตุง ประเพณีตานขาวใหม
- วิถีชีวิตในชุมชน เป็นวิถีชีวิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท
3.9. ผู้ร/ู้ ภูมิปัญญา
1 ดานเกษตรกรรม มีการทาเสื้อพื้นเมือง ชุดผาไหม ผลิตภัณฑแผาฝูายทอมือ
2 ดานอุตสาหกรรม การทาเซรามิค เชน ถวยตราไก การทาเครื่องปั้นดินเผา การทาอาหารพื้นเมือง
เชน ไสอั่ว น้าพริกหนุม แคบหมู
3 ดานพาณิชยกรรม มีสหกรณแหมูบาน มีรานคา กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กลุมออมทรัพยแเพื่อ
การผลิต
4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ มีผลิตภัณฑแผาฝูายทอมือ ผลิตภัณฑแจากสมุนไพร เชน สบูเหลวน้าผึ้งผสม
ขมิ้น ครีมนวดผมอัญชัญ
5 ดานการจัดการแกละการบริการ มีการนวดแผนไทย มีหนานวัด และมีมัคนายก
3.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ
1 ดานเกษตรกรรม มีรานคา,สหกรณแ,ตลาดริมทาง/ตลาดนัด,โรงสีขาว,โรงเก็บผลผลิต,สถาน
ประกอบการ,ตลาดริมทาง/ตลาดสด
2 ดานอุตสาหกรรม มีรานคาชุมชน,สถานประกอบการ,โรงงานเซรามิค,โรงงานเครื่องปั้นดินเผา,
โรงงานอาหารกระปอง โรงงานน้าตาล,ผลิตภัณฑแไมไผ
3 ดานพาณิชยกรรม ศูนยแจาหนายผลิตภัณฑแ
OTOP,ศูนยแจาหนายผลิตภัณฑแเซรามิค,รานคาจาหนาย
ผลิตภัณฑแเครื่องปั้นดินเผา,สถานประกอบการ
4 ความคิดสรางสรรคแ มีโรงภาพยนตรแ,ศูนยแสาธิตและจาหนาย,การทองเที่ยว,ระบบอินเตอรแเน็ต
,โรงแรม รีสอรแท บานพักโฮมสเตยแ
5 การจัดการและบริการ มีสถานประกอบการ,หางสรรพสินคา เชน หางสรรพสินคาบิ๊กซี
หางสรรพสินคาเทสโกโลตัส หางสรรพสินคาเสรี,โรงงานเซรามิค,โรงงานเครื่องปั้นดินเผา,โรงงานอาหาร
กระปอง โรงงานน้าตาล,แหลงทองเที่ยว ไดแก ศาลเจาพอหลักเมือง พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒนแจตุรทิศ
บานเสานักวิหารพระเจาทองทิพยแ เขื่อนกิ่วลม และรานคาชุมชน
4. อาเภอเมืองปาน
4.1. สภาพพื้นที่
ลักษณะพื้นที่สวนใหญของอาเภอเมืองปาน
เป็นพื้นที่ปุาและเทือกเขาสูง สลับซับซอนมีที่ราบบริเวณ
เชิงเขา และบริเวณลุมแมน้าตาง ๆ เพียงเล็กนอย
4.2. การคมนาคม
สามารถเดินทางไปยังอาเภอเมืองปาน ไดดวยรถยนตแสวนบุคคล และรถประจาทาง
4.3. ระยะทาง จากอาเภอเมืองปาน ถึงตัวอาเภอเมือง เป็นระยะทาง 32 กิโลเมตร
4.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ
- อาเภอ เมืองปาน เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ ไดแก อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย โรคและศัตรูพืชระบาด
4.5. แหลงน้าอุปโภค บริโภค

104

- แหลงน้าในการอุปโภค บริโภคของอาเภอเมืองปาน ไดแกน้าแมเต฿าะ-แมตเอม
น้าแมมอน น้าแม
ปาน น้าแมกเวม น้าแมบอม น้าแมตุเย น้าแมนึง แมน้าวัง แมน้าสอย แมน้ามอย มีอางเก็บน้าแมกานอย อาง
เก็บน้าแมกองปิน มีคลองชลประทาน การประปา และบอน้าบาดาล
4.6. ลักษณะของดิน
ลักษณะดินของอาเภอเมืองปาน เป็นดินเหนียว ดินทราย และดินรวน
4.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไดแกปุาไม น้าตก บอน้าแร น้าพุรอน
4.8. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน
- ศิลปะ มีโบราณสถาน
ไดแก พระธาตุจอมกอย วัดศรีหลวงแจซอน
- วัฒนธรรมของหมูบาน มีชนเผาแมว มูเซอ กระเหรี่ยง ลีซอ ไทยใหญ มีการฟูอนเจิง ฟูอนเล็บ
เตนคะจึ
4.9. ผู้ร/ู้ ภูมิปัญญา
1 ดานเกษตรกรรมมีการทากระเปาพื้นเมือง ผาถัก ผาทอตางๆ การทาชาเขียวใบหมอน และการแปร
รูเกษตรบานสบลี
2 ดานอุตสาหกรรม มีการถนอมอาหาร เชนการทาเห็ดหอมแจซอน และการทาอาหารพื้นเมือง การ
ทากระดาษใยพืชธรรมชาติ
3 ดานพาณิชยกรรม มีสหกรณแหมูบาน มีรานคา กองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิต
4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ มีผลิตภัณฑแสิ่งทอ เครื่องใชตางๆ ผลิตภัณฑแเครื่องจักรสานบานแมกองปิน
ผลิตภัณฑแจักรสานตะกราทางมะพราว
5 ดานการจัดการแกละการบริการ มีการนวดแผนไทย มีหนานวัด และมีมัคนายก
4.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ
1 ดานเกษตรกรรม มีรานคา,สหกรณแ,ตลาดริมทาง/ตลาดนัด,โรงสีขาว,โรงเก็บผลผลิต,สถาน
ประกอบการ
2 ดานอุตสาหกรรม มีรานคาชุมชน,สถานประกอบการ
3 ดานพาณิชยกรรม ศูนยแจาหนายผลิตภัณฑแ
OTOP
4 ความคิดสรางสรรคแ มีศูนยแสาธิตและจาหนาย,การทองเที่ยว,ระบบอินเตอรแเน็ต,โรงแรม รีสอรแท
บานพักโฮมสเตยแ
5 การจัดการและบริการ มีแหลงทองเที่ยว ไดแก อุทยานแหงชาติน้าตกแจซอน และรานคาชุมชน
5. อาเภอวังเหนือ
5.1. สภาพพื้นที่
ลักษณะพื้นที่สวนใหญของอาเภอวังเหนือ มีพื้นที่ทั้งหมด
1,034 ตารางกิโลเมตร หรือ 646,451 ไร
พื้นที่สวนมากเป็นปุาไมและภูเขาถึงรอยละ 80 และมีพื้นที่ราบแมน้าวังเพียงรอยละ 20
5.2. การคมนาคม
สามารถเดินทางไปยังอาเภอวังเหนือ ไดดวยรถยนตแสวนบุคคล และรถประจาทาง
5.3. ระยะทาง จากอาเภอวังเหนือ ถึงตัวอาเภอเมือง เป็นระยะทาง 107 กิโลเมตร
5.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ
อาเภอ วังเหนือ เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ ไดแก อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย โรคและศัตรูพืชระบาด
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5.5. แหล่งน้าอุปโภค บริโภค
แหลงน้าในการอุปโภค บริโภคของอาเภอวังเหนือ ไดแกแมน้าวัง แมน้าหีด มีอางเก็บน้าแมตาก อาง
เก็บน้ามีชัย อางเก็บน้าแมมอก ลาหวยแมกีด มีคลองชลประทาน การประปา และบอน้าบาดาล
5.6. ลักษณะของดิน
ลักษณะดินของอาเภอวังเหนือ เป็นดินเหนียว ดินทราย และดินรวน
5.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไดแก ไมสักและไมเต็งรัง แรดินขาว แรบอลเคลยแ แรซีไรทแ
5.8. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน
- ศิลปะ มีโบราณสถาน
ไดแก วัดบานกอ วัดติโลกอาราม วัดพระเกิด
- วัฒนธรรม มีชนเผาไทยใหญ ลีซอ มีการฟูอนเจิง ฟูอนเล็บ
เตนจะคึ
- ประเพณี ตานกเวยสลาก ยี่เป็ง สงกรานตแ ลอยกระทง ประเพณีฮองขวัญหรือสูขวัญ ประเพณีสืบ
ชะตาประเพณีปอยนอยหรือปอย(บวชลูกแกว) ประเพณีฟูอนผีมด ประเพณีขึ้นตาวตั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญขาว
ประเพณีการเขาเบิก ประเพณีตานหลัวพระเจา ประเพณีตานตุง ประเพณีตานขาวใหม
- วิถีชีวิตในชุมชน เป็นวิถีชีวิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท

5.9. ผู้ร/ู้ ภูมิปัญญา
1 ดานเกษตรกรรม มีการแปรรูปผัก และผลไม ไดแก ผักกาดดอง กลวยบารแบีคิว น้าสมเกร็ดหิมะ
2 ดานอุตสาหกรรม มีการถนอมอาหาร ไดแก การทาไขเค็ม การแกะสลัก ไดแก การแกะสลักรากไม
แกะสลักไมมังกรตั้งโต฿ะ
3 ดานพาณิชยกรรม มีสหกรณแหมูบาน มีรานคา มีกลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิต กองทุนหมูบาน
4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ มีผลิตภัณฑแสิ่งทอ เครื่องใชตางๆ เชน กระเปาผาปักชาวเขา ผาทอ ผา
ไหมแถมฝูายชาววังปักมุกผลิตภัณฑแจากไม เชน สะลอ ชั้นวางของ นาฬิกาไมสัก พานไมมะขาม โมบายกระดิ่ง
ไมไผ แกะสลัก ไดแก การแกะสลักรากไม แกะสลักไมมังกรตั้งโต฿ะ
5 ดานการจัดการแกละการบริการ มีการนวดแผนไทย มีหนานวัด และมีมัคนายก
5.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ
1 ดานเกษตรกรรม มีรานคา,สหกรณแ,โรงสีขาว,ตลาดริมทาง/ตลาดนัด,โรงเก็บผลผลิต,สถาน
ประกอบการ
2 ดานอุตสาหกรรม มีรานคาชุมชน,สถานประกอบการ
3 ดานพาณิชยกรรม ศูนยแจาหนายผลิตภัณฑแ
OTOP,สถานประกอบการ
4 ความคิดสรางสรรคแ มีศูนยแสาธิตและจาหนาย,การทองเที่ยว,ระบบอินเตอรแเน็ต,โรงแรม
5 การจัดการและบริการ มีแหลงทองเที่ยว ไดแก น้าตกวังแกว พระธาตุวัดพระเกิด วัดบานกอ ดอย
หนอก ดอยพระพุทธบาทใหญ ถาผางาม และมีรานคาในชุมชน
6. อาเภอห้างฉัตร
6.1. สภาพพื้นที่
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ลักษณะพื้นที่สวนใหญของอาเภอหางฉัตร
เป็นพื้นที่ปุา สลับซับซอนมีที่ราบบริเวณเชิงเขา
และบริเวณลุมแมน้าตาง ๆ เพียงเล็กนอย
6.2. การคมนาคม
สามารถเดินทางไปยังอาเภอหางฉัตร ไดดวย รถจักรยานยนตแ รถยนตแสวนบุคคล และรถประจาทาง
6.3. ระยะทางจากอาเภอหางฉัตร ถึงตัวอาเภอเมือง เป็นระยะทาง 16กิโลเมตร
6.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ
อาเภอ หางฉัตร เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ ไดแก อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย โรคและศัตรูพืชระบาด
6.5. แหล่งน้าอุปโภค บริโภค
แหลงน้าในการอุปโภค บริโภคของอาเภอหางฉัตร ไดแกลาน้าแมตาล ลาน้าแมไพร ลาน้าแมยาว มี
อางเก็บน้าแมยาว อางเก็บน้าแมไพร อางเก็บน้าหวยเรียน อางเก็บน้าปางปง อางเก็บน้าแมตาลนอย อางเก็บ
น้าหวยแมสัน หวยแมตาล หวยแมวัก หวยแมฮาว มีคลองแมนอย การประปา และบอน้าบาดาล
6.6. ลักษณะของดิน
ลักษณะดินของอาเภอหางฉัตร เป็นดินเหนียว ดินทราย และดินรวน
6.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไดแกปุาไม
6.8. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน
-ศิลปะ มีโบราณสถาน
ไดแก วัดสันทราย วัดปางมวง วัดปงยางคก
-วัฒนธรรมของหมูบาน มีชนเผาลั้ว เผามง มีการฟูอนเล็บ ฟูอนเจิง
-ประเพณี ตานกเวยสลาก ยี่เป็ง สงกรานตแ ลอยกระทง ประเพณีฮองขวัญหรือสูขวัญ ประเพณีสืบ
ชะตาประเพณีปอยนอยหรือปอย(บวชลูกแกว) ประเพณีขึ้นตาวตั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญขาว ประเพณีการเขา
เบิก ประเพณีตานหลัวพระเจา ประเพณีตานตุง ประเพณีตานขาวใหม ประเพณีฟูอนผีมด
-วิถีชีวิตในชุมชน เป็นวิถีชีวิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท
6.9. ผู้ร/ู้ ภูมิปัญญา
1 ดานเกษตรกรรม มีการทาเสื้อพื้นเมือง ชุดผาไหม การแปรรูปผัก ผลไม ไดแก ขาวเกรียบฟักทอง
2 ดานอุตสาหกรรม มีการถนอมอาหาร เชนการทาเห็ดโคนดอง การทาอาหารพื้นเมือง ไดแก แหนม
หมู น้าพริกลาบ น้าพริกหนุมไขเค็ม การทาเซรามิค เชน ถวยตราไก ถวยชามฝาปิดลายสับปะรด เตาตมน้ามัน
หอมระเหย
3 ดานพาณิชยกรรม มีสหกรณแหมูบาน มีรานคา กองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิต
4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ มีผลิตภัณฑแมีดดาบ ผลิตภัณฑแจากไม ไดแก โคมไฟกะลามะพราว เกาอี้ไม
ไผ โคมไฟไมไผ สะลอ ซอซึง ผลิตภัณฑแเศษไมประดิษฐแ
5 ดานการจัดการแกละการบริการ มีการนวดแผนไทย มีหนานวัด และมีมัคนายก
6.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ
1 ดานเกษตรกรรม มีรานคา,สหกรณแ,ตลาดริมทาง/ตลาดนัด,โรงสีขาว,โรงเก็บผลผลิต,สถาน
ประกอบการ
2 ดานอุตสาหกรรม มีรานคาชุมชน,สถานประกอบการ,โรงงานเซรามิค
3 ดานพาณิชยกรรม ศูนยแจาหนายผลิตภัณฑแ
OTOP,ศูนยแจาหนายผลิตภัณฑแเซรามิค
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4 ความคิดสรางสรรคแ มีศูนยแสาธิตและจาหนาย,การทองเที่ยว,ระบบอินเตอรแเน็ต,โรงแรม รีสอรแท
บานพักโฮมสเตยแ
5 การจัดการและบริการ มีแหลงทองเที่ยว ไดแก ศูนยแอนุรักษแชางไทยและสวนปุาทุงเกวียน
อุทยาน
แหงชาติดอยขุนตาล และรานคาชุมชน
7. อาเภอแม่ทะ
7.1. สภาพพื้นที่
มีสภาพเป็นที่ราบสูง มีภูเขาลอมรอบ มีที่ราบลุมเพียงเล็กนอย และคลื่นลอนตื้นลึกสลับกับเนินเขา มีที่
ราบเชิงเขา มีแมน้าลาธารไหลผานหลายสาย ไดแก แมน้าจาง หวยแมพวก หวยแมทะ โดยเฉพาะแมน้าจาง
ตนกาเนิดในเทือกเขาอาเภอแมเมาะ จังหวัดลาปาง ไหลผานพื้นที่เขตตาบลหัวเสือ ตาบลดอนไฟ ตาบลวังเงิน
ตาบลแมทะ ตาบลนาครัว ตาบลปุาตัน ตาบลบานกิ่ว และตาบลน้าโจ ไหลไปบรรจบกับแมน้าวังที่อาเภอเกาะ
คา จังหวัดลาปาง
7.2. การคมนาคม
ทางรถยนตแ ถนนสายลาปาง - เดนชัย
ถนนสายแมทะ - บานฟุอน
ถนนสายลาปาง - แมทะ
ถนนสายปุาตัน - นาครัว (ร.พ.ช.)
ถนนสายสันดอนแกว – สบปราบ (ร.พ.ช.)
ถนนสายบานกิ่ว – บานแมไท (โยธาธิการ)
ทางรถไฟ มีรถไฟสายกรุงเทพ ฯ – เชียงใหม ผานอาเภอแมทะ ที่บานแมทะ
7.3. ระยะทางจากหมู่บ้านถึงตัวอาเภอ
หมูที่ 1 ตาบลบานดง หางจากที่วาการอาเภอแมเมาะประมาณ 35 ก.ม.
7.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ
การเกิดน้าปุาไหลหลาก และอุทกภัย
7.5. แหล่งน้าอุปโภค บริโภค มาจากแมน้า การประปา การชลประทาน และอางเก็บน้า เชน อางเก็บน้า
หวยบานเกา
7.6. ลักษณะของดิน สวนใหญจะเป็นดินเหนียว
7.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดินขา ถานหินลิกไนทแ
7.8. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน
- ศิลปะ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
-วัฒนธรรมของหมูบาน เป็นแบบพื้นเมือง
-ประเพณี ตานกเวยสลาก ยี่เป็ง สงกรานตแ สรงน้าพระธาตุ งานฟูอนดาบเจาพอตนหลวง
7.9. ผู้ร/ู้ ภูมิปัญญา
1 ดานเกษตรกรรม ดานสัตวแ ดานพืช เห็ดหอมสด กาแฟสดอราบิกา
2.ดานอุตสาหกรรม มีโรงงานเซรามิค การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร เชน น้าพริกเห็ดหอม
3.ดานพาณิชยกรรม มีสหกรณแหมูบาน
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4.ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ แกะสลัก บานหลุก และต.หัวเสือ งานจักสาน งานประดิษฐแดอกไมจาก
ดินต.หัวเสือ กระเปาหนังเทียม การทอผา ผาทอตีนจก ผาลายยกดอก ผาทอลายน้าไหล โบวแประดิษฐแ
5. ดานการจัดการ และบริการ มีหมอเมือง หนานวัด มัคนายก
7.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ
1 ดานเกษตรกรรม
มีโรงสีขาว
2 ดานอุตสาหกรรม มีโรงงานเซรามิค สถานประกอบการ
3 ดานพณิชยกรรม มีสหกรณแรานคาจาหนายผลิตภัณฑแ
4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ
5 ดานการจัดการ และบริการ มีโรงงาน รานคาในชุมชน อุตสาหกรรมครัวเรือน เชน การทาเชื้อเห็ด
และอุตสาหกรรมครัวเรือนการประดิษฐแดอกไมกระดาษสา
8. อาเภอแม่มาะ
8.1. สภาพพื้นที่
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุม และพื้นที่ราบระหวางหุบเขา
8.2. การคมนาคมทางรถยนตแ ถนน ลาปาง-แมเมาะสถานีขนสง
8.3. ระยะทางจาก หมูที่ 1 ตาบลบานดง หางจากที่วาการอาเภอแมเมาะประมาณ 35 ก.ม.
8.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ การเกิดน้าปุาไหลหลาก และอุทกภัย
8.5. แหล่งน้าอุปโภค บริโภค มาจากแมน้า การประปา การชลประทาน และอางเก็บน้า เชน แหลงน้าที่
สาคัญ ไดแก อางเก็บน้าแมจาง อางเก็บน้าแมขาม น้าแมจาง
8.6. ลักษณะของดิน สวนใหญจะเป็นดินปนทราย
8.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สาคัญของอาเภอ ไดแก ถานหินลิกไนตแ หินปูน
8.8. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน
- ศิลปะ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ไดแก 1.ฟอสซิลหอยขม 13 ลานปี ที่ตั้ง เหมืองแมเมาะ
(เฟส 5) ม.6 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ 2. ศาลเจาพอประตูผา ที่ตั้ง บานจาปุย ม.4 ต.บานดง 3. ภาพเขียน
สีประตูผา 4. ภาพเขียนสีบานทาสี
- วัฒนธรรมของหมู่บ้าน
เป็นแบบพื้นเมือง
- ประเพณี
งานบวงสรวงเจาพอประตูผา งานสงกรานตแและบวงสรวงศาลหลักเมือง สรงน้า
พระพุทธรูป โบราณ สรงน้ารอยพระพุทธบาทนารอง ประเพณีแผนดินหวิด ตานกเวยสลาก บรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอน การแขงขันเดิน-วิ่ง แมเมาะมินิฮาลแฟมาราธอน การแขงขันจักรยานแมเมาะเสือภูเขา เทศกาล
ทองเที่ยวแมเมาะ พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรียแ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
8.9. ผู้ร/ู้ ภูมิปัญญา
1 ดานเกษตรกรรม ดานเกษตรอินทรียแ นายสมโภช ปานถม และนางรัศภัธ ยิ่งสุขสันติสุข
2 ดานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟูา
เหมืองแมเมาะ ม.6 ต.แมเมาะ
3 ดานพาณิชยกรรม มีสหกรณแหมูบาน
4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ ปุยหมักอินทรียแอัดเม็ด งานจักสาน งานประดิษฐแจากไมไผ ลูกประคบ
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ตุ฿กตาเครื่องปั้นดินเผา ชางแกะสลัก ผลิตภัณฑแดอกไมใยบัว ดอกไมประดิษฐแจากดินไทย
5 ดานการจัดการ และบริการ มีหมอเมือง หนานวัด มัคนายก
.สวนพฤกษาชาติ ที่ตั้ง เหมืองแม
เมาะ ม.6 ต.แมเมาะโรงไฟฟูาแมเมาะ ม.6 ต.แมเมาะ สนามกอลแฟแมเมาะ ทะเลสาบนาสัก ม.4 ต.นาสัก
อางเก็บน้าแมจาง ม.1 ต.นาสักอางเก็บน้าแมขาม ม.1 ต.บานดงภูเขาไฟดอยผาคอกหินฟู ม.8 ต.แม
เมาะ พิพิธภัณฑแศูนยแถานหินลิกไนตแศึกษา(เหมืองแมเมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว พิพิธภัณฑแคายประตูผา
8.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ
1 ดานเกษตรกรรม โรงสีขาว
2 ดานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตตะเกียบ
,ไมจิ้มฟัน ที่ตั้ง บานรอง ม.2 ต.บานรอง โรงงานอบลาใย
บานสบพลึง ม.3 ต.บานโปุง โรงงานผลิตเครื่องหนัง ที่ตั้ง บานสบแหง ม.1 ต.หลวงเหนือ
3 ดานพณิชยกรรม มีกลุมวิสาหกิจชุมชน
4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ ระบบอินเทอรแเน็ต
5 ดานการจัดการ และบริการ มีโรงงานผลิตไฟฟูา รานคาในชุมชน อุตสาหกรรมครัวเรือน เชน
การประดิษฐแดอกไมจากดินไทย
9. อาเภอ สบปราบ
9.1. สภาพพื้นที่
อาเภอสบปราบ คลายใบตาลึง เป็นแองกะทะมีที่ราบตรงกลาง มีภูเขาลอมรอบและมีแมน้าวังไหล
ผานกลางจากทิศเหนือไปทิศใต จากลักษณะดังกลาวทาใหอากาศรอนและแหงแลงในชวงเดือนกุมภาพันธแถึง
เดือนมิถุนายน และหนาวเย็นในชวงเดือนพฤศจิกายน?มกราคม กับมีฝนตกชุกในเดือนมิถุนายน
9.2. การคมนาคม อาเภอสบปราบ สามารถเดินทางโดยรถยนตแสวนบุคคล รถจักรยานยนตแและรถประจา
ทาง
9.3. ระยะทางจาก การติดตอระหวางอาเภอ เป็นไปโดยสะดวก โดยมีถนนพหลโยธินผาน ดังนี้
- อาเภอสบปราบ ถึง อาเภอเถิน 35 กม.
- อาเภอสบปราบ ถึง อาเภอเกาะคา 38 กม.
- อาเภอสบปราบ ถึง อาเภอเมือง 53 กม.
การติดตอระหวางอาเภอตางๆเป็นถนนราดยางและถนนลูกรังบางสายแตใชสัญจรไดตลอดปี
- ตาบลสบปราบ 1 กม.
- ตาบลนายาง 5 กม.
- ตาบลสมัย 6 กม.
- ตาบลแมกัวะ 7 กม.
9.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ น้าปุาไหลหลากและหินรวงจากไหลเขา
9.5. แหล่งน้าอุปโภค บริโภค แมน้าวังไหลผานมีน้าตลอดปี แตฤดูแลงน้าจะมีนอย ราษฎรหมูที่ 1,2,3
ตาบลแมกัวะ หมูที่ 3,4,8 ตาบลนายาง หมูที่ 1,2,3,6,7,8 ตาบลสบปราบ ใชเพาะปลูกและใชทาประปาอุปโภค
บริโภค มีอางเก็บน้าเพื่อใชในการอุปโภค บริโภค เชน
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- อางเก็บน้าแมทาน หมูที่ 4 ตาบลแมกัวะ
- อางเก็บน้าแมเรียง หมูที่ 3 ตาบลสบปราบ
- อางเก็บน้าแมทก หมูที่ 5 ตาบลสบปราบ
- อางเก็บน้าหวยสมัย หมูที่ 1 ตาบลสมัย
- อางเก็บน้าหวยหลวงหมูที่ 2 ตาบลสมัย
- อางเก็บน้าแมกาด หมูที่ 1 ตาบลนายาง
- อางเก็บน้าแมทาย หมูที่ 2 ตาบลนายาง
- อางเก็บน้าแมยอง หมูที่ 6 ตาบลนายาง
- อางเก็บน้าแมปู หมูที่ 7 ตาบลนายาง
- อางเก็บน้าแมปราบ หมูที่
7 ตาบลนายาง
9.6. ลักษณะของดิน บางพื้นที่มีลักษณะที่เป็นดินเหนียว การระบายน้าไมดี เหมาะแกการปลูกขาวและในบางพื้นที่มี
ลักษณะดินที่เป็นดินรวนมีกรวดหินปะปน มีการระบายน้าดี เหมาะแกการเกษตร

9.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ดินขาวและปุาไม
- อุทยานแหงชาติดอยจง ที่ตั้ง บานนาไมแดง ม.6 ต.นายาง
- บอน้าทิพยแ ที่ตั้ง บานสบทก ม.3 ต.สบปราบ
- แคมปแมวัง ที่ตั้ง ม.6 ต.สบปราบ
- สวนวัง ที่ตั้ง ม.6 ต.สบปราบ
- อางเก็บน้าตาง ๆ
9.8. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน
- โบราณสถาน เชน
วัดหลวงสบปราบ ที่ตั้ง ม.2 ตาบลสบปราบ และวัดราง ตาบลนายาง
-ประเพณีตานกเวยสลากและประเพณีปี๋ใหมเมือง
- วิถีชีวิตในชุมชนเป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท
9.9. ผู้ร/ู้ ภูมิปัญญา
1 ดานเกษตรกรรม ขาว ออย ถั่วลิสงและครั่ง
2 ดานอุตสาหกรรม
-บริษัทเหมืองบานปู
จากัด (มหาชน) ที่ตั้ง ต.แมกัวะ อ.สบปราบ
-บริษัทเคแอนมิเนอรัลสแ
ที่ตั้ง ต.แมกัวะ อ.สบปราบ
-โรงงานน้าแข็งเถินพัฒนกิจ
สาขาสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ
-กฤษณะฟารแม
บานวัฒนา ตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ
-บริษัทโฮมพอตเตอรี่
บานหลายฮองปฺุพัฒนา ต.สบปราบ อ.สบปราบ
-โรงงานกวินพอตเตอรี่
(เซรามิค) บานวังยาว ต.แมกัวะ อ.สบปราบ
-โรงงานกอนดินเซรามิค
บานวัฒนา ต.สบปราบ อ. สบปราบ
-บริษัทกาธรผาใบ/กาธรเต฿นทแเชา
บานไร ต.นายาง อ.สบปราบ
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-บริษัทน้าดื่มเจาพระยา
บานปงกา ต.แมกัวะ ต. นายาง อ.สบปราบ
-บริษัทน้าดื่มเพนกวิน
บานสบปราบ ม.2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ
-บริษัทน้าดื่มพีพี
ตาบลสมัย อ. สบปราบ
-บริษัทซิเบลโก
มิเนอรัล ประเทศไทย จากัด (มหาชน) ต.แมกัวะ อ. สบปาบ
3 ดานพาณิชยกรรม มีธนาคาร 3 แหง คือธนาคารไทยพาณิชยแ สาขาสบปราบ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณแการเกษตร สหกรณแการเกษตร
4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ กลุมอาชีพตางๆ ในพื้นที่ เชน ทอผา ทาไขเค็ม ถั่วสมุนไพร
เครื่องปั้นดินเผา (เซรามิค) ผาทอตีนจกบานน้าหลง ผาทอน้าไหล ตะกราทางมะพราวและไมไผ ไมกวาดดอก
หญาและจักสานไมไผ
9.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ
1 ดานเกษตรกรรม มีโรงสีประจาหมูบาน ตลาดผักสดริมทาง ตลาดนัด รานคาขนาดเล็กและสหกรณแ
2 ดานอุตสาหกรรม มีโรงงานเซรามิกและโรงงานน้า
3 ดานพณิชยกรรม กลุมสตรีสหกรณแตาบลสบปราบ ศูนยแจาหนายและแสดงผลิตภัณฑแการฝึกอบรม
พัฒนาการแปรรูปแกวโปุงขา
4 ดานการจัดการ และบริการ มีรานคาในชุมชนและสถานประกอบการณแ
10. อาเภอเกาะคา
10.1. สภาพพื้นที่
อาเภอเกาะคา ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุมริมฝั่งแมน้าวัง และมีเนินสูงอยูโดยรอบ ซึ่งลักษณะเชนนี้ทาให
อากาศในฤดูรอน รอนแหงแลงและอบอาว ในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น สวนฤดูฝนนั้นมีฝนตกไมถูกตองตามฤดูกาล ทาให
ในบางพื้นที่ขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรกรรม

10.2. การคมนาคม อาเภอเกาะคา ตั้งอยูทางตอนใตของจังหวัดลาปาง หางจากตัวจังหวัดประมาณ 15
กิโลเมตร มีเสนทางสามารถติดตอกับจังหวัด , อาเภอใกลเคียงไดทุกฤดูกาล และยังสามารถติดตอกับตาบล
หมูบาน ในพื้นที่ไดทุกฤดูกาลเชนเดียวกัน มีถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 ) ตัดผานพื้นที่
ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร และมีถนนพหลโยธินเชื่อมติดตอกับอาเภอใกลเคียง สามารถเดินทางโดย
รถยนตแสวนบุคคล รถจักรยานยนตแและรถประจาทาง
10.3. ระยะทางจาก การติดตอระหวางอาเภอ เป็นไปโดยสะดวก โดยมีถนนพหลโยธินผาน ดังนี้
อาเภอเกาะคา - อาเภอเมืองลาปาง
ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร
อาเภอเกาะคา - อาเภอสบปราบ
ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร
อาเภอเกาะคา - อาเภอเสริมงาม
ระยะทางประมาณ
24 กิโลเมตร
อาเภอเกาะคา - อาเภอหางฉัตร
ระยะทางประมาณ
15 กิโลเมตร
อาเภอเกาะคา - อาเภอแมทะ
ระยะทางประมาณ
22 กิโลเมตร
10.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ
-แผนดินไหว จากรอยเลื่อนแมวัง
-ในพื้นที่ 4 ตาบล ของ อ.เกาะคา ไดแก ต.เกาะคา ใหมพัฒนา ทาผา และไหลหิน ประสบภัยน้าปุา
ไหลหลาก และน้าทวมฉับพลัน
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10.5. แหล่งน้าอุปโภค บริโภค แมน้าวัง
-อางเก็บน้าหวยฮวด ตาบลนาแกว
, อางเก็บน้าหวยแมฮอง ตาบลใหมพัฒนา ,อางเก็บน้าแมปั๊ด ตาบล
นาแสง
-ฝายกั้นแมน้ายาว
-ประปาสวนภูมิภาคและประปาชนบท
-ขุดเจาะน้าบาดาล
10.6. ลักษณะของดิน ดินรวนปนทรายและดินลูกรัง
10.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาเภอเกาะคา มีทรัพยากรธรรมชาติปุาไมประเภทปุาไมเบญจ
พรรณ อยูในเขตปุาสงวนแหงชาติเพียงเล็กนอย

10.8. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน
- โบราณสถาน ทางศิลปวัฒนธรรม เชน วัดพระธาตุลาปางหลวง วัดไหลหิน วัดปุาสัก และวัดพระธาตุ
จอมปิง
-ประเพณีตานกเวยสลาก ประเพณีปี๋ใหมเมืองและประเพณีสรงน้าพระธาตุ
- วิถีชีวิตในชุมชนเป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท
10.9. ผู้ร/ู้ ภูมิปัญญา
1 ดานเกษตรกรรม ขาว เชน ขาวเจานาปี ขาวเหนียวนาปี ขาวเจานาปรัง ขาวเหนียวนาปรัง พืชไร
เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ถั่วเหลืองและถั่วลิสง
2 ดานอุตสาหกรรม เซรามิกและแกะสลักไม
3 ดานพาณิชยกรรม สหกรณแการเกษตร สหกรณแเครดิตยูเนียน และสหกรณแนิคม
4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ ผลิตภัณฑแจากไม
แกะสลัก เชน แกะสลักกะลามะพราว เครื่องปั้นดินเผา
5 ดานการจัดการและบริการ
มีรานนวดแผนไทย เชน นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพบานกิ่ว ตาบลไหลหิน
กลุมนวดแผนไทย ตาบลนาแกวเป็นตน
10.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ
1 ดานเกษตรกรรม มีโรงสีประจาหมูบาน ตลาดผักสดริมทาง ตลาดนัด รานคาขนาดเล็กและสหกรณแ
2 ดานอุตสาหกรรม โรงงานเซรามิค กวา 50 โรง และโรงงานไมแปรรูป
3 ดานพณิชยกรรม ศูนยแจาหนายของตกแตงสวนที่ทาจากดินเผา
กลุมดอกไมประดิษฐแแมบานบานผึ้ง
ตาบลศาลา
4 ดานการจัดการ และบริการ มีรานคาในชุมชนและสถานประกอบการณแ
5 ดานความคิดสรางสรรคแ ดอนเงินรีสอรแท ตาบลนาแสง
11. อาเภอ แม่พริก
11.1. สภาพพื้นที่
อาเภอแมพริก เนื่องจากสภาพพื้นที่มีภูเขาลอมรอบ ฤดูรอนอากาศรอนอบอาว ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น ฤดูหนาว
(พฤศจิกายน – กุมภาพันธแ) ฤดูรอน (มีนาคม – พฤษภาคม ) ฤดูฝน (มิถุนายน - ตุลาคม)
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11.2. การคมนาคม อาเภอแมพริก สามารถเดินทางโดยรถยนตแสวนบุคคล รถจักรยานยนตแและรถประจา
ทาง
11.3. ระยะทางจาก จากตัวเมืองลาปาง 125 กิโลเมตร มีทารถที่ ถ.บุญวาทยแ ขางศาลากลางจังหวัดหลัง
เกา
11.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ
น้าปุาไหลหลากและแผนดินไหวจากรอยเลื่อน
11.5. แหล่งน้าอุปโภค บริโภค
-แมน้าวัง
-ประปาสวนภูมิภาคและประปาชนบท
-ขุดเจาะน้าบาดาล
11.6. ลักษณะของดิน ดินรวนปนทรายและดินลูกรัง
11.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรปุาไมและของปุา
11.8. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน
- โบราณสถาน ทางศิลปวัฒนธรรม เชน ถ้าน้าผาผางามและวัดพุทธบาทวัดตวง
-ประเพณีตานกเวยสลาก ประเพณีปี๋ใหมเมืองและประเพณีสรงน้าพระธาตุ
- วิถีชีวิตในชุมชนป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท
11.9. ผู้ร/ู้ ภูมิปัญญา
1 ดานเกษตรกรรม ขาว เชน ขาวเจานาปี ขาวเหนียวนาปี ขาวเจานาปรัง ขาวเหนียวนาปรัง พืชไร
เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ถั่วเหลืองและถั่วลิสง
2 ดานอุตสาหกรรม 3 ดานพาณิชยกรรม สหกรณแการเกษตร สหกรณแเครดิตยูเนียน และสหกรณแนิคม
4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ กลวยอบพลังงานแสงอาทิตยแ
5 ดานการจัดการและบริการ
11.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ
1 ดานเกษตรกรรม มีโรงสีประจาหมูบาน ตลาดผักสดริมทาง ตลาดนัด รานคาขนาดเล็กและสหกรณแ ดาน
อุตสาหกรรม โรงงานเซรามิค กวา 50 โรง และโรงงานไมแปรรูป
2 ดานพณิชยกรรม
3 ดานการจัดการ และบริการ มีรานคาในชุมชนและสถานประกอบการณแ
4 ดานความคิดสรางสรรคแ 12. อาเภอ เสริมงาม
12.1. สภาพพื้นที่
อาเภอเสริมงาม จังหวัด ลาปาง อยูสูงจากระดับน้าทะเล 268.80 เมตร โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขา
ทอดตัวตามแนวยาวจากทิศเหนือไปทางทิศใตของจังหวัดบริเวณตอนกลางบางสวนเป็นที่ราบลุมแมน้าลักษณะ
ภูมิอากาศแบงออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
บริเวณตอนบน เป็นที่ราบภูเขาสูงปุาคอนขางทึบ ทรัพยากรปุาไมอุดมสมบูรณแ ไดแก พื้นที่อาเภอแจหม
อาเภอวังเหนือ อาเภอเมืองปาน และอาเภองาว
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บริเวณตอนกลาง เป็นที่ราบลุมแมน้า เป็นแหลงเกษตรกรรมหลักของจังหวัด ไดแกพื้นที่อาเภอเมือง
ลาปาง อาเภอหางฉัตร อาเภอเกาะคา อาเภอแมทะ และอาเภอสบปราบ
บริเวณตอนใต เป็นปุารัง บางสวนเป็นทุงหญา ไดแก พื้นที่อาเภอเถิน อาเภอแมพริก บางสวนของอาเภอ
เสริมงาม และอาเภอแมทะ
ลักษณะทางกายภาพ ดานธรณีสัณฐานวิทยา จังหวัดลาปางมีพื้นที่ราบลอมรอบดวยภูเขา มีลักษณะเป็นแอง
แผนดินที่ยาว และกวางที่สุดในภาคเหนือ เรียกวา 12.2. การคมนาคม อาเภอแมพริก สามารถเดินทางโดย
รถยนตแสวนบุคคล รถจักรยานยนตแและรถประจาทาง
12.2. การคมนาคม อาเภอเสริมงาม สามารถเดินทางโดยรถยนตแสวนบุคคล รถจักรยานยนตแและรถประจา
ทาง
12.3. ระยะทางจาก จากอาเภอเสริม งามตั้งอยูในเขตบานทุงงามพัฒนา หมูที่ 11 ตาบลทุงงาม อยูทางทิศ
ตะวันตกฉียงใตของอาเภอเมืองลาปาง หางจากศาลากลางจังหวัดลาปางตามเสนทางถนนพหลโยธินและถนน
สายจังหวัดลาปาง – ลี้ ผานอาเภอเกาะคา เป็นระยะทาง 56 กิโลเมตรระยะทาง
12.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ
น้าทวมฉับพลันและน้าปุาไหลหลาก
12.5. แหล่งน้าอุปโภค บริโภค
- แมน้าเสริม

,แมน้าต๋า ,แมน้าเลียง,แมน้าลา

-ประปาสวนภูมิภาคและประปาชนบท
-ขุดเจาะน้าบาดาล และอางเก็บน้า
12.6. ลักษณะของดิน ดินรวนปนทรายและดินลูกรัง
12.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรปุาไมและของปุา
12.8. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน
- โบราณสถาน ทางศิลปวัฒนธรรม เชน วัดบานนาออย
ที่ตั้ง บานนางอย ต.เสริมซาย
-ประเพณีตานกเวยสลาก ประเพณีปี๋ใหมเมืองและประเพณีสรงน้าพระธาตุ
- วิถีชีวิตในชุมชนป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท
12.9. ผู้ร/ู้ ภูมิปัญญา
1 ดานเกษตรกรรม กระเทียม,ขาว,ออยและถั่วลิสง
2 ดานอุตสาหกรรม โรงสีขาวขนาดเล็ก ที่ตั้ง 79 แหง
3 ดานพาณิชยกรรม สหกรณแการเกษตร สหกรณแเครดิตยูเนียน และสหกรณแนิคม
4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ กลุมหมอนผา บานนาเดา ผาทอบานนาเดา ผาทอบานนาบอน ศูนยแศิลป
อาชีพ ที่ตั้ง บานแมถ้า ต.เสริมซาย
5 ดานการจัดการและบริการ
12.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ
1 ดานเกษตรกรรม มีโรงสีประจาหมูบาน ตลาดผักสดริมทาง ตลาดนัด รานคาขนาดเล็กและสหกรณแ
2 ดานพณิชยกรรม หัตถกรรมผาทอ ผลิตภัณฑแอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑแไม
3 ดานการจัดการ และบริการ มีรานคาในชุมชนและสถานประกอบการณแ
4 ดานอุตสาหกรรม โรงสีขาวขนาดเล็ก ที่ตั้ง 79 แหง
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13. อาเภอเถิน
13.1. สภาพพื้นที่
อาเภอเสริมงาม จังหวัด ลาปาง อยูสูงจากระดับน้าทะเล 268.80 เมตร โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขา
ทอดตัวตามแนวยาวจากทิศเหนือไปทางทิศใตของจังหวัดบริเวณตอนกลางบางสวนเป็นที่ราบลุมแมน้าลักษณะ
ภูมิอากาศแบงออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
บริเวณตอนบน เป็นที่ราบภูเขาสูงปุาคอนขางทึบ ทรัพยากรปุาไมอุดมสมบูรณแ ไดแก พื้นที่อาเภอแจหม
อาเภอวังเหนือ อาเภอเมืองปาน และอาเภองาว
บริเวณตอนกลาง เป็นที่ราบลุมแมน้า เป็นแหลงเกษตรกรรมหลักของจังหวัด ไดแกพื้นที่อาเภอเมือง
ลาปาง อาเภอหางฉัตร อาเภอเกาะคา อาเภอแมทะ และอาเภอสบปราบ
บริเวณตอนใต เป็นปุารัง บางสวนเป็นทุงหญา ไดแก พื้นที่อาเภอเถิน อาเภอแมพริก บางสวนของอาเภอ
เสริมงาม และอาเภอแมทะ
ลักษณะทางกายภาพ ดานธรณีสัณฐานวิทยา จังหวัดลาปางมีพื้นที่ราบลอมรอบดวยภูเขา มีลักษณะเป็นแอง
แผนดินที่ยาว และกวางที่สุดในภาคเหนือ เรียกวา
12.2. การคมนาคม อาเภอแมพริก สามารถเดินทางโดยรถยนตแสวนบุคคล รถจักรยานยนตแและรถประจา
ทาง
13.2. การคมนาคม การเดินทางเขาสูตาบลใชเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แยกเขาที่วา
การอาเภอเถิน มุงหนาไปทางทิศใตประมาณ 5 กม. ถึงเขตตาบลเถินบุรี สภาพถนนโดยทั่วไปเป็นถนน
คอนกรีต มีทางลูกรัง และลาดยางบางสวน การเดินทางสะดวก
13.3. ระยะทางจาก
สาย
91 กรุงเทพฯ-ลาปาง (กรุงเทพฯ-นครสวรรคแ-กาแพงเพชร-ตาก-ลาปาง) บริษัทผูเดินรถ ไดแก
บขส. สมบัติทัวรแ สยามเฟิรแสทัวรแ พรพิริยะทัวรแ นิววิริยะทัวรแ
สาย
13 กรุงเทพฯ-ฝาง-บานทาตอน (กรุงเทพฯ-นครสวรรคแ-กาแพงเพชร-ตาก-ลาปาง-เชียงใหม-แม
ริม-ฝาง-แมอาย-บานทาตอน) บริษัทผูเดินรถ ไดแก บขส. นิววิริยะทัวรแ
สาย
18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม (กรุงเทพฯ-นครสวรรคแ-กาแพงเพชร-ตาก-ลาปาง-ลาพูน-เชียงใหม)
บริษัทผูเดินรถ ไดแก บขส. สมบัติทัวรแ สยามเฟิรแสทัวรแ พรพิริยะทัวรแ นิววิริยะทัวรแ เชิดชัยทัวรแ
สาย
924 กรุงเทพฯ-ลาพูน (กรุงเทพฯ-นครสวรรคแ-กาแพงเพชร-ตาก-ลาปาง-ลาพูน) บริษัทผูเดินรถ
ไดแก บขส. เชิดชัยทัวรแ
สาย
964 กรุงเทพฯ-ดอยเตา-จอมทอง (กรุงเทพฯ-นครสวรรคแ-กาแพงเพชร-ตาก-เถิน-ลี้-ดอยเตาจอมทอง) บริษัทผูเดินรถ ไดแก บขส.
สาย
9911 กรุงเทพฯ-ลาพูน (ข) (กรุงเทพฯ-นครสวรรคแ-กาแพงเพชร-ตาก-เถิน-ลี้-ลาพูน) บริษัทผูเดิน
รถ ไดแก บขส.
สาย
90 กรุงเทพฯ-เชียงราย (ก) (กรุงเทพฯ-นครสวรรคแ-ตาก-ลาปาง-พะเยา-เชียงราย) บริษัทผูเดินรถ
ไดแก สมบัติทัวรแ สยามเฟิรแสทัวรแ เชิดชัยทัวรแ หนานคาทัวรแ
สาย
660 ระยอง-เชียงราย-แมสาย (รถดวนพิเศษ VIP) (ระยอง-พัทยา-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระบุรีนครสวรรคแ-ตาก-ลาปาง-พะเยา-เชียงราย-แมสาย) บริษัทผูเดินรถ ไดแก นครชัยแอรแ
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สาย
155 พิษณุโลก-เชียงใหม (สายเกา) (พิษณุโลก-สุโขทัย-ตาก-เถิน-ลาปาง-ลาพูน-เชียงใหม) บริษัท
ผูเดินรถ ไดแก สุโขทัยวินทัวรแ ศรีทะวงคแทัวรแ
สาย
132 พิษณุโลก-เชียงใหม (สายเกา) (พิษณุโลก-สุโขทัย-สวรรคโลก-ทุงเสลี่ยม-เถิน-ลาปาง-ลาพูนเชียงใหม) บริษัทผูเดินรถ ไดแก สุโขทัยวินทัวรแ
สาย
114 นครสวรรคแ-เชียงใหม (นครสวรรคแ-กาแพงเพชร-ตาก-ลาปาง-ลาพูน-เชียงใหม) บริษัทผูเดิน
รถ ไดแก นครสวรรคแยานยนตแ (ถาวรฟารแมทัวรแ)
สาย
175 ขอนแกน-เชียงใหม (สายเกา) (ขอนแกน-ชุมแพ-หลมสัก-พิษณุโลก-สุโขทัย-ตาก-เถินลาปาง-ลาพูน-เชียงใหม) บริษัทผูเดินรถ ไดแก อีสานทัวรแ ภูหลวงทรานสปอรแตทัวรแ
สาย
779 ภูเก็ต-เชียงใหม (ภูเก็ต-สุราษฎรแธานี-ชุมพร-ประจวบฯ-หัวหิน-ชะอา-เพชรบุรี-นครสวรรคแกาแพงเพชร-ตาก-ลาปาง-ลาพูน-เชียงใหม) บริษัทผูเดินรถ ไดแก ไทยพัฒนนกิจขนสง จากัด
สาย
672 แมสาย-แมสอด (แมสาย-แมจัน-เชียงราย-เวียงปุาเปูา-เชียงใหม-ลาพูน-ดอยติ-ลาปาง-เถินบานตาก-ตาก-แมสอด) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนสง จากัด
13.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ
อาเภอ เถิน เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ ไดแก อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย โรคและศัตรูพืชระบาด
13.5. แหล่งน้าอุปโภค บริโภค
- อางเก็บน้า คลองชลประทานตางๆ การประปา และบอบาดาล
- น้าตกแมวะ น้าตกแมมอก ปุาแมมอก ปุาแมปะ-แมเลิม ปุาแมอาบ
13.6. ลักษณะของดิน ลักษณะดิน มีลักษณะเป็นดินเหนียว และดินรวน
13.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้าตกแมวะ น้าตกแมมอก ปุาแมมอก ปุาแมปะ-แมเลิม ปุาแม
อาบ
13.8. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน
- ศิลปะ
วัดถ้าสุขเกษมสวรรค์
ตั้งอยูที่ 96 หมู 3 ต.แมถอด อ.เถิน จ.ลาปาง ปากทางเขาดานหนาของวัดจะมีรูปปนพระพุทธเจา
และพญานาคพระนอนที่ดานหนาของปากทางเขาถ้า บริเวณในถ้าก็จะมีพระพุทธรูป ปางตางๆ ขางบนจะมอง
ลงมาเห็นโบสถไมสักทองทั้งหลังสวยงามมาก ขางในมีพระประธานในโบสถแ ทางเดินขึ้นไปสัการะรอยพระพุทธ
บาท นอกจากนี้บริเวณรอบ ๆ วัดถ้าสุขเกษมยังเป็นปุาและภูเขา ซึ่งมีพระพุทธรูปองคแใหญหลายองคแอยูบน
หนาผาสูงดูสงางามมาก มีถ้าธรรมชาติ เหมาะสาหรับ พักผอนหยอนใจสาหรับผูที่ชอบบรรยากาศแบบ
ธรรมชาติและผูที่ประสงคแจะปฏิบัติธรรม
- วัฒนธรรม อาเภอเถิน มีประเพณีการตานกเวยสลาก ยี่เป็ง สงกรานตแ ปี๋ใหมเมืองงาว เงิน ลอย
กระทง ประเพณีถือศีล กินผักอาเภองาว ประเพณีโลชิงชา ประเพณีฮองขวัญหรือสูขวัญ ประเพณีสืบชะตา
ประเพณีปอยนอยหรือปอย(บวชลูกแกว) ประเพณีขึ้นตาวตั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญขาว ประเพณีการเขาเบิก
ประเพณีตานหลัวพระเจา ประเพณีตานตุง ประเพณีตานขาวใหม ประเพณีฟูอนผีมด
- วิถีชีวิตในชุมชน เป็นวิถีชีวิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท
13.9. ผู้ร/ู้ ภูมิปัญญา
1 ดานเกษตรกรรม ขาวเหนียว ถั่วลิสง ถั่วเขียว หอม-กระเทียม
2 ดานอุตสาหกรรม โรงงานทาน้าผลไม
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3 ดานพาณิชยกรรม อาเภอเมืองเถิน มีการรวมกลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิต กองทุนหมูบาน การ
รวมกลุมของสินคาOTOP
4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ ผลิตภัณฑแน้าสมเกลี้ยง
5 ดานการจัดการและบริการ
ในอาเภอเถิน จัดใหมีการนวดแผนไทย มีหนานวัด และมีมัคนายก
13.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ
1 ดานเกษตรกรรม มีโรงสีสถานประกอบการ,รานคา,หางสรรพสินคา,สหกรณแ,ตลาดริมทาง/ตลาดสด
2 ดานพณิชยกรรม ในอาเภอเถิน มีศูนยแจาหนายผลิตถัณฑแทองถิ่นที่ตลาดกลาง และศูนยแจาหนาย
สินคาOTOP
3 ดานการจัดการ และบริการ มีแหลงทองเที่ยว ไดแก วังหินออน
4 ดานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตน้าสมเกลี้ยง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง (พ.ศ. 2556-2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคแกรแบบองคแรวม แนวทางการพัฒนา
1.1 เตรียมความพรอมขององคแกรในการพัฒนาตามเกณฑแการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)
1.2 การพัฒนาองคแกรอยางมีวิสัยทัศนแ
1.3 พัฒนากระบวนการเพื่อมุงสูความเป็นเลิศดานการใหบริการ
1.4 พัฒนาระบบการเรียนรูของบุคลากร
1.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.6 การใหความสาคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสงเสริมกระบวนการทานุบารุง และธารงไวซึ่งอัตลักษณแของมรดก ทางวัฒนธรรมดวย
กระบวนการมีสวนรวม แนวทางการพัฒนา
2.1 สงเสริม อนุรักษแ สืบทอด ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น
2.2 สงเสริมการจัดการความรูและอนุรักษแฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเกานครลาปาง
2.3 พัฒนาฟื้นฟู แหลงโบราณสถาน สถาปัตยกรรม และแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมแบบมีสวนรวม
2.4 สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน บนฐานสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอยางมีคุณภาพเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
3.2 สรางเครือขายทางการศึกษาทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ
3.3 สงเสริมและพัฒนาการจัดการดานการกีฬาในระดับทองถิ่นและระดับภูมิภาค
3.4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอมเมือง แนวทางการพัฒนา
4.1 ปรับปรุง พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานคมนาคมขนสง
4.2 พัฒนา ปรับปรุง สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะใหไดมาตรฐาน
4.3 สงเสริมการอนุรักษแฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.4 ปรับปรุงภูมิทัศนแของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสรางชุมชนเขมแข็งและเป็นสุข แนวทางการพัฒนา
5.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาชุมชนดวยตัวเอง
5.3 สงเสริมสวัสดิการสังคมแกเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
5.4 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน แนวทางการพัฒนา
6.1 พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ
6.2 สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมสุขภาวะ
6.3 พัฒนาระบบ เฝูาระวัง ปูองกันควบคุมโรคติดตอที่สาคัญในพื้นที่ และสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการมีสุขภาพที่ดี
6.4 เพิ่มศักยภาพในการบริการเชิงรุกดานสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะของประชาชน
สัญลักษณ์จังหวัดลาปาง
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ตราประจาจังหวัดลาปาง
รูปไกขาวยืนอยูในซุมมณฑปพระธาตุลาปางหลวง
หมายถึง ไกเผือก เป็นสัญลักษณแที่มีมาตั้งแตสมัยเมืองกุกุตตนคร (ตานานเมืองลาปาง) และได
กลายเป็นสัญลักษณแสาคัญ โดยปรากฏเครื่องหมายไกเผือก คูกับ ดวงตราแผนดินในศาลากลางเมืองลาปาง
ตั้งแตสมัยเริ่มเปลี่ยนที่ทาการเมืองจาก "เคาสนามหลวง" เป็นศาลากลางเมืองนครลาปางขึ้น ในสมัยเริ่มสราง
ศาลากลางหลังแรก เมื่อ พ.ศ. 2452
ซุมมณฑปที่วัดพระธาตุลาปางหลวง เป็นศิลปกรรมลานนาที่งดงามมาก วัดพระธาตุลาปางหลวง เป็น
วัดคูบานคูเมืองลาปาง มีองคแพระเจดียแที่บรรจุพระบรมเกษาธาตุของพระพุทธเจา เป็นที่เคารพสักการะของ
พุทธศาสนิกชนทั่วโลก
ธงประจาจังหวัดลาปาง

คาขวัญของจังหวัดลาปาง
"ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก"

ถ่านหินลือชา

120

รถม้าลือลั่น

เครื่องปั้นลือนาม

งามพระธาตุลือไกล

ฝึกช้างใช้ลือโลก
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ดอกไม้ประจาจังหวัด ลาปาง

ดอกไม้ประจาจังหวัด : ลาปาง
ชื่อดอกไม้ : ดอกธรรมรักษา
ชื่อสามัญ : Heliconia
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Heliconia spp.
วงศ์ : HELICONIACEAE
ชื่ออื่น : กามกุง
ลักษณะทั่วไป : ธรรมรักษาเป็นพรรณไมลมลุก อวบน้า มีลาตนใตดิน เรียกวา เหงา ลักษณะคลายกับกลวย
ลาตนสูงประมาณ 1–2 เมตร เจริญเติบโตโดยการแตกหนอออกมาเป็นกอ ลักษณะใบคลายใบกลวย เรียง
สลับกัน มีสีเขียว ผิวเรียบเป็นมัน ขนาดของใบ ขึ้นอยูกับชนิดของพันธุแ ออกดอกเป็นชอตรงสวนยอดของลาตน
ลักษณะชอดอกตั้งและหอยลงแลวแตชนิดพันธุแ ในแตละชอดอกมี 4–8 ดอก ดอกมีสีสม แดง เหลือง และชมพู
ผลคือสวนของดอกเมื่อแกก็จะกลายเป็นเมล็ด
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด, แยกกอ, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
สภาพที่เหมาะสม : ดินรวนซุย ดินรวนปนทราย แสงแดดราไร จนถึงแสงแดดจัด
ถิ่นกาเนิด : อเมริกาใต
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ต้นไม้ประจาจังหวัด ลาปาง

ดอกไม้ประจาจังหวัด : ลาปาง
ชื่อพันธุ์ไม้ : ขะจาว
ชื่อสามัญ : Indian Elm
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Holoptelea integrifolia (Roxb.) Planch.
วงศ์ : URTICACEAE
ชื่ออื่น : กระเจา กระเชา (ภาคกลาง), กระเจาะ ขะเจา (ภาคใต), กระเชา (กาญจนบุรี), กะเซาะ (ราชบุรี) , กา
ซาว (เพชรบุรี) , ขะจาวแดง ฮังคาว (ภาคเหนือ) , ตะสี่แค (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน) , พูคาว (นครพนม) , มหา
เหนียว (นครราชสีมา), ฮางคาว (อุดรธานี, เชียงราย, ชัยภูมิ), ขะจาว (ทั่วไป)
ลักษณะทั่วไป : เป็นไมยืนตนสูง 25 เมตร ผลัดใบ ลาตนเปลาตรงเปลือกสีน้าตาลปนเทา มีตอมระบาย
อากาศเป็นจุดกลมเล็ก ๆ สีขาวมองเห็นไดงาย เรือนยอดเป็นพุมรูปไขกวางคอนขางทึบ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียง
สลับ แผนใบรูปรีปูอม โคนใบมนหรือปูาน ปลายใบเรียวแหลม กานใบมีขน ออกดอกเป็นกระจุกตามงามใบ
ดอกขนาดเล็ก แยกเพศเป็นดอกเพศผูและดอกเพศเมีย ออกดอกชวงเดือนธันวาคม-มกราคม ผลเป็นรูปโลแบน
มีปีกบางลอมรอบ มีกานเกสรเพศเมีย 2 อันติดอยูสวนบนสุด บริเวณปีกมีลายเสนออกเป็นรัศมีโดยรอบ
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม : ดินทุกชนิด ตองการน้าปานกลาง ทนแลง
ถิ่นกาเนิด : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทย

ของดีประจาจังหวัดลาปาง
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รถม้าลาปาง
จังหวัดลาปางยังคงความเป็นเอกลักษณแที่โดดเดน โดยนารถมา เป็น
พาหนะในการรับสงผูโดยสารมากวา 80 ปีแลว ปัจจุบันยังคงใชเป็นพาหนะ
ใหบริการนานักทองเที่ยวนั่งเยี่ยมชมสถานที่สาคัญของจังหวัดลาปาง ใน
บรรยากาศยอนยุคที่หลงเหลือ มา
สินค้าเซรามิค
อุตสาหกรรมที่ทาชื่อเสียงใหจังหวัดลาปางเป็นที่รูจักอยางกวางขวางคือ
อุตสาหกรรมเซรามิก ที่มีความสวยงาม ทนทาน และประโยชนแใชสอย ที่
หลากหลาย ที่สาคัญคือ มีราคาถูก ทั้งนี้ เพราะจังหวัดลาปางเป็นแหลงดิน ที่
เป็นวัตถุ ดิบ สาคัญในการผลิตเซรามิก ทาใหการตั้งโรงงานเพื่อผลิตเซรามิก
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเป็นจานวนมาก แมวาประสบ กับปัญหาเศรษฐกิจ
ทาใหมีโรงงานจานวนมากตองปิดตังลง แตก็ยังมีโรงงานเซรามิกในจังหวัด
ลาปาง ไมต่ากวา 200 แหง

จังหวัดลาปาง มีผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว
จังหวัดลาปาง มีผลิตภัณฑแ OTOP 5 ดาว หลายประเภท ทั้งประเภท
ผา ของใช ของตกแตง ของที่ระลึก อาหาร รวมทั้งสมุนไพรที่ไมใชอาหาร

สถิติข้อมูลจังหวัด
การศึกษา
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ในปีการศึกษา 2552 จังหวัดลาปางมีจานวนสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 456 แหง แยกเป็นสถานศึกษาของรัฐ
434 แหง มีจานวนครู-อาจารยแ 4,640 คน นักเรียน 79,836 คน อัตราสวนครู-อาจารยแ : นักเรียน-นักศึกษา 1
: 22 โรงเรียนเอกชน 22 แหง จานวนครู-อาจารยแ 1,213 คน นักเรียน-นักศึกษา 24,384 คน อัตราสวนครูอาจารยแ : นักเรียน-นักศึกษา 1 : 20 ตามรายละเอียด ดังนี้
จานวนนักเรียน – นักศึกษาของจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2552
อาชีวศึกษา
กอน ประถม
มัธยมศึกษา
และ
รวม
สังกัด
ประถมฯ ศึกษา
(คน) อุดมศึกษา (คน)
(คน) (คน)
(คน)
- สถานศึกษาของรัฐ 9,137 33,392 34,692
2,615
79,836
- เอกชน
4,410 9,706 8,314
1,954
24,384
รวม
13,547 43,098 43,006
4,569 104,220

