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ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดล าปาง 
 
ประวัติความเป็นมาจังหวัดล าปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

          ล ำปำงเป็นเมืองที่มีประวัติควำมเป็นมำยำวนำนหลำยต ำนำนที่กล่ำวอ้ำงถึงควำมเป็นมำของเมือง
ล ำปำง อย่ำงเช่น ต ำนำนเมืองที่กล่ำวในหนังสือของวัดศรีล้อมที่กล่ำวถึงต ำนำนเมือง " กุกุฏนคร"เป็นภำษำ
บำลี แปลว่ำ "ไก่ขำว" ต ำนำนได้กล่ำวว่ำในสมัยพุทธกำล พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้ออกเผยแพร่พระธรรมแก่ 
มวลมนุษย์ชำติพลบค่ ำได้เสด็จมำยังดอยหม่นน้อย เหนือฝั่งแม่น้ำวัง ประทับอยู่ที่นั่น พออรุณรุ่งพรอินทร์เกรง
ว่ำ ประชำชนจะตื่นขึ้นมำบิณฑบำตรพระพุทธองค์ไม่ทันจึงแปลงกำยเป็นไก่ขำว ขันปลุกให้ประชำชน 
ตื่นขึ้นมำบิณฑบำตร กุกุฎนคร จึงเป็นที่มำของเมืองไก่ขำวและต่อๆมำ เจ้ำเมืองผู้ครองเมืองล ำปำงจึงถือเอำไก่
ขำว เป็นตรำสัญลักษณ์ของเมืองล ำปำงมำตรำบเท่ำทุกวันนี้ 
         อีกต ำนำนได้กล่ำวถึงเมืองล ำปำงโบรำณซึ่งอยู่บริเวณของวัดพระธำตุล ำปำงหลวงโดยมีปะวัติควำม
เป็นมำ คือเมืองล ำปำงสมัยพุทธกำลซึ่งมีภำษำบำลีว่ำ "ลัมภกัปปนคร" ไม่มีประวัติผู้สร้ำงไว้เว้นแต่ระบุเจ้ำถิ่น
เดิมคือชำวลัวะได้อำศัยยังหมู่บ้ำนชื่อล ำปำงหลวง ซึ่งมีชื่อเป็นภำษำบำลีว่ำลัมภกำลีวัน หมู่บ้ำนนี้อยู่ในพ้ืนที่
อ ำเภอเกำะคำ ที่ตั้งของวัดพระธำตุล ำปำงหลวงปัจจุบัน 
          ต ำนำนได้กล่ำวไว้ว่ำสมัยพุทธกำล องค์สัมมำสัมพุทธเจ้ำได้ตรัสรู้ อนุตรสัมมสัมโพธิญำได้ 25 พรรษำ
ได้เสด็จมำประทับ ณ ดอยม่อนน้อย สมสวย ต ำบลลัมภกำลีวัน ( ต ำบลล ำปำงหลวง ) ณ วัดพระธำตุล ำปำง
หลวงขณะนั้นมีชำวลัวะคนหนึ่งชื่อ อ้ำยกอนเดินผ่ำนมำก็เกิดศรัทธำได้น ำมะพร้ำว และน้ ำผึ้งบรรจุกระบอกไม้
ป้ำง (ไม้ไผ่)ดอน (หำบ) ด้วยไม้จำวมำถวำยพระพุทธองค์ เมื่อพระพุทธองค์ฉันท์น้ ำผึ้งแล้ว ทรงพยำกรณ์ว่ำ 
กำรเบื้องหน้ำจะมีผู้มำสร้ำงบ้ำนแปงเมืองขึ้น ที่แห่งนี้และพระองค์ประทำนพระเกษำให้แก่ลัวะอ้ำยกอนก็ได้น ำ
พระเกษำมำบรรจุไว้ในผอบทองค ำหนัก 8 กรัมอัญเฃิญประดิษในหลุมกว้ำง5 วำลึก 7 ศอกและได้ก่อพระเจดีย์
รอบไว้พระพุทธเจ้ำยังพยำกรณ์ต่อไปว่ำเมื่อพระองค์เข้ำสู่ปรินิพพำนแล้วเป็นเวลำ 218 ปีจะมีพระอรหันต์ 2 
องค์ คือ พระกุมำระกัสปะเถระน ำเอำอิฐพระนรำศข้ำงขวำและพระเมฆิยเถระ น ำเอำอิฐล ำคอข้ำงหน้ำมำ
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บรรจุไว้ในพระเจดีย์นี้อีก ส่วนลัวะอ้ำยกอนก็ได้น ำมำไม้ขะจำวที่ใช้หำบของมำถวำยพระองค์ปักลงข้ำงๆ เจดีย์
ที่ก่อไว้ซึ่งกำรต่อมำต้นขะจำวก็เจริญงอกงำมคู่องค์พระเจดีย์สืบมำจนทุกวันนี้ 
          ตำมค ำท ำนำยของพระพุทธองค์ณ ต ำบลแห่งหนึ่งก็ได้เจริญรุ่งเรือง มีผู้คนมำสร้ำงบ้ำนแปงเมืองสืบมำ
หลำยยุคหลำยสมัยจนกระท่ังมำถึงสมัยก่อนต้นตระกูลเชื้อเจ็ดตน ผู้ครองเมืองทำงเหนือได้มีประวัติศำสตร์และ
เหตุกำรณ์ของบ้ำนเมืองก่อนที่จะเกิดวีรบุรุษผู้กอบกู้เมืองมำจำกพม่ำ เหตุกำรณ์นี้ได้เกิดขึ้นระหว่ำงพ.ศ. 2272
ถึง 2275หัวเมืองล้ำนนำทั้งหมดตกอยู่ในอ ำนำจของพม่ำชำวเมือง เมืองระส่ ำระส่ำย มีจรจลวุ่นวำย พม่ำส่ง
ผู้ปกครองมำดูแลหัวเมืองล้ำนนำทั้งหมดอำทิเชียงใหม่ เชียงแสน เชียงรำย แพร่ น่ำน ล ำพูน ส่วนนครล ำปำง 
อิทธิพลพม่ำผ่เข้ำมำแล้วแต่ยังมิได้ส่งผู้แทนมำปกครองหัวเมืองอ่ืนๆ ขณะนั้นกษัตริย์ผู้ปกครองเมือง คือ เจ้ำลิ้น
ก่ำนยังทรงพระเยำว์อยู่ ชำวนครล ำปำงจึงตั้งขุนนำง 4 คน เป็นผู้ส ำเร็จรำชกำรแทน เป็นกำรชั่วครำว คือ แสน
หนังสือ แสนเทพ แสนบุญเฮือนและจะเรน้อย 
          ขณะนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นเจ้ำอำวำสวัดนำยำงค์หรือนำหยำบ (ปัจจุบันอยู่ ในเขตอ ำเภอแม่ทะ
จังหวัดล ำปำง) มีวิทยำอำคมประชำชนนับถือ สมัครเป็นบริวำรจ ำนวนมำก สมภำรวัดสำมขำ กับสมภำรวัด
บ้ำนฟ่อนต่ำงสึกออกมำเป็นเสนำซ้ำยขวำ ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่ำชั้น เป็นเหตุให้พม่ำไม้พอใจ ส่งเท้ำมหำยศผู้ครอง
เมืองล ำพูนยกกองทัพมำปรำบ สมภำรวัดนำยำงก็คุมสมัครพรรคพวกออกรบกองทัพพม่ำที่ต ำบลป่ำตัน
ต้ำนทำนกองก ำลังพม่ำไม่ได้ พ่ำยแพ้หนีไปยังวัดพระธำตุล ำปำงหลวง พม่ำตำมไปล้อมไว้ พอตกกลำงคืน 
สมภำรวัดนำยำงกับเสนำซ้ำยขวำ ก็พำกันหนีจำกวงล้อมทหำรพม่ำแต่ก็หนีไม่พ้นถูกทหำรพม่ำใช้ปืนยิงถึงแก่
ควำมตำย ทั้งสมภำรวัดนำยำงและเสนำซ้ำยขวำ กองทัพพม่ำก็กลับมำตั้งมั่นที่วัดพระธำตุล ำปำงหลวงและทัพ
พม่ำท้ำวมหำยศแต่งตั้งให้หำญฟ้ำแมบ หำญฟ้ำง้ ำ หำญฟ้ำฟ้ืนเข้ำไปเจรจำต่อขุนนำงทั้ง 4 โดยตัวแทนของพม่ำ
ทั้ง 3 ได้เหน็บอำวุธเข้ำไป พอได้โอกำสก็พำกันแทงขุนนำงทั้ง 4 และยกกองก ำลังหนุน เข้ำไปปล้นเอำเมือง
ล ำปำงได้ แสนหนังสือแสนเทพและแสนบุญเฮือนถูกฆ่ำตำยส่วนนำยจะเรน้อยและเจ้ำลิ้น 
ก่ำนพำกันหนีไปที่ประตูผำ นครล ำปำงตกในครอบครองของท้ำวมหำยศซึ่งตั้งมั่นอยู่ในเขตก ำแพงวัดพระธำตุ
ล ำปำงหลวงท้ำวมหำยศทำรุณกดขี่รำษฎรได้รับควำมเดือดร้อนทั่วไปมิมีผู้สำมำรถปรำบกองทัพท้ำวมหำยศได้ 
          เจ้ำอธิกำรวัดพระแก้วหรือวัดชมภู (ปัจจุบันอยู่ในเขตอ ำเภอเมืองจังหวัดล ำปำง) มีควำมรู้ทำง
โหรำศำสตร์ ประชำชนเลื่อมใสสมัครเข้ำเป็นบริวำรจ ำนวนมำก ประสงค์จะหำผู้มีควำมสำมำรถกู้อิสรภำพคืน
จำกพม่ำมีผู้แนะน ำว่ำหนำนทิพย์ช้ำง พรำนป่ำเป็นผู้มีควำมสำมำรถ มีสติปัญญำเฉลียวฉลำดก ำลังกำยแข็งแรง
รู้จักและช ำนำญในกำรใช้อำวุธ เจ้ำอธิกำรวัดพระแก้วจึงไปขอร้องให้หนำนทิพย์ช้ำงไปกอบกู้บ้ำนเมืองในครั้งนี้
โดยมีข้อเสนอ เมื่อกอบกู้บ้ำนเมืองคืนมำได้จะสถำปนำให้เป็นเจ้ำครองเมืองล ำปำงต่อไป หนำนทิพย์ช้ำงขัน
อำสำโดยได้น ำไพร่พลไป 300 คนใช้ซุ่มรออยู่ข้ำงนอกวัดพระธำตุล ำปำงหลวง หนำนทิพย์ช้ำงได้รอบเข้ำไปใน
วัดทำงท่อระบำยน้ ำปลอมเป็นคนล ำพูนเข้ำไปส่งข่ำ แก่ทัพพม่ำเมื่อสำมำรถเข้ำไปวัดได้ ไปถำมทหำรว่ำแม่ทัพ
เป็นคนไหน ตนมำจำกล ำพูนเพ่ือมำส่งข่ำว ทหำรพม่ำหลงเชื่อ ก็ชี้บอกแม่ทัพท้ำวมหำยศซึ่งขณะนั้นนั่งเ ล่น
หมำกรุกอยู่ในศำลำหลวง เมื่อหนำนทิพย์รู้ว่ำแม่ทัพคือคนไหน ก็ใช้ปืนที่พกมำยิงจนแม่ทัพพม่ำเสียชีวิตและ
สำมำรถยึดเมืองและสำมำรถยึดเมืองกลับคืนมำ พร้อมสถำปนำตนเองเป็นเจ้ำทิพย์จักรหลวงหรือเจ้ำสุลวฤำ
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ไชยสงครำม (เจ้ำพ่อทิพย์ช้ำง) ปกครองเมืองล ำปำงตั้งแต่พ.ศ. 2275 นำน 27ปีและพระองค์ได้พิรำลัยในปี 
2302 รวมอำยุได้ 85 ปี เจ้ำทิพย์ช้ำงมีโอรส และพระธิดำกับเจ้ำแม่พิมพำรวม6 องค์คือเจ้ำอ้ำย(ถึงแก่กรรม
ตั้งแต่ยังเยำว์)เจ้ำชำยแก้ว เจ้ำนำงค ำ เจ้ำนำงค ำปำ เจ้ำค ำปอเฮือน (ตำยในสนำมรบ) และเจ้ำนำงกม 
พระโอรสองค์สองคือ เจ้ำฟ้ำแก้วซึ่งเป็นพระโอรสเพียงพระองค์เดียวทีเหลืออยู่ จึงได้ครองรำชต่อจำกพ่อเจ้ำ
ทิพย์ช้ำง เจ้ำฟ้ำแก้วมีโอรส 7 องค์ธิดำ 3 องค์ ได้แก่เจ้ำกำวิละ เจ้ำค ำโสม เจ้ำน้อยธรรมลังกำ เจ้ำดวงทิพบย์ 
เจ้ำศรีอโนชำ เจ้ำศรีวรรณ (ถึงแก่กรรม)เจ้ำหมูล่ำ เจ้ำค ำฝั้น เจ้ำศรีบุญตัน(ถึงแก่กรรม) เจ้ำบุญมำในช่วงที่เจ้ำ
ฟ้ำแก้วครองเมืองล ำปำง ช่วงนั้นพระองค์ได้ถูกเจ้ำลิ้นก่ำน(โอรสของเจ้ำเมืองล ำปำงที่เสียเมืองให้แก่ท้ำวมหำ
ยศ) เข้ำยึดอ ำนำจเจ้ำฟ้ำแก้วได้หนีไปพ่ึงเจ้ำเมืองแพร่ เมืองล ำปำงก็อยู่ในปกครองของเจ้ำลิ้นก่ำน ต่อมำปี 
พ.ศ. 2304 พม่ำก็ได้มีอ ำนำจอีก ได้ส่งกองทัพมำยึดหัวเมืองต่ำงๆ ในอำณำจักรล้ำนนำไทย หัวเมืองต่ำง ๆ 
ยอมอ่อนน้อม และ พม่ำได้จัดกำรปกครองล ำปำงใหม่และ ให้เจ้ำฟ้ำแก้วขึ้นปกครองเมืองล ำปำงท ำให้เจ้ำลิ้น
ก่ำนเกิดควำมไม่พอใจ พม่ำจึงเข้ำมำช ำระควำมโดยกำรด ำน้ ำพิสูจน์ เจ้ำลิ้นก่ำนแพ้ จึงถูกประหำรชีวิต จำกนั้น
เจ้ำฟ้ำแก้วก็ปกครองเมืองล ำปำงตลอดมำ และมีโอรสทั้ง 7 พระองค์สืบทอดเป็นเจ้ำผู้ครองเมืองทำงเหนือ 
เรียกว่ำ "เชื้อเจ็ดตน"ส่วนธิดำที่เหลือเพียงองค์เดียว คือเจ้ำศรีอโนชำ ต่อมำก็ได้เป็นอัครชำยำของสมเด็จพระ
ยำกร พระรำชวังบวรมหำเสรสีหนำทเชื้อเจ็ดตนที่ครองเมืองทำงเหนือได้แก่ เจ้ำกำวิละ ครองเมืองล ำปำงและ
เชียงใหม่ เจ้ำค ำโสม ครองเมืองล ำปำง เจ้ำน้อยธรรมลังกำครองเมืองเชียงใหม่ เจ้ำดวงทิพย์ ครองเมืองล ำปำง
เจ้ำหมูหล้ำ เป็นเจ้ำอุปรำชเมืองล ำปำง เจ้ำค ำฝั้น เป็นพระยำเมืองล ำพูน และพระยำเชียงใหม่ช้ำงเผือก และ 
เจ้ำบุญมำ ได้เป็นพระยำล ำพูน ซึ่งเป็นภำษำบำลีของค ำว่ำ ละกอน ค ำว่ำละกอนนี้เป็นชื่อเมืองในสกุลของละ
พูร และ ละไว้ ต ำหรับพระฤำษี สร้ำงเมืองเป็นรูปหอยสังขปัตตสัญฐำนคือเมืองในรูปหอยสังข์ซึ่งมีอ้ำงอิงใน
หนังสือจำมเทวีวงศ์ แล ต ำนำน ไฟม้ำงกัปป์ รวมทั้งต ำนำนมุลศำสนำซึ่งพรรณำว่ำสร้ำงเป็นรูปเกล็ดหอย เมือง
เขลำงค์มีเนื้อที่ประมำณ 600 ไร่ เจ้ำอนันตยศ ปกครองเมืองรำว พ.ศ. 1223 และได้สถำปนำเป็นเจ้ำอิทรเกิง
กร ครองเมืองเขลำงค์สืบมำ (บริเวณเมืองตรงกับหมำยเลข 1 ในแผนที่) ต่อมำใน ปี พ.ศ. 1264 พระองค์ได้
สร้ำงเมืองขึ้นใกล้ ๆ เมืองเขลำงค์ เพ่ือใช้เป็นที่ประทับของพระมำรดำ พระนำงจำมเทวี ครำวเสด็จมำเยี่อม
พระองค์ชื่อเมือง อำลัมภำงค์ ครั้งสุดท้ำยรำวปี พ.ศ. 1264 พระนำงจำมเทวีได้เสด็จมำประทับยังเมืองอำลัม
ภำงค์พระนำงประทับที่เมืองนี้นำน 6 ปีก็เสด็จสวรรคตต่อมำเจ้ำอินเกิงกรก็ได้รวมเมืองสองเมืองนี้เข้ำด้วยกัน
เรียกว่ำ เมืองเขลำงค์อำลัมภำงค์ และมีผู้ครองเมืองต่อมำเรื่อย ๆ และเกิดร้ำงขึ้นในช่วงระยะเวลำหนึ่ง เมื่อทัพ
เชียงใหม่ตีเขลำงค์แตก ในปี พ.ศ. 1844 ในระยะเวลำต่อมำก็ได้รับกำรฟ้ืนฟูจนถึงก่อนสมัยได้รับอิทธิพลของ
พม่ำ และตรงนี้จะเป็นบริเวณท่ีตั้งของวัดพระแก้วดอนเต้ำปัจจุบันที่วัดนี้ยังมีหลักฐำนช่วงที่พระแก้วมรกตหรือ 
พระพุทธมหำมณีรัตนปฎิมำกร ได้ถูกอัญเชิญให้มำประทับ ณวัดของเมืองเขลำงค์ในปี พ.ศ. 1979 จนถึง พ.ศ. 
2011 นำนถึง 32 ปี จำกนั้นก็ไปประทับที่เมืองเชียงใหม่และลำว จนในที่สุดก็กลับมำยังกรุงศรีอยุธยำ และ
ปัจจุบันประทับอยู่ที่ วัดพระศรีรัตนศำสนรำม 
          จนในปี พ.ศ. 2058 กองทัพอโยธยำของพระรำมำธิบดีที่ 2 ยกทัพมำตีเมืองเขลำงค์และ เมืองก็ได้แตก
เป็นครั้งที่สองเกิดร้ำงไปจนกระทั่งปี พ.ศ. 2275 ซึ่งเป็นช่วงสมัยของ พ่อเจ้ำทิพย์ช้ำงปกครองเมืองล ำปำง 
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บริเวณวัดพระธำตุล ำปำงหลวงรุ่นหลำนก็คือเจ้ำกำวีละ และ เจ้ำค ำโสม ทั้งสองพระองค์ได้ย้ำยเมืองจำกล ำปำง
เดิมมำยังเมืองเขลำงค์ โดยพระองค์ได้รวบรวมเมืองเขลำงค์เก่ำและมำปรับปรุงเมืองใหม่ ชื่อเมืองว่ำ เมืองคอก
วัว ต่อมำเมืองคอกวัวก็ได้ถูกทหำรพม่ำรุกรำน เจ้ำเมืองกำวีละและเจ้ำค ำโสม ได้ต่อสู้กับทหำร 
พมำ่เพ่ือรักษำเมืองไว้ และสำมำรถรบชนะ แต่ผลจำกกำรสู้รบท ำให้บ้ำนเมือง ถูกท ำลำยไปมำกยำกแก่ กำรที่
จะบูรณะใหม่ได้ ในปี พ.ศ. 2351 พระองค์มีควำมคิดที่จะย้ำยเมืองมำยังแห่งใหม่คือ ฝั่งตรงข้ำมแม่น้ ำวังด้ำน
ทิศตะวันออกของแม่น้ ำวัง บริเวณศำลำกลำง หลังเก่ำ หลังจำกนั้นก็มี เจ้ำเมืองล ำปำงปกครองมำเรื่อย จนถึง
สมัยของเจ้ำดวงทิพย์ปกครองเมืองล ำปำงจะตรงกับ รัชกำลที่ 2 ของรำชวงศ์จักรีและในรัชกำลที่ 4 ของ
รำชวงศ์จักรี ได้ทรงมีพระรำชด ำริให้เปลี่ยนต ำแหน่ง พระยำ ในหัวเมืองฝ่ำยเหนือให้มีต ำแหน่งเป็น เจ้ำ 
ขณะนั้นพระยำน้อยญำณรังสีครองเมืองล ำปำง ก็เปลี่ยนต ำแหน่งเป็น เจ้ำวรญำณรังสี และต่อมำจนถึงเจ้ำผู้
ครองเมืองล ำปำงองค์สุดท้ำย คือ เจ้ำบุญวำทย์มำนิต และได้ถึงแก่พิรำลัยในปี พ.ศ. 2458 ได้แยกไปอยู่กับ
มณฑลมหำรำษฎร์ และในที่สุดก็ยกเลิกมณฑลทั่วรำชอำณำจักรล ำปำงจึงมีฐำนะเป็นจังหวัดมำจนถึงทุกวันนี้ 
 

 

  
ที่ตั้งและอาณาเขต  
 จังหวัดล ำปำง ตั้งอยู่ภำคเหนือตอนบนของประเทศไทย ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ตำมทำงหลวงแผ่นดินสำย
พหลโยธิน ประมำณ 602 กม. ตำมทำงรถไฟประมำณ 625 กม. มีเนื้อที่ประมำณ 12,533.961 ตร.กม. หรือ
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ประมำณ 7,833,726 ไร่ มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภำคเหนือ รองจำกเชียงใหม่ ตำก แม่ฮ่องสอน         
และเพชรบูรณ์  มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดข้ำงเคียงถึง 7 จังหวัด ดังนี้  
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย และพะเยำ 
  ทิศใต้       ติดต่อกับ จังหวัดตำก 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดแพร่ และสุโขทัย 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดล ำพูน  
 
สภาพภูมิประเทศ  
  จังหวัดล ำปำง อยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเล 268.80 เมตร พ้ืนที่มีลักษณะเป็นรูปยำวรี ภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นที่รำบสูง มีภูเขำสูงอยู่ทั่วไป ทอดตัวยำวตำมแนวทิศเหนือไปทำงทิศใต้ของจังหวัด และในบริเวณ
ตอนกลำงของจังหวัดบำงส่วนมีที่รำบลุ่มริมฝั่งแม่น้ ำ และตำมลักษณะทำงกำยภำพทำงด้ำนธรณีสัณฐำนวิทยำ 
จังหวัดล ำปำงมีพ้ืนที่เป็นที่รำบล้อมรอบด้วยภูเขำ มีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดินที่ยำวและกว้ำงที่สุดในภำคเหนือ 
เรียกว่ำ “ อ่ำงล ำปำง ” ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  
  บริเวณตอนบนของจังหวัด เป็นที่รำบสูง ภูเขำ และเป็นป่ำค่อนข้ำงทึบ อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่ำ ได้แก่ 
พ้ืนที่อ ำเภอเมืองปำน แจ้ห่ม วังเหนือ และงำว  
  บริเวณตอนกลำงของจังหวัด เป็นที่รำบและที่รำบลุ่มริมฝั่งแม่น้ ำ ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ส ำคัญ
ของจังหวัด ได้แก่ พ้ืนที่อ ำเภอห้ำงฉัตร เมืองล ำปำง เกำะคำ แม่ทะ และสบปรำบ  
  บริเวณตอนใต้ของจังหวัด เป็นป่ำไม้รัง บำงส่วนเป็นทุ่งหญ้ำ ได้แก่ พ้ืนที่อ ำเภอเถิน แม่พริก บำงส่วน
ของอ ำเภอเสริมงำม และแม่ทะ 
 
ด้านเศรษฐกิจ 
   1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  
  สภำพทำงเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด ล ำปำงในปี 2551 มีผลิตภัณฑ์มวล 47,535 ล้ำนบำท รำยได้
ส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับสำขำกำรค้ำส่งและค้ำปลีกมำกที่สุดถึงร้อยละ 18.55 คิดเป็นมูลค่ำ 9,001 ล้ำนบำท 
รองลงมำเป็นสำขำกำรอุตสำหกรรม และสำขำกำรศึกษำ ตำมล ำดับ 
   2. รำยได้ประชำกร  
  ในปี 2549 ประชำกรจังหวัดล ำปำงมีรำยได้เฉลี่ย 58,210 บำท/คน/ปี จัดอยู่ในอันดับ 11 ของ
ภำคเหนือ และอันดับ 51 ของประเทศ  
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดล าปาง (GPP) ภาคเกษตร 
 มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดล ำปำง (GPP) ปี 2552 ทั้งหมด จ ำนวน 43,329 ล้ำนบำท   แบ่ง
ออกเป็นนอกภำคเกษตร จ ำนวน 35,822 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 82.67 และ ภำคเกษตร    จ ำนวน 7,507 
ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 17.33 
           มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดล ำปำง (GPP) ภำคเกษตร ปี 2552 จ ำนวน 7,507 ล้ำนบำท แบ่ง
ออกเป็น สำขำพืชผล ปศุสัตว์ และกำรป่ำไม้ จ ำนวน 7,027 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 93.61 และสำขำประมง 
จ ำนวน 480 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6.39  
  ข้อมูลด้ำนพืช 
 จังหวัดล ำปำงมีพ้ืนที่ ด้ำนกำรเพำะปลูก 1,111,113 ไร่ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ พ้ืนที่นำ
จ ำนวน 522,757 ไร่ พ้ืนที่พืชไร่ จ ำนวน 345,776 ไร่ พ้ืนที่พืชผัก จ ำนวน 37,653 ไร่ และพ้ืนที่ไม้ผลไม้ยืนต้น 
จ ำนวน 204,927 ไร่  ครัวเรือนเกษตรกร จ ำนวน 132,835 ครัวเรือน มูลค่ำผลผลิตด้ำนกำรเพำะปลูก จ ำนวน 
8,235.64 ล้ำนบำท 
กลุ่มสหกรณ์ 
 จังหวัด ล ำปำง ได้จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ โดยจ ำแนกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยสหกรณ์ภำค
กำรเกษตร และสหกรณ์นอกภำคกำรเกษตร มีจ ำนวนกลุ่มสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 82 กลุ่ม สมำชิกรวมทั้งสิ้น
จ ำนวน 141,072 รำย ซึ่งสหกรณ์ภำคกำรเกษตรประกอบด้วย สหกรณ์กำรเกษตร จ ำนวน 34 กลุ่ม สมำชิก 
100,898   บำท  และสหกรณ์นิคม จ ำนวน 1 กลุ่ม สมำชิก 2,630 รำย ในส่วนของสหกรณ์นอกภำค
กำรเกษตร ประกอบด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จ ำนวน 23 กลุ่ม สมำชิก 17,361 รำย สหกรณ์ออมทรัพย์
จ ำนน 11 กลุ่ม สมำชิก 11,361 รำย สหกรณ์บริกำร จ ำนวน 11 กลุ่ม  สมำชิก 2,480 รำย และสหกรณ์
ร้ำนค้ำ จ ำนวน 2 กลุ่ม สมำชิก 6,342 รำย 
ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 
 จังหวัดล ำปำงมีศักยภำพที่โดด เด่นในเรื่องควำมเป็นศูนย์กลำงเชื่อมต่อระหว่ำงภำคเหนือตอนบนและ
ภำคเหนือตอน ล่ำง มีควำม สะดวกในกำรเดินทำงทั้งทำงเครื่องบิน รถยนต์ และรถไฟ เหมำะสมที่จะเป็น
ศูนย์กลำงกำรศึกษำของเยำวชนในภำคเหนือและประเทศ เพ่ือนบ้ำน โดยมีสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำทั้ง
ภำครัฐและเอกชนอยู่จ ำนวน 8 แห่ง มีนักศึกษำจำกประเทศจีนมำศึกษำในสถำบันต่ำง ๆ ในระดับอุดมศึกษำ 
อย่ำงน้อย 3 แห่ง จ ำนวนประมำณ 200 คน นอกจำกนั้นยังมีนักศึกษำจำก 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้มำเรียนที่
สถำบัน อุดมศึกษำของจังหวัด จ ำนวน 200 คน มีสถำนศึกษำระดับต่ ำกว่ำอุดมศึกษำ ทั้งสำยสำมัญและสำย
อำชีพ ก็มีควำมโดดเด่นในด้ำนวิชำกำรและเป็นแหล่งผลิตบุคลำกร ระดับ  ประเทศมำแล้วเป็นจ ำนวนมำก 
รวมทั้งมีนักเรียนสถำบันกำรศึกษำสำยสำมัญได้รับรำงวัลเหรียญทองโอลิมปิก วิชำกำรมำแล้ว ส่วนในสำย 
วิชำชีพก็มีควำมโดดเด่นได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับประเทศในกำรแข่งขันทักษะ ฝีมือมำแล้ว และในเรื่องทักษะ
ภำษำจีน โรงเรียนประชำวิทย์ ล ำปำง เป็นโรงเรียนระดับต้น ๆ ของประเทศที่สอนภำษำจีนได้ดีที่สุด มี
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นักเรียนจำกภำคเหนือ กลำง และใต้ มำเรียนประมำณ 300 คน และนักเรียน ในตัวจังหวัดล ำปำงอีกประมำณ 
1,000 คน ซึ่งสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดของแต่ละสถำบันกำรศึกษำได้ 
ข้อมูลด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม 
 กำรจัดตั้งส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดล ำปำง ตำมค ำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ สป. ๕๘/ ๒๕๔๕ และ
ที่ สป. ๕๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๔๕ ก ำหนดให้ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด เป็นหน่วยงำน
เทียบเท่ำกองในส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตำมกำรสถำปนำกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นใหม่ ภำยใต้กำร
บริหำรของพันต ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๔๕ ถือเป็นอีกก้ำวหนึ่งของ
กำรพัฒนำหน่วยงำนด้ำนวัฒนธรรมในประเทศไทยเป็นผลให้มี เจ้ำภำพรับผิดชอบงำนวัฒนธรรม ของชำติ
ชัดเจนเป็นกำรเฉพำะ และยังเกิดผลดีกับกำรพัฒนำประเทศในยุคโลกำภิวัฒน์ โดยรวมหน่วยงำนระดับกรมที่มี
ภำรกิจรับผิดชอบงำนที่เก่ียวเนื่องกับศิลป วัฒนธรรม เข้ำมำอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมประกอบด้วย กรม
ศิลปำกร กรมกำรศำสนำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ และจัดตั้งหน่วยงำนระดับกรมขึ้นอีก
หน่วยงำนหนึ่ง คือส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นอกจำกนี้ ยังมีหน่วยงำนที่มีฐำนะเป็นองค์กำรมหำชน
ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม คือ ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร 
 กำรด ำเนินงำนของกระทรวงวัฒนธรรมในมิติใหม่ นอกจำกภำรกิจเกี่ยวกับศิลปะ ศำสนำ และ
วัฒนธรรมของชำติแล้ว ยังต้องขับเคลื่อนงำนให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูประบบรำชกำร ด ำเนินตำมพระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพ งำนวัฒนธรรม 
เพ่ือให้ก้ำวทันกับกระแสโลกำภิวัฒน์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ซึ่งถำโถมมำอย่ำงไม่หยุดยั้ง 
ตำมบทพระรำชบัญญัติมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ก ำหนดให้
กระทรวงวัฒนธรรมมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับศิลปะ ศำสนำ และวัฒนธรรม และรำชกำรอ่ืน ตำมที่มีกฎหมำย
ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวงวัฒนธรรม หรือส่วนรำชกำรที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ชื่อแหล่งน้ า : เขื่อนกิ่วลม 
สถานที่ตั้ง :   ต ำบลบ้ำนแลง  อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง 
                เป็นเขื่อนคอนกรีตขนำดใหญ่ สร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ Gravity Dam มีเนื้อที่ถึง 10,000 
ไร่ ตัวเขื่อนสูง 26.50 เมตร สันเขื่อนยำว 5,035 เมตร กว้ำง 135 เมตร เก็บกักน้ ำได้ 112ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
มีปริมำณน้ ำไหลเข้ำอ่ำงเฉลี่ยปีละ 578 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ปัจจุบันมีน้ ำในเขื่อนฯ  69.338 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
เขื่อนกิ่วลม เป็นเขื่อนเอนกประสงค์เพ่ือกำรชลประทำน สร้ำงกั้นแม่น้ ำวัง ที่บริเวณช่องเขำกิ่วลม  ต ำบลบ้ำน
แลง อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง มีควำมยำวตั้งแม่ทำงเหนือของอ ำเภอเมืองไปจนถึงอ ำเภอแจ้ห่ม  ก่อสร้ำงเมื่อ 
พ.ศ.2511 ตัวเขื่อนสร้ำงเสร็จเมื่อ พ.ศ.2515 งำนระบบส่งน้ ำเสร็จพ.ศ. 2524 เป็นเขื่อนที่อยู่ใน 
ชื่อแหล่งน้ า: เขื่อนแม่จำง 
สถานที่ตั้ง :  อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง 
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                เป็นเขื่อนของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยสร้ำงก้ันล ำน้ ำแม่จำง  มีเนื้อที่ถึง  11,000  ไร่ 
ชื่อแหล่งน้ า : เขื่อนกิ่วคอหมำ 
สถานที่ตั้ง :   ต ำบลปงดอน  อ ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล ำปำง 
                 ห่ำงจำกตัวอ ำเภอแจ้ห่มไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมำณ 13 กิโลเมตร และอยู่เหนือ
เขื่อนกิ่วลมไปตำมล ำน้ ำประมำณ 38 กิโลเมตร ส ำหรับท ำนบดินปิดช่องเขำต่ ำ (Saddle Dam) อยู่ทำงฝั่งขวำ
ห่ำงจำกตัวเขื่อนหลักออกไปเป็นระยะทำงประมำณ 2 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ถึง 7,925  ไร่ มีควำมจุเก็บกัก 170 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร  ปัจจุบันมีน้ ำในเขื่อน 52.990 ลูกบำศก์เมตร  อ่ำงเก็บน้ ำมีพ้ืนที่รับน้ ำฝน  1,275  ตำรำง
กิโลเมตร  และปริมำณน้ ำไหลลงอ่ำงเก็บน้ ำทั้งปี 265 ลูกบำศก์เมตร 
     
ชื่อแหล่งน้ า : อ่ำงเก็บน ำแม่มอก 
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ต ำบลเวยีงมอก อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 
            เป็นเขื่อนท ำนบดินขนำดใหญ่ มีเนื้อที่ถึง 12,000 ไร่ กว้ำง 2 กิโลเมตร เขื่อนยำว 1.9 กิโลเมตร 
ควำมจุของอ่ำงที่ระดับน้ ำเก็บกัก 96 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ควำมจุที่ระดับน้ ำนองสูงสุด 138 ล้ำนลูกบำศก์ทำง
ระบำยน้ ำล้นกว้ำง 45 เมตร มีท่อส่งน้ ำ 3 แห่ง ส่งน้ ำให้กับอ ำเภอทุ่งเสลี่ยม และแปลงอพยพของประชำชนที่
ย้ำยออกจำกพ้ืนในบริเวณกำรสร้ำงอ่ำงตั้งอยู่ อยู่ห่ำงจำกปำกทำงแยกท่ีอ ำเภอเถิน ระยะทำงประมำณ 50 
กิโลเมตร 
 
ข้อมูลแต่ละอ าเภอ 

  1. อ าเภองาว 
    1.1. สภาพพื้นที่  

  พ้ืนที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคำงหมู เป็นที่รำบ ร้อยละ 22 เป็นป่ำเขำร้อยละ 73 เป็นพ้ืนที่น้ ำร้อยละ 5  
    1.2. การคมนาคม  

 อ ำเภองำวห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครประมำณ 680 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 8-9 ชั่วโมง 
สำมำรถเดินทำงสู่อ ำเภองำวได้หลำยเส้นทำง 

ทางบก ถนนพหลโยธินสำยเหนือ เริ่มจำกกรุงเทพมหำนคร-นครสวรรค์-ก ำแพงเพชร-ตำก-เข้ำสู่ตัว
เมืองล ำปำง 600 กิโลเมตร ขับรถอีกประมำณ 83 กิโลเมตรก็จะถึงอ ำเภองำว ถนนสำยล ำปำง-งำว เป็นถนน 4 
ช่องทำงกำรจรำจร สำมำรถสัมผัสธรรมชำติสวยงำมตลอดสองข้ำงทำง ส่วนสำยแพร่ ใช้เส้นทำงแพร่-สอง-งำว 
ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมงเศษ 

ทางรถไฟ ลงรถไฟที่สถำนีรถไฟนครล ำปำง แล้วต่อรถสู่อ ำเภองำวอีก 80 กิโลเมตร 
ทางเครื่องบิน สำมำรถเลือกลงได้ท่ีท่ำอำกำศยำนล ำปำงหรือท่ำอำกำศยำนแพร่ก็ได้ 

    1.3. ระยะทาง จำกอ ำเภองำว ถึงตัวอ ำเภอเมือง เป็นระยะทำง 83 กิโลเมตร 

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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    1.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ 
 - อ ำเภอ งำว เสี่ยงภัยทำงธรรมชำติ ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วำตภัย โรคและศัตรูพืชระบำด 
    1.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  
 - อ ำเภองำว มีแหล่งน้ ำที่ใช้อุปโภค บริโภค ได้แก่ แม่น้ ำงำว แม่น้ ำวัง อ่ำงเก็บน้ ำเหนือ อ่ำงเก็บน้ ำแม่
เมือง อ่ำงเก็บน้ ำแม่แมะ คลองชลประทำนต่ำงๆ กำรประปำ และบ่อบำดำล   
  
    1.6. ลักษณะของดิน  
 ลักษณะดินของอ ำเภองำว มีลักษณะเป็นดินเหนียว และดินร่วน  
    1.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ป่ำไม้ของอ ำเภองำว  940,000  ไร่   แร่ดินขำว  อยู่ที่ ต.บำ้นหวด แร่ลิกไนท์ อยู่ที่ ต.แม่ตีบ    
    1.8. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน 
 - ศิลปะ อ ำเภองำว มีวัดจองค ำ ซึ่งถือเป็นโบรำณสถำน  
 - วัฒนธรรม อ ำเภองำว มีชนเผ่ำ เย้ำ อำข่ำ ไทยลื้อ กระเหรี่ยง มีกำรฟ้นเจิง ฟ้อนเล็บ 
 - ประเพณี อ ำเภองำว มีประเพณีกำรตำนก๋วยสลำก ยี่เป็ง สงกรำนต์ ปี๋ใหม่เมืองง้ำว เงิน ลอยกระทง 
ประเพณีถือศีล กินผักอ ำเภองำว ประเพณีโล้ชิงช้ำ ประเพณีฮ้องขวัญหรือสู่ขวัญ ประเพณีสืบชะตำ ประเพณี
ปอยน้อยหรือปอย(บวชลูกแก้ว) ประเพณีขึ้นต้ำวตั้งสี่ ประเพณีเอำขวัญข้ำว ประเพณีกำรเข้ำเบิก ประเพณี
ตำนหลัวพระเจ้ำ ประเพณีตำนตุง ประเพณีตำนข้ำวใหม่ ประเพณีฟ้อนผีมด 
 - วิถีชีวิตในชุมชน เป็นวิถีชวีิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
    1.9. ผู้รู้/ภูมิปัญญา 
 1 ด้ำนเกษตรกรรม มีกำรแปรรูปผักและผลไม้ ได้แก่ กำรท ำกล้วยบำร์บีคิว สมุนไพรขิงส ำเร็จรูป ถั่ว
สมุนไพร ข้ำวเกรียบฟักทอง มีกำรท ำเกษตรอินทรีย์ เช่น กำรท ำปุ้ยหมักจุลินทรีย์ อี เอ็ม 
 2 ด้ำนอุตสำหกรรม โรงงำนถ่ำนอัดแท่ง และเครื่องใช้จำกไม้ไผ่ มีกำรถนอมอำหำร กำรแกะสลักไม้ 
กำรท ำอำหำรพื้นเมือง  

3 ด้ำนพำณิชยกรรม มีกำรรวมกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต กองทุนหมู่บ้ำน กำรรวมกลุ่มของสินค้ำ
OTOP  

4 ด้ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ผลิตภัณฑ์คุณภำพจำกไม้,แกะสลัก,สิ่งทอเครื่องใช้ต่ำงๆ,กำรท ำเครื่องหนัง
,สุรำกลั่น,ใบชำอบแห้ง,ปุ้ยหมักจุลินทรีย์ อี เอ็ม   
 5 ด้ำนกำรจัดกำรและกำรบริกำร ในอ ำเภองำว จัดให้มีกำรนวดแผนไทย มีหนำนวัด และมีมัคนำยก 
    1.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ 
 1 ด้ำนเกษตรกรรม มีโรงสี,โรงงำนอุตสำหกรรมถ่ำนอัดแท่ง และเครื่องใช้จำกไม้ไผ่,ตลำดกลำง,สถำน
ประกอบกำร,ร้ำนค้ำ,ห้ำงสรรพสินค้ำ,สหกรณ์,ตลำดริมทำง/ตลำดสด    



120 

 

 2 ด้ำนอุตสำหกรรม ในอ ำเภองำว มีโรงงำนอุตสำกรรมไผ่บ้ำนร้องผลิตถ่ำนอัดแท่ง และเครื่องใช้จำก
ไมไ้ผ่ มีร้ำนค้ำชุมชนต่ำงๆ โรงงำนผลิตตะเกียบ โรงงำนอบล ำไย โรงงำนผลิตเครื่องหนัง 
 3 ด้ำนพำณิชยกรรม ในอ ำเภองำว มีศูนย์จ ำหน่ำยผลิตถัณฑ์ท้องถิ่นท่ีตลำดกลำง และศูนย์จ ำหน่ำย
สินค้ำOTOP 
 4 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีศูนย์สำธิตและจ ำหน่ำยสินค้ำOTOP มีกำรสนับสนุนท่องเที่ยว มีระบบ
อินเตอร์เน็ต โรงแรม 
บ้ำนพัก  
 5 กำรจัดกำรและบริกำร มีแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ อุทยำนแห่งชำติถ้ ำผำไท ต.บ้ำนหวด วัดจองค ำ 
พระอำรำมหลวง ต.บ้ำนหวด ศูนย์วิจัยกีฏวิทยำป่ำไม้ที่ 1 ต.บ้ำนหวด ศำลเจ้ำพ่อประตูผำ ต.บ้ำนหวด มีสถำน
ประกอบกำร มีห้ำงสรรพสินค้ำ มีโรงงำนอุตสำหกรรม และร้ำนค้ำชุมชน  
 
  2. อ าเภอแจ้ห่ม 

   2.1. สภาพพื้นที่  

 สภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำ มีป่ำไม้ล้อมรอบ มีที่รำบลุ่มบริเวณ ที่รำบใกล้แม่น้ ำเป็นบำงส่วน  
มีพ้ืนที่ป่ำไม้ประมำณร้อยละ 76 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพ้ืนที่ภูเขำครอบคลุมโดยรอบของพ้ืนที่อ ำเภอ ซึ่งอยู่

บริเวณ ร้อยละ 5  
   2.2. การคมนาคม  สำมำรถเดินทำงไปยังอ ำเภอแจ้ห่ม ได้ด้วยรถจักรยำนยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล และรถ
ประจ ำทำง 
   2.3. ระยะทาง จำกอ ำเภอแจ้ห่ม ถึงตัวอ ำเภอเมือง เป็นระยะทำง 52 กิโลเมตร 
   2.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ 
 อ ำเภอ แจ้ห่ม เสี่ยงภัยทำงธรรมชำติ ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วำตภัย โรคและศัตรูพืชระบำด 
   2.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  
 แหล่งน้ ำในกำรอุปโภค บริโภคของอ ำเภอแจ้ห่ม ได้แก่แม่น้ ำวัง แม่น้ ำสอย แม่น้ ำมอย มีอ่ำงเก็บน้ ำแม่
แมะ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยแม่ตำ มีคลองชลประทำน กำรประปำ และบ่อน้ ำบำดำล  
   2.6. ลักษณะของดิน  
 ลักษณะดินของอ ำเภอแจ้ห่ม เป็นดินเหนียว ดินทรำย และดินร่วน 
   2.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยำกรธรรมชำติได้แก่ป่ำไม้ ดินขำว น้ ำตก ถ้ ำโบรำณ แร่พลวง แร่แมงกำนีส  แร่หินปูน  
   2.8. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน 
 - ศิลปะ มีโบรำณสถำน ได้แก่วัดผำแดงหลวง 
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 - วัฒนธรรม ชนเผ่ำกระเหรี่ยง มีกำรฟ้อนเจิง ฟ้อนเล็บ 
 - ประเพณี ตำนก๋วยสลำก ยี่เป็ง สงกรำนต์ ลอยกระทง ประเพณีฮ้องขวัญหรือสู่ขวัญ ประเพณีสืบ
ชะตำประเพณีปอยน้อยหรือปอย(บวชลูกแก้ว) ประเพณีข้ึนต้ำวตั้งสี่ ประเพณีเอำขวัญข้ำว ประเพณีกำรเข้ำ
เบิก ประเพณีตำนหลัวพระเจ้ำ ประเพณีตำนตุง ประเพณีตำนข้ำวใหม่ 
 - วิถีชีวิตในชุมชน เป็นวิถีชวีิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
   2.9. ผู้รู้/ภูมิปัญญา 
 1 ด้ำนเกษตรกรรม มีกำรแปรรูปผัก ผลไม้ เช่น กล้วยเบรกแตก ข้ำวแต๋นน้ ำแตงโม ข้ำวซ้อมมือ น้ ำปู 
และยังมีกำรประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์จำกกระดำษสำ  กำรท ำก่องข้ำว กระเป๋ำพ้ืนเมือง ผ้ำถัก ผ้ำทอต่ำงๆ 
 2 ด้ำนอุตสำหกรรม มีกำรถนอมอำหำร และกำรท ำอำหำรพ้ืนเมือง เช่นกำรท ำน้ ำปูน และยังมีกำรท ำ
ลูกประคบ สมุนไพรน้ ำมันเหลือง 
  .3 ด้ำนพำณิชยกรรม มีสหกรณ์หมู่บ้ำน มีร้ำนค้ำ และสถำนีบริกำรน้ ำมัน 
 4 ด้ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ มีผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น ผ้ำทักโคเชท์หงส์ฟ้ำ ผ้ำทอพ้ืนเมือง 
ผลิตภัณฑ์จำกเมล็ดมะค่ำ รวมทั้งสิ่งของด้ำนงำนประดิษฐ์ เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์จำกกระดำษสำ กระเป๋ำ
พ้ืนเมือง   
 5 ด้ำนกำรจัดกำรแกละกำรบริกำร มีกำรนวดแผนไทย มีหนำนวัด และมีมัคนำยก 
   2.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ 
 1 ด้ำนเกษตรกรรม มีโรงสีข้ำว 50 โรง ,โรงเก็บผลผลิต,ร้ำนค้ำ,สหกรณ์    
 2 ด้ำนอุตสำหกรรม มีโรงบ่มใบยำ โรงปูนซีเมนต์ เหมือนแร่ดินขำว 20 แห่ง ร้ำนค้ำชุมชน  
 3 ด้ำนพำณิชยกรรม ศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์OTOP 
 4 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีศูนย์สำธิตและจ ำหน่ำย,กำรท่องเที่ยว,ระบบอินเตอร์เน็ต,โรงแรม 
 5 กำรจัดกำรและบริกำร มีแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ วัดอักโขชัยคีรี,ถ้ ำโบรำณ,น้ ำตกและจุดชมวิว  
โรงงำนบ่มใบยำ และร้ำนค้ำชุมชน  
   
  3. อ าเภอเมือง 

   3.1. สภาพพื้นที ่ 
 ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ ำเภอเมือง เป็นที่รำบบริเวณและบริเวณลุ่มแม่น้ ำต่ำง ๆ เพียงเล็กน้อย 
   3.2. การคมนาคม  สำมำรถเดินทำงไปยังอ ำเภอเมือง ได้ด้วย รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล และรถ
ประจ ำทำง 
   3.3. ระยะทาง จำกอ ำเภอ 
   3.4. กำรเสี่ยงภัยธรรมชำติ 
 อ ำเภอ เมือง เสี่ยงภัยทำงธรรมชำติ ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วำตภัย โรคและศัตรูพืชระบำด 
   3.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  
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 แหล่งน้ ำในกำรอุปโภค บริโภคของอ ำเภอเมือง ได้แก่แม่น้ ำตุ๋ย แม่น้ ำวัง  หนองกระทิง  เขื่อนกิ่ว
ลม  เขื่อนยำง  คลองชนประทำน กำรประปำ และบ่อน้ ำบำดำล 
   3.6. ลักษณะของดิน  
 ลักษณะดินของอ ำเภอเมือง เป็นดินเหนียว ดินทรำย และดินร่วน 
   3.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยำกรธรรมชำติได้แก่ ทรัพยำกรแร่  เช่น  แร่พลวง  ดินขำว  แร่ดินเบำ ทรัพยำกรป่ำไม้ เช่น ไม้
สัก  ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง ไม้ประดู่  
 
   3.8. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน 
 - ศิลปะ มีโบรำณสถำน ได้แก่ วัดพระแก้วดอนเต้ำ วัดพระธำตุเสด็จ วัดม่อนพระยำแช่ ก ำแพงเมือง 
วัดแสนเมืองมำ วัดอุโมงค์ วัดประตูป่อง วัดป่ำพร้ำว วัดกู่ค ำ วัดปงสนุกใต้ วัดสุชำดำรำม วัดคะตึกเชียงมั่น วัด
หัวข่วง หออะม๊อก วัดพระเจ้ำทันใจ 
 - วัฒนธรรมของหมู่บ้ำน ชนเผ่ำไทยยวน ชนเผ่ำยิ้วเมี่ยน ชนเผ่ำไทยมอญ ชนเผ่ำไทยใหญ่ มีกำรฟ้อน
เล็บ ฟ้อนเจิง 

- ประเพณี ตำนก๋วยสลำก ยี่เป็ง สงกรำนต์ ลอยกระทง ประเพณีฮ้องขวัญหรือสู่ขวัญ ประเพณีสืบ
ชะตำประเพณีปอยน้อยหรือปอย(บวชลูกแก้ว) ประเพณีขึ้นต้ำวตั้งสี่ ประเพณีเอำขวัญข้ำว ประเพณีกำรเข้ำ
เบิก ประเพณีตำนหลัวพระเจ้ำ ประเพณีตำนตุง ประเพณีตำนข้ำวใหม่ 
 - วิถีชีวิตในชุมชน เป็นวิถีชีวิตแบบกึ่งเมืองก่ึงชนบท  
   3.9. ผู้รู้/ภูมิปัญญา 
 1 ด้ำนเกษตรกรรม มีกำรท ำเสื้อพ้ืนเมือง ชุดผ้ำไหม ผลิตภัณฑ์ผ้ำฝ้ำยทอมือ 

2 ด้ำนอุตสำหกรรม กำรท ำเซรำมิค เช่น ถ้วยตรำไก่ กำรท ำเครื่องปั้นดินเผำ กำรท ำอำหำรพ้ืนเมือง 
เช่น ไส้อั่ว น้ ำพริกหนุ่ม แคบหมู 

3 ด้ำนพำณิชยกรรม มีสหกรณ์หมู่บ้ำน มีร้ำนค้ำ กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
กำรผลิต 
 4 ด้ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ มีผลิตภัณฑ์ผ้ำฝ้ำยทอมือ  ผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร เช่น สบู่เหลวน้ ำผึ้งผสม
ขม้ิน ครีมนวดผมอัญชัญ  
 5 ด้ำนกำรจัดกำรแกละกำรบริกำร มีกำรนวดแผนไทย มีหนำนวัด และมีมัคนำยก 
   3.10. แหล่งประกอบการที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ 
 1 ด้ำนเกษตรกรรม มีร้ำนค้ำ,สหกรณ์,ตลำดริมทำง/ตลำดนัด,โรงสีข้ำว,โรงเก็บผลผลิต,สถำน
ประกอบกำร,ตลำดริมทำง/ตลำดสด 
 2 ด้ำนอุตสำหกรรม มีร้ำนค้ำชุมชน,สถำนประกอบกำร,โรงงำนเซรำมิค,โรงงำนเครื่องปั้นดินเผำ,
โรงงำนอำหำรกระป๋อง โรงงำนน้ ำตำล,ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่  
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 3 ด้ำนพำณิชยกรรม ศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์OTOP,ศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เซรำมิค,ร้ำนค้ำจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผำ,สถำนประกอบกำร 
 4 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีโรงภำพยนตร์,ศูนย์สำธิตและจ ำหน่ำย,กำรท่องเที่ยว,ระบบอินเตอร์เน็ต
,โรงแรม รีสอร์ท บ้ำนพักโฮมสเตย์ 
  5 กำรจัดกำรและบริกำร มีสถำนประกอบกำร,ห้ำงสรรพสินค้ำ เช่น ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี 
ห้ำงสรรพสินค้ำเทสโก้โลตัส ห้ำงสรรพสินค้ำเสรี,โรงงำนเซรำมิค,โรงงำนเครื่องปั้นดินเผำ,โรงงำนอำหำร
กระป๋อง โรงงำนน้ ำตำล,แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ศำลเจ้ำพ่อหลักเมือง พระพุทธนิรโรคันตรำยชัยวัฒน์จตุรทิศ 
บ้ำนเสำนักวิหำรพระเจ้ำทองทิพย์ เขื่อนกิ่วลม และร้ำนค้ำชุมชน 
  4. อ าเภอเมืองปาน 
   4.1. สภาพพื้นที่  
 ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ ำเภอเมืองปำน เป็นพื้นที่ป่ำและเทือกเขำสูง สลับซับซ้อนมีที่รำบบริเวณ
เชิงเขำ และบริเวณลุ่มแม่น้ ำต่ำง ๆ เพียงเล็กน้อย 
   4.2. การคมนาคม  

 สำมำรถเดินทำงไปยังอ ำเภอเมืองปำน ได้ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล และรถประจ ำทำง 
   4.3. ระยะทาง จำกอ ำเภอเมืองปำน ถึงตัวอ ำเภอเมือง เป็นระยะทำง 32 กิโลเมตร 
   4.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ 
 - อ ำเภอ เมืองปำน เสี่ยงภัยทำงธรรมชำติ ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วำตภัย โรคและศัตรูพืชระบำด 
   4.5. แหล่งน้ ำอุปโภค บริโภค  
 - แหล่งน้ ำในกำรอุปโภค บริโภคของอ ำเภอเมืองปำน ได้แก่น้ ำแม่เต๊ำะ-แม่ต๋อม   น้ ำแม่มอน น้ ำแม่
ปำน น้ ำแม่ก๋วม น้ ำแม่บอม น้ ำแม่ตุ๋ย น้ ำแม่นึง แม่น้ ำวัง แม่น้ ำสอย แม่น้ ำมอย มีอ่ำงเก็บน้ ำแม่กำน้อย อ่ำง
เก็บน้ ำแม่กองปิน มีคลองชลประทำน กำรประปำ และบ่อน้ ำบำดำล 
   4.6. ลักษณะของดิน  
 ลักษณะดินของอ ำเภอเมืองปำน เป็นดินเหนียว ดินทรำย และดินร่วน 
   4.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยำกรธรรมชำติได้แก่ป่ำไม้ น้ ำตก บ่อน้ ำแร่ น้ ำพุร้อน 
   4.8. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน 
 - ศิลปะ มีโบรำณสถำน ได้แก่ พระธำตุจอมก้อย วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน 
 - วัฒนธรรมของหมู่บ้ำน มีชนเผ่ำแม้ว มู่เซอ กระเหรี่ยง ลีซอ ไทยใหญ่ มีกำรฟ้อนเจิง ฟ้อนเล็บ เต้นคะจึ  
   4.9. ผู้รู้/ภูมิปัญญา 
 1 ด้ำนเกษตรกรรมมีกำรท ำกระเป๋ำพ้ืนเมือง ผ้ำถัก ผ้ำทอต่ำงๆ กำรท ำชำเขียวใบหม่อน และกำรแปร
รูเกษตรบ้ำนสบลี 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A1
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2 ด้ำนอุตสำหกรรม มีกำรถนอมอำหำร เช่นกำรท ำเห็ดหอมแจ้ซ้อน และกำรท ำอำหำรพื้นเมือง กำร
ท ำกระดำษใยพืชธรรมชำติ 

3 ด้ำนพำณิชยกรรม มีสหกรณ์หมู่บ้ำน มีร้ำนค้ำ กองทุนหมู่บ้ำน กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต 
 4 ด้ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ มีผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องใช้ต่ำงๆ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสำนบ้ำนแม่กองปิน 
ผลิตภัณฑ์จักรสำนตะกร้ำทำงมะพร้ำว  
 5 ด้ำนกำรจัดกำรแกละกำรบริกำร มีกำรนวดแผนไทย มีหนำนวัด และมีมัคนำยก 
   4.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ 
 1 ด้ำนเกษตรกรรม มีร้ำนค้ำ,สหกรณ์,ตลำดริมทำง/ตลำดนัด,โรงสีข้ำว,โรงเก็บผลผลิต,สถำน
ประกอบกำร    
  2 ด้ำนอุตสำหกรรม มีร้ำนค้ำชุมชน,สถำนประกอบกำร    
 3 ด้ำนพำณิชยกรรม ศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์OTOP 
 4 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีศูนย์สำธิตและจ ำหน่ำย,กำรท่องเที่ยว,ระบบอินเตอร์เน็ต,โรงแรม รีสอร์ท 
บ้ำนพักโฮมสเตย์ 
 5 กำรจัดกำรและบริกำร มีแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ อุทยำนแห่งชำติน้ ำตกแจ้ซ้อน และร้ำนค้ำชุมชน 
 
  5. อ าเภอวังเหนือ  
   5.1. สภาพพื้นที่  
 ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ ำเภอวังเหนือ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,034 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 646,451 ไร่ 
พ้ืนที่ส่วนมำกเป็นป่ำไม้และภูเขำถึงร้อยละ 80 และมีพ้ืนที่รำบแม่น้ ำวังเพียงร้อยละ 20 
   5.2. การคมนาคม  

สำมำรถเดินทำงไปยังอ ำเภอวังเหนือ ได้ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล และรถประจ ำทำง 
   5.3. ระยะทาง  จำกอ ำเภอวังเหนือ ถึงตัวอ ำเภอเมือง เป็นระยะทำง 107 กิโลเมตร 
   5.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ 
 อ ำเภอ วังเหนือ เสี่ยงภัยทำงธรรมชำติ ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วำตภัย โรคและศัตรูพืชระบำด 
   5.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  
 แหล่งน้ ำในกำรอุปโภค บริโภคของอ ำเภอวังเหนือ ได้แก่แม่น้ ำวัง แม่น้ ำหีด มีอ่ำงเก็บน้ ำแม่ตำก อ่ำง
เก็บน้ ำมีชัย อ่ำงเก็บน้ ำแม่มอก  ล ำห้วยแม่กีด มีคลองชลประทำน กำรประปำ และบ่อน้ ำบำดำล 
   5.6. ลักษณะของดิน  
 ลักษณะดินของอ ำเภอวังเหนือ เป็นดินเหนียว ดินทรำย และดินร่วน 
   5.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยำกรธรรมชำติได้แก่ ไม้สักและไม้เต็งรัง แร่ดินขำว แร่บอลเคลย์ แร่ซีไรท์  
   5.8. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน 
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 - ศิลปะ มีโบรำณสถำน ได้แก่ วัดบ้ำนก่อ วัดติโลกอำรำม วัดพระเกิด 
 - วัฒนธรรม มีชนเผ่ำไทยใหญ่ ลีซอ มีกำรฟ้อนเจิง ฟ้อนเล็บ เต้นจะคึ 

- ประเพณี ตำนก๋วยสลำก ยี่เป็ง สงกรำนต์ ลอยกระทง ประเพณีฮ้องขวัญหรือสู่ขวัญ ประเพณีสืบ
ชะตำประเพณีปอยน้อยหรือปอย(บวชลูกแก้ว) ประเพณีฟ้อนผีมด ประเพณีขึ้นต้ำวตั้งสี่ ประเพณีเอำขวัญข้ำว 
ประเพณีกำรเข้ำเบิก ประเพณีตำนหลัวพระเจ้ำ ประเพณีตำนตุง ประเพณีตำนข้ำวใหม่ 
 - วิถีชีวิตในชุมชน เป็นวิถีชวีิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท  
 
   5.9. ผู้รู้/ภูมิปัญญา 
 1 ด้ำนเกษตรกรรม มีกำรแปรรูปผัก และผลไม้ ได้แก่ ผักกำดดอง กล้วยบำร์บีคิว น้ ำส้มเกร็ดหิมะ 

2 ด้ำนอุตสำหกรรม มีกำรถนอมอำหำร ได้แก่ กำรท ำไข่เค็ม กำรแกะสลัก ได้แก่ กำรแกะสลักรำกไม้ 
แกะสลักไม้มังกรตั้งโต๊ะ  

3 ด้ำนพำณิชยกรรม มีสหกรณ์หมู่บ้ำน มีร้ำนค้ำ มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต กองทุนหมู่บ้ำน  
 4 ด้ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ มีผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น กระเป๋ำผ้ำปักชำวเขำ ผ้ำทอ ผ้ำ
ไหมแถมฝ้ำยชำววังปักมุกผลิตภัณฑ์จำกไม้ เช่น สะล้อ ชั้นวำงของ นำฬิกำไม้สัก พำนไม้มะขำม โมบำยกระดิ่ง
ไม้ไผ่ แกะสลัก ได้แก่ กำรแกะสลักรำกไม้ แกะสลักไม้มังกรตั้งโต๊ะ 
 5 ด้ำนกำรจัดกำรแกละกำรบริกำร มีกำรนวดแผนไทย มีหนำนวัด และมีมัคนำยก 
   5.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ  
 1 ด้ำนเกษตรกรรม มีร้ำนค้ำ,สหกรณ์,โรงสีข้ำว,ตลำดริมทำง/ตลำดนัด,โรงเก็บผลผลิต,สถำน
ประกอบกำร   
 2 ด้ำนอุตสำหกรรม มีร้ำนค้ำชุมชน,สถำนประกอบกำร   
 3 ด้ำนพำณิชยกรรม ศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์OTOP,สถำนประกอบกำร 
 4 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีศูนย์สำธิตและจ ำหน่ำย,กำรท่องเที่ยว,ระบบอินเตอร์เน็ต,โรงแรม  
 5 กำรจัดกำรและบริกำร มีแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ น้ ำตกวังแก้ว พระธำตุวัดพระเกิด วัดบ้ำนก่อ ดอย
หนอก ดอยพระพุทธบำทใหญ่ ถ้ำผำงำม  และมีร้ำนค้ำในชุมชน   
 
  6. อ าเภอห้างฉัตร 
   6.1. สภาพพื้นที่  
 ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ ำเภอห้ำงฉัตร เป็นพื้นที่ป่ำ สลับซับซ้อนมีที่รำบบริเวณเชิงเขำ  
และบริเวณลุ่มแม่น้ ำต่ำง ๆ เพียงเล็กน้อย 
   6.2. การคมนาคม  

สำมำรถเดินทำงไปยังอ ำเภอห้ำงฉัตร ได้ด้วย รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล และรถประจ ำทำง 
   6.3. ระยะทางจำกอ ำเภอห้ำงฉัตร ถึงตัวอ ำเภอเมือง เป็นระยะทำง 16กิโลเมตร  
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   6.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ 
 อ ำเภอ ห้ำงฉัตร เสี่ยงภัยทำงธรรมชำติ ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วำตภัย โรคและศัตรูพืชระบำด 
   6.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  
 แหล่งน้ ำในกำรอุปโภค บริโภคของอ ำเภอห้ำงฉัตร ได้แก่ล ำน้ ำแม่ตำล ล ำน้ ำแม่ไพร่ ล ำน้ ำแม่ยำว   มี
อ่ำงเก็บน้ ำแม่ยำว อ่ำงเก็บน้ ำแม่ไพร อ่ำงเก็บน้ ำห้วยเรียน อ่ำงเก็บน้ ำปำงปง อ่ำงเก็บน้ ำแม่ตำลน้อย อ่ำงเก็บ
น้ ำห้วยแม่สัน ห้วยแม่ตำล ห้วยแม่วัก ห้วยแม่ฮำว มีคลองแม่น้อย กำรประปำ และบ่อน้ ำบำดำล 
 
   6.6. ลักษณะของดิน  
 ลักษณะดินของอ ำเภอห้ำงฉัตร เป็นดินเหนียว ดินทรำย และดินร่วน 
   6.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยำกรธรรมชำติได้แก่ป่ำไม้  
   6.8. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน 
 -ศิลปะ มีโบรำณสถำน ได้แก่ วัดสันทรำย วัดปำงม่วง วัดปงยำงคก 
 -วัฒนธรรมของหมู่บ้ำน มีชนเผ่ำลั้ว เผ่ำม้ง มีกำรฟ้อนเล็บ ฟ้อนเจิง 

-ประเพณี ตำนก๋วยสลำก ยี่เป็ง สงกรำนต์ ลอยกระทง ประเพณีฮ้องขวัญหรือสู่ขวัญ ประเพณีสืบ
ชะตำประเพณีปอยน้อยหรือปอย(บวชลูกแก้ว) ประเพณีข้ึนต้ำวตั้งสี่ ประเพณีเอำขวัญข้ำว ประเพณีกำรเข้ำ
เบิก ประเพณีตำนหลัวพระเจ้ำ ประเพณีตำนตุง ประเพณีตำนข้ำวใหม่ ประเพณีฟ้อนผีมด 

-วิถีชีวิตในชุมชน เป็นวิถีชีวิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
   6.9. ผู้รู้/ภูมิปัญญา 
 1 ด้ำนเกษตรกรรม มีกำรท ำเสื้อพ้ืนเมือง ชุดผ้ำไหม กำรแปรรูปผัก ผลไม้ ได้แก่ ข้ำวเกรียบฟักทอง  

2 ด้ำนอุตสำหกรรม มีกำรถนอมอำหำร เช่นกำรท ำเห็ดโคนดอง กำรท ำอำหำรพื้นเมือง ได้แก่ แหนม
หมู น้ ำพริกลำบ น้ ำพริกหนุ่มไข่เค็ม กำรท ำเซรำมิค เช่น ถ้วยตรำไก่ ถ้วยชำมฝำปิดลำยสับปะรด เตำต้มน้ ำมัน
หอมระเหย  

3 ด้ำนพำณิชยกรรม มีสหกรณ์หมู่บ้ำน มีร้ำนค้ำ กองทุนหมู่บ้ำน กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต 
 4 ด้ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ มีผลิตภัณฑ์มีดดำบ ผลิตภัณฑ์จำกไม้ ได้แก่ โคมไฟกะลำมะพร้ำว เก้ำอ้ีไม้
ไผ่ โคมไฟไม้ไผ่ สะล้อ ซอซึง  ผลิตภัณฑ์เศษไม้ประดิษฐ์ 
 5 ด้ำนกำรจัดกำรแกละกำรบริกำร มีกำรนวดแผนไทย มีหนำนวัด และมีมัคนำยก 
   6.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ 
 1 ด้ำนเกษตรกรรม มีร้ำนค้ำ,สหกรณ์,ตลำดริมทำง/ตลำดนัด,โรงสีข้ำว,โรงเก็บผลผลิต,สถำน
ประกอบกำร    
  2 ด้ำนอุตสำหกรรม มีร้ำนค้ำชุมชน,สถำนประกอบกำร,โรงงำนเซรำมิค    
 3 ด้ำนพำณิชยกรรม ศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์OTOP,ศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เซรำมิค 
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 4 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีศูนย์สำธิตและจ ำหน่ำย,กำรท่องเที่ยว,ระบบอินเตอร์เน็ต,โรงแรม รีสอร์ท 
บ้ำนพักโฮมสเตย์ 
 5 กำรจัดกำรและบริกำร มีแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทยและสวนป่ำทุ่งเกวียน อุทยำน
แห่งชำติดอยขุนตำล และร้ำนค้ำชุมชน 
 
  7. อ าเภอแม่ทะ     
   7.1. สภาพพื้นที่ 

 มีสภำพเป็นที่รำบสูง มีภูเขำล้อมรอบ มีที่รำบลุ่มเพียงเล็กน้อย และคลื่นลอนตื้นลึกสลับกับเนินเขำ มีที่
รำบเชิงเขำ มีแม่น้ ำล ำธำรไหลผ่ำนหลำยสำย ได้แก่ แม่น้ ำจำง ห้วยแม่พวก ห้วยแม่ทะ โดยเฉพำะแม่น้ ำจำง 
ต้นก ำเนิดในเทือกเขำอ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง ไหลผ่ำนพื้นที่เขตต ำบลหัวเสือ ต ำบลดอนไฟ ต ำบลวังเงิน 
ต ำบลแม่ทะ ต ำบลนำครัว ต ำบลป่ำตัน ต ำบลบ้ำนกิ่ว และต ำบลน้ ำโจ้ ไหลไปบรรจบกับแม่น้ ำวังที่อ ำเภอเกำะ
คำ จังหวัดล ำปำง 
   7.2. การคมนาคม 
          ทำงรถยนต์ ถนนสำยล ำปำง - เด่นชัย 

ถนนสำยแม่ทะ - บ้ำนฟ่อน 
ถนนสำยล ำปำง - แม่ทะ 
ถนนสำยป่ำตัน - นำครัว (ร.พ.ช.)  
ถนนสำยสันดอนแก้ว – สบปรำบ (ร.พ.ช.) 
ถนนสำยบ้ำนกิ่ว – บ้ำนแม่ไท (โยธำธิกำร) 
ทำงรถไฟ มีรถไฟสำยกรุงเทพ ฯ – เชียงใหม่ ผ่ำนอ ำเภอแม่ทะ ที่บ้ำนแม่ทะ  

   7.3. ระยะทางจากหมู่บ้านถึงตัวอ าเภอ 
หมู่ที่ 1 ต ำบลบ้ำนดง ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่เมำะประมำณ 35 ก.ม. 

   7.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ 
       กำรเกิดน้ ำป่ำไหลหลำก และอุทกภัย 
   7.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค มำจำกแม่น้ ำ กำรประปำ กำรชลประทำน และอ่ำงเก็บน้ ำ เช่น อ่ำงเก็บน้ ำ

ห้วยบ้ำนเก่ำ  
   7.6. ลักษณะของดิน ส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียว  
   7.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดินขำ ถ่ำนหินลิกไนท์ 
   7.8. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน 

     -ศิลปะ   โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ  
     -วัฒนธรรมของหมู่บ้ำน  เป็นแบบพ้ืนเมือง 
     -ประเพณี  ตำนก๋วยสลำก ยี่เป็ง สงกรำนต์ สรงน้ ำพระธำตุ  งำนฟ้อนดำบเจ้ำพ่อตนหลวง 
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   7.9. ผู้รู้/ภูมิปัญญา 
1 ด้ำนเกษตรกรรม ด้ำนสัตว์ ด้ำนพืช  เห็ดหอมสด  กำแฟสดอรำบิก้ำ    

  2.ด้ำนอุตสำหกรรม มีโรงงำนเซรำมิค กำรถนอมอำหำรและกำรแปรรูปอำหำร เช่น น้ ำพริกเห็ดหอม  
3.ด้ำนพำณิชยกรรม มีสหกรณ์หมู่บ้ำน  

   4.ด้ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  แกะสลัก บ้ำนหลุก และต.หัวเสือ  งำนจักสำน งำนประดิษฐ์ดอกไม้จำก
ดินต.หัวเสือ กระเป๋ำหนังเทียม  กำรทอผ้ำ ผ้ำทอตีนจก ผ้ำลำยยกดอก ผ้ำทอลำยน้ ำไหล โบว์ประดิษฐ์ 

  5. ด้ำนกำรจัดกำร และบริกำร  มีหมอเมือง หนำนวัด มัคนำยก 
   7.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ 
  1 ด้ำนเกษตรกรรม มีโรงสีข้ำว 
   2 ด้ำนอุตสำหกรรม มีโรงงำนเซรำมิค สถำนประกอบกำร 

3 ด้ำนพณิชยกรรม มีสหกรณ์ร้ำนค้ำจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์  
   4 ด้ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ - 
   5 ด้ำนกำรจัดกำร และบริกำร  มีโรงงำน ร้ำนค้ำในชุมชน อุตสำหกรรมครัวเรือน เช่น กำรท ำเชื้อเห็ด 
และอุตสำหกรรมครัวเรือนกำรประดิษฐ์ดอกไม้กระดำษสำ 
 
  8. อ าเภอแม่มาะ 
   8.1. สภาพพื้นที่ 

สภำพพ้ืนที่เป็นที่รำบลุ่ม และพ้ืนที่รำบระหว่ำงหุบเขำ    
   8.2. การคมนาคมทำงรถยนต์ ถนน ล ำปำง-แม่เมำะสถำนีขนส่ง 
   8.3. ระยะทางจาก หมู่ที่ 1 ต ำบลบ้ำนดง ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่เมำะประมำณ 35 ก.ม. 
   8.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ กำรเกิดน้ ำป่ำไหลหลำก และอุทกภัย 
   8.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค มำจำกแม่น้ ำ กำรประปำ กำรชลประทำน และอ่ำงเก็บน้ ำ เช่น แหล่งน้ ำที่
ส ำคัญ ได้แก่ อ่ำงเก็บน้ ำแม่จำง  อ่ำงเก็บน้ ำแม่ขำม  น้ ำแม่จำง 
   8.6. ลักษณะของดิน ส่วนใหญ่จะเป็นดินปนทรำย  
   8.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส ำคัญของอ ำเภอ ได้แก่ ถ่ำนหินลิกไนต์ หินปูน 
   8.8. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน 
      - ศิลปะ  โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ได้แก่ 1.ฟอสซิลหอยขม 13 ล้ำนปี ที่ตั้ง เหมืองแม่เมำะ

(เฟส 5) ม.6 ต.แม่เมำะ อ.แม่เมำะ  2. ศำลเจ้ำพ่อประตูผำ  ที่ตั้ง  บ้ำนจ ำปุย  ม.4 ต.บ้ำนดง  3. ภำพเขียน
สีประตูผำ 4. ภำพเขียนสีบ้ำนท่ำสี 

     - วัฒนธรรมของหมู่บ้าน  เป็นแบบพื้นเมือง 
    - ประเพณี งำนบวงสรวงเจ้ำพ่อประตูผำ งำนสงกรำนต์และบวงสรวงศำลหลักเมือง สรงน้ ำ
พระพุทธรูป โบรำณ สรงน้ ำรอยพระพุทธบำทนำรอง ประเพณีแผ่นดินหวิด ตำนก๋วยสลำก บรรพชำสำมเณร

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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ภำคฤดูร้อน  กำรแข่งขันเดิน-วิ่ง  แม่เมำะมินิฮำล์ฟมำรำธอน กำรแข่งขันจักรยำนแม่เมำะเสือภูเขำ เทศกำล
ท่องเที่ยวแม่เมำะ พิธีวำงพวงมำลำพระบรมรำชำนุสำวรีย์ พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
 
   8.9. ผู้รู้/ภูมิปัญญา 
  1 ด้ำนเกษตรกรรม  ด้ำนเกษตรอินทรีย์  นำยสมโภช ปำนถม และนำงรัศภัธ ยิ่งสุขสันติสุข  
   2 ด้ำนอุตสำหกรรม โรงงำนผลิตไฟฟ้ำ เหมืองแม่เมำะ ม.6  ต.แม่เมำะ 
   3 ด้ำนพำณิชยกรรม  มีสหกรณ์หมู่บ้ำน  
   4 ด้ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  ปุ๋ยหมักอินทรีย์อัดเม็ด งำนจักสำน  งำนประดิษฐ์จำกไม้ไผ่ ลูกประคบ    
 ตุ๊กตำเครื่องปั้นดินเผำ ช้ำงแกะสลัก ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จำกดินไทย 
  5 ด้ำนกำรจัดกำร และบริกำร  มีหมอเมือง หนำนวัด มัคนำยก .สวนพฤกษำชำติ ที่ตั้ง เหมืองแม่
เมำะ ม.6 ต.แม่เมำะโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ  ม.6 ต.แม่เมำะ สนำมกอล์ฟแม่เมำะ  ทะเลสำบนำสัก  ม.4  ต.นำสัก 
อ่ำงเก็บน้ ำแม่จำง  ม.1 ต.นำสักอ่ำงเก็บน้ ำแม่ขำม  ม.1 ต.บ้ำนดงภูเขำไฟดอยผำคอกหินฟู  ม.8 ต.แม่
เมำะ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่ำนหินลิกไนต์ศึกษำ(เหมืองแม่เมำะ) เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว พิพิธภัณฑ์ค่ำยประตูผำ   
   8.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ 
  1 ด้ำนเกษตรกรรม โรงสีข้ำว 
   2 ด้ำนอุตสำหกรรม โรงงำนผลิตตะเกียบ ,ไม้จิ้มฟัน ที่ตั้ง บ้ำนร้อง ม.2 ต.บ้ำนร้อง โรงงำนอบล ำใย 

บ้ำนสบพลึง ม.3 ต.บ้ำนโป่ง โรงงำนผลิตเครื่องหนัง  ที่ตั้ง บ้ำนสบแหง  ม.1   ต.หลวงเหนือ  
   3 ด้ำนพณิชยกรรม มีกลุ่มวิสำหกิจชุมชน  
   4 ด้ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ระบบอินเทอร์เน็ต 
   5 ด้ำนกำรจัดกำร และบริกำร  มีโรงงำนผลิตไฟฟ้ำ ร้ำนค้ำในชุมชน อุตสำหกรรมครัวเรือน เช่น  
กำรประดิษฐ์ดอกไม้จำกดินไทย 
 
  9. อ าเภอ สบปราบ  
   9.1. สภาพพื้นที่ 
  อ ำเภอสบปรำบ คล้ำยใบต ำลึง เป็นแอ่งกะทะมีที่รำบตรงกลำง มีภูเขำล้อมรอบและมีแม่น้ ำวังไหล
ผ่ำนกลำงจำกทิศเหนือไปทิศใต้ จำกลักษณะดังกล่ำวท ำให้อำกำศร้อนและแห้งแล้งในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ถึง
เดือนมิถุนำยน และหนำวเย็นในช่วงเดือนพฤศจิกำยน?มกรำคม กับมีฝนตกชุกในเดือนมิถุนำยน    
   9.2. การคมนาคม อ ำเภอสบปรำบ สำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยำนยนต์และรถประจ ำ
ทำง 
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   9.3. ระยะทางจาก กำรติดต่อระหว่ำงอ ำเภอ เป็นไปโดยสะดวก โดยมีถนนพหลโยธินผ่ำน ดังนี้  

             - อ ำเภอสบปรำบ ถึง อ ำเภอเถิน 35 กม.  

             - อ ำเภอสบปรำบ ถึง อ ำเภอเกำะคำ 38 กม.  

             - อ ำเภอสบปรำบ ถึง อ ำเภอเมือง 53 กม.  

                  กำรติดต่อระหว่ำงอ ำเภอต่ำงๆเป็นถนนรำดยำงและถนนลูกรังบำงสำยแต่ใช้สัญจรได้ตลอดปี  

            - ต ำบลสบปรำบ 1 กม.  

            - ต ำบลนำยำง 5 กม.  

            - ต ำบลสมัย 6 กม.  

            - ต ำบลแม่กัวะ 7 กม.  

   9.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ น้ ำป่ำไหลหลำกและหินร่วงจำกไหล่เขำ 
   9.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  แม่น้ ำวังไหลผ่ำนมีน้ ำตลอดปี แต่ฤดูแล้งน้ ำจะมีน้อย รำษฎรหมู่ที่ 1,2,3 

ต ำบลแม่กัวะ หมู่ที่ 3,4,8 ต ำบลนำยำง หมู่ที่ 1,2,3,6,7,8 ต ำบลสบปรำบ ใช้เพำะปลูกและใช้ท ำประปำอุปโภค

บริโภค มีอ่ำงเก็บน้ ำเพ่ือใช้ในกำรอุปโภค บริโภค เช่น 

  - อ่ำงเก็บน้ ำแม่ทำน หมู่ที่ 4 ต ำบลแม่กัวะ  

  - อ่ำงเก็บน้ ำแม่เรียง หมู่ที่ 3 ต ำบลสบปรำบ  

  - อ่ำงเก็บน้ ำแม่ทก หมู่ที่ 5 ต ำบลสบปรำบ  

  - อ่ำงเก็บน้ ำห้วยสมัย หมู่ที่ 1 ต ำบลสมัย  

  - อ่ำงเก็บน้ ำห้วยหลวงหมู่ที่ 2 ต ำบลสมัย  

  - อ่ำงเก็บน้ ำแม่กำด หมู่ที่ 1 ต ำบลนำยำง  

  - อ่ำงเก็บน้ ำแม่ทำย หมู่ที่ 2 ต ำบลนำยำง  

  - อ่ำงเก็บน้ ำแม่ยอง หมู่ที่ 6 ต ำบลนำยำง  

  - อ่ำงเก็บน้ ำแม่ปู หมู่ที่ 7 ต ำบลนำยำง  

  - อ่ำงเก็บน้ ำแม่ปรำบ หมู่ที่ 7 ต ำบลนำยำง  

     9.6. ลักษณะของดิน บำงพื้นที่มีลักษณะที่เป็นดินเหนียว กำรระบำยน้ ำไม่ดี เหมำะแก่กำรปลกูข้ำวและในบำงพื้นที่มี

ลักษณะดินที่เป็นดินร่วนมีกรวดหนิปะปน มีกำรระบำยน้ ำด ีเหมำะแก่กำรเกษตร 

     9.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
         - ดินขำวและป่ำไม้ 
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         - อุทยำนแห่งชำติดอยจง  ที่ตั้ง  บ้ำนนำไม้แดง ม.6 ต.นำยำง 
         - บ่อน้ ำทิพย์  ที่ตั้ง  บ้ำนสบทก ม.3 ต.สบปรำบ 
         - แคมป์แม่วัง  ที่ตั้ง  ม.6  ต.สบปรำบ 
         - สวนวัง  ที่ตั้ง  ม.6  ต.สบปรำบ 
         - อ่ำงเก็บน้ ำต่ำง ๆ  
     9.8. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน 
  - โบรำณสถำน เช่น วัดหลวงสบปรำบ ที่ตั้ง  ม.2 ต ำบลสบปรำบ  และวัดร้ำง  ต ำบลนำยำง 

-ประเพณีตำนก๋วยสลำกและประเพณีปี๋ใหม่เมือง 
  - วิถีชีวิตในชุมชนเป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
     9.9. ผู้รู้/ภูมิปัญญา 
  1 ด้ำนเกษตรกรรม  ข้ำว อ้อย ถั่วลิสงและครั่ง 
   2 ด้ำนอุตสำหกรรม  

  -บริษัทเหมืองบ้ำนปู จ ำกัด (มหำชน)  ที่ตั้ง  ต.แม่กัวะ อ.สบปรำบ  

  -บริษัทเคแอนมิเนอรัลส์  ที่ตั้ง  ต.แม่กัวะ อ.สบปรำบ 

  -โรงงำนน้ ำแข็งเถินพัฒนกิจ  สำขำสบปรำบ  ต.สบปรำบ  อ.สบปรำบ 

  -กฤษณะฟำร์ม   บ้ำนวัฒนำ   ต ำบลสบปรำบ  อ ำเภอสบปรำบ 

  -บริษัทโฮมพอตเตอรี่   บ้ำนหล่ำยฮ่องปุ๊พัฒนำ  ต.สบปรำบ  อ.สบปรำบ 

  -โรงงำนกวินพอตเตอรี่ (เซรำมิค)  บ้ำนวังยำว  ต.แม่กัวะ  อ.สบปรำบ 

  -โรงงำนก้อนดินเซรำมิค  บ้ำนวัฒนำ  ต.สบปรำบ  อ. สบปรำบ 

  -บริษัทก ำธรผ้ำใบ/ก ำธรเต๊นท์เช่ำ  บ้ำนไร่  ต.นำยำง  อ.สบปรำบ 

  -บริษัทน้ ำดื่มเจ้ำพระยำ   บ้ำนปงกำ  ต.แม่กัวะ  ต. นำยำง  อ.สบปรำบ 

  -บริษัทน้ ำดื่มเพนกวิน   บ้ำนสบปรำบ ม.2  ต.สบปรำบ  อ.สบปรำบ 

  -บริษัทน้ ำดื่มพีพี   ต ำบลสมัย  อ. สบปรำบ 

  -บริษัทซิเบลโก้  มิเนอรัล  ประเทศไทย  จ ำกัด (มหำชน)  ต.แม่กัวะ  อ. สบปำบ  

3 ด้ำนพำณิชยกรรม  มีธนำคำร  3 แห่ง คือธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสบปรำบ  ธนำคำรเพ่ือ

กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์กำรเกษตร   

4 ด้ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  กลุ่มอำชีพต่ำงๆ ในพ้ืนที่  เช่น ทอผ้ำ ท ำไข่เค็ม ถั่วสมุนไพร 
เครื่องปั้นดินเผำ (เซรำมิค) ผ้ำทอตีนจกบ้ำนน้ ำหลง ผ้ำทอน้ ำไหล ตะกร้ำทำงมะพร้ำวและไม้ไผ่ ไม้กวำดดอก
หญ้ำและจักสำนไม้ไผ่ 



132 

 

     9.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ 
  1 ด้ำนเกษตรกรรม มีโรงสีประจ ำหมู่บ้ำน ตลำดผักสดริมทำง ตลำดนัด ร้ำนคำ้ขนำดเล็กและสหกรณ์ 
   2 ด้ำนอุตสำหกรรม มีโรงงำนเซรำมิกและโรงงำนน้ ำ 
   3 ด้ำนพณิชยกรรม กลุ่มสตรีสหกรณ์ต ำบลสบปรำบ ศูนย์จ ำหน่ำยและแสดงผลิตภัณฑ์กำรฝึกอบรม

พัฒนำกำรแปรรูปแก้วโป่งข่ำ 
  4 ด้ำนกำรจัดกำร และบริกำร  มีร้ำนค้ำในชุมชนและสถำนประกอบกำรณ์ 
 
  10. อ าเภอเกาะคา 
   10.1. สภาพพื้นที่ 
  อ ำเภอเกำะคำ ลักษณะพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีรำบลุ่มริมฝั่งแม่น้ ำวัง และมเีนินสูงอยู่โดยรอบ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ท ำให้
อำกำศในฤดูร้อน ร้อนแห้งแล้งและอบอ้ำว ในฤดูหนำวจะมีอำกำศหนำวเย็น ส่วนฤดฝูนนั้นมฝีนตกไมถู่กต้องตำมฤดูกำล ท ำให้
ในบำงพื้นที่ขำดแคลนน้ ำส ำหรับอปุโภคบรโิภค และกำรเกษตรกรรม 

   10.2. การคมนาคม อ ำเภอเกำะคำ  ตั้งอยู่ทำงตอนใต้ของจังหวัดล ำปำง ห่ำงจำกตัวจังหวัดประมำณ  15  
กิโลเมตร มีเส้นทำงสำมำรถติดต่อกับจังหวัด , อ ำเภอใกล้เคียงได้ทุกฤดูกำล และยังสำมำรถติดต่อกับต ำบล 
หมู่บ้ำน ในพ้ืนที่ได้ทุกฤดูกำลเช่นเดียวกัน   มีถนนพหลโยธิน ( ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  1 )  ตัดผ่ำนพ้ืนที่
ระยะทำงประมำณ   26   กิโลเมตร และมีถนนพหลโยธินเชื่อมติดต่อกับอ ำเภอใกล้เคียง สำมำรถเดินทำงโดย
รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยำนยนต์และรถประจ ำทำง    
   10.3. ระยะทางจาก กำรติดต่อระหว่ำงอ ำเภอ เป็นไปโดยสะดวก โดยมีถนนพหลโยธินผ่ำน ดังนี้  
           อ ำเภอเกำะคำ - อ ำเภอเมืองล ำปำง            ระยะทำงประมำณ   15   กิโลเมตร 
        อ ำเภอเกำะคำ - อ ำเภอสบปรำบ                ระยะทำงประมำณ   36   กิโลเมตร 
        อ ำเภอเกำะคำ - อ ำเภอเสริมงำม               ระยะทำงประมำณ    24   กิโลเมตร 
        อ ำเภอเกำะคำ -  อ ำเภอห้ำงฉัตร               ระยะทำงประมำณ    15   กิโลเมตร 
        อ ำเภอเกำะคำ - อ ำเภอแม่ทะ                   ระยะทำงประมำณ    22   กิโลเมตร 
   10.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ  

  -แผ่นดินไหว จำกรอยเลื่อนแม่วัง 
    -ในพ้ืนที่ 4 ต ำบล ของ อ.เกำะคำ ได้แก่ ต.เกำะคำ ใหม่พัฒนำ ท่ำผำ และไหล่หิน ประสบภัยน้ ำป่ำ

ไหลหลำก และน้ ำท่วมฉับพลัน    
   10.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  แม่น้ ำวัง 
  -อ่ำงเก็บน้ ำห้วยฮวด ต ำบลนำแก้ว, อ่ำงเก็บน้ ำห้วยแม่ฮอง ต ำบลใหม่พัฒนำ ,อ่ำงเก็บน้ ำแม่ปั๊ด ต ำบล
นำแส่ง  
  -ฝำยกั้นแม่น้ ำยำว 
  -ประปำส่วนภูมิภำคและประปำชนบท 
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  -ขุดเจำะน้ ำบำดำล 
   10.6. ลักษณะของดิน ดินร่วนปนทรำยและดินลูกรัง 
   10.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อ ำเภอเกำะคำ มีทรัพยำกรธรรมชำติป่ำไม้ประเภทป่ำไม้เบญจ
พรรณ อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติเพียงเล็กน้อย 
 
  10.8. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน 
  - โบรำณสถำน ทำงศิลปวัฒนธรรม เช่น วัดพระธำตุล ำปำงหลวง วัดไหล่หิน วัดป่ำสัก และวัดพระธำตุ
จอมปิง 
  -ประเพณีตำนก๋วยสลำก ประเพณีปี๋ใหม่เมืองและประเพณีสรงน้ ำพระธำตุ 
  - วิถีชีวิตในชุมชนเป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
   10.9. ผู้รู้/ภูมิปัญญา 
  1 ด้ำนเกษตรกรรม ข้ำว  เช่น ข้ำวเจ้ำนำปี ข้ำวเหนียวนำปี ข้ำวเจ้ำนำปรัง ข้ำวเหนียวนำปรัง  พืชไร่ 
เช่น ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลืองและถ่ัวลิสง 
  2 ด้ำนอุตสำหกรรม  เซรำมิกและแกะสลักไม ้
  3 ด้ำนพำณิชยกรรม  สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนียน และสหกรณ์นิคม 
  4 ด้ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  ผลิตภัณฑ์จำกไม้  แกะสลัก เช่น แกะสลักกะลำมะพร้ำว เครื่องปั้นดินเผำ 
  5 ด้ำนกำรจัดกำรและบริกำร มีร้ำนนวดแผนไทย เช่น นวดแผนไทยเพ่ือสุขภำพบ้ำนกิ่ว ต ำบลไหล่หิน 
กลุ่มนวดแผนไทย ต ำบลนำแก้วเป็นต้น 
   10.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ 

  1 ด้ำนเกษตรกรรม มีโรงสีประจ ำหมู่บ้ำน ตลำดผักสดริมทำง ตลำดนัด ร้ำนคำ้ขนำดเล็กและสหกรณ์ 
2 ด้ำนอุตสำหกรรม โรงงำนเซรำมิค กว่ำ 50 โรง และโรงงำนไม้แปรรูป 

  3 ด้ำนพณิชยกรรม ศูนย์จ ำหน่ำยของตกแต่งสวนที่ท ำจำกดินเผำ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์แม่บ้ำนบ้ำนผึ้ง 
ต ำบลศำลำ 
  4 ด้ำนกำรจัดกำร และบริกำร  มีร้ำนค้ำในชุมชนและสถำนประกอบกำรณ์ 
   5 ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ ดอนเงินรีสอร์ท ต ำบลนำแส่ง 
 
  11. อ าเภอ  แม่พริก   
   11.1. สภาพพื้นที่ 
  อ ำเภอแม่พริก เนื่องจำกสภำพพื้นที่มีภูเขำล้อมรอบ ฤดูร้อนอำกำศรอ้นอบอ้ำว ฤดูหนำวอำกำศหนำวเย็น ฤดูหนำว 
(พฤศจิกำยน – กุมภำพันธ์) ฤดูร้อน (มีนำคม – พฤษภำคม ) ฤดูฝน (มิถุนำยน - ตุลำคม)  
   11.2. การคมนาคม อ ำเภอแม่พริก สำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยำนยนต์และรถประจ ำ
ทำง 
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   11.3. ระยะทางจาก จำกตัวเมืองล ำปำง 125 กิโลเมตร มีท่ำรถที่ ถ.บุญวำทย์ ข้ำงศำลำกลำงจังหวัดหลัง
เก่ำ 
   11.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ  
  น้ ำป่ำไหลหลำกและแผ่นดินไหวจำกรอยเลื่อน 

   11.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค   

  -แม่น้ ำวัง   

  -ประปำส่วนภูมิภำคและประปำชนบท 
  -ขุดเจำะน้ ำบำดำล 
   11.6. ลักษณะของดิน ดินร่วนปนทรำยและดินลูกรัง 
   11.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยำกรป่ำไม้และของป่ำ 
   11.8. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน 
  - โบรำณสถำน ทำงศิลปวัฒนธรรม เช่น ถ้ ำน้ ำผ่ำผำงำมและวัดพุทธบำทวัดตวง 
  -ประเพณีตำนก๋วยสลำก ประเพณีปี๋ใหม่เมืองและประเพณีสรงน้ ำพระธำตุ 
  - วิถีชีวิตในชุมชนป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
   11.9. ผู้รู้/ภูมิปัญญา 
  1 ด้ำนเกษตรกรรม ข้ำว  เช่น ข้ำวเจ้ำนำปี ข้ำวเหนียวนำปี ข้ำวเจ้ำนำปรัง ข้ำวเหนียวนำปรัง พืชไร่ 
เช่น ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลืองและถ่ัวลิสง 
  2 ด้ำนอุตสำหกรรม  -  
  3 ด้ำนพำณิชยกรรม  สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนียน และสหกรณ์นิคม 
  4 ด้ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  กล้วยอบพลังงำนแสงอำทิตย์ 
  5 ด้ำนกำรจัดกำรและบริกำร     - 
   11.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ 

  1 ด้ำนเกษตรกรรม มีโรงสีประจ ำหมู่บ้ำน ตลำดผักสดริมทำง ตลำดนัด ร้ำนคำ้ขนำดเล็กและสหกรณ์ด้ำน
อุตสำหกรรม โรงงำนเซรำมิค กว่ำ 50 โรง และโรงงำนไม้แปรรูป 
  2 ด้ำนพณิชยกรรม - 

3 ด้ำนกำรจัดกำร และบริกำร  มีร้ำนค้ำในชุมชนและสถำนประกอบกำรณ์ 
4  ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ - 

 
   12. อ าเภอ เสริมงาม   
   12.1. สภาพพื้นที่ 
  อ ำเภอเสริมงำม จังหวัด ล ำปำง อยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเล 268.80 เมตร โดยทั่วไปเป็นที่รำบสูง มีภูเขำ
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ทอดตัวตำมแนวยำวจำกทิศเหนือไปทำงทิศใต้ของจังหวัดบริเวณตอนกลำงบำงส่วนเป็นที่รำบลุ่มแม่น้ ำลักษณะ
ภูมิอำกำศแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

บริเวณตอนบน เป็นที่รำบภูเขำสูงป่ำค่อนข้ำงทึบ ทรัพยำกรป่ำไม้อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ พ้ืนที่อ ำเภอแจ้ห่ม 
อ ำเภอวังเหนือ อ ำเภอเมืองปำน และอ ำเภองำว 

บริเวณตอนกลำง เป็นที่รำบลุ่มแม่น้ ำ เป็นแหล่งเกษตรกรรมหลักของจังหวัด ได้แก่พ้ืนที่อ ำเภอเมือง
ล ำปำง อ ำเภอห้ำงฉัตร อ ำเภอเกำะคำ อ ำเภอแม่ทะ และอ ำเภอสบปรำบ 

บริเวณตอนใต้ เป็นป่ำรัง บำงส่วนเป็นทุ่งหญ้ำ ได้แก่ พ้ืนที่อ ำเภอเถิน อ ำเภอแม่พริก บำงส่วนของอ ำเภอ 
เสริมงำม และอ ำเภอแม่ทะ 
ลักษณะทำงกำยภำพ ด้ำนธรณีสัณฐำนวิทยำ จังหวัดล ำปำงมีพ้ืนที่รำบล้อมรอบด้วยภูเขำ มีลักษณะเป็นแอ่ง
แผ่นดินที่ยำว และกว้ำงที่สุดในภำคเหนือ เรียกว่ำ   12.2. การคมนาคม อ ำเภอแม่พริก สำมำรถเดินทำงโดย
รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยำนยนต์และรถประจ ำทำง 
  12.2. การคมนาคม อ ำเภอเสริมงำม สำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยำนยนต์และรถประจ ำ
ทำง 
  12.3. ระยะทางจาก จำกอ ำเภอเสริม งำมตั้งอยู่ในเขตบ้ำนทุ่งงำมพัฒนำ หมู่ที ่11 ต ำบลทุ่งงำม อยู่ทำงทิศ
ตะวันตกฉียงใต้ของอ ำเภอเมืองล ำปำง ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดล ำปำงตำมเส้นทำงถนนพหลโยธินและถนน
สำยจังหวัดล ำปำง – ลี้ ผ่ำนอ ำเภอเกำะคำ เป็นระยะทำง 56 กิโลเมตรระยะทำง 
   12.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ  
  น้ ำท่วมฉับพลันและน้ ำป่ำไหลหลำก 

   12.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค   

  - แม่น้ ำเสรมิ,แม่น้ ำต  ำ,แม่น้ ำเลยีง,แม่น้ ำลำ 

  -ประปำส่วนภูมิภำคและประปำชนบท 
  -ขุดเจำะน้ ำบำดำล และอ่ำงเก็บน้ ำ 
   12.6. ลักษณะของดิน ดินร่วนปนทรำยและดินลูกรัง 
   12.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยำกรป่ำไม้และของป่ำ 
   12.8. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน 
  - โบรำณสถำน ทำงศิลปวัฒนธรรม เช่น วัดบ้ำนนำออย ที่ตั้ง บ้ำนนำงอย ต.เสริมซ้ำย 
  -ประเพณีตำนก๋วยสลำก ประเพณีปี๋ใหม่เมืองและประเพณีสรงน้ ำพระธำตุ 
  - วิถีชีวิตในชุมชนป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
   12.9. ผู้รู้/ภูมิปัญญา 
  1 ด้ำนเกษตรกรรม กระเทียม,ข้ำว,อ้อยและถ่ัวลิสง 
  2 ด้ำนอุตสำหกรรม  โรงสีข้ำวขนำดเล็ก ที่ตั้ง 79 แห่ง 
  3 ด้ำนพำณิชยกรรม  สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนียน และสหกรณ์นิคม 
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  4 ด้ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  กลุ่มหมอนผ้ำ บ้ำนนำเดำ ผ้ำทอบ้ำนนำเดำ ผ้ำทอบ้ำนนำบอน ศูนย์ศิลป
อำชีพ ที่ตั้ง บ้ำนแม่ถ้ ำ ต.เสริมซ้ำย 
  5 ด้ำนกำรจัดกำรและบริกำร     - 
 
   12.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ 

  1 ด้ำนเกษตรกรรม มีโรงสีประจ ำหมู่บ้ำน ตลำดผักสดริมทำง ตลำดนัด ร้ำนคำ้ขนำดเล็กและสหกรณ ์
  2 ด้ำนพณิชยกรรม หัตถกรรมผ้ำทอ ผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ 
  3 ด้ำนกำรจัดกำร และบริกำร  มีร้ำนค้ำในชุมชนและสถำนประกอบกำรณ์ 
   4 ด้ำนอุตสำหกรรม โรงสีข้ำวขนำดเล็ก ที่ตั้ง 79 แห่ง 
 
  13. อ าเภอเถิน 
   13.1. สภาพพื้นที่ 
  อ ำเภอเสริมงำม จังหวัด ล ำปำง อยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเล 268.80 เมตร โดยทั่วไปเป็นที่รำบสูง มีภูเขำ
ทอดตัวตำมแนวยำวจำกทิศเหนือไปทำงทิศใต้ของจังหวัดบริเวณตอนกลำงบำงส่วนเป็นที่รำบลุ่มแม่น้ ำลักษณะ
ภูมิอำกำศแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

บริเวณตอนบน เป็นที่รำบภูเขำสูงป่ำค่อนข้ำงทึบ ทรัพยำกรป่ำไม้อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ พ้ืนที่อ ำเภอแจ้ห่ม 
อ ำเภอวังเหนือ อ ำเภอเมืองปำน และอ ำเภองำว 

บริเวณตอนกลำง เป็นที่รำบลุ่มแม่น้ ำ เป็นแหล่งเกษตรกรรมหลักของจังหวัด ได้แก่พ้ืนที่อ ำเภอเมือง
ล ำปำง อ ำเภอห้ำงฉัตร อ ำเภอเกำะคำ อ ำเภอแม่ทะ และอ ำเภอสบปรำบ 

บริเวณตอนใต้ เป็นป่ำรัง บำงส่วนเป็นทุ่งหญ้ำ ได้แก่ พ้ืนที่อ ำเภอเถิน อ ำเภอแม่พริก บำงส่วนของอ ำเภอ 
เสริมงำม และอ ำเภอแม่ทะ 
ลักษณะทำงกำยภำพ ด้ำนธรณีสัณฐำนวิทยำ จังหวัดล ำปำงมีพ้ืนที่รำบล้อมรอบด้วยภูเขำ มีลักษณะเป็นแอ่ง
แผ่นดินที่ยำว และกว้ำงที่สุดในภำคเหนือ เรียกว่ำ    
   12.2. การคมนาคม อ ำเภอแม่พริก สำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยำนยนต์และรถประจ ำ
ทำง 
  13.2. การคมนาคม  กำรเดินทำงเข้ำสู่ต ำบลใช้เส้นทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 (พหลโยธิน) แยกเข้ำที่ว่ำ
กำรอ ำเภอเถิน มุ่งหน้ำไปทำงทิศใต้ประมำณ 5 กม. ถึงเขตต ำบลเถินบุรี สภำพถนนโดยทั่วไปเป็นถนน
คอนกรีต มีทำงลูกรัง และลำดยำงบำงส่วน กำรเดินทำงสะดวก 
  13.3. ระยะทางจาก  
  สำย 91 กรุงเทพฯ-ล ำปำง (กรุงเทพฯ-นครสวรรค์-ก ำแพงเพชร-ตำก-ล ำปำง) บริษัทผู้เดินรถ ได้แก่ 
บขส. สมบัติทัวร์ สยำมเฟิร์สทัวร์ พรพิริยะทัวร์ นิววิริยะทัวร์ 
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  สำย 13 กรุงเทพฯ-ฝำง-บ้ำนท่ำตอน (กรุงเทพฯ-นครสวรรค์-ก ำแพงเพชร-ตำก-ล ำปำง-เชียงใหม่-แม่
ริม-ฝำง-แม่อำย-บ้ำนท่ำตอน) บริษัทผู้เดินรถ ได้แก่ บขส. นิววิริยะทัวร์ 
  สำย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (กรุงเทพฯ-นครสวรรค์-ก ำแพงเพชร-ตำก-ล ำปำง-ล ำพูน-เชียงใหม่) 
บริษัทผู้เดินรถ ได้แก่ บขส. สมบัติทัวร์ สยำมเฟิร์สทัวร์ พรพิริยะทัวร์ นิววิริยะทัวร์ เชิดชัยทัวร์ 
  สำย 924 กรุงเทพฯ-ล ำพูน (กรุงเทพฯ-นครสวรรค์-ก ำแพงเพชร-ตำก-ล ำปำง-ล ำพูน) บริษัทผู้เดินรถ 
ได้แก่ บขส. เชิดชัยทัวร ์
  สำย 964 กรุงเทพฯ-ดอยเต่ำ-จอมทอง (กรุงเทพฯ-นครสวรรค์-ก ำแพงเพชร-ตำก-เถิน-ลี้-ดอยเต่ำ-
จอมทอง) บริษัทผู้เดินรถ ได้แก่ บขส. 
  สำย 9911 กรุงเทพฯ-ล ำพูน (ข) (กรุงเทพฯ-นครสวรรค์-ก ำแพงเพชร-ตำก-เถิน-ลี้-ล ำพูน) บริษัทผู้เดิน
รถ ได้แก่ บขส. 
  สำย 90 กรุงเทพฯ-เชียงรำย (ก) (กรุงเทพฯ-นครสวรรค์-ตำก-ล ำปำง-พะเยำ-เชียงรำย) บริษัทผู้เดินรถ 
ได้แก่ สมบัติทัวร์ สยำมเฟิร์สทัวร์ เชิดชัยทัวร์ หนำนค ำทัวร์ 
  สำย 660 ระยอง-เชียงรำย-แม่สำย (รถด่วนพิเศษ VIP) (ระยอง-พัทยำ-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรำ-สระบุรี-
นครสวรรค์-ตำก-ล ำปำง-พะเยำ-เชียงรำย-แม่สำย) บริษัทผู้เดินรถ ได้แก่ นครชัยแอร์ 
  สำย 155 พิษณุโลก-เชียงใหม่ (สำยเก่ำ) (พิษณุโลก-สุโขทัย-ตำก-เถิน-ล ำปำง-ล ำพูน-เชียงใหม่) บริษัท
ผู้เดินรถ ได้แก่ สุโขทัยวินทัวร์ ศรีทะวงค์ทัวร์ 
  สำย 132 พิษณุโลก-เชียงใหม่ (สำยเก่ำ) (พิษณุโลก-สุโขทัย-สวรรคโลก-ทุ่งเสลี่ยม-เถิน-ล ำปำง-ล ำพูน-
เชียงใหม่) บริษัทผู้เดินรถ ได้แก่ สุโขทัยวินทัวร์ 
  สำย 114 นครสวรรค-์เชียงใหม่ (นครสวรรค์-ก ำแพงเพชร-ตำก-ล ำปำง-ล ำพูน-เชียงใหม่) บริษัทผู้เดิน
รถ ได้แก่ นครสวรรค์ยำนยนต์ (ถำวรฟำร์มทัวร์) 
  สำย 175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สำยเก่ำ) (ขอนแก่น-ชุมแพ-หล่มสัก-พิษณุโลก-สุโขทัย-ตำก-เถิน-
ล ำปำง-ล ำพูน-เชียงใหม่) บริษัทผู้เดินรถ ได้แก่ อีสำนทัวร์ ภูหลวงทรำนสปอร์ตทัวร์ 
  สำย 779 ภูเก็ต-เชียงใหม่ (ภูเก็ต-สุรำษฎร์ธำนี-ชุมพร-ประจวบฯ-หัวหิน-ชะอ ำ-เพชรบุรี-นครสวรรค์-
ก ำแพงเพชร-ตำก-ล ำปำง-ล ำพูน-เชียงใหม่) บริษัทผู้เดินรถ ได้แก่ ไทยพัฒนนกิจขนส่ง จ ำกัด 
  สำย 672 แม่สำย-แม่สอด (แม่สำย-แม่จัน-เชียงรำย-เวียงป่ำเป้ำ-เชียงใหม่-ล ำพูน-ดอยติ-ล ำปำง-เถิน-
บ้ำนตำก-ตำก-แม่สอด) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จ ำกัด 
   13.4. การเสี่ยงภัยธรรมชาติ  
  อ ำเภอ เถิน เสี่ยงภัยทำงธรรมชำติ ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วำตภัย โรคและศัตรูพืชระบำด 

   13.5. แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค   

 - อ่ำงเก็บน้ ำ คลองชลประทำนต่ำงๆ กำรประปำ และบ่อบำดำล 
          - น้ ำตกแม่วะ น้ ำตกแม่มอก ป่ำแม่มอก ป่ำแม่ปะ-แม่เลิม ป่ำแม่อำบ 
   13.6. ลักษณะของดิน ลักษณะดิน มีลักษณะเป็นดินเหนียว และดินร่วน 
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   13.7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  น้ ำตกแม่วะ น้ ำตกแม่มอก ป่ำแม่มอก ป่ำแม่ปะ-แม่เลิม ป่ำแม่
อำบ  
   13.8. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในหมู่บ้าน 
 - ศิลปะ 
วัดถ้ าสุขเกษมสวรรค์  

ตั้งอยู่ที่ 96 หมู่ 3 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ล ำปำง ปำกทำงเข้ำด้ำนหน้ำของวัดจะมีรูปปนพระพุทธเจ้ำ 
และพญำนำคพระนอนที่ด้ำนหน้ำของปำกทำงเข้ำถ้ ำ บริเวณในถ้ ำก็จะมีพระพุทธรูป ปำงต่ำงๆ ข้ำงบนจะมอง
ลงมำเห็นโบสถไม้สักทองทั้งหลังสวยงำมมำก ข้ำงในมีพระประธำนในโบสถ์ ทำงเดินขึ้นไปสักำระรอยพระพุทธ
บำท นอกจำกนี้บริเวณรอบ ๆ วัดถ้ ำสุขเกษมยังเป็นป่ำและภูเขำ ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลำยองค์อยู่บน
หน้ำผำสูงดูสง่ำงำมมำก มีถ้ ำธรรมชำติ เหมำะส ำหรับ พักผ่อนหย่อนใจส ำหรับผู้ที่ชอบบรรยำกำศแบบ
ธรรมชำติและผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติธรรม 

 - วัฒนธรรม อ ำเภอเถิน มีประเพณีกำรตำนก๋วยสลำก ยี่เป็ง สงกรำนต์ ปี๋ใหม่เมืองง้ำว เงิน ลอย
กระทง ประเพณีถือศีล กินผักอ ำเภองำว ประเพณีโล้ชิงช้ำ ประเพณีฮ้องขวัญหรือสู่ขวัญ ประเพณีสืบชะตำ 
ประเพณีปอยน้อยหรือปอย(บวชลูกแก้ว) ประเพณีขึ้นต้ำวตั้งสี่ ประเพณีเอำขวัญข้ำว ประเพณีกำรเข้ำเบิก 
ประเพณีตำนหลัวพระเจ้ำ ประเพณีตำนตุง ประเพณีตำนข้ำวใหม่ ประเพณีฟ้อนผีมด 
 - วิถีชีวิตในชุมชน เป็นวิถีชวีิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
   13.9. ผู้รู้/ภูมิปัญญา 
  1 ด้ำนเกษตรกรรม ข้ำวเหนียว ถั่วลิสง ถั่วเขียว หอม-กระเทียม 
  2 ด้ำนอุตสำหกรรม  โรงงำนท ำน้ ำผลไม ้
  3 ด้ำนพำณิชยกรรม  อ ำเภอเมืองเถิน มีกำรรวมกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต กองทุนหมู่บ้ำน กำร
รวมกลุ่มของสินค้ำOTOP 
  4 ด้ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  ผลิตภัณฑ์น้ ำส้มเกลี้ยง 
  5 ด้ำนกำรจัดกำรและบริกำร ในอ ำเภอเถิน จัดให้มีกำรนวดแผนไทย มีหนำนวัด และมีมัคนำยก 
   13.10. แหล่งประกอบการที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ 

  1 ด้ำนเกษตรกรรม มีโรงสีสถำนประกอบกำร,ร้ำนค้ำ,ห้ำงสรรพสินค้ำ,สหกรณ์,ตลำดริมทำง/ตลำดสด 
  2 ด้ำนพณิชยกรรม ในอ ำเภอเถิน มีศูนย์จ ำหน่ำยผลิตถัณฑ์ท้องถิ่นที่ตลำดกลำง และศูนย์จ ำหน่ำย
สินค้ำOTOP 
  3 ด้ำนกำรจัดกำร และบริกำร  มีแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ วังหินอ่อน 
   4 ด้ำนอุตสำหกรรม โรงงำนผลิตน้ ำส้มเกลี้ยง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครล าปาง (พ.ศ. 2556-2560) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรแบบองค์รวม แนวทำงกำรพัฒนำ 

  1.1 เตรียมควำมพร้อมขององค์กรในกำรพัฒนำตำมเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร

ภำครัฐ (PMQA) 

  1.2 กำรพัฒนำองค์กรอย่ำงมีวิสัยทัศน์ 

  1.3 พัฒนำกระบวนกำรเพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรให้บริกำร 

  1.4 พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ของบุคลำกร 

  1.5 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  1.6 กำรให้ควำมส ำคัญกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กำรส่งเสริมกระบวนกำรท ำนุบ ำรุง และธ ำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดก ทำงวัฒนธรรมด้วย

กระบวนกำรมีส่วนร่วม แนวทำงกำรพัฒนำ 

  2.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด ศำสนำวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

  2.2 ส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่ำนครล ำปำง 

  2.3 พัฒนำฟื้นฟู แหล่งโบรำณสถำน สถำปัตยกรรม และแหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมแบบมีส่วนรวม 

  2.4 ส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืน บนฐำนสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำกำรศึกษำ กีฬำ และเยำวชน แนวทำงกำรพัฒนำ 

  3.1 พัฒนำกำรศึกษำทั้งในและนอกระบบอย่ำงมีคุณภำพเพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  3.2 สร้ำงเครือข่ำยทำงกำรศึกษำท้ังในระดับท้องถิ่น ภูมิภำค และนำนำชำติ 

  3.3 ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรด้ำนกำรกีฬำในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภำค 

  3.4 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของเด็กและเยำวชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบสำธำรณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทำงกำรพัฒนำ 

  4.1 ปรับปรุง พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนคมนำคมขนส่ง 

  4.2 พัฒนำ ปรับปรุง สำธำรณูปโภคและบริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำน 

  4.3 ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  4.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : กำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข แนวทำงกำรพัฒนำ 

  5.1 พัฒนำคุณภำพชีวิต และสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

  5.2 พัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของชุมชนในกำรจัดกำรปัญหำชุมชนด้วยตัวเอง 

  5.3 ส่งเสริมสวัสดิกำรสังคมแก่เด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส  

  5.4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชำธิปไตยและวัฒนธรรม

ประชำธิปไตย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : กำรส่งเสริมและพัฒนำสุขภำวะของประชำชน แนวทำงกำรพัฒนำ 

  6.1 พัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขให้มีประสิทธิภำพ  

  6.2 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรส่งเสริมสุขภำวะ  

  6.3 พัฒนำระบบ เฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่ส ำคัญในพ้ืนที่ และสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเอ้ือ

ต่อกำรมีสุขภำพที่ดี 

  6.4 เพ่ิมศักยภำพในกำรบริกำรเชิงรุกด้ำนสำธำรณสุขเพ่ือสุขภำวะของประชำชน 

สัญลักษณ์จังหวัดล าปาง 

 

ตรำประจ ำจังหวัดล ำปำง 
รูปไก่ขำวยืนอยู่ในซุ้มมณฑปพระธำตุล ำปำงหลวง  

          หมำยถึง ไก่เผือก เป็นสัญลักษณ์ที่มีมำตั้งแต่สมัยเมืองกุกุตตนคร (ต ำนำนเมืองล ำปำง) และได้
กลำยเป็นสัญลักษณ์ส ำคัญ โดยปรำกฏเครื่องหมำยไก่เผือก คู่กับ ดวงตรำแผ่นดินในศำลำกลำงเมืองล ำปำง 
ตั้งแต่สมัยเริ่มเปลี่ยนที่ท ำกำรเมืองจำก "เค้ำสนำมหลวง" เป็นศำลำกลำงเมืองนครล ำปำงขึ้น ในสมัยเริ่มสร้ำง
ศำลำกลำงหลังแรก เมื่อ พ.ศ. 2452 
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         ซุ้มมณฑปท่ีวัดพระธำตุล ำปำงหลวง เป็นศิลปกรรมล้ำนนำที่งดงำมมำก วัดพระธำตุล ำปำงหลวง เป็น
วัดคู่บ้ำนคู่เมืองล ำปำง มีองค์พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมเกษำธำตุของพระพุทธเจ้ำ เป็นที่เคำรพสักกำระของ
พุทธศำสนิกชนทั่วโลก 

ธงประจ าจังหวัดล าปาง 

 

ค าขวัญของจังหวัดล าปาง 

"ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น   เครื่องปั้นลือนาม  งามพระธาตุลือไกล   ฝึกช้างใช้ลือโลก" 

 

 
ถ่านหินลือชา 

 

 
รถม้าลือล่ัน 
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เครื่องปั้นลือนาม 

 

  
งามพระธาตุลือไกล 

 

  
ฝึกช้างใช้ลือโลก 
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ดอกไมป้ระจ าจังหวัด ล าปาง 

 

 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด :  ล ำปำง 
ชื่อดอกไม้ :  ดอกธรรมรักษำ 
ชื่อสามัญ : Heliconia 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Heliconia spp. 
วงศ์ :  HELICONIACEAE 
ชื่ออ่ืน :  ก้ำมกุ้ง 
ลักษณะทั่วไป :  ธรรมรักษำเป็นพรรณไม้ล้มลุก อวบน้ ำ มีล ำต้นใต้ดิน เรียกว่ำ เหง้ำ ลักษณะคล้ำยกับกล้วย 
ล ำต้นสูงประมำณ 1–2 เมตร เจริญเติบโตโดยกำรแตกหน่อออกมำเป็นกอ ลักษณะใบคล้ำยใบกล้วย เรียง
สลับกัน มีสีเขียว ผิวเรียบเป็นมัน ขนำดของใบ ขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของล ำต้น 
ลักษณะช่อดอกตั้งและห้อยลงแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ในแต่ละช่อดอกมี 4–8 ดอก ดอกมีสีส้ม แดง เหลือง และชมพู 
ผลคือส่วนของดอกเม่ือแก่ก็จะกลำยเป็นเมล็ด 
การขยายพันธุ์ :  เพำะเมล็ด, แยกกอ, เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
สภาพที่เหมาะสม :  ดินร่วนซุย ดินร่วนปนทรำย แสงแดดร ำไร จนถึงแสงแดดจัด 
ถิ่นก าเนิด :  อเมริกำใต้ 
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ต้นไม้ประจ าจังหวัด ล าปาง 

 
 
ดอกไม้ประจ าจังหวัด : ล ำปำง 
ชื่อพันธุ์ไม้ : ขะจำว 

ชื่อสามัญ :  Indian Elm 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Holoptelea integrifolia (Roxb.) Planch. 

วงศ์ :  URTICACEAE 

ชื่ออ่ืน : กระเจำ กระเชำ (ภำคกลำง), กระเจำะ ขะเจำ (ภำคใต้), กระเช้ำ (กำญจนบุรี), กะเซำะ (รำชบุรี), กำ

ซำว (เพชรบุรี), ขะจำวแดง ฮังคำว (ภำคเหนือ), ตะสี่แค (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), พูคำว (นครพนม), มหำ

เหนียว (นครรำชสีมำ), ฮ้ำงค้ำว (อุดรธำนี, เชียงรำย, ชัยภูมิ), ขะจำว (ทั่วไป) 

ลักษณะทั่วไป :  เป็นไม้ยืนต้นสูง 25 เมตร ผลัดใบ ล ำต้นเปลำตรงเปลือกสีน้ ำตำลปนเทำ มีต่อมระบำย

อำกำศเป็นจุดกลมเล็ก ๆ สีขำวมองเห็นได้ง่ำย เรือนยอดเป็นพุ่มรูปไข่กว้ำงค่อนข้ำงทึบ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียง

สลับ แผ่นใบรูปรีป้อม โคนใบมนหรือป้ำน ปลำยใบเรียวแหลม ก้ำนใบมีขน ออกดอกเป็นกระจุกตำมง่ำมใบ 

ดอกขนำดเล็ก แยกเพศเป็นดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย ออกดอกช่วงเดือนธันวำคม-มกรำคม ผลเป็นรูปโล่แบน 

มีปีกบำงล้อมรอบ มีก้ำนเกสรเพศเมีย 2 อันติดอยู่ส่วนบนสุด บริเวณปีกมีลำยเส้นออกเป็นรัศมีโดยรอบ 

ขยายพันธุ์ :  เพำะเมล็ด 

สภาพที่เหมาะสม : ดินทุกชนิด ต้องกำรน้ ำปำนกลำง ทนแล้ง 

ถิ่นก าเนิด  :  ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง และภำคตะวันออกของประเทศไทย 
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ของดีประจ าจังหวัดล าปาง 

 

รถม้าล าปาง 
     จังหวัดล ำปำงยังคงควำมเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดยน ำรถม้ำ เป็น

พำหนะในกำรรับส่งผู้โดยสำรมำกว่ำ 80 ปีแล้ว ปัจจุบันยังคงใช้เป็นพำหนะ 

ให้บริกำรน ำนักท่องเที่ยวนั่งเยี่ยมชมสถำนที่ส ำคัญของจังหวัดล ำปำง ใน

บรรยำกำศย้อนยุคท่ีหลงเหลือ มำ 

สินค้าเซรามิค 
     อุตสำหกรรมที่ท ำชื่อเสียงให้จังหวัดล ำปำงเป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงคือ 

อุตสำหกรรมเซรำมิก ที่มีควำมสวยงำม ทนทำน และประโยชน์ใช้สอย ที่

หลำกหลำย ที่ส ำคัญคือ มีรำคำถูก ทั้งนี้ เพรำะจังหวัดล ำปำงเป็นแหล่งดิน ที่

เป็นวัตถุ ดิบ ส ำคัญในกำรผลิตเซรำมิก ท ำให้กำรตั้งโรงงำนเพ่ือผลิตเซรำมิก 

และอุตสำหกรรมที่เก่ียวเนื่องเป็นจ ำนวนมำก แม้ว่ำประสบ กับปัญหำเศรษฐกิจ

ท ำให้มีโรงงำนจ ำนวนมำกต้องปิดตังลง แต่ก็ยังมีโรงงำนเซรำมิกในจังหวัด

ล ำปำง ไม่ต่ ำกว่ำ 200 แห่ง  

 

จังหวัดล าปาง มีผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว  
     จังหวัดล ำปำง  มีผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดำว หลำยประเภท ทั้งประเภท

ผ้ำ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก อำหำร รวมทั้งสมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร 

 

 

 

 

http://lampang.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=538736276&Ntype=1
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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สถิติข้อมูลจังหวัด 

การศึกษา 

     ในปีกำรศึกษำ 2552 จังหวัดล ำปำงมีจำนวนสถำนศึกษำรวมทั้งสิ้น 456 แห่ง แยกเป็นสถำนศึกษำของรัฐ 
434 แห่ง มีจำนวนครู-อำจำรย์ 4,640 คน นักเรียน 79,836 คน อัตรำส่วนครู-อำจำรย์ : นักเรียน-นักศึกษำ 1 
: 22 โรงเรียนเอกชน 22 แห่ง จำนวนครู-อำจำรย์ 1,213 คน นักเรียน-นักศึกษำ 24,384 คน อัตรำส่วนครู-
อำจำรย์ : นักเรียน-นักศึกษำ 1 : 20 ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 

จ ำนวนนักเรียน – นักศึกษำของจังหวัดล ำปำง ปีกำรศึกษำ 2552 

สังกัด 
ก่อน

ประถมฯ 
(คน) 

ประถม
ศึกษำ 
(คน) 

มัธยมศึกษำ  
(คน) 

อำชีวศึกษำ
และ

อุดมศึกษำ  
(คน) 

รวม 
(คน) 

- สถำนศึกษำของรัฐ 
- 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 
 

 

 

 

 


