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1บรรยายสรุปจังหวัดแพร ป 2556 :
    

 

ประวัติจังหวัดแพร่ 
 

       เมืองแพร่  เมืองแพร่เป็นเมืองโบราณสร้างมาช้านานแล้วต้ังแต่อดีตกาล แต่ยังไม่
ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า สร้างขึ้นในสมัยใดและใครเป็นผู้สร้าง 

  เมืองแพร่เป็นเมืองที่ไม่มีประวัติของตนเองจารึกไว้ในที่ใดๆโดยเฉพาะ นอกจากปรากฏในตํานาน 
พงศาวดารและจารึกของเมืองอ่ืนๆ บ้างเพียงเล็กน้อย 

  จากการศึกษาค้นคว้าและตรวจสอบหลักฐานจากตํานานเมืองเหนือพงศาวดารโยนกและศิลาจารึก
พ่อขุนรามคําแหง เมืองแพร่น่าจะสร้างยุคเดียวกันกับกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ ลําพูน พะเยา น่าน 

  เมืองแพร่มีช่ือเรียกกันหลายอย่าง ตํานานเมืองเหนือเรียกว่า “พลนคร” หรือ “เมืองพล” ดังปรากฏ
ในตํานานสร้างพระธาตุลําปางหลวง ว่า 

  “เบ้ืองหน้าแต่น้ันนานมา ยังมีพระยาสามนตราชองค์หน่ึง เสวยราชสมบัติในพลรัฐนคร อันมีในที่ใกล้
กันกับลัมภกัปปะนคร (ลําปาง) น่ี ทราบว่าสรีรพระธาตุพระพุทธเจ้ามีในลัมภกัปปะนคร ก็ปรารถนาจะใคร่ได้” 

  ในสมัยขอมเรืองอํานาจ ราว พ.ศ. 1470 - 1560 น้ัน พระนางจามเทวีได้แผ่อํานาจเข้าครอบครอง
ดินแดนในเขตลานนา ได้เปลี่ยนช่ือเมืองในเขตลานนาเป็นภาษาเขมร เช่น ลําพูนเป็นหริภุญไชย น่านเป็น 
นันทบุรี เมืองแพร่เป็นโกศัยนคร หรือ นครโกศัย 

    ช่ือที่ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง เรียกว่า “เมืองพล” และได้กลายเสียงตามหลักภาษาศาสตร์ 
เป็น “แพร่” ชาวเมืองนิยมออกเสียงว่า “แป้” 
ท่ีมา : หนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ 
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2บรรยายสรุปจังหวัดแพร ป 2556 :

 

ข้อมูลท่ัวไปจังหวัดแพร่ 
 

ตราประจําจังหวัดแพร่ 

    ตราประจําจังหวัดแพร่เป็นรูปม้ายืน และมีโบราณสถาน 
    ที่สําคัญของจังหวัดแพร่คือ พระธาตุช่อแฮ ประกอบอยู่บนหลังม้า 
 
 
          

ต้นไม้ประจําจังหวัดแพร่ 

คือ ต้นยมหิน มี ลําต้นตรง สูงประมาณ 15 - 25 เมตร เปลือก
นอกมีสีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาลดํา ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ยาวประมาณ 
30 - 50 ซ.ม. มีใบย่อยที่ออกตรงข้ามกัน 4 - 10 คู่ และที่ปลายก้านอีก  
1 ใบ ดอก มีลักษณะเป็นช่อ มีกลิ่นหอม มีความยาว 1.5 ซ.ม. ผล เป็น
แบบผลแห้ง มีเปลือกแข็งสีนํ้าตาลรูปทรงแบบไข่ ขนาดยาว 2.5 – 5.0 ซ.ม. 
เมื ่อแก ่จะม ีส ีดํา  เมล ็ด  ม ีล ักษณะแบนเป ็นแผ ่นบางๆ  ส ีนํ้าตาล 
 
 
 

 ธงจังหวัดแพร่ 
 
 
 
 
  

  

คําขวัญประจําจังหวัดแพร ่

“หม้อห้อม ไมส้ัก ถิ่นรักพระลอ 
ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่น้ีใจงาม” 
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3บรรยายสรุปจังหวัดแพร ป 2556 :
 

 สภาพทางภูมิศาสตร์  
พื้นที่จังหวัดแพร่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 4 ทิศ พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นภูเขา  

มีพ้ืนที่ราบเพียงร้อยละ 20 โดยลาดเอียงไปทางทิศใต้ตามแนวไหลของแม่นํ้ายม  คล้ายก้นกระทะ พื้นที่ราบ
ของจังหวัดจะอยู่ระหว่างหุบเขา มี 2 แปลงใหญ่ คือ ที่ราบบริเวณพื้นที่อําเภอร้องกวาง อําเภอเมืองแพร่ 
อําเภอสูงเม่น และอําเภอเด่นชัย และอีกหนึ่งแปลงคือ บริเวณที่ตั้งอําเภอลอง และอําเภอวังชิ้น ซึ่งที่ราบ
ดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัย และทําการเกษตร 

 สถานที่ตั้ง อาณาเขต  
จังหวัดแพร่เป็น 1 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ต้ังอยู่ระหว่างเส้นรุ้งเหนือที่ 14.70 ถึง 

18.44 องศา กับเส้นแวงที่ 99.58 ถึง 100.32 องศา อยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลประมาณ 155 เมตร อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงหมายเลข 11 และ 101 ประมาณ 551 กิโลเมตร และทางรถไฟ  
550 กิโลเมตร (ถึงสถานีรถไฟเด่นชัย) มีเน้ือที่ประมาณ 6,538.59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,086,625 ไร่ 
และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ 

 ทิศเหนือ      เขตอําเภอสองและอําเภอร้องกวาง ติดต่อกับจังหวัดลําปาง น่านและพะเยา  
 ทิศตะวันออก  เขตอําเภอเมืองแพร่และอําเภอร้องกวาง ติดต่อกับจังหวัดน่านและอุตรดิตถ์ 
 ทิศใต้       เขตอําเภอเด่นชัย และอําเภอวังชิ้น ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์และสุโขทัย 
 ทิศตะวันตก   เขตอําเภอสอง อําเภอลองและอําเภอวังช้ิน ติดต่อกับจังหวัดลําปาง 

 ท่ีมา : หนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนท่ีจังหวดัแพร
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4บรรยายสรุปจังหวัดแพร ป 2556 :
 

 ลักษณะภูมิอากาศ  
          1)  ฤดูกาล ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพร่ จัดอยู่ในลักษณะแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู 
หรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (T ropical Savanna) บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน (Intertropical 
Convergence Zone) ปริมาณและการกระจายของฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภท คือ ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้มีฝนตกชุก และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นําเอาอากาศหนาวและแห้งแล้งจาก
ประเทศจีนมาปกคลุมทั่วบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากน้ีเน่ืองมาจากลักษณะพ้ืนที่ของ 
จังหวัดแพร่ที่เป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา จึงทําให้สภาพอากาศแตกต่างกันมาก 
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพร่ แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล 
  ฤดูหนาว เริ่มในเดือนพฤศจิกายน     ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 
  ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนมีนาคม   ถึง เดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 

2) ปริมาณนํ้าฝน จากสถิติภูมิอากาศของจังหวัดแพร่ในคาบ 5 ปี ระหว่าง ปี 2550 - 2554 
มีค่าเฉลี่ยประมาณ 1,203.9 ม.ม. ฝนตกมากที่สุด ในปี 2554 วัดได้ 1,550.0 ม.ม. จํานวนวันที่ฝนตก 142 
วัน ฝนตกน้อยที่สุด ในปี 2553 วัดได้ 1,009.8 ม.ม. จํานวนวันที่ฝนตก 117 วัน 

  3) อุณหภูมิ อุณหภูมิของจังหวัดแพร่ในคาบ 5 ปี ระหว่างปี 2550 – 2554 มีอุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 26.49 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด เฉลี่ยประมาณ 18.86 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิตํ่าที่สุด
วัดได้ 9.2 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ยประมาณ 35.87องศา
เซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 43.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553    
ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแพร่       ข้อมูล : ณ มกราคม 2555   

 การปกครอง  
 จังหวัดแพร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  
    8 อําเภอ 78 ตําบล 708 หมู่บ้าน  

  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 84 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตําบล 24 แห่งและองค์การบริหารส่วนตําบล 58 แห่ง 

   มีประชากรประมาณ 458,084 คน เป็นชายจํานวน 222,946 คน และหญิงจํานวน 
235,138 คน มีจํานวนบ้าน 164,182 หลังคาเรือน 
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5บรรยายสรุปจังหวัดแพร ป 2556 :
 

.:: สถิติจํานวนประชากรจังหวัดแพร ่::. 

อําเภอ / เทศบาล 
จํานวนราษฎร 

ชาย หญิง รวม 
อําเภอเมืองแพร่ 30,679 33,394 64,073 
อําเภอร้องกวาง 18,195 19,448 37,643 
อําเภอลอง 19,173 19,295 38,468 
อําเภอสูงเม่น 35,331 37,788 73,079 
อําเภอเด่นชัย 10,614 10,124 20,738 
อําเภอสอง 21,898 22,218 44,116 
อําเภอวังชิ้น 21,982 21,644 43,626 
อําเภอหนองม่วงไข่ 6,471 7,186 13,657 
เทศบาลตําบลแม่ปาน 1,569 1,527 3,096 
เทศบาลตําบลเวียงต้า 3,369 3,260 6,629 
เทศบาลตําบลปา่แมต 5,648 6,314 11,962 
เทศบาลตําบลแม่คํามี 3,737 3,822 7,559 
เทศบาลตําบลหนองม่วงไข่ 2,186 2,458 4,644 
เทศบาลตําบลวังชิ้น 1,552 1,624 3,176 
เทศบาลตําบลสอง 3,465 3,957 7,422 
เทศบาลตําบลแม่จั๊วะ 1,836 2,002 3,838 
เทศบาลตําบลเด่นชัย 5,808 6,200 12,008 
เทศบาลตําบลสูงเม่น 2,060 2,312 4,372 
เทศบาลตําบลห้วยอ้อ 2,592 2,871 5,463 
เทศบาลตําบลบา้นปิน 1,129 1,323 2,452 
เทศบาลตําบลร้องกวาง 6,165 6,747 12,912 
เทศบาลตําบลแม่หล่าย 2,159 2,418 4,577 
เทศบาลตําบลทุ่งโฮ้ง 2,920 3,329 6,249 
เทศบาลตําบลชอ่แฮ 4,478 4,765 9,243 
เทศบาลเมืองแพร่ 7,930 9,152 17,082 

รวมทั้งสิ้น 222,946 235,138 458,084 

          ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจงัหวัดแพร ่       ข้อมูล : ณ มิถุนายน 2555   
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 สังคม  
การศึกษา 
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สถานศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
จํานวน 137 แห่ง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จํานวน 138 แห่ง และสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จํานวน 16 แห่ง   

2. ระดับอาชีวศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ซึ่งเปิดสอนในระดับ ปวช. 
และปวส. จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง วิทยาลัยการอาชีพลอง  

3. ระดับอุดมศึกษา มีการจัดต้ังสาขาหรือหน่วยการสอนระดับอุดมศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – 
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎอุตรดิตถ์วิทยาเขตแพร่ มหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุรี และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาระดับ 
ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา) 
โครงสร้างปัจจุบัน มีสภาพข้อมูลพ้ืนฐาน ดังน้ี 

ข้อมูลจํานวนโรงเรียน ห้องเรียน และครู ในเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
ปีงบประมาณ 2555 

อําเภอ 
จํานวนโรงเรียน จํานวนห้องเรียน จํานวนครู 

สพป. สช. รวม สพป. สช. รวม สพป. สช. รวม 
เมืองแพร่ 51 10 61 439 184 623 491 271 762 
ร้องกวาง 32 1 33 281 18 299 261 21 282 
สอง 33 2 35 274 7 281 288 8 296 
หนองม่วงไข่ 8 - 8 66 - 66 67 - 67 

รวม 124 13 137 1,060 209 1,269 1,107 300 1,407 

ข้อมูลจํานวนนักเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
ปีงบประมาณ 2555 

อําเภอ 
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น รวม 

ทุกระดับสพป. สช. รวม สพป. สช. รวม สพป. สช. รวม 
เมืองแพร่ 887 1,590 2,477 5,242 2,758 8,000 206 923 1,129 11,606 
ร้องกวาง 529 229 758 2,018 384 2,402 464 - 464 3,624 
สอง 750 155 905 2,401 - 2,401 295 - 295 3,601 
หนองม่วงไข่ 102 - 102 552 - 552 28 - 28 682 

รวม 2,268 1,974 4,242 10,213 3,142 13,355 993 923 1,916 19,513 

ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1    ข้อมูล : ณ มิถุนายน 2555 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 รับผิดชอบดูแลในเขตอําเภอลอง อําเภอวังช้ิน 

อําเภอเด่นชัย และอําเภอสูงเม่น มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 138 โรงเรียน เปิดสอนระดับอนุบาลถึง 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 จํานวน 99 โรงเรียน และเปิดสอนระดับอนุบาลถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 
จํานวน 39 โรงเรียน มีสภาพข้อมูลพ้ืนฐาน ดังน้ี 

ข้อมูลสถานศกึษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 

อําเภอ 
ระดับที่จัดการศึกษา 

อนุบาล – ป.6 อนุบาล – ม.3 รวม 
สูงเม่น 29 6 35 
ลอง 28 13 41 
วังชิ้น 30 12 42 
เด่นชัย 12 8 20 

รวม 99 39 138 

ข้อมูลข้าราชการครู นักเรียน ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 

อําเภอ ครู นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน : ห้อง นักเรียน : ครู 
สูงเม่น 247 2,418 298 8 : 1 10 : 1 
ลอง 326 4,046 368 11 : 1 12 : 1 
วังชิ้น 326 3,757 377 10 : 1 12 : 1 
เด่นชัย 180 1,910 187 10 : 1 11 : 1 

รวม 1,079 12,131 1,230 10 : 1 11 : 1 

 ปัจจุบันมีจํานวนครู 1,079 คน บุคลากรทางการศึกษา 46 คน มีนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ใน 
ปีการศึกษาปัจจุบัน 12,131 คน แยกเป็นหญิง 5,815 คน ชาย 6,316 คน มีนักเรียนที่จบการศึกษาใน 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปี 2554) จํานวน 2,137 คน เป็นหญิง 1,015 คน ชาย 1,122 คน แยกระดับช้ัน ดังน้ี 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 แยกเป็นหญิง 734 คน ชาย 784 คน รวม 1,518 คน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกเป็น 
หญิง 281 คน ชาย 338 คน รวม 619 คน 
ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพรเ่ขต 2      ข้อมูล : ณ มิถุนายน 2555 
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 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1 - ม.6) โดยมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด คือ 
จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน มีโรงเรียนในสังกัดที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ จํานวน 16 โรงเรียน   

ข้อมูลจํานวนโรงเรียน ห้องเรียน ครู และนักเรียน 

อําเภอ 
จํานวน
โรงเรียน 

จํานวนนักเรียน(คน) จํานวนห้องเรียน(ห้อง) 
จํานวนครู 

(คน) 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

(ม.1 - ม.3) 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
(ม.4 - ม.6) 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

(ม.1 - ม.3) 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
(ม.4 - ม.6) 

เมืองแพร่ 6 4,386 4,276 107 106   470 
ร้องกวาง 1    765    776   20   20   104 
สอง 2    825    653   24   19     83 
หนองม่วงไข่ 1    336    351   11   11     43 
สูงเม่น 2 1,058    916   36   36    121 
ลอง 1    837    734   24   21     77 
วังชิ้น 2    688    707   19   22     76 
เด่นชัย 1    389    438   17   13     52 

รวม       16 9,284 8,851 258 248 1,026 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 มีนักเรียนที่อยู่ระหว่างกําลังศึกษาในปีการศึกษา 
2555 จํานวน 18,135 คน แยกเป็นชาย 7,892 คน หญิง 10,243 คน  
 ในปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนที่จบการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 3,338 คน และมี 
นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 2,632 คน 
ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 37      ข้อมูล : ณ มิถุนายน 2555 
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 ด้านศาสนา   
 จังหวัดแพร่ มีศาสนสถานจํานวนทั้งหมด 346 แห่ง แยกเป็นวัดราษฎร์ 344 แห่ง พระอารามหลวง 
2 แห่ง วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 40 แห่ง แยกเป็นมหานิกาย 37 แห่ง ธรรมยุต 3 แห่ง  
วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 304 แห่ง แยกเป็นมหานิกาย 301 แห่ง ธรรมยุต 3 แห่ง วัดร้าง 16 แห่ง 
มัสยิด 1 แห่ง โบสถ์คริสต์ แยกเป็นคริสตจักร 29 แห่ง และวัดคาทอลิก 3 แห่ง 
ท่ีมา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่       ข้อมูล : ณ ตุลาคม 2555    

 ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี   

 งานพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง 
ตามตํานานพระธาตุช่อแฮ ระหว่างจุลศักราช 586-588 (พ.ศ. 1879 - 1881) พระมหาธรรมราชา 

(ลิไท) ได้เสด็จมาบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุช่อแฮแล้วจัดงานสักการะ 5 วัน 5 คืน ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ํา – 15 ค่ํา 
เดือน 6 เหนือ (เดือน 4 ใต้ :ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม) ณ วันนั้นจึงเป็นจุดกําเนิดงาน
ประเพณี ไหว้พระธาตุ ช่อแฮ  เ พ่ือใ ห้ประชาชนได้มาทํ า บุญไหว้องค์พระธาตุและพักผ่ อนฉลอง 
งานบุญ นับแต่น้ันมาเจ้าผู้ครองนครแพร่ทุกพระองค์จึงได้ยึดถือประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เป็นประจําทุกปี 

งานไหว้พระธาตุช่อแฮ ได้จัดเป็นประเพณีสืบต่อกันเรื่อยมา โดยมีกิจกรรมและพิธีกรรมสืบทอด 
จวบจนปี พ.ศ.2529 เพ่ือเตรียมการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และปีท่องเที่ยวไทย จังหวัดแพร่ได้กําหนดวันแรกของงานคือ วันขึ้น 9 ค่ํา เดือน 6 เหนือ โดยจัดให้มีขบวน
แห่เครื ่องสักการะไหว้พระธาตุจากทุกอําเภอ จึงเป็นแนวปฏิบัติการไหว้พระธาตุเป็นต้นมา พอถึงปี
พุทธศักราช 2530 ทางวัดได้ขยายเวลาการจัดงานเป็น 7 วัน 7 คืนมีการตั้งขบวนช้าง ขบวนเครื่องสักการะ 
ขบวนของแต่ละอําเภอ และมีการเปิดงานโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  

 งานประเพณีก๋ินสลากหลวง 
ประเพณีกิ๋นสลาก เป็นประเพณีที่ชาวภาคเหนือได้รับการสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาแต่ตั้ง

โบราณกาล ตรงกับการทําบุญสลากภัตของชาวไทยภาคกลาง และประเพณี “ทิ้งกระจาด” ของชาวจีน 
ประเพณีดังกล่าวได้รับการเรียกขานแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น “ตานก๋วยสลาก” “กิ๋นข้าวสลาก” หรือ 
“ตานสลาก” สําหรับจังหวัดแพร่เรียกว่า “กิ๋นสลาก” ระยะเวลาการจัดงาน โดยปกติตามประเพณีนิยมมักจัด
ขึ้นระหว่างวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 เหนือ เดือน 10 ใต้ (ภาคเหนือนับเวลาเร็วกว่าภาคกลางไป 2 เดือน)  
ถึงวันแรม 15 ค่ํา เดือนเก๋ียงเหนือ เดือน 12 ใต้ (เดือนเก๋ียง คือ เดือนอ้ายหรือเดือนที่ 1) คือ ภายใน 45 วัน 

 งานประเพณีแห่น้ําช้าง 
ประชาชนในเขตตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และประชาชนในเขตอําเภอศรีสัชนาลัย 

จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีเขตติดต่อกับอําเภอวังชิ้น ได้ร่วมจัดงานประเพณีแห่นํ้าช้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี  
เดิมที่ตั้งของหมู่บ้านแห่งนี้ อุดมไปด้วยป่าไม้อันมีค่า ได้แก่ ไม้สักทอง ไม้ประดู่ ไม้มะค่า อาชีพหลักของ
หมู ่บ้านคือ การทําไม้ ช้างจึงเป็นพาหนะที่สําคัญในการชักลากไม้ จึงมีการคล้องช้างป่ามาเพื่อใช้งาน 
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เมื่อคล้องช้างป่ามาได้แล้วก็จะเอาช้างมาทําพิธีสู่ขวัญเป็นการปลอบขวัญช้างให้หายตกใจ เมื่อถึงเทศกาล
สงกรานต์ของทุกปี เป็นช่วงระยะเวลาที่อากาศร้อน จึงให้ช้างได้พักผ่อน ถือโอกาสนี้ที่เจ้าของช้างจะทําพิธี
ขอขมา และบายศรีสู่ขวัญรดน้ําดําหัวช้าง เพื่อระลึกถึงบุญคุณที่ช้างมีต่อคนในการทํามาหาเลี้ยงชีพ จึงมีพิธี
แห่นํ้าช้างสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษต้องการปลูกฝังจิตสํานึกให้คนรุ่นหลัง
รู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
ท่ีมา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่       ข้อมูล : ณ พ.ศ. 2555    

 ด้านสาธารณสุข   
 จังหวัดแพร่ มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 130 แห่ง จําแนกเป็นโรงพยาบาล 8 แห่ง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล 119 แห่ง สํานักงานสุขภาพชุมชน 2 แห่ง และศูนย์บริการสาธาณสุขเทศบาล 1 แห่ง 
 มีสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน จํานวน 141 แห่ง จําแนกเป็นโรงพยาบาลเอกชน จํานวน 2 แห่ง 
คลินิกเวชกรรม/เวชกรรมเฉพาะทาง/สหคลินิก จํานวน 66 แห่ง คลินิกทันตกรรม จํานวน 14 แห่ง 
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จํานวน 43 แห่ง คลินิกการผดุงครรภ์จํานวน 7 แห่ง คลินิกเทคนิค
การแพทย์ 6 แห่ง คลินิกการแพทย์แผนไทย จํานวน 2 แห่งและคลินิกกายภาพบําบัด จํานวน 1 แห่ง 
 จํานวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจังหวัด มีแพทย์ 95 คน ทันตแพทย์ 8 คน เจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 318 คน 
 โรคที่ประชาชนในจังหวัดแพร่เสียชีวิตมากที่สุดปี 2555 ตามลําดับ ได้แก่  

1. อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิ ได้ 
มีรหัสระบุไว้ จํานวน 3,933 คน คิดเป็นอัตราส่วน 8.10 ต่อประชากรหน่ึงแสนคน 

2. โรคเน้ืองอกร้ายที่ตับและท่อนํ้าดีในตับ จํานวน 62 คน คิดเป็นอัตราส่วน 0.13 ต่อประชากรหน่ึงแสนคน 
3. โรคโลหิตเป็นพิษ จํานวน 59 คน คิดเป็นอัตราส่วน 0.12 ต่อประชากรหน่ึงแสนคน 
4. โรคหลอดเลือดในสมอง จํานวน 45 คน คิดเป็นอัตราส่วน 0.09 ต่อประชากรหน่ึงแสนคน 
5. โรคเน้ืองอกชนิดร้ายที่เหลืออยู่ จํานวน 37 คน คิดเป็นอัตราส่วน 0.08 ต่อประชากรหน่ึงแสนคน 
6. โรคเน้ืองอกชนิดร้ายที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด จํานวน 36 คน คิดเป็นอัตราส่วน 0.07  

ต่อประชากรหน่ึงแสนคน 
7. โรคระบบสืบพันธ์ุและทางเดินปัสสาวะที่เหลืออยู่จํานวน 35 คน คิดเป็นอัตราส่วน 0.07 ต่อประชากร 

หน่ึงแสนคน 
8. โรคที่เกิดจากสาเหตุภายนอกอ่ืนๆทั้งหมด จํานวน 24 คน คิดเป็นอัตราส่วน 0.05 ต่อประชากรหน่ึงแสนคน 
9. โรคหัวใจขาดเลือด จํานวน 24 คน คิดเป็นอัตราส่วน 0.05 ต่อประชากรหน่ึงแสนคน 
10. โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุการขนส่ง จํานวน 23 คน คิดเป็นอัตราส่วน 0.05 ต่อประชากรหน่ึงแสนคน 

       ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่       ข้อมูล : ณ ตุลาคม 2555    
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11บรรยายสรุปจังหวัดแพร ป 2556 :
 

 เศรษฐกิจ  

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร   
 จังหวัดแพร่ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GPP ปี 2553 เท่ากับ 19,840 ล้านบาท (หน่ึงหมื่นเก้าพันแปด 
ร้อยสี่สิบล้านบาท) โครงสร้างทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับ 
 อันดับที่ 1 คือ สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ ร้อยละ 16.50 
 อันดับที่ 2 คือ สาขาการศึกษา     ร้อยละ 16.06 
 อันดับที่ 3 คือ สาขาอุตสาหกรรม    ร้อยละ 11.91 
 รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีของประชากร ปี 2553 เท่ากับ 38,375 บาท (สามหมื่นแปดพันสามร้อย
เจ็ดสิบห้าบาท)เป็นลําดับที่ 64 ของประเทศ และเป็นลําดับที่ 16 ของ 17 จังหวัดในภาคเหนือ   
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสํานักงานคลังจังหวัดแพร่  ข้อมูล : ณ สิงหาคม 2555 

 การเงิน การธนาคาร การจัดเก็บภาษี 
 จังหวัดแพร่ มีธนาคารพาณิชย์ที่เปิดดําเนินการในปี 2554 จํานวน 19 สาขา เท่ากับปี 2553 ที่มี
จํานวน 19 สาขา มีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ปี 2554 จํานวน 12,004 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2553 จํานวนเงินเพ่ิมขึ้น 1,106 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.15 และมีสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ ปี 2554 
จํานวน 9,875 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 จํานวนเงินเพิ่มขึ ้น 1,849 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 23.04 

ตารางรายชื่อธนาคารพาณิชย์และจํานวนสาขา 
ธนาคารพาณิชย์ จํานวนสาขา 

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 5 
2. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 1 
3. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 4 
4. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 2 
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 4 
6. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 1 
7. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 1 
8. ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 1 

         ท่ีมา : สํานักงานคลังจังหวัดแพร่        ข้อมูล : ณ ธันวาคม 2554       
 การจัดเก็บภาษีสรรพากร  

 ปีงบประมาณ 2555 สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่แพร่ ได้รับประมาณการการจัดเก็บภาษีสรรพากร 
652,302 ล้านบาท สามารถจัดเก็บได้รวมทั้งสิ้น 679,228 ล้านบาท มีอัตราสูงกว่าประมาณการที่กําหนดไว้
จํานวน 26,725 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.18 และจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 58,444 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.41 
ท่ีมา : สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีแพร่       ข้อมูล : ณ กันยายน 2555  
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12บรรยายสรุปจังหวัดแพร ป 2556 :
  

 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  
 ปีงบประมาณ 2555 สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สามารถจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้รวมทั้งสิ้น 
331,439,683.11 ล้านบาท มีอัตราสูงกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ จํานวน 31,565,983.11 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 10.53 จัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 40,845,049.44 ล้านบาท หรือสูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 14.06  
ท่ีมา : สํานักงานสรรพสามิตพื้นท่ีแพร่       ข้อมูล : ณ ตุลาคม 2555   

 การเกษตร  
 พืชเศรษฐกิจที่สําคัญในฤดูกาลผลิตปี 2554/2555 ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ถั ่วเหล ือง 
ถั่วเขียวผิวมัน ส้มเขียวหวาน ยาสูบ มันสําปะหลัง ลําไย พริก มะขาม มะม่วง ลิ้นจี่ 

ตารางแสดงขอ้มูลพื้นที่เพาะปลูกพชืเศรษฐกิจ จังหวัดแพร่ ปี 2554/2555 

ชนิดพืช 
พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ผลผลิตรวม 

(ตัน) 
   ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (ฤดูฝน)  312,887 792 227,649 
   ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (ฤดูแล้ง)  44,982 895 32,703 
   ข้าวเหนียวนาปี 224,147 609 123,253 
   ข้าวเจ้านาปี 91,907 598 52,265 
   ข้าวเหนียวนาปรัง 38,369 685 23,222 
   ข้าวเจ้านาปรัง 3,957 767 2,968 
   ถั่วเหลือง (ฤดูฝน) 5,274 227 1,196 
   ถั่วเหลือง (ฤดูแล้ง) 40,091 223 8,953 
   ถั่วเขียวผิวมัน (ฤดูฝน) 11,508 147 1,435 
   ถั่วเขียวผิวมัน (ฤดูแล้ง) 4,146 126 521 
   ส้มเขียวหวาน 16,354 1,590 14,725 
   ยาสูบ 11,478 1,904 21,852 
   มันสําปะหลัง 9,184 4,729 58,390 
   ลําไย 5,779 1,599 4,853 
   พริก 5,167 2,761 14,317 
   มะขาม 4,686 557 546 
   มะม่วง 3,789 1,051 1,459 
   ล้ินจี่ 444 684 90 

 

                หมายเหตุ :  1. ข้าว/พืชไร่ พืชท่ีปลูกมีพ้ืนท่ีประสบภัยเสียหาย  
                         2. ไม้ผล พ้ืนท่ีปลูกมีพ้ืนท่ีเก็บเกี่ยว และยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต 
                 ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่       ข้อมูล : ณ กันยายน 2555  
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13บรรยายสรุปจังหวัดแพร ป 2556 :
 

 ตลาดสินค้าเกษตร 
 สินค้าเกษตรที่สําคัญของจังหวัดแพร่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ถั่วเหลือง มันสําปะหลัง พริก ฯลฯ  
การขายผลิตผลทางการเกษตร เป็นการขายให้กับพ่อค้าผู ้รวบรวมท้องถิ ่น ยังไม่มีศูนย์กลางการตลาด 
ที่รับรองผลผลิต การจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่จะซื้อขายกัน ณ แหล่งผลิต โดยมีผู้รวบรวม
ท้องถิ่นนําไปจําหน่ายยังพ่อค้าหรือโรงงานรายใหญ่ในเมืองโดยตรง สําหรับผลผลิตพืชผัก และผลไม้บางชนิด 
ปริมาณผลผลิตยังไม่มาก ส่วนใหญ่จะจําหน่ายให้ผู้บริโภคในพื้นที่และมีพ่อค้าจากต่างจังหวัดเข้ามารับซื้อ
โดยตรงยังแหล่งผลิต 

ตลาดสดทีส่ําคญัในเขตจังหวัดแพร ่มีจํานวน 14 ตลาด กระจายอยู่ตามอําเภอต่างๆ ดังน้ี 

ลําดับ รายช่ือตลาด สถานที่ต้ัง 

1   ตลาดชมภูมิ่ง ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร ่

2   ตลาดเทศบาลเมืองแพร ่ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร ่

3   ตลาดบ้านทุ่ง ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร ่

4   ตลาดสําเภา ตําบลเหมืองหม้อ อําเภอเมืองแพร ่

5   ตลาดสดบ้านมหาโพธ์ิ ตําบลป่าแมต อําเภอเมืองแพร ่

6   ตลาดเด่นฤด ี ตําบลเด่นชัย อําเภอเด่นชัย 

7   ตลาดเวียงทอง ตําบลเวียงทอง อําเภอสูงเม่น 

8   ตลาดพระหลวง ตําบลดอนมูล อําเภอสูงเม่น 

9   ตลาดสูงเม่น ตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น 

10   ตลาดร้องกวาง ตําบลร้องกวาง อําเภอร้องกวาง 

11   ตลาดห้วยออ้ ตําบลห้วยอ้อ อําเภอลอง 

12   ตลาดขวัญนคร ตําบลบ้านกลาง อําเภอสอง 

13   ตลาดเทศบาลหนองม่วงไข ่ ตําบลหนองม่วงไข ่ อําเภอหนองม่วงไข ่

14   ตลาดเทศบาลวังชิ้น ตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น 

       ท่ีมา : สํานักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่       ข้อมูล : ณ กันยายน 2553  
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 การปศุสัตว์  

 ในปี 2555 จังหวัดแพร่ มีครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จํานวน 36,332 ราย คิดเป็นเน้ือที่ในการเลี้ยง 
รวม 3,867 ไร่ มีปศุสัตว์ที่สําคัญ คือ โคเน้ือและสุกร 

ตารางแสดงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ จังหวัดแพร่ ป ี2555 

ชนิดสัตว ์ เกษตรกร 
( ครัวเรือน ) 

จํานวน 
( ตัว ) 

โคเน้ือ 3,074 35,187
โคนม 9 216
กระบือ 907 6,837
สุกร 2,298 55,350
ไก่ 30,872 1,417,700
เป็ด 1,754 32,428
สัตว์เล้ียงอื่นๆ 1,018 5,234
สุนัข 17,668 35,289
แมว 6,300 11,787

ตารางแสดงข้อมูลปริมาณการผลิตปศสุัตว์ที่สําคญั  
ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2555 

ชนิดสัตว์ 
ปริมาณ
ผลผลิต 

ปริมาณ
นําเข้า 

ปริมาณ
ส่งออก 

ปริมาณ 
การบริโภค

มูลค่านําเข้า 
( ล้านบาท ) 

มูลค่าส่งออก 
( ล้านบาท )

โคเน้ือ(ตัว) 28,584  3,440  15,724 6,481 64.61 295.32

กระบือ(ตัว) 5,505  6,500 423 4,640 137.89 8.97

สุกร(ตัว) 58,855  91,434 44,494 37,234 549.29 267.30

ไก่เนื้อ(ตัว) 1,118,816  1,924,225 1,131,840 1,077,921 150.09 88.28

ไข่ไก่(ล้านฟอง) 34.01  50.00 32.01 47.05 140.56 89.98

รวม 1,042.44 749.86

    ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่       ข้อมูล : ณ ตุลาคม 2555 
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15บรรยายสรุปจังหวัดแพร ป 2556 :
 

 การประมง 
 ในปี 2555 จังหวัดแพร่ มีจํานวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจํานวน 7,212 ราย   
คิดเป็นเน้ือที่เลี้ยงรวม 5,076.81 ไร่ และมีฟาร์มที่ใช้เพาะเลี้ยงจํานวน 7,221 ฟาร์ม เป็นการเลี้ยงแบบยังชีพ 
จํานวน 7,121 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.74 ของจํานวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทั้งหมด ชนิดสัตว์นํ้าที่มีการ
เลี้ยงแบบยังชีพมากที่สุด ได้แก่ ปลานิล ปลาทับทิมและปลาดุก ตามลําดับ ส่วนประเภทการเลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์ 
จํานวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจํานวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทั้งหมด ชนิดสัตว์นํ้าที่มีการเลี้ยง 
แบบเชิงพาณิชย์มากที่สุด ได้แก่ ปลานิล ปลาทับทิมและปลากดหลวง ตามลําดับ 

สถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจากแหล่งธรรมชาติที่สําคัญในปี 2554  

 ข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

 พ้ืนที่เพาะเลี้ยง 4,422 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,580.5 ตัน ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 583.44 กก. ต้นทุนเฉล่ีย 
29,925.13 บาท/ตัน ราคาจําหน่ายเฉลี่ย 57.19 บาท/กก. 
 ข้อมูลการจับสัตว์นํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ 

 จํานวนครัวเรือนประมง 27,159 ราย ผลผลิตที่จับได้ 2,862.95 ตัน ราคาจําหน่าย 46.28 บาท/กก. 
ต้นทุนการผลิต 17,708.68 บาท/ตัน 

ตารางข้อมูลสถติิการเพาะเลีย้งสัตว์นํ้า และการจับสัตว์นํ้าจากแหลง่นํ้าธรรมชาติที่สาํคัญในปี 2554 

ลําดับ ข้อมูลสถิติท่ีสําคัญ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ปี 2553 ปี 2554 

1. ข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
1. พื้นท่ีเพาะเลี้ยง      2,686.12  ไร ่    4,422.93  ไร ่ เพิ่มข้ึน  1,736.81   ไร ่
2. ผลผลิต (ตัน)      1,378.10  ตนั    2,580.49  ตัน เพิ่มข้ึน  1,202.39   ตัน 
3. ผลผลิตต่อไร่        488.68   ไร ่       583.43  ไร ่ เพิ่มข้ึน       94.35  ไร ่
4. ต้นทุน (บาท/ตัน)   15,884.18   บาท/ตัน   29,825.20  บาท/ตัน เพิ่มข้ึน 13,941.02  บาท/ตัน 
5. ราคา (บาท/กก.)          47.77  บาท/กก.         57.19  บาท/กก. เพิ่มข้ึน        9.42   บาท/กก. 

2. ข้อมูลการจับสัตว์น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ 
1. จํานวนครัวเรือนประมง  (ราย)     27,159      ราย   27,159      ราย เท่าเดิม 
2. ผลผลิตท่ีจับได้ (ตัน)      2,242.03   ตนั     2,862.95  ตัน เพิ่มข้ึน    620.32   ตัน 
3. ราคาจําหน่าย (บาท/กก.)          39.50   บาท/กก.         46.28  บาท/กก. เพิ่มข้ึน        6.78  บาท/กก. 
4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)      8,272.52   บาท/ตัน   17,708.69  บาท/ตัน เพิ่มข้ึน   9,436.17  บาท/ตัน 

ท่ีมา : สํานักงานประมงจังหวัดแพร่       ข้อมูล : ณ ตุลาคม 2555    
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16บรรยายสรุปจังหวัดแพร ป 2556 :
 

 การสหกรณ์ 
 จังหวัดแพร่ มีสหกรณ์ 5 ประเภท จํานวน 68 สหกรณ์ มีสมาชิกทั้งหมด 107,192 คน จําแนกได้ดังน้ี 

1. สหกรณ์การเกษตร จํานวน 30 แห่ง จํานวนสมาชิก 85,614 คน ทุนเรือนหุ้น 1,068,313,110 บาท  
เงินสํารอง 200,088,866 บาท เงินรับฝาก 6,235,533,504 บาท เงินให้สมาชิกกู้ 485,734,073 บาท  
ทุนดําเนินการ 1,683,846,365 บาท กําไรสุทธิ 31,110,401 บาท 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน 9 แห่ง จํานวนสมาชิก 11,706 คน ทุนเรือนหุ้น 3,835,194,547 บาท  
เงินสํารอง 268,890,364 บาท เงินรับฝาก 1,582,302,761 บาท เงินให้สมาชิกกู้ 4,172,543,106 บาท 
ทุนดําเนินการ 8,924,413,199 บาท กําไรสุทธิ 384,011,115 บาท 

3. สหกรณ์ร้านค้า จํานวน 4 แห่ง จํานวนสมาชิก 3,711 คน ทุนเรือนหุ้น 39,469,275 บาท เงินสํารอง 
4,492,112 บาท เงินรับฝาก 3,895,053 บาท เงินให้สมาชิกกู้ 114,609,985 บาท ทุนดําเนินการ 
74,116,649 บาท กําไรสุทธิ 8,754,221 บาท 

4. สหกรณ์บริการ จํานวน 20 แห่ง จํานวนสมาชิก 3,201 คน ทุนเรือนหุ้น 7,892,290 บาท เงินสํารอง 
4,355,742 บาท เงินรับฝาก 1,549,236 บาท เงินให้สมาชิกกู้ 18,660,874 บาท ทุนดําเนินการ 
14,416,705 บาท กําไรสุทธิ 2,777,416 บาท 

5. สหกรณ์เครดิตยูเนียน จํานวน 5 แห่ง จํานวนสมาชิก 2,960 คน ทุนเรือนหุ้น 488,127,690 บาท 
เงินสํารอง 818,974 บาท เงินรับฝาก 367,615,401 บาท เงินให้สมาชิกกู ้ 804,214,665 บาท  
ทุนดําเนินการ 4,311,319 บาท กําไรสุทธิ 19,954,800 บาท 

ท่ีมา : สํานักงานสหกรณจ์ังหวัดแพร ่      ข้อมูล : ณ พ.ศ. 2555   

 สินค้าท่ีสําคัญของจังหวัด 

 การดําเนินโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี 2553 ของจังหวัดแพร่มีผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้า 
คัดสรร รวมทั้งสิ้น 224 ผลิตภัณฑ์ ผลการคัดสรรแบ่งเป็นระดับได้ ดังน้ี 

1. ระดับ 1 ดาว  ไม่มี 
2. ระดับ 2 ดาว   มีจํานวน 39 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็นประเภทอาหาร 4 ผลิตภัณฑ์  

           และของใช้ 35 ผลิตภัณฑ์ 
3. ระดับ 3 ดาว   มีจํานวน 54 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็นประเภทอาหาร 3 ผลิตภัณฑ์ เครื่องด่ืม  

          2 ผลิตภัณฑ์ ผ้าเคร่ืองแต่งกาย 8 ผลิตภัณฑ์ และของใช้ 41 ผลติภัณฑ์ 
4. ระดับ 4 ดาว   มีจํานวน 85 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็นประเภทอาหาร 14 ผลติภัณฑ์ เคร่ืองด่ืม  

                   6 ผลิตภัณฑ์  ผ้าเคร่ืองแต่งกาย 39 ผลิตภัณฑ์ ของใช้ 25 ผลิตภัณฑ์ และ 
                      สมุนไพร 1 ผลิตภัณฑ์                  

5. ระดับ 5 ดาว   มีจํานวน 35 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็นประเภทอาหาร 6 ผลิตภัณฑ์ ผ้าเคร่ือง 
                   แต่งกาย 27 ผลิตภัณฑ์ ของใช้ 1 ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพร 1 ผลิตภัณฑ์ 
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17บรรยายสรุปจังหวัดแพร ป 2556 :

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่       ข้อมูล : ณ ธันวาคม 2553 

 

ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดแพร่ ระดับ 5 ดาว ได้แก่ 

 

 
ผ้าตีนจกไหมแบบมาตรฐาน 
กลุ่มทอผ้าจกไหมและผ้าตีนจก 
23 ม.9 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น 
โทร. 08-1951-5600 
  

 
แหวนทับทิมโบราณสุวรรณา  
แก้วคําแสน 
125/1 ม.5 ต.บ้านปิน อ.ลอง 
โทร. 0-5458-3461 

 

 
แคบหมูกลุ่มแม่บ้านอาหารไทย 
242/1 ม.7 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย 
โทร. 08-9487-8518 
 

 

 
เส้ือหม้อห้อมบาติกร้านหม้อห้อม
บ้านป้าเหลือง 
274 ม.6 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ 
โทร. 0-5451-1977 

 

 
สบู่น้ําแร่สมุนไพรกลุ่มสตรี
สหกรณ์แปรรูปพืชผักผลไม้และ
สมุนไพร 
167 ม.5 ต.บ้านปิน อ.ลอง 
โทร. 0-5458-3540  

 
ซิ่นไหมทอลายจกทั้งผืน 
นางจิราภร แตงโสภา 
93 ม.8 ต.ปากกาง อ.ลอง 
โทร. 08-1903-1623 

 

 
ผ้าไหมตีนจกสอดด้ิน 
น.ส.รัชดา ประเสริฐศักด์ิ 
158 ม.8 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง 
โทร. 08-1952-0431 

 

 
ผ้าจกไหมโบราณ 
กลุ่มทอผ้าบ้านปิน 
73/7 ม.5 ต.บ้านปิน อ.ลอง 
โทร. 08-4783-9581 

 

 
ผ้าพันคอ 
นายมงคล ทาแปง 
97/2 ม.9 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง 
โทร. 0-5458-3441 

 

 
ผ้าทอสีธรรมชาติ กลุ่มสตรี 
สหกรณ์ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
97/2 ม.9 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง 
โทร. 0-5458-3441 
 

 

 
ลูกชิ้น กัน-ยา-พัด  
นายธเศรษฐพงศ์  ศริิมนัสนันท์ 
57 ม.3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น 
โทร. 08-6566-2772 

 

 
กระเป๋าชุด 8 ชิ้น กลุ่มผลิต
กระเป๋าผ้าไหม ผ้าฝ้ายผ้าทอ 
46 ม.4 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น  
โทร. 08-9677-9653 
 

 

 
กระเป๋าผ้าหม้อห้อม 
บลูล้านนา 
221/2 ม.1 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง 
โทร. 0-5452-2035 
      08-1993-3592 
  

 
น้ําผ้ึง 
นายวิชิต ธงสิบสอง 
127 ม.5 ต.วังธง อ.เมือง  
โทร. 0-5464-4417 
      08-1764-7326 
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 การอุตสาหกรรม 

 ในปี 2554 จังหวัดแพร่มีสถานประกอบการอุตสาหกรรม จํานวน 1,693 แห่ง จําแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม ได้ดังน้ี ประเภทการเกษตรมีจํานวน 177 แห่ง ประเภทไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ จํานวน 453 แห่ง 
และประเภทเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน 640 แห่ง 

 การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในเขตเทศบาล อําเภอเมืองแพร่  
อําเภอสูงเม่น และอําเภอเด่นชัย เน่ืองจากมีความสะดวกทางด้านการคมนาคม ขนส่ง สาธารณูปโภค  
ส่วนอําเภออ่ืน ๆ มีการกระจายตัวค่อนข้างน้อย  

จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จํานวนเงินทุน และจํานวนคนงาน  
 จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 
จํานวนเงินทุน 

(บาท) 
จํานวนคนงาน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
    อุตสาหกรรมการเกษตร 178 1,172,165,362 628 474 1,102
    อุตสาหกรรมอาหาร 25 263,152,000 207 191 398
    อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 2 39,000,000 17 0 17
    อุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 10,700,000 32 66 98
    อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย 5 63,425,236 88 521 609
    อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 2 5,630,000 129 198 327
    อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 435 449,546,278 3,738 1,811 5,549
    อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน 612 338,277,765 3,639 1,483 5,122
    อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์ จากกระดาษ 4 23,450,000 90 118 208
    อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 5 12,370,000 28 14 42
    อุตสาหกรรมเคมี 6 27,965,813 25 4 29
    อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 3 51,900,000 46 7 53
    อุตสาหกรรมยาง 2 1,172,000 2 2 4
    อุตสาหกรรมพลาสติก 9 41,790,000 63 35 98
    อุตสาหกรรมอโลหะ 27 111,735,000 255 39 294
    อุตสาหกรรมโลหะ 2 3,180,000 12 0 12
    อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 29 59,580,400 196 42 238
    อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 19 25,892,500 103 6 109
    อุตสาหกรรมไฟฟ้า 0 0 0 0 0
    อุตสาหกรรมขนส่ง 52 178,073,900 245 19 264
    อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 273 448,486,777 1,742 383 2,125

รวม 1,693 3,327,493,031 11,285 5,413 16,698
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         ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดแพร่      ข้อมูล : ณ กันยายน 2555 

 

อุตสาหกรรมที่สําคัญในจังหวัดแพร่ ได้แก่ โรงงานผลิตของใช้ในครัวเรือนจากไม้ โรงงานทําเฟอร์นิเจอร์จากไม้  
โรงงานทําไม้ปาร์เก้ โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสําเร็จรูป โรงงานผลิตแป้งเหลวสําเร็จรูปสําหรับทําก๋วยเต๋ียว  
โรงงานผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง โรงงานผลิตกระดาษสาและผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา โรงงานผลิตกระดาษ
ไหว้เจ้า โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีต โรงงานผสมยางแอสฟัสท์ โรงงานผลิต 
กระเป๋าหนัง และโรงบ่มใบยาสูบ 
ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่       ข้อมูล : ณ ตุลาคม 2555  

 การพาณิชยกรรม 

 บริษัทและห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ ในจังหวัดแพร่ ปี 2555 มีจํานวนทั้งสิ้น 870 ราย 
จําแนกเป็นบริษัทจํากัด จํานวน 304 ราย เป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด จํานวน 559 ราย เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ 
นิติบุคคล จํานวน 6 ราย และบริษัทมหาชนจํากัด จํานวน 1 ราย  

ตารางจําแนกประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกจิ 
ทะเบียนนิตบิุคคล 

รวม บริษัท
จํากัด 

ห้างหุ้นส่วน
จํากัด 

ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิตบิุคคล 

บริษัท
มหาชนจํากดั

 เกษตรกรรม การล่าสตัว์ และการปา่ไม ้ 2 8 - - 10
 การประมง - - - - -
 การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน 4 3 - - 7
 การผลติ 33 57 1 - 91
 การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 5 - - - 5
 การก่อสร้าง 48 197 - - 245
 การขายสง่ ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
 จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครวัเรือน

142 188 3 - 333

 โรงแรมและภัตตาคาร 12 8 1 - 21
 การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า และการคมนาคม 11 20 - - 31
 ตัวกลางทางการเงิน 21 7 - 1 29
 บริการดา้นอสงัหาริมทรัพย์  
 การให้เช่าและบรกิารทางธุรกิจ 15 41 - - 56

 การบริหารราชการและการป้องกัน  
 ประเทศรวมท้ังการประกันสังคมภาคบังคับ - - - - -

 การศึกษา - 1 1 - 2
 การบริหารด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห ์ 3 1 - - 4
 การให้บริการชุมชน สังคม  
 และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ  8 28 - - 36

 ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล - - - - -
 องค์การระหว่างประเทศ 
 และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ - - - - -

 อื่นๆ  - - - - -
รวม 304 559 6 1 870



 
 

กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดแพร l www.phrae.go.th l โทร. 0-5453-1671  

20บรรยายสรุปจังหวัดแพร ป 2556 :
 

 การประกันภัย 
 จังหวัดแพร่ มีบริษัทประกันภัยวินาศภัย 7 บริษัท 7 สาขา และมีสํานักงานตัวแทน 5 บริษัท  
จํานวน 6 แห่ง ดังตารางต่อไปน้ี 

บริษัทประกันวินาศภัย 

บริษัทประกันวินาศภัย สํานักงานตัวแทนบริษัทประกันวินาศภัย 

บริษัท ท่ีต้ัง โทรศัพท์ บริษัท ท่ีต้ังโทรศัพท์ 

1. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย 
    จากรถจํากัด 

400/252 ถ.ภูเก็ต  
ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 

0-5462-8056-7 
08-5709-6464 

1. บริษัทวิริยะประกันภัยจํากัด  28/40 ถ.เหมืองฮิต  
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 

2. บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจํากัด 50 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.แพร่ 

0-5451-1670      2. บริษัทไทยศรีประกันภัยจํากัด  27/19 ถ.ราษฎร์ดําเนิน  
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 

3. บริษัทไทยศรีประกันภัยจํากัด 2/3 หมู่ 1 ต.ทุ่งกวาว  
อ.เมือง จ.แพร่ 

0-5452-2873 
0-5452-4565 
08-8227-2895 

3. บริษัทสหมงคลประกันภัยจํากัด  510/3 หมู่ 3 ต.สูงเม่น 
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 

4. บริษัทอาคเนย์ประกันภัยจํากัด 50/7-8 หมู่ 7  
ถ.ยันตรกิจโกศล ต.นาจักร 
อ.เมือง จ.แพร่ 

0-5462-5976 
0-5462-6359 
08-1952-9710 

4. บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจํากัด  400/178 ถ.น้ําทอง  
ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 
 

5. บริษัทแอลเอ็มจีประกันภัยจํากัด 1/23-24 ถ.เหมืองหิต  
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 

0-5453-4689 
08-9703-7877 

5. บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจํากัด  18 หมู่ 1 ต.ทุ่งกวาว  
อ.เมือง จ.แพร่ 

6. บริษัทสินม่ันคงประกันภัยจํากัด 50/9-10 หมู่ 7  
ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 

0-5452-3142 
0-5452-3145 
08-0924-8327 

6. บริษัทเจ้าพระยาประกันภัยจํากัด   
   (มหาชน)  

8/1 ถ.เหมืองฮิต  
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 
 

7. บริษัทประกันคุ้มภัยจํากัด
  

6 หมู่ 3 ถ.ยันตรกิจโกศล 
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ 

0-5452-1282-4   

 บริษัทประกันภัยชีวิตในจังหวัดแพร่ มีทั้งหมด 4 บริษัท 6 สาขา และมีสํานักงานตัวแทนบริษัท 
ประกันภัยชีวิต 2 บริษัทจํานวน 3 แห่ง ดังตารางต่อไปน้ี 

บริษัทประกันชีวิต 

บริษัทประกันชีวิต สํานักงานตัวแทนบริษัทประกันชีวิต 

บริษัท ท่ีต้ัง โทรศัพท์ บริษัท ท่ีต้ังโทรศัพท์ 

1. บริษัทไทยประกันภัยจํากัด 152/2-4 ถ.ยันตรกิจโกศล 
ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่  

0-5451-1394 
0-5452-2302 

1. บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชั่น 
   แนลแอสชัวรันส์จํากัด  

189 หมู่ 9 ถ.ยันตรกิจโกศล 
ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 

30/3 หมู่ 4 ต.บ้านหนุน  
อ.สอง จ.แพร่  

0-5459-1246 
08-4658-6629 

2. บริษัทอยุธยาอลิอันซ์ซีพีจํากัด 
 

57 ถ.ยันตรกิจโกศล  
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 

159 หมู่ 8 ถ.จรูญลองรัตน์ 
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่  

0-5458-1455 3. บริษัทอยุธยาอลิอันซ์ซีพีจํากัด 
 

400/196 หมู่ 9 ถ.น้ําทอง 
ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 

2. บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจํากัด  28 หมู่ 7 ถ.ยันตรกิจโกศล 
ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 

0-5451-1087 
08-5002-6967 

  

3. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจํากัด  4/12-13 ถ.ยันตรกิจโกศล 
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 

0-5451-1753 
0-5462-7818 

  

4. บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิตจํากัด
   

96/11-12 ถ.ช่อแฮ  
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 

0-5462-5975 
0-5451-1680 

  

ท่ีมา : สํานักงานประกันภัยจังหวัดแพร่       ข้อมูล :  ณ พ.ศ. 2555     
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 ด้านแรงงาน 

 ประชากรและกําลังแรงงาน  
       จังหวัดแพร่มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวน 436,937 คน เป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน จํานวน 
300,374 คน ผู้มีงานทํา จํานวน 295,090 คน ผู้ว่างงาน จํานวน 2,387 คนอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.8  
ของผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 

 การมีงานทํา  
       อาชีพที่ผู้มีงานทําประกอบอาชีพมากที่สุด คือ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในการเกษตร และการประมง 
92,870 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ของจํานวนผู้มีงานทําทั้งหมด รองลงมาคือ ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง
ฝีมือและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง จํานวน 66,499 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ของผู้มีงานทําทั้งหมด 
       ผู้มีงานทําส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับตํ่ากว่าประถมศึกษา จํานวน 100,233 คน รองลงมาเป็น
ระดับประถมศึกษา จํานวน 50,930 คน 

 แรงงานนอกระบบ  
      จากข้อมูลปี 2554 มีจํานวนผู้มีงานทําทั้งในและนอกระบบ จํานวน 316,836 คน ทํางาน
ในภาคการเกษตรจํานวน 127,744 คน นอกภาคการเกษตร 189,092 คน อุตสาหกรรมที่มีจํานวนแรงงานนอก
ระบบสูงสุด คือ เกษตรกรรม จํานวน 139,750 คน หรือร้อยละ 58.3 รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีก 
จํานวน 34,194 คน หรือร้อยละ 14.3 แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 
98,942 คน หรือร้อยละ 41.3 โดยมีแรงงานนอกระบบ อายุ 60 ปีขึ้นไปสูงสุดจํานวน 36,369 คน  
ร้อยละ 15.2 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่       ข้อมูล : ณ พ.ศ. 2554  

 แรงงานต่างด้าว  
        แรงงานต่างด้าวที่ ได้รับอนุญาตให้ทํางานในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ ข้อมูลไตรมาส 2 ปี 2555 
มีจํานวนทั ้งหมด 883 คน เป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที ่ได้ร ับอนุญาตให้ทํางานตามมติครม . 
3 สัญชาติ (ไม่มี Passport) จํานวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 ของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดในจังหวัด 
สําหรับแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีจํานวน 543 คน  

 แรงงานไทยในต่างประเทศ  
       ในปี พ.ศ.2555 มีแรงงานในจังหวัดแพร่เดินทางไปทํางานต่างประเทศทั้งหมด จํานวน 432 คน 
โดยประเทศท่ีมีแรงงานไปทํางานมากที่สุดคือ ไต้หวัน จํานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 24.54 ของแรงงานใน
จังหวัดแพร่ที่ไปทํางานต่างประเทศทั้งหมด นอกจากน้ันเป็นประเทศอ่ืนๆเช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สิงคโปร์,  
สาธารณรัฐเกาหลี, ฮ่องกง, บรูไน, มาเลเซีย ฯลฯ 
ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดแพร่       ข้อมูล : ณ มิถุนายน 2555  
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           การท่องเท่ียว 

สถานทีพ่ักที่นกัท่องเท่ียวนิยมพักมากที่สุด 

โรงแรม ชาวไทย ชาวต่างชาติ รวม 

1. โรงแรมภราดร 40,721 คน      255  คน 40,976 คน 

2. โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร ์ 35,849 คน - 35,849 คน 

3. โรงแรมนครแพร ่ 25,269 คน      154  คน 25,423 คน 

4. โรงแรมแม่ยมพาเลส 15,427 คน    9,130  คน 24,557 คน 

                 สถิตินักท่องเท่ียวในจังหวัดแพร่ ปี 2554 มีจํานวน 488,009 คน แยกเป็นชาวไทย 471,785 คน 
ชาวต่างชาติ 16,224 คน มีรายได้จากการท่องเท่ียวเฉลี่ย 753.51 ล้านบาท/ปี แยกเป็นรายได้จากชาวไทย 
724.31 ล้านบาท รายได้จากชาวต่างชาติ 29.20 ล้านบาท เปรียบเทียบจํานวนนักท่องเที่ยวระหว่างปี 2553 
กับ 2554 พบว่าในปี 2554 มีจํานวนนักท่องเที่ยวลดลง 35,738 คน 
ท่ีมา : สํานักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดแพร่       ข้อมูล : ณ กันยายน 2555     

 การถือครองท่ีดิน 

 พ้ืนที่จําแนกเอกสารสิทธ์ิ (โฉนด น.ส. 3 ก ฯลฯ) ต้ังแต่เริ่มออกโฉนดคร้ังแรกถึง ณ วันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2555 
 

อําเภอ 
น.ส. 3 น.ส. 3 ก โฉนด 

ไร่ งาน วา ไร่ งาน วา ไร่ งาน วา 

    อําเภอเมืองแพร่ 6,194 2 21.9 11,766 1 57.5 120,905 1 49.3 

    อําเภอร้องกวาง 6,848 2 67.4 14,730 0 2.4 69,753 1 79.3 

    อําเภอหนองม่วงไข่ 1,596 1 19 1,883 3 73 24,933 2 81.1 

    อําเภอสูงเม่น 8,691 2 5.3 8,655 2 94.7 70,203 2 58.9 

    อําเภอลอง 4,893 0 73.3 11,374 2 81.3 45,558 0 95.3 

    อําเภอวังชิ้น 5,152 0 58.1 25,371 1 24 54,601 3 16.9 

    อําเภอสอง 6,324 1 72.1 14,858 0 17.10 61,353 2 90.8 

    อําเภอเด่นชัย 6,466 1 26.1 3,509 2 20 19,800 0 52.2 
 

 ในจังหวัดแพร่ มีพื ้นที ่ น.ส .3 จํานวน 46,169 ไร่ มีน.ส.3 ก จํานวน 92,149 ไร่ และมีโฉนด  
จํานวน 467,110 ไร่ 
 

ท่ีมา : สํานักงานท่ีดินจังหวัดแพร่       ข้อมูล :  ณ กุมภาพันธ์ 2555   
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 หมู่บ้านยากจน 

 ผลการสํารวจข้อมูล กชช.2 ค ปี 2554 ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ซึ่งได้ทําการสํารวจ
ข้อมูลหมู่บ้านในจังหวัดแพร่ จํานวน 647 หมู่บ้าน ผลการสํารวจมีหมู่บ้านก้าวหน้า จํานวน 630 หมู่บ้าน
หมู่บ้านปานกลาง จํานวน 17 หมู่บ้าน ไม่มีหมู่บ้านยากจน รายละเอียดตามตารางแสดงหมู่บ้านตามระดับ
การพัฒนา  

ตารางแสดงจํานวนหมู่บ้านตามระดับการพัฒนา ปี 2554 จําแนกรายอําเภอ  
 

พ้ืนท่ี 
จํานวน 

หมู่บ้านท้ังหมด 

เร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 เร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 เร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

  อําเภอเมืองแพร่ 138 - - 2 1.4 136 98.6 

  อําเภอร้องกวาง 77 - - 9 11.7 68 88.3 

  อําเภอหนองม่วงไข่ 35 - - - - 35 - 

  อําเภอสูงเม่น 110 - - - - 110 - 

  อําเภอลอง 90 - - 4 4.4 86 95.6 

  อําเภอวังชิ้น 77 - - 2 2.6 75 97.4 

  อําเภอสอง 80 - - - - 80 - 

  อําเภอเด่นชัย 40 - - - - 40 - 

รวมทั้งหมด 647 - - 17 2.6 630 97.4 

     หมายเหตุ :  หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 คือ  หมู่บ้านล้าหลัง (ยากจน) 
 หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 คือ  หมู่บ้านกําลังพัฒนา (ปานกลาง) 

 หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 คือ  หมู่บ้านพัฒนาแล้ว (ก้าวหน้า) 

ผลการสํารวจหมู่บ้าน 647 หมู่บ้าน พบหมู่บ้านที่ประสบปัญหาด้านต่างๆ แยกตามสาเหตุของปัญหา 
3 อันดับแรกดังต่อไปน้ี 

1. ขาดการส่งเสริมด้านการกีฬา  จํานวน  378  หมู่บ้าน 
2. ขาดการเรียนรู้โดยชุมชน  จํานวน  280  หมู่บ้าน 
3. มีปัญหาขาดแคลนนํ้าบริโภค  จํานวน  261  หมู่บ้าน 
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หมายเหตุ : ** จํานวนหมู่บ้านทั้งหมด 647 หมู่บ้านได้จากการจัดเก็บข้อมูล กชช.2 ค เป็นหมู่บ้าน 
ที ่อยู ่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต . ) และเทศบาลตําบลที ่ยกฐานะมาจาก 
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยไม่รวมหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมือง (ชุมชน) และเทศบาลที่
ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล 

 ผลการสํารวจข้อมูล จปฐ. ปี 2555 ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ซึ่งได้ทําการสํารวจ
ครัวเรือนในจังหวัดแพร่ทั้งหมดจํานวน 87,421 ครัวเรือน ปรากฏว่า ครัวเรือนมีรายได้ตํ่ากว่าเกณฑ์ (ตํ่ากว่า  
30,000 บาท/คน/ปี) จํานวน 524 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

ตารางแสดงจํานวนครัวเรือนที่มีรายได้ตํ่ากว่าเกณฑ์ 30,000 บาท ปี พ.ศ. 2555 

ลําดับ อําเภอ 
สํารวจ 

(ครัวเรือน) 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
(ครัวเรือน) 

1 อําเภอเมืองแพร่       21,307           44 

2 อําเภอร้องกวาง         8,596         227 

3 อําเภอหนองม่วงไข่         3,680           21 

4 อําเภอสูงเม่น        18,616            0 

5 อําเภอลอง        10,513           94 

6 อําเภอวังช้ิน             9,721           63 

7 อําเภอสอง        10,308           75 

8 อําเภอเด่นชัย         4,680            0 

รวมทั้งหมด 87,421 524 
 

      ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่       ข้อมูล : ณ ตุลาคม 2555 
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 การเมือง  

 การเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. 
 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 

       จังหวัดแพร่ แบ่งเขตการเลือกต้ังเป็น 3 เขต มีหน่วยเลือกต้ังจํานวน 777 หน่วย มีผู้มีสิทธิ
เลือกต้ัง 366,265 คน แบ่งเป็นเขตเลือกต้ังที่ 1 จํานวน 123,636 คน เขตเลือกต้ังที่ 2 จํานวน 120,223 คน 
และเขตเลือกตั้งที่ 3 จํานวน 122,406 คน โดยมีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน 13 คน จาก  
7 พรรคการเมือง ประกอบด้วย  
    เขตที่ 1 นางปานหทัย  เสรรีกัษ์  พรรคเพ่ือไทย   
   นายพงศ์สวัสด์ิ ศุภศิร ิ  พรรคประชาธิปัตย์  
   นายเนาวรัตน์   คณะนัย  พรรคภูมิใจไทย   
   นางดาราวัลย์   อินทราทิพย์ พรรคเพ่ือประชาชนไทย   
   นางพวงเพชร  ชมภูมิ่ง  พรรคพลังคนกีฬา 
    เขตที่ 2 นายนิยม       วิวรรธนดิฐกุล พรรคเพ่ือไทย   
   นางศุภวัลย์    ศุภศิริ  พรรคประชาธิปัตย์   
   นายสมคิด    อริยะ  พรรคชาติพัฒนาเพ่ือแผ่นดิน 

    เขตที่ 3 นายวรวัจน์   เอ้ืออภิญญกุล พรรคเพ่ือไทย   
   นายประสงค์  ชุ่มเชย  พรรคประชาธิปัตย์   
   นายทัพพ์      แสนหลวงอินทร์ พรรคชาติพัฒนาเพ่ือแผ่นดิน  
   นายอํานวย    คลี่ใบ  พรรคเพ่ือฟ้าดิน   
   นายดนัย       พิสุทธ์ิวิริยานันท์ พรรคพลังคนกีฬา 

 การมาใช้สิทธิเลือกต้ัง 
    การเลือกต้ัง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง มีผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังแยกตามเขตเลือกต้ัง ดังน้ี 

เขตเลือกต้ัง 

การใชส้ิทธลิงคะแนนเลอืกต้ัง 

ผู้มาใชส้ิทธ ิ บัตรเสีย บัตรไม่ประสงคล์งคะแนน 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1 103,045 83.35 3,715 3.61 3,152 3.06 
2 96,383 80.17 5,085 5.28 1,958 2.03 
3 93,802 76.63 6,145 6.55 1,957 2.09 

รวม 293,230 80.06 14,945 5.10 7,067 2.41 
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  การเลือกต้ัง ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ มผีู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังแยกตามเขตเลือกต้ัง ดังน้ี 

เขตเลือกต้ัง 

การใชส้ิทธลิงคะแนนเลอืกต้ัง 

ผู้มาใชส้ิทธ ิ บัตรเสีย บัตรไม่ประสงคล์งคะแนน 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1 103,045 83.35 4,895 4.75 1,892 1.84 
2 96,382 80.17 5,493 5.70 1,188 1.23 
3 93,798 76.63 5,921 6.31 1,145 1.22 

รวม 293,225 80.06 16,309 5.56 4,225 1.44 

 ผลการเลือกต้ัง 

  ผลการเลือกต้ัง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง แยกตามเขตเลือกต้ัง 
     เขตเลือกต้ังที่ 1 ผู้สมัครรับเลือกต้ังที่ ไ ด้รับคะแนนสูงสุดเรียงลําดับตามคะแนนที่ 
ได้รับ 3 ลําดับแรก มีดังน้ี 

หมายเลข ชื่อผูส้มัคร พรรค ผลคะแนน 

1 นางปานหทัย  เสรีรักษ์     พรรคเพื่อไทย        61,871 คะแนน 
10 นายพงศ์สวัสดิ์  ศุภศิริ     พรรคประชาธิปัตย ์        30,645 คะแนน 
16 นายเนาวรัตน์  คณะนัย     พรรคภูมิใจไทย          3,545 คะแนน 

    เขตเลือกต้ังที่ 2 ผู้สมัครรับเลือกต้ังที่ ไ ด้รับคะแนนสูงสุดเรียงลําดับตามคะแนนที่  
ได้รับ 3 ลําดับแรก มีดังน้ี 

หมายเลข ชื่อผูส้มัคร พรรค ผลคะแนน 

1 นายนิยม  วิวรรธนดิฐกุล     พรรคเพื่อไทย        54,116 คะแนน 
10 นางศุภวัลย์  ศุภศิริ     พรรคประชาธิปัตย ์        34,786 คะแนน 
2 นายสมคิด  อริยะ     พรรคชาตพิฒันาเพื่อแผ่นดนิ            438 คะแนน 

  เขตเลือกต้ังที่ 3 ผู้สมัครรับเลือกต้ังที่ ไ ด้รับคะแนนสูงสุดเรียงลําดับตามคะแนนที่  
ได้รับ 3 ลําดับแรก มีดังน้ี 

หมายเลข ชื่อผูส้มัคร พรรค ผลคะแนน 

1 นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล     พรรคเพื่อไทย        61,239 คะแนน 
10 นายประสงค์  ชุ่มเชย     พรรคประชาธิปัตย ์        23,742 คะแนน 
2 นายทัพพ์  แสนหลวงอินทร์     พรรคชาตพิฒันาเพื่อแผ่นดนิ            548 คะแนน 
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 ผลการเลือกต้ัง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ   
   ผลการเลือกต้ัง ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ รวมท้ัง 3 เขตเลือกต้ัง พรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนสูงสุด 
เรียงลําดับ 5 ลําดับแรก มีดังน้ี 

พรรค ผลคะแนน 

        พรรคเพือ่ไทย       180,486 คะแนน 

        พรรคประชาธิปัตย ์  76,475 คะแนน 

        พรรครักประเทศไทย  3,892 คะแนน 

        พรรคชาติไทยพัฒนา  3,594 คะแนน 

        พรรคมหาชน  1,624 คะแนน 

 การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา เม่ือวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2551  
          จังหวัดแพร่มีผู้ลงสมัครสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 3 คน มีจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 364,892 คน 
มีผู้มาใช้สิทธิจํานวน 247,770 คน  คิดเป็นร้อยละ 67.90 
          ผลการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา ได้แก่ นายขวัญชัย พนมขวัญ  
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแพร ่
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 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

 แหล่งน้ําธรรมชาติ 
   จังหวัดแพร่มีแหล่งนํ้าที่สําคัญ คือ แม่น้ํายม เป็นแม่นํ้าที่ใหญ่ที่สุด และสําคัญที่สุดของจังหวัด 
ต้นนํ้าเกิดจากเทือกเขาผีปันนํ้า ในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ไหลผ่านทิศเหนือที่อําเภอสอง อําเภอหนองม่วงไข่ 
อําเภอเมืองแพร่ อําเภอสูงเม่น อําเภอเด่นชัย อําเภอลอง และอําเภอวังช้ิน ตามลําดับ ระยะทางประมาณ 280 
กิโลเมตร 

    สภาพทั่วไปของลุ่มน้ํายม 

 มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวมทั้งสิ้น 23,616 ตร.กม. หรือ 14.76 ล้านไร่ (4.58% ของประเทศ) 
 ขอบเขตลุ่มนํ้าครอบคลุมพ้ืนที่ 10 จังหวัด ได้แก่ พะเยา น่าน ลําปาง แพร่ ตาก 

  กําแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ 
 การบริหารจัดการลุ่มนํ้ายม แบ่งออกเป็นลุ่มนํ้าสาขา 11 สาขา ได้แก่ แม่นํ้ายม 

  ตอนบน นํ้าควน นํ้าป้ี นํ้างาว แม่นํ้ายมตอนกลาง แม่คํามี แม่ต้า แม่สิน แม่มอก  
  แม่รําพัน และน้ํายมตอนล่าง 

 ลํานํ้ายมสายหลัก มีความยาวประมาณ 735 กิโลเมตร 
 แม่น้ํายมในส่วนของพื้นที่จังหวัดแพร่ 

 ความยาวลํานํ้ายม (ในจังหวัดแพร่) 280 กม.  
 พ้ืนที่ลุ่มนํ้า (ในจังหวัดแพร่) 6,283.53 ตร.กม. 
 ปริมาณนํ้าท่า 2,690 ล้าน ลบ.ม. (67% ของปริมาณนํ้าท่าในลุ่มนํ้า)  
 ความจุของลํานํ้ายม 800 -1,200 ลบ.ม. /วินาที 

 ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ํายมในเขตจังหวัดแพร่ 

Uลําน้ําสาขาหลักU จํานวนลํานํ้าสาขาหลักที่ไหลลงแม่นํ้ายมในเขตจังหวัดแพร่ มี 16 สาขา 
ได้แก่ ลํานํ้างาว ลํานํ้าแม่สอง ลํานํ้าแม่ยางหลวง ลํานํ้าแม่คํามี ลํานํ้าแม่หล่าย ลํานํ้าแม่แคม ลํานํ้าแม่สาย  
ลํานํ้าแม่มาน ลํานํ้าแม่พวก ลํานํ้าแม่จอก ลํานํ้าแม่ต้า ลํานํ้าแม่ลาน ลํานํ้าแม่กาง ลํานํ้าแม่เก๋ิง ลํานํ้าแม่พุง  
ลํานํ้าแม่สรอย  

Uสภาพน้ําต้นทุน U ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 1,159 มม./ปี คิดเป็น 27,394 ล้าน ลบ.ม./ปี 
ปริมาณเก็บกักนํ้าสูงสุด 528 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําที่นํามาใช้ประโยชน์เฉลี่ย 1,737 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําที่
ไหลออกนอกลุ่มนํ้า 3,965 ล้าน ลบ.ม. (ฤดูฝน 3,489 ล้าน ลบ.ม. (88%) ฤดูแล้ง 476 ล้าน ลบ.ม.(12%) 
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ทรัพยากรนํ้า 
             โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาแม่ยม เป็นโครงการประเภทฝายทดนํ้า มีพ้ืนที่ชลประทาน  
รวมท้ังหมด 224,000 ไร่ พ้ืนที่ส่งนํ้าของโครงการเป็นพ้ืนที่ชลประทานระดับ 2 ทั้งหมด คือ เป็นพ้ืนที่
ชลประทาน มีคลองส่งนํ้าสายใหญ่ คลองซอย คลองแยกซอย และมีระบบคันคูนํ้า แต่ยังไม่มีการจัดรูปที่ดิน 
       หัวงานฝายแม่ยม สร้างก้ันแม่นํ้ายม ที่บ้านหนุนเหนือ อําเภอสอง ที่พิกัด 47QPA223-439
ระวาง 5045N ทางเข้าหัวงานแยกจากถนนที่จะไปอําเภอสอง เข้าไป 3 กิโลเมตร หรือห่างจากท่ีทําการ
ประมาณ 52 กิโลเมตร เพ่ือทดน้ําในลํานํ้าให้สูงพอที่จะไปให้พ้ืนที่ในระบบส่งนํ้า  

 ระบบการส่งน้ํา  
   คลองส่งนํ้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย เป็นคลองดินยาว 76.963 กม. มีคลองซอยและคลองแยกซอย 
ซึ่งดาดด้วยคอนกรีตทั้งหมด 40 สาย รวมความยาว 134.336 กม. สามารถส่งนํ้าให้แก่พ้ืนที่เพาะปลูก 150,000 ไร่ 
               คลองส่งนํ้าสายใหญ่ฝั่งขวา เป็นคลองดาดคอนกรีตยาว 64.000 กม. มีคลองซอยและคลอง 
แยกซอย ซึ่งดาดด้วยคอนกรีตทั้งหมด 29 สาย รวมความยาว 63.430 กม. สามารถส่งนํ้าให้แก่พ้ืนที่เพาะปลูก 
74,000 ไร่  

 การจัดการน้ํา 
           โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาแม่ยม แบ่งฤดูการส่งนํ้า ออกเป็น  2 ช่วง 
          1. การส่งนํ้าปลูกข้าวนาปี    ระหว่าง  15  มิถุนายน - 15 พฤศจิกายน จํานวน 5 เดือน 
          2. การส่งนํ้าปลูกพืชฤดูแล้ง   ระหว่าง  15 ธันวาคม  - 15 มีนาคม      จํานวน 3 เดือน 

       การส่งนํ้าเข้าสู่ระบบชลประทานเป็นแบบตลอดเวลา ส่งนํ้าเข้าคลองส่งนํ้าสายใหญ่ 
ฝั่งซ้าย 30 ม.3 /วินาที และมีคลองซอยและคลองแยกซอย จํานวน 40 สาย ส่งนํ้าเข้าคลองส่งนํ้าสายใหญ่ 
ฝั่งขวา 15 ม.3/วินาที และมีคลองแยกซอย จํานวน 29 สาย 

 แผนการส่งน้ํา   
       ฤดูฝน ต้ังแต่ 15 มิถุนายน - 15 พฤศจิกายน   
       ฤดูแล้ง ต้ังแต่ 15 ธันวาคม - 15 มีนาคม 

 พื้นที่ชลประทาน แยกรายอําเภอ 
อําเภอสอง   พ้ืนที่ชลประทาน 48,271 ไร่ 
อําเภอหนองม่วงไข่   พ้ืนที่ชลประทาน 31,383 ไร่ 
อําเภอเมืองแพร่   พ้ืนที่ชลประทาน 56,673 ไร่ 
อําเภอสูงเม่น   พ้ืนที่ชลประทาน 65,780 ไร่ 
อําเภอเด่นชัย   พ้ืนที่ชลประทาน 21,893 ไร่ 

          รวม    224,000 ไร่ 
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 พื้นที่เพาะปลูก  
ฤดูฝน   ได้แก่  ข้าวนาปี 
ฤดูแล้ง  ได้แก่  ถั่วเหลือง ยาสูบ ข้าวโพด  ข้าวนาปรัง  ถั่วลิสง และกระเทียม 

 พื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ย 
 พืชฤดูฝน               176,663 ไร่ (ข้อมลู ปี 2535 - 2555)  

ความต้องการใช้นํ้า  243,773 ล้าน ลบ.ม. 
 พืชฤดูแล้ง                 63,550 ไร่ (ข้อมลู ปี 2534/35 – 2554/55)  
      ความต้องการใช้นํ้า    67,296 ล้าน ลบ.ม. 

             ท่ีมา : โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาแม่ยมจังหวัดแพร่       ข้อมูล : ณ กันยายน 2555  

 ทรัพยากรปา่ไม้ 
   จังหวัดแพร่ มีพ้ืนที่ป่าไม้ 2,976,888 ไร่ หรือ 4,115.62 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 62.94 
ของพ้ืนที่จังหวัดแพร่ จําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ออกเป็น 3 เขต ดังน้ี 

1. ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (โซน C)  เน้ือที่  1,833,360   ไร่ 
2. ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E)   เน้ือที่  1,114,803   ไร่ 
3.  ป่าเพ่ือการเกษตร (โซน A)  เน้ือที่      28,725   ไร่ 

 จํานวนและพ้ืนที่ป่าแยกประเภทได้ดังต่อไปน้ี  
      ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 27 ป่า มีเน้ือที่ป่าสงวนแห่งชาติ (หลังจากส่งมอบ สปก.) 
2,669,042.70 ไร่  
      วนอุทยานแห่งชาติ จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ วนอุทยานแพะเมืองผี มีพ้ืนที่จํานวน 167 ไร่  
วนอุทยานดอยม่อนแก้ว – ม่อนเด็ง มีพ้ืนที่จํานวน 562.81 ไร่ และวนอุทยานผาหลักหมื่น มีพ้ืนที่จํานวน 4,375 ไร่ 
      อุทยานแห่งชาติ จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ 

1. อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง     มีพ้ืนที่ป่า   117,982   ไร่ 
2. อุทยานแห่งชาติแม่ยม      มีพ้ืนที่ป่า   277,968   ไร่ 
3. อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย         มีพ้ืนที่ป่า   130,000   ไร่ 
4. อุทยานแห่งชาติลํานํ้าน่าน         มีพ้ืนที่ป่า   175,000   ไร่ 

      เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า จํานวน 2 แห่ง ได้แก่  
1. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลํานํ้าน่านฝั่งขวา มีพ้ืนที่ป่า   80,374   ไร่ 
2. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยหลวง  มีพ้ืนที่ป่า   60,625   ไร่ 

       สวนรุกขชาติ มีจํานวน 3 แห่ง ได้แก่ สวนรุกขชาติห้วยโรง สวนรุกขชาติช่อแฮ และสวนรุกขชาติ 
ห้วยทรายขาว 
ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่       ข้อมูล : ณ กันยายน 2555  
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ทรัพยากรแร่ธาตุ 
ชนิดแร่ทีผ่ลิตและได้รับประทานบัตรในจังหวัดแพร่ ปี 2555 

ชื่อ/ชนิดประทานบัตร 
ชนิดแร่ท่ีผลิต  
และประโยชน์ 

จํานวนการผลิตแร่ 
ตัน/หาบหลวง 

การจัดเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่ 

หจก.แพร่โดโลไมท์  
ปบท่ี.22344/14835 

โดไลไมต์ ทําปุ๋ย,ใส่นากุ้ง 306 ตัน 4,590.00 บาท 

นายชาตรี นําไพศาล  
ปบท่ี.22326/14679 

โดไลไมต์ ทําปุ๋ย,ใส่นากุ้ง 2,950 ตัน 48,300.00 บาท 

บริษัท เอส.ชี ไมนิ่ง จํากัด  
ปบท่ี.32164/15551 

วุลเฟรม ใช้ผสมเหล็กเป็น
เหล็กกล้า,ทําไส้หลอดไฟ 

- - 

บริษัท เอส.ชี ไมนิ่ง จํากัด  
ปบท่ี.32164/15551 

ฟลูออไรด์ ใช้ในการถลุง 1,075 ตัน 113,995.00 บาท 

บริษัท ซี.แอนด์ ชี แพร่สหกิจ จํากัด  
ปบท่ี.22366/15679 

หินอุตสาหกรรมชนิดปูน 
(เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) 

7,229 ตัน 30,363.00 บาท 

บริษัท แพร่ศิลา จํากัด  
ปบท่ี.22362/15135 

หินอุตสาหกรรมชนิดปูน 
(เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) 

59,108 ตัน 248,255.00 บาท 

นางจิตภัสสร์ วิชาวุฒิพงษ์ 
ปบท่ี.22375/15486 

หินอุตสาหกรรมชนิดปูน 
(เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) 

72,000 ตัน 340,400.00 บาท 

หจก.แพร่วิศวกรรม  
ปบท่ี.22360/15257 

หินอุตสาหกรรมชนิดปูน 
(เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) 

14,300 ตัน 60,060.00 บาท 

บริษัทลองแบไรท์  
(บริษัทเหมืองศศินจํากัดรับช่วง) 

แบไรต์ ใช้ในการเจาะสํารวจ  9,000 ตัน 701,100.00 บาท 

จํานวน 9 ราย รวมค่าภาคหลวงแร่ ม.ค. – ก.ย.2555 1,468,657.00 บาท

   ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จังหวัดแพร่       ข้อมูล : ณ ตุลาคม 2555 



การชลประทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่มา : โครงการชลประทานแพร่       ข้อมูล : ณ ตุลาคม 2555   

ข้อมูลแหล่งน้าํที่พัฒนาโดยกรมชลประทาน

 
อําเภอ 

แหล่งน้ําที่พัฒนาโดยกรมชลประทาน 

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก (พระราชดําริ) ขนาดเล็ก 
รวม 

ฝาย ฝาย อ่างเก็บน้ํา 
ฝาย/
แห่ง

อ่างเก็บน้ํา ฝาย อ่างเก็บน้ํา สูบน้ําด้วยไฟฟ้า 
สระ/หนองน้ํา/

ทํานบ 

แห่ง พ.ท.ชป. แห่ง พ.ท.ชป. จํานวน ความจุ พ.ท.ชป. จํานวน ความจุ พ.ท.ชป. แห่ง พ.ท.ชป. จํานวน ความจุ พ.ท.ชป. จํานวน พ.ท.ชป. จํานวน พ.ท.ชป. แห่ง
ความจุ 

(ล้าน ลบ.ม.) 
พ.ท.ช.ป. 

(ไร่) 

สอง 1 44,780 1 6,300 1 65.80 21,000 3 8 3.22 2,560 10 580 6 3.05 - 5 550 10 0.05 34 68.90 73,210 

ร้องกวาง - - 1 3,500 1 37.38 3,900 1 5 3.98 1,440 11 3,350 2 1.66 800 - - 6 0.12 21 39.15 11,550 

หนองม่วง
ไข ่ - 28,430 - - - - - - 1 3.70 2,000 1 - 2 0.58 300 - - 2 0.12 5 0.70 28,730 

เมือง - 65,165 1 3,000 1 - - 1 3 1.53 1,600 10 4,700 4 1.60 1,980 2 - 13 0.72 31 2.32 74,845 

สูงเม่น - 52,925 - - 1 18.75 10,920 - - - - 4 1,000 - - - 6 - - - 11 18.75 64,845 

เด่นชัย - 14,700 - - - - - - 3 1.90 2,580 7 8,500 4 3.41 4,830 7 1,600 4 0.01 22 3.41 29,630 

ลอง - - - - - - - - 2 0.50 120 22 1,900 13 10.85 10,750 12 2,150 12 0.16 59 11.01 14,800 

วังชิ้น - -  - - - - - 2 2.01 150 18 850 9 3.91 3,500 3 1,550 6 0.02 36 3.93 5,900 

รวม 1 206,000 3 12,800 4 121.93 35,820 5 24 16.84 10,450 83 20,880 40 25.05 22,160 35 5,850 53 1.19 219 148.16 303,510 

ข้อมูลการพัฒนาแหลง่น้าํขนาดใหญ่และขนาดกลาง 

ขนาด ฝาย/อ่างเกบ็น้ํา 
พื้นที่

โครงการ 
พื้นที่

ชลประทาน 
พื้นที่รับ
ประโยชน ์

หมายเหต ุ

ขนาดใหญ ่ ฝายแม่ยม ต.บ้านหนุน อ.สอง 276,000 ไร่ 206,000 ไร่ 70000 ไร่  
ขนาดกลาง ฝายทุ่งไผ ่ต.เตาปูน อ.สอง 6,300 ไร ่ 6,300 ไร่ -  

อ่างเกบ็น้ําแม่สอง ต.เตาปูน อ.สอง 44,700 ไร่ 21,000 ไร่ 23700 ไร่  
ฝายหว้ยบาตร ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง 3,500 ไร ่ 3,500 ไร่ -  
อ่างเกบ็น้ําแม่คําปอง ต.น้ําเลา อ.ร้องกวาง 6,200 ไร ่ 3,900 ไร่ 2,300 ไร่  
อ่างเกบ็น้ําแม่ถาง ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง 26,000 ไร่ - 26,000 ไร่ ยังไม่มีระบบน้ําสง่ 
ฝายท่าช้าง ต.ปา่แดง อ.เมือง 4,500 ไร ่ 3,000 ไร่ 1,500 ไร่  
อ่างเกบ็น้ําแม่มาน ต.หัวฝาย อ.สูงเมน่ 15,000 ไร่ 10,920 ไร่ 4,080 ไร่  

กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานจังหวัดแพร l www.phrae.go.th l โทร. 0-5453-1671  
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33บรรยายสรุปจังหวัดแพร ป 2556 :

 

 การคมนาคมขนส่ง  
 ทางบก   

    เส้นทางการคมนาคมท่ีติดต่อกับพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง คือ เส้นทางที่ติดต่อกับจังหวัด
อุตรดิตถ์ ตามทางหลวงชนบท สาย พร.4001 แยก ทล.1022 (กม.ที่ 25+500) โดยผ่านบ้านกลาง อําเภอสอง  
– อําเภอเมืองแพร่ – อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 39.632 กม.เป็นถนนลาดยาง 4.660 กม. 
 เส้นทางคมนาคมระหว่างอําเภอเมืองแพร่กับอําเภออ่ืนๆ ได้แก่ 

1) สาย พร.4001 แยก ทล. 1022 (กม.ที่ 25+500)  
โดยผ่านบ้านกลาง อําเภอสอง – อําเภอเมืองแพร่ – อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 
39.632 กม. เป็นถนนลาดยาง 4.660 กม. ถนนลูกรัง 34.972 กม. 

2) สาย พร.4016 แยก ทล. 1023 (กม.ที่ 1+000)  
โดยผ่ านอํา เภอเมืองแพร่  – บ้านดงเจ ริญ  อํ า เภอสอง  จ .แพร่  ระยะทาง  27 .350 กม . 
เป็นถนนลาดยาง 16.844 กม. ถนนคอนกรีต 10.506 กม. 

3) สาย พร.3017 แยก ทล. 101 (กม.ที่ 147+000) - ทล. 103 (กม.ที่ 11+870)  
โดยผ่านอําเภอเมือง – อําเภอหนองม่วงไข่ – อําเภอลอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 17.120 กม.  
เป็นถนนลาดยาง 17.120 กม. 

4) สาย พร.3023 แยก ทล. 103 (กม.ที่ 22+080)  
โดยผ่านอําเภอสอง – อําเภอเมือง – อําเภอสูงเม่น – อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระยะทาง 59.500 กม. 
เป็นถนนลาดยาง 45.950 กม. ถนนลูกรัง 13.550 กม. 

5) สาย พร.3024 แยก ทล. 101 (กม.ที่ 143+600)  
โดยผ่านอําเภอเมือง – อําเภอสูงเม่น – บ้านเด่นชัย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระยะทาง 32.444 กม. 
เป็นถนนลาดยาง 32.444 กม.  

ท่ีมา : สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่       ข้อมูล : ณ ตุลาคม 2555 

 ทางรถไฟ   
    มีขบวนรถไฟขาขึ้นและขาล่องผ่านสถานีรถไฟเด่นชัยจังหวัดแพร่ 18 ขบวน/วัน จอดรับ-ส่ง
ผู้โดยสารในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ 6 สถานี ได้แก่ สถานีเด่นชัย สถานีห้วยไร่ สถานีปากปาน สถานีแก่งหลวง สถานี
บ้านปิน และสถานีผาดัน ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 534 กิโลเมตร 
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34บรรยายสรุปจังหวัดแพร ป 2556 :
 

ตารางการเดินรถไฟ (เที่ยวขึน้) 

ขบวนรถ ต้นทาง - ปลายทาง ต้นทางออก  เวลาเข้า-ออก ปลายทางถึง 
เร็ว 109  กรุงเทพ - เชียงใหม่ 14.30 00.01 05.00 
ด่วนพิเศษ 1 (นครพิงค์) กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18.00 01.51 06.30 
ด่วนพิเศษ 11  
(ดีเซลรางปรับอากาศ) 

กรุงเทพ - เชียงใหม่ 19.20 03.13 07.30 

ด่วนพิเศษ 13  กรุงเทพ - เชียงใหม่ 19.35 04.28 09.20 
เร็ว 107  กรุงเทพ - เด่นชัย 20.10 05.35 - 
ด่วน 51 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 22.00 07.14 12.25 
ท้องถ่ิน 407  นครสวรรค์ - เชียงใหม่ 05.00 10.18 14.45 
เร็ว 101  กรุงเทพ - เชียงใหม่ 05.50 15.31 19.45 
ด่วนพิเศษ 9  
(ดีเซลรางปรับอากาศ) 

กรุงเทพ - เชียงใหม่ 08.30 15.53 20.20 

เร็ว 111  กรุงเทพ - เด่นชัย 07.00 17.10 - 

ตารางการเดินรถไฟ (เที่ยวลอ่ง) 

ขบวนรถ ต้นทาง - ปลายทาง ต้นทางออก เวลาเข้า-ออก ปลายทางถึง 
ด่วนพิเศษ 10  
(ดีเซลรางปรับอากาศ) 

เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21.00 01.15 09.00 

เร็ว 110  เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21.50 02.36 11.40 
เร็ว 112  เด่นชัย - กรุงเทพ - 07.20 17.50 
เร็ว 102  เชียงใหม่ - กรุงเทพ 06.45 11.28 20.30 
ด่วนพิเศษ 12  
(ดีเซลรางปรับอากาศ) 

เชียงใหม่ - กรุงเทพ 08.30 12.50 20.15 

ท้องถ่ิน 408  เชียงใหม่ - นครสวรรค์ 08.55 13.38 19.45 
เร็ว 108  เด่นชัย - กรุงเทพ - 19.05 04.55 
ด่วน 52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 15.40 20.38 05.50 
ด่วนพิเศษ 14  เชียงใหม่ - กรุงเทพ 16.30 21.25 06.15 
ด่วนพิเศษ 2 (นครพิงค์) เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17.50 22.19 06.25 

           ท่ีมา : สถานีรถไฟจังหวัดแพร่       ข้อมูล : ณ  ตุลาคม 2555  
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35บรรยายสรุปจังหวัดแพร ป 2556 :

ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่       ข้อมูล : ณ กันยายน 2555  

 

 ทางอากาศ  
    ท่าอากาศยานแพร่ ปัจจุบัน (ตุลาคม 2555) มีสายการบินเปิดให้บริการ 2 สายการบิน ดังน้ี 

1. บริษัทสายการบินนกแอร์ จํากัด (แพร่) โทรศัพท์ 0-5452-2189 

วัน 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – แพร่ แพร่ - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

ออก ถึง ออก ถึง 

จันทร,์อังคาร, 
พฤหัสบด,ีเสาร์ 

11.30 น. 12.55 น. 13.15 น. 14.40 น. 

2. บริษัทสายการบินแฮปปี้แอร์ จํากัด (แพร่) โทรศัพท์ 0-5452-3233 

วัน 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – แพร่ แพร่ - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

ออก ถึง ออก ถึง 

จันทร,์ศุกร ์ 09.10 น. 10.45 น. 11.00 น. 12.35 น. 

    หมายเหตุ ต้ังแต่ตุลาคม 2555 สายการบินแฮปป้ีแอร์ งดบินช่ัวคราวไม่มีกําหนด  
             ในช่วงต้ังแต่เดือนมกราคม 2555 – เดือนกันยายน 2555 มีผู้โดยสารทั้งหมด 8,481 คน 
(ผู้โดยสารขึ้น 4,190 คน ผู้โดยสารลง 4,291 คน) 
ท่ีมา : ท่าอากาศยานแพร่       ข้อมูล : ณ ตุลาคม 2555 

 การไฟฟ้า  
 ช่วงปี 2554 - ปี 2555 มีการไฟฟ้าที่ให้บริการ 8 แห่ง จํานวนผู้ใช้ไฟ 154,027 ครัวเรือน(ราย) 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 337,673,470 หน่วย   

ช่ือ 
จํานวน
หมู่บ้าน
ท้ังหมด 

จํานวน
หมู่บ้าน 

ท่ีมีไฟฟ้าใช้

จํานวน
ครัวเรือน
ท้ังหมด 

ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้า
ใช้ การใช้ไฟฟ้า 

ต่อหน่วย 

ครัวเรือน 
ท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้ 

ครัวเรือน % ครัวเรือน % 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด 166 166 38,446 38,273 99.55 129,075,814 173 0.45 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสูงเม่น 110 110 25,122 25,007 99.54 51,479,125 115 0.46 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลอง 90 90 16,942 16,801 99.17 27,308,466 141 0.83 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสอง 85 85 15,054 14,935 99.21 19,546,690 119 0.79 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาร้องกวาง 93 93 18,978 18,835 99.25 31,045,779 143 0.75 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองม่วงไข่ 35 35 11,244 11,191 99.53 17,064,497 53 0.47 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย 52 52 11,643 11,413 98.02 29,844,881 230 1.98 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังช้ิน 77 77 14,613 14,513 99.32 16,573,370 100 0.68 

รวม 708 708 152,042 150,968 99.29 321,938,422 1,074 0.71 
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36บรรยายสรุปจังหวัดแพร ป 2556 :
 

 การประปา  
 จังหวัดแพร่ มีสํานักงานประปาในพ้ืนที่ จํานวน 3 สํานักงานประปา ประกอบด้วย 

   สํานักงานประปาแพร ่ มีพื้นที่การให้บริการในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลตําบลทุ่งโฮ้ง  
บ้านเวียงทอง โดยได้น้ําดิบจากแหล่งน้ําแม่น้ํายม มีกําลังผลิต 14,400 ลบ.ม.ต่อวัน จํานวนผู้ใช้นํ้าทั้งหมด 
11,018 ราย ปริมาณนํ้าที่ผลิต 10,000 ลบ.ม.ต่อวัน ปริมาณนํ้าที่จําหน่าย 7,000 ลบ.ม.ต่อวัน  

     สํานักงานประปาร้องกวาง มีพ้ืนที่การให้บริการ คือ เขตเทศบาลตําบลร้องกวาง และเทศบาล
ตําบลสอง โดยได้น้ําดิบจากแหล่งน้ําฝายน้ําล้นแม่คํามี และแม่น้ํายม 
     สํานักงานประปาเด่นชัย  มีพ้ืนที่การให้บริการ คือ เขตเทศบาลตําบลเด่นชัย เทศบาลตําบล 
แม่จั๊วะ และเทศบาลตําบลสูงเม่น โดยได้น้ําดิบจากแหล่งน้ําแม่น้ํายม และบ่อบาดาล 
ท่ีมา : สํานักงานประปาแพร่       ข้อมูล : ณ กันยายน 2555     

 การสื่อสาร 
 โทรศัพท์ 

ตารางข้อมูลการให้บริการโทรศัพท ์
รายละเอียด บมจ.ทีโอท ี บมจ.ทีทแีอนด์ที (สัมปทาน) 

จํานวนชุมสายในจังหวัดแพร่ 48 ชุมสาย จํานวน 16 ชุมสาย 
เลขหมายท่ีให้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน 19,620 เลขหมาย 10,425 เลขหมาย 
ศูนย์บริการลูกค้าท่ีรับผิดชอบ 1. ศูนย์บริการลูกค้า สาขาแพร่ 

2. ศูนย์บริการลูกค้า สาขาสูงเม่น 
3. ศูนย์บริการลูกค้า สาขาเด่นชัย 

1.  ศูนย์บริการลูกค้าแพร่ (เหมืองหิต) 

    ท่ีมา : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)        ข้อมูล : ณ ตุลาคม 2555 

 ไปรษณีย์ 
     การให้บริการ 

 บริการไปรษณีย์ 
- บริการรับฝากไปรษณียภัณฑ์ในประเทศ - ระหว่างประเทศ 
- บริการรับฝากพัสดุไปรษณีย์ในประเทศ - ระหว่างประเทศ 
- บริการรับฝากไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)ในประเทศ – ระหว่างประเทศ 
- บริการตู้ไปรษณีย์เช่า 
- บริการ LOGIS POST 

 บริการการเงิน 
- บริการรับฝาก – จ่ายเงินธนาณัติในประเทศ – ระหว่างประเทศ 
- บริการรับฝาก – จ่ายเงินต๋ัวแลกเงินในประเทศ 
- บริการรับฝาก – จ่ายเงิน WESTERN UNION 
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37บรรยายสรุปจังหวัดแพร ป 2556 :

ท่ีมา: ท่ีทําการไปรษณีย์จังหวัดแพร่       ข้อมูล : ณ สิงหาคม 2555 

 

- บริการรับฝาก – จ่ายเงินธนาณัติอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 
- บริการธนาณัติออนไลน์ 
- บริการ PAY AT POST 
- บริการรับชําระภาษีรถฯ ทางไปรษณีย์ 
- บริการรับชําระค่าปรับจราจร 

      ที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดแพร่ ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดแพร่ มีจํานวน 9 ที่ทําการ ได้แก่ 
1. ที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดแพร่    4. ที่ทําการไปรษณีย์สอง          7. ที่ทําการไปรษณีย์ลอง 
2. ที่ทําการไปรษณีย์บ้านทุ่ง         5. ที่ทําการไปรษณีย์สูงเม่น       8. ที่ทําการไปรษณีย์วังช้ิน 
3. ที่ทําการไปรษณีย์เด่นชัย          6. ที่ทําการไปรษณีย์ร้องกวาง    9. ที่ทําการไปรษณีย์หนองม่วงไข่ 

ปริมาณการให้บริการ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 

เดือน 

รับฝาก ขาเข้า ขาออก นําจ่าย 

มี 
หลักฐาน

(ชิ้น) 

ไม่มี 
หลักฐาน

(ชิ้น) 

มี 
หลักฐาน

(ชิ้น) 

ไม่มี 
หลักฐาน

(ชิ้น) 

มี 
หลักฐาน

(ชิ้น) 

ไม่มี 
หลักฐาน

(ชิ้น) 

มี 
หลักฐาน

(ชิ้น) 

ไม่มี 
หลักฐาน

(ชิ้น) 

ม.ค.-55 50,502 114,307 66,790 688,822 47,347 172,555 58,789 578,077 

ก.พ.-55 54,959 102,624 73,965 669,759 53,102 148,361 64,605 564,133 

มี.ค.-55 52,912 115,026 69,489 603,880 51,761 161,955 61,082 504,982 

เม.ย.-55 44,784 75,477 61,326 499,101 47,568 114,388 54,386 434,151 

พ.ค.-55 48,280 83,457 74,804 597,301 3,694 13,422 65,697 511,799 

มิ.ย.-55 49,222 426,772 68,322 560,798 46,221 587,292 61,703 482,943 

ก.ค.-55 56,009 110,888 75,988 653,111 54,971 148,607 67,440 558,080 

ส.ค.-55 59,561 125,842 79,090 640,599 60,059 182,337 70,044 547,521 

รวม 416,229 1,154,393 569,774 4,913,371 364,723 1,528,917 503,746 4,181,686 

หมายเหตุ  รับฝาก  หมายถึง บริการรับฝากไปรษณีย์ พัสดุไปรษณีย์ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS  
 ขาเข้า   หมายถึง บริการส่งไปรษณีย์ พัสดุไปรษณีย์ ไปรษณีย์ดว่นพิเศษ EMS จากจงัหวดัอื่นมายังจังหวัดแพร่  
                           เพื่อขนสง่ไปยังจังหวัดอื่นหรือนําจา่ยผู้รับภายในจงัหวดัแพร่ 
 ขาออก  หมายถึง บริการส่งไปรษณีย์ พัสดุไปรษณีย์ ไปรษณีย์ดว่นพิเศษ EMS จากจงัหวดัแพร่ไปยังจังหวัดอื่น 
 นําจ่าย   หมายถึง บริการส่งไปรษณีย์ พัสดุไปรษณีย์ ไปรษณีย์ดว่นพิเศษ EMS ถึงผู้รับ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ 
 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่   

 วิสัยทัศน์ (VISION)  
    “เมืองแพร่น่าอยู่ ประตูสู่ล้านนา เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาเป็นสุข” 

 ประเด็นยุทธศาสตร ์  

 1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป้าประสงค์  :  ประชาชนมีสขุภาพชีวิตที่ดีครอบครัวเขม้แข็ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุขทีเ่กิด  จากการมี
ส่วนร่วม และสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 

กลยุทธ์ :  (1) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน 
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลดปัญหาจากเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์ และสารปนเป้ือนในอาหาร 
(3) ส่งเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพอนามัยแข็งแรง 
(4) ยกระดับการเรียนการสอนเพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
(5) เสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา 
(6) พัฒนาระบบการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ 
(7) ส่งเสริมการฝึกอาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น 
(8) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน 
(9) เสริมสร้างหลักประกันความม่ันคงและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้แรงงาน 
(10) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และสถาบันครอบครัว 
(11) นําทุนทางสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสังคม 

  (12) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน  
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2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค 

 เป้าประสงค์  :  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยการพัฒนา
แหล่งนํ้า โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

 กลยุทธ์   :   (1) ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าให้สมบูรณ์ 
 (2) สร้างจิตสํานึกให้ประชาชน เห็นถึงความสําคัญของป่าไม้ 

(3) พัฒนาและจัดให้พ้ืนที่แหล่งกักเก็บนํ้า 
(4) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมการกักเก็บนํ้าของแหล่งนํ้า 
(5) พัฒนาและปรับปรุงระบบส่งนํ้าจากแหล่งกักเก็บนํ้าให้ทั่วถึง 
(6) พัฒนาและขยายเขตการให้บริการด้านไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 

 (7) จัดหาและพัฒนาศูนย์บริการประชาชนให้เบ็ดเสร็จ ครบวงจรในจุดเดียว 
 (8) พัฒนาระบบป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

(9) พัฒนาระบบการแจ้งข้อมูลให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบเกี่ยวกับจุดหรือ 
   เขตที่เหมาะสม / ไม่เหมาะสมสําหรับการต้ังถิ่นฐาน 

 3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวด้านวัฒนธรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
   และสุขภาพเพื่อให้เกิดรายได้ในจังหวัด 

เป้าประสงค์  :  เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจการท่องเท่ียวด้านวัฒนธรรม การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศและสุขภาพของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และบุคลากรให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

กลยุทธ์     : (1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นคนเมืองแพร่ 
(2) พัฒนาและฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้ทุนเดิมที่มีอยู่ 
(3) แสวงหารูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ในท้องถิ่น 
(4) พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
(5) พัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับ 
 การบริการด้านการท่องเที่ยวของตนเอง 
(6) สร้างความร่วมมือในพัฒนาการท่องเที่ยว จากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
  ให้ดําเนินการในทิศทางเดียวกัน 
(7) การเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล บุคลากรระหว่างจังหวัด และ 
 ประเทศเพ่ือนบ้าน 
(8) พัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดแพร่เพ่ือดึงดูดการลงทุน การบริการ 
(9) ดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  
(10) สร้างจิตสํานึก และความตระหนักให้ประชาชนคนเมืองแพร่ในการ 
 เป็นเจ้าภาพที่ดีต่อการต้อนรับ และการบริการ 
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 4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการ 
   ตามพระราชดําริ 
  เป้าประสงค์  : สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร

พร้อมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ :   (1) ส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าในการ 
   ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) สร้างแหล่งเรียนรู้ การดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) พัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานและความเป็น 
 เอกลักษณ์เฉพาะตัว 
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(5) สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 
(6) พัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรในลักษณะในเชิงสร้างสรรค์  
 (Creative) เน้นคุณภาพและมีมาตรฐาน 
(7) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี 
 ทางการเกษตร 
(8) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคตระหนัก ถึงความ 
 ปลอดภัยในการผลิตและบริโภคสินค้าเกษตร 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 เป้าประสงค์  : มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 กลยุทธ์   :   (1) ส่งเสริมการบูรณาการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือป้องกัน 
    และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดแพร่ 

(2) ส่งเสริมการบํารุงรักษาและฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดล้อม 
(3) ส่งเสริมการบูรณาการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือแก้ไข 
 ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท. เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา 
 ภัยแล้ง อุทกภัย และดินถล่ม 
(5) กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณะอย่างเป็นระบบ 
(6) สนับสนุนให้ อปท. เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการและแก้ไขปัญหา 
(7) มีการวางระบบเตือนภัยครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
(8) สนับสนุนให้ อปท. เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ และการ 
 บริหารจัดการระบบเตือนภัย 
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 6. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

 เป้าประสงค์   : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อยเกิด
ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่บ้าน สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการปกป้องเกิด
ความยุติธรรมและความเสมอภาคในสังคม     

 กลยุทธ์ : (1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ภายในพ้ืนที่ 

(2) พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมปัญหาอาชญากรรมภายในจังหวัด 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการป้องกันปราบปราม บําบัด และแก้ไข 
 ปัญหายาเสพติด 
(4) เสริมสร้างจิตสํานึกของประชาชน และผู้ประกอบการในการปฏิบัติ 
 ตามกฎหมายและศีลธรรมอันดี 
(5) ปลุกพลังสร้างจิตสํานึกความจงรักภักดี ขยายผลโครงการพระราชดําริ 
(6) พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกในระดับพ้ืนที่ 
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ข้อมูลท่องเท่ียวจังหวัดแพร่ 
 

ข้อมูลท่องเท่ียว 
สถานที่ท่องเท่ียว จังหวัดแพร่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่ง ได้แก่ 

 

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง  ต้ังอยู่ตําบล 
ช่อแฮ อําเภอเมืองแพร่ เป็นวัดที่ประดิษฐานองค์พระธาตุช่อแฮ  
ซึ่งเป็นพระธาตุศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองแพร่ที่บรรจุเส้นพระเกศา 
ของพระพุทธเจ้ามีประวัติความเป็นมาว่าสร้างในสมัยสุโขทัย เป็น 
พระธาตุรูปทรงแปดเหลี่ยมเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของคนเกิด 
ปีขาล (เสือ) ผู้ที่ได้มาเที่ยวจังหวัดแพร่ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการได้ไป
เที่ยววัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ไปกราบไหว้พระเจ้าทันใจ 
และหลวงพ่อช่อแฮ เพ่ือเป็นสิริมงคลต่อตัวเองและครอบครัว 

 
 

 

วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร  ต้ังอยู่ริมถนนเจริญเมือง
แต่เดิมน้ันเป็นวัดราษฎร์  ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 ได้ยกฐานะเป็น
พระอารามหลวงชั้นตรี ประเภทวรวิหาร สร้างขึ้นโดยรวมวัด
โบราณ 2 แห่ง เข้าด้วยกัน ได้แก่ วัดพระบาท และวัดมิ่งเมือง 
ต้ังอยู่ห่างกันเพียงมีถนนกั้นเท่าน้ัน วัดพระบาท เป็นวัดที่อุปราช
หรือเจ้าหน้าหอเป็นมัคนายก ส่วนวัดมิ่งเมือง เป็นวัดเจ้าผู้ครอง
นครแพร่เป็นมัคนายก เมื่อเมืองแพร่ล้มเลิกระบบเจ้าผู้ครองนคร 
วัดทั้งสองก็ถูกทอดทิ้งอยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก กระทั่งคณะสงฆ์
และคณะกรรมการจังหวัดเห็นสมควรรวมสองวัดเข้าด้วยกัน  
โดยให้ช่ือว่า วัดพระบาทม่ิงเมือง มาจนทุกวันน้ี    
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 บ้านวงศ์บุรี  ต้ังอยู่เลขที่ 50 ถนนคําลือ สร้าง 
เมื่อ พ.ศ. 2450 โดยเจ้าพรหมและเจ้าสุนันตาวงศ์บุรี 
ช่างที่สร้างบ้านหลังนี้มาจากเมืองกวางตุ้ง ประเทศจีน 
และช่างไม้ พ้ืนถิ่น เป็นบ้านไม้สักสองช้ัน แบบยุโรป
ประยุกต์ ฐานเป็นอิฐและซีเมนต์สูงจากพื้น 1 เมตร 
หลังคาสองชั้น มีช่องระบายลมระหว่างช้ันที่สอง บ้าน
ทรงปั้นหยา 2 ชั้น เพดานสูง หลังคาสูง จุดเด่นของ
อาคารคือลวดลาย ไม้แกะสลักหน้าจั่ว ชายคา ระเบียง 
ช่องลม ชายนํ้า หน้าต่าง และประตู ภายในบ้านตกแต่ง 

ด้วยสิ่งของเครื่องใช้เก่าแก่ของตระกูลที่ถ่ายทอดกันมาหลายช่ัวอายุ ได้แก่ เครื่องเรือน เครื่องเงิน เครื่องป้ันดินเผา 
เอกสารที่สําคัญ เช่น เอกสารการซื้อขายทาสเอกสารการซื้อขายเพชร เปิดให้ชมทุกวัน เวลา 9.00 - 17.00 น. 
 

 คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่  ต้ังอยู่บนถนนคุ้มเดิม 
ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่ ห่างจากศาลากลาง 
จังหวัดแพร่ ประมาณ 200 เมตร สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2535 
สมัยเจ้าพิริยะชัยเทพวงศ์อุดร เจ้าเมืองแพร่องค์สุดท้าย 
เป็นอาคารตึก 2 ชั้น พื้นเป็นไม้ หลังคาปั้นหยา รูปทรง
อาคารเป็นแบบไทยผสมยุโรป มีความหรูหราสง่างาม 
เป็นฝีมือของช่างชาวจีนและช่างพื้นบ้าน คุ้มเจ้าหลวง
เคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เมื่อคราว
เสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรจังหวัดแพร่ในปี พ.ศ. 2501 อาคารหลังน้ี ได้รับพระราชทานรางวัลอาคารอนุรักษ์
ดีเด่นประจําปี 2540 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติ 
โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

 

อุทยานแห่งชาติแม่ยม  พ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่
อําเภองาว จังหวัดลําปาง และอําเภอสอง จังหวัดแพร่  
มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าสักที่ขึ้นเองตาม
ธรรมชาติอย่างหนาแน่น ซึ่งมีขนาดสูงใหญ่งดงามมาก  
นับได้ว่าเป็นตัวแทนป่าไม้สักของภาคเหนือได้อย่างดีย่ิง 
รวมทั้งไม้ที่มีค่าต่างๆ จํานวนมาก และทิวทัศน์ที่สวยงาม 
มีเน้ือที่ประมาณ 284,218.75 ไร่ หรือ 454.75 ตาราง
กิโลเมตร และมีลักษณะเด่นที่สวยงาม อุทยานแห่งชาติ 
แม่ยมเป็นอุทยานแห่งชาติลําดับที่ 51 ของประเทศมี
สถานที่ที่น่าสนใจได้แก่ หล่มด้ง ดงสักงามแก่งเสือเต้น 
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 แพะเมืองผี  ต้ังอยู ่ท ้องที ่ตําบลนํ้าชํา 
อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยอยู่ห่างจากอําเภอ
เมืองแพร่ ไปประมาณ 15 กิโลเมตร อยู่ในความ
ดูแลของวนอุทยานแพะเมืองผี กรมป่าไม้ ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2524 การเข้าถึงพื้นที่ทําได้โดยใช้เส้นทาง
หลวง 101 สายแพร่ – ร้องกวาง ออกจากตัวเมือง
ไปถึงหลักกิโลเมตรที่ 9 จะมีเส้นทางแยกขวาเข้า
บ้านนํ้าชํา ไปประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีทางแยก
ขวาไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร 
ลักษณะแพะเมืองผี เป็นเนินที่พังยุบลงไปเป็นแอ่ง 

คล้ายแอ่งกระทะหงาย ขอบแอ่งด้านทิศตะวันตกเป็นหน้าผาที่มีต้นไม้เตี้ยๆ ปกคลุม หน้าผามีความลาดชัน
ลดระดับลงมาทางด้านตะวันออกเข้าสู่ภายในแอ่ง ภายในแอ่งมีเนินสูงๆตํ่าๆ ไม่ต่อเนื่องกัน เกิดจากการ
พังทลายที่ไม่สม่ําเสมอกันของชั้นตะกอน ทําให้เนินที่เหลือมีลักษณะเป็นแท่งคล้ายเสา รูปร่างคล้ายจอม
ปลวก คล้ายดอกเห็ด หรือบางเนินคล้ายสะพานโค้ง ดูแปลกประหลาด จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง
แห่งหน่ึงของประเทศ คําว่า “แพะเมืองผี” เป็นภาษาพื้นเมือง "แพะ" แปลว่า ป่าละเมาะ "เมืองผี" แปลว่า 
ความเงียบวังเวง 
การเกิดสภาพแพะเมืองผี นักธรณีวิทยาประมาณค่าอายุของดินแห่งนี้ว่าอยู่ในยุค QUATERNARY เกิดขึ้น
ประมาณไม่เกิน 2 ล้านปี ซึ่งเป็นยุคค่อนข้างใหม่ลักษณะการเกิดของเสาดิน เกิดจากกรวด หิน ดิน ทราย 
เกาะจับตัวกันยังไม่แน่นแข็งเต็มที่ ประกอบด้วยชั้นหินทรายละเอียดและชั้นหินทรายสลับกันเป็นชั้นๆ  
แต่ละชั้นมีความต้านทานต่อการผุน้อยกว่า ก็จะถูกชะล้างกัดกร่อนโดยง่าย เหลือชั้นที่มีความต้านทานต่อ
การผุพังมากกว่า ทําหน้าที่เสมือนแผ่นเกราะวางอยู่ข้างบนที่นํ้าไม่สามารถชะกร่อนต่อไปได้ง่าย ส่วนที่เหลือ
จึงเกิดเป็นแท่ง เป็นหย่อม มีรูปร่างแตกต่างกัน 

 

อุ ทยานแห่ งชาติ ดอยผากลอง  
มีพ้ืนที่ 112,500 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็น
เทือกเขา และหน้าผาสูง เป็นแหล่งกําเนิดของ
ลําธารต่างๆ ซึ่งไหลลงสู่แม่นํ้ายม มีพันธ์ุไม้ที่
สวยงาม เช่น จันทน์ผา กล้วยผา กล้วยไม้ดิน 
และสมุนไพร แหล่งท่องเท่ียวและจุดเด่นที่
น่าสนใจ ได้แก่ สวนหินมหาราช ถ้ําผากลอง  
ถ้ําจันทร์ผา ถ้ําเอราวัณ แก่งหลวง ภูเขาหิน
ปะการัง กิจกรรมท่องเที่ยวและนันทนาการที่มี
ในอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ได้แก่ การเดินป่า
ศึกษาธรรมชาติ เที่ยวถ้ํา ต้ังแค้มป์พักแรม ดูนกล่องแก่ง ปีนเขา ขี่จักรยานชมธรรมชาติ เป็นต้น 

                                                          


