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ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดล าปาง 
 
ประวัติความเป็นมาจังหวัดล าปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
          

ล าปางเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายต านานที่กลาวอางถึงความเป็นมาของเมืองล าปาง 
อยางเชน ต านานเมืองที่กลาวในหนังสือของวัดศรีลอมที่กลาวถึงต านานเมือง " กุกุฏนคร"เป็นภาษาบาลี 
แปลวา "ไกขาว" ต านานไดกลาววาในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจาไดออกเผยแพรพระธรรมแก มวล
มนุษยแชาติพลบค่ าไดเสด็จมายังดอยหมนนอย เหนือฝั่งแมนาวัง ประทับอยูที่นั่น พออรุณรุงพรอินทรแเกรงวา 
ประชาชนจะตื่นข้ึนมาบิณฑบาตรพระพุทธองคแไมทันจึงแปลงกายเป็นไกขาว ขันปลุกใหประชาชน 
ตื่นข้ึนมาบิณฑบาตร กุกุฎนคร จึงเป็นที่มาของเมืองไกขาวและตอๆมา เจาเมืองผูครองเมืองล าปางจึงถือเอาไก
ขาว เป็นตราสัญลักษณแของเมืองล าปางมาตราบเทาทุกวันน้ี 
         อีกต านานไดกลาวถึงเมอืงล าปางโบราณซึง่อยูบรเิวณของวัดพระธาตุล าปางหลวงโดยมปีะวัติความ
เป็นมา คือเมืองล าปางสมัยพุทธกาลซึ่งมีภาษาบาลีวา "ลัมภกัปปนคร" ไมมีประวัติผูสรางไวเวนแตระบุเจาถ่ิน
เดิมคือชาวลัวะไดอาศัยยังหมูบานช่ือล าปางหลวง ซึ่งมีช่ือเป็นภาษาบาลีวาลัมภกาลีวัน หมูบานนี้อยูในพื้นที่
อ าเภอเกาะคา ที่ตั้งของวัดพระธาตุล าปางหลวงปัจจุบัน 
          ต านานไดกลาวไววาสมยัพุทธกาล องคแสมัมาสมัพุทธเจาไดตรสัรู อนุตรสมัมสมัโพธิญาได 25 พรรษา
ไดเสด็จมาประทับ ณ ดอยมอนนอย สมสวย ต าบลลัมภกาลีวัน ( ต าบลล าปางหลวง ) ณ วัดพระธาตุล าปาง
หลวงขณะนั้นมีชาวลัวะคนหนึ่งช่ือ อายกอนเดินผานมาก็เกิดศรัทธาไดน ามะพราว และน้ าผึ้งบรรจุกระบอกไม
ปูาง (ไมไผ)ดอน (หาบ) ดวยไมจาวมาถวายพระพุทธองคแ เมื่อพระพุทธองคแฉันทแน้ าผึ้งแลว ทรงพยากรณแวา 
การเบื้องหนาจะมีผูมาสรางบานแปงเมืองข้ึน ที่แหงนี้และพระองคแประทานพระเกษาใหแกลัวะอายกอนก็ไดน า
พระเกษามาบรรจุไวในผอบทองค าหนัก 8 กรัมอัญเฃิญประดิษในหลุมกวาง5 วาลึก 7 ศอกและไดกอพระเจดียแ
รอบไวพระพุทธเจายังพยากรณแตอไปวาเมื่อพระองคแเขาสูปรินิพพานแลวเป็นเวลา 218 ปีจะมีพระอรหันตแ 2 
องคแ คือ พระกุมาระกัสปะเถระน าเอาอิฐพระนราศขางขวาและพระเมฆิยเถระ น าเอาอิฐล าคอขางหนามา
บรรจุไวในพระเจดียแนี้อีก สวนลัวะอายกอนก็ไดน ามาไมขะจาวที่ใชหาบของมาถวายพระองคแปักลงขางๆ เจดียแ
ที่กอไวซึ่งการตอมาตนขะจาวก็เจริญงอกงามคูองคแพระเจดียแสืบมาจนทุกวันน้ี 
          ตามค าท านายของพระพุทธองคแณ ต าบลแหงหน่ึงกไ็ดเจรญิรุงเรอืง มผีูคนมาสรางบานแปงเมอืงสบืมา
หลายยุคหลายสมัยจนกระทั่งมาถึงสมัยกอนตนตระกูลเช้ือเจ็ดตน ผูครองเมืองทางเหนือไดมีประวัติศาสตรแและ
เหตุการณแของบานเมืองกอนที่จะเกิดวีรบุรุษผูกอบกูเมืองมาจากพมา เหตุการณแนี้ไดเกิดข้ึนระหวางพ.ศ. 2272
ถึง 2275หัวเมืองลานนาทั้งหมดตกอยูในอ านาจของพมาชาวเมือง เมืองระส่ าระสาย มีจรจลวุนวาย พมาสง
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ผูปกครองมาดูแลหัวเมืองลานนาทั้งหมดอาทิเชียงใหม เชียงแสน เชียงราย แพร นาน ล าพูน สวนนครล าปาง 
อิทธิพลพมาผเขามาแลวแตยังมิไดสงผูแทนมาปกครองหัวเมืองอื่นๆ ขณะนั้นกษัตริยแผูปกครองเมือง คือ เจาลิ้น
กานยังทรงพระเยาวแอยู ชาวนครล าปางจึงตั้งขุนนาง 4 คน เป็นผูส าเร็จราชการแทน เป็นการช่ัวคราว คือ แสน
หนังสือ แสนเทพ แสนบุญเฮือนและจะเรนอย 
          ขณะน้ันมพีระภิกษุรปูหน่ึงเปน็เจาอาวาสวัดนายางคแหรอืนาหยาบ (ปัจจุบันอยูในเขตอ าเภอแมทะ
จังหวัดล าปาง) มีวิทยาอาคมประชาชนนับถือ สมัครเป็นบริวารจ านวนมาก สมภารวัดสามขา กับสมภารวัด
บานฟุอนตางสึกออกมาเป็นเสนาซายขวา ตั้งเป็นก฿กเป็นเหลาช้ัน เป็นเหตุใหพมาไมพอใจ สงเทามหายศผูครอง
เมืองล าพูนยกกองทัพมาปราบ สมภารวัดนายางก็คุมสมัครพรรคพวกออกรบกองทัพพมาที่ต าบลปุาตัน
ตานทานกองก าลังพมาไมได พายแพหนีไปยังวัดพระธาตุล าปางหลวง พมาตามไปลอมไว พอตกกลางคืน 
สมภารวัดนายางกับเสนาซายขวา ก็พากันหนีจากวงลอมทหารพมาแตก็หนีไมพนถูกทหารพมาใชปืนยิงถึงแก
ความตาย ทั้งสมภารวัดนายางและเสนาซายขวา กองทัพพมาก็กลับมาตั้งมั่นที่วัดพระธาตุล าปางหลวงและทัพ
พมาทาวมหายศแตงตั้งใหหาญฟูาแมบ หาญฟูาง้ า หาญฟูาฟื้นเขาไปเจรจาตอขุนนางทั้ง 4 โดยตัวแทนของพมา
ทั้ง 3 ไดเหน็บอาวุธเขาไป พอไดโอกาสก็พากันแทงขุนนางทั้ง 4 และยกกองก าลังหนุน เขาไปปลนเอาเมือง
ล าปางได แสนหนังสือแสนเทพและแสนบุญเฮือนถูกฆาตายสวนนายจะเรนอยและเจาลิ้น 
กานพากันหนีไปที่ประตูผา นครล าปางตกในครอบครองของทาวมหายศซึ่งตั้งมั่นอยูในเขตก าแพงวัดพระธาตุ
ล าปางหลวงทาวมหายศทารุณกดข่ีราษฎรไดรับความเดือดรอนทั่วไปมิมีผูสามารถปราบกองทัพทาวมหายศได 
          เจาอธิการวัดพระแกวหรอืวัดชมภู (ปัจจุบันอยูในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง) มีความรูทาง
โหราศาสตรแ ประชาชนเลื่อมใสสมัครเขาเป็นบริวารจ านวนมาก ประสงคแจะหาผูมีความสามารถกูอิสรภาพคืน
จากพมามีผูแนะน าวาหนานทิพยแชาง พรานปุาเป็นผูมีความสามารถ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก าลังกายแข็งแรง
รูจักและช านาญในการใชอาวุธ เจาอธิการวัดพระแกวจึงไปขอรองใหหนานทิพยแชางไปกอบกูบานเมืองในครั้งนี้
โดยมีขอเสนอ เมื่อกอบกูบานเมืองคืนมาไดจะสถาปนาใหเป็นเจาครองเมืองล าปางตอไป หนานทิพยแชางขัน
อาสาโดยไดน าไพรพลไป 300 คนใชซุมรออยูขางนอกวัดพระธาตุล าปางหลวง หนานทิพยแชางไดรอบเขาไปใน
วัดทางทอระบายน้ าปลอมเป็นคนล าพูนเขาไปสงขา แกทัพพมาเมื่อสามารถเขาไปวัดได ไปถามทหารวาแมทัพ
เป็นคนไหน ตนมาจากล าพูนเพื่อมาสงขาว ทหารพมาหลงเช่ือ ก็ช้ีบอกแมทัพทาวมหายศซึ่งขณะนั้นน่ังเลน
หมากรุกอยูในศาลาหลวง เมื่อหนานทิพยแรูวาแมทัพคือคนไหน ก็ใชปืนที่พกมายิงจนแมทัพพมาเสียชีวิตและ
สามารถยึดเมืองและสามารถยึดเมืองกลับคืนมา พรอมสถาปนาตนเองเป็นเจาทิพยแจักรหลวงหรือเจาสุลวฤา
ไชยสงคราม (เจาพอทิพยแชาง) ปกครองเมืองล าปางตั้งแตพ.ศ. 2275 นาน 27ปีและพระองคแไดพิราลัยในปี 
2302 รวมอายุได 85 ปี เจาทิพยแชางมีโอรส และพระธิดากับเจาแมพิมพารวม6 องคแคือเจาอาย(ถึงแกกรรม
ตั้งแตยังเยาวแ)เจาชายแกว เจานางค า เจานางค าปา เจาค าปอเฮือน (ตายในสนามรบ) และเจานางกม 
พระโอรสองคแสองคือ เจาฟูาแกวซึ่งเป็นพระโอรสเพียงพระองคแเดียวทีเหลืออยู จึงไดครองราชตอจากพอเจา
ทิพยแชาง เจาฟูาแกวมีโอรส 7 องคแธิดา 3 องคแ ไดแกเจากาวิละ เจาค าโสม เจานอยธรรมลังกา เจาดวงทิพบยแ 
เจาศรีอโนชา เจาศรีวรรณ (ถึงแกกรรม)เจาหมูลา เจาค าฝั้น เจาศรีบุญตัน(ถึงแกกรรม) เจาบุญมาในชวงที่เจา
ฟูาแกวครองเมืองล าปาง ชวงนั้นพระองคแไดถูกเจาลิ้นกาน(โอรสของเจาเมืองล าปางที่เสียเมืองใหแกทาวมหา
ยศ) เขายึดอ านาจเจาฟูาแกวไดหนีไปพึ่งเจาเมืองแพร เมืองล าปางก็อยูในปกครองของเจาลิ้นกาน ตอมาปี 
พ.ศ. 2304 พมาก็ไดมีอ านาจอีก ไดสงกองทัพมายึดหัวเมืองตางๆ ในอาณาจักรลานนาไทย หัวเมืองตาง ๆ 
ยอมออนนอม และ พมาไดจัดการปกครองล าปางใหมและ ใหเจาฟูาแกวข้ึนปกครองเมืองล าปางท าใหเจาลิ้น
กานเกิดความไมพอใจ พมาจึงเขามาช าระความโดยการด าน้ าพิสูจนแ เจาลิ้นกานแพ จึงถูกประหารชีวิต จากนั้น
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เจาฟูาแกวก็ปกครองเมืองล าปางตลอดมา และมีโอรสทั้ง 7 พระองคแสืบทอดเป็นเจาผูครองเมืองทางเหนือ 
เรียกวา "เช้ือเจ็ดตน"สวนธิดาที่เหลือเพียงองคแเดียว คือเจาศรีอโนชา ตอมาก็ไดเป็นอัครชายาของสมเด็จพระ
ยากร พระราชวังบวรมหาเสรสีหนาทเช้ือเจ็ดตนที่ครองเมืองทางเหนือไดแก เจากาวิละ ครองเมืองล าปางและ
เชียงใหม เจาค าโสม ครองเมืองล าปาง เจานอยธรรมลังกาครองเมืองเชียงใหม เจาดวงทิพยแ ครองเมืองล าปาง
เจาหมูหลา เป็นเจาอุปราชเมืองล าปาง เจาค าฝั้น เป็นพระยาเมืองล าพูน และพระยาเชียงใหมชางเผือก และ 
เจาบุญมา ไดเป็นพระยาล าพูน ซึ่งเป็นภาษาบาลีของค าวา ละกอน ค าวาละกอนน้ีเป็นช่ือเมืองในสกุลของละ
พูร และ ละไว ต าหรับพระฤาษี สรางเมืองเป็นรูปหอยสังขปัตตสัญฐานคือเมืองในรูปหอยสังขแซึ่งมีอางอิงใน
หนังสือจามเทวีวงศแ แล ต านาน ไฟมางกัปป รวมทั้งต านานมุลศาสนาซึ่งพรรณาวาสรางเป็นรูปเกล็ดหอย เมือง
เขลางคแมีเนื้อที่ประมาณ 600 ไร เจาอนันตยศ ปกครองเมืองราว พ.ศ. 1223 และไดสถาปนาเป็นเจาอิทรเกิง
กร ครองเมืองเขลางคแสืบมา (บริเวณเมืองตรงกับหมายเลข 1 ในแผนที่) ตอมาใน ปี พ.ศ. 1264 พระองคแได
สรางเมืองข้ึนใกล ๆ เมืองเขลางคแ เพื่อใชเป็นที่ประทับของพระมารดา พระนางจามเทวี คราวเสด็จมาเยี่อม
พระองคแช่ือเมือง อาลัมภางคแ ครั้งสุดทายราวปี พ.ศ. 1264 พระนางจามเทวีไดเสด็จมาประทับยังเมืองอาลัม
ภางคแพระนางประทับที่เมืองนี้นาน 6 ปีก็เสด็จสวรรคตตอมาเจาอินเกิงกรก็ไดรวมเมืองสองเมืองนี้เขาดวยกัน
เรียกวา เมืองเขลางคแอาลัมภางคแ และมีผูครองเมืองตอมาเรื่อย ๆ และเกิดรางขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อทัพ
เชียงใหมตีเขลางคแแตก ในปี พ.ศ. 1844 ในระยะเวลาตอมาก็ไดรับการฟื้นฟูจนถึงกอนสมัยไดรับอิทธิพลของ
พมา และตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ตั้งของวัดพระแกวดอนเตาปัจจุบันที่วัดน้ียังมีหลักฐานชวงที่พระแกวมรกตหรือ 
พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร ไดถูกอัญเชิญใหมาประทับ ณวัดของเมืองเขลางคแในปี พ.ศ. 1979 จนถึง พ.ศ. 
2011 นานถึง 32 ปี จากนั้นก็ไปประทับที่เมืองเชียงใหมและลาว จนในที่สุดก็กลับมายังกรุงศรีอยุธยา และ
ปัจจุบันประทับอยูที่ วัดพระศรีรัตนศาสนราม 
          จนในป ีพ.ศ. 2058 กองทัพอโยธยาของพระรามาธิบดีที่ 2 ยกทัพมาตีเมืองเขลางคแและ เมืองก็ไดแตก
เป็นครั้งที่สองเกิดรางไปจนกระทั่งปี พ.ศ. 2275 ซึ่งเป็นชวงสมัยของ พอเจาทิพยแชางปกครองเมืองล าปาง 
บริเวณวัดพระธาตุล าปางหลวงรุนหลานก็คือเจากาวีละ และ เจาค าโสม ทั้งสองพระองคแไดยายเมืองจากล าปาง
เดิมมายังเมืองเขลางคแ โดยพระองคแไดรวบรวมเมืองเขลางคแเกาและมาปรับปรุงเมืองใหม ช่ือเมืองวา เมืองคอก
วัว ตอมาเมืองคอกวัวก็ไดถูกทหารพมารุกราน เจาเมืองกาวีละและเจาค าโสม ไดตอสูกับทหาร 
พมาเพื่อรักษาเมืองไว และสามารถรบชนะ แตผลจากการสูรบท าใหบานเมือง ถูกท าลายไปมากยากแก การที่
จะบูรณะใหมได ในปี พ.ศ. 2351 พระองคแมีความคิดที่จะยายเมืองมายังแหงใหมคือ ฝั่งตรงขามแมน้ าวังดาน
ทิศตะวันออกของแมน้ าวัง บริเวณศาลากลาง หลังเกา หลังจากนั้นก็มีเจาเมืองล าปางปกครองมาเรื่อย จนถึง
สมัยของเจาดวงทิพยแปกครองเมืองล าปางจะตรงกับ รัชกาลที่ 2 ของราชวงศแจักรีและในรัชกาลที่ 4 ของ
ราชวงศแจักรี ไดทรงมีพระราชด าริใหเปลี่ยนต าแหนง พระยา ในหัวเมืองฝุายเหนือใหมีต าแหนงเป็น เจา 
ขณะนั้นพระยานอยญาณรังสีครองเมืองล าปาง ก็เปลี่ยนต าแหนงเป็น เจาวรญาณรังสี และตอมาจนถึงเจาผู
ครองเมืองล าปางองคแสุดทาย คือ เจาบุญวาทยแมานิต และไดถึงแกพิราลัยในปี พ.ศ. 2458 ไดแยกไปอยูกับ
มณฑลมหาราษฎรแ และในที่สุดก็ยกเลิกมณฑลทั่วราชอาณาจักรล าปางจึงมีฐานะเป็นจังหวัดมาจนถึงทุกวันน้ี 
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ท่ีตั้งและอาณาเขต  
 จังหวัดล าปาง 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 จังหวัดล าพูน  
 
สภาพภูมิประเทศ  
  จังหวัดล าปาง อยูสูงจากระดับน้ าทะเล 268.80 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นรูปยาวรี ภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยูทั่วไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใตของจังหวัด และในบริเวณ
ตอนกลางของจังหวัดบางสวนมีที่ราบลุมริมฝั่งแมน้ า และตามลักษณะทางกายภาพทางดานธรณีสัณฐานวิทยา 
จังหวัดล าปางมีพื้นที่เป็นที่ราบลอมรอบดวยภูเขา มีลักษณะเป็นแองแผนดินที่ยาวและกวางที่สุดในภาคเหนือ 
เรียกวา “ อางล าปาง ” ลักษณะภูมิประเทศแบงออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  
  บริเวณตอนบนของจังหวัด เป็นที่ราบสูง ภูเขา และเป็นปุาคอนขางทึบ อุดมสมบูรณแดวยไมมีคา ไดแก 
พื้นที่อ าเภอเมืองปาน แจหม วังเหนือ และงาว  
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  บริเวณตอนกลางของจังหวัด เป็นที่ราบและที่ราบลุมริมฝั่งแมน้ า ซึ่งเป็นแหลงเกษตรกรรมที่ส าคัญ
ของจังหวัด ไดแก พื้นที่อ าเภอหางฉัตร เมืองล าปาง เกาะคา แมทะ และสบปราบ  
  บริเวณตอนใตของจังหวัด เป็นปุาไมรัง บางสวนเป็นทุงหญา ไดแก พื้นที่อ าเภอเถิน แมพริก บางสวน
ของอ าเภอเสริมงาม และแมทะ 
 
ด้านเศรษฐกิจ 
   1. ผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัด  
  สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด ล าปางในปี 2551 มีผลิตภัณฑแมวล 47,535 ลานบาท รายได
สวนใหญ ข้ึนอยูกับสาขาการคาสงและคาปลีกมากที่สุดถึงรอยละ 18.55 คิดเป็นมูลคา 9,001 ลานบาท 
รองลงมาเป็นสาขาการอุตสาหกรรม และสาขาการศึกษา ตามล าดับ 
   2. รายไดประชากร  
  ในปี 2549 ประชากรจังหวัดล าปางมีรายไดเฉลี่ย 58,210 บาท/คน/ปี จัดอยูในอันดับ 11 ของ
ภาคเหนือ และอันดับ 51 ของประเทศ  
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดล าปาง (GPP) ภาคเกษตร 
 มูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัดล าปาง ( GPP) ปี 2552 ทั้งหมด จ านวน 43,329 ลานบาท   แบง
ออกเป็นนอกภาคเกษตร จ านวน 35,822 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 82.67 และ ภาคเกษตร    จ านวน 7,507 
ลานบาท  คิดเป็นรอยละ 17.33 
           มลูคาผลติภัณฑแมวลรวมจงัหวัดล าปาง ( GPP) ภาคเกษตร ปี 2552 จ านวน 7,507 ลานบาท แบง
ออกเป็น สาขาพืชผล ปศุสัตวแ และการปุาไม จ านวน 7,027 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 93.61 และสาขาประมง 
จ านวน 480 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 6.39  
  ขอมูลดานพืช 
 จังหวัดล าปางมีพื้นที่ ดานการเพาะปลูก 1,111,113 ไร แบงออกเป็น 4 ประเภท ไดแก พื้นที่นา
จ านวน 522,757 ไร พื้นที่พืชไร จ านวน 345,776 ไร พื้นที่พืชผัก จ านวน 37,653 ไร และพื้นที่ไมผลไมยืนตน 
จ านวน 204,927 ไร  ครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 132,835 ครัวเรือน มูลคาผลผลิตดานการเพาะปลูก จ านวน 
8,235.64 ลานบาท 
กลุมสหกรณแ 
 จังหวัด ล าปาง ไดจัดต้ังกลุมสหกรณแ โดยจ าแนกเป็น 2 ประเภท ประกอบดวยสหกรณแภาค
การเกษตร และสหกรณแนอกภาคการเกษตร มีจ านวนกลุมสหกรณแรวมทั้งสิ้น 82 กลุม สมาชิกรวมทั้งสิ้น
จ านวน 141,072 ราย ซึ่งสหกรณแภาคการเกษตรประกอบดวย สหกรณแการเกษตร จ านวน 34 กลุม สมาชิก 
100,898   บาท  และสหกรณแนิคม จ านวน 1 กลุม สมาชิก 2,630 ราย ในสวนของสหกรณแนอกภาค
การเกษตร ประกอบดวยสหกรณแเครดิตยูเนี่ยน จ านวน 23 กลุม สมาชิก 17,361 ราย สหกรณแออมทรัพยแ
จ านน 11 กลุม สมาชิก 11,361 ราย สหกรณแบริการ จ านวน 11 กลุม  สมาชิก 2,480 ราย และสหกรณแ
รานคา จ านวน 2 กลุม สมาชิก 6,342 ราย 
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ขอมูลดานการศึกษา 
 จังหวัดล าปางมีศักยภาพที่โดด เดนในเรื่องความเป็นศูนยแกลางเช่ือมตอระหวางภาคเหนือตอนบนและ
ภาคเหนือตอน ลาง มีความ สะดวกในการเดินทางทั้งทางเครื่องบิน รถยนตแ และรถไฟ เหมาะสมที่จะเป็น
ศูนยแกลางการศึกษาของเยาวชนในภาคเหนือและประเทศ เพื่อนบาน โดยมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนอยูจ านวน 8 แหง มีนักศึกษาจากประเทศจีนมาศึกษาในสถาบันตาง ๆ ในระดับอุดมศึกษา 
อยางนอย 3 แหง จ านวนประมาณ 200 คน นอกจากนั้นยังมีนักศึกษาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมาเรียนที่
สถาบัน อุดมศึกษาของจังหวัด จ านวน 200 คน มีสถานศึกษาระดับต่ ากวาอุดมศึกษา ทั้งสายสามัญและสาย
อาชีพ ก็มีความโดดเดนในดานวิชาการและเป็นแหลงผลิตบุคลากร ระดับ ประเทศมาแลวเป็นจ านวนมาก 
รวมทั้งมีนักเรียนสถาบันการศึกษาสายสามัญไดรับรางวัลเหรียญทองโอลิมปิก วิชาการมาแลว สวนในสาย 
วิชาชีพก็มีความโดดเดนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแขงขันทักษะ ฝีมือมาแลว และในเรื่องทักษะ
ภาษาจีน โรงเรียนประชาวิทยแ ล าปาง เป็นโรงเรียนระดับตน ๆ ของประเทศที่สอนภาษาจีนไดดีที่สุด มี
นักเรียนจากภาคเหนือ กลาง และใต มาเรียนประมาณ 300 คน และนักเรียน ในตัวจังหวัดล าปางอีกประมาณ 
1,000 คน ซึ่งสามารถเขาไปดูรายละเอียดของแตละสถาบันการศึกษาได 
ขอมูลดานศาสนาและวัฒนธรรม 
 การจัดต้ังส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง ตามค าสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ สป. ๕๘/ ๒๕๔๕ และ
ที่ สป. ๕๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ก าหนดใหส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นหนวยงาน
เทียบเทากองในส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามการสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมขึ้นใหม ภายใตการ
บริหารของพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถือเป็นอีกกาวหนึ่งของ
การพัฒนาหนวยงานดานวัฒนธรรมในประเทศไทยเป็นผลใหมี เจาภาพรับผิดชอบงานวัฒนธรรม ของชาติ
ชัดเจนเป็นการเฉพาะ และยังเกิดผลดีกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒนแ โดยรวมหนวยงานระดับกรมที่มี
ภารกิจรับผิดชอบงานที่เกี่ยวเนื่องกับศิลป วัฒนธรรม เขามาอยูในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมประกอบดวย กรม
ศิลปากร กรมการศาสนา ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และจัดต้ังหนวยงานระดับกรมขึ้นอีก
หนวยงานหนึ่ง คือส านักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานที่มีฐานะเป็นองคแการมหาชน
ข้ึนตรงกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม คือ ศูนยแมานุษยวิทยาสิรินธร 
 การด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในมิติใหม นอกจากภารกิจเกี่ยวกับศิลปะ ศาสนา และ
วัฒนธรรมของชาติแลว ยังตองขับเคลื่อนงานใหสอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการ ด าเนินตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ งานวัฒนธรรม 
เพื่อใหกาวทันกับกระแสโลกาภิวัฒนแ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งถาโถมมาอยางไมหยุดยั้ง 
ตามบทพระราชบัญญัติมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดให
กระทรวงวัฒนธรรมมีอ านาจหนาที่เกี่ยวกับศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม และราชการอื่น ตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดใหเป็นอ านาจหนาที่ของกระทรวงวัฒนธรรม หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ชื่อแหล่งน้ า : เข่ือนกิ่วลม 
สถานท่ีตั้ง :   ต าบลบานแลง  อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
                เปน็เข่ือนคอนกรตีขนาดใหญ สรางดวยคอนกรตีเสรมิเหลก็แบบ Gravity Dam มีเนื้อที่ถึง 10,000 
ไร ตัวเข่ือนสูง 26.50 เมตร สันเข่ือนยาว 5,035 เมตร กวาง 135 เมตร เก็บกักน้ าได 112ลานลูกบาศกแเมตร  
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มีปริมาณน้ าไหลเขาอางเฉลี่ยปีละ 578 ลานลูกบาศกแเมตร ปัจจุบันมีน้ าในเข่ือนฯ  69.338 ลานลูกบาศกแเมตร  
เข่ือนกิ่วลม เป็นเข่ือนเอนกประสงคแเพื่อการชลประทาน สรางกั้นแมน้ าวัง ที่บริเวณชองเขากิ่วลม  ต าบลบาน
แลง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง มีความยาวตั้งแมทางเหนือของอ าเภอเมืองไปจนถึงอ าเภอแจหม  กอสรางเมื่อ 
พ.ศ.2511 ตัวเข่ือนสรางเสร็จเมื่อ พ.ศ.2515 งานระบบสงน้ าเสร็จพ.ศ. 2524 เป็นเข่ือนที่อยูใน 
ชื่อแหล่งน้ า: เข่ือนแมจาง 
สถานท่ีตั้ง :  อ าเภอแมเมาะ จังหวัดล าปาง 
                เปน็เข่ือนของการไฟฟูาฝาุยผลติแหงประเทศไทยสรางกัน้ล าน้ าแมจาง  มเีน้ือทีถึ่ง  11,000  ไร 
ชื่อแหล่งน้ า : เข่ือนกิ่วคอหมา 
สถานท่ีตั้ง :   ต าบลปงดอน  อ าเภอแจหม จังหวัดล าปาง 
                 หางจากตัวอ าเภอแจหมไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 13 กิโลเมตร และอยูเหนือ
เข่ือนกิ่วลมไปตามล าน้ าประมาณ 38 กิโลเมตร ส าหรับท านบดินปิดชองเขาต่ า (Saddle Dam) อยูทางฝั่งขวา
หางจากตัวเข่ือนหลักออกไปเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ถึง 7,925  ไร มีความจุเก็บกัก 170 
ลานลูกบาศกแเมตร  ปัจจุบันมีน้ าในเข่ือน 52.990 ลูกบาศกแเมตร  อางเก็บน้ ามีพื้นที่รับน้ าฝน  1,275  ตาราง
กิโลเมตร  และปริมาณน้ าไหลลงอางเก็บน้ าทั้งปี 265 ลูกบาศกแเมตร 
     
ชื่อแหล่งน้ า : อางเก็บน าแมมอก 
สถานท่ีตั้ง : หมูที่ 7 ต าบลเวียงมอก อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
            เปน็เข่ือนท านบดินขนาดใหญ มเีน้ือทีถึ่ง 12,000 ไร กวาง 2 กิโลเมตร เข่ือนยาว 1.9 กิโลเมตร 
ความจุของอางที่ระดับน้ าเก็บกัก 96 ลานลูกบาศกแเมตร ความจุที่ระดับน้ านองสูงสุด 138 ลานลูกบาศกแทาง
ระบายน้ าลนกวาง 45 เมตร มีทอสงน้ า 3 แหง สงน้ าใหกับอ าเภอทุงเสลี่ยม และแปลงอพยพของประชาชนที่
ยายออกจากพื้นในบริเวณการสรางอางตั้งอยู อยูหางจากปากทางแยกที่อ าเภอเถิน ระยะทางประมาณ 50 
กิโลเมตร 
 
ข้อมูลแต่ละอ าเภอ 

  1. อ าเภองาว 
    1.1. สภาพพ้ืนท่ี  

  พื้นที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู เป็นที่ราบ รอยละ 22 เป็นปุาเขารอยละ 73 เป็นพื้นที่น้ ารอยละ 5   
    1.2. การคมนาคม  

 อ าเภองาวหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 680 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 8-9 ช่ัวโมง 
สามารถเดินทางสูอ าเภองาวไดหลายเสนทาง 

ทางบก ถนนพหลโยธินสายเหนือ เริ่มจากกรุงเทพมหานคร-นครสวรรคแ-ก าแพงเพชร-ตาก-เขาสูตัว
เมืองล าปาง 600 กิโลเมตร ขับรถอีกประมาณ 83 กิโลเมตรก็จะถึงอ าเภองาว ถนนสายล าปาง-งาว เป็นถนน 4 
ชองทางการจราจร สามารถสัมผัสธรรมชาติสวยงามตลอดสองขางทาง สวนสายแพร ใชเสนทางแพร-สอง-งาว 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมงเศษ 

ทางรถไฟ ลงรถไฟที่สถานีรถไฟนครล าปาง แลวตอรถสูอ าเภองาวอีก 80 กิโลเมตร 
ทางเครื่องบิน สามารถเลือกลงไดที่ทาอากาศยานล าปางหรือทาอากาศยานแพรก็ได 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
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    1.3. ระยะทาง จากอ าเภองาว ถึงตัวอ าเภอเมือง เป็นระยะทาง 83 กิโลเมตร 
    1.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาต ิ
 - อ าเภอ งาว เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ ไดแก อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย โรคและศัตรูพืชระบาด 
    1.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  
 - อ าเภองาว มีแหลงน้ าที่ใชอุปโภค บริโภค ไดแก แมน้ างาว แมน้ าวัง อางเก็บน้ าเหนือ อางเก็บน้ าแม
เมือง อางเก็บน้ าแมแมะ คลองชลประทานตางๆ การประปา และบอบาดาล   
  
    1.6. ลักษณะของดิน  
 ลักษณะดินของอ าเภองาว มีลักษณะเป็นดินเหนียว และดินรวน  
    1.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ปุาไมของอ าเภองาว   940,000  ไร   แรดินขาว  อยูที ่ต.บานหวด แรลิกไนทแ อยูที่ ต.แมตีบ    
    1.8. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน 
 - ศิลปะ อ าเภองาว มีวัดจองค า ซึ่งถือเป็นโบราณสถาน  
 - วัฒนธรรม อ าเภองาว มีชนเผา เยา อาขา ไทยลื้อ กระเหรี่ยง มีการฟูนเจิง ฟูอนเล็บ 
 - ประเพณี อ าเภองาว มีประเพณีการตานกเวยสลาก ยี่เป็ง สงกรานตแ ปี๋ใหมเมืองงาว เงิน ลอยกระทง 
ประเพณีถือศีล กินผักอ าเภองาว ประเพณีโลชิงชา ประเพณีฮองขวัญหรือสูขวัญ ประเพณีสืบชะตา ประเพณี
ปอยนอยหรือปอย(บวชลูกแกว) ประเพณีข้ึนตาวตั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญขาว ประเพณีการเขาเบิก ประเพณี
ตานหลัวพระเจา ประเพณีตานตุง ประเพณีตานขาวใหม ประเพณีฟูอนผีมด 
 - วิถีชีวิตในชุมชน เป็นวิถีชีวิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
    1.9. ผู้รู/้ภูมิปัญญา 
 1 ดานเกษตรกรรม มีการแปรรูปผักและผลไม ไดแก การท ากลวยบารแบีคิว สมุนไพรขิงส าเร็จรูป ถ่ัว
สมุนไพร ขาวเกรียบฟักทอง มีการท าเกษตรอินทรียแ เชน การท าปุูยหมักจุลินทรียแ อี เอ็ม 
 2 ดานอุตสาหกรรม โรงงานถานอัดแทง และเครื่องใชจากไมไผ มีการถนอมอาหาร การแกะสลักไม 
การท าอาหารพื้นเมือง  

3 ดานพาณิชยกรรม มีการรวมกลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิต กองทุนหมูบาน การรวมกลุมของสินคา
OTOP  

4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ ผลิตภัณฑแคุณภาพจากไม,แกะสลัก,สิ่งทอเครื่องใชตางๆ,การท าเครื่องหนัง
,สุรากลั่น,ใบชาอบแหง,ปุูยหมักจุลินทรียแ อี เอ็ม   
 5 ดานการจัดการและการบริการ ในอ าเภองาว จัดใหมีการนวดแผนไทย มีหนานวัด และมีมัคนายก 
    1.10. แหล่งประกอบการท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพ 
 1 ดานเกษตรกรรม มีโรงสี,โรงงานอุตสาหกรรมถานอัดแทง และเครื่องใชจากไมไผ ,ตลาดกลาง,สถาน
ประกอบการ,รานคา,หางสรรพสินคา,สหกรณแ,ตลาดริมทาง/ตลาดสด    
 2 ดานอุตสาหกรรม  ในอ าเภองาว มีโรงงานอุตสากรรมไผบานรองผลิตถานอัดแทง และเครื่องใชจาก
ไมไผ มีรานคาชุมชนตางๆ โรงงานผลิตตะเกียบ โรงงานอบล าไย โรงงานผลิตเครื่องหนัง 
 3 ดานพาณิชยกรรม ในอ าเภองาว มีศูนยแจ าหนายผลิตถัณฑแทองถ่ินที่ตลาดกลาง และศูนยแจ าหนาย
สินคาOTOP 



100 

 

 4 ความคิดสรางสรรคแ มีศูนยแสาธิตและจ าหนายสินคา OTOP มีการสนับสนุนทองเที่ยว มีระบบ
อินเตอรแเน็ต โรงแรม 
บานพัก  
 5 การจัดการและบริการ มีแหลงทองเที่ยว ไดแก อุทยานแหงชาติถ้ าผาไท ต.บานหวด วัดจองค า 
พระอารามหลวง ต.บานหวด ศูนยแวิจัยกีฏวิทยาปุาไมที่ 1 ต.บานหวด ศาลเจาพอประตูผา ต.บานหวด มีสถาน
ประกอบการ มีหางสรรพสินคา มีโรงงานอุตสาหกรรม และรานคาชุมชน  
 
  2. อ าเภอแจ้ห่ม 

   2.1. สภาพพ้ืนท่ี  

 สภาพพื้นที่สวนใหญเป็นภูเขา  มีปุาไมลอมรอบ มีที่ราบลุมบริเวณ ที่ราบใกลแมน้ าเป็นบางสวน  
มีพื้นที่ปุาไมประมาณรอยละ 76 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่ภูเขาครอบคลุมโดยรอบของพื้นที่อ าเภอ ซึ่งอยู

บริเวณ รอยละ 5  
   2.2. การคมนาคม  สามารถเดินทางไปยังอ าเภอแจหม ไดดวยรถจักรยานยนตแ รถยนตแสวนบุคคล และรถ
ประจ าทาง 
   2.3. ระยะทาง จากอ าเภอแจหม ถึงตัวอ าเภอเมือง เป็นระยะทาง 52 กิโลเมตร 
   2.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาต ิ
 อ าเภอ แจหม เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ ไดแก อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย โรคและศัตรูพืชระบาด 
   2.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  
 แหลงน้ าในการอุปโภค บริโภคของอ าเภอแจหม ไดแกแมน้ าวัง แมน้ าสอย แมน้ ามอย มีอางเก็บน้ าแม
แมะ อางเก็บน้ าหวยแมตา มีคลองชลประทาน การประปา และบอน้ าบาดาล  
   2.6. ลักษณะของดิน  
 ลักษณะดินของอ าเภอแจหม เป็นดินเหนียว ดินทราย และดินรวน  
   2.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไดแกปุาไม ดินขาว น้ าตก ถ้ าโบราณ 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) ประเพณีข้ึนตาวตั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญขาว ประเพณีการเขา
เบิก ประเพณีตานหลัวพระเจา ประเพณีตานตุง ประเพณีตานขาวใหม 
 - วิถีชีวิตในชุมชน เป็นวิถีชีวิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
   2.9. ผู้รู/้ภูมิปัญญา 
 1 ดานเกษตรกรรม มีการแปรรูปผัก ผลไม เชน กลวยเบรกแตก ขาวแตเนน้ าแตงโม ขาวซอมมือ น้ าปู 
และยังมีการประดิษฐแ ดอกไมประดิษฐแจากกระดาษสา  การท ากองขาว กระเปาพื้นเมือง ผาถัก ผาทอตาง  ๆ
 2 ดานอุตสาหกรรม มีการถนอมอาหาร  และการท าอาหารพื้นเมือง เชนการท าน้ าปูน และยังมีการท า
ลูกประคบ สมุนไพรน้ ามันเหลือง 
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  .3 ดานพาณิชยกรรม มีสหกรณแหมูบาน  มีรานคา และสถานีบริการน้ ามัน 
 4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ มีผลิตภัณฑแสิ่งทอ เครื่องใชตางๆ เชน ผาทักโคเชทแหงสแฟูา ผาทอพื้นเมือง 
ผลิตภัณฑแจากเมล็ดมะคา รวมทั้งสิ่งของดานงานประดิษฐแ เชน ดอกไมประดิษฐแจากกระดาษสา กระเปา
พื้นเมือง   
 5 ดานการจัดการแกละการบริการ มีการนวดแผนไทย มีหนานวัด และมีมัคนายก  
   2.10. แหล่งประกอบการท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพ 
 1 ดานเกษตรกรรม มีโรงสีขาว 50 โรง ,โรงเก็บผลผลิต,รานคา,สหกรณแ    
 2 ดานอุตสาหกรรม มีโรงบมใบยา โรงปูนซีเมนตแ เหมือนแรดินขาว 20 แหง รานคาชุมชน  
 3 ดานพาณิชยกรรม ศูนยแจ าหนายผลิตภัณฑแ OTOP 
 4 ความคิดสรางสรรคแ มีศูนยแสาธิตและจ าหนาย,การทองเที่ยว,ระบบอินเตอรแเน็ต,โรงแรม  
 5 การจัดการและบริการ มีแหลงทองเที่ยว ไดแก วัดอักโขชัยคีรี ,ถ้ าโบราณ,น้ าตกและจุดชมวิว  
โรงงานบมใบยา และรานคาชุมชน  
   
  3. อ าเภอเมือง 

   3.1. สภาพพ้ืนท่ี  
 ลักษณะพื้นที่สวนใหญของอ าเภอเมือง  เป็นที่ราบบริเวณและบริเวณลุมแมน้ าตาง ๆ เพียงเล็กนอย 
   3.2. การคมนาคม  สามารถเดินทางไปยังอ าเภอเมือง ไดดวย รถจักรยานยนตแ รถยนตแสวนบุคคล และรถ
ประจ าทาง 
   3.3. ระยะทาง จากอ าเภอ 
   3.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ 
 อ าเภอ เมือง เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ ไดแก อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย โรคและศัตรูพืชระบาด 
   3.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  
 แหลงน้ าในการอุปโภค บริโภคของอ าเภอเมือง ไดแกแมน้ าตุเย แมน้ าวัง  หนองกระทิง  เข่ือนกิ่ว
ลม  เข่ือนยาง  คลองชนประทาน การประปา และบอน้ าบาดาล 
   3.6. ลักษณะของดิน  
 ลักษณะดินของอ าเภอเมือง 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 ก าแพงเมือง 
วัดแสนเมืองมา วัดอุโมงคแ วัดประตูปุอง วัดปุาพราว วัดกูค า วัดปงสนุกใต วัดสุชาดาราม วัดคะตึกเชียงมั่น วัด
หัวขวง หออะม฿อก วัดพระเจาทันใจ 
 - วัฒนธรรมของหมูบาน ชนเผาไทยยวน ชนเผาย้ิวเมี่ยน ชนเผาไทยมอญ ชนเผาไทยใหญ มีการฟูอน
เล็บ ฟูอนเจิง 
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- ประเพณี ตานกเวยสลาก ยี่เป็ง สงกรานตแ ลอยกระทง  ประเพณีฮองขวัญหรือสูขวัญ  ประเพณีสืบ
ชะตาประเพณีปอยนอยหรือปอย(บวชลูกแกว) ประเพณีข้ึนตาวตั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญขาว  ประเพณีการเขา
เบิก ประเพณีตานหลัวพระเจา ประเพณีตานตุง ประเพณีตานขาวใหม 
 - วิถีชีวิตในชุมชน เป็นวิถีชีวิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท  
   3.9. ผู้รู/้ภูมิปัญญา 
 1 ดานเกษตรกรรม มีการท าเสื้อพื้นเมือง ชุดผาไหม ผลิตภัณฑแผาฝูายทอมือ 

2 ดานอุตสาหกรรม การท าเซรามิค เชน ถวยตราไก การท าเครื่องปั้นดินเผา การท าอาหารพื้นเมือง 
เชน ไสอั่ว น้ าพริกหนุม แคบหมู 

3 ดานพาณิชยกรรม มีสหกรณแหมูบาน มีรานคา กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กลุมออมทรัพยแเพื่อ
การผลิต 
 4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ มีผลิตภัณฑแผาฝูายทอมือ  ผลิตภัณฑแจากสมุนไพร เชน สบูเหลวน้ าผึ้งผสม
ขมิ้น ครีมนวดผมอัญชัญ  
 5 ดานการจัดการแกละการบริการ มีการนวดแผนไทย มีหนานวัด และมีมัคนายก  
   3.10. แหล่งประกอบการท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพ 
 1 ดานเกษตรกรรม มีรานคา,สหกรณแ,ตลาดริมทาง/ตลาดนัด,โรงสีขาว,โรงเก็บผลผลิต,สถาน
ประกอบการ,ตลาดริมทาง/ตลาดสด 
 2 ดานอุตสาหกรรม มีรานคาชุมชน,สถานประกอบการ,โรงงานเซรามิค,โรงงานเครื่องปั้นดินเผา,
โรงงานอาหารกระปอง โรงงานน้ าตาล,ผลิตภัณฑแไมไผ  
 3 ดานพาณิชยกรรม ศูนยแจ าหนายผลิตภัณฑแ OTOP,ศูนยแจ าหนายผลิตภัณฑแเซรามิค,รานคาจ าหนาย
ผลิตภัณฑแเครื่องปั้นดินเผา,สถานประกอบการ 
 4 ความคิดสรางสรรคแ มีโรงภาพยนตรแ,ศูนยแสาธิตและจ าหนาย,การทองเที่ยว,ระบบอินเตอรแเน็ต
,โรงแรม รีสอรแท บานพักโฮมสเตยแ 
  5 การจัดการและบริการ มีสถานประกอบการ,หางสรรพสินคา เชน หางสรรพสินคาบิ๊กซี 
หางสรรพสินคาเทสโกโลตัส หางสรรพสินคาเสรี,โรงงานเซรามิค,โรงงานเครื่องปั้นดินเผา,โรงงานอาหาร
กระปอง โรงงานน้ าตาล,แหลงทองเที่ยว ไดแก ศาลเจาพอหลักเมือง พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒนแจตุรทิศ 
บานเสานักวิหารพระเจาทองทิพยแ เข่ือนกิ่วลม และรานคาชุมชน 
  4. อ าเภอเมืองปาน 
   4.1. สภาพพ้ืนท่ี  
 ลักษณะพื้นที่สวนใหญของอ าเภอเมืองปาน  เป็นพื้นที่ปุาและเทือกเขาสูง สลับซับซอนมีที่ราบบริเวณ
เชิงเขา และบริเวณลุมแมน้ าตาง ๆ เพียงเล็กนอย 
   4.2. การคมนาคม  

 สามารถเดินทางไปยังอ าเภอเมืองปาน ไดดวยรถยนตแสวนบุคคล และรถประจ าทาง  
   4.3. ระยะทาง จากอ าเภอเมืองปาน ถึงตัวอ าเภอเมือง เป็นระยะทาง 32 กิโลเมตร 
   4.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาต ิ
 - อ าเภอ เมืองปาน เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ ไดแก อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย โรคและศัตรูพืชระบาด 
   4.5. แหลงน้ าอุปโภค บริโภค  
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 - แหลงน้ าในการอุปโภค บริโภคของอ าเภอเมืองปาน ไดแกน้ าแมเต฿าะ-แมตเอม    น้ าแมมอน น้ าแม
ปาน น้ าแมกเวม น้ าแมบอม น้ าแมตุเย น้ าแมนึง แมน้ าวัง แมน้ าสอย แมน้ ามอย มีอางเก็บน้ าแมกานอย อาง
เก็บน้ าแมกองปิน มีคลองชลประทาน การประปา และบอน้ าบาดาล 
   4.6. ลักษณะของดิน  
 ลักษณะดินของอ าเภอเมืองปาน เป็นดินเหนียว ดินทราย และดินรวน  
   4.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไดแกปุาไม น้ าตก บอน้ าแร น้ าพุรอน 
   4.8. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน  
 - ศิลปะ มีโบราณสถาน  ไดแก พระธาตุจอมกอย วัดศรีหลวงแจซอน 
 - วัฒนธรรมของหมูบาน มีชนเผาแมว มูเซอ กระเหรี่ยง ลีซอ ไทยใหญ มีการฟูอนเจิง ฟูอนเล็บ  เตนคะจึ  
   4.9. ผู้รู/้ภูมิปัญญา 
 1 ดานเกษตรกรรมมีการท ากระเปาพื้นเมือง ผาถัก ผาทอตางๆ การท าชาเขียวใบหมอน และการแปร
รูเกษตรบานสบลี 

2 ดานอุตสาหกรรม มีการถนอมอาหาร เชนการท าเห็ดหอมแจซอน และการท าอาหารพื้นเมือง การ
ท ากระดาษใยพืชธรรมชาติ 

3 ดานพาณิชยกรรม มีสหกรณแหมูบาน มีรานคา กองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิต 
 4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ มีผลิตภัณฑแสิ่งทอ เครื่องใชตางๆ ผลิตภัณฑแเครื่องจักรสานบานแมกองปิน 
ผลิตภัณฑแจักรสานตะกราทางมะพราว  
 5 ดานการจัดการแกละการบริการ มีการนวดแผนไทย มีหนานวัด และมีมัคนายก 
   4.10. แหล่งประกอบการท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพ 
 1 ดานเกษตรกรรม มีรานคา,สหกรณแ,ตลาดริมทาง/ตลาดนัด,โรงสีขาว,โรงเก็บผลผลิต,สถาน
ประกอบการ    
  2 ดานอุตสาหกรรม มีรานคาชุมชน,สถานประกอบการ    
 3 ดานพาณิชยกรรม ศูนยแจ าหนายผลิตภัณฑแ OTOP 
 4 ความคิดสรางสรรคแ มีศูนยแสาธิตและจ าหนาย,การทองเที่ยว,ระบบอินเตอรแเน็ต,โรงแรม รีสอรแท 
บานพักโฮมสเตยแ 
 5 การจัดการและบริการ มีแหลงทองเที่ยว ไดแก อุทยานแหงชาติน้ าตกแจซอน และรานคาชุมชน  
 
  5. อ าเภอวังเหนือ  
   5.1. สภาพพ้ืนท่ี  
 ลักษณะพื้นที่สวนใหญของอ าเภอวังเหนือ มีพื้นที่ทั้งหมด 1,034 ตารางกิโลเมตร หรือ 646,451 ไร 
พื้นที่สวนมากเป็นปุาไมและภูเขาถึงรอยละ 80 และมีพื้นที่ราบแมน้ าวังเพียงรอยละ 20 
   5.2. การคมนาคม  

สามารถเดินทางไปยังอ าเภอวังเหนือ ไดดวยรถยนตแสวนบุคคล และรถประจ าทาง 
   5.3. ระยะทาง  จากอ าเภอวังเหนือ ถึงตัวอ าเภอเมือง เป็นระยะทาง 107 กิโลเมตร 
   5.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาต ิ
 อ าเภอ วังเหนือ เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ ไดแก อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย โรคและศัตรูพืชระบาด 
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   5.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  
 แหลงน้ าในการอุปโภค บริโภคของอ าเภอวังเหนือ ไดแกแมน้ าวัง แมน้ าหีด มีอางเก็บน้ าแมตาก อาง
เก็บน้ ามีชัย อางเก็บน้ าแมมอก  ล าหวยแมกีด มีคลองชลประทาน การประปา และบอน้ าบาดาล 
   5.6. ลักษณะของดิน  
 ลักษณะดินของอ าเภอวังเหนือ 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 ประเพณีข้ึนตาวตั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญขาว 
ประเพณีการเขาเบิก ประเพณีตานหลัวพระเจา ประเพณีตานตุง ประเพณีตานขาวใหม 
 - วิถีชีวิตในชุมชน เป็นวิถีชีวิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท  
 
   5.9. ผู้รู/้ภูมิปัญญา 
 1 ดานเกษตรกรรม มีการแปรรูปผัก และผลไม ไดแก ผักกาดดอง กลวยบารแบีคิว น้ าสมเกร็ดหิมะ  

2 ดานอุตสาหกรรม มีการถนอมอาหาร ไดแก การท าไขเค็ม การแกะสลัก ไดแก การแกะสลักรากไม 
แกะสลักไมมังกรตั้งโต฿ะ  

3 ดานพาณิชยกรรม มีสหกรณแหมูบาน มีรานคา มีกลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิต กองทุนหมูบาน  
 4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ มีผลิตภัณฑแสิ่งทอ เครื่องใชตางๆ เชน กระเปาผาปักชาวเขา ผาทอ ผา
ไหมแถมฝูายชาววังปักมุกผลิตภัณฑแจากไม เชน สะลอ ช้ันวางของ นาฬิกาไมสัก พานไมมะขาม โมบายกระดิ่ง
ไมไผ แกะสลัก ไดแก การแกะสลักรากไม แกะสลักไมมังกรตั้งโต฿ะ 
 5 ดานการจัดการแกละการบริการ มีการนวดแผนไทย มีหนานวัด และมีมัคนายก  
   5.10. แหล่งประกอบการท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพ  
 1 ดานเกษตรกรรม มีรานคา,สหกรณแ,โรงสีขาว,ตลาดริมทาง/ตลาดนัด,โรงเก็บผลผลิต,สถาน
ประกอบการ   
 2 ดานอุตสาหกรรม มีรานคาชุมชน,สถานประกอบการ   
 3 ดานพาณิชยกรรม ศูนยแจ าหนายผลิตภัณฑแ OTOP,สถานประกอบการ 
 4 ความคิดสรางสรรคแ มีศูนยแสาธิตและจ าหนาย,การทองเที่ยว,ระบบอินเตอรแเน็ต,โรงแรม  
 5 การจัดการและบริการ มีแหลงทองเที่ยว ไดแก น้ าตกวังแกว พระธาตุวัดพระเกิด วัดบานกอ ดอย
หนอก ดอยพระพุทธบาทใหญ ถาผางาม  และมีรานคาในชุมชน   
 
  6. อ าเภอห้างฉัตร 
   6.1. สภาพพ้ืนท่ี  
 ลักษณะพื้นที่สวนใหญของอ าเภอหางฉัตร  เป็นพื้นที่ปุา สลับซับซอนมีที่ราบบริเวณเชิงเขา  
และบริเวณลุมแมน้ าตาง ๆ เพียงเล็กนอย 
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   6.2. การคมนาคม  
สามารถเดินทางไปยังอ าเภอหางฉัตร ไดดวย รถจักรยานยนตแ รถยนตแสวนบุคคล และรถประจ าทาง 

   6.3. ระยะทางจากอ าเภอหางฉัตร ถึงตัวอ าเภอเมือง เป็นระยะทาง 16กิโลเมตร  
   6.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาต ิ
 อ าเภอ หางฉัตร เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ ไดแก อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย โรคและศัตรูพืชระบาด 
   6.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  
 แหลงน้ าในการอุปโภค บริโภคของอ าเภอหางฉัตร ไดแกล าน้ าแมตาล ล าน้ าแมไพร ล าน้ าแมยาว   มี
อางเก็บน้ าแมยาว อางเก็บน้ าแมไพร อางเก็บน้ าหวยเรียน อางเก็บน้ าปางปง อางเก็บน้ าแมตาลนอย อางเก็บ
น้ าหวยแมสัน หวยแมตาล หวยแมวัก หวยแมฮาว มีคลองแมนอย การประปา และบอน้ าบาดาล 
 
   6.6. ลักษณะของดิน  
 ลักษณะดินของอ าเภอหางฉัตร 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) ประเพณีข้ึนตาวตั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญขาว ประเพณีการเขา
เบิก ประเพณีตานหลัวพระเจา ประเพณีตานตุง ประเพณีตานขาวใหม ประเพณีฟูอนผีมด 

-วิถีชีวิตในชุมชน เป็นวิถีชีวิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
   6.9. ผู้รู/้ภูมิปัญญา 
 1 ดานเกษตรกรรม มีการท าเสื้อพื้นเมือง ชุดผาไหม การแปรรูปผัก ผลไม ไดแก ขาวเกรียบฟักทอง  

2 ดานอุตสาหกรรม มีการถนอมอาหาร เชนการท าเห็ดโคนดอง การท าอาหารพื้นเมือง ไดแก แหนม
หมู น้ าพริกลาบ น้ าพริกหนุมไขเค็ม การท าเซรามิค เชน ถวยตราไก ถวยชามฝาปิดลายสับปะรด เตาตมน้ ามัน
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. แหล่งประกอบการท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพ 
 1 ดานเกษตรกรรม มีรานคา,สหกรณแ,ตลาดริมทาง/ตลาดนัด,โรงสีขาว,โรงเก็บผลผลิต,สถาน
ประกอบการ    
  2 ดานอุตสาหกรรม มีรานคาชุมชน,สถานประกอบการ,โรงงานเซรามิค    
 3 ดานพาณิชยกรรม ศูนยแจ าหนายผลิตภัณฑแ OTOP,ศูนยแจ าหนายผลิตภัณฑแเซรามิค 
 4 ความคิดสรางสรรคแ มีศูนยแสาธิตและจ าหนาย,การทองเที่ยว,ระบบอินเตอรแเน็ต,โรงแรม รีสอรแท 
บานพักโฮมสเตยแ 
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 5 การจัดการและบริการ มีแหลงทองเที่ยว ไดแก ศูนยแอนุรักษแชางไทยและสวนปุาทุงเกวียน  อุทยาน
แหงชาติดอยขุนตาล และรานคาชุมชน 
 
  7. อ าเภอแม่ทะ     
   7.1. สภาพพ้ืนท่ี 

 มีสภาพเป็นที่ราบสูง มีภูเขาลอมรอบ มีที่ราบลุมเพียงเล็กนอย และคลื่นลอนต้ืนลึกสลับกับเนินเขา มีที่
ราบเชิงเขา มีแมน้ าล าธารไหลผานหลายสาย ไดแก แมน้ าจาง หวยแมพวก หวยแมทะ โดยเฉพาะแมน้ าจาง 
ตนก าเนิดในเทือกเขาอ าเภอแมเมาะ จังหวัดล าปาง ไหลผานพื้นที่เขตต าบลหัวเสือ ต าบลดอนไฟ ต าบลวังเงิน 
ต าบลแมทะ ต าบลนาครัว ต าบลปุาตัน ต าบลบานกิ่ว และต าบลน้ าโจ ไหลไปบรรจบกับแมน้ าวังที่อ าเภอเกาะ
คา จังหวัดล าปาง 
   7.2. การคมนาคม 
          ทางรถยนตแ ถนนสายล าปาง - เดนชัย 

ถนนสายแมทะ - บานฟุอน 
ถนนสายล าปาง - แมทะ 
ถนนสายปุาตัน - นาครัว (ร.พ.ช.)  
ถนนสายสันดอนแกว – สบปราบ (ร.พ.ช.) 
ถนนสายบานกิ่ว – บานแมไท (โยธาธิการ) 
ทางรถไฟ มีรถไฟสายกรุงเทพ ฯ – เชียงใหม ผานอ าเภอแมทะ ที่บานแมทะ  

   7.3. ระยะทางจากหมู่บ้านถึงตัวอ าเภอ 
หมูที่ 1 ต าบลบานดง หางจากที่วาการอ าเภอแมเมาะประมาณ 35 ก.ม. 

   7.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาต ิ
       การเกดิน้ าปาุไหลหลาก และอุทกภัย 
   7.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค มาจากแมน้ า การประปา การชลประทาน และอางเก็บน้ า เชน อางเก็บน้ า

หวยบานเกา  
   7.6. ลักษณะของดิน สวนใหญจะเป็นดินเหนียว  
   7.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดินขา ถานหินลิกไนทแ 
   7.8. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน 

     - ศิลปะ   โบราณสถาน โบราณวัตถุ  
     -วัฒนธรรมของหมูบาน  เป็นแบบพ้ืนเมือง 
     -ประเพณี  ตานกเวยสลาก ยี่เป็ง สงกรานตแ สรงน้ าพระธาตุ  งานฟูอนดาบเจาพอตนหลวง 

   7.9. ผู้รู/้ภูมิปัญญา 
1 ดานเกษตรกรรม ดานสัตวแ ดานพืช  เห็ดหอมสด  กาแฟสดอราบิกา    

  2.ดานอุตสาหกรรม มีโรงงานเซรามิค การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร เชน น้ าพริกเห็ดหอม  
3.ดานพาณิชยกรรม มีสหกรณแหมูบาน  

   4.ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ  แกะสลัก บานหลุก และต.หัวเสือ  งานจักสาน งานประดิษฐแดอกไมจาก
ดินต.หัวเสือ กระเปาหนังเทียม  การทอผา ผาทอตีนจก ผาลายยกดอก ผาทอลายน้ าไหล โบวแประดิษฐแ 

  5. ดานการจัดการ และบริการ  มีหมอเมือง หนานวัด มัคนายก 

http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=521010&PROD=0234153939&SME=023411522
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=521010&PROD=0512016138&SME=0512016934
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=521003&PROD=0942910143&SME=0942995959
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=521011&PROD=0232594329&SME=0232592656
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=521004&PROD=09817113645&SME=09817113516
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=521006&PROD=0235112343&SME=0234114231
http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=521008&PROD=0712278230&SME=071226162645
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   7.10. แหล่งประกอบการท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพ 
  1 ดานเกษตรกรรม  มีโรงสีขาว 
   2 ดานอุตสาหกรรม มีโรงงานเซรามิค สถานประกอบการ 

3 ดานพณิชยกรรม มีสหกรณแรานคาจ าหนายผลิตภัณฑแ  
   4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ - 
   5 ดานการจัดการ และบริการ  มีโรงงาน รานคาในชุมชน อุตสาหกรรมครัวเรือน เชน การท าเช้ือเห็ด  
และอุตสาหกรรมครัวเรือนการประดิษฐแดอกไมกระดาษสา 
 
  8. อ าเภอแม่มาะ 
   8.1. สภาพพ้ืนท่ี 

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุม และพื้นที่ราบระหวางหุบเขา    
   8.2. การคมนาคมทางรถยนตแ ถนน ล าปาง-แมเมาะสถานีขนสง 
   8.3. ระยะทางจาก หมูที่ 1 ต าบลบานดง หางจากที่วาการอ าเภอแมเมาะประมาณ 35 ก.ม. 
   8.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ การเกิดน้ าปุาไหลหลาก และอุทกภัย 
   8.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค มาจากแมน้ า การประปา การชลประทาน และอางเก็บน้ า เชน แหลงน้ าที่
ส าคัญ ไดแก อางเก็บน้ าแมจาง  อางเก็บน้ าแมขาม  น้ าแมจาง 
   8.6. ลักษณะของดิน สวนใหญจะเป็นดินปนทราย  
   8.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญของอ าเภอ 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  บานจ าปุย  ม.4 ต.บานดง  3. ภาพเขียน
สีประตูผา 4. ภาพเขียนสีบานทาสี 

     - วัฒนธรรมของหมู่บ้าน  เป็นแบบพื้นเมือง 
    - ประเพณี งานบวงสรวงเจาพอประตูผา งานสงกรานตแและบวงสรวงศาลหลักเมือง สรงน้ า
พระพุทธรูป โบราณ สรงน้ ารอยพระพุทธบาทนารอง ประเพณีแผนดินหวิด ตานกเวยสลาก บรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอน  การแขงขันเดิน-ว่ิง  แมเมาะมินิฮาลแฟมาราธอน การแขงขันจักรยานแมเมาะเสือภูเขา เทศกาล
ทองเที่ยวแมเมาะ พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรียแ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
 
   8.9. ผู้รู/้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    
 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  
อางเก็บน้ าแมจาง   ม.1 ต.นาสักอางเก็บน้ าแมขาม   ม.1 ต.บานดงภูเขาไฟดอยผาคอกหินฟู   ม.8 ต.แม
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เมาะ  พิพิธภัณฑแศูนยแถานหินลิกไนตแศึกษา(เหมืองแมเมาะ)  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว พิพิธภัณฑแคายประตูผา   
   8.10. แหล่งประกอบการท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพ 
  1 ดานเกษตรกรรม โรงสีขาว 
   2 ดานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตตะเกียบ ,ไมจิ้มฟัน  ที่ตั้ง บานรอง  ม.2 ต.บานรอง  โรงงานอบล าใย  

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. อ าเภอ สบปราบ  
   9.1. สภาพพ้ืนท่ี 
  อ าเภอสบปราบ คลายใบต าลึง เป็นแองกะทะมีที่ราบตรงกลาง มีภูเขาลอมรอบและมีแมน้ าวังไหล
ผานกลางจากทิศเหนือไปทิศใต จากลักษณะดังกลาวท าใหอากาศรอนและแหงแลงในชวงเดือนกุมภาพันธแถึง
เดือนมิถุนายน และหนาวเย็นในชวงเดือนพฤศจิกายน?มกราคม กับมีฝนตกชุกในเดือนมิถุนายน    
   9.2. การคมนาคม อ าเภอสบปราบ สามารถเดินทางโดยรถยนตแสวนบุคคล รถจักรยานยนตแและรถประจ า
ทาง 
   9.3. ระยะทางจาก การติดตอระหวางอ าเภอ เป็นไปโดยสะดวก โดยมีถนนพหลโยธินผาน ดังนี ้ 
             - อ าเภอสบปราบ ถึง อ าเภอเถิน 35 กม.  
             - อ าเภอสบปราบ ถึง อ าเภอเกาะคา 38 กม.  
             - อ าเภอสบปราบ ถึง อ าเภอเมือง 53 กม.  
                  การติดตอระหวางอ าเภอตางๆเป็นถนนราดยางและถนนลูกรังบางสายแตใชสัญจรไดตลอดป ี 
            - ต าบลสบปราบ 1 กม.  
            - ต าบลนายาง 5 กม.  
            - ต าบลสมัย 6 กม.  
            - ต าบลแมกัวะ 7 กม.  

   9.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ น้ าปุาไหลหลากและหินรวงจากไหลเขา 
   9.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  แมน้ าวังไหลผานมีน้ าตลอดปี แตฤดูแลงน้ าจะมีนอย ราษฎรหมูที่ 1,2,3 
ต าบลแมกัวะ หมูที่ 3,4,8 ต าบลนายาง หมูที่ 1,2,3,6,7,8 ต าบลสบปราบ ใชเพาะปลูกและใชท าประปาอุปโภค
บริโภค มีอางเก็บน้ าเพื่อใชในการอุปโภค บริโภค เชน 
  - อางเก็บน้ าแมทาน หมูที่ 4 ต าบลแมกัวะ  
  - อางเก็บน้ าแมเรียง หมูที่ 3 ต าบลสบปราบ  
  - อางเก็บน้ าแมทก หมูที่ 5 ต าบลสบปราบ  
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  - อางเก็บน้ าหวยสมัย หมูที่ 1 ต าบลสมัย  
  - อางเก็บน้ าหวยหลวงหมูที่ 2 ต าบลสมัย  
  - อางเก็บน้ าแมกาด หมูที่ 1 ต าบลนายาง  
  - อางเก็บน้ าแมทาย หมูที่ 2 ต าบลนายาง  
  - อางเก็บน้ าแมยอง หมูที่ 6 ต าบลนายาง  
  - อางเก็บน้ าแมปู หมูที่ 7 ต าบลนายาง  
  - อางเก็บน้ าแมปราบ หมูที่ 7 ต าบลนายาง  
     9.6. ลักษณะของดิน บางพื้นที่มีลักษณะที่เป็นดินเหนียว การระบายน้ าไมดี เหมาะแกการปลูกขาวและในบางพื้นที่มี
ลักษณะดินที่เป็นดินรวนมีกรวดหินปะปน มีการระบายน้ าดี  เหมาะแกการเกษตร 
     9.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
         - ดินขาวและปุาไม  
         - อุทยานแหงชาติดอยจง  ที่ตั้ง  บานนาไมแดง ม.6 ต.นายาง 
         - บอน้ าทิพยแ  ที่ตั้ง  บานสบทก ม.3 ต.สบปราบ 
         - แคมปแมวัง   ที่ตั้ง  ม.6  ต.สบปราบ 
         - สวนวัง   ที่ตั้ง  ม.6  ต.สบปราบ 
         - อางเก็บน้ าตาง ๆ  
     9.8. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน 
  - โบราณสถาน เชน วัดหลวงสบปราบ ที่ตั้ง  ม.2 ต าบลสบปราบ  และวัดราง  ต าบลนายาง 

-ประเพณีตานกเวยสลากและประเพณีปี๋ใหมเมือง 
  - วิถีชีวิตในชุมชนเป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท  
     9.9. ผู้รู/้ภูมิปัญญา 
  1 ดานเกษตรกรรม  ขาว ออย ถ่ัวลิสงและครั่ง 
   2 ดานอุตสาหกรรม  

  -บริษัทเหมืองบานปู  จ ากัด (มหาชน)  ที่ตั้ง  ต.แมกัวะ อ.สบปราบ  
  -บริษัทเคแอนมิเนอรัลสแ   ที่ตั้ง  ต.แมกัวะ อ.สบปราบ 
  -โรงงานน้ าแข็งเถินพัฒนกิจ   สาขาสบปราบ  ต.สบปราบ  อ.สบปราบ 
  -กฤษณะฟารแม    บานวัฒนา   ต าบลสบปราบ  อ าเภอสบปราบ 
  -บริษัทโฮมพอตเตอรี่    บานหลายฮองปฺุพัฒนา  ต.สบปราบ  อ.สบปราบ 
  -โรงงานกวินพอตเตอรี่  (เซรามิค)  บานวังยาว  ต.แมกัวะ  อ.สบปราบ 
  -โรงงานกอนดินเซรามิค   บานวัฒนา  ต.สบปราบ  อ. สบปราบ 
  -บริษัทก าธรผาใบ/ก าธรเต฿นทแเชา   บานไร  ต.นายาง  อ.สบปราบ 
  -บริษัทน้ าด่ืมเจาพระยา    บานปงกา  ต.แมกัวะ  ต. นายาง  อ.สบปราบ 
  -บริษัทน้ าด่ืมเพนกวิน    บานสบปราบ ม.2  ต.สบปราบ  อ.สบปราบ 
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  -บริษัทน้ าด่ืมพีพี    ต าบลสมัย  อ. สบปราบ 
  -บริษัทซิเบลโก   มิเนอรัล  ประเทศไทย  จ ากัด (มหาชน)  ต.แมกัวะ  อ. สบปาบ  
3 ดานพาณิชยกรรม  มีธนาคาร  3 แหง คือธนาคารไทยพาณิชยแ  สาขาสบปราบ  ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณแการเกษตร สหกรณแการเกษตร   
4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ  กลุมอาชีพตาง  ๆในพื้นที่  เชน ทอผา ท าไขเค็ม ถ่ัวสมุนไพร 

เครื่องปั้นดินเผา (เซรามิค) ผาทอตีนจกบานน้ าหลง ผาทอน้ าไหล ตะกราทางมะพราวและไมไผ ไมกวาดดอก
หญาและจักสานไมไผ 
     9.10. แหล่งประกอบการท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพ 
  1 ดานเกษตรกรรม มีโรงสีประจ าหมูบาน ตลาดผักสดริมทาง ตลาดนัด รานคาขนาดเล็กและสหกรณแ  
   2 ดานอุตสาหกรรม มีโรงงานเซรามิกและโรงงานน้ า 
   3 ดานพณิชยกรรม กลุมสตรีสหกรณแต าบลสบปราบ ศูนยแจ าหนายและแสดงผลิตภัณฑแการฝึกอบรม

พัฒนาการแปรรูปแกวโปุงขา 
  4 ดานการจัดการ และบริการ  มีรานคาในชุมชนและสถานประกอบการณแ  
 
  10. อ าเภอเกาะคา 
   10.1. สภาพพ้ืนท่ี 
  อ าเภอเกาะคา ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุมริมฝั่งแมน้ าวัง และมีเนินสูงอยูโดยรอบ  ซ่ึงลักษณะเชนน้ีท าให
อากาศในฤดูรอน รอนแหงแลงและอบอาว ในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น สวนฤดูฝนน้ันมีฝนตกไมถูกตองตามฤดูกาล ท าให
ในบางพื้นที่ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรกรรม  

   10.2. การคมนาคม อ าเภอเกาะคา  ตั้งอยูทางตอนใตของจังหวัดล าปาง หางจากตัวจังหวัดประมาณ  15  
กิโลเมตร มีเสนทางสามารถติดตอกับจังหวัด , อ าเภอใกลเคียงไดทุกฤดูกาล และยังสามารถติดตอกับต าบล 
หมูบาน ในพื้นที่ไดทุกฤดูกาลเชนเดียวกัน   มีถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงแผนดินหมายเลข  1 )  ตัดผานพื้นที่
ระยะทางประมาณ   26   กิโลเมตร และมีถนนพหลโยธินเช่ือมติดตอกับอ าเภอใกลเคียง สามารถเดินทางโดย
รถยนตแสวนบุคคล รถจักรยานยนตแและรถประจ าทาง    
   10.3. ระยะทางจาก การติดตอระหวางอ าเภอ เป็นไปโดยสะดวก โดยมีถนนพหลโยธินผาน ดังนี ้ 
           อ าเภอเกาะคา - อ าเภอเมืองล าปาง            ระยะทางประมาณ   15   กิโลเมตร 
        อ าเภอเกาะคา - อ าเภอสบปราบ                ระยะทางประมาณ   36   กิโลเมตร 
        อ าเภอเกาะคา - อ าเภอเสริมงาม               ระยะทางประมาณ    24   กิโลเมตร 
        อ าเภอเกาะคา -  อ าเภอหางฉัตร               ระยะทางประมาณ    15   กิโลเมตร 
        อ าเภอเกาะคา - อ าเภอแมทะ                   ระยะทางประมาณ    22   กิโลเมตร 
   10.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ  

  -แผนดินไหว จากรอยเลื่อนแมวัง  
    -ในพื้นที่ 4 ต าบล ของ อ.เกาะคา ไดแก ต.เกาะคา ใหมพัฒนา ทาผา และไหลหิน ประสบภัยน้ าปุา

ไหลหลาก และน้ าทวมฉับพลัน    
   10.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  แมน้ าวัง 
  -อางเก็บน้ าหวยฮวด ต าบลนาแกว , อางเก็บน้ าหวยแมฮอง ต าบลใหมพัฒนา ,อางเก็บน้ าแมปั๊ด ต าบล
นาแสง  
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  -ฝายกั้นแมน้ ายาว  
  -ประปาสวนภูมิภาคและประปาชนบท  
  -ขุดเจาะน้ าบาดาล  
   10.6. ลักษณะของดิน ดินรวนปนทรายและดินลูกรัง 
   10.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อ าเภอเกาะคา มีทรัพยากรธรรมชาติปุาไมประเภทปุาไมเบญจ
พรรณ อยูในเขตปุาสงวนแหงชาติเพียงเล็กนอย 
 
  10.8. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน 
  - โบราณสถาน ทางศิลปวัฒนธรรม เชน วัดพระธาตุล าปางหลวง วัดไหลหิน วัดปุาสัก และวัดพระธาตุ
จอมปิง 
  -ประเพณีตานกเวยสลาก ประเพณีปี๋ใหมเมืองและประเพณีสรงน้ าพระธาตุ  
  - วิถีชีวิตในชุมชนเป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท  
   10.9. ผู้รู/้ภูมิปัญญา 
  1 ดานเกษตรกรรม ขาว  เชน ขาวเจานาปี ขาวเหนียวนาปี ขาวเจานาปรัง ขาวเหนียวนาปรัง  พืชไร 
เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ถ่ัวเหลืองและถ่ัวลิสง 
  2 ดานอุตสาหกรรม  เซรามิกและแกะสลักไม  
  3 ดานพาณิชยกรรม  สหกรณแการเกษตร สหกรณแเครดิตยูเนียน และสหกรณแนิคม  
  4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ  ผลิตภัณฑแจากไม  แกะสลัก เชน แกะสลักกะลามะพราว เครื่องปั้นดินเผา 
  5 ดานการจัดการและบริการ  มีรานนวดแผนไทย เชน นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพบานกิ่ว ต าบลไหลหิน 
กลุมนวดแผนไทย ต าบลนาแกวเป็นตน 
   10.10. แหล่งประกอบการท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพ 
  1 ดานเกษตรกรรม มีโรงสีประจ าหมูบาน ตลาดผักสดริมทาง ตลาดนัด รานคาขนาดเล็กและสหกรณแ  

2 ดานอุตสาหกรรม โรงงานเซรามิค กวา 50 โรง และโรงงานไมแปรรูป 
  3 ดานพณิชยกรรม ศูนยแจ าหนายของตกแตงสวนที่ท าจากดินเผา  กลุมดอกไมประดิษฐแแมบานบานผึ้ง 
ต าบลศาลา 
  4 ดานการจัดการ และบริการ  มีรานคาในชุมชนและสถานประกอบการณแ  
   5 ดานความคิดสรางสรรคแ ดอนเงินรีสอรแท ต าบลนาแสง 
 
  11. อ าเภอ  แม่พริก   
   11.1. สภาพพ้ืนท่ี 
  อ าเภอแมพริก เน่ืองจากสภาพพื้นที่มีภูเขาลอมรอบ ฤดูรอนอากาศรอนอบอาว ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น ฤดูหนาว 
(พฤศจิกายน – กุมภาพันธแ) ฤดูรอน (มีนาคม – พฤษภาคม ) ฤดูฝน (มิถุนายน - ตุลาคม)  
   11.2. การคมนาคม อ าเภอแมพริก สามารถเดินทางโดยรถยนตแสวนบุคคล รถจักรยานยนตแและรถประจ า
ทาง 
   11.3. ระยะทางจาก จากตัวเมืองล าปาง 125 กิโลเมตร มีทารถที่ ถ.บุญวาทยแ ขางศาลากลางจังหวัดหลัง
เกา 
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   11.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ  
  น้ าปุาไหลหลากและแผนดินไหวจากรอยเลื่อน  

   11.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค   
  -แมน้ าวัง   

  -ประปาสวนภูมิภาคและประปาชนบท  
  -ขุดเจาะน้ าบาดาล  
   11.6. ลักษณะของดิน ดินรวนปนทรายและดินลูกรัง 
   11.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรปุาไมและของปุา 
   11.8. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน 
  - โบราณสถาน ทางศิลปวัฒนธรรม เชน ถ้ าน้ าผาผางามและวัดพุทธบาทวัดตวง  
  -ประเพณีตานกเวยสลาก ประเพณีปี๋ใหมเมืองและประเพณีสรงน้ าพระธาตุ  
  - วิถีชีวิตในชุมชนป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท  
   11.9. ผู้รู/้ภูมิปัญญา 
  1 ดานเกษตรกรรม ขาว  เชน ขาวเจานาปี ขาวเหนียวนาปี ขาวเจานาปรัง ขาวเหนียวนาปรัง พืชไร 
เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ถ่ัวเหลืองและถ่ัวลิสง 
  2 ดานอุตสาหกรรม  -  
  3 ดานพาณิชยกรรม  สหกรณแการเกษตร สหกรณแเครดิตยูเนียน และสหกรณแนิคม  
  4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ  กลวยอบพลังงานแสงอาทิตยแ  
  5 ดานการจัดการและบริการ      - 
   11.10. แหล่งประกอบการท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพ 
  1 ดานเกษตรกรรม มีโรงสีประจ าหมูบาน ตลาดผักสดริมทาง ตลาดนัด รานคาขนาดเล็กและสหกรณแ ดาน
อุตสาหกรรม โรงงานเซรามิค กวา 50 โรง และโรงงานไมแปรรูป 
  2 ดานพณิชยกรรม - 

3 ดานการจัดการ และบริการ  มีรานคาในชุมชนและสถานประกอบการณแ 
4  ดานความคิดสรางสรรคแ - 

 
   12. อ าเภอ เสริมงาม   
   12.1. สภาพพ้ืนท่ี 
  อ าเภอเสริมงาม จังหวัด ล าปาง อยูสูงจากระดับน้ าทะเล 268.80 เมตร โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขา
ทอดตัวตามแนวยาวจากทิศเหนือไปทางทิศใตของจังหวัดบริเวณตอนกลางบางสวนเป็นที่ราบลุมแมน้ าลักษณะ
ภูมิอากาศแบงออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

บริเวณตอนบน เป็นที่ราบภูเขาสูงปุาคอนขางทึบ ทรัพยากรปุาไมอุดมสมบูรณแ ไดแก พื้นที่อ าเภอแจหม 
อ าเภอวังเหนือ อ าเภอเมืองปาน และอ าเภองาว 

บริเวณตอนกลาง  เป็นที่ราบลุมแมน้ า เป็นแหลงเกษตรกรรมหลักของจังหวัด ไดแกพื้นที่อ าเภอเมือง
ล าปาง อ าเภอหางฉัตร อ าเภอเกาะคา อ าเภอแมทะ และอ าเภอสบปราบ 

บริเวณตอนใต เป็นปุารัง บางสวนเป็นทุงหญา ไดแก พื้นที่อ าเภอเถิน  อ าเภอแมพริก บางสวนของอ าเภอ 
เสริมงาม และอ าเภอแมทะ 
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ลักษณะทางกายภาพ ดานธรณีสัณฐานวิทยา จังหวัดล าปางมีพื้นที่ราบลอมรอบดวยภูเขา มีลักษณะเป็นแอง
แผนดินที่ยาว และกวางที่สุดในภาคเหนือ เรียกวา   12.2. การคมนาคม อ าเภอแมพริก สามารถเดินทางโดย
รถยนตแสวนบุคคล รถจักรยานยนตแและรถประจ าทาง 
  12.2. การคมนาคม อ าเภอเสริมงาม สามารถเดินทางโดยรถยนตแสวนบุคคล รถจักรยานยนตแและรถประจ า
ทาง 
  12.3. ระยะทางจาก จากอ าเภอเสริม งามตั้งอยูในเขตบานทุงงามพัฒนา หมูที ่11 ต าบลทุงงาม อยูทางทิศ
ตะวันตกฉียงใตของอ าเภอเมืองล าปาง หางจากศาลากลางจังหวัดล าปางตามเสนทางถนนพหลโยธินและถนน
สายจังหวัดล าปาง – ลี ้ผานอ าเภอเกาะคา เป็นระยะทาง 56 กิโลเมตรระยะทาง 
   12.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ  
  น้ าทวมฉับพลันและน้ าปุาไหลหลาก  

   12.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค   
  - แมน้ าเสริม ,แมน้ าต๋ า,แมน้ าเลียง,แมน้ าลา 

  -ประปาสวนภูมิภาคและประปาชนบท  
  -ขุดเจาะน้ าบาดาล และอางเก็บน้ า  
   12.6. ลักษณะของดิน ดินรวนปนทรายและดินลูกรัง 
   12.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรปุาไมและของปุา 
   12.8. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน 
  - โบราณสถาน ทางศิลปวัฒนธรรม เชน วัดบานนาออย  ที่ตั้ง บานนางอย ต.เสริมซาย 
  -ประเพณีตานกเวยสลาก ประเพณีปี๋ใหมเมืองและประเพณีสรงน้ าพระธาตุ  
  - วิถีชีวิตในชุมชนป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท  
   12.9. ผู้รู/้ภูมิปัญญา 
  1 ดานเกษตรกรรม กระเทียม,ขาว,ออยและถ่ัวลิสง 
  2 ดานอุตสาหกรรม  โรงสีขาวขนาดเล็ก ที่ตั้ง 79 แหง  
  3 ดานพาณิชยกรรม  สหกรณแการเกษตร สหกรณแเครดิตยูเนียน และสหกรณแนิคม  
  4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ  กลุมหมอนผา บานนาเดา ผาทอบานนาเดา ผาทอบานนาบอน ศูนยแศิลป
อาชีพ ที่ตั้ง บานแมถ้ า ต.เสริมซาย 
  5 ดานการจัดการและบริการ      - 
 
   12.10. แหล่งประกอบการท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพ 
  1 ดานเกษตรกรรม มีโรงสีประจ าหมูบาน ตลาดผักสดริมทาง ตลาดนัด รานคาขนาดเล็กและสหกรณแ  
  2 ดานพณิชยกรรม หัตถกรรมผาทอ ผลิตภัณฑแอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑแไม 
  3 ดานการจัดการ และบริการ  มีรานคาในชุมชนและสถานประกอบการณแ 
   4 ดานอุตสาหกรรม โรงสีขาวขนาดเล็ก ที่ตั้ง 79 แหง 
 
  13. อ าเภอเถิน 
   13.1. สภาพพ้ืนท่ี 
  อ าเภอเสริมงาม จังหวัด ล าปาง อยูสูงจากระดับน้ าทะเล 268.80 เมตร โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขา
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ทอดตัวตามแนวยาวจากทิศเหนือไปทางทิศใตของจังหวัดบริเวณตอนกลางบางสวนเป็นที่ราบลุมแมน้ าลักษณะ
ภูมิอากาศแบงออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

บริเวณตอนบน เป็นที่ราบภูเขาสูงปุาคอนขางทึบ ทรัพยากรปุาไมอุดมสมบูรณแ ไดแก พื้นที่อ าเภอแจหม 
อ าเภอวังเหนือ อ าเภอเมืองปาน และอ าเภองาว 

บริเวณตอนกลาง  เป็นที่ราบลุมแมน้ า เป็นแหลงเกษตรกรรมหลักของจังหวัด ไดแกพื้นที่อ าเภอเมือง
ล าปาง อ าเภอหางฉัตร อ าเภอเกาะคา อ าเภอแมทะ และอ าเภอสบปราบ 

บริเวณตอนใต เป็นปุารัง บางสวนเป็นทุงหญา ไดแก พื้นที่อ าเภอเถิน  อ าเภอแมพริก บางสวนของอ าเภอ 
เสริมงาม และอ าเภอแมทะ 
ลักษณะทางกายภาพ ดานธรณีสัณฐานวิทยา จังหวัดล าปางมีพื้นที่ราบลอมรอบดวยภูเขา มีลักษณะเป็นแอง
แผนดินที่ยาว และกวางที่สุดในภาคเหนือ เรียกวา    
   12.2. การคมนาคม อ าเภอแมพริก สามารถเดินทางโดยรถยนตแสวนบุคคล รถจักรยานยนตแและรถประจ า
ทาง 
  13.2. การคมนาคม  การเดินทางเขาสูต าบลใชเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แยกเขาที่วา
การอ าเภอเถิน มุงหนาไปทางทิศใตประมาณ 5 กม. ถึงเขตต าบลเถินบุรี สภาพถนนโดยทั่วไปเป็นถนน
คอนกรีต มีทางลูกรัง และลาดยางบางสวน การเดินทางสะดวก 
  13.3. ระยะทางจาก  
  สาย 91 กรุงเทพฯ-ล าปาง (กรุงเทพฯ-นครสวรรคแ-ก าแพงเพชร-ตาก-ล าปาง) บริษัทผูเดินรถ ไดแก 
บขส. สมบัติทัวรแ สยามเฟิรแสทัวรแ พรพิริยะทัวรแ นิววิริยะทัวรแ 
  สาย 13 กรุงเทพฯ-ฝาง-บานทาตอน (กรุงเทพฯ-นครสวรรคแ-ก าแพงเพชร-ตาก-ล าปาง-เชียงใหม-แม
ริม-ฝาง-แมอาย-บานทาตอน) บริษัทผูเดินรถ ไดแก บขส. นิววิริยะทัวรแ 
  สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม (กรุงเทพฯ-นครสวรรคแ-ก าแพงเพชร-ตาก-ล าปาง-ล าพูน-เชียงใหม) 
บริษัทผูเดินรถ ไดแก บขส. สมบัติทัวรแ สยามเฟิรแสทัวรแ พรพิริยะทัวรแ นิววิริยะทัวรแ เชิดชัยทัวรแ 
  สาย 924 กรุงเทพฯ-ล าพูน (กรุงเทพฯ-นครสวรรคแ-ก าแพงเพชร-ตาก-ล าปาง-ล าพูน) บริษัทผูเดินรถ 
ไดแก บขส. เชิดชัยทัวรแ 
  สาย 964 กรุงเทพฯ-ดอยเตา-จอมทอง (กรุงเทพฯ-นครสวรรคแ-ก าแพงเพชร-ตาก-เถิน-ลี้-ดอยเตา-
จอมทอง) บริษัทผูเดินรถ ไดแก บขส. 
  สาย 9911 กรุงเทพฯ-ล าพูน (ข) (กรุงเทพฯ-นครสวรรคแ-ก าแพงเพชร-ตาก-เถิน-ลี้-ล าพูน) บริษัทผูเดิน
รถ ไดแก บขส. 
  สาย 90 กรุงเทพฯ-เชียงราย (ก) (กรุงเทพฯ-นครสวรรคแ-ตาก-ล าปาง-พะเยา-เชียงราย) บริษัทผูเดินรถ 
ไดแก สมบัติทัวรแ สยามเฟิรแสทัวรแ เชิดชัยทัวรแ หนานค าทัวรแ 
  สาย 660 ระยอง-เชียงราย-แมสาย (รถดวนพิเศษ VIP) (ระยอง-พัทยา-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระบุรี-
นครสวรรคแ-ตาก-ล าปาง-พะเยา-เชียงราย-แมสาย) บริษัทผูเดินรถ ไดแก นครชัยแอรแ 
  สาย 155 พิษณุโลก-เชียงใหม (สายเกา) (พิษณุโลก-สุโขทัย-ตาก-เถิน-ล าปาง-ล าพูน-เชียงใหม) บริษัท
ผูเดินรถ ไดแก สุโขทัยวินทัวรแ ศรีทะวงคแทัวรแ 
  สาย 132 พิษณุโลก-เชียงใหม (สายเกา) (พิษณุโลก-สุโขทัย-สวรรคโลก-ทุงเสลี่ยม-เถิน-ล าปาง-ล าพูน-
เชียงใหม) บริษัทผูเดินรถ ไดแก สุโขทัยวินทัวรแ 



115 

 

  สาย 114 นครสวรรคแ-เชียงใหม (นครสวรรคแ-ก าแพงเพชร-ตาก-ล าปาง-ล าพูน-เชียงใหม) บริษัทผูเดิน
รถ ไดแก นครสวรรคแยานยนตแ (ถาวรฟารแมทัวรแ) 
  สาย 175 ขอนแกน-เชียงใหม (สายเกา) (ขอนแกน-ชุมแพ-หลมสัก-พิษณุโลก-สุโขทัย-ตาก-เถิน-
ล าปาง-ล าพูน-เชียงใหม) บริษัทผูเดินรถ ไดแก อีสานทัวรแ ภูหลวงทรานสปอรแตทัวรแ 
  สาย 779 ภูเก็ต-เชียงใหม (ภูเก็ต-สุราษฎรแธานี-ชุมพร-ประจวบฯ-หัวหิน-ชะอ า-เพชรบุรี-นครสวรรคแ-
ก าแพงเพชร-ตาก-ล าปาง-ล าพูน-เชียงใหม) บริษัทผูเดินรถ ไดแก ไทยพัฒนนกิจขนสง จ ากัด 
  สาย 672 แมสาย-แมสอด (แมสาย-แมจัน-เชียงราย-เวียงปุาเปูา-เชียงใหม-ล าพูน-ดอยต-ิล าปาง-เถิน-
บานตาก-ตาก-แมสอด) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนสง จ ากัด 
   13.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ  
  อ าเภอ เถิน เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ ไดแก อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย โรคและศัตรูพืชระบาด  

   13.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค   
 - อางเก็บน้ า คลองชลประทานตางๆ การประปา และบอบาดาล  
          - น้ าตกแมวะ น้ าตกแมมอก ปุาแมมอก ปุาแมปะ-แมเลิม ปุาแมอาบ 
   13.6. ลักษณะของดิน ลักษณะดิน มีลักษณะเป็นดินเหนียว และดินรวน 
   13.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  น้ าตกแมวะ น้ าตกแมมอก ปุาแมมอก ปุาแมปะ-แมเลิม ปุาแม
อาบ  
   13.8. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน 
 - ศิลปะ  
วัดถ้ าสุขเกษมสวรรค์  

ตั้งอยูที่ 96 หมู 3 ต.แมถอด อ.เถิน จ.ล าปาง ปากทางเขาดานหนาของวัดจะมีรูปปนพระพุทธเจา 
และพญานาคพระนอนที่ดานหนาของปากทางเขาถ้ า บริเวณในถ้ าก็จะมีพระพุทธรูป ปางตางๆ ขางบนจะมอง
ลงมาเห็นโบสถไมสักทองทั้งหลังสวยงามมาก ขางในมีพระประธานในโบสถแ ทางเดินข้ึนไปสัการะรอยพระพุทธ
บาท นอกจากนี้บริเวณรอบ ๆ วัดถ้ าสุขเกษมยังเป็นปุาและภูเขา ซึ่งมีพระพุทธรูปองคแใหญหลายองคแอยูบน
หนาผาสูงดูสงางามมาก มีถ้ าธรรมชาติ เหมาะส าหรับ พักผอนหยอนใจส าหรับผูที่ชอบบรรยากาศแบบ
ธรรมชาติและผูที่ประสงคแจะปฏิบัติธรรม 

 - วัฒนธรรม อ าเภอเถิน มีประเพณีการตานกเวยสลาก ยี่เป็ง สงกรานตแ ปี๋ใหมเมืองงาว เงิน ลอย
กระทง ประเพณีถือศีล กินผักอ าเภองาว ประเพณีโลชิงชา ประเพณีฮองขวัญหรือสูขวัญ ประเพณีสืบชะตา 
ประเพณีปอยนอยหรือปอย(บวชลูกแกว) ประเพณีข้ึนตาวตั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญขาว ประเพณีการเขาเบิก 
ประเพณีตานหลัวพระเจา ประเพณีตานตุง ประเพณีตานขาวใหม ประเพณีฟูอนผีมด 
 - วิถีชีวิตในชุมชน เป็นวิถีชีวิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
   13.9. ผู้รู/้ภูมิปัญญา 
  1 ดานเกษตรกรรม ขาวเหนียว ถ่ัวลิสง ถ่ัวเขียว หอม-กระเทียม 
  2 ดานอุตสาหกรรม  โรงงานท าน้ าผลไม  
  3 ดานพาณิชยกรรม  อ าเภอเมืองเถิน มีการรวมกลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิต กองทุนหมูบาน การ
รวมกลุมของสินคาOTOP 
  4 ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแ  ผลิตภัณฑแน้ าสมเกลี้ยง  
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  5 ดานการจัดการและบริการ  ในอ าเภอเถิน จัดใหมีการนวดแผนไทย มีหนานวัด และมีมัคนายก 
   13.10. แหล่งประกอบการท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพ 
  1 ดานเกษตรกรรม มีโรงสีสถานประกอบการ,รานคา,หางสรรพสินคา,สหกรณแ,ตลาดริมทาง/ตลาดสด 
  2 ดานพณิชยกรรม ในอ าเภอเถิน มีศูนยแจ าหนายผลิตถัณฑแทองถ่ินที่ตลาดกลาง และศูนยแจ าหนาย
สินคาOTOP 
  3 ดานการจัดการ และบริการ  มีแหลงทองเที่ยว ไดแก วังหินออน 
   4 ดานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตน้ าสมเกลี้ยง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครล าปาง (พ.ศ. 2556-2560) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคแกรแบบองคแรวม แนวทางการพัฒนา 
  1.1 เตรียมความพรอมขององคแกรในการพัฒนาตามเกณฑแการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 
  1.2 การพัฒนาองคแกรอยางมีวิสัยทัศนแ 
  1.3 พัฒนากระบวนการเพื่อมุงสูความเป็นเลิศดานการใหบริการ 
  1.4 พัฒนาระบบการเรียนรูของบุคลากร 
  1.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.6 การใหความส าคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การสงเสริมกระบวนการท านุบ ารุง และธ ารงไวซึ่งอัตลักษณแของมรดก ทางวัฒนธรรมดวย
กระบวนการมีสวนรวม แนวทางการพัฒนา 
  2.1 สงเสริม อนุรักษแ สืบทอด ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทองถ่ิน 
  2.2 สงเสริมการจัดการความรูและอนุรักษแฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเกานครล าปาง 
  2.3 พัฒนาฟื้นฟู แหลงโบราณสถาน สถาปัตยกรรม และแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมแบบมีสวนรวม 
  2.4 สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน บนฐานสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน แนวทางการพัฒนา 
  3.1 พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอยางมีคุณภาพเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  3.2 สรางเครือขายทางการศึกษาทั้งในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค และนานาชาติ 
  3.3 สงเสริมและพัฒนาการจัดการดานการกีฬาในระดับทองถ่ินและระดับภูมิภาค 
  3.4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอมเมือง แนวทางการพัฒนา 
  4.1 ปรับปรุง พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานคมนาคมขนสง 
  4.2 พัฒนา ปรับปรุง สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะใหไดมาตรฐาน 
  4.3 สงเสริมการอนุรักษแฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  4.4 ปรับปรุงภูมิทัศนแของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การสรางชุมชนเขมแข็งและเป็นสุข แนวทางการพัฒนา 
  5.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  5.2 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาชุมชนดวยตัวเอง 
  5.3 สงเสริมสวัสดิการสังคมแกเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส  
  5.4 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน แนวทางการพัฒนา 
  6.1 พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ  
  6.2 สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมสุขภาวะ  
  6.3 พัฒนาระบบ เฝูาระวัง ปูองกันควบคุมโรคติดตอที่ส าคัญในพื้นที่ และสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการมีสุขภาพที่ด ี
  6.4 เพิ่มศักยภาพในการบริการเชิงรุกดานสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะของประชาชน 

สัญลักษณ์จังหวัดล าปาง 

 

ตราประจ าจังหวัดล าปาง 
รูปไกขาวยืนอยูในซุมมณฑปพระธาตุล าปางหลวง  

          หมายถึง ไกเผือก เป็นสัญลักษณแที่มีมาตั้งแตสมัยเมืองกุกุตตนคร (ต านานเมืองล าปาง) และได
กลายเป็นสัญลักษณแส าคัญ โดยปรากฏเครื่องหมายไกเผือก คูกับ ดวงตราแผนดินในศาลากลางเมืองล าปาง 
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ตั้งแตสมัยเริ่มเปลี่ยนที่ท าการเมืองจาก "เคาสนามหลวง" เป็นศาลากลางเมืองนครล าปางข้ึน ในสมัยเริ่มสราง
ศาลากลางหลังแรก เมื่อ พ.ศ. 2452 

         ซุมมณฑปที่วัดพระธาตุล าปางหลวง เป็นศิลปกรรมลานนาที่งดงามมาก วัดพระธาตุล าปางหลวง เป็น
วัดคูบานคูเมืองล าปาง มีองคแพระเจดียแที่บรรจุพระบรมเกษาธาตุของพระพุทธเจา เป็นที่เคารพสักการะของ
พุทธศาสนิกชนทั่วโลก 

ธงประจ าจังหวัดล าปาง 

 

ค าขวัญของจังหวัดล าปาง 

"ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น   เครื่องป้ันลือนาม  งามพระธาตุลือไกล   ฝึกช้างใช้ลือโลก" 

 

 
ถ่านหินลือชา 

 

 
รถม้าลือลั่น 
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เครื่องป้ันลือนาม 

 

  
งามพระธาตุลือไกล 

 

  
ฝึกช้างใช้ลือโลก 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด ล าปาง 
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ดอกไม้ประจ าจังหวัด :  ล าปาง 
ชื่อดอกไม้ :  ดอกธรรมรักษา 
ชื่อสามัญ : Heliconia 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Heliconia spp. 
วงศ์ :  HELICONIACEAE 
ชื่ออ่ืน :  กามกุง 
ลักษณะท่ัวไป :  ธรรมรักษาเป็นพรรณไมลมลุก อวบน้ า มีล าตนใตดิน เรียกวา เหงา ลักษณะคลายกับกลวย 
ล าตนสูงประมาณ 1–2 เมตร เจริญเติบโตโดยการแตกหนอออกมาเป็นกอ ลักษณะใบคลายใบกลวย เรียง
สลับกัน มีสีเขียว ผิวเรียบเป็นมัน ขนาดของใบ ข้ึนอยูกับชนิดของพันธุแ ออกดอกเป็นชอตรงสวนยอดของล าตน 
ลักษณะชอดอกตั้งและหอยลงแลวแตชนิดพันธุแ ในแตละชอดอกมี 4–8 ดอก ดอกมีสีสม แดง เหลือง และชมพู 
ผลคือสวนของดอกเมื่อแกก็จะกลายเป็นเมล็ด 
การขยายพันธุ ์:  เพาะเมล็ด, แยกกอ, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
สภาพท่ีเหมาะสม :  ดินรวนซุย ดินรวนปนทราย แสงแดดร าไร จนถึงแสงแดดจัด 
ถิ่นก าเนิด :  อเมริกาใต 
 
 
 
 
 
 

ต้นไม้ประจ าจังหวัด ล าปาง 
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ดอกไม้ประจ าจังหวัด : ล าปาง 
ชื่อพันธุ์ไม้ : ขะจาว 
ชื่อสามัญ :  Indian Elm 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Holoptelea integrifolia (Roxb.) Planch. 
วงศ์ :  URTICACEAE 
ชื่ออ่ืน : 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) 
ลักษณะท่ัวไป  :  เป็นไมยืนตนสูง 25 เมตร ผลัดใบ ล าตนเปลาตรงเปลือกสีน้ าตาลปนเทา มีตอมระบาย
อากาศเป็นจุดกลมเล็ก ๆ สีขาวมองเห็นไดงาย เรือนยอดเป็นพุมรูปไขกวางคอนขางทึบ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียง
สลับ แผนใบรูปรีปูอม โคนใบมนหรือปูาน ปลายใบเรียวแหลม กานใบมีขน ออกดอกเป็นกระจุกตามงามใบ 
ดอกขนาดเล็ก แยกเพศเป็นดอกเพศผูและดอกเพศเมีย ออกดอกชวงเดือนธันวาคม-มกราคม ผลเป็นรูปโลแบน 
มีปีกบางลอมรอบ มีกานเกสรเพศเมีย 2 อันติดอยูสวนบนสุด บริเวณปีกมีลายเสนออกเป็นรัศมีโดยรอบ 
ขยายพันธุ ์:  เพาะเมล็ด 
สภาพท่ีเหมาะสม : ดินทุกชนิด ตองการน้ าปานกลาง ทนแลง 
ถิ่นก าเนิด  :  ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทย 
 

 

ของดีประจ าจังหวัดล าปาง 

 

รถม้าล าปาง 
     จังหวัดล าปางยังคงความเป็นเอกลักษณแที่โดดเดน โดยน ารถมา เป็น
พาหนะในการรับสงผูโดยสารมากวา 80 ปีแลว ปัจจุบันยังคงใชเป็นพาหนะ 

http://lampang.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=538736276&Ntype=1
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ใหบริการน านักทองเที่ยวนั่งเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญของจังหวัดล าปาง ในบรรยากาศยอนยุคที่หลงเหลือ มา 

สินค้าเซรามิค 
     อุตสาหกรรมที่ท าช่ือเสียงใหจังหวัดล าปางเป็นที่รูจักอยางกวางขวางคือ 
อุตสาหกรรมเซรามิก ที่มีความสวยงาม ทนทาน และประโยชนแใชสอย ที่
หลากหลาย ที่ส าคัญคือ มีราคาถูก ทั้งนี้ เพราะจังหวัดล าปางเป็นแหลงดิน ที่
เป็นวัตถุ ดิบ ส าคัญในการผลิตเซรามิก ท าใหการตั้งโรงงานเพื่อผลิตเซรามิก 
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเป็นจ านวนมาก แมวาประสบ กับปัญหาเศรษฐกิจ
ท าใหมีโรงงานจ านวนมากตองปิดตังลง แตก็ยังมีโรงงานเซรามิกในจังหวัด

ล าปาง ไมต่ ากวา 200 แหง  

 

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

 

 

 

 

สถิติข้อมูลจังหวัด 

การศึกษา 

     ในปีการศึกษา 2552 จังหวัดล าปางมีจานวนสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 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 อัตราสวนครู-
อาจารยแ : นักเรียน-นักศึกษา 1 : 20 ตามรายละเอียด ดังนี ้

จ านวนนักเรียน – นักศึกษาของจังหวัดล าปาง ปีการศึกษา 2552 

http://lampang.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=538736275&Ntype=1
http://lampang.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=538736274&Ntype=1
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สังกัด 
กอน

ประถมฯ 
(คน) 

ประถม
ศึกษา 
(คน) 

มัธยมศึกษา  
(คน) 

อาชีวศึกษา
และ

อุดมศึกษา  
(คน) 

รวม 
(คน) 

- สถานศึกษาของรัฐ 
- เอกชน 

9,137  
4,410 

33,392  
9,706 

34,692  
8,314 

2,615  
1,954 

79,836  
24,384 

รวม 13,547 43,098 43,006 4,569 104,220 
 

 

 

 

 


