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จังหวัดนาน 
คําขวัญ แขงเรือลือเลื่อง เมืองงาชางดํา จิตรกรรมวัดภูมินทร  

แดนดินสมสีทอง เรืองรองพระธาตุแชแหง 
 

เมืองนาน มีที่มาของชื่อปรากฏในตํานานพระอัมภาควา  “นันทสุวรรณนคร” ในตํานาน
เกาๆ  เรียกเมืองนานอีกคําหนึ่งวา    “กาวนาน”    ตอมามีการเรียกชื่อเมืองนานวา  “นันทบุรี” หรือ “นันทบุรี 
ศรีนครนาน” ที่มาของชื่อเมืองนาน มาจากชื่อแมน้ํานาน อันเปนที่ตั้งของเมืองที่อยูบนสองฟากฝงแมน้ํานาน 
ช่ือของเมืองนาน ไดปรากฏในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง เรียกวา เมืองนาน คือ ตั้งแตแรก ตั้งเมืองใหม 
ณ ฝงตะวันออกของแมน้ํานาน 

เมืองนาน แมจะมีการเรียกชื่อใหมวา “นันทบุรี” หรือ 
“นันทบุรีศรีนครนาน” ซ่ึงใชกันในทางราชการในสมัยโบราณและ 
ศุภอักษรนาม นันทบุรี เปนนามที่ไพเราะ และมีความหมายมงคลนาม  
แตก็มีหลายพยางคและเรียกยาก จึงกลับมานิยมเรียก นามเมืองตามเดิม 
วา “เมืองนาน” ตลอดจนถึงปจจุบัน 

เมืองนาน ในอดีตเปนนครรัฐเล็ก ๆ กอตัวข้ึนราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบ
ลุมแมน้ํานานและแมน้ําสาขา ในหุบเขา ทางตะวนัออกของภาคเหนือ  

ประวัติศาสตรเมืองนาน  เร่ิมปรากฏ   ขึ้นราว  พ.ศ. 1825 ภายใตการนําของพญาภูคา     
ศูนยการปกครองอยูที่เมืองยาง (เชื่อกันวาคือบริเวณริมฝงดานใต ของแมน้ํายาง  ใกลเทือกเขาดอยภูคาในเขต 
บานเสี้ยว  ตําบลยม  อําเภอทาวังผา) เพราะปรากฏรองรอย  ชุมชนในสภาพที่เปนคูน้ํา  คันดิน  กําแพงเมือง

ซอนกันอยู  ตอมาพระยาภูคา  ไดขยายอาณาเขตปกครองของตนออกไปให
กวางขวางยิ่งขึ้น โดยสงราชบุตรบุญธรรม  2 คน  ไปสรางเมืองใหม  โดย  ขุนนุน 
ผูพี่ไปสรางเมืองจันทบุรี  (เมืองพระบาง) และขุนฟองผูนองสรางเมือง วรนคร 
หรือเมืองปว 

ในสมัยของพญาการเมือง (กรานเมือง) โอรสของพญาผานอง  เมืองปว 
ไดมีการขยายตัวมากขึ้น  ตลอดจนมีความสัมพันธ  กับเมืองสุโขทัยอยางใกลชิด 
พงศาวดารเมืองนานกลาวถึงพญาการเมืองวา  ไดรับเชิญจากเจาเมืองสุโขทัย 
(พระมหาธรรมราชาลิไท) ไปรวมสราง วัดหลวงอภัย (วัดอัมพวนาราม) ขากลับ

เจาเมืองสุโขทัย  ไดพระราชทานพระธาตุ  7 องค  พระพิมพทองคํา  20 องค  พระพิมพเงิน  20 องค  ใหกับพญา
การเมือง มาบูชา   ณ เมืองปว ดวย 

 พญาการเมือง  ไดปรึกษาพระมหาเถรธรรมบาล  จึงไดกอสรางพระธาตุแชแหงขึ้นที่บน     
ภูเพียงแชแหง พรอมทั้งไดอพยพผูคนจากเมืองปว ลงมาสรางเมืองใหมที่บริเวณพระธาตุแชแหง เรียกวา       
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ภูเพียงแชแหง   ในป   พ.ศ. 1902   โดยมีพระธาตุแชแหงเปนศูนยกลางเมือง   หลังจากพญาการเมือง             
ถึงแกพิราลัย  โอรส  คือ   พญาผากองขึ้นครองเมืองแทน  ตอมา  เกิดปญหาความแหงแลง  จึงยายเมืองมา
สรางใหมที่ริมแมน้ํานานดานตะวันตกบริเวณบานหวยไค  คือบริเวณที่ตั้งของจังหวัดนานในปจจุบัน  เมื่อป 
พ.ศ. 1911 ในสมัยเจาปูเขงครองเมืองระหวางป  พ.ศ. 1950 - 1960 ไดสรางวัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร        
วัดพระธาตุเขานอย  วัดพญาภู  แตสรางไมทันเสร็จก็ถึงแกพิราลัยเสียกอน  พญางั่วฬารผาสุม ผูเปนหลานได
สรางตอจนแลวเสร็จและไดสราง  พระพุทธรูปทองคําปางลีลา  ปจจุบันคือ  พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี 
ประดิษฐานอยูในวิหารวัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร 

 ในป พ.ศ. 1993 พระเจาติโลกราชกษัตริยนครเชียงใหม  มีความ
ประสงคจะครอบครองเมืองนาน  และแหลงเกลือ  บอมาง  (ต.บอเกลือใต  อ.บอ
เกลือ) ที่มีอยางอุดมสมบูรณและหาไดยากทางภาคเหนือ  จึงไดจัดกองทัพเขายึด 
เมืองนาน เมืองนานจึงถูกผนวกเขาไวในอาณาจักรลานนาตั้งแตนั้นมา    

ในป   พ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดทรง  
พระกรุณาโปรดเกลาฯ  สถาปนาใหเจาสุริยพงษผลิตเดชฯ  เล่ือนยศฐานันดรศักดิ์
ขึ้นเปน  “พระเจานครนาน" มีพระนาม  ปรากฏตาม  สุพรรณปฏวา  “พระเจาสุริย
พงษผลิตเดช กุลเชษฐมหันต ไชยนันทบุรมหาราชวงศา ธิบดี สุริตจารีราช นุภาว
รักษ วิบูลยศักดิ์กิติไพศาล ภูบาลบพิตรสถิตย  ณ  นันทราชวงษ”  เปนพระเจานคร
นานองคแรก และองคเดียวในประวัติศาสตรนาน 

 ภายหลังไดรับการสถาปนาเปนพระเจานานพระเจาสุริยพงษผลิตเดชฯ  จึงไดสราง  หอคํา  
(คุมหลวง) ขึ้นแทนหลังเดิมซึ่งสรางในสมัยของ  เจาอนันตวรฤทธิเดชฯ  และดานหนาหอคํา  มีขวงไวทํา
หนาที่คลายสนามหลวง  สําหรับจัดงานพิธีตางๆ  ตลอดจนเปนที่จัดขบวนทัพออกสูศึก  จัดขบวนนําเสด็จ
หรือขบวนรับแขกเมืองสําคัญ และในป พ.ศ. 2474 เจามหาพรหมสุรธาดา  เจาผูครองนครนาน  ถึงแกพิราลัย 
ตําแหนงเจาผูครองนครก็ถูกยุบเลิกตั้งแตนั้นมา สวนหอคําไดใชเปน  ศาลากลางจังหวัดนาน  จนป  พ.ศ. 2511 
จังหวัดนาน  ไดมอบหอคําใหกรมศิลปากร  ใชเปนสถานที่จัดตั้ง  พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน  จนกระทั่ง
ปจจุบัน 
 

ท่ีต้ังและอาณาเขตโดยรอบของจังหวัดนาน 

 
จังหวัดนาน  ตั้งอยูติดกับชายแดนทางดานทิศตะวนัออกของภาคเหนือตอนบน ติดกบัสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว ) หางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต ประมาณ 668 
กิโลเมตร บริเวณเสนรุงที่ 18 องศา 46 ลิปดา 30 ฟลิปดาเหนือ เสนแวงที่ 18 องศา 46 ลิปดา 44 ฟลิปดา
ตะวนัออก ระดับความสูงของพื้นที่อยูสูง 2 ,112 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง จงัหวัดนาน มีเนื้อที่  
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7,171,045 ไร หรือ 11,472.07 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่กวางใหญเปนอนัดับที่ 13 ของประเทศ มีอาณาเขต
ติดตอโดยรอบติดตอกับจังหวัดใกลเคยีง คือ 

ทิศเหนือ   ประกอบดวย อําเภอเชียงกลาง อําเภอปว  
                มีอําเภอ  ทุงชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

                          อําเภอบอเกลือ ที่มีพื้นที่ติดตอกับ 
                          เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงฮอน - หงสา  
                          (สปป.ลาว ) 

     ทิศตะวันออก      ประกอบดวย อําเภอภูเพียง อําเภอสันติสุข  

          โดยมีอําเภอแมจริม อําเภอเวียงสา มีพื้นที่ 

                  ติดตอกับแขวงไชยบุรี (สปป.ลาว) 

      ทิศใต          ประกอบดวย อําเภอนานอย อําเภอนาหมื่น 

                                      มีพื้นที่ติดตอกับจังหวัดอุตรดิตถ อําเภอนา   
นอย มีพื้นที่ติดตอกับจังหวัดแพร อําเภอ  

     เวียงสามีพื้นที่ติดตอกับจังหวัดแพร 

ทิศตะวันตก ประกับดวย อําเภอบานหลวง มีพื้นที่ติดตอกับอําเภอเชียงมวนจังหวัดพะเยา 
อําเภอทาวังผา มีพื้นที่ติดกับอําเภอปง จังหวัดพะเยา อําเภอสองแคว มีพื้นที่ติดตอกับอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

ทิศเหนือ และทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
(สปป.ลาว) เปนระยะทางยาวประมาณ 227  

 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 

จังหวัดนาน  มีสภาพพื้นที่สวนใหญ

ประกอบดวยภูเขาสูงชันและเทือกเขาที่มีการวางตัวในแนว

เหนือ-ใต   รูปรางโดยทั่วไปคลายใบไม   มีลําน้ํานาน       

เปนแกนกลาง  ที่ราบสวนใหญอยูสองขางลําน้ํานาน  

  ภูมิประเทศของจังหวัดนาน แบงออก 4 
ลักษณะ คือ 

 

 

แผนท่ีแสดงอาณาเขตจังหวัดนาน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
   คําอธิบายสัญลักษณ 

ถนน 
แมนํ้า 
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  ภูมิประเทศที่เปนเทือกเขาสูง 

  เปนพื้นที่รอบนอกทั้งดานตะวันตกและตะวันออก ซ่ึงมีสภาพเปนเทือกเขาสูงของเทือกเขา
ผีปนน้ํา โดยมีระดับความสูงที่ไมมากนักจนถึงภูเขา ที่มีระดับ    ความสูง 1,939 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล   
ปานกลาง (ดอยดงหญาหวายระหวางอําเภอปวและอําเภอบอเกลือ) พื้นที่ภูเขาสวนใหญมีระดับความสูง
ระหวาง 400-1,000 เมตร 

  ภูมิประเทศลูกคล่ืนลอนลาด-ลูกคล่ืนลอนชัน 

เปนภูมิประเทศที่มีระดับต่ํา-ปานกลาง  ไดแกบริเวณหรือพื้นที่ถูกกัดกรอน พบเปนบริเวณ
กวางทั่วไปทางตอนลางของจังหวัด  ไดแก  ทองที่  อ.เวียงสา อ.นานอย  ดินในบริเวณนี้สวนมากเปนดินลึก 
พื้นที่เกือบทั้งหมดใชประโยชนทางดานเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกพืชไร เปนภูมิประเทศที่มีความลาด
ชัน (ระหวาง5-35 %) 

ภูมิประเทศเปนท่ีราบ  
ลักษณะภูมิประเทศคอนขางราบเรียบ เปนภูมิสัณฐานของตะกอนลําน้ําเกามีระดับคอนขางงต่ํา 

มีความลาดชันระหวาง 2-5 % พบวามีการกระจายตัวทั่วไป ในพื้นที่ลุมน้ํานานแตพื้นที่จะไมตอเนื่องกัน 
การใชประโยชนที่ดินในที่ราบสวนใหญจะเปนพืชไร สวนผลไมหรือพืชผัก 

            ภูมิประเทศเปนท่ีราบลุมน้ําทวมถึง  
มีลักษณะภูมิประเทศที่ราบเรียบ มี

ความลาดชัน 0-2 % อยูในระดับที่ต่ํา และโดยทั่วไป
จะมีสภาพน้ําทวมขังในฤดูน้ําหลากลักษณะที่พบจะ
ปรากฏเปนพื้นที่ตอเนื่องเปนบริเวณกวางสองฝงริม
แมน้ํานาน ในฤดูฝนใชทํานาป และในฤดูแลงที่มี      
น้ําชลประทาน ใชปลูกถ่ัวเหลือง ยาสูบ ขาวโพด 
 

 

ลักษณะภูมิอากาศ 

 

  ฤดูกาลแบงได 3 ฤดู คือ 
1. ฤดูรอน ตั้งแตเดือนมีนาคม – เมษายน อากาศจะรอนอบอาว 
2. ฤดูฝน  ตั้งแตปลายเดอืนเมษายน – ปลายเดือนตุลาคม ฝนตกชุกทั่วไป   
3. ฤดูหนาว  ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – ปลายกุมภาพันธ อากาศจะหนาวจัดในชวง 

ธันวาคม – มกราคม เนื่องจากแวดลอมไปดวยภูเขาสูง 
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  ในป 2553 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดป ประมาณ 1,456.80 มิลลิลิตร และจํานวนวันเฉลี่ยที่
ฝนตก 115 วัน ฝนตกมากในเดือนสิงหาคม 614.60 มิลลิลิตร อุณหภูมิต่ําสุดเดือนกุมภาพันธ 12.80 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 42.20 องศาเซลเซียส 
   

 
กราฟแสดงปรมิาณน้ําฝนยอนหลัง 12 ป 

 

 
กราฟแสดงปรมิาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือน 

(ขอมูลป พ.ศ. 2542-2553) 
 
 



 
สถานีพัฒนาท่ีดินนาน  สํานกังานพฒันาทีด่ินเขต 7 

 

ประชากรและการปกครอง 
 
  จังหวัดนาน มีประชากรทั้งหมด 476,363 คน แยกเปนชาย 240,280 คน หญิง 236,083 คน  
มีจํานวนครัวเรือน 146,111 ครัวเรือน (ขอมูลจากรายงานสถิติจังหวัดนาน พ.ศ. 2554 สํานักงานสถิติจังหวัด
นาน) 

แบงการปกครองสวนภูมภิาคเปน 15 อําเภอ 99 ตําบล 889 หมูบาน 28 ชุมชน    
  การปกครองสวนทองถ่ิน มี 1 อบจ. 1 เทศบาลเมือง 14 เทศบาลตําบล และ 84 อบต. (ขอมูล
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ณ วนัที่ 15 ธันวาคม 2552) 
  มีสมาชิกวุฒิสภา  จํานวน   1  คน  และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน  3   คน 
 
 

สภาพเศรษฐกิจ 
 
  ประชากรในพื้นที่ รอยละ 80 เปน
ชาวพื้นเมืองดั้งเดิม มีวิถีชีวิตแบบเรียบงายทามกลาง
บรรยากาศแบบลานนาตะวันออก มีความเอื้ออาทร
ซ่ึงกันและกัน นอกจากนั้นอีกรอยละ 20 เปนชาว
ไทยภูเขา ชนเผาตาง ๆ และประชากรที่ยายถ่ินฐาน
มาจากถิ่นอื่น ประชากรรอยละ 85 อยูในภาค
การเกษตร มีพื้นที่เพาะปลูก 797,134 ไร ในจํานวนนี้เปนพื้นที่พืชไร 438,597 ไร พืชที่ปลูก ไดแก ขาวโพด 
ขาวไร  ฯลฯ พืชสวน  ไดแก  สมสีทอง  ลําไย  ล้ินจี่  สําหรับขาวนิยมปลูกขาวเหนียวสําหรับบริโภคเองเปน
สวนใหญ 

สินคานาํเขา – สงออก ท่ีสําคญั 
 -  นําเขา  ไดแก  ไมแปรรูป  ขิง  ผาทอ  ปอสา  สินคาเกษตร  ขาวโพดเลี้ยงสัตว  กง       

ลูกตาว  เฟอรนิเจอร  และของปา 
     -  สงออก  ไดแก เชือ้เพลิง  เสาไฟฟา  ปูนซเีมนต  เหล็กเสน  อุปกรณกอสราง 

พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจงัหวัดนาน 
  1.  ขาวนาป  ขาวนาปรัง   และขาวไร 
   2.   พืชไร  ไดแก  ขาวโพด  ถ่ัวเหลือง  ชา  กาแฟ ถ่ัวเขียวผิวมัน  ถ่ัวลิสง  ฝาย   งา  และอื่น ๆ 
  3.  ไมผล  ไดแก  สมเขียวหวาน ลําไย  ล้ินจี ่ มะขามหวาน  และมะมวง 
  4.  พืชผัก  ไดแก  กะหลํ่าปลี  แตงกวา  ผักกาดเขยีวปลี  และ อ่ืน ๆ  
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  สัตวเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจงัหวัดนาน 
  ไดแก โค กระบือ สุกร และสัตวปก ( เปด ไกพื้นเมือง ) ซ่ึงเกษตรกรกระจายกันเลี้ยงทั่วไป
ในทุกอําเภอ โดยเกษตรกรผูเล้ียงสัตวสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย จะเลี้ยงสัตวผสมผสานกับการปลูกพืช 
ซ่ึงผูเล้ียงสัตวในระบบฟารมมีนอย สงผลใหสัตวเศรษฐกิจและผลผลิตไมเพียงพอตอการบริโภค  จึงตอง
นําเขาจากตางจังหวัดเปนจํานวนมาก โดยปญหามาจากการขาดแคลนสัตวพันธดี  อาหารสัตวมีราคาแพง 
พื้นที่เล้ียงสัตวมีจํากัด เกษตรกรขาดความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการเลี้ยงสัตว   
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
   

ทรัพยากรปาไม จังหวัดนาน  มีพื้นที่ปาสมบูรณที่
อยูทั้งใน และนอกเขตปาสงวนแหงชาติ ทั้งหมด 3,008,125 ไร      
คิดเปนรอยละ 44.53 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดนาน โดยเปนปาวนอุทยาน
แหงชาติ 1 แหง เขตรักษาพันธุสัตวปา 1 แหง และมีอุทยานแหงชาติ 
7 แหง            

 

ทรัพยากรดานแหลงน้ํา เนื่องจากจังหวัดนานมีพื้นที่เปนภูเขาสูง ซ่ึงเปนตน
กําเนิดแมน้ํา หลายสายที่สําคัญของจังหวัดนาน ไดแก  แมน้ํานาน แมน้ําวา 
แมน้ําสมุน และยังมีแมน้ําสายเล็ก ๆที่ไหลมารวม  ซ่ึงแมน้ําสายสําคัญตาง 
ๆ นี้เปนแมน้ําที่สําคัญ ในการนํามาใชอุปโภค  บริโภค  และใชในการเกษตร 
และแมน้ําสายสําคัญ  คือ  แมน้ํานาน ยังไดไหลผานไปยังจังหวัดอุตรดิตถ 
พิษณุโลก พิจิตร ไปบรรจบแมน้ําปง     ที่จังหวัดนครสวรรค 
 
แหลงแรที่สําคัญของจังหวัดนาน   ไดแก  ถานหิน  ลิกไนต  แมงกานีส 
วุลแฟรม แรใยหิน และหินประดับชนิดปูน   
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แหลงทองเที่ยวท่ีนาสนใจ 
 
  จังหวัดนานมีแหลงทองเที่ยวมากมายที่นาสนใจ ไดแก  

  1. แหลงทองเที่ยวทางโบราณสถานประวัติศาสตร เชน     
วัดพระธาตุแชแหง วัดพระธาตุ ชางค้ําวรวิหาร วัดภูมินทร  พิพิธภัณฑ   
สถานแหงชาตินาน วัดมิ่งเมือง วัดหนองบัว วัดหนองแดง หมูบานไทยลื้อ
หนองบัว อนุสาวรียวีรกรรม พลเรือน ตํารวจ ทหาร และ พิพิธภัณฑทหาร  
ทุงชาง เปนตน 
  2. แหลงทองเท่ียวประเภทวัฒนธรรมประเพณี เชน งาน
ประเพณีหกเปงไหวพระบรมธาตุแชแหง งานประเพณีสงกรานตและ     
สรงน้ําพระเจาทองทิพยวัดสวนตาล อําเภอเมืองนาน งานประเพณีแขงเรือ
จังหวัดนานชิงถวยและโลพระราชทานฯ งานนมัสการพระธาตุเขานอย 
ประเพณีขึ้นบอน้ําทิพย วนอุทยานถ้ําผาตูบ ลานวัฒนธรรมเมืองนาน       
งานประเพณีแหเทียนจํานําพรรษา งานประเพณีปใหมมง  เปนตน 
  3. แหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ เชน อุทยานแหงชาติ
ดอยภูคา อุทยานแหงชาติแมจริม   อุทยานแหงชาติขุนนาน อุทยานแหงชาติ
นันทบุรี ดอยผาชูอําเภอนานอย ดอยผาจิ ผาชาง ลองแกงลําน้ําวาอําเภอแมจริม 
น้ําตกศิลาเพชรอําเภอปว น้ําตกสะปนอําเภอบอเกลือ น้ําตกตนตอง บอเกลือสินเธาวอําเภอ บอเกลือ หมูบาน
ชุมชนปากนายอําเภอนาหมื่น เปนตน 

 

 

การคมนาคม 
   

รถยนต 
  จากกรุงเทพฯ ใชทางหลวงหมายเลข 32 มาจนถึงจังหวัดนครสวรรค จากนั้นใชทางหลวง
หมายเลข 117 มาจนถึงจังหวัดพิษณุโลกและใชทางหลวงหมายเลข 11 โดยจะผานจังหวัดอุตรดิตถ และ
อําเภอเดนชัย (จังหวัดแพร) จากเดนชัยใชทางหลวงหมายเลข 101 ผานจังหวัดแพรไปจนถึงตัวจังหวัดนาน 
รวมระยะทางประมาณ 668 กิโลเมตร    
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  รถโดยสารประจําทาง 
  สถานีขนสงสายเหนือ ถนนกําแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) มีรถโดยสารประจําทางทั้งรถ
โดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดนานทุกวัน ติดตอ บริษัท ขนสง จํากัด โทร 0 2936 
2852-66 www.transport.co.th และมีบริษัทเอกชนหลายแหงที่บริการเดินรถไปจังหวัดนาน ติดตอ แพรทัวร 
โทร 0 2245 2369, 0 2245 1697 และ 0 2936 3720 สมบัติทัวร โทร 0 2936 2495-6 และ 0 5471 0122       
เชิดชัยทัวร โทร 0 5471 0362, 0 2936 0199  
  รถไฟ 
  จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลําโพง) ไปลงที่อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร แลวจึงตอรถ
โดยสารประจําทางมาที่จังหวัดนาน ระยะทางประมาณ 142 กิโลเมตร รายละเอียดติดตอหนวยบริการ      
เดินทางการรถไฟแหงประเทศไทย โทร 0 2223 7010, 0 2223 7020, 1690 www.railway.co.th  

  เคร่ืองบิน 
  มีสายการบินโซลารแอร  จากทาอากาศยานดอนเมือง  มาลงที่ทาอากาศยานนาน 
รายละเอียดขอมูลโทร 0 2535 2455-6, 0 25352448-9 www.solarair.co.th และมีสายการบินแฮปปแอร จาก
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มาลงที่ทาอากาศยานนาน รายละเอียดขอมูลดูที่ www.happyair.co.th รวมทั้งยังมี
สายการบินจากทาอากาศยานจังหวัดเชียงใหม มาลงที่ทาอากาศยานจังหวัดนาน รายละเอียดติดตอสอบถาม
การจองตั๋วเครื่องบิน โทร 1318 หรือ 0 2900 9955 www.nokair.com 

 

 
 


